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Анотація. У статті розглядається напрями удосконалення процедури 

формування та фкрифікації електронно-цифрового підпису з наданням 
можливості забезпечення цілісності та конфіденційності інформації. 
Запропонований метод заснований на алгоритмі підпису Шнорра, який 
дозволяє відновлювати дані безпосередньо з самого підпису аналогічно до 
RSA-подібних систем підпису та величина відновлюваної інформації є змінною, 
що залежить від інформаційного повідомлення.  

Ключові слова: електронно-цифровий підпис, верифікація, конфіденційність. 
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Abstract. In this article, the main problems underlying the current asymmetric 

crypto algorithms for the formation and verification of electronic-digital signature are 
considered: problems of factorization of large integers and problems of discrete 
logarithm. It is noted that for the second problem, it is possible to use algebraic 
groups of points other than finite fields. The group of points of the elliptical curve, 
which satisfies all set requirements, looked attractive on this side. Aspects of the 
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application of elliptic curves in cryptography and the possibilities offered by these 
algebraic groups in terms of computational efficiency and crypto-stability of algorithms 
were also considered. Information systems using elliptic curves, the keys have a 
shorter length than the algorithms above the finite fields. Theoretical directions of 
improvement of procedure of formation and verification of electronic-digital signature 
with the possibility of ensuring the integrity and confidentiality of information were 
considered. The proposed method is based on the Schnorr signature algorithm, which 
allows data to be recovered directly from the signature itself, similarly to RSA-like 
signature systems, and the amount of recoverable information is variable depending 
on the information message. As a result, the length of the signature itself, which is 
equal to the sum of the length of the end field over which the elliptic curve is 
determined, and the artificial excess redundancy provided to the hidden message was 
achieved. 

Keywords: digital signature, verification, confidentiality. 
 
Вступ 
В наш час використання переваг, що надаються криптографічними засобами 

захисту інформації, продовжує набирати оберти. Проте це використання могло б 
бути набагато ширшим. На даний момент такий криптографічний засіб як 
електронно-цифровий підпис (ЕЦП) більш за все застосовується в банківському 
документообігу, але навіть це робить його дуже затребуваним. Таким чином, 
щоб вони були здатні забезпечити послугу приховування та враховуючи той 
факт, що підписуються зазвичай важливі електронні документи, можна сказати, 
що треба попіклуватися про збереження таємності даних конфіденційного 
характеру, які є беззмінним атрибутом кожного документу. Отже важливою 
проблемою усього цифрового підписування інформації є удосконалення 
алгоритмів та методів підпису відновлення конфіденційних даних із самого 
підпису. Удосконалення слід проводити також з урахуванням арифметики 
еліптичних кривих для побудови ефективніших асиметричних криптоалгоритмів. 

 
Формування напрямків роботи 
Забезпечуючи властивості цілісності та автентичності повідомлення, ЕЦП 

зовсім не регламентує забезпечення конфіденційності даних, що передаються. 
Враховуючи той факт, що підписуються зазвичай важливі електронні документи, 
можна зробити цілком ймовірне припущення, що в окремому документі будуть 
наявні дані конфіденційного характеру. Отже важливим завданням цифрового 
підписування інформації є удосконалення алгоритмів та методів підпису таким 
чином, щоб була вбудована послуга збереження конфіденційності секретних 
відомостей документу.  

Задачею даної статті є проведення аналізу практичних підходів формування 
та верифікації ЕЦП. На сонові проведенного аналізу визначити подальші шляхи 
удосконалення методу цифрового підпису електронних документів, заснованого 
на складній проблемі пошуку дискретного логарифму у групі точок еліптичної кри-
вої, з вбудованою можливістю відновлення конфіденційної частини повідомлення 
довільної довжини. Напрями удосконалдлення полягають у поєднанні 
ефективності криптографічних схем, побудованих на арифметиці еліптичних 
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кривих з функціональністю RSA-подібних схем по відновленню повідомлень, при 
цьому довжина відновлюваного повідомлення обирається виходячи з власних 
потреб підписувача та є довільною. Важливою умовою використання такого 
удосконаленого методу повинна бути прозорість для кінцевого користувача, під 
чим розуміється повна автоматизація процесів приховування конфіденційних 
даних у підпис, перевірки підпису та відновлення секретних даних з підписаного 
повідомлення. 

 
Обгрунтування вибору алгебраїчної групи точок еліптичної кривої 
Для можливості використання в криптографічних схемах і протоколах 

алгебраїчна група повинна задовольняти ряду критеріїв. Зокрема група повинна 
допускати алгоритми розв'язання задачі дискретного логарифмування, порядок 

складності яких не менше m , де m — порядок групи (для неможливості 
застосування методу Шенкса рішення задачі дискретного логарифмування в 
кінцевих групах), і не допускати алгоритмів субекспоненціальної складності. 
Друга принципово важлива умова  групова операція повинна бути простою в 
реалізації. Третя умова  побудова груп повинно бути не дуже складним і їх 
повинно бути досить багато для того, щоб побудова самих груп і обчислення їх 
параметрів не перетворилося в складну задачу. Груп, придатних для створення 
RSA-подібних систем, до цих пір не знайдено. Що стосується криптографічних 
алгоритмів експоненціального типу, то тут згадали про давно відомомий 
математичний об'єкт  групу точок еліптичної кривої, що визначена над кінцевим 
полем. 

Вперше криптографічні алгоритми в групах точок еліптичних кривих були 
запропоновані незалежно один від одного Н. Кобліцем і В. Міллером в 1985 р. 
Спочатку ці алгоритми здавалися досить екзотичними і далекими від 
практичного застосування, але на початку дев'яностих років був отриманий ряд 
теоретичних результатів, які доводять високу стійкість і ефективність 
проведення операцій нових алгоритмів. В даний час ця область криптографії 
активно розвивається і досягла того рівня, що алгоритми на еліптичних кривих 
стали включати в проекти криптографічних стандартів [1–6]. 

Ці групи мають наступні привабливі для криптографії властивості: 
1) порядок цих груп обчислюється досить просто; Р. Схоф довів, що 

складність обчислення порядку групи точок еліптичної кривої має поліноміальну 
складність, цей результат чисто теоретичний, але згодом на його підставі були 
побудовані досить ефективні практичні алгоритми побудови еліптичних кривих 
та обчислення їх порядку; 

2) відсутні субекспоненціальні алгоритми розв'язання задачі дискретного 
логарифмування в циклічних підгрупах цих груп; на еліптичних кривих немає 
аналогів простих чисел або неприводимих многочленів; адже саме наявність 
таких елементів відіграє ключову роль у побудові субекспоненціальних 
алгоритмів; це властивість дозволяє на практиці використовувати ключі 
порівняно невеликого розміру. Це дозволяє реалізовувати дуже стійкі і в той же 
час досить швидкі криптографічні алгоритми навіть на смарт-картах [8]. Для 
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порівняння рівнів безпеки традиційних асиметричних алгоритмів та алгоритмів 
на еліптичній кривій надана наступна таблиця 1: 

 
Таблиця 1 

Розміри ключів алгоритмів ECC у порівнянні з алгоритмами RSA  
та DL–спираючимися алгоритмами 

 

Криптосистема Рівень безпеки, біт 
Алгоритми ECC 160 224 256 384 521 
Традиційні RSA / DL 1024 2048 3072 8192 15360 

 
3) групова операція є досить простою при реалізації (використовує базові 

операцій додавання, віднімання, множення та обернення у кінцевому полі). 
Подальше підвищення ефективності забезпечується використанням спеціальних 
базисів представлення координат (проективного, зокрема, його особливого 
випадку — якобіановських координат); 

4) в кожному кінцевому полі існує багато еліптичних кривих і відповідаючих 
їм груп; 

5) вироблені необхідні і достатні умови, які гарантують підходящі 
криптографічні якості еліптичної кривої. 

 
Набір криптостійких еліптичних кривих 
Існує декілька наборів рекомендованих параметрів для еліптичної кривої, що 

можуть бути використані на практиці: Standards for Efficient Cryptography (SEC) 2: 
Recommended Elliptic Curve Domain Parameters [14]; National Institute of Standards 
and Technology (NIST): recommended elliptic curves for federal government use [10]. 
У кожному з наборів визначені параметри як для кривих над полем Fp, так і над 
полем F2

m.  
У стандарті SEC2 кожна крива має унікальне ім’я для ідентифікації, що 

складається з наступних частин: SEC означає стандарт; ідентифікатор ‘p’ 
означає кінцеве поле Fp, ‘t’ — поле F2

m; число вказує на розмір поля (у бітах); 
ідентифікатор ‘r’ — крива має випадкові параметри (начальний параметр 
генератора задається алгоритмом SHA-1),‘k’ — крива, асоційована з параметрами 
кривої Кобліца. 

Згідно SEC бітова довжина кінцевого поля Fp повинна бути log2p={112; 128; 
160; 192; 224; 256; 384; 521} біт. Як сказано у документі це потрібно для 
забезпечення сумісності криптографічних систем з підтримкою стандартних 
рівнів безпеки. Рівень безпеки вираховується з розміру поля наступним чином: 
log2p=2t, тобто знаходження дискретного логарифму займе близько 2t операцій. 
В якості р використовуються прості числа спеціальної форми. Ця форма 
забезпечує ефективність проведення усіх операцій.  

Аналогічним чином визначаються криві у стандарті NIST. Загалом цей 
стандарт визначає 15 кривих на 10 кінцевих полях. Розміри кінцевих полей такі: 

поле Fp, де просте p має довжину 192, 224, 256, 384 або 521 бітів; поля 
2

mF , де 

m = 163, 233, 283, 409 або 571. Особливістю цього стандарта є те, що він також 
пропонує параметри для виконання операцій в нормальному базисі. Іншою 
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особливістю є те, що параметр а для кривої має значення — 3, що прискорює 
операції додавання в координатах Якобі [5, 8]. 

 
Порівняння алгоритмів формування та верифікації цифрового підпису 
Для вирішення окремих проблем у сфері електронного документообігу були 

запропоновані різні схеми електронно-цифрового підпису (ЕЦП). Перша схема 
ЕЦП — RSA — була розроблена ще в кінці 1970-х років. Із запропонованих 
криптологам схем ЕЦП найбільш вдалими виявилися RSA і схема Ель-Гамаля. 
Але перша з них була запатентована в США і низці інших країн (патент на RSA 
припинив свою дію зовсім недавно). У другій же схемі існує велика кількість її 
можливих модифікацій, і всі їх запатентувати досить важко. Саме з цієї причини 
схема ЕЦП Ель-Гамаля залишилася здебільшого вільної від патентів. Крім того, 
ця схема має і певні практичні переваги: розмір блоків, якими оперують 
алгоритми, і відповідно розмір ЕЦП в ній виявилися значно менше, ніж у RSA, при 
тій же самій стійкості.  

Останні досягнення теорії обчислювальної складності показали, що загальна 
проблема логарифмування в дискретних полях, що є базою зазначеної схеми 
ЕЦП, не може вважатися досить міцним фундаментом [4]. Наприклад, розміри 
блоків, що вважаються «безпечними», ростуть порівняно швидкими темпами. 
В результаті це призвело до того, що стандарти ЕЦП України і США в 2001 році 
були оновлені: переведені на еліптичні криві. Схеми ЕЦП при цьому залишилися 
колишніми, але в якості чисел, якими вони оперують, тепер використовуються не 
елементи кінцевого поля GF (2n) або GF (р), а еліптичні числа — рішення 
рівняння еліптичних кривих над зазначеними кінцевими полями. Роль операції 
піднесення числа до степеня в кінцевому полі в оновлених стандартах виконує 
операція взяття кратної точки еліптичної кривої — «множення» точки на ціле 
число. 

На основі проведеного аналізу складено зведену таблицю для порівняння 
алгоритмів за одними і тими ж ознаками. Алгоритми побудовані таким чином, що 
одні і ті ж параметри майже усюди еквівалентні за значенням, що забезпечує 
наглядність порівняння. Розглядалися алгоритми цифрового підпису, засновані 
на проблемі дискретного логарифмування над кінцевим полем та еліптичними 
кривими, у кінці складена порівняльна таблиця цих алгоритмів. Описані базові 
стандарти, такі як DSA, ElGamal, ECDSA, ДСТУ 4145-2002, ГОСТ Р 34.10-2018.  

В таблиці (табл. 2) використовуються такі позначення: IF — проблема 
факторизації великих чисел; DL — проблема дискретного логарифмування в 
кінцевому полі; ECDL — проблема дискретного логарифмування в групі точок 
еліптичної кривої; K — довжина ключа; q — порядок циклічної підгрупи базової 
точки для алгоритмів, заснованих на дискретному логарифмуванні; має довжину, 
дорівнюючу розміру кінцевого поля Fp; H(M) — хеш-функція від вхідного 
повідомлення M, якщо в алгоритмі декілька хеш-функцій, то до позначення 
дописується порядковий номер (H1(M)); LH(M) — довжина вихідного значення 
хеш-функції H(M); G — точка на еліптичній кривій (довжина дорівнює 2q). 

Довжина підпису, наведена у таблиці від рівня безпеки не залежить, а 
показана в залежності від параметрів самого алгоритму.  
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Під час проведеного аналізу розглядалися алгоритми, які аналогічно 
алгоритму RSA надають можливості відновлення повідомлення безпосередньо 
при верифікації цифрового підпису. Вони вирішують важливу задачу підпису — 
забезпечення, окрім цілісності даних, їх конфіденціальний захист. Проте 
можливості щодо відновлення у всіх цих алгоритмів виявилися обмеженими: 
вони або не підходили для відновлення довгих повідомлень, коли потрібно було 
б вираховувати послідовно кілька підписів або один, маючий великий розмір 
(схеми p-NEW; схема, запропонована Mohanty-Mahji), або просто не були здатні 
на відновлення повідомлень довільної довжини (або їх частини довільної 
довжини): схеми, запропоновані Zhang та Raylin Tso. Схема Pintsov-Vanstone 
потребувала включення надлишковості до приховуємих даних, що робило 
проблематичним верифікацію підпису, застосовуючи цю надлишковість [10–13]. 

В RSA-подібних (заснованих на проблемі факторизації) алгоритмах 
(наприклад, вірогіднісна схема RSA-PSS) наявна можливість відновлення 
повідомлення. Це є наслідком того, що повідомлення повністю шифрується 
секретним ключем, і, фактично, передається шифротекст, котрий може бути 
перевірений будь-яким власником відкритого ключа. Уся ця рутина є зайвою в 
разі, коли мова йде про цифрове підписування. Сенсом підписування є перевірка 
цілісності та доказ авторства документу, і виконання неефективних обчислень, 
заснованих на проблемі факторизації, з надмірно великими ключами (з 2012 року 
— мінімум 2048 біт) не має жодних виправдовувань [7–9]. 

 
Таблиця 2 

Порівняння алгоритмів підпису 
Назва 
методу 

Проблема, 
на якій 

базується 

Довжина 
підпису 

(біт) 

Розмір 
ключів 

Додаткові 
параметри 
алгоритму 

Відновлення 
повідомлення/ 

обмеження 
довжини 

RSA IF 2K 1024–4096 - + / L(M) 
DSA DL 2q 1024–3072 H(M) - 
ElGamal DL 2K 1024–4096 H(M) - 
Shnorr DL LH(M)+q 1024–4096 H(M) - 
Nyberg-
Rueppel (p-
NEW) 

DL K+q 1024–4096 - + / ≤ q 

ECDSA ECDL 2q 112–570 H(M) - 
ГОСТ Р 
34.10-2018 

ECDL 2q 512–1024 H(M) - 

Zhang ECDL q+G/3q 512–1024 H3(M)=H1(M)
+H2(M) 

+ / ≤(q-LH1(M)) 

ECNR ECDL K+q 112–570 - + / ≤ q 
ДСТУ 
4145–2002  

ECDL H(M)+D 163–768 H(M) – /L(M) 

 
У алгоритмах 2-го типу, тобто тих, що засновані на дискретному логариф-

муванні, за замовчуванням функції відновлення повідомлення не припускається. 
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Перевагою цих алгоритмів є те, що будь-який з них може бути легко 
переведений на еліптичні криві замість групи вичетів за модулем, що є 
актуальним для сучасної криптографії. Для декотрих з цих схем були розроблені 
модифікації, котрі дозволяють відновлювати дані безпосередньо із підпису: 
схема Ніберга-Рюппеля, схема Пінцова-Ванстоуна та інші. Однак ці алгоритми 
мають суттєві обмеження: довжина відновлюваного повідомлення не може бути 
більша за розмір кінцевого поля (або розмір ключа), потрібні хеш-функції 
спеціального вигляду.  

Отже, під час розроблення удосконаленної схеми треба забезпечити 
змінність довжини відновлюваної частини, що зробить алгоритм більш гнучким. 

Конкретними завданнями, які необхідно вирішити для успішного виконання 
поставленої мети є вибір та адаптація до методу ЕЦП механізму генерації 
параметрів еліптичної кривої та точки на ній, що будуть задавати базис для 
виконання математичних обчислень; вибір належного криптостійкого алгоритму 
генерації псевдовипадкової послідовності чисел для генерування пари секретного 
та публічного ключів користувача і секретних випадкових параметрів на стадії підпи-
сування; розробка математичної моделі методу ЕЦП, що побудована на принципах 
проблеми дискретного логарифмування та включає в себе необхідні математичні 
перетворення, забезпечуючі приховування конфіденційних даних повідомлення та 
наступне їх відновлення. До другорядних завдань слід віднести наявність 
можливостей по налаштуванню метода, зокрема забезпечення змінної довжини 
відновлюваної частини повідомлення, що має визначатися власними потребами 
підписувача повідомлення; підбору необхідної довжини ключів з погляду на 
потрібний рівень безпеки; надання, в разі необхідності, надлишковості відновлю-
ваним даним. 

Удосконаленний метод ЕЦП рекомендується використовувати в системах 
електронного документообігу та звітності в установах, які будь-яким чином 
розповсюджують та обмінюються конфіденційною інформацією з третіми 
особами (фізичними або юридичними). В якості прикладу можна привести 
банківські установи, які дуже широко використовують засоби ЕЦП у своїй 
діяльності. Удосконалдений метод може бути використаний як для підписування 
повідомлення, що містить таємну інформацію для подальшого приховування, так 
і в традиційному режимі, тобто тільки для контролю цілісності та автентичності 
повідомлення. 

 

Висновок 
У даній статті було розглянуто основні проблеми, на які спираються сучасні 

асиметричні крипто алгоритми формування та верифікації електронно-цифрового 
підпису: проблеми факторизації великих цілих чисел та проблеми дискретного 
логарифмування. Відзначено те, що для другої проблеми можливе застосування 
алгебраїчних груп точок, відмінних від кінцевих полів. Привабливою з цього боку 
виглядала група точок еліптичної кривої, що задовольняє усім поставленим 
вимогааам. Також розглядалися аспекти застосування еліптичних кривих у 
криптографії та можливості, які надаються цими алгебраїчними групами стосовно 
ефективності обчислень та криптостійкості алгоритмів. Було наведено табличні 
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дані, що дозволяють впевнитися в тому, що при використанні еліптичних кривих, 
ключі мають меншу довжину, ніж аналогічні у алгоритмів над кінцевими полями. 

Також у статті на основі проведеного аналізу сучасних методів формування 
та верифікації ЕЦП розглядалися напрями удосконалення процедури ЕЦП з на-
данням можливості забезпечення цілісності та конфіденційності інформації. 
Запропонований метод в подальшому буде реалізовано на алгоритмі підпису 
Шнорра, який дозволяє відновлювати дані безпосередньо з самого підпису 
аналогічно до RSA-подібних систем підпису та величина відновлюваної 
інформації буде змінною, тобто буде залежати від інформаційного 
повідомлення.  
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