
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΙ
Ο ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ RSA



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ;

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ;

• ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
• ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
ΜΗ - ΑΠΑΡΝΗΣΗ



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
• ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• MΗΧΑΝΙΚΗ
• MANAGEMENT - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ



ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΥΣΤΙΚΟΥ
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

• BLOCK CIPHER
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ BLOCK CIPHERS

• STREAM CIPHER



ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
VS 

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ
• ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
• ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

• ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
• ΜΕΓΕΘΗ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
• ΤΑΧΥΤΗΤΑ

• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ



ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
• ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
• ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
• ΧΑΣΙΜΟ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
• ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
• ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

• ONE-WAY
• TRAPDOOR ONE-WAY
• HASH FUNCTIONS



ONE-WAY FUNCTIONS

Μια 1-1 συνάρτηση f από το α set M στο
α set l λέγεται one-way εάν το f(m) είναι
«εύκολο» να υπολογιστεί για όλα τα m∈ M, 
αλλά για ένα τυχαίως επιλεγµένο c στην
εικόνα του f, βρίσκουµε ένα m∈ M τέτοιο
ώστε το c=f(m) να είναι αδύνατο
(ακατόρθωτο) να υπολογιστεί. 
Με άλλα λόγια, µπορούµε εύκολα να
υπολογίσουµε το f, αλλά είναι αδύνατο να
υπολογιστεί το f-1.



ONE-WAY FUNCTIONS

• ∆ιακριτοί εκθέτες Diffie - Hellmann
• p πρώτος , g γεννήτορας του Zp*

• f : Zp*  ⇒ Zp* f(x) = gx mod p   one-way
• «∆ύσκολο» πρόβληµα ή πρόβληµα διακριτού λογαρίθµου

• για y ∈ R Zp* να βρεθεί x :  gx = y mod p 
• Υπάρχει ικανός αλγόριθµος για εκθετοποίηση mod p και
• ∆εν υπάρχει ικανός αλγόριθµος για να επιλύει το
πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου



TRAPDOOR ONE-WAY 
FUNCTIONS

Μια trapdoor one-way function ή δηµοσίου
κλειδιού κρυπτογραφική συνάρτηση είναι µια
one-way function f : M l που ικανοποιεί
την επιπρόσθετη ιδιότητα ότι υπάρχει
πληροφορία, που λέγεται trapdoor
πληροφορία, ή απλά trapdoor, που κάνει
δυνατή την εύρεση ενός m ∈ M για ένα
δοθέν c ∈ img(f) τέτοιο ώστε f(m)=c, αλλά
χωρίς την trapdoor αυτού του σκοπού να
γίνεται αδύνατη.



TRAPDOOR ONE-WAY 
FUNCTIONS

• Rivest , Shamir , Adleman
• p,q πρώτοι , n=pq
• e σχετικά πρώτος στο φ(n)=(p-1)(q-1)
• f : Zn ⇒ Zn f(x) = xe mod n   trapdoor one-way
• «∆ύσκολο» πρόβληµα ή πρόβληµα RSA 
• για y ∈ R Zn να βρεθεί x :  y = xe mod n
• Trapdoor : η γνώση της παραγοντοποίησης του n



HASH FUNCTIONS

• Μια συνάρτηση hash είναι µια υπολογιστικά
ικανή συνάρτηση που απεικονίζει bitstrings
αυθαίρετου µήκους σε bitstrings
συγκεκριµένου µήκους, που λέγονται hash 
values.

• H διαδικασία της χρήσης µιας hash 
συνάρτησης σε ένα µήνυµα λέγεται hashing 
του µηνύµατος.



HASH FUNCTIONS

• Βασικές απαιτήσεις :
• ∆εδοµένα οποιουδήποτε µήκους
• Εξαγόµενο µε συγκεκριµένο µήκος
• H(x) σχετικά εύκολο να υπολογιστεί για
δοθέν x

• H(x) one-way
• H(x) collision-free



Κρυπταλγόριθµος RSA

• Κρυπτοσύστηµα K = {(p,q,n,e,d):
p,q πρώτοι αριθµοί
n=p·q
φ(n)=(p-1)(q-1)
1 < e < φ(n) :gcd(e, φ(n))=1
e·d≡1(mod(φ(n))}

∆ηµόσιο κλειδί : e,n
Ιδιωτικό κλειδί : p,q,d



Αλγόριθµος RSA

• Πράξη κρυπτογράφησης
c = m^e mod n

• Πράξη αποκρυπτογράφησης
m = c^d mod n



Παράδειγµα

• Έστω p=11 , q=19
• n=11x19=209
• φ(n)=(p-1)(q-1)=10x18=180
• Επιλέγουµε e=101   ώστε 1<101<180 & gcd(101,180)=1

• Υπολογίζουµε d=41 γιατί 101·41≡1 (mod 180) 
Ευκλείδης 2



Παράδειγµα

• Έστω µήνυµα [ρεµα]
• Ορίζουµε αντιστοίχιση Α⇒10, Β⇒11,...Ω⇒33
• Οπότε Ρ⇒26, Ε⇒14, Μ⇒21, Α⇒10
• Αριθµητικό ισοδύναµο [26 14 21 10]
• Οπότε m=(26,142,110) για m<209
• Tρεις κρυπτογραφικές πράξεις m^e (mod n)
• 26^101 (mod 209) = 125 (mod 209)
• 142^101 (mod 209) = 43 (mod 209)
• 110^101 (mod 209) = 22 (mod 209)



Παράδειγµα

• Οπότε c=(125,43,22)
• Αποκρυπτογραφούµε σε τρεις πράξεις c^d (mod n)
• 125^41 (mod 209) = 26 (mod 209)
• 43^41 (mod 209) = 142 (mod 209)
• 22^41 (mod 209) = 110 (mod 209)

• Εποµένως c^d (mod n) = m (mod n)



Σχήµα Υπογραφής RSA
• Στάδιο Εγκαθίδρυσης :
• Η Alice στέλνει το µήνυµα m ∈ M=Z/nZ=l στον Bob
• Επιλέγει ένα RSA modulus n=pq και ένα RSA ζεύγος κλειδιού (e,d)
• ∆ιάστηµα κλειδιού είναι Κ= {k=(n,p,q,e,d):ed ≡ 1 (mod (φ(n))}
• n,e δηµόσια p,q,d ιδιωτικά
• Στάδιο υπογραφής :
• Ιδιωτική ψηφιακή υπογραφή της Alice : sigK(m) ≡ md ≡ c (mod n)
• verK ο δηµόσιος αλγόριθµος διόρθωσης της
• Στέλνει το (m,c) στον Bob
• Στάδιο διόρθωσης :
• Ο Bob λαµβάνει το δηµόσιο (e, verK) της Alice και υπολογίζει το verK(m,c)
• Εάν m≡ce (mod n) τότε verK(m,c)=1 και αποδέχεται την υπογραφή
• Αλλιώς την απορρίπτει



Σχήµα Υπογραφής RSA

• Παράδειγµα :
Η Alice παράγει το n=pq=701·911=638611
Αν e=251 και d=553251τότε φ(n)=700 ·910=637000
Επιθυµεί να στείλει το µήνυµα m=11911 στον Bob
Υπολογίζει το sigK(m) ≡ 11911d ≡ 341076 (mod n) και
Στέλνει το (m,c) = (11911,341076) στον Bob
Αφού πάρει τα δηµόσια δεδοµένα (e, verK) της Alice, 
υπολογίζει το verK(m,c)=1 ,
καθώς ce ≡ 341076251 ≡ 11911≡ m (mod 638611).



ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ RSA

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
Microsoft, Apple, Sun, Novell
• HARDWARE
Ασφαλή τηλέφωνα, Κάρτες δικτύου Ethernet, 
έξυπνες κάρτες

• INTERNET ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
S/MIME, SSL, S/WAN

• ΤΟ ΠΙΟ ∆ΙΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΣΤΟΝ

ΚΟΣΜΟ



ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ RSA

• Με εύρεση του ιδιωτικού κλειδιού που
αντιστοιχεί σε ένα δοθέν δηµόσιο κλειδί

• Με παραγοντοποίηση του δηµόσιου
modulus n στους δύο πρώτους του
παράγοντες p και q

• Με υπολογισµό των e-των ριζών mod n 
καθώς c = me (mod n) η e-τη ρίζα του c 
mod n είναι το µήνυµα m



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA

• Επίθεση σε κοινό modulus
(όταν το n είναι το ίδιο για µια οµάδα κλειδιών)

Έστω ένα απλό κείµενο m και δύο ζευγάρια
κλειδιών (e1,d1) και (e2,d2) µε κοινο modulus n

c1 = m^e1 mod n και c2 = m^e2 mod n
αν gcd(e1,e2)=1 ⇒ ∃ w,v∈Z : w·e1+v·e2=1
επειδή e1,e2>0 ⇒ ένα από τα w,v<0 
Έστω w<0 ⇒ ο αντίπαλος µπορεί να

ανακτήσει το µήνυµα υπολογίζοντας
(c1^-1)^-w ·c2^v≡m^we1· m^ve2 ≡m^we1+ve2 ≡m (mod n)



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA
• ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆οθέντος α ∈ Ζn και ενός ακεραίου k µε 0≤k<n του οποίου η
δυαδική αναπαράσταση είναι k =Σt

ι=0 ki2i, ο σκοπός είναι να βρούµε
το αk (mod n). 

1. Θέτουµε b←1. Εάν k=0 τότε επιστρέφουµε το b και τερµατίζουµε τον
αλγόριθµο

2. Θέτουµε Α←α
3. Εάν k0=1, τότε θέτουµε b←α
4. Για i από 1 µέχρι t επαναλαµβάνουµε τα εξής:

4.1. Θέτουµε Α←Α2 mod n
4.2. Εάν ki=1 τότε θέτουµε b←Α·b mod n

5.    Eπιστρέφουµε το b και τερµατίζουµε τον αλγόριθµο



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA

• Επίθεση χρονισµού (Επίθεση Kocher)
Υποθέτουµε ότι ο αντίπαλος ξέρει το hardware, που

χρησιµοποιήται.
Υποθέτουµε ότι πριν από την επίθεσή του, ο αντίπαλος

µέτρησε τις τιµές χρόνου που παίρνει το hardware για να
υπολογίσει το xi

d στην επαναλαµβανόµενη µέθοδο τετραγωνισµού
για κάποιους µεγάλους αριθµούς r ή κρυπτοκείµενα xi. 

Ο αντίπαλος θέλει να αποκτήσει τον RSA εκθέτη
αποκρυπτογράφησης d, και ξέρει το RSA modulus n.

Καθώς ο αντίπαλος ξέρει ότι το d είναι µονό, έχει ήδη d0=1. 
Ας υποθέσουµε ότι έχει αποκτήσει d0 ,d1 , … , dl-1   για κάποια l∈N. 

Επειδή ο αντίπαλος γνωρίζει το hardware, επίσης γνωρίζει
τον χρόνο ti (για κάθε xi ) που παίρνει το hardware για να
υπολογίσει τα cl , …, ck στην παραπάνω µέθοδο επαναληπτικού
τετραγωνισµού. 



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA

• Επίθεση χρονισµού (Επίθεση Kocher)
Τώρα θέλει να καθορίσει το dl . Εάν dl = 1, τότε ο

πολλαπλασιασµός xl∙x (mod n) υπολογίζεται για κάθε
κρυπτοκείµενο xi , και ο αντίπαλος γνωρίζει ότι αυτό
παίρνει χρόνο qi , ας πούµε. Ωστόσο, εάν dl = 0, αυτός ο
πολλαπλασιασµός δε λαµβάνει χώρα. 
Ας υποθέσουµε ότι παίρνει χρόνο si για τον υπολογιστή

να ολοκληρώσει τον υπολογισµό µετά τον
πολλαπλασιασµό. Έτσι ο αντίπαλος µπορεί να καθορίσει
το dl, και παροµοίως το dj για κάθε j>l. Αυτή η απλή
παρατήρηση επιτρέπει στον αντίπαλο να βρει το d χωρίς
να έχει να παραγοντοποιήσει το n.



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA

• Επίθεση χρονισµού (Επίθεση Kocher)
Συνοψίζοντας : η επίθεση απαραιτήτως αποτελείται

από την αρχή του υπολογισµού σ’ένα σηµείο, έπειτα
χτίζοντας ένα κριτήριο απόφασης, µε µια µόνο πιθανή
σωστή µετάφραση, εξαρτόµενη από την επιλεγµένη τιµή, 
και τελικώς αποφασίζοντας το bit τιµής παρατηρούµε πότε
κρατιέται και πότε όχι. Αυτή η επίθεση είναι πιο
αποτελεσµατική έναντι έξυπνων καρτών και ανάλογων
συσκευών όπου οι χρονικές µετρήσεις µπορούν να
αποκτηθούν ακριβώς.

Άµυνα : Υπάρχουν δύο βασικές µέθοδοι για άµυνα
έναντι της επίθεσης χρονισµού του Kocher.



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA

• Επίθεση χρονισµού (Επίθεση Kocher)
Πρώτη µέθοδος :Η εξασφάλιση ότι η modular εκθετοποίηση που

χρησιµοποιείται πάντα παίρνει ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί προσθέτοντας ένα κατάλληλο
παράγοντα καθυστέρησης σε κάθε λειτουργία.

∆εύτερη µέθοδος (blinding) :προσδιοριστική του Rivest.
Ας υποθέσουµε ότι το b είναι το κρυπτοκείµενο και e o RSA εκθέτης
κρυπτογράφησης. Τότε πριν από την αποκρυπτογράφηση του b, ένας
τυχαίος r ∈ (Z/nZ) * επιλέγεται και το b΄ = b·re (mod n) υπολογίζεται, 
ακολουθούµενο από το c΄≡(b΄)d (mod n). Τότε ο υπολογιστής θέτει
c=c΄· r-1 (mod n). Κάνοντας αυτό, ο υπολογιστής εκθετοποιεί ένα
τυχαίο b΄ µε το d που είναι ολόκληρο άγνωστο στον αντίπαλο, ο
οποίος δε µπορεί να επιθέσει την επίθεση ως αποτέλεσµα.



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA

• Επίθεση Weiner’s
Εάν n=pq όπου p και q είναι πρώτοι τέτοιοι ώστε

q<p<2p και d<n1/4 / 3, τότε δοθέντος ενός δηµοσίου
κλειδιού e µε ed ≡ 1 (mod φ(n)), το d µπορεί να υπολογιστεί
ικανά.

Εάν ed=1+kφ(n) για κάποιο k ∈ N, τότε σύµφωνα µε
το παραπάνω, το k/d είναι ένα συγκεντρωτικό στο απλό
συνεχόµενο κοµµάτι επέκτασης του l/n. Έτσι λοιπόν, εάν ο
εκθέτης αποκρυπτογράφησης είναι αρκετά µικρός (όπως
ειπώθηκε παραπάνω), ένας κρυπταναλυτής µπορεί να
υπολογίσει το d µέσω του αρχικού σκοπού υπολογισµού
λίγων συγκεκντρωτικών στη δηµοσίως γνωστή τιµή e/n. 



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA

• Επίθεση Weiner’s
Συµπέρασµα: Η επίθεση Weiner οδηγεί σ’ένα

συνολικό σπάσιµο του RSA κρυπτοσυστήµατος εάν µικροί
εκθέτες αποκρυπτογράφησης χρησιµοποιούνται.

Έτσι, η χρήση µικρών κρυφών εκθετών για να
αποκτηθεί αποδοτικότητα, έχει ως αποτέλεσµα την ολική
απώλεια της ασφάλειας.

Βελτίωση της µεθόδου: από Boneh και Durfee
το κρυπτοσύστηµα RSA είναι ανασφαλές για

οποιοδήποτε d<n0,292. 
Παραδέχονται ότι η επίθεσή τους δε µπορεί να

δηλωθεί ως ένα θεώρηµα καθώς ήταν ανίκανοι να
αποδείξουν ότι πάντα επιτυγχάνει.



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA

• Cycling Attack
Έστω n=pq ένα RSA modulus και έστω e ο εκθέτης

κρυπτογράφησης, έτσι ώστε c ≡ me (mod n) να είναι η
συνάρτηση κρυπτογράφησης. 

Υποθέτουµε ότι t ∈ N είναι η χαµηλότερη τιµή τέτοια
ώστε g=gcd (cet - c , n)>1.

Εάν ακριβώς ένας από τα p και q χωρίζει το (cet - c), 
ας πούµε ο p, τότε g=p και παραγοντοποιούµε το n. 

Εάν µαζί τα p και q διαιρούν τα (cet - c), τότε g=n
και, ονοµαστικά, µπορούµε να ανακτήσουµε το m.



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA

• Συµπεράσµατα
Για να αποτρέψουµε το γεγονός ότι µπορούµε

να έχουµε p και q επιλεγµένα κοντά µεταξύ τους έτσι
ώστε να παραγοντοποιήται το modulus n=pq
χρησιµοποιώντας τη διαφορά Fermat’s της µεθόδου
τετραγώνων, το οποίο είναι µια κακή επιλογή για το RSA 
modulus, µπορούµε να επιλέξουµε τα p και q όχι κοντά
µεταξύ τους τέτοια ώστε τα (p-1)/2 και (q-1)/2 να είναι
πρώτοι. Τέτοια p και q λέγονται ασφαλείς πρώτοι. 

Έχοντας δυνατούς πρώτους στο modulus κάνει πιο
δύσκολη την παραγοντοποίηση αλλά επίσης δυσκολότερο
να βρεθούν τέτοιοι πρώτοι.



ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ RSA

• Συµπεράσµατα
Κατάληξη: ∆ε µπορούµε να είµαστε

βέβαιοι για το τι µαθηµατικοί αλγόριθµοι
θα αναπτυχθούν στο µέλλον. Επιλέγοντας
δυνατούς πρώτους µπορεί να βοηθήσει
στο να εµποδιστούν αυτές οι επιθέσεις
και είναι µια παραπάνω αποθήκευση
στον τραπεζικό λογαριασµό για την
ασφάλεια του RSA.



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

• ∆εν είναι απαραίτητα αληθινό ότι ένα µεγάλο νούµερο
είναι πιο δύσκολο να παραγοντοποιηθεί από ένα µικρό
νούµερο.

• Ένας αριθµός µε µεγάλους πρώτους παράγοντες είναι πιο
δύσκολο να παραγοντοποιηθεί από έναν αριθµό µε
µικρούς πρώτους παράγοντες.

• Οι αλγόριθµοι παραγοντοποίησης έρχονται σε δύο
παραλλαγές, ειδικού σκοπού και γενικού σκοπού. 

• Οκαλύτερος αλγόριθµος παραγοντοποίησης γενικού
σκοπού : Number Field Sieve (NFS) µε χρόνο τρεξίµατος
O(e1.9(lnn)1/3 (lnlnn)2/3). Πρωτύτερα, ο πιο πλατιά
χτησιµοποιηµένος αλγόριθµος γενικού σκοπού ήταν ο
Multiple Polynomial Quadratic Sieve (MPQS), µε χρόνο
τρεξίµατος Ο(e(lnn)1/2 (lnlnn)1/2).



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Η παραγοντοποίηση ευκολότερη τα τελευταία 15 χρόνια
για τρείς αιτίες:
Πιο δυνατό computer hardware
Aφθονότεροι και λιγότερο ακριβοί computers
Kαλύτεροι αλγόριθµοι παραγοντοποίησης

• H βελτίωση στο hardware θα συνεχίσει ασταµάτητα, αλλά
είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι οι βελτιώσεις στο
hardware κάνουν το κρυπτοσύστηµα RSA πιο ασφαλές. 

• Έτσι, αν και η βελτίωση στο hardware βοηθάει τον
εισβολέα, βοηθάει τον νόµιµο χρήστη πολύ περισσότερο.



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

• ∆ιαφορετικά από τον παράγοντα βελτίωσης του hardware,
η διαθεσιµότητα των υπολογιστών δεν κάνει το
κρυπτοσύστηµα RSA πιο ασφαλές.

• Καλύτεροι αλγόριθµοι παραγοντοποίησης έχουν δώσει
µεγαλύτερη βοήθεια στον εισβολέα απ’ότι οι βελτιώσεις
στο hardware. 

• Καθώς το hardware συνεχίζει να βελτιώνεται µε ένα
ταχύτερο ρυθµό απ’ότι το ρυθµό στον οποίο η
πολυπλοκότητα των αλγορίθµων παραγοντοποίησης
µειώνεται, η ασφάλεια του κρυπτοσυστήµατος RSA θα
αυξάνεται, υποθέτοντας ότι οι χρήστες κανονικά αυξάνουν
τα µεγέθη κλειδιών µε κατάλληλες ποσότητες.



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

RSA Factoring Challenge
• Άρχισε τον Μάρτιο του 1991 από το RSA Data Security

(τώρα λέγεται RSA Security) για να κρατήσει κοντά µε
την κατάσταση της τέχνης στην παραγοντοποίηση.

• Πολλοί περισσότεροι από χιλιάδες αριθµοί
παραγοντοποιήθηκαν, µε τους παραγοντοποιητές να
επιστρέφουν πολύτιµες πληροφορίες πάνω στις µεθόδους
που χρησιµοποίησαν για να ολοκληρώσουν τις
παραγοντοποιήσεις. 

• Το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα µέχρι εδώ είναι η
παραγοντοποίηση του RSA-155 (ενός αριθµού 155 
ψηφίων), το οποίο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1999 
µετά από επτά µήνες. 



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.epic.org/crypto/

http://www.netscape.com/eng/security/SSL2.html

http://www.rsasecurity.com/rsalabs/


