
Resumo 

A criptografia sobre curvas elípticas, pelo facto de utilizar chaves de pequeno tamanho, terá um papel 

cada vez mais importante na garantia dos requisitos de segurança da informação, especialmente em 

ambientes com restrições severas na capacidade de processamento e de memória, na largura de 

banda e no consumo de energia, como sejam os sistemas de telecomunicações portáteis e os 

sistemas domóticos e industriais embutidos. Por este motivo, a optimização do processamento 

criptográfico baseado em curvas elípticas é uma área de grande interesse e actualidade.  

Neste trabalho é feita uma proposta de optimização do produto escalar de um ponto pertencente a 

uma curva elíptica, definida num corpo de Galois do tipo G2m, que consiste no cálculo directo das 

coordenadas de 2k P, k  = 2, ..., 5 para posterior utilização no algoritmo k-ário. Esta operação é 

nuclear nas técnicas criptográficas baseadas em curvas elípticas.  

Para demonstrar a aplicabilidade prática da proposta efectuada, foi desenvolvido um módulo de 

segurança para inclusão num sistema de troca de mensagens entre aplicações de gestão de 

operações fabris, transformado-o assim num sistema seguro de comunicações ao nível do chão-de-

fábrica. Essa transformação consistiu em acrescentar-lhe primitivas de comunicação segura, 

baseadas no algoritmo de cifra simétrica IDEA e no protocolo de acordo de chaves de Diffie-Hellman, 

definido sobre curvas elípticas e optimizado segundo a proposta apresentada. A proposta de 

optimização é validada por um conjunto de testes de desempenho, efectuados sobre esse sistema, 

que revelaram um ganho de eficiência compreendido entre 6% e 15%.  

É também efectuado o estudo da perda de desempenho do sistema de comunicações decorrente da 

introdução do processamento criptográfico e proposta uma metodologia para limitar essa degradação, 

baseada no controlo da relação segurança/eficiência.  

Abstract 

Elliptic curve public-key cryptographic algorithms, using small size keys, will play a crucial role in the 

majority of communication and information systems of the future. Many of the future cryptographic 

applications, such as personal communications or industrial/home control, will be implemented as 

portable and/or embedded systems, with strong restrictions on bandwidth, computing power, memory 

capacity and energy consumption. This thesis is about the optimization of such algorithms.  

A new approach to point doubling - a key operation on elliptic-curve based cryptosystems - is 

introduced, based on the direct computation of the coordinates of point 2k P , k = 2, ..., 5, to be used 

on the k-ary algorithm for the scalar product. Following that path, a message transfer system is 

developed using Diffie-Hellman key agreement protocol for the establishment of a session key and the 



IDEA block cipher for the bulk data encryption. Performance tests were made to evaluate the 

efficiency of the proposal and the results show an efficiency gain of 6% to 15%.  

The performance penalty on the message transfer rate of the system is studied and reported and a 

method for restricting the efficiency degradation based on the control of the security/efficiency ratio is 

proposed.  


