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Problem wydajnoSciobliczenjest jednym z najwuimiejszychwyzwafuwsp6lczesnej
kryptografii ztiqzanym z jej praktycmym wykorzystaniem.Nie chodzi przy rym o
wykonanie wrelkich obliczeh gdziekolwiek, to maczy na silnym komputerze, Takie
obliczenias4 dzi6 latwe: dysponujemysuperkomputerami,
gridami obliczeniowymi lub tez
sieciQkomputerow4Lqczqcqwiele maszyni umozliwiajqca obliczeniarozproszone,Wazne
jest, zeby wydajne obliczenia moimabylo wykonywa6w malych urzqdzeniach(komputerach
przeno6nych,smartfonachczy wQcz na kartach procesorowych).Takie urzqdzeniaslur7q
obecniejako punkty dostgpowedo duzych system6wi powinny one zapewniat, zbli2ony
poziom bezpieczehstwajak duze systemy komputerowe.W takim pr4rpadku wazne jest
stosowaniewydajnych a1gorytm6wobliczeniowych,kt6re s4 w stanie realizowacobhczenia
kryptograficznew czasie rzeczyvistym. Fakt, 2e obliczeniompoddawanesq duze liczby
(maczne wigksze ni| standardowadlugoi(; liczb w komputerach),a obliczenia muszqby6
wykonywane w spos6b dokladny, umozliwiaj4cy odwracanieoperacji, jest dodatkolvym
wyzwaniemdla projektantowtakich algorytm6w.
Nniejsza pracajest poSwiqcona
problematyce
wydajnychobliczef arytmetyczrych,w
szczeg6lno6ci wymagaj4cych doboru parametr6w algorytm6w umozliwiaj4cych takie
obliczenia. Tym niemniej, tytil

pracy ,,wydajne metody generowania bezpiecznych

parametrdw algorytnuiw klucza publicznego" nie oddaje zlt

precyzyjnie jej treSci, a

zwlaszcza tematyki oryginalnych wynik6w uzyskanych w rczpravne,Tytuty prryszlych
publikacjinaukowychopisuj4cychte wyniki z peranoSci4bgd4lepiej
dobranedo ich treSci,

Struktura rozprawy
Rozprawadoktorskapanamgr. AndrzejaChmielowcazawreraSrozdzial6wi 2 dodatki
pozycjeliteratury.Po wstqpie(rozdziil.l) arajdujesiq pierwsza
oraz bibliografiqliczqcaL64
czgit, pracy, obejmuj4carozdzialy 2-4, polvnpconakr4rwym eliptycnrym i kryptografii na
krzywych eliptyczrych. Druga czgic rozprawy, czyli rozdzialy 5 r 6, dotyczy glownego
wyniku, czyli konstrukcji efektywnego algorytmu mnohenia wielomian6w nad cialanu
skoficzonymi. Ostatnie dwa

rozdzialy to

podsumowanie, zawrerujqce rownie2

wyszczegolnienieelement6woryginalnychpracy. Dodatki z kolei to prezerrt,acja
biblioteki
implementuj4cej algorytmy opracowanew niniejszej rozpravie i kody h6dlowe tych
algorytm6w.
Strukturarecenzowanejrozprawydoktorskiejjest nietypowa.Czgfc pracy dotyczqca
krzywych eliptyczrych (bardzoprecyzyjniei wyczerpuj4conapisana)dominujew pracy swoj4
objgtoSci4Qiczy44 strony),jednak pr4' pierwszymczytaniutrudnosiq zorientowac,jak4 pelni
w niej rolq, praca dotyczy wszak szybkich algorytm6w mnozeniawielomian6w. Dopiero
ostafirie zdanie w czg6ci podsumowuj4cejwyja6nia, ze opracowane przEz doktoranta
algorytmy zostaly zaimplementowanew aplikacji komercyjnej realizuj4cejkryptografiq na
krzywych eliptyczrych, dajqc przyspieszenieobliczeh gwarantujqcerealn4 mozliwo66 jej
wykorzystanie(ak podajeautor,dla obliczefrwstgpnychsluz4cychkonstrukcjikryptosystemu,
jest to skr6cenieobliczenz 648 do 4l godzin,c4rli wrqcejniL o rzqdwrelkoSci).
Tak wiqc ta
czpd6wstppnama uzmyslowii czytelnikowi,jakie obliczeniapowinny by6 wykonane,aby
moima bylo uzyt kryptosystemu (w szczeg6lno6ci,kryptosystemuklucza publiczrego)
dzialajqcegona krzyw ej elipty czr ej.
Drug4 oryginalnaczg!6pracy,ma w duiej mierzecharaktermatematyczry, Z precyzjq
charakteryzuj4c4tp dziedzingwtedzy, autorprzedstawilsformulowanieproblemu,a nastgpnie
szereglemat6w i twrerdzefi stanowi4cychjego rozviqzanie.Warto3ciowymelementemtej
czpici sqte| algorytmyopracowaneptzez magrstraAndrzejaChmielowca, zapisanew postaci
pseudokodu.Waimym elementempracy se rottnie? zaprezentowane
w rozdziale 6 wyniki
test6w obliczeniowych przeprowadzonychna procesorze3}-bitowym, pozwalaj4ceocenii
wydajnoSczapropon
owanegoro nanqzania.
W dodatkachdo pracy zalqczonezostaly petne biblioteki procedur napisanychw
jeryku C i realizuj4cych mnozenie wielonuan6w metod4 zaproponowanqw rozprawie
doktorskiej.
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Om6wieniei ocenal'ozprawy
Jak juz wspomniaiem, pierwsza czgii| pracy jest systematycznymom6wieniem
problematyki obliczen na krzywych eliptyczrych. Jest napisany bardzo kompetentniei
Swradczyo szerokiej *re@

Doktorantai jego duzej biegloSciw tematyceimplementacji

algorytm6w kryptograficznychna krzywych eliplycnrych,jednak jest zbyt obszemyjako
jedynie motywacja do podjqcia problematykiszybkiegomnozeniawi'elomian6w.Bylby
dobrym wprowadzeniemdo szaszej biblioteki algorytmow obliczeniowychdla krzywych
ehptycmych (jak juz pisalem, pan mgr Andrzej Chmielowrecw oprogramowaniutakiej
profesjonalnej bibl i oteki procedur uczesLniczyl).
Z kolei w drugiej, oryginalnejczpScirozpraw brakujewstqpustanowiqcegoprzegl4d
metod szybkiego mnoZeniaduzych liczb (czy tez wielomian6w wysokiego stopnia). Ne
przedstawionotu zar6wnohistorii rozwoju dziedziny,od pomyslu Gaussa,by w mnozeniu
sum dw6ch v'ryruLehcztery mnoheniazastryil trzema,do fundamentalnejpracy Kwatsuby i
Ofmana z 1962 roku z asymptotycmym uog6lnieniem idei Gaussa, umozliwraj4cym
zr6wnoleglenieobliczefi (por. Dokl. Akad. Nauk ^9.9.9R,
vol.145,pp. 293-294(1962),przekl.ad
angielski:A. A. Karatsubaand Yu.Ofinan.Multiplication of nultidigit nuntberson automnta.
7: 595*596,1963).Brakuje r6wnie2omowieniawsp6lczesnych
DolcladltAkadentiiNauk ^y.ySR,
wynik6w uzyskanychprzez inrtychautor6w.Wsrod nowych prac md.azlemdoktorat'.Daniel
StevenRoche,Efficient ConEutation vith SparseunclDensePolynomials,A thesispresented
to the Universityof Waterlooin fulfillment of the thesisrecluirement
for the degreeof Doctor
of Philosophltin ContputerScience,Waterloo,Ontario, Canada,201l, zavnerajqcyrozdziil. o
mnozeniu wrelomian6w o wsp6lczynnikachcalkowitoliczbowych.(W tej pracy celem jest
minimalizacjaobszarupamigci wykor4rstywanejdo obliczefr,jak to wynika z poni2szego
om6wi enia tre6ci odpowredniegorczdzialurozpra'vqy'.
"In. the area of afithmetic operations, new algorithms' are presentedfor the
mtrltiplication of densepolynontials.Thesehave the sanxeqsynxptotictime cost of thefastest
existingapproaches,but reducethe intemtediatestoragerecpdredfromlinear in the sizeof the
input to a constcmtanrount.Ttuodffirent algorithntsfor so-called "adaqttive"multiplication
are also presentedwhich effedively prot,ide a gradient betyteenexisting sparseand dense
algorithms,giving a large improvementin ntany casesu,hile nerer performi.ngsignificantly
worsethan thebestexistingapproaches.")
Informacje odzwierciedlajqcestan sztuki sq zwyczalowoprzyjpt4 czpsci4 rozprary

opracowaniepowinnoby6 do recenzowanejpracy doktorskiej
doktorskiej, zatemodpowiednie
przeglqdaestanu badan; w czqsci drugiej
dolQczonew formre aneksu.Piszq tu ogolnym
rozwijanych wynikow i uzyskanerezultaty s4
fozprawy jest nawi4zaniedo bezpoSrednio
jakim bylo opracowanienowego wydajnego
dobrze umotywowane.Glowny cal rozprawy,
zreahzowany'Mimo ti samaidea wykorzystania
algorytmu mno4entawielomian6w,zostal
do takiego mnozenianie jest 'nowa' to zar6wno
ChinskiegoTwierdzeniao Resztachi FFT
obliczeh,jak i twrerdzeniadotycz4ce
propozycjaich konkretnegouzycia dla zrownoleglenia
s4 oryginalnei wartosciowe'co zresztT
poprawnoscii wydajnosciopracowanegoalgorytmu
I algorytmu'
zostalopotwierdzone pTzezpraktycm4implementacj
jest kod numerycmystanowr4cyprofesjonalnq
waimqi oryginaln4czqsci4rozprawy
tego kodu w praktyce juZ'pisalem'Z
przydatnoSci
bibliotekg do obliczefrna wielomianach'O
(bqdqcejptacqz dziedzinynauk technicntych
punktu wrdzeniastruktury rozpraw doktorskiej
eksperyment6wnumerycn'rychbrak jest
w dyscyplinie naukowej informaryka), w opisie
z opracowanymipfzez rnnych autorow i
porownaniawydajnoSciprzedstawionychprocedur
(wykorzystujqcymrt6nte, inne niz w recenzowanej
dostqpnymi publicznie bibliotekami
obliczen). Znalaaemnaprzykladbibliotekg:
tozpfawre,proceduryprryspieszania
arithmeticin VnZ[x]'
Dayid Hart,ey.znJ)oly" a C libratltfor polynomial
online,ltttp:/hueb.nutlts.unsw.eduau/-ilavitlhurvey/cotk/znioly/'version0'9'
o wsp6lczynnikach w ciele skonczonym'
do szybkich obliczen na wielomianach
kornbinacji metody Karatsuby-ofmana'
zaprogramowanatam proceduru mno?eniauzywa
Uwazam, 2e tozprawa
podstawieniaKroneckerai FFT w wersji Schoenhage-Nussbaumera'
zapfoponowanegoalgorytmu z
powinna byc uzupelniona o por6wnanie wydEnosci
pofownan dla wielomian6w stopnt
propozycjamrrnnych autorow. Dotyczy to zwlaszcza
jest, 2e FFT jest batdziej wydajna jedyrue dla
roznego rzqdu: w literaturze ptzylqte
- rzpdu setektysiqcy cyfr' Dlatego tez warto
liczblwielomianow rzqdutysiqcy cyft, a CRT
zr6wnolegleniaobliczen i romych
porownadwydajnosi mnoLeniadla rozrych schemat6w
wielomianow)'
rzgd6wmnozonychliczb (czy tez stopnimnozonych
podkreSlid,ze mimo przedstawronych
Podsumowujqctg czp56 recenzjtchcialbym
jako usterkifotmalne,placa stanowrkompletne'matematyczxie
wzejbrak6w, kt6re traktujq
precyzyJnesformulowanieproblemu'
poprawnei sp6jnefozumowanie zavietajqcezar6wno
jak i jego Pelnerozwiqzanie'

Podsumowanie
W swolej roryravne doktorskiejpan mgr AndrzejChmielowieczaproponowalnow4
konstrukcjgalgorytmu mno2eniawielomian6w wysokiego stopnianad cialem skot'rczonym
pozwalaj4cqna r6wnoczesnezr6wnoleglenieobliczefr (dzigki wykorzystaniu CRT) i ich
pr4lspreszeniew kazdym procesorzew stosunkudo obliczeir tradycyjnych(dzipki FFT).
Uzyskane wyniki s4 wartoSciowez teoretycmegopunktu wrdzenia (prledstawione znstaly
twierdzeniapotwrerdzaj4cepoprawnoS6obliczeir r6wnoleglych,poprawno66wykorzystania
zaproponowanej
wersji algorytmuszybkiejtransformatyFourieraoraz oszacowanre
zloaonolci
obliczeniowejzaproponowanego
schematu).Wazrym wynikiem pracy jest tez kod procedur
napisanyw jqzyku C, zar6wnojako nwzgdziedo testow algorytm6w,jak i produkt finalny
prry datnyw aplikacjachkryptograficmych,
Uwaiam, 2e dlapelniejszejocenyw czasiepubliczrej obrony uzyskanychwynik6w na
tle prac innych autor6w,niezbqdnejest uzupelnienietekstu rozpraw o opis stanu sztuki w
zakresiemnoileniawrelomian6w(lub szerzej,takle duirychliczbnaturalnych)orazpor6uinanie
opracowanych procedur z procedurami dostqpnymi publiczrie a korzystajqcymi z
altematywnych ro zwrqzah,
Rozprawq doktorskqpana magistra Andrze,Sa
Chmielowcaoceniam budzo wysoko.
Uwaiam, ze wyniki naukowe w niej uzyskanespelniaj4wymaganiastawianeprzez rJstawq
rozprawomdoktorskimw dyscyplinienaukowejinformatykaw dAedzinienauk techniczrychi
u,'nroskujg
o jej dopuszczpnie
do publiczrejobrony.
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