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Streszczenie 
 

W pracy zaprezentowano system typu SoC (System-on-Chip) zrealizowa-
ny w układach FPGA wspomagający obliczenia pozwalające na złamanie 
szyfru opartego na krzywych eliptycznych. Do ataku kryptoanalitycznego 
wykorzystano algorytm rho Pollarda. System zbudowany jest ze sprzęto-
wych jednostek obliczeniowych HardRho pracujących pod kontrolą proce-
sora NiosII i wykorzystuje interfejs Ethernet do komunikacji zewnętrznej. 
Omówiona została koncepcja budowy rozproszonego systemu obliczenio-
wego składającego się z jednostek obliczeniowych będących systemami 
typu SoC. 
 
Słowa kluczowe: kryptoanaliza, obliczenia rozproszone, system on chip, 
SoC, krzywe eliptyczne, rho Pollard, ECC, ECDLP. 
 

System-on-Chip solution for cryptanalysis  
of elliptic curve based ciphers 

 
Abstract 

 
Public-key cryptosystems allow secure connections and data exchange 
through unsafe communication channel without the need of a previous 
secure key exchange. One of popular cryptosystems used nowadays  
is Elliptic Curve Cryptosystems (ECC). Cryptanalytic attack on ECC 
system involves solving the Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem 
(ECDLP). The best known algorithm used to solve ECDLP is Pollard’s rho 
method. So far successful attacks on ECC systems have mostly been based 
on distributed computer networks. In this paper a hardware cryptanalytic 
system is presented. The system is implemented in FPGA devices and 
performs computations of rho Pollard’s algorithm. System is based on SoC 
solution (System-on-Chip) and works under control of a central server in 
order to form a greater distributed computing system. In the first paragraph 
of this paper there are presented the aim of work as well as the reasons for 
choosing FPGA devices and SoC solution. The second paragraph gives the 
theoretical background [3, 4, 5], explains the basic terms and presents the  
rho Pollard’s algorithm [6, 7]. The third paragraph describes HardRho 
computation unit HardRho hardware (Fig. 1) and shows differences  
between the current and recent unit version of unit described in [8, 9]). The 
fourth paragraph of the paper deals with the SoC solution composed of 
several HardRho units, NiosII processor and Ethernet communication 
interface. The system structure (Fig. 2) and internal components [11, 12] are 
presented. The fifth paragraph is nfocused on the results of implementation 
and the estimated time of cryptanalysis of an elliptic curve ECC2-89 [1] 
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(Tab. 1). The HardRho unit and [13] are compared (Tab. 2). The obtained 
results suggest high efficiency of the presented SoC solution. The future 
investigations and possible optimisation of the system are discussed. 
 
Keywords: cryptanalysis, distributed computing, system on chip, SoC, 
elliptic curves, rho Pollard, ECC, ECDLP. 
 
1. Wstęp 
 

Kryptosystemy z wykorzystaniem klucza publicznego (tzw. 
asymetryczne) umożliwiają wymianę informacji przez niezabez-
pieczony kanał komunikacyjny bez konieczności wcześniejszego 
ustalenia klucza. Jednym z najbardziej znanych systemów tego 
typu jest RSA (skrót od nazwisk twórców: Rivest, Shamir,  
Adleman). Obecnie coraz większą popularnością cieszą się kryp-
tosystemy oparte na krzywych eliptycznych ECC (Elliptic Curve 
Cryptography), głównie z uwagi na możliwość stosowania krót-
szych kluczy przy zapewnieniu tego samego poziomu bezpieczeń-
stwa. Cecha ta pozwala na mniejsze zużycie zasobów systemu, co 
ma znaczenie np. w przypadku kart inteligentnych. 

Czołowe firmy z branży kryptograficznej stawiają wyzwania 
publikując listy szyfrów i wyznaczając wysokie nagrody za ich 
złamanie [1, 2]. Działanie takie z jednej strony zapewnia ciągły 
postęp w dziedzinie kryptoanalizy, z drugiej zaś pozwala na do-
stosowanie wymogów stawianych bezpieczeństwu kryptosyste-
mów do obecnego stanu wiedzy kryptoanalitycznej. W przypadku 
szyfrów opartych na krzywych eliptycznych taką listę opubliko-
wała firma Certicom w roku 1997. Część z umieszczonych na 
liście zagadnień została już rozwiązana, pozostałe nadal są pod-
dawane atakom kryptoanalitycznym. 

Atak kryptoanalityczny na system ECC polega na obliczeniu 
logarytmu dyskretnego w grupie punktów krzywej eliptycznej.  
Z uwagi na fakt, że nie jest znany żaden algorytm o złożoności 
podwykładniczej rozwiązujący ten problem, kryptoanaliza takich 
szyfrów wymaga wykonania ogromnej liczby operacji. Wykorzy-
stuje się w tym celu rozpraszanie obliczeń pomiędzy wiele jedno-
stek połączonych w jedną sieć. Jednostkami tymi mogą być nie 
tylko pojedyncze komputery, ale również klastry obliczeniowe lub 
specjalizowane układy cyfrowe. W niniejszym referacie zostanie 
zaproponowana możliwość wspomagania takich obliczeń przez 
zastosowanie systemu typu SoC zrealizowanego w układach 
FPGA. 

Systemy typu SoC (System on Chip) implementowane w ukła-
dach FPGA stanowią efektywne narzędzie pozwalające uprościć  
i przyspieszyć proces projektowania oraz integracji systemu roz-
proszonego. Jedną z przyczyn tego stanu jest możliwość łatwego 
podziału funkcjonalności systemu na część realizowaną w opro-
gramowaniu oraz część realizowaną jako rozwiązanie sprzętowe. 
Ponadto systemy te oferują gotowe i zweryfikowane komponenty 
systemu (jak np. interfejsy komunikacyjne, sterowniki). Tak pro-
jektowane rozwiązanie charakteryzuje się bardzo dużym stopniem 
skalowalności i uniwersalności. Na bazie prezentowanego  



746    PAK vol. 56, nr 7/2010 
 

w niniejszej pracy systemu SoC można tworzyć rozwiązania 
wspomagające obliczenia rozproszone również dla innych zasto-
sowań. 

 
2. Podstawy teoretyczne 
 

Kompletne przedstawienie teorii krzywych eliptycznych wy-
kracza poza ramy niniejszej pracy. Pełne definicje, których 
uproszczone formy przedstawiono poniżej, można odnaleźć  
w pozycjach wymienionych w literaturze. 

 
Ciała skończone GF(2n) 

 
Ciało skończone charakterystyki dwa (ciało binarne oznaczane 

jako GF(2m)) jest obiektem bardzo szeroko wykorzystywanym  
w kryptografii, z uwagi na m.in. brak propagacji przeniesień przy 
dodawaniu oraz dużą elastyczność w sposobie doboru reprezenta-
cji elementów ciała. Elementy ciała GF(2m) reprezentowane  
są jako m–bitowe wektory współrzędnych w ustalonej bazie  
(a0, a1, ..., am-1) przy czym interpretacja każdego bitu takiego 
ciągu zależy od wybranej bazy [3]. Dodawanie elementów ciała 
realizowane jest jako operacja logiczna XOR współrzędnych 
wektorów, natomiast operacja mnożenia jest zależna od wybranej 
reprezentacji ciała (bazy).  

W rozwiązaniach programowych zwykle używa się jedynie tzw. 
reprezentacji wielomianowej natomiast implementacje sprzętowe 
korzystają również z tzw. baz normalnych, w szczególności  
z klasy baz normalnych zwanej gaussowskimi bazami normalnymi 
[4, 5]. Użycie tej reprezentacji umożliwia bardzo efektywne wy-
konywanie operacji podnoszenia do kwadratu, która sprowadza się 
do cyklicznej rotacji wektora. 

 
Krzywe eliptyczne 

 
 Krzywa eliptyczna E nad ciałem GF(2m) jest zdefiniowana 

przez następujące równanie: 
 

b,+ax+x=xy+y 232                               (1) 

 
gdzie a, b  GF(2m). 

 Z punktu widzenia kryptografii interesujący jest zbiór punktów 
spełniających powyższe równanie, uzupełniony o punkt O zwany 
punktem w nieskończoności. Zbiór ten, po zdefiniowaniu na nim 
działania dodawania, tworzy strukturę matematyczna zwaną gru-
pą. Działanie dodawania punktów na krzywej można określić na 
dwa sposoby: analitycznie lub geometrycznie [3]. 

 
Problem logarytmu dyskretnego 

 
Kryptosystemy asymetryczne bazują przeważnie na trudnych 

obliczeniowo problemach matematycznych. Kluczowym zagad-
nieniem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ECC jest zagadnienie 
logarytmu dyskretnego na krzywej eliptycznej ECDLP  (Elliptic 
Curve Discrete Logarithm Problem) określone następująco: mamy 
daną krzywą eliptyczną E zdefiniowaną nad ciałem skończonym, 
punkt P rzędu n oraz punkt Q będący wielokrotnością punktu P. 
Należy odnaleźć liczbę całkowitą l  [0, n-1] taką, że Q = l ·P. 
Liczbę l nazywamy dyskretnym logarytmem Q o podstawie P. 

 
Algorytm rho Pollarda 

 
Algorytm rho Pollarda został zaproponowany w 1978 roku 

przez Johna Pollarda [6]. W wersji rozproszonej jest on obecnie 
najszybszym znanym algorytmem rozwiązującym problem loga-
rytmu dyskretnego dla krzywych eliptycznych. O jego przydatno-
ści świadczy fakt, że wszystkie dotychczas złamane krzywe z listy 
Certicom zostały rozwiązane właśnie przy użyciu tego algorytmu [1]. 

Algorytm rho Pollarda opiera się na błądzeniu losowym po 
punktach krzywej eliptycznej w poszukiwaniu kolizji, czyli po-
nownego napotkania tego samego punktu. Wersja równoległa 

algorytmu umożliwia dzielenie obliczeń pomiędzy poszczególne 
jednostki (procesory), a których każdy realizuje błądzenie po 
własnej ścieżce, a za wykrywanie kolizji odpowiada centralny 
serwer przechowujący poszczególne punkty. Wzrost liczby proce-
sorów zapewnia liniowy wzrost efektywności obliczeń.  

Podstawową operacją pojedynczej iteracji algorytmu 
rho Pollarda jest dla każdej z jednostek obliczenie sumy dwóch 
punktów krzywej eliptycznej: punktu bieżącego oraz punktu wy-
branego z wcześniej wygenerowanej tablicy. Istotną zaletą algo-
rytmu jest możliwość regulowania zapotrzebowania na pamięć 
serwera poprzez zastosowanie kryterium wyróżniającego. Dodat-
kową cechą, ważną z punktu widzenia obliczeń rozproszonych, 
jest możliwość dołączania nowych jednostek obliczeniowych  
w dowolnym momencie. Szczegółowy opis algorytmu może 
zostać odnaleziony w [7]. 
 
3. Implementacja jednostki obliczeniowej 
 

Podstawą systemu jest jednostka obliczeniowa HardRho, reali-
zująca obliczenia kolejnych iteracji algorytmu rho Pollarda. Sprzę-
towa implementacja algorytmu rho Pollarda wymaga efektywnej 
realizacji operacji: dodawania punktów krzywej eliptycznej oraz 
dodawania liczb naturalnych z redukcją modulo. Budowa jednost-
ki została przedstawiona na rysunku 1. 

 

 
 

Rys. 1.  Architektura jednostki łamiącej HardRho  
Fig. 1.  Architecture of the hardware computational unit HardRho  

 
Głównym elementem układu jest sumator punktów krzywej 

eliptycznej. Pozostałe elementy to: tablica LUT zawierająca wy-
generowany wcześniej zestaw punktów krzywej eliptycznej, su-
mator modulo realizujący dodawanie liczb koniecznych do obli-
czenia logarytmu dyskretnego, komparator regulujący przesył 
danych (kryterium wyróżniające) oraz centralne rejestry przecho-
wujące punkt krzywej eliptycznej obliczony w bieżącej iteracji 
algorytmu. Prezentowana jednostka HardRho dostosowana jest do 
krzywej eliptycznej nad ciałem GF(289), możliwe jest również 
dostosowanie systemu do krzywych eliptycznych o innych roz-
miarach [8]. 

Sumator punktów zawiera logikę odpowiedzialną za arytmetykę 
ciała bazowego GF(2m). Dodawanie elementów ciała bazowego to 
logiczna operacja XOR dwóch wektorów. Bardziej skomplikowa-
nym procesem jest mnożenie elementów ciała, które w przypadku 
wykorzystania baz normalnych jest realizowane za pośrednictwem 
tzw. macierzy mnożenia. Pojedyncza macierz mnożenia pozwala 
wygenerować jeden bit wektora wynikowego. Powielenie macie-
rzy mnożenia pozwala na równoległe uzyskanie wszystkich bitów 
wektora wynikowego w jednym cyklu zegarowym. Efektywność 
realizacji jednostki mnożącej ma duży wpływ na końcowe para-
metry całej jednostki: macierze mnożenia zajmują ponad 70% 
powierzchni całej jednostki HardRho oraz zawierają ścieżkę kry-
tyczną, determinując tym samym możliwą do uzyskania częstotli-
wość zegara.  

Budowa jednostki w stosunku do wersji opisywanej w [9] ule-
gła znacznej modyfikacji. Zrezygnowano ze stosowania współ-
rzędnych rzutowych (punkt krzywej eliptycznej reprezentowany 
przez trzy współrzędne: X, Y, Z) na rzecz współrzędnych afinicz-
nych (dwie współrzędne: X, Y). Dodanie dwóch punktów krzywej 
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eliptycznej we współrzędnych afinicznych wymaga następującej 
serii operacji w ciele bazowym: 

 
        λ = (y0 + y1) / (x0 + x1)                         (2) 

 
       x2 = α + λ2 + λ + x0 + x1              (3) 

 
       y2 = (x1 + x2) λ + x2 + y1              (4) 

 
Zastosowanie współrzędnych afinicznych wymusza obliczenie 

odwrotności elementu ciała bazowego, co zazwyczaj jest operacją 
kosztowną obliczeniowo. Jednak dzięki własnościom baz normal-
nych możliwe jest bardzo efektywne podnoszenie elementu ciała 
do kwadratu (rotacja wektora o jeden bit). Przedstawiając element 
odwrotny dla ciała GF(2m):  

 
221  

m

               (5) 

 
oraz wykorzystując tę zależność dla ciała GF(289):  

 
221 89                 (6) 
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)(                (7) 

 
można rozwinąć od końca algorytm wyznaczania elementu od-
wrotnego [10]: 
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gdzie: 

    2  .               (16) 

 
Obliczenie elementu odwrotnego wymaga wykonania jedynie 8 

mnożeń w ciele bazowym. Dodawanie punktów we współrzęd-
nych afinicznych wymaga wykonania 1 odwracania elementu  
i 2 mnożeń, co w sumie sprowadza się do wykonania 10 mnożeń 
w ciele bazowym. Kolejne punkty mogą być obliczane co 10 cykli 
zegara. 
 
4. System SoC 
 

Budowa rozproszonego systemu wspomagającego obliczenia 
kryptoanalityczne wymaga realizacji komunikacji pomiędzy jed-
nostkami obliczeniowymi, a centralnym serwerem. Jako interfejs 
komunikacyjny wybrany został Ethernet, co umożliwi połączenie 
jednostek obliczeniowych różnego rodzaju (komputery, klastry, 
układy FPGA) oddalonych geograficznie w jeden rozproszony 
system obliczeniowy. 

Każda samodzielna jednostka obliczeniowa stanowi system ty-
pu SoC integrujący moduły obliczeniowe HardRho, interfejs 
komunikacyjny oraz procesor. Klasę systemów typu SoC imple-
mentowanych w układach FPGA określa się również jako systemy 
typu SoPC (System on a Programmable Chip). 

Główną zaletą systemu typu SoPC jest jego pełna konfiguro-
walność, pozwalająca na przyłączanie własnych dowolnych mo-
dułów zrealizowanych w komórkach układu FPGA. Wykorzysta-
nie procesora do zarządzania równolegle pracującymi jednostkami 
znacząco ułatwia sterowanie obliczeniami i uniezależnia architek-
turę układu reprogramowalnego od konkretnego projektu. Dzięki 
temu możliwe jest wykorzystanie systemu również do innych 
obliczeń niż kryptoanalityczne. 

Do wykonania sprzętowej realizacji modułu obliczeniowego 
został wykorzystany system z 32-bitowym procesorem NIOS II 
firmy Altera. Głównym jego zadaniem jest obsługa komunikacji  
z serwerem oraz zarządzanie sprzętowymi jednostkami HardRho. 
Platformą uruchomieniową dla sprzętowej jednostki obliczeniowa 
jest zestaw DE2-70 firmy Terasic, zawierający układ 
EP2C70F896C6 z rodziny Cyclone II oraz sprzętowy kontroler 
Ethernetu DM9000A. Budowa systemu została przedstawiona na 
rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 2.  Architektura systemu SoPC zawierającego 5 jednostek HardRho  
Fig. 2.  Architecture of SoPC system containing 5 HardRho units  

 
Do obsługi komunikacji w warstwie sieciowej i transportowej 

została użyta bezpłatnie udostępniana biblioteka LwIP (Lightwe-
ight TCP/IP [11]), implementująca m.in. protokół TCP/IP  
i DHCP. Ponieważ dostęp do pamięci umieszczonej w układzie 
FPGA (on-chip memory) jest znacznie szybszy niż do pamięci 
zewnętrznej zamontowanej na płycie uruchomieniowej, skompi-
lowany program został umieszczony w pamięci wewnętrznej 
układu EP2C70F896C6.  

Połączenia między komponentami w systemie NIOS II realizo-
wane są za pomocą systemu sygnałów powszechnie określanym 
jako „szyna” Avalon [12]. System ten automatycznie generuje 
połączenia między komponentami inicjującymi wymianę danych 
(procesor), a komponentami biernymi, odpowiadającymi na żąda-
nia transmisji (jednostki HardRho). Dzięki zastosowaniu bezpo-
średnich połączeń Master-Slave (osobne linie kontrolne i szyny 
danych) komponenty mogą inicjować transfery w dowolnej chwili 
i otrzymywać odpowiedzi bez zbędnych opóźnień. 
 
5. Wnioski 
 

Wyniki implementacji systemu dla różnych modeli układów 
FPGA firmy Altera przedstawione zostały w tabeli 1. 
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Tab. 1.  Szacowany czas łamania krzywej ECC2-89 dla różnych układów FPGA 
Tab. 1.  Estimated time of solving ECC2-89 curve for different FPGA devices 
 

Platforma 
Liczba  

jednostek 
HardRho 

Zegar Liczba iteracji Czas obliczeń 

Altera Cyclone II 
EP2C70F896C6 

5 83 MHz 41,6 mln/sek. 207  godz. 

Altera Stratix II 
EP2S90F780C4 

7 100 MHz 70 mln/sek. 123  godz. 

Altera Cyclone III 
EP3C120F780C7 

8 105 MHz 84 mln/sek. 103  godz. 

Altera Stratix III 
EP3SL150F1152C2 

10 150 MHz 150 mln/sek. 58  godz. 

 
W tabeli zaprezentowane zostały: osiągnięta przez system mak-

symalna możliwa częstotliwość pracy, liczba jednostek HardRho, 
które zawierał system, uzyskana efektywność obliczeń (mierzona 
w liczbie iteracji algorytmu rho Pollarda wykonywanych w ciągu 
sekundy) oraz szacowany czas łamania krzywej eliptycznej 
ECC2-89 z listy „wyzwań” firmy Certicom. Według danych pre-
zentowanych przez specjalistów z firmy Certicom, stacja robocza 
Digital Alpha z procesorem 500 MHz jest w stanie wykonać na 
wspomnianej krzywej eliptycznej 187 000 iteracji algorytmu rho 
Pollarda na sekundę. Podczas pierwszego łamania wspomnianej 
krzywej eliptycznej w 1998 roku zastosowano sieć złożoną z 70 
komputerów, a obliczenia trwały 26 dni [1]. 

Rozproszony system kryptoanalityczny został testowo urucho-
miony na trzech zestawach DE2-70 zawierających łącznie 15 
jednostek HardRho. Zestawy DE2-70 stanowiły autonomiczne 
systemy SoC pracujące pod kontrolą głównego serwera. Moc 
obliczeniowa systemu wyniosła 125 milionów iteracji na sekundę. 
Czas potrzebny na wyznaczenie logarytmu dyskretnego dla krzy-
wej ECC2-89 oszacowano na niecałe 69 godzin.  

Innym systemem wykorzystującym struktury FPGA do imple-
mentacji algorytmu rho Pollarda jest system stworzony na Katolic-
kim Uniwersytecie w Lueven i zaprezentowany w [13]. Jego twórcy 
zrezygnowali z wykorzystania optymalnych baz normalnych, po-
nieważ nie dla wszystkich rozmiarów ciała GF(2m) taka baza istnie-
je. Główną zaletą tego systemu jest natomiast efektywna realizacja 
operacji mnożenia i potęgowania w bazie wielomianowej. Tak 
zaprojektowana jednostka łamiąca dla krzywej ECC2-79 zajmuje 
cały układ Xilinx Virtex II XC2V6000 i może być taktowana zega-
rem o częstotliwości 100 MHz. Oznacza to, że w ciągu sekundy 
jednostka ta jest w stanie wyznaczyć 100 milionów punktów. 

 
Tab. 2.  Porównanie jednostki HardRho z jednostką [13]  
Tab. 2.  Comparison of HardRho unit with [13] 
 

Platforma 
Krzywa  

eliptyczna 

Liczba 
jednostek 
HardRho 

Zegar 
Liczba 
iteracji 

[13]: Xilinx Virtex II 
XC2V6000-4ff115  

ECC2-79 - 
100 

MHz 
100 

mln/sek. 

Altera Cyclone II 
EP2C70F896C6 

ECC2-79 6 80 MHz
43.6 

mln/sek. 

Altera Cyclone II 
EP2C70F896C6 

ECC2-89 5 83 MHz
41.6 

mln/sek. 

 
Wyniki przedstawione w tabeli 2 wskazują na znacznie większą 

efektywność jednostki opisanej w [13] w porównaniu z jednostką 
HardRho. Należy jednak zwrócić uwagę na znaczące różnice  
w architekturze obu jednostek. Jednostka [13] operuje na bazach 
wielomianowych, przez co jej efektywność zależy głównie od 
rozmiaru krzywej. Jednostka HardRho operuje na bazach normal-
nych, a jej efektywność zależy przede wszystkim od złożoności 
bazy normalnej dla danego ciała skończonego (baza normalna dla 
krzywej ECC2-79 ma dwukrotnie większą złożoność niż dla 
krzywej ECC2-89). Przy zwiększeniu rozmiaru krzywej do 89 
bitów efektywność obliczeń maleje nieznacznie, co pozwala wnio-
skować o większej efektywności jednostki HardRho w przypadku 
istnienia bazy o niskiej złożoności. Taka sytuacja ma miejsce dla 
wielu krzywych eliptycznych stosowanych w praktyce (m.in. 

krzywe zalecane przez NIST [14]). Należy zauważyć, że często-
tliwość zegara w przypadku jednostki HardRho pozostaje na 
zbliżonym poziomie, jeżeli tylko istnieje baza o niskiej złożono-
ści. Taka sytuacja nie będzie miała miejsca w przypadku wyko-
rzystania baz wielomianowych. 

Osiągnięte wyniki wskazują na wysoką efektywność sprzęto-
wego wspomagania obliczeń kryptoanalitycznych przy zastoso-
waniu układów FPGA. Do podobnych wniosków prowadzi analiza 
porównawcza różnych platform sprzętowych przeprowadzona 
przez autorów projektu [15], będącego jednym z najbardziej za-
awansowanych obecnie ataków przeprowadzanych na krzywą 
eliptyczną ECC2K-130 z listy Certicom. Zastosowanie systemów 
typu SoC umożliwia znaczne uproszczenie procesu projektowania 
i integracji systemu oraz zapewnia jego wysoką skalowalność  
i uniwersalność. Przedstawione rozwiązania wykorzystane pod-
czas konstrukcji systemu mogą służyć jako baza do tworzenia 
rozproszonych systemów obliczeniowych przeznaczonych do 
wspomagania obliczeń innego typu niż kryptoanaliza. 

Dalsze prace zakładają uruchomienie systemu rozproszonego na 
kilkudziesięciu autonomicznych zestawach pracujących pod kon-
trolą serwera głównego. Ponadto autorzy planują dalszą optymali-
zację sprzętowej jednostki obliczeniowej poprzez zastosowanie 
potoku w macierzy mnożenia oraz przez współdzielenie tego 
zasobu pomiędzy kilka jednostek HardRho. Taka optymalizacja 
umożliwi zwiększenie liczby jednostek w pojedynczym układzie 
FPGA i znaczny wzrost wydajności obliczeń również dla tych 
krzywych eliptycznych, dla których istnieją jedynie bazy normal-
ne o dużej złożoności. 
 

Praca naukowa częściowo finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 
jako projekt badawczy nr N N516 418538. 
 
 
6. Literatura 
 
[1] Certicom Research, Certicom ECC Challenge 10-11-2010. http:// 

www.certicom.com/index.php/the-certicom-ecc-challenge 
[2] RSA Laboratories, Cryptographic Challenges. http://www.rsa.com/ 

rsalabs/node.asp?id=2091 
[3] Blake I., Seroussi G., Smart N.: Krzywe eliptyczne w kryptografii. 

WNT 2004. 
[4] Gao S., Lenstra H. W.: Optimal Normal Bases.1992. 
[5] IEEE P1363. Standard Specifications for Public Key Cryptography. 

Draft 13. 1999. 
[6] Pollard J.M.: Monte Carlo methods for index computation mod p, 

Mathematics of  Computation, Volume 32, 1978. 
[7] Menezes A., Hankerson D., Vanstone S.: Guide to elliptic curve 

cryptography. Springer 2004.  
[8] Majkowski P., Wojciechowski T., Wojtyński M., Kotulski Z., Rawski 

M.: Analiza możliwości sprzętowej kryptoanalizy szyfrów opartych 
na krzywych eliptycznych, Miesięcznik Naukowo-Techniczny Pomia-
ry Automatyka Kontrola, s. 536-539, nr 08, 2008. 

[9] Majkowski P., Wojciechowski T., Wojtyński M., Rawski M.: Realizacja 
jednostki wspomagającej kryptoanalizę szyfrów opartych na krzywych 
eliptycznych w strukturach reprogramowalnych, Miesięcznik Naukowo-
Techniczny Pomiary Automatyka Kontrola, s. 24-26, nr 7, 2007. 

[10] Itoh T., Tsujii S.: A Fast Algorithm for Computing Multiplicative 
Inverses in GF(2m) Using Normal Bases, Information and Comp.,  
vol. 78, pp. 171-177, 1988. 

[11] LwIP - A Lightweight TCP/IP stack http://savannah.nongnu.org/ 
projects/lwip/ 

[12] Altera Corporation, Avalon Memory-Mapped Interface Specification 
http://www.altera.com/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf 

[13] Bulens, P., de Dormale G.M., Quisquater J.-J.: Hardware for Collision 
Search on Elliptic Curve over GF(2m). SHARCS 2006, Ecrypt Workshop. 

[14] National Institute of Standard and Technology, Recommended elliptic 
curves for federal government use, July 1999. http://csrc.nist.gov/ 
groups/ST/toolkit/documents/dss/NISTReCur.pdf 

[15] Projekt badawczy: http://www.ecc-challenge.info/ 
 
_____________________________________________________ 
otrzymano / received: 09.05.2010  
przyjęto do druku / accepted: 04.06.2010 artykuł recenzowany 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


