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 נק'( 33) 1שאלה 

 :DESשאלה זו עוסקת בפונקציית התמצות של רבין המבוססת על 

המינימלי הדרוש  4, ומספר ביטי 0הביט ביט )ע"י הוספת -56מדופנת להיות כפולה של   ההודעה 

( מחלקים       -ביט(3 את ההודעה המדופנת )שנסמנה כ-56לקבל אורך שהוא כפולה של 

ביט, פונקציית -62קבוע בן   3 יהי                –ביט כל אחד, כלומר -56לבלוקים בני 

 התמצות של רבין היא כדלקמן:
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 (3       )כלומר   משמש כתמצית של    כאשר 

קיומם של  אבפוקנציית התמצות של רבין הי DES-אחת התלונות העיקריות כנגד שימוש ב 3א

3 הראה/י התקפה שמפירה את אחת מדרישות האבטחה של DES-מפתחות חלשים ב

פונקציית התמצות של רבין המבוססת על המפתחות החלשים3 מהי הסיבוכיות שלה, ומה 

ביט מפתח שאיננו בעל מפתחות -56ביט בלוק, -62הסיבוכיות של התקפה דומה על צופן בן 

חלשים -היו רק מפתחות חצי DES-תקפה במקרה וב קבע/י האם התקפתך הייתהחלשים3 

(semi-weak keys) 

 נק'( 05)

 כדי להמנע מהבעיה בסעיף א' הוצע להחליף את פונקציית הדחיסה שבשימוש לפונקציה: 3ב
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הבאות האם פונקציית התמצות של רבין בטוחה3 אם כן, נמק/י   קבע/י עבור הפונקציות 

 תשובתך, אחרת הראה/י התקפה3

הם          -ו ביט שכולו אפסים-62הינו בלוק בן  4)כאשר                      03

 (3 הביטים העליונים של  56

 ביט שכולו אפסים(56-3הינו מפתח בן  4)כאשר               43

 (3 הביטים העליונים של  56הם          )כאשר                      43

 נק'( 01)

  



 נק'( 33) 2שאלה 

אחת הבעיות המרכזיות בשימוש  שאלה זו דנה במערכות הצפנה פומביות בעולם האמיתי3

 ,א שיוך המפתח לישות המחזיקה אותו3 הפתרון הנפוץ, הסרטיפיקטיבאלגוריתמי הצפנה פומביים ה

 3אשריםדורש מהמצפין לסמוך על סדרה של גורמים מ

, וכי אלה נוצרו על פומביים המשמשים להצפנה RSAבשאלה זו נניח כי לכל המשתמשים מפתחות 

 ביט0442-3סמך מספרים ראשוניים בני 

כדי להקל על הפצת המפתחות הפומביים, הוחלט להדפיס במדריך הטלפון את המפתחות  3א

הפומביים של כל אנשי האוניברסיטה3 עם זאת, עקב טעות הדפסה, הודפס ליד כל משתמש 

-ל A, פונה Bמעוניין לדבר עם משתמש  A(3 כאשר משתמש   אך ורק המודולו שלו )כלומר 

B של         צורך השלמת המפתח הפומבי ל   , ומבקש ממנו את ערךB  את ערך(   

 מספר הטלפונים(A 3משיג 

i3 ה   שתוקף איננו יכול לשלוח ערך  /יהראה( מתקבל ע"יAגדול מ )-כך ש5,444 ,-A 

ובלבד אכן ישתמש בערך הלא נכון, והתוקף יוכל לקרוא את ההודעות הנשלחות )

 (5,4443-גדול משקיבל    בדק שאכן  A-ש

ii3 תקשורת בין תערב בתוקף שהחליט להA ל-Bשלח ל ,-A  בניסיון הראשון את הערך

  הודעה ה אתשלח  A-3 לאחר ש)שים/מי לב כי זהו אינו הערך הנכון(        

כי הם נפלו קורבן להתקפה3 לפיכך,  B-ו A, הבינו             מוצפנת תחת 

3 הפעם החליט התוקף לשלוח את הערך   לשלוח לו שוב את  B-מ Aביקש 

3              שוב, הפעם תחת   אכן הצפין את  A-, ו        

3  , כי התוקף הצליח לקרוא את B-ול A-( הסתבר לiלהפתעתם, ובניגוד לסעיף )

 הסבר/י כיצד3

iii3 ( כדי להתמודד עם הבעיה מסעיףii הוחלט כי אם אחרי ניסיון אחד להחלפת ,)   

3 הראה/י   במציאות ויחליפו את ערך  B-ו Aהודעות לא עוברות כסדרן, יפגשו ה

 (ii)האמיתי מסוגל עדיין להריץ את ההתקפה מסעיף    כיצד תוקף היודע את 

   -המזויף ולאחר מכן ב   -נשלחת מוצפנת תוך שימוש ב  כאשר ההודעה 

 זויף כדי שההתקפה תעבוד3המ   האמיתי3 הסבר/י כיצד על התקוף לבחור את 

 נק'( 05)

-במחקר שערכו חוקרים מאוניברסיטת פרינגלס, הסתבר כי אחוז לא מבוטל של מפתחות ה 3ב

RSA בעולם חולקים מספרים ראשוניים )עקב מחסור באנטרופיה ב-Pseudo Random 

Number Generators 3) בסעיף זה, נחקור את האלגוריתם בו השתמשו החוקרים כדי למצוא

 ת הגורמים המשותפים3א

i3  בהנתן כי שני משתמשיםA ו-B בהתאמה, כך ש  -ו    יבעלי מודול ,-      ,

אך הם חולקים גורם ראשוני משותף, הראה/י כיצד ניתן למצוא את הגורם המשותף 

 ביעילות3

ii3  עבור   הסבר/י מדוע בהנתן( ( השיטה מסעיף )        משתמשיםi איננה )

 3למציאת כל הגורמים המשותפים יעילה

iii3 :נתבונן באלגוריתם הבא 

           קלט: 

∏   /יחשב 03   
 
    3 

             /יחשב 43
 3 לכל    

        את  /יהדפס 43
  

  
 3 לכל   

חולקים מספר ראשוני, הסבר/י מדוע האלגוריתם פולט את    -ו   -בהינתן ש

 המשותף3הראשוני הגורם 

 נק'( 01)



 

 נק'( 33) 3שאלה 

 :ElGamalנתבונן במערכת ההצפנה של 

 שלב ייצור המפתח:

    ביט, ויהי  504מספר ראשוני גדול בן   יהי  03
יוצר3 )ערכים אלה יכולים להיות זהים   

 לכל המשתמשים במערכת(

 3        בוחר  Uהמשתמש  43

 3             המשתמש מחשב את  43

 3  והמפתח הפרטי הוא          הינו  Uהמפתח הפומבי של  23

 הצפנה:

 :        תוך שימוש במפתח הפומבי      כדי להצפין הודעה 

 3            , וחשב        באקראי   בחר מספר  03

    חשב  43
        3 

 3             חשב  43

                כתב הסתר הוא  23
  3 

 

 נק'( 32 )       כתב הסתר  מפענח את   הסבר/י כיצד משתמש היודע את  3א

 ?(Diffie-Hellmanופרוטוקול   )רמז: מה הקשר בין ערך 

 

 נק'( 35 ) מודולו   הסבר/י כיצד תוקף יכול למצוא את סימן הלז'נדר של  3ב

 

מהווה                 , אזי  מהווה הצפנה של ערך ההודעה         הראה/י כי אם  3ג

 נק'( 35 )          את ההצפנה של ההודעה 

 

היא היכולת לבצע הצפנה מחדש  ElGamalאחד היתרונות הגדולים של שיטת ההצפנה של  3ד

של כתב הסתר ע"י מישהו שאיננו יודע את המפתח3 הצפנה מחדש הינו תהליך בו כתב 

 3ערך ההודעה המקורימבלי לשנות את , אך לכתב סתר חדש , מוחלף סתר של הודעה ה

משתמש )שאיננו השולח המקורי או המקבל( כדי לבצע הצפנה מחדש,  ElGamalבמקרה של 

ומחשב         -כך ש  , בוחר באקראי ערך        לוקח את כתב הסתר 

   
     

                  
          3 

i3  3       , כמו  משמש הצפנה עבור אותו כתב גלוי           הראה/י כי 

ii3  מצפינים את אותה הודעה,         -ו          הראה כי/י תוקף המסוגל לקבוע כי

 3        לקבוע האם            מסוגל בהנתן 

iii3  האם קיים פרוטוקולZero Knowledge את ההצפנה , המאפשר למשתמש שביצע

אחרי ההצפנה           המקורי ואת         יודע את ש מילהוכיח למחדש 

לא השתנה )שים/מי לב, כי המוודא במקרה זה המוצפנת מחדש, כי ערך ההודעה 

עשוי להיות שונה מהמשתמש היודע את המפתח הפרטי(3 אם לא, הסבר/י מדוע, 

 אם כן, הראה/י פרוטוקול או הוכח/י קיומו של פרוטוקול שכזה3

 נק'( 44)


