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1. Uwagi wstgpne
Recenzowanarozprawa przedstawionazostala w jednym tomie skladaj4cym sig z 8
rozdzia!6w(w tym wstgp, podsumowanieoraz rozdziaLuopisuj4cegowktad wlasny autora), spisu tablic, spisu rysunk6w, listy algorytm6w, wykazu literatury (64 pozycje)oraz
dw6ch zal4cznik6w zawieraj4cychopis biblioteki i kody i:r6dlowe. Wolumin sklada sig ze
120stron.
2" Dziedzina badarl, cel rozprawy
Rozprawadolyczy zar6wnojednegoz podstawowychdzial6w kryptologii - kryptografii
kluczapublicznego,jak r6wniezobhczefinumerycznych- SzybkiejTransformatyFouriera.
W kryptografii klucza publicznegodoktorant skupil sig na waznym i coraz powszechniej wykorzystywanymproblemielogarytmu dyskretnegow grupie punkt6w krzywej eliptycznej.Obecnietrudno66wyznaczanialogarytmu dyskretnegostanowi podstawgbezpieczefistwapowszechniewykorzystywanychalgorytm6w podpisu cyfrowego(np. ECDSA)
i protokol6w uzgadnianiaklucza (np. ECMQV). Na potrzeby praktycznych zastosowari
krzywe eliptycznemuszQcharakteryzowa6,sig okre6lonymiwlasno6ciami.
W procesiegenerowaniabezpiecznychkryptograficzniekrzywych zdefiniowanych,nad
cialami prostymi duZej charakterystyki,do wyznaczaniarzgdu grupy punkt6w wykorzyoperujQcyna wielomianacho wsp6lczynstywanyjest algorytm Schoofa-Elkiesa-Atkina,
nikach calkowitych.Wielomiany te mogAcharakteryzowatsig du2ymi wsp6lczynnikamii
operowaniena nich mohebv(, czasowokosztowne.

Cel rozprawy zostalprzedstawionyw punkcie 1.2.doktorant okredlil go w nastqpuj4cy
spos6b:
1) Zaprojektowanieefektywnego,r6wnoleglegoalgorytmu mnozeniawielomian6wi szereg6wpotggowychz u?yciemjednocze6nie
CRT (ChineseRemainderTheorem) i FFT
(Fast Fourier Transform).
2) Zastosowanieopracowanegoalgorytmu w procesiegenerowaniabezpiecznychkryptograficznychkrzywych eliptycznych.
3. Uwagi o rozwi4zaniu zadania naukowego
Gl6wnym naukowym zadaniemw pracy bylo opracowanienowegor6wnoleglegoalgorytmu mnozeniawielomian6wz wykorzystaniemjednoczednieCRjI i FFT. W celu realizacji tego zadaniaautor sformulowal i udowodnil nastgpuj4cetwierdzenia:
1. Twierdzenie7. - twierdzenieo izomorfizmiedw6ch pier6cieni.
2. Lemat 5. - autor wykazuje,ze przy spelnieniupewnychwarunk6w mnoZeniewielomian6w o wp6lczynnikachz pier6cieniaMlXl, gdzieM jest liczb4 calkowit4, daje
taki sam wynik jak w przypadku pomnozeniatych samych wielomian6ww ZlXl
(brak konieczno6ciwykonywaniaredukcji modularnych).
3. Twierdzenie8. - w twierdzeniutym okre6lonezostaly warunki koniecznedo poprawnegomnozeniawielomian6wz ZlXl w pier6cieniuEo[X].
4. Twierdzenie9. - jest to twierdzenieo zlozono6ciobliczeniowejalgorytmu mnozenia
wielomian6wo wsp6lczynnikachcalkowitychz wykotzystaniemFFT opartego
o Twierdzenie8.
5. Twierdzenie 10. - okre6laono warunki jakie musz4 by6 spelnioneaby zaproponoTwierdzenieto jest podobnedo
wany przez autora algorytm m6gl byd zastosowany.
Twierdzenia 8., jednak uzasadniapoprawno66wykorzystaniaCRIT w trakcie obliczeh.
przez
6. Twierdzenie11.- jest to twierdzenieo zlozonoiciobliczeniowejproponowanego
autora algorytmu. Dzieki temu mozliwe bylo por6wnanie zloilono1ciobliczeniowej
tego rozwi4zania z rozwi4zaniem,do kt6rego odnosi sig Twierdzenie 8. oraz powszechn4metod4 wykorzystuj4c4FFT.
W Rozdziale5., w oparciu o udowodnionetwierdzeniadoktorant zaproponowalwlasny
algorytm pozwalaj4cyna szybkiemno2eniewielomian6wo wsp6lczynnikachcalkowitych,
W swoim rozwi4zaniu doktorant wykorzystal:
o Chiriskie Twierdzenie o Resztachpozwalaj4cez jednej strony na zr6wnoleglenie
obliczeri,jak i na operowaniena wielomianacho mniejszychwsp6tczynnikach;
. SzybkATlansformatg Fourierastosowan4do efektywnegomnoZeniawielomian6w
w podpier6cieniachwyjSciowegopier6cienia.
Zlozono(:(.
algorytmu zostalaokre6lonaw Twierdzeniu
obliczeniowazaproponowanego
jest
11, Istotnym wynikiem doktoranta
Wniosek 2. do powyiszegotwierdzenia.Wskazuje

on na mniejsz4 zloilonol(,zaproponowanegorozwi4zama(O(nlog2 n,)) ni? zlo2ono56,,klaFFT (O(n log2nlog log n)) przy spelnieniudodatsycznego"algorytmu wykorzystujQcego
kowegowarunku (w przypadku algorytmu Schoofai Elkiesa warunek ten jest najczg3ciej
spelniony).
Kolejnym celem pracy bylo wykonaniepraktycznej implementacjiopracowanejprzez
Autora metody mnozenia"Autor uwzglgdnil w tym miejscu architekturg wsp6lczesnych
komputer6w (32-bitowe i 64-bitowe procesory).Z praktycznegopunktu widzenia wa?nym elementempracy jest por6wnanieczas6wrealizacjiimplementacjiopracowanegoalgorytmu z ,,klasycznym" rozwi4zaniem wykorzystuj4cym FFT. Wyniki por6wnania doktorant przedstawilw Tablicach6.1 i 6.2. Na uwaggzasluguj4wartodciparametr6wTrf T2 i
TzlTs okre6laj4ce,odpowiednio,stosunki czas6wwykonywaniasig kolejno trzech algorytm6w: powczechniewykorzystywanegoalgorytmu bazujqcegona FFT, metody doktoranta
uruchamianejna jednym rdzeniu procesorai tej samej metody wykonywanejr6wnolegle
na czterechrdzeniachprocesora.Zar6wnow przypadku wsp6lczynnik6wwielomian6wze
z b i o r u{ 0 , 1 , . . . , 2 " u - 1 } , j a k i { 0 , 1 ,. . . , 2 u " - 1 } o t r z y m a n ep r z e zd o k t o r a n t aw y n i k i
pokazuj4:
. znaczneprzyspieszenieobliczeri (parametr T1lT2) przy zaslosowaniumetody doktoranta.
r du2ewykorzystaniemocy obliczeniowejprocesorawielordzeniowego
(parametrfrlTi.
Dla danychtestowychnajmniejszaotrzymanawarto6dtego parametru wyniosla 3.1,
co oz\acza wykorzystaniemocy testowegoprocesoraw minimum 77.5%
4. Uwagi krytyczne, uwagi o redakcji pracy
Rozprawanapisanajest w spos6bwskazuj4cyna to, 2e doktorant doglgbnieprzeanalizowal zar6wno dziedzingbadari, jak i postawionecele pracy. Rozwazaniaprzedstawione
zostaly w spos6b uporzqdkowany.Sformulowaneprzez doktoranta twierdzenia i lematy
zostaly dowiedzione.
Opracowanealgorytmy i metody zostatyjasno i precyzyjnieopisane.Wnioski wynikaj4cez por6wnaniametody opracowanejprzez doktoranta z istniejqcymi s4 poprawne
i wskazuj4 na zalety nowego rozwr4zania.
Do pracy mam nastgpuj4ceuwagi:
1. Str. 7. - w definicji logarytmu dyskretnegonie jest oczywisteczy liczba oznaczona
przezr istnieje.Element h e G nie musi naleheddo podgrupy cyklicznejgenerowanej
przez elementg.
2. Str, 8. - pojgcia ,,operacjaprywatna" i ,,operacjapubliczna" nie sq zdefiniowane.
3. Str. 10. - doktorant opisuje podzial procesu generowaniakrzywej eliptycznej do
zastosowarikryptograficznych.Procesten nie musi przebiegaiw ten spos6br szczeg6lnie gdy cialo bazowema charakterystykgr6wn42.
4. Str. 31, - brak okre6lenia,co oznaczalrlG.
5. Str. 34. - okre6leniefunkcji KDF6 : G r- {0,1}. sugeruje,2e zbioremwartodci
funkcji s4 ci4gi binarne o dowolnejdlugoSci,gdzie wedlug doktoranta dlugo66jest
zadana.

6, Str. 36., 37. - w opisie algorytmu ElGamala o rzgdzie7l grupy < G > nie czynione sA zadne zalozenia, podczas gdy wykonalno66 dzialafi algebraicznychwymaga
pierwszo6ciliczby n.
7. Str. 37., 38. - brak zalozef pozwalaj4cychna istnienie,a w konsekwencjiwykonalnoi(, wyznaczeniaodwrotno6cimodularnej na potrzeby algorytmu DSA.
8. Str 43. - brak zalozeniaopierwszo6cirzgdugeneratorapodgrupy cyklicznej(w pracy
przy
rr,).W przypadku,gdy zrjest liczb4 zlozony,to zastosowanie,
oznaczonegoprzrz
obliczaniulogarytmu dyskretnego,ma t akzealgorytm Pohliga-Hellmana.
9. Str. 76. - w dowodzieLematu 7. w r6wno6ci
(D' B * R) mod C : (D rnodC)(B mod C) + (R mod C)
jest przeoczenie.Powinno by6:
(D . B * R) mod C : (((D mod C)(B mod C)) mod C) + (R mod C).
10, Brak formalnej definicji Dyskretnej i SzybkiejTYansformatyFouriera.
II. Przy por6wnaniuszybko6cidzialania algorytm6wmnozeniawielomian6wdoktorant
przedstawilotrzymane czas1ale nie zaprezenLowal
metody ich wyznaczania,Z pracy
nie wynika, czy dla danegostopnia wielomian6wwykonywanebylo mnozeniedla
jednej pary wielomian6w,czy t"ezdla wigkszejliczby, a podany czasjest Srednim
czasemwykonaniaalgorytmu.Doktorant nie podaje takze,w jaki spos6bgenerowane
byly dane wejdciowe.
5. Wnioski koricowe
Na podstawieprzedstawionejpowyZejocenyrozprawydoktorskiejmgr. Andrzeja Chmielowcastwierdzam,ze:
1. Recenzowanarozprawa stanowi oryginalne rozwi4zaniezadania opracowaniametody mno2eniawielomian6w o wsp6lczynnikachcalkowitych. Metoda doktoranta,
wykorzystuj4ca zar6wno Szybk4 TransformatgFouriera, jak i Chiriskie Twierdzeobliczeri,co stanowi jej ogromnq-zaletg.
nie o Resztach,pozwala na zr6wnoleglenie
Pozwalana wykorzystaniepotencjalu stosowanychpowszechniekomputer6wz procesoramiwielordzeniowymi).Opracowanametoda znajduje zastosowanie
w procesie
generowaniabezprecznychkryptograficznie krzywych eliptycznych. Mo2e by6 tak2e stosowania wszgdzietam, gdzie zachodzi koniecznoil, wykonywania dzialafi na
proponowanejmetody.
wielomianachspelniaj4cych zaLozenia
2. Doktorant wykazal bardzodu2y stopiefiwiedzyw zakresiekryptologii, algebry,teorii
liczb i obliczerlnumerycznych.Potwierdzil umiejgtno66samodzielnegorozwi4zywania zagadnieri naukowych i prowadzenia pracy naukowej. Uwagi wyszczeg6lnione
przez mnie w poprzedniejczg6cirecenzjinie wplywaj4 na pozytywn4 ocenerozprawy.
3. Opiniowanerozpra\Mgoceniambardzo wysoko:stwierdzam,ze odpowiadaona warunkom okre6lonymw art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowychi tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresiesztuki (Dz.U. z
2003 r. Nr 65, poz. 595) stawianym rozprawomdoktorskim w dyscyplinie naukowej informatyka w dziedzinienauk technicznychi wnioskujg o jej dopuszczeniedo
publicznejobrony.

