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• Czym jest kryptografia postkwantowa?

• Dlaczego ją wdrażamy?

• W jakich usługach i rozwiązaniach będzie stosować nowe algorytmy?

• Jak wdrażamy?

• Jakie są wyzwania?

• Q&A

Agenda



Czym jest kryptografia postkwantowa?

4



Czym jest kryptografia postkwantowa?

Komputery kwantowe pozwolą na szybkie łamanie obecnie 
stosowanych algorytmów PKI np. RSA lub ECC

Wpływ komputerów kwantowych

Algorytm Grover's
– algorytmy 

symetryczne (np. AES)

Algorytm Shor's
– Algorytmy 

asymetryczne(np. 
RSA, ECC)
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Czym jest kryptografia postkwantowa?

Dotychczasowy rozwój komputerów kwantowych

Przykładowo, liczba potrzebnych do złamania algorytmów RSA  
(3072 bit) oraz ECC (P-256) to odpowiednio 6146 i 2330 kubitów

1960-70

Pierwsze 
prace

2000

5 kubitów

2021

65 kubitów

2022

127 kubitów

2023

1000 kubitów



Dlaczego wdrażamy?
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Dlaczego wdrażamy?

Zwiększenie bezpieczeństwa usług, procesów, 
klientów

• Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie

→ Poufności

→ Integralności

→ Pewności pochodzenia



Dlaczego wdrażamy?
Myślimy o przyszłości

• Musimy przygotować infrastrukturę i systemy, co wymaga:

→ Wdrożenia nowych bibliotek i komponentów

→ Wymiany urządzeń HSM

→ Przygotowania ze strony podmiotów z którymi współpracujemy



W jakich usługach i procesach?
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W jakich usługach i procesach?

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego

• SMART-IDHUB: „System Zarządzania scentralizowanymi 
i rozproszonymi środkami identyfikacji opartymi o 
Blockchain i wykorzystujący kryptograficzne algorytmy 
postkwantowe, zintegrowany z Kwalifikowanymi 
Usługami Zaufania”



SMART-IDHUB

W jakich usługach i procesach?

• Generowanie dowodów gwarantujących 
niezaprzeczalność i rozliczalność procesu 
identyfikacji

• Zabezpieczenia dowodów pozwalające 
udowodnić stronom, że integralność i 
niezaprzeczalność procesu identyfikacji 
nie może zostać podważona

• Wykorzystanie algorytmów rundy 3 
konkursu NIST



Jak wdrażamy?
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Jak wdrażamy?

Badania stosowalności algorytmów 

• Implementacja i przygotowanie komponentów wykorzystujących:

→ CRYSTALS-DILITHIUM

→ FALCON

→ SPHINCS+

→ Rainbow

• Przeprowadzenie testów i wybór odpowiednich algorytmów

→ Skalowanie pionowe

→ Skalowanie poziome



Jak wdrażamy?

Wyniki pierwszych testów

• Wydajność mierzona w implementacji 
programowej

• Weryfikacja
• 3500 – 48 000 operacji

• Podpisywanie
• 70 – 50 000 operacji

• Osiągnięto 1%-150% wydajności RSA2048+SHA256



Jak wdrażamy?

SMART-IDHUB

• Crypto-agility

• Procesy wewnętrzne

• Rozwiązania software

Docelowo

• Stworzenie usług podpisów 
hybrydowych

• Wykorzystanie np. RSA i 
algorytmów PQC

• Nowe urządzenia HSM

Dwa główne etapy



Jakie są wyzwania?
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Standaryzacja Komponenty

• Brak informacji o strukturach 
danych w certyfikacie;

• Brak informacji o strukturach 
danych w podpisie;

• Brak usług walidacji 
podpisów hybrydowych;

• Obecnie brak urządzeń HSM

• Certyfikacja urządzeń będzie 
trwała do kilku lat

• Wdrożenie wymaga szerokiej 
współpracy różnych 
podmiotów, tworzących i 
walidujących podpisy

Jakie są wyzwania?
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Jakie obszary wymagają największej pracy



Q&A 
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Dziękuję za uwagę!

Robert Poznański

Analityk

e-mail: robert.poznanski@assecods.pl

tel.: +48 785 504 292

mailto:robert.poznanski@assecods.pl


Asseco Group
www.asseco.com

@asseco_group

linkedin.com/company/asseco-group

Asseco Data Systems
www.assecods.pl

@assecods

linkedin.com/company/assecods

fb.me/assecods
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Zastrzeżenia prawne

Zawartość prezentacji stanowi przedmiot własności i jest chroniona przepisami prawa. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób
ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy obowiązujących przepisów w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy – prawo własności przemysłowej. Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek treści zawartych w prezentacji
może stanowić naruszenie praw przysługujących Asseco Data Systems S.A. (autorskich praw majątkowych, praw ochronnych do znaków towarowych lub
innych) lub praw przysługujących Asseco Poland S.A. w takim zakresie w jakim Asseco Data Systems S.A. korzysta z treści, do których prawa przysługują
Asseco Poland S.A. na podstawie zawartych umów i porozumień. Treści dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane
publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Data Systems S.A. wyda na
to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie treści niniejszej prezentacji (w
całości lub w części) przez osoby trzecie jest niedozwolone. Asseco Data Systems S.A. zastrzega, że prezentacja może zawierać treści stanowiące
odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty.

Asseco Data Systems S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte
w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

Nazwa oraz logo Asseco Data Systems S.A. jak i Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga
wyraźnej zgody ze strony ww. podmiotów.
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