
Úlohy na precvičenie – KRS 2022 – séria J 

 

Úlohy riešte samostatne a podrobne. Celý postup zaznamenajte a komentujte. Na prvom liste 

uveďte svoje meno a zdroje, ktoré ste pri riešení použili. Za každé správne a vyčerpávajúce riešenie 

(samozrejme aj s postupom) v tejto sérii možno získať bod (ak nie je uvedené inak). Zlomky bodov 

možno získať aj za čiastočné riešenia. Riešenia tejto série je nutné doručiť do  5. 12. 2022, 15:20 

(do začiatku prednášky). Pred týmto termínom je možné odovzdať riešenia na sekretariáte Ústavu 

informatiky (do môjho priečinka). Neskôr dodané riešenia a plagiáty nebudú opravované ani 

hodnotené. 

1. Alica používa na podpisovanie jednoduchý „učebnicový“ RSA algoritmus (bez redundančnej 

a hashovacej funkcie) s modulom 33. Viem, že správu m = 4 podpísala číslom 31. Bez znalosti jej 

súkromného kľúča vypočítajte iné dve správy aj s ich podpismi. Alica odmietla podpísať správu 

m = 12. Akú inú správu (okrem správy m = 4) by som jej mal ešte dať podpísať, aby som vedel 

spočítať aj podpis pre m = 12 bez útoku na kľúč ? Popíšte postup. 

2. Chceme zvoliť heslo tak, aby odolalo jednoročném útoku rýchlosťou 10 miliónov útokov za 

sekundu. Za predpokladu, že nepoužijeme žiadne slovníkové kombinácie, koľko znakov musí 

minimálne obsahovať, pokiaľ vyberáme (náhodne)  

a) len malé písmená anglickej abecedy (26)    

b) alfanumerické reťazce s veľkými a malými písmenami a číslicami (62)      

c) všetky možné 7-bitové ASCII znaky (128)  ? 

3. Alica a Bob majú dohodnutý tajný kľúč, ktorý použijú na vzájomnú autentifikáciu použitím 

MAC funkcie (vylepšením protokolu z prednášky) takto:    

Bob vygeneruje výzvu (nonce) NB a pošle ju Alici 

    B→A  :  B, NB 

Alica pomocou tajného kľúča K hashuje MAC funkciou výzvu od Boba a pošle spolu so svojou 

výzvou NA  

    A→B  : MACK(A, B, NB), NA   

Bob skontroluje správnosť kľúčovaného hashu (ktorý vie vyrobiť len ten, kto pozná kľúč K) a svoju 

identitu (dôkaz vedomosti kľúča K) preukáže hashovaním MAC funkciou Alicinej výzvy NA    

    B→A  :  MACK(B, A, NA)   

Alica skontroluje správnosť hashu, čím overí, že na druhej strane je niekto, kto tiež pozná K, teda 

Bob. Ukážte, že tento protokol nie je bezpečný (útočník sa môže autentifikovať využitím 

paralelných relácií s A aj B). Popíšte postup pri tomto útoku. Upravte protokol tak, aby sa tento 

útok nedal urobiť. 

4. V miestnosti je päť ľudí. Práve jeden z nich je cudzí agent. Ostatní štyria poznajú také čísla, ktoré 

umožnia každej trojici vypočítať kľúč podľa Shamirovej schémy na zdieľanie tajomstva 

(s celočíselnými polynómami vo zvyškovej triede modulo 17). Cudzí agent si volí náhodné čísla. 

Pri preverovaní sa zistilo, že A pozná (1,2), B: (3,2), C: (5,10), D: (14,10) a E: (16,10). Kto je cudzí 

agent a aký je kľúč ? Skúste úlohu riešiť čo najefektívnejšie bez pomoci počítača – postup popíšte. 

(bonus). Pre ECDSA podpis použijeme krivku E: y2 = (x3 + 2x + 2) mod 17, generátor G = (5, 1) 

rádu q = 19 so súkromným kľúčom d = 10. Vypočítajte podpis správy s odtlačkom h(m) = 12, pre 

ktorý zvoľte vhodné náhodné k. Výsledný podpis overte. Pri riešení môžte používať simuátor 

generovania bodov EC. Svoj postup a priebežné výsledky popíšte. 

 


