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 הנחיות:
 

 .בידכם נמצאים כולם כי ודאו. זה דף מלבד דפים שני הבחינה בטופס .1
 
נקודות. הציון הסופי יהיה סכום הנקודות  110הכולל הוא  שמשקלן שאלות 4 בבחינה .2

 .522-שיצטברו בכל השאלות, אך לא יותר מ
 
"לא עניתי  סטודנט אשר לא יענה על סעיף מסוים ויכתוב בברור במחברת הבחינה .3

 .מהנקודות של הסעיף 02%יקבל  "Xעל סעיף 
 
 .הבחינה עם חומר פתוח .4
 
 לא תינתן הארכת זמן! .דקותוחמש ם ארבעיו שעותשתי  הבחינה משך .5
 
 .עליהם השבתם לא אם גם, קודמים סעיפים על להסתמך רשאים הנכם .6

 
 ללא 0-4לשאלות  פתרון .5פרט לפתרונות סעיפי שאלה , תשובותיכם כל את נמקו .7

 .יתקבל לא הוכחה
 

 

 בהצלחה!                                 



 
 

 

. אין צורך לנמק את התשובות משקל שווה סעיפים הבאים שלכולםה כלענו על ( 25%) .1
 לשאלה זו.

 
ביט וגודל בלוק  56של קבוע  בעלת מפתח DESנתונה פונקצית ההצפנה ( 6%) .א

מה . ביט 64בגודל  B-ו A שונים ייםאבנוסף נתונים שני בלוקים אקר. ביט 64של 
 ?B-ו Aזהה עבור  ciphertextהסיכוי לקבלת 

 
 .1כמעט  (1
2) 2-56 
3) 2-64 
4) 2-64-1 
5) 0 

 
בה משתמשים  Hash-מה הבעיה אם פונקצית ה בקצרה( הסבירו 6%)  .ב

 .collision resistantאינה  RSAבחתימה לפי אלגוריתם 
 
על ידי מונה.  IV-קובעים את ה CBC MODE-( במימוש של הצפנה ב6%) .ג

. האם IVבכל הצפנה חדשה הדורשת ערך  1-המונה מאותחל לאפס ומקודם ב
 .בקצרה? הסבירו known-plaintext securityבמובן של   מימוש זה בטוח

 
 31מודולו  5המוכלל את ההפכי של  GCD-חשבו באמצעות אלגוריתם ה( 7%) .ד

 את צעדי החישוב כולל תוצאות הביניים(.)פרטו 
 

 
ביכולתנו להריץ את  סיביות. 128קלט באורך פונקציה המקבלת  F(k)תהא ( 35%)  .2

של הפלט  i-נקבל את הסיבית ה i-מספר צעדים כרצוננו. בצעד ה Fהאלגוריתם המחשב את 
 .Fשל 

 
 מתקיים kמקיימת את התכונה הבאה: לכל ערך של  Fנתון שהפונקציה ( 11%)  .א

היא  F-. האם יתכן ש0-שוות ל F(k)של  227עד  100שהסיביות במקומות 
PRG (אקראי-פסאודו גנרטור?)  

 
  מתקיים kמקיימת את התכונה הבאה: לכל ערך של  F( נתון שהפונקציה 12%) .ב

היא  F-. האם יתכן שk-שוות ל  F(k)של  227עד  100שהסיביות במקומות 
PRG אקראי(-)גנרטור פסאודו? 

 
אשר המספר  Kיהא מקיימת את התכונה הבאה:  F( נתון שהפונקציה 12%) .ג

 kשל  least significant-שתי הסיביות ה)לדוגמא, אם  kיצוגו הבינארי הוא 
מתקיים  kלכל ערך של (. K=3, אזי 0-שוות ל kושאר הסיביות של  1-שוות ל

היא  F-ש. האם יתכן 0-שוות ל F(k)של  K+127עד  Kשהסיביות במקומות 
PRG אקראי(? -)גנרטור פסאודו 

 



. האם נכון לומר שאם אחת לפחות משתי הפונקציות hashשתי פונקציות  G,H( יהיו 15%) .3
? collision resistant היא  G(x)||H(x)אזי הפונקציה  collision resistant הללו היא 

 )כאשר הסימן || מסמל שירשור(. נמקו את תשובתכם. 
 
 

נבחר באקראי.  aכאשר  h=ga mod p. נגדיר *Zpגנרטור של    gאשוני, ויהאר pיהא  (35%) .4
 .H(m,r)=gmhr mod pבצורה הבאה:    Hashנגדיר פונקציית 

 
, קשה למצוא aאך אינו יודע את  h ואת gהראו כי עבור יריב שיודע את ( 10%) .א

 H . ביתר דיוק, הראו כי מציאת שני קלטים שעבורם הפלט שלHהתנגשויות של 
  .gלפי בסיס  hהוא זהה, מאפשרת לחשב את הלוג הדיסקרטי של 

 
 ’r, למצוא ’mוכל הודעה  (m,r)ידוע אזי קל, עבור כל קלט  aהראו כי אם ( 10%) .ב

 . H(m,r)=H(m’,r’)כך שמתקיים 
 

( בכדי לקצר את זמן חישוב חתימה, מציעים לחתום בצורה הבאה. 15%) .ג
 aושומר את  g,h,pמפרסם את הערכים , a-ו gואת  pהחותם בוחר מראש את 

, H(m,r)תחושב על ידי חישוב חתימה על הערך  m. חתימה על הודעה בסוד
 RSAנבחר על ידי החותם. )לשם פשטות הניחו כי מדובר בחתימת   rכאשר

(. הראו H(m,r)על הערך  RSAחתימת בנוסף ו rאת הערך   והחתימה תכיל
ה )ובפרט, את כל ההעלאות בחזקה( כיצד החותם יכול לבצע את רוב העבוד

 עליה הוא צריך לחתום.  mלפני שהוא יודע את ההודעה 
 
 


