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Zrób JEDNO z poni»szych zada« (z tej listy mo»na dosta¢ max 10 pkt)

Zadanie 1 (10 pkt) Przechwyciªa±/e± kilkana±cie kryptogramów. Wiesz, »e ka»dy z nich powstaª
jako rezultat szyfrowania wiadomo±ci za pomoc¡ szyfru strumieniowego. Co wi¦cej, do szy-
frowania ka»dej wiadomo±ci wykorzystano ten sam klucz, czyli: ci = Enc(k,mi) = mi ⊕G(k)
dla i = 1 . . . l, gdzie G jest generatorem bitów pseudolosowych, a k jest kluczem tajnym.

Napisz program (i umie±¢ go na swoim koncie na github), który przyjmuje na wej±ciu l
kryptogramów zaszyfrowanych za pomoc¡ szyfru strumieniowego z tym samym kluczem. Na
wyj±ciu program ma zwróci¢ teksty jawne.

Przeprowad¹ eksperymenty, aby okre±li¢ skuteczno±¢ programu w zale»no±ci od:

• dªugo±ci kryptogramów,

• liczby kryptogramów dla l = 1, 2, 3, 4, . . . (od jakiej warto±ci l, program zaczyna dziaªa¢?)

• typu szyfru strumieniowego (Salsa20, Sosemanuk, ...)

• wykorzystanego kodowania znaków ASCII/UTF-8/ISO-8859-2?

Aby uzyska¢ przykªadowe dane, wprowad¹ numer indeksu do formatki na stronie.

Zadanie 2 (10 pkt) Podany kryptogram zostaª wygenerowany za pomoc¡ szyfru AES z kluczem
o dªugo±ci n = 256-bitów, w trybie CBC. Napisz program, który przeszukuje caª¡ przestrze«
kluczy i deszyfruje podany kryptogram.

Klucz zostaª wygenerowany w nast¦puj¡cy sposób (NIGDY tak nie generuj kluczy!):

jest wynikiem obci¦cia (do pierwszych 16 znaków) ci¡gu b¦d¡cego hashem pewnej warto±ci
key ← SHA256(sekret).substr(0, 16).

Jako dane dla Twojego programu otrzymujesz:

• kryptogram,

• u»yte IV,

• k2 b¦d¡ce su�ksem key (tj. key = k1k2 � key jest konkatenacj¡ k1 i k2),

• okre±lenie podprzestrzeni kluczy k1, które maj¡ zosta¢ sprawdzone.

Uruchom program na tylu rdzeniach ile wspiera Twój komputer.

Ile kluczy sprawdza Twój program (porównaj worst-case, average case)?

Jaka jest oczekiwana liczba �sekretów�, któr¡ nale»aªoby wygenerowa¢, aby uzyska¢ dla dwóch
ró»nych warto±ci ten sam klucz?

Ile kluczy musiaªby sprawdzi¢ program gdyby klucz powstawaª jako warto±¢ prawdziwie lo-
sowa?

Jaki byªby koszt zªamania w ci¡gu 24-godzin n− k = 48/56/64/80/100-bitów (spróbuj osza-
cowa¢ koszty bazuj¡c na wynikach osi¡ganych na Twoim komputerze i cenach rozwi¡za«
chmurowych)?


