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Περίληψη
Στόχος της κρυπτογραφίας είναι η απόκρυψη του περιεχομένου ενός μηνύματος,
από μη εξουσιοδοτημένες οντότητες. Η τεχνική της κρυπτογραφίας έχει αναχθεί σε
επιστήμη, με τις εφαρμογές της διαρκώς να πληθαίνουν ιδιαίτερα μετά την έλευση
και την διάδοση του διαδικτύου. Στόχος της διπλωματική αυτής είναι η εξοικείωση
του αναγνώστη με τις βασικές έννοιες της κρυπτογραφίας και με μερικές βασικές
μεθόδους κρυπτογράφησης, που αποτελούν την βάση για την δημιουργία πιο
προηγμένων μεθόδων κρυπτογράφησης. Παράλληλα, γίνεται επίδειξη χρήσης του
Sage που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση και την εκτέλεση ενός μεγάλου
μέρους των βασικών μεθόδων κρυπτογράφησης.
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Κεφάλαιο 1
1. Εισαγωγή στην κρυπτογραφία
Κρυπτογραφία σημαίνει «μυστική γραφή» και στην πιο βασική της μορφή σημαίνει
το μέσο για την απόκρυψη κάποιας πληροφορίας, ώστε μόνο κάποιος που κατέχει
κάποιο μυστικό κλειδί να μπορεί να «ξεκλειδώσει» την πληροφορία από την
μυστική της θέση.
Η χρήση της κρυπτογραφίας έχει ως αυτοσκοπό την παροχή πρόσβασης σε κρίσιμα
δεδομένα σε μία μικρή ομάδα ατόμων η σε ένα μοναδικό άτομο. Μερικά
παραδείγματα χρήσης της κρυπτογραφίας είναι στους εξής τύπους δεδομένων:
1. Τραπεζικές συναλλαγές και οικονομικά έγγραφα
2. Στοιχεία πιστωτικών καρτών
3. Ιατρικά ιστορικά
4. Στρατιωτικές διαταγές
5. Προσωπικές πληροφορίες
6. Ηλεκτρονική αλληλογραφία

1.1

Βασικές έννοιες σχετικές με την κρυπτογραφία

Θεωρώντας ότι τα δεδομένα που πρέπει να κρυπτογραφηθούν αποστέλλονται
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δίνονται μερικές έννοιες σχετικές με την
κρυπτογραφία.
Ακρυπτογράφητο κείμενο: Είναι το μήνυμα που πρέπει να αποσταλεί μέσω της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Κλειδί κρυπτογραφίας: Είναι ένα κομμάτι πληροφορίας η δεδομένων που
χρησιμοποιείται στην διαδικασία κρυπτογράφησης.
Κρυπτογραφία: Είναι η διαδικασία κρυπτογράφησης του μηνύματος, που
μεταβάλλει το περιεχόμενο του, ώστε να μπορούν να το διαβάζουν μόνο
εξουσιοδοτημένα άτομα.
-7-

Κρυπτογράφημα: Είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογής της
κρυπτογραφίας στο ακρυπτογράφητο κείμενο.
Αποκρυπτογράφηση: Είναι η διαδικασία αναίρεσης της κρυπτογραφίας ώστε να
επαναφερθεί το κρυπτογράφημα στο αρχικό ακρυπτογράφητο κείμενο.
Κρυπτοσύστημα: Είναι το σύστημα που συνδυάζει αλγορίθμους κρυπτογράφησης
και αποκρυπτογράφησης.
Κρυπτοανάλυση: Είναι η επιστήμη που προσπαθεί να βρει αδυναμίες στα
συστήματα κρυπτογράφησης ώστε να ανακτηθεί το ακρυπτογράφητο κείμενο από
το κρυπτογράφημα δίχως να απαραίτητα να υπάρχει γνώση του κλειδιού
κρυπτογράφησης.
Επίθεση: Είναι η προσπάθεια κρυπτοανάλυσης ενός κρυπτοσυστήματος.
Γενικά ένας αλγόριθμος κρυπτογράφησης η αποκρυπτογράφησης βασίζεται σε ένα
μυστικό κλειδί κρυπτογραφίας, που μπορεί να είναι ένας αριθμός με συγκεκριμένες
ιδιότητες, η μία αλληλουχία από bits. Ο αλγόριθμος μπορεί να είναι γνωστός άλλα η
εφαρμογή της αποκρυπτογράφησης σε κάποιο κρυπτογράφημα προϋποθέτει την
γνώση του συγκεκριμένου κλειδιού. Υπάρχουν δύο τύποι κρυπτοσυστημάτων:


Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα: Σε αυτό τον τύπο κρυπτοσυστήματος το ίδιο
κλειδί

χρησιμοποιείται

και

για

την

κρυπτογράφηση

και

για

την

αποκρυπτογράφηση. Επομένως εφόσον κάποιος κατέχει το κλειδί που
χρησιμοποιεί

κάποιος

άλλος

για

την

κρυπτογράφηση

μπορεί

να

αποκρυπτογραφήσει οποιοδήποτε μήνυμα του αποσταλεί. Ένα τέτοιο σύστημα
απεικονίζεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1. Χρησιμοποιώντας ένα συμμετρικό κρυπτοσύστημα.
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Κρυπτοσυστήματα δημόσιου-κλειδιού: Σε αυτό τον τύπο κρυπτοσυστήματος
τα κλειδιά

για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση είναι

διαφορετικά. Επομένως ο χρήστης μπορεί να δημοσιοποιήσει ένα δημόσιο
κλειδί που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κρυπτογραφήσει τα
μηνύματα που θα στείλει στο χρήστη. Ωστόσο μόνο ο χρήστης κατέχει το
αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί αποκρυπτογράφησης.

Ένα τέτοιο σύστημα

απεικονίζεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 2. Χρησιμοποιώντας ένα κρυπτοσύστημα δημόσιου-κλειδιού.

Εδώ παρατίθενται κάποια παραδείγματα κρυπτογράφησης για να φανεί πως
χρησιμοποιούνται οι παραπάνω έννοιες.

1.2

Παραδείγματα κατανόησης εννοιών κρυπτογραφίας

Κρυπτοσύστημα Kid Krypto
“Kid RSA” [2] είναι μία οικογένεια κρυπτοσυστημάτων δημοσίου-κλειδιού για την
διδασκαλία της κρυπτογραφίας δίχως την χρήση προχωρημένων μαθηματικών. Για
την χρήση του Kid RSA o χρήστης A επιλέγει τέσσερις τυχαίους αριθμούς a, b, A και
Β. Ύστερα υπολογίζει:
M  ab  1
e  AM  a
d  BM  b
n

ed  1
M

Ο χρήστης A κοινοποιεί το ζεύγος (n, e) σαν το δημόσιο κλειδί και κρατά το d σαν
το μυστικό του κλειδί. Τα μηνύματα στο παρόν σύστημα είναι ακέραιοι x  n . Ας
υποθέσουμε ότι ο χρήστης Β θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο χρήστη Α. Αρχικά
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κρυπτογραφεί το μήνυμα πολλαπλασιάζοντας το x με τον e και διαιρώντας το
γινόμενο xe με το n . Το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι το κρυπτογράφημα y . Ο
χρήστης A αποκρυπτογραφεί το y πολλαπλασιάζοντας το με d και το γινόμενο yd
διαιρείται με n . Το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι το αποκρυπτογραφημένο
μήνυμα.
Ας υποτεθεί ότι ο χρήστης Α επιλέγει:   3, b  4, A  5, B  6 . Με βάση αυτές τις
τιμές προκύπτει: M  11, e  58, d  70, n  369 . Το δημόσιο κλειδί είναι (369,58)
και το ιδιωτικό κλειδί είναι 70. Έστω ο χρήστης Β θέλει να κρυπτογραφήσει x  200 .
Το πολλαπλασιάζει με e  58 και προκύπτει xe  11600 . Διαιρώντας με n  369
προκύπτει το υπόλοιπο 161, που είναι το κρυπτογράφημα y που αποστέλλεται
στον χρήστη Α. O χρήστης Α πολλαπλασιάζει το κρυπτογράφημα y  161 με d  70
και προκύπτει yd  11270 . Το γινόμενο διαιρείται με n και προκύπτει το υπόλοιπο
200, που είναι το αποκρυπτογραφημένο μήνυμα.
Η κρυπτογράφηση Bifid
Το κλειδί για αυτή την κρυπτογράφηση είναι η μεταλλαγή του αλφαβήτου. Ένας
τρόπος να θυμόμαστε ένα κλειδί είναι η επιλογή μίας λέξης δίχως
επαναλαμβανόμενα γράμματα όπως “ENCRYPT” για να αρχίσει την μεταλλαγή, και
να τελειώσει με τα γράμματα που απομένουν. Αυτή η μεταλλαγή τοποθετείται στον
παρακάτω πίνακα διάστασης 5x5:
0

1

2

3

4

0

E

N

C

R

Y

1

P

T

A

B

D

2

F

G

H

I

K

3

L

M

O

Q

S

4

U

V

W

X

Z

Με βάση αυτό τον πίνακα κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε ένα δείκτη γραμμής και
στήλης. Για παράδειγμα το μήνυμα “MEET ME ON FRIDAY” με βάση τον παραπάνω
πίνακα θα κωδικοποιηθεί ως:
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MEET

ME

ON

FRIDAY

3 0 0 1 30

30

202110

1 0 0 1 10

21

033424

Οι δείκτες άμα διαβαστούν ανά σειρά σχηματίζουν την αλληλουχία:
3001303020211010011021033424
Οι δείκτες ομαδοποιούνται ανά ζεύγη και μετατρέπονται σε γράμματα
χρησιμοποιώντας τον αρχικό πίνακα:
30 01 30 30 20 21 10 10 01 10 21 03 34 24
L Ν L L F G P P N P G R S K
Επομένως το κρυπτογράφημα που προκύπτει είναι: “LNLLFGPPNPGRSK”.
Η κρυπτογράφηση Playfair
H κρυπτογράφηση Playfair είναι ένα συμμετρικό κρυπτοσύστημα. Το κλειδί της
κρυπτογράφησης είναι μία μεταλλαγή του αλφαβήτου. Όπως και στην
κρυπτογράφηση Bifid, μία λέξη με μη επαναλαμβανόμενα γράμματα επιλέγεται να
ξεκινήσει την μεταλλαγή, με τα υπόλοιπα γράμματα του αλφαβήτου να
τοποθετούνται στην σειρά στον πίνακα

για αποτελέσουν έναν πίνακα

κρυπτογράφησης. Για παράδειγμα αυτός ο πίνακας θα είναι:
E

N

C

R

Y

P

T

A

B

D

F

G

H

I

K

L

M

O

Q

S

U

V

W

X

Z

Το ακρυπτογράφητο κείμενο διασπάται σε τμήματα δύο μη επαναλαμβανόμενων
γραμμάτων. Έπειτα κάθε τμήματα κρυπτογραφείται ξεχωριστά ως εξής:
1. Εφόσον τα δύο γράμματα του τμήματος βρίσκονται σε διαφορετικές
γραμμές και στήλες του πίνακα κρυπτογράφησης 5x5 αντικαθίστανται
από γράμματα που βρίσκονται στις άλλες γωνίες του ορθογωνίου που
σχηματίζουν. Το γράμμα που βρίσκεται στην ίδια γραμμή με το πρώτο
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γράμμα του τμήματος τοποθετείται πρώτο στην κρυπτογράφηση. Για
παράδειγμα το τμήμα FR κρυπτογραφείται ως IE, ενώ το EX ως RU.
2. Αν τα δύο γράμματα βρίσκονται στην ίδια γραμμή, αντικαθίστανται από
τα αντίστοιχα επόμενα γράμματα της γραμμής. Αν κάποιο γράμμα
βρίσκεται στο τέλος της γραμμής τότε το επόμενο γράμμα βρίσκεται
στην αρχή της ιδίας γραμμής. Επομένως το GI κρυπτογραφείται ως HK,
ενώ το TD ως AP.
3. Αν τα δύο γράμματα βρίσκονται στην ίδια στήλη, αντικαθίστανται από τα
αντίστοιχα επόμενα γράμματα της στήλης. Αν κάποιο γράμμα βρίσκεται
στο τέλος της στήλης τότε το επόμενο γράμμα βρίσκεται στην αρχή της
ιδίας στήλης. Επομένως το PL κρυπτογραφείται ως FU, ενώ το HW ως OC.
Για παράδειγμα το μήνυμα “MEET ON FRIDAY” με βάση τον παραπάνω πίνακα θα
κωδικοποιηθεί ως:
ME ET ME ON FR ID AY
LN NP LN MC IE KB DC

Το κρυπτογραφημένο κείμενο αποκρυπτογραφείται με βάση τον πίνακα
κρυπτογράφησης, εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε πριν
για την κρυπτογράφηση.
Η κρυπτογράφηση ADFGVX
H κρυπτογράφηση ADFGVX είναι ένα συμμετρικό κρυπτοσύστημα που συνδυάζει
δύο διαφορετικές λειτουργίες. Η κρυπτογράφηση Playfair βασίζεται στην
αντικατάσταση δύο γραμμάτων του ακρυπτογράφητου κειμένου με δύο γράμματα
κρυπτογραφημένου κειμένου. Η κρυπτογράφηση ADFGVX λειτουργεί και με
αντικατάσταση και με μεταλλαγή και έχει δύο κλειδιά: 1. μία αναδιάταξη των
γραμμάτων A-Z και των αριθμών 0-9 που αποθηκεύεται σε ένα πίνακα 6x6, και 2.
μία λέξη η φράση χωρίς επαναλαμβανόμενα γράμματα. Για παράδειγμα, έστω ο
πίνακας είναι:
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A

D

F
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F
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D
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D

W
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I
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H

ø

T

9

και η λέξη ENCRYPT είναι το δεύτερο κλειδί.
Ένα μήνυμα κρυπτογραφείται σε δύο στάδια. Αρχικά, κάθε γράμμα η ψηφίο
αντικαθίσταται από τους δείκτες της γραμμής και της στήλης που βρίσκεται στον
πίνακα:
S E E ME AT 10 TOMOR ROW
XGG VG AX AX XA V AGGAD
AXX VX GV FG VV V VΑΑV F
Αυτά τα γράμματα τοποθετούνται σε ένα πίνακα που οι στήλες του δεικτοδοτούνται
από την δεύτερη λέξη:
ENCRYPT
XΑGΧGXV
VGXAGXV
AFXGXVA
VVVAVGA
GAAVDFX
Τα στοιχεία του πίνακα που μένουν άδεια συμπληρώνονται με Χ. Ο νέος πίνακας
αναδιατάσσεται έτσι ώστε οι δείκτες των στηλών να είναι σε αλφαβητική σειρά:
CENPRTY
GXΑΧXVG
XVGXAVG
XAFV GAX
VVVGAAV
AGAFVXD
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O πίνακας που προκύπτει διαβάζεται ανά στήλη, και διαχωρίζεται σε ομάδες από
προκαθορισμένο αριθμό χαρακτήρων που ταυτίζεται με το μήκος της δεύτερης
λέξης:
GXXVAX VAVGAG FVAXXV GFXAGA VVVAAX GGXVDX

1.3

Εισαγωγή στο Sage

To Sage (http://www.sagemath.org/) είναι ένα αλγεβρικό υπολογιστικό σύστημα ανοιχτού
κώδικα με Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU που καλύπτει πολλά πεδία των
μαθηματικών όπως της άλγεβρας, της θεωρίας αριθμών και του μαθηματικού λογισμού.
Χρησιμοποιεί πακέτα ανοιχτού κώδικα και βασίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού
Python. Το λογισμικό αυτό είναι κατάλληλο και για εφαρμογές κρυπτογραφίας. Η διεπαφή
χρήστη υπολογιστή φαίνεται στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3. Εκτέλεση του Sage σε κονσόλα.
Βασική Χρήση
Αριθμητική: To Sage υποστηρίζει πολλαπλές αριθμητικές λειτουργίες.
Μεταβλητές: Οι μεταβλητές μπορούν να οριστούν είτε δίνοντας τους μία αριθμητική τιμή,
ή εισάγοντας τες με την χρήση της εντολής var:
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sage: a=64
sage: var(‘x’)
Μία μεταβλητή μπορεί να διαγραφεί με την χρήση της εντολής del:
sage: del(y)
Η εντολή parent θα επιστρέψει τον τύπο της μεταβλητής:
sage: parent(a)
Integer Ring
sage: b = a^(1/3)
sage: parent(b)
Rational Field
Πολλές μεταβλητές μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα ως εξής:
sage: a, b, c = 2, 3, 4
Εύρος και λίστες: Ένα εύρος τιμών μπορεί να ανακτηθεί με την εντολή range. Η
εντολή αυτή έχει διαφορετικές παραλλαγές:
range(n):

Δημιουργεί μία λίστα τιμών από 0 εώς n-1

range(m, n):

Δημιουργεί μία λίστα τιμών από m εώς n-1

range(m, n, s): Δημιουργεί μία λίστα τιμών, αρχίζοντας από το m και καταλήγοντας
σε τιμή μικρότερη από n με βήμα s.
Για παράδειγμα:
sage: range(5)
[0, 1, 2, 3, 4]
sage: range(3, 8)
[3, 4, 5, 6, 7]
sage: range(3, 11, 2)
[3, 5, 7, 9]
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sage: range(10, 1, -2)
[10, 8, 6, 4, 2]
Μία λίστα τιμών μπορεί να δημιουργηθεί μέσω επανάληψης της εντολής range, η
επαναλαμβάνοντας μία άλλη λίστα:
sage: [x^2 for x in range(10)]
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
sage: [floor(sqrt(x)) for x in range(10,100,10)]
[3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9]
sage: L = [floor(x^(1/3)) for x in range(100, 1000, 50)]
[4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9]
sage: [(x>7)1 for x in L]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
H τελευταία εντολή (x>7)1 δίνει μια λογική αριθμητική τιμή: 1 για Αληθές
και 0 για Ψευδές.
Τα στοιχεία των λιστών μπορούν να δεικτοδοτηθούν με τετράγωνες παρενθέσεις.
Για παράδειγμα:
sage: P = [nth_prime(x) for x in range(1,11)]
sage: P
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]
sage: P[0]
2
sage: P[5]
13
Ένας αρνητικός δείκτης αναφέρεται σε μέτρημα δείκτη από την δεξιά πλευρά;
sage: P[-1]
29
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Υπάρχουν επιπλέον άλλες εντολές που μπορούν να παράγουν μία λίστα από
πρώτους αριθμούς:
sage: primes_first_n(10)
[2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29]
sage: prime_range(2,30)
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]
Το εύρος τιμών από μία λίστα μπορεί να αποκτηθεί με την χρήση άνω κάτω τελείας.
Αν L είναι μία λίστα τότε:
L[n] Παράγει την n-οστή τιμή (ξεκινώντας από το 0)
L[m:n] Δημιουργεί μία λίστα τιμών από την m-οστή τιμή εώς (n-1)-οστή τιμή
L[m:n:s] Δημιουργεί μία λίστα τιμών ξεκινώντας από την m-οστή τιμή σε βήματα με
μέγεθος s εώς την τιμή πρίν από n
Για παράδειγμα:
sage: L = [(x^2+x)//2 for x in range(1,11)]
sage: L
[1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55]
sage: L[0:3]
[1, 3, 6]
sage: L[1:6:2]
[3, 10, 21]
Οι παραλλαγές L[:n] και L[n:] δημιουργούν λίστες με τις πρώτες n τιμές, και όλες τις
τιμές εκτός από τις πρώτες n τιμές, αντίστοιχα:
sage: L[:4]
[1, 3, 6, 10]
sage: L[4:]
[15, 21, 28, 36, 45, 55]
Με την παρακάτω εντολή μπορεί να αντιστραφεί η λίστα τιμών:
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sage: L[::-1]
[55, 45, 36, 28, 21, 15, 10, 6, 3, 1]
Ταυτόχρονες πράξεις σε δύο λίστες μπορούν να πραγματοποιηθούν με την χρήση
της εντολής zip, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι λίστες έχουν το ίδιο μήκος:
sage: [x+y for x,y in zip(P,L)]
[3, 6, 11, 17, 26, 34, 45, 55, 68, 84]
Οι λίστες μπορούν να συνδεθούν με την χρήση του +:
sage: P[:5]+L[:5]
[2, 3, 5, 7, 11, 1, 3, 6, 10, 15]
Οι λίστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης την συντόμευση “+=” για την
προσθήκη επιπλέων στοιχείων:
sage: P += [31]
sage: P
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31]
Βασικός προγραμματισμός
H sage βασίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού Python, και ως συνέπεια
κληρονομεί τον τρόπο σύνταξης της. Η κύρια διαφορά της Python με τις γλώσσες
προγραμματισμού που βασίζονται στην C είναι ότι οι δομές επανάληψης και
διακλάδωσης δεν οροθετούνται με αγκύλες αλλά ως εσοχές.
Δομές επανάληψης Η εντολή “for” παρέχει βασικές δομές επανάληψης:
for i in I:
Πρώτη εντολή στη δομή επανάληψης
...
Τελευταία εντολή στη δομή επανάληψης
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Όπου I είναι κάθε δομή που επιτρέπει επανάληψη, όπως οι λίστες. Παρακάτω
δίνεται ένα παράδειγμα όπου γίνεται επανάληψη σε μία λίστα από πρώτους
αριθμούς p , και παρατίθεται ο μεγαλύτερος πρώτος παράγοντας του p  1 :
sage: for p in primes(3,15):
f = [q for q, e in factor(p-1)]
print p, f[-1]
32
52
73
11 5
13 3
Η δομή επανάληψης με while συνεχίζει να κάνει επανάληψη μέχρι να ικανοποιηθεί
ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Παρατίθεται ένα παράδειγμα όπου υπολογίζεται η
μικρότερη δύναμη του 2 περιέχει όλα τα ψηφία. Η εντολή:
set ([x for x in str(n)])
θα παράγει ένα σύνολο που περιέχει όλα τα ψηφία του αριθμού n ως σειρά
χαρακτήρων.
Επομένως η εντολή:
sage: alldigs = set(x for x in ‘0123456789’])
θα παράγει ένα σύνολο από όλα τα ψηφία. Η μικρότερη δύναμη του 2 για την οποία
ο αριθμός που προκύπτει έχει 10 ψηφία είναι η 29. Οπότε η επανάληψη είναι:
sage: e = 28
sage: n = 2^e
sage: while true:
n, e = n2, e+1
if set([x for x in str(n)]) == alldigs:
print e, n
break
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68 295147905179352825856
Η εντολή break δηλώνει την έξοδο από την επανάληψη όταν το κριτήριο
ικανοποιείται.
Δομές διακλάδωσης
Η βασική εντολή είναι η if που έχει την παρακάτω γενική μορφή:
If (εντολή):
τμήμα κώδικα ως εσοχή
else:
τμήμα κώδικα ως εσοχή
Το τμήμα του κώδικα μετά την else είναι προαιρετικό. To τμήμα κώδικα μετά την
εντολή for η else οροθετείται με από τις εσοχές. Για παράδειγμα η λίστα των
πρώτων αριθμών της μορφής 2n-1 (που απαιτεί το n να είναι πρώτος αριθμός)
παράγεται από τις παρακάτω εντολές:
sage: for i in prime_range(30):
p = 2^i-1
if is_prime(p):
print i, p
23
37
5 91
7 127
13 8191
17 131071
19 524287
Συναρτήσεις. Μία συνάρτηση μπορεί να θεωρηθεί ένα πρόγραμμα που παράγει μία
έξοδο για μία είσοδο και έχει την παρακάτω μορφή:
def ftn(x):
τμήμα κώδικα που υλοποιεί την συνάρτηση
return output
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1.4

Περίγραμμα μεταπτυχιακής εργασίας

Στα επόμενα κεφάλαια παρατίθενται η χρήση του Sage στην εφαρμογή ορισμένων
τεχνικών κρυπτογράφησης. Τμήμα της εργασίας βασίζεται στο βιβλίο με τίτλο:
“Introduction to Cryptography with open-source software” [1].
Στο Κεφάλαιο 2 παρατίθενται ορισμένα κλασσικά κρυπτοσυστήματα τα οποία
προϋπήρχαν της χρήσης των υπολογιστών. Αν και δεν έχουν κρυπτογραφική ισχύ
την σύγχρονη εποχή, είναι ωφέλιμα, λόγω της απλότητας τους, για την ευρύτερη
κατανόηση των μεθόδων δημιουργίας κρυπτοσυστημάτων.
Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθεται μερικά κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού των
οποίων η ασφάλεια οφείλεται στην δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων
αριθμών. Πιο συγκεκριμένα παρέχονται πληροφορίες για τα συστήματα RSA και
Rabin.
Στο κεφάλαιο 4 συνεχίζεται η συζήτηση για τα κρυπτοσυστήματα δημοσίου
κλειδιού, με επικέντρωση σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα
κρυπτοσυστήματα που η ασφάλεια τους απορρέει από την δυσκολία επίλυσης των
γενικών διακριτών αλγοριθμικών προβλημάτων (πιο συγκεκριμένα τα El Gamal
κρυπτοσυστήματα), ενώ η δεύτερή κατηγορία περιλαμβάνει τα κρυπτοσυστήματα
που βασίζονται στα προβλήματα knapsack.
Στο κεφάλαιο 5 γίνεται εισαγωγή στους αλγορίθμους ψηφιακής υπογραφής, που
βασίζονται σε μεθόδους δημοσίου κλειδιού. Σε ένα σύστημα δημοσίου κλειδιού, το
δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και το ιδιωτικό κλειδί για
την αποκρυπτογράφηση. Για ένα σύστημα ψηφιακής υπογραφής, το ιδιωτικό κλειδί
χρησιμοποιείται για την υπογραφή και το δημόσιο κλειδί για την επαλήθευση της
υπογραφής. Τα περισσότερα συστήματα δημοσίου κλειδιού που περιγράφονται στα
κεφάλαια 3,4 μπορούν να τροποποιηθούν για να παρέχουν σχήματα ψηφιακής
υπογραφής.
Στο κεφάλαιο 6 παρέχονται πληροφορίες για κρυπτογραφικούς αλγόριθμους
δέσμης που βασίζονται σε πράξεις με bit. Αυτοί οι αλγόριθμοι είναι από τους πιο
ευρέως

χρησιμοποιημένους

αλγορίθμους,

λόγω

της

γρήγορης

ταχύτητας
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κρυπτογράφησης, και της καταλληλόλητας τους να κρυπτογραφούν μεγάλες
ποσότητες δεδομένων.
Στο κεφάλαιο 7 γίνεται εισαγωγή στις ελλειπτικές καμπύλες και στη χρήστη τους
στη κρυπτογραφία. Δίνονται οι βασικοί ορισμοί σχετικά με τις ελλειπτικές
καμπύλες, ορίζονται ομάδες πάνω στις καμπύλες, εξετάζονται διαφορετικές
αναπαραστάσεις συντεταγμένων των ελλειπτικών καμπυλών και των σημείων τους.
Στη συνέχεια παρατίθενται κρυπτοσυστήματα ελλειπτικών καμπυλών και γίνεται
εισαγωγή στα πρωτόκολλά που βασίζονται στο ταίριασμα ελλειπτικών καμπύλων.
Τέλος, το κεφάλαιο 8 περιλαμβάνει τον επίλογο, τα συμπεράσματα και την πιθανή
μελλοντική επέκταση της παρούσας διπλωματικής.
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Κεφάλαιο 2
2. Κλασσικά κρυπτοσυστήματα
Το παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθεί με μερικά απλά κρυπτοσυστήματα που αν
και δεν χρησιμοποιούνται πρακτικά παρέχουν κατανόηση της δομής και της
συμπεριφοράς των κρυπτοσυστημάτων.
Στα κρυπτοσυστήματα που θα εξεταστούν εδώ τα γράμματα του αλφαβήτου
αντικαθίστανται από αριθμούς ώστε να μπορούν να γίνουν αριθμητικές πράξεις. Η
αντιστοιχία αριθμών γραμμάτων είναι η παρακάτω:
A B C D E F G H I

J

K

L

M N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W X

Y

Z

0

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

1

2

3

4

2.1

5

6

7

8

13

23

Η κρυπτογράφηση Caesar
Στην

κρυπτογράφηση

Caesar

[3]

κάθε

γράμμα

του

αλφαβήτου

αντικαθίσταται από ένα άλλο γράμμα σύμφωνα με αυτό το πρότυπο:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
Με μορφή αριθμητικής παράστασης η κρυπτογράφηση μπορεί να
περιγραφεί ως:
c  p  3 (mod 26) , όπου p είναι το μη κρυπτογραφημένο γράμμα και c είναι το

αντίστοιχο κρυπτογραφημένο γράμμα. Κάθε γράμμα αναγνωρίζεται από τον
αριθμητική τιμή του. Χρησιμοποιώντας αυτή την κρυπτογράφηση το μήνυμα:
WITHDRAW ONE HUNDRED DOLLARS
μετατρέπεται σε:
ZLWKGUDZ RQH KXQGUHG GROODUV
Η αποκρυπτογράφηση περιγράφεται ως:
p  c  3 (mod 26)
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Για να υλοποιηθεί η κρυπτογράφηση Caesar στο Sage, αρχικά τα γράμματα
αντιστοιχίζονται σε γράμματα. Αυτό γίνεται με την εντολή ord, που επιστρέφει την
τιμή ASCII ενός χαρακτήρα. Οι τιμές ASCII για τους χαρακτήρες “A” και “Z” είναι 65
και 90, αντίστοιχα. Επομένως για να ανακτηθούν οι τιμές από 0 ώς 25, το 65 πρέπει
να αφαιρεθεί από κάθε τιμή ASCII. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε
χαρακτήρα μίας ακολουθίας χαρακτήρων ως εξής:
sage: pl = “WITHDRAW ONE HUNDRED DOLLARS”

sage: pln = [ord(x-65) for x in pl
sage: print pln
[22, 8, 19, 7 ,3, 17, 0, 22, 14, 13, 4, 7 ,20 ,13 ,3 ,17, 4 ,3 ,3 ,14 ,11, 11, 0, 17 ,18]
Είναι βολικό να υπάρχει μία εντολή που μετατρέπει μία ακολουθία χαρακτήρων και
την μετατρέπει σε μία λίστα αριθμών:
def str2lst(s):
return [ord(x)-65 for x in s]
Παρομοίως υπάρχει και μία εντολή που μετατρέπει μία λίστα αριθμών σε μία
ακολουθία χαρακτήρων. Η εντολή αυτή περιλαμβάνει την εντολή chr, που
επιστρέφει τον χαρακτήρα που αντιστοιχεί σε μία τιμή ASCII, καθώς και την εντολή
join που ενώνει όλους τους χαρακτήρες σε μία ακολουθία χαρακτήρων. Η εντολή
αυτή είναι:
def lst2str(lst)
return join ([chr(int(x)+65) for x in lst], ’ ’ )
Όλες οι παραπάνω εντολές μπορούν να ενοποιηθούν στο παρακάτω ενιαίο
πρόγραμμα:
def caesar(pl):
pln =str2lst(pl)
pln2 = [(x+3)%26 for x in pln]
return lst2str(pln2)
Υπάρχει μία απλή γενίκευση της κρυπτογράφησης Ceasar, στην οποία αντί για 3
χρησιμοποιείται κάποιος προκαθορισμένος αριθμός

n

που καθορίζει την

μετατόπιση των γραμμάτων.
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2.2

Η κρυπτογράφηση Vigenere

H κρυπτογράφηση Vigenere [4] βασίζεται σε μία λέξη κλειδί για την μετατόπιση των
γραμμάτων. Επομένως η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση μπορεί να
περιγραφούν ως:

ci  pi  ki (mod 26)
pi  ci  ki (mod 26) ,
όπου pi , ki και ci είναι το ακρυπτογράφητο κείμενο, η λέξη κλειδί και το
κρυπτογραφημένο κείμενο αντίστοιχα.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το

προηγούμενο ακρυπτογράφητο κείμενο, την λέξη κλειδί CODE, η κρυπτογράφηση
είναι:
Ακρυπτογράφητο
κείμενο:
Λέξη κλειδί:
Κρυπτογράφημα:

W
C
Y

I

T

H D R

O
W

D E
W L

C
F

A W O N E

O D E
F D A

H U N D R

C O D E
Q B H L

C O D E
W B G V

E

D D O

L

L

A

R

S

C O D E
G R G S

C
N

O D E
Z D V

C
G

Για να γίνει εμφανές πώς λειτουργεί η κρυπτογράφηση χρησιμοποιούνται ως
παράδειγμα στα δύο πρώτα γράμματα:
W+C = 22 + 2
= 24
=Y
I + O = 8 + 14
= 22
=W
στις προσθέσεις επίσης υπολογίζεται το υπόλοιπο της αφαίρεσης με 26, όποτε για
το 6ο γράμμα R ισχύει:
R+O = 17+14
= 31
= 5 (mod 26)
=F

Για να υλοποιηθεί η κρυπτογράφηση Vinegere στο Sage, το σωστό γράμμα της λέξης
κλειδί πρέπει να προστεθεί σε κάθε γράμμα του ακρυπτογράφητου κειμένου.
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Δείκτης κειμένου i:
Κείμενο:
Λέξη κλειδί:
Δείκτης κλειδιού j:

0

1

2

3

4

5

6

W
C
0

I T H D R A
O D E C O D
1 2 3 0 1 2

7
W
E
3

Οι δείκτες του κλειδιού 0, 1, 2, 3 που επαναλαμβάνονται είναι τα υπόλοιπα τις
διαίρεσης του δείκτη με 4. Αυτό σημαίνει ότι στην κρυπτογράφηση Vinegere,
προστίθεται o i-οστός χαρακτήρας του κειμένου, με τον j-οστό χαρακτήρα της λέξης
κλειδί, όπου:
j = i (mod n), n είναι το μήκος της λέξης κλειδί.
Ο κώδικας Sage που προκύπτει με βάση τα παραπάνω είναι:
def vige (s, key)
pn = len (s)
kn = len (key)
pl = str2lst (s)
kl = str2lst (key)
cl = [mod(pl[i]+kl[mod(i,kn)],26) for i in range(pn)]
return lst2str(cl)
Ένα παρόμοιο πρόγραμμα vigd μπορεί να γραφτεί για την αποκρυπτογράφηση, η
κύρια διαφορά είναι στη προτελευταία γραμμή, όπου η τιμή της λέξη κλειδί
αφαιρείται από την τιμή του κρυπτογραφημένου κείμενου ως εξής:
Pl = [mod(cl[i]-kl[mod(i,kn)],26) for i in range(pn)]

2.3

Η κρυπτογράφηση μεταβολής

Η κρυπτογράφηση

μεταλλαγής διαφέρει από τις κρυπτογραφήσεις που

αναφέρθηκαν έως τώρα, διότι αντί να αλλάζουν απλά οι τιμές των γραμμάτων του
ακρυπτογράφητου κειμένου, αλλάζει η θέση τους. Για παράδειγμα, ας υποτεθεί ότι
κάθε ομάδα πέντε γραμμάτων μεταβάλετε σύμφωνα με:
12345
24531
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Τότε το κείμενο “WITHD RAWON EHUND REDDO LLARS” που έχει διασπαστεί σε
ομάδες πέντε γραμμάτων κρυπτογραφείται ως εξής:
IHDTW AONWR HNDUE EDODR LRSAL
Αυτές οι μεταβολές είναι εύκολο να υλοποιηθούν στο Sage. Αρχικά, το κείμενο pl,
διαιρείται σε ομάδες των πέντε γραμμάτων, κάθε ομάδα γραμμάτων μεταβάλλεται
και τα αποτελέσματα ενώνονται.
sage: perm = [1, 3, 4, 2, 0]
sage: ps = [pl[5i:5i+5] for i in range(len(pl)//5]; ps
[‘WIDTH’, ‘RAWON’, ‘EHUND’, ‘REDDO’, ‘LLARS’]
sage: pp = [[y[x] for x in perm] for y in ps; pp
[[‘I’, ‘H’, ‘D’, ‘T’, ‘W’], [‘A’, ‘Ο’, ‘Ν’, ‘W’, ‘R’],
[‘H’, ‘N’, ‘D’, ‘U’, ‘E’], [‘E’, ‘D’, ‘O’, ‘D’, ‘R’], [‘L’, ‘R’, ‘S’, ‘A’, ‘L’]]
sage: ct = join(flatten(pp, ’’); ct
‘IHDTWAONWRHNDUEEDODRLRSAL’

2.4

Η κρυπτογράφηση πίνακα

Η κρυπτογράφηση πίνακα ήταν από τα πρώτα παραδείγματα εφαρμογής των
μαθηματικών στην κρυπτογραφία. Ας υποτεθεί ότι ο πίνακας M διάστασης nxn έχει
ορίζουσα σχετικά πρώτη με το 26. Το κείμενο χωρίζεται σε ομάδες n συμβόλων, και
η κρυπτογράφηση επιτελείται πολλαπλασιάζοντας την κάθε ομάδα με τον πίνακα,
και υπολογίζοντας το υπόλοιπο της διαίρεσης με το 26. Επομένως η
κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση ορίζονται ως:
c  Mp (mod 26)
p  M 1c (mod 26)

όπου p και c είναι τμήματα μήκους n ακρυπτογράφητου και κρυπτογραφημένου
κειμένου αντίστοιχα.
Για παράδειγμα, για πίνακα:

 22 11 19 
14 25 6 


1
M  15 20 24  προκύπτει M   2 3 11  mod(26) .
 21 9 25
 25 21 16 
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Για να κρυπτογραφηθεί το “WITHDRAW ONE HUNDRED DOLLARS”, πρώτα
διασπάται σε ομάδες των τριών συμβόλων, όπου κάθε ομάδα μπαίνει σαν στήλη σε
ένα μεγαλύτερο πίνακα, συμπληρώνοντας με ‘X’ τα κενά στοιχεία της τελευταίας
στήλης. Όποτε προκύπτει:
 22 11 19   W H A N U R D L S   X Q O V Q H N T U 
15 20 24   I D W E N E O A X    K B W B I R R B I 


 

 25 21 16   T R O H D D L R X   I Q K B P L Z B B 

και

το

κρυπτογράφημα

μπορεί

να

διαβαστεί

ως:

“XKIQBQOWKVBBQIPHRLNRZTBBUIB”. Για παράδειγμα κοιτώντας την πρώτη στήλη
προκύπτει:
 22 11 19   W   22 11 19   22  933   23
X
15 20 24   I   15 20 24   8    946   10  (mod 26)   K 

  
  
  
 
 25 21 16   T   25 21 16  19  1022  8 
 I 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα στο sage. Αρχικά το κείμενο
εισάγεται σε πίνακα διάστασης nxn ως εξής:
sage: n=3
sage: pl = “WITHDRAWONEHUNDREDDOLLARS”
sage: lp = str2lst(pl)
sage: ln = len(lp)
sage: for i in range((-ln)%n):
lp.append(23)
sage: transpose(matrix(len(lp)/n,n,lp)); Mpl

 22 7 0 13 20 17 3 11 18 
 8 3 22 4 13 4 14 0 23


19 17 14 7 3 3 11 17 23
Η τελευταία εντολή παράγει ένα πίνακα με n γραμμές, του οποίου τα στοιχεία είναι
μία λίστα από αριθμούς που προέκυψαν από το κείμενο.
Ο πολλαπλασιασμός των πινάκων και το υπόλοιπο της διαίρεσης με 26 γίνεται
αυτόματα στο Sage ως εξής:
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sage: M = matrix(Zmod(26), [[22,11,19],[15,20,24],[25,21,16]])
sage: C = MMpl; C

 23 16 14 21 16 7 13 19 20 
10 1 22 1 8 17 17 1 8 


 8 16 10 1 15 11 25 1 1 
Για να μετατραπεί σε κρυπτογραφημένο κείμενο, αρχικά ο πίνακας πρέπει να
μετατραπεί σε λίστα:
sage: lst2str(transpose(C).list())
“XKIQBQOWKVBBQIPHRLNRZTBBUIB”

To πλήθος n των γραμμών του πίνακα M υπολογίζεται από την εντολή:
Sage: n = M.rows()
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Κεφάλαιο 3
3. Κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού που βασίζονται στην
παραγοντοποίηση
Για την ασφάλεια ενός κρυπτοσυστήματος δημοσίου κλειδιού είναι σημαντικό να
καθορίζεται πολύ δύσκολα το ιδιωτικό κλειδί από το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί. Για
αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται πολύπλοκα μαθηματικά, όπως η διαδικασία της
παραγοντοποίησης. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα κρυπτοσυστήματα RSA και
Rabin που βασίζονται στην παραγοντοποίηση.

3.1

Κρυπτοσύστημα RSA

Tο κρυπτοσύστημα RSA [5] είναι ένα από τα συστήματα δημόσιου κλειδιού το οποίο
παραμένει σχετικά ασφαλές. Η ασφάλεια του απορρέει από το γεγονός ότι η
παραγοντοποίηση ενός μεγάλου αριθμού είναι δύσκολη. Για παράδειγμα δεν
υπάρχει γνωστός γενικός τρόπος παραγοντοποίησης του γινομένου δύο μεγάλων
πρώτων αριθμών. Ωστόσο, ακόμη και εάν ένας αριθμός είναι σύνθετος είναι
δύσκολο να βρεθούν οι παράγοντες του. Για παράδειγμα, ο εικοστός αριθμός
20

“Fermat” 22  1 που έχει 315653 ψηφία, είναι σύνθετος, άλλα κανένας από τους
παράγοντες του δεν είναι γνωστός.
Για να δημιουργηθεί το δημόσιο και το ιδιωτικό κλειδί, επιλέγονται δύο μεγάλοι
πρώτοι αριθμοί p και q. Έπειτα υπολογίζεται το γινόμενο: n=pq. Ύστερα επιλέγεται
ένας αριθμός e που είναι σχετικά πρώτος με τον αριθμό ( p  1)(q  1) . Τότε
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του Euclid μπορεί να υπολογιστεί ο αντίστροφος

d  e1 (mod( p  1)(q  1)) . Οι τιμές d και n είναι σχετικά πρώτες. Οι τιμές e και n
αποτελούν το δημόσιο κλειδί, και η τιμή d αποτελεί το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί.
Για να κρυπτογραφηθεί ένα μήνυμα, διασπάται σε ομάδες, όπου στην κάθε ομάδα
δίνεται ένας αριθμός μικρότερος από n . Έστω m είναι ο αριθμός μίας τις ομάδες
αυτές. Η κρυπτογραφημένη τιμή της είναι c  me (mod n) . Η τιμή c μπορεί
αποκρυπτογραφηθεί με m  c d (mod n) . Διακρίνονται δύο περιπτώσεις για τον m :
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1. m είναι σχετικά πρώτος με p και q.
2. m είναι πολλαπλάσιο είτε του p είτε του q.
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός m δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα πολλαπλάσιο και
του p και του q, γιατί τότε το m θα είναι πολλαπλάσιο του n=pq και επομένως
μεγαλύτερο του.
Θεωρώντας την πρώτη περίπτωση υπολογίζεται:

c d  (me )d (mod n)  med (mod n) .
Ανακαλώντας από παραπάνω ότι e και d είναι οι αντίστροφοι του υπολοίπου
διαίρεσης με ( p  1)(q  1) προκύπτει ότι:
ed  k ( p  1)(q  1)  1 για κάποιον ακέραιο k .
ed
k ( p 1)( q 1) 1
 mm k ( p 1)( q 1) .
Επομένως προκύπτει: m  m

Αφού p και q είναι πρώτοι αριθμοί, τότε:  (n)   ( pq)  ( p  1)(q  1) σύμφωνα με
το θεώρημα του Euler. Εάν  και n είναι σχετικά πρώτοι τότε:   ( n )  1 (mod n) .
Αφού ο m είναι σχετικά πρώτος με p και q , είναι σχετικά πρώτος και με n ,
επομένως προκύπτει: mk ( p 1)( q 1)  1 mod(n) και τελικά: c d  m (mod n) .
Θεωρώντας την δεύτερη περίπτωση, εφόσον m  kp για κάποιον k , τότε:

med  m (mod p)

(1)

επειδή και οι δύο πλευρές είναι ίσες με το υπόλοιπο της διαίρεσης του μηδέν με p.
Εφόσον ο m είναι σχετικά πρώτος με q, τότε:

med  mk ( p 1)( q 1)1 (mod q)  m.(mq 1 )k ( p 1)

(mod q).

Σύμφωνα με το θεώρημα του Euler,
mq 1  1 (mod q)

και επομένως:

med  m

 mod q  .

(2)

Εφαρμόζοντας το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπου στις εξισώσεις (1) και (2) προκύπτει

med  m

 mod pq  . Συνοπτικά το κρυπτοσύστημα RSA διαμορφώνεται από:

Παραμέτρους: Δύο μεγάλους πρώτους αριθμούς p και q, και το γινόμενο τους
n=pq.
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Δημιουργία κλειδιών: Το δημόσιο κλειδί είναι (n, e) , όπου e  n , και είναι σχετικά
πρώτο
με
τον
Το
ιδιωτικό
κλειδί
είναι
 (n)  ( p  1)(q  1) .

d  e1 (mod( p  1)(q  1)) .
Κρυπτογράφηση: Για ένα μήνυμα m  n το κρυπτογράφημα είναι c  m (mod n) .
e

Αποκρυπτογράφηση: m  c d (mod n)

Παράδειγμα χρήσης του RSA 1
Δίνεται ένα παράδειγμα με μικρούς αριθμούς, για παράδειγμα p  37 και q  43 .
Επομένως n  pq  1591. Τώρα πρέπει να επιλεγεί ένας αριθμός που είναι σχετικά
πρώτος με ( p  1)(q  1)  36  42  1512 .
Aν επιλεγεί e  17 . Τότε d  e1 (mod 1512)  89 .
Το δημόσιο κλειδί αποτελείται από n  1591 και e  17 , ενώ το ιδιωτικό κλειδί
είναι d  89 . Tο μήνυμα με κωδικοποίηση 28562810173 αρχικά διασπάται σε
ομάδες των τριών ψηφίων:

m1  285
m2  628
m3  101
m4  73
Για να κρυπτογραφηθούν τα παραπάνω μηνύματα ο αποστολέας υπολογίζει:
28517 (mod 1591)  935  c1

62817 (mod 1591)  665  c2
10117 (mod 1591)  1158  c3
7317 (mod 1591)  406  c4
89
i

c

Κάθε κρυπτογράφημα μπορεί
(mod 1591) , όποτε προκύπτει:

να

αποκρυπτογραφεί

υπολογίζοντας

93589 (mod 1591)  285
66589 (mod 1591)  628
115889 (mod 1591)  101

40689 (mod 1591)  73
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που είναι και το αρχικό μήνυμα.
Παράδειγμα χρήσης του RSA 2
Δίνεται και ένα παράδειγμα με μεγάλους αριθμούς, για παράδειγμα p  419 και
q  541 . Επομένως n  pq  226679 . Τώρα πρέπει να επιλεγεί ένας αριθμός που

είναι σχετικά πρώτος με ( p  1)(q  1)  418  540  225720 .
Aν επιλεγεί e  2737 . Τότε d  e1 (mod 225720)  46513 .
Το δημόσιο κλειδί αποτελείται από n  225720 και e  2737 , ενώ το ιδιωτικό κλειδί
είναι d  46513 . Tο μήνυμα με κωδικοποίηση 28562810173 αρχικά διασπάται σε
ομάδες των τριών ψηφίων:

m1  285
m2  628
m3  101
m4  73
Για να κρυπτογραφηθούν τα παραπάνω μηνύματα ο αποστολέας υπολογίζει:
2852737 (mod 226679)  199607  c1

6282737 (mod 226679)  103199  c2

1012737 (mod 226679)  25408  c3
732737 (mod 226679)  160679  c4
46513
i

c

Κάθε κρυπτογράφημα μπορεί
(mod 226579) , όποτε προκύπτει:

να

αποκρυπτογραφεί

υπολογίζοντας

19960746513 (mod 226679)  285
10319946513 (mod 226679)  628
2540846513 (mod 226679)  101
16067946513 (mod 226679)  73
που είναι και το αρχικό μήνυμα.
Χρήση του RSA στο Sage
Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί ο τρόπος που εκτελείται η κρυπτογράφηση και η
αποκρυπτογράφηση RSA στο Sage, αρχίζοντας με ένα παράδειγμα με μικρούς
πρώτους αριθμούς.
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Αρχικά εισάγονται αριθμοί που πρέπει να είναι πρώτοι:
sage: p = 67
sage: q = 101
και έπειτα ελέγχεται αν όντως είναι πρώτοι αριθμοί:
sage: is_prime(p)
True
sage: is_prime(q)
True
Στη συνέχεια υπολογίζεται το γινόμενο τους n και επιλέγεται ένα δημόσιο κλειδί e:
Sage: n = pq
sage: e = 17
Το ιδιωτικό κλειδί υπολογίζεται από:
sage: d = inverse_mod(e,(p-1)(q-1));
Σαν κείμενο χρησιμοποιείται ένας αριθμός μικρότερος από n, όπως 1000:
sage: m = 1000
sage: c = power_mod(m,e,n)
Στην συνέχεια δοκιμάζεται ο RSA για μερικούς μεγάλους πρώτους αριθμούς και
μερικές σειρές χαρακτήρων. Η δοκιμή αυτή απαιτεί μία μέθοδο μετατροπής των
σειρών χαρακτήρων σε ψηφιά και αντιστρόφως. Αυτό γίνεται ως εξής:
sage: pl = “Withdraw one hundred dollars
sage: plc = map(ord,pl)
sage: m = ZZ(plc,256)
Η εντολή ord αντικαθιστά κάθε χαρακτήρα με τον αντίστοιχο αριθμό ASCII. Η λίστα
των ψηφιών του plc μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι τα ψηφία ενός μεγάλου αριθμού
με βάση το 256. Η μετατροπή αυτή γίνεται με βάση την εντολή ZZ. Για να γίνει
μετατροπή στην αρχική λίστα αριθμών εκτελείται η εντολή:
sage: ml = m.digits(256)
H μετατροπή σε χαρακτήρες γίνεται με την εντολή:
sage: ms = map(chr,ml)
και η συνένωση των χαρακτήρων γίνεται με την εντολή:
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sage: join(ms,’ ’)
Είναι βολικό να εισαχθούν οι εντολές αυτές στις συναρτήσεις str2num και num2str
που μετατρέπουν μία σειρά χαρακτήρων σε ένα ακέραιο και αντίστροφα.
def str2num(s)
return ZZ(map(ord,s),256)
def num2str(n)
nl=n.digits(256)
return join(map(chr,nl,’ ’)

3.2

Κρυπτοσύστημα Rabin

Η ισχύς του κρυπτοσυστήματος Rabin [6] βασίζεται σαν και το κρυπτοσύστημα RSA
στην δυσκολία παραγοντοποίησης.

Αρχικά ο χρήστης επιλέγει δύο μεγάλους

πρώτους αριθμούς p και q, που το υπόλοιπο της διαίρεσης τους με 4 είναι 3. Στην
πραγματικότητα το κρυπτοσύστημα Rabin λειτουργεί για οποιουσδήποτε πρώτους
αριθμούς, απλά η αποκρυπτογράφηση είναι ευκολότερο να περιγραφεί όταν το
υπόλοιπο της διαίρεσης των πρώτων αριθμών με 4 είναι 3. Το δημόσιο κλειδί είναι
το γινόμενο N  pq , και το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί είναι το ζεύγος ( p, q) .
Για να κρυπτογραφηθεί ένα μήνυμα, το οποίο έχει κωδικοποιηθεί και έχει
διασπαστεί σε ομάδες αριθμών m , που ο καθένας τους είναι μικρότερος από N .
Κάθε αριθμός m κωδικοποιείται ως:

c  m2 (mod N )
Για να αποκρυπτογραφηθεί ο αριθμός c ο λήπτης πρέπει να επιλύσει την εξίσωση:

m2  c (mod N )
Η επίλυση γίνεται με βάση τα παρακάτω βήματα:
1. Υπολογισμός των τιμών s και t για τις οποίες: sp  tq  1
( p 1)/4
(mod p) και cq  c(q 1)/4 (mod q)
2. Υπολογισμός των: c p  c

3. Οι λύσεις m των
spc p  tqc p (mod N ) .

παραπάνω

δευτεροβάθμιων

ισοτιμιών

είναι:
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Το γεγονός ότι η επίλυση δουλεύει οφείλεται στο ότι c p και cq είναι οι
τετραγωνικές ρίζες των p και q αντιστοίχως. Για να αποδειχθεί ότι c p είναι η
τετραγωνική ρίζα του p , ας σημειωθεί ότι:

c p  c( p 1)/2 (mod p)  c.c( p 1)/2 (mod p).
Εφόσον: m2  c (mod pq) προκύπτει ευθέως ότι: m2  c (mod p) . Υψώνοντας
και τις δύο πλευρές στην δύναμη του ( p  1) / 2 προκύπτει:

m p 1  c( p 1)/2 (mod p) .
Σύμφωνα με το μικρό θεώρημα Fermat [7], το δεξί μέρος της ισότητας είναι 1 και
επομένως:

c( p 1)/2  1 (mod p)
οπότε προκύπτει από τα παραπάνω ότι:

c p 2  c (mod p) .
Μια επιθυμητή ιδιότητα των κρυπτοσυστημάτων, που ικανοποιείται περισσότερο
από το κρυπτοσύστημα Rabin παρά από το RSA, είναι η γρήγορη κρυπτογράφηση. Η
ταχύτητα αποκρυπτογράφησης του Rabin δεν είναι τόσο γρήγορη, ωστόσο είναι
συγκρίσιμη με την ταχύτητα αποκρυπτογράφησης του RSA.
Συνοπτικά το κρυπτοσύστημα Rabin διαμορφώνεται από:
Παραμέτρους: Δύο μεγάλους πρώτους αριθμούς p και q , που το υπόλοιπο της
διαίρεσης τους με 4 είναι 3, και το γινόμενο τους n  pq.
Δημιουργία κλειδιών: Το ιδιωτικό κλειδί αποτελείται από τους p και q . Το
δημόσιο κλειδί είναι το γινόμενο τους n .
Κρυπτογράφηση: Για ένα μήνυμα m  n το κρυπτογράφημα είναι c  m2 (mod n) .
Αποκρυπτογράφηση: Λύση της εξίσωσης m2  c (mod n) για m . Η εξίσωση μπορεί
να επιλυθεί χρησιμοποιώντας την παραγοντοποίηση του n και το Κινέζικο
Θεώρημα Υπολοίπου.
Θέματα ασφάλειας
Το κρυπτοσύστημα Rabin είναι ασφαλές μόνο εφόσον η εξίσωση:

m2  c (mod p)
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είναι δύσκολο να επιλυθεί, όταν δίνονται οι c και N . Αν και δεν υπάρχει γνωστός
τρόπος επίλυσης της εξίσωσης εάν ο N είναι σύνθετος, η εξίσωση μπορεί να
επιλυθεί επιλύοντας τις εξισώσεις:

x 2  c (mod pi )
για όλους τους πρώτους παράγοντες pi του N και συλλέγοντας τα αποτελέσματα
χρησιμοποιώντας το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπου.

Παράδειγμα χρήσης του Rabin
Έστω ένα χρήστης Α επιλέγει p  31 , q  67 ως το ιδιωτικό κλειδί τότε το δημόσιο
κλειδί είναι το N  pq  2077 . Ο χρήστης Α δημοσιοποιεί το δημόσιο κλειδί.
Ένας χρήστης Β κρυπτογραφεί ένα μήνυμα που έχει κωδικοποιηθεί ως m  1897 ,
υπολογίζοντας:

c  18972 (mod 2077)  1245
Η τιμή 1245 αποστέλλεται στον χρήστη Α για αποκρυπτογράφηση. Τα βήματα που
ακολουθεί ο χρήστης A για την αποκρυπτογράφηση είναι τα εξής:
1. Χρησιμοποιείται ο διευρυμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος για να υπολογιστεί
ότι:
(13)31  (6)67  1
οπότε s  13 και t  6 .
2. Στην συνέχεια υπολογίζονται:

c p  (1245 mod 31)(311)/4 (mod 31)  58 (mod 31)  25
cq  (1245 mod 67)(671)/4 (mod 67)  3917 (mod 67)  21.
3. Tώρα το αρχικό κωδικοποιημένο μήνυμα είναι ένα εκ των:
(13)(31)(21)  (6)(67)(25) (mod 2077)  490

(13)(31)(21)  (6)(67)(25)

(mod 2077)  1897

(13)(31)(21)  (6)(67)(25)

(mod 2077)  180

(13)(31)(21)  (6)(67)(25) (mod 2077)  1587
με το δεύτερο να είναι και το σωστό.
Το γεγονός ότι ο χρήστης Α πρέπει να διαλέξει το σωστό μήνυμα ανάμεσα σε
τέσσερα δείχνει μία αδυναμία του κρυπτοσυστήματος Rabin.
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Χρήση του Rabin στο Sage
Στην αρχή επιλέγονται δύο μεγάλοι πρώτοι αριθμοί p και q που το υπόλοιπο της
διαίρεσης τους με 4 είναι 3. Αυτό γίνεται στο Sage ως εξής για τον αριθμό p:
sage: p=next_prime(2^100); f=mod (p,4)
sage: while mod(p,4)==1:
p = next_prime(p+1)
Ενώ για τον αριθμό q υπολογίζεται από:
sage: q= next_prime(p+1);
sage: while mod(q,4)==1:
q = next_prime(q+1)
Ως αρχικό κείμενο επιλέγεται το:
sage: pl = “Go North today!”
για το οποίο ο αντίστοιχος ακέραιος είναι:
sage: pn=str2num(pl);
Για N  pq , η κρυπτογράφηση που προκύπτει είναι:
sage: ct=power_mod(pn,2,N)
Για να γίνει η αποκρυπτογράφηση, αρχικά χρησιμοποιείται ο διευρυμένος
Ευκλείδειος αλγόριθμος:
sage: x, s, t =xgcd(p,q)
Έπειτα καθορίζονται οι c p και cq , χρησιμοποιώντας τις παραπάνω εξισώσεις:
sage: cp = power_mod(ct,(p+1)//4,p)
sage: cq = power_mod(ct,(q+1)//4,p)
Από την πράξη (p+1)//4 διατηρείται μόνο το ακέραιο αποτέλεσμα της διαίρεσης .
Τελικά υπολογίζονται όλοι οι αριθμοί spc p  tqc p (mod N ) :
sage: (spcq+tqcp)%N
sage: (spcq-tqcp)%N
sage: (-spcq+tqcp)%N
sage: (-spcq-tqcp)%N
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Στην προκειμένη περίπτωση ο δεύτερος αριθμός δίνει το σωστό αποτέλεσμα. Και
στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να ελεγχθεί μετατρέποντας όλους τους αριθμούς
σε σειρά χαρακτήρων.
Ο δεύτερος αριθμός που μετατρέπεται σε σειρά χαρακτήρων με την εντολή:
sage: num2str((spcq-tqcp)%N)
δίνει το σωστό αρχικό κείμενο. Οι υπόλοιποι αριθμοί οδηγούν σε ασυνάρτητο
κείμενο.
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Κεφάλαιο 4
4. Κρυπτοσυστήματα που βασίζονται σε αλγορίθμους και σε
knapsacks (σακίδια)
4.1

Κρυπτοσύστημα El Gamal

Αν και είναι πολύ απλό να υπολογιστεί το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός εκθετικού
αριθμού a x με έναν ακέραιο αριθμό p:

b  a x (mod p)
είναι δύσκολο να υπολογιστεί η τιμή x γνωρίζοντας τις τιμές  , b και p. Ο
υπολογισμός της τιμής x ονομάζεται το διακριτό λογαριθμικό πρόβλημα, που
μπορεί να επιλυθεί αν ο αριθμός p ικανοποιεί συγκεκριμένες ιδιότητες (για
παράδειγμα εάν ο p  1

έχει μόνο μικρούς παράγοντες). Γενικά δεν υπάρχει

γνωστός τρόπος επίλυσης του διακριτού λογαριθμικού προβλήματος.
Προτού περιγραφεί το κρυπτοσύστημα El Gamal [8], πρέπει να εισαχθεί η έννοια
της αρχικής ρίζας. Το θεώρημα Fermat υποδεικνύει ότι αν ο p είναι πρώτος αριθμός,
και a  p , τότε:

 p 1  1 (mod p).
Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει διαιρέτης 

του p  1 για τον οποίο ισχύει:

  1 (mod p).
d

Για παράδειγμα, υποθέτοντας p  11 . Τότε:
35  1 (mod 11)
45  1 (mod 11)
55  1 (mod 11)
95  1 (mod 11)
105  1 (mod 11)

Οι τιμές a  11 , για τις οποίες δεν ισχύει:

 d  1 (mod 11)
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ονομάζονται αρχικές ρίζες υπολοίπου διαίρεσης με 11 και είναι οι 2, 6, 7, 8.
Ένας ισοδύναμος τρόπος καθορισμού μίας αρχικής ρίζας  είναι ότι οι δυνάμεις
του  παράγουν όλα τα μη μηδενικά υπόλοιπα . Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές

 ,  2 ,  3 , ,  p 1 (mod p)
είναι απλά οι τιμές
1, 2,3,

, p  1 σε αύξουσα ταξινόμηση.

Για παράδειγμα, αν   6 και p  11 :
n 1 2 3 4

5

6 7 8 9 10

6n mod 11 6 3 7 9 10 5 8 4 2

1

Εφόσον οι αριθμοί στην κάτω σειρά είναι όλες οι τιμές 1-10, προκύπτει ότι το 6
είναι μία αρχική ρίζα υπολοίπου διαίρεσης με 11.
Εάν   4 και p  11 :
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4n mod 11 4 5 9 3 1 4 5 9 3

1

Η κάτω σειρά περιέχει μόνο πέντε διακριτά υπόλοιπα, και επομένως το 4 δεν
αποτελεί αρχική ρίζα υπολοίπου διαίρεσης με 11.
Για να ελεγχθεί εάν μία τιμή  είναι αρχική ρίζα υπολοίπου διαίρεσης με p, αρχικά
υπολογίζονται όλοι οι παράγοντες  του p  1 . Ο αριθμός  είναι αρχική ρίζα
εφόσον για όλους τους παράγοντες του  ισχύει:

 ( p 1)/ d  1 (mod p).
Γενικά, κάθε πρώτος αριθμός p έχει  ( p  1) αρχικές ρίζες, που ο υπολογισμός τους
είναι δύσκολος. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη του κρυπτοσυστήματος El
Gamal, που η ασφάλεια του οφείλεται στην δυσκολία υπολογισμού διακριτών
αλγορίθμων.
Στο κρυπτοσύστημα El Gamal, αρχικά όλοι οι χρήστες του κρυπτοσυστήματος
πληροφορούνται έναν μεγάλο πρώτο αριθμό p μία αρχική ρίζα  που προέκυψε
από το υπόλοιπο της διαίρεσης με p. Το ιδιωτικό κλειδί του χρήστη Α είναι ένας
τυχαίος ακέραιος A  p . To δημόσιο κλειδί του είναι ο αριθμός:
- 41 -

B  a A (mod p).
Ας υποτεθεί ότι ο χρήστης Β επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα στον χρήστη Α, και
επίσης ας υποτεθεί ότι το μήνυμα έχει κωδικοποιηθεί και διασπαστεί σε τμήματα
που το καθένα έχει αριθμητική τιμή μικρότερη από p. Έστω m είναι ένα από τα
τμήματα. Για να κρυπτογραφήσει ο χρήστης Α το m ακολουθεί τα παρακάτω
βήματα.
1. Επιλέγει τυχαία έναν ακέραιο k  p .
2. Υπολογίζει το κλειδί του μηνύματος: K  B k (mod p)
3. Υπολογίζει τις τιμές: C 1  ak (mod p), C 2  Km (mod p)
4. Αποστέλλει το ζεύγος (C1 , C2 ) στον χρήστη Α.
Όσον αφορά την αποκρυπτογράφηση, ο χρήστης Α αρχικά ανακτά το K ως εξής:

K  Bk (mod p)  (a A )k (mod p)  (ak ) A (mod p)  (C1) A (mod p).
Η ανάκτηση είναι απλή για τον χρήστη Α εφόσον είναι ο μοναδικός που γνωρίζει την
τιμή A . Τώρα μπορεί να υπολογίσει το m πολλαπλασιάζοντας το C2 με
K 1 (mod p) .

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με αυτό το κρυπτοσύστημα: αρχικά, εφόσον το
κλειδί του μηνύματος επιλέγεται τυχαία για κάθε μήνυμα, το ίδιο μήνυμα μπορεί να
έχει δύο διαφορετικές κρυπτογραφήσεις (C1 , C2 ) κάθε φορά που αποστέλλεται.
Επίσης, η κρυπτογράφηση αποτελείται από ένα ζεύγος ακεραίων, οπότε
διπλασιάζεται το μήκος του μηνύματος.
Συνοπτικά το κρυπτοσύστημα El Gamal διαμορφώνεται από:
Παραμέτρους: Ένας μεγάλος πρώτος αριθμός p και μία αρχική ρίζα  (mod p ) .
Δημιουργία κλειδιών: Το ιδιωτικό κλειδί είναι κάθε A  p , και δημόσιο κλειδί είναι

B  a A (mod p) .
Κρυπτογράφηση:

Για

ένα

μήνυμα

mn

το

κρυπτογράφημα

είναι

(C1 , C2 )  (ak (mod p), Bk m (mod p)) για έναν τυχαία επιλεγμένο αριθμό k  p .
Αποκρυπτογράφηση: m  C2 C1 (mod p ) .
A
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Παράδειγμα χρήσης του El Gamal 1
Έστω επιλέγεται ο πρώτος αριθμός p  71 , και η αρχική ρίζα 7. Ο χρήστης Α
επιλέγει A  40 ως το ιδιωτικό κλειδί , και γνωστοποιεί το δημόσιο κλειδί:

B  740 (mod 71)  20 .
Ο χρήστης Β επιθυμεί να στείλει το τμήμα του μηνύματος m  62 στον χρήστη Α.
Αρχικά, επιλέγει τον ακέραιο k  30 , και υπολογίζει το κλειδί του μηνύματος:

K  2030 (mod 71)  45
Έπειτα υπολογίζει τις τιμές:

C 1  730 (mod 71)  32, C 2  45  62 (mod 71)  21
τις οποίες αποστέλλει στον χρήστη Α.
Ο χρήστης Α ανακτά το κλειδί του μηνύματος υπολογίζοντας:

K  3240 (mod 71)  45 .
Ο χρήστης Α αποκρυπτογραφεί το μήνυμα m που έστειλε ο χρήστης Β
υπολογίζοντας:

C2  K 1 (mod p)  21 451 (mod 71)  62 .
Παράδειγμα χρήσης του El Gamal 2
Στο δεύτερο παράδειγμα χρησιμοποιούνται μεγαλύτεροι αριθμοί ως είσοδος στον
αλγόριθμο. Επιλέγεται ο πρώτος αριθμός p  3359 , και η αρχική ρίζα 11. Ο
χρήστης Α επιλέγει A  1530 ως το ιδιωτικό κλειδί , και γνωστοποιεί το δημόσιο
κλειδί:

B  111530 (mod 3359)  1798 .
Ο χρήστης Β επιθυμεί να στείλει το τμήμα του μηνύματος m  580 στον χρήστη Α.
Αρχικά, επιλέγει τον ακέραιο k  4856 , και υπολογίζει το κλειδί του μηνύματος:

K  17984856 (mod 3359)  3022
Έπειτα υπολογίζει τις τιμές:

C 1  114856 (mod 3359)  339, C 2  3022  580 (mod 3359)  2721
τις οποίες αποστέλλει στον χρήστη Α.
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Ο χρήστης Α ανακτά το κλειδί του μηνύματος υπολογίζοντας:

K  3391530 (mod 3359)  3022 .
Ο χρήστης Α αποκρυπτογραφεί το μήνυμα m που έστειλε ο χρήστης Β
υπολογίζοντας:

C2  K 1 (mod p)  2721 30221 (mod 3359)  580 .
Είναι ξεκάθαρο ότι εάν το διακριτό λογαριθμικό πρόβλημα μπορούσε να επιλυθεί
εύκολα, τότε το κρυπτοσύστημα El Gamal δεν θα μπορούσε να είναι ασφαλές,
εφόσον το ιδιωτικό κλειδί θα μπορούσε να υπολογιστεί από το αντίστοιχο δημόσιο
κλειδί.
Χρήση του El Gamal στο Sage
Η χρήση του El Gamal ξεκινά με τον ορισμό ενός πρώτου αριθμού και της αρχικής
του ρίζας:
sage: p = 71
sage: a = 7
Στην συνέχεια επιλέγεται το ιδιωτικό κλειδί και υπολογίζεται το δημόσιο κλειδί:
sage: A = 40
sage: Β=power_mod(a,A,p)
Αφού εισαχθεί το μήνυμα και μία τυχαία τιμή k, υπολογίζεται το K και το
κρυπτογράφημα :
sage: m = 62
sage: k = 30
sage: C1 = power_mod(a,K,p)
sage: C2 = mod(B^km,p)
sage: C = [C1,C2]
sage: K=mod(C1^A,p)
H αποκρυπτογράφηση δίνεται από:
sage: mod(C2(K-2)^K,p)
Υπολογισμός διακριτών λογαρίθμων
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Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού διακριτών λογαρίθμων, από τους
οποίους κανένας δεν είναι αποτελεσματικός για κάθε περίπτωση.
Μία από τις πιο κατανοητές μεθόδους είναι η “baby step, giant step”. Στην παρούσα
μέθοδο το πρόβλημα είναι ο υπολογισμός της παραμέτρου x γνωρίζοντας τις
παραμέτρους  , y, n έτσι ώστε:

y  a x (mod n)
Η παραπάνω εξίσωση αν επιλυθεί ως προς x γίνεται:

x  log a y (mod n)
Αν ισχύει s   n  τότε:

x  is  j
για 0  i, j  s. Όποτε η αρχική εξίσωση μπορεί να γραφεί ως:

y  ais  j (mod n)
ή

ya  j  ais (mod n) .
Αυτό σημαίνει ότι αν μπορούν να βρεθούν τιμές w και z ανάμεσα σε 0 και s για
τις οποίες:

ya w  (a s ) z (mod n)
τότε
x  sz  w .

Η μέθοδος “baby step, giant step” απλά υπολογίζει όλες τις τιμές ya w (mod n) και
( s ) z (mod n) έως ότου γίνουν ίσες για πρώτη φορά.

Για παράδειγμα ας θεωρηθεί το πρόβλημα:

8  3x (mod 17) .
s
5
Οπότε αρχικά s  17   5 , και a  3  5 (mod 17) , οπότε μπορεί να υπολογιστεί ο

παρακάτω πίνακας τιμών:
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k ya k mod n (a s ) k mod n
0
8
1
1

7

5

2

4

8

3

12

6

4

2

13

Από τον πίνακα τιμών προκύπτει ότι:

ya 0  a 2 s (mod n)
και επομένως:

x  2s  0  10
Χρήση διακριτών αλγορίθμων στο Sage
Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα με μεγαλύτερους αριθμούς στο Sage, γίνεται
έναρξη με τις τιμές n  997 και a  7 . Το πρόβλημα είναι ο υπολογισμός του

log 7 900 (mod 997),
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί η τιμή x για την οποία:

900  7 x (mod 997) .
Αρχικά υπολογίζονται όλες οι τιμές:
sage: n, a, y = 997, 7, 900
sage: s = ceil(sqrt(n))
Τώρα υπολογίζονται οι τιμές του “baby steps”:
sage: B = [(ya^k)%n for k in range(s+1)]
και οι τιμές του “giant steps:”
sage: G = [power_mod(a,ks,n) for k in range(s+1)]
H τομή των συνόλων B, G υπολογίζεται ως εξής:
sage: sx = list(set(B).intersection(set(G)))[0];
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Η τιμή sx που υπολογίστηκε είναι κοινή και στα δύο σύνολα. Για να υπολογιστεί ο
λογάριθμος x, χρησιμοποιείται η τιμή sx ως δείκτης:
sage: x=sG.index(sx)-B.index(sx)

4.2

Κρυπροσυστήματα knapsack

Το πρόβλημα knapsack
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι προβλημάτων knapsack. Ένας από τα περισσότερο
ενδιαφέροντα για την κρυπτογραφία προβλήματα μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής:
έχοντας μια ακολουθία από ακέραιους (1 ,  2 ,

,  n ) και έναν ακέραιο N ,

υπάρχει ένα υποσύνολο J που το άθροισμα των στοιχείων του να είναι ίσο με N ;
Για παράδειγμα, έχοντας την ακολουθία
(14, 28, 56, 82, 90, 132, 197, 284, 341, 455)
μπορεί ο ακέραιος 516 να εκφραστεί σαν το άθροισμα των τιμών ενός υποσυνόλου
της παραπάνω ακολουθίας; Αυτό δεν γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Ωστόσο,
η τιμή 515 μπορεί να εκφραστεί σαν το άθροισμα ενός υποσυνόλου της παραπάνω
ακολουθίας με τρείς διαφορετικούς τρόπους:
515 = 14 + 28 + 132 + 341
= 28 + 56 + 90 + 341
= 14 + 82 + 90 + 132 + 197.
Αυτό το πρόβλημα, που αποκαλείται πρόβλημα αθροίσματος υποσυνόλου, είναι
πολύ δύσκολο να επιλυθεί. Γενικά, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος υπολογισμού του
σωστούς αθροίσματος υποσυνόλου από την μέθοδο δοκιμής και σφάλματος. Για
πολύ μεγάλες ακολουθίες, η μέθοδος δοκιμής και σφάλματος γίνεται υπολογιστικά
ανέφικτη.
Ωστόσο, υπάρχει μία κατηγορία από ακολουθίες για τις οποίες το πρόβλημα
αθροίσματος υποσυνόλου μπορεί να επιλυθεί εύκολα. Η κατηγορία αυτή
περιλαμβάνει τις “υπεραύξουσες” ακολουθίες.
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Μία ακολουθία ακεραίων (1 ,  2 ,

,  n ) θεωρείται “υπεραύξουσα” εφόσον κάθε

 i είναι αυστηρά μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των προηγούμενων τιμών.
Για παράδειγμα, η ακολουθία:
(2, 3, 7, 25, 67, 179, 356, 819)

είναι υπεραύξουσα. Ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος αθροίσματος
υποσυνόλου είναι ευθύς:
Βήμα 1: Ας υποτεθεί ότι α είναι ο μεγαλύτερος αριθμός της ακολουθίας, μικρότερος
η ίσος του N . Εφόσον a  N τότε το βήμα σταματά με επιτυχία.
Βήμα 2: Ας υποτεθεί ότι a ' είναι η μεγαλύτερη τιμή και ταυτόχρονα μικρότερη από

N  a . Εφόσον a  a '  N τότε το βήμα σταματά με επιτυχία.
Βήμα 3: Ας υποτεθεί ότι a '' είναι η μεγαλύτερη τιμή και ταυτόχρονα μικρότερη από

N  a   ' . Εφόσον a  a '  ''  N τότε το βήμα σταματά με επιτυχία.
Βήμα n: Και ούτω καθεξής
Με την παραπάνω υπεραύξουσα ακολουθία, και την τιμή N  207 , ο αλγόριθμος
παράγει a  179 , a '  25 , a ''  3 , εφόσον 207 = 179 + 25 + 3. Έπειτα ο αλγόριθμος
σταματάει επιτυχώς. Αν αρχικός αριθμός είναι N  400 , τότε a  356 , a '  25 ,

a ''  7 , a '''  3 , a ''''  2 . Σε αυτό το στάδιο 400  356  25  7  3  2 και δεν
υπάρχουν άλλες τιμές της ακολουθίας να χρησιμοποιηθούν. Επομένως το 400 δεν
μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα υποσυνόλου.
Αυτό είναι εύκολο να υπολογιστεί στο Sage:
def si_solve(lst,N)
M=N; res=[]
for i in reversed(lst):
if i<=M:
res=[i]+res
M=M-i
If M<>0:
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Print “Unsolvable”
else:
return res
Για παράδειγμα:
sage: se=[2, 3, 7, 25, 67, 179, 356, 819]
sage: si_solve(se,207)
[3, 25, 179]
sage: si_solve(se,400)
Unsolvable

Το Merkle-Hellman αθροιστικό κρυπτοσύστημα knapsack [9]
Ο χρήστης Α επιλέγει μια υπεραύξουσα ακολουθία (1 ,  2 ,
μεγαλύτερο από 1   2   3 

,  n ) έναν ακέραιο

  n , και έναν ακέραιο w σχετικά πρώτο με N .

Στην συνέχεια δημιουργεί μία νέα ακολουθία

(b1 , b2 ,

, bn )

ως εξής:

b  wai (mod N ).

Η ακολουθία (b1 , b2 ,

, bn ) είναι το δημόσιο κλειδί του χρήστη Α. Ας σημειωθεί ότι

ακόμη και αν η αρχική ακολουθία (1 ,  2 ,
ακολουθία (b1 , b2 ,

,  n ) είναι υπεραύξουσα, η νέα

, bn ) που αποτελεί το δημόσιο κλειδί δεν είναι αναγκαίο να

είναι υπεραύξουσα.
Τώρα ας υποτεθεί ότι ο χρήστης Β επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα στον χρήστη Α.
Αρχικά το κωδικοποιεί σε μία δυαδική ακολουθία, που την διασπά σε τμήμα με
μέγεθος n (όπου n είναι το μέγεθος του δημοσίου κλειδιού του χρήστη Α). Ας
υποτεθεί ότι ένα τμήμα m του μηνύματος έχει δυαδικά ψηφία m1m2 m3

mn .

Έπειτα το τμήμα m κρυπτογραφείται ως εξής:

c  b1m1  b2 m2  b3m3 

 bn mn

και η τιμή αυτή αποστέλλεται στον χρήστη Α.
Ο χρήστης Α για να αποκρυπτογραφήσει το c υπολογίζει:

cw1 (mod N )
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και επιλύει το άθροισμα υποσυνόλου που προκύπτει χρησιμοποιώντας την
υπεραύξουσα αρχική ακολουθία. Το σύστημα περιγράφεται
Συνοπτικά το κρυπτοσύστημα Merkle-Hellman διαμορφώνεται απο:
Παραμέτρους: Το μέγεθος του τμήματος μηνύματος n πρέπει να είναι τουλάχιστο
200.
Δημιουργία κλειδιών: Το ιδιωτικό κλειδί αποτελείται από μία υπεραύξουσα
ακολουθία (1 ,  2 ,

,  n ) και έναν ακέραιο N   k 1 ak και έναν ακέραιο w
n

σχετικά πρώτο με N . Το δημόσιο κλειδί είναι η ακολουθία (b1 , b2 ,

, bn ) όπου

bi  wai (mod N ) .
Κρυπτογράφηση: Για ένα μήνυμα m  (m1 , m2 ,

, mn ) που αποτελείτε από n bits,

το κρυπτογράφημα είναι: c   k 1 mk bk .
n

Αποκρυπτογράφηση: Επίλυση του προβλήματος αθροίσματος υποσυνόλου για

c '  cw1 (mod N ) χρησιμοποιώντας την υπεραύξουσα ακολουθία  i .
Παράδειγμα χρήσης του Merkle-Hellman
O χρήστης Α επιλέγει:
(2,3,7,25,67,179,356,819)
ως την αρχική υπεραύξουσα ακολουθία που αποτελεί το ιδιωτικό του κλειδί καθώς
και N  1600 , w  57 . Ο χρήστης Α έπειτα πολλαπλασιάζει κάθε τιμή της
ακολουθίας με 57, και βρίσκει το υπόλοιπο της διαίρεσης με 1600. Το αποτέλεσμα
που είναι το δημόσιο κλειδί είναι:
(114,171,399,1425,619,603,1092,283)
Τώρα ο χρήστης Β θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον χρήστη Α, αρχικά το διασπάει
σε τμήματα των 8-bit. Ας υποτεθεί ότι ένα από αυτά τα τμήματα είναι 10110010.
Αυτό κρυπτογραφείται ως: 114 + 399 + 1425 + 1092 = 3030.
Στην συνέχεια ο χρήστης Α υπολογίζει:
571 (mod 1600)  393

και έπειτα
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3030  393 (mod 1600)  390

Τώρα ο χρήστης Α λύνει το πρόβλημα του αθροίσματος υποσυνόλου για 390
χρησιμοποιώντας την αρχική υπεραύξουσα ακολουθία. Υπολογίζει ότι 390 =
2+7+25+356, και συμπεραίνει ότι το τμήμα του μηνύματος είναι 10110010.
Υλοποίηση Merkle-Hellman στο Sage
Αρχικά, η δημιουργία του δημόσιου κλειδιού απαιτεί την απεικόνιση της
συνάρτησης
f ( x)  wx (mod N )

σε όλα τα στοιχεία της υπεραύξουσας ακολουθίας που αποτελεί το ιδιωτικό κλειδί:
sage: a = [2, 3, 7, 25, 67, 179, 356, 819]
sage: w= 57; N=1600;
sage: b = [(xw)%N for x in a];
Έχοντας ως δεδομένο το αρχικό κείμενο, το κρυπτογράφημα υπολογίζεται από
sage: m = [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
sage: c = sum(x*y for x,y in zip(m,b);
Η αποκρυπτογράφηση απαιτεί τον πολλαπλασιασμό με w1 (mod N ) και την
επίλυση του αποτελέσματος με την υπεραύξουσα ακολουθία:
sage: s = si_solv(a,mod(c/w,N)l
sage: [s.count(i) for i in a]
[1, 0, 1, 1, 0 , 0, 1, 0]
Η δυαδική λίστα είναι το ανακτηθέν αρχικό κείμενο.
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Κεφάλαιο 5
5. Ψηφιακές υπογραφές
Παράλληλα με την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων και άλλων δεδομένων, οι
ψηφιακές υπογραφές είναι αναγκαίες για σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Το
κεφάλαιο αυτό εισάγει:
 Τις βασικές απαιτήσεις μίας ψηφιακής υπογραφής
 Σχήματα ψηφιακών υπογραφών που βασίζονται σε RSA, Rabin και El Gamal
κρυπτοσυστήματα
 Το πρότυπο ψηφιακής υπογραφής
 Θέματα ασφαλείας με τα παραπάνω σχήματα

5.1

Εισαγωγή στις ψηφιακές υπογραφές

Οι ψηφιακές υπογραφές είναι μία από τις σημαντικότερες και πρακτικές χρήσεις
της σύγχρονης κρυπτογραφίας.
Η χρησιμότητα της ψηφιακής υπογραφής γίνεται φανερή από το ακόλουθο
παράδειγμα. Ας υποτεθεί ότι ο χρήστης Α έχει αποφασίσει να πουλήσει στον χρήστη
Β το αμάξι του, και του αποστέλλει ένα γράμμα στο οποίο τον ενημερώνει ότι
μπορεί να το αγοράσει με €20.000. Ο χρήστης Α, για να είναι βέβαιος ότι ο χρήστης
Β γνωρίζει ότι η προσφορά είναι αυθεντική, υπογράφει το γράμμα του με το όνομα
του. Όταν ο χρήστης Β διαβάσει το γράμμα, γνωρίζει ότι προέρχεται από τον χρήστη
Α, εκτός αν κάποιος έχει πλαστογραφήσει την υπογραφή του χρήστη Α.
Πώς γίνεται ο χρήστης Β να γνωρίζει ότι πράγματι ο χρήστης Α υπογράφει την
προσφορά και δεν υπάρχει πλαστογραφίας; Πιθανόν ο χρήστης Α να επιθυμεί να
πουλήσει το αμάξι του για €30.000 και αυτό να είναι ένα πλαστογραφημένο
γράμμα. Ακόμη και αν είναι αυθεντικό γράμμα, τι εμποδίζει έναν χρήστη Γ να
ανοίξει το γράμμα κατά την διάρκεια της μεταφοράς και να αντιγράψει την
υπογραφή του χρήστη Α και σε άλλα έγγραφα.
Τα παραπάνω δεδομένα οδηγούν στις παρακάτω απαιτήσεις για μία ψηφιακή
υπογραφή:
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1. Αυθεντικότητα – Πείθει τον παραλήπτη ότι το μήνυμα είναι πράγματι από
τον χρήστη Α
2. Απλαστογράφητη υπογραφή– Κανένας άλλος πλην του χρήστη Β δεν θα
μπορούσε να έχει υπογράψει το μήνυμα
3. Μη επαναχρησιμοποιούμενη υπογραφή – Ακόμη και εάν το μήνυμα
αποσταλεί σε τρίτο άτομο, αυτό δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει για
4. Το υπογεγραμμένο μήνυμα παραμένει αναλλοίωτο.
5. O χρήστης Α δεν μπορεί αργότερα να αρνηθεί ότι υπέγραψε το έγγραφο.
Η χρήση της κρυπτογραφίας σε ορισμένα σχήματα ψηφιακής υπογραφής επιτρέπει
την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων. Μία από τις συνέπειες των
παραπάνω απαιτήσεων είναι ότι η υπογραφή μεταβάλλεται με κάθε μήνυμα,
δηλαδή η υπογραφή εξαρτάται και από το μήνυμα και από τον αποστολέα.
Συνοπτικά, η ψηφιακή υπογραφή είναι δεδομένα συσχετίζονται και από το μήνυμα
που αποστέλλεται και από τον αποστολέα του μηνύματος. Η υπογραφή μπορεί να
είναι ένας αριθμός ή μία ακολουθία από bits. Η επιβεβαίωση μίας υπογραφής είναι
η διαδικασία που επαληθεύει ότι μία υπογραφή είναι αυθεντική. Αλγόριθμος
ψηφιακής υπογραφής αποκαλείται η μέθοδος που ακολουθείται για την παραγωγή
της ψηφιακής υπογραφής.

5.2

To σχήμα ψηφιακής υπογραφής RSA

Αρκετοί αλγόριθμοι ψηφιακής υπογραφής βασίζονται στα κρυπτοσυστήματα
δημοσίου κλειδιού. Για παράδειγμα το κρυπτοσύστημα RSA μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν ένα απλό σύστημα ψηφιακής υπογραφής.
Ας υποτεθεί ότι ο χρήστης Α θέλει να υπογράψει ένα μήνυμα m για να αποσταλεί
στον χρήστη Β. Στην αρχή ο χρήστης Α καθορίζει τις απαραίτητες μεταβλητές για το
κρυπτοσύστημα RSA: δύο πρώτους αριθμούς p και q και το γινόμενο τους n  pq ,
έναν ακέραιο

e   (n)  ( p  1)(q  1) , και τον αριθμό

d  e1 (mod  (n)) .

Επομένως το δημόσιο κλειδί του χρήστη Α είναι το (n, e) , και το ιδιωτικό κλειδί του
είναι το d .
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Υπογραφή του μηνύματος
Ο χρήστης A υπολογίζει
s  md (mod n)

και στέλνει το ζεύγος ( m, s) στον χρήστη Β. Το μήνυμα m

δεν είναι

κρυπτογραφημένο, ενώ η τιμή s είναι η υπογραφή του χρήστη Α για το μήνυμα.
Επαλήθευση της υπογραφής
Ο χρήστης Β λαμβάνει το ζεύγος ( m, s) και χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του
χρήστη Α για να υπολογίσει:
m '  s e (mod n)

και στη συνέχεια συγκρίνει το m με m ' . Αν είναι ίδια, αποδέχεται την υπογραφή.
Αυτό λειτουργεί διότι:

s e  (m d )e (mod n)
 m de (mod n)
 m (mod n)
Τα παραπάνω γίνονται κατανοητά με το ακόλουθο παράδειγμα. Ας υποτεθεί ότι οι
πρώτοι αριθμοί που επιλέγει ο χρήστης Α είναι p  853 και q  929 . Επίσης, αν
επιλέξει e  17 τότε d  511601 . H υπογραφή του μηνύματος m  500000 είναι:
s  md (mod n)  500000511601 (mod 729437)  659911 .

Ο χρήστης Α αποστέλλει το ζεύγος (500000, 659911) στον χρήστη Β, ο οποίος
υπολογίζει:

m '  s e (mod n)  65991117 (mod 792437)  500000 .
Δεδομένου ότι το αποτέλεσμα είναι ίδιο με το αρχικό μήνυμα, ο χρήστης Β
αποδέχεται την υπογραφή και καταλήγει ότι το μήνυμα έχει αποσταλεί πράγματι
από τον χρήστη Α.
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5.3

To σχήμα ψηφιακής υπογραφής Rabin

Το σχήμα ψηφιακής υπογραφής Rabin ξεκινά χρησιμοποιώντας παρόμοιες
παραμέτρους με το σχήμα RSA, δηλαδή δύο πρώτους αριθμούς p και q και το
γινόμενο τους N  pq .
Υπογραφή του μηνύματος
Ο χρήστης Α υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα s του μηνύματος m ως εξής:
s 2  m (mod N )

και αποστέλλει το ζεύγος (m, s ) στον χρήστη Β.
Επαλήθευση της υπογραφής
Ο χρήστης Β λαμβάνει το ζεύγος (m, s ) και υπολογίζει:
m '  s 2 (mod N )

και στη συνέχεια συγκρίνει το m με το m ' . Αν είναι ίσα αποδέχεται την υπογραφή.
Όπως και στο RSA σχήμα, η υπογραφή s έχει το ίδιο μέγεθος με το μήνυμα.
Τα παραπάνω γίνονται κατανοητά με το ακόλουθο παράδειγμα. Ο χρήστης Α
επιλέγει τους πρώτους αριθμούς p  859 και q  947 , που το υπόλοιπο της
διαίρεσης τους με 4 είναι 3, ενώ το γινόμενο τους N  pq  813473 αποτελεί το
δημόσιο κλειδί του χρήστη Α. Για το μήνυμα m  500001, ο χρήστης Α υπολογίζει
την τετραγωνική ρίζα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
1. Ο χρήστης Α, χρησιμοποιώντας τον διευρυμένο Ευκλείδειο αλγόριθμο,
υπολογίζει x και y ώστε να ισχύει:
xp  yq  1.

Αυτές οι τιμές είναι: x  226 και y  205 .
2. Έπειτα υπολογίζει:

m p  m( p 1)/4 (mod p)
 500001215 (mod 859)
 731
m p  m(q 1)/4 (mod p)
 500001237 (mod 947)
 224
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3. Τελικά η τετραγωνική ρίζα δίνεται από:
s  xpmq  yqm p (mod N )
 226  859  224  205  947  224 (mod 813473)  809909

Ο χρήστη Β επαληθεύει το αρχικό μήνυμα υπολογίζοντας:
s 2 (mod N )  8099092 (mod 813473)  500001 .

5.4

To σχήμα ψηφιακής υπογραφής El Gamal

To El Gamal σχήμα ψηφιακής υπογραφής έχει χρησιμοποιηθεί ως η βάση του
Αλγορίθμου Ψηφιακής υπογραφής.
Η κρυπτογράφηση El Gamal απαιτεί έναν πρώτο αριθμό p , μία αρχική ρίζα a του
p , ενώ ως ιδιωτικό κλειδί ο χρήστης Α χρησιμοποιεί έναν ακέραιο A  p . Το

δημόσιο κλειδί είναι B  a A (mod p) . Ο χρήστης Β για να κρυπτογραφήσει ένα
μήνυμα m , που θα αποσταλεί στον χρήστη Α, επιλέγει έναν ακέραιο k  p και
αποστέλλει το ζεύγος (C1 , C2 )  ( k mod p, Bk  m mod p) . Όσον αφορά την
αποκρυπτογράφηση, ο χρήστης Α , γνωρίζοντας την τιμή A , ανακτά το B k (mod p)
ως εξής:

Bk (mod p)  (a A )k (mod p)  (ak ) A (mod p)  (C1 ) A (mod p).
Τώρα μπορεί να υπολογίσει το m υπολογίζοντας:
m  C2 ( Bk )1 (mod p)

Αυτές οι ιδέες μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σχήμα ψηφιακής υπογραφής που
αναλύεται παρακάτω.
Υπογραφή του μηνύματος
Ο χρήστης Α επιλέγει k  p  1 για τα οποία ισχύει gcd(k , p  1)  1 . Στην συνέχεια
υπολογίζει:
r  a k (mod p)
s  k 1 (m  Ar ) (mod p  1) .

και αποστέλλει (m, r , s ) στον χρήστη Β.
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Επαλήθευση της υπογραφής
Ο χρήστης Β λαμβάνει την τριπλέτα (m, r , s ) . Αρχικά ελέγχει εάν ισχύει η συνθήκη
r  p και εφόσον δεν ισχύει τότε δεν αποδέχεται την υπογραφή. Στην συνέχεια

χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί ( p, a, B) του χρήστη Α για να υπολογίσει:
v1  B r r s (mod p)
v2  a m (mod p).

Εφόσον v1  v2 , ο χρήστης Β αποδέχεται την υπογραφή.
Τα παραπάνω γίνονται κατανοητά με το ακόλουθο παράδειγμα. Ο πρώτος αριθμός
που χρησιμοποιείται είναι ο p  859 , με αρχική ρίζα   2 . Σαν ιδιωτικό κλειδί ο
χρήστης

Α

επιλέγει

A  100

και

επομένως

το

δημόσιο

κλειδί

είναι

B  2100 (mod 859)  712 . Υποθέτοντας ότι το αρχικό μήνυμα m  500 . Ο χρήστης Α

επιλέγει k  199 και επιβεβαιώνει ότι gcd(k , p  1)  gcd(199,858)  1 . Έπειτα
υπολογίζει:
r  a k (mod p)  2199 (mod 859)  67
s  k 1 (m  Ar ) (mod p  1)  1991 (500  100  67) (mod 858)  400

Στην συνέχεια ο χρήστης Α αποστέλλει (500, 67, 400) στον χρήστη Β σαν το μήνυμα
μαζί με την υπογραφή. Ο χρήστης Β υπολογίζει:

v1  B r r s (mod p)  71267 67 400 (mod 859)  175
v2  a m (mod p)  2500 (mod 859)  175.
Εφόσον v1  v2 , ο χρήστης Β αποδέχεται την υπογραφή.
Παράδειγμα χρήσης του σχήματος ψηφιακής υπογραφής Εl Gamal στο Sage
Αρχικά ορίζονται οι παρακάτω παράμετροι:
sage: p = 859
sage: a = mod(2,p)
Έπειτα δημιουργείται το ιδιωτικό κλειδί και υπολογίζεται το δημόσιο κλειδί:
sage: A = 100
sage: B = a^A
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Στην συνέχεια το μήνυμα δημιουργείται και υπογράφεται:
sage: m = 499
sage: k = mod(199,p-1)
sage: gcd(k,p-1)
1
sage: r = a^k
sage: s = (m-Ar.lift())/k;
H επαλήθευση της υπογραφής γίνεται ως εξής:
sage: v1=a^m
sage: v2=B^rr^s
sage: v1==v2
True

5.5

Πρότυπο Ψηφιακής Υπογραφής

Το πρότυπο ψηφιακής υπογραφής που είναι επίσης γνωστό ως ο αλγόριθμος
ψηφιακής υπογραφής έχει υιοθετηθεί σαν πρότυπο από το Αμερικάνικο Εθνικό
Ινστιτούτο Τυποποίησης και Τεχνολογίας. Βασίζεται εν μέρει στο σχήμα El Gamal και
είναι παρόμοιο με αυτό.
Ο χρήστης Α για να ρυθμίσει τις παραμέτρους για αυτό το σχήμα πρέπει να
κάνει τα παρακάτω:
1. Επιλέγει τους πρώτους αριθμούς p και q για τους οποίους ο p είναι
τουλάχιστο 512 bits (περίπου 154 ψηφία), και ο q είναι 160 bits (περίπου 48
ψηφία) και ένας παράγοντας p  1 .
2. Βρίσκει μία τιμή h  p για την οποία ισχύει
h( p 1)/ q  1 (mod p)

και θέτει
g  h( p 1)/ q (mod p) .

Ως επακόλουθο g q  1 (mod p) . Εάν η αρχική ρίζα του p είναι γνωστή, τότε
το h μπορεί να επιλεγεί ως η αρχική ρίζα.

- 58 -

3. Επιλέγει μία τυχαία τιμή A για την οποία 1  A  q  1 και υπολογίζει

B  g A (mod p) .
4. Έπειτα το δημόσιο κλειδί του χρήστη Α αποτελείται από τέσσερις τιμές
( p, q, g , B ) , και το ιδιωτικό του κλειδί είναι A .

Υπογραφή του μηνύματος
Για ένα μήνυμα m , ο χρήστης Α αρχικά επιλέγει τυχαία μία τιμή k για την οποία
0  k  q  1 και στην συνέχεια υπολογίζει:
r  ( g k (mod p)) (mod q)
s  k 1 (m  Ar ) (mod q )

και αποστέλλει (m, r , s ) στον χρήστη Β.
Επαλήθευση της υπογραφής
Χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του χρήστη Α, ο χρήστης Β υπολογίζει:
x  s 1m (mod q ),
y  s 1r (mod q ),
v  ( g x B y (mod p )) (mod q ).

Εάν v  r τότε αποδέχεται την υπογραφή.
Το πρότυπο ψηφιακής υπογραφής είναι πιο ασφαλές και ταχύτερο από την
ψηφιακή υπογραφή El Gamal.
Τα παραπάνω γίνονται κατανοητά με το ακόλουθο παράδειγμα. Ο χρήστης Α
επιλέγει p  1031 και q  103 , όπου η μικρότερη αρχική ρίζα είναι   14 , οπότε
υπολογίζεται: g  a ( p 1)/ q (mod p )  320 . Επιλέγεται έπειτα A  70 , επομένως
B  g A (mod p)  48 .

Για μήνυμα m  500 και k  25 υπολογίζεται:
r  ( g k (mod p)) (mod q)  (32025 (mod 1031)) (mod 103)  198 (mod 103)  95
s  k 1 (m  Ar ) (mod q)  251 (500  70  95) (mod 103)  80 .

Η τριπλέτα (500,95,80) αποστέλλεται στον χρήστη Β. Ο χρήστης Β υπολογίζει:
x  s 1m (mod q)  801500 (mod 103)  32
y  s 1r (mod q)  80195 (mod 103)  72
v  ( g x B y (mod p)) (mod q)  (32032 4872 (mod 1031)) (mod 103)  198 (mod 103)  95.
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Αφού v  r τότε o χρήστης Β αποδέχεται την υπογραφή.
Παράδειγμα χρήσης του προτύπου ψηφιακής υπογραφής στο Sage
Αρχικά ο χρήστης Α καθορίζει τις παραμέτρους της ψηφιακής υπογραφής:
sage: p = 1031
sage: q = 103
sage: a = mod(14,p)
sage: g = a^((p-1)/q
sage: A = 70
sage: B = g^A
Στην συνέχεια το μήνυμα δημιουργείται και υπογράφεται:
sage: m = 500
sage: k = 25
sage: r = mod(g^k,q)
sage: s = (m+Ar)/k
H επαλήθευση της υπογραφής γίνεται ως εξής:
sage: x = m/s
sage: y = r/s
sage: v = mod(g^xB^y,q)
sage: v==r
True
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Κεφάλαιο 6
6. Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι δέσμης
Οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι δέσμης, που τεμαχίζουν το αρχικό κείμενο σε
δέσμες και κρυπτογραφούν την κάθε δέσμη ξεχωριστά, είναι από τους
ισχυρότερους,

γρηγορότερους

και

πιο

χρησιμοποιημένους

αλγορίθμους

κρυπτογράφησης που υπάρχουν. Αντίθετα με τα κρυπτοσυστήματα δημοσίου
κλειδιού, που στηρίζουν την ασφάλεια τους σε δυσεπίλυτα μαθηματικά
προβλήματα, οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι δέσμης βασίζονται σε πράξεις με bit,
και στηρίζουν την ισχύ τους σε μία μίξη μη γραμμικών πράξεων, όπως
αντικαταστάσεις και μεταλλαγές. Το κεφάλαιο αυτό εισάγει:


Την βασική έννοια του κρυπτογραφικού αλγορίθμου δέσμης.



Διαφορετικούς κρυπτογραφικούς αλγορίθμους δέσμης

6.1

Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι δέσμης

Ένας κρυπτογραφικός αλγόριθμος δέσμης μπορεί να θεωρηθεί ως δύο σχετικές
συναρτήσεις, κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, που κάθε μία λαμβάνει
δύο εισόδους. Οι είσοδοι της συνάρτησης κρυπτογράφησης είναι μία δέσμη
αρχικού

κειμένου

και

ένα

κλειδί,

ενώ

οι

είσοδοι

της

συνάρτησης

αποκρυπτογράφησης είναι η κρυπτογραφημένη δέσμη και το ίδιο κλειδί. Το μήκος
της αρχικής και της κρυπτογραφημένης δέσμης είναι το ίδιο.
Καθορισμός της συνάρτησης κρυπτογράφησης ως:
E ( p, k )

και της συνάρτησης αποκρυπτογράφησης ως:
D (c, k ) .

Ένας κρυπτογραφικός αλγόριθμος δέσμης πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω
ιδιότητες:
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1. Το αρχικό κείμενο πρέπει να είναι ανακτήσιμο από το κρυπτογράφημα,
επομένως:
D( E ( p, k ), k )  p

Με άλλα λόγια, η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση είναι
αντίστροφες συναρτήσεις.
2. Έχοντας ως γνωστά το κρυπτογραφημένο κείμενο και τις συναρτήσεις
κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης δεν πρέπει να υπάρχει εφικτός
τρόπος ανάκτησης του αρχικού κειμένου.
3. Οι συναρτήσεις κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης πρέπει να
υπολογίζονται γρήγορα και αποδοτικά και σε λογισμικό και σε hardware.
Οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι δέσμης μπορούν να διαχωριστούν με βάση το μήκος των
δεσμών του αρχικού κειμένου και του κρυπτογραφήματος, και το μήκος του κλειδιού. Μία
από τις βασικές πλευρές της ασφάλειας των κρυπτογραφικών αλγορίθμων δέσμης είναι ότι
το κλειδί πρέπει να είναι τουλάχιστο 128bits.

6.2

Ορισμοί σχετικά με τους κρυπτογραφικούς αλγορίθμους
δέσμης

Για να παρουσιαστούν αναλυτικά οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι δέσμης και η
χρήση τους, απαιτείται η παρουσίαση κάποιας βασικής ορολογίας.
Επαναλήψεις και κυκλικά κλειδιά. Σχεδόν όλοι οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι
δέσμης δουλεύουν εφαρμόζοντας κάποιο είδος συνάρτησης ανάμιξης στο αρχικό
κείμενο και στο κλειδί, καθώς και στην έξοδο που προκύπτει. Κάθε εφαρμογή της
συνάρτησης ανάμιξης ονομάζεται επανάληψη. Η είσοδος κάθε επανάληψης
αποτελείται από τη δέσμη που προέκυψε την προηγούμενη επανάληψη, και μία
ακολουθία από bits που προκύπτει από το αρχικό κλειδί. Αυτά είναι τα κλειδιά
επανάληψης. Η μέθοδος με την οποία τα κλειδιά επανάληψης καθορίζονται από το
αρχικό κλειδί ονομάζεται πρόγραμμα κλειδιού. Είναι αναγκαίο να επιλεγεί επαρκής
αριθμός επαναλήψεων ώστε και να εξασφαλισθεί ικανοποιητικός βαθμός
ασφάλειας και ταυτόχρονα ο αριθμός επαναλήψεων να μην είναι τόσο μεγάλος
ώστε να καθυστερεί η κρυπτογράφηση. Ταυτόχρονα είναι επιθυμητό όλα τα κλειδιά
επανάληψης να είναι διαφορετικά.
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Σύγχυση και διάχυση. Αυτοί οι όροι περιγράφουν πόσο καλά η κρυπτογράφηση
αναμιγνύει τα bits από το αρχικό κείμενο και το κλειδί. Εάν μία μικρή αλλαγή στο
αρχικό κλειδί οδηγεί σε μεγάλη αλλαγή στο κρυπτογραφημένο κείμενο αυτό δείχνει
υψηλό επίπεδο σύγχυσης. Διάχυση είναι η ιδιότητα ότι το κλειδί και το
κρυπτογραφημένο κείμενο δεν σχετίζονται εύκολα. Πιο συγκεκριμένα κάθε
χαρακτήρας του κρυπτογραφημένου κειμένου πρέπει να συνδέεται με αρκετές
δέσμες του κλειδιού.
Μία καλή κρυπτογράφηση προϋποθέτει και σύγχυση και διάχυση. Αυτό
επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό αντικατάστασης (όπου ακολουθίες από bits
αντικαθίστανται από άλλες ακολουθίες από bits με βάση κάποιους πίνακες
αντικατάστασης)

και

μετάθεσης

που

διαχέουν

τα

αποτελέσματα

της

αντικατάστασης τριγύρω, προσθέτοντας διάχυση.
Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι ροής. Οι αλγόριθμοι ροής κρυπτογραφούν τους
χαρακτήρες ένα-ένα διαδοχικά. Αυτοί οι αλγόριθμοι έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν
περιμένουν ολόκληρη τη δέσμη να γίνει διαθέσιμη προτού προχωρήσουν στην
κρυπτογράφηση της.
Η σχεδίαση κάποιου μοντέρνου αλγόριθμου κρυπτογράφησης προϋποθέτει την
ενσωμάτωση της σύγχυσης και της διάχυσης. Αυτό εξασφαλίζει ότι μετά από
μερικές επαναλήψεις, μία μικρή αλλαγή είτε στο κλειδί είτε στο αρχικό κείμενο θα
προκαλέσει αλλαγές σε όλο το κρυπτογραφημένο κείμενο.

6.3

Λειτουργίες αλγορίθμων κρυπτογράφησης δέσμης

Όλοι οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης δέσμης χρησιμοποιούν ένα προκαθορισμένο
μέγεθος δέσμης. Επομένως όταν κρυπτογραφείται κείμενο μεγαλύτερο από το
μέγεθος της δέσμης ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης χρησιμοποιείται αρκετές
φορές. Μερικές διαφορετικές λειτουργίες κρυπτογράφησης δίνονται παρακάτω.

Electronic codebook mode (ECB)
Σε αυτήν τη κατάσταση λειτουργίας, ο αλγόριθμος κρυπτογραφεί κάθε δέσμη
ξεχωριστά με αποτέλεσμα η ίδια δέσμη να έχει πάντα την ίδια κρυπτογράφηση.
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Έτσι λοιπόν η κρυπτογράφηση μίας δέσμης μηνύματος εξαρτάται αποκλειστικά από
το κλειδί και από τη δέσμη του μηνύματος.

Cipher Block Chaining (CBC)
Στην κατάσταση λειτουργίας CBC [10], αντί για την απ’ ευθείας κρυπτογράφηση
μίας δέσμης κειμένου, το προηγούμενο κρυπτογράφημα γίνεται αποκλειστική
διάζευξη με τη δέσμη του κειμένου προτού κρυπτογραφηθεί. Επομένως προκύπτει:
c1  E ( p1  c0 , k ), c2  E ( p2  c1 , k ), c3  E ( p3  c2 , k ),

Παρομοίως η αποκρυπτογράφηση προκύπτει:
p1  D(c1 , k )  c0 ,

p2  D(c2 , k )  c1 ,

p3  D(c3 , k )  c2 ,

Για να επιτευχθεί η παρούσα κατάσταση λειτουργίας ορίζεται μία αρχική κατάλληλη
δέσμη co  IV . Η αρχική δέσμη δεν πρέπει να είναι σταθερή αλλά τυχαία. Σε αυτήν
τη κατάσταση λειτουργίας, ορίζεται μία τυχαία τιμή co  IV η οποία γίνεται
αποκλειστική διάζευξη με το αρχικό κείμενο, στη συνέχεια ο αλγόριθμος
κρυπτογραφεί τη κάθε δέσμη και κάνει αποκλειστική διάζευξη της εξόδου με την
επόμενη δέσμη που αναμένει να κρυπτογραφηθεί. Με αυτόν τον τρόπο είναι
σχεδόν αδύνατο η ίδια δέσμη να έχει πάντα την ίδια κρυπτογράφηση. Αντίθετα
μπορούν να προκύψουν δύο διαφορετικές δέσμες με την ίδια κρυπτογράφηση. Το
διάγραμμα της κατάσταση λειτουργίας Chipher block chaining απεικονίζεται στην
Εικόνα 4.

Εικόνα 4. Chipher block chaining κατάσταση λειτουργίας
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Output feedback mode (OFB)
Στην προκειμένη κατάσταση λειτουργίας το αρχικό κείμενο δεν χρησιμοποιείται
ποτέ

ως

είσοδος

στην

συνάρτηση

της

κρυπτογράφησης.

Αντίθετα,

η

κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται για την παραγωγή μίας ψευδοτυχαίας ακολουθίας
bits (που αποκαλείται κλειδί ροής), η οποία γίνεται στην συνέχεια αποκλειστική
διάζευξη με το αρχικό κείμενο. Αρχικά ορίζεται μία αρχική κατάλληλη δέσμη IV ,
και έπειτα το κλειδί ροής ορίζεται ως:
k0  IV , k1  E (k0 , k ), k2  E (k1 , k ), k2  E (k1 , k ),

και κάθε δέσμη ακρυπτογράφητου κειμένου ορίζεται ως:
c1  p1  k1 , c2  p2  k2 , c3  p3  k3 ,

Υπάρχουν και άλλοι γενικοί τρόποι καθορισμού OFB, που χρησιμοποιούν
μετακίνηση των bits από τα κρυπτογραφήματα που υπολογίστηκαν προηγουμένως
για να δημιουργήσουν διαφορετικούς αριθμούς από νέα bits στο κλειδί ροής κάθε
φορά. Ωστόσο θεωρούνται λιγότερο ασφαλείς αυτοί οι τρόποι καθορισμού OFB σε
σχέση με τους τύπους όπου το κλειδί ροής αλλάζει εξολοκλήρου. Το διάγραμμα της
κατάσταση λειτουργίας Output feedback mode απεικονίζεται στην Εικόνα 5.

Εικόνα 5. Output feedback mode κατάσταση λειτουργίας
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Μία από τις ελκυστικές ιδιότητες του OFB είναι ότι το κλειδί ροής μπορεί να
παραχθεί ανεξάρτητα από το μήνυμα. Επίσης δεν χρησιμοποιείται συνάρτηση
αποκρυπτογράφησης, διότι για κάθε δέσμη, η κρυπτογράφηση ορίζεται ως:
ci  pi  ki

ενώ η αποκρυπτογράφηση ως η αυτοαντίστροφη ιδιότητα της αποκλειστικής
σύζευξης:
pi  ci  ki

Cipher feedback mode (CFB)
Αυτή είναι μία ακόμη λειτουργία κρυπτογράφησης ροής. Ο καθορισμός της είναι
παρόμοιος με την CBC, με την διαφορά ότι η αποκλειστική διάζευξη συμβαίνει μετά
την κρυπτογράφηση και όχι προηγουμένως:
c1  E (c0 , k )  p1 , c2  E (c1 , k )  p2 , c3  E (c2 , k )  p3 ,

Η αποκρυπτογράφηση γίνεται ως εξής:
p1  c1  E (c0 , k ),

p2  c2  E (c1 , k ),

p3  c3  E (c2 , k ),

Παρόμοια με την λειτουργία OFB παραπάνω, δεν χρησιμοποιείται συνάρτηση
αποκρυπτογράφησης. Το διάγραμμα της κατάσταση λειτουργίας Cipher feedback
mode απεικονίζεται στην Εικόνα 6.

Εικόνα 6. Cipher feedback mode κατάσταση λειτουργίας.
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Counter mode (CTR)
Η κατάσταση λειτουργίας CTR [11] είναι λιγότερο γνωστή από τις υπόλοιπες, και
έως πρόσφατα δεν ήταν αποδεκτή ως πρότυπη μέθοδος κρυπτογράφησης. Ωστόσο,
είναι εύκολα υλοποιήσιμη και συνάμα αρκετά ασφαλής. Αρχικά, ορίζεται μία τυχαία
τιμή (nonce) η οποία είναι απαραίτητο να διευρυνθεί σε ολοκληρωμένη δέσμη.
Αυτό συμβαίνει συνδέοντας μαζί με την τυχαία τιμή ένα μετρητή για τις δέσμες
μηνυμάτων. Σε μία δέσμη μεγέθους 128bits, τα 48bits είναι η τιμή του μηνύματος,
τα 16bits είναι η τυχαία τιμή, και τα υπόλοιπα 64bits είναι η τιμή του μετρητή.
Οπότε οι δέσμες δίνονται από:
k1  E (nonce ||1, k ), k2  E (nonce || 2, k ),

, ki  E (nonce || i, k )

όπου || σημαίνει σύνδεση, και έπειτα η κρυπτογράφηση ορίζεται ως:
c1  p1  k1 , c2  p2  k2 , c3  p3  k3 ,

, ci  pi  ki

Για λόγους ασφαλείας, οι τιμές του μετρητή δεν επαναχρησιμοποιούνται ποτέ.
Όπως και στις καταστάσεις λειτουργίας OFB και CFB, και στην κατάσταση
λειτουργίας CTR το κλειδί ροής που παράγεται γίνεται αποκλειστική διάζευξη με το
μήνυμα για να προκύψει το κρυπτογράφημα. Επίσης, δεν χρησιμοποιείται
συνάρτηση αποκρυπτογράφησης. Το διάγραμμα της κατάσταση λειτουργίας
Counter mode απεικονίζεται στην Εικόνα 7.

Εικόνα 7. Counter mode κατάσταση λειτουργίας.

Εξερευνώντας τις λειτουργίες κρυπτογράφησης
Όλες

οι

λειτουργίες

μπορούν

να

εξερευνηθούν

χρησιμοποιώντας

την

κρυπτογράφηση Hill ως κρυπτογράφηση δέσμης. Εν προκειμένω το κλειδί είναι ο
πίνακας

κρυπτογράφησης

M,

και

η

κρυπτογράφηση

επιτελείται
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πολλαπλασιάζοντας τον πίνακα M με μία δέσμη απλού κειμένου p , οπότε το
E ( p, k ) γίνεται Mp .

Αντικαθιστώντας την αποκλειστική διάζευξη με την πρόσθεση υπολοίπου διαίρεσης
με 26, παράγονται οι παρακάτω εξισώσεις κρυπτογράφησης για κάθε μία από τις
καταστάσεις λειτουργίας:
ECB: ci  Mpi .
CBC: c0  IV , ci  M (ci 1  pi ).
OFB: k0  IV , ki  Mki 1 , ci  pi  ki (mod 26)
CFB: c0  IV , ci  Mci 1  pi (mod 26).
CTR: ci  M (Nonce || i )  pi (mod 26) όπου Nonce είναι ένα διάνυσμα που το μήκος
του είναι κατά μία μονάδα μικρότερο από τον αριθμό των σειρών του πίνακα. Για
αυτή την μετάφραση με το σύστημα Hill, μόνο 26 στήλες μπορούν να
κρυπτογραφηθούν, προτού οι αριθμοί αρχίσουν να επαναλαμβάνονται.
Για να παραχθούν τα αποτελέσματα διαφορετικών λειτουργιών, αρχικά κείμενα και
κρυπτογραφήματα θα δίνονται σαν δέσμες από γράμματα.
Η λειτουργία ECB μπορεί να περιγραφεί σαν διαδικασία επεξεργασίας ανά στήλη.
To κρυπτογράφημα είναι μία λίστα από διανύσματα, όπου κάθε φορά παράγεται
ένα διάνυσμα, το οποίο προστίθεται στην λίστα. Χρησιμοποιώντας τον ίδιο πίνακα
και την ίδια αρχική δέσμη όπως στο κεφάλαιο 2.
sage: M = matrix(Zmod(26), [[22,11,19], [15,20,24],[25,21,16]])
sage: pl = “WITHDRAWONEHUNDREDDOLLARSXX”
sage: P = transpose(matrix(Zmod(26),9,3,str2lst(pl))).columns()
sage: P
[(22, 8, 19), (7, 3, 17), (0, 22, 14), (13, 4, 7), (20, 13, 3), (17, 4, 3), (3, 14, 11), (11, 0,
17), (18, 23, 23)]
Όσον αφορά την κρυπτογράφηση, αρχικά ανακτάται ο αριθμός των στηλών του
αρχικού κειμένου και ορίζεται ένας πίνακας κρυπτογραφήματος με μία άδεια
στήλη:
sage: nc = len(P)
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Η κρυπτογράφηση επιτελείται σε έναν κύκλο επανάληψης. Το γινόμενο του πίνακα
M με την παρούσα στήλη είναι το αποτέλεσμα της κρυπτογράφησης, και το

αποτέλεσμα προστίθεται στον πίνακα κρυπτογράφησης C:
sage: C = []
sage: for i in range(nc)
. . . .:

C+ = [MP[i]]

sage: map(lst2str,C)
[‘XKI’, ‘QBQ’, ‘OWK’, ‘VBB’, ‘QIP’, ‘HRL’, ‘NRZ’, ‘TBB’, ‘UIB’]
Ας σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι ίδιο με το κρυπτογράφημα που
προέκυψε και στο κεφάλαιο 2, άλλα διασπασμένο σε δέσμες.
Για να αποδειχθεί ότι η λειτουργία κρυπτογράφησης ECB δεν είναι ικανοποιητική,
ας υποτεθεί ότι ένας μόνο χαρακτήρας του αρχικού κείμενου αλλάζει:
sage: pl2 = “WITHDREWONEHUNDREDOLLARSXX”
sage: P2 = transpose(matrix(Zmod(26),9,3,str2lst(pl2))).columns()
sage: P2
[(22, 8, 19), (7, 3, 17), (4, 22, 14), (13, 4, 7), (20, 13, 3), (17, 4, 3), (3, 14, 11), (11, 0,
17), (18, 23, 23)]
Τώρα το p12 κρυπτογραφείται επίσης με την λειτουργία ECB:
sage: C2=[]
sage: for in range(nc):
. . . .:

C2 +=[MP2[i]]

sage: map(lst2str,C2)
[‘XKI’, ‘QBQ’, ‘YEG’, ‘VBB’, ‘QIP’, ‘HRL’, ‘NRZ’, ‘TBB’, ‘UIB’]
Παρατηρείται ότι η μόνη δέσμη του κρυπτογραφήματος που διαφοροποιείται είναι
αυτή που έγινε η αλλαγή στο αρχικό κείμενο.

Η λειτουργία CBC μπορεί να εφαρμοστεί παρόμοια, άλλα το σημείο έναρξης είναι
ένα τυχαίο διάνυσμα c0 :
sage: IV = vector(Zmod(26), [7, 13, 19])
sage: C = [IV]
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Για να παραμείνουν οι δείκτες στο κύκλο επανάληψης οι ίδιοι όπως αυτοί του
ορισμού, προστίθεται μία δέσμη στην αρχή του αρχικού κειμένου P:
sage: P = [vector([0, 0, 0])]+P
Στην συνέχεια η λειτουργίας κρυπτογράφησης CBC επιτελείται σε ένα κύκλο
επανάληψης ως εξής:
sage: C = [IV]
sage: for i in range(1,nc+1)
. . . .:

C += [M(P[i]+C[i-1])]

Sage: map(lst2str,C[1:nc+1])
[‘FΖG’, ‘VSI’, ‘UFB’, ‘PJY’, ‘RBB’, ‘VEF’, ‘QMM’, ‘DPN’, ‘EPB’]
Ας υποτεθεί, ότι όπως και προηγουμένως γίνεται μία αλλαγή στο αρχικό κείμενο
προτού παραχθεί το pl2. Χρησιμοποιώντας το ίδιο αρχικό διάνυσμα¨
sage: C2 = [IV]
sage: P2 = [vector([0, 0, 0])]+P2
sage: for i in range(1,nc+1):
. . . .:

C2 += [M(P2[i]+C2[i-1])]

sage: map(lst2str, C2[1:nc+1])
[‘YQO, ‘GGW’, ‘NLF’, ‘YXB’, ‘BDS’, ‘UEL’, ‘KVH’, ‘GSY’, ‘FZG’]
Ας σημειωθεί ότι κάθε δέσμη του κρυπτογραφήματος διαφέρει από το πρωτότυπο
κρυπτογράφημα.
Η αποκρυπτογράφηση γίνεται ως εξής:
sage: D = []
sage: for i in range(nc, 0, -1):
. . . .: D = [MIC[i]-C[i-1]]+D
sage: map(lst2str, D)
[‘WIT’, ‘HDR’, ‘AWO’, ‘NEH’, ‘UND’, ‘RED’, ‘DOL’, ‘LAR’, ‘SXX’]

Στην λειτουργία OFB αρχικά ορίζεται το κλειδί ροής χρησιμοποιώντας το ίδιο αρχικό
διάνυσμα IV όπως παρακάτω:
sage: IV = vector(Zmod(26), [7, 13, 19])
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sage: K = [IV]
sage: for i in range(nc):
K += [MK[i]]
Στην συνέχεια επιτελείται η κρυπτογράφηση:
sage: C = [x+y for (x,y) in zip(P,K)]
sage: map(lst2str, C[1:nc+1])
[‘EXR’, ‘YLG’, ‘TRP’, ‘FFD’, ‘NZU’, ‘GBO’, ‘PBF’, ‘SKA’, ‘LYG’]
H αποκρυπτογράφηση γίνεται ως εξής:
sage: D = [x-y for (x,y) in zip(C,K)]
sage: map(lst2str, D[1:nc+1])
[‘WIT’, ‘HDT’, ‘AWO’, ‘NEH’, ‘UND’, ‘RED’, ‘DOL’, ‘LAR’, ‘SXX’]
Στην λειτουργία CTR ένας μετρητής ροής, χρησιμοποιώντας το διάνυσμα [11,21] ως
τυχαία τιμή, μπορεί να δημιουργηθεί ως εξής:
sage: v = [11,21]
sage: CTR = [vector(v+[i+1]) for i in range(nc)]
Η κρυπτογράφηση γίνεται ως εξής:
sage: C = []
sage: for i in range(nc):
C += [MCTR[i]+P[i]
sage: map(lst2str,C)
[‘UTX’, ‘YML’, ‘KDY’, ‘QJH’, ‘QQT’, ‘GFJ’, ‘LNH’, ‘MXD’, ‘MSZ’]
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Κεφάλαιο 7
7. Ελλειπτικές καμπύλες και κρυπτοσυστήματα
Το κεφάλαιο αυτό εισάγει:






Τις ελλειπτικές καμπύλες έναντι των πραγματικών: αριθμητικά σημεία και οι
σχετιζόμενες ομάδες.
Διαφορετικές αναπαραστάσεις συντεταγμένων των ελλειπτικών καμπυλών
και των σημείων τους.
Ελλειπτικές καμπύλες πάνω σε πεπερασμένα πεδία.
Κρυπτοσυστήματα ελλειπτικών καμπύλων, περιλαμβάνοντας το σύστημα El
Gamal και τη διακύμανση Menezes-Vanstone.
Εισαγωγή στα πρωτόκολλά που βασίζονται στο ταίριασμα ελλειπτικών
καμπύλων.

Αν και οι ελλειπτικές καμπύλες και τα σχετικά μαθηματικά έχουν μελετηθεί
ενδελεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, η χρήση τους στην κρυπτογραφία έχει
αρχίσει πρόσφατα. Τα κρυπτοσυστήματα ελλειπτικών καμπυλών είναι ανάλογα με
τα συστήματα που βασίζονται στους διακριτούς αλγορίθμους, όπως το σύστημα El
Gamal, και το σύστημα ανταλλαγής κλειδιού Diffie-Hellman, άλλα χρησιμοποιούν
μικρότερα κλειδιά για να επιτύχουν τα ίδια επίπεδα ασφάλειας. Η αριθμητική στις
ελλειπτικές καμπύλες μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτική, όσον αφορά την μνήμη
και το υπολογιστικό κόστος, και επομένως υπάρχει θετική προοπτική όσον αφορά
την χρησιμοποίηση τους σε ενσωματωμένα συστήματα χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας όπως οι έξυπνες κάρτες. Το κεφάλαιο αυτό αναπτύσσει τη βασική θεωρία
των ελλειπτικών καμπυλών και παραθέτει τον ορισμό των κρυπτοσυστημάτων
ελλειπτικής καμπύλης.

7.1

Βασικοί Ορισμοί

Ας υποτεθεί ότι K είναι ένα πεδίο όχι χαρακτηριστικού 2 ή 3 και a, b  K
ικανοποιούν την συνθήκη: 4 3  27b2  0 . Στην συνέχεια μία ελλειπτική καμπύλη
πάνω στο K είναι το σύνολο των σημείων ( x, y)  K x K που ικανοποιούν την
εξίσωση: y 2  x3  ax  b .
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Η συνθήκη 4 3  27b2  0 είναι αναγκαία. Το τριτοβάθμιο πολυώνυμο x3  ax  b
έχει διακρίνουσα 16(4a3  27b2 ) , που είναι ίση με μηδέν αν και μόνο αν το
πολυώνυμο έχει ίσες ρίζες. Απαιτώντας η διακρίνουσα να είναι μη μηδενική
σημαίνει ότι όλες οι ρίζες του πολυωνύμου είναι διακριτές, και αυτό καθοδηγεί
ενάντια στα “ιδιάζοντα σημεία” της καμπύλης. Αυτή η ειδική μορφή εξίσωσης μιας
ελλειπτικής καμπύλης καλείται απλή Weierstrass μορφή της καμπύλης. Υπάρχουν
αρκετές άλλες εξισώσεις που περιγράφουν τις ελλειπτικές καμπύλες.
Πρώτού διερευνηθούν οι καμπύλες που ορίζονται σε πεπερασμένα πεδία, κάποια
βασική κατανόηση μπορεί να επιτευχθεί εξετάζοντας τις καμπύλες που ορίζονται
στο πεδίο ℚ. Οι καμπύλες αυτές δεν χρησιμοποιούνται στην κρυπτογραφία, άλλα
χρησιμοποιούνται στην επεξήγηση κάποιου τμήματος της βασικής θεωρίας.
Δίνονται δύο παραδείγματα: η καμπύλη E ορίζεται από y 2  x3  5x  2 και η F
ορίζεται από y 2  x3  2x  4 . Οι καμπύλες μπορούν να σχεδιαστούν στο Sage με τις
εντολές:
sage: E = EllipticCurve([-5,2])
sage: E.plot(aspect_ratio=1)
sage: F = EllipticCurve([-2,4])
sage: F.plot(aspect_ratio=1)
και οι απεικονίσεις τους φαίνονται στην Εικόνα 8

Εικόνα 8. Παραδείγματα ελλειπτικών καμπυλών.

Μία ελλειπτική καμπύλη μπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε πεδίο, για παράδειγμα:
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sage: G = EllipticCurve(GF(11), [-5,2])
sage: G.plot(pointsize=40)
και απεικονίζεται στην Εικόνα 9. Ο λόγος που το κάθε σημείο της ελλειπτικής
καμπύλης έχει τρία στοιχεία δίνεται παρακάτω.

Εικόνα 9. Μία ελλειπτική καμπύλη στο πεδίο ℤ/𝟏𝟏ℤ.

Τώρα που έχει δοθεί ο βασικός ορισμός μίας ελλειπτικής καμπύλης, το επόμενο
βήμα είναι να οριστεί η πρόσθεση σημείων πάνω στην καμπύλη. Αυτό δύναται να
γίνει γεωμετρικά χρησιμοποιώντας το «Θεώρημα χορδής και εφαπτομένης».
Υποθέτοντας ότι P και Q είναι διακριτά σημεία πάνω στην καμπύλη, όπως φαίνεται
και στο αριστερό διάγραμμα της Εικόνα 10, το άθροισμα P+Q υπολογίζεται με τα
παρακάτω βήματα:
1. Εύρεση της γραμμής που διαπερνάει P και Q .
2. Εύρεση του σημείου R στο οποίο η γραμμή τέμνει την καμπύλη σε ένα τρίτο
σημείο,
3. Το σημείο P  Q είναι η ανάκλαση του R στον άξονα x .

Εικόνα 10. Αριθμητικές πράξεις σημείων πάνω στις ελλειπτικές καμπύλες.
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Ο διπλασιασμός ενός σημείου υπολογίζεται παρόμοια, εκτός από το ότι η γραμμή
υπολογίζεται ως η εφαπτόμενη στην καμπύλη στο σημείο P . Οι δύο παραπάνω
διαδικασίες απεικονίζονται στην Εικόνα 10.
Για να αναπτυχθούν μαθηματικοί τύποι για τις διαδικασίες αρχικά ορίζονται τα
σημεία P  ( x1 , y1 ) και Q  ( x2 , y2 ) . Η γραμμή ανάμεσα στα σημεία δίνεται από:
y  y1 

y2  y1
( x  x1 )
x2  x1

Αν οριστεί η κλίση ως g , τότε η γραμμή μπορεί να εκφραστεί ως y  gx  h . Η
εύρεση της τομής της γραμμής με την καμπύλη απαιτεί την επίλυση της εξίσωσης:
( gx  h)2  x3  ax  b ή x3  g 2 x2  (  2 gh) x  b  h2  0 .

Υπάρχουν ήδη δύο γνωστές λύσεις, x1 και x2 , στην τριτοβάθμια εξίσωση, και από
τον τύπο που συσχετίζει τις ρίζες της εξίσωσης

με τους συντελεστές της:

( x  a)( x   )( x   )  x3  (a     ) x2  (     ) x  a

προκύπτει

ότι

το

άθροισμα των ριζών είναι ίσο με τον αρνητικό συντελεστή του x 2 . Εφόσον
R  ( xr , yr ) τότε x1  x2  xr  g ή xr  g  x1  x2 .
2

2

Η τιμή y μπορεί να υπολογιστεί αντικαθιστώντας στην εξίσωση της γραμμής:

yr  g ( xr  x1 )  y1 .
Οπότε εάν οι συντεταγμένες του P  Q είναι ( x3 , y3 )  ( xr ,  yr ) , τότε
x3  g 2  x1  x2
y3  g ( x1  x3 )  y1 .

Παράδειγμα
Για την ελλειπτική καμπύλη F , εάν P  (2,0) και Q  (0,2) , τότε:
g

02
 1.
2  0

Έπειτα x3  12  (2)  0  3 και y3  1(2  3)  0  5 . Στο Sage:
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Sage: F([-2,0])+F([0,2])
(3: -5: 1)
Ο τύπος διπλασιασμού υπολογίζεται παρόμοια, εκτός του ότι η κλίση της γραμμής
υπολογίζεται από την εσωτερική διαφόριση. Εάν P  ( x1 , y1 ) , τότε:
3x12  a
2 y1

g

και οι τιμές ( x3 , y3 ) υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τους ίδιους τύπους με την
πρόσθεση.

7.2

Ομάδα πάνω σε μία ελλειπτική καμπύλη

Μια ομάδα είναι ένα σύνολο από στοιχεία S με ένα διακριτό στοιχείο e με μία
δυαδική πράξη

για την οποία ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:

1. Κλειστότητα: Για κάθε x, y  S , x y  S .
2. Προσεταιριστική ιδιότητα: Για κάθε x, y, z  S , ( x y) z  x ( y z) ,
3. Ουδέτερο στοιχείο: Το στοιχείο e είναι ένα ουδέτερο στοιχείο για το οποίο
ισχύει x e  e x  x για όλα τα x  S .
4. Αντίστροφο στοιχείο: Κάθε στοιχείο x έχει έναν αντίστροφο y για τον οποίο
ισχύει x y  y x  e .
Αν η ομάδα ικανοποιεί την παρακάτω επιπλέον ιδιότητα:
5. Αντιμεταθετικότητα: x y  y x για όλα τα x, y  S , τότε η ομάδα είναι
Αβελιανή.
Για να διαμορφωθεί μία ομάδα πάνω στην ελλειπτική καμπύλη για την πράξη της
πρόσθεσης που ορίστηκε προηγουμένως, χρειάζεται ένα επιπλέον σημείο: «το
σημείο στο άπειρο». Αυτό συμβολίζεται με: O, και μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται
στο τέλος κάθε κάθετης γραμμής. Ένας τρόπος να μεταφραστεί το O στο άπειρο
είναι με την προβολή της πραγματικής γραμμής σε ένα κύκλο όπως φαίνεται στην
Εικόνα 11.
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Εικόνα 11. Προβάλοντας την πραγματική γραμμή πάνω σε ένα κύκλο.
Το σημείο στο άπειρο στην μία πραγματική γραμμή αντιστοιχεί στο ψηλότερο
σημείο του κύκλου. Με την ελλειπτική καμπύλη και το νέο σημείο, η πρόσθεση στην
καμπύλη μπορεί να οριστεί όπως παρακάτω.
Αν p  ( x1 , y1 ), q  ( x2 , y2 )  E  { O }. Τότε:
1. Εάν q  O, τότε p  O  p .
2. Εάν p  O, τότε O  q  p .
3. Εάν x1  x2 , τότε p  q  ( x3 , y3 ) , όπου:
x3   2  x1  x2
y3   ( x1  x3 )  y1

με


y2  y1
.
x2  x1

4. Εάν p  q και y1  0 , τότε p  q  ( x3 , y3 ) , όπου
x3   2  x1  x2
y3   ( x1  x3 )  y1

με


3x1  a
.
2 y1

5. Εάν p  q και y1  0 , τότε p  q  O.
Παρακάτω είναι από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα στην θεωρία των ελλειπτικών
καμπύλων: Εάν E είναι μια ελλειπτική καμπύλη, τότε E  { O } διαμορφώνει μία
Αβελιανή ομάδα με την πράξη που καθορίστηκε παραπάνω, με O να αποτελεί το
ουδέτερο στοιχείο.
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Απεικονίσεις της αριθμητικής με O φαίνονται στην Εικόνα 12. Το διάγραμμα στα
αριστερά δείχνει ότι εάν p  ( x, y) και q  ( x,  y) τότε p  q  O. Το δεξί διάγραμμα
δείχνει p  O  p .

Εικόνα 12. Αριθμητική σημείων με το σημείο στο άπειρο.

Στο αριστερό διάγραμμα, εφόσον O είναι η ίδια του η ανάκλαση, τότε ισχύει:
P  Q  O . Και στο δεξί διάγραμμα, η γραμμή ανάμεσα στο O και το P συναντά την

καμπύλη στο R , του οποίου η ανάκλαση στον άξονα x είναι το ζητούμενο
άθροισμα. Αυτό δείχνει ότι το O είναι το ουδέτερο στοιχείο της ομάδας, και ότι ο
αντίστροφος του P  ( x, y) είναι ο  P  ( x,  y) .
Για υπολογισμό με ελλειπτικές καμπύλες στα πεπερασμένα πεδία, η διαίρεση στους
μαθηματικούς τύπους της πρόσθεσης αντικαθίσταται με την αντιστροφή στο πεδίο.
Για παράδειγμα για την καμπύλη: y 2  x3  5x  1 στο ℤ97. Ας υποτεθεί ότι
p  (16, 43) και q  (26,21) . Τότε

  (21  43)(26  16)1 (mod 97)  56 .

Στο Sage:
Sage: Mod((21-43)/(26-16),97)
56
Τότε: x3   2  x1  x2  562  16  26 (mod 97)  87
Και y3   ( x1  x3 )  y1  56(16  87)  43 (mod 97)  55
Στο Sage:
Sage: G  EllipticCurve(GF(97),[5,1])
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Sage: P = G([16,43])
Sage: Q = G([26,11])
Sage: P + Q
(87 : 55 : 1)
Ας σημειωθεί ότι εάν μία καμπύλη E οριστεί πάνω σε ένα πεπερασμένο πεδίο, θα
υπάρχει μόνο ένα πεπερασμένος αριθμός από πιθανά σημεία. Εάν P  E , πρέπει να
υπάρχει μία μικρότερη πιθανή τιμή n για την οποία nP  O, που αποκαλείται η τάξη
του σημείου. Πολλές εφαρμογές των ελλειπτικών καμπυλών απαιτούν την εύρεση
ενός σημείου που έχει υψηλή τάξη. Τα παρακάτω αποτελέσματα για την ομάδα των
ελλειπτικών καμπυλών είναι χρήσιμα:


Εάν ο αριθμός των σημείων n της καμπύλης E είναι πρώτος αριθμός, τότε η
ομάδα θα είναι κυκλική τάξης n .



Η τάξη κάθε σημείου P  E διαιρεί την τάξη της καμπύλης. Αυτό είναι μία
εφαρμογή του θεωρήματος Lagrange, που δηλώνει ότι για κάθε ομάδα G
και υποομάδα H της G , η τάξη της H πρέπει να διαιρεί την τάξη της G .



Για κάθε καμπύλη E , η ομάδα της είναι είτε κυκλική, το οποίο σημαίνει
ισομορφική στην αθροιστική ομάδα ℤn, ή ισομορφική στην ομάδα:
ℤn  ℤ m , όπου το n διαιρεί το m .

Οι αποδείξεις μπορούν να βρεθούν σε [12].

7.3

Ο αριθμός των σημείων σε μία ελλειπτική καμπύλη

Αν η καμπύλη y 2  x3  ax  b οριστεί πάνω σε ένα πεπερασμένο πεδίο, τότε θα έχει
μόνο ένα πεπερασμένο αριθμό σημείων που αποτελεί την τάξη της καμπύλης. Για
μία μικρή καμπύλη που ορίζεται στο ℤp, τα σημεία μπορούν να αριθμηθούν με μία
απλή διαδικασία:
1. Δημιουργία λίστας με όλες τις τιμές x2 mod p για x  0,1, , p  1 .
2. Δημιουργία λίστας με όλες τις τιμές x3  ax  b mod p για x  0,1, , p  1 .
3. Σύγκριση των δύο λιστών.
Για παράδειγμα, έχουμε την καμπύλη: y 2  x3  3x  1 (mod 7) .
Θεωρείται ο πίνακας:
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x

x 3  3x  1

x2

0

1

0

1

5

1

2

1

4

3

2

2

4

0

2

5

1

4

6

4

1

Συγκρίνοντας την δεύτερη και την τρίτη στήλη, προκύπτουν τα παρακάτω σημεία:
(0,1), (0,6), (2,1), (2,6), (3,3), (3,4), (4,0), (5,1), (5,6), (6,2), (6,5).
Ο ευκολότερος τρόπος να προκύψουν τα αυτά τα σημεία είναι να αναζητηθούν όλα
τα πιθανά ζεύγη που έχουν ίδιες τιμές ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη στήλη.
Για καθένα από αυτά τα ζεύγη, οι αντίστοιχες τιμές δίνουν ένα σημείο ( x, y) . Για
παράδειγμα από την τιμή 4 που εμφανίζεται στην 6η και την 5η σειρά της 2ης και της
3ης στήλης αντίστοιχα προκύπτει το ζεύγος ( x, y)  (6,5) .
Με βάση το θεώρημα του Hasse, για κάθε ελλειπτική καμπύλη E που ορίζεται στο
ℤp, ο αριθμός των σημείων #( E ) ικανοποιεί:
p  1  2 p  #( E)  p  1  2 p | #( E)  ( p  1) | 2 p .

Αυτό μπορεί μερικές φορές να δώσει με ακρίβεια την τάξη της καμπύλης. Ας
υποτεθεί ότι ένα σημείο P  E είναι τάξης m , και ότι υπάρχει ένα πολλαπλάσιο
k  m του m το οποίο ικανοποιεί: p  1  2 p  k  m  p  1  2 p , τότε η καμπύλη

πρέπει να έχει ακριβώς k  m σημεία.

Υπάρχουν αρκετές οικογένειες καμπυλών που η τάξη τους μπορεί να καθοριστεί
επακριβώς. Μία οικογένεια μπορεί δίνεται από τις καμπύλες της μορφής:
y 2  x3  kx (mod p) όπου p  3 mod 4 και k  0 mod p . Ο αριθμός των σημείων

εύκολα καθορίζεται ως p  1 . Για να γίνει αυτό φανερό, θεωρείται ότι p  4n  3 ,
έτσι ώστε ( p  1) / 2  2n  1 . Τότε:
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 1 
2 n 1
 1  mod p 
    1
 p

και επομένως το -1 δεν είναι τετραγωνικό υπόλοιπο mod p . Για τον ίδιο λόγο, εάν
x είναι ένα τετραγωνικό υπόλοιπο τότε το  x δεν είναι, και αντιστρόφως. Για κάθε

άλλη τιμή x mod p , εφόσον ( x3 )  k ( x)  ( x3  kx) σημαίνει ότι αν το x3  kx είναι
τετραγωνικό υπόλοιπο, τότε το ( x3 )  k ( x) δεν είναι, και αντιστρόφως. Αυτό
σημαίνει ότι θα υπάρχουν ακριβώς ( p  1) / 2 τιμές του x για τις οποίες το x3  kx
είναι ένα τετραγωνικό υπόλοιπο, που η καθεμία θα έχει δύο τετραγωνικές ρίζες. Με
αυτό τον τρόπο προκύπτουν p  1 σημεία, που με την πρόσθεση των O και (0,1) ,
προκύπτουν συνολικά p  1 σημεία.

Σημείωση πάνω στις προβολικές συντεταγμένες
Η χρήση Καρτεσιανού ή ομοπαράλληλου συστήματος συντεταγμένων οδηγεί σε
μερικές δυσκολίες. Η πρώτη είναι ότι o τύπος για την πρόσθεση και τον
διπλασιασμό απαιτεί μία διαίρεση ή αντιστροφή σε ένα πεπερασμένο πεδίο, που
είναι πράξη με υψηλό υπολογιστικό κόστος. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι το σημείο
στο άπειρο, αν και είναι απαραίτητο στοιχείο στην ομάδα της ελλειπτικής
καμπύλης, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν να είναι ποιοτικά διαφορετικό από τα
υπόλοιπα σημεία της ομάδας.
Ένας τρόπος να αποφευχθούν αυτά τα δύο ζητήματα είναι να αλλάξει το σύστημα
συντεταγμένων. Έχουν προταθεί αρκετά διαφορετικά συστήματα συντεταγμένων
για διευκόλυνση πράξεων πάνω στις ελλειπτικές καμπύλες, ένα σύστημα
προβολικών συντεταγμένων δίνεται παρακάτω. Σε αυτό το σύστημα, ένα σημείο
περιγράφεται όχι από τις x και y τιμές του, άλλα από τα πηλίκα ανάμεσα στα
στοιχεία του. Πιο συγκεκριμένα ένα σημείο του συστήματος αυτού αποτελείται από
τρία στοιχεία: ( X : Y : Z ) με ( X 1 : Y1 : Z1 )  ( X 2 : Y2 : Z 2 ) εφόσον ισχύει:
X1 X 2 Y1 Y2
,


Z1 Z 2 Z1 Z 2

Θεωρώντας ότι ούτε το Z1 ούτε το Z 2 είναι ίσα με το 0. Ένας άλλος τρόπος για να
ειπωθεί το ίδιο είναι ότι ισχύει: ( X : Y : Z )  ( X : Y :  Z ) για όλα τα μη-μηδενικά  .
Ένα προβολικό σημείο ( X : Y : Z ) με Z  0 αντιστοιχεί στο ομοπαράλληλο σημείο
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( X / Z , Y / Z ) και ένα ομοπαράλληλο σημείο ( x, y ) αντιστοιχεί στην ισοδύναμη

κατηγορία ( x :  y :  ) των προβολικών σημείων. Δεδομένου ότι μία ισοδύναμη
κατηγορία μπορεί να αναπαρασταθεί από κάθε στοιχείο, γενικά το Καρτεσιανό
σημείο ( x, y ) αντιστοιχεί στο προβολικό σημείο ( x : y :1) . Το σημείο στο άπειρο
μπορεί να αναπαρασταθεί από το προβολικό σημείο (0 :1: 0) .
Χρησιμοποιώντας

προβολικές

συντεταγμένες,

η

πρόσθεση

( X 1 : Y1 : Z1 )  ( X 2 : Y2 : Z 2 )  ( X 3 : Y3 : Z 3 ) μπορεί να επιτελεστεί ακολούθως. Αρχικά

ορίζονται:

u  Y2 Z1  Y1Z 2 ,

v  X 2 Z1  X 1Z 2 ,

A  u 2 Z1Z2  v3  2v2 X1Z 2 .

Έπειτα

προκύπτει:
X 3  vA , Y3  u(v2 X1Z2  A)  v3Y1Z 2 , Z3  v3 Z1Z 2 .

Ο διπλασιασμός μπορεί να επιτελεστεί ακολούθως. Αρχικά ορίζονται:
w  aZ12  3X12 , s  Y1Z1 , B  X 1Y1s , h  w2  8B .

Έπειτα προκύπτει:
X 3  2ha , Y3  w(4B  h)  8Y12 s 2 , Z3  8s 3 .

Υπάρχουν και άλλα συστήματα συντεταγμένων, για παράδειγμα οι Ιακωβιανές
προβολικές

συντεταγμένες,

όπου

το

σημείο

(X :Y : Z)

αντιστοιχεί

στο

ομοπαράλληλο σημείο ( X / Z 2 ,Y / Z 3 ) .

7.4

Πολλαπλασιασμός

Όπως ο πολλαπλασιασμός είναι σημαντικός για τα RSA, Rabin και El Gamal
κρυπτοσυστήματα και τα σχετιζόμενα σχήματα υπογραφών, έτσι είναι πολύτιμος
και για τα κρυπτοσυστήματα ελλειπτικών καμπυλών. Οι αλγόριθμοι για
πολλαπλασιασμό σημείων είναι ακριβώς ίδιοι με αυτούς της εκθετοποίησης
υπολοίπων,

όπου

ο

υπολογισμός

τετραγώνου

και

ο

πολλαπλασιασμός

αντικαθίσταται από το διπλασιασμό και την πρόσθεση πάνω σε ελλειπτική
καμπύλη. Χρησιμοποιώντας την δυαδική μέθοδο, η τιμή nP με το P να είναι ένα
σημείο πάνω στην ελλειπτική καμπύλη, και το n ένας ακέραιος, μπορεί να
υπολογιστεί αφού αρχικά το n εκφραστεί ως δυαδικός. Τώρα αρχίζοντας με το
σημείο στο άπειρο για κάθε δυαδικό ψηφίο b :
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0,  ί   έ
1,  ί   έ   ό P

 ά b  

Για παράδειγμα υπολογίζεται το nP όπου P  (14,6) στην ελλειπτική καμπύλη
y 2  x3  x  5 πάνω στο ℤ101. Χρησιμοποιώντας μορφή πίνακα, η αριστερή στήλη

είναι η δυαδική αναπαράσταση του 19, πηγαίνοντας πάνω προς τα κάτω:
1

2O + (14, 6)

= (14,6)

0

2(14, 6)

= (21,46)

0

2(21, 46)

= (58,89)

1

2(58, 89) + (14, 6)

= (91, 45)

1

2(91, 45) + (14, 6)

= (86, 7)

Η δεύτερη μέθοδος, που δεν απαιτεί τον υπολογισμό της δυαδική αναπαράστασης,
χρησιμοποιεί έναν πίνακα από τρείς στήλες που περιέχουν τις τιμές ki , ai και mi ,
αρχίζοντας από τις τιμές k1  n , a1  P , και m0  O. Η πρώτη στήλη προκύπτει
διαιρώντας την προηγουμένη τιμή με δύο και κρατώντας μόνο το ακέραιο τμήμα,
έτσι ώστε: ki  ki 1 / 2 . Η διαδικασία σταματάει όταν καταλήξουμε σε μηδενική τιμή.
Η δεύτερη στήλη προκύπτει με διπλασιασμό, έτσι ώστε ai  2ai 1 . Για την τελική
στήλη ισχύει:
 ό ,  ό mi  mi 1
 ά ki  ί 
  ό ,  ό mi  mi 1  

Για το προηγούμενο παράδειγμα προκύπτει:

i

ki

ai

mi

O

0

(14, 6)

k1 είναι μονός, οπότε m1  m0  a1

1

19

(14, 6)

2

9η

(21, 46) (43, 88)

k 2 είναι μονός, οπότε m2  m1  a2

3

4

(58, 89) (43, 88)

k 3 είναι ζυγός, οπότε m3  m2

4

2

(81, 60) (43, 86)

k 4 είναι ζυγός, οπότε m4  m3

5

1

(9, 95)

k 5 είναι μονός, οπότε m5  m4  a5

6

0

(86, 7)

k 6 οπότε η διαδικασία σταματάει

Η τελική mi είναι το ζητούμενο αποτέλεσμα.
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7.5

Κρυπτοσυστήματα Ελλειπτικών Καμπύλων

Τα κρυπτοσυστήματα που χρησιμοποιούν ελλειπτικές καμπύλες είναι ανάλογα με
τα κρυπτοσυστήματα που βασίζονται στο διακριτό λογαριθμικό πρόβλημα που
αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 4. Το ίδιο πρόβλημα για τις ελλειπτικές καμπύλες, είναι
γνωρίζοντας τα σημεία P και Q με Q  nP να καθοριστεί η τιμή n . Γενικά αυτό
είναι πολύ δύσκολο δεδομένου ότι δεν υπάρχει αποδοτικός αλγόριθμος που θα
δώσει αποτελέσματα για όλες τις καμπύλες και για όλα τα σημεία πάνω σε αυτές.
Το El Gamal κρυπτοσύστημα ελλειπτικής καμπύλης
Ένα τυπικό κρυπτοσύστημα ελλειπτικής καμπύλης βασίζεται στο κρυπτοσύστημα El
Gamal. Σύντομα υπενθυμίζεται η λειτουργία του El Gamal. Οι χρήστες Α και Β
συμφωνούν σε ένα πρώτο αριθμό p και μία αρχική ρίζα a mod p . Το ιδιωτικό
κλειδί του χρήστη Α είναι οποιοσδήποτε αριθμός A  p και το δημόσιο κλειδί της
είναι B  a A (mod p) . Ο χρήστης Β για να στείλει ένα μήνυμα στον χρήστη Α,
επιλέγει έναν τυχαίο ακέραιο k  p και υπολογίζει και κλειδί του μηνύματος
K  Bk mod p . To κρυπτογράφημα είναι το ζεύγος (C1 , C2 )  (ak , Km ) mod p , που ο

χρήστης Α μπορεί να αποκρυπτογραφήσει με m  C2 C1 A (mod p ) .
Τα

συστήματα

ελλειπτικής

καμπύλης

χρησιμοποιούν

τις

ίδιες

αρχές,

αντικαθιστώντας τον μετρικό πολλαπλασιασμό, την αντιστροφή, εκθετοποίηση με
πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό στην ελλειπτική καμπύλη. Οι χρήστες Α
και Β συμφωνούν πάνω σε μία ελλειπτική καμπύλη E και ένα σημείο P  E που
έχει υψηλή τάξη. Αυτή είναι η τιμή n για την οποί το nP  O είναι μεγάλο. Ο
Χρήστης Α επιλέγει το ιδιωτικό κλειδί r  n , και το δημόσιο κλειδί του είναι Q  rP .
Για να στείλει ένα μήνυμα m (που αποκωδικοποιείται σαν ένα σημείο της E ), ο
χρήστης

Β

επιλέγει

ένα

τυχαίο

ακέραιο

k

και

στέλνει

το

ζεύγος

(C1 , C2 )  (kP, kQ  m ) που αποτελεί το κρυπτογράφημα στον χρήστη Α. Αυτό

μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί από τον χρήστη Α με m  C2  rC1 . Η εξίσωση αυτή
αναλύεται ως εξής:
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C2  rC1  kQ  m  r (kP )  kQ  m  k (rP )  kQ  m  kQ  m

Συνοπτικά το σύστημα El Gamal πάνω στις ελλειπτικές καμπύλες διαμορφώνεται ως
εξής:
Παράμετροι: Μία ελλειπτική καμπύλη E και ένα σημείο P  E υψηλής τάξης n.
Δημιουργία Κλειδιών: Το ιδιωτικό κλειδί είναι κάθε r  n . Το δημόσιο κλειδί είναι
Q  rP .
Κρυπτογράφηση: Για ένα μήνυμα m  E
το
(C1 , C2 )  (kP, kQ  m ) για ένα τυχαία επιλεγμένο k  n .

κρυπτογράφημα

είναι

Αποκρυπτογράφηση: m  C2  rC1 .
Παράδειγμα χρήσης του El Gamal
Ας υποτεθεί ότι η ελλειπτική καμπύλη είναι:
y 2  x3  3x  2 πάνω στο ℤ107, και το επιλεγμένο σημείο είναι P  (23,6) . Η τάξη του
p είναι υψηλή:

sage: Ε = EllipticCurve(GF(107), [3,-2])
sage: P=E([23,6])
sage: P.order()
107
Ο χρήστης Α επιλέγει ένα τυχαίο αριθμό ως ιδιωτικό κλειδί:
sage: r = randint(1,107); r
48
και δημοσιεύει το δημόσιο κλειδί του:
sage: Q = rP; Q
(20 : 51 : 1)
Ας υποτεθεί ότι το μήνυμα που είναι να αποσταλεί είναι m  (86,25) . Ο χρήστης Β
επιλέγει:
sage: k = randint(1,107); k
25
και υπολογίζει:
sage: m = E[(86,25])
sage: C = [kP, k*Q+m]; C
[(54 : 86 : 1), (101 : 37 : 1)]
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που είναι το κρυπτογράφημα που αποστέλλεται στον χρήστη Α. Για να ανακτηθεί το
αρχικό κείμενο ο χρήστης Α υπολογίζει:
sage: C[1]-rC[0]
(86 : 25 : 1)
Το κρυπτοσύστημα Menezes – Vanstone
Σε αυτό το κρυπτοσύστημα το αρχικό κείμενο δεν εισάγεται ως ένα σημείο πάνω
στην καμπύλη. Αντίθετα το κείμενο καμουφλάρεται από την καμπύλη με την έννοια
ότι οι τιμές του κειμένου χρησιμοποιούνται ως πολλαπλασιαστές των
συντεταγμένων των σημείων της καμπύλης.
Όπως και στο σύστημα El Gamal, οι χρήστες Α και Β πρέπει να επιλέξουν μία
ελλειπτική καμπύλη E και ένα σημείο P  E που η τάξη του είναι ένας μεγάλος
πρώτος p . Σε αυτό το κρυπτοσύστημα το αρχικό κείμενο είναι ζεύγη ακεραίων
(m0 , m1 ) για κάθε mi  p . Ο χρήστης Α επιλέγει σαν ιδιωτικό κλειδί ένα τυχαίο

ακέραιο A  p και δημοσιεύει το δημόσιο κλειδί του Q  AP . Ο χρήστης Β για να
στείλει το μήνυμα m στον χρήστη Α επιλέγει ένα τυχαίο ακέραιο k  p και
υπολογίζει ( x, y)  kQ . Στη συνέχεια αποστέλλει:
(c1 , c2 , c3 )  (kP, xm0 mod p, ym1 mod p) σαν το κρυπτογράφημα.

Ο

χρήστης

Α

για

την

αποκρυπτογράφηση

αρχικά

υπολογίζει:

Ac0  A(kP)  k ( AP)  kQ  ( x, y )

και στην συνέχεια υπολογίζει:
(m0 , m1 )  (c1 x1 mod p, c2 y 1 mod p) .

Συνοπτικά το σύστημα Menezes – Vanstone πάνω στις ελλειπτικές καμπύλες
διαμορφώνεται ως εξής:
Παράμετροι: Μία ελλειπτική καμπύλη E και ένα σημείο P  E που η τάξη του είναι
ένας μεγάλος πρώτος p .
Δημιουργία Κλειδιών: Το ιδιωτικό κλειδί είναι κάθε A  p . Το δημόσιο κλειδί είναι
Q  AP .

Κρυπτογράφηση: Για κάθε μήνυμα (m0 , m1 )  ℤ2𝑝 το κρυπτογράφημα είναι
(c0 , c1 , c2 )  (kP, xm0 mod p, ym1 mod p)

για ένα τυχαία επιλεγμένο k  p , όπου

( x, y)  kQ .
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Αποκρυπτογράφηση: (m0 , m1 )  (c1 x1 mod p, c2 y 1 mod p)
Παράδειγμα χρήσης του κρυπτοσυστήματος Menezes – Vanstone
Επιλέγεται ξανά η ελλειπτική καμπύλη y 2  x3  3x  2 πάνω στο ℤ107, και το σημείο
P  (23,6) . Ο χρήστης Α δημιουργεί το ιδιωτικό και το δημόσιο κλειδί:

sage: A = randint (1,p); A
56
sage: Q=AP; Q
(82 : 54 : 1)
Ας υποτεθεί ότι ο χρήστης Β επιθυμεί να στείλει το μήνυμα m  (100,50) στο χρήστη
Α. Θα χρειαστεί να δημιουργήσει το κλειδί του μηνύματος και να το
πολλαπλασιάσει με Q :
sage: k = randint(1,p); k
89
sage: X = kQ
sage: (x,y) = (X[0],X[1]); (x,y)
(83, 71)
Τώρα δημιουργείται το κρυπτογράφημα:
sage: m = (100,50)
sage: c = (kP, x*m[0], ym[1]); c
((66 : 66 : 1), 61, 19)
Για να αποκρυπτογραφηθεί το κρυπτογράφημα o χρήστης Α πρέπει πρώτα να
υπολογίσει τα x και y :
sage: X = Ac[0]
sage: (x,y) = (X[0],X[1]); (x,y)
(83, 71)
Το αρχικό κείμενο ανακτάται ως εξής:
sage: m = (c[1]/x, c[2]/y); m
(100, 50)
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Κρυπτογραφία που βασίζεται στο ταίριασμα

7.6

Ως “ταίριασμα” ορίζεται η απεικόνιση που παίρνει στοιχεία από δύο ομάδες, και
παράγει ένα αποτέλεσμα σε μία τρίτη ομάδα. Εφόσον η απεικόνιση οριστεί
προσεκτικά ώστε να έχει συγκεκριμένες ιδιότητες, μερικά πολύ ισχυρά
κρυπτογραφικά σχήματα και πρωτόκολλά μπορούν να αναπτυχθούν. Τα
ταιριάσματα αρχικά εξερευνήθηκαν ως μία μέθοδος για να μειωθεί το διακριτό
λογαριθμικό πρόβλημα για ελλειπτικές καμπύλες στο πρόβλημα του υπολογισμού
του υπολοίπου της διαίρεσης με πρώτο p . Αυτή η μείωση εξετάζεται συνοπτικά στη
συνέχεια.

Βασικός Ορισμός
Αν και τα ταιριάσματα μπορούν να οριστούν σε κάθε ομάδα, η ενότητα αυτή θα
ασχοληθεί μόνο με απεικονίσεις ζευγών σημείων από μία ελλειπτική ομάδα σε μία
κυκλική ομάδα. Ας υποτεθεί ότι (G, ) είναι μία υποομάδα μίας ομάδας ελλειπτικής
καμπύλης τάξης n , και ότι (GT , ) είναι η πολλαπλασιαστική ομάδα επίσης τάξης n.
Κανονικά η τάξη n είναι ένας πρώτος p , και (G, ) είναι η υποομάδα που
παράγεται από κάθε στοιχείο P  E τάξης p . Τότε GT είναι η πολλαπλασιαστική
ομάδα που παράγεται από τον πολλαπλασιασμό σε ένα πεπερασμένο πεδίο GF (r k )
όπου ο r είναι πρώτος και ο p διαιρεί τον r k  1 . Τότε η GT παράγεται από ένα
στοιχείο v  GF (r k ) τάξης p . Η τιμή k εδώ αποκαλείται ενσωματωμένος βαθμός.
Τότε ένα ταίριασμα είναι μία απεικόνιση:
e : G  G  GT

που ικανοποιεί τα ακόλουθα:
1.

e

είναι διαγραμμική: αυτό σημαίνει ότι είναι γραμμική σε κάθε μεταβλητή:

e( P1  P2,Q)  e( P1 , Q)e( P2 , Q), e( P, Q1  Q2 )  e( P, Q1 )e( P, Q2 )

Μερικές φορές αυτή η ιδιότητα εκφράζεται ως
e(aP, bQ)  e( P, Q)ab

για όλους τους ακεραίους a, b .
2. e είναι μη-εκφυλισμένος:
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e( P, P)  1

Για την ακρίβεια, είναι λογικό να αναμένεται ότι e( P, P)  v .
3. e υπολογίζεται με αποδοτικό τρόπο.

Υποθέτοντας ότι τέτοιο ταίριασμα έχει οριστεί πάνω σε μία καμπύλη E , και ότι
P, Q είναι σημεία πάνω στην E για τα οποία η εξίσωση Q  sP είναι να επιλυθεί

για s . Για να γίνει αυτό, αρχικά υπολογίζονται:
u  e( P, P)
v  e( P,Q)

Θεωρείται ο διακριτός αλγόριθμος επιλύεται στο GT με σκοπό ο s να μπορεί να
υπολογιστεί έτσι ώστε: v  u s .
Τότε:
e( P, Q)  e( P, P)s  e( P, sP)

και έτσι Q  sP . Επομένως η λύση του διακριτού λογαριθμικού προβλήματος στο
GT

παράγει την λύση στο διακριτό λογαριθμικό πρόβλημα της ελλειπτικής

καμπύλης.
Μερικά βασικά πρωτόκολλά
Τριμερής ανταλλαγή κλειδιού. Ένα από τα απλούστερα πρωτόκολλα που
χρησιμοποιούν ταιριάσματα είναι η τριμερής ανταλλαγή κλειδιού Diffie Hellman
[13], όπου τρεις άνθρωποι συμφωνούν σε ένα κλειδί που θα χρησιμοποιείται
ανάμεσα σε όλους. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς ταιριάσματα, αλλά προϋποθέτει τρία
βήματα. Στο πρώτο βήμα, οι χρήστες Α, Β και Γ συμφωνούν σε μία ελλειπτική
καμπύλη E και σε ένα σημείο P πάνω σε αυτή. Ο καθένας από τους χρήστες
δημιουργεί αντίστοιχα ένα μυστικό ακέραιο a, b, c . Οι χρήστες Α, Β και Γ
υπολογίζουν aP, bP, cP αντίστοιχα. Στο δεύτερο βήμα, ο χρήστης Α κοινοποιεί το
αποτέλεσμα του στο χρήστη Β, ο χρήστης Β στο χρήστη Γ, και ο χρήστης Γ στο
χρήστη Α. Στη συνέχεια ο χρήστης Α υπολογίζει a(cP) , ο χρήστης Β b(aP) , και ο
χρήστης Γ c(bP) . Στο τρίτο γύρο ο κάθε χρήστης κοινοποιεί το νέο αποτέλεσμα του
στον επόμενο ακολουθώντας την προηγούμενη αλληλουχία, και πολλαπλασιάζουν
το αποτέλεσμα που έχουν λάβει με τον μυστικό τους ακέραιο: ο χρήστης Α
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καταλήγει στο αποτέλεσμα  (c(bP)) , ο χρήστης Β στο b(a(cP)) και ο χρήστης Γ στο
c(b(aP)) που είναι όλα ίσα μεταξύ τους.

Το πρωτόκολλο φαίνεται στην Εικόνα 13:

Εικόνα 13. Πρωτόκολλο Diffie-Hellman για τρείς χρήστες.
Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιήσει τα άλλα δύο
αποτελέσματα ταυτόχρονα. Όπως προηγουμένως, P και E συμφωνούνται, και
aP, bP και cP υπολογίζονται. Έπειτα ο χρήστης Α υπολογίζει:

e(bP, cP)a  e( P, P) abc ,

Ο χρήστης Β:
e( P, cP)b  e( P, P) abc ,

και ο χρήστης Γ:
e(aP, b P)c  e( P, P)abc .

Όπως είναι φανερό, ο κάθε χρήστης καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα.

Κρυπτογραφία βασισμένη στην ταυτότητα. Όπως έχει προαναφερθεί ένα από τα
προβλήματα της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού είναι ότι η ταυτότητα δεν
μπορεί να πιστοποιήσει τη γνησιότητα ενός δημόσιου κλειδιού. Ο χρήστης Α πρέπει
να έχει ένα δημόσιο κλειδί σε μία βάση δεδομένων δίπλα στο όνομα του ή την
ηλεκτρονική διεύθυνση του, αλλά ο χρήστης Γ μπορεί να έχει αποκτήσει παράνομη
πρόσβαση στη βάση δεδομένων του και να αντικαταστήσει το δημόσιο κλειδί του
χρήστη Α με το δικό του. Δεδομένου ότι ένα δημόσιο κλειδί είναι ένας τυχαίος
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αριθμός, δεν υπάρχει τρόπος ο χρήστης Β να γνωρίζει αν το δημόσιο κλειδί
αντιστοιχεί πραγματικά ή όχι στον χρήστη Α.
Ένα σύστημα κρυπτογραφίας βασισμένο στην ταυτότητα αναπτύχθηκε από τους
Boneh και Franklin [14]. Το βασικό σχήμα του συστήματος περιγράφεται στη
συνέχεια.
Το σύστημα απαιτεί μία εμπιστευμένη αρχή, η οποία δημοσιεύει μία ελλειπτική
καμπύλη E με μία ομάδα G που δημιουργείται από το σημείο P , ένα ταίριασμα
e : G  G  GT , και ένα “κύριο μυστικό”, που είναι ένας ακέραιος s . Η εμπιστευμένη

αρχή επίσης δημοσιεύει

Q  sP .

Επιπλέον, χρειάζονται δύο συναρτήσεις

κατακερματισμού, η H 1 που κατακερματίζει σειρές χαρακτήρων τυχαίου μήκους σε
στοιχεία της G και η H 2 που κατακερματίζει στοιχεία της GT σε σειρές δυαδικών
χαρακτήρων μήκους n, όπου n είναι το μήκος του μηνύματος. Οπότε όλοι οι χρήστες
του συστήματος θα γνωρίζουν G , GT το ταίριασμα e, τα σημεία P και Q της G ,
καθώς και τις συναρτήσεις κατακερματισμού H 1 και H 2 .
Οι χρήστες Α και Β για να ανταλλάξουν κρυπτογραφημένα μηνύματα, έχουν τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους ως τα δημόσια κλειδιά τους: alice@email.org και
bob@postbox.com για παράδειγμα. Για καθένα από αυτά, η H 1 θα παράγει ένα
στοιχείο της G : QA για τον χρήστη Α και QB για τον χρήστη Β. Μέσω της
εμπιστευμένης αρχής που χρησιμοποιεί τον μυστικό ακέραιο s , οι χρήστες Α και Β
μπορούν να στείλουν τα ιδιωτικά κλειδιά τους S A  sQA και S B  sQB μέσα από ένα
ασφαλές κανάλι.
Για να στείλει ο χρήστης Α ένα μήνυμα στο χρήστη Β ακολουθεί τα παρακάτω) και
το κατακερματίζει χρησιμοποιώντας H 1 για να ανακτήσει QB  G .
1. Με QB και Q , ο χρήστης Α υπολογίζει u  e(QB , Q)  Qt .
2. Δημιουργεί ένα τυχαίο ακέραιο t και υπολογίζει tP .
3. Υπολογίζει u t , το κατακερματίζει με H 2 και το προσθέτει (με XOR) στο m .
4. Αποστέλλει το τελευταίο αποτέλεσμα μαζί με το tP στο χρήστη Β.
Οπότε το ολοκληρωμένο κρυπτογράφημα αποτελείται από το ζεύγος:

(C1 , C2 )  (tP, m  H 2 (ut )) .
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Για να αποκρυπτογραφηθεί το κρυπτογράφημα, ο χρήστης Β ακολουθεί τα
παρακάτω βήματα:
1. Χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του S B που του αποστέλλεται από την
εμπιστευμένη αρχή, υπολογίζει v  e( S B , C1 ) , και το κατακερματίζει με H 2 .
2. Στην συνέχεια προσθέτει το αποτέλεσμα στο C 2 για να ανακτήσει το
m  C2  H 2 (v ) .

Για να φανεί ότι αυτή η διαδικασία λειτουργεί ας σημειωθεί ότι:
e(SB , C1 )  e(SB , tP)  e(sQB , tP)  e(QB , P) st  e(QB , sP)t  e(QB , Q)t  u t

όπου η διγραμμικότητα του ταιριάσματος χρησιμοποιείται για να μετακινήσει τους
δείκτες τριγύρω. Αυτό εφαρμόζεται στην αποκρυπτογράφηση:
C2  H 2 (v)  m  H 2 (ut )  H 2 (v)  m  H 2 (ut )  H 2 (e(S B , C1 ))  m  H 2 (u t )  H 2 (u t )  m

Η ασφάλεια αυτού του σχήματος απορρέει από την δυσκολία του διγραμμικού
προβλήματος Diffie-Hellman: δηλαδή έχοντας P , aP , bP , cP  G για τυχαίους
a, b, c, να υπολογιστεί e( P, P)abc . Η δυσκολία μπορεί να μειωθεί στην δυσκολία του

υπολογισμού διακριτών αλγορίθμων στην G . Για παράδειγμα εάν ο c μπορεί να
υπολογιστεί από P και cP , τότε:
e( P, P)abc  e(aP, bP)c

Σύντομες υπογραφές. Ένα από τα σχήματα υπογραφής που βασίζονται στο
ταίριασμα επιτρέπει τη χρήση σύντομων υπογραφών. Σε αυτό το σχήμα μία
σύντομη υπογραφή αποτελείται η ομάδα αποτελείται μόνο από ένα στοιχείο, σε
αντίθεση με τα δύο στοιχεία που απαιτούνται για την υπογραφή El Gamal.
Η λειτουργία του σχήματος απαιτεί μία ομάδα ελλειπτική καμπύλης G που
δημιουργείται από σημείο P τάξης n, μία συνάρτηση κατακερματισμού H που
κατακερματίζει σειρές χαρακτήρων με τυχαίο μήκος σε στοιχεία της G , και ένα
ταίριασμα e : G  G  GT . Ο χρήστης Α επιλέγει ως ιδιωτικό κλειδί έναν τυχαίο
ακέραιο a  n  1 και παράγει το δημόσιου κλειδί του A  nP . Για να υπογράψει ένα
μήνυμα m , ο χρήστης Α αρχικά υπολογίζει τον κατακερματισμό του M  H (m) , και
υπολογίζει S  aM ως την υπογραφή. Για να επαληθεύσει την υπογραφή, ο
χρήστης Β υπολογίζει e( P, S ) και e( A, M ) και ελέγχει αν είναι ίσες. Αυτή η
διαδικασία λειτουργεί επειδή:
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e( P, S )  e( P, aM )  e( P, M )a

και
e( A, M )  e(aP, M )  e( P, M )a

και φυσικά ο χρήστης B δεν χρειάζεται να γνωρίζει το ιδιωτικό κλειδί  του χρήστη
Α.

7.7

Διερευνώντας ταιριάσματα στο Sage

Για να διερευνηθούν αυτά τα πρωτόκολλα, είναι απαραίτητο να υπάρχει μία απλή
λειτουργία ταιριάσματος που είναι διγραμμική και μη-εκφυλισμένη, αλλά δεν είναι
εύκολα υπολογίσιμη. Μία τέτοια λειτουργία χρειάζεται έναν πρώτο p , και έναν
πρώτο r για τον οποίο p | r k  1 για μερικούς r . Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει
εφόσον o p είναι ένας πρώτος Μερσέν (δηλαδή της μορφής 2k  1 ), για
παράδειγμα p  31  25  1 .
Το απλό ταίριασμα καθορίζεται ακολούθως: εάν η Z  G είναι μια γεννήτρια
ομάδων, και παρομοίως και η w  GT είναι μία γεννήτρια. Τότε:

e(P, Q)  wlogz P logz Q
Το ταίριασμα αυτό είναι διγραμμικό και μη-εκφυλισμένο, άλλα δεν υπολογίζεται
εύκολα, δεδομένου ότι δεν βασίζεται στο διακριτό λογαριθμικό πρόβλημα στην
ομάδα G.
H επόμενη απαίτηση είναι μία ελλειπτική καμπύλη με πληθικότητα 31, που μπορεί
να υπολογιστεί με εξονυχιστική (brute force) αναζήτηση:
sage: p=31
sage: for a in range(p)
for b in range(p)
if (4  a^3+27  b^2)%p<>0
E=EllipticCurve(GF(p),[a,b])
If E.cardinallity()==p:
print a, b
Από τις τιμές που παράγονται επιλέγεται (4,4), έτσι ώστε:
Sage: E=EllipticCurve(GF(p),[4,4])
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Κάθε σημείο της E μπορεί να επιλεγεί ως κατάλληλη γεννήτρια μία ομάδας
ελλειπτικής καμπύλης.
Μία λίστα από σημεία πάνω στην καμπύλη μπορεί να δημιουργηθεί με:
sage: E.list()
και από την λίστα των σημείων επιλέγεται:
sage: Z = E([0,2])
Στην συνέχεια παράγεται ένα πεπερασμένο πεδίο που χρησιμοποιείται ως GT :
sage: R.<alpha> = GF(2)[]
sage: F.<X> = GF(32,name=’X’, modulus=alpha^5+alpha^2+1)
To στοιχείο Χ είναι μία γεννήτρια:
Sage: X.multiplicative_order()
32
Τώρα για το ταίριασμα:
sage: def e(P,Q)
return X^(Z.discrete_log(P)  Z.discrete_log(Q))
Τώρα παρατίθενται κάποια πειράματα. Όσον αφορά την τριμερή ανταλλαγή
κλειδιού Diffie-Hellman:
sage: (a,b,c) = (10,18,26)
sage: e(a  Z, b  Z)^c; e(b  Z, c  Z)^a; e(a  Z, c  Z)^b
X^4 + X
X^4 + X
X^4 + X
Για τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης Boneh-Fraklin που βασίζεται στην ταυτότητα,
χρειάζονται δύο συναρτήσεις κατακερματισμού H 1 και H 2 . Χρησιμοποιώντας τη
συνάρτηση str2num, η H 1 μπορεί να οριστεί παίρνοντας μία σειρά χαρακτήρων,
μετατρέποντας την σε αριθμό, και πολλαπλασιάζοντας το σημείο P με αυτό τον
αριθμό:
sage: def H1(s): return str2num(s)  P
Η άλλη συνάρτηση κατακερματισμού H 2 είναι απλά η ακέραια αναπαράσταση του
στοιχείου του πεδίου:
sage: def H2(s): return int(z.int_repr())
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Τότε τo σημείο P και οι μυστικοί ακέραιοι s και Q μπορούν να επιλεγούν και να
υπολογιστούν:
sage: P = E([0,2])
sage: s = randint(1,p); s
23
sage: Q = s  P; Q
(17:5:1)
Τώρα η εμπιστευμένη αρχή μπορεί να υπολογίσει τα μυστικά κλειδιά S A και S B των
χρηστών Α και Β:
sage: QA = H1(“alice@email.org”); QA
(29:22:1)
sage: QB = H1(“bob@postbox”); QB
(17:5:1)
sage: SA = s  QA; SA
(23:24:1)
sage: SB = s  QB; SB
(1:26:1)
Θεωρείται το μήνυμα m  25 . Ο χρήστης Α το κρυπτογραφεί ως εξής (η πράξη XOR
υλοποιείται στο Sage ως: ^^):
sage: u = e(QB,Q); u
X^2
sage: t = randint(1,p); t
19
sage: C1 = t  p; C1
(5:5:1)
Sage: C2 = m^^H2(u^t); C2
13
Επομένως το κρυπτογράφημα είναι το ζεύγος:
(C1 , C2 )  ((5 : 5 :1),13)

O χρήστης Β μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει σε ένα βήμα, χρησιμοποιώντας:
m  C2  H 2 (e( S B , C1 ))
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Στο sage:
sage: C2^^H2(e(SB,C1))
25
Για μία σύντομη υπογραφή, χρησιμοποιώντας ίδια G και P , με μυστικό κλειδί
  17 και δημόσιο κλειδί:

sage: a = 17
sage: A = a  P; a
(2:12:1)
Η συνάρτηση κατακερματισμού H που χρειάζεται εδώ μπορεί να είναι η ίδια με
την συνάρτηση κατακερματισμού H 1 που χρησιμοποιήθηκε στο παράδειγμα
παραπάνω. Για να υπογραφεί ένα μήνυμα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
sage: m = “Meet me on Wednesday!”
sage: M = H1(m); M
(14:13:1)
sage: S = a  M; S
(21:7:1)
Για να επαληθεύσει την υπογραφή ο χρήστης Β χρησιμοποιεί το κατακερματισμένο
μήνυμα M , την υπογραφή S το κοινό σημείο P το δημόσιο κλειδί A του χρήστη Α:
sage: e(P,S)
X^3 + X
sage: e(A,M)
X^3 + X
Εφόσον τα αποτελέσματα είναι ίδια, αποδέχεται την υπογραφή ως αυθεντική.
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Κεφάλαιο 8
8. Επίλογος
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η διερεύνηση της χρήση του Sage, που
είναι ένα διαδεδομένο αλγεβρικό υπολογιστικό σύστημα ανοιχτού κώδικα, στον
τομέα της κρυπτογραφίας. Το Sage υποστηρίζει αριθμητικές πράξεις που στις
οποίες μπορούν να οριστούν μεταβλητές. Επιπλέον στο Sage μπορούν να οριστεί
εύρος και λίστα τιμών. Ο βασικός προγραμματισμός στο Sage βασίζεται σε δομές
επανάληψης, δομές διακλάδωσης καθώς και σε συναρτήσεις.
Οι τεχνικές κρυπτογράφησης στις οποίες παρατίθενται παραδείγματα χρήσης του
Sage περιλαμβάνουν:


Κλασσικά κρυπτοσυστήματα τα οποία αν και δεν έχουν κρυπτογραφική ισχύ
την σύγχρονη εποχή, είναι ωφέλιμα για την ευρύτερη κατανόηση των
μεθόδων δημιουργίας κρυπτοσυστημάτων.



Κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού: (a) των οποίων η ασφάλεια απορρέει
στην δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων αριθμών (συστήματα RSA και
Rabin), (b) που η ασφάλεια τους οφείλεται στην δυσκολία επίλυσης των
γενικών

διακριτών

αλγοριθμικών

προβλημάτων

(El

Gamal

κρυπτοσυστήματα) (c) κρυπτοσυστήματα που βασίζονται στα προβλήματα
knapsack.


Αλγόριθμοι ψηφιακής υπογραφής, που βασίζονται σε μεθόδους δημοσίου
κλειδιού.



Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι δέσμης που βασίζονται σε πράξεις με bit



Κρυπτοσυστήματα που βασίζονται στις ελλειπτικές καμπύλες καθώς και στο
ταίριασμα τους

8.1

Συμπέρασμα

Η διπλωματική αυτή μπορεί να βοηθήσει τους αναγνώστες να εξοικειωθούν με την
χρήση του Sage για την υλοποίηση κάποιων βασικών τεχνικών της κρυπτογραφίας.
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Το πλεονέκτημα του Sage σε σύγκριση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού είναι
ότι προσφέρει ευκολία χρήσης σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με πολύπλοκες
γλώσσες προγραμματισμού. Επιπλέον είναι δωρεάν και δεν είναι αναγκαίο ο
χρήστης να το κατεβάσει και να το εγκαταστήσει, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει την διαδικτυακή διεπαφή που παρέχεται μέσω ενός οποιοδήποτε
φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser). Η μόνη προϋπόθεση είναι η δωρεάν
δημιουργία λογαριασμού σε έναν από τους δημόσιους εξυπηρετητές του Sage.
Παράλληλα η υποστήριξη του Sage στην κρυπτογραφία και στα σχετιζόμενα
μαθηματικά από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη από άλλα δωρεάν η εμπορικά
συστήματα.

8.2

Μελλοντική εργασία

Τα παραδείγματα χρήσης του Sage που παρατέθηκαν σε αυτή την διπλωματική
μπορούν να αναπαραχθούν από τον αναγνώστη ώστε να αποκτήσει οικειότητα με
την χρήση του Sage στον τομέα της κρυπτογραφίας. Η εξοικείωση αυτή μπορεί
αξιοποιηθεί από άτομα που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση σύγχρονων μεθόδων
κρυπτογραφίας στο Sage. Επομένως, μία μελλοντική επέκταση της παρούσας
διπλωματικής θα μπορούσε να αποτελέσει η παρουσίαση προχωρημένων
αλγορίθμων κρυπτογραφίας και η παράθεση παραδειγμάτων υλοποίησης τους στο
Sage.
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