
Úlohy na precvičenie – KRS 2022 – séria K 

 

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 19. 12. 2022, 15:20 

(do začiatku záverečného testu). Pred týmto termínom je možné odovzdať riešenia na sekretariáte 

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

hodnotené. 

1. Pri podpisovaní správ systémom Elgamal vyšla dvojica (r,s) tak, že s = 0. V tomto prípade si 

musí podpisujúci zvoliť iné náhodné číslo k, pretože z podpisu by sa dal zistiť súkromný kľúč 

podpisujúceho. Ako? Platí také isté varovanie aj v prípade DSA podpisu? 

2. Navrhnite spôsob delenia tajomstva k odpáleniu hlavice v delostreleckom útvare s jedným 

generálom, tromi veliteľmi a desiatimi vojakmi, keď požadujem, aby hlavica mohla byť odpálená 

len v prítomnosti generála, alebo v prítomnosti aspoň dvoch veliteľov, alebo v prítomnosti veliteľa 

a aspoň troch vojakov, alebo v prítomnosti aspoň piatich vojakov. Ako by sa realizoval pomocou 

Shamirovej schémy? Vypočítajte len dôležité parametre - vhodné prvočíslo, stupeň polynómu, 

počet generovaných kľúčov a ich delenie. 

3. Analyzujte nasledujúci protokol, ktorým sa Alica a Bob chcú dohodnúť na krátkodobom kľúči K 

pomocou dlhodobého symetrického kľúča KAB. : 

  B→A  :  B, NB 

  A→B  :  EKAB(NB, K) 

  B→A  :  EK(NB) 

Ukážte, či týmto protokolom dôjde k vzájomnej autentifikácii a či nemôže dôjsť k prezradeniu 

nového kľúča K. Skúste nájsť možný útok (odrazenie nadviazaním druhej relácie) a navrhnúť takú 

úpravu protokolu, aby bol tento útok vylúčený. 

4. Alica a Bob sa chcú dohodnúť na tajnom kľúči Diffie-Hellmanovou výmenou. Dohodli sa na 

použití spoločného prvočísla p = 23 s generátorom g = 5. Ukážte, že 5 je generátorom 

multiplikatívnej grupy Z23
*. Aké je tajné číslo Alice, keď Bobovi pošle číslo 10 ? (vypočítajte 

hrubou silou). Aký bude nový tajný kľúč, keď Bob odpovie Alici číslom 4 ? (na to už hrubú silu 

netreba). Všetky výpočty urobte ručne ! 

5. Alica má certifikát certifikačnej autority CA2, ktorá je certifikovaná v CA1. Autorita CA1 má 

certifikát od koreňovej certifikačnej autority CA. Bob pozná len verejný kľúč koreňovej 

certifikačnej autority CA. Popíšte podrobne postup, ktorým Bob overí Alicin verejný kľúč (ktoré 

údaje si musí zistiť, ktoré algoritmy a akým spôsobom Bob použije). 

 


