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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην παρουσίαση μιας εκτενούς 

εισαγωγής στη Θεωρία των Δικτυωμάτων, των Αλγορίθμων Αναγωγής Βάσεων 

Δικτυωμάτων και των εφαρμογών τους.  Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε 

βιβλιογραφική επισκόπηση της βασικής θεωρίας δικτυωμάτων, της συμβολής και των 

επιπτώσεών της στον κλάδο της Κρυπτογραφίας, ακολουθούμενη από μελέτη και 

υλοποίηση μερικών από τους  κυριότερους αλγορίθμους αναγωγής βάσεων 

δικτυωμάτων. Ακόμη, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένας νέος ευρετικός αλγόριθμος 

για την αναγωγή βάσεων δικτυωμάτων και πραγματοποιήθηκε πειραματική μελέτη 

και σύγκριση μεταξύ αυτού και κάποιων από τους υπόλοιπους αλγορίθμους 

αναγωγής, κάτω από το ίδιο προγραμματιστικό περιβάλλον. Η εργασία 

ολοκληρώνεται περιγράφοντας και υλοποιώντας ορισμένες εφαρμογές των 

αλγορίθμων αναγωγής ως εργαλείο κρυπτανάλυσης απέναντι σε μερικά από τα πλέον 

γνωστά κρυπτοσυστήματα δημοσίου-κλειδιού. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δικτυώματα, SVP, CVP, Κρυπτολογία, Αναγωγή βάσεων 

δικτυωμάτων, Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this thesis is to present an extensive introduction to Lattice 

Theory, Lattice Basis Reduction Algorithms and their applications. Therefore, we 

conducted a literature review of basic lattice theory, its contribution and impact to the 

field of Cryptography, followed up by studying and implementing some of the most 

well-known lattice basis reduction algorithms. Additionally, we designed and 

implemented a novel heuristic algorithm for lattice basis reduction and conducted an 

experimental study and comparison between it and some of these algorithms under the 

same programming environment. We conclude this thesis by outlining and 

implementing some applications of lattice basis reduction algorithms as a 

cryptanalytic tool against some of the most well-known public-key cryptosystems. 

 

Keywords: Lattices, SVP, CVP, Cryptology, Lattice basis reduction, Applied 

Cryptography. 
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1  Εισαγωγή 

 
1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα  του  θέματος 

 

          Η ασφάλεια των επικοινωνιών στη σύγχρονη εποχή στηρίζεται σε μια μοντέρνα 

ενσάρκωση της αρχαίας τέχνης των κωδίκων και των κρυπτογραφημάτων. 

Καθημερινά διακινούνται δισεκατομμύρια bits πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου: 

συνθηματικά και κωδικοί πρόσβασης τραπεζικών λογαριασμών, μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλήσεις βίντεο μέσω Skype κοκ. Ωστόσο, η ανταλλαγή 

πληροφοριών μέσω ενός ανασφαλούς διαύλου όπως το Διαδίκτυο ενέχει πληθώρα 

κινδύνων για την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και ως εκ 

τούτου ανάγεται σε μείζον ζήτημα της εποχής της πληροφορίας και συνάμα το 

αντικείμενο του κλάδου της Κρυπτογραφίας. 

          Τη δεκαετία του ’70, προτάθηκε μια επαναστατική κλάση κρυπτοσυστημάτων 

– τα κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού – τα οποία επέτρεπαν στις επικοινωνούσες 

οντότητες να ανταλλάσσουν πληροφορίες δίχως να μοιράζονται κάποιο κοινό 

μυστικό [Diffie και Hellman, 1976]. Για πολλά χρόνια, η ασφάλεια των 

κρυπτοσυστημάτων δημοσίου κλειδιού στηριζόταν σε δύσκολα προβλήματα όπως 

της παραγοντοποίησης μεγάλων ακεραίων ή του διακριτού λογαρίθμου σε 

πεπερασμένες κυκλικές ομάδες. Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή επήλθε στα μέσα της 

δεκαετίας του 90’ με τη δημοσίευση του αλγορίθμου του Shor [Shor, 1997], ο οποίος 

εγγυάται την κρυπτανάλυση των συστημάτων αυτών σε πολυωνυμικό χρόνο με τη 

βοήθεια ενός κβαντικού υπολογιστή. Το γεγονός αυτό πυροδότησε την ανάγκη 

μετάβασης σε σχήματα κρυπτογράφησης ανθεκτικά σε επιθέσεις που 

πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ενός κβαντικού υπολογιστή, όπως 

κρυπτοσυστήματα που βασίζονται σε κώδικες (code-based cryptosystems) ή 

κρυπτοσυστήματα που βασίζονται σε δικτυώματα (lattice-based cryptosystems). 

          Η Θεωρία Δικτυωμάτων ασχολείται με τη μελέτη ειδικών αντικειμένων που 

είναι γνωστά ως δικτυώματα (lattices). Τα δικτυώματα παρουσιάστηκαν για πρώτη 

φορά τη δεκαετία του ’80 και έκτοτε έχουν γνωρίσει πληθώρα εφαρμογών στην 

Κρυπτολογία και σε άλλους κλάδους. Κεντρικό σημείο στη θεωρία των δικτυωμάτων 



2 
 

κατέχουν δυο δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα: Το Πρόβλημα του Μικρότερου 

Μη-μηδενικού Διανύσματος και το Πρόβλημα του Εγγύτερου Διανύσματος. 

Κρυπτοσυστήματα που βασίζονται στα δύσκολα αυτά υπολογιστικά προβλήματα δεν 

είναι γνωστό εάν μπορούν να «σπάσουν» με τη βοήθεια ενός κβαντικού υπολογιστή, 

γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για τη μετα-κβαντική εποχή. Από τη σκοπιά ενός 

κρυπταναλυτή, λύσεις στα προβλήματα αυτά επιχειρούν να δώσουν οι λεγόμενοι 

αλγόριθμοι αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων. Ο πρώτος αλγόριθμος αναγωγής βάσεων 

δικτυωμάτων προτάθηκε από τους Arjen Lenstra, Hendrik Lenstra και László Lovász 

το 1982 [A. K. Lenstra, H. W. Lenstra Jr., Lovász, 1982], αλλά η πρακτική 

χρησιμότητά του είναι περιορισμένη λόγω των τεράστιων ακεραίων που προκύπτουν 

κατά τις αριθμητικές πράξεις. Έκτοτε, πολλές ερευνητικές προσπάθειες έχουν 

καταβληθεί ώστε να προταθούν αποδοτικοί αλγόριθμοι αναγωγής βάσεων 

δικτυωμάτων. Όπως γίνεται λοιπόν σαφές, η ανάγκη διεξοδικής μελέτης των 

δικτυωμάτων, κάθε μέρα καθίσταται ολοένα και μεγαλύτερη. 

 

 

1.2  Στόχοι  και  Μεθοδολογία 

 

          Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη, υλοποίηση και πειραματική σύγκριση 

μερικών αλγορίθμων αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων και διαφόρων ευρετικών 

μεθόδων κάτω από το ίδιο προγραμματιστικό περιβάλλον. 

          Για την πραγματοποίηση αυτού του έργου, αρχικά έγινε μια εκτενής μελέτη της 

σχετικής με τα δικτυώματα βιβλιογραφίας και των εφαρμογών τους στον κλάδο της 

κρυπτογραφίας και έπειτα, σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν πειράματα με 

σκοπό τη σύγκριση της απόδοσης διαφόρων αλγορίθμων αναγωγής βάσεων. 

          Για την υλοποίηση των αλγορίθμων, τη διεξαγωγή των πειραμάτων και την 

παραγωγή των περισσότερων σχημάτων της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε το 

πακέτο λογισμικού Sage 4.3.11. Το Sage είναι ένα Υπολογιστικό Σύστημα Άλγεβρας 

(Computer Algebra System - CAS) ανοικτού κώδικα που υποστηρίζεται από μια 

ευρεία ερευνητική κοινότητα και ενσωματώνει πληθώρα βιβλιοθηκών ανοικτού 

κώδικα όπως: PARI/GP, SciPy, Maxima, NTL, fplll κοκ., με σκοπό να παρέχει μια 

εύκολη και προσιτή εναλλακτική σε επίδοξους ερευνητές [sagemath.org, 2014]. Η 
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αλληλεπίδραση με τις υποστηριζόμενες βιβλιοθήκες γίνεται εύκολα μέσω της 

διερμηνευόμενης γλώσσας προγραμματισμού Python [python.org, 2014]. 

          Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση της πρακτικής χρησιμότητας των 

αλγορίθμων αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων, παρατίθενται ορισμένες εφαρμογές 

τους για την πραγματοποίηση κρυπταναλυτικών επιθέσεων απέναντι σε μερικά 

γνωστά κρυπτογραφικά σχήματα δημοσίου κλειδιού. 

 

 

1.3  Συνεισφορά 

 

          Οι προκλήσεις που δημιουργούνται για τον κλάδο της Κρυπτολογίας στην 

εποχή της πληροφορίας είναι πολλές και μεγάλες. Η ανάγκη μετάβασης στη μετα-

κβαντική εποχή τροφοδοτεί αφενός την ανάγκη διεύρυνσης της γκάμας δύσκολων 

προβλημάτων και σχεδίασης αποτελεσματικότερων σχημάτων κρυπτογράφησης με 

βάση αυτά και αφετέρου της βαθύτερης διερεύνησης της ανθεκτικότητάς τους, τόσο 

σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Μια τέτοια κλάση προβλημάτων μας 

παρέχει η Θεωρία Δικτυωμάτων, ενώ στον αντίποδα, οι αλγόριθμοι αναγωγής 

βάσεων δικτυωμάτων προσπαθούν να δώσουν όσο το δυνατόν καλύτερες 

προσεγγιστικές λύσεις στα προβλήματα αυτά. Επιπλέον, προβλήματα στα οποία 

βασίζονται διάφοροι κρυπταλγόριθμοι δημοσίου κλειδιού μπορούν να 

μοντελοποιηθούν με τη βοήθεια δικτυωμάτων και κατ’ επέκταση να λυθούν με τη 

βοήθεια αλγορίθμων αναγωγής βάσεων. 

          Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική 

καταγραφή της βασικής Θεωρίας Δικτυωμάτων και της σχέσης της με τη Γραμμική 

Άλγεβρα. Επιπλέον, προκειμένου να καταστεί σαφής η πρακτική χρησιμότητα των 

δικτυωμάτων, παρουσιάζονται μερικά από τα σημαντικότερα σχήματα 

κρυπτογράφησης των οποίων η ασφάλεια εδράζεται σε δύσκολα προβλήματα της 

Θεωρίας Δικτυωμάτων. Στη συνέχεια, η μελέτη εστιάζει στους διάφορους 

αλγόριθμους αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων, οι οποίοι αναζητούν λύση στα 

δύσκολα αυτά προβλήματα και εξετάζονται ορισμένες τεχνικές που συντελούν στην 

επιτάχυνσή τους. Ακόμη, προτείνεται ένας νέος αλγόριθμος αναγωγής βάσεων 

δικτυωμάτων και η αποδοτικότητά του συγκρίνεται πειραματικά με τρεις άλλους. 
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Τέλος, πραγματοποιείται μια σύντομη επισκόπηση του πώς οι αλγόριθμοι αναγωγής 

βάσεων δικτυωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν κρυπταναλυτή 

προκειμένου να επιτεθεί σε ορισμένα σχήματα κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού. 

 

1.4  Διάρθρωση 

 

Στο 2
ο
 Κεφάλαιο, παραθέτουμε ορισμένες προκαταρκτικές μαθηματικές 

έννοιες που απαιτούνται για τη μαθηματική θεμελίωση των δικτυωμάτων. Επιπλέον, 

κάνουμε μια εισαγωγή στα δικτυώματα ακεραίων που θα μας απασχολήσουν για το 

υπόλοιπο της παρούσας εργασίας. Το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση 

ορισμένων δυσεπίλυτων προβλημάτων από τη θεωρία των δικτυωμάτων. 

Στο 3
ο
 Κεφάλαιο κάνουμε μια πρώτη επαφή με το πρόβλημα της αναγωγής 

βάσεων, εξετάζοντας την ειδική περίπτωση των δικτυωμάτων στο επίπεδο και 

μελετάμε έναν αποτελεσματικό αλγόριθμο αναγωγής τους – τον αλγόριθμο του 

Gauss. 

Στο 4
ο
 Κεφάλαιο, κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή στα κυριότερα 

κρυπτοσυστήματα που βασίζονται στα δικτυώματα και που χρησιμοποιούνται σήμερα 

στην πράξη. 

Στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζουμε τη γνωστή από τη Γραμμική Άλγεβρα 

διαδικασία ορθογωνιοποίησης των Gram-Schmidt, στην οποία βασίζεται ο 

αλγόριθμος LLL. 

Στο Κεφάλαιο 6 κάνουμε μια διεξοδική παρουσίαση του αλγορίθμου LLL και 

μελετάμε την ορθότητά του, τη χρονική πολυπλοκότητά του και διερευνούμε πώς 

αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λύση ενός συναφούς δύσκολου 

υπολογιστικού προβλήματος. 

Στο Κεφάλαιο 7, εξετάζουμε διάφορους προηγμένους αλγόριθμους και 

παραλλαγές του αλγορίθμου LLL που έχουν προταθεί με στόχο την ταχύτερη 

αναγωγή μιας βάσης ενός δικτυώματος και προτείνουμε έναν νέο αλγόριθμο που 

βασίζεται στην αποσύνθεση κατά Cholesky. 
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Στο Κεφάλαιο 8 σχεδιάζουμε και εκτελούμε πειράματα με τα οποία 

συγκρίνουμε την απόδοση τεσσάρων αλγορίθμων αναγωγής βάσης δικτυωμάτων και 

παραθέτουμε τα πειραματικά αποτελέσματα των μετρήσεων και συγκρίσεων που 

πραγματοποιήθηκαν. 

Στο Κεφάλαιο 9, κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση των πρακτικών 

εφαρμογών των δικτυωμάτων ως κρυπταναλυτικά εργαλεία για επιθέσεις σε γνωστά 

κρυπτοσυστήματα δημόσιου κλειδιού. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και την 

παράθεση προτάσεων για μελλοντική έρευνα. 
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2  Εισαγωγή  στα  Δικτυώματα 

 

          Σε αυτό το κεφάλαιο, ξεκινάμε με μια συνοπτική επισκόπηση των στοιχειωδών 

εννοιών και ορισμών από τη Γραμμική Άλγεβρα και την Ευκλείδεια Γεωμετρία, που 

θα μας επιτρέψουν να ορίσουμε την έννοια του δικτυώματος, η οποία θα αποτελέσει 

το επίκεντρο μελέτης μας για το υπόλοιπο της παρούσας εργασίας. Ακολουθεί μια 

βασική εισαγωγή στη θεωρία των δικτυωμάτων, η οποία υπάγεται στην κατηγορία 

της αλγοριθμικής θεωρίας αριθμών και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά 

σε ορισμένα δυσεπίλυτα προβλήματα που σχετίζονται με τη Θεωρία Δικτυωμάτων. 

 

2.1  Προκαταρκτικές  Έννοιες 

 

Ορισμός 2.1: Για κάθε σώμα
1
   και κάθε φυσικό αριθμό  , ο διανυσματικός χώρος 

(vector space)    αποτελείται από όλες τις  -άδες με συνιστώσες από το  . Το 

σύνολο αυτό είναι εφοδιασμένο με τις πράξεις της πρόσθεσης (addition) και του 

βαθμωτού πολλαπλασιασμού (scalar multiplication), οι οποίες ορίζονται αντίστοιχα 

ως εξής: 

       

  
 
  
   

  
 
  
   

     
 

     

    και         

  
 
  
   

   
 
   

  

για κάθε             και για κάθε    . Τα στοιχεία ενός διανυσματικού χώρου 

καλούνται διανύσματα (vectors) και σημειώνονται με βέλος. 

 

Οι πράξεις της πρόσθεσης διανυσμάτων και του βαθμωτού πολλαπλασιασμού 

πληρούν τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 

Πρόσθεση διανυσμάτων: 

1. Προσεταιριστικότητα:                                       

2. Αντιμεταθετικότητα:                          

3. Υπάρχει ένα μοναδικό διάνυσμα        με την ιδιότητα: 

                           

Το διάνυσμα αυτό καλείται μηδενικό διάνυσμα. 

                                                 
1
 Ο πλήρης ορισμός της αλγεβρικής δομής του σώματος δίνεται στο Κεφάλαιο 4. 
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4. Για κάθε διάνυσμα         , υπάρχει ένα μοναδικό διάνυσμα του    που το 

συμβολίζουμε με    , τέτοιο ώστε: 

                       

Το διάνυσμα αυτό καλείται αντίθετο του   . 

Βαθμωτός Πολλαπλασιασμός: 

1. Ο βαθμωτός πολλαπλασιασμός επιμερίζεται ως προς την πρόσθεση 

διανυσμάτων, δηλαδή: 

                                          

2. Ο βαθμωτός πολλαπλασιασμός επιμερίζεται ως προς την πρόσθεση 

στοιχείων από το σώμα  , δηλαδή: 

                                        

3. Ικανοποιείται η μικτή προσεταιριστική ιδιότητα, δηλαδή: 

                                      

4. Για κάθε διάνυσμα      , υπάρχει ένα μοναδικό στοιχείο του σώματος   

που το συμβολίζουμε με 1, τέτοιο ώστε: 

                 

Το στοιχείο αυτό καλείται ταυτοτικό στοιχείο του βαθμωτού 

πολλαπλασιασμού. 

 

Εξέχων ρόλο στη Γραμμική Άλγεβρα παρουσιάζει η μελέτη ειδικών υποσυνόλων 

ενός διανυσματικού χώρου, τα οποία είναι «κλειστά» ως προς τις πράξεις που μόλις 

ορίσαμε. Τα σύνολα αυτά καλούνται υποχώροι (subspaces). Μιλώντας πιο αυστηρά, 

έχουμε τον ακόλουθο ορισμό. 

 

Ορισμός 2.2: Ένα μη-κενό υποσύνολο   του διανυσματικού χώρου    καλείται 

υποχώρος του    αν-ν ικανοποιούνται οι συνθήκες: 

1.                     και 

2.             και      

Στο μεγαλύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, θα ασχοληθούμε με το σώμα των 

πραγματικών αριθμών, δηλαδή θα υποθέτουμε πως     . 

Άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του Ευκλείδειου χώρου είναι η πράξη του 

εσωτερικού γινομένου διανυσμάτων. 
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Ορισμός 2.3: Ο Ευκλείδειος χώρος    αποτελείται από όλες τις  -άδες
2
 πραγματικών 

αριθμών. Για οποιαδήποτε δυο στοιχεία του   , ορίζουμε το εσωτερικό γινόμενό τους 

από τον τύπο: 

       

  
 
  
   

  
 
  
       

 

   

 

Η πράξη του εσωτερικού γινομένου μας επιτρέπει να ορίσουμε την έννοια της 

στάθμης ενός διανύσματος, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να μετράμε το μέγεθος 

ενός διανύσματος. 

 

Ορισμός 2.4: Η Ευκλείδεια στάθμη (ή μέτρο) ενός οποιουδήποτε διανύσματος       

ορίζεται από τον τύπο: 

                
 

 

   

 

Επειδή συνήθως ασχολούμαστε με διανύσματα των οποίων οι συνιστώσες είναι είτε 

ακέραιοι, είτε ρητοί αριθμοί, χρησιμοποιούμε το τετράγωνο του μέτρου ενός 

διανύσματος ώστε να αποφύγουμε σφάλματα στρογγυλοποίησης κατά του 

υπολογισμούς. 

 

Μια από τις πιο σπουδαιότερες ανισότητες των μαθηματικών (βλ. Κεφάλαιο 1 από 

[Steele, 2004]) με πληθώρα εφαρμογών σε διάφορους κλάδους είναι η ανισότητα των 

Cauchy-Schwartz, η οποία συνδέει την απόλυτη τιμή του εσωτερικού γινομένου δυο 

διανυσμάτων με το γινόμενο των μέτρων τους. 

 

Λήμμα 2.5: (Ανισότητα Cauchy-Schwartz) 

Για οποιοδήποτε ζεύγος διανυσμάτων            , ισχύει η ανισότητα: 

                 

 

                                                 
2
 Οι  -άδες στοιχείων από ένα σύνολο   μπορούν να αναπαρασταθούν είτε ως διανύσματα-γραμμές, 

είτε ως διανύσματα-στήλες. Για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εργασίας, θα υποθέτουμε πως τα 

διανύσματα αναπαριστώνται ως διανύσματα-στήλες όταν θέλουμε απλώς να αναφερθούμε σε αυτά, 

ενώ θα τα θεωρούμε ως διανύσματα-γραμμές ενός     πίνακα   όταν θέλουμε να 

πραγματοποιήσουμε πράξεις με τα διανύσματα βάσης ενός δικτυώματος. Αυτό θα μας επιτρέπει να 

θεωρούμε την εκτέλεση των πράξεων ως πολλαπλασιασμό του   από αριστερά με έναν αντιστρέψιμο 

    πίνακα  . 
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Αν    και    είναι δυο τυχόντα μη-μηδενικά διανύσματα του Ευκλείδειου χώρου   , 

τότε από την ανισότητα Cauchy-Schwartz προκύπτει ότι: 

   
     

        
   

και επομένως υπάρχει μοναδική γωνία         τέτοια ώστε: 

     
     

        
 

Επομένως μόλις έχουμε αποδείξει την ακόλουθη Πρόταση. 

 

Πρόταση 2.6: Η γωνία   δυο μη-μηδενικών διανυσμάτων             δίνεται από τον 

τύπο: 

         
     

        
  

 

Η Πρόταση 2.6 μας παρέχει επίσης έναν εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού του 

εσωτερικού γινομένου δυο διανυσμάτων: 

                    

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάζει η 

περίπτωση όπου έχουμε να διανύσματα που είναι κάθετα μεταξύ τους. 

 

Ορισμός 2.7: Δυο διανύσματα             καλούνται ορθογώνια ή κάθετα αν και μόνο 

αν η γωνία που σχηματίζουν είναι ίση με  
 

 
  ή ισοδύναμα αν-ν        . 

 

Μια ακόμη πολύ χρήσιμη ανισότητα που ισχύει σε οποιονδήποτε ευκλείδειο χώρο, 

είναι η λεγόμενη ανισότητα του Minkowski (ή τριγωνική ανισότητα). 

 

Λήμμα 2.8: (Ανισότητα Minkowski) Σε κάθε ευκλείδειο χώρο   , οποιοδήποτε 

ζεύγος διανυσμάτων       ικανοποιεί την ανίσωση: 

                                  

 

Ακόμη, η γνωστή ταυτότητα: 

                 

μπορεί να γενικευθεί στον ευκλείδειο χώρο   . 
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Λήμμα 2.9: Σε κάθε ευκλείδειο χώρο   , οποιοδήποτε ζεύγος διανυσμάτων       

ικανοποιεί την ταυτότητα: 

                              

 

Πόρισμα 2.10: (Πυθαγόρειο Θεώρημα στον   ) Εάν δυο διανύσματα       του 

ευκλείδειου χώρου    είναι ορθογώνια, τότε η ταυτότητα του Λήμματος 2.9 γίνεται: 

                     

 

Παρατήρηση: Τόσο η ανισότητα Minkowski, όσο και το Πυθαγόρειο Θεώρημα στον 

ευκλείδειο χώρο   , μπορούν να γενικευτούν επαγωγικά και για περισσότερα από 

δυο διανύσματα. 

 

Μια επίσης σημαντική έννοια κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, είναι αυτή της 

γραμμική εξάρτησης/ανεξαρτησίας ενός συνόλου διανυσμάτων του   . 

 

Ορισμός 2.11: Τα διανύσματα                           εν   
  ονομάζονται: 

i. Γραμμικά ανεξάρτητα (linearly independent) εάν η διανυσματική εξίσωση: 

                                    

όπου:      επαληθεύεται μόνο για              . 

ii. Γραμμικά εξαρτημένα (linearly dependent) εάν δεν είναι γραμμικά 

ανεξάρτητα, δηλαδή εάν υπάρχουν              όχι όλα ίσα με 

μηδέν, έτσι ώστε:  

                                    

 

Ορισμός 2.12: Θεωρούμε   γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα:                           στον 

Ευκλείδειο χώρο   . Το σύνολο όλων των γραμμικών συνδυασμών των                           

είναι ένας υποχώρος του    ο οποίος συμβολίζεται με                             και καλείται 

ο υποχώρος (span) που παράγεται από τα διανύσματα                          . Πιο 

φορμαλιστικά, είναι: 

                                                                       

 

Παρατήρηση: Γεωμετρικά, ο υποχώρος                             είναι ένα υπερεπίπεδο στον 

  . Η γραμμική ανεξαρτησία, ουσιαστικά μας λέει πως ένα οποιοδήποτε από τα 

διανύσματα ενός γραμμικά ανεξάρτητου συνόλου, δεν ανήκει στο υπερεπίπεδο που 
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παράγουν τα υπόλοιπα. 

 

Ορισμός 2.13: Λέμε ότι τα διανύσματα                           εν    παράγουν τον    εάν 

κάθε διάνυσμα       μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός των 

                         , δηλαδή εάν η εξίσωση: 

                                   

έχει λύση                 
 . Όπως γίνεται σαφές, είναι    . 

Οι παραπάνω ορισμοί μας οδηγούν στο να ορίσουμε την έννοια της βάσης. 

 

Ορισμός 2.14: Τα διανύσματα                           εν    λέμε ότι είναι μια βάση (basis) του 

   εάν είναι γραμμικά ανεξάρτητα στον    και παράγουν τον   . Με βάση τα 

παραπάνω, γίνεται σαφές ότι    . 

Χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό                  για την τετριμμένη (ή συνήθη) βάση του 

  , όπου:       είναι το διάνυσμα με την τιμή 1 στην  -οστή συνιστώσα του και 0 στις 

υπόλοιπες. 

 

Ορισμός 2.15: Αν   είναι ένας υποχώρος ενός ευκλείδειου χώρου  , τότε ορίζουμε 

ως το ορθογώνιο συμπλήρωμα ή ορθοσυμπλήρωμα (orthogonal complement) του   

τον υποχώρο: 

                             

 

Ο υποχώρος    αποδεικνύεται πως είναι μοναδικός [Μποζαπαλίδης, 1997, σελ. 288]. 

Όπως θα καταστεί σαφές στα επόμενα κεφάλαια, δοθέντων δυο διανυσμάτων 

            με       , πολλές φορές θέλουμε να εκφράσουμε το    ως άθροισμα δυο 

διανυσμάτων     και   , τέτοιων ώστε το     να είναι παράλληλο στο   , ενώ το    

ορθογώνιο στο   . Αυτό είναι δυνατό σύμφωνα με το ακόλουθο Θεώρημα της 

Γραμμικής Άλγεβρας [Μποζαπαλίδης, 1997, σελ. 287-288]. 

 

Θεώρημα 2.16: Ας είναι   ένας  -διάστατος Ευκλείδειος χώρος και   ένας υποχώρος 

του. Τότε ο   μπορεί να γραφεί μονοσήμαντα ως το ευθύ άθροισμα: 
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Έστω λοιπόν ότι          . Λόγω παραλληλίας, είναι:        , για κάποιο    . 

Τότε, το διάνυσμα                  είναι ορθογώνιο στο   , δηλαδή: 

             
          
                   

                
       

     

     
 
     

     
 

Συνεπώς, δοθέντων δυο διανυσμάτων             με       , τα διανύσματα: 

    
      

      
       και           

      

      
    

φανερά ικανοποιούν το Θεώρημα 2.16, καθώς το     ανήκει στον υποχώρο που 

παράγεται από το διάνυσμα   , ενώ το    ανήκει στο ορθοσυμπλήρωμα του υποχώρου 

αυτού. Τα διανύσματα αυτά καλούνται συνιστώσες (components) ή προβολές 

(projections) του διανύσματος   . Πιο συγκεκριμένα, το διάνυσμα     καλείται 

ορθογώνια προβολή του    επί του    και το    ορθογώνια προβολή του    στο 

ορθοσυμπλήρωμα του   . 

 

Εικόνα 2-1: Η γωνία   των διανυσμάτων      και     , η παράλληλη προς το      

προβολή      και η ορθογώνια προς το      προβολή     . 

 

2.2  Δικτυώματα στον Ευκλείδειο χώρο    

 

Ένα δικτύωμα είναι παρόμοιο με έναν διανυσματικό χώρο, με τη σημαντική διαφορά 

ότι παράγεται από όλους τους ακέραιους γραμμικούς συνδυασμούς των διανυσμάτων 

βάσης και όχι χρησιμοποιώντας πραγματικούς συντελεστές. 

 

Ορισμός 2.17: Έστω          και                             ένα σύνολο   γραμμικά 

ανεξάρτητων διανυσμάτων του    με      . Ορίζουμε ως δικτύωμα (lattice) 
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      , τη διακριτή προσθετική υποομάδα του    που παράγεται από τα διανύσματα 

                         , δηλαδή το σύνολο των ακέραιων γραμμικών συνδυασμών: 

            

 

   

                                    

 

Οι ακέραιοι   και   καλούνται αντίστοιχα η βαθμίδα (rank) ή διάσταση του 

δικτυώματος (lattice dimension) και η διάσταση του χώρου (embedding dimension). 

Εάν    , τότε λέμε ότι το δικτύωμα είναι δικτύωμα πλήρους βαθμίδας (full-rank 

lattice). Η διάσταση ενός δικτυώματος   συνήθως συμβολίζεται με        και 

περιγράφει το πλήθος των γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων μιας οποιασδήποτε 

βάσης του. Τα διανύσματα                           λέμε ότι παράγουν το δικτύωμα ή ισοδύναμα 

ότι αποτελούν μια βάση του. 

 

 

Εικόνα 2-2: Ένα δικτύωμα στον Ευκλείδειο χώρο   . 

 

Ορισμός 2.18: Εάν οι συνιστώσες των διανυσμάτων βάσης ενός δικτυώματος είναι 

ακέραιοι αριθμοί, τότε το δικτύωμα καλείται ακέραιο (integral ή integer). 

 

          Παρατηρούμε πως ένα δικτύωμα είναι ουσιαστικά ένα απέραντο 

σημειοσύνολο. Το σύνολο των σημείων του Ευκλείδειου χώρου    είναι γραμμικά 

ισόμορφο με το σύνολο των προσανατολισμένων ευθυγράμμων τμημάτων 

(διανυσμάτων) του   . Συνεπώς, μπορούμε να αναφερόμαστε στα σημεία ενός 

δικτυώματος με αμφότερους τρόπους. Άρα, ένα δικτύωμα   μπορεί να θεωρηθεί ως 
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μια διατεταγμένη οργάνωση σημείων του   , όπου κάθε σημείο βρίσκεται στην 

αιχμή του διανύσματος θέσης του στο  . 

          Ας δούμε διεξοδικότερα τί σημαίνει «διακριτή προσθετική υποομάδα». Η 

απαίτηση ένα δικτύωμα   να είναι μια «προσθετική υποομάδα» του    σημαίνει πως 

πρέπει να είναι κλειστή ως προς τις πράξεις της άθροισης και αφαίρεσης 

διανυσμάτων. Η απαίτηση να είναι «διακριτή προσθετική υποομάδα» σημαίνει πως 

αν θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε σημείο-διάνυσμα     , τότε μπορούμε πάντοτε να 

βρούμε ένα (οσοδήποτε μικρό)    , έτσι ώστε: 

                                

Με άλλα λόγια, είναι πάντα δυνατόν να σχεδιάσουμε μια  -διάστατη σφαίρα με 

κέντρο το διάνυσμα    και ακτίνα  , η οποία να μην τέμνει το δικτύωμα   (βλ. Εικόνα 

2-3). 

 

 

Εικόνα 2-3: Ένα δικτύωμα είναι μια διακριτή προσθετική υποομάδα του   . 

 

Ορισμός 2.19: Έστω ότι   είναι ένα δικτύωμα πλήρους βαθμίδας του Ευκλείδειου 

χώρου    και                             μια βάση του. Τα διανύσματα βάσης σχηματίζουν ένα 

 -διάστατο παραλληλεπίπεδο F στον   , το οποίο καλείται θεμελιώδες χωρίο ή 

θεμελιώδες παραλληλεπίπεδο (fundamental domain ή fundamental parallelepiped) της 

βάσης                              του δικτυώματος  . Πιο φορμαλιστικά, είναι: 

F                                                                                   
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Εικόνα 2-4: Ένα δικτύωμα   στο επίπεδο    και το θεμελιώδες 

παραλληλόγραμμο F  που του αντιστοιχεί. 

          Μπορούμε να αναπαραστήσουμε μια βάση ενός δικτυώματος με τη βοήθεια 

πίνακα, τοποθετώντας τα διανύσματα                           σε γραμμές, κατασκευάζοντας έτσι 

τον     πίνακα                         . Εναλλακτικά, μπορούμε να 

τοποθετήσουμε τα διανύσματα βάσης σε στήλες. 

 

          Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς πως για    , ένα δικτύωμα έχει άπειρες 

σε πλήθος διαφορετικές βάσεις. Στην πραγματικότητα, όλες τους συνδέονται μέσω 

μιας ακολουθίας πράξεων επί των διανυσμάτων-γραμμών του πίνακα  . Ισοδύναμα, 

μπορούμε να πούμε πως υπάρχει ένας πίνακας μετάβασης από τη μία βάση στην 

άλλη. Η κλάση αυτών των πινάκων μετάβασης ορίζεται με τους επόμενους ορισμούς. 

 

Ορισμος 2.20: Ένας πίνακας        καλείται μονομοδιακός (unimodular) εάν 

         . 

 

Ορισμός 2.21: Ορίζουμε ως μονομοδιακές πράξεις (unimodular operations) επί των 

γραμμών ενός πίνακα, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις: 

 Πολλαπλασιασμός μιας γραμμής με -1. 

 Αντιμετάθεση δύο οποιωνδήποτε γραμμών. 
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 Πρόσθεση ενός ακεραίου πολλαπλασίου μιας γραμμής σε οποιαδήποτε 

άλλη. 

 

Κατ’ αναλογία, μπορούμε να ορίσουμε τις μονομοδιακές πράξεις επί των στηλών 

ενός πίνακα. 

          Εφαρμόζοντας μονομοδιακές πράξεις επί των γραμμών (αντίστοιχα στηλών) 

ενός πίνακα   του οποίου οι γραμμές (αντίστοιχα στήλες) περιέχουν τα διανύσματα 

βάσης ενός δικτυώματος, λαμβάνουμε μια νέα βάση του ίδιου δικτυώματος. Η 

ύπαρξη ενός τέτοιου μονομοδιακού πίνακα μετάβασης   εξασφαλίζεται από την 

Πρόταση 2.24. Πριν προβούμε στην απόδειξή της, θυμίζουμε τις έννοιες του 

προσαρτημένου πίνακα και των συμπαραγόντων από τη Γραμμική Άλγεβρα. 

 

Ορισμός 2.22: Για κάθε     πίνακα  , η       ελάσσονα ορίζουσά (minor 

determinant) του είναι η ορίζουσα του             πίνακα      που προκύπτει 

από τον   διαγράφοντας την  -οστή γραμμή και την  -οστή στήλη του. Επίσης, ο 

αριθμός                  καλείται ο       συμπαράγοντας (cofactor) του πίνακα  . 

Τέλος, ορίζουμε ως τον προσαρτημένο (adjoint) του πίνακα  , τον ανάστροφο του 

πίνακα των συμπαραγόντων, δηλαδή: 

        
   
                  

 

Ο προηγούμενος ορισμός σε συνδυασμό με το επόμενο Λήμμα από τη Γραμμική 

Άλγεβρα μας επιτρέπει να υπολογίζουμε τον αντίστροφο ενός αντιστρέψιμου πίνακα 

και να λύνουμε συστήματα γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων. 

 

Λήμμα 2.23: Αν   είναι ένας     αντιστρέψιμος πίνακας, τότε ο αντίστροφός του 

δίνεται από τη σχέση: 

    
 

      
       

 

Πρόταση 2.24: Δυο οποιεσδήποτε βάσεις                               και                             

ενός δικτυώματος      συνδέονται μέσω ενός μονομοδιακού πίνακα   με στοιχεία 

ακεραίους μέσω της σχέσης: 
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Απόδειξη: 

Πράγματι, εάν αναλύσουμε τη βάση   ως προς τη βάση  , έχουμε ότι: 

                                      

                                      

                                  

                                      

 

όπου οι συντελεστές                         , καθώς έχουμε να κάνουμε με 

δικτυώματα. Αν θέσουμε: 

   

         
   

         
  

τότε προκειμένου να εκφράσουμε τα διανύσματα βάσης                           ως γραμμικούς 

συνδυασμούς των διανυσμάτων βάσης                        , πρέπει να υπολογίσουμε τον 

πίνακα    . Επιπλέον, πρέπει τα στοιχεία του     να είναι ακέραιοι. Είναι: 

                                   

Όπου γνωρίζουμε ότι        και          είναι ακέραιοι. Άρα πρέπει:          

 . Συνεπώς, από το Λήμμα 2.23, έχουμε το ζητούμενο. 

                                                                                                                                                                    

 

          Έτσι λοιπόν, δοθείσας μια βάσης                                
    ενός δικτυώματος 

    , μπορούμε να κατασκευάσουμε μια οποιαδήποτε άλλη βάση του  , 

εκτελώντας μονομοδιακές πράξεις επί των διανυσμάτων-γραμμών του  . Ωστόσο, το 

πρόβλημα είναι το ακριβώς αντίστροφο: Εάν γνωρίζουμε μια βάση  , με στοιχεία 

τεράστιους ακεραίους, τότε μας ενδιαφέρει να βρούμε μια «απλοποιημένη» βάση   

του  , με στοιχεία όσο το δυνατόν μικρότερους ακεραίους και διανύσματα βάσης ανά 

ζεύγη ορθογώνια. Αυτές οι βάσεις όχι μόνο περιγράφουν το ίδιο δικτύωμα, αλλά 

όπως θα δούμε, χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο από επιθυμητές ιδιότητες που 

σχετίζονται με ορισμένα υπολογιστικά δύσκολα προβλήματα. Αυτό είναι το 

πρόβλημα της αναγωγής βάσης σε ένα δικτύωμα, το οποίο θα εξεταστεί εκτενώς στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας. 
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          Επίσης στενά συνδεδεμένος με ένα δικτύωμα  , είναι ο πίνακας του Gram που 

του αντιστοιχεί και περιέχει τα εσωτερικά γινόμενα για κάθε δυνατό ζεύγος 

διανυσμάτων μιας βάσης  . 

 

Ορισμός 2.25: Ορίζουμε ως πίνακα του Gram (Gram matrix) του δικτυώματος 

       με βάση                                
   , τον     συμμετρικό πίνακα: 

                      

 

Ορισμός 2.26: Η ορίζουσα (determinant) ενός δικτυώματος ορίζεται ως: 

                         

 

          Εύκολα βλέπουμε πως στην περίπτωση δικτυωμάτων πλήρους βαθμίδας ισχύει 

ότι:                . Είναι προφανές πως         , αφού τα διανύσματα βάσης 

είναι εξ’ ορισμού γραμμικά ανεξάρτητα. Σε αντίθεση με τη βάση, η ορίζουσα ενός 

δικτυώματος αποτελεί αναλλοίωτό του και είναι ανεξάρτητη από την επιλογή βάσης. 

 

Πρόταση 2.27: Η ορίζουσα ενός δικτυώματος        είναι ανεξάρτητη από την 

επιλογή βάσης. 

Απόδειξη: 

Έστω ότι                              και                               είναι δυο διακεκριμένες βάσεις 

του  . Τότε γνωρίζουμε πως υπάρχει μονομοδιακός πίνακας   έτσι ώστε     . 

Άρα είναι: 

                                                            

                                                                                                                                                                    

 

Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς η        γεωμετρικά παριστά τον  -

διάστατο όγκο του παραλληλεπιπέδου του    με πλευρές τα διανύσματα βάσης. 

 

Πρόταση 2.28: Έστω ότι                              είναι μια βάση ενός δικτυώματος 

       και ότι F είναι το  -διάστατο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με ακμές τα 

διανύσματα βάσης. Τότε: 

    F          
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Απόδειξη: 

Από τον Ολοκληρωτικό Λογισμό πολλαπλών μεταβλητών γνωρίζουμε πως ο όγκος 

του F  ισούται με το ολοκλήρωμα της σταθερής συνάρτησης 1 επί του χωρίου F. 

    F              
 

 
 

Σύμφωνα με τον ορισμό του θεμελιώδους χωρίου F, εκτελούμε την αλλαγή 

μεταβλητής από                 σε                 μέσω του τύπου: 

                                            

ή ισοδύναμα σε διανυσματική μορφή: 

       

Ο Ιακωβιανός πίνακας αυτής της αλλαγής βάσης είναι ο   ενώ το θεμελιώδες χωρίο 

F είναι η εικόνα του μοναδιαίου  -διάστατου κύβου           κάτω από τον  . 

Επομένως, έχουμε: 

              F              
 

 
            

 

   
                    

 

  
 

                                       
 

  
                  

                                             

                                                                                                                                                                    

 

Πρόταση  2.29: (Ανισότητα του Hadamard) 

Έστω ότι                            είναι μια βάση ενός δικτυώματος      και F  το 

αντίστοιχο θεμελιώδες χωρίο της. Τότε ισχύει η ανίσωση: 

           F                                

Η ανισότητα αυτή γίνεται ισότητα αν τα διανύσματα                          είναι ορθογώνια. 

 

          Εάν διαθέτουμε ένα σύνολο γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων τα οποία 

είναι σε πλήθος λιγότερα από τη διάσταση του χώρου, τότε προφανώς αυτά παράγουν 

ένα (υπο)δικτύωμα στον χώρο. Ένα πρόβλημα που τίθεται είναι εάν είναι εφικτό να 

επεκτείνουμε αυτό το σύνολο διανυσμάτων σε μια βάση ενός δικτυώματος πλήρους 

βαθμίδας του χώρου. Για το σκοπό αυτό, παραθέτουμε τους επόμενους ορισμούς και 

Προτάσεις. 
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Ορισμός 2.30: Έστω      ένα δικτύωμα και                            μια βάση του. 

Επιπλέον, έστω ότι                                είναι ένα σύνολο από γραμμικά ανεξάρτητα 

διανύσματα και      το δικτύωμα που παράγεται από αυτά. Το   καλείται 

υποδικτύωμα (sublattice) του   και το γεγονός αυτό συμβολίζεται με    . 

 

          Παρατηρούμε πως κάθε διάνυσμα         , ανήκει επίσης στο  . Συνεπώς, τα 

διανύσματα        είναι δυνατόν να εκφραστούν ως ακέραιοι γραμμικοί συνδυασμοί των 

διανυσμάτων       . Πιο φορμαλιστικά: 

                  

 

   

          

όπου:            . Η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί επίσης με τη βοήθεια 

πινάκων ως εξής: 

                     

όπου:          είναι ο αντιστρέψιμος     πίνακας των ακεραίων συντελεστών και 

  (αντίστοιχα  ) ο     πίνακας με γραμμές τα διανύσματα        (αντίστοιχα       ). 

Η προηγούμενη εξίσωση πινάκων συνεπάγεται πως και οι αντίστοιχες ορίζουσες είναι 

ίσες, δηλαδή: 

               
             
                

      

      
 

Δεδομένου πως τα στοιχεία του πίνακα   είναι ακέραιοι, είναι προφανές πως 

         και άρα και ο λόγος 
      

      
 είναι επίσης ακέραιος. Το γεγονός αυτό μας 

οδηγεί στον ορισμό του της έννοιας του δείκτη ενός δικτυώματος. 

 

Ορισμός 2.31: Ορίζουμε ως δείκτη (index)   του υποδικτυώματος   ενός 

δικτυώματος   τον φυσικό αριθμό: 

           
        

        
 
      

      
 

 

Ας επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη σχέση: 
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Εάν συμβολίσουμε με    το  -διάστατο θεμελιώδες παραλληλεπίπεδο με πλευρές τα 

διανύσματα βάσης του   και με    το  -διάστατο θεμελιώδες παραλληλεπίπεδο με 

πλευρές τα διανύσματα βάσης του  , τότε η σχέση αυτή μπορεί να ξαναγραφεί: 

  
       

       
 

Όμως γνωρίζουμε πως     και άρα πρέπει:                , δηλαδή το 

θεμελιώδες παραλληλόγραμμο που παράγεται από τη βάση του   είναι  -φορές 

μεγαλύτερο από το θεμελιώδες παραλληλόγραμμο που παράγεται από τη βάση του  . 

Επίσης, από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως ο δείκτης   είναι ανεξάρτητος από την 

εκλογή βάσεων για τα δικτυώματα   και  , αλλά εξαρτάται μόνο από αυτά. 

Από τη σχέση      , έχουμε ότι: 

    
          
          

 

      
        

και συνεπώς: 

             
        

      
                  

Δεδομένου ότι ο πίνακας       , όλες οι ελάσσονες ορίζουσές του είναι επίσης 

ακέραιοι αριθμοί, πράγμα που συνεπάγεται πως            . Συνεπώς, κάθε 

γραμμή του πίνακα    είναι ένας ακέραιος γραμμικός συνδυασμός των γραμμών του 

πίνακα  . Άρα το δικτύωμα    που αποτελείται από όλα τα πολλαπλάσια με τον 

δείκτη   των διανυσμάτων του  , είναι ένα υποδικτύωμα του  . 

 

Λήμμα 2.32: Εάν   είναι ένα δικτύωμα και   ένα υποδικτύωμά του με δείκτη  , 

τότε: 

       

 

          Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι εάν είναι εφικτό δοθέντος ενός συνόλου 

γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων ενός δικτυώματος  , να το επεκτείνουμε σε μια 

βάση του  . Το Θεώρημα που ακολουθεί (Θεώρημα I από [Cassels, 1959, σελ. 11]) 

συσχετίζει τις βάσεις ενός δικτυώματος   με τις βάσεις ενός υποδικτυώματός του  . 

Το συμπέρασμα αυτό μας παρέχει μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για το πώς 

μπορούμε να επεκτείνουμε ένα σύνολο γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων σε βάση 

ενός δικτυώματος. 
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Θεώρημα 2.33: Ας είναι   ένα δικτύωμα στον Ευκλείδειο χώρο    και   ένα 

υποδικτύωμά του. Εάν                          είναι μια βάση του  , τότε υπάρχει μια βάση 

                          του δικτυώματος  , τέτοια ώστε:     , όπου   είναι ένας κάτω 

τριγωνικός     πίνακας ακεραίων με μη-μηδενικά διαγώνια στοιχεία. 

Συγκεκριμένα, είναι: 

                         

                                     

        

                                                   

όπου:         και             . 

Απόδειξη: 

Το Λήμμα 2.32 δείχνει πως      και άρα                   . Συνεπώς, 

υπάρχουν διανύσματα           (όχι απαραίτητα βάση του  ) και ακέραιοι      που 

ικανοποιούν τις συνθήκες του θεωρήματος. Για την ακρίβεια, μπορούμε να πάρουμε 

                και            . 

 

Άρα, το σύνολο όλων των  -άδων διανυσμάτων           που ικανοποιούν τις 

συνθήκες του θεωρήματος είναι μη-κενό. Επομένως, για κάθε   μπορούμε να 

πάρουμε ως          , το διάνυσμα του οποίου ο συντελεστής      είναι θετικός και όσο 

το δυνατόν μικρότερος. Αυτό έχει ως συνέπεια, τα διανύσματα                           να 

αποτελούν βάση του υποδικτυώματος  . 

 

Πράγματι, έστω ότι υπάρχει διάνυσμα      το οποίο δεν είναι ακέραιος γραμμικός 

συνδυασμός των                          . Εκφράζοντας το    ως ακέραιο γραμμικό των 

διανυσμάτων                         , έχουμε ότι: 

                                                       

Το    επιλέγεται έτσι ώστε ο δείκτης   να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Από την 

υπόθεση, είναι        και άρα μπορούμε να κάνουμε την ακέραια διαίρεση του    

με το     : 

                    

Θεωρούμε το διάνυσμα: 
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Δεδομένου ότι τα διανύσματα    και         ανήκουν στο   και το    , το διάνυσμα 

            ανήκει επίσης στο  . Αφού το    δεν είναι ακέραιος γραμμικός συνδυασμός 

των διανυσμάτων                          , το ίδιο συμβαίνει και για το            . Όμως, ο δείκτης 

  επιλέχθηκε ώστε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος και άρα πρέπει          

 . Αυτό υπονοεί πως το διάνυσμα               είναι ακέραιος γραμμικός 

συνδυασμός των διανυσμάτων                          του οποίου ο συντελεστής            

είναι μη-μηδενικός και αυστηρά μικρότερος του     . Άτοπο! 

 

Άρα, δεν υπάρχει τέτοιο διάνυσμα    και επομένως, κάθε διάνυσμα του   μπορεί να 

εκφραστεί ως ακέραιος γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων                          . 

Για το αντίστροφο, έστω ότι                           είναι μια βάση του  . Από το Λήμμα 2.32 

γνωρίζουμε πως      και άρα μπορούμε να εφαρμόσουμε το 1
ο
 μισό της 

απόδειξης στο υποδικτύωμα    του δικτυώματος  . Με αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε 

μια βάση                             του    τέτοια ώστε: 

                          

                                       

        

                                                     

ή ισοδύναμα με τη βοήθεια πινάκων: 

      

όπου:          είναι ένας κάτω τριγωνικός     πίνακας ακεραίων με μη-

μηδενικά διαγώνια στοιχεία. Λύνοντας την εξίσωση ως προς  , έχουμε: 

        

Τα διανύσματα                          φανερά αποτελούν βάση του  . Επιπλέον, τα διανύσματα 

                          ανήκουν στο υποδικτύωμα     και άρα τα στοιχεία του πίνακα      

πρέπει να είναι επίσης ακέραιοι καθώς η αναπαράσταση ενός διανύσματος του 

δικτυώματος ως (ακέραιο) γραμμικό συνδυασμό των διανυσμάτων βάσης είναι 

μοναδική. 
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          Το Θεώρημα 2.33 αποτελεί θεώρημα ύπαρξης, καθώς μας εγγυάται πως 

δοθείσας μιας οποιασδήποτε βάσης του υποδικτυώματος  , τότε μπορούμε πάντοτε 

να βρούμε μια βάση του δικτυώματος  . Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό 

της απόδειξής του, το οποίο θα καταστεί ακόμη πιο εμφανές στα επόμενα κεφάλαια, 

είναι πως η διαδικασία της αναγωγής μπορεί να παρομοιασθεί με τη γνωστή πράξη 

της ακέραιας διαίρεσης. Από το θεώρημα αυτό μπορούν να εξαχθούν μια σειρά από 

χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

          Το Λήμμα 2.34 [Bremner, 2012, σελ. 11], μας επιτρέπει να κάνουμε ορισμένες 

υποθέσεις σχετικά με τους συντελεστές      του πίνακα   στο Θεώρημα 2.33. 

 

Λήμμα 2.34: Στο πρώτο μισό του Θεωρήματος 2.33, μπορούμε να υποθέσουμε πως: 

                  και                        

ενώ στο δεύτερο μισό του Θεωρήματος 2.33, μπορούμε να υποθέσουμε πως: 

                  και                        

 

Πόρισμα 2.35: Έστω ότι   είναι ένα δικτύωμα πλήρους βαθμίδας στον Ευκλείδειο 

χώρο    και                            (με    ) ένα σύνολο γραμμικά ανεξάρτητων 

διανυσμάτων του  . Τότε, υπάρχει μια βάση                          του  , τέτοια ώστε: 

                         

                                     

        

                                                     

όπου:       ,          και                      . 

Απόδειξη: 

Από τη Γραμμική Άλγεβρα, είναι δυνατόν να βρεθούν άλλα     διανύσματα 

                                           του  , έτσι ώστε τα διανύσματα                            να είναι γραμμικά 

ανεξάρτητα [Μποζαπαλίδης, 1997, σελ. 146]. 

Εφαρμόζοντας το 2
ο
 σκέλος του Λήμματος 2.34, για το δικτύωμα   που παράγεται 

από τα διανύσματα                          , έχουμε το ζητούμενο. 
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Πόρισμα 2.36: Έστω ότι   είναι ένα δικτύωμα πλήρους βαθμίδας στον ευκλείδειο 

χώρο    και                            (με    ) ένα σύνολο γραμμικά ανεξάρτητων 

διανυσμάτων του  . Τα παρακάτω είναι ισοδύναμα: 

(1) Υπάρχουν άλλα     διανύσματα                                               , έτσι ώστε τα 

διανύσματα:                           να συνιστούν βάση του  . 

(2) Κάθε διάνυσμα      που μπορεί να εκφραστεί ως πραγματικός 

γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων                           , είναι στην 

πραγματικότητα ακέραιος γραμμικός συνδυασμός αυτών. 

Απόδειξη: 

Η συνεπαγωγή    
          
       προφανώς ισχύει. 

Για την απόδειξη της αντίστροφης κατεύθυνσης, υποθέτουμε πως τα διανύσματα 

                           ικανοποιούν την αναγκαία συνθήκη    . Αφού τα διανύσματα 

                                είναι γραμμικά ανεξάρτητα, εφαρμογή του Πορίσματος 2.35, μας 

δίνει μια βάση                          του   που ικανοποιεί τις αντίστοιχες σχέσεις. 

Απομονώνοντας τα πρώτα   διανύσματα                          ,  έχουμε την εξίσωση 

πινάκων: 

     

όπου   είναι ο     πίνακας των συντελεστών. 

Η σχέση αυτή γράφεται ισοδύναμα ως εξής: 

       

Όμως, η συνθήκη     μας εξασφαλίζει πως τα στοιχεία του πίνακα     είναι επίσης 

ακέραιοι. Επιπλέον, ο   σύμφωνα με το Πόρισμα 2.35 είναι κάτω τριγωνικός με 

διαγώνια στοιχεία τους θετικούς αριθμούς:                  και άρα ο πίνακας     

είναι επίσης κάτω τριγωνικός με διαγώνια στοιχεία: 
 

    
 
 

    
   

 

    
. Δεδομένου πως 

                και πως 
 

    
           , πρέπει         . Το Λήμμα 

2.34, μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως                 και             

   . Άρα,      και επομένως                       . Θέτοντας:                  

       , έχουμε το ζητούμενο. 

                                                                                                                                                                    

 

Άμεση συνέπεια του Πορίσματος 2.36 είναι το επόμενο. 
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Πόρισμα 2.37: Έστω ότι   είναι ένα δικτύωμα πλήρους βαθμίδας στον Ευκλείδειο 

χώρο    και                          μια βάση του. Θεωρούμε ένα τυχόν διάνυσμα      και 

έστω ότι: 

                                  

όπου:              . 

Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα για κάθε ακέραιο        : 

(1) Υπάρχουν διανύσματα                                               , έτσι ώστε τα διανύσματα: 

                                                                              

να αποτελούν μια βάση του  . 

(2)                  

όπου με                συμβολίζουμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη των ακεραίων 

         . 

 

Μέχρι αυτό το σημείο, υποθέταμε πως το υποδικτύωμα   ήταν πλήρους βαθμίδας. 

Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να επεκταθεί και στη γενικότερη περίπτωση 

υποδικτυωμάτων, όπως φαίνεται από το Θεώρημα 2.39 [Nguyen και Vallée, 2010, 

σελ. 28]. 

 

Ορισμός 2.38: Έστω ότι   είναι ένα δικτύωμα πλήρους βαθμίδας στον Ευκλείδειο 

χώρο    και   ένα  -διάστατο υποδικτύωμά του (με    ). Το δικτύωμα   

καλείται πρωτεύον (primitive) εάν      , για κάποιον υποχώρο   του   . 

 

Θεώρημα 2.39: Το  -διάστατο υποδικτύωμα   του  -διάστατου δικτυώματος 

     είναι πρωτεύον αν-ν κάθε βάση του   μπορεί να επεκταθεί σε βάση του  . 

Με άλλα λόγια, εάν                            είναι μια βάση του  , τότε υπάρχουν διανύσματα 

                                              , έτσι ώστε τα διανύσματα:                                                                      

να αποτελούν μια βάση του  . 
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2.2 Ανοιχτά  Προβλήματα  της  Θεωρίας  Δικτυωμάτων  και  η  Γεωμετρία 

των  Αριθμών 

 

          Κλείνουμε το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζοντας ορισμένα ανοιχτά δύσκολα 

υπολογιστικά προβλήματα της θεωρίας δικτυωμάτων και δίνουμε μερικές βασικές 

έννοιες από τη λεγόμενη Γεωμετρία των Αριθμών. 

          Η θεωρία δικτυωμάτων αναζητά αποδοτικούς αλγορίθμους και όσο το δυνατόν 

αυστηρότερα φράγματα πολυπλοκότητας για αρκετά προβλήματα. Τα κυριότερα 

προβλήματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας είναι 

αυτό της εύρεσης ενός μικρότερου μη-μηδενικού διανύσματος σε ένα δικτύωμα και 

το πρόβλημα της εύρεσης ενός εγγύτερου (ή πλησιέστερου) διανύσματος σε ένα 

δικτύωμα. Τα προβλήματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της κρυπτογραφίας με 

βάση δικτυώματα (lattice-based cryptography) που θα εξετάσουμε στο Κεφάλαιο 4. 

 

2.2.1  Το  Πρόβλημα  του  Μικρότερου  μη-μηδενικού  Διανύσματος 

(Shortest  Vector  Problem  ή  SVP) 

 

          Το Πρόβλημα του Μικρότερου Μη-μηδενικού Διανύσματος αποτελεί το πιο 

ευρέως γνωστό πρόβλημα της Θεωρίας Δικτυωμάτων. Από την εποχή του Gauss το 

πρόβλημα μελετήθηκε από μαθηματικούς στην ισοδύναμη διατύπωσή του για την 

ελαχιστοποίηση τετραγωνικών μορφών. Το πρόβλημα αρχικά εικάστηκε ως NP-

δύσκολο ως προς τη στάθμη   , όπου       από τον Emde Boas το 1981 [Boas, 

1981] και αργότερα αποδείχθηκε για την περίπτωση της ευκλείδειας στάθμης (  ) από 

τον M. Ajtai [Ajtai, 1998]. Σύμφωνα με το [Micciancio, 2001], το πρόβλημα αυτό 

είναι δύσκολο να λυθεί ακόμη και προσεγγιστικά για οποιονδήποτε προσεγγιστικό 

παράγοντα μέχρι   . Η γενική διατύπωσή του ως προς οποιαδήποτε στάθμη είναι η 

ακόλουθη: 

          Έστω ότι   είναι ένα δικτύωμα του Ευκλείδειου χώρου   . Το SVP συνίσταται 

στην εύρεση ενός μη-μηδενικού διανύσματος      του οποίου το μέτρο να είναι 

μικρότερο ή ίσο από το μέτρο οποιουδήποτε άλλου μη-μηδενικού διανύσματος του  . 

Πιο φορμαλιστικά, αναζητούμε ένα διάνυσμα    που ελαχιστοποιεί την πραγματική 

συνάρτηση διανυσματικής μεταβλητής: 
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Ένα στιγμιότυπο του SVP στο ευκλείδειο επίπεδο   , μαζί με τη λύση του φαίνεται 

στην Εικόνα 2-5. Τα διανύσματα βάσης σημειώνονται με μαύρα βέλη, ενώ η λύση 

του SVP με πράσινο βέλος. 

 

Εικόνα 2-5: Ένα παράδειγμα του SVP στον   . 

 

2.2.2  Το  Πρόβλημα  του  Πλησιέστερου  Διανύσματος  (Closest  Vector 

Problem  ή  CVP) 

 

          Ένα εξίσου γνωστό NP-δύσκολο (βλ. [Boas, 1981]) πρόβλημα της Θεωρίας 

Δικτυωμάτων αποτελεί το ανομοιογενές ομόλογο του SVP - το Πρόβλημα του 

Πλησιέστερου Διανύσματος (CVP). Μολονότι επικρατούσε η αντίληψη πως το CVP 

είναι δυσκολότερο να λυθεί από το SVP, το 1986 ο L. Babai απέδειξε πως το SVP 

μπορεί να αναχθεί και να λυθεί ως CVP [Babai, 1986] (βλ. και Κεφάλαιο 6). Η γενική 

διατύπωσή του είναι η ακόλουθη:  

          Έστω ότι   είναι ένα δικτύωμα του Ευκλείδειου χώρου    και      ένα σταθερό 

διάνυσμα του    το οποίο καλείται διάνυσμα-στόχος (target-vector) και δεν ανήκει 

στο  . Το CVP συνίσταται στην εύρεση ενός διανύσματος     , του οποίου η 

απόσταση από το      είναι η μικρότερη δυνατή. Πιο φορμαλιστικά, αναζητούμε ένα 

διάνυσμα    που ελαχιστοποιεί την πραγματική συνάρτηση διανυσματικής 

μεταβλητής: 
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          Στην Εικόνα 2-6, απεικονίζεται ένα παράδειγμα του CVP για ένα δικτύωμα 

στο Ευκλείδειο επίπεδο   . Το διάνυσμα στόχος      σημειώνεται με κόκκινο, ενώ η 

λύση του CVP με πράσινο. Παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εμφανές ποιά 

είναι η λύση του CVP, γίνεται σαφές πως για δικτυώματα διάστασης     αυτό δεν 

είναι δυνατό να γίνει, καθώς παύουμε να έχουμε εποπτεία. 

 

 

Εικόνα 2-6: Ένα παράδειγμα λύσης του CVP στον   . 

          Τα προβλήματα αυτά μπορούν να οριστούν ως προς οποιαδήποτε στάθμη, αλλά 

στην παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον μας στρέφεται στην Ευκλείδεια στάθμη (  -

norm). 

          Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η λύση του SVP ή του CVP δεν είναι 

απαραίτητα μοναδική. Για παράδειγμα, στον Ευκλείδειο χώρο   , τα διανύσματα 

       και        αποτελούν και τα τέσσερα λύσεις του SVP. 

          Αμφότερα τα προβλήματα είναι υπολογιστικά δύσκολα. Μάλιστα, η δυσκολία 

επίλυσής τους εντείνεται ακόμη περισσότερο όταν η διάσταση του δικτυώματος 

αυξάνεται ασυμπτωτικά. Στην πλήρη γενικότητά τους, τόσο το SVP, όσο και το CVP 

είναι   -δύσκολα. Όμως πρακτικά, η επίτευξη «πλήρους γενικότητας» είναι επίσης 

δύσκολη. Ως εκ τούτου, τα διάφορα κρυπτοσυστήματα που βασίζονται στα 

προβλήματα αυτά καταφεύγουν στην πράξη σε συγκεκριμένες υποκλάσεις των 

προβλημάτων είτε για λόγους απόδοσης, είτε ώστε να παρέχουν μια κερκόπορτα 

(trapdoor). Ο συμβιβασμός αυτός όμως αφήνει πάντοτε ανοιχτό το ενδεχόμενο 

κρυπτανάλυσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του 

κρυπτοσυστήματος γυλιού που εξετάζεται στο Κεφάλαιο 9. Επιπλέον, πολλές φορές 
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είναι αρκετό για ορισμένες εφαρμογές να βρουν μια προσεγγιστική λύση των 

προβλημάτων αυτών αντί της ακριβούς. Αυτό οδηγεί στις ακόλουθες σημαντικές 

εκδοχές των προβλημάτων: 

 

2.2.3  Το  Προσεγγιστικό  Πρόβλημα  του  Μικρότερου  μη-μηδενικού 

Διανύσματος  (Approximate  Shortest  Vector  Problem) 

 

          Έστω      μια συνάρτηση του   και   ένα  -διάστατο δικτύωμα του 

Ευκλείδειου χώρου   . Αν             είναι μια λύση του SVP, τότε το προσεγγιστικό 

SVP συνίσταται στην εύρεση ενός μη-μηδενικού διανύσματος      με μέτρο το 

πολύ      φορές όσο το μέτρο του           . Πιο φορμαλιστικά, αναζητούμε ένα 

διάνυσμα     , τέτοιο ώστε: 

                      

Ο αλγόριθμος LLL που θα μελετήσουμε στο Κεφάλαιο 6 δίνει μια λύση του 

Προσεγγιστικού SVP. Κατ’ αντιστοιχία, το προσεγγιστικό CVP ορίζεται ως εξής: 

 

2.2.4  Το  Προσεγγιστικό  Πρόβλημα  του  Πλησιέστερου  Διανύσματος 

(Approximate  Closest  Vector  Problem) 

 

          Έστω      μια συνάρτηση του  , ένα  -διάστατο δικτύωμα   στον Ευκλείδειο 

χώρο    και ένα σταθερό διάνυσμα-στόχος       . Αν            είναι μια λύση του 

CVP, τότε το προσεγγιστικό CVP συνίσταται στην εύρεση ενός μη-μηδενικού 

διανύσματος      με απόσταση από το      το πολύ      φορές όσο η απόσταση του 

          από το     . Πιο φορμαλιστικά, αναζητούμε ένα διάνυσμα     , τέτοιο ώστε: 

                               

Όπως γίνεται φανερό, ο ορισμός κάθε προσεγγιστικού προβλήματος μεταβάλλεται 

ανάλογα με την επιλογή της συνάρτησης     . 

           Ένα στενά συνδεδεμένο πρόβλημα με το SVP είναι αυτό της εύρεσης μιας 

ακολουθίας διανυσμάτων ενός δικτυώματος   των οποίων τα μέτρα λαμβάνουν 

συγκεκριμένες τιμές. 
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2.2.5  Διαδοχικά Ελάχιστα (Successive Minima) 

 

Έστω ότι   είναι ένα  -διάστατο δικτύωμα του Ευκλείδειου χώρου    (με    ). 

Ορίζουμε ως 1
ο
 ελάχιστο του δικτυώματος  , το μήκος ενός μικρότερου μη-

μηδενικού διανύσματος          . 

Ορίζουμε ως 2
ο
 ελάχιστο του δικτυώματος  , τον μικρότερο πραγματικό αριθμό   για 

το οποίο υπάρχουν δυο γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα                     τέτοια ώστε: 

                    . 

Συνεχίζοντας κατ’ αναλογία με τα παραπάνω, δίνουμε τον ακόλουθο γενικευμένο 

ορισμό για τα διαδοχικά ελάχιστα (successive minima) ενός δικτυώματος  . 

 

Ορισμός 2.40: Ορίζουμε ως το  -οστό διαδοχικό ελάχιστο του δικτυώματος   και το 

συμβολίζουμε με      , τον μικρότερο πραγματικό αριθμό   για τον οποίο υπάρχουν 

  γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα                      τέτοια ώστε:                      . 

Πιο φορμαλιστικά, τα διαδοχικά ελάχιστα ορίζονται από τη σχέση: 

         
                     

   
 
                               

όπου το ελάχιστο εφαρμόζεται σε όλα τα δυνατά σύνολα γραμμικά ανεξάρτητων 

διανυσμάτων του  . 

 

Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε πως τα διαδοχικά ελάχιστα αυξάνουν ασθενώς: 

                    

Η βέλτιστη δυνατή βάση για ένα  -διάστατο δικτύωμα   αποτελείται από 

διανύσματα                        τέτοια ώστε:                        . 

Δεν είναι δύσκολο να δούμε πως υπάρχουν πάντοτε γραμμικά ανεξάρτητα 

διανύσματα των οποίων τα μέτρα να είναι ίσα με τα διαδοχικά ελάχιστα. Ωστόσο, η 

εύρεση μιας τέτοιας βάσης γενικά είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Άξιο αναφοράς 

μάλιστα είναι το γεγονός πως τα διανύσματα                   που ικανοποιούν τις σχέσεις 

                        δεν είναι απαραίτητο να είναι επίσης διανύσματα του 

δικτυώματος   όταν    . Ένα τέτοιο παράδειγμα για     δίνεται στο [Nguyen 

και Vallée, 2010, σελ. 32]: 
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Εύκολα βλέπουμε ότι αν F είναι το θεμελιώδες παραλληλόγραμμο με ακμές τα 

διανύσματα που περιέχονται στις γραμμές του ανωτέρω πίνακα, τότε:     F    . 

Τα διανύσματα-γραμμές του πίνακα   που ακολουθεί είναι γραμμικά ανεξάρτητα και 

τέτοια ώστε:                        , αλλά δεν συνιστούν βάση, καθώς        

 . 

   

   
  

  
  

  
  

  
   

  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το υποδικτύωμα που παράγεται από τις γραμμές του   να 

έχει δείκτη 2 στο δικτύωμα  . 

 

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το μέγεθος του πρώτου διαδοχικού 

ελάχιστου, θεωρούμε την ποσότητα: 

     

       
 

 

Αυτό μας οδηγεί στον επόμενο ορισμό. 

 

Ορισμός 2.41: Η σταθερά δικτυώματος του Hermite (Hermite’s lattice constant) 

συμβολίζεται με    και ορίζεται ως το ελάχιστο άνω φράγμα (supremum) των 

ποσοτήτων: 

 
     

       
 

 

 

 

όσο το   κυμαίνεται στο σύνολο όλων των  -διάστατων δικτυωμάτων. 

 

Οι ποσότητες    είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστούν. Ενδεικτικά, 

παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα από το [Nguyen και Vallée, 2010, σελ. 33], ο 

οποίος περιέχει τις σταθερές δικτυωμάτων του Hermite για τα δικτυώματα διάστασης 

2 μέχρι 8 και 24: 

 

  2 3 4 5 6 7 8 … 24 

    

  
   

 
         

 
  

 
 
   

 
      2 … 4 

Προσέγγιση 1.1547 1.2599 1.4142 1.5157 1.6654 1.8114 2 … 4 
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Πίνακας 2-1: Οι σταθερές δικτυωμάτων του Hermite για         και 

    . 

          Ο υπολογισμός ενός μικρότερου μη-μηδενικού διανύσματος ή μιας ακολουθίας 

διανυσμάτων με μέτρα ίσα με τα διαδοχικά ελάχιστα δεν είναι τα μόνα υπολογιστικά 

δύσκολα πρόβλημα που αφορούν τη Θεωρία των Δικτυωμάτων. Ένα επίσης   -

δύσκολο πρόβλημα είναι αυτό της Ελάχιστης Βάσης, το οποίο ορίζουμε παρακάτω. 

 

 

2.2.6  Το  Πρόβλημα  Ελάχιστης  Βάσης  (Minimum  Basis  Problem  ή  MBP) 

 

Έστω ότι                             είναι ένα σύνολο   γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων του 

   (     ). Ζητείται να βρεθεί μια βάση                            του δικτυώματος   που 

παράγεται από τα                            , η οποία είναι «ελάχιστη». 

 

Η απαίτηση η βάση                            να είναι «ελάχιστη» είναι σχετική με το πώς 

επιλέγουμε να ορίσουμε το «μέτρο» μιας βάσης. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε 

να ελαχιστοποιείται κάποια από τις ποσότητες: 
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3  Δικτυώματα στο επίπεδο 

 

          Στο Κεφάλαιο αυτό, στρέφουμε την προσοχή μας στην απλούστερη μορφή 

δικτυωμάτων - τα δικτυώματα στο Ευκλείδειο επίπεδο - και παρουσιάζουμε την 

απλούστερη μορφή αναγωγής βάσης δικτυώματος, η οποία θέτει τα θεμέλια για τη 

μελέτη του αλγορίθμου LLL στο Κεφάλαιο 6. Έπειτα, παρουσιάζουμε έναν 

αποδοτικό αλγόριθμο πολυωνυμικού χρόνου για την αναγωγή βάσεων δικτυωμάτων 

στο επίπεδο ο οποίος οφείλεται στον Gauss και τον Legendre, ενώ μπορεί να 

παρομοιασθεί με τον Ευκλείδειο αλγόριθμο για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού 

διαιρέτη δύο ακεραίων. 

Έστω ότι                  είναι μια βάση του    
με                    χωρίς βλάβη της 

γενικότητας. Το δικτύωμα      που παράγεται από τα        και         είναι το σύνολο 

όλων των ακέραιων γραμμικών συνδυασμών των        και        : 

                              

 

 

3.1  Το  Πρόβλημα  του  Μικρότερου  Μη-μηδενικού  Διανύσματος  για 

επίπεδα  δικτυώματα  και  ο  αλγόριθμος  του Gauss 

 

Δοθέντος ενός δικτυώματος        και μιας οποιασδήποτε βάσης                  του  , να 

βρεθεί ένα διάνυσμα      με την ιδιότητα:            ,         με      0. 

 

Ορισμός 3.1: Ένα τέτοιο διάνυσμα καλείται μικρότερο μη-μηδενικό διάνυσμα 

(shortest non-zero vector) του επίπεδου δικτυώματος  . 

 

Παρατήρηση: Με άλλα λόγια, θέλουμε τα διανύσματα    και      να είναι δυο διαδοχικά 

ελάχιστα (successive minima) του  . 

 

Στόχος μας είναι να μικρύνουμε τα διανύσματα βάσης μέχρι να βρούμε μια βάση του 

ίδιου δικτυώματος η οποία αποτελείται από όσο το δυνατόν μικρότερα διανύσματα 

ως προς κάποια στάθμη (norm). Στα παρακάτω, θα θεωρούμε πάντοτε πως η στάθμη 

ενός διανύσματος είναι η ευκλείδεια: 
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Είναι εύλογο να επιχειρήσουμε να μικρύνουμε το διάνυσμα         (καθώς έχει 

μεγαλύτερο μέτρο) αφαιρώντας από αυτό ένα κατάλληλο πολλαπλάσιο του 

διανύσματος       . Η πιο φυσική επιλογή είναι να προβάλλουμε το         επί του        και να 

το αντικαταστήσουμε με το διάνυσμα: 

  
                       

όπου:   
               

           
 είναι ο συντελεστής ορθογώνιας προβολής του         επί του       . 

Το διάνυσμα         είναι η ορθογώνια προβολή του διανύσματος         επί του 

διανύσματος        και συνεπώς είναι συγγραμικό με το       . Επομένως, η διαφορά 

διανυσμάτων   
                        είναι η προβολή του         στο ορθογώνιο συμπλήρωμα 

του διανύσματος        και άρα είναι ορθογώνιο με το       . 

 

 

Εικόνα 3-1: Το                  είναι η προβολή του         στο ορθογώνιο συμπλήρωμα 

του        . 

 

Ωστόσο, το βαθμωτό γινόμενο του διανύσματος        με τον ρητό αριθμό   
               

           
 

γενικά παράγει διάνυσμα το οποίο δεν ανήκει στο δικτύωμα  , καθώς στο   

επιτρέπουμε μόνο τους ακέραιους γραμμικούς συνδυασμούς των        και        . 
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Προκειμένου να λάβουμε διάνυσμα που συνεχίζει να ανήκει στο  , αφαιρούμε 

ακέραια πολλαπλάσια του        από το        . Η βέλτιστη επιλογή που μπορούμε να 

κάνουμε είναι ο ακέραιος         
               

           
  , όπου με       συμβολίζουμε τον πλησιέστερο 

ακέραιο του    . Συνεπώς, αντικαθιστούμε το         με το διάνυσμα: 

  
                           

Σημειώνουμε πως το   
       παύει να είναι ορθογώνιο με το διάνυσμα       , αλλά είναι 

πλέον «σχεδόν ορθογώνιο» (βλ. Εικόνα 3-2). 

 

Εικόνα 3-2: Το διάνυσμα                  δεν ανήκει στο δικτύωμα. Αντ’ αυτού 

επιλέγουμε το διάνυσμα                      ως   
      . 

Εάν το διάνυσμα   
       εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από το       , τότε η βάση μας δε 

μπορεί να βελτιωθεί περεταίρω και επομένως σταματάμε. Διαφορετικά, 

εναλλάσσουμε τα διανύσματα        και         και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Ο 

αλγόριθμος του Gauss περιγράφεται με τη βοήθεια ψευδοκώδικα στην επόμενη 

εικόνα. 

 

Είσοδος: Βάση                  ενός δικτυώματος        τέτοια ώστε:                   . 

Έξοδος:   Μια ελάχιστη βάση                   του δικτυώματος  . 

(1)                     
       
         ,          

       
          ,       

       
         

(2)             while not done do: 

                  (a)       
       
     

               

          
   

                  (b)             
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                  (c)     if                     then: 

                           (i)           
       
        

                           else: 

                           (ii)             
         
            

(3)            return                  . 

Εικόνα 3-3: Ο επαναληπτικός αλγόριθμος του Gauss για την εύρεση μιας 

ελάχιστης βάσης ενός δικτυώματος στο επίπεδο. 

          Ο αλγόριθμος που μόλις περιγράψαμε οφείλεται κυρίως στον Gauss [Hoffstein, 

Pipher και Silverman, 2008, σελ. 404], αν και σημαντική ήταν η συμβολή του 

Lagrange [Scharlau και Opolka, 1985]. Επιπλέον, ο Gauss απέδειξε ότι ο αλγόριθμος 

τερματίζει και πως η προκύπτουσα βάση του   είναι εξαιρετικά καλή. Πιο 

συγκεκριμένα, το διάνυσμα        αποτελεί μια λύση του SVP. 

 

Ορισμός 3.2: Μια βάση                  ενός επίπεδου δικτυώματος        θα καλείται 

ελάχιστη (minimal) ή ανηγμένη κατά Gauss (Gauss-reduced) εάν το        είναι ένα 

μικρότερο μη-μηδενικό διάνυσμα του   και         είναι ένα μικρότερο μη-μηδενικό 

διάνυσμα που δεν είναι πολλαπλάσιο του       . 

 

Λήμμα 3.3: Το διάνυσμα   
                 

               

         
          είναι τέτοιο ώστε: 

   
               

 

 
        

 
                     

Απόδειξη: 

Από τον ορισμό του πλησιέστερου ακεραίου, έχουμε ότι: 
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Η γεωμετρική ερμηνεία του παραπάνω λήμματος είναι διπλή. Αφενός μας εγγυάται 

πως δεν είναι εφικτό να μικρύνουμε περισσότερο το διάνυσμα         αφαιρώντας 

ακέραια πολλαπλάσια του        από αυτό. 

Πράγματι, αφού:   
   
               

         
  

 

 
 
           
        

  
              

         
     . 

Επιπλέον, μας δίνει μια ένδειξη του τι εννοούμε λέγοντας πως τα διανύσματα        και  

  
       είναι «περίπου ορθογώνια». Πράγματι, αντικαθιστώντας από τη γνωστή σχέση: 

  
                 

                    

όπου θ είναι η κυρτή γωνία των διανυσμάτων        και   
      , η τελευταία ανισότητα είναι 

ισοδύναμη με: 

       
 

 

        

   
       
  
                

           

                   
 

 
 
           
      

 

 
 
  

 
  

Δηλαδή, η απόκλιση της γωνίας   από την ορθογωνιότητα μπορεί να είναι κατ’ 

απόλυτη τιμή το πολύ 30 . Το επόμενο Θεώρημα [Cohen και Cuypers, 1998, σελ. 66-

67] εξασφαλίζει την ορθότητα του αλγορίθμου του Gauss. 

 

Θεώρημα 3.4: Ο αλγόριθμος του Gauss τερματίζει και η προκύπτουσα βάση                   

είναι ελάχιστη. 

Αποδειξη: 

Μετά την εκτέλεση του βήματος (2)(b), η νέα βάση του δικτυώματος δίνεται από τις 

σχέσεις: 
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Οι σχέσεις αυτές μπορούν να γραφούν ισοδύναμα σε διανυσματική μορφή: 

 
   
       

  
       
   

  
   

  
         

         
  

Παρατηρούμε πως ο παραπάνω πίνακας είναι μονομοδιακός και άρα η νέα βάση 

   
         

        είναι επίσης βάση του ίδιου δικτυώματος. 

Σύμφωνα με το βήμα (2)(c)(ii) του αλγορίθμου του Gauss, εάν                    , τότε τα 

διανύσματα         και         εναλλάσσονται με αποτέλεσμα το μήκος του διανύσματος         

να γίνεται γνήσια μικρότερο σε κάθε επανάληψη του βήματος (2). Έστω τυχών 

πραγματικός αριθμός     και ας θεωρήσουμε την κλειστή σφαιρική περιοχή με 

κέντρο την αρχή των αξόνων  : 

                          

Τότε το σύνολο                           είναι πεπερασμένο (βλ. Εικόνα 3-4) 

και επομένως ο αλγόριθμος τερματίζει μετά από πεπερασμένο πλήθος επαναλήψεων 

του βήματος (2). 

 

 

Εικόνα 3-4: Η τομή του δικτυώματος   με την τυχούσα κλειστή σφαιρική 

περιοχή        αποτελείται από όλα τα σημεία του   στο εσωτερικό και την 

περιφέρεια του κύκλου. 

 

Λόγω του βήματος (2)(c) και του Λήμματος 3.3, γνωρίζουμε πως όταν ο αλγόριθμος 

τερματιστεί θα ικανοποιούνται οι ανισοτικές σχέσεις: 

                               
                

 

 
         

  

Ας είναι     ένα μη-μηδενικό διάνυσμα του  . Τότε, αφού το {       ,        } αποτελεί βάση 

του  , θα υπάρχουν           όχι αμφότερα ίσα με μηδέν έτσι ώστε: 
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                     . Τότε, είναι: 

                                             

                                                                                 

                                                     
                                  

   

                                                     
               

             
   

                                                    
               

             
  

                                                             
                                      

Αφού τα   και   δεν είναι και τα δύο μηδέν, θα είναι: 

              
           
                 

           
                   

Άρα, επειδή τα   και   είναι ακέραιοι, η ποσότητα            θα είναι ένας 

φυσικός αριθμός και άρα             . Επομένως, από την παραπάνω 

ανίσωση για το       , θα είναι:                 
  και άρα το     είναι ένα μικρότερο μη-

μηδενικό διάνυσμα του  . 

Έστω τώρα ότι                       για κάποια          και επιπλέον ότι το     είναι μη-

συγγραμμικό με το        . Άρα το σύνολο διανυσμάτων               είναι γραμμικά 

ανεξάρτητο και άρα    . Δουλεύοντας κατ’ αναλογία με τα παραπάνω, έχουμε: 

                        
               

             
   

                            
               

  
 

 
           

  
 

 
           

   

                          
               

  
 

 
           

  
 

 
           

                                 

                      
 

 
    

 
         

  
 

 
           

                                                    

 1η περίπτωση: Εάν     , τότε από την τελευταία σχέση έχουμε: 

                  
              

           
                     

           
 . 

Αφού    , θα είναι:             , για κάθε   με      , ενώ: 

            , για κάθε   με      . Άρα:             , για κάθε 

   . 

Συνεπώς:                 
  

 2η περίπτωση: Εάν      , τότε:              
         
         

         
    

 

 
   

 

 
  . 

άρα:                 
 . 

 

Επομένως,                 
  σε κάθε περίπτωση, πράγμα που αποδεικνύει πως το         

είναι ένα μικρότερο μη-μηδενικό διάνυσμα του   το οποίο (λόγω γραμμικής 
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ανεξαρτησίας) δεν είναι πολλαπλάσιο του         και άρα η βάση                     είναι 

ελάχιστη. 

                                                                                                                                                                    

 

Παρατήρηση: Ο αλγόριθμος του Gauss μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε 

ζεύγος γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων                στον Ευκλείδειο χώρο    για 

κάθε      , καθώς ο υποχώρος του    που αυτά παράγουν είναι γραμμικά ισόμορφος 

με τον   . Συνεπώς, το δικτύωμα   που παράγεται από αυτά είναι επίπεδο και άρα 

έχει νόημα η εφαρμογή του αλγορίθμου. 

 

Επιδεικνύουμε τον αλγόριθμο του Gauss στην πράξη με ένα παράδειγμα. 

 

Παράδειγμα: Ας θεωρήσουμε το δικτύωμα   που παράγεται από το ζεύγος 

διανυσμάτων:                         και                     . 

Παρατηρούμε πως                       και άρα θέτουμε:            και             

για την είσοδο του αλγορίθμου. 

Εκτελώντας ορθογώνια προβολή του         επί του        , λαμβάνουμε τον συντελεστή 

ορθογώνιας προβολής: 

        
               

          
                  

Συνεπώς το διάνυσμα         θα αντικατασταθεί από το νέο διάνυσμα 

                                   

Το νέο διάνυσμα έχει μέτρο                                 

και άρα τα διανύσματα πρέπει να αντιμετατεθούν. 

 
Η καινούργια βάση του   είναι: 

                            και                          . 

Προβάλλοντας το διάνυσμα         επί του διανύσματος        , παίρνουμε το «σχεδόν 

ορθογώνιο» προς αυτό διάνυσμα: 

                                                    

Το νέο διάνυσμα έχει μέτρο                                 και άρα τα διανύσματα 

        και         πρέπει να αντιμετατεθούν εκ νέου. Ομοίως, εκτελούμε την ίδια 

διαδικασία μέχρι να υπολογίσουμε μια ελάχιστη βάση του δικτυώματος. 
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Για το παράδειγμά μας, ο αλγόριθμος του Gauss απαιτεί 4 ακόμη επαναλήψεις για 

να καταλήξει σε μια ελάχιστη βάση του  . Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα 

συνοψίζονται στον Πίνακα 3-1. 

 

 
Επανάληψη 

 
        

 
        

Συντελεστής 
ορθογώνιας 
προβολής m 

1                                       10 
2                                     5 
3                                     -2 
4                               -115 
5                           -3 
6                            0 

 
Πίνακας 3-1: Ενδιάμεσα αποτελέσματα του αλγορίθμου του Gauss για το 

παράδειγμά μας. 

 

Συνεπώς, η ελάχιστη βάση του   που επιστρέφει ο αλγόριθμος του Gauss 

απαρτίζεται από τα διανύσματα: 

                                   

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συνιστώσες των διανυσμάτων που λάβαμε είναι κατά 

πολύ μικρότερες από αυτές των αρχικών διανυσμάτων. Επιπλέον, το διάνυσμα 

             αποτελεί μια λύση του SVP. 

 

 

3.2  Σύγκριση  με  τον  Ευκλείδειο  Αλγόριθμο 

 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η ομοιότητα που παρουσιάζει ο αλγόριθμος του Gauss 

για την αναγωγή μιας βάσης κάποιου δικτυώματος με τον αλγόριθμο του Ευκλείδη 

για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη δυο ακεραίων αριθμών. 

Υπενθυμίζουμε τον ψευδοκώδικα για τον υπολογισμό του ΜΚΔ δυο ακεραίων με τη 

μέθοδο του Ευκλείδη στην Εικόνα 3-5. 

 

Είσοδος: Μη-μηδενικοί ακέραιοι αριθμοί   και  . 

Έξοδος:   O Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης των   και  . 

(1)               
       
              ,    

       
               

(2)       
       
    

(3)             while      do: 
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                  (a)         
       
               

                  (b)      
       
      

(4)            return     . 

Εικόνα 3-5: Ο επαναληπτικός Ευκλείδειος αλγόριθμος για τον υπολογισμό του 

ΜΚΔ δυο ακεραίων αριθμών. 

Μια σημαντική παραλλαγή του Ευκλείδειου αλγόριθμου χρησιμοποιεί συμμετρικά 

υπόλοιπα στο βήμα (3)(a), δηλαδή τέτοια ώστε: 

                            
  
 
        

  
 
  

Η εκδοχή αυτή καλείται Κεντρωμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος (Centered Euclidean 

algorithm) ή Ευκλείδειος αλγόριθμος με συμμετρικά υπόλοιπα. 

 

          Συγκρίνοντας τους αλγορίθμους των Εικόνων 3-3 και 3-5 παρατηρούμε πως 

αυτοί είναι «παρόμοιοι» υπό την έννοια πως αμφότεροι εκτελούν επανειλημμένα μια 

βασική πράξη προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Ο 

αλγόριθμος του Ευκλείδη εκτελεί την πράξη της διαίρεσης με υπόλοιπο για τον 

υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη, ενώ ο αλγόριθμος του Gauss εκτελεί τη 

γεωμετρική πράξη της (στρογγυλοποιημένης) ορθογώνιας προβολής διανυσμάτων 

στο επίπεδο για τον υπολογισμό μιας ελάχιστης βάσης. Βλέπουμε λοιπόν πως οι 

πράξεις της διαίρεσης με υπόλοιπο και της ορθογώνιας προβολής είναι αντίστοιχες. 

Είναι μάλιστα εύκολο να δούμε πως τα δυο προβλήματα είναι στην πραγματικότητα 

ισοδύναμα: 

          Ας είναι   και   δυο τυχόντες μη-μηδενικοί ακέραιοι αριθμοί. Όπως 

αποδεικνύεται στη στοιχειώδη Γραμμική Άλγεβρα, το σύνολο των πραγματικών 

αριθμών   είναι στην πραγματικότητα ένας μονοδιάστατος διανυσματικός χώρος του 

οποίου τα διανύσματα είναι πραγματικοί αριθμοί. Ας θεωρήσουμε το δικτύωμα        

που παράγεται από τους αριθμούς   και  : 

                   

          Το σύνολο       προφανώς είναι γραμμικά εξαρτημένο και άρα οι δυο αριθμοί 

δεν αποτελούν βάση. Όπως αποδεικνύεται στη Θεωρία Αριθμών, ο μέγιστος κοινός 

διαιρέτης   των ακεραίων   και   έχει την ιδιότητα να μπορεί να εκφραστεί ως 

(ακέραιος) γραμμικός συνδυασμός των   και  . Επιπλέον, ο   είναι θετικός και άρα 

αποτελεί στοιχείο του   και μάλιστα τη μικρότερη θετική βάση του (ή με άλλα λόγια, 



44 
 

λύση του SVP για το δικτύωμα  ). Από τα παραπάνω συνάγουμε λοιπόν πως το 

πρόβλημα του υπολογισμού του ΜΚΔ δυο μη-μηδενικών ακεραίων είναι ισοδύναμο 

με την επίλυση του SVP για το δικτύωμα που οι αριθμού αυτοί παράγουν. 

 

3.3  Ανάλυση  πολυπλοκότητας  του  αλγορίθμου  του  Gauss 

 

          Σε αυτήν την ενότητα, ακολουθούμε την ανάλυση της B. Vallée [Vallée, 1991] 

και εστιάζουμε σε ακέραια δικτυώματα του επιπέδου, δηλαδή υποθέτουμε πως  

      . Για το σκοπό αυτό, θα θεωρήσουμε μια τροποποιημένη εκδοχή του 

αλγορίθμου του Gauss κατ’ αναλογία του Κεντρωμένου Ευκλείδειου Αλγόριθμου. Ο 

Κεντρωμένος αυτός αλγόριθμος του Gauss δίνει επίσης μια πιο φυσική και 

γεωμετρική απόδειξη πως η προκύπτουσα βάση είναι ελάχιστη. 

 

Ορισμός 3.5: Ορίζουμε τη συνάρτηση «πρόσημο» (signum)        
        
         , ως 

εξής: 

         
     
      

  

 

Ο ψευδοκώδικας του Κεντρωμένου Αλγορίθμου του Gauss φαίνεται στην επόμενη 

Εικόνα: 

Είσοδος: Βάση                  ενός δικτυώματος        τέτοια ώστε                   . 

Έξοδος:   Μια ελάχιστη βάση                   του δικτυώματος  . 

(1)                     
       
         ,          

       
          ,       

       
         

(2)             while not done do: 

                  (a)       
       
   

               

          
    

       
           

       
            

                  (b)             
       
                        

                  (c)     if                     then: 

                           (i)           
       
        

                           else: 

                           (ii)             
         
            

(3)            return                  . 
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Εικόνα 3-6: Ο επαναληπτικός Κεντρωμένος Αλγόριθμος του Gauss για την 

εύρεση μιας ελάχιστης βάσης ενός δικτυώματος στο επίπεδο. 

Υπενθυμίζουμε πως ο Κεντρωμένος Ευκλείδειος Αλγόριθμος χρησιμοποιούσε 

συμμετρικά υπόλοιπα, δηλαδή ακέραιους      από το διάστημα    
  

 
   

  

 
   , όπου    

ήταν το υπόλοιπο της προηγούμενης επανάληψης. Επιπλέον, όπως είδαμε νωρίτερα, η 

κυρτή γωνία ανάμεσα στα διανύσματα   
       και   

       ανήκει στο διάστημα  
 

 
 
  

 
 . Σε 

αναλογία με τα συμμετρικά πηλίκα του Κεντρωμένου Ευκλείδειου αλγορίθμου, ο 

Κεντρωμένος αλγόριθμος του Gauss εξασφαλίζει μέσω του παράγοντα   πως η γωνία 

των διανυσμάτων:   
                            και   

       θα είναι πάντοτε οξεία μετά από κάθε 

επανάληψη του βήματος (2)(b). Πράγματι, είναι: 

  
         

                              
                   

          
         

        

                
               

          
      

         
                       

                
    

Άρα:    
                       

           
           

           
        

 

 
 
 

 
  

οπότε κάνοντας αναγωγή στο 1
ο
 τεταρτημόριο τελικά έχουμε:      

 

 
 . 

 

Θεώρημα 3.6: Η βάση                   που ο Κεντρωμένος Αλγόριθμος του Gauss παράγει 

ως έξοδο είναι ελάχιστη. 

Απόδειξη: 

Λόγω της συνθήκης του βήματος (2), θα ισχύει ότι:                         . 

Επιπλέον, από τους υπολογισμούς που κάναμε παραπάνω έχουμε ότι: 

            
                     

  
 

 
         

  

άρα:    
          

      

          
 

 

 
.        

Έστω ότι      είναι η προβολή του         στο ορθογώνιο συμπλήρωμα του        . Τότε είναι: 

        
          

      

          
  
               και                 

Αξιοποιώντας τις παραπάνω δύο σχέσεις βρίσκουμε ότι: 

         
   

          
      

          
  
            

 

  
          

      

          
  
              

          
      

          
  
              

          
      

          
 
 

         
  

         

Διαιρώντας τα μέλη της εξίσωσης με          
  λαμβάνουμε ότι: 
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Όμως από τις ανισότητες     και    , έχουμε ότι: 

 
          

      

          
 

 
         

 

          
 
 

 
   

Και συνεπώς: 

  
 

 
 
       

          
 
           
    

       

          
 
 

 
 
           
           

  

 
                

Θεωρούμε τα ακόλουθα τρία υποσύνολα του δικτυώματος   που παράγεται από τα         

και         : 

                           

                        

                           

Τότε προφανώς:                            . Βάσει του ορισμού 

τους, παρατηρούμε πως το σύνολο    περιέχει όλα τα ακέραια πολλαπλάσια του        , 

ενώ τα    και    είναι οι μετατοπίσεις (translations) του συνόλου    στις 

κατευθύνσεις των διανυσμάτων         και          αντίστοιχα. Η Εικόνα 3-7 μας δίνει μια 

εποπτεία των συνόλων    (μπλε),    (πράσινο),    (κόκκινο) και              

(μαύρο) για ένα τυχαίο δικτύωμα  . 
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Εικόνα 3-7: Το δικτύωμα   και τα σημεία των υποσυνόλων:       και    με 

μπλε, πράσινο και κόκκινο χρώμα αντίστοιχα. 

Ας θεωρήσουμε ένα τυχόν διάνυσμα                . Τότε, δεδομένου πως το 

   είναι διάνυσμα του δικτυώματος αλλά δεν ανήκει στη διακριτή πολύχρωμη λωρίδα 

της Εικόνας 3-7, συνεπάγεται πως αυτό γράφεται στη μορφή: 

                                        

Ας θεωρήσουμε έναν τυχόντα ακέραιο              και ας συμβολίσουμε με      

την προβολή του διανύσματος          στο ορθογώνιο συμπλήρωμα του        . Τότε, 

εφαρμόζοντας την ανισότητα     για το διάνυσμα         , λαμβάνουμε ότι: 

       
  

 
              

  

 
          

Όμως επειδή υποτέθηκε πως             , θα είναι:       και η ανωτέρω 

ανίσωση δίνει ότι: 

                           

Επιπλέον, από τη Γραμμική Άλγεβρα γνωρίζουμε πως το διάνυσμα    εκφράζεται 

μονοσήμαντα ως το άθροισμα ενός διανύσματος κάθετου στο         (το     ) και ενός 

διανύσματος παράλληλου στο         (έστω    ), δηλαδή ισχύει η σχέση: 

            

Συνεπώς, εφαρμογή του Πυθαγορείου Θεωρήματος στο ορθογώνιο τρίγωνο με 

πλευρές τα διανύσματα:         και     μας δίνει ότι: 

                     
           
                  

           
                

Επομένως, αξιοποιώντας την ανισότητα    , έχουμε ότι: 

                                            

Πράγμα που αποδεικνύει πως η προκύπτουσα βάση                   είναι όντως ελάχιστη. 

                                                                                                                                                                    

 

          Για να μπορέσουμε να βρούμε ένα άνω φράγμα της χρονικής πολυπλοκότητας 

του Κεντρωμένου αλγορίθμου του Gauss, θα θεωρήσουμε μια γενικευμένη εκδοχή 

του η οποία εξαρτάται από μια παράμετρο εισόδου   η οποία υποτίθεται μεγαλύτερη 

ή ίση του 1. Θα αναφερόμαστε στον αλγόριθμο αυτό ως «Παραμετροποιημένο 

Αλγόριθμο του Gauss» (Parameterized Gaussian Algorithm). Είναι προφανές πως για 

   , έχουμε τον Κεντρωμένο Αλγόριθμο του Gauss. 
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Ο ψευδοκώδικας του Παραμετροποιημένου Αλγορίθμου του Gauss φαίνεται στην 

Εικόνα 3-8: 

 

Είσοδος: Βάση                  ενός δικτυώματος      τέτοια ώστε                   , 

παράμετρος    . 

Έξοδος:   Μια «ασθενώς ελάχιστη» (weakly minimal) βάση                   του 

δικτυώματος  . 

(1)                     
       
         ,          

       
          ,       

       
         

(2)             while not done do: 

                  (a)       
       
   

               

          
    

       
           

       
            

                  (b)             
       
                        

                  (c)     if                      then: 

                           (i)           
       
        

                           else: 

                           (ii)             
         
           

(3)            return                  . 

Εικόνα 3-8: Ο επαναληπτικός Παραμετροποιημένος Αλγόριθμος του Gauss για 

την εύρεση μιας ελάχιστης βάσης ενός δικτυώματος στο επίπεδο. 

          Παρατηρούμε πως η νέα συνθήκη τερματισμού είναι η                     , η οποία 

εξαρτάται από την παράμετρο  . Δεδομένου ότι ο Κεντρωμένος Αλγόριθμος του 

Gauss αποτελεί ειδική περίπτωση του ανωτέρω αλγορίθμου για    , στο εξής 

υποθέτουμε πως    . Εκ πρώτης όψης, ο παραμετροποιημένος αλγόριθμος 

φαντάζει ασθενέστερος από τον κεντρωμένο. Ωστόσο όπως θα δούμε, η σύγκρισή 

τους οδηγεί σε μια απόλυτα φυσική ανάλυση του Κεντρωμένου Αλγορίθμου. 

Επιπλέον, ο Παραμετροποιημένος Αλγόριθμος αποτελεί ουσιαστικό συστατικό του 

αλγορίθμου LLL που θα μελετήσουμε στο Κεφάλαιο 6. 

 

Πρόταση 3.7: Έστω ακέραιο δικτύωμα        και                  μια αυθαίρετη βάση του. 

Επιπλέον, έστω ότι   είναι το πλήθος των επαναλήψεων του Κεντρωμένου 

Αλγορίθμου του ώστε να παράγει μια ελάχιστη βάση                   και      το αντίστοιχο 

πλήθος για τον Παραμετροποιημένο Αλγόριθμο για κάποια τιμή της παραμέτρου 
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        . Τότε, το   ικανοποιεί την ανίσωση: 

              

Απόδειξη: 

Η συνθήκη τερματισμού του Παραμετροποιημένου Αλγορίθμου είναι ασθενέστερη 

από αυτήν του Κεντρωμένου Αλγορίθμου και άρα ο τελευταίος αποκλείεται να 

τερματίζει αργότερα από τον πρώτο. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει για κάθε     και 

άρα: 

                 

Για να αποδείξουμε και τη δεύτερη ανισότητα, ας εξετάσουμε τί συμβαίνει κατά την 

τελευταία επανάληψη του Παραμετροποιημένου αλγορίθμου. Ας υποθέσουμε λοιπόν 

με βάση τα παραπάνω πως βρισκόμαστε στην τελευταία επανάληψη του 

Παραμετροποιημένου Αλγορίθμου και πως αυτή δεν είναι η τελευταία επανάληψη 

του Κεντρωμένου Αλγορίθμου. Αρκεί νδο: ο Κεντρωμένος Αλγόριθμος τερματίζει 

στην αμέσως επόμενη επανάληψη. Σύμφωνα με όσα αναφέραμε νωρίτερα, έχουμε: 

  
          

      

          
 
 

 
 
           
              

                   
                 

Δεδομένου πως ο Κεντρωμένος Αλγόριθμος δεν τερματίζει στην τρέχουσα 

επανάληψη, ισχύει ότι:                    . 

Η τρίτη ακμή του τριγώνου που κατασκευάζεται από τα διανύσματα         και         είναι η 

               . 

Λόγω της ανίσωσης    , έχουμε: 

                 
                                                

                  
                 

                 
       

πράγμα που σημαίνει πως η         είναι η μικρότερη ακμή του τριγώνου. Αφότου ο 

αλγόριθμος αντιμεταθέσει τα διανύσματα, θα ισχύει ότι: 

                             
          

      

          
 
 

 
 

Όπου πλέον το         είναι η μικρότερη ακμή του τριγώνου. Αφού ο 

Παραμετροποιημένος Αλγόριθμος τερματίζει σε αυτό το σημείο, ικανοποιείται η 

συνθήκη τερματισμού του: 

                     

Οπότε με βάση τις προηγούμενες ανισώσεις, έχουμε ότι: 
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Επομένως, η τελική τιμή του διανύσματος         θα είναι είτε κάποιο από τα 

διανύσματα:                   , είτε θα ταυτίζεται με τον εαυτό του. Όμως επειδή το         

είναι μικρότερο από αμφότερα τα διανύσματα, ο Κεντρωμένος Αλγόριθμος θα 

τερματίσει στην αμέσως επόμενη επανάληψη, δηλαδή:         . 

                                                                                                                                                                    

 

Έστω ακέραιο δικτύωμα        και         μια αυθαίρετη βάση του. 

 

Ορισμός 3.8: Ορίζουμε ως μήκος (length) ℒ της βάσης         τον αριθμό: 

ℒ                        

 

Ορισμός 3.9: Ορίζουμε ως αδράνεια (inertia) I της βάσης         τον αριθμό: 

I                    

 

Παρατήρηση: Με βάση τους ορισμούς που μόλις δώσαμε, βλέπουμε ότι: 

I                                         ℒ          

και άρα: I   ℒ    

 

Λήμμα 3.10: Για οποιαδήποτε βάση         με αδράνεια I και για κάθε    , το 

πλήθος των επαναλήψεων του Παραμετροποιημένου Αλγορίθμου      ικανοποιεί τη 

σχέση: 

     
 

 
     I    

Απόδειξη: 

Μετά από κάθε επανάληψή πλην της τελευταίας, η συνθήκη τερματισμού του 

Παραμετροποιημένου Αλγορίθμου του Gauss είναι ψευδής, δηλαδή: 

                     
           
              

 

 
          

Αν συμβολίσουμε με        
   

 το διάνυσμα βάσης         κατά την  -οστή επανάληψη, τότε 

μπορούμε εύκολα να δούμε πως ισχύει η αναδρομική σχέση: 

        
   
  

 

 
        

     
           

Οπότε επαγωγικά λαμβάνουμε τη μη-αναδρομική ανισότητα: 
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Επομένως μετά από   επαναλήψεις, το μικρότερο διάνυσμα ικανοποιεί την ανίσωση: 

        
   
  

 

  
          

 

  
     

Από την υπόθεση, όλα τα διανύσματα έχουν ως συνιστώσες ακεραίους. Επομένως, 

δεδομένης της γραμμικής ανεξαρτησίας των διανυσμάτων βάσης, μπορούμε να 

ισχυριστούμε πως το δικτύωμα         δεν περιέχει διανύσματα με μήκος μικρότερο 

της μονάδας. Επιπλέον, ο αλγόριθμος θα τερματιστεί μόλις έχουμε: 

 

  
       

                
              

                
                 

Άρα:                                       ℒ    
 

 
     I   

                                                                                                                                                                    

 

Πόρισμα 3.11: Για οποιαδήποτε βάση         με αδράνεια I, το πλήθος των 

απαιτούμενων επαναλήψεων   του Κεντρωμένου Αλγορίθμου του Gauss ικανοποιεί 

τη σχέση: 

  
 

    
   I   

Απόδειξη: 

Εφαρμόζοντας το παραπάνω Λήμμα σε συνδυασμό με την Πρόταση 3.7 και για 

παράμετρο   ίση με   , έχουμε ότι: 

          
 

 
      I    
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4  Δικτυώματα  και  Κρυπτογραφία 

 

          Η ασφάλεια των κυρίαρχων κρυπτοσυστημάτων των τελευταίων δεκαετιών 

εδράζεται άμεσα ή έμμεσα είτε στο δύσκολο πρόβλημα της παραγοντοποίησης πολύ 

μεγάλων ακεραίων αριθμών (κρυπτοσύστημα RSA [Rivest, Shamir και Adleman, 

1978]), είτε στη δυσκολία υπολογισμού διακριτών λογαρίθμων σε ορισμένες 

πεπερασμένες κυκλικές ομάδες, όπως οι ελλειπτικές καμπύλες (κρυπτοσύστημα 

ElGamal [ElGamal, 1985; Koblitz, 1994, σελ. 178-185]). Μολονότι τα προβλήματα 

αυτά έχουν παραμείνει απρόσβλητα στη γενικότητά τους για τις τελευταίες δεκαετίες, 

η ασφάλειά τους δεν είναι εγγυημένη. Επιπλέον, το 1994, ο Peter Shor πρότεινε έναν 

κβαντικό αλγόριθμο για την επίλυση του προβλήματος της παραγοντοποίησης σε 

χρόνο πολυωνυμικό ως προς το μέγεθος της εισόδου [Shor, 1997]. Αν και είναι 

άγνωστο το πότε, η ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού κβαντικού υπολογιστή θα 

έθετε σε κίνδυνο το ιδιωτικό μας απόρρητο, θα κατέστρεφε το ηλεκτρονικό εμπόριο 

και θα κατεδάφιζε την έννοια της εθνικής ασφάλειας. 

          Το γεγονός αυτό πυροδότησε την ανάγκη μετάβασης στη λεγόμενη 

«Μετακβαντική Εποχή» ή αλλιώς «Κβαντική Κρυπτογραφία» [Bernstein et al, 2009], 

η οποία αποτελεί ένα άθραυστο σύστημα κρυπτογράφησης και βασίζεται στην Αρχή 

της απροσδιοριστίας του Heisenberg. Συνεπώς, μείζον ζήτημα αποτελεί η διεύρυνση 

της γκάμας των δύσκολων μαθηματικών προβλημάτων που χρησιμοποιούνται ως το 

θεμέλιο για την κατασκευή σύγχρονων κρυπτοσυστημάτων τα οποία θα είναι 

ανθεκτικά απέναντι σε επιθέσεις με τη βοήθεια ενός κβαντικού υπολογιστή. Έτσι 

λοιπόν, ακόμη και στην περίπτωση κρυπτανάλυσης ενός κρυπτοσυστήματος όπως ο 

RSA στη γενικότητά του, θα εξακολουθούν να υφίστανται ασφαλείς εναλλακτικές 

οδοί διαφύλαξης της ιδιωτικότητας. Επιπλέον, όπως θα δούμε, ορισμένα από αυτά τα 

κρυπτοσυστήματα έχουν σημαντικά καλύτερη απόδοση. 

          Οι κυριότερες γραμμές έρευνας κρυπτοσυστημάτων ιδανικών για τη 

μετακβαντική εποχή εστιάζουν κυρίως σε κρυπτοσυστήματα βασισμένα σε κώδικες 

(code-based cryptosystems) και κρυπτοσυστήματα βασισμένα σε δικτυώματα (lattice-

based cryptosystems). Η ασφάλεια των σημαντικότερων κρυπτοσυστημάτων με βάση 

δικτυώματα στηρίζεται είτε αποδεδειγμένα, είτε ευρετικά, σε κάποια εκδοχή του SVP 

ή του CVP. Αυτά είναι: το κρυπτοσύστημα των Ajtai-Dwork [Ajtai και Dwork, 
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1998], το κρυπτοσύστημα GGH [Goldreich et al., 1997] και το κρυπτοσύστημα 

NTRU [Hoffstein et al., 1998]. 

 

4.1  Κρυπτολογία 
 

          Η Κρυπτογραφία είναι η επιστήμη που στοχεύει στην προφύλαξη σημαντικών 

πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ οντοτήτων μέσω ενός ανασφαλούς 

διαύλου επικοινωνίας. Στον αντίποδα, η Κρυπτανάλυση είναι η επιστήμη που 

στοχεύει στην ανακάλυψη μαθηματικών μεθόδων που αποσκοπούν στην αναίρεση 

των μεθόδων της Κρυπτογραφίας και γενικότερα της ασφαλούς μετάδοσης της 

πληροφορίας. Η Κρυπτολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με αμφότερες την 

Κρυπτογραφία και την Κρυπτανάλυση. Η ιστορική εξέλιξη της Κρυπτολογίας 

καταγράφεται στο βιβλίο “The Codebreakers” του D. Kahn [Kahn, 1967] και 

μπορούμε να ανατρέξουμε τις ρίζες της στην αρχαιότητα. 

 

 

Εικόνα 4-1: Το πρόβλημα της ασφαλούς επικοινωνίας μέσω ενός ανασφαλούς 

καναλιού. 

 

          Για να περιγράψουμε καλύτερα τις διαδικασίες παραγωγής κλειδιών, 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, ας θεωρήσουμε δύο οντότητες: την Alice 

και τον Bob,οι οποίοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν «με ασφάλεια» μέσω ενός 

ανασφαλούς διαύλου όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-1. Οι αρχετυπικές αυτές 

οντότητες χρησιμοποιούνται συχνά στο χώρο της κρυπτολογίας και δεν είναι 

απαραίτητο να είναι δυο φυσικά πρόσωπα, αλλά μπορεί να είναι δύο δρομολογητές 

που θέλουν να ανταλλάξουν πίνακες δρομολόγησης με ασφάλεια, δύο εφαρμογές e-

mail που θέλουν να ανταλλάξουν e-mail με ασφάλεια ή ένας πελάτης και ένας 
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εξυπηρέτης που θέλουν να αποκαταστήσουν μια ασφαλή σύνδεση μεταφοράς 

δεδομένων. Μια τρίτη οντότητα που στον κλάδο της Κρυπτολογίας τείνει να 

ονομάζεται Eve, παίζει το ρόλο του επίδοξου κρυπταναλυτή που επιθυμεί να 

προσβάλει την ασφαλή επικοινωνία των Alice και Bob ποικιλοτρόπως. 

          Γενικά, για να θεωρηθεί ασφαλής η επικοινωνία ανάμεσα στους Alice και Bob 

θέλουμε να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες [Kurose και Ross, 2012, σελ. 680-681]: 

1. Εμπιστευτικότητα: Δηλαδή το περιεχόμενο των ανταλλασσόμενων 

μηνυμάτων να παραμένει ακατάληπτο προς οποιονδήποτε τρίτο, πέραν του 

αποστολέα και του σκοπούμενου δέκτη. Για να επιτευχθεί αυτό, τα 

περιεχόμενα του μηνύματος κρυπτογραφούνται με τη βοήθεια κάποιου 

αλγορίθμου κρυπτογράφησης. 

2. Αυθεντικοποίηση τελικού-σημείου: Ο αποστολέας και ο δέκτης πρέπει να 

είναι σε θέση επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του άλλου μέρους που 

λαμβάνει μέρος στην επικοινωνία 

3. Ακεραιότητα μηνύματος: Ο αποστολέας και ο σκοπούμενος δέκτης είναι σε 

θέση να διαπιστώσουν αν τα περιεχόμενα των μηνυμάτων που 

ανταλλάσσονται έχουν αλλοιωθεί, είτε εκούσια (πχ: επιθέσεις man-in-the-

middle), είτε ακούσια κατά τη μετάδοσή τους. 

4. Λειτουργική ασφάλεια: Προστασία δικτύων από επιτιθέμενους που 

αποκτούν πρόσβαση μέσω του δημόσιου Διαδικτύου (υποκλοπή εταιρικών ή 

προσωπικών δεδομένων, επιθέσεις DoS κλπ.). 

          Στα επόμενα, θα μας απασχολήσει αποκλειστικά η εξασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας. Οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης γενικά εντάσσονται σε δυο είδη: 

1. Συμμετρική κρυπτογράφηση (symmetric encryption): Οι Alice και Bob 

πραγματοποιούν την κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων 

με τη βοήθεια ενός κοινού μυστικού κλειδιού (ή γενικά ενός κλειδιού που 

μπορεί να προκύψει εύκολα από ένα άλλο κοινό μυστικό κλειδί). 
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Εικόνα 4-2: Συμμετρική κρυπτογράφηση. 

2. Ασύμμετρη κρυπτογράφηση (asymmetric encryption) ή Κρυπτογράφηση 

Δημοσίου κλειδιού (Public-key encryption):  όπου το κλειδί κρυπτογράφησης 

και το κλειδί αποκρυπτογράφησης δεν ταυτίζονται και επιπλέον το πρώτο 

είναι δημόσια γνωστό, ενώ το δεύτερο κρατείται μυστικό [Diffie και Hellman, 

1976]. 

 

Εικόνα 4-3: Κρυπτογράφηση Δημοσίου κλειδιού. 

 

          Στη συνέχεια παρουσιάζουμε δυο από τα πλέον γνωστά κρυπτοσυστήματα 

δημοσίου κλειδιού που βασίζονται στα δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα της 

θεωρίας δικτυωμάτων που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2. 

 

4.2  Το κρυπτοσύστημα GGH 

 

          Το 1997, οι O. Goldreich, S. Goldwasser και S. Halevi πρότειναν ένα σχήμα 

κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού που στηρίζεται σε δικτυώματα [Goldreich et al., 

1997]. Πιο συγκεκριμένα, το δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα που αποτελεί το 

υπόβαθρό του, είναι το Πρόβλημα του Εγγύτερου Διανύσματος (CVP). Η ιδέα επάνω 

στην οποία σχεδιάζεται η μονόδρομη συνάρτηση κερκόπορτας (trapdoor one-way 

function) είναι πως για μια οποιαδήποτε δεδομένη βάση ενός δικτυώματος, είναι 

εύκολο να υπολογίσουμε ένα σημείο του χώρου το οποίο βρίσκεται κοντά σε κάποιο 

διάνυσμα του δικτυώματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πχ: προσθέτοντας ένα μικρό 

διάνυσμα σφάλματος σε ένα συγκεκριμένο σημείο του δικτυώματος. Ωστόσο, η 

επιστροφή στο αρχικό σημείο, απαιτεί γνώση μιας ορθογώνιας βάσης του 
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δικτυώματος, πράγμα υπολογιστικά δύσκολο. Στη συνέχεια περιγράφουμε πλήρως το 

κρυπτοσύστημα GGH. 

          Ας υποθέσουμε πως η Alice και ο Bob επιθυμούν να επικοινωνήσουν «με 

ασφάλεια» χρησιμοποιώντας το κρυπτοσύστημα GGH. 

Αρχικά, η Alice επιλέγει   γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα: 

                             
  

όπου    . Ας είναι   ο     πίνακας βάσης που περιέχει τα διανύσματα αυτά ως 

γραμμές και   το δικτύωμα του    που αυτά παράγουν. Τα διανύσματα αυτά πρέπει 

να είναι «σχεδόν ορθογώνια» ανά ζεύγη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί επιλέγοντας 

τυχαία τις συνιστώσες τους από το σύνολο  –          για κάποια παράμετρο    . 

Η Alice μπορεί να ελέγξει την ποιότητα της βάσης  , υπολογίζοντας είτε την 

αναλογία του Hadamard, είτε την έλλειψη ορθογωνιότητας  (βλ. Ορισμούς 6.1 και 6.2 

αντίστοιχα) και εξετάζοντας εάν αυτή δεν είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη 

αντίστοιχα. Η βάση αυτή κρατείται μυστική και δεν δημοσιοποιείται. Η απαίτηση τα 

διανύσματα να είναι «σχεδόν ορθογώνια» είναι ουσιώδης, καθώς όπως θα δούμε, 

αυτή η καλή ιδιότητα της βάσης επιτρέπει στην Alice να αποκρυπτογραφεί εύκολα τα 

μηνύματα που λαμβάνει. Επιπλέον, καθορίζει μια μεγάλου μήκους τυχαία ακολουθία 

μονομοδιακών στοιχειωδών πινάκων:            και υπολογίζει τον      

μονομοδιακό πίνακα                
   . Επίσης, υπολογίζει τον     

πίνακα 

     

Είναι φανερό πως τα διανύσματα με συνιστώσες τις γραμμές του πίνακα  , 

αποτελούν μια άλλη βάση του δικτυώματος  . Η βάση   αποτελεί το δημόσιο κλειδί 

της Alice. 

          Ας υποθέσουμε τώρα πως ο Bob θέλει να στείλει ένα κρυπτογραφημένο 

μήνυμα στην Alice. Αρχικά, καθορίζει μια δημόσια παράμετρο     η οποία 

αποτελεί το φράγμα του χώρου των μηνυμάτων. Για συγκεκριμένο  , αυτός θα είναι 

οι ακέραιοι στο διάστημα  –    . Στην πράξη, πολλές φορές το   επιλέγεται να 

έχει την τιμή 2, καθώς τα δεδομένα που κρυπτογραφούνται έχουν προηγουμένως 

κωδικοποιηθεί σε δυαδικές συμβολοσειρές ή διανύσματα. Επιπλέον, ο Bob επιλέγει 

ένα μικρό διάνυσμα διατάραξης (perturbation vector)   , το οποίο παράγεται τυχαία 

και αποτελεί το εφήμερο κλειδί (ephemeral key) του. Οι συνιστώσες του    μπορούν 
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επίσης να επιλεγούν τυχαία από τους ακεραίους του διαστήματος  –      για κάποια 

δημόσια παράμετρο    . Έστω ότι το κωδικοποιημένο μήνυμα του Bob είναι το 

διάνυσμα             . 

Ο Bob κρυπτογραφεί το      από τη σχέση: 

                         

 

   

 

και στέλνει το κρυπτοκείμενο    στην Alice. Παρατηρούμε πως το διάνυσμα    δεν 

είναι σημείο το δικτυώματος  , αλλά βρίσκεται κοντά στο διάνυσμα       καθώς το    

επιλέχθηκε να είναι μικρό. 

          Όταν η Alice λάβει το κρυπτογράφημα   , μπορεί εύκολα να το 

αποκρυπτογραφήσει με τη βοήθεια του Αλγορίθμου Εγγύτερης Κορυφής του Babai 

[Hoffstein et al., σελ. 380] και της «καλής» βάσης   που μόνο αυτή γνωρίζει. 

Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο αυτό, η Alice βρίσκει ένα διάνυσμα του   που είναι 

πολύ κοντά στο   . Δεδομένου ότι χρησιμοποιεί την βάση   και ότι το    είναι μικρό, 

αυτό που έχει βρει είναι το διάνυσμα      , οπότε ένας πολλαπλασιασμός από δεξιά 

με τον πίνακα     ανακτά το αρχικό μήνυμα     . 

 

Οι διαδικασίες παραγωγής κλειδιών, κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης 

συνοψίζονται στην Εικόνα 4-4. 

 

Alice Bob 

Παραγωγή Κλειδιών 

 Επιλέγει μια «καλή» βάση 

                             (ιδιωτικό 

κλειδί). 

 Επιλέγει έναν μονομοδιακό 
πίνακα μετασχηματισμού  . 

 Υπολογίζει μια «κακή» βάση 
                              από τη σχέση: 

     

 Δημοσιοποιεί τον πίνακα  . 

 

Κρυπτογράφηση 

  Επιλέγει ένα μικρό απλό κείμενο 
    . 

 Επιλέγει τυχαία ένα μικρό 
διάνυσμα διατάραξης   . 
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 Χρησιμοποιώντας το δημόσιο 
κλειδί   της Alice, υπολογίζει το 
κρυπτοκείμενο    από τη σχέση: 

            

 Αποστέλλει το κρυπτοκείμενο    
στην Alice. 

Αποκρυπτογράφηση 

 Χρησιμοποιώντας τον Αλγόριθμο 
Εγγύτερης Ακμής του Babai, 
υπολογίζει ένα διάνυσμα      
που είναι πλησιέστερο στο   . 

 Υπολογίζοντας το διάνυσμα 
      , ανακτά το αρχικό 
μήνυμα. 

 

Εικόνα 4-4: Οι διαδικασίες παραγωγής κλειδιών, κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης σύμφωνα με το κρυπτοσύστημα GGH. 

Για την καλύτερη παρουσίαση του κρυπταλγόριθμου GGH, παραθέτουμε το 

ακόλουθο αριθμητικό παράδειγμα: 

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε πως η Alice επιλέγει ως ιδιωτική βάση τον     

πίνακα: 

   
       
       
         

  

Η επιλογή αυτή είναι καλή, καθώς η αναλογία του Hadamard που της αντιστοιχεί 

ισούται με H          . Επιπλέον, έστω ότι επιλέγει τον μονομοδιακό πίνακα: 

   
               
               
               

  

και υπολογίζει τη δημόσια βάση της: 

      
                      
                      
                      

  

Έστω τώρα ότι ο Bob θέλει να στείλει το μήνυμα: 

Far over the Misty mountains cold. 

To dungeons deep and caverns old. 

στην Alice και ότι επιλέγει ως διάνυσμα διατάραξης το             . 

 

          Η διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί με τη βοήθεια του Sage (βλ. script 

GGH.sagews από το Παράρτημα). Αφού εισάγουμε τις παραμέτρους του 
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κρυπτοσυστήματος GGH στο interact που εμφανίζει το script όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 4-5, το Sage παράγει μια λεπτομερή αναφορά των διαδικασιών παραγωγής 

κλειδιών (βλ. Εικόνα 4-6), κρυπτογράφησης (βλ. Εικόνα 4-7) και 

αποκρυπτογράφησης (βλ. Εικόνες 4-8 και 4-9). 

 

 

Εικόνα 4-5: Η φόρμα εισαγωγής δεδομένων του interact GGH.sagews. 

          Δεδομένου πως το δημόσιο κλειδί της Alice είναι ένας     πίνακας, ο Bob 

αρχικά χωρίζει το αρχικό κείμενο σε τριάδες, προσθέτοντας έναν πλασματικό 

χαρακτήρα στο τέλος (πχ: ένα κενό) ώστε αυτό να καταστεί εφικτό. Έπειτα, 

αντιστοιχεί κάθε χαρακτήρα στον κωδικό ASCII που του αντιστοιχεί και κωδικοποιεί 

κάθε τριάδα χρησιμοποιώντας τη σχέση: 

            

 

Μερικά από τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται στην Εικόνα 4-7. 
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Εικόνα 4-6: Η διαδικασία παραγωγής κλειδιών από τη σκοπιά της Alice. 
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Εικόνα 4-7: Η διαδικασία κρυπτογράφησης από τη σκοπιά του Bob. 

          Οι κρυπτογραφημένες τριάδες αποστέλλονται στην Alice. Για να ανακτήσει το 

αρχικό μήνυμα, η Alice εκφράζει την κάθε τριάδα ως πραγματικό γραμμικό 

συνδυασμό της ιδιωτικής της βάσης   χρησιμοποιώντας τον Αλγόριθμο Εγγύτερου 

Επιπέδου του Babai. Έπειτα, στρογγυλοποιεί τους συντελεστές στους πλησιέστερους 

ακεραίους. Τα αποτελέσματα για μερικές από τις τριάδες του κρυπτοκειμένου 

παρατίθενται στις Εικόνες 4-8 και 4-9. Τέλος, η Alice εκφράζει καθεμιά από αυτές 

τις τριάδες ως ακέραιους γραμμικούς συνδυασμούς της δημόσιας βάσης  . Ως 

αποτελέσματα λαμβάνει τις κωδικοποιημένες τριάδες που φαίνονται στη στήλη 3 των 

Εικόνων 4-8 και 4-9. 

 

 

Εικόνα 4-8: Η διαδικασία αποκρυπτογράφησης από τη σκοπιά της Alice (μέρος 

α’). 

          Αποκωδικοποιώντας τις συνιστώσες των τριάδων που έλαβε με βάση τον 

πίνακα ASCII και συνενώνοντας τις τριάδες χαρακτήρων, η Alice έχει ανακτήσει 

επιτυχώς το αρχικό μήνυμα. 
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Εικόνα 4-9: Η διαδικασία αποκρυπτογράφησης από τη σκοπιά της Alice (μέρος 

β’). 

          Σε αντίθεση με τον  , ο πίνακας   αποτελεί μια «κακή» βάση του 

δικτυώματος   καθώς αφενός έχει ως στοιχεία πολύ μεγάλους αριθμούς και αφετέρου 

γιατί η Eve θα πρέπει να λύσει το CVP στο  , για να αποκρυπτογραφήσει τα 

υποκλεπτόμενα μηνύματα. Ακόμη, όπως γίνεται σαφές από τον τρόπο εκλογής του 

διανύσματος διατάραξης   , το GGH αποτελεί πιθανοκρατικό (probabilistic) και όχι 

ντετερμινιστικό (deterministic) κρυπτοσύστημα. 

          Το 1999, ο Phong Q. Nguyen έδειξε πως το κρυπτοσύστημα GGH φανερώνει 

πληροφορίες για το καθαρό κείμενο μέσω του κρυπτοκειμένου που μεταδίδεται και 

πως το πρόβλημα της αποκρυπτογράφησης μπορεί να αναχθεί στο πρόβλημα 

επίλυσης μιας ειδικής περίπτωσης του CVP που είναι πολύ ευκολότερη από το 

γενικότερο CVP [Nguyen, 1999]. 

 

4.3  Το Κρυπτοσύστημα NTRU 

 

          Ένα από τα πιο πρόσφατα σχήματα κρυπτογράφησης των οποίων η ασφάλεια 

στηρίζεται στο πρόβλημα του μικρότερου μη-μηδενικού διανύσματος σε δικτυώματα, 

αποτελεί το κρυπτοσύστημα NTRU (ή NTRUEncrypt) [Hoffstein et al., 1998], το 

οποίο αρχικά προτάθηκε το 1996 από τους μαθηματικούς Jeffrey Hoffstein, Jill 

Pipher και Joseph H. Silverman. Προτού περιγράψουμε το κρυπτοσύστημα αυτό 

καθαυτό, δίνουμε μερικούς απαραίτητους ορισμούς και λήμματα από την Άλγεβρα 

και τη Θεωρία Αλγεβρικών Δομών. 
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4.3.1  Δακτύλιοι  πολυωνύμων  και  Δακτύλιοι-Πηλίκα 

 

Ορισμός 4.1: Ένα σύνολο       εφοδιασμένο με μια διμελή πράξη * καλείται 

ομάδα αν-ν ισχύουν τα αξιώματα: 

1. Η διμελής πράξη * να είναι προσεταιριστική, 

2. Υπάρχει ένα στοιχείο    , τέτοιο ώστε:                (το   

καλείται μηδέν ή ουδέτερο ή ταυτοτικό στοιχείο της   ως προς την πράξη *), 

3. Για κάθε στοιχείο    , υπάρχει ένα μοναδικό στοιχείο     , τέτοιο ώστε: 

            (το    καλείται αντίστροφο του   ως προς την πράξη *). 

Παρατηρήσεις: 

1. Σε μια ομάδα, τόσο το ταυτοτικό στοιχείο  , όσο και το αντίστροφο κάθε 

στοιχείου της αποδεικνύεται πως είναι μοναδικά. 

2. Εάν επιπλέον, η πράξη * ικανοποιεί τη σχέση: 

                  

τότε η ομάδα καλείται μεταθετική ή αβελιανή. 

3. Εάν η διμελής πράξη της ομάδας είναι η πρόσθεση, τότε το ουδέτερο 

στοιχείο συμβολίζεται με 0, ενώ το (προσθετικό) αντίστροφο ενός στοιχείου 

  καλείται αντίθετο και συμβολίζεται με     . 

4. Εάν η διμελής πράξη της ομάδας είναι η πρόσθεση, τότε το ουδέτερο 

στοιχείο συμβολίζεται με 1 και το (πολλαπλασιαστικό) αντίστροφο ενός 

στοιχείου   συμβολίζεται με    . 

          Οι ομάδες παίζουν σπουδαίο ρόλο σε πληθώρα περιοχών των μαθηματικών. 

Επί της ουσίας, οι ομάδες μας επιτρέπουν να πραγματοποιούμε πράξεις μεταξύ των 

στοιχείων ενός συνόλου, παίρνοντας ένα άλλο στοιχείο του συνόλου ως αποτέλεσμα. 

Ένα ακόμη σπουδαίο μαθηματικό κατασκεύασμα αποτελούν οι δακτύλιοι, οι οποίοι 

μας επιτρέπουν να ορίσουμε δυο διμελείς πράξεις. 

 

Ορισμός 4.2: Ένα σύνολο         εφοδιασμένο με δυο διμελείς πράξεις + και   

(οι οποίες συνήθως ονομάζονται πρόσθεση και πολλαπλασιασμός αντίστοιχα) 

καλείται δακτύλιος (ring) αν-ν ικανοποιούνται τα αξιώματα: 

1. Το σύνολο       αποτελεί αβελιανή ομάδα, 

2. Η πράξη του πολλαπλασιασμού είναι προσεταιριστική, 

3. Για κάθε           , ισχύουν ο αριστερός επιμεριστικός νόμος,         

        και ο δεξιός επιμεριστικός νόμος,                . 
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Ορισμός 4.3: Επιπλέον, εάν: 

1. η πράξη του πολλαπλασιασμού είναι μεταθετική και 

2. το σύνολο   περιέχει ένα στοιχείο που το συμβολίζουμε  , με την ιδιότητα: 

               (το στοιχείο 1 καλείται ουδέτερο στοιχείο του   ως προς 

τον πολλαπλασιασμό) 

τότε ο δακτύλιος καλείται μεταθετικός (commutative ring). 

Παρατήρηση: Όπως βλέπουμε, ένας δακτύλιος         είναι «σχεδόν» μια 

αβελιανή ομάδα ως προς την πράξη του πολλαπλασιασμού. Ο λόγος για τον οποίο το 

σύνολο       δε συνιστά ομάδα είναι πως δεν είναι γνωστό εάν όλα τα στοιχεία 

του έχουν πολλαπλασιαστικό αντίστροφο. Το γεγονός αυτό οδηγεί στον ορισμό των 

σωμάτων. 

 

Ορισμός 4.4: Ένας μεταθετικός δακτύλιος         καλείται σώμα (field) εάν 

κάθε στοιχείο του έχει πολλαπλασιαστικό αντίστροφο. 

Η γνωστή από τους ακεραίους έννοια της διαιρετότητας μπορεί να επεκταθεί σε 

οποιονδήποτε δακτύλιο  . 

 

Ορισμός 4.5: Έστω     δυο τυχόντα στοιχεία ενός δακτυλίου          με    . 

Λέμε ότι το   διαιρεί το  , ή ισοδύναμα ότι το   είναι διαιρετό από το  , αν υπάρχει 

   , τέτοιο ώστε:      . Το γεγονός αυτό σημειώνεται με    . 

          Οι βασικές ιδιότητες της διαιρετότητας από το σύνολο   εξακολουθούν να 

ισχύουν σε οποιονδήποτε δακτύλιο. Επιπλέον, σε κάθε δακτύλιο ισχύει ότι        

     . Εντούτοις, υπάρχουν δακτύλιοι λιγότερο «βολικοί» από το  , όπου 

υπάρχουν μη-μηδενικά στοιχεία των οποίων το γινόμενο ισούται με το μηδέν. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο δακτύλιος    , καθώς το ζεύγος στοιχείων       έχει 

γινόμενο                  . 

          Ένας ακέραιος καλείται πρώτος (prime) εάν δεν έχει μη-τετριμμένους 

παράγοντες (δηλ. παράγοντες    ). Τα στοιχεία    είναι τετριμμένοι παράγοντες 

γιατί έχουν πολλαπλασιαστικούς αντιστρόφους. Γενικά, αν   είναι ένας δακτύλιος 

και     είναι ένα στοιχείο με αντίστροφο      , τότε κάθε στοιχείο     

μπορεί να γραφεί ως            . Αυτό μας οδηγεί στους επόμενους ορισμούς. 
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Ορισμός 4.6: Ας είναι         ένας δακτύλιος. Ένα στοιχείο     καλείται 

μονάδα (unit) αν έχει πολλαπλασιαστικό αντίστροφο. 

Ορισμός 4.7: Ένα στοιχείο     καλείται ανάγωγο (irreducible) αν δεν είναι μονάδα 

και αν σε κάθε παραγοντοποίησή του   ως      , είτε το  , είτε το   είναι μονάδα. 

Παρατήρηση: Στο  , κάθε ακέραιος έχει μια μοναδική παραγοντοποίηση σε γινόμενο 

ανάγωγων ακεραίων (αλλάζοντας ενδεχομένως τη σειρά των παραγόντων και έχοντας 

έναν παράγοντα   ). Ωστόσο, η ιδιότητα αυτή δεν ισχύει σε κάθε δακτύλιο. 

Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της διαιρετότητας, μπορούμε να επεκτείνουμε την 

έννοια της ισοτιμίας σε οποιονδήποτε δακτύλιο. 

 

Ορισμός 4.8: Ας είναι   ένας δακτύλιος και     με    . Λέμε ότι δυο στοιχεία 

         είναι ισότιμα modulo  , αν-ν      . Το γεγονός αυτό το συμβολίζουμε 

με            . 

Οι γνωστές από το σύνολο των ακεραίων ιδιότητες της σχέσης ισοτιμίας 

εξακολουθούν να ισχύουν σε οποιονδήποτε δακτύλιο. 

 

Πρόταση 4.9: Ας είναι   ένας δακτύλιος και     με    . Εάν    

           και              , τότε: 

                   

                   

 

Η παραπάνω Πρόταση μας δίνει μια μέθοδο δημιουργίας νέων δακτυλίων, κατ’ 

αναλογία του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζεται το    από το   με τη βοήθεια της 

σχέσης ισοτιμίας modulo  . 

Η σχέση ισοτιμίας modulo   αποτελεί σχέση ισοδυναμίας και άρα διαμερίζει τον 

δακτύλιο   σε κλάσεις ισοδυναμίας. 

 

Ορισμός 4.10: είναι   ένας δακτύλιος και     με    . Για κάθε    , 

ορίζουμε την κλάση ισοτιμίας του   ως το σύνολο: 
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Ορισμός 4.11: Η συλλογή όλων των κλάσεων ισοδυναμίας modulo   συμβολίζεται 

ως         και ορίζεται από τη σχέση: 

                 

Παρατήρηση: Η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός κλάσεων ισοτιμίας 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια αντιπροσώπων των κλάσεων ως εξής: 

                    και                   

 

Πρόταση 4.12: Οι πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού κλάσεων ισοτιμίας όπως 

ορίστηκαν προηγουμένως αποτελούν διμελείς πράξεις. Ακόμη, το σύνολο  

          αποτελεί δακτύλιο και ως εκ τούτου καλείται δακτύλιος-πηλίκο 

(quotient-ring) του   δια  . 

          Χρησιμοποιώντας έναν δακτύλιο   ως βάση, μπορούμε να κατασκευάσουμε 

δακτυλίους πολυωνύμων με συντελεστές από το  . Ας είναι   ένας οποιοσδήποτε 

δακτύλιος. Τότε ο δακτύλιος των πολυωνύμων με συντελεστές από τον   ορίζεται ως 

εξής: 

            
       

                            

Το πολυώνυμο        καλείται μηδενικό πολυώνυμο και αποτελεί το ουδέτερο 

στοιχείο της πρόσθεσης του δακτυλίου     . Ο βαθμός (degree) ενός μη-μηδενικού 

πολυωνύμου είναι ο μεγαλύτερος εκθέτης του   για τον οποίο ο αντίστοιχος 

συντελεστής είμαι μη-μηδενικός. Ο βαθμός ενός πολυωνύμου      συμβολίζεται με 

      . Ο βαθμός του μηδενικού πολυωνύμου δεν ορίζεται. 

          Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι δακτύλιοι πολυωνύμων των οποίων ο δακτύλιος 

βάσης για τους συντελεστές είναι επίσης σώμα καθώς έτσι, όλες οι ιδιότητες του   

εξακολουθούν να ισχύουν και στον δακτύλιο πολυωνύμων     . Μερικά συνήθη 

παραδείγματα είναι τα σύνολα:       ℂ       . 

          Ο λόγος για τον οποίο οι δακτύλιοι αυτοί ξεχωρίζουν, οφείλεται στο γεγονός 

ότι μπορούμε να εκτελούμε διαίρεση ανάμεσα σε πολυώνυμα του     . Για αυτόν 

τον λόγο, οι δακτύλιοι αυτοί ονομάζονται Ευκλείδειοι δακτύλιοι (Euclidean rings) και 

ισχύει η ακόλουθη Πρόταση. 
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Πρόταση 4.13: Ας είναι   ένα σώμα και      πολυώνυμα του δακτυλίου      με 

   . Τότε υπάρχουν πολυώνυμα     εν      έτσι ώστε: 

        με       ή                

Όπως είναι εύλογο, τα πολυώνυμα   και   καλούνται αντίστοιχα πηλίκο (quotient) 

και υπόλοιπο (remainder) της διαίρεσης του   με το  . 

          Η αμέσως επόμενες έννοιες που μπορούμε να γενικεύσουμε στον δακτύλιο 

πολυωνύμων      είναι αυτές των κοινών διαιρετών και του μέγιστου κοινού 

διαιρέτη. 

 

Ορισμός 4.14: Ας είναι   ένα σώμα και      πολυώνυμα του δακτυλίου     . Ένα 

πολυώνυμο        καλείται κοινός διαιρέτης (common divisor) των   και   εάν τα 

διαιρεί αμφότερα. 

 

Ορισμός 4.15: Λέμε ότι ένα πολυώνυμο        είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης 

(greatest common divisor) των   και   εάν κάθε κοινός διαιρέτης των   και   διαιρεί 

επίσης το  . Το γεγονός αυτό θα συμβολίζεται ως           . 

 

          Δεν είναι φανερό εκ των προτέρων αν κάθε ζεύγος στοιχείων έχει μέγιστο 

κοινό διαιρέτη. Για του λόγου το αληθές, υπάρχουν δακτύλιοι στους οποίους δεν 

υπάρχουν μέγιστοι κοινοί διαιρέτες. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο δακτύλιος 

    . Ωστόσο, όταν ο δακτύλιος από τον οποίο προέρχονται οι συντελεστές των 

πολυωνύμων είναι επίσης σώμα, τότε ο μέγιστος κοινός διαιρέτης υπάρχει πάντοτε. 

Επιπλέον, ο Εκτεταμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος εξακολουθεί να ισχύει στον 

δακτύλιο     , όπως φανερώνει η επόμενη Πρόταση. 

 

Πρόταση 4.16: (Εκτεταμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος στο     ) Ας είναι   ένα σώμα 

και      πολυώνυμα του δακτυλίου      με    . Τότε ο μέγιστος κοινός διαιρέτης 

  των   και   υπάρχει και μάλιστα υπάρχουν πολυώνυμα     εν     , έτσι ώστε: 

          

 

          Με βάση τους Ορισμούς 4.6 και 4.7, μπορούμε εύκολα να δούμε πως οι 

μονάδες του δακτυλίου      είναι τα μη-μηδενικά σταθερά πολυώνυμα, δηλαδή τα 

μη-μηδενικά στοιχεία του  . Ακόμη, όπως φανερώνει η επόμενη Πρόταση, υπάρχει 
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μια μοναδική ανάλυση κάθε πολυωνύμου του      ως γινόμενο ανάγωγων 

πολυωνύμων του     . 

 

Πρόταση 4.17: Ας είναι   ένα σώμα. Τότε, κάθε μη-μηδενικό πολυώνυμο του      

μπορεί να αναλυθεί μονοσήμαντα ως γινόμενο ανάγωγων πολυωνύμων με 

μεγιστοβάθμιους συντελεστές τη μονάδα με την εξής έννοια. Εάν ένα πολυώνυμο 

       παραγοντοποιείται ως εξής: 

                 και                  

όπου:     εν   είναι σταθερές και                 είναι ανάγωγα πολυώνυμα με 

μεγιστοβάθμιους συντελεστές τη μονάδα. Τότε αναδιατάσσοντας τα    έχουμε ότι: 

         και                . 

 

          Όταν εργαζόμαστε με ακεραίους modulo  , συχνά εκλέγουμε έναν ακέραιο 

μεταξύ 0 και     για την αναπαράσταση κάθε κλάσης ισοτιμίας. Οι ακέραιοι αυτοί 

συχνά αναφέρονται ως ιδανικοί αντιπρόσωποι. Ο αλγόριθμος Ευκλείδειας διαίρεσης 

στον δακτύλιο      μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι ανάλογο για τον δακτύλιο-πηλίκο 

ενός δακτυλίου πολυωνύμων. 

 

Πρόταση 4.18: Ας είναι   ένα σώμα και        ένα μη-μηδενικό πολυώνυμο. 

Τότε, κάθε μη-μηδενική κλάση ισοτιμίας           έχει έναν μοναδικό 

αντιπρόσωπο  , έτσι ώστε: 

                και               

 

Ορισμός 4.19: Ας είναι   ένας φυσικός αριθμός. Ορίζουμε ως τον δακτύλιο των 

πολυωνύμων συνέλιξης (convolution polynomials), τον δακτύλιο-πηλίκο: 

  
    

      
 

Ομοίως, ορίζουμε τον δακτύλιο των πολυωνύμων συνέλιξης modulo q ως τον 

δακτύλιο πηλίκο: 

   
     

      
 
         

      
 

Σύμφωνα με όσα προαναφέραμε, κάθε στοιχείο το   ή του    έχει έναν μοναδικό 

αντιπρόσωπο της μορφής: 
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με συντελεστές από το   και το      αντίστοιχα. Παρατηρούμε πως οι υπολογισμοί 

στους δακτύλιους   και    απ’ ότι σε γενικότερους δακτύλιους-πηλίκα, καθώς το 

πολυώνυμο      έχει τόσο απλή μορφή. Κάθε φορά που εκτελούμε διαίρεση με το 

    , ουσιαστικά απαιτούμε     . Για παράδειγμα, εάν εμφανίζεται τον όρο   , 

τότε γράφουμε:                           . Συνεπώς, οι εκθέτες των 

δυνάμεων του   μπορούν να ελαττωθούν modulo  . 

Συνήθως επιλέγουμε να αναπαραστήσουμε ένα πολυώνυμο του   ή του   : 

               
         

    

ως ένα διάνυσμα με συνιστώσες τους συντελεστές των όρων του: 

                   
  

Επομένως, η πρόσθεση πολυωνύμων αντιστοιχεί στη συνήθη πρόσθεση 

διανυσμάτων: 

         
               
                                     

Ο πολλαπλασιασμός στους δακτυλίους   και    θα συμβολίζεται με   για να 

αποφευχθεί η σύγχυση με τον συνήθη πολλαπλασιασμό πολυωνύμων και δίνεται από 

την επόμενη Πρόταση. 

 

Πρόταση 4.20: Το γινόμενο δυο πολυωνύμων      και      εν   δίνεται από τη 

σχέση: 

              ,  όπου:                          

Σημειώνουμε πως το άθροισμα από το οποίο ορίζεται ο συντελεστής    είναι για όλα 

τα   και   μεταξύ 0 και     που ικανοποιούν την ισοτιμία              . 

Το γινόμενο συνέλιξης (convolution product) πολυωνύμων στον δακτύλιο    δίνεται 

από την ίδια σχέση με μόνη διαφορά ότι τα    ανάγονται modulo  . 

 

Παράδειγμα: Ως αριθμητικό παράδειγμα, έστω ότι     και θα υπολογίσουμε το 

γινόμενο συνέλιξης των πολυωνύμων: 

                  και                        

Δεδομένου πως εργαζόμαστε στον δακτύλιο   
    

      
, είναι: 
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Εάν όμως εργαζόμαστε στον δακτύλιο     
          

      
, τότε έχουμε: 

                       

Παρατήρηση: Το γινόμενο συνέλιξης δυο πολυωνύμων του δακτυλίου   ή του 

δακτυλίου    μπορεί εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των 

διανυσμάτων των συντελεστών των πολυωνύμων χρησιμοποιώντας τους ίδιους 

τύπους με παραπάνω. 

          Όπως έγινε σαφές από το παράδειγμα που παραθέσαμε, υπάρχει μια φυσική 

απεικόνιση από τον δακτύλιο   στον δακτύλιο   , όπου απλά ανάγουμε όλους τους 

συντελεστές (ή συνιστώσες στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε διανύσματα) του 

πολυωνύμου modulo  . Η απεικόνιση αυτή φανερά ικανοποιεί τις σχέσεις: 

                                                

                                                

ή χρησιμοποιώντας πιο μαθηματική ορολογία, η απεικόνιση αυτή είναι ένας 

ομομορφισμός δακτυλίων (ring homomorphism). Είναι χρήσιμο να έχουμε μια 

αντίστροφη απεικόνιση από τον    στον δακτύλιο  . Μια τέτοια απεικόνιση είναι η 

ανόρθωση, η οποία ορίζεται ως εξής. 

 

Ορισμός 4.21: Ας είναι      ένα οποιοδήποτε πολυώνυμο του δακτυλίου   . 

Ορίζουμε ως κεντρωμένη ανόρθωση (centered lift) του      στον  , το μοναδικό 

πολυώνυμο         που ικανοποιεί τη σχέση: 

                   

Και του οποίου οι συντελεστές   
  ανήκουν στο διάστημα  –

 

 
 
 

 
 . 

 

Παράδειγμα: Έστω ότι     και    . Θεωρούμε το πολυώνυμο: 

                         

Οι συντελεστές της κεντρωμένης ανόρθωσης του      θα προέρχονται από το 

σύνολο                . Η κεντρωμένη ανόρθωση του      θα είναι: 

                          

Ομοίως, η κεντρωμένη ανόρθωση του πολυωνύμου                    

ισούται με: 
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Παρατηρούμε πως: 

                               

ενώ:                                                   

δηλαδή άνισα, παρότι είναι ισότιμα modulo 7. 

Παρατηρήσεις: 

1. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση όπου    , καθώς τότε η 

κεντρωμένη ανόρθωση του      είναι ένα δυαδικό πολυώνυμο. 

2. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως η κεντρωμένη ανόρθωση ως 

μετασχηματισμός δεν αποτελεί απαραίτητα ομομορφισμό δακτυλίων, σε 

αντίθεση με την αναγωγή modulo  . 

3. Πολύ λίγα πολυώνυμα του   έχουν πολλαπλασιαστικούς αντιστρόφους. 

Ωστόσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά στον   . Για την ακρίβεια, εάν   

είναι πρώτος, τότε ο εκτεταμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος για πολυώνυμα 

μας φανερώνει ποια στοιχεία του δακτυλίου είναι μονάδες και πώς να 

υπολογίσουμε τους αντιστρόφους τους στον   . 

 

Πρόταση 4.22: Θεωρούμε έναν πρώτο αριθμό  . Τότε, ένα πολυώνυμο         

έχει πολλαπλασιαστικό αντίστροφο αν-ν: 

                     στο            

Εάν ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη, τότε το        μπορεί να υπολογιστεί με τη 

βοήθεια του εκτεταμένου Ευκλείδειου αλγόριθμου, βρίσκοντας πολυώνυμα 

          εν          , τέτοια ώστε: 

                       

Τότε, είναι:             στον   . 

 

Παρατήρηση: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ως   μπορεί να μην εκλέγεται κάποιος 

πρώτος αριθμός, αλλά να επιλέγεται κάποιος σύνθετος. Για παράδειγμα, ενδεχομένως 

το     . Στη γενική περίπτωση, εάν το   είναι δύναμη ενός πρώτου  , τότε για να 

υπολογίσουμε τον αντίστροφο του      στον   , αρχικά υπολογίζουμε τον 

αντίστροφό του στον    , έπειτα εκτελούμε ανόρθωση της τιμής σε αντίστροφο στον 

   , έπειτα στον     κοκ. 
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Παράδειγμα:  Έστω ότι    ,     και ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το      

      στον   . Αρχικά, υπολογίζουμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη των πολυωνύμων 

       και      στον                 με τη βοήθεια του Ευκλείδειου 

αλγόριθμου. Προφανώς είναι           στον      . Συνεπώς, έχουμε: 

                                         

                         

και άρα:                    . 

Στη συνέχεια, με τον Εκτεταμένο Ευκλείδειο αλγόριθμο έχουμε ότι: 

                           

                                                                      

                                                                            

άρα:                      στον   . 

 

4.3.2  Ο αλγόριθμος NTRUEncrypt 

 

          Τα κρυπτοσυστήματα που στηρίζονται στα δυσεπίλυτα προβλήματα της 

παραγοντοποίησης μεγάλων ακεραίων και του διακριτού λογαρίθμου μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως κρυπτοσυστήματα που βασίζονται σε ομάδες. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση των ελλειπτικών καμπυλών, η ομάδα αυτή αποτελείται 

από το σύνολο των σημείων μιας ελλειπτικής καμπύλης modulo   εφοδιασμένο με 

την πράξη πρόσθεσης σημείων. Ακολουθώντας αυτήν την κατηγοριοποίηση, 

μπορούμε να εντάξουμε το κρυπτοσύστημα NTRU ως ένα κρυπτοσύστημα που 

βασίζεται σε δακτυλίους. Πιο συγκεκριμένα, οι δακτύλιοι στους οποίους βασίζεται το 

σχήμα αυτό είναι οι δακτύλιοι πολυωνύμων συνέλιξης όπως τους περιγράψαμε 

προηγουμένως. Αν και συνήθως ο αλγόριθμος NTRUEncrypt περιγράφεται με τη 

βοήθεια πολυωνύμων συνέλιξης, το υποκείμενο δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα στο 

οποίο εδράζεται η ασφάλειά του μπορεί να ερμηνευθεί σαν πρόβλημα επίλυσης του 

SVP ή του προσεγγιστικού SVP σε ένα συγκεκριμένου είδους δικτύωμα. Στη 

συνέχεια δίνουμε μια περιγραφή του αλγορίθμου NTRUEncrypt. 
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          Αρχικά επιλέγουμε έναν πρώτο     και ένα ζεύγος moduli   και   έτσι ώστε 

                   . Ο ακέραιος   ονομάζεται «μεγάλος modulus». 

Θεωρούμε τους δακτύλιους πολυωνύμων συνέλιξης: 

  
    

      
         

         

      
 

     

      
         

         

      
 

     

      
 

          Σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, ένα πολυώνυμο 

       μπορεί να ιδωθεί επίσης ως πολυώνυμο των    ή    ανάγοντας τους 

συντελεστές του modulo   ή   αντίστοιχα. Για την αντίθετη κατεύθυνση, 

χρησιμοποιώντας κεντρωμένη ανόρθωση μπορούμε να μεταβούμε από τους 

δακτύλιους    ή    πίσω στον  . 

 

Ορισμός 4.23: Για κάθε ζεύγος φυσικών αριθμών    και   , θέτουμε: 

                   

                                       

                                      

                                                   

  

Τα πολυώνυμα του συνόλου          καλούνται τριαδικά (ternary ή trinary). 

          Στη συνέχεια, περιγράφουμε τη διαδικασία παραγωγής κλειδιών, 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης του κρυπτοσυστήματος NTRU. Όπως και 

όταν περιγράψαμε το κρυπτοσύστημα GGH, υποθέτουμε πως οι Alice και Bob 

επιθυμούν να επικοινωνήσουν «με ασφάλεια» και ότι η Alice παίζει το ρόλο του 

παραλήπτη του μηνύματος. 

          Αρχικά, η Alice (ή στην πράξη μια έμπιστη αρχή), επιλέγει δημόσιες 

παραμέτρους         που ικανοποιούν τις συνθήκες που προαναφέραμε. Έπειτα, η 

Alice επιλέγει τυχαία δυο πολυώνυμα:                και             . 

Επιπλέον, η Alice υπολογίζει τα αντίστροφα πολυώνυμα: 

              στον        και                  στον     

Εάν κάποιο από τα αντίστροφα πολυώνυμα δεν υπάρχει, τότε η Alice επιλέγει το 

     εκ νέου. Η επιλογή του      από το          και όχι από το        

οφείλεται στο ότι τα στοιχεία του τελευταίου δεν έχουν ποτέ αντιστρόφους στον   . 

Έπειτα, η Alice υπολογίζει το δημόσιο κλειδί της: 
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                  στον    

Το ιδιωτικό κλειδί της Alice αποτελείται από το ζεύγος πολυωνύμων             . 

Σημειώνεται πως αρκεί η αποθήκευση του     , καθώς το       μπορεί να εξαχθεί 

εύκολα από αυτό. 

          Ο Bob κωδικοποιεί το μήνυμά του ως ένα πολυώνυμο (ή εναλλακτικά 

διάνυσμα)        με συντελεστές μεταξύ –
 

 
  και  

 

 
. Με άλλα λόγια, το      

είναι η κεντρωμένη ανόρθωση ενός πολυωνύμου του   . Ακολούθως, ο Bob επιλέγει 

ως εφήμερο κλειδί ένα τυχαίο πολυώνυμο             και υπολογίζει το 

κρυπτοκείμενο από τη σχέση: 

                              

Το πολυώνυμο      αποτελεί το κρυπτοκείμενο του Bob και ανήκει στον   . 

Αφού λάβει το κρυπτοκείμενο, η Alice αποκρυπτογραφεί υπολογίζοντας: 

                       

Με κεντρωμένη ανόρθωση του      στον δακτύλιο   και αναγωγή modulo  , 

βρίσκει: 

                         

Εφόσον οι παράμετροι έχουν επιλεγεί κατάλληλα, η επόμενη Πρόταση πιστοποιεί 

πως το πολυώνυμο      πράγματι ισούται με το     . 

 

Πρόταση 4.24: Εάν οι παράμετροι           επιλεγούν έτσι ώστε να ικανοποιείται η 

ανίσωση: 

          

Τότε το πολυώνυμο      που υπολογίζει η Alice κατά την αποκρυπτογράφηση είναι 

ίσο με το αρχικό μήνυμα      του Bob. 

Απόδειξη: 

Όπως είδαμε παραπάνω, για να αποκρυπτογραφήσει, η Alice εκτελεί τον υπολογισμό: 
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          Θεωρούμε το πολυώνυμο                       το οποίο υποθέτουμε 

πως υπολογίζεται ακριβώς στον δακτύλιο   και όχι στον    (ανάγοντας τους 

συντελεστές modulo  ). Τα πολυώνυμα      και      ανήκουν στο        και άρα 

εάν στο γινόμενο συνέλιξης           όλα τα 1 τους αντιστοιχούν και όλα τα -1 

τους αντιστοιχούν, τότε ο μεγαλύτερος δυνατός συντελεστής του           είναι 

  . Ομοίως, επειδή               και οι συντελεστές του      βρίσκονται 

μεταξύ –
 

 
  και  

 

 
, ο μεγαλύτερος δυνατός συντελεστής του           είναι 

       
 

 
. Επομένως, ακόμη και αν ο μεγαλύτερος συντελεστής του           

συμπίπτει με τον μεγαλύτερο συντελεστή του          , ο μεγαλύτερος 

συντελεστής του                       είναι το πολύ: 

            
 

 
     

 

 
   

Άρα, η υπόθεση ότι          , εγγυάται πως όλοι οι συντελεστές του        

               έχουν μέτρο αυστηρά μικρότερο του 
 

 
. Άρα, όταν η Alice 

υπολογίζει το      modulo   και έπειτα κάνει ανόρθωση στον  , ανακτά την ακριβή 

τιμή του πολυωνύμου, δηλαδή έχουμε ισότητα στον   και όχι απλά ισοτιμία modulo 

 : 

                            

Πολλαπλασιάζοντας το      με      , τον πολλαπλασιαστικό αντίστροφο του      

modulo   και έπειτα ανάγοντας το αποτέλεσμα modulo  , βρίσκει: 

                 

                                          

                                    

                         

                                                                                                                                                                    

 

Παρατηρήσεις: 

1. Η συνθήκη           της παραπάνω Πρότασης, εξασφαλίζει πως η 

αποκρυπτογράφηση δεν αποτυγχάνει ποτέ. Ωστόσο, η παραπάνω απόδειξη 

υπονοεί πως η αποκρυπτογράφηση πιθανόν να πετύχει, ακόμη και για 

σημαντικά μικρές τιμές του  , καθώς είναι αρκετά απίθανο οι θετικοί και οι 
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αρνητικοί συντελεστές των      και      αντιστοιχούν ακριβώς (ανάλογα και 

με τα      και     ). Επομένως, για καλύτερη αποδοτικότητα και για να 

ελαττωθεί το μέγεθος του δημοσίου κλειδιού, συνήθως προτιμάται η εκλογή 

μιας μικρής τιμής για το  . Τοιουτοτρόπως, ελαττώνουμε την πιθανότητα 

αποτυχίας αποκρυπτογράφησης (η οποία σύμφωνα με το [Hoffstein et al., 

2008, σελ. 395] πρέπει να είναι μικρότερη από     ), καθώς τέτοιες αποτυχίες 

εν δυνάμει φανερώνουν πληροφορίες για το ιδιωτικό κλειδί. 

2. Όπως και το GGH, το κρυπτοσύστημα NTRU αποτελεί παράδειγμα 

πιθανοκρατικού κρυπτοσυστήματος. Πράγματι, για ένα συγκεκριμένο καθαρό 

μήνυμα     , μπορούν να υπάρχουν πολλαπλά διαφορετικά κρυπτοκείμενα 

                 που αντιστοιχούν σε διαφορετικές επιλογές του 

εφήμερου κλειδιού     . Όπως συμβαίνει συνήθως με τέτοια συστήματα, 

είναι κακή ιδέα για τον Bob να αποστείλει το ίδιο μήνυμα περισσότερες από 

μια φορές χρησιμοποιώντας διαφορετικά εφήμερα κλειδιά ή να στείλει 

διαφορετικά μηνύματα χρησιμοποιώντας το ίδιο εφήμερο κλειδί. Η συνήθης 

τεχνική για αυτήν την περίπτωση είναι η παραγωγή του εφήμερου κλειδιού ως 

κερματισμό του απλού μηνύματος. 

3. Οι συντελεστές του πολυωνύμου               είναι μικροί, αλλά του 

πολλαπλασιαστικού αντιστρόφου του          έχει παρατηρηθεί 

πειραματικά πως τείνουν να είναι τυχαίοι και ανομοιόμορφα κατανεμημένοι 

modulo   [Hoffstein et al., 2008, σελ. 396]. Κάτι ανάλογο παρατηρείται στην 

πράξη και για τους συντελεστές του δημοσίου κλειδιού      και του 

κρυπτοκειμένου     , οι οποίοι εμφανίζονται επίσης διάσπαρτοι modulo  . 

4. Όπως τονίσαμε στην αρχή του κεφαλαίου, ένα σημαντικό προτέρημα των 

σχημάτων κρυπτογράφησης με βάση τα δικτυώματα έναντι των σχημάτων 

που στηρίζονται σε διακριτούς λογαρίθμους ή το πρόβλημα της 

παραγοντοποίησης, είναι η αυξημένη ταχύτητα. Προφανώς, το πιο ακριβό από 

άποψης χρόνου τμήμα είναι αυτό του υπολογισμού του γινομένου συνέλιξης 

κατά τη διαδικασία της κρυπτογράφησης και της απποκρυπτογράφησης. 

Γενικά, ο υπολογισμός     απαιτεί    πολλαπλασιασμούς, καθώς κάθε 

συντελεστής είναι επί της ουσίας το εσωτερικό γινόμενο δυο διανυσμάτων. 

Εντούτοις, τα γινόμενα συνέλιξης που απαιτούνται από τον NTRUEncrypt 

έχουν τη μορφή:         και     , όπου τα     και    είναι τριαδικά 

πολυώνυμα. Συνεπώς, αυτά τα γινόμενα συνέλιξης μπορούν να υπολογιστούν 

δίχως καθόλου πολλαπλασιασμούς αφού απαιτούν περίπου 
 

 
   προσθέσεις 

και αφαιρέσεις. Εάν μάλιστα το   είναι μικρότερο του 
 

 
, για τα δυο πρώτα 

αρκούν 
 

 
   προσθέσεις και αφαιρέσεις. Άρα οι πράξεις κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης του NTRUEncrypt απαιτούν       βήματα, όπου 

έκαστο μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ γρήγορα. 

5. Πολλές εμπορικές υλοποιήσεις του NTRU χρησιμοποιούν την τιμή      . 

Για την αποφυγή επιθέσεων εξαντλητικής αναζήτησης (brute-force), 

επιθέσεων με δικτυώματα και επιθέσεις τύπου man-in-the-middle, τα 
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πολυώνυμα      και      πρέπει να έχουν τουλάχιστον 72 μη-μηδενικούς 

συντελεστές [securityinnovation.com/products/encryption-libraries/ntru-

cryptography, 2014]. 

 

Ο κρυπταλγόριθμος NTRU συνοψίζεται στην ακόλουθη εικόνα. 

Δημιουργία Δημόσιων Παραμέτρων 

Μια έμπιστη αρχή επιλέγει τις δημόσιες παραμέτρους           με   και   πρώτους και 

τέτοιους ώστε                     και          . 

Alice Bob 

Παραγωγή Κλειδιών 

 Εκλέγει ένα ιδιωτικό πολυώνυμο 
           αντιστρέψιμο 
στους    και   . 

 Επιλέγει ένα ιδιωτικό πολυώνυμο 
        . 

 Υπολογίζει τον πολλαπλασιαστικό 
αντίστροφο    του  στον   . 

 Υπολογίζει τον πολλαπλασιαστικό 
αντίστροφο    του  στον   . 

 Υπολογίζει και δημοσιοποιεί το 
πολυώνυμο: 

       

 

Κρυπτογράφηση 

  Κωδικοποιεί το αλφαβητικό 
μήνυμά του σε ένα πολυώνυμο 
    . 

 Επιλέγει ένα τυχαίο τριαδικό 
πολυώνυμο         . 

 Χρησιμοποιώντας το δημόσιο 
κλειδί   της Alice κρυπτογραφεί 
με τη βοήθεια της σχέσης: 

                  

 Στέλνει το κρυπτογράφημα   στην 
Alice. 

Αποκρυπτογράφηση 
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 Υπολογίζει: 
                      

και με κεντρωμένη ανόρθωση του 

    βρίσκει: 

               

 

Εικόνα 4-10: Οι διαδικασίες παραγωγής κλειδιών, κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης σύμφωνα με το κρυπτοσύστημα NTRU. 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα απλό αριθμητικό παράδειγμα από το [Hoffstein et al., 

2008, σελ. 396]του κρυπτοσυστήματος NTRU. 

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε πως μια έμπιστη αρχή επιλέγει τις δημόσιες 

παραμέτρους: 

                     

Παρατηρούμε πως η συνθήκη: 

          

είναι αληθής και άρα η διαδικασία αποκρυπτογράφησης θα είναι επιτυχής. 

Έστω τώρα ότι η Alice επιλέγει τα πολυώνυμα: 

                           και                         

Έπειτα, υπολογίζει τους πολλαπλασιαστικούς αντιστρόφους του     : 

                                                       

                                          

και αποθηκεύει το ζεύγος              ως το ιδιωτικό της κλειδί. Τέλος, υπολογίζει 

το δημόσιο κλειδί της: 

                                                 

Ας υποθέσουμε πως ο Bob επιθυμεί να στείλει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα στην 

Alice. Έστω ότι κωδικοποιώντας κατάλληλα το αρχικό μήνυμα λαμβάνει το 

πολυώνυμο: 

                   

και ότι εκλέγει ως εφήμερο κλειδί το πολυώνυμο: 

               

Ο Bob υπολογίζει και στέλνει στην Alice το κρυπτοκείμενο: 
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Όπως ήταν αναμενόμενο, η προσπάθεια αποκρυπτογράφησης από τη μεριά της Alice 

στέφεται με επιτυχία. Είναι: 

                                                 

Με κεντρωμένη ανόρθωση modulo 41 υπολογίζει: 

                             

Τέλος, εκτελεί αναγωγή των συντελεστών του      modulo 3 και υπολογίζει: 

                                   

Οπότε με κεντρωμένη ανόρθωση modulo   στην παραπάνω σχέση ανακτά το αρχικό 

μήνυμα: 

                   

 

4.3.3  Το Πρόβλημα Ανάκτησης Κλειδιού του NTRU (NTRU Key Recovery 

Problem) 

 

          Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο μέχρι στιγμής είναι: «Γιατί το 

κρυπτοσύστημα NTRU αποτελεί σχήμα κρυπτογράφησης με βάση τα δικτυώματα;». 

Όπως προαναφέραμε, οι συντελεστές του δημοσίου κλειδιού      φαίνονται πως 

είναι διάσπαρτοι με τυχαίο τρόπο modulo  . Στην πραγματικότητα όμως, ισχύει η 

σχέση: 

                       

όπου τα      και      έχουν πολύ μικρούς συντελεστές. Επομένως, για να βρει το 

ιδιωτικό κλειδί της Alice, ένας επίδοξος κρυπταναλυτής πρέπει να λύσει το λεγόμενο 

Πρόβλημα Ανάκτησης Κλειδιού του NTRU, το οποίο διατυπώνεται ως εξής: 

Δοθέντος ενός πολυωνύμου     , να βρεθούν τριαδικά πολυώνυμα      και      

που ικανοποιούν τη σχέση: 

                                 

          Παρατηρούμε πως η λύση στο πρόβλημα αυτό δεν είναι μοναδική. Πράγματι, 

εάν το ζεύγος τριαδικών πολυωνύμων             αποτελεί μια λύση του, τότε και 

τα   σε πλήθος πολυώνυμα                                είναι 

επίσης λύσεις του. Το πολυώνυμο         ονομάζεται περιστροφή του      κατά   

θέσεις. Η ονομασία αυτή είναι απόλυτα λογική εάν αναλογιστούμε πως ο 

υπολογισμός αυτού του γινομένου συνέλιξης έχει ως αποτέλεσμα την κυκλική 
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μετάθεση κατά   θέσεις των συντελεστών του πολυωνύμου. Οι περιστροφές δρουν 

όπως τα ιδιωτικά κλειδιά κατά την αποκρυπτογράφηση με την έννοια ότι η 

αποκρυπτογράφηση με το         δίνει το περιστρεμμένο κατά   θέσεις αρχικό 

μήνυμα        . 

          Γενικότερα, κάθε ζεύγος πολυωνύμων             με επαρκώς μικρούς 

συντελεστές που ικανοποιεί τη σχέση       μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλειδί 

αποκρυπτογράφησης για τον NTRU. Παραδείγματος χάριν, εάν      είναι το 

ιδιωτικό κλειδί που έχει επιλέξει η Alice και ένα πολυώνυμο      έχει πολύ μικρούς 

συντελεστές, τότε το γινόμενο συνέλιξης           μπορεί επίσης να λειτουργήσει 

ως κλειδί αποκρυπτογράφησης. 

          Όπως είναι φυσικό, τίθεται το ερώτημα εάν το Πρόβλημα Ανάκτησης Κλειδιού 

του NTRU αποτελεί μαθηματικά δυσεπίλυτο πρόβλημα. Προφανώς η πρώτη 

απαίτηση που θέτουμε είναι να μην είναι εφικτή η επίλυσή του με εξαντλητική 

αναζήτηση (brute-force) ή με αναζήτηση συγκρούσεων (collision search). Ακόμη 

όπως θα δούμε, η επίλυση του προβλήματος αυτού είναι (σχεδόν σίγουρα) ισοδύναμη 

με την επίλυση του SVP για μια συγκεκριμένη κλάση δικτυωμάτων. Η χρήση της 

αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων αποτελεί αυτήν τη στιγμή την καλύτερη δυνατή 

γνωστή μέθοδο ανάκτησης του ιδιωτικού κλειδιού του NTRU από το δημόσιο κλειδί. 

Εντούτοις, όπως και με το πρόβλημα της παραγοντοποίησης, δεν είναι γνωστό εάν 

αυτή η μέθοδος είναι η βέλτιστη δυνατή [Hoffstein et al., 2008, σελ. 398]. 

          Έστω ότι η Eve πραγματοποιεί επίθεση εξαντλητικής αναζήτησης στο 

κρυπτοσύστημα NTRU. Προφανώς η Eve μπορεί να εξακριβώσει εάν έχει βρει μια 

λύση      του προβλήματος, υπολογίζοντας το γινόμενο συνέλιξης      

             και ελέγχοντας εάν αυτό είναι τριαδικό. Πόσα πολυώνυμα όμως 

πρέπει να ελέγξει; Πρέπει να υπολογίσουμε τον πληθικό αριθμό του συνόλου των 

τριαδικών πολυωνύμων          για κάποιους θετικούς ακεραίους    και   . 

Χρησιμοποιώντας συνδυαστική ανάλυση, βλέπουμε πως μπορούμε να 

κατασκευάσουμε τέτοια πολυώνυμα επιλέγοντας αρχικά    από τους   συντελεστές 

ίσους με 1 με  
 
  
  διαφορετικούς τρόπους και έπειτα επιλέγοντας    συντελεστές 

ίσους με -1 από τους εναπομείναντες      με  
    
  

  διαφορετικούς τρόπους. 
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Προφανώς όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές είναι ίσοι με 0. Άρα, από την 

Πολλαπλασιαστική Αρχή της Συνδυαστικής Ανάλυσης, έχουμε ότι: 

            
 
  
  
    
  

  
  

                
 

Σύμφωνα με το [Hoffstein et al., 2008, σελ. 398], ο λόγος αυτός μεγιστοποιείται όταν 

αμφότερα τα    και    είναι περίπου 
 

 
. 

Άρα, μια απόπειρα επίθεσης εξαντλητικής αναζήτησης εξαναγκάζει την Eve στο να 

δοκιμάσει όλα τα τριαδικά πολυώνυμα του συνόλου         . Δεδομένου πως το 

     και οι περιστροφές του είναι   σε πλήθος, πρέπει να κάνει περίπου 
          

 
 

      

                   
  δοκιμές, πράγμα απαγορευτικό. 

          Από την άλλη, εάν η Eve διαθέτει αρκετή μνήμη τότε σύμφωνα με μια ιδέα που 

οφείλεται στον Andrew Odlyzko, μπορεί να αναζητήσει το ιδιωτικό κλειδί με τη 

βοήθεια κάποιου αλγορίθμου συγκρούσεων [Howgrave-Graham, Silverman και 

Whyte, 2003]. Η κεντρική ιδέα είναι η εξής: 

Η Eve αναζητά ζεύγη πολυωνύμων: 

          
            και             

 
        

τέτοια ώστε                     . Στη συνέχεια υπολογίζει τα γινόμενα 

συνέλιξης: 

                     και                       

και τα τοποθετεί σε κάδους ανάλογα με τους συντελεστές τους. Οι κάδοι 

κατασκευάζονται έτσι ώστε όποτε ένα πολυώνυμο από την κάθε λίστα «πέφτει» στον 

ίδιο κάδο, το πολυώνυμο: 

                            

να έχει μικρούς συντελεστές και άρα το             είναι το κλειδί 

αποκρυπτογράφησης. Λόγω του αλγορίθμου συγκρούσεων, απαιτούνται περίπου 

             βήματα για την εύρεση του κλειδιού. Γενικότερα, εάν 

μεγιστοποιήσουμε τον πληθικό αριθμό του          θέτοντας   
 

 
, τότε από τον 

τύπο του Stirling, έχουμε: 
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Άρα μια αναζήτηση συγκρούσεων σε αυτήν την περίπτωση απαιτεί             

βήματα. 

Παρατήρηση: Το πολυώνυμο      και οι περιστροφές του πιθανότατα είναι τα μόνα 

πολυώνυμα του          που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κλειδιά 

αποκρυπτογράφησης. Πράγματι, ας επιχειρήσουμε να εκτιμήσουμε την πιθανότητα 

ένα τυχόν πολυώνυμο               να είναι τέτοιο ώστε το πολυώνυμο 

                  να είναι τριαδικό. 

Καταρχήν, σύμφωνα με το [Hoffstein et al., 2008, σελ. 399], οι συντελεστές του 

                  μπορούν να υποτεθούν ως επαρκώς ανεξάρτητοι για την 

εύρεση μιας καλής προσέγγισης. Θεωρώντας τους ως ανεξάρτητες τυχαίες 

μεταβλητές με ομοιόμορφη κατανομή modulo  , η πιθανότητα ένας οποιοσδήποτε 

συντελεστής να ανήκει στο          είναι 
 

 
 και άρα η πιθανότητα όλοι οι 

συντελεστές να ανήκουν στο          είναι  
 

 
 
 

. 

Άρα, εάν Α είναι το ενδεχόμενο «το               να είναι κλειδί 

αποκρυπτογράφησης», τότε ο αναμενόμενος αριθμός κλειδιών αποκρυπτογράφησης 

του          είναι περίπου: 

                 
 

 
 
 

 
 

   
  
     

 
  

Όπως είναι φυσικό, εάν      είναι το δημόσιο κλειδί του NTRU, τότε υπάρχουν 

κλειδιά αποκρυπτογράφησης, καθώς το      κατασκευάστηκε από το     . Ωστόσο, 

με βάση τα παραπάνω την εκτίμηση που βρήκαμε από την παραπάνω προσέγγιση, 

είναι απίθανο να υφίστανται επιπλέον κλειδιά αποκρυπτογράφησης πέρα από το  

     και τις περιστροφές του. 

Το Πρόβλημα Ανάκτησης Κλειδιού του NTRU μπορεί να αναδιατυπωθεί ως SVP (ή 

CVP) σε μια ειδική κατηγορία δικτυωμάτων. 

Έστω ότι                    
    είναι το δημόσιο κλειδί του 

κρυπτοσυστήματος NTRU. 

Ορισμός 4.25: Ορίζουμε ως δικτύωμα NTRU (NTRU lattice) που αντιστοιχεί στο  

δημόσιο κλειδί      και το συμβολίζουμε με   
    , το δικτύωμα που παράγεται από 

τις γραμμές του   -διάστατου πίνακα: 
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όπου: 

  : είναι ο     μοναδιαίος πίνακας, 

0: είναι ο     μηδενικός πίνακας και 

 : είναι ο     πίνακας με γραμμές τις περιστροφές                  , 

δηλαδή ο πίνακας: 

   

    
      

     
     

  
    

  
   

  

Θα συμβολίζουμε κάθε ζεύγος πολυωνύμων: 

                   
      και                      

    

ως το   -διάστατο διάνυσμα: 

                                   
   

Έστω τώρα ότι το δημόσιο κλειδί του κρυπτοσυστήματος NTRU δημιουργήθηκε 

χρησιμοποιώντας τα ιδιωτικά πολυώνυμα      και     . 

 

Πρόταση 4.26: Ας υποθέσουμε ότι                        και ότι        

είναι ένα πολυώνυμο τέτοιο ώστε: 

                     

Τότε: 

        
           

και έτσι το διάνυσμα       ανήκει στο δικτύωμα NTRU   
    . 

 

Πρόταση 4.27: Ας είναι           οι δημόσιες παράμετροι του κρυπτοσυστήματος 

NTRU και για λόγους απλότητας, υποθέτουμε πως: 

          και             

Εάν   
     είναι το δικτύωμα NTRU που αντιστοιχεί στο ιδιωτικό κλειδί      , τότε 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

i)       
         

ii)                           

iii) Με τον αλγόριθμο του Gauss (βλ. Κεφάλαιο 3) προβλέπεται πως μια λύση 

του SVP στο   
     έχει μήκος: 
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Παρατηρήσεις: 

1. Εάν το   είναι μεγάλο, τότε η πιθανότητα οι λύσεις του SVP στο   
     

να είναι το διάνυσμα       και οι περιστροφές του είναι πολύ υψηλή. 

Ακόμη, είναι: 

       

    
 
    

  
 

που σημαίνει πως το       είναι μικρότερο από ότι αναμένεται να βρεθεί 

ως λύση από τον αλγόριθμο του Gauss κατά έναν παράγοντα   
 

  
 . 

2. Ένας επίδοξος κρυπταναλυτής μπορεί να ανακαλύψει το ιδιωτικό κλειδί 

της Alice εάν βρει μια λύση του SVP για το   
    . Επομένως, η ασφάλεια 

του NTRU εξαρτάται τουλάχιστον από τη δυσκολία επίλυσης του SVP ή 

γενικότερα του Προσεγγιστικού SVP στο   
     με προσέγγιση ενός 

παράγοντα   , για κάποιο   
 

 
. Εάν αυτό συμβεί, τότε το διάνυσμα που 

αποτελεί τη λύση του προβλήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλειδί 

αποκρυπτογράφησης. 

3. Όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 6, ο αλγόριθμος LLL δίνει μια λύση του 

Προσεγγιστικού SVP με προσέγγιση ενός παράγοντα    σε πολυωνυμικό 

χρόνο. Όπως λοιπόν γίνεται σαφές, όσο το   αυξάνεται, η προσέγγιση που 

βρίσκει ο LLL για το δικτύωμα που παράγεται από τις γραμμές του   
     

παύει να είναι επαρκώς μικρή. Ο αλγόριθμος BKZ-LLL που 

περιγράφουμε στο Κεφάλαιο 7 αποτελεί μια γενίκευση του αλγορίθμου 

LLL και επιστρέφει πολύ μικρά διανύσματα ως έξοδο. Πιο συγκεκριμένα, 

επιστρέφει μια λύση του προσεγγιστικού SVP με προσέγγιση ενός 

παράγοντα      , όπου:   είναι μια παράμετρος εισόδου που καθορίζει το 

μήκος των τμημάτων με τα οποία δουλεύει. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η 

προσέγγιση δεν είναι αποτελεσματική, καθώς ο χρόνος εκτέλεσής του 

είναι εκθετικός ως προς την παράμετρο  . 

4. Σύμφωνα με το [Hoffstein et al., 2008, σελ. 402], τα χαρακτηριστικά του 

αλγορίθμου BKZ δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί σε βάθος όπως έχει συμβεί 

με τον αλγόριθμο λογισμού δεικτών (index calculus) ή της μεθόδου   του 

Pollard για τα προβλήματα της παραγοντοποίησης και του διακριτού 

λογαρίθμου. Ως εκ τούτου, η πειραματική μελέτη της ασφάλειας του 

NTRU αποτελεί ένα αρκετά ενδιαφέρον εγχείρημα. 

5. Η προηγούμενη Πρόταση συνιστά πως οι λύσεις του SVP σε ένα 

δικτύωμα NTRU είναι       μικρότερα από αυτά που βρίσκονται με τον 

αλγόριθμο του Gauss. Θεωρητικά και πρακτικά, αληθεύει πως εάν ένα 

δικτύωμα περιέχει ένα  -διάστατο διάνυσμα που είναι υπερβολικά μικρό 

(πχ       φορές μικρότερο από αυτό που βρίσκει ο αλγόριθμος του 

Gauss), τότε ο αλγόριθμος LLL είναι πολύ αποτελεσματικοί για την 

εύρεσή του [Hoffstein et al., 2008, σελ. 402]. Ωστόσο, εάν είναι εξίσου 

εύκολο να βρεθούν διανύσματα που είναι μόλις       φορές μικρότερα 

από αυτό που βρίσκει ο αλγόριθμος του Gauss είναι ένα ανοικτό ερώτημα. 
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5  Διαδικασία  Ορθογωνιοποίησης  Gram-Schmidt 

 

          Σε αυτό το Κεφάλαιο, παρουσιάζουμε τη γνωστή από τη Γραμμική Άλγεβρα 

διαδικασία των Gram-Schmidt για την ορθογωνιοποίηση μιας αυθαίρετης βάσης 

                           του Ευκλείδειου χώρου   . Η διαδικασία αυτή αποτελεί σημαντικό 

συστατικό του αλγορίθμου LLL που θα εξετάσουμε στο επόμενο Κεφάλαιο. 

 

5.1  Ορθογωνιοποίηση  Διανυσμάτων 

 

          Έστω ότι γνωρίζουμε μια τυχούσα βάση του Ευκλείδειου χώρου   . Είναι 

δυνατόν να βρούμε μια βάση του    τέτοια ώστε τα διανύσματά της να είναι ανά δύο 

ορθογώνια; Η απάντηση είναι καταφατική και λύση στο πρόβλημα δίνει η διαδικασία 

ορθογωνιοποίησης των Gram-Schmidt (Gram-Schmidt Orthogonalization ή GSO) 

που μας παρέχει έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κατασκευάσουμε μια τέτοια 

βάση δοθείσας μιας οποιασδήποτε βάσης του   . 

 

Διαδικασία Gram-Schmidt: 

Ας είναι                            ένα σύνολο γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων του 

Ευκλείδειου χώρου   . Κατασκευάζουμε τα     το πλήθος διανύσματα: 

 
 

   
               

                                 

   

   

         
  

  

όπου τα      καλούνται συντελεστές ορθογώνιας προβολής και δίνονται από τον τύπο: 

     
                 

   
         

                            

Παρακάτω αποδεικνύουμε πως τα διανύσματα:   
           

                      είναι πράγματι ανά δύο 

κάθετα. 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Μπορούμε εάν το επιθυμούμε να λάβουμε μια ορθοκανονική βάση 

(orthonormal basis) κανονικοποιώντας τα διανύσματα της ορθογώνιας βάσης 

πολλαπλασιάζοντάς τα βαθμωτά με το αντίστροφο του μέτρου τους. Ωστόσο, 
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για τις ανάγκες του αλγορίθμου LLL, δεν θα μοναδοποιούμε τα προκύπτοντα 

διανύσματα. 

2. Εάν τα διανύσματα:                          ανήκουν στο   , τότε το ίδιο συμβαίνει και 

τα διανύσματα:   
           

                     . 

3. Όπως και με τον αλγόριθμο του Gauss, γενικά τα διανύσματα:   
           

                      

δεν ανήκουν στο δικτύωμα που παράγεται από τα διανύσματα                         , 

καθώς οι συντελεστές      συνήθως είναι ρητοί και όχι ακέραιοι. 

4. Εάν στη 2
η
 σχέση θέσουμε                , τότε αυτή μπορεί να 

ξαναγραφεί ως εξής:                            
            . 

Επομένως, αν συμβολίσουμε με                           τις συνιστώσες των 

διανυσμάτων βάσης, με                 
      

        
   τις συνιστώσες της 

αντίστοιχης GSO για κάθε        , τότε μπορούμε να ορίσουμε τους 

    πίνακες          (αντίστοιχα         
  ) που περιέχουν τα 

διανύσματα βάσης ως γραμμές. Άρα, σύμφωνα με την Παρατήρηση 3, οι 

σχέσεις που περιγράφουν τη διαδικασία Gram-Schmidt μπορούν να γραφούν 

με τη βοήθεια πινάκων ως εξής: 

                

όπου:    είναι ο κάτω τριγωνικός πίνακας: 

   

  
     

   
   

  
        

  
  

  

Προφανώς det( ) = 1 και άρα ο   είναι αντιστρέψιμος, δηλαδή υπάρχει 

πίνακας     πίνακας     τέτοιος ώστε:         . 

Σημειώνουμε πως η υπόθεση πως τα διανύσματα        και            τοποθετούνται 

στις γραμμές των πινάκων   και    αντίστοιχα δεν είναι ουσιώδης. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως αυτά βρίσκονται στις 

στήλες των πινάκων με αποτέλεσμα η σχέση       να γράφεται στη μορφή: 

       

όπου:    παριστά τον ανάστροφο του πίνακα  . Στα επόμενα Κεφάλαια 

όπου θα μελετήσουμε διάφορους αλγορίθμους αναγωγής βάσεων 

δικτυωμάτων, θα υποθέτουμε πως τα διανύσματα βάσης τοποθετούνται 

πάντοτε σε γραμμές, εκτός κι αν τονίζεται ρητά το αντίθετο. 

 

Ο ψευδοκώδικας του αλγορίθμου των Gram-Schmidt δίνεται στην Εικόνα 5-1. 
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Είσοδος: Μια οποιαδήποτε βάση                            του   . 

Έξοδος:   Η αντίστοιχη ορθογωνιοποιημένη βάση    
           

                       του   . 

(1)             for   from 1 to   do: 

                  (a)           
         
           

                  (b) for   from 1 to   do: 

                             (i)          
         
   

         
        

   
         

  

                             (ii)               
         
                             

(2)              return    
           

                       

Εικόνα 5-1: Ο αλγόριθμος ορθογωνιοποίησης των Gram-Schmidt. 

Μερικές χρήσιμες ιδιότητες που απορρέουν από τη διαδικασία Gram-Schmidt 

συνοψίζονται στο επόμενο Θεώρημα. 

Θεώρημα Gram-Schmidt: Ας είναι                            μια βάση στον Ευκλείδειο χώρο    

και    
           

                       η αντίστοιχη ορθογωνιοποιημένη βάση που προκύπτει από τη 

διαδικασία Gram-Schmidt. Αν   είναι ο πίνακας της βάσης                            και    ο 

πίνακας της βάσης    
           

                      , τότε ισχύουν τα εξής: 

1) Τα διανύσματα της βάσης    
           

                       είναι ανά δύο ορθογώνια, δηλαδή:  

                              . 

2) Έστω ακέραιος      . Εάν απομονώσουμε τα   πρώτα διανύσματα της 

βάσης    
           

                      , τότε ο υποχώρος που αυτά παράγουν ταυτίζεται με 

τον υποχώρο που παράγουν τα   πρώτα διανύσματα της βάσης                           . 

Πιο φορμαλιστικά:     
           

             
                                    . 

3) Το διάνυσμα   
         είναι η προβολή του διανύσματος         στον υποχώρο 

                           ,         . 

4) Μετά την ορθογωνιοποίηση, τα νέα διανύσματα έχουν μήκος το πολύ ίσο με 

τα αρχικά διανύσματα. Πιο φορμαλιστικά:    
                            . 

5) Οι δυο πίνακες βάσης έχουν ίσες ορίζουσες, δηλαδή:               . 

Απόδειξη: 

1) Για να αποδείξουμε το ζητούμενο, θα χρησιμοποιήσουμε επαγωγή επί του 

δείκτη  . 

 Για    , δεν έχουμε να δείξουμε τίποτα. 

 Υποθέτουμε πως ο ισχυρισμός μας ισχύει για κάποιο δείκτη    , 

δηλαδή ότι:                              . 
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 Αρκεί νδο:                 
                    . 

Είναι:                 
                                            

         
     

                                                                            
         

 
     

                                                                                              (επαγωγικό βήμα) 

                                                       
                  

        

   
         

                               (συμμετρία) 

                                .  

που αποδεικνύει το ζητούμενο. 

2) Από την Παρατήρηση 4, γνωρίζουμε πως:                            
              

Άρα αν θεωρήσουμε τυχόν σταθερό δείκτη            , τότε για κάθε 

     , έχουμε ότι: 

                         

 

   

                

 

   

             

 

     

    
   
          

 

   

 

όπου:   
   
   

           

         ώ 
  

Άρα το διάνυσμα           μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός των 

γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων    
           

             
          και άρα ανήκει στον 

υποχώρο που αυτά παράγουν. Επομένως, αφού ο δείκτης    θεωρήθηκε τυχαία 

από το σύνολο:          , θα ισχύει ότι: 

             
           

             
                   

και άρα:                                 
           

             
         . 

Αρκεί να δείξουμε πως ισχύει και η αντίστροφη σχέση υποσυνόλου. 

Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε επαγωγή επί του δείκτη  . 

 Για    , ο ισχυρισμός φανερά ισχύει καθώς:    
               . 

 Έστω ότι ο ισχυρισμός μας ισχύει για κάποιο    , δηλαδή: 

   
           

             
                                       

 Έχουμε: 

    
                                    

 

   
           

επομένως θέτοντας             
 
             , η παραπάνω σχέση 

ξαναγράφεται ως: 

    
                                              

όπου προφανώς:         
           

             
         . 

Σύμφωνα με την επαγωγική υπόθεση:  

   
           

             
                                       

και άρα καθένα από τα διανύσματα:   
           

             
         μπορεί να γραφεί 

ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων:                         . Συνεπώς, η 

σχέση      , υπονοεί πως το διάνυσμα     
              μπορεί να γραφεί ως 

γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων:                                 και άρα: 
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που συνεπάγεται ότι:  

   
           

               
                                                   

ολοκληρώνοντας την απόδειξή μας. 

3) Για απλοποίηση του συμβολισμού, θέτουμε:                                        

     . Τότε   
                          παριστάνει το ορθογώνιο 

συμπλήρωμα του υποχώρου    το οποίο αποτελεί επίσης υποχώρο του    και 

μάλιστα, ο    ισούται με το ευθύ άθροισμα:         
  (βλ. Θεώρημα 

2.16). Άρα κάθε διάνυσμα         μπορεί να γραφεί μονοσήμαντα ως άθροισμα 

της μορφής: 

                                     

όπου:            και           
 . 

Από την Παρατήρηση 4 όμως γνωρίζουμε ότι: 

          
              

   

   
                       

Επιπλέον, στο 2) δείξαμε ότι:    
           

               
                  , που σημαίνει πως 

το διάνυσμα       
   
                  και άρα              

   
             . Εξισώνοντας τις 

σχέσεις       και       συμπεραίνουμε πως   
              . 

4) Από το 1), έχουμε ότι: 

          
              

   

   

           
           
                 

              

   

   

            

           
             

     
              

   

   

               
              

   

   

            

  
             

                     

                          
     

         
 
      

 

   

   

            
 
 

Το τελευταίο άθροισμα είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός ως άθροισμα 

τετραγώνων και συνεπώς βρίσκουμε ότι: 

         
     

         
 
 
           
       

                    

 

5) Στηριζόμενοι στην Παρατήρηση 4 που κάναμε παραπάνω, έχουμε ότι: 

     , όπου:   είναι ο κάτω τριγωνικός πίνακας που περιέχει τους 

συντελεστές ορθογώνιας προβολής. Αφού οι δυο πίνακες είναι ίσοι, πρέπει 

και οι ορίζουσές τους να είναι ίσες, δηλαδή:                 

                      . 
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Μια άμεση συνέπεια του παραπάνω θεωρήματος δίνει το επόμενο Πόρισμα, το οποίο 

μας παρέχει ένα απόλυτο άνω φράγμα της ορίζουσας ενός πίνακα βάσης σε σχέση με 

το κατ’ απόλυτη τιμή μεγαλύτερο στοιχείο του. 

 

Πόρισμα 5.1: Ας είναι          ένας     πίνακας με στοιχεία από το σύνολο των 

πραγματικών αριθμών και                το μεγαλύτερο κατ’ απόλυτη τιμή 

στοιχείο του. Τότε, ισχύει η ανισότητα: 

                 

Απόδειξη: 

Ας είναι                      ,         τα διανύσματα-γραμμές του πίνακα  . 

Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 1
η
 περίπτωση: Αν τα διανύσματα     είναι γραμμικά εξαρτημένα, τότε 

         και η ανισότητα προφανώς ισχύει. 

 2
η
 περίπτωση: Αν τα διανύσματα     είναι γραμμικά ανεξάρτητα, τότε 

ας είναι    ο αντίστοιχος πίνακας που προκύπτει από τη διαδικασία 

Gram-Schmidt με γραμμές τα ανά δύο ορθογώνια διανύσματα    
 . Από 

το 5) του Θεωρήματος των Gram-Schmidt, γνωρίζουμε ότι: 

                

Γεωμετρικά, η ποσότητα            εκφράζει τον υπερόγκο του  -

διάστατου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με ακμές τα διανύσματα    
 . 

Επομένως, εκμεταλλευόμενοι το ότι αυτά είναι ανά ζεύγη ορθογώνια, 

έχουμε ότι:                  
   

   . 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα 4) και 5) του Θεωρήματος των 

Gram-Schmidt, παίρνουμε ότι: 

                         
  

 

   

       

 

   

        
 

 

   

 

   

 

                                
 

 

   

 

   

      
 

   

 

   

      
 

   

         

                                                                                                                                                                     

          Η ακόλουθη Πρόταση μας λέει πως κάθε μη-μηδενικό διάνυσμα ενός 

δικτυώματος είναι τουλάχιστον όσο μεγάλο όσο το μικρότερο διάνυσμα της 

ορθογωνιοποίησης κατά Gram-Schmidt. 
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Πρόταση 5.2: Έστω                             μια τυχούσα βάση του    με αντίστοιχη 

ορθογωνιοποίηση κατά Gram-Schmidt    
           

                      . Αν   είναι το δικτύωμα που 

παράγεται από τα διανύσματα                            , τότε για κάθε μη-μηδενικό διάνυσμα 

     έχουμε ότι: 

            
                          

Απόδειξη: 

Έστω τυχόν μη-μηδενικό διάνυσμα    του δικτυώματος   που παράγεται από τα 

διανύσματα:                          . Τότε αυτό προφανώς μπορεί να εκφραστεί ως ακέραιος 

γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων βάσης: 

            

 

   

 

για κάποια    εν  . Αφού το    υποτέθηκε μη-μηδενικό,      για κάποιο   

       . Έστω ότι   είναι ο μεγαλύτερος δείκτης στο         με την ιδιότητα 

    . Χρησιμοποιώντας τους τύπους της διαδικασίας Gram-Schmidt, μπορούμε να 

εκφράσουμε τα διανύσματα                            ως προς τα διανύσματα   
           

                     : 

            

 

   

                   

 

   

 

   

                   

 

   

 

   

          

 

   

 

 

   

                

         
                  

 

   

 

   

   

               
            

   

   

           

όπου θέσαμε:           
 
              . Επειδή τα διανύσματα 

  
           

                      είναι ανά δύο ορθογώνια, παίρνοντας τα τετράγωνα των μέτρων στην 

παραπάνω εξίσωση βρίσκουμε ότι: 

        
    

         
 
    

             
 

   

   

 

Όμως        
           
      

    και συνεπώς έχουμε: 

 

                                                  
         

 
    

             
    

       
         

 
 

 

 

Άρα: 

Άθροισμα 

τετραγώνων 
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5.2  Αποσύνθεση     

 

          Κλείνουμε το κεφάλαιο με μια σύντομη αναφορά στη γνωστή από την 

Αριθμητική Ανάλυση παραγοντοποίηση/αποσύνθεση    η οποία θα μας φανεί 

χρήσιμη στο Κεφάλαιο 7 προκειμένου να εξηγήσουμε καλύτερα την κεντρική ιδέα 

ορισμένων αλγορίθμων αναγωγής κινητής υποδιαστολής. 

 

          Έστω                            είναι μια βάση του Ευκλείδειου χώρου    και          

ο πραγματικός     πίνακας με γραμμές τα διανύσματα                . Ακόμη, ας 

είναι    
           

                       τα αντίστοιχα ορθογωνιοποιημένα διανύσματα που προκύπτουν 

από τη διαδικασία Gram-Schmidt και         
   ο     πίνακας που τα περιέχει ως 

γραμμές. Ο πίνακας    είναι ορθογώνιος και άρα ο         είναι ένας διαγώνιος 

πίνακας με διαγώνια στοιχεία τα    
       

 
    

       
 
             

 
. Μπορούμε να 

κανονικοποιήσουμε τη βάση διαιρώντας το κάθε διάνυσμα με το μέτρο του. Έτσι, 

παίρνουμε μια καινούργια βάση: 

         
        

          
          

Ας συμβολίσουμε με        
   τον αντίστοιχο πίνακα που περιέχει τα διανύσματα 

         ως γραμμές και με   τον διαγώνιο πίνακα του οποίου τα διαγώνια στοιχεία είναι 

ίσα με                         . Η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί με τη βοήθεια 

πινάκων ως εξής: 

        

Προφανώς είναι                   
 
      αφού τα          είναι μη-μηδενικά. Επιπλέον, 

αφού ο   είναι ορθοκανονικός, έχουμε ότι        . Άρα, από τη σχέση       

παίρνουμε ότι: 

                             

Όπου θέσαμε:       και        . Αυτή είναι η παραγοντοποίηση    του 

πίνακα  . Παρατηρήστε πως ο πίνακας   είναι κάτω τριγωνικός ενώ ο πίνακας   
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ορθοκανονικός. Κάνοντας αναστροφή των μελών της προηγούμενης εξίσωσης 

πινάκων, βρίσκουμε ότι: 

                
 
                  

Αυτή είναι η παραγοντοποίηση    του πίνακα   , όπου:            είναι 

ορθοκανονικός πίνακας και          είναι ένας άνω τριγωνικός πίνακας. 
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6  Ο  αλγόριθμος  LLL 

 

          Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάσαμε μερικά από τα κυριότερα κρυπτοσυστήματα 

των οποίων η ασφάλεια εδράζεται στη δυσκολία επίλυσης του προσεγγιστικού SVP 

και/ή του προσεγγιστικού CVP. Επιπλέον, στο Κεφάλαιο 3 είδαμε τον απλούστερο 

αλγόριθμο αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων – τον αλγόριθμο του Gauss. Μολονότι ο 

αλγόριθμος αυτός λύνει αποτελεσματικά το SVP σε πολυωνυμικό χρόνο [Hoffstein et 

al., 2008, σελ. 404], έχει μικρό φάσμα εφαρμογών καθώς η χρήση του περιορίζεται 

σε δικτυώματα διάστασης 2. Επιπλέον, η δυσκολία επίλυσης του SVP αυξάνει 

σημαντικά όσο η διάσταση των δικτυωμάτων μεγαλώνει [Hoffstein et al., 2008, σελ. 

406]. Παρόλα αυτά, η φιλοσοφία του αλγορίθμου του Gauss αποτέλεσε τη βάση για 

τον πλέον διάσημο σήμερα αλγόριθμο αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων – τον 

αλγόριθμο LLL των A. K. Lenstra, H. W. Lenstra Jr. και L. Lovász, ο οποίος αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε για την παραγοντοποίηση πολυωνύμων με ρητούς συντελεστές [A. K. 

Lenstra, H. W. Lenstra Jr., Lovász, 1982]. 

 

6.1  Αναγωγή  κατά  LLL 

 

          Ας υποθέσουμε πως γνωρίζουμε μια τυχούσα βάση                            ενός  -

διάστατου δικτυώματος      με πίνακα βάσης         . Τότε στηριζόμενοι σε 

όσα είπαμε στο Κεφάλαιο 2, μπορούμε να βρούμε μια διαφορετική βάση του   

εκτελώντας μονομοδιακές πράξεις επί των γραμμών του  . Ωστόσο, δεν μας 

ενδιαφέρει να βρούμε μια οποιαδήποτε βάση, αλλά μια «καλή» βάση του  . Τι 

εννοούμε όμως λέγοντας «καλή βάση» και ως προς ποιά κριτήρια μια βάση θεωρείται 

«καλύτερη» από κάποια άλλη; Ας θυμηθούμε ποιά στοιχεία χαρακτήριζαν μια 

«καλή» βάση στην περίπτωση των δικτυωμάτων στο επίπεδο       που 

μελετήσαμε στο Κεφάλαιο 3. 

Μια ελάχιστη βάση ενός δικτυώματος      ήταν ένα ζεύγος διανυσμάτων                  

τέτοιο ώστε: 

 τα διανύσματα        και         να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα και μάλιστα 
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 το        να είναι το μικρότερο μη-μηδενικό διάνυσμα που μπορούμε να βρούμε, 

ενώ το         είναι το αμέσως επόμενο μικρότερο διάνυσμα που όμως δεν είναι 

συγγραμικό με το       . 

Εναλλακτικά, επιθυμούμε τα διανύσματα βάσης        και         να είναι όσο περισσότερο 

ορθογώνια γίνεται, δηλαδή το εσωτερικό γινόμενο                να είναι όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στο μηδέν. 

Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες αυτές ως οδηγό, γενικεύουμε τον ορισμό μιας «καλής 

βάσης» για κάθε    . Ας είναι                            μια οποιαδήποτε βάση ενός 

δικτυώματος      τότε η βάση θα θεωρείται καλή αν τα διανύσματά της είναι όσο 

περισσότερο ορθογώνια γίνεται. 

Το αμέσως επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι: «Δοθέντων δυο βάσεων   

                            και                                 πώς μπορούμε να τις συγκρίνουμε ποιοτικά 

για να αποφανθούμε ποια είναι καλύτερη;» 

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με την ανισότητα του Hadamard, κάθε βάση                            

ενός δικτυώματος      ικανοποιεί τη σχέση: 

                

 

   

 

Η σχέση αυτή συγκρίνει τον υπερόγκο του  -διάστατου παραλληλεπιπέδου που 

ορίζεται από τα διανύσματα                            με το γινόμενο των μηκών τους. Για μια 

ορθογώνια βάση, οι δυο ποσότητες είναι ίσες. 

Ορισμός 6.1: Ορίζουμε ως αναλογία του Hadamard (Hadamard ratio) μιας βάσης 

                           ενός δικτυώματος      την ποσότητα: 

      
       

         
 
   

 
  

         

         
 
   

 

 

Παρατηρούμε πως            και όσο περισσότερο ορθογώνια μεταξύ τους είναι 

τα διανύσματα βάσης, τόσο η αναλογία πλησιάζει στη μονάδα. 

Έτσι λοιπόν, μια βάση                               θα θεωρείται καλύτερη από μια βάση 

                                αν-ν          . 
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Πολλές φορές, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η λεγόμενη έλλειψη ορθογωνιότητας ως 

μέτρο σύγκρισης. 

Ορισμός 6.2: Ορίζουμε ως έλλειψη ορθογωνιότητας (orthogonality defect) μιας βάσης 

                           ενός δικτυώματος      την ποσότητα: 

       
         
 
   

       
 

         
 
   

          
 

Προφανώς είναι          με την ισότητα να ισχύει αν-ν η βάση είναι ορθογώνια. 

Τόσο η αναλογία του Hadamard, όσο και η έλλειψη ορθογωνιότητας μας παρέχουν 

ένα ποσοτικό κριτήριο για τη σύγκριση της ποιότητας δυο βάσεων ενός δικτυώματος. 

Βασικά μας ενδιαφέρουν βάσεις των οποίων τα στοιχεία είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερα. Επιπλέον, θα θέλαμε τα διανύσματα βάσης να είναι διατεταγμένα κατά 

αύξουσα τάξη ως προς το μέτρο τους και έτσι ώστε τα μέτρα τους να αυξάνουν όσο 

το δυνατόν πιο αργά από διάνυσμα σε διάνυσμα. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, 

δίνουμε έναν πιο φορμαλιστικό ορισμό μιας «καλής» βάσης. 

Έστω                            μια διατεταγμένη βάση ενός δικτυώματος      και 

   
        

                   η αντίστοιχη ορθογωνιοποίηση κατά Gram-Schmidt. 

Ορισμός 6.3: Η βάση                            καλείται ανηγμένη κατά LLL με παραμέτρους 

      αν-ν ισχύουν οι συνθήκες: 

(1)                                                           (Συνθήκη Μεγέθους) 

(2)                    
          

 
       

          
 
                   (Συνθήκη του Lovász) 

 

Ορισμός 6.4: Η παράμετρος   είναι ένας πραγματικός αριθμός που ανήκει στο 

διάστημα         και καλείται παράμετρος αναγωγής (reduction parameter). Η 

τετριμμένη τιμή της είναι      . 
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Ορισμός 6.5: Η παράμετρος   ανήκει στο διάστημα  
 

 
     και ελέγχει το «πόσο 

ορθογώνια» είναι τα διανύσματα της βάσης. Συνήθως αναφέρεται ως παράμετρος 

μεγέθους (size parameter) και η τετριμμένη τιμή της είναι      .
3
 

Η συνθήκη (2) καλείται και Συνθήκη Ανταλλαγής του Lovász (Lovász’s Exchange 

Condition) και η ονομασία της αιτιολογείται από την ακόλουθη Πρόταση. 

 

Πρόταση 6.6: Έστω                            μια διατεταγμένη βάση ενός δικτυώματος      

και    
         

                   η αντίστοιχη ορθογωνιοποίηση κατά Gram-Schmidt. Ας 

θεωρήσουμε έναν τυχόντα σταθερό δείκτη         και ας συμβολίσουμε με 

                            τη βάση που προκύπτει από την                            αν αντιμεταθέσουμε τα 

διανύσματα        και             . Αν    
         

                   είναι η αντίστοιχη ορθογωνιοποίηση κατά 

Gram-Schmidt των διανυσμάτων βάσης                            , τότε ισχύουν οι σχέσεις: 

 
 
 

 
        

                                                       

                
                                                     

    
           

     
          

 

          
        

          
 

          
     

         

  

Απόδειξη: 

Από τον τρόπο που κατασκευάστηκε, η βάση                             ικανοποιεί τις σχέσεις: 

 

                      

                                                

                                                  

  

και επομένως                       . Επιπλέον, με βάση το συμπέρασμα 3) του 

Θεωρήματος Gram-Schmidt που δώσαμε στο Κεφάλαιο 5, κάθε διάνυσμα          θα είναι 

η προβολή του διανύσματος        στο ορθογώνιο συμπλήρωμα του                           . Όμως 

τα διανύσματα:                          είναι απλώς μια αναδιάταξη των διανυσμάτων: 

                        οπότε:                                                       και άρα                             

                            που με τη σειρά του σημαίνει πως                          . 

Επομένως:                                       

                                                 
3
 Ωστόσο, διάφορα πακέτα λογισμικού χρησιμοποιούν διαφορετικές τιμές στην πράξη. Η βιβλιοθήκη 

fpLLL 4.0 [perso.ens-lyon.fr/damien.stehle/fplll/, 2014] χρησιμοποιεί την τιμή 0.51 ως εξ’ ορισμού 

τιμή του  , τα Υπολογιστικά Συστήματα Άλγεβρας Sage και Magma την τιμή 0.501 

[sagemath.org/doc/reference/matrices/sage/matrix/matrix_integer_dense.html, 2014; 

dms.umontreal.ca/~math/Logiciels/Magma/text833.htm, 2014], ενώ η βιβλιοθήκη NTL την αγνοεί 

παντελώς (     )[shoup.net/ntl/, 2014]. 
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Για το διάνυσμα       
 
, έχουμε: 

                 
               

          
 

   

   

         

                                       
                     

          
 

   

   

         

                                            

   

   

         

                                            

 

   

                        

                            
                                               

Παίρνοντας τα τετράγωνα των μέτρων των διανυσμάτων έχουμε: 

          
 
      

                         
    

             
             

                 
 
      

          
 
       

           
 
         

Ακόμη, έχουμε ότι: 

                            
                                                                                   

            
                                                                           

             

 

   

  
                                         

           

               
                

 

   

                                               

                 
 
                                                                    

Δηλαδή:                                   
 
              

Για το διάνυσμα     
          , έχουμε: 
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Παρατηρήσεις: 

1. Όπως προαναφέρθηκε, η παράμετρος   είναι το κριτήριο που ελέγχει το 

«πόσο ορθογώνια» είναι τα διανύσματα της βάσης που θα βρούμε. Εάν η 

συνθήκη μεγέθους ικανοποιείται, τότε τα μέτρα των διανυσμάτων βάσης δε 

μπορούν να μειωθούν περεταίρω προσθέτοντας ακέραια πολλαπλάσια των 

διανυσμάτων βάσης:                         στο διάνυσμα       ,        . 

2. Αξιοποιώντας τη σχέση       σε συνδυασμό με την ορθογωνιότητα των 

διανυσμάτων          και     
         , είναι δυνατόν να εκφράσουμε το διάνυσμα     

           

δίχως τη βοήθεια του διανύσματος         . Συγκεκριμένα, ισχύει η σχέση: 

    
           

     
          

 

     
          

 
       

           
 
               

          
 

     
          

 
       

           
 
    
          

 

3. Η Πρόταση 6.4 μας δίνει ένα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα, καθώς μας δείχνει 

πώς σχετίζονται μεταξύ τους οι ορθογώνιες βάσεις    
         

                   και 

   
         

                  . 

4. Παρατηρούμε πως η συνθήκη του Lovász: 

                    
          

 
       

          
 
        

εμφανίζει στο αριστερό μέρος της ανίσωσης το τετράγωνο του μέτρου του 

     -οστού διανύσματος της ορθογωνιοποιημένης βάσης που προκύπτει αν 
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αντιμεταθέσουμε τα διαδοχικά διανύσματα βάσης               και       . Επιπλέον, το 

δεξιό μέρος της ανίσωσης εμφανίζει το τετράγωνο του μέτρου του      -

οστού διανύσματος της ορθογωνιοποιημένης βάσης που προκύπτει από την 

τρέχουσα πολλαπλασιασμένης με την παράμετρο αναγωγής  . Η ερμηνεία της 

συνθήκης του Lovász είναι πως αν αντιμεταθέσουμε τα διανύσματα βάσης 

              και        και έπειτα υπολογίσουμε εκ νέου την αντίστοιχη 

ορθογωνιοποίηση Gram-Schmidt, τότε παίρνουμε ένα μικρότερο διάνυσμα 

βάσης: 

    
                             

          

το οποίο όμως δεν είναι «πολύ μικρότερο». Το πόσο μικρότερο ελέγχεται από 

την παράμετρο αναγωγής  . Επομένως η συνθήκη του Lovász ελέγχει εάν μας 

συμφέρει να πραγματοποιηθεί η αντιμετάθεση δυο διαδοχικών διανυσμάτων 

βάσης ώστε να βρούμε μια καλύτερη βάση. 

5. Αν μια βάση είναι ανηγμένη κατά LLL με παράμετρο αναγωγής   τότε 

προφανώς είναι ανηγμένη κατά LLL ως προς παράμετρο   ,      . Γι’ αυτό 

πολλές φορές εκλέγουμε την παράμετρο   να είναι πολύ κοντά στη μονάδα. 

Αντίστοιχα, εάν μια βάση είναι ανηγμένη κατά LLL ως προς παράμετρο  , 

τότε είναι ανηγμένη κατά LLL και για κάθε      . Γι’ αυτό πολλές φορές 

εκλέγουμε την παράμετρο   να είναι πολύ κοντά στο    .  

6. Οι παράμετροι δ και η παίζουν το ρόλο παραμέτρων χαλάρωσης, 

επιτρέποντάς μας να έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο της ποιότητας μιας ανηγμένης 

κατά LLL βάσης. 

 

Ορισμός 6.7: Ορίζουμε ως βοηθητική παράμετρο (auxiliary parameter)  , την 

ποσότητα: 

  
 

    
 

Προφανώς είναι   
 

 
 και     όταν   

 

 
. 

 

Στην εργασία τους “Factoring polynomials with rational coefficients”, οι A. K. 

Lenstra, H. W. Lenstra Jr., L. Lovász δίνουν μια εξαιρετικά χρήσιμη Πρόταση. 

Πρόταση 6.8: Ας είναι                             μια ανηγμένη κατά LLL βάση ενός 

δικτυώματος        ως προς παράμετρο αναγωγής           και    
        

                   η 

αντίστοιχη ορθογωνιοποίησή της κατά Gram-Schmidt. Τότε ισχύουν τα ακόλουθα: 

a)         
 
              

 
          

b)                  
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c)                               

όπου   είναι η βοηθητική παράμετρος. 

Απόδειξη: 

a) Από τις συνθήκες του Ορισμού 6.3, έχουμε ότι: 

         
 
          

       
          

 
    

 

 
      

          
 
 
 

 
     

          
 
 

άρα:      
          

 
           

 
 και επομένως επαγωγικά βρίσκουμε ότι: 

         
 
              

 
                                  

Από τον ορισμό των διανυσμάτων        , έχουμε ότι: 

                           

   

   

 

και επειδή τα   
                 είναι ανά δύο ορθογώνια, παίρνουμε ότι: 

        
 
          

 
      

          
 

   

   

 

 

Συνδυάζοντας τη σχέση       με τον ορισμό 6.3, έχουμε ότι: 

        
 
          

 
  

 

 
             

 
   

   

          
 
   

 

 
     
   

   

  

                                     
 
   

 

 
                 

 

 

          
 
   

 

 
 
    

   
  

Με επαγωγή επί του  , θα δείξουμε ότι: 

  
 

 
 
    

   
      

Για    , η ισχύς της ανισότητας είναι προφανής. 

Έστω ότι:  

  
 

 
 
    

   
      

για κάποιο    . Αρκεί νδο: 

  
 

 
 
      

   
     

 

 
 
    

   
  

Άθροισμα     πρώτων όρων 

γεωμετρικής προόδου με λόγο   
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ή ισοδύναμα μετά από απλοποιήσεις: 

           

ή ισοδύναμα: 

             
 

 
    

Η ανισότητα αυτή προφανώς αληθεύει, καθώς   
 

 
 σύμφωνα με τον Ορισμό 

6.7 (βλ. και Εικόνα 6-1). 

 

 

 

 

Εικόνα 6-1: Πίνακας μεταβολής προσήμου για τη συνάρτηση  

             
 

 
 . 

Έχουμε ότι: 

        
 
              

 
                    

η οποία σε συνδυασμό με τη σχέση       μας δίνει ότι: 

        
 
        

      
 
        

      
 
              

b) Η ανίσωση                 
 
    ισχύει ανεξάρτητα από το αν η βάση είναι 

ανηγμένη κατά LLL ή όχι, καθώς πρόκειται για την ανισότητα του Hadamard. 

 

Από τη σχέση      , έχουμε ότι: 

         
 

 

   

                         
 

 

   

 

Επομένως, παίρνοντας τετραγωνικές ρίζες, παίρνουμε ότι: 

         

 

   

  
      

           

 

   

  
      

        

Το οποίο ολοκληρώνει την απόδειξη του b). 

 

c) Θέτοντας     στο a), παίρνουμε ότι: 

        
 
              

 
           

Επομένως, παίρνοντας το γινόμενο για        , προκύπτει ότι: 
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Παίρνοντας ρίζες τάξης    έχουμε το ζητούμενο. 

                                                                                                                                                                   

 

          Πιο συγκεκριμένα, το c) της Πρότασης 6.8 μας παρέχει ένα άνω φράγμα του 

μέτρου του πρώτου διανύσματος μιας ανηγμένης κατά LLL βάσης ως προς 

παράμετρο αναγωγής  , σε σχέση με την ορίζουσα του δικτυώματος [A. K. Lenstra, 

H. W. Lenstra Jr., Lovász, 1982]. 

          Ένα ακόμη χρήσιμο Θεώρημα είναι το επόμενο καθώς μας λέει πως το μήκος 

του πρώτου διανύσματος μιας ανηγμένης κατά LLL βάσης ως προς παράμετρο 

αναγωγής   είναι το πολύ ίσο με          φορές το μήκος του μικρότερου μη-

μηδενικού διανύσματος του  . Το αποτέλεσμα αυτό, μολονότι εκθετικό εξαρτάται 

μόνο από την βοηθητική παράμετρο και τη διάσταση του δικτυώματος και άρα ισχύει 

για όλα τα δικτυώματα διάστασης  . 

Θεώρημα LLL: Ας είναι                             μια ανηγμένη κατά LLL βάση ενός 

δικτυώματος        ως προς παράμετρο αναγωγής          . Τότε, για κάθε μη-

μηδενικό διάνυσμα      ισχύει ότι: 

                      

Απόδειξη: 

Έστω ότι    
                  είναι η ορθογωνιοποιημένη βάση κατά Gram-Schmidt που 

αντιστοιχεί στην                   . Αφού η βάση                    υποτέθηκε ανηγμένη ως προς 

παράμετρο  , θα ισχύουν οι σχέσεις: 

         
 
          

       
          

 
    

 

 
      

          
 
 
 

 
     

          
 
 

Όμως γνωρίζουμε ότι                 και επομένως επαγωγικά προκύπτει ότι: 

        
 
    

      
 
     

       
 
      

       
 
                 

 
 

και άρα: 
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Όμως από την Πρόταση 5.2, γνωρίζουμε πως κάθε μη-μηδενικό διάνυσμα    

ικανοποιεί τη σχέση: 

            
                                       

                                                                                                                                                                   

 

          Το επόμενο Θεώρημα αποτελεί γενίκευση του προηγούμενου αποτελέσματος 

και μας δίνει άνω φράγματα για τα μέτρα των διανυσμάτων βάσης μιας ανηγμένης 

κατά LLL βάσης ως προς παράμετρο αναγωγής  . 

Θεώρημα 6.9: Ας είναι                             μια ανηγμένη κατά LLL βάση ενός 

δικτυώματος        ως προς παράμετρο αναγωγής           και                              

είναι   το πλήθος γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα του  . Τότε έχουμε: 

                                                               

Απόδειξη: 

Τα διανύσματα                            μπορούν να εκφραστούν ως ακέραιοι γραμμικοί 

συνδυασμοί των διανυσμάτων της βάσης                             ως εξής: 

                  

 

   

 

όπου                                  . 

Ας συμβολίζουμε με      τον μεγαλύτερο δείκτη   με την ιδιότητα       . Το      

μπορεί να ιδωθεί ως συνάρτηση της μεταβλητής  . Από τους τύπους της διαδικασίας  

Gram-Schmidt έχουμε ότι: 

                  

 

   

            

    

   

           

 

   

  
      

    

   

           

 

   

  
      

    

   

          

Θεωρούμε τον όρο      
          και παρατηρούμε ότι               όπως επίσης ότι 

            . Επομένως είναι: 

        
 
       

          
 
                              

Δεδομένου πως το σύνολο                              είναι μη-διατεταγμένο, μπορούμε να 

υποθέσουμε δίχως βλάβη της γενικότητας ότι: 

                 

Ισχυριζόμαστε ότι        για        . 
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Πράγματι, εάν        για κάποιο  , τότε τα                          ανήκουν όλα στον υποχώρο 

                                  και άρα τα                          δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητα, πράγμα 

άτοπο. Άρα μπορούμε να πάρουμε        στο a) της Πρότασης 6.8 και σε 

συνδυασμό με τη σχέση       παίρνουμε ότι: 

        
 
              

          
 
           

          
 
             

 
 

                         
              

               

                                                                                                                                                                   

 

6.2  Αναγωγή  κατά  LLL  και  διαδοχικά  ελάχιστα 

 

Έστω ότι                             είναι μια ανηγμένη κατά LLL βάση ενός δικτυώματος 

       ως προς παράμετρο αναγωγής           και    
        

                   η αντίστοιχη 

ορθογωνιοποίηση κατά Gram-Schmidt. Σύμφωνα με το a) της Πρότασης 6.8: 

        
 
              

 
          

και επομένως λόγω του 3) του Θεωρήματος Gram-Schmidt είναι: 

            
 
          

 
         

 
          

άρα: 

                
 
          

 
           

 
          

 
        

Αφού τα διανύσματα:                          είναι γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα του  , το 

Θεώρημα 6.9 μας δίνει ότι: 

        
 
                 

 
          

 
           

 
         

Επομένως, συνδυάζοντας τις δυο τελευταίες ανισώσεις έχουμε μεταβατικά ότι: 

                
 
          

 
           

 
          

 
                 

 
          

 
           

 
  

Έστω τώρα ότι                           είναι   το πλήθος γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα για 

τα οποία επιτυγχάνουμε το  -οστό διαδοχικό ελάχιστο. Προφανώς είναι: 

             
           

            
               

 
          

 
           

 
  

και άρα η προηγούμενη ανίσωση σε συνδυασμό με το Θεώρημα 6.9 γίνεται: 

                                                                                                 

ή ισοδύναμα: 
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Συμπέρασμα: Το          μπορεί να ιδωθεί ως μια προσέγγιση του  -οστού διαδοχικού 

ελαχίστου του δικτυώματος. 

 

6.3  Ο  αλγόριθμος  LLL 

 

          Όπως αναφέραμε νωρίτερα, ο αλγόριθμος LLL ή    αποτέλεσε τον πρώτο 

αλγόριθμο αναγωγής για βάσεις δικτυωμάτων οποιασδήποτε διάστασης   σε έναν 

Ευκλείδειο χώρο         . Οι αρχικές εφαρμογές του αλγορίθμου ήταν η 

παραγοντοποίηση πολυωνύμων του     , η εύρεση ταυτόχρονων (simultaneous) 

ρητών προσεγγίσεων πραγματικών αριθμών και την επίλυση του προβλήματος του 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού σε σταθερές (fixed) διαστάσεις. Πιο 

πρόσφατες εφαρμογές αφορούν την κρυπτανάλυση σχημάτων κρυπτογράφησης όπως 

το κρυπτοσύστημα γυλιού ή ειδικών περιπτώσεων του RSA (βλ. Κεφάλαιο 9), 

εφαρμογές στην τεχνολογία έξυπνων κεραιών (MIMO), ασφάλεια του 

κρυπτοσυστήματος NTRUEncrypt [Hoffstein et al., 1998] κοκ. 

          Η κεντρική φιλοσοφία του αλγορίθμου LLL αποτελεί μια γενίκευση αυτής του 

αλγορίθμου του Gauss. Ο αλγόριθμος εκτελεί επανειλημμένα ορθογώνια προβολή 

διανυσμάτων βάσης στο ορθογώνιο συμπλήρωμα του υποχώρου που παράγεται από 

τα προηγούμενα διανύσματα βάσης και αντιμεταθέτει διαδοχικά διανύσματα ώστε να 

τα «τοποθετήσει» σε μια πιο κατάλληλη θέση. 

          Επί της ουσίας, ο αλγόριθμος LLL προσπαθεί να κατασκευάσει μια       

ανηγμένη κατά LLL βάση, χρησιμοποιώντας επαναληπτικά δυο στοιχειώδεις 

μονομοδιακές πράξεις επί των διανυσμάτων βάσης: πρόσθεση ακεραίων 

πολλαπλασίων διανυσμάτων βάσης σε άλλα διανύσματα βάσης γνωστά ως αναγωγές 

(reductions) ή μετατοπίσεις (translations) και αντιμεταθέσεις (swaps) διαδοχικών 

διανυσμάτων βάσης έτσι ώστε η τελική βάση να ικανοποιεί τον Ορισμό 6.1. 

          Είναι πολύ εύκολο να εξασφαλίσουμε την ισχύ της Συνθήκης Μεγέθους για 

κάθε διάνυσμα βάσης           απλά αφαιρώντας κατάλληλα ακέραια πολλαπλάσια όλων 

των προηγούμενων διανυσμάτων βάσης:                         . Η πράξη αυτή συνήθως 

αναφέρεται ως αναγωγή μεγέθους (size-reduction). Ο αλγόριθμος LLL πραγματοποιεί 
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την αναγωγή μεγέθους κάθε διανύσματος σταδιακά και όχι μονομιάς καθώς η 

Συνθήκη Μεγέθους εξαρτάται από τη διάταξη των διανυσμάτων. Αφού εκτελέσουμε 

την αναγωγή μεγέθους, εξετάζουμε αν ικανοποιείται η Συνθήκη του Lovász. Εάν 

ισχύει, τότε έχουμε μια (σχεδόν) βέλτιστη διάταξη των διανυσμάτων βάσης. 

Διαφορετικά, αντιμεταθέτουμε το τρέχον διάνυσμα βάσης με το προηγούμενο και 

οπισθοδρομούμε για να εκτελέσουμε αναγωγή μεγέθους εκ νέου. 

          Ο ψευδοκώδικας του αλγορίθμου LLL φαίνεται στην Εικόνα 6-2. Οι Εικόνες 

6-3 και 6-4 περιέχουν τον ψευδοκώδικα των βοηθητικών συναρτήσεων reduce και 

exchange. Για λόγους απλότητας, θα θεωρήσουμε δικτυώματα πλήρους διάστασης 

   , αλλά τα ίδια συμπεράσματα μπορούν να διατυπωθούν και για δικτυώματα 

όπου    . 

          Το βήμα (1) του αλγορίθμου απλώς δημιουργεί ένα αντίγραφο της βάσης (η 

αναγωγή δεν πραγματοποιείται in-place). Τα βήματα (2)-(9) υπολογίζουν την 

ορθογωνιοποιημένη βάση που αντιστοιχεί στην αρχική με τη διαδικασία Gram-

Schmidt. Ένα σημαντικό θέμα που τονίζεται στο [Hoffstein et al., 2008, σελ. 412] 

είναι να αποφύγουμε την ανάγκη να επαναϋπολογίζουμε τους συντελεστές 

ορθογώνιας προβολής και τα μέτρα των διανυσμάτων της ορθογωνιοποιημένης βάσης 

που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της Συνθήκης του Lovász στο βήμα (13). Για το 

σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε έναν βοηθητικό πίνακα          για την αποθήκευση 

των συντελεστών ορθογώνιας προβολής και ένα βοηθητικό διάνυσμα            
   

           
 
  για την αποθήκευση των τετραγώνων των μέτρων των διανυσμάτων της 

αντίστοιχης ορθογωνιοποιημένης βάσης. Ο κυρίως βρόχος που εκτελεί την αναγωγή 

περιγράφεται στο βήμα (11). Είναι σημαντικό να τονιστεί πως στην αρχή κάθε 

επανάληψης του βρόχου, αληθεύουν οι ακόλουθες αναλλοίωτες (invariants): 

                           

                   
          

 
       

          
 
          

ή με άλλα λόγια, η βάση που συγκροτούν τα διανύσματα                                     είναι       

ανηγμένη κατά LLL. Δεδομένου πως το μονοσύνολο           συνιστά μια       

ανηγμένη κατά LLL βάση (ενός μονοδιάστατου υποδικτυώματος του  ) ο δείκτης   

ξεκινά από το δεύτερο διάνυσμα της βάσης στο βήμα (10). Όταν η τιμή του   
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ξεπεράσει τη διάσταση του δικτυώματος  , τότε η βάση μας έχει αναχθεί επιτυχώς 

και ο αλγόριθμος τερματίζει. 

          Σε κάθε επανάληψη του κυρίως βρόχου και για σταθερή τιμή του δείκτη  , ο 

αλγόριθμος εξασφαλίζει ότι            μέσω της κλήσης reduce        στο 

βήμα (12). Έπειτα, ελέγχεται η συνθήκη του Lovász στο βήμα (13). Εάν η συνθήκη 

του Lovász είναι αληθής, τότε μια εναλλαγή διαδοχικών διανυσμάτων βάσης δεν θα 

επιφέρει σημαντική μείωση στο μέτρο του     
           , οπότε ολοκληρώνουμε την αναγωγή 

μεγέθους του διανύσματος         και ο δείκτης   αυξάνεται κατά 1 στα βήματα (14) και 

(15) αντίστοιχα. Εάν όμως αυτή είναι ψευδής, τότε μας συμφέρει να αντιμεταθέσουμε 

το τρέχον διάνυσμα βάσης         με το προηγούμενό του. Τούτο πραγματοποιείται από 

την κλήση exchange( ) του βήματος (17). Επιπλέον, αφού έχουμε τροποποιήσει τη 

βάση και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ισχύ των αναλλοίωτων που 

περιγράψαμε παραπάνω, οφείλουμε να οπισθοδρομήσουμε κατά 1 όπως και γίνεται 

στο βήμα (18). 

          Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο αλγόριθμος LLL μπορεί να παρομοιασθεί 

με την πασίγνωστη ταξινόμηση φυσαλίδας (bubble sort), καθώς σε κάθε επανάληψη 

προωθεί στοιχεία προς τη σωστή τους θέση, ενώ διατηρεί ένα κομμάτι της εισόδου 

ταξινομημένο. 

Είσοδος: Βάση                             ενός δικτυώματος       , ζεύγος παραμέτρων       

με           και    
 

 
    . 

Έξοδος:   Μια       ανηγμένη κατά LLL βάση                             του δικτυώματος  . 

(1)      for   from 1 to   do:         
       
         

(2)          
       
    

(3)             for   from 1 to   do:     /* Ορθογωνιοποίηση Gram-Schmidt */ 

(4)                   
       
         

(5)            for   from 1 to     do: 

(6)                     
       
  

         
      

  
   

(7)                         
       
                        

(8)             
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(9)          
 
       
     

       
 
 

(10)              
       
    

(11)             while     do: 

(12)                      reduce        

(13)                      if   
           

      
  then:                 /* Συνθήκη του Lovász */ 

(14)                            for   from     downto   do: reduce(   )   /* Size reduction*/ 

(15)                              
       
      

(16)            else: 

(17)     exchange( ) 

(18)      
       
                      /* Οπισθοδρόμηση */ 

(19) return                             

Εικόνα 6-2: Ο κλασσικός αλγόριθμος LLL. 

          Η διαδικασία reduce δέχεται ως ορίσματα την τρέχουσα βάση του δικτυώματος 

και δυο δείκτες     εν           με     και ανάγει το διάνυσμα         στην 

κατεύθυνση του διανύσματος       . Ουσιαστικά πρόκειται απλά για την αφαίρεση ενός 

ακεραίου πολλαπλασίου του        από το         (βήμα (2)). Η αλλαγή αυτή επιφέρει 

αλλαγές και στον πίνακα   των συντελεστών ορθογώνιας προβολής (βήμα (3)). Η 

ορθότητά της αποδεικνύεται από το Λήμμα 6.10 [Bremner, 2012, σελ. 67]. 

 

Είσοδος: Βάση                              ενός δικτυώματος       , ζεύγος δεικτών     εν 

          τ.ω.:    . 

Έξοδος:   Η ενημερωμένη βάση                              και ο ενημερωμένος πίνακας  . 

(1) if          then: 

(2)         
       
                                /* αναγωγή του         στην κατεύθυνση του        */ 

(3)  for   from 1 to   do:     
       
                         /* ενημέρωση του   */ 

Εικόνα 6-3: Η διαδικασία reduce για την αναγωγή του διανύσματος         στην 

κατεύθυνση του διανύσματος       . 

Λήμμα 6.10 (Λήμμα της αναγωγής): Θεωρούμε μια κλήση της συνάρτησης reduce 

στο βήμα (14) με δεδομένους δείκτες   και   και ας είναι           . Έστω ότι 

      και       είναι οι εξισώσεις πινάκων για την ορθογωνιοποίηση κατά 

Gram-Schmidt πριν και μετά την κλήση reduce(   ) αντίστοιχα. Τέλος, αν      
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      (ο πίνακας      περιέχει τη μονάδα στη θέση       και μηδέν οπουδήποτε 

αλλού) είναι ο στοιχειώδης πίνακας που αναπαριστά την μετατόπιση που εκτελείται 

στο βήμα (2), τότε έχουμε: 

                          

Συγκεκριμένα, η τρίτη σχέση μας λέει πως η ορθογωνιοποιημένη βάση που 

αντιστοιχεί στη νέα βάση ταυτίζεται με την ορθογωνιοποιημένη βάση που αντιστοιχεί 

στην παλιά. Επιπλέον, πριν την κλήση έχουμε ότι: 

       
 

 
           

ενώ μετά τον τερματισμό του βρόχου της γραμμής (14), ισχύει ότι: 

       
 

 
           

Η διαδικασία exchange δέχεται ως είσοδο την τρέχουσα βάση του δικτυώματος και 

τον δείκτη ενός διανύσματος της βάσης. Η διαδικασία εναλλάσσει το διάνυσμα         με 

το                (βήμα (1)) και ενημερώνει κατάλληλα τον πίνακα   και το διάνυσμα        . 

Η ορθότητα της διαδικασίας αποδεικνύεται από το ακόλουθο Λήμμα [Bremner, 2012, 

σελ. 70]. 

 

Λήμμα 6.11 (Λήμμα της Ανταλλαγής): Θεωρούμε μια κλήση της διαδικασίας 

exchange με δεδομένη τιμή για τον αριθμοδείκτη   (βήμα (17) στην Εικόνα 6-2). Ας 

είναι       και Z     οι εξισώσεις πινάκων για την ορθογωνιοποίηση κατά 

Gram-Schmidt πριν και μετά την κλήση της exchange. Τότε ισχύουν οι σχέσεις: 

                                      
           

 
       

            
 
           

      
 
      

            
 
 

 

Είσοδος: Βάση                              ενός δικτυώματος       , δείκτης            . 

Έξοδος:   Η ενημερωμένη βάση                             , ο ενημερωμένος πίνακας   και το 

ενημερωμένο διάνυσμα        . 

(1)               
          
            

(2)         
       
        ,    

       
    

        
  

(3)       
       
       

   ,     
 
       
    

     
   ,       

 
       
    

(4) for   from 1 to     do:         
          
        

(5)        for   from     to   do: 

(6)   
       
      ,       
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(7)        
       
               

Εικόνα 6-4: Η διαδικασία exchange για την αντιμετάθεση δυο διαδοχικών 

διανυσμάτων βάσης                και        . 

Έστω τυχούσα βάση                              ενός δικτυώματος       . Αποδεικνύεται πως 

για κάθε    
 

 
    ο αλγόριθμος LLL παράγει μια       ανηγμένη κατά LLL βάση 

σε πολυωνυμικό χρόνο ως προς το μέγεθος εισόδου. Ωστόσο, για την τιμή    , δε  

μπορεί να αποδειχτεί πως ο αλγόριθμος LLL τερματίζει σε πολυωνυμικό χρόνο. 

 

Παράδειγμα: Θεωρούμε το δικτύωμα        που παράγεται από τις γραμμές του 

πίνακα: 

   
   
   
   

  

και ας επιχειρήσουμε να βρούμε μια  
 

 
 
 

 
  ανηγμένη κατά LLL βάση του  . 

Ο αλγόριθμος LLL εκτελεί 5 επαναλήψεις του κυρίως βρόχου του για να βρει μια 

ανηγμένη κατά LLL βάση. Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και οι κλήσεις στις 

διαδικασίες reduce και exchange φαίνονται παρακάτω: 

reduce(2, 1), exchange(2):     
     
   
   

  

reduce(2, 1):       
     
   
   

  

exchange(3):       
     
   
   

  

reduce(2, 1):       
     
   
   

  

 reduce(3, 2), reduce(3, 1):      
     
   
     

  

 

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να επαληθευτούν και με τη βοήθεια του script 

reduction_algorithms.sagews που υπάρχει στο Παράρτημα. Ένα μέρος της εξόδου 

φαίνεται στην Εικόνα 6.5. 
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Εικόνα 6-5: Απόσπασμα της εξόδου του σεναρίου reduction_algorithms.sagews 

για το συγκεκριμένο αριθμητικό παράδειγμα. 

 

6.4  Ανάλυση  του  αλγορίθμου  LLL 

 

Προκειμένου να αναλύσουμε τον αλγόριθμο LLL και τη χρονική πολυπλοκότητά του, 

δίνουμε έναν αναδιατυπωμένο ορισμό του πίνακα του Gram για μια βάση του   . 

 

Ορισμός 6.12: Ας είναι                             μια τυχούσα βάση του    και   ο     

πίνακας που έχει το διάνυσμα        στην  -οστή γραμμή του, για κάθε        . Για 

κάθε             συμβολίζουμε με    τον     πίνακα που αποτελείται από τις 

  πρώτες γραμμές του  . Ορίζουμε ως  -οστό πίνακα του Gram τον     

συμμετρικό πίνακα: 

       
                 

 

Ορισμός 6.13: Ορίζουμε ως  -οστή ορίζουσα του Gram της βάσης                             και 

τη συμβολίζουμε με   , την ορίζουσα του  -οστού πίνακα του Gram της, δηλαδή: 

                       

Ορίζουμε επίσης     . 
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Η επόμενη πρόταση μας δίνει έναν υπολογιστικά εύκολο τρόπο υπολογισμού των 

οριζουσών             χρησιμοποιώντας την ορθογωνιοποίηση κατά Gram-

Schmidt. 

 

Πρόταση 6.14: Έστω ότι                             είναι μια βάση του    με αντίστοιχη 

ορθογωνιοποίηση κατά Gram-Schmidt    
         

                  . Για κάθε        , η  -

οστή ορίζουσα του Gram δίνεται από τον τύπο: 

              
 

 

   

 

Απόδειξη: 

Σύμφωνα με όσα είπαμε στο Κεφάλαιο 5, ο πίνακας της βάσης   ικανοποιεί τη 

σχέση: 

      

Θεωρούμε τυχόντα δείκτη             και ας είναι    ο άνω αριστερά     

υποπίνακας του   και   
  ο     πίνακας που αποτελείται από τις   πρώτες γραμμές 

του   . Τότε ισχύει η σχέση         
 , όπου προφανώς          . Είναι: 

           
            

       
              

    
      

   

                  
    

          
            

       
    

     

                            
    

     

Όμως γνωρίζουμε πως οι γραμμές   
         

           
       του πίνακα   

  είναι ανά δύο 

ορθογώνιες. Συνεπώς, ο πίνακας   
    

    είναι διαγώνιος του οποίου τα  διαγώνια 

στοιχεία ισούνται με    
       

 
      

       
 

και άρα:               
  

   . 

                                                                                                                                                                   

 

Παρατηρήσεις: 

1.     
                 . 

2. Εάν         
          , τότε προφανώς              . 

3. Αν    είναι το  -διάστατο υποδικτύωμα του   που παράγεται από τα 

διανύσματα                          , τότε μπορεί εύκολα να δειχθεί ότι: 

         
                 

Επομένως, οι ορίζουσες    γεωμετρικά εκφράζουν τα τετράγωνα των 

υπερόγκων των υποδικτυωμάτων   . 
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          Το ακόλουθο Λήμμα [Bremner, 2012, σελ. 72] μας δείχνει πως οι κλήσεις της 

διαδικασίας reduce δε μεταβάλλουν τις ορίζουσες   , ενώ οι κλήσεις της διαδικασίας 

exchange μεταβάλλουν μονάχα την ορίζουσα     . 

 

Λήμμα 6.15: Κατά τις κλήσεις reduce(   ) του αλγορίθμου LLL, οι ποσότητες    δε 

μεταβάλλονται. Κατά την κλήση exchange( ), οι ορίζουσες           

παραμένουν αμετάβλητες. Ωστόσο, η ορίζουσα      λαμβάνει μια νέα τιμή     
  

τέτοια ώστε     
       , όπου   είναι η παράμετρος αναγωγής. 

          Για λόγους απλότητας, κατά τη διαδικασία ανάλυσης της πολυπλοκότητας 

χρόνου του αλγορίθμου LLL, αρχικά υποθέτουμε πως το δικτύωμα είναι ακέραιο, 

δηλαδή ότι:       . Ο περιορισμός αυτός όπως θα εξηγήσουμε αργότερα μπορεί να 

αρθεί. 

 

Ορισμός 6.16: Ορίζουμε ως αναλλοίωτη επαναλήψεων (loop invariant) το γινόμενο: 

     

 

   

     
       

        
 

   

 

          Παρατηρούμε πως στην περίπτωση ακέραιου δικτυώματος,    . Ο 

χαρακτηρισμός «αναλλοίωτη» είναι ίσως ατυχής, καθώς η ποσότητα   ελαττώνεται 

αυστηρά κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου LLL [Bremner, 2012, σελ. 73]. 

 

Λήμμα 6.17: Αν    είναι η τιμή της αναλλοίωτης επαναλήψεων κατά την έναρξη του 

αλγορίθμου LLL, τότε: 

           

όπου:                            . 

          Αν   είναι το συνολικό πλήθος κλήσεων της διαδικασίας exchange κατά την 

εκτέλεση του αλγορίθμου LLL, τότε ένα άνω φράγμα του δίνεται από το επόμενο 

Λήμμα. 

Λήμμα 6.18: Το συνολικό πλήθος   των κλήσεων της συνάρτησης exchange 

ικανοποιεί την ανίσωση: 
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όπου:                            . 

Απόδειξη: 

Το Λήμμα 6.15 υπονοεί πως ο αριθμός   ελαττώνεται το πολύ κατά    μετά από 

κάθε κλήση της exchange. Όμως αφού ο   είναι φυσικός αριθμός κατά την εκτέλεση 

του αλγορίθμου, ισχύει ότι: 

       

ή ισοδύναμα ότι: 

       

Συνδυάζοντας το αποτέλεσμα αυτό με το Λήμμα 6.17 έχουμε μεταβατικά ότι: 

            

ή ισοδύναμα παίρνοντας λογαρίθμους: 

                      

και επομένως: 

   
      

      
       

                                                                                                                                                                   

 

          Από το Λήμμα 6.18 συνεπάγεται πως ο αλγόριθμος LLL τερματίζει. Η 

τελευταία κλήση της exchange είναι η τελευταία φορά που ο δείκτης   του κυρίως 

βρόχου ελαττώνεται. Επομένως σε κάθε επόμενο πέρασμα του βρόχου, καλείται η 

διαδικασία reduce και εν συνεχεία, η τιμή του   αυξάνεται. Αφού           κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου, πραγματοποιούνται το πολύ     επιπλέον 

περάσματα κατά την επανάληψη. 

Θεώρημα 6.19: (Θεώρημα Τερματισμού) 

Το συνολικό πλήθος των περασμάτων κατά τη διάρκεια μιας επανάληψης του κυρίως 

βρόχου του αλγορίθμου LLL είναι το πολύ: 

          
      

      
  

όπου:                            . 

Απόδειξη: 

Εξ’ ορισμού,   είναι το πλήθος των φορών που εκτελούνται τα βήματα (17) και (18). 

Εάν    είναι το πλήθος των φορών που εκτελούνται τα βήματα (14) και (15), τότε 

     είναι το συνολικό πλήθος των φορών που εκτελείται ο κυρίως βρόχος του 
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βήματος (11). Παρατηρούμε ότι κάθε φορά που το   αυξάνεται κατά 1, ο δείκτης   

ελαττώνεται κατά 1, ενώ κάθε φορά που το    αυξάνεται κατά 1, ο δείκτης   επίσης 

αυξάνεται κατά 1. Άρα, ο αριθμός         παραμένει σταθερός κατά την 

εκτέλεση του αλγορίθμου. 

 Στην αρχή, είναι     και επομένως       . 

Άρα:         . 

 Στο τέλος, είναι:       και άρα           . 

Άρα:         . 

Άρα πρέπει:            . 

Επομένως, εφαρμόζοντας το Λήμμα 6.18 έχουμε ότι: 

                    
      

      
                 

      

      
  

                                                                                                                                                                   

 

          Το Θεώρημα 6.19 μας λέει πως ο αλγόριθμος LLL τερματίζει. Το αμέσως 

επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι: «Είναι ορθός;» και η απάντηση είναι 

καταφατική. Πράγματι, τα βήματα (12)-(14) επιτυγχάνουν την αναγωγή μεγέθους της 

βάσης ως προς την παράμετρο  . Ακόμη, όταν ο αλγόριθμος εξέλθει από τον κυρίως 

βρόχο του, είναι       που σημαίνει πως κάθε διάνυσμα της βάσης ικανοποιεί τη 

Συνθήκη του Lovász. 

Τέλος, η χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου LLL δίνεται από το επόμενο 

Θεώρημα. 

Θεώρημα 6.20: Για οποιαδήποτε συγκεκριμένη τιμή της παραμέτρου αναγωγής  , το 

πλήθος των επαναλήψεων του κυρίως βρόχου είναι           , ενώ το πλήθος των 

αριθμητικών πράξεων είναι           , όπου:                            . 

Απόδειξη: 

Από το Θεώρημα 6.19 γνωρίζουμε πως το πλήθος των επαναλήψεων του κυρίως 

βρόχου είναι το πολύ  

          
      

      
  

το οποίο ανήκει φανερά στην κλάση πολυπλοκότητας           . Σημειώνεται πως 

ο λόγος λογαρίθμων ως προς την ίδια βάση δεν εξαρτάται από τη βάση. 

Για το πλήθος των αριθμητικών πράξεων παρατηρούμε ότι: 
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 Για τον αρχικό υπολογισμό της ορθογωνιοποίησης κατά Gram-Schmidt στα 

βήματα (3)-(9) απαιτούνται       αριθμητικές πράξεις. 

 Η αρχική κλήση της διαδικασίας reduce του βήματος (12)      πράξεις, ενώ 

οι υπόλοιπες     κλήσεις του βήματος (14) απαιτούν       πράξεις. Τέλος, 

η κλήση της διαδικασίας exchange στο βήμα (17) απαιτεί      πράξεις. Άρα, 

κάθε επανάληψη του κυρίως βρόχου εκτελεί       πράξεις. Συνδυάζοντας το 

αποτέλεσμα αυτό με το προηγούμενο σκέλος του Θεωρήματος, βλέπουμε ότι 

μέχρι το πέρας του αλγορίθμου εκτελούνται            πράξεις. 

Είναι προφανές ότι:               και επομένως το πλήθος των αριθμητικών 

πράξεων που απαιτούνται κυριαρχείται από τον κυρίως βρόχο και είναι           . 

                                                                                                                                                                   

 

          Το επόμενο θεώρημα [A. K. Lenstra, H. W. Lenstra Jr., Lovász, 1982] το οποίο 

δίνουμε χωρίς απόδειξη μας παρέχει με ένα άνω φράγμα για τα δυαδικά μήκη των 

ακεραίων που προκύπτουν κατά τους υπολογισμούς του αλγορίθμου LLL. 

Θεώρημα 6.21: Τα δυαδικά μήκη των ακεραίων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 

του αλγορίθμου LLL είναι           , όπου:                            . 

 

          Όπως επισημαίνεται στο [A. K. Lenstra, H. W. Lenstra Jr., Lovász, 1982], 

χρησιμοποιώντας τους κλασσικούς αλγορίθμους για τους αριθμητικούς 

υπολογισμούς, ο αλγόριθμος LLL εκτελεί               βασικές πράξεις. 

Επιστρατεύοντας τεχνικές γρήγορου πολλαπλασιασμού, το φράγμα αυτό μπορεί να 

βελτιωθεί σε                       . 

Παρατήρηση: Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του αλγορίθμου LLL υποθέσαμε για 

λόγους απλότητας πως το δικτύωμα   ήταν ακέραιο. Ο περιορισμός αυτός δεν είναι 

ουσιαστικός και μπορεί να αρθεί. Κατά την απόδειξη του Λήμματος 6.18, αρκεί να 

δείξουμε ότι οι ορίζουσες    έχουν ένα θετικό κάτω φράγμα που εξαρτάται μόνο από 

το δικτύωμα  . Από ένα βασικό θεώρημα της γεωμετρίας των αριθμών (βλ. Θεώρημα 

I από το Κεφάλαιο II του [Cassels, 1959, σελ.31]), υπονοείται πως το   περιέχει ένα 

μη-μηδενικό διάνυσμα    τέτοιο ώστε: 

       
 

 
 

   
 
 
 

 
              

και επομένως: 
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όπου    είναι ένα μικρότερο μη-μηδενικό διάνυσμα του  . 

 

6.5  Χρήση  του  LLL  για  την  επίλυση  του  προσεγγιστικού  CVP 

          Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον μας ήταν στραμμένο στην επίλυση του SVP 

καθώς και της προσεγγιστικής εκδοχής του. Ωστόσο, η επίλυση του CVP και του 

προσεγγιστικού CVP αποδεικνύεται εξίσου δύσκολη [Goldreich et al., 1999]. Τόσο 

το SVP, όσο και το CVP χαρακτηρίζονται ως NP-δύσκολα προβλήματα καθώς η 

διάσταση του δικτυώματος αυξάνει ασυμπτωτικά [Boas, 1981; Micciancio, 2001]. 

Πρακτικά όμως το CVP χαρακτηρίζεται ως «λίγο δυσκολότερο» από το SVP, καθώς 

μπορεί να αναχθεί σε SVP με λίγο μεγαλύτερη διάσταση [Hoffstein et al., 2008, σελ. 

371]. 

          Αν                              είναι μια ορθογώνια βάση ενός δικτυώματος       , τότε 

είναι πολύ εύκολο να λύσουμε τόσο το SVP, όσο και το CVP [Babai, 1986]. Το 1986, 

ο Babai πρότεινε δυο μεθόδους με τις οποίες μπορεί κανείς να λύσει το 

προσεγγιστικό CVP αρκεί να διαθέτει μια «καλή» βάση                              ενός 

δικτυώματος        [Babai, 1986]. Οι μέθοδοι αυτοί είναι: ο Αλγόριθμος 

Πλησιέστερης Κορυφής (Closest Vertex Algorithm) και ο Αλγόριθμος Εγγύτερου 

Επιπέδου (Nearest Plane Algorithm). Όπως είδαμε, ο αλγόριθμος LLL δεν εντοπίζει 

μια ορθογώνια βάση, αλλά μια «σχεδόν ορθογώνια» βάση σε σχέση με τις 

παραμέτρους      . Είναι λοιπόν εύλογο να τον συνδυάσουμε με κάποιον από τους 

αλγορίθμους του Babai για να λύσουμε το προσεγγιστικό CVP. Στην παρούσα 

ενότητα καλύπτουμε μόνο τον Αλγόριθμο Εγγύτερου Επιπέδου καθώς αυτός 

επιστρέφει καλύτερα αποτελέσματα από τον Αλγόριθμο Πλησιέστερης Κορυφής όταν 

συνδυάζεται με τον αλγόριθμο LLL [Hoffstein et al., 2008, σελ. 416]. Για μια 

παρουσίαση του Αλγορίθμου Πλησιέστερης Ακμής, ο αναγνώστης παραπέμπεται στα 

[Babai, 1986] και [Hoffstein et al., 2008]. 

          Η σειρά με την οποία μπορούμε να συνδυάσουμε τον αλγόριθμο LLL με τους 

δυο αλγορίθμους του Babai συνοψίζεται στην Εικόνα 6-6. 
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Εικόνα 6-6: Συνδυασμός του αλγορίθμου LLL με κάποιον από τους αλγόριθμους 

του Babai για την επίλυση του προσεγγιστικού CVP. 

 

Έστω                              μια τυχούσα βάση ενός δικτυώματος        και    
         

                   

η αντίστοιχη ορθογωνιοποιημένη βάση που προκύπτει από τη διαδικασία Gram-

Schmidt. Αν απομονώσουμε τα     πρώτα διανύσματα βάσης, τότε αυτά παράγουν 

έναν υποχώρο        διάστασης     (ένα υπερεπίπεδο). Η τομή του υπερεπιπέδου 

  με το δικτύωμα   είναι φανερά ένα υποδικτύωμα διάστασης     του  . 

Επομένως είναι: 

           

και το σύνολο                                     συνιστά μια βάση του. Για κάθε διάνυσμα     , 

ορίζουμε τις μετατοπίσεις του υπερεπιπέδου   από τον τύπο: 

                           

Ας είναι         το τυχόν διάνυσμα-στόχος για το οποίο θέλουμε να βρούμε μια 

λύση του CVP. Σύμφωνα με τον Αλγόριθμο Εγγύτερου Επιπέδου του Babai, πρέπει 

να βρούμε ένα διάνυσμα           , για το οποίο η ορθογώνια απόσταση του      

από το υπερεπίπεδο              να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Για να το 

πράξουμε, χρησιμοποιούμε την ακόλουθη αναδρομική διαδικασία: 

Αρχικά εκφράζουμε το διάνυσμα-στόχο      ως πραγματικό γραμμικό συνδυασμό των 

ορθογωνίων διανυσμάτων    
         

                  : 

         
           

                                           

Έπειτα, παίρνουμε τον πλησιέστερο ακέραιο του συντελεστή του διανύσματος          και 

θεωρούμε τα διανύσματα: 

                                             
           

                 
               

Αλγόριθμος 
LLL 

Αλγόριθμος 
Babai 

Βάση 

Β 

Παράμετροι 

      

Διάνυσμα στόχος 
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Τότε, το          είναι η ορθογώνια προβολή του διανύσματος      στο μετατοπισμένο 

υπερεπίπεδο      και άρα το             κείται στο  . Επομένως, αρκεί πλέον να 

βρούμε το διάνυσμα                που είναι πλησιέστερο στο            . Με άλλα 

λόγια, έχουμε ελαττώσει τη διάσταση του προβλήματος κατά 1. Θέτουμε    

           και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Η περίπτωση βάσης μας 

προφανώς είναι όταν    , όπου απλά βρίσκουμε τον πλησιέστερο μη-μηδενικό 

ακέραιο ενός μη-μηδενικού πραγματικού αριθμού από έναν άλλο πραγματικό αριθμό. 

Μια επαναληπτική εκδοχή του Αλγορίθμου Εγγύτερου Επιπέδου του Babai φαίνεται 

στην Εικόνα 6-7. 

Είσοδος: Βάση                              ενός δικτυώματος       , διάνυσμα στόχος        . 

Έξοδος:   Μια προσεγγιστική λύση      του CVP για το διάνυσμα     . 

(1)     
       
    

(2)  for   from 1 to   do:                 /* Ορθογωνιοποίηση Gram-Schmidt */ 

(3)              
       
         

(4)      for   from 1 to     do: 

(5)               
       
  

         
      

  
   

(6)                   
       
                        

(7)          
       
    

(8)        
 
       
            

 
 

(9)     
       
       

(10) for   from   down to 1 do: 

(11)         
       
        

       
      

  
  
        

(12) return          

Εικόνα 6-7: Ο επαναληπτικός Αλγόριθμος Εγγύτερου Επιπέδου του Babai. 

Η ορθότητα του αλγορίθμου τεκμηριώνεται με το ακόλουθο Θεώρημα του Babai 

[Babai, 1986, σελ. 4]. 

Θεώρημα του Babai: Έστω ότι                              είναι μια ανηγμένη κατά LLL βάση (με 

παράμετρο αναγωγής   
 

 
) ενός δικτυώματος        και      ένα οποιοδήποτε 
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διάνυσμα-στόχος του Ευκλείδειου χώρου   . Τότε το διάνυσμα      που παράγει 

ως έξοδο ο Αλγόριθμος Εγγύτερου Επιπέδου του Babai για το διάνυσμα-στόχο      

ικανοποιεί την ανίσωση: 

                         

όπου     είναι το πλησιέστερο διάνυσμα του   στο     . 

Απόδειξη: 

Για     είναι προφανές πως ο αλγόριθμος του Babai επιστρέφει μια λύση του CVP, 

καθώς πρόκειται απλά για το πλησιέστερο πολλαπλάσιο ενός μη-μηδενικού 

πραγματικού αριθμού σε έναν άλλο πραγματικό αριθμό. 

Έστω τώρα ότι    . Θα αποδείξουμε το ζητούμενο με επαγωγή επί του  . 

Ας συμβολίσουμε με                     
     
    το διάνυσμα-στόχο κατά την  -οστή 

επανάληψη της διαδικασίας που περιγράψαμε παραπάνω και με   
        την προβολή του 

στο μετατοπισμένο υπερεπίπεδο         , όπου:                              

     .  

Για    , έχουμε: 

                        
 
   ,                           και     

                            
   
           

και άρα: 

           
                         

 

 
                           

καθώς η απόσταση ανάμεσα σε δυο διαδοχικά μετατοπισμένα υπερεπίπεδα      

ισούται με           . Επιπλέον, παρατηρούμε πως: 

                                           

αφού                 είναι η απόσταση από το      ως το εγγύτερο τέτοιο υπερεπίπεδο.  

Ομοίως, για    , είναι: 

                                
   
   ,                         και     

                   
   
           

Αυτή τη φορά, είναι: 

            
         

 

 
     

             

Επαγωγικά, μπορούμε να δούμε ότι: 

            
         

 

 
                                    

Έχουμε: 
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        (σύμφωνα με τη σχέση      ) 

Τετραγωνίζοντας την προηγούμενη ανίσωση, έχουμε ότι: 

           
 

 
    

       
 
    

       
 
             

 
  

καθώς γνωρίζουμε πως τα διανύσματα   
         

                  είναι ανά δυο ορθογώνια. 

Τότε από την Πρόταση 6.8 (με     αφού   
 

 
) παίρνουμε ότι: 

 

 
    

       
 
    

       
 
             

 
  

 

 
                            

 
 

                                                               

                           

                          
 

 
                

 
               

 
 

Συνδυάζοντας τις ανισότητες έχουμε ότι: 

                                           

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις: 

1
η
 περίπτωση: Αν το πλησιέστερο διάνυσμα του       δεν ανήκει στο υπερεπίπεδο 

    . 

Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να ισχύει ότι: 

           
 

 
           

Οπότε συνδυάζοντας την ανισότητα αυτή με την ανισότητα      , παίρνουμε ότι: 

                                                             

Άθροισμα   πρώτων όρων 

γεωμετρικής προόδου 
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2
η
 περίπτωση: Αν το πλησιέστερο διάνυσμα του       ανήκει στο υπερεπίπεδο   

  . 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, το διάνυσμα        είναι το πλησιέστερο διάνυσμα του 

υποδικτυώματος        στο διάνυσμα              . Συνεπώς, από την επαγωγική 

υπόθεση λαμβάνουμε ότι: 

                                    

                                

                        

                    

Συνδυάζοντας το αποτέλεσμα αυτό με την ανίσωση      , έχουμε ότι: 

                           
 
              

 
 

                             

               

και άρα:                          

                                                                                                                                                                    

 

Κλείνουμε το κεφάλαιο με ένα παράδειγμα εφαρμογής του αλγορίθμου Εγγύτερου 

Επιπέδου του Babai. 

Παράδειγμα: Ας θεωρήσουμε το ακέραιο δικτύωμα        με βάση: 

  

 

  
 

        
     
        

        
      
       

       
       
     

        
      
        

  
 

 

και το διάνυσμα-στόχο: 

                                    

Αφού εισάγουμε τα δεδομένα στο interact (βλ. και το Sage script: solve_CVP.sagews 

από το Παράρτημα) που φαίνεται στην Εικόνα 6-8 και επιλέξουμε τον αλγόριθμο 

στρογγυλοποίησης που επιθυμούμε, μπορούμε να λάβουμε μια προσεγγιστική λύση 

του CVP: 
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Εικόνα 6-8: Το Sage interact του αρχείου solve_CVP.sagews. 

 

Το script εκτελεί όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς για εμάς και μας επιστρέφει 

μια αναφορά με τις σχετικές πληροφορίες που βλέπουμε στην Εικόνα 6-9: 

 

 

Εικόνα 6-9: Αναφορά του solve_CVP.sagews για τον Αλγόριθμο Εγγύτερου 

Επιπέδου του Babai (μέρος α’). 

 

Όπως βλέπουμε, η βάση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα «καλή», καθώς η αναλογία του 

Hadamard δεν είναι αρκετά κοντά στο 1. Αν εφαρμόσουμε τον Αλγόριθμο Εγγύτερου 

Επιπέδου του Babai στη βάση αυτή και για το διάνυσμα-στόχο     , τότε μια 

προσεγγιστική λύση του CVP είναι το διάνυσμα: 
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του οποίου η απόσταση από το      είναι περίπου 53.65. 

Αν εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο LLL στη βάση   με παραμέτρους αναγωγής 

       
 

 
 
 

 
 , τότε καταλήγουμε στην ανηγμένη βάση      της παρακάτω Εικόνας 

6-10. 

 

Εικόνα 6-10: Αναφορά του solve_CVP.sagews για τον Αλγόριθμο Εγγύτερου 

Επιπέδου του Babai (μέρος β’). 

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή τη φορά λάβαμε μια σαφώς καλύτερη προσεγγιστική 

λύση καθώς τα διανύσματα βάσης είναι περισσότερο ορθογώνια όπως φαίνεται από 

την αναλογία του Hadamard αλλά και την απόσταση από το διάνυσμα-στόχο. 

Για λόγους σύγκρισης, στις Εικόνες 6-11 και 6-12 βλέπουμε τα αποτελέσματα που 

παίρνουμε αν χρησιμοποιήσουμε τον Αλγόριθμο Πλησιέστερης Κορυφής του Babai. 
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Εικόνα 6-11: Αναφορά του solve_CVP.sagews για τον Αλγόριθμο Πλησιέστερης 

Ακμής του Babai (μέρος α’). 

Όπως βλέπουμε, για την αρχική μας βάση ο Αλγόριθμος Πλησιέστερης Ακμής 

επέστρεψε μια διαφορετική προσεγγιστική λύση από τον Αλγόριθμο Εγγύτερου 

Επιπέδου και μάλιστα ελαφρώς χειρότερη καθώς απέχει περισσότερο από το 

διάνυσμα-στόχο. 

 

Εικόνα 6-12: Αναφορά του solve_CVP.sagews για τον Αλγόριθμο Πλησιέστερης 

Ακμής του Babai (μέρος β’). 

Ωστόσο, για την ανηγμένη κατά LLL βάση που της αντιστοιχεί, ο Αλγόριθμος 

Πλησιέστερης Κορυφής επέστρεψε την ίδια προσεγγιστική λύση με τον Αλγόριθμο 

Εγγύτερου Επιπέδου. 
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7  Προηγμένοι  Αλγόριθμοι  Αναγωγής 

          Ο αλγόριθμος LLL που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει 

γνωρίσει μεγάλη απήχηση από τη δημοσίευσή του και έχει αποτελέσει χρησιμότατο 

εργαλείο για την επίθεση σε κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού (βλ. και Κεφάλαιο 

9). Για ένα  -διάστατο δικτύωμα        (   ) με διανύσματα βάσης των οποίων 

το μέτρο δεν υπερβαίνει έναν θετικό αριθμό  , ο αλγόριθμος υπολογίζει μια       

ανηγμένη κατά LLL βάση σε πολυωνυμικό χρόνο              για κάθε    
 

 
    

εκτελώντας αριθμητικές πράξεις πάνω σε ακεραίους μήκους          . Ωστόσο, 

όταν η διάσταση   και/ή το δυαδικό μήκος       του άνω φράγματος των μέτρων 

των διανυσμάτων βάσης είναι πολύ μεγάλα, η πολυπλοκότητα χειρότερης 

περίπτωσης καθιστά τον κλασσικό LLL πρακτικά ασύμφορο προς χρήση. 

          Ένα επιπλέον μείζον ζήτημα που επισημαίνεται στα [Hoffstein et al., 2008, σελ. 

412; Morel et al., 2009] το οποίο καθιστά απαγορευτική τη χρήση ακριβούς 

αριθμητικής ρητών για ακέραια δικτυώματα, είναι πως κατά τους ενδιάμεσους 

υπολογισμούς ανακύπτουν τεράστιοι ακέραιοι αριθμοί. Ως εκ τούτου και όπως είναι 

απόλυτα φυσικό, πρακτικά καταφεύγουμε σε αριθμητική κινητής υποδιαστολής 

(floating-point arithmetic) για τη διαδικασία ορθογωνιοποίησης των Gram-Schmidt 

με αποτέλεσμα να επιταχύνεται σημαντικά ο αλγόριθμος LLL. Εντούτοις, η 

διαδικασία Gram-Schmidt είναι εξαιρετικά ασταθής [Golub και Van Loan, 1996, σελ. 

231] στη χειρότερη περίπτωση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εγγύηση για τον 

τερματισμό ή την ορθότητα του αλγορίθμου [Nguyen και Stehlé, 2005; 2009].  

Γενικά, η έρευνα επικεντρώνεται σε δύο κατευθύνσεις [Backes και Wetzel, 2007]: 

          Η πρώτη, εστιάζει στη χαλάρωση της συνθήκης αναγωγής του κλασσικού LLL 

με αποτέλεσμα η ποιότητα της εξόδου να υποβιβάζεται, αλλά ο χρόνος εκτέλεσης να 

βελτιώνεται [Koy και Schnorr, 2001; Nguyen και Stehlé, 2005; shoup.net/ntl/, 2014]. 

          Η δεύτερη κατεύθυνση, εστιάζει στη βελτίωση της ευστάθειας και της 

απόδοσης, ενώ παράλληλα διατηρεί την ισχυρή συνθήκη αναγωγής του κλασσικού 

LLL [Schnorr και Euchner, 1994; Backes και Wetzel, 2007; Papachristoudis et al., 

2015]. 



128 
 

          Στο Κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζουμε μερικές από τις κυριότερες ερευνητικές 

προσπάθειες που έχουν προταθεί και στηρίζονται στην αριθμητική κινητής 

υποδιαστολής
4
. Επιπλέον, προτείνουμε έναν νέο αλγόριθμο αριθμητικής κινητής 

υποδιαστολής για την αναγωγή βάσεων δικτυωμάτων, ο οποίος στηρίζεται στην 

αποσύνθεση κατά Cholesky, ενώ στο Κεφάλαιο 8 ελέγχουμε πειραματικά την 

απόδοσή του. 

 

 

7.1  Ο  αλγόριθμος  των  Schnorr-Euchner 

          Όπως είδαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, ο αλγόριθμος LLL ανάγει μια βάση 

ενός δικτυώματος εκτελώντας επαναληπτικά τις μονομοδιακές πράξεις της αναγωγής 

ενός διανύσματος βάσης και της αντιμετάθεσης δυο διαδοχικών διανυσμάτων βάσης 

κάθε φορά που η Συνθήκη του Lovász είναι ψευδής. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

αλγόριθμος προωθεί ένα διάνυσμα προς τη σωστή του θέση κάθε φορά που το 

αντιμεταθέτει με το προηγούμενό του. Το 1994, στην εργασία τους “Lattice Basis 

Reduction: Improved Practical Algorithms and Solving Subset Sum Problems”, οι C. 

Schnorr και M. Euchner εισήγαγαν την έννοια της διεξοδικής ένθεσης (deep 

insertion) η οποία εκτελεί μια κυκλική μετάθεση ενός τμήματος των διανυσμάτων 

βάσης [Schnorr και Euchner, 1994]. Έστω ότι                             είναι μια τυχούσα βάση 

ενός δικτυώματος        και έστω ότι     είναι αριθμοδείκτες από το σύνολο 

          με    . Τότε η διεξοδική ένθεση του διανύσματος         στη θέση   

μεταθέτει κυκλικά τα διανύσματα των θέσεων               όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 7-1. 

 

 

 

 

Εικόνα 7-1: Διεξοδική ένθεση του διανύσματος         πριν από το διάνυσμα       . 

 

Παρατήρηση: Η αντιμετάθεση δυο διαδοχικών διανυσμάτων όπως αυτή εκτελείται 

                                                 
4
 Στα επόμενα, θα υποθέτουμε πως η αναπαράσταση των αριθμών κινητής υποδιαστολής γίνεται με 

βάση το πρότυπο IEEE 754 [steve.hollasch.net/cgindex/coding/ieeefloat, 2014]. 
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από τον αλγόριθμο LLL μπορεί να ιδωθεί ως διεξοδική ένθεση του διανύσματος         

πριν από το διάνυσμα               (δηλαδή      ). 

          Ένα πρόβλημα που ανακύπτει κάθε φορά που εκτελείται μια διεξοδική ένθεση 

είναι πως είναι δυσκολότερο να παρακολουθήσουμε τις μεταβολές που υπεισέρχονται 

στα διανύσματα της ορθογωνιοποιημένης βάσης    
        

                  . Στην Πρόταση 6.6 

του προηγούμενου Κεφαλαίου, βρήκαμε κλειστούς τύπους για τα διανύσματα της 

καινούργιας ορθογωνιοποιημένης βάσης μετά την αντιμετάθεση δυο διαδοχικών 

διανυσμάτων βάσης. Οι τύποι αυτοί μας επέτρεπαν να αρκεστούμε στον υπολογισμό 

της ορθογωνιοποίησης κατά Gram-Schmidt μία φορά κατά την έναρξη του 

αλγορίθμου LLL και στη συνέχεια απλά να ενημερώνουμε κατάλληλα τον πίνακα 

των συντελεστών ορθογώνιας προβολής   και το διάνυσμα         με τα τετράγωνα των 

μέτρων των διανυσμάτων   
        

                 . Ωστόσο, στη γενική περίπτωση μιας 

διεξοδικής ένθεσης οι τύποι είναι πολύ πιο πολύπλοκοι (βλ. [Bremner, 2012, σελ. 94-

98]). Ως συνέπεια, κατά την έναρξη του κυρίως βρόχου του, ο αλγόριθμος των 

Schnorr-Euchner χρειάζεται να επαναϋπολογίζει την ορθογωνιοποίηση κατά Gram-

Schmidt μέχρι το τρέχον σημείο που καθορίζεται από τον αριθμοδείκτη  . 

          Θυμίζουμε πως ο κλασσικός αλγόριθμος LLL εξέταζε αν η εναλλαγή δυο 

διαδοχικών διανυσμάτων                και         συνοδευόμενη από τον επαναϋπολογισμό της 

ορθογωνιοποίησης κατά Gram-Schmidt οδηγεί σε ένα νέο μικρότερο διάνυσμα     
            

(σε σχέση με την παράμετρο αναγωγής  ). Πιο συγκεκριμένα, η ανταλλαγή 

πραγματοποιείται αν-ν η συνθήκη του Lovász είναι ψευδής, δηλαδή αν-ν: 

   
                 

            
 
       

            
 
 

ή ισοδύναμα αν-ν: 

   
       

 
       

      
            

 
       

            
 
 

Ας υποθέσουμε πως κατά τη διάρκεια των υπολογισμών έχουμε την ακόλουθη 

διάταξη των διανυσμάτων βάσης ενός  -διάστατου δικτυώματος        (με    ): 

                                                                                                       

Εάν υπολογίσουμε την ορθογωνιοποίηση κατά Gram-Schmidt, τότε έχουμε: 
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ή ισοδύναμα: 

                     

   

   

                  

απ’ όπου παίρνοντας τα τετράγωνα των μέτρων και εκμεταλλευόμενοι την 

ορθογωνιότητα των διανυσμάτων   
         

                   βρίσκουμε ότι: 

        
            

 
      

 

   

   

          
 
          

Έστω τώρα ότι πραγματοποιούμε μια διεξοδική ένθεση του διανύσματος         στη θέση 

  (με    ) όπως φαίνεται στην Εικόνα 7-1. Τότε, η νέα διάταξη της βάσης είναι η 

ακόλουθη: 

                                                                                                        

Ας ονομάσουμε                τα διανύσματα της νέας βάσης. Τότε προφανώς αυτά 

δίνονται από τους τύπους: 

 

                                                        

                                        

                               

  

Εάν υπολογίσουμε την αντίστοιχη ορθογωνιοποιημένη βάση:   
         

                  , τότε τα 

διανύσματα   
         

             
           ταυτίζονται με τα διανύσματα   

         
             

          . Όμως για 

το διάνυσμα της θέσης   έχουμε: 

  
               

               

                 

   

   

         

ή ισοδύναμα: 

  
                    

   

   

         

ή ισοδύναμα: 

          
            

   

   

         

απ’ όπου παίρνοντας τα τετράγωνα των μέτρων και αξιοποιώντας την ορθογωνιότητα 

των διανυσμάτων βάσης λαμβάνουμε ότι: 
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Άρα για το ορθογωνιοποιημένο διάνυσμα της νέας βάσης στη θέση  , έχουμε ότι: 

   
       

 
          

       
 

   

   

          
 
           

Παρατηρούμε πως ο παραπάνω τύπος για       μας δίνει μετά από απλοποιήσεις 

τον γνωστό μας τύπο από το Κεφάλαιο 6: 

     
            

 
    

       
 
       

      
            

 
 

του οποίου το δεξιό μέρος εμφανίζεται στη Συνθήκη Ανταλλαγής του Lovász. 

Για τις ειδικές περιπτώσεις            , ο τύπος       μας δίνει διαδοχικά ότι: 

 Για    :               
       

 
          

  

 Για    :               
       

 
          

      
    

       
 
 

 Για    :               
       

 
          

      
    

       
 
     

    
       

 
 

   

 Για      :         
            

 
          

      
    

       
 
         

      
            

 
 

Παρατηρούμε πως οι τιμές αυτές φθίνουν όσο ο δείκτης   πλησιάζει στο    . Άρα, 

αν θέλουμε να εντοπίσουμε το σημείο όπου πρέπει να κάνουμε τη διεξοδική ένθεση 

του        , αρκεί να αρχικοποιήσουμε μια μεταβλητή   στην τιμή          
  και να 

αφαιρούμε επαναληπτικά τις ποσότητες     
           

 
 για           μέχρι να 

εντοπίσουμε ένα       για το οποίο αληθεύει η συνθήκη: 

             
 
 

ή ισοδύναμα: 

          
 
            

 
 

Η συνθήκη αυτή καλείται Συνθήκη Διεξοδικής Ένθεσης (Deep Insertion Condition) 

και μας λέει πως το νέο ορθογωνιοποιημένο διάνυσμα βάσης          είναι επαρκώς 

μικρότερο από το παλιό ορθογωνιοποιημένο διάνυσμα βάσης          (σε σχέση με την 

παράμετρο αναγωγής  ). Τονίζουμε πως η μεταβλητή   αρχικοποιείται στην τιμή 

         
  και όχι στην τιμή    

       
 
. 

          Εάν η Συνθήκη Διεξοδικής Ένθεσης δεν αληθεύει για κανένα            

  , τότε δεν υπάρχει λόγος να εκτελέσουμε καμία διεξοδική ένθεση και συνεπώς η 

μεταβλητή   που οριοθετεί το ανηγμένο κατά LLL τμήμα της βάσης αυξάνεται κατά 

μια μονάδα. 
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          Ο ψευδοκώδικας του αλγορίθμου των Schnorr-Euchner παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 7-2. Για τον ψευδοκώδικα της βοηθητικής διαδικασίας reduce, ο αναγνώστης 

παραπέμπεται στην Εικόνα 6-2 του προηγούμενου Κεφαλαίου. 

Είσοδος: Βάση                                (όπου    ) ενός δικτυώματος       , ζεύγος 

παραμέτρων       με           και    
 

 
    . 

Έξοδος:   Μια       ανηγμένη κατά LLL βάση                              του δικτυώματος  . 

(1) for   from 1 to   do:         
       
         

(2)     
       
    

(3)  
       
    

(4)        while     do: 

(5)             for   from 1 to   do: /* Επαναϋπολογισμός της GSO μέχρι τον δείκτη   */ 

(6)                    
       
         

(7)             for   from 1 to     do: 

(8)             
       
                       

                  
       
                        

(9)                     
 
       
            

 
 

(10)             for   from     down to 1 do:    /* Πλήρης αναγωγή μεγέθους του         */ 

(11)                   reduce(   ) 

        /* Εντοπισμός της θέσης όπου πρέπει να γίνει η διεξοδική ένθεση */ 

(12)              
       
           

       
       
                  

       
        

(13)             while     and                do: 

(14)                   if      
  then:               /* Έλεγχος συνθήκης διεξοδικής ένθεσης */ 

(15)                          
       
        

   
  

(16)                          
       
      

(17)                   else        /* Διεξοδική ένθεση του         πριν από το        */ 

(18)                           
       
          

(19)                         for   from   down to     do:           /* Ολίσθηση διανυσμάτων */ 

(20)                                     
       
                

(21)                                     
       
     

(22)                                
       
             

(23)                                         
       
       

(24)                    
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(25) return                              

Εικόνα 7-2: Ο αλγόριθμος των Schnorr-Euchner. 

          Παρατηρούμε πως η Συνθήκη Ανταλλαγής του Lovász έχει δώσει τη θέση της 

στη Συνθήκη Διεξοδικής Ένθεσης που περιγράψαμε παραπάνω (βήμα (14)). 

Επιπλέον, η διαδικασία exchange έχει αντικατασταθεί από το τμήμα κώδικα που 

βλέπουμε στο μπλοκ του τμήματος else στο βήμα (17), το οποίο πραγματοποιεί μια 

διεξοδική ένθεση. Ακόμη, η οπισθοδρόμηση στην περίπτωση της διεξοδικής ένθεσης 

δεν γίνεται το πολύ κατά μία θέση, αλλά το πολύ κατά     θέσεις. Τέλος, όπως 

προαναφέραμε, στην αρχή κάθε επανάληψης ο αλγόριθμος εκτελεί πλήρη αναγωγή 

μεγέθους μέχρι το διάνυσμα         πριν ελέγξει τη Συνθήκη Διεξοδικής Ένθεσης, αφού 

αυτή εξαρτάται από όλα τα διανύσματα             και άρα δεν αρκεί μόνο η αναγωγή 

μεγέθους του                όπως στον κλασσικό αλγόριθμο LLL. Η λογική μεταβλητή 

           χρησιμοποιείται ως σηματοδότης και ελέγχει εάν έχει πραγματοποιηθεί 

μια διεξοδική ένθεση. Ακολουθεί ένα αριθμητικό παράδειγμα. 

 

Παράδειγμα: Θεωρούμε το τριδιάστατο δικτύωμα        που παράγεται από τις 

γραμμές του πίνακα: 

   
           
           
          

  

και ας υποθέσουμε πως θέλουμε να βρούμε μια  
 

 
 
 

 
  ανηγμένη κατά LLL βάση του 

 . Ο αλγόριθμος των Schnorr-Euchner κάνει τέσσερα περάσματα του κυρίως βρόχου. 

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται, καθώς και ο  τρόπος που η βάση μεταβάλλεται 

φαίνονται παρακάτω: 

                                                                                     
           
         
          

  

Διεξοδική ένθεση του         πριν το        :                                     
          
           
         

  

             διεξοδική ένθεση του         πριν το        :              
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Παρατηρούμε πως το διάνυσμα                          είναι ένα ελάχιστο μη-

μηδενικό διάνυσμα του  . Επιπλέον, το τετράγωνο του μήκους του είναι: 

         
         

 

το οποίο είναι περίπου ίσο με το            του τετραγώνου του μήκους της 

προσεγγιστικής λύσης του SVP που βρίσκει ο κλασσικός LLL. 

 
           
         
          

  

 

7.2  Διορθωτικά  Βήματα 

 

          Ο αλγόριθμος που μόλις περιγράψαμε δείχνει στην πράξη την κεντρική ιδέα 

της διεξοδικής ένθεσης αλλά έχει το μειονέκτημα πως είναι ορθός μόνο εφόσον 

χρησιμοποιούμε ακριβή αριθμητική κατά τους υπολογισμούς μας. Ο λόγος είναι η 

αστάθεια που χαρακτηρίζει την ορθογωνιοποίηση κατά Gram-Schmidt αλλά και τους 

υπολογισμούς γενικότερα, καθώς ανακύπτουν σφάλματα που διαδίδονται αρκετά 

γρήγορα με αποτέλεσμα να οδηγούν σε υπολογισμούς χωρίς νόημα εφόσον δεν 

διορθωθούν [Schnorr και Euchner, 1994, σελ. 6]. Στην εργασία τους [Schnorr και 

Euchner, 1994], οι C. Schnorr και M. Euchner προτείνουν ορισμένα διορθωτικά 

βήματα για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων κινητής υποδιαστολής που 

καθιστούν τον αλγόριθμό τους πρακτικά χρήσιμο. 

          Η βασική ιδέα είναι να διατηρούμε ανά πάσα στιγμή τα διανύσματα βάσης 

                              εν    στην ακριβή τους αναπαράσταση μαζί με προσεγγίσεις κινητής 

υποδιαστολής    
         

                    αυτών. Οι αριθμητικές ποσότητες      και   
            

 
 

διατηρούνται επίσης ως αριθμοί κινητής υποδιαστολής. Εάν προκύψουν σφάλματα 

κατά τους υπολογισμούς στη βάση, τότε έχουμε μεταβεί σε ένα εντελώς διαφορετικό 

δικτύωμα και επομένως, ο λόγος που διατηρούμε τη βάση ακριβή είναι για να 

μπορούμε να διορθώσουμε τέτοια σφάλματα. Όλα τα υπόλοιπα σφάλματα που 

προκύπτουν μπορούν επίσης να διορθωθούν χρησιμοποιώντας την ακριβή βάση. 

Ας υποθέσουμε πως     είναι η ακρίβεια σε δυαδικά ψηφία που διαθέτουμε για την 

αριθμητική κινητής υποδιαστολής. Στα επόμενα, θα συμβολίζουμε με    την 

προσέγγιση κινητής υποδιαστολής της ακριβούς τιμής   με ακρίβεια   bits. Επιπλέον, 

η μετατροπή μιας ακριβούς τιμής   σε προσέγγιση κινητής υποδιαστολής με   bits θα 
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συμβολίζεται με       ή      εφόσον δε δημιουργείται σύγχυση. Τα διορθωτικά 

μέτρα που προτείνονται από τους Schnorr και Euchner είναι τα εξής: 

1. Αν το αποτέλεσμα του υπολογισμού του εσωτερικού γινομένου δυο 

διανυσμάτων είναι κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με το μήκος των 

διανυσμάτων, τότε ο υπολογισμός χρησιμοποιώντας αριθμητική κινητής 

υποδιαστολής δεν είναι επαρκώς ακριβής και άρα πρέπει να υπολογιστεί 

χρησιμοποιώντας ακριβή αριθμητική. 

 

Πιο φορμαλιστικά, αν     
           

              
           

     , τότε υπολογίζουμε το 

ακριβές εσωτερικό γινόμενο                   (δηλ. από τα ακριβή διανύσματα 

βάσης) αντί για το προσεγγιστικό εσωτερικό γινόμενο     
          

       (δηλ. 

χρησιμοποιώντας τις εκδοχές κινητής υποδιαστολής των διανυσμάτων βάσης). 

Ο λόγος είναι πως εάν η ανισότητα ισχύει, τότε η σημαντική αυτή μείωση 

πιθανώς οφείλεται στο ότι τα bits υψηλότερης σημαντικότητας του   
          
     

ακυρώνονται με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε ανακρίβεια. 

2. Εάν κατά την αναγωγή μεγέθους του διανύσματος         προκύψει ένας πολύ 

μεγάλος συντελεστής (που δε μπορεί να αναπαρασταθεί με ακρίβεια   bits) 

               , τότε οπισθοδρομούμε κατά 1. Αυτό έχει ως επίδραση τη 

διόρθωση των συντελεστών        και                 όπως και των 

    
 ,   

 ,     
            και   

      . 

3. Κατά την έναρξη κάθε επανάληψης του κυρίως βρόχου (βήμα (4) από Εικόνα 

7-2), χρησιμοποιούμε τα ακριβή διανύσματα                            για να 

επαναϋπολογίσουμε τα                και   
     

       
 
 ώστε να 

διορθωθούν οι τιμές αυτές. 

          Ωστόσο, όπως επισημαίνεται και από τους Schnorr και Euchner, εάν η ακρίβεια 

  δεν είναι αρκετά μεγάλη, τότε δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο αλγόριθμός τους 

τερματίζει ή ακόμη ότι ανάγει επιτυχώς μια βάση κατά LLL [Schnorr και Euchner, 

1994, σελ. 8]. Στην Εικόνα 7-3 παρουσιάζουμε τον ψευδοκώδικα του αλγορίθμου 

των Schnorr-Euchner ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική χρήση του με 

αριθμητική κινητής υποδιαστολής. Ο αλγόριθμος αυτός έχει τροποποιηθεί κατάλληλα 

ώστε να ενσωματώνει τα ανωτέρω διορθωτικά βήματα. 

Είσοδος: Βάση                                (όπου    ) ενός δικτυώματος       , ζεύγος 

παραμέτρων       με           και    
 

 
    , ακρίβεια     της αριθμητικής 

κινητής υποδιαστολής. 

Έξοδος:   Μια       ανηγμένη κατά LLL βάση                              του δικτυώματος  . 
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(1) for   from 1 to   do:         
       
                            /* Αντιγραφή της βάσης   */ 

(2)   
       
                            /* Δημιουργία μιας fp εκδοχής της βάσης   */ 

(3)           
 
       
     

       
 

,  
       
   ,   

       
       ,   

       
       ,     

       
    

(4)         while (   ) do: 

(5)      
       
   ,   

 
       
     

       
 

 

(6)                      for   from 2 to     do: 

(7)                                if     
                        

                  then:  /*Διορθωτικό βήμα 1*/ 

(8)                        
       
                    

(9)                                else 

(10)           
       
      

                

(11)                              for   from 1 to     do: 

(12)                           
       
              

  

(13)                                   
       
         

  

(14)               
 
       
    

        
  

(15)                     for   from     down to   do:        /* Αναγωγή μεγέθους */ 

(16)             if            then: 

(17)                         
       
                  /* Αλλαγή της τιμής του σηματοδότη */ 

(18)           if                   then:      /*Διορθωτικό βήμα 2*/ 

(19)                       
       
         /* Αλλαγή της τιμής του σηματοδότη */ 

(20)                   
       
                         

(21)                                          for   from 1 to   do:       /* Ενημέρωση του πίνακα   */ 

(22)                          
       
                    

(23)      if           then: 

(24)                  
      
       
                         

(25)      
       
                                      /* reset reduction flag */ 

(26)      if           then: 

(27)                                   
       
             

(28)                                    
       
                                    /* reset correction flag */ 

(29)      else 

(30)                if    
           

      
   then:     /* Συνθήκη του Lovász */ 
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(31)                            
          
                             /* αντιμετάθεση διανυσμάτων */ 

(32)                                            if       then: 

(33)                           
 
       
     

       
 

 

(34)               
       
             

(35)    else 

(36)               
       
      

(37)         return                              

Εικόνα 7-3: Ο αλγόριθμος κινητής υποδιαστολής των Schnorr-Euchner με τα 

παραπάνω διορθωτικά βήματα. 

          Οι συναρτήσεις              και               απλώς δημιουργούν και 

επιστρέφουν ένα αντίγραφο ενός πίνακα ή διανύσματος αντίστοιχα, των οποίων τα 

στοιχεία είναι αριθμοί κινητής υποδιαστολής για τη δεδομένη ακρίβεια  . Οι 

σηματοδότες    και    χρησιμοποιούνται από τους [Schnorr και Euchner, 1994] και η 

σημασία τους είναι η εξής: 

 Ο σηματοδότης    χρησιμοποιείται για να ειδοποιήσει τη ροή του 

προγράμματος πως έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια αναγωγή 

διανύσματος βάσης και άρα πρέπει να ενημερωθεί η αντίστοιχη εκδοχή 

κινητής υποδιαστολής του διανύσματος βάσης (βήμα (24)). 

 Ο σηματοδότης    χρησιμοποιείται για την περίπτωση που χρειάζεται να 

οπισθοδρομήσουμε ώστε να εκτελεστεί ένα διορθωτικό βήμα τύπου 2 

(γραμμές (18) και (26)-(28)). 

 

7.3  Ευρετικές  Μέθοδοι 

 

          Σε αντίθεση με τον κλασσικό LLL, ο αλγόριθμος των Schnorr-Euchner είναι 

ένα παράδειγμα ευρετικού (heuristic) αλγορίθμου, καθώς σύμφωνα με τα [Schnorr 

και Euchner, 1994, σελ. 8; Backes και Wetzel, 2002] δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί 

πως τερματίζει ή πως παράγει μια ανηγμένη κατά LLL βάση ως έξοδο σε 

πολυωνυμικό χρόνο. Τα διορθωτικά βήματα που παρουσιάσαμε παραπάνω είναι μια 

ακόμη μορφή ευρετικών μεθόδων που προτάθηκαν από τους Schnorr και Euchner 

(1994), ώστε να είναι εφικτή η χρήση αριθμητικής κινητής υποδιαστολής για τη 

σημαντική επιτάχυνση του χρόνου εκτέλεσης, μεριμνώντας παράλληλα για τα 

σφάλματα που προκύπτουν. Η περεταίρω βελτίωση των αλγορίθμων αναγωγής 
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βάσεων δικτυωμάτων στην πράξη, έχει αποτελέσει κεντρικό σημείο έρευνας των 

τελευταίων χρόνων. Τα [Schnorr και Euchner, 1994; Wetzel, 1998; Backes και 

Wetzel, 2002; 2007, Papachristoudis et al., 2015] είναι μερικά τέτοια ερευνητικά 

παραδείγματα. 

          Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση μερικών βασικών ευρετικών 

μεθόδων που θα μας οδηγήσουν στη σχεδίαση ενός νέου ευρετικού αλγορίθμου 

αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων, ο οποίος χρησιμοποιεί αριθμητική κινητής 

υποδιαστολής [Papachristoudis et al., 2015]. 

          Ας υποθέσουμε ότι                             είναι τα διανύσματα βάσης ενός  -διάστατου 

δικτυώματος        (με    ). Για το υπόλοιπο του Κεφαλαίου, θα υποθέτουμε 

(χωρίς βλάβη της γενικότητας) πως τα διανύσματα βάσης είναι τοποθετημένα στις 

στήλες ενός     πίνακα βάσης  . 

 

7.4  Ο  πίνακας  του  Gram 

 

          Σύμφωνα με τους W. Backes και S. Wetzel (2007), πειραματικές μελέτες 

[Wetzel, 1998] δείχνουν πως σημαντικότατο ρόλο στην απόδοση του αλγορίθμου των 

Schnorr-Euchner παίζει το πλήθος των επαναϋπολογισμών εσωτερικών γινομένων 

των διανυσμάτων βάσης χρησιμοποιώντας ακριβή (exact) αριθμητική. Επίσης, 

αναφέρεται πως το πλήθος των οπισθοδρομήσεων προκειμένου να γίνουν διορθώσεις 

είναι αμελητέο σε σχέση με το πλήθος των υπολογισμών εσωτερικών γινομένων με 

ακριβή αριθμητική και το πλήθος των αναγωγών που απαιτούνται [Backes και 

Wetzel, 2007]. Για τον υπολογισμό του εσωτερικού γινομένου δυο διανυσμάτων ενός 

 -διάστατου Ευκλείδειου χώρου απαιτούνται   πολλαπλασιασμοί και     

προσθέσεις. Επομένως, όπως γίνεται σαφές, η πράξη του εσωτερικού γινομένου είναι 

αρκετά δαπανηρή, δεδομένου πως οι συνιστώσες των διανυσμάτων πρακτικά 

περιέχουν πολύ μεγάλους αριθμούς. 

           Για να αποφύγουμε τους άσκοπους (και κυρίως πολυδάπανους) εκ νέου 

υπολογισμούς εσωτερικών γινομένων, καταφεύγουμε στη χρήση του πίνακα του 

Gram αντί για τον πίνακα βάσης του δικτυώματος [Cohen, 1993; Wetzel, 1998]. 
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Υπενθυμίζουμε πως ο πίνακας του Gram που αντιστοιχεί σε μια βάση                             

ενός δικτυώματος        (όπου    ) είναι ο     συμμετρικός πίνακας των 

εσωτερικών γινομένων όλων των ζευγών διανυσμάτων της: 

                      

όπου υποθέτουμε πως τα διανύσματα βάσης αναπαριστώνται ως στήλες στον πίνακα 

 . 

           Είναι προφανές πως ο πίνακας του Gram μας παρέχει όλα τα απαραίτητα 

εσωτερικά γινόμενα κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο 

πίνακας είναι συμμετρικός, αρκεί να διατηρούμε μόνο το άνω (ή μόνο το κάτω) 

τριγωνικό κομμάτι του συμπεριλαμβανομένης και της διαγωνίου κατά τους 

υπολογισμούς. Χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση, πρέπει να καταβληθεί 

ιδιαίτερη φροντίδα ώστε ο πίνακας του Gram να ενημερώνεται ορθά κάθε φορά που 

πραγματοποιείται αναγωγή κάποιου διανύσματος βάσης ως προς την κατεύθυνση 

ενός άλλου διανύσματος βάσης ή μια διεξοδική ένθεση. 

Βασικά μας ενδιαφέρει το πώς μεταβάλλεται ο πίνακας του Gram σε καθεμιά από 

αυτές τις περιπτώσεις. 

 

Αναγωγές: 

Έστω ότι                               είναι η αρχική βάση ενός δικτυώματος        (όπου 

   ) με αντίστοιχο πίνακα του Gram  . Θεωρούμε τυχόντες σταθερούς δείκτες     

εν                  και έναν τυχόντα σταθερό ακέραιο αριθμό  . Εάν 

εκτελέσουμε την αναγωγή: 

      
       
                 

τότε έχουμε μια νέα βάση       
        

           
        με αντίστοιχο πίνακα του Gram   . 

Προφανώς ισχύουν οι σχέσεις: 

 
    

                 

                                  
  

Για να δούμε πώς έχει μεταβληθεί ο πίνακα του Gram από την αναγωγή αυτή, 

θεωρούμε τυχόντες δείκτες     εν           και διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 

1
η
 περίπτωση: Αν    , τότε: 

 Αν    , τότε: 
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 Αν    , τότε: 

    
    

         
                                                                     

2
η
 περίπτωση: Αν    , τότε: 

 Αν    , τότε: 

    
     

        
                         

                

 Αν    , τότε: 

    
     

        
                                                                                 

 
 

                          

Επομένως, τα στοιχεία του πίνακα του Gram που μεταβάλλονται είναι μόνο όσα 

βρίσκονται στην  -οστή γραμμή και την  -οστή στήλη του (βλ. Εικόνα 7-4). Οι τύποι 

βάσει των οποίων μεταβάλλονται δίνονται από τις σχέσεις που μόλις βρήκαμε. 

 

Εικόνα 7-4: Τα στοιχεία του πίνακα του Gram που επηρεάζονται από την 

αναγωγή        
       
                . 

Στην Εικόνα 7-5, παρουσιάζεται ο ψευδοκώδικας της διαδικασίας             η 

οποία ενημερώνει κατάλληλα τον πίνακα του Gram μετά την εκτέλεση της αναγωγής 

      
       
                 σύμφωνα με τους παραπάνω τύπους. Ο ακέραιος   στην πράξη 

λαμβάνει την τιμή          κατά την κλήση της διαδικασίας. 

 

Είσοδος: Ο πίνακας του Gram   μιας βάσης                             ενός δικτυώματος        

(με    ), διακεκριμένοι δείκτες   και   εν           και ένας ακέραιος  . 

Έξοδος:   Ο ενημερωμένος πίνακας του Gram μετά την αναγωγή       
       
                . 

(1) for   from 1 to     do: 
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(2)           
       
             

(3)  for   from   to     do: 

(4)           
       
             

(5)  for   from     to   do: 

(6)           
       
             

(7)      
       
                     

Εικόνα 7-5: Η διαδικασία Reduce_Gram. 

 

Διεξοδικές Ενθέσεις: 

Έστω τώρα ότι έχουμε τη βάση: 

                                                                                                                 

και ότι επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε διεξοδική ένθεση του διανύσματος         στη 

θέση             . Τότε παίρνουμε την καινούργια βάση: 

      
        

             
             

          
                 

             
           

               
        

Ας συμβολίσουμε με   και    τους πίνακες του Gram πριν και μετά τη διεξοδική 

ένθεση αντίστοιχα. 

Η βάση    από τον τρόπο που κατασκευάστηκε ικανοποιεί τις σχέσεις: 

 

  
                                                           

                                                

  
                           

  

 

Όπως είναι φανερό, οι παραπάνω σχέσεις διαμερίζουν τον πίνακα   σε εννιά 

υποπίνακες όπως φαίνεται στην Εικόνα 7-5. 

Θεωρούμε τυχόντες σταθερούς δείκτες     εν           με     και διακρίνουμε τις 

περιπτώσεις: 

1
η
 περίπτωση: Αν                             και               

             , τότε: 

    
     

        
                        

και άρα τα στοιχεία των υποπινάκων 1, 3, 7 και 9 παραμένουν ίδια. 

2
η
 περίπτωση: Αν                             και      , τότε 

   
           . 
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 Αν    , τότε   
        

             , οπότε: 

    
      

     
       

                          

 Αν      , τότε    
                  που συνεπάγεται ότι: 

    
     

        
                                

και άρα τα στοιχεία των υποπινάκων 2 και 8 μετατίθενται κυκλικά κατά μία θέση 

προς τα δεξιά της γραμμής του υποπίνακα που βρίσκονται. 

3
η
 περίπτωση: Αν       και                            , τότε 

   
           . 

 Αν    , τότε    
       

             , οπότε: 

    
      

    
         
                         

 Αν      , τότε    
                  που συνεπάγεται ότι: 

    
     

        
                                

και άρα τα στοιχεία των υποπινάκων 4 και 6 μετατίθενται κυκλικά κατά μία θέση 

προς τα κάτω στη στήλη του υποπίνακα που βρίσκονται. 

4
η
 περίπτωση: Αν       και      , τότε: 

 Αν      , τότε:     
      

    
        

                           

 Αν     και      , τότε:     
      

    
         
                                 

 Αν       και    , τότε:     
      

     
       

                                  

 Αν       και      , τότε:     
     

        
                                        

και άρα τα στοιχεία του υποπίνακα 5 μετατίθενται κυκλικά κατά μία θέση προς τα 

κάτω και μία θέση προς τα δεξιά ως προς τα όρια του υποπίνακα. 
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Εικόνα 7-5: Οι εννιά υποπίνακες του πίνακα του Gram. 

          Η διαδικασία Swap_Gram της Εικόνας 7-6 αποτελεί μια προσαρμοσμένη 

εκδοχή του αλγορίθμου SWAP του [Wetzel, 1998, σελ. 35] και χρησιμοποιεί μόνο το 

άνω τριγωνικό μέρος του πίνακα του Gram. Η διαδικασία αυτή ενημερώνει τον 

πίνακα του Gram κάθε φορά που εναλλάσσονται δυο διαδοχικά διανύσματα βάσης. 

Διαδοχικές κλήσεις της, ενημερώνουν κατάλληλα τον πίνακα του Gram μετά από μια 

διεξοδική ένθεση σύμφωνα με την παραπάνω απόδειξη. 

Είσοδος: Ο πίνακας του Gram   μιας βάσης                             ενός δικτυώματος        

(με    ) και ένας δείκτης            . 

Έξοδος:   Ο ενημερωμένος πίνακας του Gram μετά την αντιμετάθεση       
          
               . 

(1) for   from 1 to     do: 

(2)             
          
        

(3)  for   from     to   do: 

(4)             
          
        

(5)          
          
        

Εικόνα 7-6: Η διαδικασία Swap_Gram. 

 

 

7.5  Αποσύνθεση κατά Cholesky 

 

          Όπως τονίζεται στο [Golub και Van Loan, 1996, σελ. 231], ο αλγόριθμος 

ορθογωνιοποίησης των Gram-Schmidt είναι εξαιρετικά ασταθής. Ως εκ τούτου, 

πολλές ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων χρόνων επιχειρούν να την 

αντικαταστήσουν με πιο ακριβείς μεθόδους. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι: ο 

αλγόριθμος H-LLL [Morel et al., 2009] ο οποίος χρησιμοποιεί μετασχηματισμούς 

Householder για να προσεγγίσει τις ορθογωνιοποιήσεις κατά Gram-Schmidt, 

περιστροφές Givens και ταχείες περιστροφές Givens (fast Givens) [Zhang et al, 2014] 

ή αποσύνθεση Cholesky [Nguyen και Stehlé, 2005; 2009; Backes και Wetzel, 2007; 

Papachristoudis et al., 2015]. Μολονότι κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και/ή 

μειονεκτήματα έναντι των υπολοίπων, κοινό σημείο όλων είναι η προσέγγιση του 

παράγοντα   της παραγοντοποίησης    του πίνακα βάσης του δικτυώματος. Σε 
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αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε τον αλγόριθμο αποσύνθεσης του Cholesky 

[Nguyen και Stehlé, 2005; 2009], ο οποίος παίζει κεντρικό ρόλο για τους 

υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής των αλγορίθμων των επόμενων ενοτήτων. 

Έστω ότι                              είναι ο     πίνακας μιας βάσης ενός δικτυώματος 

       με    . 

Στο [Schnorr και Euchner, 1994] χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι: 

     
                          

       
    

   

         
                   

 
         

 
      

          
 

   

   

 

για την ορθογωνιοποίηση κατά Gram-Schmidt. Χρησιμοποιώντας αριθμητική κινητής 

υποδιαστολής για τον υπολογισμό των εσωτερικών γινομένων              , οδηγούμαστε σε 

ανακρίβεια                     [Nguyen και Stehlé, 2005]. Για το σκοπό αυτό, οι Nguyen 

και Stehlé (2005; 2009) προτείνουν τη χρήση ελαφρώς τροποποιημένων τύπων. Στη 

συνέχεια, δίνουμε μερικούς απαραίτητους ορισμούς από τα [Nguyen και Stehlé, 2005; 

2009]. 

 

Ορισμός 7.1: Ορίζουμε τις ποσότητες      από τους τύπους: 

                  
 
                         

Παρατηρούμε πως: 

                                          
      

   

   

                               
       

   

   

 

                                           
      

   

   

                        

   

   

 

Ακόμη, είναι: 

                  
 
                  

 
          

και επομένως αφού            , βρίσκουμε ότι:       
    

    
. 

Επομένως, καταλήξαμε στους τύπους: 
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Παρατηρούμε πως η ακρίβεια βελτιώνεται, αφενός γιατί τα εσωτερικά γινόμενα 

μπορούν να εξαχθούν απευθείας από τον ακριβή πίνακα του Gram και αφετέρου γιατί 

κάθε όρος του αθροίσματος πλέον απαιτεί μόνο έναν και όχι δυο πολλαπλασιασμούς. 

Για    , ο πρώτος τύπος δίνει:              
 
          

   
    το οποίο μας οδηγεί στον 

επόμενο ορισμό. 

Ορισμός 7.2: Ορίζουμε τις ποσότητες   
   

 από τον τύπο: 

  
   
         

 
          

   

   

          

 

          Η ορθογωνιοποίηση κατά Gram-Schmidt είναι στενά συνδεδεμένη με την 

παραγοντοποίηση    του πίνακα βάσης  . Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 5, ο πίνακας 

  μπορεί να γραφεί μονοσήμαντα στη μορφή     , όπου:   είναι ένας     

ορθογώνιος πίνακας και          ένας     άνω τριγωνικός πίνακας με θετικά 

διαγώνια στοιχεία. Οι πρώτες   στήλες-διανύσματα του   και ο πίνακας   είναι 

μοναδικά και μάλιστα ισχύουν οι σχέσεις: 

 Για    , η  -οστή στήλη    του πίνακα   είναι το μοναδιαίο διάνυσμα 
 

   
      
  
     . 

 Τα διαγώνια στοιχεία      είναι ίσα με    
       . 

 Εάν    , το      ισούται με 
         

      

   
       
 

    

     
 

          Η αποσύνθεση κατά Cholesky εφαρμόζεται σε έναν συμμετρικό θετικά 

ορισμένο (positive definite) πίνακα και είναι μοναδική σύμφωνα με το επόμενο 

Θεώρημα [Golub και Van Loan, 1996, σελ. 143]. 

 

Θεώρημα 7.3: (Αποσύνθεση Cholesky) 

Αν        είναι ένας συμμετρικός και θετικά ορισμένος πίνακας, τότε υπάρχει 

μοναδικός άνω τριγωνικός     πίνακας   με θετικά διαγώνια στοιχεία, τέτοιος 

ώστε: 

      

Επειδή τα διανύσματα βάσης είναι γραμμικά ανεξάρτητα, ο πίνακας του Gram είναι 

θετικά ορισμένος [encyclopediaofmath.org, 2014]. Επιπλέον, ο πίνακας του Gram 

είναι από κατασκευής του συμμετρικός. Επομένως, αν χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα 
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του Gram      , τότε ο παράγοντας   της αποσύνθεσης Cholesky του πίνακα   

ταυτίζεται με τον παράγοντα   της αποσύνθεσης    του πίνακα βάσης  . 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Βλέπουμε ότι:   
   
               

 
. 

2. Παρατηρούμε πως η Συνθήκη του Lovász: 

         
       

           
 
    

       
 
 

 γράφεται ισοδύναμα ως εξής: 

      
           

 
    

       
 
       

      
           

 
 

ή χρησιμοποιώντας τους συμβολισμούς που μόλις εισάγαμε: 

              
   

 

Επομένως, οι ποσότητες   
   

 θα μας φανούν χρήσιμες ώστε να ελέγχουμε 

διαδοχικές συνθήκες του Lovász κάθε φορά που έχουμε διαδοχικές 

αντιμεταθέσεις διανυσμάτων βάσης. Τούτο δεν προσθέτει επιπλέον κόστος, 

καθώς αυτά εμφανίζονται στον υπολογισμό του     . 

3. Οι ποσότητες      δεν είναι άλλες από τα στοιχεία του παράγοντα   της 

αποσύνθεσης    της βάσης   του δικτυώματος. 

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων           και   
   

 μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τον 

Αλγόριθμο Αποσύνθεσης του Cholesky που φαίνεται στην Εικόνα 7-7. 

Είσοδος: Ο πίνακας του Gram   μιας βάσης                             ενός δικτυώματος        

(με    ). 

Έξοδος:   Οι ποσότητες           και   
   
                . 

(1) for   from 1 to   do: 

(2)  for   from 1 to     do: 

(3)                                   
       
                

(4)                              for   from 1 to     do: 

(5)                                            
       
                

(6)               
       
            

(7)             
          
          

 
 

(8)                              for   from 2 to   do: 
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(9)                       
          
      

   
              

(10)               
       
    

   
 

Εικόνα 7-7: Ο Αλγόριθμος Αποσύνθεσης κατά Cholesky. 

Σημειώνουμε πως ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί αριθμητική κινητής 

υποδιαστολής. Οι ακριβείς τιμές πρακτικά είναι άγνωστες και γι’ αυτό 

χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις             και    
   

 (με ακρίβεια   bits). Τα βήματα (3)-

(9) εκτελούνται ως εξής: 

     
       
                   

     
       
                          

      
       
                 

   
          
         

   
                       

 

 

7.6  Ο  αλγόριθμος     

 

          Όπως προαναφέραμε, ο αλγόριθμος των Schnorr-Euchner είναι ένας ευρετικός 

αλγόριθμος, του οποίου η ορθότητα εντός πολυωνυμικού χρόνου δεν είναι 

εγγυημένη. Το 2005, οι P. Nguyen και D. Stehlé πρότειναν έναν νέο floating point 

αλγόριθμο αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων ο οποίος έχει αποδειχθεί πως επιστρέφει 

μια ανηγμένη κατά LLL βάση σε πολυωνυμικό χρόνο                     , 

όπου  : η διάσταση του δικτυώματος,  : η διάσταση του Ευκλείδειου χώρου και  : 

ένα άνω φράγμα των μέτρων των διανυσμάτων βάσης [Nguyen και Stehlé, 2005; 

2009]. Ο αλγόριθμος αυτός είναι ο αλγόριθμος    και μια υλοποίησή του γίνεται στη 

βιβλιοθήκη fplll 4.0 [perso.ens-lyon.fr/damien.stehle/fplll, 2014]. 

          Σύμφωνα με το [Nguyen και Stehlé, 2005], αυτός είναι ο πρώτος αλγόριθμος με 

πολυπλοκότητα χρόνου τετραγωνική ως προς       χωρίς να επιστρατεύει ταχεία 

αριθμητική ακεραίων (fast integer arithmetic). Το αποτέλεσμα αυτό συσφίγγει 

περισσότερο τη συσχέτιση του αλγορίθμου με τον Ευκλείδειο αλγόριθμο καθώς και 

τον αλγόριθμο του Gauss τον οποίο γενικεύει. 
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          Ο αλγόριθμος    στηρίζει τους υπολογισμούς του στον πίνακα του Gram για 

τους λόγους που αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα και κάνει χρήση της 

αποσύνθεσης Cholesky αυτού. Ωστόσο, ο αλγόριθμος αποσύνθεσης κατά Cholesky 

(Εικόνα 7-7) δεν εφαρμόζεται απευθείας στον   , αλλά χρησιμοποιείται ένα τμήμα 

του κατά την εκτέλεση. Ο λόγος είναι πως η ορθογωνιοποίηση συντελείται διάνυσμα 

προς διάνυσμα και άρα δεν υπάρχει λόγος να επαναϋπολογίσουμε τα πάντα από την 

αρχή εάν τα      και      είναι γνωστά για   και   πριν από κάποιο σημείο. 

          Στην καρδιά του αλγορίθμου    βρίσκεται μια επαναληπτική floating point 

εκδοχή του Αλγορίθμου Εγγύτερου Επιπέδου του Babai η οποία εκτελεί «χαλαρή 

αναγωγή μεγέθους» (lazy size-reduction). Συγκεκριμένα, αντί να πραγματοποιήσει 

μονομιάς αναγωγή μεγέθους για το διάνυσμα        , ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί 

τμήματα του αλγορίθμου της Εικόνας 7-7 ως μέρος μιας επαναληπτικής διαδικασίας. 

Ο αλγόριθμος Lazy_Size_Reduce φαίνεται στην Εικόνα 7-8 παρακάτω. 

 

Είσοδος: Ένας παράγοντας   
 

 
, η ακρίβεια κινητής υποδιαστολής    , ένας 

δείκτης   και μια βάση                             ενός δικτυώματος        (με    ) μαζί με 

τον πίνακα Gram που της αντιστοιχεί. 

Έξοδος:   Οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής      ,       και    
   

 για     και μια 

ενημερωμένη βάση                                   
                               , όπου   

                  
   
          για 

κάποιους ακέραιους συντελεστές    και τέτοιο ώστε:    
                          

 
    

        μαζί με τον ενημερωμένο πίνακα του Gram που της αντιστοιχεί. 

(1)   
       
  

     

 
,     

       
       

(2)        Repeat: 

(3)      for   from 1 to     do: 

(4)                 
       
                    

(5)             for   from 1 to     do: 

(6)                       
       
                          

(7)                  
       
                 

(8)          
          
           

 
 

(9)       for   from 2 to   do: 
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(10)               
          
         

   
                     

(11)            
       
     

   
 

(12)       for   from     down to 1 do: 

(13)            if            then: 

(14)                   
       
            

(15)        
       
        

(16)            else 

(17)                   
       
    

(18)            for   from 1 to     do: 

(19)                      
       
                       

(20)       for   from 1 to     do: 

(21)                   
       
                   

(22)                                      

(23)        Until      

Εικόνα 7-8: Ο επαναληπτικός Αλγόριθμος Εγγύτερου Επιπέδου του Babai για 

χαλαρή αναγωγή μεγέθους (Lazy_Size_Reduce). 

          Οι συντελεστές    του αλγορίθμου του Babai υπολογίζονται προοδευτικά, 

δηλαδή η πρώτη επανάληψη υπολογίζει τα bits υψηλότερης σημαντικότητας, η 

δεύτερη επανάληψη υπολογίζει περισσότερα κοκ. Ως αποτέλεσμα, τα bits 

ανακαλύπτονται προοδευτικά καθώς εκτελείται ο αλγόριθμος. Αυτό έχει ως συνέπεια 

ο αλγόριθμος να τερματίζει, να είναι ορθός και κυρίως να είναι αποτελεσματικός 

καθώς πολύ λίγα από τα bits της ορθογωνιοποίησης απαιτούνται. Σημειώνεται πως 

στο βήμα (13), χρησιμοποιούμε την ποσότητα    
     

 
  

 

 
    αντί της 

παραμέτρου   ώστε να ληφθεί υπόψη πως η ποσότητα      είναι γνωστή 

προσεγγιστικά. Στο βήμα (22), η κλήση της διαδικασίας             αναφέρεται 

στη διαδικασία της Εικόνας 7-5. 

 

Ο ψευδοκώδικας για τον αλγόριθμο    δίνεται στην Εικόνα 7-9. 
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Είσοδος: Βάση                                
    (όπου    ) ενός δικτυώματος       , 

ζεύγος παραμέτρων       με    
 

 
    και    

 

 
    , ακρίβεια     της 

αριθμητικής κινητής υποδιαστολής. 

Έξοδος:   Μια       ανηγμένη κατά LLL βάση                             του δικτυώματος  . 

(1) for   from 1 to   do:         
       
                                        /* Αντιγραφή της βάσης   */ 

(2)  
       
                  

(3)   
       
  

   

 
 

(4)      
       
          

(5)    
       
    

(6)  while     do: 

(7)                                    

(8)                 
       
    

(9)               while                             
     

 do: 

(10)                          
          
                  

(11)                                   

(12)                     
       
      

(13)             for   from 1 to     do: 

(14)                        
       
         

(15)                        
       
         

(16)                  
       
     

     
 

(17)         
       
      

(18)  return   

Εικόνα 7-9: Ο αλγόριθμος   . 

          Παρατηρούμε πως ο αλγόριθμος    δε χρειάζεται να διατηρεί προσεγγίσεις 

όλων των συντελεστών της ορθογωνιοποίησης. Δεδομένης της επαναληπτικής φύσης 

του, αρκεί να κρατάμε προσεγγίσεις των συντελεστών της ορθογωνιοποίησης μέχρι 

κάποιο κατώφλι  . Το κόστος του πρώτου βήματος είναι              και άρα 

αμελητέο σε σύγκριση με την υπόλοιπη αναγωγή. Στο βήμα (9), χρησιμοποιούμε την 

ποσότητα    
   

 
 η οποία πιθανότατα ανήκει στο διάστημα       αντί της 
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παραμέτρου αναγωγής  , ώστε να ληφθεί υπόψη πως τα           και      
     

 είναι 

προσεγγιστικά γνωστά.  

          Η ορθότητα και η πολυπλοκότητα χρόνου του αλγορίθμου    αποδεικνύονται 

από το επόμενο Θεώρημα [Nguyen και Stehlé, 2005; 2009]. 

 

Θεώρημα 7.4: Ας είναι       με    
 

 
    και    

 

 
     οι παράμετροι αναγωγής 

και μεγέθους αντίστοιχα και      
      

    
  μια σταθερά. Δοθείσας μιας βάσης 

                            ενός δικτυώματος        (όπου    ) με               , ο 

αλγόριθμος    επιστρέφει μια       ανηγμένη κατά LLL βάση σε χρόνο 

                    . Επιπλέον, εάν   είναι το πλήθος των επαναλήψεων, τότε ο 

χρόνος είναι                         . Η απαιτούμενη ακρίβεια για τους 

υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής είναι          . 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Όπως βλέπουμε, ο αλγόριθμος    ελαττώνει το φράγμα χρονικής 

πολυπλοκότητας                       του [Schnorr, 1988] κατά έναν 

παράγοντα 
       

 
 χωρίς τη χρήση μεθόδων γρήγορου πολλαπλασιασμού. 

2. Οι παράμετροι   και   μπορούν να εκλεγούν αυθαίρετα κοντά στις οριακές 

τιμές 1 και 
 

 
 αντίστοιχα. Η επιλογή αυτή γίνεται ώστε ο συντελεστής   

   
      

    
  να προσεγγίζει τον αριθμό          . 

3. Ο όρος      της παράστασης           μας λέει πως εάν εκτελέσουμε 

υπολογισμούς με σταθερό αριθμό bits, τότε η ορθότητα του αλγορίθμου είναι 

εγγυημένη μέχρι κάποια συγκεκριμένη διάσταση. Στο [Nguyen και Stehlé, 

2009] δίνεται ένας πίνακας με τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις για 

δεδομένη ακρίβεια και παραμέτρους ώστε να είναι έγκυρη η χρήση του 

αλγορίθμου   . Ο πίνακας αυτός φαίνεται παρακάτω. 

 

      Διπλή ακρίβεια 

       

Διπλή Εκτεταμένη 

ακρίβεια        

Τετραπλή ακρίβεια 

        

            11 15 34 

            15 21 50 
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Πίνακας 7-1: Οι μέγιστες δυνατές έγκυρες διαστάσεις για δεδομένη ακρίβεια και 

παραμέτρους      . 

 

4. Σύμφωνα με το παραπάνω θεώρημα, η χρονική πολυπλοκότητα μπορεί να 

συσχετιστεί και με το πλήθος των επαναλήψεων  . Σύμφωνα με το [Nguyen 

και Stehlé, 2009], το συμπέρασμα αυτό είναι χρήσιμο για δικτυώματα που 

εμφανίζονται πολλές φορές στην πράξη, όπως δικτυώματα γυλιού και 

ελάχιστα πολυώνυμα, όπου             αντί του φράγματος χειρότερης 

περίπτωσης           . 

 

7.7  A  Cholesky-based  LLL  Gram 

 

          Έχοντας εξετάσει όλες τις απαραίτητες ευρετικές μεθόδους, είμαστε πλέον σε 

θέση να παρουσιάσουμε έναν νέο ευρετικό αλγόριθμο αναγωγής βάσεων 

δικτυωμάτων, ο οποίος στηρίζεται στον πίνακα του Gram που αντιστοιχεί στη βάση 

του δικτυώματος και την αποσύνθεση κατά Cholesky αυτού. Σύμφωνα με όσα 

αναφέραμε νωρίτερα, η κατεύθυνση προς την οποία είναι προσανατολισμένος ο 

συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι η βελτίωση της ευστάθειας και της απόδοσης, ενώ 

διατηρείται η ισχυρή συνθήκη αναγωγής του κλασσικού LLL. Μια πρώτη ερευνητική 

προσπάθεια είχε καταβληθεί από τους [Backes και Wetzel, 2007], αλλά η παρουσία 

σοβαρών λαθών στον αλγόριθμό τους μας οδήγησε σε μια ολική αναθεώρησή του 

[Papachristoudis et al., 2015]. 

          Ο αλγόριθμός μας χρησιμοποιεί τον πίνακα του Gram της δοθείσας βάσης του 

δικτυώματος για την ελαχιστοποίηση των επαναϋπολογισμών εσωτερικών γινομένων. 

Επιπλέον, διατηρεί δυο εκδοχές του πίνακα του Gram: μια με ακριβή στοιχεία 

(γραμμή (2)) και μια με εκδοχές κινητής υποδιαστολής αυτών (γραμμή (3)). Η 

μεταβλητή   χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση του ανηγμένου τμήματος της βάσης. 

Ο κυρίως βρόχος ξεκινά υπολογίζοντας ένα μέρος της ορθογωνιοποίησης κατά 

Cholesky για το τρέχον διάνυσμα        (γραμμές (7)-(12)), χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο της Εικόνας 7-7. Παρατηρούμε πως ο υπολογισμός των   
   

και του      δεν 

είναι απαραίτητος σε αυτό το σημείο, καθώς οι ποσότητες αυτές χρειάζονται για τον 

έλεγχο της συνθήκης του βήματος (38), ενώ ενδιάμεσα ο αλγόριθμος κατά πάσα 

πιθανότητα θα τροποποιήσει το        πραγματοποιώντας αναγωγή μεγέθους του (βήματα 
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(13)-(21)). Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε μια μικρή βελτιστοποίηση: οι γραμμές 

(20)-(21) ενημερώνουν μόνο τους συντελεστές ορθογώνιας προβολής      για 

         . Εάν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί αναγωγή του διανύσματος        στην 

κατεύθυνση ενός προηγούμενου διανύσματος βάσης, τότε η βάση θα μεταβληθεί και 

συνεπώς πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου οι συντελεστές της ορθογωνιοποίησης κατά 

Gram-Schmidt (γραμμές (24)-(27)) και να ενημερώσουμε κατάλληλα τον πίνακα    

(γραμμή (23)). Αφού ολοκληρωθούν όλες οι αλλαγές του διανύσματος βάσης που 

αντιστοιχεί στην τρέχουσα επανάληψη, προχωράμε στον υπολογισμό των   
   

και      

(γραμμές (29)-(32)). Παρατηρούμε πως για τον υπολογισμό των ποσοτήτων αυτών 

χρησιμοποιούνται οι πλέον ενημερωμένες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, κατά την  -

οστή επανάληψη οι ποσότητες αυτές θα υπολογιστούν      φορές αντί για      

φορές όπως θα συνέβαινε στη χειρότερη περίπτωση όπου θα τις ενημερώναμε κάθε 

φορά που άλλαζε η βάση. 

          Ο αλγόριθμός μας ενσωματώνει το διορθωτικό βήμα 2 του [Schnorr και 

Euchner, 1994] στη γραμμή (18) και με τη βοήθεια του σηματοδότη    αποφαίνεται 

αν πρέπει να πραγματοποιήσει οπισθοδρόμηση για να διορθώσει τα προκύπτοντα 

σφάλματα (γραμμές (33)-(35)). Στα βήματα (37)-(42) εντοπίζεται το σημείο στο 

οποίο πρέπει να γίνει μια διεξοδική ένθεση, ενώ οι πίνακες του Gram ενημερώνονται 

με τη βοήθεια της διαδικασίας           της Εικόνας 7-6. Εάν η διεξοδική 

ένθεση γίνεται στην αρχή της βάσης, τότε οι μεταβλητές      και   πρέπει να 

αρχικοποιηθούν εκ νέου (γραμμές (45)-(46)). 

 

Είσοδος: Βάση                                
    (όπου    ) ενός δικτυώματος       , 

ζεύγος παραμέτρων       με    
 

 
    και    

 

 
    , ακρίβεια     της 

αριθμητικής κινητής υποδιαστολής. 

Έξοδος:   Μια       ανηγμένη κατά LLL βάση                             του δικτυώματος  . 

(1) for   from 1 to   do:         
       
                                              /* Copy basis matrix   */ 

(2)  
       
                                   /* Gram matrix computation */ 

(3)          
       
                                                    /* A fp-copy of G */ 

(4)     
       
      

 ,      
       
   ,     

       
       ,     

       
        

(5)         
       
    

(6)        while       do: 
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(7)                 
       
    

(8)             for   from 1 to     do: 

(9)                      
       
      

  

(10)                for   from 1 to     do: 

(11)                         
       
                       

(12)               
       
    

    

    
  

(13)           for   from     down to 1 do:                                        /* Size-reduction */ 

(14)                if            then: 

(15)                       
       
       

(16)                           
       
                        

(17)                                                 

(18)    if                   then:         /* Correction step 2 */ 

(19)           
       
       

(20)    for   from 1 to   do: 

(21)                               
       
                           

(22)           if           then: 

(23)                                        

(24)                for   from 1 to     do:            /* Recompute Cholesky Factorization */ 

(25)                    
       
      

  

(26)    for   from 1 to     do: 

(27)                                 
       
                      

(28)      
       
        

(29)             
                

                  /* Compute the   
   

’s of the Cholesky factorization */ 

(30)           for   from 2 to   do: 

(31)             
                  

                      

(32)               
       
    

   
 

(33)           if           then: 

(34)                 
       
             

(35)             
       
        

(36)           else 



155 
 

(37)                 
       
    

(38)                while                            
      do:   /* Lovász’s condition */ 

(39)                      
         
                

(40)                                    

(41)                                     

(42)     
       
      

(43)                if       then: 

(44)                     if       then: 

(45)                              
       
      

  

(46)          
       
    

(47)                     else: 

(48)                          for t from 1 to i − 1 do: 

(49)                                         

(50)                                         

(51)                                 
   

 

(48)                 
       
      

(49)  return                             

Εικόνα 7-10: A Cholesky-based LLL Gram. 

 

7.8  Buffered  Transformations 

 

          Όπως είδαμε στις προηγούμενες ενότητες, οι αλγόριθμοι στηρίζονταν στον 

πίνακα του Gram για την αποφυγή επιπλέον ακριβών υπολογισμών. Παρότι η 

προσέγγιση αυτή ήταν βολική, πολλές εφαρμογές απαιτούν μια ανηγμένη βάση και 

όχι απλά τον πίνακα του Gram που αντιστοιχεί στην ανηγμένη βάση. Μια προσέγγιση 

για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι αυτή που ακολουθήσαμε όταν 

παρουσιάσαμε τους αλγορίθμους των προηγούμενων ενοτήτων, δηλαδή να 

εφαρμόζουμε όλους τους μετασχηματισμούς τόσο στην ακριβή βάση, όσο και στον 

πίνακα του Gram, στηρίζοντας όλες τις αποφάσεις και τους υπολογισμούς στον 

τελευταίο. Το 2007, στην εργασία τους “An Efficient LLL Gram Using Buffered 

Transformations”, οι W. Backes και S. Wetzel παρουσίασαν μια εναλλακτική 
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προσέγγιση η οποία προτείνει τη συγκέντρωση όλων των μετασχηματισμών που 

πρέπει να εφαρμοστούν στη βάση, σε έναν πίνακα μετασχηματισμού (transformation 

matrix)    ο οποίος παίζει το ρόλο του προσωρινού ενταμιευτή (buffer). 

          Αμφότερες οι προσεγγίσεις παρουσιάζουν μειονεκτήματα. Η πρώτη απαιτεί την 

εκτέλεση των πράξεων δυο φορές (μια στη βάση και μια στον πίνακα του Gram), ενώ 

με τη δεύτερη, το δυαδικό μήκος των στοιχείων του πίνακα   αυξάνεται πολύ 

γρήγορα και συχνά ξεπερνά το δυαδικό μήκος των στοιχείων του πίνακα βάσης 

[Backes και Wetzel, 2007]. 

          Για την αντιμετώπιση αυτής της παθογένειας, οι W. Backes και S. Wetzel, 

προτείνουν το «άδειασμα» του buffer κάθε φορά που το μεγαλύτερο στοιχείο κάποιας 

στήλης του   υπερβαίνει κάποιο όριο. Πρακτικά, ως όριο χρησιμοποιείται ο 

μεγαλύτερος προσημασμένος ακέραιος που μπορεί να παρασταθεί με ένα 

συγκεκριμένο αριθμό   bits, δηλαδή ο αριθμός       . Ο αριθμός   επιλέγεται 

ως το μέγεθος των τύπων ακεραίων μηχανής (machine-type integers), δηλαδή είτε 32 

(int), είτε 64 (long) δυαδικά ψηφία. Σύμφωνα με τους W. Backes και S. Wetzel, αυτό 

συντελεί στον περιορισμό των αριθμητικών πράξεων με μεγάλους ακεραίους και την 

αντικατάστασή τους από τις κατά πολύ ταχύτερες αριθμητικές πράξεις με ακέραιους 

τύπους μηχανής. 

          Η διαδικασία                       της Εικόνας 7-11 παραθέτει τον 

ψευδοκώδικα για την «αποθήκευση» μιας αναγωγής της μορφής       
       
                 επί 

του πίνακα βάσης  , όπου πρακτικά           . 

 

Είσοδος: Βάση                                
    (όπου    ) ενός δικτυώματος       , 

ο τρέχων πίνακας μετασχηματισμού                              
   , το διάνυσμα 

                 , δείκτες     εν           με     και ο ακέραιος           . 

Έξοδος:   Οι ενημερωμένοι πίνακες   και   και το ενημερωμένο διάνυσμα               . 

(1) if                
 
                         

 
         then:        /* «Άδειασμα» του buffer */ 

(2)       
       
     

(3)       for   from         to   do: 

(4)             for   from 1 to   do: 



157 
 

(5)                      
       
    

(6)             for   from         to   do: 

(7)                  if        then: 

(8)                       if        then: 

(9)                            for   from 1 to   do: 

(10)                                     
       
            

(11)                       else: 

(12)                            if         then: 

(13)                                 for   from 1 to   do: 

(14)                                           
       
            

(15)                            else: 

(16)                                 for   from 1 to   do: 

(17)                                          
       
                 

(18)        
       
    

(19)        
       
     

(20)       for   from 1 to     do: 

(21)                          
 

       
    

(22)              
       
    

(23)       if                   then: 

(24)                  
       
                        

(25)            return 

(26)       
       
                      

(27)                
 

       
                

 
                         

 
 

(28)  if             then: 

(29)              
       
                                 /* Ενημέρωση της μεταβλητής         */ 

Εικόνα 7-11: Η διαδικασία                      . 

          Η διαδικασία                       χρησιμοποιεί ένα βοηθητικό 

διάνυσμα                το οποίο περιέχει προσεγγίσεις των μεγαλύτερων στοιχείων των 

στηλών του πίνακα   και κατ’ επέκταση μας επιτρέπει να αποφανθούμε εάν το buffer 

πρέπει να «αδειάσει» (γραμμή (1)). Το μαθηματικό υπόβαθρο πίσω από τον 

αλγόριθμο είναι ο πολλαπλασιασμός με μονομοδιακούς στοιχειώδεις πίνακες. Ο 
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μοναδιαίος     πίνακας παριστά τον ταυτοτικό μετασχηματισμό. Εάν   είναι ο 

τρέχων πίνακας βάσης, τότε η πραγματοποίηση της αναγωγής       
       
                 

ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό από δεξιά του   με τον πίνακα: 

 

ενώ η εναλλαγή της  -οστής στήλης με την  -οστή, ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό 

του   από δεξιά με τον στοιχειώδη πίνακα: 

 

          Για το «άδειασμα» του buffer και την εφαρμογή των αποθηκευμένων 

μετασχηματισμών, προτείνεται ο μερικός πολλαπλασιασμός ενός υποπίνακα του   με 

τη βάση   κάθε φορά που το buffer πρέπει να «αδειάσει». Για το σκοπό αυτό, 

προτείνεται η χρήση δυο δεικτών         και         οι οποίες καθορίζουν ποια 

διανύσματα βάσης επηρεάζονται από τους μετασχηματισμούς που έχουν αποθηκευτεί 

μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με το [Backes και Wetzel, 2007], αυτό εξυπηρετεί ώστε οι 

πράξεις να περιοριστούν στα επηρεαζόμενα διανύσματα με αποτέλεσμα να 

αποφευχθούν οι πολλαπλασιασμοί δίχως νόημα. 

          Προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρήση της διαδικασίας 

                      σε συνδυασμό με τους αλγορίθμους αναγωγής που 

εξετάσαμε νωρίτερα, πρέπει να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις και αρχικοποιήσεις. 

Στη συνέχεια δείχνουμε τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν μόνο για τον 

αλγόριθμο της Εικόνας 7-10, καθώς οι αντίστοιχες αλλαγές για τον αλγόριθμο    

είναι προφανείς. 

          Ξεκινώντας, ο αλγόριθμος της Εικόνας 7-10 πρέπει να πραγματοποιήσει τις 

ακόλουθες αρχικοποιήσεις: 
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Η ανάθεση της γραμμής (16) της Εικόνας 7-10 πρέπει να αντικατασταθεί με μια 

κλήση της διαδικασίας                        ώστε να αποθηκευτεί ο 

μετασχηματισμός στο buffer, αντί να εφαρμοστεί απευθείας στη βάση  . Επίσης, 

κάθε φορά που αντιμετατίθενται δυο διαδοχικά διανύσματα βάσης, ο 

μετασχηματισμός πρέπει να αποθηκευτεί στο buffer. Αυτό πραγματοποιείται 

αντικαθιστώντας την αντιμετάθεση       
         
                της γραμμής (39) με το ζεύγος 

αντιμεταθέσεων      
         
               και               

 

         
                

   
. Τέλος, ο αλγόριθμος πρέπει να 

εφαρμόσει τους μετασχηματισμούς που υπάρχουν αποθηκευμένοι στο buffer προτού 

τερματίσει. 

          Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζουμε τα πειραματικά αποτελέσματα που λάβαμε 

συγκρίνοντας τον αλγόριθμο της Εικόνας 7-10 με τον αλγόριθμο    αλλά και με 

εκδοχές αυτών οι οποίες αξιοποιούν την τεχνική των “buffered transformations” που 

μόλις παρουσιάσαμε. 

7.9  Άλλες  μορφές  αναγωγής 

 

          Κλείνουμε το Κεφάλαιο με μια σύντομη αναφορά σε μερικές εναλλακτικές 

μορφές αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων που έχουν προταθεί ακολουθώντας τη 

δημοσίευση του αλγορίθμου LLL. 

 

7.9.1  Αναγωγή  KZ 

 

          Μια από τις πλέον σημαντικές μορφές αναγωγής είναι η αναγωγή κατά Korkin-

Zolotarev (ή αναγωγή κατά KZ για συντομία). Για κάθε λίστα διανυσμάτων                   

και για κάθε    , ας είναι   
        

         τα αντίστοιχα διανύσματα που προκύπτουν από 

τη διαδικασία Gram-Schmidt. Ορίζουμε την απεικόνιση: 
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Επιπλέον, ορίζουμε ως    την ταυτοτική απεικόνιση          . Γεωμετρικά, η    

είναι η απεικόνιση της προβολής 

      
         
                              

      

από το δικτύωμα   στο ορθογώνιο συμπλήρωμα του υποχώρου που παράγεται από τα 

διανύσματα                         . 

Ορισμός 7.5: Ας είναι                             μια βάση ενός δικτυώματος       . Η βάση 

αυτή καλείται ανηγμένη κατά Korkin-Zolotarev (ή ΚΖ-ανηγμένη) εάν ικανοποιεί τις 

συνθήκες: 

1. Το        είναι ένα ελάχιστο μη-μηδενικό διάνυσμα του  . 

2. Για          , το διάνυσμα        είναι τέτοιο ώστε η εικόνα του              να 

είναι το μικρότερο μη-μηδενικό διάνυσμα του        . 

3.                             
 

 
              

 
         . 

 

          Μια ΚΖ-ανηγμένη βάση γενικά είναι πολύ καλύτερη από μια βάση ανηγμένη 

κατά LLL. Για την ακρίβεια, το πρώτο διάνυσμα μιας ΚΖ-ανηγμένης βάσης είναι 

πάντοτε μια λύση του SVP. Δυστυχώς, οι ταχύτεροι γνωστοί αλγόριθμοι 

υπολογισμού μιας ΚΖ-ανηγμένης βάσης είναι εκθετικού χρόνου ως προς τη διάσταση 

του δικτυώματος [Hoffstein et al., 2008, σελ. 417]. 

          Μια εκδοχή του αλγόριθμου LLL είναι ο αλγόριθμος Block Korkin-Zolotarev 

(ή BKZ για συντομία), ο οποίος αντικαθιστά το βήμα ανταλλαγής του κλασσικού 

LLL με ένα βήμα αναγωγής ενός μπλοκ της βάσης. Ένας τρόπος με τον οποίο 

μπορούμε να δούμε τη διαδικασία ανταλλαγής και αναγωγής μεγέθους στον 

κλασσικό LLL είναι ως αναγωγή κατά Gauss στο διδιάστατο υποδικτύωμα που 

παράγουν τα διαδοχικά διανύσματα               και        . Στον αλγόριθμο BKZ-LLL, 

εργαζόμαστε με ένα μπλοκ διανυσμάτων μήκους    : 

                                            

και αντικαθιστούμε τα διανύσματα του μπλοκ με μια ΚΖ-ανηγμένη βάση που παράγει 

το ίδιο δικτύωμα. Εάν το   είναι μεγάλο, τότε υπάρχει το σαφές μειονέκτημα πως 

απαιτείται πολύς χρόνος για τον υπολογισμό μιας ΚΖ-ανηγμένης βάσης. Ωστόσο, το 

αντιστάθμισμα είναι μια πολύ καλύτερη βάση ως έξοδος. Ο αλγόριθμος BKZ υπάρχει 

υλοποιημένος στις βιβλιοθήκες NTL [shoup.net/ntl/, 2014] και fplll 4.0 [perso.ens-
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lyon.fr/damien.stehle/fplll/, 2014], καθώς και στο Υπολογιστικό Σύστημα Άλγεβρας 

Sage [sagemath.org/sagemath.org/, 2014]. Παρακάτω βλέπουμε την έξοδο που μας 

δίνει η μέθοδος BKZ του Sage για ένα αριθμητικό παράδειγμα: 

 

Εικόνα 7-12: Ένα παράδειγμα αναγωγής BKZ με τη βοήθεια του Sage. 

          Το επόμενο θεώρημα [Hoffstein et al., 2008, σελ. 418] μας λέει πως ο 

αλγόριθμος BKZ-LLL λύνει το προσεγγιστικό SVP με προσέγγιση παράγοντα     . 

 

Θεώρημα 7.6: Εάν ο αλγόριθμος BKZ-LLL εκτελεστεί σε ένα δικτύωμα   με 

         χρησιμοποιώντας μπλοκ μήκους  , τότε ο αλγόριθμος τερματίζει μετά το 

πολύ          βήματα, όπου   και   είναι μικρές σταθερές. Επιπλέον, το μικρότερο 

διάνυσμα        που βρίσκει ο αλγόριθμος είναι τέτοιο ώστε: 

          
 

  
 

   
   

   
          

     

          Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να συγκριθεί με τον αλγόριθμο LLL ο οποίος 

βρίσκει λύση του προσεγγιστικού SVP με προσέγγιση παράγοντα     . Όσο το το 

μήκος των μπλοκ   αυξάνεται, η ακρίβεια του BKZ-LLL αυξάνει επίσης, αλλά το 

αντίβαρο είναι μεγαλύτερος χρόνος εκτέλεσης. Ωστόσο, εάν θέλουμε να λύσουμε το 

προσεγγιστικό SVP με προσέγγιση       για κάποιο σταθερό εκθέτη   και αρκετά 

μεγάλη διάσταση  , τότε εκλέγουμε   
 

 
 με αποτέλεσμα ο χρόνος εκτέλεσης του 

BKZ-LLL να γίνεται εκθετικός ως προς  . Όπως αναφέρεται στο [Hoffstein et al., 

2008, σελ. 418], παρότι αυτές είναι προσεγγίσεις του χρόνου εκτέλεσης στη 

χειρότερη περίπτωση, πειραματικές μελέτες οδηγούν επίσης στο συμπέρασμα πως η 

χρήση του BKZ-LLL για την επίλυση του προσεγγιστικού SVP με προσέγγιση       
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απαιτεί μπλοκ του οποίου το μήκος αυξάνει γραμμικά ως προς   και συνεπώς ο 

χρόνος εκτέλεσης αυξάνεται εκθετικά ως προς  . 

 

7.9.2         -Αναγωγή 

 

          Όπως είδαμε, η αναγωγή κατά LLL  ως προς παραμέτρους       για μια βάση 

                            μπορεί να περιγραφεί από τις σχέσεις: 

1.                   και 

2.      
                  

      
 
     

      
 
        

ή ισοδύναμα από τις σχέσεις: 

1.                       και 

2.          
        

      
         

όπου:    
 

 
    και    

 

 
     είναι οι παράμετροι αναγωγής και μεγέθους 

αντίστοιχα, ενώ τα              είναι τα στοιχεία του παράγοντα   της 

παραγοντοποίησης    του πίνακα βάσης. 

          Ο ορισμός αυτός αποτελεί γενίκευση του ορισμού των A. Lenstra, H. Lenstra 

και L. Lovász στην αρχική δημοσίευση του αλγορίθμου LLL όπου        
 

 
 
 

 
  [A. 

K. Lenstra, H. W. Lenstra Jr., Lovász, 1982]. Στο [Chang et al., 2012] προτείνεται μια 

ελαφρώς ασθενέστερη μορφή της αναγωγής κατά LLL, η οποία εμπλέκει μια 

επιπλέον παράμετρο    . Ο ορισμός είναι ο ακόλουθος: 

Ορισμός 7.7: Έστω ότι    
 

 
    και    

 

 
     είναι οι παράμετροι αναγωγής και 

μεγέθους αντίστοιχα και    . Τότε μια βάση                             καλείται         

ανηγμένη κατά LLL
5
 αν-ν ισχύουν οι σχέσεις: 

1.                              (Συνθήκη Ασθενούς Αναγωγής   

                                                   Μεγέθους) 

2.          
        

      
           (Συνθήκη του Lovász) 

Πρακτικά ο ορισμός αυτός είναι ισοδύναμος με τον ορισμό της       ανηγμένης 

κατά LLL βάσης. Η μόνη περίπτωση όπου οι ορισμοί δεν είναι ισοδύναμοι είναι όταν 

                                                 
5
 Αναφέρεται επίσης και ως           ανηγμένη κατά LLL στη βιβλιογραφία [Novocin et al., 

2011]. 
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         , δηλαδή όταν τα διανύσματα βάσης είναι σχεδόν ορθογώνια [Morel et al., 

2009]. 

          Ο ορισμός αυτός βρίσκεται στην καρδιά δυο πρόσφατων αλγορίθμων 

αναγωγής. Αυτοί είναι ο αλγόριθμος H-LLL [Morel et al., 2009] και ο αλγόριθμος     

[Novocin et al., 2011]. 

          Ο αλγόριθμος H-LLL αποτελεί μια εναλλακτική προσπάθεια προσέγγισης του 

παράγοντα   της παραγοντοποίησης    του πίνακα βάσης ενός δικτυώματος 

χρησιμοποιώντας μετασχηματισμούς Householder και έναν αλγόριθμο για ατελή 

αναγωγή μεγέθους (incomplete size-reduction). Επιπλέον, η χρήση αυτής της 

προσέγγισης απαιτεί μικρότερη ακρίβεια (   bits) για τους υπολογισμούς κινητής 

υποδιαστολής σε σχέση με τον αλγόριθμο    (      bits) αλλά και περίπου τις μισές 

πράξεις για τον υπολογισμό και την ενημέρωση των ποσοτήτων που σχετίζονται με 

την ορθογωνιοποίηση κατά Gram-Schmidt [Morel et al., 2009]. 

          Στη δημοσίευσή τους “An LLL-Reduction Algorithm with Quasi-linear Time 

Complexity”, οι A. Novocin, D. Stehlé και G. Villard (2011) συνιστούν τη χρήση του 

ορισμού της         αναγωγής κατά LLL ως το υπόβαθρο για τη σχεδίαση και 

μελέτη γενικών αλγορίθμων αναγωγής. Ακόμη, προτείνουν έναν νέο αλγόριθμο ο 

οποίος είναι ο πρώτος που επιτυγχάνει την αναγωγή μιας βάσης κατά LLL σε χρόνο 

πολυωνυμικό ως προς τη διάσταση   και ημι-γραμμικό (quasi-linear) ως προς 

                   [Novocin et al., 2011]. 

          Παρατηρούμε πως για    , ο ορισμός της         αναγωγής κατά LLL 

εκφυλίζεται στον ορισμό της       αναγωγής κατά LLL και άρα αποτελεί γενίκευσή 

του. Επίσης, θεωρητικά κάθε     δουλεύει. Ωστόσο, όσο η τιμή της παραμέτρου   

μεγαλώνει, η αριθμητική ευστάθεια των αλγορίθμων χειροτερεύει, απαιτώντας ακόμη 

μεγαλύτερη ακρίβεια κατά τους υπολογισμούς αριθμητικής κινητής υποδιαστολής. 

Στον αντίποδα, όσο η τιμή του   πλησιάζει στο 0, η απαιτούμενη ακρίβεια είναι μεν 

μικρότερη, αλλά απαιτούνται περισσότερες πράξεις για την αναγωγή της βάσης. 

Συνεπώς, η επιλογή της τιμής της παραμέτρου αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ του 

πλήθους απαιτούμενων πράξεων και της απαιτούμενης ακρίβειας. Μια μέθοδος με τη 

βοήθεια της οποίας μπορούμε να ελέγχουμε αν μια βάση ενός δικτυώματος   είναι 
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        ανηγμένη κατά LLL δίνεται στο Παράρτημα (βλ. το script 

is_Xi_LLL_reduced.sagews). 
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8  Πειραματικά  Αποτελέσματα 

 

          Η βασικότερη εργασία κατά την ανάλυση και σχεδίαση ενός αλγορίθμου είναι 

η θεωρητική ανάλυση της χρονικής πολυπλοκότητάς του και η εύρεση όσο το 

δυνατόν αυστηρότερων ασυμπτωτικών φραγμάτων για τις κυρίαρχες πράξεις. Το 

πλεονέκτημα της θεωρητικής ανάλυσης είναι η καθολικότητα των αποτελεσμάτων, 

καθώς αυτή θεμελιώνεται με πάγιες μαθηματικές αποδείξεις. Ωστόσο, ένα σημαντικό 

μειονέκτημα της ασυμπτωτικής ανάλυσης πολυπλοκότητας είναι η έλλειψη 

εξειδίκευσης καθώς πολλές φορές υιοθετούνται υπεραπλουστευμένα μοντέλα 

υπολογισμού τα οποία επισύρουν σημαντικές ανακρίβειες στις προβλέψεις που 

γίνονται για την απόδοση. Το κενό αυτό ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη επιχειρεί 

να γεφυρώσει η πειραματική ανάλυση αλγορίθμων η οποία εστιάζει στον έλεγχο των 

παραμέτρων, την απομόνωση των κύριων συστατικών, τη μοντελοποίηση και τη 

στατιστική ανάλυση. Η πειραματική προσέγγιση δεν υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει 

τη θεωρητική ανάλυση απόδοσης των αλγορίθμων, παρέχοντας έτσι κοινό έδαφος για 

την ανταλλαγή απόψεων και ανακαλύψεων μεταξύ θεωρητικών και μη ερευνητών 

[Johnson, 2001]. 

          Σε αυτό το Κεφάλαιο, παραθέτουμε τα αποτελέσματα της πειραματικής 

μελέτης που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας και 

εξάγουμε σχετικά συμπεράσματα. Η πειραματική μελέτη πραγματεύεται τη σύγκριση 

της απόδοσης τεσσάρων floating-point αλγορίθμων αναγωγής βάσης δικτυωμάτων 

κάτω από το ίδιο περιβάλλον.  

 

8.1  Παραγωγή  Βάσεων  Δικτυωμάτων 

 

          Τα πειράματά μας εστιάζουν σε βάσεις μονομοδιακών δικτυωμάτων. Ο λόγος 

για αυτήν την επιλογή είναι πως σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες [Backes και 

Wetzel 2002; Hecker 1994], αυτή η κατηγορία βάσεων δικτυωμάτων απαιτεί πολύ 

περισσότερες αναγωγές-μεγέθους (size-reductions) σε σχέση με άλλες κατηγορίες 

όπως τα τυχαία δικτυώματα (random lattices) ή τα δικτυώματα γυλιού (knapsack 

lattices). Σε αντίθεση με τα πειράματα των Backes και Wetzel (2007), επιτρέπουμε 

στην ορίζουσα της βάσης του δικτυώματος να λαμβάνει την τιμή -1 ώστε να 

εξετάσουμε μια ευρύτερη κλάση μονομοδιακών δικτυωμάτων. 
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          Για την παραγωγή των βάσεων των δικτυωμάτων μας χρησιμοποιήθηκαν 

τετριμμένες τεχνικές παραγωγής βάσεων μονομοδιακών δικτυωμάτων 

[stackexchange.com 2014;  Backes και Wetzel 2007]. Πιο συγκεκριμένα, 

παρήχθησαν τρία είδη μονομοδιακών πινάκων βάσης, τα οποία ορίζονται από τους 

ακόλουθους τύπους: 

 

Τύπος Α’           

Τύπος Β’               

Τύπος Γ’                           

Πίνακας 8-1: Οι τύποι βάσεων μονομοδιακών δικτυωμάτων που θεωρήθηκαν 

στα πλαίσια των πειραμάτων. 

 

όπου:    είναι κάτω τριγωνικοί πίνακες,    είναι άνω τριγωνικοί πίνακες και    είναι 

πίνακες μετάθεσης. Τα διαγώνια στοιχεία των πινάκων    και    επιλέγονται τυχαία  

από το σύνολο       , ενώ τα στοιχεία που βρίσκονται στο κάτω (αντίστοιχα άνω) 

τριγωνικό μέρος επιλέγονται τυχαία. Είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσουμε 

χρησιμοποιώντας στοιχειώδεις ιδιότητες των οριζουσών πως όλες οι βάσεις που 

προκύπτουν από τους ανωτέρω τύπους είναι πράγματι μονομοδιακές. 

           Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε τους συγκεκριμένους τρεις τύπους είναι ο 

εξής: Οι βάσεις Τύπου Α’ περιέχουν σχετικά «μικρά» στοιχεία ώστε να εξεταστεί η 

απόδοση των αλγορίθμων για «απλές» περιπτώσεις. Οι βάσεις Τύπου Β’ και Γ’ 

χρησιμοποιούν πίνακες μετάθεσης και συνήθη πολλαπλασιασμό πινάκων ώστε να 

κατασκευαστούν μονομοδιακοί πίνακες με πολύ μεγαλύτερα στοιχεία και οι οποίοι 

απαιτούν περισσότερες στοιχειώδεις μονομοδιακές πράξεις προκειμένου να αναχθούν 

κατά LLL. 

 

8.2  Περιβάλλον  εκτέλεσης  των  πειραμάτων 

 

          Στόχος της μελέτης μας είναι να συγκρίνουμε πειραματικά τέσσερις 

αλγορίθμους κινητής υποδιαστολής για την αναγωγή βάσεων δικτυωμάτων. 

Επιλέξαμε να συγκρίνουμε την απόδοση του αλγορίθμου που προτείναμε στο 

Κεφάλαιο 6 με τον αλγόριθμο    των Nguyen και Stehlé [Nguyen και Stehlé 2005; 

2009]. Ο πρώτος λόγος για την επιλογή αυτή είναι πως ο αλγόριθμος    δίνει μια 
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εξίσου καλή προσεγγιστική λύση για το SVP με τον παραδοσιακό αλγόριθμο LLL. Ο 

δεύτερος λόγος είναι πως ο αλγόριθμος    έχει αποδειχθεί (βλ. Κεφ. 10 από [Nguyen 

και Vallée, 2010] και [Nguyen και Stehlé, 2009]) πως έχει καλύτερη πολυπλοκότητα 

χειρότερης περίπτωσης σε σχέση με τον LLL. Επιπλέον, υλοποιήσαμε δυο 

παραλλαγές των προαναφερθέντων αλγορίθμων οι οποίες εκμεταλλεύονται την 

τεχνική των “Buffered Transformations” [Backes και Wetzel, 2007] ώστε να 

εξετάσουμε πρακτικά τη χρησιμότητά της. 

          Όλοι οι αλγόριθμοι υλοποιήθηκαν ως σενάρια στο Υπολογιστικό Σύστημα 

Άλγεβρας Sage, καθώς στόχος μας είναι να τους συγκρίνουμε κάτω από το ίδιο 

υπολογιστικό περιβάλλον αλλά και να συνεισφέρουμε στην επιστημονική κοινότητα 

του Sage. 

          Όπως προαναφέραμε, το Sage [sagemath.org, 2014] είναι ένα Υπολογιστικό 

Σύστημα Άλγεβρας (Computer Algebra System - CAS) ανοικτού κώδικα με ευρεία 

υποστήριξη πακέτων τα οποία ενοποιούνται με τη βοήθεια της υψηλού επιπέδου 

γλώσσας προγραμματισμού Python [python.org, 2014]. Δεδομένου πως σε τόσο 

υψηλό επίπεδο προγραμματισμού, διάφορες παράμετροι μπορεί να επηρεάσουν τους 

χρόνους εκτέλεσης, επιλέξαμε να μετρήσουμε επιπλέον ποιοτικές ιδιότητες. 

Επομένως, ακολουθώντας τις συμβουλές της C. McGeoch [McGeoch, 2012], 

χρησιμοποιήσαμε μετρητές κώδικα (code counters) για τις κυρίαρχες πράξεις, οι 

οποίες στην περίπτωσή μας είναι το πλήθος των αναγωγών (reductions) και των 

διεξοδικών ενθέσεων (deep insertions). 

          Τονίζουμε πως η μελέτη αυτή εντάσσεται στην κατηγορία c του [Johnson, 

2001], πράγμα που σημαίνει πως στόχος μας δεν είναι η πρόταση μιας βέλτιστης 

υλοποίησης αλλά η καλύτερη κατανόηση των προτερημάτων και αδυναμιών 

αλγοριθμικών ιδεών στην πράξη. 

          Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων μας 

όπως τονίζεται στο [Johnson, 2001], εκτελέσαμε όλα τα πειράματα στο ίδιο 

μηχάνημα. Συγκεκριμένα, η εκτέλεση των πειραμάτων έγινε σε ένα Sony VAIO με 

επεξεργαστή Intel Core i5, 2.40 GHz συχνότητα ρολογιού και 4GB μνήμη RAM. 

          Για κάθε διάσταση από 5 μέχρι 50 με βήμα 5, παρήχθησαν 1000 μονομοδιακές 

βάσεις για καθέναν από τους Τύπους Α’-Γ’ όπως αυτοί ορίστηκαν στον Πίνακα 8-1, 
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ώστε να εξασφαλισθεί ένα αρκετά μεγάλο πλήθος βάσεων δικτυωμάτων. Οι βάσεις 

αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως είσοδοι για τους τέσσερις αλγόριθμους αναγωγής 

βάσεων δικτυωμάτων και μετρήθηκαν οι χρόνοι εκτέλεσης (CPU-times). 

Σημειώνουμε πως χρησιμοποιήθηκαν συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης και όχι μέσοι 

χρόνοι για τη σύγκριση των αλγορίθμων, καθώς οι τελευταίοι μπορούν να εξαχθούν 

άμεσα από τους πρώτους. 

 

8.3  Αποτελέσματα  των  πειραμάτων 

 

          Οι τέσσερις αλγόριθμοι που αναφέραμε εκτελέστηκαν μέχρι τη διάσταση 50 

και χρησιμοποιώντας το ζεύγος παραμέτρων                  . Ο λόγος για τον 

οποίο επικεντρώνουμε σε δικτυώματα με μικρή διάσταση είναι πως για το 

συγκεκριμένο ζεύγος παραμέτρων       και χρησιμοποιώντας τετραπλή ακρίβεια 

(quadruple precision) – η οποία είναι η υψηλότερη ακρίβεια που υποστηρίζεται από 

τις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού – ισχύει η απόδειξη ορθότητας των 

Nguyen και Stehlé [Nguyen και Stehlé, 2009], επιτρέποντάς μας να εξετάσουμε 

διαστάσεις μέχρι το 50. Ξεκινώντας από τη διάσταση 5, αυξάνουμε το βήμα κατά 5 

καθώς παρατηρήσαμε πως δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στους χρόνους εκτέλεσης 

για διαδοχικές διαστάσεις βάσεων δικτυωμάτων. Επίσης, δεν εξετάσαμε συνολικό 

πραγματικό χρόνο (Wall-time) καθώς η διαφορά του από το CPU-time αποδείχτηκε 

αμελητέα. 

          Τα αποτελέσματα των χρόνων εκτέλεσης των τεσσάρων αλγορίθμων για κάθε 

τύπο βάσης φαίνονται στα διαγράμματα των Εικόνων 8-1 ως 8-3, όπου ο οριζόντιος 

άξονας παριστά την τρέχουσα διάσταση ενώ ο κατακόρυφος άξονας παριστά τον 

χρόνο εκτέλεσης σε δευτερόλεπτα. 
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Εικόνα 8-1: Οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης (CPU times) των τεσσάρων 

αλγορίθμων για τις βάσεις «Τύπου Α’». 

 

Εικόνα 8-2: Οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης (CPU times) των τεσσάρων 

αλγορίθμων για τις βάσεις «Τύπου Β’». 
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Εικόνα 8-3: Οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης (CPU times) των τεσσάρων 

αλγορίθμων για τις βάσεις «Τύπου Γ’». 

          Όπως ήταν αναμενόμενο, για κάθε διάσταση που εξετάζουμε, οι χρόνοι 

εκτέλεσης αυξάνουν καθώς μεταβαίνουμε από τον «Τύπο Α’» στον «Τύπο Β’» και 

τελικά στον «Τύπο Γ’». Ομοίως όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 8-4 ως 8-9, 

ανάλογη συμπεριφορά ακολουθεί το πλήθος των αναγωγών και σε μικρότερο βαθμό 

το πλήθος των διεξοδικών ενθέσεων. Αυτό οφείλεται στα μεγαλύτερα στοιχεία των 

πινάκων βάσης των συνθετότερων τύπων για την ίδια διάσταση. 

          Επιπλέον, από τα Διαγράμματα 8-1 ως 8-3 αρχικά παρατηρούμε πως η τεχνική 

των “buffered transformations” δεν ωφελεί στην πράξη κανέναν από τους δύο 

αλγόριθμους. Για την ακρίβεια, η χρήση της επιβαρύνει τους χρόνους εκτέλεσης σε 

αντίθεση με τα αποτελέσματα των Backes και Wetzel (2007). Ακόμη, ως δεύτερη 

παρατήρηση, βλέπουμε πως ο αλγόριθμος “LLL Gram” που προτείναμε αποδίδει 

καλύτερα σε σχέση με τον αλγόριθμο    για μονομοδιακά δικτυώματα στα πλαίσια 

των διαστάσεων που θεωρήσαμε. Τέλος, η διαφορά στους χρόνους εκτέλεσης 

διευρύνεται όσο η διάσταση αυξάνεται. 

          Το πλήθος των διεξοδικών ενθέσεων που απαιτούνται για κάθε τύπο βάσης 

δικτυώματος φαίνονται στα Διαγράμματα 8-4 ως 8-6, ενώ στα Διαγράμματα 8-7 ως 
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8-9 παρουσιάζουμε το πλήθος των απαιτούμενων αναγωγών (reductions) για κάθε 

τύπο βάσης. Δεδομένου ότι το πλήθος των αναγωγών και/ή διεξοδικών ενθέσεων που 

απαιτούνται για την κατά LLL αναγωγή μιας βάσης δεν εξαρτάται από τη χρήση της 

τεχνικής των “buffered transformations”, παραλείπουμε τις γραφικές παραστάσεις 

των αντίστοιχων “buffered” εκδοχών από τα Διαγράμματα 8-4 ως 8-9. Παρότι η 

διαφορά στο συνολικό πλήθος των διεξοδικών ενθέσεων ανάμεσα στους δύο 

αλγορίθμους είναι αμελητέα, από τα Διαγράμματα 8-7 ως 8-9 είναι προφανές πως το 

συνολικό πλήθος των αναγωγών που απαιτούνται από τον αλγόριθμο    είναι κατά 

πολύ μεγαλύτερο συγκριτικά με τον αλγόριθμο που προτείναμε. Το γεγονός αυτό 

γίνεται ακόμη πιο εμφανές όταν συγκρίνουμε το συνολικό πλήθος αναγωγών που 

απαιτούνται για τις βάσεις υψηλότερων διαστάσεων, όπου η διαφορά υπερβαίνει το 

200%. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός πως ο αλγόριθμος    εκτελεί τις 

αναγωγές προοδευτικά και όχι άμεσα χάρη στη λεγόμενη «Σταδιακή Αναγωγή 

Μεγέθους» (Lazy Size Reduction) που εκτελεί ο Αλγόριθμος Εγγύτερου Επιπέδου 

του Babai με αποτέλεσμα να απαιτούνται πολύ περισσότερες αναγωγές. 

 

 

 
Εικόνα 8-4: Το συνολικό πλήθος διεξοδικών ενθέσεων των δύο αλγορίθμων για 

τις βάσεις «Τύπου Α’». 
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Εικόνα 8-5: Το συνολικό πλήθος διεξοδικών ενθέσεων των δύο αλγορίθμων για 

τις βάσεις «Τύπου Β’». 

 

 
Εικόνα 8-6: Το συνολικό πλήθος διεξοδικών ενθέσεων των δύο αλγορίθμων για 

τις βάσεις «Τύπου Γ’». 

 



173 
 

 
Εικόνα 8-7: Το συνολικό πλήθος αναγωγών των δύο αλγορίθμων για τις βάσεις 

«Τύπου Α’». 
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Εικόνα 8-8: Το συνολικό πλήθος αναγωγών των δύο αλγορίθμων για τις βάσεις 

«Τύπου Β’». 

 
Εικόνα 8-9: Το συνολικό πλήθος αναγωγών των δύο αλγορίθμων για τις βάσεις 

«Τύπου Γ’». 

          Μια ακόμη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι πως το πλήθος των 

απαιτούμενων αναγωγών είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του πλήθους των διεξοδικών 

ενθέσεων για αμφότερους τους αλγορίθμους που εξετάσαμε με αποτέλεσμα να 

αποτελούν «βαρύτερη» πράξη και κάνοντας τον αλγόριθμο που προτείναμε 

σημαντικά ταχύτερο. 

          Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη πως το συνολικό πλήθος αναγωγών που απαιτεί ο 

   σε σχέση με την παραλλαγή του αλγορίθμου Schnorr-Euchner που προτείναμε 

είναι πολύ μεγαλύτερο, αναμέναμε πως η προσωρινά αποταμιευμένη (buffered) 

εκδοχή του θα επωφελούνταν ως προς το χρόνο εκτέλεσης συγκριτικά με την «απλή» 

εκδοχή του καθώς το buffer χρειάζεται να «αδειάζει» συχνότερα. Ωστόσο, οι χρόνοι 

εκτέλεσης των Διαγραμμάτων 8-1 ως 8-3 δείχνουν φανερά πως αυτό δεν συμβαίνει. 

          Κάθε φορά που πραγματοποιείται μια διεξοδική ένθεση, αμφότεροι οι 

αλγόριθμοι πρέπει να οπισθοδρομήσουν στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η 

εισαγωγή προκειμένου να διατηρηθεί η ορθότητα του αλγορίθμου. Ωστόσο, αυτό 
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επιβαρύνει περεταίρω το συνολικό πλήθος των αναγωγών που απαιτούνται για την 

επίτευξη μιας ανηγμένης κατά LLL βάσης. Σύμφωνα με τα Διαγράμματα 8-4 ως 8-6, 

η διαφορά αυτή αυξάνει (μολονότι αργά) με αποτέλεσμα ο    να επιβαρύνεται με 

έναν επιπρόσθετο αριθμό αναγωγών. 

          Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, ο αλγόριθμος    έχει αποδειχθεί πως έχει 

καλύτερη ασυμπτωτική πολυπλοκότητα [Nguyen και Stehlé, 2009]. 
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9  Εφαρμογές  των  αλγορίθμων  αναγωγής  βάσεων 

δικτυωμάτων 

 

          Στο Κεφάλαιο 4, είδαμε πώς τα δικτυώματα και τα δύσκολα προβλήματα που 

σχετίζονται με αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

κρυπτοσυστημάτων. Στο παρόν κεφάλαιο θεωρούμε τους αλγορίθμους αναγωγής 

βάσης που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια ως μαύρα κουτιά και 

ολοκληρώνουμε τη μελέτη μας κάνοντας μια σύντομη επισκόπηση των εφαρμογών 

που αυτοί έχουν στην πράξη από τη σκοπιά ενός κρυπταναλυτή. Το Κεφάλαιο αυτό 

χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνεται έμφαση στη χρήση των αλγορίθμων 

αναγωγής για την κρυπτανάλυση του πρώτου γνωστού κρυπτοσυστήματος δημοσίου 

κλειδιού: του κρυπτοσυστήματος γυλιού (knapsack) των Merkle-Hellman [Merkle 

και Hellman, 1978]. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε τον διάσημο αλγόριθμο του 

Coppersmith [Coppersmith, 1996] ο οποίος αποτέλεσε το έναυσμα για μια νέα 

κατηγορία επιθέσεων βασισμένων σε δικτυώματα (lattice-based attacks) κατά του 

κρυπτοσυστήματος RSA [Rivest, Shamir και Adleman, 1978] και παραθέτουμε μια 

απλή εφαρμογή του. 

 

9.1  Το  πρόβλημα  αθροίσματος  υποσυνόλου 

 

Ας θεωρήσουμε ένα σύνολο   διακεκριμένων φυσικών αριθμών:  

                 

και έναν φυσικό αριθμό   οποίος καλείται μέγεθος του γυλιού. Το πρόβλημα του 

αθροίσματος υποσυνόλου αναζητά ένα υποσύνολο δεικτών: 

              

τέτοιο ώστε το άθροισμα των αντίστοιχων στοιχείων του   να ισούται με s: 

         (9.1) 

εφόσον ένα τέτοιο υποσύνολο υπάρχει. 

Μπορούμε να παρομοιάσουμε το σύνολο   με ένα σύνολο αντικειμένων με βάρη 

             και τον αριθμό   με το μέγεθος ενός ιδεατού γυλιού. Τότε, το 

πρόβλημα αυτό μπορεί να διατυπωθεί ως το πρόβλημα εύρεσης ενός συνδυασμού 

αντικειμένων (εάν υπάρχει), έτσι ώστε ο γυλιός να γεμίσει ακριβώς με αυτά. 
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Εικόνα 9-1: Το πρόβλημα του αθροίσματος υποσυνόλου. 

Πιο φορμαλιστικά, το πρόβλημα του αθροίσματος υποσυνόλου μπορεί να περιγραφεί 

ως εξής: 

Ας θεωρήσουμε τη χαρακτηριστική συνάρτηση του υποσυνόλου δεικτών  : 

     
         
        

             

Η εξίσωση (9.1) μπορεί να ξαναγραφεί με τη βοήθεια της χαρακτηριστικής 

συνάρτησης ως: 

     
 
                 (9.2) 

Συνεπώς, το πρόβλημα του αθροίσματος υποσυνόλου αναζητά αν               

       έτσι ώστε να επαληθεύεται η εξίσωση (9.2). 

 

Στη γενικότητά του, το πρόβλημα του γυλιού είναι NP-πλήρες [Garey και Johnson, 

1979]. Ωστόσο, μερικές ειδικές περιπτώσεις του μπορούν να «σπάσουν» εύκολα. 

 

Ορισμός 9.1: Μια ακολουθία στοιχείων:            καλείται υπεραυξητική 

(superincreasing) αν-ν κάθε όρος της είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα όλων των 

προηγούμενων, δηλαδή αν-ν: 

                  
   . 

 

Το πρόβλημα του αθροίσματος υποσυνόλου για υπεραυξητικές ακολουθίες μπορεί να 

λυθεί αναδρομικά σε πολυωνυμικό χρόνο με τη βοήθεια του ακόλουθου άπληστου 

αλγόριθμου [Shamir, 1984]: 

Ξεκινώντας με το   , θέτουμε:      
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Στη συνέχεια, αγνοούμε το αντικείμενο    και αναζητούμε τη λύση του προβλήματος 

αθροίσματος υποσυνόλου για τα εναπομείναντα στοιχεία:              και μέγεθος 

γυλιού:            . 

Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό, θέτουμε:         
               

   
   

             
   
   

  

και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τα στοιχεία:              και μέγεθος 

γυλιού: 

                                         

Επαγωγικά μπορούμε να δούμε πως τα      και    δίνονται από τους παρακάτω 

τύπους: 

                         ,            όπου:        και 

     
                 

     
   

               
     
   

 ,          

 

9.2  Το  Κρυπτοσύστημα  γυλιού 

 

          Το 1978 οι Ralph Merkle και Martin Hellman πρότειναν ένα από τα πρώτα 

σχήματα κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού το οποίο στηρίζεται στο πρόβλημα 

αθροίσματος υποσυνόλου και είναι γνωστό ως κρυπτοσύστημα γυλιού (knapsack 

cryptosystem) [Merkle και Hellman, 1978]. 

          Για να περιγράψουμε συνεκτικά τις διαδικασίες παραγωγής κλειδιών, 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, θεωρούμε και πάλι τις γνωστές από το 

χώρο της κρυπτολογίας οντότητες Alice και Bob, οι οποίες επιθυμούν να 

επικοινωνήσουν «με ασφάλεια». 

          Το κρυπτοσύστημα γυλιού χρησιμοποιεί δυο γυλιούς ως κλειδιά. Ο πρώτος 

αποτελεί έναν «δύσκολο» γυλιό και αποτελεί το δημόσιο κλειδί, ενώ ο δεύτερος είναι 

ένας «εύκολος» γυλιός ο οποίος όπως είναι εύλογο, κρατείται μυστικός. 

Ας υποθέσουμε πως η Alice θέλει να στείλει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα στον 

Bob. Αρχικά, o Bob επιλέγει ως «εύκολο» γυλιό μια υπεραυξητική ακολουθία: 

          , η οποία ικανοποιεί τα σχέσεις: 

     ,                                                               
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Επιπλέον, ο Bob επιλέγει δύο φυσικούς αριθμούς   και   που ικανοποιούν τις 

σχέσεις: 

     
 
   ,         ,                  

και οι οποίοι καλούνται μόδιο (modulus) και πολλαπλασιαστής (multiplier) 

αντίστοιχα. Η τελευταία σχέση εξασφαλίζει πως ο   είναι αντιστρέψιμος modulo  . 

          Τέλος, ο Bob επιλέγει μια μετάθεση   των ακεραίων         και υπολογίζει 

το δημόσιο κλειδί του από τις ισοτιμίες: 

                  ,          ,                                 (9.3) 

Η ακολουθία            είναι ο «δύσκολος» γυλιός. Η υπεραυξητική ακολουθία 

          , το μόδιο  , ο πολλαπλασιαστής   και η μετάθεση   αποτελούν το 

ιδιωτικό κλειδί του Bob και συνεπώς κρατούνται μυστικά. 

Σημειώνουμε πως              , καθώς διαφορετικά θα είχαμε: 

         
                

πράγμα αδύνατο. 

          Έστω ότι η Alice έχει διαιρέσει το μήνυμα που επιθυμεί να στείλει στον Bob σε 

τμήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να αναπαρασταθεί ως μια  -άδα δυαδικών 

ψηφίων:        . Χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Bob, κρυπτογραφεί το 

κάθε τμήμα του μηνύματος στον φυσικό αριθμό:        
 
   . 

          Για να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα που έλαβε, ο Bob χρησιμοποιεί τις 

ιδιωτικές ποσότητες   και   για να υπολογίσει:                         . 

Παρατηρούμε ότι:                  
 
       

    
 
             

 
   . 

Αυτό είναι ένα πρόβλημα αθροίσματος υποσυνόλου με μια μετατεθειμένη 

υπεραυξητική ακολουθία (η αρχική ακολουθία μπορεί να ανακτηθεί εύκολα). Ο Bob 

μπορεί εύκολα να λύσει το πρόβλημα αυτό και να ανακτήσει το καθαρό κείμενο που 

αντιστοιχεί στο τμήμα. 

 

Η παραπάνω διαδικασία συνοψίζεται στην παρακάτω εικόνα: 

Alice Bob 

Παραγωγή Κλειδιών 

  Επιλέγει μια υπεραυξητική 

ακολουθία           . 

 Επιλέγει το μόδιο   και 
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τον πολλαπλασιαστή  . 

 Επιλέγει μια μετάθεση   των  

ακεραίων        . 

 Υπολογίζει τον «δύσκολο» γυλιό:    

           από τις ισοτιμίες: 

                                                                                         

                            

 Δημοσιοποιεί τον «δύσκολο» γυλιό: 

                      

Κρυπτογράφηση 

 Διαιρεί το καθαρό κείμενο   

σε τμήματα:            με 

αντίστοιχες δυαδικές παραστάσεις: 

  
   
  
   
    

   
 για κάθε        . 

 Για κάθε τμήμα, υπολογίζει το 

αντίστοιχο κρυπτοκείμενο:  

       
   
  

 

   

           

 Αποστέλει το κρυπτοκείμενο: 

             

στον Bob. 

 

Αποκρυπτογράφηση 

  Για κάθε τμήμα   , υπολογίζει: 

      
                     

και ανακτά το καθαρό κείμενο κάθε                                                                                    

τμήματος. 

Εικόνα 9-2: Οι διαδικασίες παραγωγής κλειδιών, κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης σύμφωνα με το κρυπτοσύστημα γυλιού. 

 

9.3  Κρυπτανάλυση  του  Κρυπτοσυστήματος  γυλιού 

 

          Παρότι το κρυπτοσύστημα γυλιού στηρίζεται σε ιδέες απλούστερες από το 

κρυπτοσύστημα RSA, μπορεί να κρυπταναλυθεί εύκολα [Shamir, 1984]. Σε αυτήν 

την ενότητα παρουσιάζουμε μια μέθοδο κρυπτανάλυσης του κρυπτοσυστήματος 

γυλιού με τη βοήθεια αλγορίθμων αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων όπως ο LLL. Η 

μέθοδος αυτή οφείλεται στους Odlyzko και Lagarias [Lagarias και Odlyzko, 1985]. 
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          Έστω ότι            είναι το δημόσιο κλειδί του Bob και   το κρυπτοκείμενο 

που η Alice του αποστέλλει. Με δεδομένες τις πληροφορίες αυτές, ένας επίδοξος 

κρυπταναλυτής κατασκευάζει τον ακόλουθο             πίνακα  : 

   

 
 
 
 
 
 
   
   
   

 

    
    
    

   
   
   

 
    
   

 
 
 
 
 

 

Είναι προφανές πως αν οι γραμμές του πίνακα   θεωρηθούν ως διανύσματα του 

    , τότε αυτά είναι γραμμικά ανεξάρτητα (καθώς           ) και άρα 

συνιστούν βάση κάποιου δικτυώματος       . Από την υπόθεση γνωρίζουμε ότι 

πρέπει να υπάρχουν            εν      , τέτοια ώστε:                  

 . 

Συνεπώς, το δικτύωμα   θα περιέχει και το διάνυσμα: 

                                                    

όπου:       η  -οστή γραμμή του πίνακα  ,           . 

Παρατηρούμε πως: 

          
    

                       

και συνεπώς το    είναι μικρό διάνυσμα, σε αντίθεση με τα διανύσματα: 

                      που είναι μεγάλα. Επομένως, έχει νόημα να εφαρμόσουμε τον 

αλγόριθμο LLL (ή οποιονδήποτε άλλο από τους αλγόριθμους αναγωγής που 

περιγράψαμε) στις γραμμές του πίνακα Μ, ώστε να αναζητήσουμε μια ανηγμένη 

κατά LLL βάση που θα περιέχει κάποιο διάνυσμα με συνιστώσες στο      . Εάν 

εντοπίσουμε ένα τέτοιο διάνυσμα, ελέγχουμε αν το αντίστοιχο άθροισμα υποσυνόλου 

είναι πράγματι ίσο με το κρυπτοκείμενο. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

πιθανότητα η ανηγμένη βάση που θα βρεθεί να περιέχει κάποιο διάνυσμα με 

συνιστώσες στο       , δηλαδή της μορφής: 

                                                        

Σε αυτήν την περίπτωση, παίρνουμε το αντίθετο διάνυσμα –    και ελέγχουμε το 

αντίστοιχο άθροισμα υποσυνόλου. Παρότι γνωρίζουμε πως ένα τέτοιο ανηγμένο 

διάνυσμα υπάρχει, ενδέχεται ο αλγόριθμος αναγωγής που χρησιμοποιήσαμε να μη 

βρει κανένα τέτοιο. Σε αυτήν την περίπτωση, λέμε πως η προσπάθεια 
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αποκρυπτογράφησης έχει αποτύχει και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με 

μεγαλύτερη τιμή για την παράμετρο εισόδου  . 

          Για την καλύτερη κατανόηση του κρυπτοσυστήματος γυλιού και της 

διαδικασίας μέσω της οποίας αυτό μπορεί να «σπάσει», παραθέτουμε ένα 

παράδειγμα. 

 

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε πως οι Alice και Bob επιθυμούν να επικοινωνήσουν με 

ασφάλεια. Συγκεκριμένα, έστω ότι η Alice θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στον Bob, 

εξασφαλίζοντας πως αυτό θα είναι ακατάληπτο από πιθανούς ωτακουστές. Αρχικά, ο 

Bob θα πρέπει να υπολογίσει το ιδιωτικό και το δημόσιο κλειδί του και να 

δημοσιοποιήσει το τελευταίο. Έστω ότι ο Bob κατασκευάζει την υπεραυξητική 

ακολουθία μήκους     :             με βάση τον ακόλουθο κανόνα: 

 Ως    ορίζει τον μικρότερο πρώτο αριθμό που υπερβαίνει το    και 

 για    , ορίζουμε ως    τον μικρότερο πρώτο αριθμό που είναι 

μεγαλύτερος από το      . 

Βρίσκουμε έτσι, την υπεραυξητική ακολουθία: 

                               

                                  

                                    

                                          

                                             

 

Στη συνέχεια, ας υποθέσουμε πως εκλέγει ως μόδιο   τον μικρότερο πρώτο αριθμό 

που είναι μεγαλύτερος από το    
 
   : 

              

ενώ για πολλαπλασιαστή  , τον ακέραιο   
 

 
  , δηλαδή τον πλησιέστερο ακέραιο στο 

 

 
. Αυτό είναι περίπου ίσο με τον αριθμητικό μέσο των όρων της υπεραυξητικής 

ακολουθίας. 

            

Επιπλέον, έστω ότι χρησιμοποιεί τη μετάθεση: 
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Τέλος, ο Bob υπολογίζει το δημόσιο κλειδί του από τις ισοτιμίες (9.3). Θα είναι: 

 

                                          

                                          

                                          

                                             

                                            

 

Στη συνέχεια, ο Bob δημοσιοποιεί την ακολουθία:             και μπορεί πλέον να 

λαμβάνει κρυπτογραφημένα μηνύματα. 

 

Ας υποθέσουμε τώρα πως η Alice θέλει να στείλει το μήνυμα: “iloveyoubob” στον 

Bob και πως διαιρεί το μήνυμά της σε τριάδες. Δεδομένου πως το μήκος του 

μηνύματος δεν είναι πολλαπλάσιο του 3, η Alice πρέπει να συμπληρώσει μερικά 

πλασματικά γράμματα στο τέλος του μηνύματος ώστε αυτό να γίνει διαιρετό με το 3. 

Έστω λοιπόν πως προσθέτει άλλο ένα γράμμα στο τέλος, σχηματίζοντας έτσι το 

καθαρό μήνυμα: “iloveyoubobz”. 

 

Το Αγγλικό αλφάβητο αποτελείται από 26 γράμματα (θεωρούμε πως ο χαρακτήρας 

του κενού δε συμπεριλαμβάνεται στο αλφάβητό μας) και συνεπώς υπάρχουν 

συνολικά           διακεκριμένες τριάδες γραμμάτων, οι οποίες αν διαταχθούν 

λεξικογραφικά είναι οι: 

                                             . 

 

Ορισμός 9.2: Μια τριάδα     προηγείται λεξικογραφικά μιας τριάδας        αν-ν: 

 Ο χαρακτήρας   προηγείται αλφαβητικά του    ή 

      και ο χαρακτήρας   προηγείται του χαρακτήρα    ή 

      και      και ο χαρακτήρας    προηγείται του χαρακτήρα   . 

 

Ορισμός 9.3: Αν     είναι μια τριάδα χαρακτήρων, τότε ορίζουμε την αντίστοιχη 

τριάδα θετικών ακεραίων            με               να είναι οι δείκτες των 

    και   αντίστοιχα στο χρησιμοποιούμενο αλφάβητο. 

 

Ορισμός 9.4: Ορίζουμε ως δείκτη της τριάδας χαρακτήρων    , τον αριθμό: 
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ο οποίος είναι ο αύξων αριθμός της τριάδας στην λεξικογραφικά διατεταγμένη 

ακολουθία όλων των τριάδων. 

 

Σημειώνουμε πως ο παραπάνω τύπος υπολογίζει τον δείκτη   συναρτήσει των       

       . Για τον υπολογισμό των    από το  , αρκεί να παρατηρήσει κανείς πως: 

                              και επομένως αρκεί να 

προσδιοριστεί η αναπαράστασή του     στο 26-δικό σύστημα αρίθμησης. 

 

Οι παραπάνω ορισμοί μπορούν εύκολα να γενικευτούν για κάθε    . 

 

Ένα πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Πόσα bits απαιτούνται ώστε να 

μπορούμε να αναπαραστήσουμε μονοσήμαντα και τις     δυνατές τριάδες 

χαρακτήρων; 

 

Για να δώσουμε απάντηση, ας εξετάσουμε το πρόβλημα γενικότερα. Έστω ότι το 

αλφάβητό μας αποτελείται από   χαρακτήρες και ότι θέλουμε να χωρίσουμε το 

κείμενό μας σε  -άδες, όπου:         . Στόχος μας είναι να υπολογίσουμε το πλήθος 

των bits που απαιτούνται για να είναι εφικτή η μονοσήμαντη αναπαράσταση των    

συνδυασμών. Επί της ουσίας, αναζητούμε έναν φυσικό αριθμό   τέτοιο ώστε να 

ικανοποιείται η σχέση: 

           
 

Παίρνοντας λογαρίθμους με βάση το 2, η παραπάνω σχέση μας δίνει: 

 

          
         
               

         
               

         
              

 

Άρα, χρησιμοποιώντας τον τύπο που μόλις βρήκαμε με      και    , βλέπουμε 

ότι απαιτούνται:              bits για τη μονοσήμαντη αναπαράσταση του δείκτη 

κάθε τριάδας γραμμάτων στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Συνεπώς, κάνουμε την 

αντιστοίχιση: 

           
    

  

   

           

 

Η Alice μετατρέπει τη δυαδική συμβολοσειρά          σε άθροισμα υποσυνόλου 

με τη βοήθεια του δημοσίου κλειδιού του Bob: 
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Στηριζόμενη στα όσα αναφέραμε, η Alice κάνει τους υπολογισμούς που φαίνονται 

στην παρακάτω εικόνα (και κάνοντας επέκταση προσήμου όπου χρειάζεται ώστε να 

λάβει δυαδικές αλυσίδες ισομήκεις με το δημόσιο κλειδί του Bob) για κάθε τριάδα: 

 

                        

                                   

                                    

                                   

                                   

Εικόνα 9-3: Κωδικοποίηση του μηνύματος της Alice σε δυαδικές συμβολοσειρές. 

 

Χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Bob, η Alice κρυπτογραφεί το κάθε τμήμα 

του μηνύματος, λαμβάνοντας έτσι το κρυπτοκείμενο          : 

                                                        

Ο Bob μπορεί εύκολα να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα με τη βοήθεια του modulus, 

του πολλαπλασιαστή και της υπεραυξητικής ακολουθίας            . 

 

Ας δούμε τώρα πώς κάποιος επίδοξος κρυπταναλυτής (Eve) μπορεί να «σπάσει» το 

κρυπτοσύστημα γυλιού με έναν αλγόριθμο αναγωγής βάσεων όπως ο LLL. 

 

Ας υποθέσουμε λοιπόν πως η Eve υποκλέπτει το κρυπτογραφημένο μήνυμα: 

                                                  

που η Alice στέλνει στον Bob. Επιπλέον, γνωρίζει την ακολουθία             

καθώς αυτή είναι το δημόσιο κλειδί του Bob. Για το πρώτο τμήμα του μηνύματος, η 

Eve σχηματίζει τον       πίνακα: 
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Εικόνα 9-4: Ο       πίνακας βάσης του δικτυώματος που αντιστοιχεί στο 1
ο
 

τμήμα του μηνύματος. 

Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο LLL με τις εξ’ ορισμού παραμέτρους        
 

 
 
 

 
  

στον παραπάνω πίνακα, η Eve παίρνει την παρακάτω ανηγμένη κατά LLL βάση του 

ίδιου δικτυώματος: 

 

 

Εικόνα 9-5: Η ανηγμένη κατά LLL βάση του δικτυώματος που αντιστοιχεί στο 

1
ο
 τμήμα του μηνύματος. 

Από τον πίνακα της Εικόνας 9-5, η Eve παρατηρεί πως η 10
η
 γραμμή αποτελείται 

από ακέραιους αριθμούς από το σύνολο       και άρα εξάγει το διάνυσμα: 

                                        

το οποίο αντιστοιχεί στον δείκτη        και συνεπώς η τριάδα καθαρού κειμένου 

είναι        
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Ομοίως, για το δεύτερο τμήμα του κρυπτοκειμένου, η Eve σχηματίζει τον       

πίνακα: 

 

 

Εικόνα 9-6: Ο       πίνακας βάσης του δικτυώματος που αντιστοιχεί στο 2
ο
 

τμήμα του μηνύματος. 

και με εφαρμογή του LLL με τις τετριμμένες παραμέτρους, λαμβάνει τη βάση με 

πίνακα: 

 

 

Εικόνα 9-7: Η ανηγμένη κατά LLL βάση του δικτυώματος που αντιστοιχεί στο 

2
ο
 τμήμα του μηνύματος. 

Η 15
η
 γραμμή αποτελεί ένα δυαδικό διάνυσμα και άρα η Eve εξάγει το: 

                                       

Το οποίο είναι η δυαδική παράσταση του 14324 και άρα:        , που αντιστοιχεί 

στην τριάδα καθαρού κειμένου      . 
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Κατ’ αναλογία, για το τρίτο τμήμα του κρυπτοκειμένου, η Eve κατασκευάζει τον 

πίνακα: 

 

 

Εικόνα 9-8: Ο       πίνακας βάσης του δικτυώματος που αντιστοιχεί στο 3
ο
 

τμήμα του μηνύματος. 

Ο αλγόριθμος LLL για την παραπάνω βάση με τις τετριμμένες παραμέτρους παράγει 

την ακόλουθη ανηγμένη κατά LLL βάση: 

 

 

Εικόνα 9-9: Η ανηγμένη κατά LLL βάση του δικτυώματος που αντιστοιχεί στο 

3
ο
 τμήμα του μηνύματος. 

Η 10
η
 γραμμή του πίνακα της Εικόνας 9-9 φανερώνει το διάνυσμα: 
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το οποίο με τη σειρά του οδηγεί την Eve στον δείκτη       , ο οποίος αντιστοιχεί 

στην τριάδα “oub”. 

 

Τέλος, η Eve σχηματίζει τον πίνακα της Εικόνας 9-10 για το τελευταίο τμήμα του 

κρυπτοκειμένου: 

 

 

Εικόνα 9-10: Ο       πίνακας βάσης του δικτυώματος που αντιστοιχεί στο 4
ο
 

τμήμα του μηνύματος. 

Για τη βάση αυτή, ο αλγόριθμος LLL με τις τετριμμένες παραμέτρους:        
 

 
 
 

 
  

επιστρέφει τον παρακάτω πίνακα: 
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Εικόνα 9-11: Η ανηγμένη κατά LLL βάση του δικτυώματος που αντιστοιχεί στο 

4
ο
 τμήμα του μηνύματος με παράμετρο   

 

 
. 

Ωστόσο, όπως παρατηρούμε, καμία από τις γραμμές του πίνακα της ανηγμένης βάσης 

δεν περιέχει στοιχεία είτε μόνο από το σύνολο       είτε μόνο από το σύνολο 

      . Συνεπώς, η προσπάθεια αποκρυπτογράφησης έχει αποτύχει. Η Eve επιχειρεί 

εκ νέου να αποκρυπτογραφήσει το 4
ο
 τμήμα, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά 

μεγαλύτερη τιμή για την παράμετρο δ. 

Ας υποθέσουμε πως εκλέγει:   
 

 
  

 
 

 

 
. 

 

Ο πίνακας της ανηγμένης βάσης που επιστρέφει ο LLL με παραμέτρους:       

 
 

 
 
 

 
  φαίνεται στην Εικόνα 9-12. 

 

 

Εικόνα 9-11: Η ανηγμένη κατά LLL βάση του δικτυώματος που αντιστοιχεί στο 

4
ο
 τμήμα του μηνύματος με παράμετρο   

 

 
. 

Βλέπουμε πως αυτή τη φορά, ο LLL μας φανέρωσε το διάνυσμα: 

                                       

στην 7
η
 γραμμή του πίνακα της ανηγμένης βάσης. Επομένως, η Eve ανακαλύπτει πως 

το τελευταίο τμήμα του κρυπτοκειμένου αντιστοιχεί στο δείκτη        που με τη 

σειρά του αντιστοιχεί στην τριάδα: “obz”. 

Συνενώνοντας τα καθαρά κείμενα που ανέκτησε, η Eve έχει ανακαλύψει το μυστικό 

μήνυμα της Alice προς τον Bob: 
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9.4  Εύρεση  μικρών  ριζών  πολυωνυμικών  ισοτιμιών  μιας  μεταβλητής 

 

Ορισμός 9.5: Ένα πολυώνυμο      βαθμού   καλείται μονικό (monic) αν-ν ο 

συντελεστής του μεγιστοβάθμιου όρου του είναι ίσος με τη μονάδα. 

 

Ας θεωρήσουμε έναν φυσικό αριθμό      του οποίου η πρωτογενής ανάλυση είναι 

άγνωστη και ο οποίος υποθέτουμε πως έχει έναν διαιρέτη     , για κάποιο 

     . Επιπλέον, ας είναι      ένα μονικό πολυώνυμο βαθμού  . Αναζητούμε 

μικρές ρίζες του πολυωνύμου   modulo  , δηλαδή όλες τις λύσεις    που 

ικανοποιούν τη σχέση: 

                          

όπου:   είναι ένα απόλυτο άνω φράγμα του μεγέθους των λύσεων. 

          Η απαίτηση το      να είναι μονικό δεν είναι αυστηρή. Ας υποθέσουμε πως ο 

μεγιστοβάθμιος συντελεστής της       είναι     . Σε αυτήν την περίπτωση, 

μπορούμε να κάνουμε το       μονικό πολλαπλασιάζοντάς το με τον 

πολλαπλασιαστικό αντίστροφο του    modulo  . Εναλλακτικά, μπορούμε να βρούμε 

μια μη-τετριμμένη παραγοντοποίηση του   και να εργαστούμε παίρνοντας ως 

modulo τους παράγοντες του  . Στα επόμενα, θα υποθέτουμε πάντα πως το      

είναι μονικό χωρίς να βλάπτεται η γενικότητα. 

 

9.4.1  Ο  αλγόριθμος  του  Coppersmith 

 

          Το 1996, ο Don Coppersmith παρουσίασε μια μέθοδο εφαρμογής της αναγωγής 

βάσης δικτυωμάτων ώστε να βρεθούν μικρές ρίζες μιας πολυωνυμικής ισοτιμίας μιας 

μεταβλητής [Coppersmith, 1996]. Ο αλγόριθμος αυτός υπονοεί πως με εφαρμογή του 

αλγορίθμου LLL, είναι δυνατόν να «σπάσουμε» σε πολυωνυμικό χρόνο 

κρυπτοσυστήματα RSA με μικρούς δημόσιους εκθέτες [Coppersmith, 1997]. Ένα 

χρόνο αργότερα, ο Ν. Howgrave-Graham πρότεινε μια αναδιατύπωση της μεθόδου 

[Howgrave-Graham, 1997] την οποία θα παρουσιάσουμε παρακάτω. 

          Η μέθοδος του Coppersmith ανάγει το πρόβλημα της επίλυσης μιας 

πολυωνυμικής ισοτιμίας μιας μεταβλητής στο σύνολο   , στην επίλυση μιας 

πολυωνυμικής εξίσωσης μιας μεταβλητής στο σύνολο  . Με άλλα λόγια, δοθέντος 
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ενός μονικού πολυωνύμου     , κατασκευάζουμε ένα πολυώνυμο      του οποίου 

το σύνολο λύσεων περιέχει όλες τις μικρές ρίζες modulo b της      πάνω στους 

ακεραίους: 

               
         
                                

 

Η κεντρική ιδέα της μεθόδου του Coppersmith είναι η κατασκευή μιας πολυωνυμικής 

συνάρτησης      από την      και περιγράφεται από τα ακόλουθα δυο βήματα: 

1. Σταθεροποιούμε έναν ακέραιο   του οποίου ο ρόλος θα εξηγηθεί παρακάτω. 

Κατασκευάζουμε μια συλλογή C πολυωνύμων:                     έτσι 

ώστε όλα να έχουν ως μικρές ρίζες modulo    τις ρίζες   . Μια τέτοια 

συλλογή ορίζεται από τις σχέσεις: 

                         

                         

2. Θεωρούμε ως       κάποιον ακέραιο γραμμικό συνδυασμό των   : 

              

 

   

      ά          

έτσι ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη:           . 

Παρατηρούμε πως στο βήμα 2: 

                           
          
                     

Επιπλέον, επειδή           , η ανωτέρω ισοτιμία ισχύει ως εξίσωση και άρα: 

              

Το βήμα 2 απαιτεί να βρούμε κατάλληλους συντελεστές            προκειμένου 

να ορίσουμε την      και τέτοιους ώστε           . Όπως θα δούμε, αυτό 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του αλγορίθμου LLL. Ας θεωρήσουμε τα   σε πλήθος 

διανύσματα με συνιστώσες τους συντελεστές των πολυωνύμων               . 

Τότε, οι ακέραιοι γραμμικοί συνδυασμοί των διανυσμάτων αυτών σχηματίζουν ένα 

δικτύωμα  . Εφαρμόζοντας έναν αλγόριθμο αναγωγής βάσης όπως ο LLL, μπορούμε 

να βρούμε σε πολυωνυμικό χρόνο ένα διάνυσμα συντελεστών με μικρό μέτρο, το 

οποίο αντιστοιχεί στην πολυωνυμική συνάρτηση      . Επομένως, η κατασκευή της  

     μπορεί να γίνει σε πολυωνυμικό χρόνο μέσω κάποιου αλγόριθμου αναγωγής 

βάσης δικτυώματος. 
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Τέλος, πρέπει να υπολογίσουμε τις ακέραιες ρίζες του     . Αυτό μπορεί επίσης να 

γίνει σε πολυωνυμικό χρόνο με κάποιον αλγόριθμο παραγοντοποίησης πολυωνύμων 

όπως ο αλγόριθμος του Berlekamp [Berlekamp, 1967] ή ο αλγόριθμος των Cantor-

Zassenhaus [Cantor και Zassenhaus, 1981]. 

Θεώρημα (Howgrave-Graham): Ας είναι      ένα πολυώνυμο βαθμού   με   

μονώνυμα,   ένας θετικός ακέραιος και     ένα απόλυτο άνω φράγμα των 

λύσεων. Εάν ισχύουν οι συνθήκες: 

(1)                               

(2)         
  

  
 

τότε         στο σύνολο  . 

Απόδειξη: 

Έχουμε: 

              
 

   

   

        
  

   

   

          
 

   

   

      

   

   

                

Όμως από την πρώτη συνθήκη, γνωρίζουμε πως το    διαιρεί το       και συνεπώς 

η ισοτιμία ισχύει ως εξίσωση, δηλαδή:         στο  . 

                                                                                                                                                                    

 

          Η συνθήκη (2) μπορεί να διατυπωθεί ισοδύναμα και με τη βοήθεια του βαθμού 

  του πολυωνύμου   ως:         
  

    
 

          Το Θεώρημα Howgrave-Graham [Howgrave-Graham, 1997] μας δίνει δυο 

κριτήρια κάτω από τα οποία μπορούμε να βρούμε ένα πολυώνυμο      που 

μηδενίζεται στο   στις μικρές του ρίζες. 

          Χρησιμοποιώντας δυνάμεις του πολυωνύμου  , κατασκευάζουμε μια συλλογή 

C πολυωνύμων:                     έτσι ώστε όλα να έχουν τις επιθυμητές ρίζες 

   modulo   . Συνεπώς, για κάθε ακέραιο γραμμικό συνδυασμό  , θα είναι: 

                          

 

   

         

Επομένως, κάθε γραμμικός συνδυασμός ικανοποιεί τη συνθήκη (1) του Θεωρήματος 

του Howgrave-Graham. Από το (άπειρο) σύνολο όλων των δυνατών ακέραιων 

γραμμικών συνδυασμών των   , μας ενδιαφέρει να βρούμε έναν συνδυασμό για τον 
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οποίο να ικανοποιείται και η συνθήκη (2). Άρα, πρέπει να βρούμε έναν ακέραιο 

συνδυασμό των διανυσμάτων που έχουν ως στοιχεία τους συντελεστές των 

πολυωνύμων         του οποίου η Ευκλείδεια στάθμη να είναι μικρότερη από 
  

  
. 

Αυτό μπορεί να γίνει βρίσκοντας ένα μικρό διάνυσμα του δικτυώματος   που 

παράγεται από τα διανύσματα με τους συντελεστές των       . 

Στόχος μας είναι να δείξουμε πως ο αλγόριθμος LLL βρίσκει ένα διάνυσμα    του 

δικτυώματος   με      
  

  
. 

Σύμφωνα με την Πρόταση 6.8 c) με    , ένα άνω φράγμα του μέτρου του πρώτου 

διανύσματος μιας κατά LLL ανηγμένης βάσης ενός δικτυώματος:                  , είναι: 

                            

Συνεπώς, το μήκος ενός μικρότερου μη-μηδενικού διανύσματος    σε μια κατά LLL 

ανηγμένη βάση (με παράμετρο      ) σχετίζεται με την ορίζουσα του  -διάστατου 

δικτυώματος μέσω της ανίσωσης: 

      
   
          

 
  

Η ορίζουσα του δικτυώματος μπορεί να υπολογιστεί εύκολα από τα διανύσματα των 

συντελεστών των       . Απαιτούμε: 

 
   
          

 
  

   

  
 

καθώς τότε θα ισχύει μεταβατικά ότι:      
   

  
 

  

  
. 

Αν στην παραπάνω σχέση αγνοήσουμε τους όρους χαμηλότερης τάξης, λαμβάνουμε 

την απλουστευμένη συνθήκη: 

           

 

Ορισμός 9.6: Αν   είναι μια βάση ενός   -διάστατου δικτυώματος  , τότε κατά μέσο 

όρο, ένα διάνυσμα βάσης      συνεισφέρει στην ορίζουσα κατά έναν παράγοντα 

μικρότερο από    . Τέτοια διανύσματα θα καλούνται χρήσιμα διανύσματα (helpful 

vector) και θα μας βοηθήσουν να κατασκευάσουμε μια βελτιστοποιημένη βάση του 

δικτυώματος  . 

 

          Το ακόλουθο θεώρημα θα μας δώσει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο μπορούμε 

να υπολογίσουμε τις μικρές ρίζες    ενός μονικού πολυωνύμου βαθμού   οι οποίες 
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είναι:      
 

 
 

  

 
  

 σε πολυωνυμικό χρόνο. Ο μη-αρνητικός πραγματικός αριθμός   

καλείται παράγοντας προσέγγισης (approximation factor). 

Θεώρημα του Coppersmith: Ας είναι   ένας ακέραιος του οποίου η πρωτογενής 

ανάλυση είναι άγνωστη και με διαιρέτη       για κάποιο         και      

 

 
 . Επιπλέον, έστω      ένα μονικό πολυώνυμο βαθμού δ. Τότε, μπορούμε να 

βρούμε όλες τις λύσεις    της ισοτιμίας: 

                        
 

 
 
  

 
      

Ο χρόνος εκτέλεσης κυριαρχείται από τον χρόνο που απαιτείται για την αναγωγή 

κατά LLL μιας βάσης δικτυώματος διάστασης:         με στοιχεία των οποίων το 

δυαδικό μήκος είναι της τάξης           . Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε χρόνο 

             . 

Απόδειξη: 

Ορίζουμε ως άνω φράγμα των λύσεων, την ποσότητα:     
 

 
 

  

 
      και 

εφαρμόζουμε τη μέθοδο δύο βημάτων του Coppersmith που περιγράψαμε παραπάνω. 

Για το πρώτο βήμα, θέτουμε:     
  

  
 . 

Επιπλέον, ορίζουμε τη συλλογή πολυωνυμικών συναρτήσεων C από τους τύπους: 

                                                                 

                                          

για κάποιον ακέραιο        τον οποίο θα βελτιστοποιήσουμε παρακάτω. 

Παρατηρούμε πως καθένα από αυτά τα πολυώνυμα έχει το    ως ρίζα modulo    

κάθε φορά που το πολυώνυμο      έχει το    ως ρίζα modulo   . 

Προχωρώντας στο 2
ο
 βήμα της μεθόδου του Coppersmith, κατασκευάζουμε το 

δικτύωμα   που παράγεται από τα διανύσματα των συντελεστών των πολυωνύμων: 

         και       . 

Παρατηρούμε πως τα πολυώνυμα         και       όπως ορίστηκαν παραπάνω, είναι 

τέτοια ώστε το   -οστό πολυώνυμο (με αυτήν τη διάταξη) να είναι ένα πολυώνυμο 

βαθμού  , για                       . Επομένως, μπορούμε να τα 

διατάξουμε κατά γνησίως αύξουσα τάξη ως προς τον βαθμό τους. 
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Στηριζόμενοι στα παραπάνω, κατασκευάζουμε τη βάση   του δικτυώματος   έτσι 

ώστε να περιέχει στις γραμμές του τα διανύσματα των συντελεστών των πολυωνύμων 

         και       . Όπως γίνεται φανερό λόγω της αύξουσας διάταξης των βαθμών 

των πολυωνύμων, ο   θα είναι ένας κάτω τριγωνικός πίνακας (βλ. Εικόνα 9-12). 

 

 

Εικόνα 9-12: Ο     πίνακας βάσης Β του δικτυώματος L. Το άνω τριγωνικό 

κομμάτι του περιέχει μηδενικά ενώ με “-” σημειώνονται οι συντελεστές των 

πολυωνύμων πλην του μεγιστοβάθμιου. Οι συντελεστές αυτοί ενδέχεται να είναι 

μη-μηδενικοί. 

Προφανώς: 

        
 
 
        

      
             

Θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε την παράμετρο  , ή ισοδύναμα, την ποσότητα: 

      . Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θεωρούμε χρήσιμα τα διανύσματα τα 

οποία συμβάλλουν στον υπολογισμό της ορίζουσας κατά έναν παράγοντα μικρότερο 

από    . Για τα δικά μας δεδομένα, αυτό σημαίνει πως πρέπει να διασφαλίσουμε 

πως τα στοιχεία των διανυσμάτων συντελεστών που αντιστοιχούν στα        κατά 

μήκος της κυρίας διαγωνίου, είναι επίσης χρήσιμα, δηλαδή πως ικανοποιούν τη 

συνθήκη: 

         

Όμως:       
 
  

 
        

  
  

 
 

 και άρα η παραπάνω ανίσωση θα ικανοποιείται 

για 
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        (2) 

Επιπλέον, είναι:     
  

  
  

  

  
  . Συνεπώς, συνδυάζοντας τις παραπάνω 

ανισώσεις, βρίσκουμε πως ένα άνω φράγμα της διάστασης   του δικτυώματος θα 

είναι: 

  
 

 
  

 

 
 
  

  
    

 

 
 
 

 
 

Εκλέγοντας   και   τέτοια ώστε 
 

 
  , βρίσκουμε ότι           . Εκλέγουμε ως 

  τον ψευδομέγιστο (maximal) ακέραιο που ικανοποιεί την ανίσωση (2). Επομένως, 

βρίσκουμε το κάτω φράγμα: 

  
 

 
    

 

 
     

Προκειμένου να αποδείξουμε πλήρως τη χρονική πολυπλοκότητα, πρέπει να βρούμε 

ένα άνω φράγμα για το δυαδικό μήκος των στοιχείων του πίνακα  . Από τον ορισμό 

των      και   , παρατηρούμε πως για κάθε δύναμη     , μπορούμε να ανάγουμε 

τους συντελεστές modulo      μιας και το    πρέπει να είναι ρίζα modulo     . 

Συνεπώς,  μεγαλύτερος συντελεστής στο γινόμενο        έχει δυαδικό μήκος το 

πολύ                    . Δυνάμεις του    
  

 
    

 εμφανίζονται με εκθέτες 

μικρότερους του  . Άρα ένα άνω φράγμα του δυαδικού μήκους των δυνάμεων του   

είναι: 

 
  

 
        

 

 
 
  

 
                    

          Ο αλγόριθμος    [Nguyen και Stehlé, 2005, 2009] που παρουσιάσαμε στο 

Κεφάλαιο 7 επιτυγχάνει μια εξίσου καλή προσέγγιση του SVP με τον αλγόριθμο 

LLL, αλλά έχει καλύτερη πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης. Συγκεκριμένα, 

απαιτεί χρόνο                      , όπου    είναι το ψευδομέγιστο στοιχείο 

του πίνακα  . Επομένως, για την περίπτωσή μας, είναι: 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
             

Σημειώνουμε πως μπορούμε να υποθέσουμε πως        , ειδάλλως το φράγμα 

      
  

 
   

 είναι κενό. Άρα ο απαιτούμενος χρόνος είναι               όπως 

θέλαμε να δείξουμε. 
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          Μένει να δείξουμε πως η προσεγγιστική λύση του SVP που μας δίνει ο 

αλγόριθμος LLL επαρκεί ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε το Θεώρημα 

Howgrave-Graham. Ειδικότερα, πρέπει να δείξουμε πως ο LLL βρίσκει ένα διάνυσμα 

     με      
  

  
. 

Εφόσον ο αλγόριθμος LLL βρίσκει ένα διάνυσμα           με      

 
   

             , απαιτούμε: 

 
   
              

  

  
 

Αντικαθιστώντας την ορίζουσα του δικτυώματος από τη σχέση (1), έχουμε ότι: 

 
   
   

 
 
        

      
  

   

 
  

  
 

ή ακόμη επειδή     : 

 
       

   
   
     

   
          

Απ’ όπου προκύπτει η ακόλουθη συνθήκη για το μέγεθος του  : 

     
 
    

 
    

   
   

   
       
       

Όμως    
 

       
     

       
 

  για κάθε    . Επομένως,  
 

     
 

  και άρα η 

συνθήκη μας απλοποιείται στην: 

     
 
    

 
  

   
   

   
       
           

   
   

   
       
       

ή ισοδύναμα: 

  
 

 
 
   
   

   
       
       

Δεδομένου ότι θέσαμε:   
 

 
 

  

 
    

, πρέπει νδο: 

 

 
 
  

 
     

 

 
 
   
   

   
       
       

ή ισοδύναμα επειδή η    είναι γνησίως αύξουσα: 

  

 
     

   

   
   

       

      
 

Πολλαπλασιάζοντας την παραπάνω ανίσωση με  
   

 
, μπορούμε να βρούμε ένα κάτω 

φράγμα του δεξιού μέλους. Είναι: 
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Ακόμη, επειδή   
 

 
 , έχουμε ότι: 

 
  

 
 
  

 
   

 

 
  

  

 
   

ή έπειτα από απλοποίηση: 

 
  

 
 
 

 
    

Απ’ όπου προκύπτει ότι:   
  

  
 το οποίο ισχύει καθώς εκλέξαμε    

  

  
 . 

                                                                                                                                                                    

 

Συνοψίζοντας, η μέθοδος του Coppersmith μπορεί να περιγραφεί από τον ακόλουθο 

αλγόριθμο: 

Μέθοδος του Coppersmith για πολυώνυμα μιας μεταβλητής: 

Είσοδος: Ένα πολυώνυμο      βαθμού  , έναν ακέραιο   με άγνωστη πρωτογενή 

ανάλυση και με διαιρέτη   τέτοιο ώστε:     ,   
 

 
  

Έξοδος:                                     

Βήμα 1
ο
: Θέσε    

  

  
 ,       

 

 
     και        

Υπολόγισε μια συλλογή πολυωνύμων C από τους τύπους: 

                                                         

                             

                                                

Βήμα 2
ο
: Υπολόγισε το άνω φράγμα των ακεραίων ριζών     

  

 
    

Κατασκεύασε τον     πίνακα βάσης   του δικτυώματος   με γραμμές τα 

διανύσματα των συντελεστών των πολυωνύμων          και       . 

Βήμα 3
ο
: Εφάρμοσε τον αλγόριθμο LLL στον πίνακα  . Αν    είναι ένα 

μικρότερο  διάνυσμα της κατά LLL ανηγμένης βάσης, τότε αυτό είναι το 

διάνυσμα συντελεστών κάποιου πολυωνύμου      . Κατασκεύασε το πολυώνυμο 

     από το   . 

Βήμα 4
ο
: Χρησιμοποιώντας τετριμμένες μεθόδους, βρες τις ακέραιες ρίζες 

του      . Από αυτές, κράτησε μόνο αυτές που ικανοποιούν τη σχέση: 

                . 
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Εικόνα 9-13: Ο αλγόριθμος του Coppersmith. 

 

          Τονίζουμε πως οι ακέραιες ρίζες της        δεν είναι απαραίτητα ρίζες modulo 

  της     . Για τον σκοπό αυτό, στο Βήμα 4 απορρίπτουμε τα     για τα οποία το 

       δεν έχει κανέναν διαιρέτη του   μεγαλύτερο ή ίσο του   . 

Από το Θεώρημα του Coppersmith, μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε το παρακάτω 

Θεώρημα, το οποίο ουσιαστικά μας επιτρέπει να απαλείψουμε τους όρους ½ και ε 

από το άνω φράγμα   του   . 

Θεώρημα 9.1: Ας είναι   ένας ακέραιος με άγνωστη πρωτογενή ανάλυση και με 

κάποιο διαιρέτη       για κάποιο        . Επιπλέον, έστω      ένα μονικό 

πολυώνυμο βαθμού   μιας μεταβλητής. Τότε, μπορούμε να βρούμε όλες τις ακέραιες 

λύσεις    της ισοτιμίας: 

                           
  

  

σε χρόνο            . 

Απόδειξη: 

Εφαρμόζοντας το Θεώρημα του Coppersmith με   
 

    
 , μπορούμε να βρούμε όλες 

τις ρίζες    με       
 

 
 

  

   σε χρόνο           . 

Για να βρούμε όλες τις ρίζες    που είναι κατ’ απόλυτη τιμή μικρότερες ή ίσες με 

  
  

 , διαμερίζουμε το διάστημα:     
  

    
  

    στα    το πλήθος υποδιαστήματα: 

       
  

   
 

 
 
  

     
  

       
 

 
 
  

   

μήκους 
 

 
 

  

  με κέντρα                  . 

Εφαρμόζοντας το Θεώρημα του Coppersmith σε καθένα από αυτά στην πολυωνυμική 

συνάρτηση         μπορούμε να βρούμε όλες τις ρίζες του κάθε υποδιαστήματος. 

                                                                                                                                                                    

 

          Άμεσο πόρισμα του παραπάνω θεωρήματος αποτελεί το επόμενο θεώρημα το 

οποίο οφείλεται επίσης στον Coppersmith [Coppersmith, 1997]. Ουσιαστικά, εστιάζει 

σε μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της μεθόδου του Coppersmith, όταν 

έχουμε:     και    . 
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Θεώρημα 9.2: Ας είναι   ένας ακέραιος με άγνωστη πρωτογενή ανάλυση. Επιπλέον, 

έστω       ένα μονικό πολυώνυμο βαθμού   μιας μεταβλητής. Τότε όλες οι λύσεις 

   της ισοτιμίας: 

                              

μπορούν να βρεθούν από τη μέθοδο του Coppersmith σε χρόνο           . 

Απόδειξη: 

Εφαρμογή του προηγούμενου θεωρήματος για     και    . 

                                                                                                                                                                    

 

          Για την καλύτερη παρουσίαση της μεθόδου του Coppersmith, παραθέτουμε ένα 

παράδειγμα από το Κεφάλαιο 8 του [Bremner, 2012, σελ. 141]. 

 

Παράδειγμα: Ας θεωρήσουμε το τριώνυμο 2
ου

 βαθμού:                . 

Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε όλες τις ακέραιες ρίζες    της ισοτιμίας: 

                                     

Προφανώς είναι:                              . Συνεπώς, σύμφωνα με το 

Θεώρημα 9.2, η μέθοδος του Coppersmith μπορεί να βρει όλες τις ακέραιες ρίζες 

modulo 35 της     μέσα σε πολυωνυμικό χρόνο. Ας εκλέξουμε:           
 

 
 . 

Βήμα 1
ο
:  Με βάση τα δεδομένα μας, θα είναι:    

 

     
       , 

         
 

 
           και          . 

Βλέπουμε πως     και άρα δεν θα χρειαστεί να υπολογίσουμε πολυώνυμα από τον 

τύπο: 

                                          

Κατασκευάζουμε τη συλλογή πολυωνύμων C. Προφανώς θα είναι |C|     . 
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Πίνακας 9-1: Οι βοηθητικές συναρτήσεις        . 

 

Βήμα 2
ο
: Υπολογίζουμε το απόλυτο φράγμα των λύσεων:      

 

 
         

 Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τα πολυώνυμα: 

                                   

και από τους συντελεστές τους κατασκευάζουμε τον πίνακα βάσης του δικτυώματος 

του Coppersmith που φαίνεται στην επόμενη εικόνα: 

 

 
Εικόνα 9-14: Ο πίνακας βάσης του δικτυώματος του Coppersmith. 

 

Βήμα 3
ο
: Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο LLL με τις συνήθεις παραμέτρους (δ      

και η     ) στον πίνακα βάσης που μόλις κατασκευάσαμε, λαμβάνουμε τον πίνακα 

της ακόλουθης εικόνας: 
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Εικόνα 9-15: Ο ανηγμένος κατά LLL πίνακας βάσης του δικτυώματος του 

Coppersmith. 

Από την ανηγμένη βάση εξάγουμε το 1
ο
 διάνυσμα βάσης και υπολογίζουμε τη 

συνάρτηση       Αυτή θα είναι: 

                                                  

                           
 

Βήμα 4
ο
: Με χρήση τετριμμένων μεθόδων, βρίσκουμε πως το      είναι μια ρίζα 

της      η οποία μάλιστα είναι τέτοια ώστε:        και              

                . 

 

Συνεπώς, το      είναι μια ρίζα modulo 35 της πολυωνυμικής ισοτιμίας: 

                     
 

Το αποτέλεσμα μπορεί να υπολογιστεί και με τη βοήθεια του Sage (για τον ακριβή 

κώδικα της συνάρτησης coppersmith, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο Παράρτημα): 

 

 
Εικόνα 9-16: Επαλήθευση του αποτελέσματος με τη βοήθεια του Sage.  

Στο επόμενο παράδειγμα, επιχειρούμε να βρούμε τις μικρές ρίζες της 

πολυωνυμικής ισοτιμίας: 
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με παράγοντα προσέγγισης       (οπότε το απόλυτο φράγμα των λύσεων είναι 

   ). 

 

 
Εικόνα 9-17: Ένα παράδειγμα όπου μόνο μερικές ακέραιες λύσεις εντοπίζονται. 

          Παρατηρούμε πως η συνάρτηση εντόπισε και επέστρεψε μόνο 2 λύσεις: το 1 

και το 2 οι οποίες είναι κατ’ απόλυτη τιμή μικρότερες ή ίσες του 2, ενώ απέτυχε να 

εντοπίσει τις μεγαλύτερες (3, 4 και 40). Τέλος, σημειώνουμε πως ο αλγόριθμος του 

Coppersmith είναι υλοποιημένος στο Sage και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

επίκληση της μεθόδου small_roots(). 

 

 

9.4.2  Εφαρμογή:  Επιθέσεις  μικρού  δημόσιου  εκθέτη  (Στερεοτυπικά 

μηνύματα) 

 

          Ως εφαρμογή του αλγορίθμου του Coppersmith, εξετάζουμε πώς το χαλαρό 

πρόβλημα RSA (Relaxed RSA Problem) μπορεί να μοντελοποιηθεί ως πρόβλημα 

εύρεσης μικρών ριζών μιας πολυωνυμικής ισοτιμίας μιας μεταβλητής. Για μια 

πληρέστερη επισκόπηση των εφαρμογών του Θεωρήματος του Coppersmith, ο 

αναγνώστης παραπέμπεται στα [May, 2010; Μωλ, 2006], ενώ για μια επισκόπηση 

των επιθέσεων στο κρυπτοσύστημα RSA, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο [Boneh, 

1999]. Στα παρακάτω, θα υποθέτουμε πως      είναι ο RSA modulus, όπου:   και 

  πρώτοι και   είναι ο δημόσιος εκθέτης. 

          Το πρόβλημα στο οποίο στηρίζεται το κρυπτοσύστημα RSA [Rivest, Shamir 

και Adleman, 1978] είναι το πρόβλημα αντιστροφής της συνάρτησης 

κρυπτογράφησής του. Δοθέντος ενός κρυπτοκειμένου             , κάποιος 

επίδοξος κρυπταναλυτής θέλει να υπολογίσει τη μοναδική  -οστής τάξης ρίζα του   

modulo  , ώστε να καταφέρει να ανακτήσει το αρχικό μήνυμα     . Η ασφάλεια 
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του RSA στηρίζεται στην υπόθεση πως το πρόβλημα αυτό είναι δύσκολο να λυθεί για 

τυχαία επιλεγμένα μηνύματα     . 

          Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε πως το πρόβλημα του RSA είναι εύκολο να 

λυθεί όταν τα   και   είναι μικρού μήκους. Συγκεκριμένα, αν       , τότε 

προφανώς:               στο σύνολο  . Συνεπώς, ο υπολογισμός των   -οστής 

τάξης ριζών στο σύνολο   μας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Το χαλαρό πρόβλημα RSA (Relaxed RSA Problem): 

Υποθέτουμε πως ένας επίδοξος κρυπταναλυτής έχει στα χέρια του τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 Το δημόσιο κλειδί       κάποιου χρήστη, όπου το   υποτίθεται πως είναι 

μικρού μήκους, 

 Το κρυπτοκείμενο              και 

 Ένα τμήμα    του καθαρού κειμένου  . 

και επιθυμεί να υπολογίσει το καθαρό μήνυμα  . 

          Πιο φορμαλιστικά, η 3
η
 απαίτηση του «χαλαρού» προβλήματος RSA μας λέει 

πως    είναι μια προσέγγιση του αρχικού μηνύματος  , δηλαδή ικανοποιείται η 

σχέση:          για κάποιο άγνωστο μέρος   , τέτοιο ώστε         , το οποίο 

θέλουμε να προσδιορίσουμε. 

          Ένας κρυπταναλυτής μπορεί να μοντελοποιήσει το πρόβλημα της εύρεσης του 

  ως την πολυωνυμική ισοτιμία μιας μεταβλητής: 

                       

ανάγοντας έτσι το πρόβλημα εύρεσης του   στην επίλυση της ανωτέρω 

πολυωνυμικής ισοτιμίας. Αν εφαρμόσουμε το Θεώρημα 9.1, τότε είναι:       

         . Συνεπώς, μπορούμε να βρούμε το   εφόσον         . Ο Coppersmith, 

γενίκευσε το αποτέλεσμα αυτό ώστε να μην απαιτείται το   να είναι μικρό στην 

ανομοιογενή περίπτωση όπου τα bits υψηλότερης σημαντικότητας είναι γνωστά στον 

κρυπταναλυτή, αλλά δεν είναι όλα μηδέν. 

          Η υπόθεση ότι ο κρυπταναλυτής γνωρίζει ένα τμήμα του καθαρού κειμένου 

είναι ρεαλιστική, καθώς το καθαρό κείμενο ενδέχεται να έχει μια συγκεκριμένη δομή 

όπως για παράδειγμα “Your password for today will be: …”. Για την ειδική 
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περίπτωση όπου ο εκθέτης κρυπτογράφησης   ισούται με 3, ο κρυπταναλυτής αρκεί 

να γνωρίζει τα 2   του καθαρού κειμένου. Επιπλέον, δεδομένου πως      και πως 

το   υποτίθεται μικρό, είναι πολύ πιθανό να ικανοποιείται η συνθήκη         , 

καθώς             . 

Παρατηρήσεις: 

1. Η υπόθεση πως ο δημόσιος εκθέτης   είναι μικρός ενδεχομένως να φαντάζει 

απλοϊκός. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα 

όπου η πράξη της κρυπτογράφησης εκτελείται από μια συσκευή που διαθέτει 

περιορισμένους πόρους (πχ: μια smart card) με αποτέλεσμα η εκτέλεσή της να 

είναι υπολογιστικά ακριβή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδεχομένως κάποιος να 

μπει στον πειρασμό να επιλέξει έναν μικρό εκθέτη κρυπτογράφησης όπως το 

3, το 17, το 65537 ή κάποιον άλλο πρώτο της μορφής      
 
        

(πρώτοι του Fermat) προκειμένου να επιταχύνει την πράξη της 

εκθετοποίησης. Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή ενέχει κινδύνους για την 

ασφάλεια του RSA [May, 2010; Coppersmith et al., 1996; Coppersmith, 1997; 

Μωλ, 2006]. 

 

2. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη θέση του αγνώστου τμήματος   στο 

μήνυμα που υποκλέπτει η Eve. Πράγματι, ας υποθέσουμε πως αυτό βρίσκεται 

ενδιάμεσα και πιο συγκεκριμένα ότι ξεκινά από το       – οστό bit 

χαμηλότερης σημαντικότητας, δηλαδή: 

           

όπου:       και   είναι γνωστά ενώ το   πρέπει να προσδιοριστεί. 

Σε αυτήν την περίπτωση, αναζητούμε τις μικρές ρίζες της πολυωνυμικής 

συνάρτησης: 

                   

Ωστόσο, επειδή το      δεν είναι μονικό, το Θεώρημα 9.1 δε μπορεί να 

εφαρμοστεί άμεσα. Εντούτοις, θεωρούμε το πολυώνυμο               

      το οποίο είναι μονικό. Αυτό είναι δυνατό καθώς το   είναι περιττός και 

επομένως σχετικά πρώτος με τον άρτιο    . Εφαρμόζοντας το Θεώρημα 9.1 

στην      είναι δυνατόν να βρούμε την άγνωστη τιμή  . 
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Εικόνα 9-18: Ένα αριθμητικό παράδειγμα της Εφαρμογής. 
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Σύνοψη  και  συμπεράσματα 

 

          Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν μερικοί από τους βασικότερους αλγόριθμους αναγωγής βάσης 

δικτυωμάτων, προτάθηκε μια νέα floating-point παραλλαγή του αλγορίθμου των 

Schnorr-Euchner η οποία στηρίζεται στην αποσύνθεση κατά Cholesky για τη 

διαδικασία ορθογωνιοποίησης και μελετήθηκε πειραματικά η επίδραση της τεχνικής 

των “buffered transformations” τόσο στον αλγόριθμό μας, όσο και στον αλγόριθμο 

  . Από τα πειραματικά αποτελέσματα, συμπεράναμε πως για τις διαστάσεις που 

εξετάστηκαν, η τεχνική αυτή δε συντελεί στη βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης των 

δύο αλγορίθμων, αλλά αντιθέτως τους επιβαρύνει. Επιπλέον, η εκδοχή του 

αλγορίθμου Schnorr-Euchner που προτείναμε απαιτεί λιγότερες διεξοδικές ενθέσεις 

(deep insertions) και σημαντικά λιγότερες αναγωγές (reductions) διανυσμάτων βάσης, 

με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει μια ανηγμένη κατά LLL βάση αρκετά πιο γρήγορα για 

τις διαστάσεις των βάσεων που εξετάστηκαν. Τόσο ο αλγόριθμος που προτείναμε, 

όσο και τα πειραματικά αποτελέσματα, έχουν αποσταλεί σε ερευνητικό περιοδικό 

[Papachristoudis et al., 2015]. Τέλος, παρατέθηκαν και υλοποιήθηκαν ορισμένες 

εφαρμογές των δικτυωμάτων και των αλγορίθμων αναγωγής βάσεών τους από τον 

κλάδο της Κρυπτολογίας με σκοπό τη συνεισφορά στην ερευνητική και εν γένει 

ακαδημαϊκή κοινότητα του Υπολογιστικού Συστήματος Άλγεβρας Sage. 

 

Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 

          Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου που διατίθεται στα πλαίσια ενός 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η μελέτη μας περιορίστηκε στους 

βασικότερους από τους αλγορίθμους αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων, αφήνοντάς τη 

μελέτη πιο προχωρημένων αλγορίθμων όπως: ο     [Novocin et al., 2011], ο LLL με 

μετασχηματισμούς Householder (H-LLL) [Morel et al., 2009] ή ο LLL με 

περιστροφές Givens [Zhang et al, 2014] ως αντικείμενο για μελλοντική μελέτη. 

Επιπλέον, όλοι οι αλγόριθμοι που παρουσιάστηκαν αναφέρονται αποκλειστικά στην 

ευκλείδεια στάθμη (  -norm) και όχι σε οποιαδήποτε άλλη στάθμη. Μολονότι η 

στάθμη αυτή είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη, η μελέτη γενικεύσεων των 
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αλγορίθμων που παραθέσαμε σε οποιαδήποτε στάθμη, παρουσιάζει μεγάλο 

ενδιαφέρον για τη μοντελοποίηση και επίλυση δύσκολων προβλημάτων όπως της 

παραγοντοποίησης ακεραίων [Schnorr, 1991] ή προβλημάτων γραμμικού 

προγραμματισμού [Kaib και Schnorr, 1996]. Ακόμη, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο 

πώς οι αλγόριθμοι αναγωγής μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να μπορούν να 

δουλεύουν με ένα σύνολο γραμμικά εξαρτημένων διανυσμάτων όπως προτείνεται στα 

[Pohst, 1987], [Sims, 1994, σελ. 372-377] και [Nguyen και Stehlé, 2009]. Τέλος, τα 

πειράματα που εκτελέστηκαν επικεντρώθηκαν σε αρκετά μικρές διαστάσεις και με 

στοιχεία ακεραίους μήκους το πολύ 50 bit. 

 

Μελλοντική έρευνα – Προτάσεις 

 

          Ως μελλοντική έρευνα, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του ημι-

γραμμικού αλγορίθμου     [Novocin et al., 2011]. Η μελέτη αυτή χωρίζεται σε δύο 

σκέλη: το θεωρητικό και το πειραματικό. Ως προς το πρώτο σκέλος, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο (theoretical framework) που τίθεται για τη 

σχεδίαση και ανάλυση γενικών αλγορίθμων αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων, καθώς 

παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος της αναγωγής βάσεων 

δικτυωμάτων. Όσον αφορά το πειραματικό κομμάτι, η υλοποίηση του εν λόγω 

αλγορίθμου με τη βοήθεια κάποιας εμπορικής γλώσσας προγραμματισμού και η 

περαιτέρω διεξαγωγή πειραμάτων για τη διερεύνηση της αποδοτικότητάς του σε 

σχέση με καθιερωμένες υλοποιήσεις αλγορίθμων αναγωγής βάσεων δικτυωμάτων 

όπως αυτές των βιβλιοθηκών NTL [shoup.net/ntl, 2014] και fplll [perso.ens-

lyon.fr/damien.stehle/fplll, 2014] αποτελεί πρόκληση, καθώς δεν έχει 

πραγματοποιηθεί κάποιο αντίστοιχο εγχείρημα στο παρελθόν. 

          Επιπλέον, θα μπορούσε να διερευνηθεί η ενδεχόμενη βελτίωση της τεχνικής 

των “buffered transformations” με απώτερο στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των 

αλγορίθμων αναγωγής βάσης δικτυωμάτων που την αξιοποιούν. Μια πιθανή 

κατεύθυνση για αυτήν την έρευνα είναι η εξέταση περιπτώσεων όπου 

επιστρατεύονται ταχύτερες μέθοδοι πολλαπλασιασμού πινάκων όπως ο αλγόριθμος 

του Strassen. Επίσης, θα μπορούσε να διερευνηθεί η συμπεριφορά αλγορίθμων που 
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αξιοποιούν την τεχνική αυτή, για δικτυώματα με πίνακες βάσης υψηλότερης 

διάστασης, αλλά και με μεγαλύτερα στοιχεία. 

          Τέλος, η διερεύνηση μεθόδων με τις οποίες τα δικτυώματα μπορούν να 

αξιοποιηθούν ως κρυπταναλυτικό εργαλείο σε επιθέσεις απέναντι στα πλέον 

σύγχρονα σχήματα κρυπτογράφησης όπως το NTRU [Hoffstein et al., 1998] και το 

NTRU sign αποτελεί ένα αρκετά φιλόδοξο εγχείρημα. 
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Παράρτημα 

 

Στο παρόν Παράρτημα παραθέτουμε τον πηγαίο κώδικα ορισμένων εφαρμογών 

(interacts) που σχεδιάστηκαν με το γραφικό περιβάλλον του Sage 4.0.4 για την 

καλύτερη και πληρέστερη παρουσίαση της διπλωματικής αυτής εργασίας. 

 

Gauss.sagews: 

def gauss(Basis): 

    """ 

    A function for tracing the Gaussian algorithm's execution for a given lattice basis. 

    """ 

    assert Basis.nrows() == Basis.ncols() == 2, "Not a 2x2 matrix!" 

    assert det(Basis) != 0, "Singular matrix!" 

 

    mystyle = "<style> table {width: 100%;} th {text-align: center;} th {border: 2px solid black; 

background-color: lightblue;} td {border: 1px solid black;} tr.odd {background-color: 

rgb(224,224,224);} tr.even {{background-color: rgb(248,248,248);} </style>" 

 

    table = 

"<table><tr><th>Step</th><th>$\overrightarrow{v_{1}}$</th><th>$\overrightarrow{v_{2}}$</th><t

h>$\|\overrightarrow{v_{1}}\|$</th></th><th>$\|\overrightarrow{v_{2}}\|$</th><th>$m$</th></tr>" 

 

    B = copy(Basis) 

    if B[0].norm() >= B[1].norm(): 

        B.swap_rows(0,1) 

    done = False 

 

    count = 1 

    while not done: 

        m = round((B.row(1) * B.row(0)) / (B.row(0) * B.row(0))) 

 

        table += "<tr class=" + ("'odd'" if count%2!=0 else "'even'") + 

"><td>{}</td><td>{}</td><td>{}</td><td>{}</td><td>{}</td><td>{}</td></tr>".format(count, 

B[0], B[1], format(N(B[0].norm()), '.10'), format(N(B[1].norm()), '.10'), m) 

        B.set_row(1, B.row(1) - m * B.row(0)) 

        if B.row(0).norm(2) <=  B.row(1).norm(2): 

            done = True 

        else: 
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            B.swap_rows(0, 1) 

        count += 1 

 

    table += "</table>" 

    html(mystyle + table) 

    return B 

 

GGH.sagews: 

# Lattice dimension. Change value to adjust the displayed grid. 

D = 3 

 

# Message space configuration for ASCII charset. 

M, N = 256, 5 

 

def Hadamard_ratio(B): 

    """ 

    Computes the Hadamard ratio of a given lattice basis B. 

    """ 

    d = B.nrows() 

 

    product = 1 

    for i in range(d): 

        product *= B.row(i).norm(2) 

 

    return RR((sqrt(det(B * B.transpose())) / product) ^ (1/d)) 

 

def GGH_encryption(m, W, r): 

    """ 

    Encrypts plaintext m using the GGH encryption scheme. 

    """ 

    c = m * W + r 

    return c 

 

def GGH_decryption(c, V, W): 

    """ 

    Decrypts ciphertext c using the GGH encryption scheme. 

    """ 

    cv = Babai_Closest_Vertex(V, c) 

    cv = vector(ZZ, [round(vi) for vi in cv]) 
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    return cv * V * W.inverse() 

 

def Babai_Closest_Vertex(Basis, w): 

    """ 

    Babai's Closest Vertex algorithm. 

    """ 

    try: 

        cv = Basis.transpose() \ w 

    except ValueError: 

        print "An error has occured!" 

        return None 

 

    return cv 

 

style = """<style> 

            h3 {font-weight: bold; color: blue; text-decoration:underline} 

            center.message{color:#009900;} 

            th{background-color:#3366FF;} 

            td.data{background-color:#D0D0D0;} 

            .data{text-align: center;} 

            .error{color:rgb(255,0,0);} 

            </style> 

        """ 

 

html("<font size=+2 color=blue>Enter your data below. You can tab to navigate between cells. Click 

Update when you are done.</font><p>") 

 

@interact 

def _(tcv = text_control("Please enter the private basis V in the grid below:\n"), 

      blank1 = text_control(""), 

      V = input_grid(D, D, default = 0, label = '"Good" Basis', to_value = matrix), 

      blank2 = text_control(""), 

      tcu = text_control("Please enter the private unimodular matrix U in the grid below:\n"), 

      blank3 = text_control(""), 

      U = input_grid(D, D, default = 0, label = 'Unimodular matrix', width = 10, to_value = matrix), 

      blank4 = text_control(""), 

      tce = text_control("Please enter the perturbation/error vector r in the grid below:\n"), 

      blank5 = text_control(""), 

      r = input_grid(1, D, default = 0, label = 'Error vector', to_value = list), 

      blank6 = text_control(""), 
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      tcm = text_control("Please enter the plaintext using ASCII characters to the input box below:\n"), 

      blank7 = text_control(""), 

      message = input_box(default = "", width = 80, nrows = 5, type = str, label = "Plaintext "), 

      auto_update = False): 

 

    try: 

        assert abs(det(U)) == 1 

    except: 

          html("<font color='red'><i>U</i> matrix is not unimodular!</font>") 

          return 

 

    W = U * V 

     

    r = vector(ZZ, r[0]) 

 

    html(style) 

 

    html("<h3>Setup:</h3>" + "Alice selects her \"good\" basis:") 

    html("$$V = %s$$"%latex(V)) 

    html("The Hadamard ratio for this basis is <font face=\"French Script MT\" 

size=\"5\">H</font>$(V)$=$%.4f$."%Hadamard_ratio(V)) 

    html("She also selects the unimodular ($det(U)$=%s) matrix:"%latex(det(U))) 

    html("$$U = %s$$"%latex(U)) 

    html("Both $V$ and $U$ are kept private.") 

    html("She then computes her \"bad\" basis:") 

    html("$$W = UV = %s$$"%latex(W)) 

    html("$W$ is made public.") 

    html("The Hadamard ratio for this basis is <font face=\"French Script MT\" 

size=\"5\">H</font>$(W)$=$%.6f$."%Hadamard_ratio(W)) 

    html("<h3>Encryption:</h3>") 

    html("Bob wants to send the message:<br><br><center class='message'><i>%s</i></center><br>to 

Alice."%message) 

 

    lst = [ord(ch) for ch in message] 

 

    count = 0 

    while lst and len(lst) % D != 0: 

        count += 1 

        message += ' ' 

        lst.append(ord(' ')) 
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    html("Since Alice's public basis V is a $%s×%s$ matrix, he splits his plaintext<br>to blocks of size 

%s. %s"%(latex(V.nrows()), latex(V.ncols()), V.nrows(), ("", "To make the plaintext's length a 

multiple of {},<br>he appends {} character{} at the end.".format(D, count, ('', 's')[count >= 2]))[count 

> 0])) 

 

    html("Bob selects") 

    html("$$r = %s$$"%latex(r)) 

    html("as his perturbation vector.") 

 

    table = "<br>Bob then encodes each ASCII character to its ASCII code and encrypts each<br>block, 

using Alice's public key $W$ and the ephemeral key $r$.<br>" 

    table += "Encryption is performed by computing the vector<br>$$c = mW+r$$for each encoded 

block.<br>" 

    table += "The results are shown below:<br><br>" 

    table += "<center><table border='1'><tr><th>Plaintext block</th><th>Encoded block $(m)$</th>" 

    table += "<th>Encrypted block $(c=mW+r)$</th></tr>" 

 

    ciphertext = [] 

 

    i = 0 

    while i < len(lst): 

        block = vector(ZZ, lst[i:i+D]) 

        c = GGH_encryption(block, W, r) 

        ciphertext.append(c) 

        table += "<tr><td class=data>%s</td><td class=data>$%s$</td><td 

class=data>$%s$</td></tr>"%("".join(message[i:i+D]), latex(block), latex(c)) 

        i += D 

 

    table += "</table></center>" 

 

    html(table) 

 

    html("<h3>Decryption:</h3>") 

    html("Upon receiving the ciphertext block(s), Alice uses Babai's Closest Vertex<br>Algorithm to 

express each block as a real linear combination of her private basis V.") 

    html("By rounding these coefficients to the closest integers, she obtains $mW$.") 

    html("Finally, Alice multiplies $mW$ from the right by") 

    html("$$W^{-1} = %s$$"%latex(W.inverse())) 

    html("to obtain the encoded plaintext.<br />") 
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    html("The results for each block are displayed below:<br />") 

 

    table = "<center><table border='1'><tr><th>Ciphertext Block $(c)$</th><th>Rounded Linear 

coefficients $(mW)$</th><th>Encoded Block $(m)$</th></tr>" 

 

    plain = [] 

    for c in ciphertext: 

        cv = Babai_Closest_Vertex(V, c) 

        cvr = vector(ZZ, [round(vi) for vi in cv]) 

        table += "<tr><td class=data>$%s$</td><td class=data>$%s$</td><td 

class=data>$%s$</td></tr>"%(c, latex(cvr), GGH_decryption(c, V, W)) 

        plain.append(GGH_decryption(c, V, W)) 

 

    table += "</table></center>" 

 

    html(table) 

 

    from itertools import chain 

    plain = list(chain.from_iterable(plain)) 

 

    result = "".join(chr(p) for p in plain) 

 

    html("After mapping each ASCII code to its corresponding character and concatenating the encoded 

blocks,<br>Alice successfully recovers the plaintext:<br>") 

    html("<center class='message'>%s</center>"%result) 

 

Reduction_algorithms.sagews: 

# An interact for showcasing the LLL and Schnorr-Euchner LLL algorithms 

# for LLL reducing a given lattice basis. 

 

# Dimension configuration. Change value to adjust the input grid's dimension. 

D = 3 

 

# Note that gstar is not required as a parameter, since the GSO 

# base DOES NOT CHANGE upon reduction (see Reduction Lemma from Bremner). 

def reduce(Y, mu, k, l, eta = 1/2, verbose = False): 

    m = Y.nrows() 

    n = Y.ncols() 
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    if abs(mu[k][l]) > eta: 

        # Compute the nearest integer to mu[k][l] 

        r = round(mu[k][l]) 

 

        if verbose: 

            html("<br />Since $|\mu_{" + str(k+1) + "," + str(l+1) + "}| = " + str(abs(mu[k][l])) + 

                 " > \eta$, Schnorr-Euchner LLL " + \ 

                 "performs the translation: $\overrightarrow{b_{" + str(k+1) + "}} \leftarrow 

\overrightarrow{b_{" + \ 

                  str(k+1) + "}} -(" + str(r) + ") \cdot \overrightarrow{b_{" + str(l+1) + "}}$.") 

 

        # Subtract the scalar product: r * Y[l] from Y[k] 

        Y.set_row(k, Y.row(k) - r * Y.row(l)) 

 

        # For j=0,1,...,l-1, reduce mu[k][j] by r * mu[l][j] 

        # ie: subtract r times a part of the l-th row from 

        # the k-th row. 

        for j in range(l): 

            mu[k, j] = mu[k, j] - r * mu[l, j] 

 

        # Update coefficient 

        mu[k, l] = mu[k, l] - r 

    else: 

        if verbose: 

            html("<br />Since $|\mu_{" + str(k+1) + "," + str(l+1) + "}| = " + 

                  str(abs(mu[k][l])) + " \leqslant \eta$, Schnorr-Euchner LLL " + \ 

                 "performs no action.") 

         

def exchange(Y, mu, gstar, k): 

    m = Y.nrows() 

    n = Y.ncols() 

 

    Y.swap_rows(k, k - 1) 

    nu = mu[k, k - 1] 

    delta = gstar[k] + (nu ^ 2) * gstar[k - 1] 

    mu[k, k - 1] = nu * gstar[k - 1] / delta 

    gstar[k] = gstar[k] * gstar[k - 1] / delta 

    gstar[k - 1] = delta 

 

    for j in range(k - 1): 
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        mu[k - 1, j], mu[k, j] = mu[k, j], mu[k - 1, j] 

 

    for i in range(k + 1, n): 

        xi = mu[i, k] 

        mu[i, k] = mu[i, k - 1] - nu * mu[i, k] 

        mu[i, k - 1] = mu[k, k - 1] * mu[i, k] + xi 

 

def LLL(X, delta = 3/4, eta = 1/2, verbose = False): 

    """ 

    Rational LLL algorithm. 

    """ 

    m = X.nrows() 

    n = X.ncols() 

 

    Y = copy(X) 

 

    if verbose: 

        html("<style>h4 {color: black}</style>") 

        html("<h3>LLL-reducing lattice basis:</h3>") 

        html("$B=" + latex(Y) + "$") 

        html("<br />Reduction parameters: $(\delta, \eta)= (" + str(delta) + ", " + str(eta) + ")$.<br /><br 

/>") 

 

    Ystar = matrix(QQ, m, n) 

    mu = identity_matrix(QQ, m) 

    gstar = vector(QQ, m) 

 

    # For each base vector y1, y2, ..., ym 

    for i in range(m): 

        Ystar.set_row(i, copy(Y.row(i))) 

 

        # Compute the GSO of vectors: y1, y2, ..., yi-1 

        for j in range(i): 

            mu[i, j] = Y.row(i).dot_product(Ystar.row(j)) / gstar[j] 

            Ystar.set_row(i, Ystar.row(i) - mu[i, j] * Ystar[j]) 

        gstar[i] = Ystar.row(i).dot_product(Ystar.row(i)) 

 

    k = 1 

 

    if verbose: 
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        html("<h4>Initial state (" + "$k = " + str(k) + "$)" + ":</h4>") 

        html("$B=" + latex(Y) + ", Μ=" + latex(mu) + ", \overrightarrow{\gamma^{*}}=" + latex(gstar) 

+ "$<br />") 

 

    while k < m: 

        if verbose: 

            html("<h4>Current state (" + "$k = " + str(k+1) + "$)" + ":</h4>") 

            html("$B=" + latex(Y) + ", Μ=" + latex(mu) + ", \overrightarrow{\gamma^{*}}=" + 

latex(gstar) + "$<br />") 

        reduce(Y, mu, k, k - 1, eta) 

 

        # Check if the "reduction condition" is satisfied or not 

        if gstar[k] >= (delta - mu[k, k - 1] ^ 2) * gstar[k - 1]: 

            if verbose: 

                html("<br />Since $\gamma^{*}_{" + str(k+1) + "} = " + 

                     str(gstar[k]) + " \geqslant " + str((delta - mu[k, k - 1] ^ 2) * gstar[k]) + \ 

                     " = (\delta - \mu^{2}_{" + str(k+1) + "," + str(k) + 

                     "})\gamma^{*}_{" + str(k) + "}$, we size-reduce vector $\overrightarrow{b_{" 

                     + str(k+1) + "}}$.") 

 

            for l in range(k - 2, -1, -1): 

                # Reduce(k, l) 

                reduce(Y, mu, k, l, eta) 

 

            k = k + 1 

            if verbose: 

                html("<br /><br />Loop variable $k$ is incremented.<br /><br />") 

        else: 

            # Exchange Y[k] and y_{k - 1} 

            if verbose: 

                html("<br />Since $\gamma^{*}_{" + str(k+1) + "} = " 

                     + str(gstar[k]) + " < " + str((delta - mu[k, k - 1] ^ 2) * gstar[k]) + \ 

                     " = (\delta - \mu^{2}_{" + str(k+1) + "," + str(k) + 

                     "})\gamma^{*}_{" + str(k) + "}$, vectors $\overrightarrow{b_{" + \ 

                     str(k)+ "}}$ and $\overrightarrow{b_{" + str(k+1) + "}}$ are swapped.") 

            exchange(Y, mu, gstar, k) 

 

            k = max(k - 1, 1) 

            if verbose: 

                html("<br /><br />Loop variable $k$ is set to " + str(k+1) + ".<br /><br />") 
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    if verbose: 

        html("<h4>Final state:</h4>") 

        html("$B=" + latex(Y) + ", Μ=" + latex(mu) + ", \overrightarrow{\gamma^{*}}=" + latex(gstar) 

+ "$<br />") 

    return Y 

 

         

def Schnorr_Euchner(X, delta = 3/4, eta = 1/2, verbose = False): 

   """ 

    Rational Schnorr-Euchner LLL algorithm. 

    """ 

    m = X.nrows() 

    n = X.ncols() 

     

    Y = copy(X) 

 

    if verbose: 

        html("<style>h4 {color: black}</style>") 

        html("<h3>LLL-reducing lattice basis using the Schnorr-Euchner algorithm:</h3>") 

        html("$B=" + latex(Y) + "$") 

        html("<br />Reduction parameters: $(\delta, \eta)= (" + str(delta) + ", " + str(eta) + ")$.<br /><br 

/>") 

 

    Ystar = matrix(QQ, m, n) 

    mu = identity_matrix(QQ, m) 

    gstar = vector(QQ, m) 

     

    k = 1 

 

    if verbose: 

        html("<h4>Initial state (" + "$k = " + str(k) + "$)" + ":</h4>") 

        html("$B=" + latex(Y) + ", Μ=" + latex(mu) + ", \overrightarrow{\gamma^{*}}=" + latex(gstar) 

+ "$<br />") 

     

    while k < m: 

        if verbose: 

     html("<h4>Current state (" + "$k = " + str(k+1) + "$)" + ":</h4>") 

            html("$B=" + latex(Y) + ", Μ=" + latex(mu) + ", \overrightarrow{\gamma^{*}}=" + 

latex(gstar) + "$<br />") 
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 # Recompute the GSO up to index k 

        for i in range(k+1): 

     Ystar.set_row(i, copy(Y.row(i))) 

 

     for j in range(i): 

  mu[i, j] = Y.row(i).dot_product(Ystar.row(j)) / gstar[j] 

  Ystar.set_row(i, Ystar.row(i) - mu[i, j] * Ystar.row(j)) 

     gstar[i] = Ystar.row(i).dot_product(Ystar.row(i)) 

 

 # Perform complete size-reduction of y_k 

 if verbose: 

            html("<br />We size-reduce vector $\overrightarrow{b_{" + \ 

                 str(k+1) + "}}$.") 

 for l in range(k-1, -1, -1): 

  reduce(Y, mu, k, l) 

 

 # Find position i for deep insertion of y_k 

 C = Y.row(k).dot_product(Y.row(k)) 

 i = 0 

 startagain = False 

 

 while i < k and not startagain: 

  # Check deep exchange condition 

  if C >= delta * gstar[i]: 

   C = C - gstar[i] * mu[k, i] ^ 2 

   i = i + 1 

  else: # Deep insertion of y_k into position i 

   z = copy(Y.row(k)) 

                        # Shift all vectors by one space 

   for j in range(k, i, -1): 

    Y.set_row(j, copy(Y.row(j - 1))) 

                        # Deep insertion 

                        if i != k and verbose: 

                            html("<br />We perform the deep insertion of vector $\overrightarrow{b_{" 

                                 + str(k+1) + "}}$ at position " + str(i+1) + ".<br /><br />") 

   Y.set_row(i, z) 

   new_k = max(i - 1, 1) 

                         

                        if verbose: 

                            html("Loop variable $k$ is set to " + str(new_k+1) + ".") 
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                        k = new_k 

   startagain = True 

 k = k + 1 

        if verbose: 

            html("<br /><br />Loop variable $k$ is incremented to " + str(k+1) + ".<br /><br />") 

 

    if verbose: 

        html("<h4>Final state:</h4>") 

        html("$B=" + latex(Y) + ", Μ=" + latex(mu) + ", \overrightarrow{\gamma^{*}}=" + latex(gstar) 

+ "$<br />") 

     

    return Y 

 

algorithms = {'Classic LLL': LLL, 'Schnorr-Euchner LLL': Schnorr_Euchner} 

DEFAULT_DELTA = 3/4 

DEFAULT_ETA = 1/2 

DEFAULT_DISPLAY_PRECISION = 3 

 

@interact 

def _(B = input_grid(nrows = D, ncols = D, default = 0, label = 'Lattice basis'), 

      delta = input_box(label = '$\delta$', width = 20, type = str, default = DEFAULT_DELTA), 

      eta = input_box(label = '$\eta$', width = 20, type = str, default = DEFAULT_ETA), 

      algorithm = selector(algorithms.keys(), label = 'Reduction algorithm', default = 'Classic LLL'), 

      verbose = checkbox(False, 'Display computations?'), 

      update = selector(["Run"], nrows = 1, ncols = 1, label = '')): 

     

    from sagenb.notebook.interact import UpdateButton, InteractElement 

    b = UpdateButton(1, 'autoupdate') 

     

    import itertools 

 

    try: 

        delta = RR(delta) 

    except TypeError: 

        html("<font color = 'red' size = 3>$\delta$ must be a floating point number.</font>") 

        return 

         

    try: 

        eta = RR(eta) 

    except TypeError: 
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        html("<font color = 'red' size = 3>$\eta$ must be a floating point number.</font>") 

        return 

 

    if eta < 0.5: 

        raise TypeError("eta must be >= 0.5") 

    elif eta >= 1: 

        raise TypeError("eta must be < 1") 

 

    if delta <= eta ** 2: 

        raise TypeError("delta must be > eta ^ 2") 

    elif delta >= 1: 

        raise TypeError("delta must be < 1") 

 

    try: 

        B = matrix(ZZ, D, D, list(itertools.chain(*B))) 

    except: 

        html("<font color = 'red' size = 3>Please fill in the lattice basis and target vector 

properly.</font>") 

        return 

     

    if det(B) == 0: 

        html("<font color = 'red' size = 3>Given matrix is singular.</font>") 

        return 

         

    try: 

        X = algorithms[algorithm](B, delta, eta, verbose) 

        html("<br />The lattice spanned by the rows of matrix:<br />") 

        html("$B=" + latex(X) + "$<br />") 

        html("is $(" + ("%." + str(DEFAULT_DISPLAY_PRECISION) + "f") % delta + 

             ", " + ("%." + str(DEFAULT_DISPLAY_PRECISION) + "f") % eta + ")$ LLL-reduced.<br 

/>") 

    except KeyError: 

        html("<font color = 'red' size = 3>Unknown algorithm \"" + algorithm + "\".</font>") 

    except: 

        html(html("<font color = 'red' size = 3>An error has occured.</font>")) 

 

solve_cvp.sagews: 

# Adjust dimension by changing the value assigned to d. 

d = 6 
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# Adjust reduction parameters from here. 

delta = 3/4 

eta = 1/2 

 

# Do NOT modify the following: 

def babai_nearest_plane(Basis, w): 

    import sage.modules.misc 

    G, mu = sage.modules.misc.gram_schmidt(Basis.rows()) 

    u = w 

    n = Basis.nrows() 

 

    for i in range(n-1, -1, -1): 

        u = u - round((u * G[i])/(G[i] * G[i])) * Basis[i] 

 

    return w - u 

 

def babai_closest_vertex(Basis, w): 

    t = Basis.solve_left(w) 

    v = vector(ZZ, len(t)) 

    for i in range(len(t)): 

        v += round(t[i]) * Basis[i] 

    return v 

 

options = {"Babai's NP": babai_nearest_plane, "Babai's CV": babai_closest_vertex} 

def hadamard_ratio(B): 

    """ 

    Computes the Hadamard ratio of a given lattice basis B. 

    """ 

    d = B.nrows() 

 

    product = 1 

    for i in range(d): 

        product *= B.row(i).norm(2) 

 

    return RR((sqrt(det(B * B.transpose())) / product) ^ (1/d)) 

 

@interact 

def _(B = input_grid(nrows=d, ncols=d, default = 0, label = "Lattice basis"), 

      w = input_grid(nrows=1, ncols=d, default=0, label = "Target vector"), 
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      algorithm = selector(list(options.keys()), nrows = 1, ncols = 2, default = "Babai's NP", label = 

"Rounding algorithm")): 

 

    import itertools 

 

    try: 

        B = matrix(ZZ, d, d, list(itertools.chain(*B))) 

        w = vector(ZZ, d, list(itertools.chain(*w))) 

    except: 

        html("<font color = 'red' size = 3>Please fill in the lattice basis and target vector 

properly.</font>") 

        return 

 

    if det(B) == 0: 

        html("<font color = 'red' size = 3>Specified matrix is singular.</font>") 

        return 

 

    html("Lattice basis:<br />") 

    html("$B=" + latex(B) + "$<br />") 

    html("Target vector:<br />") 

    html("$\overrightarrow{w} = " + str(w) + "^{T}$<br />") 

 

    html("<p>The Hadamard ratio for this basis is <font face=\"French Script MT\" 

size=\"5\">H</font>$(B)$=$%.4f$.</p><br />"%hadamard_ratio(B)) 

 

    if algorithm not in options: 

        html("<font color='red' size=\"3\">Error! Invalid selection!</font>") 

        return 

 

    cv = options[algorithm](B, w) 

    html("For this basis, " + algorithm + " Algorithm yields:<br />") 

    html("$\overrightarrow{v} = " + str(cv) + "^{T}$<br />as a solution to approximate CVP.<br /><br 

/>") 

    html("The distance between the approximate solution and the target vector is:<br />") 

    html("$\|\overrightarrow{v}-\overrightarrow{w}\| = " + ("%.4f"%((cv - w).norm())) + "$<br />") 

 

    C = B.LLL(delta, eta) 

    html("<br />A ({}, {})-LLL-reduced basis is:<br />".format(delta, eta)) 

    html("$B_{LLL}=" + latex(C) + "$<br />") 

    cv = options[algorithm](C, w) 



226 
 

    html("The Hadamard ratio for the reduced basis is <font face=\"French Script MT\" 

size=\"5\">H</font>$(B_{LLL})$=$%.4f$."%hadamard_ratio(C)) 

    html("<br /><br />") 

    html("For the reduced basis, " + algorithm + " Algorithm yields:<br />") 

    html("$\overrightarrow{v} = " + str(cv) + "^{T}$<br />") 

    html("as a solution to approximate CVP.<br /><br />") 

    html("The distance between the approximate solution and the target vector is:<br />") 

    html("$\|\overrightarrow{v}-\overrightarrow{w}\| = " + ("%.4f"%((cv - w).norm())) + "$<br />") 

 

is_Xi_LLL_reduced.sagews: 

def is_Xi_LLL_reduced(self, delta, eta, theta): 

    """ 

    Returns True if this lattice is Ξ = (δ, η, θ)-LLL reduced 

    and False otherwise. 

    """ 

    if eta is None: 

        eta = 0.501 

    if delta is None: 

        delta = ZZ(3)/ZZ(4) 

    if theta is None: 

        theta = 0.01 

 

    if eta <= 0.5: 

        raise TypeError("eta must be >= 0.5") 

    elif eta >= 1: 

        raise TypeError("eta must be < 1") 

 

    if delta <= eta ** 2: 

        raise TypeError("delta must be > eta ^ 2") 

    elif delta >= 1: 

        raise TypeError("delta must be < 1") 

 

    if theta < 0: 

        raise TypeError("theta must be > 0") 

 

    m, n = this.nrows(), this.ncols() 

 

    B = matrix(RDF, m, n, this) 

    Q, R = B.QR() 
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    # Check if B is size-reduced. 

    for j in range(n): 

        for i in range(j): 

            if abs(R[i, j]) > eta * R[i, i] + theta * R[j, j]: 

                return False 

 

    # Check if B satisfies Lovasz's conditions. 

    for i in range(m-1): 

        if delta * R[i, i] ** 2 > R[i, i+1] ** 2 + R[i+1, i+1] ** 2: 

            return False 

     

    return True 

 

Knapsack_encryption.sagews: 

# Interact for showcasing knapsack encryption 

# The alphabet consists of all lower-case ASCII characters. 

l = 26 

 

@interact 

def _(pkey = input_box(default = '''''', label = 'Public key:', type = str, width = 90, nrows = 3), 

      msg = input_box(default = '''''', label = 'Plaintext:', type = str, width = 90, nrows = 3), 

      bsize = input_box(default = '', label = 'Block size:', type = str, width = 10)): 

     

    import re 

    import math 

 

    errors = """""" 

    INT_PATTERN = r"^-?[0-9]+$" 

    WORD_PATTERN = r"^[a-zA-Z]+$" 

    msg = msg.lower() 

    pkey = pkey.split() 

    plaintext_tokens = msg.split() 

 

    if not pkey: 

        errors += "Please enter the public key!\n" 

    if not plaintext_tokens: 

        errors += "Please enter the plaintext!\n" 

    if not bsize: 

        errors += "Please determine the block size!\n" 
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    public_key = [] 

    plaintext = "" 

    for token in pkey: 

        if not re.match(INT_PATTERN, token): 

            errors += '"{}" is not an integer!\n'.format(token) 

            break 

        else: 

            public_key.append(int(token)) 

 

    for token in plaintext_tokens: 

        if not re.match(WORD_PATTERN, token): 

            errors += '"{}" contains characters other than "a-z"!\n'.format(token) 

            break 

        else: 

            plaintext += token 

 

    if not re.match(INT_PATTERN, bsize): 

        errors += "Block size must be a positive integer!\n" 

    else: 

        block_size = int(bsize) 

        if block_size <= 0: 

            errors += "Block size must be a positive integer!\n" 

    if errors: 

        html("<font color='red'><b><pre>A few errors have occured:</b>" +  

                 "<br />{}</pre></font>".format(errors)) 

        return 

 

    m = len(plaintext)%block_size 

    if m > 0: 

        while m < block_size: 

            plaintext += 'z' 

            m += 1 

 

    blocks = [plaintext[i:i+block_size] for i in range(0, len(plaintext), block_size)] 

    required_bits = ceil(block_size * math.log(l, 2)) 

    encoded_plaintext = [] 

 

    for block in blocks: 

        ind = 0 
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        e = block_size - 1 

        for ch in block: 

            ind += (ord(ch) - ord('a')) * l ^ e 

            e -= 1 

        s = bin(ind) 

        s = s[s.index('b')+1:] 

        while len(s) < required_bits: 

            s = '0' + s 

        encoded_plaintext.append(s) 

 

    if len(public_key) != required_bits: 

      html("<font color='red'><pre>Public-key must consist of {} " +       

 "blocks.\n</pre></font>".format(required_bits)) 

 

    ciphertext = [] 

    for encoded_block in encoded_plaintext: 

        s = 0 

        for i in range(required_bits): 

            if encoded_block[i] != '0': 

                s += public_key[i] 

        ciphertext.append(str(s)) 

 

    html("<font color = 'green'><b>The ciphertext is:</b>" + 

             "<br /><pre>{}</pre></font>".format('\t'.join(ciphertext))) 

 

Breaking_knapsack.sagews: 

# Interact for breaking knapsack encryption using lattice basis reduction. 

# The alphabet consists of all lower-case ASCII characters. 

l = 26 

 

DEFAULT_DELTA = 3/4 

DEFAULT_ETA = 1/2 

MAXIMUM_DELTA = 0.99 

 

@interact 

def _(pkey = input_box(default = '''''', label = 'Public key:', type = str, width = 90, nrows = 3), 

      msg = input_box(default = '''''', label = 'Ciphertext:', type = str, width = 90, nrows = 3)): 

 

    import re 
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    import math 

 

    errors = """""" 

    INT_PATTERN = r"^-?[0-9]+$" 

    pkey = pkey.split() 

    ciphertext_tokens = msg.split() 

    public_key = [] 

    ciphertext = [] 

 

    if not pkey: 

        errors += "Please enter the public key!\n" 

    if not ciphertext_tokens: 

        errors += "Please enter the ciphertext!\n" 

 

    for token in pkey: 

        if not re.match(INT_PATTERN, token): 

            errors += '"{}" is not an integer!\n'.format(token) 

            break 

        else: 

            public_key.append(int(token)) 

 

    for token in ciphertext_tokens: 

        if not re.match(INT_PATTERN, token): 

            errors += '"{}" is not an integer!\n'.format(token) 

            break 

        else: 

            ciphertext.append(int(token)) 

 

    if errors: 

        html("<font color='red'><b><pre>A few errors have occured:</b>" + 

                "<br />{}</pre></font>".format(errors)) 

        return 

 

    plaintext = "" 

    delta, eta = DEFAULT_DELTA, DEFAULT_ETA 

 

    n = len(public_key) 

    for block in ciphertext: 

        M = matrix(ZZ, n+1, n+1) 

        for i in range(n): 
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            M[i, i] = 1 

            M[i, n] = - public_key[i] 

        M[n, n] = block 

        v = None 

        while not v and delta <= MAXIMUM_DELTA: 

            L = M.LLL(delta, eta).rows() 

            for row in L: 

                if all((x == 0 or x == 1) for x in row): 

                    v = row 

                    break 

                elif all((x == 0 or x == -1) for x in row): 

                    v = -row 

                    break 

            if not v: 

                delta = (delta + 1)/2 

 

        if not v: 

            html("<font color='red'><b>Error!</b><br /></font>") 

            html("<font color='red'>Could not decrypt block: \"{}\"</font>".format(block)) 

            return 

        else: 

            ind = int("".join([str(x) for x in v[:-1]]), 2)# + 1 

            block_size = int(math.ceil(math.log(ind, l))) 

 

            encoded_block = [] 

            for i in range(block_size): 

                encoded_block = [(ind % l)] + encoded_block 

                ind = ind // l 

            for x in encoded_block: 

                plaintext += chr(ord('a') + x) 

 

    html("<font color='green'><b>The plaintext is:</b><br />{}</font>".format(plaintext)) 

 

coppersmith.sagews: 

def coppersmith(f, N, epsilon = 0.1, debug = False): 

    if epsilon > 1/7.0 or epsilon <=0: 

        print("Invalid choice for parameter ε") 

        return None 

    f.change_ring(ZZ) 
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    x = var('x') 

    delta = f.degree(x) 

    m = ceil(1 / (delta * epsilon)) 

    R.<x> = ZZ[] 

 

    X = ceil(0.5*N^(1/delta-epsilon)) 

    size = m * delta 

 

    if debug: 

        print "m = {}".format(m) 

        print "X = {}".format(X) 

        print "size = {}".format(size) 

 

    B = matrix(ZZ, size, size) 

    count = 0 

 

    # Construction of the g[i, j](x) 

    for i in range(m): 

        for j in range(delta): 

            coeffs = (x^j*N^(m-i)*f^i)(X*x).list() + (size - count - 1) * [0] 

            B.set_row(count, vector(coeffs)) 

            count += 1 

 

    if debug: 

        print "Coefficient matrix:" 

        show(B) 

        print "LLL-reduced coefficient matrix:" 

        show(B.LLL()) 

        coeffs = B.LLL().row(0).list() 

        print "Polynomial coefficients:\n{}".format(coeffs) 

 

    g = 0*x 

    for i in range(0, size): 

        g += Integer(coeffs[i]/X^i)*x^i 

 

    if debug: 

        print "g(x) = {}".format(g) 

 

    roots = g.roots(multiplicities = False) 
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    result = [x0 for x0 in roots if gcd(N, f(x0)) >= N] 

 

    if debug: 

        print "Roots found for ε={}: {}".format(epsilon, result) 

 

    return result 

 

stereotyped_messages.sagews: 

@interact 

def _(p = input_box(default = '', label = 'p ', type = str, width = 40), 

      q = input_box(default = '', label = 'q ', type = str, width = 40), 

      e = input_box(default = '', label = 'e ', type = str, width = 40), 

      MA = input_box(default = '', label = 'plaintext approximation: ', type = str, width = 40), 

      C = input_box(default = '', label = 'ciphertext: ', type = str, width = 40)): 

 

    epsilon = 0.1 

 

    import re 

    INT_RE = re.compile(r"-?^\d+$")   # or ^[0-9]+$ 

    def represents_int(s): 

        return INT_RE.match(str(s)) is not None 

 

    p = p.strip() 

    q = q.strip() 

    e = e.strip() 

    MA = MA.strip() 

    C = C.strip() 

 

    message = "" 

    if not p: 

        message += "Please enter the first prime factor p.\n" 

    if not q: 

        message += "Please enter the second prime factor q.\n" 

    if not e: 

        message += "Please enter the public key e.\n" 

    if not MA: 

        message += "Please enter the plaintext approximation MA.\n" 

    if not C: 

        message += "Please enter the ciphertext C.\n" 
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    if message: 

        print message 

        return 

 

    if not represents_int(p): 

        message += "{} does not represent an integer number.\n".format(p) 

    if not represents_int(q): 

        message += "{} does not represent an integer number.\n".format(q) 

    if not represents_int(e): 

        message += "{} does not represent an integer number.\n".format(e) 

    if not represents_int(MA): 

        message += "{} does not represent an integer number.\n".format(MA) 

    if not represents_int(C): 

        message += "{} does not represent an integer number.\n".format(C) 

 

    if message: 

        print message 

        return 

 

    p, q, e, MA, C = int(p), int(q), int(e), int(MA), int(C) 

    if p not in Primes(): 

        message += "{} is not a prime number.\n".format(p) 

    if q not in Primes(): 

        message += "{} is not a prime number.\n".format(p) 

 

    if message: 

        print message 

        return 

    else: 

        N = p * q 

        euler_totient = (p - 1) * (q - 1) 

        if e <= 1 or e >= euler_totient: 

            print "e must be a number in (1, {})".format(euler_totient) 

            return 

        if gcd(e, euler_totient) != 1: 

            print "{} and {} are not coprime.".format(e, euler_totient) 

            return 

        else: 

            d = inverse_mod(e, euler_totient) 
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    # Solve relaxed RSA problem using Coppersmith's method 

    R.<x> = ZZ[] 

    f = (MA + x) ^ e - C 

    results = coppersmith(f, p*q, epsilon, False) 

 

    print "Roots: ", results 
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