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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Οι ελλειπτικές καµπύλες αποτελούν τη βάση για τη δηµιουργία µιας νέας 

κατηγορίας κρυπτογραφικών συστηµάτων δηµοσίου κλειδιού. Τα τελευταία 

χρόνια, όλο και περισσότερες κρυπτογραφικές εφαρµογές βασίζονται στη χρήση 

των ελλειπτικών καµπυλών. Η ανάλυση και παρουσίαση του θεωρητικού 

τµήµατος της εργασίας βασίστηκε στην ιστοσελίδα της Certicom, η οποία 

ασχολείται µε την κρυπτογραφία και τη χρήση των ελλειπτικών καµπυλών σε 

αυτή. Στην παρούσα εργασία, αφού έγινε εκτεταµένη παρουσίαση της θεωρίας 

των αριθµών, της θεωρίας των ελλειπτικών καµπυλών και του προβλήµατος 

του διακριτού λογαρίθµου στις ελλειπτικές καµπύλες, αναλύθηκαν ορισµένες 

από τις σπουδαιότερες εφαρµογές των ελλειπτικών καµπυλών στη 

κρυπτογραφία. Συγκεκριµένα παρουσιάστηκαν ο αλγόριθµος δηµιουργίας 

ψηφιακής υπογραφής µε τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών (ECDSA), ο 

αλγόριθµος ανταλλαγής κλειδιού µε τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών των Diffie 

- Hellman (ECDH) και ο ολοκληρωµένος αλγόριθµος κρυπτογράφησης – 

αποκρυπτογράφησης µε τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών (ECIES). Αρκετές 

υλοποιήσεις έχουν έρθει στο προσκήνιο και πολλοί επιστήµονες της 

πληροφορικής ασχολούνται αποκλειστικά µε αυτόν τον τοµέα της 

κρυπτογραφίας. Εµείς χρησιµοποιήσαµε την βιβλιοθήκη της εταιρείας Bouncy 

Castle που ονοµάζεται Crypto. Η Crypto είναι γραµµένη σε γλώσσα 

προγραµµατισµού Java. Σαν παράδειγµα υλοποίησης παρουσιάζουµε τον 

αλγόριθµο ECDSA, χρησιµοποιώντας σώµατα αριθµών τόσο της µορφής pF , 

όσο και της αντίστοιχης .F m2  Αναλύσαµε και τις δύο περιπτώσεις και τα 

αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά για παραπάνω έρευνα. Έτσι, κρίνουµε ότι οι 

ελλειπτικές καµπύλες θα µπορούσαν και πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη 

δηµιουργία διαφόρων κρυπτογραφικών εφαρµογών στην πληροφορική.  

 



Summary 
 
Elliptic curves constitute the fundamental for a formation of a new category of 

public key cryptographic systems. Last years, more and more cryptographic 

applications depend on the use of elliptic curves.  The analysis and the 

presentation of the theoretical part of this thesis base on the web site of 

Certicom, which work on cryptography and the elliptic curves’ use on it. In this 

thesis, after we had developed the number theory, the elliptic curves theory and 

the discrete logarithm problem in elliptic curves, we analyzed some of the most 

useful applications of elliptic curves in cryptography. Specifically, we showed 

the algorithm of digital signature generation ECDSA (Elliptic Curve Digital 

Signature Algorithm), the algorithm of encryption – decryption ECIES (Elliptic 

Curve Integrated Encryption Scheme) and the algorithm of key agreement 

ECDH (Elliptic Curve Diffie – Hellman). A lot of implementations came out and 

several computer scientists work exclusively with this section of cryptography. 

We used the library of the company Bouncy Castle, which name is crypto. 

Crypto is written in the programming language of Java. As an example of 

implementation we showed the algorithm ECDSA using the fields of numbers of 

pF  and .F m2  We discussed both of the two cases and we saw that the results 

were heartening for more research. So, we conclude that elliptic curves should 

be used for the creation of several cryptographic applications in information 

science. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1. Εισαγωγή 

 

1.1 Κρυπτογραφία και Κρυπτοσυστήµατα. 

 

1.1.1 Ιστορική αναδροµή. 

 

Η κρυπτογραφία ξεκίνησε πριν από περίπου 3500 χρόνια ως µια τέχνη 

απόκρυψης µυστικών που στηριζόταν στην επινοητικότητα του ανθρώπου που 

επιθυµούσε να διαφυλάξει τα µυστικά του. Όµως σήµερα το αντικείµενο της 

κρυπτογραφίας δεν περιορίζεται απλά και µόνο στην απόκρυψη µηνυµάτων. Η 

σύγχρονη κρυπτογραφία, ωθούµενη και από την ραγδαία ανάπτυξη της περίφηµης 

«κοινωνίας των πληροφοριών», ασχολείται πια µε τη µεθοδολογική ανάλυση και 

εκτίµηση οποιουδήποτε συστήµατος χρησιµοποιείται για την επικοινωνία και την 

οικονοµική, εργασιακή και κοινωνική συνδιαλλαγή µεταξύ ανθρώπων και 

οργανισµών. Και όχι µόνο αυτό. Η µοντέρνα κρυπτογραφία, είναι πια σε θέση να 

παρέχει εγγυήσεις και εκτιµήσεις όσον αφορά την ασφάλεια της διαρκώς 

αυξανόµενης γκάµας µεθόδων και πρωτοκόλλων ασφαλούς επίτευξης κάθε µορφής 

επικοινωνίας. Μέσα από τη αλληλεπίδρασή της µε τις Επιστήµες της Πληροφορικής 

και των Μαθηµατικών και, πιο συγκεκριµένα, της Θεωρίας της Πολυπλοκότητας 

που αναπτύχθηκε την τελευταία εικοσαετία, η µοντέρνα κρυπτογραφία έχει 

µεταµορφωθεί από µία τέχνη σε µία επιστήµη, βασισµένη σε αυστηρές προσεγγίσεις 

και µεθόδους ανάλυσης [2]. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια γεγονότα 

που αποδεικνύουν την εφαρµογή της κρυπτογραφίας σε διάφορες πτυχές της ζωής 

και της ιστορίας του ανθρώπου [3]. 

• 2500 π.Χ.: Τα Ιερογλυφικά στις πυραµίδες της Αιγύπτου αποτελούσαν 

κρυπτογραφηµένα κείµενα. 

1 



• 500 π.Χ.: Οι Σπαρτιάτες κάνανε τατουάζ στο σώµα τους κωδικοποιηµένα 

µηνύµατα για να µη τα καταλαβαίνει ο αντίπαλος. 

• Στο Ρωµαϊκό στρατό εφαρµόστηκε ο αλγόριθµος του Καίσαρα για την 

κρυπτογράφηση µηνυµάτων. 

• 1000 µ.Χ.: Εµφανίστηκαν µονοαλφαβητικές µέθοδοι µέσα στο Κοράνι. 

• Ιταλία 1465 µ.Χ.: Εµφάνιση κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων για επικοινωνία 

µεταξύ πόλεων από τον Leon Alberti. 

• Αγγλία 1900 µ.Χ.: ∆ηµιουργία κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων της 

Βασίλισσας Σκότιας Μαρίας µε το στρατό της. 

• Α’ Παγκόσµιος πόλεµος: Γερµανία – ∆ηµιουργία του συστήµατος Enigma. 

• B’ Παγκόσµιος πόλεµος: Ιαπωνία – ∆ηµιουργία του συστήµατος Purple. 

• B’ Παγκόσµιος πόλεµος: HΠΑ – ∆ηµιουργία του συστήµατος Sigaba. 

• B’ Παγκόσµιος πόλεµος: Αγγλία – ∆ηµιουργία του συστήµατος TypeX. 

 

1.1.2 Τι είναι η Κρυπτογραφία. 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία [1] προτείνονται διάφοροι ορισµοί της 

κρυπτογραφίας. Ο πιο διαδεδοµένος αναφέρεται στο πρόβληµα της µυστικής 

επικοινωνίας: 

 Έτσι, η κρυπτογραφία µπορούµε να πούµε ότι µελετά τρόπους µε τους 

οποίους µπορούµε να µετασχηµατίσουµε ένα µήνυµα σε φαινοµενικά ακατάληπτη 

µορφή. Ο ορισµός αυτός αν και µπορεί να καλύψει στο µέγιστο βαθµό τη χρήση της 

κρυπτογραφίας από την εποχή της Αρχαίας Αιγύπτου µέχρι και τη Βιοµηχανική 

Επανάσταση, στην εποχή της Πληροφορικής έχει βασικές ελλείψεις. Ο ορισµός που 

δόθηκε από τον Rivest (1990) εισάγει την έννοια του αντιπάλου και είναι ίσως ο πιο 

ακριβής και πλήρης ορισµός.  

Από το σηµείο αυτό, µε τον όρο κρυπτογραφία θα εννοούµε το εξής: 

Η κρυπτογραφία ασχολείται µε την επικοινωνία παρουσία αντιπάλων. Η  

ύπαρξη αντιπάλου σε κάποια επικοινωνία είναι η βασική αιτία ύπαρξης και 

εφαρµογής της κρυπτογραφίας. Εκτός από την επιθυµία µας να κρύψουµε ένα 

µήνυµα από τα µάτια των αντιπάλων, θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να µην αλλοιωθεί 
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το µήνυµα µας, ή αν αλλοιωθεί να γίνει αντιληπτό από τον παραλήπτη, και επίσης να 

φτάσει στον πραγµατικό παραλήπτη και όχι σε κάποιον που τον υποδύεται. 

 

1.1.3 Τι είναι το Κρυπτοσύστηµα. 

 

Η αρχική µορφή ενός µηνύµατος, αποτελεί το απλό κείµενο (plaintext), ενώ 

το κρυπτογραφηµένο κείµενο αποτελεί το κρυπτοκείµενο (ciphertext). Ο 

µετασχηµατισµός του απλού κειµένου σε κρυπτοκείµενο ονοµάζεται 

κρυπτογράφηση  (encryption) ενώ ο µετασχηµατισµός του κρυπτοκειµένου σε απλό 

κείµενο ονοµάζεται αποκρυπτογράφηση (decryption). Οι διαδικασίες 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης υλοποιούνται µε τον αλγόριθµο 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί αλγόριθµοι 

συνιστούν τον κρυπταλγόριθµο (cipher). Η διαδικασία κρυπτογράφησης (και 

αποκρυπτογράφησης) απαιτεί µια επιπλέον ποσότητα πληροφορίας που την 

ονοµάζουµε κλειδί (key). Η ύπαρξη του κλειδιού αποτελεί και τη διαφορά της 

κρυπτογράφησης µε την κωδικοποίηση (encoding).  

Αναλυτικότερα, η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση ενός κειµένου 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία µόνον από τον κάτοχο του σωστού κλειδιού. 

Ο όρος κλειδί είναι πολύ εύστοχος καθότι το κλειδί παραπέµπει σε κάτι µυστικό, που 

έχει συγκεκριµένους κατόχους, και είναι αναγκαίο για να κλειδώνει και να 

ξεκλειδώνει κλειδαριές. Έτσι, ένας αλγόριθµος κρυπτογράφησης µπορεί να 

παροµοιαστεί µε µια κλειδαριά, η οποία χρησιµοποιείται για να φυλάξει ένα µήνυµα. 

Όποιος έχει το κλειδί µπορεί χωρίς µεγάλη προσπάθεια να ανοίξει την κλειδαριά και 

να διαβάσει το µήνυµα. Η περιγραφή των διαδικασιών κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης αποτελούν το κρυπτοσύστηµα. 

Ο αντίπαλος ενός κρυπτοσυστήµατος θα επικεντρωθεί στο να ανακαλύψει το 

σωστό κλειδί, δηλαδή το κλειδί εκείνο το οποίο θα µπορέσει να ανοίξει την 

κλειδαριά και να διαβάσει το µήνυµα.  

Τέλος, κρυπτανάλυση είναι η επιστήµη που ασχολείται µε την 

αποκρυπτογράφηση του κρυπτοκειµένου χωρίς την κατοχή του κλειδιού. Ο 

αντίπαλος µπορεί να µη γνωρίζει το κλειδί, το οποίο µπορεί να είναι πολύ καλά 
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θαµµένο µέσα στο σύστηµα, αλλά µπορεί να εκµεταλλευτεί την πρόσβαση του σε 

αυτό και να επιτύχει την αποκρυπτογράφηση µε άλλο τρόπο. Συνήθως όµως, ο 

αντίπαλος ενδιαφέρεται να ανακαλύψει το κλειδί για να µπορεί να 

αποκρυπτογραφήσει όλα τα µηνύµατα που ενδεχοµένως στάλθηκαν µε τη χρήση του 

κλειδιού αυτού [1]. 

 

1.1.4 Υπηρεσίες της Κρυπτογραφίας. 

 

Κατά την αποστολή µηνυµάτων µεταξύ δύο ενδιαφεροµένων µέσα από ένα 

µη ασφαλές κανάλι πρέπει να διασφαλιστούν οι αρχές της Εµπιστευτικότητας 

(Confidentiality), της Αυθεντικοποίησης (Authentication), της Ακεραιότητας 

(Integrity) και της µη απάρνησης (Non-Repudiation) [4].  

• Με τον όρο εµπιστευτικότητα εννοούµε την προστασία των 

δεδοµένων ενάντια σε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή 

γνωστοποίηση τους. Η εµπιστευτικότητα µπορεί να παροµοιασθεί µε 

έναν αδιαφανή φάκελο.  

• Η αυθεντικοποίηση είναι η επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός 

ατόµου ή η επιβεβαίωση της πηγής αποστολής των πληροφοριών [6].  

• Η ακεραιότητα είναι η προστασία των δεδοµένων ενάντια σε µη 

εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση ή αντικατάσταση τους. Η υπηρεσία 

αυτή παρέχεται από µηχανισµούς κρυπτογραφίας όπως είναι οι 

ψηφιακές υπογραφές.  

• Τέλος, η µη απάρνηση (Non-Repudiation) συνδυάζει τις υπηρεσίες 

της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας που παρέχονται σε µια 

τρίτη οντότητα. Έτσι, ο αποστολέας δεδοµένων δεν µπορεί να 

αρνηθεί την δηµιουργία και αποστολή του µηνύµατος.  

Με τη βοήθεια των υπηρεσιών αυτών που προσφέρει η κρυπτογραφία 

µπορούµε να έχουµε διάφορες ασφαλείς εφαρµογές όπως: 

• Ασφαλές Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο.  

• Πρόσβαση σε ασφαλείς δικτυακούς τόπους.  
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• Προστασία ευαίσθητων δεδοµένων σε γραµµατείες τµηµάτων και 

διοικητικούς φορείς.  

• Προστασία ερευνητικών δεδοµένων.  

• Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. 

• ∆ηµιουργία ερευνητικών ιστοσελίδων µε δηµόσια και ιδιωτικά 

τµήµατα.  

• Υπογεγραµµένο Λογισµικό. 

 

1.2 Κρυπτογραφία και Ελλειπτικές Καµπύλες 

 

1.2.1 Κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού. 

 

Το 1976, οι Diffie και Hellman [7], έφεραν επανάσταση στο χώρο της 

κρυπτογραφίας µε την εισαγωγή σε αυτήν των κρυπτογραφικών συστηµάτων 

δηµοσίου κλειδιού. Αν υποθέσουµε ότι δύο χρήστες, η Alice και ο Bob, θέλουν να 

επικοινωνήσουν, µοιράζονται ένα δηµόσιο κλειδί γνωστό επίσης και σε όλους τους 

υπόλοιπους χρήστες. Οι Alice και Bob έχουν, εκτός του δηµόσιου κλειδιού, και ένα 

ιδιωτικό κλειδί που είναι άγνωστο σε όλους. Με τη χρήση των δύο αυτών κλειδιών 

(δηµόσιου και ιδιωτικού) µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους, 

κρυπτογραφώντας και αποκρυπτογραφώντας ο ένας τα µηνύµατα του άλλου, χωρίς 

κάποιος τρίτος να µπορεί να επέµβει ή να καταλάβει τι µηνύµατα ανταλλάσσουν 

µεταξύ τους. Για να µπορέσει κάποιος τρίτος να το κάνει αυτό θα πρέπει να γνωρίζει 

και τα δύο κλειδιά. Αυτό όµως είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει γιατί γνωρίζοντας 

µόνο το δηµόσιο κλειδί είναι πολύ επίπονο και χρονοβόρο να βρει τα ιδιωτικά 

κλειδιά και εποµένως να σπάσει το σύστηµα. Στο γεγονός αυτό βασίζονται όλα τα 

συστήµατα δηµόσιων κλειδιών [1]. 

Το RSA είναι το πρώτο σύστηµα δηµόσιου κλειδιού που εφαρµόστηκε [5], 

[8]. Το σύστηµα αυτό βασίζεται στην δυσκολία της παραγοντοποίησης µεγάλων 

ακεραίων και µέχρι σήµερα είναι το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο κρυπτογραφικό 

σύστηµα δηµόσιου κλειδιού στον κόσµο.  
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Πολλά συστήµατα δηµόσιου κλειδιού, επίσης βασίζονται στη δυσκολία 

επίλυσης ενός άλλου µαθηµατικού προβλήµατος: του προβλήµατος του διακριτού 

λογάριθµου (DLP, Discrete Logarithm Problem).  

 

1.2.2 Κρυπτογραφία µε ελλειπτικές καµπύλες. 
 

Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός κρυπτογραφικού συστήµατος είναι η 

ασφάλεια που προσφέρει. 'Ενα σύστηµα θεωρείται ασφαλές αν έχει γίνει επαρκής 

θεωρητική και πειραµατική µελέτη η οποία να δείχνει ότι: 

• Το σύστηµα δεν θα αχρηστευθεί αν δεν επιλυθεί πρώτα ένα δύσκολο 

µαθηµατικό πρόβληµα. 

• ∆εν υπάρχει καµία γνωστή µέθοδος επίλυσης του προβλήµατος σε λογικό 

χρόνο, υπό συγκεκριµένες συνθήκες. 

Για παράδειγµα το σύστηµα RSA στηρίζεται στη δυσκολία 

παραγοντοποίησης ενός ακεραίου, όταν αυτός είναι αρκετά µεγάλος. 

Στην περίπτωση των συστηµάτων που βασίζονται στις ελλειπτικές καµπύλες, 

το αντίστοιχο µαθηµατικό πρόβληµα που χρησιµοποιείται είναι η εύρεση του 

διακριτού λογάριθµου σε πεπερασµένα σώµατα που ορίζονται µε τη χρήση των 

ελλειπτικών καµπυλών. Σηµειώνουµε απλά ότι όλες οι γνωστές µέθοδοι επίλυσης 

του προβλήµατος αυτού απαιτούν χρόνο εκθετικό ως προς το µέγεθος του κλειδιού, 

ενώ για τα συµβατικά συστήµατα έχουν βρεθεί αλγόριθµοι επίλυσης του µε 

υποεκθετικό χρόνο. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι ένα κρυπτοσύστηµα µε χρήση 

ελλειπτικών καµπυλών µπορεί να προσφέρει την ίδια ασφάλεια µε ένα άλλο από τα 

υπάρχοντα κρυπτοσυστήµατα, αλλά µε πολύ µικρότερο µήκος κλειδιού [15]. 

Το 1985, µια παραλλαγή του DLP προτάθηκε από τους Miller και Koblitz 

που όριζε το πρόβληµα στο σύνολο των σηµείων µιας ελλειπτικής καµπύλης, 

δηλαδή σε ένα σύνολο που αποτελείται από σηµεία (x, y) στο δισδιάστατο χώρο [9]. 

Το πρόβληµα ονοµάσθηκε ECDLP (Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem), 

δηλαδή πρόβληµα διακριτού λογαρίθµου σε ελλειπτικές καµπύλες. Έτσι έγινε η 

αρχή για την µελέτη και την υλοποίηση κρυπτογραφικών συστηµάτων µε 

ελλειπτικές καµπύλες.  
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H ισχύς ανά bit κλειδιού είναι πολύ µεγαλύτερη σε συστήµατα ελλειπτικών 

καµπυλών παρά σε συµβατικά συστήµατα διακριτού λογαρίθµου. Έτσι µικρότερες 

παράµετροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κρυπτογραφικά συστήµατα 

ελλειπτικών καµπυλών παρέχοντας την ίδια ασφάλεια µε τα συστήµατα διακριτού 

λογάριθµου. Για παράδειγµα ένα κλειδί 160 bits σε συστήµατα ελλειπτικών 

καµπυλών προσφέρει την ίδια ασφάλεια, µε ένα κλειδί 1024 bits στο RSA [10]. Τα 

πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την χρήση µικρότερων παραµέτρων είναι 

µεγαλύτερη ταχύτητα, µικρότερη κατανάλωση ισχύος, µικρότερος απαιτούµενος 

χώρος αποθήκευσης και µικρότερη υπολογιστική ισχύς. Σε περιβάλλοντα όπως τα 

smart cards και τα κινητά τηλέφωνα, όπου υπάρχουν και είναι άκρως απαραίτητοι 

κάποιοι περιορισµοί (για παράδειγµα στο χώρο αποθήκευσης), τα πλεονεκτήµατα 

αυτά είναι πολύ σηµαντικά. 

Από τότε, έχει γίνει αρκετή θεωρητική µελέτη, η οποία αφενός έχει 

επιταγχύνει τους αλγόριθµους που συνδέονται µε το συγκεκριµένο είδος 

κρυπτογραφίας και, αφετέρου, απέκλεισε από την κρυπτογραφία συγκεκριµένες 

οικογένειες καµπυλών που αποδείχτηκαν ευάλωτες σε επιθέσεις. Παράλληλα, 

υπάρχουν αρκετές αξιόλογες υλοποιήσεις των αντίστοιχων κρυπτογραφικών 

πρωτοκόλλων, παρόλο που θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πειραµατική δουλειά σε 

αυτόν τον τοµέα δεν είναι προς το παρόν τόσο συστηµατική, ιδιαίτερα για την 

περίπτωση των καµπυλών που ορίζονται σε δυαδικά σώµατα. 

Ένα ακόµα θετικό στοιχείο των συστηµάτων ελλειπτικών καµπυλών είναι ότι 

τα κυριότερα πρωτόκολλα στο χώρο της κρυπτογραφίας, όπως το πρωτόκολλο 

ανταλλαγής κλειδιών Diffie - Hellman, η κρυπτογράφηση ElGamal και ο DSA, 

έχουν ανάλογα στις ελλειπτικές καµπύλες. ∆ηλαδή µπορούν να εφαρµοστούν και σε 

συστήµατα ελλειπτικών καµπυλών. Μια δυσκολία στα συστήµατα αυτά είναι ότι 

πρέπει να γίνουν επιλογές ως προς τον τύπο της ελλειπτικής καµπύλης που θα 

χρησιµοποιηθεί, τον τύπο του πεπερασµένου σώµατος στο οποίο θα ορίζεται, τους 

αλγορίθµους για τις βασικές πράξεις και τα πρωτόκολλα που θα χρησιµοποιηθούν. 

'Ένας διαφορετικός συνδυασµός αυτών των επιλογών θα δώσει και διαφορετική 

απόδοση στο σύστηµα. Γι’ αυτό πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός όταν 

αποφασίσει να υλοποιήσει ένα τέτοιο σύστηµα. 
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Αρχικά η πρόταση της χρησιµοποίησης ελλειπτικών καµπυλών στην 

κρυπτογραφία αντιµετωπίστηκε µε καχυποψία γιατί οι επιστήµονες αµφέβαλλαν ότι 

θα µπορούσαν να προσφέρουν κάτι καλύτερο. Σήµερα όµως, οι ελλειπτικές 

καµπύλες παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στις κρυπτογραφικές εφαρµογές και 

υπάρχουν ήδη πολλές πρακτικές και αποδοτικές υλοποιήσεις. Παρόλα αυτά, επειδή 

απαιτούν έναν πολύ καλό συνδυασµό µαθηµατικού υπόβαθρου και γνώσεις 

κρυπτογραφίας και υπολογιστών, υπάρχουν ακόµα πολλά να µελετηθούν και να 

ανακαλυφθούν.  Ίσως για τον λόγο αυτό αντιµετωπίζονται µέχρι σήµερα µε µια 

µικρή καχυποψία και δεν είναι όσο θα περίµενε κανείς γνωστές. Είναι όµως 

οπωσδήποτε ένα πολύ ενδιαφέρον κοµµάτι της κρυπτογραφίας που ήδη προσφέρει 

πολλά και σίγουρα θα προσφέρει ακόµα περισσότερα στο µέλλον. 

 

1.3 Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας. 

 

Το θεωρητικό µέρος  της εργασίας βασίζεται στο µεγαλύτερο του µέρος  στις 

µαθηµατικές θεωρίες και  τα παραδείγµατα που βρίσκονται στην επίσηµη ιστοσελίδα 

της Certicom [9].  

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται καταρχήν µια γενική επισκόπηση και 

συζήτηση στη κρυπτογραφία και τη χρήση της στην επιστήµη της πληροφορικής. 

Συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και εισαγωγικό, γίνεται µια 

ιστορική αναδροµή σχετικά µε την κρυπτογραφία. Εξηγούνται οι σπουδαιότεροι 

όροι της κρυπτογραφίας και γίνεται συζήτηση σχετικά µε την ιδέα και την εφαρµογή 

των ελλειπτικών καµπυλών στην κρυπτογραφία.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και 

τα θεωρήµατα της θεωρίας αριθµών, που είναι απαραίτητα για την µετέπειτα 

κατανόηση της θεωρίας και της χρήσης των ελλειπτικών καµπυλών στην 

κρυπτογραφία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στη θεωρία των ελλειπτικών 

καµπυλών. Εδώ γίνεται τόσο µια γεωµετρική προσέγγιση, όσο και µια αλγεβρική 

προσέγγιση των ελλειπτικών καµπυλών. Επίσης, αφού εξηγηθούν οι κανόνες που 

ισχύουν στις ελλειπτικές καµπύλες πραγµατικών αριθµών, γίνεται προσαρµογή 
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αυτών σε ελλειπτικές καµπύλες συγκεκριµένων οµάδων αριθµών. Συγκεκριµένα 

ασχοληθήκαµε µε τα σώµατα pF και m2F . Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό εξηγείται πως 

γίνονται οι διάφορες πράξεις στα σώµατα αυτά και παρουσιάζονται αναλυτικά 

παραδείγµατα για εξάσκηση πάνω σε αυτές. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το  πρόβληµα του διακριτού 

λογαρίθµου και το πως βρίσκει αυτό εφαρµογή στις ελλειπτικές καµπύλες. Επίσης, 

στο κεφάλαιο αυτό γίνεται και µια σύγκριση της λύσης του προβλήµατος του 

διακριτού λογαρίθµου µε τη χρήση των ελλειπτικών καµπυλών και της αντίστοιχης 

λύσης χωρίς τη χρήση αυτών. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των σπουδαιότερων εφαρµογών 

των ελλειπτικών καµπυλών στην κρυπτογραφία. Εδώ παρουσιάζονται και 

εξηγούνται αναλυτικά ορισµένοι αλγόριθµοι κρυπτογραφικών εφαρµογών µε τη 

χρήση των ελλειπτικών καµπυλών. Συγκεκριµένα αυτοί είναι: Ο αλγόριθµος 

δηµιουργίας ψηφιακής υπογραφής µε τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών (ECDSA), ο 

αλγόριθµος ανταλλαγής κλειδιού µε τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών των Diffie - 

Hellman (ECDH) και ο ολοκληρωµένος αλγόριθµος κρυπτογράφησης – 

αποκρυπτογράφησης µε τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών (ECIES). 

Στο έκτο κεφάλαιο θεωρήθηκε χρήσιµο να γίνει µια απλή αναφορά στο 

συντακτικό ASN που χρησιµοποιείται για τη κρυπτογραφία ελλειπτικών καµπυλών. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο έχουµε την υλοποίηση του αλγορίθµου ECDSA, µιας 

εκ των σπουδαιότερων εφαρµογών των ελλειπτικών καµπυλών στην κρυπτογραφία. 

Εδώ παρουσιάζεται η βιβλιοθήκη Bouncy Castle crypto (version 1.3.2) που 

χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση του αλγορίθµου. Η υλοποίηση είναι σε γλώσσα 

προγραµµατισµού Java και στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο κώδικας υλοποίησης 

του ECDSA και αναλύονται κάποια παραδείγµατα για συγκεκριµένα σώµατα 

αριθµών. 

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα τα οποία 

βγήκαν ολοκληρώνοντας τη παρούσα εργασία και στο ένατο κεφάλαιο παρατίθεται η 

βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε. 

9 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

2. Βασικές έννοιες της Θεωρίας Αριθµών. 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν και θα εξηγηθούν οι σηµαντικότερες 

έννοιες της θεωρίας των αριθµών. Πάνω σε αυτές τις έννοιες βασίζεται και η 

κρυπτογραφία µε ελλειπτικές καµπύλες. Για αυτό το λόγο και το παρακάτω 

µαθηµατικό υπόβαθρο θα πρέπει να συζητηθεί επαρκώς, ώστε να γίνει κατανοητή η 

κρυπτογραφία ελλειπτικών καµπυλών στα επόµενα κεφάλαια της εργασίας. 

  

2.1 Η πράξη modulo. 
 

Έστω n ένας φυσικός αριθµός και x1, x2 δύο ρητοί αριθµοί των οποίων 

οι παρονοµαστές είναι σχετικά πρώτοι (relatively prime) µε το n. ∆ύο αριθµοί είναι 

σχετικά πρώτοι όταν ο µέγιστος κοινός διαιρέτης τους είναι η µονάδα. Ο 

τελεστής ισοδυναµίας mod για τα x1, x2 ορίζεται ως εξής: 

n) (modxx 21 =  

Η ισότητα ισχύει αν και µόνο αν:  

• x1 - x2 = α / β µε  α, β ακέραιους 

• gcd (α, β) = 1 (µέγιστος κοινός διαιρέτης)  

• α διαιρείται από το n 

Παρατηρείται  ότι αν β = 1 και  x1, x2 είναι ακέραιοι τότε η πράξη mod 

είναι η οικεία πράξη που όλοι γνωρίζουµε, η οποία δίνει το υπόλοιπο της 

διαίρεσης του  x1 µε το n. Ισχύει 1nx0 2 −≤≤ .  

Ως αντίστροφος ενός αριθµού x1, n) (mod x -1
1 , ορίζεται ο αριθµός ο 

οποίος αν πολλαπλασιαστεί µε τον x1 δίνει 1(mod n). Για την κατανόηση της 

πράξης modulo δίνονται τα παρακάτω παραδείγµατα [11]: 

25 = 4 (mod 7)  (γιατί 25 - 4 = 21 = 73 ⋅  ) 

-5 = 3 (mod 4)  (γιατί -5 -3 = -8 = 4)2- ⋅   
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6-1= 1 (mod 5) (γιατί 61⋅  = 6 και 6 = 1 (mod 5) ) 

3) 1(mod
5
2
=  (γιατί )

5
1-3

5
3-1

5
2

⋅==−  

 

2.2 Οµάδες 
 

2.2.1 Τι είναι οµάδα. 
 

Οµάδα (group) ονοµάζουµε ένα σύνολο αριθµών οι οποίοι έχουν µια 

καθορισµένη αριθµητική πράξη. Οι µοναδικοί κανόνες αριθµητικής που ορίζουν 

αυτές τις οµάδες αποτελούν τη πηγή δύσκολων προβληµάτων που χρησιµοποιούνται 

στην κρυπτογραφική ασφάλεια. ∆ύο οµάδες που χρησιµοποιούνται στην 

κρυπτογραφία είναι η Zn, η προσθετική οµάδα των ακεραίων modulo του αριθµού n 

και η οµάδα Zp
*, η πολλαπλασιαστική οµάδα ακεραίων modulo του πρώτου αριθµού 

p [9]. 

 

2.2.2 Η οµάδα Zn. 
 

Η οµάδα Zn χρησιµοποιεί µόνο ακέραιους από το 0 έως το n – 1. Η βασική 

της πράξη  είναι η πρόσθεση, η οποία καταλήγει ανάγοντας το τελικό αποτέλεσµα 

στο modulo n. Αυτό είναι το υπόλοιπο του ακεραίου διαιρούµενο κατά n. Ένα πολύ 

σηµαντικό χαρακτηριστικό της αριθµητικής σε µια οµάδα είναι ότι όλοι οι 

υπολογισµοί δίνουν αριθµούς που βρίσκονται µέσα στην ίδια οµάδα (κλειστή 

οµάδα). Η modulo µείωση κατά n εξασφαλίζει ότι το αποτέλεσµα της άθροισης 

είναι µεταξύ του 0 και του n – 1. 

Η προσθετική οµάδα για παράδειγµα Z15 χρησιµοποιεί ακεραίους από το 0 

έως το 14. Εδώ παρουσιάζονται κάποια δείγµατα πρόσθεσης στο Z15:  

 

11 



(10 + 12) mod 15 = 22 mod 15 = 7 

(4 + 11) mod 15 = 15 mod 15 = 0. 

Στο Z15, 10 + 12 = 7 και 4 + 11 = 0. 

 

Παρατηρείστε ότι και οι δύο υπολογισµοί έχουν αποτέλεσµα µεταξύ του 0 και του 

14. 

 

 
Οι αντίστροφοι (αντίθετοι) στη πρόσθεση. 

 

Κάθε αριθµός x σε µια προσθετική οµάδα έχει ένα αντίστροφο (αντίθετο)  

στοιχείο µέσα σε αυτή την οµάδα. Αυτός είναι ένας ακέραιος –x τέτοιος ώστε 

0x)(x =−+  µέσα στην οµάδα. Στο Z15, -4 = 11 αφού (4 + 11) mod 15 = 15 mod 15 

= 0.  

 

 

Άλλες πράξεις. 
 

Ενώ η πρόσθεση είναι η κύρια πράξη στη προσθετική οµάδα Zn, και άλλες 

πράξεις µπορούν να εξαχθούν από την πρόσθεση. Για παράδειγµα, η αφαίρεση x – y 

µπορεί να παρουσιαστεί σαν πρόσθεση του x + (-y) mod n.  

Στο Z15 για παράδειγµα είναι: 1 - 4 = 1 + (-4) = 1 + 11 mod 15 = 12.  

Επίσης, µπορεί να ορισθεί ο πολλαπλασιασµός στο Zn µετά από συνεχόµενες 

προσθέσεις. Για παράδειγµα, ο πολλαπλασιασµός 94 ⋅  στο Z15 µπορεί να επιτευχθεί 

προσθέτοντας το 9 + 9 + 9 + 9 mod 15 = 36 mod 15 = 6. 

 

2.2.3 Η οµάδα Zp
*. 

 
 

Τα κρυπτοσυστήµατα χρησιµοποιώντας την αριθµητική στο Ζp
* 

δηµιούργησαν το Πρωτόκολλο Ανταλλαγής Κλειδιού των Diffie - Hellman και τον 

Αλγόριθµο της Ψηφιακής Υπογραφής (DSA). 
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Η πολλαπλασιαστική οµάδα  Ζp
* χρησιµοποιεί µόνο ακεραίους ανάµεσα στο 

1 και το p – 1 (p είναι ένας πρώτος αριθµός), και η βασική της πράξη είναι ο 

πολλαπλασιασµός. Ο πολλαπλασιασµός ολοκληρώνεται παίρνοντας το υπόλοιπο της 

διαίρεσης µε το p. Η πολλαπλασιαστική οµάδα Ζ11
*, για παράδειγµα, χρησιµοποιεί 

τους αριθµούς από το 1 έως το 10. Ο πολλαπλασιασµός στο Ζ11
* τελειώνει 

παίρνοντας το υπόλοιπο όταν το αποτέλεσµα διαιρείται µε το 11. Εδώ 

παρουσιάζονται κάποια παραδείγµατα πολλαπλασιασµού στο Ζ11
*: 

611 mod 2811 mod 74 ==⋅  και 111 mod 4511 mod 59 ==⋅ . 

Έτσι στο Z11
*, 674 =⋅  και 159 =⋅ . 

Παρατηρείστε ότι και οι δύο υπολογισµοί έχουν αποτελέσµατα µεταξύ του 1 

και του 10. 

 

 

Οι αντίστροφοι στον πολλαπλασιασµό. 
 

Κάθε αριθµός x σε µια πολλαπλασιαστική οµάδα έχει κάποιο στοιχείο στην 

οµάδα ως  πολλαπλασιαστικό αντίστροφο. Αυτό είναι κάποιος ακέραιος αριθµός 1x −  

τέτοιος ώστε 1xx 1 =⋅ −  στην οµάδα. Στο Z11
*, 59 1 =−  αφού 111 mod 59 =⋅ . 

Σε µια πολλαπλασιαστική οµάδα, κάθε στοιχείο πρέπει να έχει 

πολλαπλασιαστικό αντίστροφο. Σκεφτείτε τους ακέραιους modulo 15. Είναι δυνατόν 

να ορίσουµε τον πολλαπλασιασµό στους αριθµούς από το 1 έως το 14, πάντα 

τελειώνοντας µε αναγωγή στο modulo 15. Με αυτό το σύστηµα, ο αριθµός 6 δεν έχει 

αντίστροφο αφού δεν υπάρχει αριθµός y τέτοιος ώστε 115 mody 6 =⋅ . 

 

2.2.4 Αβελιανές Οµάδες. 
 

Μια αριθµητική πράξη λέγεται ότι είναι αντιµεταθετική αν η σειρά από τα 

σύµβολα των πράξεων της είναι ασήµαντη. Σε συνηθισµένους αριθµούς, η πρόσθεση 

και ο πολλαπλασιασµός είναι αντιµεταθετικές πράξεις. Για παράδειγµα, 2992 ⋅=⋅  

και 2992 +=+ . Ωστόσο, η αφαίρεση και η διαίρεση δεν είναι αντιµεταθετικές 

πράξεις αφού 2992 −≠−  και 2 / 99 / 2 ≠ . 
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Μια οµάδα λέγεται αβελιανή αν η βασική της πράξη είναι αντιµεταθετική. 

Έτσι µια προσθετική οµάδα λέγεται αβελιανή αν ισχύει:  

a + b = b + a για όλα τα στοιχεία a, b που ανήκουν στην οµάδα.  

Η προσθετική οµάδα Zn  και η πολλαπλασιαστική οµάδα Zp
* είναι και οι δύο 

αβελιανές οµάδες. 

 

2.3 Πεπερασµένα Σώµατα. 
 

2.3.1 Τι είναι το σώµα. 
 

Σώµα ονοµάζεται ένα σύνολο από στοιχεία µε δύο ορισµένες αριθµητικές 

πράξεις µέσα σε αυτό: πιο συχνά είναι, η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασµός. Τα 

στοιχεία του σώµατος είναι µια προσθετική αβελιανή οµάδα, και τα µη µηδενικά 

στοιχεία του σώµατος αποτελούν µια πολλαπλασιαστική αβελιανή οµάδα. Αυτό 

σηµαίνει ότι όλα τα στοιχεία του σώµατος έχουν αντίθετο, και όλα τα µη µηδενικά 

στοιχεία της οµάδας έχουν πολλαπλασιαστικό αντίστροφο. Όπως είναι γνωστό στις 

οµάδες, οι υπόλοιπες πράξεις στο σώµα µπορούν να οριστούν στο σώµα, 

χρησιµοποιώντας τις δύο αυτές κύριες πράξεις. 

Ένα σώµα ονοµάζεται πεπερασµένο όταν έχει ένα πεπερασµένο αριθµό 

στοιχείων. Τα πιο γνωστά πεπερασµένα σώµατα δεδοµένης τάξης, που 

χρησιµοποιούνται στην κρυπτογραφία είναι τα σώµατα Fp (όπου p ένας πρώτος 

αριθµός) και m2F . 

 

2.3.2 Το σώµα Fp. 
 

Το πεπερασµένο σώµα Fp (το p είναι ένας πρώτος αριθµός) αποτελείται από 

τους αριθµούς από το 0 µέχρι το p – 1. Οι πράξεις του σώµατος είναι η πρόσθεση 

και ο πολλαπλασιασµός. Οι πράξεις αυτές ορίζονται για τις οµάδες Zn και Zp
* 

αντίστοιχα: όλοι οι υπολογισµοί ολοκληρώνονται µε αναγωγή στο modulo p. Ο 

περιορισµός ώστε το p να είναι πρώτος αριθµός είναι απαραίτητος έτσι ώστε όλα τα 

µη µηδενικά στοιχεία να έχουν πολλαπλασιαστικό αντίστροφο (βλέπε Zp
* για 
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λεπτοµέρειες). Όπως µε τα Zn και Zp
*, οι άλλες πράξεις στο Fp (όπως η διαίρεση, η 

αφαίρεση και η εκθετοποίηση) προέρχονται από τους ορισµούς της πρόσθεσης και 

του πολλαπλασιασµού. 

Οι υπολογισµοί στο σώµα F23, για παράδειγµα, είναι: 

 

623 mod 29
23 mod 11410

==
=−⋅

 

 

10
23 mod 7 1

=
=−

 

αφού 

123 mod 70
23 mod 107
==
=⋅

 

 

1423 mod 106
23 mod 76

23 mod 7
512

23 mod 7
8

1

3

=⋅=
=⋅=

==

=

−

 

 

2.3.3 Το σώµα F2
m. 

 

Παρόλο που η περιγραφή του σώµατος m2
F  είναι πολύπλοκη, αυτό το σώµα 

είναι πάρα πολύ χρήσιµο διότι οι υπολογισµοί σε αυτό µπορούν να γίνουν 

αποτελεσµατικά όταν υλοποιούνται στους υπολογιστές. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι 

για να περιγραφεί η αριθµητική στο σώµα m2
F . Τόσο η πολυωνυµική 

αναπαράσταση, όσο και η αναπαράσταση κανονικής βάσης περιγράφονται στο 

επόµενο κεφάλαιο.  
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2.4 Αναπαραστάσεις σωµάτων. 
 

2.4.1 Πολυωνυµική Αναπαράσταση. 
 

Τα στοιχεία του σώµατος m2
F  είναι πολυώνυµα βαθµού µικρότερου του m, 

µε συντελεστές στο σώµα F2. Έτσι είναι, {am-1xm-1 + am-2xm-2 + ... + a2x2 + a1x + a0 | 

ai = 0 ή 1}. Αυτά τα στοιχεία µπορούν να γραφούν σε µορφή διανύσµατος ως εξής: 

(am-1 ... a1 a0). Το σώµα m2
F  έχει 2m στοιχεία. 

Οι βασικές πράξεις στο σώµα m2
F  είναι η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασµός. 

Μερικοί υπολογισµοί περιλαµβάνουν το πολυώνυµο f(x) = xm + fm-1xm-1 + fm-2xm-2 + 

... + f2x2 + f1x + f0, όπου κάθε fi είναι στο σώµα F2. Το πολυώνυµο f(x) πρέπει να 

είναι µη αναγόµενο, δηλαδή δε µπορεί να παραγοντοποιηθεί σε 2 µικρότερα 

πολυώνυµα στο F2, όπου το καθένα είναι µικρότερο από m. 

 

 

Πρόσθεση 

 

(am-1 ... a1 a0) + (bm-1 ... b1 b0) = (cm-1 ... c1 c0) όπου το ci = ai + bi ανήκει στο 

F2. Η πρόσθεση είναι θεωρητικά το XOR του (am-1 ... a1 a0) και (bm-1 ... b1 b0). 

 

 

Αφαίρεση 

 

Στο σώµα m2
F , κάθε στοιχείο (am-1 ... a1 a0) έχει σαν συµµετρικό τον ίδιο τον 

εαυτό του, αφού ισχύει (am-1 ... a1 a0) + (am-1 ... a1 a0) = (0 ... 0 0). Έτσι η πρόσθεση 

και η αφαίρεση είναι ισοδύναµες πράξεις στο m2
F . 
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Πολλαπλασιασµός 

 

Έχουµε (am-1 ... a1 a0) (bm-1 ... b1 b0) = (rm-1 ... r1 r0) όπου rm-1xm-1 + ... + r1x 

+ r0 είναι το υπόλοιπο του πολυωνύµου (am-1xm-1 + ... + a1x + a0) (bm-1xm-1 + ... + 

b1x + b0) διαιρούµενο µε το πολυώνυµο f(x) στο σώµα F2. (Σηµειώστε ότι όλοι οι 

συντελεστές του πολυωνύµου µειώνονται modulo 2). 

 

 

Εκθετοποίηση 

 

Η εκθετοποίηση (am-1 ... a1 a0)e παρουσιάζεται πολλαπλασιάζοντας µαζί e 

αντίγραφα του (am-1 ... a1 a0). 

 

 

Αντίστροφο του πολλαπλασιασµού 

 

Υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο g στο σώµα m2
F  τέτοιο ώστε όλα τα µη 

µηδενικά στοιχεία του m2
F  µπορούν να εκφραστούν σαν δύναµη του g. Ένα τέτοιο 

στοιχείο g λέγεται γεννήτορας του m2
F . Το αντίστροφο του πολλαπλασιασµού ενός 

στοιχείου a = gi είναι a-1 = g(-i) mod (2m-1).  

 

2.4.2 Παράδειγµα  Πολυωνυµικής Αναπαράστασης (στο F2
4). 

 
 
Τα στοιχεία του 42

F  είναι παρακάτω 16 διανύσµατα: 

 

(0000)  (0001)  (0010)  (0011)  (0100)  (0101)  (0110)  (0111)  

(1000)  (1001)  (1010)  (1011)  (1100)  (1101)  (1110)  (1111).  
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Το µη αναγόµενο πολυώνυµο θα είναι το f(x) = x4 + x + 1. Τα επόµενα είναι 

δείγµατα υπολογισµών. 

 

 

Πρόσθεση 

 

(0110) + (0101) = (0011). 

 

 

Πολλαπλασιασµός 

 

(1101) (1001) 

= (x3 + x2 + 1) (x3 + 1) mod f(x) 

= x6 + x5 + 2x3 + x2 + 1 mod f(x) 

= x6 + x5 + x2 + 1 mod f(x)  (οι συντελεστές µειώνονται κατά modulo 2) 

= ( x4 + x + 1)(x2 + x) + (x3 + x2 + x + 1) mod f(x)  

= x3 + x2 + x + 1  (∆ιαιρέσαµε το x6 + x5 + x2 + 1 µε το x4 + x + 1) 

= (1111). 

 

 

Εκθετοποίηση 

 

Για να υπολογίσεις το (0010)5, αρχικά βρίσκεις το 

(0010)2 

= (0010) (0010) 

= x x mod f(x) 

= ( x4 + x + 1)(0) + (x2) mod f(x) 

= x2 

= (0100). 

 

Μετά 
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(0010)4 

= (0010)2 (0010)2 

= (0100) (0100) 

= x2 x2 mod f(x) 

= ( x4 + x + 1)(1) + (x + 1) mod f(x) 

= x + 1 

= (0011). 
 

Τελικά, (0010)5 

= (0010)4 (0010) 

= (0011) (0010) 

= (x + 1) (x) mod f(x) 

= (x2 + x) mod f(x) 

= ( x4 + x + 1)(0) + (x2 + x) mod f(x) 

= x2 + x 

= (0110). 

 

 

Αντίστροφο του πολλαπλασιασµού 

 

Το στοιχείο g = (0010) είναι ο γεννήτορας της οµάδας. Οι δυνάµεις του g είναι: 

g0 = (0001)  g1 = (0010)  g2 = (0100)  g3 = (1000)  

g4 = (0011)  g5 = (0110)  g6 = (1100)  g7 = (1011)  

g8 = (0101)  g9 = (1010)  g10 = (0111)  g11 = (1110)  

g12 = (1111)  g13 = (1101)  g = (1001)  g15 = (0001). 

 

Το συµµετρικό στοιχείο του σώµατος είναι το g0 = (0001). Το αντίστροφο του 

πολλαπλασιασµού του g7 = (1011) είναι το g-7 mod 15 = g8 mod 15 = (0101). Για να το 

επιβεβαιώσουµε αυτό, βλέπουµε ότι:  

 

(1011) (0101) = 
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= (x3 + x + 1) (x2 + 1) mod f(x) 

= x5 + x2 + x + 1 mod f(x) 

= ( x4 + x + 1)(x) + (1) mod f(x) 

= 1 

= (0001), 

το οποίο είναι το αντίστροφο της πράξης του πολλαπλασιασµού. 

 

2.4.3 Κανονική Αναπαράσταση Βάσης. 
 

Για πολλές τιµές του m, το πεπερασµένο σώµα m2
F   µπορεί να έχει κανονική 

αναπαράσταση βάσης αντί για πολυωνυµική αναπαράσταση που περιγράφηκε 

προηγουµένως. Η κανονική αναπαράσταση βάσης δίνει έναν εναλλακτικό τρόπο για 

να καθοριστεί ο πολλαπλασιασµός των στοιχείων σε ένα σώµα. Παρόλο που ο 

πολλαπλασιασµός στη κανονική αναπαράσταση βάσης είναι πιο δυσνόητος από το 

πολυωνυµικό πολλαπλασιασµό, στη πράξη είναι πιο αποτελεσµατικός. 

 

 

Τα βήµατα του πολλαπλασιασµού. 

 

Οι κανονικές αναπαραστάσεις βάσεις κατατάσσονται στους τύπους Ι και ΙΙ. 

Η τιµή του  m καθορίζει ποιος τύπος πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 

 

1. Αν το m2
F  είναι τύπου Ι ΟΝΒ (Optimal Normal Base) τότε είναι f(x) = xm 

+ xm-1 + ... + x2 + x + 1. Αλλιώς, αν το F2
m είναι τύπου ΙΙ ONB τότε υπολογίζουµε το 

f(x) = fm(x) χρησιµοποιώντας τον παρακάτω τύπο: 

f0(x) = 1, 

f1(x) = x + 1, 

fi+1(x) = xfi(x) + fi-1(x), i = 1, ..., m. 

Σε κάθε στάδιο, οι συντελεστές των πολυωνύµων fi(x) µειώνονται κατά 

modulo 2. Έτσι το f(x) είναι ένα πολυώνυµο βαθµού m  µε συντελεστές στο F2. Το 
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σετ των πολυωνύµων {x, x2, x4, ..., x2m-1} σχηµατίζει µια βάση από το m2
F  στο σώµα 

F2, που ονοµάζεται κανονική βάση. 

 

2. Κατασκευάζουµε τον πίνακα Α, m x m του οποίου η i-οστή γραµµή, i = 0, 

1, ..., m – 1, είναι η αλυσίδα bit που αντιστοιχεί στο πολυώνυµο f(x) mod x
i2 . (Οι 

γραµµές και οι στήλες του Α είναι έχουν δείκτες από το 0 ως το m - 1). Οι 

καταχωρήσεις του Α είναι τα στοιχεία του F2. 

 

3. Βρίσκουµε τον αντίστροφο πίνακα του Α τον Α-1 στο F2. 

 

4. Κατασκευάζουµε τον πίνακα Τ’ τύπου m x m του οποίου η i-οστή γραµµή, 

i = 0 ... m – 1, είναι f(x) mod xx
i2⋅ . Μετά υπολογίζουµε τον πίνακα T = T’ A-1 του 

σώµατος F2. 

 

5. Καθορίζουµε τους παραγόµενους όρους Iij, για i, j = 0 ... m - 1, µε  

lij = T(j-i, -i). Το T(g, h) συµβολίζει τη (g, h)-καταχώρηση του Τ µε δείκτες 

µειωµένους κατά modulo m. Κάθε παραγόµενος όρος Iij είναι ένα στοιχείο του F2. 

Επίσης, υπάρχει η περίπτωση όπου I0j = 1 για ένα j, 1mj0 −≤≤ , και η περίπτωση 

όπου Iij = 1, για κάποιο i, 1mi0 −≤≤  και j, 1mj0 −≤≤ . Έτσι µόνο 2m - 1 των m2 

καταχωρήσεων του πίνακα T΄ είναι 1 και οι υπόλοιπες είναι 0. Αυτή η σπανιότητα 

των ψηφίων του 1 είναι ο λόγος για τον οποίο η κανονικής βάσης αναπαράσταση 

αποκαλείται και ευνοϊκότερη αναπαράσταση κανονικής βάσης. 
 

2.4.4 Παράδειγµα Κανονική Αναπαράσταση Βάσης (στο F2
4). 

 
Τα στοιχεία του σώµατος 42

F  είναι όλα αλυσίδες bit µήκους 4. Η πρόσθεση 

και η αφαίρεση καθορίζονται όπως στην πολυωνυµική αναπαράσταση. 
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Τα βήµατα του πολλαπλασιασµού. 

 

1. Το σώµα 42
F  είναι τύπου Ι OBN, έτσι f(x) = x4 + x3 + x2+ x + 1. Το σετ των 

πολυωνύµων {x, x2, x4, x8} σχηµατίζουν µια αναπαράσταση κανονικής βάσης του 

42
F στο F . 2

2. Οι γραµµές του Α κατασκευάζονται ως εξής: 

 

Γραµµή 0: x mod f(x) = x = (0 0 1 0) 

Γραµµή 1: x2 mod f(x) = x2 = (0 1 0 0) 

Γραµµή 2: x4 mod f(x) = x3 + x2 + x + 1 = (1 1 1 1) 

Γραµµή 3: x8 mod f(x) = x3 = (1 0 0 0) 

 

Έτσι έχουµε: 

 

 
 

3. Και ο αντίστροφος του A στο σώµα F2 είναι 

 

 
 

4. Οι γραµµές του T' κατασκευάζονται ως εξής: 

 

Γραµµή 0: v = x x mod f(x) = x2 = (0 1 0 0) 

Γραµµή 1: v = x x2 mod f(x) = x3 = (1 0 0 0) 

Γραµµή 2: v = x x4 mod f(x) = x5 mod f(x) = 1 = (0 0 0 1) 

Γραµµή  3: v = x x8 mod f(x) = x9 mod f(x) = x3 + x2 + x + 1 = (1 1 1 1) 
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Έτσι 

 
 

και 

 

 
 

Οι παραγόµενοι όροι είναι: 

 

l0,0 = T(0, 0) = 0  l1,0 =T(3, 3) = 0  l2,0 = T(2, 2) = 1  l3,0 = T(1, 1) = 0 

l0,1 = T(1, 0) = 0 l1,1 =T(0, 3) = 0  l2,1 = T(3, 2) = 1  l3,1 = T(2, 1) = 1 

l0,2 = T(2, 0) = 1  l1,2 =T(1, 3) = 1  l2,2 = T(0, 2) = 0  l3,2 = T(3, 1) = 0 

l0,3 = T(3, 0) = 0  l1,3 =T(2, 3) = 1  l2,3 = T(1, 2) = 0 l3,3 = T(0, 1) = 1 

 

 

Πολλαπλασιασµός 

 

Ο πολλαπλασιασµός καθορίζεται από το (a0 a1 a2 a3) (b0 b1 b2 b3) = (c0 c1 c2 c3), όπου 

c0 = a0b2 + a1(b2 + b3) + a2(b0 + b1) + a3(b1 + b3) 

c1 = a1b3 + a2(b3 + b0) + a3(b1 + b2) + a0(b2 + b0) 

c2 = a2b0 + a3(b0 + b1) + a0(b2 + b3) + a1(b3 + b1) 

c3 = a3b1 + a0(b1 + b2) + a1(b3 + b0) + a2(b0 + b2). 

 

Έτσι (0 1 0 0) (1 1 0 1) = (c0 c1 c2 c3), όπου 

c0 = 0(0) + 1(0 + 1) + 0(1 + 1) + 0(1 + 1) = 1 
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c1 = 1(1) + 0(1 + 1) + 0(1 + 0) + 0(0 + 1) = 1 

c2 = 0(1) + 0(1 + 1) + 0(0 + 1) + 1(1 + 1) = 0 

c3 = 0(1) + 0(1 + 0) + 1(1 + 1) + 0(1 + 0) = 0, 

και (0 1 0 0) (1 1 0 1) = (1 1 0 0). 

 

Εκθετοποίηση χρησιµοποιώντας Κατάλληλη Κανονική Βάση. 

 

Το τετράγωνο (a0 a1 a2 a3)2 = (a0 a1 a2 a3) (a0 a1 a2 a3) = (c0 c1 c2 c3), όπου 

c0 = a0a2 + a1(a2 + a3) + a2(a0 + a1) + a3(a1 + a3) = a3
2 = a3 

c1 = a1a3 + a2(a3 + a0) + a3(a1 + a2) + a0(a2 + a0) = a0
2 = a0 

c2 = a2a0 + a3(a0 + a1) + a0(a2 + a3) + a1(a3 + a1) = a1
2 = a1 

c3 = a3a1 + a0(a1 + a2) + a1(a3 + a0) + a2(a0 + a2) = a2
2 = a2. 

 

Έτσι το (a0 a1 a2 a3)2 = (a3 a0 a1 a2) µπορεί να υπολογιστεί µε µια απλή αντιστροφή 

του (a0 a1 a2 a3). 

 

Ο τετραγωνισµός είναι µια πολύ αποτελεσµατική πράξη στη περίπτωση της 

αναπαράστασης κανονικής βάσης. Αφού η εκθετοποίηση τυπικά περιλαµβάνει 

πολλές πράξεις τετραγωνισµού, η εκθετοποίηση γίνεται ακόµα πιο αποτελεσµατική 

χρησιµοποιώντας αναπαράσταση κατάλληλης κανονικής βάσης και όχι 

πολυωνυµικής αναπαράστασης. 
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2.4.5 Σύγκριση της πολυωνυµικής αναπαράστασης µε την κανονική 
αναπαράσταση βάσης. 
 

Η επιλογή του είδους της βάσης που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από το 

είδος της εφαρµογής. Γενικά, η κανονική βάση προσφέρεται περισσότερο για 

εφαρµογές υλικού, λόγω του γεγονότος ότι η ύψωση στο τετράγωνο είναι µόνο 

µία κυκλική ολίσθηση. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα στην περίπτωση του 

πολλαπλασιασµού, που είναι πιο κρίσιµη πράξη για κρυπτογραφικές εφαρµογές, η 

πολυωνυµική βάση οδηγεί σε σαφώς πιο γρήγορους αλγόριθµους για εφαρµογές 

λογισµικού και γι’ αυτό χρησιµοποιείται περισσότερο. Το τελευταίο καιρό 

ωστόσο έχουν εµφανιστεί εργασίες µε ιδέες που επιταχύνουν αρκετά τις πράξεις 

µε κανονική βάση [12]. Να σηµειώσουµε επίσης, ότι η κανονική βάση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί αποδοτικά σε συνδυασµό µε µία ειδική κατηγορία ελλειπτικών 

καµπυλών, τις καµπύλες Koblitz, για τις οποίες εφαρµόζεται κυρίως η ύψωση σε 

τετράγωνο και όχι ο πολλαπλασιασµός.  
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2.5 Το Κινέζικο Θεώρηµα του υπολοίπου. 
 

Tο Κινέζικο Θεώρηµα  του  Υπολοίπου  (Chinese Remainder 

Theorem - CRT) προσφέρει µία µέθοδο για την επίλυση συστηµάτων µιας 

συγκεκριµένης µορφής, που εµπλέκουν ισοδυναµίες ως προς ακέραιους. Το Κινέζικο 

Θεώρηµα του Υπολοίπου εφαρµόζεται κατά την µέτρηση των σηµείων µιας 

ελλειπτικής καµπύλης. 

Το Κινέζικο Θεώρηµα υπολοίπου µας παρέχει µια αντιστοιχία µεταξύ ενός 

συστήµατος εξισώσεων modulo, το οποίο είναι ένα σύστηµα ανά δύο σχετικά 

πρώτων moduli (όπως για τους αριθµούς 3, 5, 7) και µιας εξίσωσης modulo µε το 

γινόµενό τους (όπως 105). Έχει δύο κύριες χρήσεις. Ας υποθέσουµε ότι ο ακέραιος n 

παραγοντοποιείται ως n= n1· n2···nk, όπου οι παράγοντες ni είναι ανά δύο σχετικά 

πρώτοι. Κατά πρώτον, το Κινέζικο θεώρηµα υπολοίπων περιγράφει τη δοµή του Ζn 

ως ταυτόσηµη µε τη δοµή του Καρτεσιανού γινοµένου 
k21 nnn Z.....ZZ ×××  µε 

πρόσθεση και πολλαπλασιασµό modulo ni  στην in συνιστώσα. Κατά δεύτερον, αυτή 

η περιγραφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να προκύψουν αποτελεσµατικοί 

αλγόριθµοι, επειδή το να δουλεύει κανείς σε καθένα από τα αλγεβρικά συστήµατα 

inZ  είναι δυνατό να είναι πιο αποτελεσµατικό από το να δουλεύει modulo n. 

 

2.5.1 Ορισµός Κινέζικου Θεωρήµατος. 
 

(Κινέζικο Θεώρηµα υπολοίπου). Θεωρούµε ότι τα m1, m2, ..., mn είναι 

θετικοί ακέραιοι, ανά δύο πρώτοι αριθµοί µεταξύ τους. Έστω ότι τα  α1, α2, ..., αr είναι 

επίσης ακέραιοι. Τότε το σύστηµα ισοδυναµιών: 

 

r,i),1n (modax ii ≤≤≡  

 

έχει µία µοναδική λύση modulo  n  =  r21 n.....nn ××× , η οποία δίνεται από τον 

τύπο: 
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n  modymax
r

1i
iii∑=

=
, 

όπου mi = n /  n i  = n1n2…ni - 1n i + 1…nk,  i=1,2,…k 

 και yi = mi -1 mod ni ,για ri1 ≤≤ . 

 

2.5.2 Παράδειγµα εφαρµογής του Κινέζικου Θεωρήµατος. 
 

Έστω ότι δίνονται οι παρακάτω ισοδυναµίες 

 

9) 2(modx ≡  

5) 1(modx ≡  

4) 2(modx ≡  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι: 

α1 = 2, α2 = 1, α3 = 2,  

180459n =⋅⋅= , 

n1 = 9, n2 = 5, n3 = 4  

2045nnm 321 =⋅=⋅=  

3649nnm 312 =⋅=⋅=  

4559nnm 213 =⋅=⋅=  

Θέλουµε να υπολογίσουµε το α mod 180, αφού n = 180. Υπολογίζουµε τους 

αντίστροφους (χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο Ευκλείδη [1] ή µε δοκιµές) των 20, 

36 και 45, modulo 9, 5 και 4 αντίστοιχα: 

 

 

9) 5(mod20 1 ≡−  

5) 1(mod36 1 ≡−  

4) 1(mod45 1 ≡−  
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Εποµένως, είναι: 

9) 20(5modc1 =  

5) 36(1modc2 =  

45) 45(1modc3 =  

και  

)146(mod180
45(mod180)23611002a

≡
⋅+⋅+⋅≡

 

είναι η µοναδική λύση συστήµατος. 

 

 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

3. Θεωρία των  Ελλειπτικών Καµπυλών. 

 

3.1 Εισαγωγή στη θεωρία των ελλειπτικών καµπυλών. 
 

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ιστοσελίδα της Certicom. 

Η ιστοσελίδα της Certicom παρέχει σφαιρική εισαγωγή στις Ελλειπτικές Καµπύλες 

και στον τρόπο που αυτές χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ασφαλών και 

αποτελεσµατικών κρυπτοσυστηµάτων.  

Στην αρχή θα µελετηθούν οι ιδιότητες των ελλειπτικών καµπυλών. Βέβαια 

κάποιο µαθηµατικό υπόβαθρο, σχετικό µε τη θεωρία της άλγεβρας, απαιτείται. Τα 

βασικότερα όµως εξηγήθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Επίσης θα εξηγηθεί ο 

λόγος που κάνει τις οµάδες ελλειπτικών καµπυλών κατάλληλες για την 

κρυπτογραφία µέσα από την παρουσίαση του Προβλήµατος του ∆ιακριτού 

Λογαρίθµου στις Ελλειπτικές Καµπύλες (Elliptic Curve Discrete Logarithm 

Problem, ECDLP). Η τελευταία ενότητα ενώνει όλη τη θεωρία και εξηγεί πως οι 

ελλειπτικές καµπύλες και το ECDLP εφαρµόζονται στην ιδέα της κρυπτογραφίας.  

Οι ελλειπτικές καµπύλες µελετήθηκαν εντατικά τα τελευταία 150 χρόνια, 

σαν αλγεβρικές - γεωµετρικές οντότητες, και από αυτές τις µελέτες προέκυψε µια 

πλούσια και µυστηριώδης θεωρία. Τα συστήµατα ελλειπτικών καµπυλών 

εφαρµοσµένα στη κρυπτογραφία προτάθηκαν για πρώτη φορά το 1985 παράλληλα 

από τον Neal Koblitz (πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον) και από τον Victor Miller, που 

εργαζόταν για την IBM Yorktown Heights. 

Πολλά κρυπτοσυστήµατα συχνά απαιτούν τη χρήση αλγεβρικών οµάδων. Οι 

ελλειπτικές καµπύλες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σχηµατισµό οµάδων 

ελλειπτικών καµπυλών. Όπως εξηγήσαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο µια οµάδα 

είναι ένα σετ από στοιχεία στα οποία ισχύουν καθορισµένες µαθηµατικές πράξεις 

µεταξύ αυτών των στοιχείων. Για τις οµάδες ελλειπτικών καµπυλών, αυτές οι 

συγκεκριµένες πράξεις καθορίζονται γεωµετρικά. Εισάγοντας περισσότερους 

29 



περιορισµούς στις ιδιότητες των στοιχείων µιας οµάδας, όπως για παράδειγµα 

περιορίζοντας τον αριθµό των σηµείων µιας καµπύλης, δηµιουργείται µια 

γενεσιουργός περιοχή στοιχείων οµάδας ελλειπτικών καµπυλών.  

Στην εργασία αυτή, οι ελλειπτικές καµπύλες αρχικά εξετάζονται πάνω στους 

πραγµατικούς αριθµούς έτσι ώστε να διευκρινιστούν οι γεωµετρικές ιδιότητες των 

οµάδων ελλειπτικών καµπυλών. Κατόπιν, οι οµάδες ελλειπτικών καµπυλών 

εξετάζονται στα υποκείµενα σώµατα Fp (όπου το p είναι ένας πρώτος αριθµός) και 

m2
F  (µια δυαδική αναπαράσταση µε 2m στοιχεία). 
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3.2 Οµάδες Ελλειπτικών Καµπυλών µε πραγµατικούς αριθµούς. 
 

Μια ελλειπτική καµπύλη µε πραγµατικούς αριθµούς ορίζεται από το σύνολο 

των σηµείων (x, y) τα οποία ικανοποιούν την εξίσωση ελλειπτικής καµπύλης της 

µορφής: 

y2 = x3 + ax + b, όπου x, y, a και b είναι πραγµατικοί αριθµοί. 

Κάθε επιλογή των αριθµών a και b παράγει και διαφορετική ελλειπτική 

καµπύλη. Για παράδειγµα, τα σηµεία a = -4 και b = 0,67 δίνουν την ελλειπτική 

καµπύλη µε εξίσωση y2 = x3 – 4x + 0,67. Το διάγραµµα αυτής της καµπύλης 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

 
Σχήµα 1: Παράδειγµα ελλειπτικής καµπύλης. 

 

Για κάποιον συνδυασµό των a και b, η εξίσωση της ελλειπτικής καµπύλης 

δεν έχει πολλαπλές διαφορετικές ρίζες (για y = 0). Αν η x3 + ax + b περιέχει µη 

συνεχόµενους παράγοντες, ή ισοδύναµα αν το 4a3 + 27b2 είναι διάφορο του 0, τότε η 

ελλειπτική καµπύλη y2 = x3 + ax + b µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σχηµατισµό 

µιας οµάδας. Μια οµάδα ελλειπτικής καµπύλης µε πραγµατικούς αριθµούς 

αποτελείται από σηµεία της αντίστοιχης ελλειπτικής καµπύλης, µαζί µε το ειδικό 

σηµείο Ο που ονοµάζεται σηµείο στο άπειρο [9]. 
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Τα σηµεία µίας ελλειπτικής καµπύλης σχηµατίζουν µία αβελιανή οµάδα, µε 

πράξη την πρόσθεση. Το πώς γίνεται αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Επίσης, πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι οι ελλειπτικές καµπύλες έκαναν την αρχική τους εµφάνιση κατά 

την διάρκεια προσπαθειών για τον υπολογισµό του µήκους τόξου σε µια έλλειψη. 

Για τον λόγο αυτό, αν και δεν έχουν καµία σχέση µε τις ελλείψεις, πήραν το όνοµα 

τους από αυτές [13]. 

Για να οριστεί µια ελλειπτική καµπύλη, όπως φαίνεται και από τον 

παραπάνω ορισµό, είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός του µεγέθους του σώµατος F, 

της αναπαράστασης του σώµατος (π.χ. m2
F  ή Fp) και ασφαλώς των παραµέτρων a 

και b. Συνήθως, µαζί µε όλες αυτές τις παραµέτρους ορίζεται και ένα σηµείο G που 

είναι ο γεννήτορας των άλλων σηµείων της ελλειπτικής καµπύλης. ∆ηλαδή αυτό 

είναι ένα σηµείο το οποίο µε κάποιο τρόπο µπορεί να δώσει όλα τα υπόλοιπα σηµεία 

της καµπύλης. Ο τρόπος αυτός είναι ο πολλαπλασιασµός του G µε κάποιο ακέραιο 

αριθµό k. Παρακάτω θα δούµε αναλυτικά τι σηµαίνει πολλαπλασιασµός σηµείου µε 

ακέραιο και τρόπους µε τους οποίους γίνεται αποτελεσµατικά. 
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3.3 Πρόσθεση σε Ελλειπτική Καµπύλη: Μια Γεωµετρική Προσέγγιση. 
 

Αν P και Q είναι δύο σηµεία της ελλειπτικής καµπύλης, τότε από την 

πρόσθεση τους προκύπτει ένα τρίτο σηµείο, το R. 

P + Q = R είναι η προσθετική ιδιότητα που ορίζεται γεωµετρικά. 

Οι οµάδες ελλειπτικών καµπυλών είναι προσθετικές οµάδες. ∆ηλαδή, η 

βασική τους συνάρτηση είναι η πρόσθεση. Η πρόσθεση δύο σηµείων σε µια 

ελλειπτική καµπύλη ορίζεται γεωµετρικά. 

Το αρνητικό ενός σηµείου P = (xP, yP) είναι το συµµετρικό του ως προς τον 

άξονα των x: το σηµείο –P είναι το (xP, -yP). Παρατηρείστε επίσης (βλ. σχήµα 2), ότι 

για κάθε σηµείο P σε µια ελλειπτική καµπύλη, το σηµείο –P βρίσκεται επίσης  πάνω 

στην ελλειπτική καµπύλη. 

Η επιθυµητή οµάδα ορίζεται αν θεωρήσουµε ως άθροισµα των P και Q το 

συµµετρικό του R ως προς τον οριζόντιο άξονα, -R. 

Αποδεικνύεται ότι αν η πρόσθεση οριστεί κατά αυτό τον τρόπο τότε [14]: 

• Το άθροισµα δύο σηµείων είναι σηµείο της ελλειπτικής καµπύλης. 

• Η πρόσθεση είναι προσεταιριστική πράξη. 

• Το σηµείο στο άπειρο είναι το ουδέτερο στοιχείο. 

• Ορίζεται ο αντίστροφος ενός σηµείου (το άλλο σηµείο της καµπύλης 

που έχει την ίδια x - συντεταγµένη). 

• Η πρόσθεση είναι αντιµεταθετική πράξη. 

 

3.3.1 Προσθέτοντας ξεχωριστά σηµεία P και Q. 

 

Υποθέστε ότι τα P και Q είναι δύο ξεχωριστά σηµεία σε µια ελλειπτική 

καµπύλη, και το P είναι διάφορο του Q. Για να προστεθούν τα σηµεία P και Q, µια 

γραµµή σχεδιάζεται µεταξύ των δυο σηµείων. Η γραµµή αυτή τέµνει την ελλειπτική 

καµπύλη σε ακόµα ένα σηµείο, το –R. Το –R έχει το συµµετρικό του στον άξονα 

των x στο σηµείο R. Ο κανόνας για την πρόσθεση σε µια οµάδα ελλειπτικής 

καµπύλης είναι P + Q = R. Για παράδειγµα: 
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Σχήµα 2: Προσθέτοντας ξεχωριστά σηµεία P και Q. 

 

3.3.2 Προσθέτοντας τα σηµεία P και –P. 
 

Η γραµµή µεταξύ των P και –P είναι µια κάθετη γραµµή η οποία δεν τέµνει 

την ελλειπτική καµπύλη σε κάποιο τρίτο σηµείο. Έτσι, τα σηµεία P και –P δε 

µπορούν να προστεθούν όπως προηγουµένως. Γι’ αυτό το λόγο η οµάδα της 

ελλειπτικής καµπύλης συµπεριλαµβάνει το σηµείο Ο. Εξ’ ορισµού, P +  (-P) = O 

στην οµάδα ελλειπτικής καµπύλης. Το O λέγεται ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης 

(ή προσθετική ταυτότητα). Όλες οι ελλειπτικές καµπύλες έχουν ουδέτερο στοιχείο 

πρόσθεσης (βλ. σχήµα 3). 
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Σχήµα 3: Προσθέτοντας τα σηµεία P και –P. 

 

 

3.3.3 ∆ιπλασιάζοντας το σηµείο P. 
 

Ο διπλασιασµός ενός σηµείου P είναι ισοδύναµος µε την πρόσθεση του 

σηµείου στον ίδιο του τον εαυτό. Για να προστεθεί το σηµείο P στον εαυτό του, µια 

εφαπτόµενη γραµµή στο σηµείο P της καµπύλης σχεδιάζεται. Αν το yP είναι διάφορο 

του 0, τότε η εφαπτόµενη γραµµή τέµνει την ελλειπτική καµπύλη ακριβώς σε ένα 

άλλο σηµείο, το –R. Το –R έχει σαν συµµετρικό του ως προς τον άξονα των x το R. 

Η πράξη αυτή ονοµάζεται διπλασιασµός του σηµείου P (βλ. σχήµα 4). Ο κανόνας 

για τον διπλασιασµό ενός σηµείου σε µια οµάδα ελλειπτικής καµπύλης ορίζεται ως 

εξής: 

 

P + P = 2P = R 
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Σχήµα 4: ∆ιπλασιάζοντας το σηµείο P. 

. 

 

 

3.3.4 ∆ιπλασιάζοντας το P αν yP = 0. 
 

Η εφαπτόµενη στο P είναι πάντα κάθετη στον άξονα των x αν yP = 0. 

Αν ένα σηµείο P είναι τέτοιο ώστε yP = 0, τότε η εφαπτόµενη γραµµή της 

ελλειπτικής καµπύλης στο σηµείο P είναι κάθετη και δεν τέµνει την ελλειπτική 

καµπύλη σε κανένα άλλο σηµείο (βλ. σχήµα 5). 

Εξ’ ορισµού, 2P = O για ένα τέτοιο σηµείο P. 

Για να βρούµε το 3P σε αυτή τη περίπτωση, προσθέτουµε 2P + P. Αυτό µας 

κάνει P + O = P. Έτσι, 3P = P. 

3P = P, 4P = O, 5P = P, 6P = O, 7P = P, κ.τ.λ. 
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Σχήµα 5: ∆ιπλασιάζοντας το P αν yP = 0. 

 

 

 

37 



3.4 Πρόσθεση σε Ελλειπτική Καµπύλη: Μια αλγεβρική Προσέγγιση. 
 

Παρόλο που οι προηγούµενες γεωµετρικές περιγραφές των ελλειπτικών 

καµπυλών παρέχουν µια τέλεια µέθοδο αριθµητικής ερµηνείας της ελλειπτικής 

καµπύλης, δεν είναι αυτός ένας πρακτικός τρόπος για εφαρµογή αριθµητικών 

υπολογισµών. Αλγεβρικοί τύποι κατασκευάστηκαν για να υπολογίσουν 

αποτελεσµατικά τη γεωµετρική αριθµητική.  

 

3.4.1 Προσθέτοντας ξεχωριστά σηµεία P και Q. 
 

Όταν τα P = (xP, yP) και Q = (xQ, yQ) δεν είναι αρνητικά µεταξύ τους, 

P + Q = R όπου 

 s = (yP - yQ) / (xP - xQ), xR = s2 - xP - xQ και yR = -yP + s(xP - xR) 

Σηµειώστε ότι το s είναι η κλίση της γραµµής µεταξύ του P και Q. 

 

3.4.2 ∆ιπλασιάζοντας το σηµείο P. 
 
Όταν το yP δεν είναι 0. 

2P = R όπου  

s = (3xP
2 + a) / (2yP)  

xR = s2 - 2xP και yR = -yP + s(xP - xR) 

Θυµίζουµε ότι το a είναι µία από τις παραµέτρους της ελλειπτικής καµπύλης και το s 

είναι η εφαπτόµενη στο σηµείο P. 
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3.5 Παραδείγµατα για την κατανόηση των οµάδων ελλειπτικών 
καµπυλών.  
 

3.5.1 Ένα µοντέλο ελλειπτικής καµπύλης πραγµατικών αριθµών. 
 

Το επόµενο µοντέλο χρησιµοποιείται για πειραµατισµό µε τη πρόσθεση 

σηµείων διαφόρων οµάδων ελλειπτικών καµπυλών. 

Για παραπάνω εξάσκηση µπορείτε να εξασκηθείτε µε το javascript applet  

που βρίσκεται στην ιστοσελίαδα:  

http://www.certicom.com/index.php?action=ecc_tutorial,ecc_tut_2_3  

Τα σχήµατα που ακολουθούν είναι από τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα. 

Αρχικά, δοκιµάζουµε για a = -3 και b = 7 και παίρνουµε την ελλειπτική καµπύλη 

που ακολουθεί.  

 
Σχήµα 6: Ένα µοντέλο ελλειπτικής καµπύλης πραγµατικών αριθµών 

που σχηµατίζει οµάδα. 
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Αν δοκιµάσουµε για a = -3 και b = 2, θα δούµε ότι επειδή για x = 1 υπάρχει 

διπλή ρίζα στην ελλειπτική καµπύλη, αυτή δεν αποτελεί οµάδα διότι παραβιάζονται 

οι ιδιότητες της οµάδας εξαιτίας αυτού του γεγονότος (βλ. σχήµα 7). 

 

 
Σχήµα 7: Ένα µοντέλο ελλειπτικής καµπύλης πραγµατικών αριθµών 

που δε σχηµατίζει οµάδα. 
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3.5.2 Εξάσκηση πάνω στις οµάδες ελλειπτικών καµπυλών. 
 
 
Οµάδες Ελλειπτικών Καµπυλών πραγµατικών αριθµών. 

 

 

1. 

Η εξίσωση ελλειπτικής καµπύλης πραγµατικών αριθµών y2 = x3 - 7x - 6 καθορίζει 

µια οµάδα; 

 

Ναι, αφού 4a3 + 27b2 = 4(-7)3 + 27(-6)2 = -400 

Η ισότητα y2 = x3- 7x – 6 ορίζει µια οµάδα ελλειπτικής καµπύλης διότι το 4a3 + 27b2 

είναι διάφορο του µηδέν. 

 

2.  

Ποιο είναι το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης για τους κανονικούς ακέραιους; 

 

Το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης για τους κανονικούς ακέραιους είναι το 0, 

αφού x + 0 = x για κάθε ακέραιο. 

 

3. 

Ανήκει το σηµείο (4, 7) στην ελλειπτική καµπύλη πραγµατικών αριθµών y2 = x3 - 5x 

+ 5; 

 

Ναι, αφού η εξίσωση επαληθεύεται για x=4 και y=7: 

(7)2 = (4)3 - 5(4) + 5  

49 = 64 - 20 + 5  

49 = 49 

 

4.  

Ποιοι είναι οι αρνητικοί αριθµοί των επόµενων σηµείων ελλειπτικής καµπύλης 

πραγµατικών αριθµών; P(-4, -6), Q(17, 0), R(3, 9), S(0, -4). 
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Ο αρνητικός αριθµός είναι το συµµετρικό σηµείο στον άξονα των x. Έτσι  

-P(-4, 6), -Q(17, 0), -R(3, -9), -S(0, 4) 

 

5. 

Στην οµάδα ελλειπτικής καµπύλης πραγµατικών αριθµών που ορίζεται από την y2 = 

x3 - 17x + 16 ποιο είναι το P + Q αν P = (0, -4) και Q = (1, 0); 

 

Από τον τύπο της πρόσθεσης: 

s = (yP - yQ) / (xP - xQ) = (-4 - 0) / (0 - 1) = 4  

xR = s2- xP- xQ= 16 - 0 - 1 = 15  

και  

yR = -yP + s(xP- xR) = 4 + 4(0 - 15) = -56  

Έτσι P + Q = (15, -56) 

 

6. 

Στην οµάδα ελλειπτικής καµπύλης πραγµατικών αριθµών y2 = x3 - 17x + 16, ποιο 

είναι το 2P αν P = (4, 3,464); 

 

Από τον τύπο του διπλασιασµού: 

s = (3xP
2+ a) / (2yP) = (3(4)2+ (-17)) / 2(3,464) = 31 / 6,928 = 4,475  

xR = s2- 2xP= (4,475)2 - 2(4) = 20,022 - 8 = 12,022  

και 

yR = -yP+ s(xP- xR) = -3,464 + 4,475(4 – 12,022) = - 3,464 – 35,898 = -39,362  

Έτσι 2P = (12,022, -39,362) 
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3.6 Οµάδες ελλειπτικής καµπύλης Fp. 
 
 

Μια σηµαντική ιδιότητα των οµάδων ελλειπτικών καµπυλών είναι ότι αυτές 

έχουν πεπερασµένο αριθµό σηµείων. 

Οι υπολογισµοί µε πραγµατικούς αριθµούς είναι αργοί και ανακριβής 

εξαιτίας του λάθους λόγω στρογγυλοποίησης. Οι κρυπτογραφικές εφαρµογές 

απαιτούν γρήγορη και ακριβής αριθµητική. Έτσι, οι οµάδες ελλειπτικών καµπυλών 

των πεπερασµένων σωµάτων Fp και m2
F  χρησιµοποιούνται συχνότερα. 

Υπενθυµίζουµε ότι το σώµα Fp χρησιµοποιεί αριθµούς από το 0 έως το p – 1, 

και οι υπολογισµοί έχουν αποτέλεσµα το υπόλοιπο της διαίρεσης µε το p. Για 

παράδειγµα, στο F23 το σώµα αποτελείται από ακέραιους από το 0 µέχρι το 22, και 

κάθε πράξη µέσα στο σώµα έχει αποτέλεσµα έναν ακέραιο επίσης µεταξύ 0 και 22. 

Μια ελλειπτική καµπύλη που υπόκεινται στο σώµα Fp µπορεί να σχηµατιστεί 

διαλέγοντας τις µεταβλητές a και b από το σώµα Fp. Η ελλειπτική καµπύλη 

περιλαµβάνει όλα τα σηµεία (x, y) που ικανοποιούν την εξίσωση modulo p (όπου x 

και y είναι αριθµοί στο Fp). 

Για παράδειγµα: Η εξίσωση y2 mod p = x3 + ax + b mod p παράγει το σώµα 

Fp αν a και b ανήκουν στο Fp. 

Αν η x3 + ax + b δεν περιλαµβάνει επαναλαµβανόµενους παράγοντες (ή 

ισοδύναµα, αν το 4a3 + 27b2 είναι διάφορο του 0), τότε η ελλειπτική καµπύλη µπορεί 

να σχηµατίσει µια οµάδα. Μια οµάδα ελλειπτικής καµπύλης του Fp αποτελείται από 

σηµεία της αντίστοιχης ελλειπτικής καµπύλης, µαζί µε ένα ειδικό σηµείο Ο που 

ονοµάζεται σηµείο στο άπειρο. Υπάρχουν πολλά πεπερασµένα σηµεία σε µια τέτοια 

ελλειπτική καµπύλη. 

 

3.6.1 Παράδειγµα Οµάδας Ελλειπτικής Καµπύλης στο Fp.  
 

Παρατηρείστε τη φαινοµενικά τυχαία διανοµή των σηµείων της ελλειπτικής 

καµπύλης στο Fp. 
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Σαν ένα µικρό παράδειγµα, σκεφτείτε µια ελλειπτική καµπύλη στο F23. Με  

a = 1 και b = 0, η εξίσωση της ελλειπτικής καµπύλης είναι y2 = x3 + x. Το σηµείο  

(9, 5) ικανοποιεί την εξίσωση αφού: 

y2 mod p = x3 + x mod p  

25 mod 23 = 729 + 9 mod 23  

25 mod 23 = 738 mod 23  

2 = 2 

Τα 23 σηµεία τα οποία ικανοποιούν την εξίσωση είναι τα παρακάτω: 

(0, 0) (1, 5) (1, 18) (9, 5) (9, 18) (11, 10) (11, 13) (13, 5) (13, 18) (15, 3) (15, 20) 

(16,8) (16, 15) (17, 10) (17, 13) (18, 10) (18, 13) (19, 1) (19, 22) (20, 4) (20, 19)  

(21, 6) (21, 17) 

Τα σηµεία φαίνονται στο παρακάτω γράφηµα (σχήµα 8): 

 
Σχήµα 8: Τα σηµεία µιας οµάδας ελλειπτικής καµπύλης στο Fp. 

 

Σηµειώστε ότι υπάρχουν δύο σηµεία για κάθε τιµή x. Παρόλο που το 

γράφηµα φαίνεται τυχαίο, υπάρχει συµµετρία στο y = 11,5. Θυµηθείτε ότι στις 

ελλειπτικές καµπύλες πραγµατικών αριθµών υπάρχει ένα αρνητικό σηµείο για κάθε 

σηµείο, το οποίο είναι το συµµετρικό του στον άξονα των x. Στο F23, η αρνητική 
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τιµή της συνιστώσας του y modulo 23 µας δίνει τον θετικό αριθµό σαν τη διαφορά 

του από το 23.  

–P = (xp, (-yp mod 23) )  

 

3.7 Αριθµητική σε µια Οµάδα Ελλειπτικής Καµπύλης Fp. 
 

Αυτοί οι κανόνες είναι ίδιοι µε αυτούς των οµάδων ελλειπτικών καµπυλών 

µε πραγµατικούς αριθµούς, µε εξαίρεση  ότι οι υπολογισµοί εκτελούνται σε modulo 

p. 

Υπάρχουν αρκετές σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις οµάδες ελλειπτικών 

καµπυλών Fp και σ’ αυτές των πραγµατικών αριθµών. Οι οµάδες ελλειπτικής 

καµπύλης στο Fp έχουν πεπερασµένο πλήθος σηµείων, τα οποία αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση για κρυπτογραφική χρήση. Εφόσον αυτές οι καµπύλες 

αποτελούνται από αρκετά ξεχωριστά σηµεία, δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα συνδεθούν 

αυτά τα σηµεία για να φτιάξουν µια γραφική παράσταση που να µοιάζει µε καµπύλη. 

∆εν είναι ξεκάθαρο πώς να εφαρµοστούν οι γεωµετρικές σχέσεις. Σαν αποτέλεσµα, 

η γεωµετρία που χρησιµοποιείται στις οµάδες ελλειπτικών καµπυλών πραγµατικών 

αριθµών δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις οµάδες καµπυλών του σώµατος Fp. 

Ωστόσο, οι κανόνες άλγεβρας για την αριθµητική µπορούν να υιοθετηθούν για τις 

ελλειπτικές καµπύλες στο Fp. Αντίθετα µε τις ελλειπτικές καµπύλες µε πραγµατικούς 

αριθµούς, οι υπολογισµοί στο Fp δεν εµπλέκουν το λάθος της στρογγυλοποίησης, µια 

σηµαντική ιδιότητα που απαιτείται από ένα κρυπτοσύστηµα. 

 

3.7.1 Προσθέτοντας µοναδικά σηµεία P και Q. 
 

Το αρνητικό σηµείο του P(xp, yp) είναι το σηµείο –P(xp, -yp mod p). Αν το P 

και το Q είναι µοναδικά σηµεία τέτοια ώστε το P να είναι διάφορο του –Q, τότε: 

 

P + Q = R όπου  

s = (yP - yQ) / (xP - xQ) mod p  

xR = s2 - xP - xQ mod p και yR = -yP + s(xP - xR) mod p 

Σηµειώστε ότι το s είναι η κλίση της γραµµής µεταξύ του P και του Q. 
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3.7.2 ∆ιπλασιάζοντας το σηµείο P. 
 
Υποθέτοντας ότι το yp δεν είναι 0, 

2P = R όπου  

s = (3xP
2 + a) / (2yP ) mod p  

xR = s2 - 2xP mod p και yR = -yP + s(xP - xR) mod p 

 

Θυµηθείτε ότι το a είναι ένας από τους παραµέτρους της εξίσωσης της ελλειπτικής 

καµπύλης και ότι το s είναι η κλίση της γραµµής µεταξύ του P και του Q. 
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3.8 Παραδείγµατα για την κατανόηση των οµάδων ελλειπτικών 
καµπυλών στο Fp.  
 
 

3.8.1 Ένα µοντέλο ελλειπτικής καµπύλης στο Fp. 
 

Το επόµενο µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πρόσθεση σε 

διάφορες οµάδες ελλειπτικών καµπυλών. 

Πεπερασµένο Γεωµετρικό Μοντέλο Ελλειπτικής Καµπύλης: Για παραπάνω 

εξάσκηση µπορείτε να εξασκηθείτε µε το javascript applet  που βρίσκεται στο εξής 

site:  

http://www.certicom.com/index.php?action=ecc_tutorial,ecc_tut_3_3 

 

∆οκιµάσαµε τα επόµενα: 

1. Αλλάξαµε τις µεταβλητές a και b για να δούµε τα σηµεία που 

προκύπτουν στην καµπύλη. 

2. ∆ιαλέξαµε ένα σηµείο P στη καµπύλη, και µετά διαλέξαµε άλλο 

ένα σηµείο Q. Τα προσθέσαµε µαζί. 

3. ∆ιαλέξαµε ένα σηµείο P και µετά το διπλασιάσαµε. 

4. ∆οκιµάσαµε να διπλασιάσουµε το P όταν yp = 0 (2P = 0, αφού  

yp = 0). 

5. ∆οκιµάσαµε να προσθέσουµε δύο σηµεία µε την ίδια τιµή x  

(P + Q = 0, αφού P = -Q). 
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Έστω ότι έχουµε την ελλειπτική καµπύλη y2 = x3 + 14x + 21 στο F23.  

 

 

Σχήµα 9: Η ελλειπτική καµπύλη y2 = x3 + 14x + 21 στο F23. 

 

Έστω ότι επιλέγουµε το σηµείο P(4, 7) που ανήκει σε αυτή. Ακολουθεί το 

σχήµα 10. 
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Σχήµα 10: Το σηµείο P(4, 7) στην ελλειπτική καµπύλη y2 = x3 + 14x 

+ 21 στο F23. 

 

Έστω ότι επιλέγουµε και το σηµείο Q(12, 13). Ακολουθεί το σχήµα 11. 
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Σχήµα 11: Τα σηµεία P(4, 7) και Q(12, 13) στην ελλειπτική καµπύλη 

y2 = x3 + 14x + 21 στο F23. 

 

Μετά τη πρόσθεση των 2 σηµείων θα έχουµε (σχήµα 12): 
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Σχήµα 12: Η πρόσθεση των 2 σηµείων P(4, 7) και Q(12, 13) στην 

ελλειπτική καµπύλη y2 = x3 + 14x + 21 στο F23. 

 

 

Επίσης, σε περίπτωση που θέλουµε να βρούµε το 2P θα έχουµε (σχήµα 13): 
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Σχήµα 13: Εύρεση του 2P στην ελλειπτική καµπύλη y2 = x3 + 14x + 

21 στο F23. 
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3.8.2 Εξάσκηση πάνω στις οµάδες ελλειπτικών καµπυλών στο Fp. 

 

1. Η εξίσωση ελλειπτικής καµπύλης y2 = x3 + 10x + 5 ορίζει µια οµάδα στο F17; 

 

Όχι, αφού: 

4a3 + 27b2 mod p  

= 4(10)3 + 27(5)2 mod 17  

= 4675 mod 17  

= 0 

Έτσι η ελλειπτική καµπύλη δεν ορίζει οµάδα διότι το 4a3 + 27b2 mod p είναι 0. 

 

 

2. Τα σηµεία P(2, 0) και Q(6, 3) βρίσκονται στην ελλειπτική καµπύλη y2 = x3 + x + 7 

του σώµατος F17; 

 

Το σηµείο P(2, 0) βρίσκεται στην ελλειπτική καµπύλη αφού ισχύει η ισότητα: 

(0)2 mod 17 = (2)3 + 2 + 7 mod 17  

0 mod 17 = 17 mod 17  

0 = 0. 

Αντίθετα το σηµείο Q(6, 3), δεν βρίσκεται στην ελλειπτική καµπύλη εφόσον η 

ισότητα δεν επαληθεύεται: 

(3)2 mod 17 = (6)3 + 6 + 7 mod 17  

9 mod 17 = 229 mod 17  

9 = 8, δεν ισχύει. 

 

 

3. Ποια είναι τα αρνητικά σηµεία των παρακάτω σηµείων της ίδιας ελλειπτικής 

καµπύλης του F17;   P(5, 8), Q(3, 0), R(0, 6) 

 

Το αρνητικό σηµείο ενός σηµείου P = (xP, yP) είναι το σηµείο –P = (xP, -yP mod p). 

Έτσι, αυτά θα είναι αντίστοιχα: -P(5, 9), -Q(3, 0), -R(0, 11)   
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4. Στην οµάδα ελλειπτικής καµπύλης που ορίζεται από την εξίσωση y2 = x3 + x + 7 

στο F17, πόσο κάνει το P + Q αν το P = (2, 0) και το  Q = (1, 3); 

 

s = (yP - yQ) / (xP - xQ) mod p = (-3) / 1 mod 17 = -3 mod 17 = 14  

xR = s2 - xP - xQ mod p = 196 - 2 - 1 mod 17 = 193 mod 17 = 6  

yR = -yP + s(xP - xR) mod p = 0 + 14(2 - 6) mod 17 = -56 mod 17 = 12  

Έτσι P + Q = (6, 12) 

 

 

5. Στην οµάδα ελλειπτικής καµπύλης που ορίζεται από τη y2 = x3 + x + 7 στο F17, 

πόσο κάνει το 2P αν το P = (1, 3); 

 

s = (3xP
2 + a) / (2yP ) mod p = 1217 3mod417 mod61)(3 1 =⋅=⋅+ −  

xR = s2 - 2xP mod p = 144 - 2 mod 17 = 142 mod 17 = 6  

yR = -yP + s(xP - xR) mod p = 517 63mod17 6)mod(1123 =−=−⋅+−   

Έτσι 2P = (6, 5) 
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3.9 Οµάδες Ελλειπτικών Καµπυλών στο F2
m. 

 

Υπάρχουν πολλά πεπερασµένα σηµεία σε µια καµπύλη του σώµατος m2
F . Οι 

παράγοντες του σώµατος m2
F  αποτελούν µια αλυσίδα από m bits. Οι κανόνες 

αριθµητικής στο m2
F  µπορούν να καθοριστούν από πολυωνυµική αναπαράσταση και 

από κανονική αναπαράσταση βάσης. Εφόσον, το m2
F  λειτουργεί σαν αλυσίδα bit, οι 

υπολογιστές µπορούν να εκτελέσουν την αριθµητική σε αυτό το σώµα αρκετά 

αποδοτικά. 

Μια ελλειπτική καµπύλη στο m2
F  σχηµατίζεται διαλέγοντας τους παράγοντες 

a και b από το m2
F  (µε µοναδικό όρο ότι το b είναι διάφορο του 0). Έχοντας στο 

σώµα m2
F  το χαρακτηριστικό ψηφίο 2 πάντα, η εξίσωση της ελλειπτικής καµπύλης 

είναι κατάλληλη για δυαδική αναπαράσταση: 

 

y2 + xy = x3 + ax2 + b 

 

Η ελλειπτική καµπύλη περιλαµβάνει όλα τα σηµεία (x, y) τα οποία 

ικανοποιούν την εξίσωση της ελλειπτικής καµπύλης στο m2
F  (όπου τα x και y είναι 

στοιχεία του m2
F ). Μια οµάδα ελλειπτικής καµπύλης στο m2

F  αποτελείται από τα 

σηµεία της αντίστοιχης ελλειπτικής καµπύλης, µαζί µε το σηµείο στο άπειρο, το Ο. 

Υπάρχουν πολλά πεπερασµένα σηµεία σε κάθε τέτοια καµπύλη. 

 

3.9.1 Παράδειγµα οµάδας ελλειπτικής καµπύλης στο F2
m.  

 

Η πρόσθεση µε αλυσίδες bit ελέγχεται από µια λειτουργία XOR. 

Σαν ένα µικρό παράδειγµα, θεωρήστε το σώµα 42
F , το οποίο ορίζεται µε την 

πολυωνυµική αναπαράσταση µε το µη αναγόµενο πολυώνυµο f(x) = x4 + x + 1. 

Το στοιχείο g = (0010) είναι γεννήτορας της οµάδας. Οι δυνάµεις του g είναι: 
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g0 = (0001) g1 = (0010) g2 = (0100) g3 = (1000) g4 = (0011) g5 = (0110)  

g6 = (1100) g7 = (1011) g8 = (0101) g9 = (1010) g10 = (0111) g11 = (1110)  

g12 = (1111)   g13 = (1101)   g14 = (1001)   g15 = (0001) 

Ο πιο απλός τρόπος για να γίνει πολλαπλασιασµός µεταξύ δύο αριθµών του 

σώµατος αυτού είναι η µέθοδος της ολίσθησης και πρόσθεσης. Με τη µέθοδο αυτή 

σε κάθε βήµα, τα ψηφία του ενός αριθµού µετακινούνται κατά µία θέση αριστερά 

και προστίθενται στα ψηφία του άλλου στοιχείου αν το αντίστοιχο ψηφίο είναι το 1. 

Σε µια αληθινή κρυπτογραφική εφαρµογή, η παράµετρος m πρέπει να είναι 

αρκετά µεγάλη ώστε να αποκλείσει την εύκολη δηµιουργία ενός τέτοιου πίνακα 

αλλιώς το κρυπτοσύστηµα θα σπάσει. Σύµφωνα µε τη σηµερινή εµπειρία, το  

m = 160 θα ήταν µια καλή επιλογή. Ο πίνακας επιτρέπει τη χρήση της 

σηµειογραφίας του γεννήτορα (ge) και όχι τόσο τη χρήση της σηµειογραφίας της 

αλυσίδας bit, η οποία χρησιµοποιείται στο παρακάτω παράδειγµα. Επίσης, 

χρησιµοποιώντας σηµειογραφία του γεννήτορα επιτρέπεται ο πολλαπλασιασµός 

χωρίς αναφορά στο µη αναγόµενο πολυώνυµο f(x) = x4 + x + 1. 

Έστω ότι έχουµε την ελλειπτική καµπύλη y2 + xy = x3 + g4x2 + 1. Εδώ είναι  

a = g4 και b = g0 = 1. Το σηµείο (g5, g3) ικανοποιεί την εξίσωση στο m2
F : 

y2 + xy = x3 + g4x2 + 1  

(g3)2 + g5g3 = (g5)3 + g4g10 + 1  

g6 + g8 = g15 + g14 + 1  

(1100) + (0101) = (0001) + (1001) + (0001)  

(1001) = (1001)  

Τα 15 σηµεία που επαληθεύουν την εξίσωση είναι:  

(1, g13) (g3, g13) (g5, g11) (g6, g14) (g9, g13) (g10, g8) (g12, g12)  

(1, g6) (g3, g8) (g5, g3) (g6, g8) (g9, g10) (g10, g) (g12, 0) (0, 1)  

Αυτά τα σηµεία παρουσιάζονται παρακάτω στο σχήµα 14. 

56 



 

 
Σχήµα 14: Ελλειπτική καµπύλη y2 + xy = x3 + g4x2 + 1 στο 42

F . 

 

3.10 Αριθµητική σε µια Οµάδα Ελλειπτικής Καµπύλης F2
m. 

 
 

Οι οµάδες ελλειπτικής καµπύλης στο σώµα m2
F   έχουν πεπερασµένο αριθµό 

σηµείων, και η αριθµητική τους δεν εµπλέκεται µε το λάθος λόγω 

στρογγυλοποίησης. Το γεγονός αυτό συνδυασµένο µε τη δυαδική  φύση του 

σώµατος, κάνει την αριθµητική του m2
F  να µπορεί να εκτελεστεί εύκολα από έναν 

υπολογιστή. 

 

3.10.1 Προσθέτοντας τα σηµεία P και Q. 

 

Το αρνητικό του σηµείου P = (xP, yP) είναι το σηµείο –P = (xP, xP + yP). Αν 

το P και το Q είναι ξεχωριστά σηµεία τέτοια ώστε το P είναι διάφορο του –Q, τότε 

 P + Q = R όπου  

s = (yP - yQ) / (xP + xQ)  

xR = s2 + s + xP + xQ + a και yR = s(xP + xR) + xR + yP
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Όπως µε τις οµάδες ελλειπτικών καµπυλών πραγµατικών αριθµών, P + (-P) = 

O, το σηµείο στο άπειρο. Επίσης, P + O = P για όλα τα σηµεία P σε µια οµάδα 

ελλειπτικής καµπύλης. 

 

3.10.2 ∆ιπλασιάζοντας το σηµείο P. 

 

Αν το xP = 0, τότε 2P = O 

Θεωρώντας ότι το xP δεν είναι 0, 

2P = R όπου 

s = xP + yP / xP  

xR = s2+ s + a και R
2

PR x1)(sxy ⋅++=

Θυµηθείτε ότι το a είναι ένας από τους παραµέτρους της ελλειπτικής καµπύλης και 

ότι το s είναι η κλίση της γραµµής που τέµνει τα P και Q. 
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3.11 Παραδείγµατα για την κατανόηση των οµάδων ελλειπτικών 
καµπυλών στο F2

m. 
 

3.11.1 Ένα µοντέλο ελλειπτικής καµπύλης στο F2
m. 

 

Το επόµενο µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν πείραµα στην πρόσθεση 

και στο διπλασιασµό σε ορισµένες οµάδες ελλειπτικών καµπυλών του 42
F . 

 Πεπερασµένο Γεωµετρικό Μοντέλο Ελλειπτικής Καµπύλης στο 42
F . Το 

συγκεκριµένο applet βρίσκεται στο εξής site:  

http://www.certicom.com/index.php?action=ecc_tutorial,ecc_tut_4_3 

 

∆οκιµάσαµε τα επόµενα πειράµατα: 

1. Αλλάξαµε τις µεταβλητές a και b για να βρούµε τα σηµεία που 

προκύπτουν στη καµπύλη. 

2. Επιλέξαµε ένα σηµείο P στη καµπύλη, µετά επιλέξαµε ένα σηµείο 

Q, και τέλος τα προσθέσαµε µαζί. 

3. Επιλέξαµε ένα σηµείο P στη καµπύλη και µετά το διπλασιάσαµε. 

4. ∆οκιµάσαµε να διπλασιάσουµε το P για g0. 

5. ∆οκιµάσαµε να προσθέσουµε δύο σηµεία που έχουν ίδια τιµή x. 

 

Στο σχήµα 15 έχουµε τα σηµεία της ελλειπτικής καµπύλης: 

 y2 + xy = x3 + g2x2 + g4 στο 42
F . 
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Σχήµα 15: Τα στοιχεία της ελλειπτικής καµπύλης y2 + xy = x3 + g4x2 + 1 

στο 42
F . 

 

Έστω ότι επιλέγουµε το σηµείο P(g2, g7). Ακολουθεί το σχήµα 16. 
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Σχήµα 16: Το σηµείο P(g2, g7) της ελλειπτικής καµπύλης y2 + xy = x3 + 

g4x2 + 1 στο 42
F . 

 

Έστω ότι επιλέγουµε το σηµείο Q(g6, g4). Ακολουθεί το σχήµα 17. 
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Σχήµα 17: Τα σηµεία P(g2, g7) και  Q(g6, g4) της ελλειπτικής καµπύλης 

y2 + xy = x3 + g4x2 + 1 στο 42
F . 

 

Μετά τη πρόσθεση των 2 σηµείων θα έχουµε (σχήµα 18): 
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Σχήµα 18: Η πρόσθεση των σηµείων P(g2, g7) και  Q(g6, g4) της 

ελλειπτικής καµπύλης y2 + xy = x3 + g4x2 + 1 στο 42
F . 

 

Επίσης, σε περίπτωση που θέλουµε να βρούµε το 2P θα έχουµε (σχήµα 19): 
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Σχήµα 19: Εύρεση του 2P στην ελλειπτική καµπύλη y2 + xy = x3 + g4x2 + 1 

στο 42
F . 

 

3.11.2 Εξάσκηση πάνω στις οµάδες ελλειπτικών καµπυλών στο F2
m. 

 

Οµάδες Ελλειπτικών Καµπυλών στο m2
F . 

 

1. Η εξίσωση ελλειπτικής καµπύλης y2 + xy = x3 + g5x2 + g6  ορίζει µια οµάδα στο 

32
F ; 

 

Αφού η παράµετρος b = 6 δεν είναι 0, η εξίσωση y2 + xy = x3 + g5x2 + g6 ορίζει µια 

οµάδα στο 32
F .
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2. Τα σηµεία P(g3, g6), Q(g5, g2) ανήκουν στην ελλειπτική καµπύλη  

y2 + xy = x3 + g2x2 + g6 στο 32
F ; 

 

Το σηµείο P(g3, g6) ανήκει στην ελλειπτική καµπύλη y2 + xy = x3 + g2x2 + g6 στο 

σώµα 32
F , αφού επαληθεύει την εξίσωση: 

(g6)2 + (g3)(g6) = (g3)3+ g2(g3)2 + g6 (Οι παράγοντες ανάγονται σε modulo g7) 

g5 + g2 = g2 + g + g6 

(111) + (100) = (100) + (010) + (101)  

(011) = (011)  

g3 = g3 

Όµως, το σηµείο Q(g5, g2) δεν ανήκει στην ελλειπτική καµπύλη, αφού δεν 

επαληθεύει την εξίσωση: 

(g2)2 + (g5)(g2) = (g5)3+ g2(g5)2 + g6  

g4 + 1 = g + g5 + g6 

(110) + (001) = (001) + (111) + (101)  

(111) = (000)  

g5 = 0 δεν ισχύει.  

 

3. Ποια είναι τα αρνητικά σηµεία των παρακάτω σηµείων της ελλειπτικής καµπύλης 

στο 32
F  (P(g3, g6), Q(g, 0), R(0, g3)); 

 

Τα αρνητικά σηµεία ορίζονται ως (xP, xP + yP) 

-P = (g3, g3 + g6) = (g3, g4)  

-Q = (g, g + 0) = (g, g)  

-R = (0, 0 + g3) = (0, g3) 

 

 

4. Στην οµάδα ελλειπτικής καµπύλης y2 + xy = x3 + g2x2 + g6 στο 32
F , πόσο κάνει  

P + Q αν P = (g2, g6) και Q = (g5, g5); 
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P + Q = R όπου:  

s = (yP - yQ) / (xP + xQ) = (g6 + g5) / (g2 + g5) = g / g3 = g-2 = g5  

xR = s2 + s + xP + xQ + a = g3 + g5 +g2 + g5 + g2 = g3  

yR = s(xP + xR) + xR + yP = g5 (g2 + g3) + g5 + g6 = g5 g5 + g3 + g6 = g3 + g3 + g6 = g6  

Έτσι P + Q = (g3, g6) 

 

 

5. Στην οµάδα ελλειπτικής καµπύλης y2 + xy = x3 + g2x2 + g6 στο 32
F , πόσο κάνει 2P 

αν P = (g3, g4); 

 

2P = R όπου:  

s = xP + yP / 2xP = g3 + g4 / g3 = g3 + g = 1  

xR = s2 + s + a = 1 + 1 + g2 = g2 

yR = xP + (s + 1) xR = g3 + 0 g2 = g3 

Έτσι 2P = (g2, g3) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. Οµάδες Ελλειπτικών Καµπυλών και το Πρόβληµα του 

∆ιακριτού Λογαρίθµου. 

 

4.1 Εισαγωγή στο πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου. 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται ο ορισµός του προβλήµατος του διακριτού 

λογαρίθµου ή αλλιώς DLP (Discrete Logarithm Problem), προβάλλεται η σηµασία 

του στις κρυπτογραφικές εφαρµογές και εξηγούνται αρκετά λεπτοµερειακά οι 

βασικότεροι αλγόριθµοι επίλυσής του. Ο πιο γρήγορος αλγόριθµος επίλυσης του 

συγκεκριµένου προβλήµατος είναι ο Index Calculus [28].  

Η δηµιουργία κάποιου κρυπτοσυστήµατος είναι ένα δύσκολο µαθηµατικό 

πρόβληµα το οποίο λύνεται αρκετά δύσκολα. Το πρόβληµα του διακριτού 

λογαρίθµου είναι η βάση για την ασφάλεια πολλών κρυπτοσυστηµάτων 

συµπεριλαµβανοµένου του Κρυπτοσυστήµατος των Ελλειπτικών Καµπυλών. Πιο 

συγκεκριµένα, η ECC (Elliptic Curve Cryptography)  βασίζεται στη δυσκολία του 

Προβλήµατος του ∆ιακριτού Αλγορίθµου στις Ελλειπτικές Καµπύλες ECDLP 

(Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem). 

Θυµηθείτε ότι εξετάσαµε γεωµετρικά δύο καθορισµένες πράξεις σε 

συγκεκριµένες οµάδες ελλειπτικών καµπυλών. Αυτές οι δύο πράξεις ήταν η 

πρόσθεση σηµείων και ο διπλασιασµός σηµείων. Επιλέγοντας ένα σηµείο P από µια 

οµάδα ελλειπτικής καµπύλης, µπορούµε να βρούµε το διπλάσιο του παίρνοντας το 

σηµείο 2P. Μετά µπορούµε να προσθέσουµε ξανά το σηµείο P στο σηµείο 2P και να 

πάρουµε το σηµείο 3P. Ο καθορισµός του σηµείου nP µε αυτό τον τρόπο αναφέρεται 

ως Βαθµωτός Πολλαπλασιασµός ενός σηµείου. Το ECDLP βασίζεται στη δυσκολία 

εύρεσης των παραγόµενων στοιχείων του βαθµωτού πολλαπλασιασµού. 
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4.2 Βαθµωτός Πολλαπλασιασµός. 

 

Στην ιστοσελίδα http://www.certicom.com/index.php?action=ecc_tutorial, 

ecc_tut_5_1  υπάρχει κάποιο java applet το οποίο παρουσιάζει το βαθµωτό 

πολλαπλασιασµό µέσα από ένα συνδυασµό διπλασιασµού  και προσθέσεων κάποιων 

σηµείων.  

Ενώ είναι σύνηθες να χρησιµοποιούµε το σύµβολο της πρόσθεσης για να 

περιγράψουµε µια οµάδα ελλειπτικής καµπύλης, η χρήση του συµβόλου του 

πολλαπλασιασµού είναι περισσότερο διαισθητική. Συγκεκριµένα, σκεφτείτε την 

πράξη του «βαθµωτού πολλαπλασιασµού» µε το σύµβολο της πρόσθεσης: Έτσι, 

υπολογίζουµε το kP προσθέτοντας µαζί k φορές το σηµείο P. Χρησιµοποιώντας το 

σύµβολο του πολλαπλασιασµού, η πράξη αυτή είναι σαν να πολλαπλασιάζουµε µαζί 

k αντίγραφα του σηµείου P, παίρνοντας το σηµείο Pk P....PPPP =⋅⋅⋅⋅⋅ . 

Παρακάτω ακολουθούν κάποια ενδεικτικά σχήµατα της εφαρµογής για την 

εύρεση του διακριτού λογαρίθµου: 

 
Σχήµα 20: Η ελλειπτική καµπύλη y2 = x3 – 3x + 3. 

68 



 

Παίρνουµε ένα σηµείο P πάνω στην ελλειπτική καµπύλη και φέρουµε την 

εφαπτόµενη στο σηµείο αυτό. 

 

 
Σχήµα 21: Η εφαπτόµενη της ελλειπτική καµπύλη y2 = x3 – 3x + 3 στο 

σηµείο P. 

 

Στη συνέχεια, από το σηµείο στο οποίο τέµνεται η εφαπτόµενη από το P µε την 

ελλειπτική καµπύλη φέρνουµε την κάθετο στον άξονα των x. 
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Σχήµα 22: Το σηµείο στο οποίο τέµνεται η εφαπτόµενη από το P µε την 

ελλειπτική καµπύλη και το σηµείο 2P. 

 

Έτσι προκύπτει το σηµείο 2P. Με παρόµοιο τρόπο βρίσκουµε και το 3P. 

Φέρνουµε την ευθεία που τέµνει το 2P µε το P. Η προέκτασή της τέµνει την 

ελλειπτική καµπύλη σε ένα τρίτο σηµείο.  
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Σχήµα 23: Το σηµείο στο οποίο τέµνεται το P µε το σηµείο 2P. 

 

Στη συνέχεια φέρνουµε την κάθετη από αυτό το σηµείο στον άξονα x. Έτσι 

βρίσκουµε το σηµείο 3P. 
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Σχήµα 24: Το σηµείο 3P. 

 

Με παρόµοιο τρόπο στα επόµενα σχήµατα βρίσκουµε τα 4P, 5P, 6P και 7P 

αντίστοιχα. 

 

72 



 

 
 

Σχήµα 25: Το σηµείο 4P. 
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Σχήµα 26: Το σηµείο 5P και 6P. 
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Σχήµα 27: Το σηµείο 6P και 7P. 
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4.3 Το Πρόβληµα του ∆ιακριτού Λογαρίθµου σε Ελλειπτική Καµπύλη 
(ECDLP). 

 

Στην πολλαπλασιαστική οµάδα *
pZ , το πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου 

είναι: ∆οσµένων των στοιχείων r και q της οµάδας, και p ένας πρώτος αριθµός, να 

βρεθεί ο αριθµός k τέτοιος ώστε r = qk mod p. Αν οι οµάδες ελλειπτικών καµπυλών 

περιγράφονται µε τη πράξη του συµβόλου του πολλαπλασιασµού τότε το πρόβληµα 

του διακριτού λογαρίθµου θα είναι: ∆οσµένων των σηµείων P και Q σε µια οµάδα, 

να βρεθεί ένας αριθµός τέτοιος ώστε Pk = Q. Ο k λέγεται διακριτός λογάριθµος του 

Q µε βάση το P. Όταν η οµάδα ελλειπτικής καµπύλης περιγράφεται από τη πράξη 

της πρόσθεσης, το πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου είναι: ∆οσµένων των 

σηµείων P και Q  σε µια οµάδα να βρεθεί ο αριθµός k τέτοιος ώστε kP = Q. 

 

Παράδειγµα: 

Σε µια οµάδα ελλειπτικής καµπύλης της µορφής y2 = x3 + 9x + 17 στο σώµα 

F23, ποιος είναι ο διακριτός λογάριθµος k του Q = (4, 5) µε βάση το P = (16, 5); 

Ένας (λογικός) τρόπος να βρούµε το k είναι να υπολογίσουµε τα 

πολλαπλάσια του P µέχρι να βρούµε το Q. Τα πρώτα πολλαπλάσια του P είναι: 

P = (16, 5), 2P = (20, 20), 3P = (14,14), 4P = (19, 20), 5P = (13,10),  

6P = (7, 3), 7P = (8, 7), 8P = (12, 17), 9P = (4, 5). 

Αφού το 9P = (4, 5) = Q, ο διακριτός λογάριθµος του Q µε βάση το P είναι το 

k = 9. 

Σε µια αληθινή εφαρµογή, το k θα µπορούσε να είναι αρκετά µεγάλο έτσι 

ώστε να είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί µε αυτόν τον τρόπο. 

 

4.3.1 Ένα Παράδειγµα του Προβλήµατος ∆ιακριτού Λογαρίθµου σε 
Ελλειπτική Καµπύλη. 

 

Ποιος είναι ο διακριτός λογάριθµος του Q(-0,35, 2,39) µε βάση το  

P(-1,65, -2,79) της οµάδας ελλειπτικής καµπύλης y2 = x3 - 5x + 4 των πραγµατικών 

αριθµών; 
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Σχήµα 28: Τα σηµεία Q(-0,35, 2,39) και P(-1,65, -2,79) της οµάδας ελλειπτικής 

καµπύλης y2 = x3 - 5x + 4 των πραγµατικών αριθµών. 

 

4.3.2 Η λύση του προβλήµατος ECDLP. 
 

Στην ιστοσελίδα http://www.certicom.com/index.php?action=ecc_tutorial, 

ecc_tut_5_3_1 παρουσιάζεται ο λογάριθµος του Q µε βάση το P: 

Ξεκινώντας από το P βρίσκουµε 2P, 3P, 4P, 5P, 6P και 7P. Εκεί σταµατάµε 

αφού βλέπουµε ότι ισχύει το P + 6P είναι 7P = Q. Έτσι το 7 είναι ο ζητούµενος 

λογάριθµος.  

Παρακάτω ακολουθούν κάποια σχήµατα που παρουσιάζουν τη λύση του 

προηγούµενου προβλήµατος: 
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Σχήµα 29: Εύρεση του διακριτού λογάριθµου του Q(-0,35, 2,39) µε βάση το  

P(-1,65, -2,79) της οµάδας ελλειπτικής καµπύλης y2 = x3 - 5x + 4 των 

πραγµατικών αριθµών. Αρχικά βρίσκουµε το 2P. 
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Σχήµα 30: Εύρεση του 3P και 4P. 
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Σχήµα 31: Εύρεση του 5P και 6P. 
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Σχήµα 32: Εύρεση του 7P = Q. 
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4.3.3 Οι κυριότερες εφαρµογές των διακριτών λογαρίθµων. 
 
 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι διακριτοί λογάριθµοι χρησιµοποιούνται τόσο 

πολύ στην κρυπτογραφία είναι γιατί έχουν τις ιδιότητες µιας συνάρτησης µοναδικής 

κατεύθυνσης (one-way). One-way συνάρτηση y = f(x) είναι µία συνάρτηση για την 

οποία ο υπολογισµός του y δοθέντος του x είναι πολύ εύκολος, ενώ αντίθετα, είναι 

πολύ δύσκολο να υπολογιστεί το x µε δεδοµένη την τιµή του y. Πράγµατι και για τον 

διακριτό λογάριθµο, είναι πολύ εύκολο να υπολογιστεί το y = gx από τα g και x, ενώ 

είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί το loggy. Η δυσκολία επίλυσης του DLP είναι 

τόσο µεγάλη έτσι ώστε για τα σώµατα Fq µε τάξη q ≈ 10150 και µεγαλύτερη, το 

πρόβληµα να είναι µη επιλύσιµο πρακτικά και τα σώµατα αυτά να θεωρούνται 

επαρκώς ασφαλή για όλες τις κρυπτογραφικές εφαρµογές [16]. 

Η πιο απλή εφαρµογή του DLP αφορά την απόδειξη της γνησιότητας του 

χρήστη (user authentication). Για παράδειγµα σε ένα σύστηµα πολλών χρηστών, 

κάθε χρήστης έχει ένα login και ένα password το οποίο πρέπει να µείνει κρυφό για 

οποιονδήποτε άλλο χρήστη. Το να καταχωρηθούν όλα τα passwords σε ένα αρχείο 

είναι αρκετά ριψοκίνδυνο γιατί κάποιος τρίτος θα µπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση 

στο αρχείο και να εισβάλει στο σύστηµα. Αντί λοιπόν να αποθηκεύεται ένα 

password xi για κάθε χρήστη i, θα µπορούσε να επιλέγεται ένα πεπερασµένο σώµα 

Fq και ένα στοιχείο g και στο αρχείο να αποθηκεύονται οι τιµές qi
x Fyg i ∈=  για 

κάθε χρήστη i και να συγκρίνεται το αποτέλεσµα µε κάποιο άλλο αρχείο. Έτσι, 

ακόµα και αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο, θα πρέπει πρώτα να λύσει 

το DLP για να βρει τα xi [17]. 

Μια ακόµα εφαρµογή βρίσκεται στην ανταλλαγή κλειδιών µεταξύ δύο 

χρηστών. ∆ύο χρήστες που θέλουν να επικοινωνήσουν µυστικά σε ένα κανάλι που 

δεν είναι ασφαλές πρέπει πρώτα να συµφωνήσουν σε ένα µυστικό κλειδί κοινό και 

στους δύο, το οποίο και θα χρησιµοποιούν για να κωδικοποιούν και να 

αποκωδικοποιούν τα µηνύµατα που στέλνει ο ένας στον άλλο. 'Ένας ασφαλής 

αλγόριθµος για ανταλλαγή κλειδιών είναι ο αλγόριθµος των Diffie και Hellman 

(Diffie-Hellman key exchange protocol). Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο αυτό, 

επιλέγεται ένα πεπερασµένο σώµα Fq και ένα στοιχείο g τα οποία είναι γνωστά και 

στους δύο χρήστες. Κάθε χρήστης επιλέγει ένα ιδιωτικό κλειδί xi µε 2qx2 i −≤≤ , 
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το οποίο είναι µυστικό σε όλους τους άλλους χρήστες και κάνει γνωστό το δηµόσιο 

κλειδί του qi
x Fyg i ∈= . Ο χρήστης Α στέλνει το δηµόσιο κλειδί του yA στον Β και 

ο Β το δηµόσιο κλειδί του yB στον Α. 'Έτσι τελικά και οι δύο µπορούν να 

µοιράζονται το ίδιο κλειδί ABBA x
B

x
A

xx yyg ==  υψώνοντας ο καθένας το δηµόσιο 

κλειδί του άλλου σε δύναµη ίση µε το ιδιωτικό τους κλειδί. Γίνεται κατανοητό 

λοιπόν ότι µόνο αν µπορέσει κάποιος να λύσει το DLP θα µπορούσε να σπάσει το 

σύστηµα και να βρει το κοινό κλειδί BAxxg  των δύο χρηστών. 

Οι διακριτοί λογάριθµοι χρησιµοποιούνται επίσης στην κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση µηνυµάτων. Έστω ότι ο χρήστης Α επιθυµεί να στείλει ένα 

µήνυµα m στον χρήστη Β. Τότε επιλέγει ένα c, µε 1qc1 −≤≤  και 11)q  (c, =−  

(δηλαδή τα c και q - 1 είναι µεταξύ τους πρώτοι ή αλλιώς gcd(c, q- 1) = 1) και 

µεταδίδει το κρυπτογραφηµένο µήνυµα x = mc στον Β. Ο Β µε τη σειρά του επιλέγει 

έναν ακέραιο d, όπου 1qd1 −≤≤  και (d, q – 1) = 1 και µεταδίδει πίσω στον Α το 

µήνυµα cdd mxy == . Ο Α υπολογίζει το 
'cyz =  όπου 1)q (mod 1cc ' −=⋅  και 

στέλνει το z στον Β. Ο Β τελικά, για να δει το αρχικό µήνυµα m, υπολογίζει το 
'dz  

µε 1)q 1(moddd ' −=⋅  αφού mmz
'' ddd == ⋅ . Εποµένως κάποιος τρίτος µόνο αν 

έλυνε το DLP θα µπορούσε να ανακτήσει το µήνυµα m από τα µεταδιδόµενα 

κρυπτογραφηµένα µηνύµατα mc, mcd και md [17]. 

Τέλος, µία εφαρµογή του DLP βρίσκεται σε έναν αλγόριθµο για δηµιουργία 

ψηφιακών υπογραφών. Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωµατώνονται στα µηνύµατα που 

στέλνει για παράδειγµα ένας χρήστης Α, για να επιβεβαιώσουν τον χρήστη Β πως 

πράγµατι τα µηνύµατα στέλνονται από τον Α και όχι από κάποιον που προσποιείται 

ότι είναι ο Α. Έτσι, οι ψηφιακές υπογραφές αποτελούν δικλείδα ασφαλείας για τον Α 

ο οποίος µπορεί να αποδείξει πως ένα µήνυµα δεν στάλθηκε από αυτόν αλλά από 

κάποιον «πλαστογράφο» (π.χ. σε ένα δικαστήριο όπου ο Α µπορεί να αποδείξει έτσι 

την αθωότητά του).  

Ο πλέον γνωστός αλγόριθµος δηµιουργίας ψηφιακών υπογραφών είναι ο 

αλγόριθµος του ElGamal. Κάθε χρήστης Α για να υπογράψει ένα µήνυµα m, µε 

1qm1 −≤≤ , υπολογίζει και στέλνει στους χρήστες µε τους οποίους θέλει να 

επικοινωνήσει ένα ζευγάρι ακεραίων (r, s) µε 1qsr,1 −≤≤ .  
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Τα r και s είναι ίσα µε: 

 

p mod gr k≡  

r)x(mks A
1 −≡ −  

όπου ο k είναι ένας τυχαίος ακέραιος 2qk1 −≤≤  τέτοιος ώστε 

gcd 11)q(k, =− . Το xA είναι το ιδιωτικό κλειδί του Α. Η υπογραφή του Α 

επικυρώνεται από έναν χρήστη Β, ο οποίος γνωρίζει το µήνυµα m, ως εξής: 

υπολογίζει δύο ποσότητες gm και q) (modr)(y sr
A και αν τις βρει ίσες τότε πράγµατι 

το µήνυµα m έχει υπογραφεί από τον Α. ∆ιαφορετικά κάποιος τρίτος έχει αλλοιώσει 

το µήνυµα αφού κάθε αλλαγή στο µήνυµα είναι καταστροφική για την υπογραφή. Οι 

δύο αυτές ποσότητες πρέπει να βγουν ίσες γιατί: 
sr

A
skrxksrxm r)(y)(g)(ggg AA === + . 

Το κλειδί xA είναι απαραίτητο για την υπογραφή του µηνύµατος και κάποιος 

τρίτος για να προσποιηθεί τον Α θα πρέπει να το γνωρίζει. Αυτό όµως µπορεί να 

συµβεί µόνο αν µπορέσει και λύσει το DLP [17]. 
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4.4 Σύγκριση της χρήσης των ελλειπτικών καµπυλών στη λύση του 
προβλήµατος DLP µε τη χρήση συµβατικών κρυπτογραφικών 
συστηµάτων. 

 

Στην ενότητα αυτή συζητούνται οι πρακτικές συνέπειες της χρήσης του 

συνόλου E(Fq) µιας κατάλληλα επιλεγµένης ελλειπτικής καµπύλης για την εφαρµογή 

ενός κρυπτογραφικού συστήµατος που βασίζεται στο ECDLP, αντιπαραθέτοντας την 

µε την χρήση συµβατικών συστηµάτων στο σύνολο *
pF . Η παρατήρηση που γίνεται 

όσον αφορά το µέγεθος του κλειδιού είναι ότι, η καλύτερη γνωστή µέθοδος για την 

επίλυση του ECDLP είναι εκθετικής πολυπλοκότητας στο µέγεθος (σε bits) των 

q] [logn 2=  στοιχείων του σώµατος Fq, ενώ αλγόριθµοι που έχουν υποεκθετική 

πολυπλοκότητα, για αριθµό στοιχείων  p] [logN 2= , είναι διαθέσιµοι για το DLP 

στο *
pF  [28]. 

Πιο αναλυτικά, οι καλύτεροι γνωστοί γενικοί αλγόριθµοι για το ECDLP 

έχουν πολυπλοκότητα ανάλογη µε: 

2
1

2
n

EC q2(n)C ==  

Ορίζεται η συνάρτηση: 

)p) log (logp) (c(log expc)(u,L u)(1u
p

−=  

όπου log ο φυσικός λογάριθµος. Όταν u = 1, η συνάρτηση Lp είναι εκθετική 

στο log p, ενώ για u =  0 είναι πολυωνυµική στο Lp. Όταν 0 < u < 1 η συµπεριφορά 

της συνάρτησης είναι µεταξύ πολυωνυµικής και εκθετικής, και αναφέρεται σαν 

υποεκθετική. 

∆ιακριτοί λογάριθµοι στο Fp µπορούν να βρεθούν σε χρόνο ανάλογο προς 

),c,3
1(L 0p  όπου 1,92.)9

64(c 3
1

0 ≈= Σε σχέση µε το N, και παραλείποντας τους 

σταθερούς όρους, η πολυπλοκότητα είναι: 

).2)) log (N (logN(c exp(N)C 3
2

3
1

0CONV =  

(όπου το CONV προέρχεται από το conventional = συµβατικός). 

Εξισώνοντας το CEC και το CCONV (και παραλείποντας πάλι τους σταθερούς 

όρους), αποδεικνύεται ότι για παρόµοια επίπεδα ασφαλείας, πρέπει να ισχύει: 
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3
2

3
1

2)) log (N (logβNn =  

όπου 4,91.
2) (log

2c
3

2
0 ≈=β  

 

Τώρα, οι παράµετροι n και N µπορούν να ερµηνευτούν σαν τα µεγέθη των 

κλειδιών, σε bits, για τα αντίστοιχα κρυπτογραφικά συστήµατα (ελλειπτικών 

καµπυλών και συµβατικών). Αυτό που παρατηρείται λοιπόν είναι ότι το µέγεθος 

κλειδιού σε ένα σύστηµα ελλειπτικών καµπυλών αυξάνεται µε ρυθµό ελαφρώς 

γρηγορότερο από την κυβική ρίζα του αντίστοιχου µεγέθους κλειδιού για τα 

συµβατικά συστήµατα, για την επίτευξη περίπου ισοδύναµης κρυπτογραφικής ισχύς 

[11]. 

 
Σχήµα 33: Γραφική παράσταση του µεγέθους κλειδιού ενός συµβατικού. 

κρυπτογραφικού συστήµατος σε σχέση µε ένα κρυπτογραφικό σύστηµα βασισµένο 

σε ελλειπτικές καµπύλες, ως αναφορά το πρόβληµα επίλυσης του ∆ιακριτού 

Λογαρίθµου ECDLP. 
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Η προηγούµενη σχέση φαίνεται στη προηγούµενη γραφική παράσταση, όπου 

για παράδειγµα κλειδιά µεγέθους 1024 και 4096 bits (µεγέθη που χρησιµοποιούνται 

πολύ συχνά στον RSA) αντιστοιχούν σε κλειδιά µεγέθους 173 και 313 bits 

αντίστοιχα, για συστήµατα ελλειπτικών καµπυλών [13]. 

Ωστόσο, µια δίκαιη σύγκριση θα έπρεπε να λαµβάνει επίσης υπόψη της την 

πολυπλοκότητα εφαρµογής του κάθε κρυπτογραφικού συστήµατος. Γενικά όµως, οι 

βασικές πράξεις σε ένα σύστηµα ελλειπτικών καµπυλών είναι πιο πολύπλοκες από 

τις αντίστοιχες σε ένα συµβατικό σύστηµα. Παρόλα αυτά το παραπάνω σχήµα 

εξηγεί το πρόσφατο ενδιαφέρον για την κρυπτογραφία µε τη χρήση ελλειπτικών 

καµπυλών αφού θεωρείται λιγότερο «ακριβή». Πρακτικά, µικρότερα µήκη κλειδιών 

µπορούν να µεταφραστούν σε γρηγορότερη υλοποίηση, µε µικρότερη κατανάλωση 

ισχύος και µε τη χρήση µικρότερης επιφάνειας πυριτίου. 

 
Σχήµα 34: Υπολογιστική δύναµη που απαιτείται για να τον υπολογισµό του 

ECDLP µε τη µέθοδο του Pollard. 

 

Επίσης, αρκετά χρήσιµο για πολλά συµπεράσµατα, σχετικά µε την 

υπολογιστική δύναµη που χρειάζεται για να λυθεί το πρόβληµα του διακριτού 

λογαρίθµου στις ελλειπτικές καµπύλες (ECDLP) µε τη µέθοδο του Pollard, είναι το 

σχήµα 34. Όπου MIPS, είναι Εκατοµµύρια Εντολές Ανά ∆ευτερόλεπτο (Million 

Instructions Per Second). Υποθέτοντας ότι ένας υπολογιστής που έχει δύναµη 1 

MIPS µπορεί να εκτελεί 4·104 προσθέσεις σηµείων ελλειπτικής καµπύλης το 

δευτερόλεπτο, βλέπουµε τη µεγάλη δυσκολία επίλυσης του προβλήµατος [3]. 

Εποµένως, βλέπουµε ότι το ECDLP είναι αρκετά ανθεκτικό σε επιθέσεις από 

τρίτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. Οι κυριότερες εφαρµογές των Ελλειπτικών Καµπυλών 
στην  Κρυπτογραφία (ECC) και οι αλγόριθµοί τους. 
 
 

5.1 Εισαγωγή 
 
 

Από µόνη της η Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καµπυλών είναι µαθηµατικές 

εξισώσεις. Για να γίνει χρήσιµη στην ασφάλεια, αυτή πρέπει να εφαρµοστεί µέσα σε 

αλγόριθµους. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι αλγόριθµοι. Οι παρακάτω είναι οι πιο 

πρόσφατοι που χρησιµοποιήθηκαν στη κρυπτογραφία [9]. 

 

Ψηφιακές Υπογραφές 

 

• ECDSA: Elliptic Curve Digital Signature Algorithm  

• ECPVS: Elliptic Curve Pintsov Vanstone Signatures  

• ECNR: Elliptic Curve Nyberg Rueppel  

 

Ανταλλαγή Κλειδιού 

 

• ECDH: Elliptic Curve Diffie - Hellman  

• ECMQV: Elliptic Curve Menezes – Qu - Vanstone  

 

Κρυπτογράφηση – Αποκρυπτογράφηση 

 

• ECIES: Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme 

 

Στις επόµενες ενότητες θα γίνει περιγραφή των αντίστοιχων πρώτων από 

κάθε περίπτωση: ECDSA, ECMQV και ECIES. 
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5.2 Ο αλγόριθµος δηµιουργίας ψηφιακής υπογραφής µε τη χρήση 
ελλειπτικών καµπυλών (ECDSA). 

 

Οι ψηφιακές υπογραφές είναι το αντίστοιχο των χειρόγραφων υπογραφών σε 

ψηφιακή µορφή. Συγκεκριµένα πρόκειται για έναν αριθµό που εξαρτάται από µία 

µυστική πληροφορία (µυστικό κλειδί) που κατέχει µόνο ο υπογράφων και από το 

µήνυµα που υπογράφεται. Η ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να είναι επαληθεύσιµη, 

δηλαδή να µπορεί να αποδειχθεί ότι όντως ανήκει στο άτοµο που υπέγραψε χωρίς να 

χρειάζεται να αποκαλυφθεί το µυστικό κλειδί [18].  

Μία κατηγορία ψηφιακών υπογραφών που χρησιµοποιούνται είναι εκείνες 

που κατασκευάζονται µε τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών [24]. Όπως γνωρίζουµε η 

κρυπτογράφηση γίνεται µε τη βοήθεια του δηµοσίου κλειδιού και η 

αποκρυπτογράφηση γίνεται µόνον από αυτόν που γνωρίζει το ιδιωτικό κλειδί. 

Αντίθετα, στις ψηφιακές υπογραφές µόνο αυτός που υπογράφει έχει το µυστικό 

κλειδί και αυτός που επικυρώνει την υπογραφή πρέπει να έχει το δηµόσιο. 

  Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί ο αλγόριθµος για κατασκευή ψηφιακής 

υπογραφής µε τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών (Elliptic Curve Digital Signature 

Algorithm - ECDSA), όπως αναφέρεται στην εργασία [19] και στο βιβλίο [10]. 

Ο ECDSA αλγόριθµος έχει να κάνει µε µη συµµετρικές υπογραφές µε 

παράρτηµα (asymmetric digital signature with appendix). Μη συµµετρική είναι η 

ψηφιακή υπογραφή που χρειάζεται ένα ιδιωτικό κλειδί για να δηµιουργηθεί και ένα 

αντίστοιχο δηµόσιο για να επαληθευτεί. Υπογραφή µε παράρτηµα είναι αυτή που 

δεν εφαρµόζεται απευθείας στο µήνυµα αλλά στην έξοδο µιας hash συνάρτησης που 

έχει σαν είσοδο το µήνυµα αυτό. Όπως θα δούµε παρακάτω εφαρµόζοντας τον 

αλγόριθµο, η ασφάλεια των ψηφιακών υπογραφών βασίζεται στην δυσκολία 

επίλυσης του προβλήµατος του διακριτού λογαρίθµου (ECDLP) [11]. 

89 



 

5.2.1 Παράµετροι σώµατος. 
 

Οι παράµετροι σώµατος (domain parameters) για ένα κρυπτογραφικό 

πρωτόκολλο (βασισµένο στις ελλειπτικές καµπύλες) αποτελούνται από µία 

κατάλληλα επιλεγµένη ελλειπτική καµπύλη Ε ορισµένη σε ένα πεπερασµένο σώµα 

Fq και ένα σηµείο )E(FP q∈ . Οι παράµετροι σώµατος είτε χρησιµοποιούνται από 

ένα µόνο χρήστη, είτε από µία οµάδα από χρήστες. 

Πιο συγκεκριµένα, οι παράµετροι σώµατος είναι οι παρακάτω (στη 

συγκεκριµένη περίπτωση οι παράµετροι σώµατος είναι σχετικοί µε αυτούς ενός 

δυαδικού σώµατος). 

1. Το µέγεθος του πεπερασµένου σώµατος, q= 2m. 

2. Μία ένδειξη FR (Field Representation) που δείχνει αν τα στοιχεία 

εκφράζονται σε πολυωνυµική ή κανονική βάση. 

3. (Προαιρετικά) Μία συµβολοσειρά τουλάχιστον 160 ψηφίων η οποία 

χρησιµεύει στο να αποδείξει ότι η ελλειπτική καµπύλη έχει προκύψει  τυχαία. 

4. ∆ύο στοιχεία q62 Fa,a ∈ τα οποία εκράζουν την ελλειπτική καµπύλη Ε πάνω 

στο Fq. 

5. ∆ύο στοιχεία qPP Fy,x ∈ , τα οποία ορίζουν ένα πεπερασµένο σηµείο 

Ρ = (xP, yP) πάνω στην Ε, του οποίου η τάξη είναι πρώτος αριθµός. 

6. Η τάξη r του Ρ, όπου 1602r >  και q4r > . 

7. Ο αριθµός k για τον οποίο ισχύει n
Nk = , όπου Ν η τάξη της καµπύλης. 

 

5.2.2 ∆ηµιουργία κλειδιού. 
 

'Έστω ότι έχει κατασκευαστεί ένα σύνολο από παραµέτρους σώµατος όπως 

ορίστηκαν παραπάνω. 'Ένας χρήστης Α επιλέγει έναν ακέραιο d, όπου 0< d < r και 

υπολογίζει το σηµείο Q= dP. Το σηµείο Q είναι το δηµόσιο κλειδί του Α και το d 

είναι το κρυφό κλειδί. 

 

90 



5.2.3 ∆ηµιουργία ψηφιακής υπογραφής. 
 

Για να υπογράψει ένα µήνυµα m, ο χρήστης Α εκτελεί τα ακόλουθα βήµατα:  

1. ∆ιαλέγει ένα τυχαίο ακέραιο n, όπου 0 < n < r. 

2. Υπολογίζει )y,(xnQ 11=  και t = x1 mod r. Αν t = 0 τότε επιστρέφει στο βήµα 

1. 

3. Υπολογίζει το n-1 mod r. 

4. Υπολογίζει το e = hash(m), δηλαδή εφαρµόζει µία συγκεκριµένη συνάρτηση 

κατακερµατισµού στο µήνυµα m. 

5. Υπολογίζει το r mod dt)(ens 1 += − . Αν s = 0, επιστρέφει στο βήµα 1.  

6. Η υπογραφή του Α για το µήνυµα m είναι το ζευγάρι (t, s). 

Σηµειώνεται ότι η συνάρτηση κατακερµατισµού (hash function) που 

αναφέρεται στο βήµα 4 είναι ουσιαστικά µια αντιστοίχηση ένα – προς – πολλά η 

οποία αντιστοιχεί το µήνυµα, που µπορεί να είναι αρκετά εκτενές, σε έναν αριθµό 

περιορισµένου µεγέθους µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πρακτικά αδύνατο να 

πραγµατοποιηθεί η αντίστροφη αντιστοίχιση. Ο αριθµός που προκύπτει µε την 

συνάρτηση κατακερµατισµού είναι αυτός που χρησιµοποιείται κατά τους 

υπολογισµούς. 

5.2.4 Επικύρωση ψηφιακής υπογραφής. 
 

Αν ο χρήστης Β θέλει να εξακριβώσει ότι η υπογραφή (t, s) που συνοδεύει το 

µήνυµα m ανήκει πράγµατι στο χρήστη Α, εκτελεί τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Αποκτά ένα επικυρωµένο αντίγραφο των παραµέτρων σώµατος και του 

δηµοσίου κλειδιού του Α. 

2. Επαληθεύει ότι οι αριθµοί t και s ανήκουν στο διάστηµα [1, r - 1]. 

3. Υπολογίζει το e = hash(m). 

4. Υπολογίζει το w = s-1 mod r. 

5. Υπολογίζει το u1 = ew mod r και u2 = tw mod r. 

6. Υπολογίζει το )y,(xQuPu 1121 =+ . Αν x1 = x2 = 0, απορρίπτει την 

υπογραφή, αλλιώς υπολογίζει το r  mod xυ 1= . 

7. Αποδέχεται την υπογραφή, αν και µόνο αν tυ = . 
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Το ότι ο αλγόριθµος επικύρωσης είναι σωστός αποδεικνύεται ως εξής: 

Αν η υπογραφή (t, s) έχει προέλθει πράγµατι από τον Α, τότε θα ισχύει 

r). (mod duuwtdwedtsesdt)(ens 21
111 +≡+≡+≡+= −−−  

  Άρα, nPd)Pu(uQuPu 2121 =+=+ , εποµένως το υ  θα ταυτίζεται µε το t. 
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5.3 Ο αλγόριθµος ανταλλαγής κλειδιού µε τη χρήση ελλειπτικών 
καµπυλών των Diffie-Hellman (ECDH). 
 

Οι Diffie και Hellman ανέπτυξαν το key agreement protocol, το οποίο 

ονοµάζεται επίσης και exponential key agreement protocol, το 1976. Το 

δηµοσίευσαν για πρώτη φορά στο περιοδικό New Grounds in Cryptography. 

Ουσιαστικά, το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει σε δύο χρήστες να ανταλλάξουν ένα 

µυστικό κλειδί µε ασφάλεια εντός ενός µη ασφαλούς µέσου [20]. 

 

5.3.1 Παράµετροι σώµατος. 
 

Το πρωτόκολλο έχει δύο παραµέτρους του συστήµατος, τα p και g. 

Είναι και οι δύο δηµόσιες παράµετροι και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 

όλους τους χρήστες του συστήµατος. 

• Η παράµετρος p: είναι ένας πρώτος αριθµός. 

• Η παράµετρος g: ονοµάζεται συνήθως γεννήτορας (generator) και 

είναι ένας ακέραιος µικρότερος του p που µπορεί να παράγει κάθε 

στοιχείο από το 1 έως το p-1 όταν πολλαπλασιάζει τον εαυτό του, 

έναν συγκεκριµένο αριθµό φορών, µε modulo τον πρώτο αριθµό p. 

 

 
Σχήµα 35: Ο α είναι γεννήτορας των α0, α1,…., αp-2. 

 

5.3.2 ∆ηµιουργία µυστικού κλειδιού. 
 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε τον Α και τον Β, οι οποίοι θέλουν να 

συµφωνήσουν στο να έχουν από κοινού ένα µυστικό κλειδί σύµφωνα µε το 

πρωτόκολλο των Diffie & Hellman προκειµένου να ανταλλάσσουν µηνύµατα. 

Ο Α δηµιουργεί ένα σπάνιο µυστικό αριθµό α, που είναι το ιδιωτικό του 

κλειδί και ο Β δηµιουργεί παρόµοια ένα σπάνιο αριθµό b. 
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Έπειτα δηµιουργούν τα δηµόσια κλειδιά τους σε συνδυασµό µε τα p, g και µε 

τα ιδιωτικά τους κλειδιά. 

Το δηµόσιο κλειδί του Α είναι το p mod ga  και του Β το p mod g b . Έπειτα 

ανταλλάσσουν τα δηµόσια κλειδιά τους. 

Ο Α πληκτρολογεί p mod )(gK ab
ab =  και ο Β παρόµοια p mod )(gK ba

ba = . 

Εφόσον Καb = Κbα = Κ, ο Α και ο Β έχουν τώρα µαζί ένα µυστικό κλειδί Κ. 

Το πρωτόκολλο βασίζεται, ως αναφορά την ασφάλειά του στο πρόβληµα του 

διακριτού λογαρίθµου. Θεωρεί ότι είναι υπολογιστικά πολύ δύσκολο να υπολογίσει 

κανείς το µυστικό κλειδί p mod gK ab=  κι ας γνωρίζει τις δύο δηµόσιες 

µεταβλητές p mod ga  και p mod g b , γιατί ο πρώτος αριθµός p είναι πάρα πολύ 

µεγάλος. 

Στο σχήµα 36 φαίνεται ένα παράδειγµα εφαρµογής του πρωτοκόλλου Diffie 

– Hellman. Ο α είναι ο γεννήτορας, ο p είναι ο πρώτος αριθµός, ο xA είναι το 

ιδιωτικό κλειδί του Α και ο xB είναι το ιδιωτικό κλειδί του Β. 

 

 
Σχήµα 36: Εφαρµογή της δηµιουργίας δηµόσιου κλειδιού µε το πρωτόκολλο 

Diffie – Hellman. 
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5.3.3 Χρήση των ελλειπτικών καµπυλών στην ανταλλαγή κλειδιών 
(ECDH). 

 

Στην ανταλλαγή κλειδιών του αλγόριθµου Diffie – Hellman µε τη χρήση 

ελλειπτικών καµπυλών, οι δύο µονάδες που επικοινωνούν ο S και ο C συµφωνούν 

προκαταβολικά να χρησιµοποιήσουν την ίδια ελλειπτική καµπύλη µε τις ίδιες 

παραµέτρους και το ίδιο στοιχείο βάσης G. Έτσι, ο καθένας τους δηµιουργεί το 

ιδιωτικό του κλειδί Prs και Prc, αντίστοιχα. Έτσι, το δηµόσιο κλειδί που προκύπτει 

θα είναι GPrPu ss ⋅=  και GPrPu cc ⋅= . 

Στη συνέχεια και οι δύο ανταλλάσσουν τα δηµοσιά τους κλειδιά, και ο 

καθένας πολλαπλασιάζει το ιδιωτικό του κλειδί µε το δηµόσιο κλειδί του άλλου για 

να πάρουν το κοινό δηµόσιο κλειδί το  GPrPrPuPrPuPr cscssc ⋅⋅=⋅=⋅ . Ο 

επιτιθέµενος δε µπορεί να καθορίσει αυτό το δηµόσιο κλειδί από τις παραµέτρους 

της ελλειπτικής καµπύλης, από το G, αλλά ούτε και από το δηµόσιο κλειδί του 

καθενός προσώπου χωριστά [21], [22]. 

 

5.3.4 Προσπάθεια υποκλοπής του κλειδιού από κάποιο τρίτο πρόσωπο. 
 

Έχουµε ένα τρίτο άτοµο, τον Γ, ο οποίος υποκλέπτει το δηµόσιο κλειδί του Α 

και δίνει το δικό του δηµόσιο κλειδί στον Β. Το ίδιο πράττει και µε τον Β 

αντιστρόφως. Έτσι λοιπόν ο Γ καταλήγει να συµφωνεί µε τον Α και Β χωριστά για 

να µοιραστούν το µυστικό κλειδί. Μετά από αυτή την ανταλλαγή και έπειτα από την 

προαναφερθείσα διαδικασία, ο Γ µπορεί πλέον να αποκωδικοποιεί τα µηνύµατα  που 

στέλνει ο Α στο Β, να τα διαβάζει και συχνά να τα µεταποιεί όταν τα 

επανακρυπτογραφεί µε το σωστό κλειδί για να τα στείλει στο σωστό παραλήπτη, 

δηλαδή στον Β. Το ίδιο γίνεται και αντίστροφα. 

Η αδυναµία αυτή του πρωτοκόλλου σε τέτοιες επιθέσεις παρουσιάζεται διότι 

µέσα στη διαδικασία ανταλλαγής κλειδιών δεν εξασφαλίζεται πουθενά η 

αυθεντικότητα των δύο µερών που συναλλάσσονται. Μια καλή λύση αντιµετώπισης 

αυτού του προβλήµατος είναι η πιστοποίηση της αυθεντικότητας µέσω ψηφιακών 

πιστοποιητικών και υπογραφών. 

95 



5.4 Ο ολοκληρωµένος αλγόριθµος κρυπτογράφησης – 
αποκρυπτογράφησης µε τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών (ECIES). 

 

Ο ολοκληρωµένος αλγόριθµος κρυπτογράφησης είναι ένας αλγόριθµος 

κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού ο οποίος παρέχει σηµαντική ασφάλεια απέναντι 

σε εχθρικές προσπάθειες για υποκλοπή µηνυµάτων. Ο αλγόριθµος βασίζεται στο 

πρόβληµα του Diffie – Hellman. ∆ύο υλοποιήσεις του αλγορίθµου υπάρχουν [23]: 

• DLIES: Discrete Logarithm Integrated Encryption Scheme  

• ECIES: Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme 

O αλγόριθµος ECIES είναι και ο τελευταίος που υλοποιήθηκε και ο πιο 

σηµαντικός.  

 

5.4.1 Παράµετροι για την κρυπτογράφηση του µηνύµατος. 
 

Για να στείλει η Alice ένα κρυπτογραφηµένο µήνυµα στον Bob µε το ECIES 

χρειάζεται τις παρακάτω πληροφορίες [23], [25], [26], [27]: 

• Το κρυπτογραφικό πακέτο που θα χρησιµοποιηθεί:  

o Η συνάρτηση δηµιουργίας κλειδιού KDF, φτιαγµένη µε το 

πρότυπο ANSI-X9.63.  

o Ο κώδικας πιστοποίησης του µηνύµατος MAC, φτιαγµένος 

µε το πρότυπο, HMAC-SHA-1-160 µε 160-bit µήκος 

κλειδιού. 

o Ο αλγόριθµος συµµετρικού κλειδιού, symmetric encryption 

scheme E, φτιαγµένος µε το πρότυπο, 3-key TDES µε τη 

µέθοδο CBC ή το κρυπτογραφικό σχήµα XOR.  

• Οι παράµετροι ελλειπτικής καµπύλης: (p, a, b, G, n, h) για µια 

ελλειπτική καµπύλη σε ένα σώµα πρώτων αριθµών ή (m, f(x), a, b, 

G, n, h) για µια ελλειπτική καµπύλη σε ένα δυαδικό σώµα.  

• Το δηµόσιο κλειδί του Bob: KB (Ο Bob δηµιουργεί το κλειδί ως 

εξής: KB = kBG, όπου kB είναι το ιδιωτικό κλειδί το οποίο διαλέγει 

τυχαία: 1]n[1,kB −∈ ).  

• Προαιρετική πληροφορία προς διανοµή: S1 και S2. 
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5.4.2 Αλγόριθµος κρυπτογράφησης του µηνύµατος. 
 

Για να κρυπτογραφήσει το µήνυµα m η Alice κάνει τα παρακάτω: 

1. ∆ηµιουργεί ένα τυχαίο αριθµό 1]n[1,r −∈  και υπολογίζει το 

rGR = .  

2. Παράγει ένα κοινό µυστικό : S = Px, όπου P = (Px, Py) = rKB 

(και OP ≠ ).  

3. Χρησιµοποιεί τη συνάρτηση KDF για να παράγει 

συµµετρική κρυπτογράφηση και τον MAC για να καθορίσει 

το µήκος των κλειδιών: ).S||KDF(Sk||k 1ME =   

4. Κρυπτογραφεί το µήνυµα: c = E(kE; m). 

5. Υπολογίζει την ετικέτα του κρυπτογραφηµένου µηνύµατος 

και το S2: ).S||c;MAC(kd 2M=   

6. Παράγει το R || c || d. 

 

 5.4.3 Αλγόριθµος αποκρυπτογράφησης του µηνύµατος. 
 

Για να αποκρυπτογραφήσει το κρυπτογραφηµένο µήνυµα R || c || d, ο Bob 

εκτελεί τα παρακάτω: 

 

1. Παράγει το κοινό µυστικό: S = Px, όπου P = (Px, Py) = kBR 

(είναι το ίδιο που παράχθηκε από την Alice διότι P = kBR = 

kBrG = rkBG = rKB), ή η έξοδος αποτυγχάνει αν P = O.  

2. Παράγει τα κλειδιά µε τον ίδιο τρόπο όπως η Alice: 

).S||KDF(Sk||k 1ME =   

3. Χρησιµοποιεί τον MAC για να ελέγξει την ετικέτα και 

εξάγει το µήνυµα «αποτυχία» αν ).S||c;MAC(kd 2M≠   

4. Χρησιµοποιεί το συµµετρικό αλγόριθµο 

αποκρυπτογράφησης για να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα 

m = E −1(kE; c).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6. Η Συνοπτική Σηµειογραφία του Συντακτικού ASN 
(Abstract Syntax Notation) για τη κρυπτογραφία 
ελλειπτικών καµπυλών. 

  

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η επίσηµη γλώσσα που χρησιµοποιείται 

για να περιγράψουµε συνοπτικά τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται κατά την 

εφαρµογή της κρυπτογραφίας στην πληροφορική. Αυτή η γλώσσα είναι η ASN 1, 

Abstract Syntax Notation 1. Η ASN αποτελεί τον πυρήνα της υλοποίησης των 

διαφόρων εφαρµογών στην τεχνολογία και συνεχώς ανανεώνεται και προσαρτά 

επάνω της και νέες τεχνολογίες.  

Επίσης, σηµαντικός είναι ο σχηµατισµός της Standards for Efficient 

Cryptography Group ( http//www.secg.org ). Η οµάδα SECG είναι µια διεθνής 

εταιρική συνεργασία από ηγετικούς χορηγούς λύσεων σχετικές µε την κρυπτογραφία 

και την ασφάλεια της πληροφορίας. Αυτοί οι χορηγοί ενώνονται για να εκφράσουν 

την έλλειψη της συµβατότητας µεταξύ των διαφορετικών κρυπτογραφικών λύσεων 

[9], [29]. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί το συντακτικό που χρησιµοποιείται από 

την ASN για την περιγραφή των πεπερασµένων σωµάτων, των βασικών παραµέτρων 

των ελλειπτικών καµπυλών, των δηµοσίων κλειδιών των ελλειπτικών καµπυλών, 

των ιδιωτικών κλειδιών και των ψηφιακών υπογραφών. 

 

6.1 Το συντακτικό για τα πεπερασµένα σώµατα. 
 

Σύµφωνα µε το ASN [30], [31], [32], η ταυτότητα του πεπερασµένου 

σώµατος και ένα συγκεκριµένο στοιχείο του σώµατος πρέπει να καθοριστούν σε µια 

ελλειπτική καµπύλη. Συγκεκριµένα επικεντρωνόµαστε στα σώµατα των πρώτων 

αριθµών και στα δυαδικά σώµατα. Ένα πεπερασµένο σώµα προσδιορίζεται από την 

τιµή που έχει το FieldID: 

FieldID { FIELD-ID:IOSet } ::= SEQUENCE { -- Finite field 
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fieldType FIELD-ID.&id({IOSet}), 

parameters FIELD-ID.&Type({IOSet}{@fieldType}) 

} 

To FIELD-ID δείχνει τον τύπο του σώµατος. Μόνο δύο τύποι σώµατος 

επιτρέπονται: 

 

FieldTypes FIELD-ID ::= { 

{Prime-p IDENTIFIED BY prime-field } | 

{ Characteristic-two IDENTIFIED BY characteristic-two-field } 

} 

Το Prime-p αντιστοιχεί στο σώµα πρώτων αριθµών. 

prime-field OBJECT IDENTIFIER ::= f{id-fieldType 1 } 

Prime-p ::= INTEGER -- Field of size p. 

Το id-fieldType καθορίζει κάποιο πιο συγκεκριµένο τύπο και καθορίζεται ως 

εξής: 

id-fieldType OBJECT IDENTIFIER ::= {ansi-X9-62 fieldType(1)} 

 

Ένα δυαδικό σώµα προσδιορίζεται µε το characteristic-two-field της 

κατηγορίας Characteristic-two που περιλαµβάνει το µέγεθος του σώµατος, ο τύπος 

της αναπαράστασης βάσης που χρησιµοποιείται για τα στοιχείων και το πολυώνυµο 

που χρησιµοποιείται για να παραχθεί το σώµα (στη περίπτωση της πολυωνυµικής 

αναπαράστασης). 

characteristic-two-field OBJECT IDENTIFIER ::= { id-fieldType 2 } 

Characteristic-two ::= SEQUENCE { 

m INTEGER, -- Field size 2m 

basis CHARACTERISTIC-TWO.&id({BasisTypes}), 

parameters CHARACTERISTIC-TWO.&Type({BasisTypes}{@basis}) 

} 

Η κατηγορία CHARACTERISTIC-TWO ορίζεται ως εξής: 

CHARACTERISTIC-TWO ::= TYPE-IDENTIFIER 

Οι τύποι βάσεων που χρησιµοποιούνται είναι η κανονική αναπαράσταση 

βάσης, η τριωνυµική αναπαράσταση και η πεντωνυµική αναπαράσταση βάσης. 
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BasisTypes CHARACTERISTIC-TWO::= { 

{ NULL IDENTIFIED BY gnBasis } | 

{ Trinomial IDENTIFIED BY tpBasis } | 

{ Pentanomial IDENTIFIED BY ppBasis }, 

... 

} 

Η κανονική αναπαράσταση βάσης ορίζεται από τη παράµετρο gnBasis µε 

παραµέτρους NULL. Η τριωνυµική αναπαράσταση βάσης ορίζεται από το tpBasis µε 

παράµετρο Trinomial που καθορίζει το βαθµό του µεσαίου όρου του τριωνύµου. Η 

πεντωνυµική αναπαράσταση βάσης ορίζεται από τη παράµετρο ppBasis µε 

παράµετρο Pentanomial που καθορίζει το βαθµό των τριών µεσαίων όρων του 

πεντωνύµου. 

gnBasis OBJECT IDENTIFIER ::= { id-characteristic-two-basis 1 } 

tpBasis OBJECT IDENTIFIER ::= { id-characteristic-two-basis 2 } 

ppBasis OBJECT IDENTIFIER ::= { id-characteristic-two-basis 3 } 

Το d-characteristic-two-basis καθορίζεται ως εξής: 

id-characteristic-two-basis OBJECT IDENTIFIER ::= { 

characteristic-two-field basisType(3) 

} 

Ο βαθµός των πολυωνύµων που καθορίζει τα πεπερασµένα σώµατα 

καθορίζεται ως εξής: 

Trinomial ::= INTEGER 

Pentanomial ::= SEQUENCE { 

k1 INTEGER, -- k1 > 0 

k2 INTEGER, -- k2 > k1

k3 INTEGER -- k3 > k2

} 

Τέλος, ένα συγκεκριµένο στοιχείο του σώµατος αναπαριστάνεται ως εξής: 

FieldElement ::= OCTET STRING 
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6.2 Το συντακτικό για τις παραµέτρους των ελλειπτικών καµπυλών. 
 

Οι παράµετροι µιας ελλειπτικής καµπύλης χρειάζεται να καθοριστούν για ένα 

κρυπτογραφικό σχήµα. Η σύνταξη της επιλογής των παραµέτρων γίνεται ως εξής: 

ECDomainParameters{ECDOMAIN:IOSet} ::= CHOICE { 

specified SpecifiedECDomain, 

namedCurve ECDOMAIN.&id({IOSet}), 

implicitCA NULL 

} 

Η επιλογή των τριών παραµέτρων επιτρέπει το λεπτοµερή καθορισµό όλων 

των απαιτούµενων τιµών µε την χρήση της επιλογής ecParameters ή της implicitCA, 

όταν θέλουµε να δηλώσουµε ότι οι παράµετροι αυτοί καθορίζονται µε σαφήνεια 

αλλού. Οι τιµές που παίρνει το namedCurve περιορίζονται σε αυτές της κλάσης 

ECDOMAIN. 

Η παρακάτω σύνταξη περιγράφει πως γίνεται σαφής αναπαράσταση των 

παραµέτρων της ελλειπτικής καµπύλης. 

SpecifiedECDomain ::= SEQUENCE { 

version SpecifiedECDomainVersion(ecdpVer1 | ecdpVer2 | ecdpVer3, ...), 

fieldID FieldID {{FieldTypes}}, 

curve Curve, 

base ECPoint, 

order INTEGER, 

cofactor INTEGER OPTIONAL, 

hash HashAlgorithm OPTIONAL, 

… 

} 

Τα στοιχεία του SpecifiedECDomain εξηγούνται ως εξής: 

• Η παράµετρος version δείχνει την έκδοση του ASN.1 που 

χρησιµοποιείται µε τιµές 1, 2, ή 3. 

• Η παράµετρος  fieldID καθορίζει το πεπερασµένο σώµα στο οποίο 

ορίζεται η συγκεκριµένη ελλειπτική καµπύλη. 

101 



• Η παράµετρος curve του τύπου Curve ορίζει την ελλειπτική καµπύλη. 

• Η παράµετρος base του τύπου ECPoint καθορίζει το βασικό σηµείο 

της ελλειπτικής καµπύλης curve. 

• Η παράµετρος order δίνει τη τάξη του σηµείου αυτού. 

• Η παράµετρος cofactor είναι η τάξη της ελλειπτικής καµπύλης 

διαιρούµενης µε τη τάξη του σηµείου αυτού. 

• Η παράµετρος hash είναι η hash συνάρτηση που χρησιµοποιείται για 

να παράγει τις παραµέτρους της ελλειπτικής καµπύλης τυχαία. 

Ο τύπος SpecifiedECDomainVersion είναι της µορφής INTEGER. 

SpecifiedECDomainVersion ::= INTEGER { 

ecdpVer1(1), 

ecdpVer2(2), 

ecdpVer3(3) 

} 

 Ο τύπος Curve δίνει τους συντελεστές της εξίσωσης της ελλειπτικής 

καµπύλης και κάποια άλλα προαιρετικά στοιχεία. Η παράµετρος seed 

χρησιµοποιείται όταν οι συντελεστές της ελλειπτικής καµπύλης παράγονται τυχαία 

µε κάποια συνάρτηση. 

Curve ::= SEQUENCE { 

a FieldElement, 

b FieldElement, 

seed BIT STRING OPTIONAL 

-- Shall be present if used in SpecifiedECDomain with version equal to 

ecdpVer2 or ecdpVer3 

} 

Ένα σηµείο της ελλειπτικής καµπύλης αναπαριστάνεται από τον παρακάτω τύπο: 

ECPoint ::= OCTET STRING 

Ο τύπος HashAlgorithm καθορίζει τον αλγόριθµο που χρησιµοποιείται: 

HashAlgorithm ::= AlgorithmIdentifier {{ HashFunctions }} 

Το HashFunctions καθορίζει τις συναρτήσεις που τρέχουν: 

HashFunctions ALGORITHM ::= { 

{OID sha-1} | {OID sha-1 PARMS NULL } | 
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{OID id-sha224} | {OID id-sha224 PARMS NULL } | 

{OID id-sha256} | {OID id-sha256 PARMS NULL } | 

{ID id-sha384} | {OID id-sha384 PARMS NULL } | 

{OID id-sha512} | {OID id-sha512 PARMS NULL } , 

... -- Additional hash functions may be added in the future } 
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6.3 Το συντακτικό για τα δηµόσια κλειδιά των ελλειπτικών καµπυλών. 
 

Στην κρυπτογραφία ελλειπτικών καµπυλών τα δηµόσια κλειδιά πρέπει να 

οριστούν εξαρχής. Το δηµόσιο κλειδί σε ένα κρυπτογραφικό σχήµα βασισµένο σε 

ελλειπτική καµπύλη είναι ένα σηµείο επάνω στην ελλειπτική καµπύλη και µπορεί να 

αναπαρασταθεί µε διάφορους τρόπους στο πρότυπο ASN.1. Στον παρακάτω τρόπο ο 

τύπος του δηµοσίου κλειδιού παρουσιάζεται ως SubjectPublicKeyInfo. 

 

SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE { 

algorithm AlgorithmIdentifier {{ECPKAlgorithms}}, 

subjectPublicKey BIT STRING 

} 

Το συνθετικό algorithm προσδιορίζει τον τύπο του δηµόσιου κλειδιού και 

σχετίζεται µε συγκεκριµένες παραµέτρους. Το συνθετικό  subjectPublicKey περιέχει 

τη τρέχουσα τιµή του δηµόσιου κλειδιού.  

Η παράµετρος AlgorithmIdentifier δεσµεύει µια οµάδα αλγορίθµων µαζί µε 

τις σχετικές παραµέτρους αυτών. Το AlgorithmIdentifier ορίζεται ως εξής: 

AlgorithmIdentifier{ ALGORITHM:IOSet } ::= SEQUENCE } 

algorithm ALGORITHM.&id({IOSet}), 

parameters ALGORITHM.&Type({IOSet}{@algorithm}) 

} 

Ο τύπος ALGORITHM περιέχει τις εξής πληροφορίες για το συγκεκριµένο 

αντικείµενο: 

ALGORITHM ::= CLASS { 

&id OBJECT IDENTIFIER UNIQUE, 

&Type OPTIONAL 

} 

WITH SYNTAX { OID &id [PARMS &Type] } 

Όταν το SubjectPublicKeyInfo χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει το 

δηµόσιο κλειδί µιας ελλειπτικής καµπύλης, η ανεξάρτητη παράµετρος του τύπου 

AlgorithmIdentifier αναφέρεται στο αντικείµενο ecPublicKeyType. 
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ECPKAlgorithms ALGORITHM ::= { 

ecPublicKeyType, 

... 

} 

ecPublicKeyType ALGORITHM ::= { 

OID id-ecPublicKey PARMS Parameters {{SECGCurveNames}} 

} 

Το αντικείµενο σχηµατίζει ένα δηµόσιο κλειδί στην ελλειπτική καµπύλη. 

Αυτό ορίζεται ως εξής: 

id-ecPublicKey OBJECT IDENTIFIER ::= { id-publicKeyType 1 } 

όπου 

id-publicKeyType OBJECT IDENTIFIER ::= { ansi-X9-62 keyType(2) } 
 

Το συνθετικό Parameters περιέχει τις παραµέτρους τις ελλειπτικής καµπύλης, 

όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, που συνδέονται µε το δηµόσιο κλειδί. Έτσι 

το συνθετικό Algorithm υποδεικνύει ότι το SubjectPublicKeyInfo δεν ορίζει µόνο το 

δηµόσιο κλειδί της ελλειπτικής καµπύλης αλλά και τις παραµέτρους αυτής που 

συνδέονται µε το συγκεκριµένο κλειδί. Έτσι, µπορούµε να πούµε ότι το 

SubjectPublicKeyInfo καθορίζει το δηµόσιο κλειδί καθαυτό, ενώ το algorithm το 

δηµόσιο κλειδί σαν δηµόσιο κλειδί της ελλειπτικής καµπύλης. 

Το δηµόσιο κλειδί της ελλειπτικής καµπύλης χαρτογραφείται στο 

subjectPublicKey ως εξής: Το πρώτο bit της τιµής OCTET STRING γίνεται το 

πρώτο bit της τιµής BIT STRING και το ίδιο γίνεται µέχρι και το τελευταίο bit της 

OCTET STRING να γίνει το τελευταίο bit της BIT STRING. 
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6.4 Το συντακτικό για τα ιδιωτικά κλειδιά των ελλειπτικών καµπυλών. 
 

Το ιδιωτικό κλειδί σε µια ελλειπτική καµπύλη δηµιουργείται και 

µεταβιβάζεται σε ένα κρυπτογραφικό σχήµα κατά το οποίο η Αρχή της 

Πιστοποίησης παράγει και διαµοιράζει το ιδιωτικό κλειδί. Το ιδιωτικό κλειδί είναι 

ένας ακέραιος χωρίς πρόσηµο. Το συντακτικό που χρησιµοποιείται στο πρότυπο 

ASN.1 είναι το εξής: 

ECPrivateKey{CURVES:IOSet} ::= SEQUENCE { 

version INTEGER { ecPrivkeyVer1(1) } (ecPrivkeyVer1), 

privateKey OCTET STRING, 

parameters [0] Parameters{{IOSet}} OPTIONAL, 

publicKey [1] BIT STRING OPTIONAL 

} 

 

όπου 

• Το συνθετικό version καθορίζει τον αριθµό της έκδοσης του ιδιωτικού 

κλειδιού της ελλειπτικής καµπύλης. Έτσι δηµιουργείται το στοιχείο  

ecPrivkeyVer1 που είναι τύπου INTEGER, του οποίου η τιµή είναι 1. 

• Το συνθετικό  privateKey είναι το ιδιωτικό κλειδί και είναι της µορφής 

]8
n[log2  (όπου n είναι η τάξη της ελλειπτικής καµπύλης). 

• Το συνθετικό parameters είναι προαιρετικό και καθορίζει τις παραµέτρους 

της ελλειπτικής καµπύλης που σχετίζονται µε το ιδιωτικό κλειδί. Ο τύπος 

Parameters συζητήθηκε σε προηγούµενη ενότητα. Οι παράµετροι µπορούν να 

παραβλεφθούν κιόλας αν αναφέρονται αλλού ή να είναι NULL. 

• Το προαιρετικό, επίσης, συνθετικό  publicKey περιέχει το δηµόσιο κλειδί της 

ελλειπτικής καµπύλης που σχετίζεται µε το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί. Τα 

δηµόσια κλειδιά συζητήθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Είναι αρκετά 

χρήσιµο να στείλουµε το δηµόσιο κλειδί µαζί µε το ιδιωτικό, κυρίως σε 

κρυπτογραφικά σχήµατα που περιέχουν υπολογισµούς µε τη χρήση του 

δηµόσιου κλειδιού. 
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6.5 Το συντακτικό για τις ψηφιακές υπογραφές. 
 

Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιµοποιούνται από το ένα µέρος όταν στείλει ένα 

µήνυµα προς το άλλο. Οι υπογραφές µεταβιβάζονται µε τη βοήθεια του 

παραµετροποιηµένου τύπου SIGNED. Αυτός περιέχει από έναν αλγόριθµο τύπου 

AlgorithmIdentifier µαζί µε την υπογραφή. 

Όταν η υπογραφή παράγεται χρησιµοποιώντας τον ECDSA µε τον αλγόριθµο 

SHA-1, το συνθετικό του αλγόριθµου πρέπει να περιέχει το αντικείµενο ecdsa-with-

SHA-1 και τις παραµέτρους, οι οποίες µπορεί να είναι και NULL, ή και να 

παραλείπονται. 

ecdsa-with-SHA1 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType sha1(1)} 

ecdsa-with-Recommended OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType 

recommended(2) } 

ecdsa-with-Specified OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType specified(3)} 

ecdsa-with-Sha224 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType specified(3) 1 } 

ecdsa-with-Sha256 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType specified(3) 2 } 

ecdsa-with-Sha384 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType specified(3) 3 } 

ecdsa-with-Sha512 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType specified(3) 4 } 

id-ecSigType OBJECT IDENTIFIER ::= { ansi-X9-62 signatures(4) } 

 

Το αντικείµενο ECDSAAlgorithmSet καθορίζει πως το αντικείµενο εδώ 

χρησιµοποιείται στον αλγόριθµο και επίσης περιορίζει τη χρήση του αλγόριθµου 

ECDSA στο πρότυπο ASN.1. 

 

ECDSAAlgorithmSet ALGORITHM ::= { 

{OID ecdsa-with-SHA1g | 

{OID ecdsa-with-SHA1 PARMS NULL} | 

{OID ecdsa-with-Recommended} | 

{OID ecdsa-with-Recommended PARMS NULL} | 

{OID ecdsa-with-Specified PARMS HashAlgorithm } | 

{OID ecdsa-with-Sha224} | 

{OID ecdsa-with-Sha256} | 
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{OID ecdsa-with-Sha384} | 

{OID ecdsa-with-Sha512} , 

... -- More algorithms need to be added 

} 

 

Το αντικείµενο ECCAlgorithmSet καθορίζει τους ECC αλγόριθµους µε τη 

παρακάτω σύνταξη: 

ECCAlgorithmSet ALGORITHM ::= { 

ECDSAAlgorithmSet | 

ECDHAlgorithmSet | 

ECMQVAlgorithmSet | 

ECIESAlgorithmSet | 

ECWKTAlgorithmSet , 

... 

} 

Το αντικείµενο ECDHAlgorithmSet καθορίζεται ως εξής: 

ECDHAlgorithmSet ALGORITHM ::= { 

{OID dhSinglePass-stdDH-sha1kdf} | 

{OID dhSinglePass-stdDH-sha1kdf PARMS NULL} | 

{OID dhSinglePass-cofactorDH-sha1kdf} | 

{OID dhSinglePass-cofactorDH-sha1kdf PARMS NULL} | 

{OID dhSinglePass-cofactorDH-recommendedKDF} | 

{OID dhSinglePass-cofactorDH-specifiedKDF PARMS 

KeyDerivationFunction} , 

... -- Future combinations may be added 

} 

Το αντικείµενο ECMQVAlgorithmSet καθορίζεται ως εξής: 

ECMQVAlgorithmSet ALGORITHM ::= } 

{OID mqvSinglePass-sha1kdf} | 

{OID mqvSinglePass-recommendedKDF} | 

{OID mqvSinglePass-specifiedKDF PARMS KeyDerivationFunction} | 

{OID mqvFull-sha1kdf} | 
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{OID mqvFull-recommendedKDF} | 

{OID mqvFull-specifiedKDF PARMS KeyDerivationFunction} , 

... -- Future combinations may be added 

} 

 

Οι παράµετροι του αντικειµένου είναι: 

x9-63-scheme OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) 

us(840) ansi-x9-63(63) schemes(0) } 

secg-scheme OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) 

identified-organization(3) certicom(132) schemes(1) } 

dhSinglePass-stdDH-sha1kdf OBJECT IDENTIFIER ::= {x9-63-scheme 2} 

dhSinglePass-cofactorDH-sha1kdf OBJECT IDENTIFIER ::= {x9-63-scheme 3} 

mqvSinglePass-sha1kdf OBJECT IDENTIFIER ::= {x9-63-scheme 16} 

mqvFull-sha1kdf OBJECT IDENTIFIER ::= {x9-63-scheme 17} 

dhSinglePass-cofactorDH-recommendedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= 

{secg-scheme 1} 

dhSinglePass-cofactorDH-specifiedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= 

{secg-scheme 2} 

mqvSinglePass-recommendedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 3} 

mqvSinglePass-specifiedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 4} 

mqvFull-recommendedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 5} 

mqvFull-specifiedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 6} 

 

Τα αντικείµενα που τελειώνουν σε recommendedKDF υποδεικνύουν ότι η 

πηγή του κλειδιού είναι προκαθορισµένη και καθορίζεται από τις παραµέτρους τις 

ελλειπτικής καµπύλης. 

KeyDerivationFunction ::= HashAlgorithm 

Το ECIESAlgorithmSet εξηγεί το σκέλους του αλγόριθµου που είναι 

σχετικός µε τη ECIES. 

ECIESAlgorithmSet ALGORITHM ::= { 

{OID ecies-recommendedParameters} | 

{OID ecies-specifiedParameters PARMS ECIESParameters} , 
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... -- Future combinations may be added 

} 

Οι παράµετροι του όρου ECIESAlgorithmSet είναι οι εξής: 

ecies-recommendedParameters OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 7} 

ecies-specifiedParameters OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 8} 

 

Η ακριβής τιµή µιας ECDSA υπογραφής (ορισµένης από το ecdsa-with-

SHA1 ή αλλιώς) κωδικοποιείται ως εξής: 

ECDSA-Sig-Value ::= SEQUENCE { 

r INTEGER, 

s INTEGER 

} 

Το ECDSA-Sig-Value είναι µια σειρά από bits. 
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6.6 Ένα µοντέλο για την κρυπτογραφία µε ελλειπτικές καµπύλες στο 
πρότυπο ASN.1. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα πρότυπο µοντέλο στο οποίο περιέχονται όλοι 

οι παράµετροι που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν. 

 

SEC1-v1-5 { 

iso(1) identified-organization(3) certicom(132) module(1) ver(2) 

} 

DEFINITIONS EXPLICIT TAGS ::= BEGIN 

-- 

-- EXPORTS ALL; 

-- 

FieldID {FIELD-ID:IOSet } ::= SEQUENCE { -- Finite field 

fieldType FIELD-ID.&id({IOSet}), 

parameters FIELD-ID.&Type({IOSet}{@fieldType}) 

} 

FIELD-ID ::= TYPE-IDENTIFIER 

FieldTypes FIELD-ID ::= { 

{ Prime-p IDENTIFIED BY prime-field } | 

{ Characteristic-two IDENTIFIED BY characteristic-two-field } 

} 

prime-field OBJECT IDENTIFIER ::= { id-fieldType 1 } 

Prime-p ::= INTEGER -- Field of size p. 

id-fieldType OBJECT IDENTIFIER ::= { ansi-X9-62 fieldType(1)} 

ansi-X9-62 OBJECT IDENTIFIER ::= { 

iso(1) member-body(2) us(840) 10045 

} 

characteristic-two-field OBJECT IDENTIFIER ::= { id-fieldType 2 } 

Characteristic-two ::= SEQUENCE { 

m INTEGER, -- Field size 2m 

basis CHARACTERISTIC-TWO.&id({BasisTypes}), 
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parameters CHARACTERISTIC-TWO.&Type({BasisTypes}{@basis}) 

} 

CHARACTERISTIC-TWO ::= TYPE-IDENTIFIER 

BasisTypes CHARACTERISTIC-TWO::= { 

{ NULL IDENTIFIED BY gnBasis } | 

{ Trinomial IDENTIFIED BY tpBasis }| 

{Pentanomial IDENTIFIED BY ppBasis }, 

... 

} 

gnBasis OBJECT IDENTIFIER ::= { id-characteristic-two-basis 1 } 

tpBasis OBJECT IDENTIFIER ::= { id-characteristic-two-basis 2 } 

ppBasis OBJECT IDENTIFIER ::= { id-characteristic-two-basis 3 } 

id-characteristic-two-basis OBJECT IDENTIFIER ::= { 

characteristic-two-field basisType(3) 

} 

Trinomial ::= INTEGER 

Pentanomial ::= SEQUENCE { 

k1 INTEGER, -- k1 > 0 

k2 INTEGER, -- k2 > k1

k3 INTEGER -- k3 > k2

} 

FieldElement ::= OCTET STRING 

ECDomainParameters{ECDOMAIN:IOSet} ::= CHOICE { 

specified SpecifiedECDomain, 

named ECDOMAIN.&id({IOSet}), 

implicitCA NULL 

} 

SpecifiedECDomain ::= SEQUENCE { 

version SpecifiedECDomainVersion(ecdpVer1 | ecdpVer2 | ecdpVer3, ...), 

fieldID FieldID {{FieldTypes}}, 

curve Curve, 

base ECPoint, 
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order INTEGER, 

cofactor INTEGER OPTIONAL, 

hash HashAlgorithm OPTIONAL, 

... 

} 

SpecifiedECDomainVersion ::= INTEGER { 

ecdpVer1(1), 

ecdpVer2(2), 

ecdpVer3(3) 

} 

Curve ::= SEQUENCE { 

a FieldElement, 

b FieldElement, 

seed BIT STRING OPTIONAL 

-- Shall be present if used in SpecifiedECDomain with version equal to 

ecdpVer2 or ecdpVer3 

} 

ECPoint ::= OCTET STRING 

ECDOMAIN ::= CLASS { 

&id OBJECT IDENTIFIER UNIQUE 

} 

WITH SYNTAX { ID &id } 

SECGCurveNames ECDOMAIN::= { 

... -- named curves 

} 

HashAlgorithm ::= AlgorithmIdentifier {{ HashFunctions }} 

HashFunctions ALGORITHM ::= { 

{OID sha-1} | {OID sha-1 PARMS NULL } | 

{OID id-sha224} | {OID id-sha224 PARMS NULL } | 

{OID id-sha256} | {OID id-sha256 PARMS NULL } | 

{OID id-sha384} | {OID id-sha384 PARMS NULL } | 

{OID id-sha512} | {OID id-sha512 PARMS NULL } , 
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... -- Additional hash functions may be added in the future } 

sha-1 OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) identified-organization(3) 

oiw(14) secsig(3) algorithm(2) 26} 

id-sha OBJECT IDENTIFIER ::= { joint-iso-itu-t(2) country(16) us(840) 

organization(1) gov(101) csor(3) nistalgorithm(4) hashalgs(2) } 

id-sha224 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-sha 4 } 

id-sha256 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-sha 1 } 

id-sha384 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-sha 2 } 

id-sha512 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-sha 3 } 

SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE { 

algorithm AlgorithmIdentifier {{ECPKAlgorithms}}, 

subjectPublicKey BIT STRING 

} 

AlgorithmIdentifier{ ALGORITHM:IOSet } ::= SEQUENCE { 

algorithm ALGORITHM.&id({IOSet}), 

parameters ALGORITHM.&Type({IOSetgf@algorithm}) 

} 

ALGORITHM ::= CLASS { 

&id OBJECT IDENTIFIER UNIQUE, 

&Type OPTIONAL 

} 

WITH SYNTAX { OID &id [PARMS &Type] } 

ECPKAlgorithms ALGORITHM ::= { 

ecPublicKeyType | 

ecPublicKeyTypeRestricted | 

ecPublicKeyTypeSupplemented , 

... 

} 

ecPublicKeyType ALGORITHM ::= { 

OID id-ecPublicKey PARMS ECDomainParameters {{SECGCurveNames}} 

} 

id-ecPublicKey OBJECT IDENTIFIER ::= { id-publicKeyType 1 } 
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id-publicKeyType OBJECT IDENTIFIER ::= { ansi-X9-62 keyType(2) } 

ecPublicKeyTypeRestricted ALGORITHM ::= { 

OID id-ecPublicKeyTypeRestricted PARMS ECPKRestrictions 

} 

id-ecPublicKeyTypeRestricted OBJECT IDENTIFIER ::= { 

id-publicKeyType restricted(2) { 

ECPKRestrictions ::= SEQUENCE { 

ecDomain ECDomainParameters {{ SECGCurveNames }}, 

eccAlgorithms ECCAlgorithms 

} 

ECCAlgorithms ::= SEQUENCE OF ECCAlgorithm 

ECCAlgorithm ::= AlgorithmIdentifier ffECCAlgorithmSetgg 

ecPublicKeyTypeSupplemented ALGORITHM ::= { 

OID id-ecPublicKeyTypeSupplemented PARMS ECPKSupplements 

} 

id-ecPublicKeyTypeSupplemented OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) 

identified-organization(3) certicom(132) schemes(1) supplementalPoints(0) } 

ECPKSupplements ::= SEQUENCE { 

ecDomain ECDomainParameters {{ SECGCurveNames }}, 

eccAlgorithms ECCAlgorithms, 

eccSupplements ECCSupplements } 

ECCSupplements ::= CHOICE { 

namedMultiples [0] NamedMultiples, 

specifiedMultiples [1] SpecifiedMultiples 

} 

NamedMultiples ::= SEQUENCE { 

multiples OBJECT IDENTIFIER, 

points SEQUENCE OF ECPoint } 

SpecifiedMultiples ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

multiple INTEGER, 

point ECPoint } 

ECPrivateKey ::= SEQUENCE { 
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version INTEGER f ecPrivkeyVer1(1) g (ecPrivkeyVer1), 

privateKey OCTET STRING, 

parameters [0] ECDomainParameters {{ SECGCurveNames }} OPTIONAL, 

publicKey [1] BIT STRING OPTIONAL 

} 

ecdsa-with-SHA1 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType sha1(1)} 

ecdsa-with-Recommended OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType 

recommended(2) } 

ecdsa-with-Specified OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType specified(3)} 

ecdsa-with-Sha224 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType specified(3) 1 } 

ecdsa-with-Sha256 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType specified(3) 2 } 

ecdsa-with-Sha384 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType specified(3) 3 } 

ecdsa-with-Sha512 OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ecSigType specified(3) 4 } 

id-ecSigType OBJECT IDENTIFIER ::= { ansi-X9-62 signatures(4) } 

ECDSAAlgorithmSet ALGORITHM ::= { 

{OID ecdsa-with-SHA1} | 

{OID ecdsa-with-SHA1 PARMS NULL} | 

{OID ecdsa-with-Recommended} | 

{OID ecdsa-with-Recommended PARMS NULL} | 

{OID ecdsa-with-Specified PARMS HashAlgorithm } | 

{OID ecdsa-with-Sha224} | 

{OID ecdsa-with-Sha256} | 

{OID ecdsa-with-Sha384} | 

{OID ecdsa-with-Sha512} , 

... -- More algorithms need to be added 

} 

ECCAlgorithmSet ALGORITHM ::= { 

ECDSAAlgorithmSet | 

ECDHAlgorithmSet | 

ECMQVAlgorithmSet | 

ECIESAlgorithmSet | 

ECWKTAlgorithmSet , 
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... 

} 

ECDHAlgorithmSet ALGORITHM ::= { 

{OID dhSinglePass-stdDH-sha1kdf} | 

{OID dhSinglePass-stdDH-sha1kdf PARMS NULL} | 

{OID dhSinglePass-cofactorDH-sha1kdf} | 

{OID dhSinglePass-cofactorDH-sha1kdf PARMS NULL} | 

{OID dhSinglePass-cofactorDH-recommendedKDF} | 

{OID dhSinglePass-cofactorDH-specifiedKDF PARMS 

KeyDerivationFunction} , 

... -- Future combinations may be added 

} 

ECMQVAlgorithmSet ALGORITHM ::= { 

{OID mqvSinglePass-sha1kdf} 

{OID mqvSinglePass-recommendedKDF} | 

{OID mqvSinglePass-specifiedKDF PARMS KeyDerivationFunction} | 

{OID mqvFull-sha1kdf} | 

{OID mqvFull-recommendedKDF} | 

{OID mqvFull-specifiedKDF PARMS KeyDerivationFunction} , 

... -- Future combinations may be added 

} 

x9-63-scheme OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) 

us(840) ansi-x9-63(63) schemes(0) } 

secg-scheme OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) 

identified-organization(3) certicom(132) schemes(1) } 

dhSinglePass-stdDH-sha1kdf OBJECT IDENTIFIER ::= {x9-63-scheme 2} 

dhSinglePass-cofactorDH-sha1kdf OBJECT IDENTIFIER ::= {x9-63-scheme 3} 

mqvSinglePass-sha1kdf OBJECT IDENTIFIER ::= {x9-63-scheme 16} 

mqvFull-sha1kdf OBJECT IDENTIFIER ::= {x9-63-scheme 17} 

dhSinglePass-cofactorDH-recommendedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= 

{secg-scheme 1} 

dhSinglePass-cofactorDH-specifiedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= 
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{secg-scheme 2} 

mqvSinglePass-recommendedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 3} 

mqvSinglePass-specifiedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 4} 

mqvFull-recommendedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 5} 

mqvFull-specifiedKDF OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 6} 

KeyDerivationFunction ::= HashAlgorithm 

ECIESAlgorithmSet ALGORITHM ::= { 

{OID ecies-recommendedParameters} | 

{OID ecies-specifiedParameters PARMS ECIESParameters} , 

... -- Future combinations may be added 

} 

ecies-recommendedParameters OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 7} 

ecies-specifiedParameters OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 8} 

ECIESParameters ::= KeyDerivationFunction 

ECWKTAlgorithmSet ALGORITHM ::= { 

{OID ecwkt-recommendedParameters} | 

{OID ecwkt-specifiedParameters PARMS ECWKTParameters} , 

... -- Future combinations may be added 

} 

ecwkt-recommendedParameters OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 9} 

ecwkt-specifiedParameters OBJECT IDENTIFIER ::= {secg-scheme 10} 

ECWKTParameters ::= KeyDerivationFunction 

ECDSA-Sig-Value ::= SEQUENCE { 

r INTEGER, 

s INTEGER 

} 

ECIES-Ciphertext-Value ::= SEQUENCE { 

ephemeralPublicKey ECPoint, 

symmetricCiphertext OCTET STRING, 

macTag OCTET STRING 

} 

END 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7. Ένα παράδειγµα δηµιουργίας και επικύρωσης ψηφιακής 
υπογραφής µε τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών στα 
σώµατα Fp και F2

m µε τη βοήθεια της βιβλιοθήκης Bouncy 
Castle Crypto 1.3.2. 
 

 

7.1 Η βιβλιοθήκη Bouncy Castle Crypto. 
 

Η βιβλιοθήκη Bouncy Castle Crypto αποτελείται από κρυπτογραφικούς 

αλγόριθµους, υλοποιηµένους στη γλώσσα προγραµµατισµού Java. Η έκδοση που 

χρησιµοποιήθηκε είναι η 1.3.2, και είναι η πιο πρόσφατη. Αυτή µπορεί να βρεθεί 

στην εξής ιστοσελίδα: (http://www.bouncycastle.org) Copyright (c) 2000-2006 The 

Legion Of The Bouncy Castle [34]. 

Η βιβλιοθήκη αυτή βασίζεται στο πρότυπο ANSI Χ9.62. Έτσι, ένα string για 

να εισαχθεί στο κώδικα πρέπει να µετατραπεί σε ακέραιο συγκεκριµένης µορφής και 

αντίστροφα µπορεί ένας ακέραιος να γραφεί µε τη µορφή string [33]. Για τις 

αντίστοιχες µετατροπές συµβουλευτείτε το κεφάλαιο 4 του αντίστοιχου πρότυπου 

X9.62 [33]. 

 

7.2 Ο κώδικας υλοποίησης δηµιουργίας και επικύρωσης ψηφιακής 
υπογραφής ECDSA. 
 

Ο κώδικας που ακολουθεί είναι γραµµένος σε γλώσσα προγραµµατισµού 

Java και το συγκεκριµένο αρχείο που τον περιέχει ονοµάζεται ECTest.java. Το 

αρχείο αυτό βρίσκεται στη βιβλιοθήκη και συγκεκριµένα στον υποφάκελο crypto-

132\crypto-132\test\src\org\bouncycastle\crypto\test. Παρακάτω παρουσιάζεται ο 

κώδικας υλοποίησης του ECDSA στα σώµατα Fp και στο m2F . Αυτός θα εξηγηθεί 

στην επόµενη ενότητα. 
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Κώδικας Υλοποίησης του ECDSA 
 

 
package org.bouncycastle.crypto.test; 
 
import java.math.BigInteger; 
import java.security.SecureRandom; 
 
import org.bouncycastle.crypto.AsymmetricCipherKeyPair; 
import org.bouncycastle.crypto.BasicAgreement; 
import org.bouncycastle.crypto.agreement.ECDHBasicAgreement; 
import org.bouncycastle.crypto.agreement.ECDHCBasicAgreement; 
import org.bouncycastle.crypto.generators.ECKeyPairGenerator; 
import org.bouncycastle.crypto.params.ECDomainParameters; 
import org.bouncycastle.crypto.params.ECKeyGenerationParameters; 
import org.bouncycastle.crypto.params.ECPrivateKeyParameters; 
import org.bouncycastle.crypto.params.ECPublicKeyParameters; 
import org.bouncycastle.crypto.params.ParametersWithRandom; 
import org.bouncycastle.crypto.signers.ECDSASigner; 
import org.bouncycastle.math.ec.ECCurve; 
import org.bouncycastle.math.ec.ECPoint; 
import org.bouncycastle.util.encoders.Hex; 
import org.bouncycastle.util.test.SimpleTest; 
 
/** 
 * ECDSA tests are taken from X9.62. 
 */ 
public class ECTest 
    extends SimpleTest 
{ 
    /** 
     * X9.62 - 1998,<br> 
     * J.3.1, Page 152, ECDSA over the field Fp<br> 
     * an example with 192 bit prime 
     */ 
    private void testECDSA192bitPrime() 
    { 
        BigInteger r = new 
BigInteger("33424035364059817293934883346946004155968818268693516776
13"); 
        BigInteger s = new 
BigInteger("57358223288881552546838949978975719515685536428920299823
42"); 
 
        SecureRandom    k = new SecureRandom() 
        { 
            public void nextBytes(byte[] bytes) 
            { 
                byte[] vals = new 
BigInteger("61405070670650010630650655656674055600061615565656656566
54").toByteArray(); 
 
                System.arraycopy(vals, vals.length-bytes.length, 
bytes, 0, bytes.length); 
            } 
        }; 
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        ECCurve.Fp curve = new ECCurve.Fp( 
            new 
BigInteger("62771017353866807638357894232076664160839087003903249612
79"), // q 
            new 
BigInteger("fffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffc", 16), 
// a 
            new 
BigInteger("64210519e59c80e70fa7e9ab72243049feb8deecc146b9b1", 16)); 
// b 
 
        ECDomainParameters params = new ECDomainParameters( 
                curve, 
                
curve.decodePoint(Hex.decode("03188da80eb03090f67cbf20eb43a18800f4ff
0afd82ff1012")), // G 
                new 
BigInteger("62771017353866807638357894231760590137671947731828422840
81")); // n 
 
        ECPrivateKeyParameters priKey = new ECPrivateKeyParameters( 
            new 
BigInteger("65105677090601507605681076345635856719010015669561566565
9"), // d 
            params); 
 
        ParametersWithRandom param = new 
ParametersWithRandom(priKey, k); 
 
        ECDSASigner ecdsa = new ECDSASigner(); 
 
        ecdsa.init(true, param); 
 
        byte[] message = new 
BigInteger("968236873715988614170569073515315707566766479517").toByt
eArray(); 
        BigInteger[] sig = ecdsa.generateSignature(message); 
 
        if (!r.equals(sig[0])) 
        { 
            fail("r component wrong." + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " expecting: " + r + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " got      : " + sig[0]); 
        } 
 
        if (!s.equals(sig[1])) 
        { 
            fail("s component wrong." + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " expecting: " + s + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " got      : " + sig[1]); 
        } 
 
        // Verify the signature 
        ECPublicKeyParameters pubKey = new ECPublicKeyParameters( 
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curve.decodePoint(Hex.decode("0262b12d60690cdcf330babab6e69763b471f9
94dd702d16a5")), // Q 
            params); 
 
        ecdsa.init(false, pubKey); 
        if (!ecdsa.verifySignature(message, sig[0], sig[1])) 
        { 
            fail("verification fails"); 
        } 
    } 
 
    private void decodeTest() 
    { 
        ECCurve.Fp curve = new ECCurve.Fp( 
                new 
BigInteger("62771017353866807638357894232076664160839087003903249612
79"), // q 
                new 
BigInteger("fffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffc", 16), 
// a 
                new 
BigInteger("64210519e59c80e70fa7e9ab72243049feb8deecc146b9b1", 16)); 
// b 
         
        ECPoint p = 
curve.decodePoint(Hex.decode("03188da80eb03090f67cbf20eb43a18800f4ff
0afd82ff1012")); 
         
        if (!p.getX().toBigInteger().equals(new 
BigInteger("188da80eb03090f67cbf20eb43a18800f4ff0afd82ff1012", 16))) 
        { 
            fail("x uncompressed incorrectly"); 
        } 
         
        if (!p.getY().toBigInteger().equals(new 
BigInteger("7192b95ffc8da78631011ed6b24cdd573f977a11e794811", 16))) 
        { 
            fail("y uncompressed incorrectly"); 
        } 
         
        byte[] encoding = p.getEncoded(); 
         
        if (!areEqual(encoding, 
Hex.decode("03188da80eb03090f67cbf20eb43a18800f4ff0afd82ff1012"))) 
        { 
            fail("point compressed incorrectly"); 
        } 
    } 
     
    /** 
     * X9.62 - 1998,<br> 
     * J.3.2, Page 155, ECDSA over the field Fp<br> 
     * an example with 239 bit prime 
     */ 
    private void testECDSA239bitPrime() 
    { 

122 



        BigInteger r = new 
BigInteger("30863614317516781149262254730066801885495937875853177814
7462058306432176"); 
        BigInteger s = new 
BigInteger("32381355320979735770807877683125050593189105175500784278
1978505179448783"); 
 
        SecureRandom    k = new SecureRandom() 
        { 
            public void nextBytes(byte[] bytes) 
            { 
                byte[] vals = new 
BigInteger("70000001756905664665550578175715710757050157577570577957
5555657156756655").toByteArray(); 
 
                System.arraycopy(vals, vals.length-bytes.length, 
bytes, 0, bytes.length); 
            } 
        }; 
 
        ECCurve.Fp curve = new ECCurve.Fp( 
            new 
BigInteger("88342353238919216479164875036030888531447659725296036279
2450860609699839"), // q 
            new 
BigInteger("7fffffffffffffffffffffff7fffffffffff8000000000007fffffff
fffc", 16), // a 
            new 
BigInteger("6b016c3bdcf18941d0d654921475ca71a9db2fb27d1d37796185c294
2c0a", 16)); // b 
 
        ECDomainParameters params = new ECDomainParameters( 
            curve, 
            
curve.decodePoint(Hex.decode("020ffa963cdca8816ccc33b8642bedf905c3d3
58573d3f27fbbd3b3cb9aaaf")), // G 
            new 
BigInteger("88342353238919216479164875036030888480755034169162775227
5345424702807307")); // n 
 
        ECPrivateKeyParameters priKey = new ECPrivateKeyParameters( 
            new 
BigInteger("87630010150710756750106613076167107835701067106778177671
6671676178726717"), // d 
            params); 
 
        ECDSASigner ecdsa = new ECDSASigner(); 
        ParametersWithRandom param = new 
ParametersWithRandom(priKey, k); 
 
        ecdsa.init(true, param); 
 
        byte[] message = new 
BigInteger("968236873715988614170569073515315707566766479517").toByt
eArray(); 
        BigInteger[] sig = ecdsa.generateSignature(message); 
 
        if (!r.equals(sig[0])) 
        { 
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            fail("r component wrong." + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " expecting: " + r + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " got      : " + sig[0]); 
        } 
 
        if (!s.equals(sig[1])) 
        { 
            fail("s component wrong." + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " expecting: " + s + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " got      : " + sig[1]); 
        } 
 
        // Verify the signature 
        ECPublicKeyParameters pubKey = new ECPublicKeyParameters( 
            
curve.decodePoint(Hex.decode("025b6dc53bc61a2548ffb0f671472de6c9521a
9d2d2534e65abfcbd5fe0c70")), // Q 
            params); 
 
        ecdsa.init(false, pubKey); 
        if (!ecdsa.verifySignature(message, sig[0], sig[1])) 
        { 
            fail("signature fails"); 
        } 
    } 
 
 
    /** 
     * X9.62 - 1998,<br> 
     * J.2.1, Page 100, ECDSA over the field F2m<br> 
     * an example with 191 bit binary field 
     */ 
    private void testECDSA191bitBinary() 
    { 
        BigInteger r = new 
BigInteger("87194383164871543355722284926904419997237591535066528048
"); 
        BigInteger s = new 
BigInteger("30899269196580494736154166454908589529215377702577206359
8"); 
     
        SecureRandom    k = new SecureRandom() 
        { 
            public void nextBytes(byte[] bytes) 
            { 
                byte[] vals = new 
BigInteger("15427255652165239857892369562652652652356758119494040400
41").toByteArray(); 
     
                System.arraycopy(vals, vals.length-bytes.length, 
bytes, 0, bytes.length); 
            } 
        }; 
 
        ECCurve.F2m curve = new ECCurve.F2m( 
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            191, // m 
            9, //k 
            new 
BigInteger("2866537B676752636A68F56554E12640276B649EF7526267", 16), 
// a 
            new 
BigInteger("2E45EF571F00786F67B0081B9495A3D95462F5DE0AA185EC", 16)); 
// b 
     
        ECDomainParameters params = new ECDomainParameters( 
            curve, 
            
curve.decodePoint(Hex.decode("0436B3DAF8A23206F9C4F299D7B21A9C369137
F2C84AE1AA0D765BE73433B3F95E332932E70EA245CA2418EA0EF98018FB")), // 
G 
            new 
BigInteger("15692754338466701909589473558033504588312055954516305330
29"), // n 
            BigInteger.valueOf(2)); // h 
     
        ECPrivateKeyParameters priKey = new ECPrivateKeyParameters( 
            new 
BigInteger("12755521911132123000120304391871461646461466464667494947
99"), // d 
            params); 
     
        ECDSASigner ecdsa = new ECDSASigner(); 
        ParametersWithRandom param = new 
ParametersWithRandom(priKey, k); 
     
        ecdsa.init(true, param); 
     
        byte[] message = new 
BigInteger("968236873715988614170569073515315707566766479517").toByt
eArray(); 
        BigInteger[] sig = ecdsa.generateSignature(message); 
     
        if (!r.equals(sig[0])) 
        { 
            fail("r component wrong." + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " expecting: " + r + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " got      : " + sig[0]); 
        } 
     
        if (!s.equals(sig[1])) 
        { 
            fail("s component wrong." + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " expecting: " + s + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " got      : " + sig[1]); 
        } 
     
        // Verify the signature 
        ECPublicKeyParameters pubKey = new ECPublicKeyParameters( 
            
curve.decodePoint(Hex.decode("045DE37E756BD55D72E3768CB396FFEB962614
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DEA4CE28A2E755C0E0E02F5FB132CAF416EF85B229BBB8E1352003125BA1")), // 
Q 
            params); 
 
        ecdsa.init(false, pubKey); 
        if (!ecdsa.verifySignature(message, sig[0], sig[1])) 
        { 
            fail("signature fails"); 
        } 
    } 
 
 
    /** 
     * X9.62 - 1998,<br> 
     * J.2.2, Page 100, ECDSA over the field F2m<br> 
     * an example with 239 bit binary field 
     */ 
    private void testECDSA239bitBinary() 
    { 
        BigInteger r = new 
BigInteger("21596333210419611985018340039034612628818151486841789642
455876922391552"); 
        BigInteger s = new 
BigInteger("19703037400073168673833499765499722705284980407219881910
2649413465737174"); 
     
        SecureRandom    k = new SecureRandom() 
        { 
            public void nextBytes(byte[] bytes) 
            { 
                byte[] vals = new 
BigInteger("17127872556521652396728578923695626526526523567581194940
4040041670216363").toByteArray(); 
     
                System.arraycopy(vals, vals.length-bytes.length, 
bytes, 0, bytes.length); 
            } 
        }; 
 
        ECCurve.F2m curve = new ECCurve.F2m( 
            239, // m 
            36, //k 
            new 
BigInteger("32010857077C5431123A46B808906756F543423E8D27877578125778
AC76", 16), // a 
            new 
BigInteger("790408F2EEDAF392B012EDEFB3392F30F4327C0CA3F31FC383C422AA
8C16", 16)); // b 
     
        ECDomainParameters params = new ECDomainParameters( 
            curve, 
            
curve.decodePoint(Hex.decode("0457927098FA932E7C0A96D3FD5B706EF7E5F5
C156E16B7E7C86038552E91D61D8EE5077C33FECF6F1A16B268DE469C3C7744EA9A9
71649FC7A9616305")), // G 
            new 
BigInteger("22085588309729804119791218759286481455788699377671323093
6715041207411783"), // n 
            BigInteger.valueOf(4)); // h 
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        ECPrivateKeyParameters priKey = new ECPrivateKeyParameters( 
            new 
BigInteger("14564275552191153465132123000753412030439187146164646146
6464667494947990"), // d 
            params); 
     
        ECDSASigner ecdsa = new ECDSASigner(); 
        ParametersWithRandom param = new 
ParametersWithRandom(priKey, k); 
     
        ecdsa.init(true, param); 
     
        byte[] message = new 
BigInteger("968236873715988614170569073515315707566766479517").toByt
eArray(); 
        BigInteger[] sig = ecdsa.generateSignature(message); 
     
        if (!r.equals(sig[0])) 
        { 
            fail("r component wrong." + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " expecting: " + r + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " got      : " + sig[0]); 
        } 
     
        if (!s.equals(sig[1])) 
        { 
            fail("s component wrong." + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " expecting: " + s + 
System.getProperty("line.separator") 
                + " got      : " + sig[1]); 
        } 
     
        // Verify the signature 
        ECPublicKeyParameters pubKey = new ECPublicKeyParameters( 
            
curve.decodePoint(Hex.decode("045894609CCECF9A92533F630DE713A958E96C
97CCB8F5ABB5A688A238DEED6DC2D9D0C94EBFB7D526BA6A61764175B99CB6011E20
47F9F067293F57F5")), // Q 
            params); 
 
        ecdsa.init(false, pubKey); 
        if (!ecdsa.verifySignature(message, sig[0], sig[1])) 
        { 
            fail("signature fails"); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * key generation test 
     */ 
    private void testECDSAKeyGenTest() 
    { 
        SecureRandom    random = new SecureRandom(); 
        ECCurve.Fp curve = new ECCurve.Fp( 
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            new 
BigInteger("88342353238919216479164875036030888531447659725296036279
2450860609699839"), // q 
            new 
BigInteger("7fffffffffffffffffffffff7fffffffffff8000000000007fffffff
fffc", 16), // a 
            new 
BigInteger("6b016c3bdcf18941d0d654921475ca71a9db2fb27d1d37796185c294
2c0a", 16)); // b 
 
        ECDomainParameters params = new ECDomainParameters( 
            curve, 
            
curve.decodePoint(Hex.decode("020ffa963cdca8816ccc33b8642bedf905c3d3
58573d3f27fbbd3b3cb9aaaf")), // G 
            new 
BigInteger("88342353238919216479164875036030888480755034169162775227
5345424702807307")); // n 
 
 
        ECKeyPairGenerator          pGen = new ECKeyPairGenerator(); 
        ECKeyGenerationParameters   genParam = new 
ECKeyGenerationParameters( 
                                        params, 
                                        random); 
 
        pGen.init(genParam); 
 
        AsymmetricCipherKeyPair  pair = pGen.generateKeyPair(); 
     
        ParametersWithRandom param = new 
ParametersWithRandom(pair.getPrivate(), random); 
 
        ECDSASigner ecdsa = new ECDSASigner(); 
 
        ecdsa.init(true, param); 
 
        byte[] message = new 
BigInteger("968236873715988614170569073515315707566766479517").toByt
eArray(); 
        BigInteger[] sig = ecdsa.generateSignature(message); 
 
        ecdsa.init(false, pair.getPublic()); 
 
        if (!ecdsa.verifySignature(message, sig[0], sig[1])) 
        { 
            fail("signature fails"); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Basic Key Agreement Test 
     */ 
    private void testECBasicAgreementTest() 
    { 
        SecureRandom    random = new SecureRandom(); 
        ECCurve.Fp curve = new ECCurve.Fp( 
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            new 
BigInteger("88342353238919216479164875036030888531447659725296036279
2450860609699839"), // q 
            new 
BigInteger("7fffffffffffffffffffffff7fffffffffff8000000000007fffffff
fffc", 16), // a 
            new 
BigInteger("6b016c3bdcf18941d0d654921475ca71a9db2fb27d1d37796185c294
2c0a", 16)); // b 
 
        ECDomainParameters params = new ECDomainParameters( 
            curve, 
            
curve.decodePoint(Hex.decode("020ffa963cdca8816ccc33b8642bedf905c3d3
58573d3f27fbbd3b3cb9aaaf")), // G 
            new 
BigInteger("88342353238919216479164875036030888480755034169162775227
5345424702807307")); // n 
 
 
        ECKeyPairGenerator          pGen = new ECKeyPairGenerator(); 
        ECKeyGenerationParameters   genParam = new 
ECKeyGenerationParameters( 
                                        params, 
                                        random); 
 
        pGen.init(genParam); 
 
        AsymmetricCipherKeyPair  p1 = pGen.generateKeyPair(); 
        AsymmetricCipherKeyPair  p2 = pGen.generateKeyPair(); 
     
        // 
        // two way 
        // 
        BasicAgreement    e1 = new ECDHBasicAgreement(); 
        BasicAgreement    e2 = new ECDHBasicAgreement(); 
 
        e1.init(p1.getPrivate()); 
        e2.init(p2.getPrivate()); 
 
        BigInteger   k1 = e1.calculateAgreement(p2.getPublic()); 
        BigInteger   k2 = e2.calculateAgreement(p1.getPublic()); 
 
        if (!k1.equals(k2)) 
        { 
            fail("calculated agreement test failed"); 
        } 
 
        // 
        // two way 
        // 
        e1 = new ECDHCBasicAgreement(); 
        e2 = new ECDHCBasicAgreement(); 
 
        e1.init(p1.getPrivate()); 
        e2.init(p2.getPrivate()); 
 
        k1 = e1.calculateAgreement(p2.getPublic()); 
        k2 = e2.calculateAgreement(p1.getPublic()); 
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        if (!k1.equals(k2)) 
        { 
            fail("calculated agreement test failed"); 
        } 
    } 
 
 
 
    public String getName() 
    { 
        return "EC"; 
    } 
 
    public void performTest() 
    { 
        decodeTest(); 
        testECDSA192bitPrime(); 
        testECDSA239bitPrime(); 
        testECDSA191bitBinary(); 
        testECDSA239bitBinary(); 
        testECDSAKeyGenTest(); 
        testECBasicAgreementTest(); 
    } 
 
 
    public static void main( 
        String[]    args) 
    { 
        runTest(new ECTest()); 
    } 
} 
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7.3 Ανάλυση του κώδικα υλοποίησης του ECDSA. 
 

Ο παραπάνω κώδικας περιέχει παραδείγµατα στα σώµατα της µορφής Fp 

(192-bit και 239-bit) και m2F ( 1912F και 2392F ) [33]. Εδώ θα ασχοληθούµε µε 2 

παραδείγµατα. Αυτά του σώµατος της µορφής Fp µε 192-bit και του σώµατος 1912F . 

7.3.1 Παράµετροι που χρησιµοποιούνται στο κώδικα. 
 

• Παράµετροι Ελλειπτικής Καµπύλής: 

o q: Το µέγεθος του πεδίου που χρησιµοποιείται. Π.χ. q = 2191. 

o E: Η ελλειπτική καµπύλη.  

o SEED:  Είναι µια προαιρετική παράµετρος που παράγεται αυτόµατα 

όταν η ελλειπτική µας καµπύλη παράγεται τυχαία (random) από µια 

συνάρτηση.  

o α, b: Είναι δύο ακέραιοι, οι  οποίοι ορίζουν την ελλειπτική καµπύλη 

στο αντίστοιχο σώµα. 

o G: Το σηµείο G = (xG, yG) το βασικό σηµείο της ελλειπτικής 

καµπύλη. 

o n: Η τάξη του G (Ένας µεγάλος πρώτος αριθµός). 

o h: Ένας σταθερός πρώτος αριθµός. 

o u: Είναι u = n·h. 

o k: Ένας τυχαίος αριθµός µεταξύ 1 και n – 1. 

• Παράµετροι κλειδιών. 

o Q: Το δηµόσιο κλειδί. 

o d: Το ιδιωτικό κλειδί. 
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7.3.2 Κλάσεις και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στο κώδικα. 

 

Ο κώδικας υλοποίησης του ECDSA χωρίζεται ουσιαστικά σε 6 µέρη. Αυτά 

είναι τα εξής: 

1. ∆ηµιουργία βασικών αντικειµένων για να εκφράσουµε την ελλειπτική 

καµπύλη και τα χαρακτηριστικά του σώµατος που παράγει αυτή. 

2. ∆ηµιουργία αντικειµένων σχετικά µε τα κλειδιά. 

3. ∆ηµιουργία υπογραφής µε ECDSA. 

4. Επικύρωση υπογραφής. 

5. Κώδικας παραγωγής κατάλληλου ζεύγους κλειδιών.  

6. Κώδικας που εξασφαλίζει έναν ασφαλή τρόπο ανταλλαγής των 

κλειδιών. 

 

  Αναλυτικά: 

1. ∆ηµιουργία βασικών αντικειµένων για να εκφράσουµε την ελλειπτική 

καµπύλη και τα χαρακτηριστικά του σώµατος που παράγει αυτή. 

• Επιλέγεται ένα δυαδικό πεδίο µε το πολυώνυµο αναγωγής του. 

o Το σώµα 1912F , για παράδειγµα παράγεται από το πολυώνυµο  

 

y2 + xy = x3 + ax2 + b 

 

µε α = 2866537B676752636A68F56554E12640276B649EF752626,  

b = E45EF571F00786F67B0081B9495A3D95462F5DE0AA185E,  

k = 9 και m = 191.  

• Αυτά δίνονται σαν παράµετροι για τη δηµιουργία του αντικειµένου curve που 

ανήκει στη κλάση ECCurve.F2m. 

• Το αντικείµενο params δηµιουργείται από τη κλάση ECDomainParameters.  

• Αυτό παίρνει σαν παραµέτρους την καµπύλη curve, το σηµείο βασικό σηµείο 

G = 0436B3DAF8A23206F9C4F299D7B21A9C369137F2C84AE1AA0 

D765BE73433B3F95E332932E70EA245CA2418EA0EF98018B, την τάξη  
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n = 1569275433846670190958947355803350458831205595451630533029 

του G και το h = 2.  

 

2. ∆ηµιουργία αντικειµένων σχετικά µε τα κλειδιά. 

• Το αντικείµενο priKey είναι το ιδιωτικό κλειδί και δηµιουργείται από τη 

κλάση ECPrivateKeyParameters, δίνοντας σαν παράµετρο το  

d = 12755521911132123000120304391871461646461466464667494947 

9. 

• Το δηµόσιο κλειδί είναι το αντικείµενο pubKey και δηµιουργείται από τη 

κλάση ECPublicKeyParameters, δίνοντας σαν παράµετρο την µέθοδο 

curve.decodePoint, η οποία µε τη σειρά της έχει παραµέτρους το 

αντικείµενο params, που ορίζει τις παραµέτρους της ελλειπτικής 

καµπύλης και το d = 12755521911132123000120304391871461646461 

4664646674949479. 

• Το Q = d·G = 045DE37E756BD55D72E3768CB396FFEB962614DEA4 

CE28A2E755C0E0E02F5FB132CAF416EF85B229BBB8E135200125B

A1.  

 

3. ∆ηµιουργία υπογραφής µε ECDSA. 

• Το e = message = 9682368737159886141705690735153157075667 

66479517 είναι το µήνυµα «abc», που προκύπτει από τη µετατροπή του 

µηνύµατος στον ακέραιο e.  

• Ορίζουµε τους συντελεστές της υπογραφής r = 87194 

383164871543355722284926904419997237591535066528048 και  

s = 30899269196580494736154166454908589529215377702577206 

3598.  

• Το αντικείµενο ecdsa είναι της κλάσης ECDSASigner. ∆ίνοντας σαν 

παράµετρο το priKey στη µέθοδο ecdsa.init έχουµε τη δηµιουργία της 

υπογραφής µε τη µέθοδο ecdsa.generateSignature. 

• Αν r και s είναι διάφορα του 0 είµαστε OK. 
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4. Επικύρωση υπογραφής. 

• Το δηµόσιο κλειδί pubKey έχει ήδη δηµιουργηθεί. 

• ∆οσµένων των Q, s, r και  message, εφαρµόζοντας τη µέθοδο 

ecdsa.verifySignature παίρνουµε ok αν αυτή µας δώσει true.  

 

5. Κώδικας παραγωγής κατάλληλου ζεύγους κλειδιών. 

• Στο κώδικα, η κλάση testECDSAKeyGenTest παράγει το κατάλληλο 

ζεύγος κλειδιών που θα χρησιµοποιηθεί. 

 

6. Κώδικας που εξασφαλίζει έναν ασφαλή τρόπο ανταλλαγής των 

κλειδιών. 

• Η κλάση testECDSABasicAgreementTest αποτελεί το κώδικα που 

εξασφαλίζει έναν ασφαλή τρόπο ανταλλαγής των κλειδιών.  
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7.3.3 Ένα απλό παράδειγµα για την κατανόηση του ECDSA. 
 

1. Παράµετροι Ελλειπτικής Καµπύλης. 

Έστω έχουµε το πεπερασµένο σώµα F23 και την ελλειπτική καµπύλη  

y2 = x3 + x + 1. Επιλέγεται το G = (xG, yG) = (13, 7). Αφού 7G = 0, το σηµείο G έχει 

τάξη n = 7. 

 

Οι παράµετροι της ελλειπτικής καµπύλης θα είναι: 

• Το σώµα F23, 
• Η ελλειπτική καµπύλη E 
• Το βασικό σηµείο G 
• Η τάξη του G n = 7 
• Ο παράγων h = 4. 

 

2. ∆ηµιουργία κλειδιού. 

Ο κύριος Α εκτελεί τα παρακάτω: 

1. Επιλέγει έναν τυχαίο ακέραιο d = 3 µεταξύ των [1, n - 1] = [1, 6]. 

2. Υπολογίζει το σηµείο Q = dG = 3(13, 7) = (17, 3) 

3. Ο Α δηµοσιοποιεί το σηµείο Q. 

4. Το ιδιωτικό κλειδί του Α είναι το d = 3. 

 

3. ∆ηµιουργία Υπογραφής. 

Ο Α υπογράφει το µήνυµα Μ = 11100011010111100. Υποθέτουµε τώρα ότι 

εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο κατακερµατισµού hash, το µήνυµα µας µετατρέπεται 

στη τιµή e = 6. 

Ο κύριος Α: 

1. Επιλέγει τυχαία έναν ακέραιο k = 4 µεταξύ των [1, n - 1] = [1, 6]. 

2. Υπολογίζει: 

(x1, y1) = kG = 4(13, 7) = (17, 20). 

3. Αναπαριστά τη συντεταγµένη x1 µε τον ακέραιο x1 = 17.  

4. Θέτει r = x1 mod n = 17 mod 7 = 3. 
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5. Υπολογίζει: 

s = k-1(e + dr) mod n = 4-1(6 + 3·3) mod 7 = 2(15) mod 7 = 2. 

Η υπογραφή στο µήνυµα Μ είναι (r, s) = (3, 2). 

 

4. Επικύρωση της υπογραφής. 

Ο κύριος Β επικυρώνει την υπογραφή (r`, s`) = (3, 2) στο M. 

Ο κύριος Β: 

1. Ανακτά το δηµόσιο κλειδί του Α, Q = (17, 3). 

2. Υπολογίζει το e` = 7, µε τη βοήθεια της συνάρτησης κατακερµατισµού hash, 

εφαρµόζοντάς την στο Μ`. 

3. Υπολογίζει το: 

c = (s`)-1 mod n = 2-1 mod 7 = 4. 

4. Υπολογίζει τα: 

u1 = e`c mod n = 6·4 mod 7 = 3 

και 

u2 = r`c mod n = 3·4 mod 7 = 5. 

5. Υπολογίζει το σηµείο: 

(x1, y1) = u1G+ u2Q = 3G + 5Q = 3(13, 7) + 5(17, 3) = (17, 20). 

6. Αναπαριστά τη συντεταγµένη x1 µε τον ακέραιο x1 = 17.  

7. Υπολογίζει το ν = x1 mod n = 17 mod 7 = 3. 

8. ∆έχεται την υπογραφή εφόσον είναι: ν = r` = 3. 
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7.3.4 Παράδειγµα στο δυαδικό σώµα µε m = 191. 
 

Οι παράµετροι της ελλειπτικής καµπύλης: 

1. Το σώµα 1912F  παράγεται από το µη αναγόµενο πολυώνυµο: 

f = 80000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000201. 

2. Η ελλειπτική καµπύλη E : y2 + xy = x3 + ax2 + b στο σώµα 1912F , όπου: 

SEED = 4E13CA54 2744D696 E6768756 1517552F 279A8C84, 

α = 2866537B 67675263 6A68F565 54E12640 276B649E F7526267, 

b = 2E45EF57 1F00786F 67B0081B 9495A3D9 5462F5DE 0AA185EC. 

3. Το σηµείο G: 

04 36B3DAF8 A23206F9 C4F299D7 B21A9C36 9137F2C8 4AE1AA0D 

765BE734 33B3F95E 332932E7 0EA245CA 2418EA0E F98018FB. 

Η τάξη του G. 

n = 1569275433846670190958947355803350458831205595451630533029. 

h = 2. 

 

∆ηµιουργία κλειδιού: 

 

d = 1275552191113212300012030439187146164646146646466749494799. 

Q = dG = (xQ, yQ): 

04 5DE37E75 6BD55D72 E3768CB3 96FFEB96 2614DEA4 CE28A2E7 

55C0E0E0 2F5FB132 CAF416EF 85B229BB B8E13520 03125BA1. 

 

 

∆ηµιουργία υπογραφής: 

 

M = “abc” 

1. Κατακερµατισµός µηνύµατος για µεγαλύτερη ευκολία. 

Ο αλγόριθµος SHA-1 εφαρµόζεται στο M για να πάρουµε: 

e = SHA-1(M) = 968236873715988614170569073515315707566766479517. 

2. Υπολογισµός ελλειπτικής καµπύλης. 
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2.1. Επιλογή του k µεταξύ του [1, n-1]. 

k = 154272556521652398578923695626526526523567581194940404 0041. 

2.2. Υπολογισµός του R = kG = (x1, y1): 

x1 = 438E5A11 FB55E4C6 5471DCD4 9E266142 A3BDF2BF 9D5772D5, 

y1 = 2AD603A0 5BD1D177 649F9167 E6F475B7 E2FF590C85AF15DA. 

2.3. Μετατροπή του x1 σε ένα ακέραιο x1: 

x1= 165646981701154173431466964073025487882844318698669706 1077. 

2.4. Ορισµός του r = x1 mod n. 

r = 8719438316487154335572228492690441999723759153506652 8048. 

2.5. 0r ≠ , Τέλος. 

3. Υπολογισµός modulo. 

3.1. Υπολογισµός s = k-1(e + dr) mod n: 

s = 30899269196580494736154166454908589529215377702577206 3598. 

3.2. 0r ≠ , Τέλος. 

4. Η µορφή της υπογραφής. 

Η υπογραφή αποτελείται από τους δύο αριθµούς r και s: 

r = 87194383164871543355722284926904419997237591535066528048, 

s = 308992691965804947361541664549085895292153777025772063598. 

 

Επικύρωση της υπογραφής: 

 

1. Κατακερµατισµός µηνύµατος για µεγαλύτερη ευκολία. 

Ο αλγόριθµος SHA-1 εφαρµόζεται στο M` για να πάρουµε: 

e` = SHA-1(M`) = 968236873715988614170569073515315707566766479517. 

2. Υπολογισµός της ελλειπτικής καµπύλης. 

2.1. Το r` είναι µεταξύ του [1, n-1]. 

2.2. Το s` είναι µεταξύ του [1, n-1]. 

2.3. Υπολογισµός του c = (s`)-1 mod n: 

c = 95293366685086633156878228475480128988999208263538617 7703. 

2.4. Υπολογισµός των u1 = e`c mod n και u2 = r`c mod n: 

u1=124888640715470785402243451608406250330179237436099440 0066, 

u2 =52701738097753401216822246601619984961197114165275346 4154. 
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2.5. Υπολογισµός του (x1, y1) = u1G + u2Q: 

u1G = 1A045B0C 26AF1735 9163E9B2 BF1AA57C 5475C320 78ABE159 

53ECA58F AE7A4958 783E8173 CF1CA173 EAC47049 DCA02345, 

u2Q = 015CF19F E8485BED 8520CA06 BD7FA967 A2CE0B30 4FFCF0F5 

314770FA 4484962A EC673905 4A6652BC 07607D93 CAC79921. 

u1G + u2Q = (x1, y1): 

x1 = 438E5A11 FB55E4C6 5471DCD4 9E266142 A3BDF2BF 9D5772D5, 

y1 = 2AD603A0 5BD1D177 649F9167 E6F475B7 E2FF590C 85AF15DA. 

3. Έλεγχος υπογραφής. 

3.1. Μετατροπή του x1 σε ακέραιο x1: 

x1=165646981701154173431466964073025487882844318698669706 1077. 

3.2. Υπολογισµός του ν = x1 mod n: 

v =8719438316487154335572228492690441999723759153506652 8048. 

3.3. ν = r`, Τέλος. 
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7.3.5 Παράδειγµα µε 192-bit στο Fp. 
 

Οι παράµετροι της ελλειπτικής καµπύλης: 

1. Το σώµα Fp παράγεται από τον πρώτο αριθµό: 

p = 6277101735386680763835789423207666416083908700390324961279. 

2. Η ελλειπτική καµπύλη είναι η E : y2 = x3+ax+b στο σώµα Fp, όπου: 

SEED = 3045AE6F C8422F64 ED579528 D38120EA E12196D5, 

r = 3099D2BB BFCB2538 542DCD5F B078B6EF 5F3D6FE2 C745DE65, 

a = FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFE FFFFFFFF FFFFFFFC, 

b = 64210519 E59C80E7 0FA7E9AB 72243049 FEB8DEEC C146B9B1. 

3. Το σηµείο G: 

03 188DA80E B03090F6 7CBF20EB 43A18800 F4FF0AFD 82FF1012. 

Το G είναι τάξης: 

n = 6277101735386680763835789423176059013767194773182842284081. 

h = 1. 

 

∆ηµιουργία Κλειδιού: 

d = 651056770906015076056810763456358567190100156695615665659. 

Q = dG = (xQ, yQ): 

02 62B12D60 690CDCF3 30BABAB6 E69763B4 71F994DD 02D16A5. 

 

∆ηµιουργία υπογραφής: 

 

M (Μήνυµα) = “abc” 

1. Κατακερµατισµός µηνύµατος για µεγαλύτερη ευκολία. 

Ο αλγόριθµος SHA-1 εφαρµόζεται στο M για να πάρουµε: 

e = SHA-1(M) = 968236873715988614170569073515315707566766479517. 

2. Υπολογισµός της ελλειπτικής καµπύλης. 

2.1. Επιλέγουµε έναν αριθµό k µεταξύ[1, n-1]: 

k = 6140507067065001063065065565667405560006161556565665656654. 

2.2. Υπολογισµός του R = kG = (x1, y1): 

x1 = 88505238 0FF147B7 34C330C4 3D39B2C4 A89F29B0 F749FEAD, 
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y1 = 9CF9FA1C BEFEFB91 7747A3BB 29C072B9 289C2547 884FD835. 

2.3. Μετατροπή του  x1 σε ένα ακέραιο x1 : 

x1= 3342403536405981729393488334694600415596881826869351677613. 

2.4. Ορισµός r = x1 mod n: 

r = 3342403536405981729393488334694600415596881826869351 677613. 

2.5. 0r ≠ . 

3. Υπολογισµός µε modulo. 

3.1. Υπολογισµός s = k-1(e + dr) mod n. 

s = 57358223288881552546838949978975719515685536428920 29 982342. 

3.2. 0s ≠ , Τέλος. 

4. Η µορφή της υπογραφής είναι: 

Η υπογραφή είναι οι δύο αριθµοί r και s: 

r = 3342403536405981729393488334694600415596881826869351677613. 

s = 5735822328888155254683894997897571951568553642892029982342. 

 

 

Επικύρωση της υπογραφής: 

 

1. Κατακερµατισµός µηνύµατος για µεγαλύτερη ευκολία. 

Ο αλγόριθµος SHA-1 εφαρµόζεται στο M` για να πάρουµε:: 

e` = SHA-1(M`) = 968236873715988614170569073515315707566766479517. 

2. Υπολογισµός της ελλειπτικής καµπύλης. 

2.1. Το r` είναι µεταξύ του [1, n-1]. 

2.2. Το s` είναι µεταξύ του [1, n-1]. 

2.3. Υπολογισµός του c = (s`)-1 mod n: 

c = 32509644044725268251305164904523462177491897040496 29042861. 

2.4. Υπολογισµός των u1 = e`c mod n and u2 = r`c mod n: 

u1 = 256369740918943418519473613457973101536649249639218 

9760599, 

u2 = 626664381334861796718647771023578584913640632333878 

2220568. 

2.5. Υπολογισµός του (x1, y1) = u1G + u2Q: 
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u1G = DD9734E5 159253EB 0B09A049 2E12CBA8 7084C11B 

AC674D82 804F5FDC 638946FA 6660E851 E10542C1 134D4348 

2956B50E, 

u2Q = 48893A3F 98EBA955 7660BE10 14BBD7D2 42326A1C DA7CF246 

114A3118 867D4032 247416C4 A2BA3E83 076B6F8C B666667A, 

u1G + u2Q = (x1, y1): 

x1 = 88505238 0FF147B7 34C330C4 3D39B2C4 A89F29B0 F749FEAD. 

y1 = 9CF9FA1C BEFEFB91 7747A3BB 29C072B9 289C2547 884FD835. 

3. Έλεγχος υπογραφής. 

3.1. Μετατροπή του x1 σε ένα ακέραιο x1: 

x1 = 3342403536405981729393488334694600415596881826869351677613. 

3.2. Υπολογισµός του ν = x1 mod n: 

v = 33424035364059817293934883346946004155968818268693 51677613. 

3.3. v = r`, Τέλος. 

 

Παρόµοια στο αρχείο ECTest.java υπάρχει και ο αντίστοιχος κώδικας για ένα 

παράδειγµα µε 239-bit στο σώµα Fp. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

8. Συµπεράσµατα 
 

Ο στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η παρουσίαση της 

θεωρίας και των σπουδαιότερων εφαρµογών των ελλειπτικών καµπυλών στην 

κρυπτογραφία. 

Είναι φανερό ότι ένα αρκετά σηµαντικό µαθηµατικό υπόβαθρο χρειάζεται 

για τη σωστή και επαρκή κατανόηση των σηµαντικότερων θεωριών που διέπουν τις 

ελλειπτικές καµπύλες. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια για την καλύτερη 

δυνατή εξήγηση των θεωριών και των βασικών αρχών των ελλειπτικών καµπυλών, 

µε όσο το δυνατό πιο απλό και κατανοητό τρόπο. Αυτό έγινε µε τη παρουσίαση 

απλών παραδειγµάτων προς λύση και εξάσκηση. 

Επίσης, προσπαθήσαµε να εξηγήσουµε τη χρήση των ελλειπτικών καµπυλών 

στη κρυπτογραφία µε απλά παραδείγµατα των σηµαντικότερων αλγορίθµων των 

ελλειπτικών καµπυλών. Με τη βοήθεια αυτών των εφαρµογών τεκµηριώθηκε και 

πρακτικά  η χρησιµότητα των ελλειπτικών καµπυλών στην κρυπτογραφία. 

Αυτό που πιστεύουµε ότι πρέπει να τονιστεί είναι τα αρκετά µικρότερα 

µεγέθη κλειδιών που χρησιµοποιούνται σε κρυπτοσυστήµατα ελλειπτικών καµπυλών 

σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη κλειδιών παλιότερων συµβατικών 

κρυπτοσυστηµάτων, για να πετύχουµε το ίδιο επίπεδο ασφάλειας.   

Επίσης, βλέπουµε ότι όλο και περισσότεροι επιστήµονες ασχολούνται µε την 

κρυπτογραφία και τη χρήση ελλειπτικών καµπυλών επάνω σε αυτή. Πολλές 

εταιρείες και οργανισµοί ασχολούνται επάνω σε αυτόν τον τοµέα.  

Σαν παράδειγµα αναφέρουµε τη Certicom, της οποίας η ιστοσελίδα είναι 

αρκετά πρωτοποριακή. Το αντίστοιχο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο (tutorial), σχετικά µε 

τις ελλειπτικές καµπύλες, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της είναι αρκετά χρήσιµο. 

Η Certicom διοργανώνοντας συχνά σεµινάρια και διαγωνισµούς έχει βάλει για τα 

καλά τις ελλειπτικές καµπύλες στη κρυπτογραφία και τις θεωρεί απαραίτητο 

κοµµάτι για την υλοποίηση των σπουδαιότερων κρυπτογραφικών συστηµάτων.  

143 



Τέλος, πρέπει να αναφέρουµε ότι πολλές βιβλιοθήκες κυκλοφορούν στο 

διαδύκτιο για την υλοποίηση κρυπτογραφικών εφαρµογών. Οι περισσότερες είναι σε 

γλώσσα C. Εµείς ασχοληθήκαµε µε την βιβλιοθήκη Crypto της Bouncy Castle, η 

οποία είναι σε γλώσσα προγραµµατισµού Java και οµολογούµε ότι µας φάνηκε 

εξαιρετικά εύχρηστη και µε πολλές δυνατότητες. Οι περισσότερες και πιο χρήσιµες 

εφαρµογές της κρυπτογραφίας είναι υλοποιηµένες και βρίσκονται µέσα σε αυτή τη 

βιβλιοθήκη. Αρκετά ενδιαφέρουσα ήταν η υλοποίηση του αλγορίθµου  ECDSA, την 

οποία και παρουσιάσαµε στην εργασία µας, για ορισµένα παραδείγµατα σωµάτων 

ελλειπτικών καµπυλών. Έτσι, περαιτέρω έρευνα και υλοποίηση νέων αλγορίθµων µε 

τη βοήθεια της συγκεκριµένης βιβλιοθήκης, η οποία ανανεώνεται συνεχώς, θα ήταν 

πολύ χρήσιµη για την κρυπτογραφία µε τη χρήση των ελλειπτικών καµπυλών.  
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