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Mandag 30. november 2009
Tid: 0900–1300

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator.

Alle svar må begrunnes.

Oppgave 1 For hvilke verdier av heltallet a, har følgende system en løsning

x ≡ 2 (mod 15)

x ≡ a (mod 21).

For verdiene av a slik at 1 ≤ a ≤ 5: Finn alle løsninger av systemet over.

Oppgave 2 La (n, e) = (187, 7) være et offentlig nøkkelpar for RSA. Finn den private
nøkkelen d, og dekrypter chiffer-teksten c = 6.

Oppgave 3 Bruk Baby-Step Giant-Step algoritmen til å løse diskret-logaritme-problemet

2x ≡ 5 (mod 101)
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Oppgave 4 La (p, α, β) være en offentlig nøkkel til bruk for ElGamals signering. La a
være den tilhørende private nøkkelen, slik at β ≡ αa (mod p). Da er ElGamal signaturer
definert slik at (r, s) = (αk mod p, k−1(m− ar) mod p− 1) er en signatur for m, der k er et
tilfeldig tall som oppfyller gcd(k, p− 1) = 1.

a) En signatur verifiseres ved å sjekke om βrrs ≡ αm (mod p). Vis at en signatur (r, s)
for m, som beskrevet over, tilfredsstiller denne likningen.

b) Med offentlig nøkkel (p, α, β) = (83, 2, 28) og privat nøkkel a = 10; beregn en
signatur p̊a meldingen m = 8, der du lar k = 7.

Oppgave 5

a) Forklar hvordan man kan faktorisere n = pq, hvor p og q er to forskjellige primtall, og
to tall x, y er kjent med egenskapene

x2 ≡ y2 (mod n)

og
x 6≡ ±y (mod n)

b) Forklar (kort) hvordan og hvorfor myntkast via telefon virker, basert p̊a ideen i
deloppgave a).

c) Finn alle løsninger av x2 ≡ 1 (mod 133)

Oppgave 6

a) Vi betrakter funksjonen f(x) = αx (mod 83) p̊a {1, 2, . . . , 82}. Vis at funksjonen er
en permutasjon for α = 2, men ikke en permutasjon for α = 3.

b) La p være et primtall, og betrakt funksjonen g(x) = x3 + 1 (mod p) p̊a
{0, 1, 2, . . . , p− 1}. Vis at funksjonen g er en permutasjon for p = 401 og p = 419, men
ikke en permutasjon for p = 409.


