
Úlohy na precvičenie – KRS 2022 – séria H 

 

Úlohy riešte samostatne a podrobne. Hľadajte vhodné jednoduché postupy, ktoré nevyžadujú 

podporu počítača (nebude ani pri záverečných testoch). 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  21. 11. 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. Nájdite (bez podpory počítača) aspoň dva generátory multiplikatívnej grupy Zp
* pre p = 73. 

Postup popíšte (využite zjednodušené testovanie podľa deliteľov čísla p-1, a rýchle modulárne 

umocňovanie). 

2. Správu (7,9) zašifrovanú kryptosystémom ElGamal s generátorom 3 multiplikatívnej grupy Z19 

dostal adresát s verejným kľúčom 5. Zistite jeho súkromný kľúč (hrubou silou) a podľa 

štandardného postupu správu dešifrujte. Výpočty urobte efektívne bez podpory počítača. 

3. Chybná implementácia kryptosystému ElGamal spôsobila, že generuje čísla k za sebou podľa 

pravidla kn+1 = kn + 1. Poznáme verejné kľúče a otvorený aj zašifrovaný text správy M1 , C1 = (r1, 

s1). Možno pomocou týchto informácií dešifrovať (bez použitia hrubej sily) nasledujúcu správu M2 

ak poznáme C2 = E(M2) = (r2, s2) ? Je možné pomocou týchto informácií vypočítať (bez použitia 

hrubej sily) súkromný kľúč ? V oboch prípadoch ukážte postup, resp. dokážte, že to nie je možné. 

Pri úprave modulárnych rovníc dávajte veľký pozor pri násobení (delení). 

4. Uvažujme riešenie G = (2, 6) rovnice y2 = x3 + x + 4 mod 11. Určte ďalšie prvky (G+G=2G, 

G+G+G=3G ...) cyklickej grupy bodov eliptickej krivky E11(1,4), ktorá vznikne z generátora G 

(bude tam patriť aj bod G – G = O ?). Alicin súkromný kľúč je 3. Spočítajte Alicin verejný kľúč 

(teda (2,6)+(2,6)+(2,6) – aspoň tento výpočet urobte ručne bez podpory počítača – za 1 bod navyše) 

a zašifrujte pomocou neho správu, odpovedajúcu bodu (9,7) krivky s voľbou k = 2. Výsledok 

(dvojicu bodov [P, Q]) späť dešifrujte (pomocou Alicinho súkromného kľúča). Pri riešení môžete 

použiť aj simulátor výpočtov EC, prezentovaný na prednáške (odkaz je na stránke predmetu).  

 


