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Програма навчальної дисциплiни

1 Опис навчальної дисциплiни, її мета, предмет вивчання та резуль-
тати навчання

У дисциплiнi «Теоретико-числовi алгоритми в криптологiї» вивчається низка методiв,
алгоритмiв i понять, що лежать в основi роботи та аналiзу як симетричних, так i асиметричних
криптосистем.

Кредитний модуль знайомить студентiв з алгоритмами факторизацiї цiлих чисел; алгори-
тмами знаходження дискретних логарифмiв; з ефективними методами розв’язання систем лi-
нiйних та нелiнiйних рiвнянь, алгоритмами на решiтках та деякими iншими алгоритмами, що
використовуються при реалiзацiї та аналiзi криптографiчних систем. При цьому робиться на-
голос на особливостях обчислювальної реалiзацiї зазначених методiв та алгоритмiв.

Метою вивчення дисциплiни є надання майбутнiм фахiвцям знань у галузi найуживанi-
ших у криптологiї теоретико-числових, алгебраїчних та обчислювальних методiв i алгоритмiв,
а також практичних навичок їх реалiзацiї та застосування.

Згiдно з вимогами програми навчальної дисциплiни студенти пiсля засвоєння кредитного
модуля мають продемонструвати такi результати навчання:



• знання:

– алгоритмiв факторизацiї цiлих чисел;
– алгоритмiв знаходження дискретних логарифмiв;
– алгоритмiв розв’язування систем лiнiйних рiвнянь у скiнченних полях;
– основних понять та термiнiв для роботи з цiлочисельними решiтками у криптологiї;
– алгоритмiв на решiтках.

• умiння:

– реалiзовувати алгоритми факторизацiї цiлих чисел;
– реалiзовувати алгоритми знаходження дискретних логарифмiв;
– реалiзовувати алгоритми розв’язування систем лiнiйних рiвнянь у скiнченних полях;
– застосовувати алгоритми на решiтках для криптоаналiзу.

• досвiд:

– застосування алгоритмiв факторизацiї цiлих чисел та алгоритмiв знаходження дис-
кретних логарифмiв у криптоаналiзi;

– комп’ютерної реалiзацiї деяких алгоритмiв факторизацiї цiлих чисел та знаходження
дискретних логарифмiв.

Пiсля засвоєння навчальної дисциплiни студенти мають продемонструвати такi програмнi
компетентностi та результати навчання за Стандартом вищої освiти:

• Загальнi компетентностi:

– ЗК 1 – Здатнiсть учитися i оволодiвати сучасними знаннями;
– ЗК 2 – Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях;
– ЗК 10 – Навички у використаннi iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй.

• Фаховi компетентностi:

– ФК 2 – Здатнiсть виконувати завдання, сформульованi у математичнiй формi;
– ФК 3 – Здатнiсть обирати та застосовувати математичнi методи для розв’язання

прикладних задач, моделювання, аналiзу, проектування, керування, прогнозування,
прийняття рiшень;

– ФК 4 – Здатнiсть розробляти алгоритми та структури даних, програмнi засоби та
програмну документацiю;

– ФК 8 – Здатнiсть використовувати сучаснi технологiї програмування та тестування
програмного забезпечення.

– ФК 18 – Навички розв’язування специфiчних математичних та комп’ютерних задач,
якi виникають при розробцi, реалiзацiї та аналiзi криптографiчних систем.

• Програмнi результати навчання:

– РН 3 – Формалiзувати задачi, сформульованi мовою певної предметної галузi; фор-
мулювати їх математичну постановку та обирати рацiональний метод вирiшення;
розв’язувати отриманi задачi аналiтичними та чисельними методами, оцiнювати то-
чнiсть та достовiрнiсть отриманих результатiв;

– РН 4 – Виконувати математичний опис, аналiз та синтез дискретних об’єктiв та си-
стем, використовуючи поняття й методи дискретної математики та теорiї алгоритмiв;

– РН 11 – Вмiти застосовувати сучаснi технологiї програмування та розроблення про-
грамного забезпечення, програмної реалiзацiї чисельних i символьних алгоритмiв;

– РН 15 – Умiти органiзувати власну дiяльнiсть та одержувати результат у рамках
обмеженого часу.



2 Пререквiзити та постреквiзити дисциплiни (мiсце в структурно-
логiчнiй схемi навчання за вiдповiдною освiтньою програмою)

Кредитний модуль «Теоретико-числовi алгоритми в криптографiї» забезпечується такими
курсами:

• ЗО 12.1 «Дискретна математика. Частина 1»;

• ЗО 12.2 «Дискретна математика. Частина 2»;

• ЗО 21.1 «Програмування. Частина 1»;

• ЗО 21.2 «Програмування. Частина 2»;

• ПО 1.1 «Прикладна алгебра. Частина 1»;

• ПО 1.2 «Прикладна алгебра. Частина 2»;

• ПО 3 «Спецiальнi роздiли обчислювальної математики».

3 Змiст навчальної дисциплiни

Роздiл 1. Алгоритми факторизацiї цiлих чисел.
Роздiл 2. Алгоритми розв’язання систем лiнiйних рiвнянь.
Роздiл 3. Алгоритми розв’язання задачi дискретного логарифмування.
Роздiл 4. Алгоритми на решiтках.

4 Навчальнi матерiали та ресурси

Базова рекомендована лiтература

1. Т.Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Рiвест, К. Стайн. Вступ до алгоритмiв (переклад з англ.
Introduction to algorithms). – Київ: К. I. С., 2019. – 1288 с.

2. Ю. Я. Бобало, I. В. Горбатий, М. Д. Кiселичник та iн. Iнформацiйна безпека. – Львiв:
Видавництво Львiвської полiтехнiки, 2019. – 580 с.

3. О. Г. Корченко, В. П. Сiденко, Ю. О. Дрейс. Прикладна криптологiя: системи шифрува-
ння. – Житомир: ДУТ, 2014. – 448 с.

4. А. В. Анiсiмов Алгоритмiчна теорiя великих чисел. К.: Академперiодика, 2001. – 218 с.

5. В. Задiрака, О. Олексюк Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел. – Київ, 2003. –
324 с.

Допомiжна рекомендована лiтература

1. Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone.Handbook of Applied Cryptography,
1996. – 780 c.

2. Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman.An Introduction to Mathematical Cryptography,
2008. – 523 c.

3. Razvan Barbulescu. Algorithms for discrete logarithm in finite fields. Université de Lorraine,
2013. – 181 c.

4. Seong Oun Hwang, Intae Kim, Wai Kong LeeModern. Cryptography with Proof Techniques
and Implementations, 2021. – 484 c.

5. Daniele Micciancio, Sbafi Goldwasser. Complexity of Lattice Problems a Cryptographic Perspecti-
ve, 2002. – 220 c.



Навчальний контент

5 Методика опанування навчальної дисциплiни (освiтнього
компонента)

Лекцiйнi заняття

1. Задача факторизацiї та задача пошуку канонiчного розкладу числа, доведення їх полiно-
мiальної еквiвалентностi. Задача факторизацiї у криптографiї. Метод Ферма.

2. Метод Полларда. Алгоритм Дiксона.

3. Наближенi та ланцюговi дроби. Алгоритм Брiлхарта-Моррiсона.

4. Алгоритм квадратичного сита (Померанця). Алгоритми Вiдемана та Ланцоша, їх засто-
сування у алгоритмах факторизацiї з використанням факторних баз.

5. Алгоритм Ленстри.

6. Задача дискретного логарифмування. Алгоритм узгодження.

7. Алгоритми Поларда для дискретного логарифмування (ρ-метод та λ-метод).

8. Алгоритм Сiльвера-Полiга-Гелмана. Алгоритм index-calculus.

9. Алгоритм Коперсмiта.

10. Модифiкацiї задачi дискретного логарифмування та алгоритми їх розв’язання.

11. Решiтки: основнi поняття та термiни (частина 1).

12. Решiтки: основнi поняття та термiни (частина 2). Теореми Блiкфельда, Ермiта, Мiнков-
ського.

13. Алгоритмiчнi задачi на решiтках: задача входження, задача рiвностi, задача SBR, задачi
SVP, CVP та їх модифiкацiї.

14. Алгоритм Бабая. Алгоритм ортогоналiзацiї Грама-Шмiдта.

15. Алгоритм LLL.

16. Узагальнення та модифiкацiї LLL.

17. Застосування LLL для криптоаналiзу.

18. Залiк.

Практичнi заняття

1. Розв’язання задач на застосування алгоритмiв Ферма та Полларда.

2. Побудова ланцюгових та наближених дробiв. Алгоритм Дiксона та Брiлхарта-Морiссона.

3. Приклади застосування алгоритмiв Ленстри та квадратичного сита (Померанця) для фа-
кторизацiї чисел.

4. Проведення частини №1 модульної контрольної роботи.

5. Приклади застосування алгоритму узгодження та ρ-методу Поларда.

6. Розв’язання задач на застосування алгоритмiв Сiльвера-Полiга-Гелмана та index-calculus.



7. Проведення частини №2 модульної контрольної роботи.

8. Приклади цiлочисельних решiток та застосування алгоритму ортогоналiзацiї Грама-Шмiдта.

9. Проведення частини №3 модульної контрольної роботи.

Лабораторнi роботи

1. Пошук канонiчного розкладу великого числа, використовуючи вiдомi методи факториза-
цiї.

2. Реалiзацiя алгоритму Сiльвера-Полiга-Геллмана для розв’язання задачi дискретного ло-
гарифмування.

3. Реалiзацiя алгоритму index-calculus для розв’язання задачi дискретного логарифмування,
використовуючи розпаралелювання.

6 Самостiйна робота студента
Студент повинен завчасно готуватись до лекцiй та практичних занять. Перед лекцiями

необхiдно повторити теоретичний матерiал, наданий у попереднiх лекцiях. Перед практи-
чними заняттями необхiдно повторити вiдповiдний теоретичний матерiал. Перед здачею
лабораторної роботи на заняттi студенту необхiдно самостiйно або в бригадi з двох людей
виконати лабораторну роботу.

Для кращого засвоєння матерiалу потрiбно виконувати домашнi завдання, якi можна зда-
вати до наступного практичного заняття. Для пiдготовки до виконання домашнiх завдань
слiд скористатися рекомендованою лiтературою та конспектом лекцiй.

Лабораторнi роботи виконуються студентом самостiйно, або в бригадi з двох студентiв.
При виконаннi лабораторної роботи не дозволяється використовувати готовi реалiзацiї та
програмний код, створений iншими особами. Захист лабораторної роботи вiдбувається сту-
дентом самостiйно або в бригадi з двох студентiв (залежно вiд обраного типу виконання
завдання). При захистi лабораторної роботи студенти зобов’язанi продемонструвати процес
та результати застосування створеної програмної реалiзацiї, а також вiдповiсти на пита-
ння стосовно створеного програмного коду та теоретичнi контрольнi питання.

При пiдготовцi до складання частини модульної контрольної роботи студенту необхiдно
повторити теоретичний та практичний матерiал за вiдповiдною темою. При написаннi ро-
боти не дозволяється користуватись жодними допомiжними засобами, конспектом тощо.
За вимогою викладача студент має пройти захист письмової частини модульної контрольної
роботи. При захистi студенту потрiбно описати свiй спосiб виконання завдань задля обґрун-
тування самостiйностi виконання цього завдання. У випадку якщо студент не вiдповiдає на
запитання щодо своїх розв’язкiв, завдання не зараховується.



Полiтика та контроль

7 Полiтика навчальної дисциплiни (освiтнього компонента)
• Вiдвiдування занять

Студенту рекомендується вiдвiдувати леакцiї та практичнi заняття. Пiд час дiї воєнного
стану матерiал лекцiй та практичних занять дублюється в асинхронному режимi, щоб
студенти мали можливiсть опрацювати матерiал самостiйно, якщо не мали можливостi
бути присутнiми на заняттях.
Система оцiнювання орiєнтована на виконання занять, якi здатнi розвинути практичнi
умiння та навички.

• Пропущенi контрольнi заходи

Результат частини модульної контрольної роботи для студента, який не виконав контроль-
ний захiд в зазначенi термiни, є нульовим. Повторне написання частини модульної кон-
трольної роботи не допускається.

• Оголошення результатiв контрольних заходiв

Захист виконаного домашнього завдання (за вимогою) та модульної контрольної роботи
проводиться у формi спiвбесiдi з викладачем. Пiд час захисту студент зобов’язаний вмi-
ти розповiсти про розв’язування вказаних викладачем задач та вiдповiсти на теоретичнi
питання за темами задач.
Результати виконання домашнiх та модульної контрольної робiт вказуються на бланках
для частин модульної контрольної роботи (завдання, якi виконували студенти) з позна-
ченням усiх помилок, коректної або некоректної вiдповiдi, а також з коментарями, заува-
женнями тощо.
Результати письмової частини залiку вказуються на бланках (завдання, якi виконували
студенти) з позначенням усiх помилок, коректної або некоректної вiдповiдi, а також з ко-
ментарями, зауваженнями тощо. Усна частина залiку проводиться у форматi спiвбесiди
зi студентом. Студент зобов’язаний вмiти розповiсти про розв’язування вказаних викла-
дачем задач та вiдповiсти на теоретичнi питання за темами задач.

• Академiчна доброчеснiсть

Полiтика та принципи академiчної доброчесностi визначенi у роздiлi 3 Кодексу честi На-
цiонального технiчного унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнститут iменi
Iгоря Сiкорського». Детальнiше: https://kpi.ua/code. У випадку, якщо в результатi пе-
ревiрки лабораторної або домашньої роботи студента виявлено плагiат бiльше 10%, сту-
дент зобов’язаний виконати завдання повторно та не матиме можливiсть складати залiк
на основнiй сесiї. У випадку, коли плагiат програмного коду студента становить менше
10%, студент отримає штраф -10 балiв до рейтингу.

• Норми етичної поведiнки

Норми етичної поведiнки студентiв i працiвникiв визначенi у роздiлi 2 Кодексу честi Нацiо-
нального технiчного унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря
Сiкорського». Детальнiше: https://kpi.ua/code.

• Процедура оскарження результатiв контрольних заходiв

Студенти мають можливiсть пiдняти будь-яке питання, яке стосується процедури про-
ведення та/або оцiнювання контрольних заходiв, та очiкувати, що воно буде розглянуто
згiдно iз наперед визначеними процедурами.
Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходiв, але обов’язково аргу-
ментовано, пояснивши, з яким критерiєм не погоджуються вiдповiдно до оцiнювального
листа та/або зауважень.

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


8 Види контролю та рейтингова система оцiнювання ре-
зультатiв навчання (РСО)

№ з/п Контрольний захiд Макс. бал Ваговий бал Кiлькiсть Всього
1. Домашнi роботи 3 1 7 21
2. Лабораторнi роботи 11 1 3 33
3. Модульна контрольна робота 46 1 1 46

Всього 100

Згiдно з календарним планом курсу, контрольнi заходи проводяться:

• лабораторнi роботи:

– лабораторна робота №1 – на 4-му заняттi з лабораторних робiт (7-8 тиждень навча-
ння);

– лабораторна робота №2 – на 7-му заняттi з лабораторних робiт (13-14 тиждень на-
вчання);

– лабораторна робота №3 – на 9-му заняттi з лабораторних робiт (16-17 тиждень на-
вчання);

• модульна контрольна робота:

– частина №1 МКР – на 3-му практичному заняттi (5-6 тиждень навчання);

– частина №2 МКР – на 6-му практичному заняттi (11-12 тиждень навчання);

– частина №3 МКР – на 8-му практичному заняттi (15-16 тиждень навчання);

• залiк – на 18-му тижнi навчання.

Промiжна атестацiя студентiв (далi – атестацiя) є календарним рубiжним контролем та
проводиться двiчi за семестр, на 8-му та 14-му навчальному тижнях кожного семестру. Для
одержання першої атестацiї поточний рейтинг студента повинен бути щонайменше 10 балiв,
для одержання другої атестацiї – щонайменше 20 балiв.

Набранi рейтинговi бали студента за семестр є його фiнальною оцiнкою за таких умов:

1. сума рейтингових балiв ≥ 60;

2. зарахованi усi лабораторнi роботи.

У випадку, якщо студент набрав менше за 60 балiв протягом семестру або якщо студент хоче
спробувати пiдвищити отриманий результат, студент складає залiкова робота. При складаннi
залiкової роботи усi набранi за семестр бали анулюються. Кiлькiсть балiв, якi можна набрати
за залiкову роботу, дорiвнює 100 балiв.

Для допуску до перескладання студенту необхiдно здати усi лабораторнi роботи.



Таблиця вiдповiдностi рейтингових балiв оцiнкам за унiверситетською шкалою:

Кiлькiсть балiв Оцiнка
100-95 Вiдмiнно
94-85 Дуже добре
84-75 Добре
74-65 Задовiльно
64-60 Достатньо
Менше 60 Незадовiльно
Не виконанi умови допуску Не допущено

Робочу програму навчальної дисциплiни (силабус):
Склав: асистент кафедри ММЗI, Ядуха Дарiя Вiкторiвна.
Ухвалено кафедрою математичних методiв захисту iнформацiї (протокол №2 вiд 16.02.2022).
Затверджено Методичною комiсiєю ННФТI (протокол №6 вiд 30.06.2022).
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