
1. Kryptering

1.1. Vi skall1 idag titta lite p̊a kryptering, och mera specifikt hur el-
liptiska kurvor används i kryptering, s̊akallad ECDSA. Vi skall ocks̊a
se ett aktuelt exempel p̊a hur detta inte skall användas.

1.2. Problemet. Vi har följande problem. En användare A kontaktar
en nätsida N . Användaren vill spela ett spel som nätsidan N har
producerat, och nätsidan vill kontrollera att användaren A har betalad
sin licens för att spela. Problemet är att en hacker H övervakar och
läser av all informationsutväxling mellan A och N . S̊a om A visar
fram ett kvitto, d̊a kommer säkerligen hackern H att kopiera kvittot.
P̊a s̊adant sätt vill hackern H f̊a möjlighet att spela utan att ha betalad
licens, och detta tycker inte N om.

1.3. Lösningen som används p̊a problemet ovan är att användaren A
krypterar sitt kvitto p̊a ett sätt som nätsidan N kan verifiera, men som
hackern H inte kan dekryptera.

Det finns flera olika sätt att kryptera, och en av de mest vanliga
är att använda par av stora primtal som krypteringsnycklar, s̊akallad
RSA-kryptering. Ett annat sätt är att använda elliptiska kurvor, som
i ECDSA.

1.4. Elliptisk kurva. En elliptisk kurva är nollställemängden till en
ekvation p̊a formen

E = {(x, y) ∈ R2 | y2 = x3 + ax + b},

där a och b är givna tal. En typisk bild av en elliptisk kurva är [fig].

1.5. Konjugering. Vi märker att om P = (p, q) är en punkt p̊a kur-
van E d̊a är ocks̊a punkten (p,−q) en punkt p̊a kurvan E. Vi har att
om q2 = p3 + ap + p = (−q)2, vilket betyder att kurvan är symmetrisk
om x-axeln. Vi vill använda detta nedan, och inför därför notationen
P för konjugatet till punkten P . Vi har allts̊a att om P = (p, q) d̊a är
P = (p,−q).

1.6. Addition av punkt. Vi tänker oss nu att den elliptiska kurva
E är given. Vi vill nu göra följande geometriska konstruktion, och för
detta vill vi använda oss av den typiska bilden ovan. L̊at P1 och P2 vara
tv̊a punkt p̊a kurvan E. Vi kan dra linjen L(P1, P2) genom P1 och P2.
Denna linje L(P1, P2) skär kurvan i en tredje punkt Q′ s̊afremt inte P1

och P2 ligger p̊a samma vertikala linje. Vi l̊ater Q vara punkten som vi
f̊ar om vi tar och skär kurvan E med en vertikal linje genom Q′, det vill
säga att Q = Q′. Vi ritar en figur för detta [fig]. Fina illustrativa figurer
finns under länken http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic curve.

1Jag själv lärde om detta av en kollega som, kanske, heter Joel Andersson
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1.7. Tangentlinjen. Om P1 = P2 d̊a vill vi med linjen L(P1, P1)
genom punkten P1 = P2 mena tangentlinjen till kurvan E i punkten
P1.

1.8. Oändlighetspunkt. Konstruktionen ovan fungerar dock inte om
punkterna P1 och P2 ligger p̊a samma vertikala linje, vilket betyder att
P1 = P2. För att bota detta problem skall vi föreställa oss att kurvan
E har en punkt i oändligheten. Denna punkt kallar vi O. Vi skall
tänka p̊a de vertikala linjer som merdianer p̊a sfären; dessa linjer är
parallella, men end̊a s̊a möts linjerna i nordpolen. Och faktisk s̊a möts
de parallella vertikala linjerna ocks̊a i sydpolen, men p̊a den elliptiska
kurva E är sydpol och nordpol en och samma punkt O.

Vi l̊ater E0 vara den elliptiska kurvan E union oändlighetspunkten
O. Vi definierar addition av punkterna till E0 p̊a det sättet som vi
angav i 1.6. Detta ger en avbildning E0 × E0 −→ E0, som skickar ett
par av punkt P1 och P2 p̊a EO till punkten P1 ⊕ P2.

Exempel 1.9. L̊at P1 och P2 vara tv̊a punkt p̊a kurvan E. Vi har att
P1 ⊕ P2 = Q, där Q ges som konjugering av punkten Q′ som i sin tur
ges av skärningen av kurvan E och linjen L(P1, P2) genom P1 och P2.

Exempel 1.10. L̊at P vara en punkt p̊a kurvan E. Vi skall bestämma
P ⊕O. Linjen L(P,O) genom P och oändlighetspunkten O ges av den
vertikala linjen genom P . Linjen L(P,O) skär kurvan E punkten P ′

där P ′ = P . Vi har att P ′ = P = P . Detta betyder att

P ⊕O = P.

Vi ser att addera punkten O till en annan punkt P inte gör n̊agot.
Symbolen O för oändlighetspunkten har inget med första bokstaven i
oändlighet, men refererar till begreppet noll.

1.10.1. Notera att för att erh̊alla P ⊕ O = P var det nödvändigt att
vi i definitionen av addition tok konjugatet av punkten Q′ ges som
skärningen av linjen L(P1, P2) och kurvan E, och inte punkten Q′ som
kunde tyckas mera naturlig.

Exempel 1.11. Additionen av punkt 1.6 är s̊apass naturlig att följande
egenskap h̊aller

(P1 ⊕ P2)⊕ P3 = P1 ⊕ (P2 ⊕ P3),

för alla punkt P1, P2 och P3 p̊a kurvan. Vi kan med andra ord slopa
paranteserna vid addition av punkt.

Exempel 1.12. Vi har uppenbarligen att P1 ⊕ P2 = P2 ⊕ P1 för alla
punkt P1 och P2 p̊a den elliptiska kurvan.

Exempel 1.13. L̊at P vara en punkt p̊a kurvan E, och l̊at P vara
punkten som ligger p̊a kurvan E och under samma vertikala linje som
P . Vi har av konstruktion att linjen L(P, P ) är den vertikala linjen,
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och denna linje skär kurvan E i oändlighetspunkten O, dvs. L(P, P )
skär inte kurvan E men kurvan EO. Vi har att O = O, och vi erh̊aller
att

P ⊕ P = O.

Med andra ord är P den additiva inversen till P .

1.14. Gruppen till en elliptisk kurva. Det vi har indikerad med
exemplerna ovan är att punkterna p̊a den elliptiska kurvan EO är med
additionen ⊕ en grupp, en kommutativ grupp. I ECDSA använder man
gruppstrukturen p̊a den elliptiska kurvan för krypteringen.

1.15. Primtalskroppar. Vi har givit den elliptiska kurvan E som en
kurva i planet R2. I den värkliga världen vill man göra situationen
lite mer “ändlig”. Detta betyder att koefficientarna till punkter P p̊a
kurvan E inte till̊ats vara alla reella tal, men enbart element i en ändlig
primtalskropp.

Om p är ett givet primtal s̊a best̊ar primtalskroppen av heltalen Fp =
{0, 1, . . . , p−1}. Addition och multiplikation sker modulo restklasserna.
Subtraktion fungerar, och d̊a p är ett primtal vill ocks̊a division fungera.

Primtalen kan i praktiken vara mycket stora, men för att f̊a en känsla
för primtalskroppar kan man titta p̊a sm̊a primtal.

Exempel 1.16. Primtalskroppen F5 best̊ar av elementen {0, 1, 2, 3, 4}.
Addition sker modulo restklasserna, s̊a t.ex. är 3 + 4 lika med 2.
Subtraktion sker p̊a samma sät. Märk att om vi vill lösa ekvationen
3 + x = 2 i F5 s̊a substraherar vi 3 fr̊an b̊ada sidor och erh̊aller

x = 2− 3 = −1.

Talet -1 finns inte med i mängden F5, men adderar vi till 5 f̊ar vi 4.
Detta betyder att 2 − 3 = 4, vilket ocks̊a är lösningen till ekvationen
3 + x = 2. Multiplikation sker ocks̊a modulo restklasser. Vi har att
4 · 4 = 1 d̊a 16 = 3 · 5 + 1. Detta betyder ocks̊a att 4 = 1

4
i F5. Vi har

att 2 · 3 = 1 vilket betyder att 3 = 1
2

och att 2 = 1
3
.

1.17. Notation. Vi tar för givet att om P1 och P2 är punkt p̊a en
elliptisk kurva E, och koordinaterna till P1 och P2 b̊ada ligger i en
primtalskropp Fp, d̊a vill ocks̊a punkten Q = P1 ⊕ P2 ha koefficienter
i primtalskroppen Fp. Specielt har vi att punkterna p̊a den elliptiska
kurvan E0 med koefficienter i primtallskroppen Fp bildar en grupp.

Om k är ett element i primtalskroppen Fp s̊a är k specielt ett heltal.
För varje punkt P definierar

k · P = P ⊕ P ⊕ · · · ⊕ P︸ ︷︷ ︸
k kopior

.

1.17.1. Notera att om k är ett nollskild tal i primtalskroppen d̊a är
ocks̊a 1

k
ett heltal/element i primtalskroppen.
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1.18. Krypteringsalgoritmen. Använderen A har vid betalning av
licens till nätsidan N blivit eniga om en elliptisk kurva E0, en primtal-
skropp F5, en punkt P p̊a den elliptiska kurvan, och en krypteringsny-
ckel c. Krypteringsnyckeln c är ett tal i primtalskroppen Fp . Denna
information är inte tillgänglig för andra.

När använderan A kontaktar nätsidan N utförs följande beräknigar
av användare A.

Steg 1. Först beräknas, av användare A, punkten c ·P = Q p̊a kurvan
E0. Denna punkt kallas den offentliga nyckeln, och skickas till nätsidan
N . Ved hjälp av punkten Q identifierar nätsidan N vilken användere
det handlar om. Det vill säga vilken kurva E0, vilken punkt P , och
vilken krypterinsnyckel c som användaren borde ha.

Steg 2. Användaren A skickar ett medelande till nätsidan N , typ “jag
vill spela”. Detta meddelandet blir omgjord till ett tal e. Hur denna
funktion fungerar är inte s̊a viktig. Det som är viktig är att talet e
ändras med meddelandet. Man kan tänka sig att meddelandet “jag vill
spela” ocks̊a inneh̊aller information om klockslag mm., s̊adan att när
användaren A vill spela dagen efter vill meddelandet e vara ett annat.

Steg 3. En godtycklig, men stor, konstant k i primtalskroppen Fp

väljes, och användaren A beräknar k ·P . Vi l̊ater r vara x-koordinaten
till punkten k · P = (r, r2).

Steg 4. Vi beräknar talet s = e+cr
k

i primtalskroppen Fp.

1.18.1. Informationsutväxlingen. Informationen som användare A skickar
till nätsidan N är allts̊a punkten Q, meddelandet e, och signaturen
(r, s). Denna information kan avläsas av en tredje part, hackern H.
Men, denna information kan inte återanvändas.

1.19. Verifieringsalgoritmen. När användaren A kontaktar nätsidan
N kommer det besked om offentlig nyckel Q, meddelandet e och slut-
ligen bifogas signaturen (r, s). Den offentliga nyckeln identifierar vem
den tänkta användaren borde vara, och slutligen kontrollerar nätsidan
N signaturen. Kontrollen görs p̊a föjlande sätt.

1.19.1. Beräkning av punkten R. Nätsidan beräknar punkten

R =
e

s
· P ⊕ r

s
·Q.

Detta är möjligt d̊a nätsiden N fr̊an punkten Q vet punkten P , och
talen e, r och s skickas med kontakten fr̊an A.
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1.19.2. Verifiering. Nu skall nätsidan verifiera att signaturen är ko-
rrekt, och detta görs genom att kolla att x-koordinat till punkten R
är det första talet r i signaturen som användare A skickade. Vi har
nämligen att s = e+cr

k
, och detta ger

R =
k

e + cr
(e · P ⊕ r ·Q).

Vi har vidare att Q = c · P , vilket ger att

R =
k

e + cr
(e + cr) · P = k · P.

Det var precis k · P som A beräknade för att bestämma r.

2. Felaktig implementering

När Playstation 3 (PS3) lanserades 2006/2007 var den betraktad som
att inneha en mycket säker kryptering. PS3 användes sig av kryptering
via elliptiska kurvor. Men, i december 2010 blev maskinernas krypter-
ingskoder tillgängeliga. Hackers lyckades bryta koden, och det hela
baserades p̊a att PS3 hade implementerad krypteringskoden fel.

När PS3 gav ut licenser till användare s̊a var det meningen att
varje användare fick en programvara som hade krypteringsalgoritm som
ovan. Skillnaden var dock i Steg 3 där man istället för att slumpa god-
tycklig tal k varje g̊ang man kontaktade nätstedet N , använde sig av
ett och samma tal k.

Betrakta en och samma användare A. Denna kontaktar nätsidan N
med ett meddelande e1 och en signatur (r1, s1). Dessa tre tal f̊angar

hacker H upp. Vi har ekvationen s1 = (e1+cr1)
k

, som vi ocks̊a kan skriva
som

s1k − r1c = e1.

Talen e1, r1 och s1 har vi, men inte de tv̊a okända k och c. Ni kan
tänka p̊a detta som en linje i ett plan där de tv̊a okända är k och c.

Men, dagen efter skickar användaren A ett nytt meddelande till
nätsidan N . Hacker H f̊angar nu upp talet e2 och signaturen (r2, s2).
Nu f̊ar vi en linje till, nämligen

s2k − r2c = e2.

Nu har vi ett ekvationssystem i tv̊a okända k och c som vi kan lösa.
Ekvationssystemet skriver vi opp som matrisekvationen[

s1 −r1
s2 −r2

] [
k
c

]
=

[
e1
e2

]
.

Inversen till matrisen till vänster är

1

−s1r2 + r1s2

[
−r2 r1
−s2 s1

]
.
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Detta ger nu att [
k
c

]
=

1

r1s2 − s1r2

[
−r2e1 + r1e2
−s2e1 + s1e2

]
.

Specielt har vi att den hemliga krypteringsnyckeln till användare A är

c =
s1e2 − s2e1
r1s2 − s1r2

.

Eller, som Adrian Kimiaei p̊apekade under föreläsningen, när k är kon-
stant d̊a blir r1 = r2 alltid det samma. Detta betyder att

c =
s1e2 − s2e1
r1(s2 − s1)

.

3. Information

Sista (!) träff är tisdagen 17 maj, klockan 15.30-17.00, sal E36.
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