
Κρυπτοσυστήματα   Δημοσιοποιημένου   Κλειδιού 
 

1. RSA κρυπτοσύστημα ( Rivest-Shamir-Adleman) 
      Ιδέα:  Η δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων αριθμών 
2. Mc Eliece κρυπτοσύστημα 

Ιδέα:  Αλγεβρική θεωρία κωδίκων. Αποκωδικοποίηση γραμμικού κώδικα. 
3. El Gamal κρυπτοσύστημα 
Ιδέα:  Δυσκολία υπολογισμού διακριτού λογαρίθμου σε πεπερασμένο σώμα. 

4. Chor-Rivest κρυπτοσύστημα 
Ιδέα:  Το πρόβλημα του «σακιδίου» 

5. Ελλειπτικών Καμπύλων κρυπτοσύστημα 
Ιδέα:  Αντί της χρήσης πεπερασμένων σωμάτων χρησιμοποιούμε ελλειπτικές καμπύλες 
ορισμένες σε πεπερασμένα σώματα. 
  
 
 
 INRIA / PRESS RELEASE 
 
Biggest public-key crypto crack ever INRIA leads worldwide Internet-distributed calculation. 
 
Paris, 13th April 2000: Researches at INRIA, the French National Institute for Research in 
Computer Science and Control, announced the solution to the most difficult public key 
cryptographic challenge ever solved after a huge calculation on close 10000 computers 
throughout the Internet. The challenge, called ECC2K-108, was set by Canadian cryptographic 
company Certicom in 1977 to encourage researchers to test the security of cryptography based 
on elliptic curves. 
This extraordinary achievement demonstrates the high level of security that EEC (elliptic Curve 
Cryptography) can offer with much shorter keys than RSA. It also highlights the relative 
weakness of some curves with special properties and confirms that for optimal security one 
should pick random curves with no special characteristics. 
 
 
 
 
 Θέλεις τη Filosofia,  
 Θέλεις Αστρονομία ;  
 
Logica και Retorica και Umatica κατέχω, ταίρι στα Matematica κάτεχε πως δεν έχω!!! 
«Κατσούρμπος» 
 
 

                                    
 
 
 
Το πρόβλημα του διακριτού (DLP) λογαρίθμου στο σώμα F  p 
 
Δίνεται το I=(p,a,b) , p∈ P, a∈ Fp και είναι πρωταρχική (primitive) ρίζα modp και b∈ Fp

* 

 
Πρόβλημα:   Να βρεθεί ο μοναδικός ακέραιος α ,  0≤ α ≤p-2 τέτοιος ώστε aα=b modp 
 
Ιδέα:   Η συνάρτηση ύψωση σε δύναμη modp είναι one-way συνάρτηση αρκεί να διαλέξουμε 
προσεκτικά τον p.  
Ο p θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 150 ψηφία και ο p-1 να έχει τουλάχιστο ένα μεγάλο πρώτο 
παράγοντα. 
 
Παρατήρηση: ΔΕΝ υπάρχει γνωστός αλγόριθμος για το DLP ο οποίος να είναι πολυωνυμικού 
χρόνου. 
 
 
 

Το κρυπτοσύστημα του El Gamal 
 



Έστω  p∈ P, τέτοιο ώστε το DLP στο Fp  να είναι δύσκολο. Επίσης, έστω a πρωταρχική ρίζα 
modp. 
 
Ορίζουμε: 
P= Fp

* 
C= Fp

*× Fp
* 

K={(p, a, α, b) / b=aα modp} 
Οι τιμές p,a και b είναι δημοσιοποιημένες ενώ ο α είναι μυστικός. 
Για K=(p,a,α,b) ορίζεται και ένα επιλεγόμενο τυχαία k ∈ Zp-1 

 
Συνάρτηση Κωδικοποίησης: 
eK(x, k) = (y1,y2)   όπου   y1=ak (modp)  και   y2=x bk (modp) 
 
Συνάρτηση Αποκωδικοποίησης: 
Για y1,y2 ∈  Fp

*  ορίζουμε dK(y1,y2) = y2 ( y1α )-1(modp)   
 
Παρατήρηση: 
Το κρυπτοσύστημα El Gamal δεν είναι ντετερμινιστικό διότι δεν εξαρτάται μόνο από το 
plaintext x αλλά και από την τυχαία επιλεγόμενη παράμετρο k. Έτσι διαφορετικά 
κρυπτομηνύματα αντιστοιχούν στο ίδιο κείμενο. 
 
Παράδειγμα  κρυπτοσυστήματος  El Gamal: 
p=2579,  a=2,  α=765. 
Υπολογίζουμε   b=2765 mod 2579=949 
 
Υποθέτουμε ότι η Αλίκη επιθυμεί να στείλει το μήνυμα x=1299. 
Επιλέγει τυχαία κάποιο κλειδί  έστω k=853. 
Στη συνέχεια υπολογίζει y1=2853 mod2579=435 και y2=1299(435765)-1 mod2579= 2396. 
 
O Βασιλάκης έλαβε  y= (y1,y2)=(435, 2396) 
Υπολογίζει x=2396 (435765)-1 mod 2579=1299, δηλαδή το μήνυμα που του έστειλε η Αλίκη. 
 
Παράδειγμα 2: 
p=5, a=2,b=3. Είναι α=logab=log23=3. 
Ας πάρουμε k=2. Είναι: 
P= F5

*={1,2,3,4} 
C= F5

*× F5
*={(x,k) ∈  F5

*× F5
*} 

K={p,a,α,b}={5,2,3,3} 
 
Κωδικοποίηση:  eK (x,k)=(22,x 32) =(4,4x) 
Δηλαδή είναι  π.χ.  eK (1,2) =(4,4) 
                               eK (2,2) =(4,3) 
                               eK (3,2) =(4,2) 
 
Αποκωδικοποίηση: Αν υποθέσουμε ότι λάβαμε το μήνυμα (y1,y2)=(4,3) τότε dK(4,3)=3(43)-

1=3*4=2 
 
Άσκηση: 
p=13, a=2. Για a=11 έχουμε b=211=7 mod13 
H Αλίκη στέλνει το μήνυμα x=10. Να κωδικοποιήσετε και να αποκωδικοποιήσετε το μήνυμα. 
                                   
            
Αλγόριθμοι για το πρόβλημα του διακεκριμένου λογαρίθμου (DLP) – Αλγόριθμος του 

Shanks 
 

1. Υπολογίζουμε τις δυνάμεις amj mod p   (0 ≤ j ≤m-1) 
2. Διατάσσουμε τα m ζευγάρια (j,  amj modp) ως προς την δεύτερη συνιστώσα και σχηματίζουμε 
έναν πίνακα L1. 

3. Υπολογίζουμε το  ba-i modp, 0 ≤ i ≤ m-1 
4. Διατάσσουμε τα m ζευγάρια (I, ba-i modp) ως προς τη δεύτερη συνιστώσα και σχηματίζουμε 

έναν πίνακα L2 
5. Βρίσκουμε ένα ζευγάρι (j,y)∈ L1 και ένα (i,y) ∈ L2 , δηλαδή με την ίδια δεύτερη συνιστώσα 

(Υπάρχουν πάντοτε! τέτοια ζευγάρια) 
6. Ορίζουμε logab=mj+i mod(p-1)  όπου m=p-1  


