
Úlohy na precvičenie – KRS 2022 – séria D 

 

Úlohy riešte samostatne a podrobne. Celý postup zaznamenajte a komentujte. Odpovedajte na 

všetky položené otázky. Odpovede zdôvodňujte celými vetami. 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. Zlomky bodov možno získať aj za čiastočné riešenia. 

Riešenia tejto série je nutné doručiť do  17. 10. 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. Problémy môžete 

konzultovať po prednáške alebo e-mailom na adrese jozef.jirasek at upjs sk. 

1. Štvorbitový LFSR generátor vytvára kľúčový prúd (keystream) pre prúdové šifrovanie 

rekurentným predpisom  si+4 = (si+3 + si+2 + si) mod 2. Zašifrovaný text (slovo v slovenčine,  

kódované 8-bitovým ASCII kódom) vyzerá v binárnom tvare "10001010 11011001 01100001". 

Skúste text dešifrovať bez znalosti počiatočného nastavenia generátora. Popíšte podrobne svoj 

postup. 

2. Dešifrujte text „GFFDDXDDXAFXFADXFGXFGFFFDAFADG“, šifrovaný systémom ADFGX so 

šifrovacou tabuľkou s heslom „Polybiov stvorec“ a heslom „SEZAM“ pre transpozíciu. Ako by ste 

postupovali, keby ste nepoznali heslo pre transpozíciu ? 

3. Na šifrovanie použijeme všeobecnú Feistelovu schému s tromi rundami a funkciu f tvorí operácia 

XOR po bitoch z rundového kľúča a pravej strany aktuálneho bloku (teda f(R,K) = R XOR K). 

Vieme, že C1 je zašifrovaním správy M1. Ako bude vyzerať zašifrovanie správy M1 XOR M2 ? 

Možno ju vyjadriť bez znalosti rundových kľúčov ? 

4. Šifrujeme modifikovaným 56-bitovým DES šifrovaním len s dvomi rundami (na prednáške sme 

ukazovali riešenie s jednou rundou). Ukážte, ako je možné so znalosťami dvoch dvojíc (M1,C1) 

a (M2,C2) otvoreného a zašifrovaného 64-bitového bloku zistiť obidva rundové kľúče na menej ako 

milión pokusov. Bude riešenie s veľkou pravdepodobnosťou jednoznačné ? 

*. V snahe o prelomenie blokovej šifry sme napísali program, ktorý dokáže na slušnom 

viacjadrovom počítači otestovať miliardu kľúčov za sekundu. Máme k dispozícii dva bloky pred 

a po šifrovaní (KPA útok). Odhadnite, koľko času bude trvať nájdenie 56 bitového kľúča, 128 

bitového a 256 bitového kľúča hrubou silou (vyskúšaním všetkých možností)? Naprogramovali sme 

aj vírus, ktorý lúštiaci program rozniesol na približne miliardu počítačov po Internete. Pokiaľ budú 

všetky spolupracovať, koľko bude trvať rozlúštenie 56, 128, resp. 256 bitového kľúča? Výsledky vo 

všetkých prípadoch vyjadrite v rozumných jednotkách (stačí s presnosťou na 2 platné cifry) 

a porovnaním s trvaním nejakých porovnateľných reálnych udalostí (nie len v sekundách). Podľa 

Moorovho pozorovania vzrastá od začiatku histórie elektronických počítačov ich výkon 

dvojnásobne za jeden a pol roka. Ak predpokladáme, že bude platiť Moorov zákon aj naďalej a po 

roku a pol stále vymeníme počítače za dvojnásobne výkonnejšie, koľko bude trvať rozlúštenie 128 

a 256 bitového kľúča ? (v tejto úlohe môžete použiť kalkulátor) 

 


