
Post-Quantum Cryptography
Dla programistów C/C++



Dlaczego?

1994

Peter Shor

Proponuje algorytm kwantowy 
faktoryzacji liczb i odnajdowania 
wartości logarytmu dyskretnego. 

Złożoność czasowa zredukowana 
z wykładniczej do: O(log N)3

RSA, ECC mogą zostać złamane!

1996

Lov Grover

Algortym Grover’a 
przypsiesza wyszukiwanie w 
zbiorze 
nieuporządkowanym. 

Redukcja do O(sqrt(N)) 
ułatwia złamanie 
algorytmów symetrycznych 
(AES/SHA).

2016

NIST PQC “nie”-konkurs

NIST rozpoznaje problem* i 
zaczyna proces wyboru i 
standaryzacji nowych 
algorytmów odpornych na 
ataki ze strony komputerów 
kwantowych

“It is desirable to plan for 
this transition early.”, NIST 
Raport NISTIR 8105



Estymacja zasobów

“Quantum Resource Estimates for Computing Elliptic Curve Discrete Logarithms”, Roetteler et al
https://arxiv.org/pdf/1706.06752.pdf

Dziśejsze komputery

● Google: 72 qubits
● IBM: 65 qubits (?)
● Honeywell: 64 qubits
● D-wave niejasne 

zastosowanie w 
kryptoanalizie

IBM prognozuje 1121 
qubit’ów przed 2023.
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Large-scale quantum
computers are coming

          … sooner or later



Potencjalne zagrożenia dziśaj

● Ataki “zachowaj teraz, złam później”
● Długi czas adopcji kryptosystemów
● Brak standardów i skomplikowana integracja z 

protokołami komunikacyjnymi

● PQ: “patch and pray” nie zadziała 
(interoperacyjność)

Intelligence Community Comprehensive 
National Cybersecurity Initiative Data 
Center is a data storage facility designed 
to store data estimated to be on the order 
of exabytes or larger. 
The National Security Agency (NSA) leads 
operations.

https://en.wikipedia.org/wiki/Utah_Data_Center



Migracje kryptosystemów zajmują czas ...



… i są skomplikowane

RDRAND

RDSEED 

AES-128
(Podatny na atak Grovera)

Intel RNG

COST/IACR School on Randomness: Intel's RNG

https://www.youtube.com/watch?v=GatPIgrsGr0

Czy to jest 
bezpieczne?



PQC
Kryptografia klucza publicznego 

odporna na ataki umożliwione 
przez wydajne komputery 

kwantowe



Podpis (RSA, DSA, E{C,d}DSA)

Kryptografia klucza publicznego
Alicja i Bob

PKE - szyfrowanie (RSA, ElGamal) i Uzgodnianie klucza sesji (RSA)

ct = EncryptPub(msg)

msg = DecryptPrv(ct)

Pub+Prv Pub

 ✓ = VerifPub(σ,msg)

σ = SignPrv(msg)

Pub+Prv Pub

KEX - Uzgodnianie klucza sesji (DH, ECDH). Forward secrecy

gx
  x = Prv   y = Prv

gy

s=gy * gx

s=gx * gy

KEM - Key Encapsulation Mechanism (RSAKEM, RFC5990)

Pub+Prv Pub
ct, s = EncapsPub()

✓,s = DecapsPrv(ct)



Sierpień
2016

Listopad
2017

Runda 1: NIST akceptuje 
69 z 82 kryptosystemów 
zostaje zaakceptowane. 

Styczeń
2018

Runda 2: 26 systemów zostaje, 8 
złamanych, dostępne wydajne 
implementację (x86, ARM, FPGA), 
społeczność proponuje kryptoanalizę, 
benchmarki i testy na żywych systemach.

Lipiec
2020

Runda 3: 7 systemów zostaje, 
NIST wybiera dodatkowe 4 i 
ogłasza kolejny* konkurs 
(round 4)

Planowany koniec 
NIST PQC
Zaczyna się proces 
standaryzacji.

Call for Proposals,
pqc-forum startuje

‘21/’22 2024

Standard gotowy, 
możliwość 
certyfikacji FIPS

Runda 4

NIST 



NIST PQC Zoo - Runda 3

      

PrędkośćRozmiar



Kraty całkowitoliczbowe 1/2

A y z= mod p

A y z= mod pe+

Oblicz:

● Mając (A,z) znajdź y
● Wystarczy obliczyć A-1 

i pomnożyć przez z
● Proste!

● Mając (A,z) znajdź (y,e)
● Dodatkowo, liczby w 

wektorach y,e są małe: 
{-1,0,1}  (jedno rozwiązanie).

● Trudne (NP)! Nawet dla 
komputera kwantowego 



Kraty całkowitoliczbowe 2/2 
Wszystkie rozwiązania dla Ay+e=z % p tworzą kratę (lattice)

Krata:
● Jest zdefiniowana przez wektory bazowe 

b1,b2 wychodzące z punktu O
● Każdy punkt jest kombinacją liniową 

wektorów bazowych V = -2b1 + b2
Problemy klasy NP:

● SVP (shortest vector problem): znajdź 
najkrótszy wektor

● CVP (closest vector problem): mając 
dany vector z znajdź najbliższy do niego

Klucz prywatny: (y,e)
Klucz publiczny: (A,z)

A może mieć wymiar 1000
p = ~20 bitów (Kyber: 13, Dilithium: 23)



Kraty całkowitoliczbowe
Pzykład: Szyfrowanie

Klucz prywatny: (y,e)
Klucz publiczny: (A, z = A*y + e)

Szyfrowanie:  
  u = r * A + e1
  v = r * z + e2 + ⌈q/2⌉ * msg

ct = (u,v)

RLWE Ring Learning With Errors (Odded Regev ‘05)

Deszyfrowanie:  
  v - u*y = … =  ⌈p/2⌉ * msg + “noise”

● msg: zakodowany w wysokich bitach rezultatu
● noise: zakodowany w niskich bitach rezultatu
● Dekodowanie msg: odrzuć niskie bity



Przekształcenia izogeniczne

● Opiera się o trudność znalezienia 
przekształcenia między krzywymi eliptycznymi 
(supersingularnymi)

● Przekształcenie izogeniczne krzywej E1 w E2 - 
mapa przekstacająca jedną krzywą w drugą 
(wszystkie punkty)

● Jądro przekształcenia: determinuje 
przekstałcenie (opisuje za pomocą formuły 
matematycznej)

● Do każdej krzywej można przypisać numer 
(j-invariant)

● Krzywe są izomorficzne jeśli mają ten sam 
j-invariant



SIKE/SIDH



SIKE/SIDH



Implementacje
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Open-Source
Dostępne implementacje:

● NIST (https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/round-3-submissions)

○ Implementacje referencyjne i optymalizacje (C, ASM)
● PQClean (https://github.com/PQClean/PQClean)

○ (kopia implementacji z NIST w jednym repo)
● libOQS (https://openquantumsafe.org/)

○ Zunifikowane API,
○ Testy, migracje, benchmarki

● pqm4 (https://github.com/mupq/pqm4)

○ ARM Cortex M4
● pqc (https://github.com/kriskwiatkowski/pqc)

○ Research work support 
(https://github.com/post-quantum-cryptography/post-quantum-state-leakage-secure-ake)

Closed-Source (PQShield):
● Rozwiązania serwerowe, embedded, hardware-software 

co-design (RISC-V), implemenntacje side-channel resistant
● Integracja: protokoły, custom software/hardware (HSMs), 

przygotowania do migracji
● Współpraca z Oxford, Bristol, (UK) i Radboud, NL

https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/round-3-submissions
https://github.com/kriskwiatkowski/pqc
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Open Quantum Safe
The PQ API

Implementacje 
algorytmów pochodzą 

głównie z NIST

Proste w użyciu API

Integracja z 
bibliotekami i narzędzia

Integracja z 
produktami

Optymalizacje dla 
x86-64 i ARMv8
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liboqs-cpp example
// List algorytmów
cout << oqs::Sigs::get_enabled_sigs() << endl;

// Inicjacja operacji
oqs::Signature op{“Dilithium2” /*, secret_key */};
cout << op.get_details().name << “ “
     << op.get_details().claimed_nist_level << endl;

// Generowanie kluczy asymetrycznych
oqs::bytes public_key = op.generate_keypair();

// Generowanie podpisu
oqs::bytes sig = op.sign(“ABC”_bytes);

// Weryfikacja
bool res = op.verify(“ABC”_bytes, sig, public_key);

https://gist.github.com/kriskwiatkowski/1dac3d83aa2f11dccb47d26d6f88411c
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liboqs-cpp example
#include "oqs_cpp.h"

// List algorytmów
cout << oqs::Sigs::get_enabled_sigs() << endl;

// Inicjacja KEM’a
oqs::KeyEncapsulation op{“SIKE-p434” /*, secret_key */};

// Generowanie kluczy asymetrycznych
oqs::bytes public_key = op.generate_keypair();

// Encapsulacja
oqs::bytes ct, sk;
std::tie(ct, sk) = op.encap_secret(public_key);

// Dekapsulacja
sk = op.decap_secret(ct);

https://gist.github.com/kriskwiatkowski/1dac3d83aa2f11dccb47d26d6f88411c



2
6

Optymalizacje

● FIPS 202 - Keccack, SHA-3, SHAKE
○ Generowanie macierzy A z seed’a 
○ Obliczanie skrótu w konstruckjach 

hash-and-sign
○ Najlepszy kandydat do optymalizacji

● Mnożenie wielomianów (mod q)
○ Number Theoretic Transform (NTT)

● Dużo miejsca na obliczenia wektorowe za 
pomocą SIMD (AVX2 i NEON).

● Optymalizacje znane z ECC
○ Wydajne multiplikatory jak MULX (Intel), 

UMULH/L (ARM)

Aseed

S
H
A
K
E

P
O
S
T
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Integracja z protokołami komunikacyjnymi
● Kilka propozycji rozpatrywanych przez IETF 

○ TLS:
■ draft-ietf-tls-hybrid-design-03

○ IKEv2 (VPN):
■ draft-tjhai-ipsecme-hybrid-qske-ikev2-04

○ X509:
■ draft-ounsworth-pq-composite-sigs-05

○ KEM TLS
■ draft-celi-wiggers-tls-authkem
■ https://eprint.iacr.org/2021/779

● Hybrydy
○ 2 kryptosystemy połączone w jeden
○ Półkrok w migracji do PQ
○ Możliwa certyfikacja FIPS 140-3 (SP800-56Cr2)
○ Ważniejsze w wymianie klucza niż autentyfikacji
○ NSA chciałoby uniknąć

https://eprint.iacr.org/2021/779
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libOQS: integracja z TLS
>./openssl req -x509 -new -newkey p256_dilithium2 
-keyout ca.key -out ca.crt -nodes -subj "/CN=oqstest CA" -days 365 
-config openssl.cnf
>./openssl x509 -in li2_CA.crt -text -noout
Certificate:

Data:
    Version: 3 (0x2)
    Signature Algorithm: p256_dilithium2
    Issuer: CN = oqstest CA
    Validity
        Not Before: Nov 25 00:32:11 2021 GMT
        Not After : Nov 25 00:32:11 2022 GMT
    Subject: CN = oqstest CA
    Subject Public Key Info:
        Public Key Algorithm: p256_dilithium2
            Public-Key: (256 bit)
            pub:
                04:dd:.....
            ASN1 OID: prime256v1
            NIST CURVE: P-256
            dilithium2 Public-Key:
            pub:

02:ce:....
Signature Algorithm: p256_dilithium2
     00:00:00:47:30:45:02:21:00:c6:8b:2d:d5:31:f2:17:de:2a:
     2b:71:b0:92:c0:52:cb:f3:ce:b8:9f:1b:c5:66:11:4a:7e:03:

● Integracja z OpenSSL

● Generowanie certyfikatów X509
(cały łańcuch)

● Certyfikaty kompozytowe lub PQ 
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libOQS: integracja z TLS

>./openssl s_client --connect 
test.openquantumsafe.org:6213 -groups 
p256_sikep434

No client certificate CA names sent
Peer signature type: Dilithium2
Server Temp Key: p256_sikep434 hybrid

● Integracja z TLS stack w OpenSSL 
● Serwer testowy

(test.openquantumsafe.org)
● Możliwość uzgodnienia klucza sesji w trybie 

hybrid-PQ lub PQ

● Lepsza integracja z OpenSSL możliwa
○ “Start your ENGINEs: dynamically loadable 

contemporary crypto“, Brumley et al.
https://eprint.iacr.org/2018/354

● OpenSSL 3.0 ułatwi integrację

● Inne demo: nginx, google-chrome, haproxy, ssh
○ https://github.com/open-quantum-safe/oqs-

demos

https://eprint.iacr.org/2018/354


Eksperymenty
“Don’t Roll your own Crypto”
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Kryptosystem jest wrdożony i 

używane na szeroką skalę (miliony 

użytkowników, produkcyjny 

system).

Zasięg i wpływ

Wdrożenie powinno pomóc 

odnaleźć problematyczne bloki.

Integracja z jak największą 

ilością niezależnych 

komponentów.

Złożoność

Integracja poprzez przejrzyste, 

udokumentowane i 

powszechnie zaakceptowane 

normy i interfejsy 

(plug-and-play)

Ustandaryzowana technologia

Sensowny eksperyment



HTTPS = TLS + HTTP



X25519
(ECC)

NTRU+X25519
(lattice)

SIKE+X25519
(isogeny)

Mobile [133,135] [138, 140] [196, 198]

Desktop [55, 55] [58, 58] [74, 76]

X25519
NTRU
SIKE

X25519
(ECC)

NTRU
(lattice)

SIKE
(isogeny)

Klucz PK 64 1138 ~340

Keygen (op/sec) 6049 902 242

Encaps/KEX (op/sec) 2374 25877 148

Decaps/KEX (op/sec) 2374 6312 138

TLS: negocjacja klucza sesji

X25519
NTRU
SIKE

In
te
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20
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l)

Charakterystyka algorytmów

Czas negocjacji (serwer)

https://blog.cloudflare.com/the-tls-post-quantum-experiment

MSS < 1500



TLS: autentykacja - list certyfikatów

Dummy PQ Certificate(s)

Public Key

Digital Signature

https://blog.cloudflare.com/sizing-up-post-quantum-signatures/



TLS: autentykacja 

cwnd setting on CDN

cwnd default

ECDSA RSA Dilithium Falcon SPHINCS+

Klucz pub (B) 64 256 1320 897 32

Podpis (B) 64 256 2420 668 7856

Podpisywanie 1 25 2.5 5 3000

Weryfikacja 1 0.2 0.3 0.3 1.7

Charakterystyka algorytmów

● 1 Sesja TLS == ~6 podpisów i kluczy publicznych (“typowa” 
konfiguracja serwera)

● Falcon < 10KB
○ skomplikowana implementacja
○ “Zalcon” jako potencjalna alternatywa (https://bit.ly/3qW6Iet)




