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Vymedzenie pojmov 
 B. Kaliski, IEEE P1363 

• Kryptografický protokol – presne definovaný postup, 
podľa ktorého sa aplikuje kryptografická funkcia. Je to 
distribuovaný systém, s definovanými účastníkmi, ktorý 
poznajú svoje role. Vykonáva sa v krokoch, mal by byť 
úplný. Napríklad: 
– protokoly na výmenu kľúča, 
– protokoly na dohodu o kľúči, 
– „Challenge-response „ protokoly, 
– verifikačné, identifikačné protokoly, 
– protokoly na zdielanie tajomstva, 
– Zero knowledge proofs, … 

• Konkrétnejšie typy: 
– SSL, TLS, ... 
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Vymedzenie pojmov 
B. Kaliski, IEEE P1363 

• Kryptografický primitív – presne definovaný 
krytpografický algoritmus, ktorý sa používa na 
výstavbu kr.  protokolov  na a systémoch pre počítače 
a komunikáciu. Obsahujú (ale nie iba) jednosmerné 
funkcie, odtlačkové funkcie, kryptofunkcie, ... 

– Typu 

• IF 

• DL 

• ECDL 

• LLL 
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Geometria čísel 

• Hermann Minkowski (1864-1909) – (1910). 
Geometrie der Zahlen. Leipzig-Berlin: R. G. Teubner. – 
študuje konvexné telesá v n-rozmernom priestore a 
celočíselné vektory. Ďalší L. Mordell, H. Davenport, C. 
L. Siegel, A. Lenstra, H. Lenstra, L. Lovász , ... C. G. 
Lekkerkerker, P. Gruber: Geometry of Numbers, 
Elsevier, Amsterdam, 1987. Úzko súvisí s  

• Diofantickými aproximáciami –  problém 
nájdenia blízkych racionálnych čísel ku iracionálnemu 
číslu 
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Mrežové body 
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Mrežové body 

• Nech {b1, …, bn} je báza Rn. Potom množina  

 

 

 

• L – mrežové body, lattice 

• Nech  sú stĺpcové vektory,  

• Vol (L)= detB 
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Mrežové body 

• Nech 
 

     
 
      rovnobežnosten daný vektormi   
• Potom vol(L)=vol(P(B))  
• Hadamardova nerovnosť 

 
 
 

• Rovnosť platí, keď báza je ortogonálna 
 

7 



SVP, CVP problémy 

• Shortest Vector Problem. Pre dané mrežové 
body L nájdite vektor            , ktorý je najbližšie 
ku počiatku. 

• Closest Vector Problem. Pre dané mrežové 
body L a vektor              nájdite vektor            , 
ktorý je najbližšie ku bodu u . 

 

8 



2 dimenzionálne riešenie – C. F. Gauss 

• Nech 

 

• Definujme   
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2- dimenzionálne riešenie 
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• Algoritmus: 

 

 

 

 

 

• Keď sa algoritmus zastaví, v1 je najkratší vektor 

 

 



Aproximatívny SVP  

• Pre dané mrežové body L nájdite vektor           , 
ktorý je najbližšie ku počiatku a platí 

 

 

• Kde f je funkcia dimenzie priestoru m a         je 
dĺžka najkratšieho vektora. 

• LLL rieši aproximatívny SVP s funkciou  
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História LLL algoritmu 

• P. Q. Nguyen, B. Vallée: The LLL Algorithm, 
Survey and Applications, Springer, Berlin, 2010 

• 1980, Peter van Emde Boas, Rím, diskusia s Alberto 
Marchetti-Spaccamela – Problém:  

• Given three points with rational coordinates in the 
plane, is it possible to decide in polynomial time 
whether there exists a point with integral coefficients 
lying within the triangle defined by these points? 
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História LLL algoritmu 
Problém pre tenké trojuholníky 
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História LLL algoritmu 
riešenie - transformácia bázy 
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História LLL algoritmu 

• Metóda na zodpovedanie otázky (Hendrik Lenstra) 
• Najskôr aplikujeme lineárnu transformáciu, ktorá zmení trojuholník 

na rovnoramenný a pravoúhly. Táto transformácia zmení bázu z 
pravoúhlej malej na relatívne dlhšiu s menším uhlom 

• Nájdeme redukovanú bázu b1, b2 
• b1 je najkratší vektor z mrežových bodov, b2 najkkratší lineárne 

nezávislý s b1, potom vypočítame  b2* 
 
 
 
 
 

• Pokiaľ je trojuholník dostatočne veľký v porovnaní s b2*, potom 
nejaký mrežový bod leží v trojuholníku. 
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História LLL algoritmu 
lineárne programovanie 

• 1980, Van Emde Boas odpovedal Marchettimu, že riešenie je 
nájdené 

• Lenstra sa zaoberal problematikou testovania prvočíselnosti, 
ale problém ho zaujal a zovšeobecnil otázku:  

• Nech  n and m sú kladné celé čísla, A celočíselná matica typu  
(m x n) a  

 

• Existuje vektor                        taký, že                         ? 

 

• Inak povedané, keď  

• platí                                    ? 
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História LLL algoritmu 

• Ďalším riešením problému vznikla slávna LLL 
veta. Objavili sa ďalšie nečakané aplikácie. 

• A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, Jr., and L. Lovász. 
Factoring polynomials with rational 
coefficients. Math. Ann., 261(4): 515–534, 
1982. 
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História LLL algoritmu 

• Gram-Schmidtova ortogonalizácia 

• Báza  {b1, …, bn} je LLL redukovaná, keď 
príslušná ortogonalizovaná báza je taká, že 
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LLL algoritmus 

• Existuje algoritmus, ktorý v polynomickom 
čase dáva LLL redukovanú bázu 
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Aplikácie LLL algoritmu 

• V databáze MathSciNet viac ako 100 rôznych 
aplikácií 

– Ruksakový problém, niektoré typy RSA 

– Problémy teórie čísel (výpočty kvadratických 
rovníc v  algebraických poliach, lineárne problémy, 
výpočet class number,... ) 

– Faktorizácia polynómov, 

– Redukcie kvadratických foriem 

– Diofantické problémy, ... 
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Merkle – Hellmanov kryptosystém 
(ruksakový kryptosystém) 

• M = (M1,M2, . . . , Mn),  Mi možné váhy do ruksaku 

• x = (x1, x2, . . . , xn), binárne čísla (ak xi=0 potom Mi 
nevezmem do ruksaku, xi=1, vezmem) 

• S=x1.M1+...+xn.Mn váha naložená do ruksaku 

• Mi je superrastúca, keď  M1+...+Mk<M(k+1) 

• Keď Mi je superrastúca postupnosť, potom z S ľahko 
určíme x 
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Merkle – Hellmanov kryptosystém 
(ruksakový kryptosystém) 

• r = (r1, . . . , rn) superrastúca postupnosť 

• Nech B > 2rn a A také, že  gcd(A,B) = 1 

• Alica vytvorí verejný kľúč Mi ≡ Ari (mod B), 0 ≤ Mi < B. 

• Šifrovanie Bob (správa x = (x1, x2, . . . , xn), ) 

 

•  S = x ·M =  

• Dešifrovanie Alica  
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Merkle – Hellmanov kryptosystém 
(ruksakový kryptosystém) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ralph Merkle, Martin Hellman, Whitfield Diffie (1977) (c) Chuck 
Painter/Stanford News Service 

• Merkle – Hellman cryptosystem, PKC, 1978 
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Merkle – Hellmanov kryptosystém 
(ruksakový kryptosystém, história útokov) 

• Ruksakový problém je vo všeobecnosti NP 

• Niektoré inštancie sú ľahké (napr. superrastúca 
postupnosť) 

• Merkle –Hellmanov systém bol zlomený 

• (Shamir, Adleman, Brickell, Odlyzko, ...) 
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Merkle – Hellmanov kryptosystém 

• Merkle Hellmanov krytposystém po 
prelomovom článku 

• W. Diffie- M. Hellman: New Directions in 
Cryptography, IEEE Transactions on 
Information Theory, 1976 

• Mílnik vývoja kryptológie 20. storočia, 
základný kameň PKC 
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NTRU kryptosystém 
(typický LLL kryptosystém) 

• 90. roky Goldreich, Goldwasser, Halevi – GGH  

• J. Hoffstein, J. Pipher, J. H. Silverman: NTRU: a ring-based 
public key cryptosystem. In Algorithmic Number Theory 
(Portland, OR, 1998), Vol. 1423, Lecture Notes in Comput. Sci., 
pp, 267–288. Springer, Berlin, 1998. (prvýkrát CRYPTO’96 
rump session) 

• Nový typ, postkvantový algoritmus, navyše oproti RSA, 
ElGamal, ECC, ktoré potrebujú O(k3), operácií na dešifrovanie, 
NTRU iba O(k2), 

26 



NTRU 

• Nech N je prvočíslo, p,q také, že (N,p)=(p,q)=1. Potom definujeme 
okruhy 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Teda nie binárny ale trinárny polynóm 
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NTRU 
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• Tvorba kľúča: Privátny kľúč Alice: 
                              

 
• Ďalej vypočíta  

 
 
 
 
 

• h(x) je verejný kľúč Alice 
 

   



NTRU 

• Šifrovanie (Bob): m(x) je správa. Vyberieme náhodné 

                           a použijeme verejný kľúč Alice h:  

 

 

Dešifrovanie (Alica): Vypočíta 

 

Následne   
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NTRU 
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• Nevyhnutný je správny výber parametrov, 
niektoré výpočty je potrebné opakovať (napr. 
keď neexistuje inverzia).  

• NTRU podpisovanie 



Otázky a diskusia 
 

 

 

Ďakujem za pozornosť 
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