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Gitterbaserade attacker mot potentiellt kvantsäkert
kryptosystem

Erik Mårtensson

För att kunna bedömma om ett nytt kryptosys-
tem är säkert och i så fall hur stor krypter-
ingsnyckel systemet behöver för att vara säk-

ert måste attacker mot systemet analyseras in-
gående.

Att kunna skicka krypterade meddelanden är inte längre
bara angeläget för militärer och underrättstjänster. Varje
gång du betalar räkningar via din internetbank eller hand-
lar varor över internet vill du kryptera datan du sänder så
att inte obehöriga kan ta del av känslig information.

Symmetrisk kryptering
Tänk dig situationen att Alice vill skicka ett hemligt medde-
lande till Bob. Inom det som kallas symmetrisk kryptering
använder Alice då ett hemligt ord (nyckel) för att göra
meddelandet oläsligt (kryptera). Bob använder sen samma
nyckel för att göra det krypterade meddelandet läsligt
igen (dekryptera). Med symmetrisk kryptering kan stora
mängder data skickas snabbt och säkert. Ett problem är
dock hur Alice och Bob ska komma överens om en gemen-
sam nyckel. Ett sätt detta kan göras på är med asymetrisk
kryptering.

Asymetrisk kryptering
Inom asymetrisk kryptering har Bob två nycklar, en publik
nyckel som vem som helst kan se och en privat nyckel som
bara Bob kan se. Alice skickar nu ett krypterat meddelande
med hjälp av Bobs publika nyckel. Bob dekrypterar sen
meddelandet med hjälp av sin privata nyckel.

Kvantdatorer
För att kunna göra det krypterade meddelandet läsligt
igen utan tillgång till den privata nyckeln måste en attack-
erare lösa ett matematiskt problem. Det mest använda
kryptosystemet är RSA och det matematiska problemet
för att knäcka RSA är att faktorisera en produkt av två
stora primtal.

En kvantdator är en dator baserad på kvantvbitar, som
kan anta värden mellan 0 och 1, till skillnad från bitarna i
en vanlig dator som bara kan ha värdena 0 eller 1. Idag
kan kvantdatorerna bara hantera ett fåtal kvantbitar. Men
får vi storskaliga kvantdatorer i framtiden visar det sig
att det är lätt att faktorisera stora tal och då behövs en
ersättare till RSA.

NTRU
Ett gitter är en matematisk struktur med diskret utspridda
punkter. I tre dimensioner är punkterna i ett gitter förde-
lade som atomerna i en kristall. I högre dimensioner, givet
en målpunkt någonstans i ett gitter, visar det sig vara ett
svårt matematiskt problem att hitta den punkt i gittret
som är närmast målpunkten. NTRU är ett kryptosystem
baserat på detta problem, med gitter på en speciell form.
Ju längre den publika nyckeln är desto högre är dimensio-
nen på detta gitter och desto svårare är NTRU att knäcka.
Å andra sidan tar en onödigt lång nyckel onödigt mycket
plats och gör att kryptering och dekryptering tar onödigt
mycket tid.

NTRU-utmaningarna
I motsats till RSA känner man i nuläget inte till något
sätt att snabbt knäcka NTRU med hjälp av kvantdatorer.
Men NTRU är inte lika väl studerat som RSA. För at
försäkra sig om att det verkligen inte finns någon snabb
lösning och för att bättre kunna bedömma hur lång nyckel
systemet behöver utlyste företaget bakom NTRU de så
kallade NTRU-utmaningarna. Tjugosex olika publika ny-
cklar av ökande längd publicerades och en liten ekonomisk
ersättning utdelas till den första personen som räknar ut
den privata nyckeln tillhörande respektive publik nyckel.

Resultat
Med hjälp av ett nyutvecklat mjukvarubibliotek anpassat
för att leta efter korta vektorer i ett gitter försökte jag lösa
så många NTRU-utmaningar som möjligt. Jag lyckades
lösa de första 5 utmaningarna. Med mer tid och/eller
datorkraft hade jag sannolikt även kunnat lösa utmaning
6. Utmaning 7 är den svåraste utmaningen någon löst
överhuvudtaget. Det ska sägas att utmaningarna ökar
snabbt i svårighetsgrad och att resultatet från det här
projektet inte ändrar gränsen för vilken nyckellängd som
är tillräckligt säker.
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