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املسألة ألاولى
إذا كان لدينا نظام حقيبة الظهر املستخدم يعتمد على مجموعة متزايدة من املجموعات
آلاتيةb’=[1,2,4,5,9] , b=[2,7,11,21,42] :
و بفرض أن  𝑛 ∈ 80,85وليست عددا زوجيا و  . 𝑟 ∈ 3,6و التدوير املفروض هو
] [4,2,1,5,3املطلوب:
 .1أوجد كل من املفتاحين العام والخاص.
 .2شفر النص الصريح x=01010
 .3فك تشفير النص املشفر  s=52بفرض أن معكوس  rيقع ضمن
املجال ][63,65
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املسألة الثانية
إذا كان لدينا نظام حقيبة الظهر املستخدم يعتمد على املجموعة ]b=[1,2,4,10,20,40
بفرض أن  n=110و أن  𝑟 ∈ 30,32وبفرض أن التدوير املفروض هو [1,2,4,3,6,5]:
و املطلوب:
 .1ما هي قيمة  K؟
 .2أوجد املفتاحين العام و الخاص
 .3شفر النص الصريح 100100111100101110
 .4فك تشفير النص  S=45 121بفرض أن معكوس  rينتمي إلى املجال 70,73
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املسألة الثالثة
إذا كان لدينا النص الصريح آلاتيHELLO :
بفرض أن هذا النص تم ترميزه اعتماداً على تمثيل ألاحرف ألابجدية بأعداد صحيحة كاآلتي:
A=2,B=3,C=4……………Z=27
املطلوب:
ً.1استخدم خوارزمية  RSAذات القيم  p=3,q=11لتشفير هذا النص علما أنه يتم التعامل معه
كسلسلة من ألاعداد الصحيحة املمثلة لألحرف
ً.2ما هو البلوك ذو القيمة ألاعلى الذي يمكن تشفيره بواسطة هذه الخوارزمية باستخدام طريقة
الترميز املستخدمة؟
برأيك هل يمكن أن تتشكل بلوكات غير قابلة للتشفير وفق خوارزمية  RSAاملفروضة في نص
ً ً.3
املسألة؟
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املسألة الرابعة
إذا كان لدينا النص الصريح آلاتيATTACK :
التعامل مع هذا النص على شكل كتل طول كل كتلة  3محارف  ,بفرض أن ترميز هذا النص يعتمد على
نظام لألساس ) )26حيث يبدأ الترميز ألابجدي  A=0و الخانة ذات ألاهمية ألاعظمية على اليسار
املطلوب:
 .1استخدم خوارزمية  RSAذات القيم  e=3, p=131,q=137لتشفير هذا النص
 .2إذا علمت أنه يمكن الحصول على كتلة املحارف ) )Ch1Ch2..ChTمن كتلة ألاعداد( )mاملرمز بالطريقة
السابقة باتباع الخوارزمية آلاتية:
m  26  Ch rem m
T 1
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m1  26T 2  Ch2 rem m 2

mi  260  ChT rem m0

حيث  Tطول الكتلة m1,….mi ,بواقي عملية القسمة ch1,….chT ,هي ناتج القسمة و تمثل القيم العددية
للمحارف مثل CH1=5 =>CH1=Fمع ألاخذ بالحسبان أن ألاعداد التي ليس لها محرف مقابل تترك كما هي.
طبق خوارزمية الترميز هذه للحصول على النص املشفر على شكل محارف املقابل لكتلة ألاعداد املحسوب
في الطلب السابق.
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املسألة الخامسة
إذا كان لدينا النص الصريح آلاتيPUBLIC :
بفرض أن هذا النص رمز اعتمادا على تمثيل ألاحرف ألابجدية بمكافئها الرقمي املكون من
……………A=00,B=01,C=02
خانتين عشريتين:
املطلوب:
 .1استخدم خوارزمية  RSAذات القيم  p=43,q=59لتشفير هذا النص علما أن طول
الكتلة يساوي محرفين موضحا حسابيا إمكانية استخدام  e=13في هذه الخوارزمية.
 .2هل يمكن استخدم نفس الخوارزمية السابقة لكن مع اعتماد طول كتلة تساوي 3
محارف لتشفير النص السابق ذاته.
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املسألة السادسة
إذا كان لدينا العبارة آلاتية كنص صريح لدخل الخوارزمية :RSA
GOOD MAN
حيث يشكل كل محرفين بلوك واحد .بفرض أن هذا النص تم ترميزه اعتمادا على نظام لألساس 26
حيث A=0,B=1,…….,Z=25, SPACE=26
املطلوب:
أول .أجل خوارزمية  RSAذات القيم ألاولية  p=19, q=47و [.eϵ]1,6
 .1أوجد النص املشفر املقابل للنص الصريح على شكل بلوكات عددية باستخدام هذه الخوارزمية علما أن
الخانة ألاكثر أهمية هي آخر خانة على اليسار.
 .2أثبت أن خوارزمية  RSAاملعطاة قادرة على تشفير جميع البلوكات املرمزة وفق طريقة الترميز املفروضة.
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املسألة السادسة
إذا كان لدينا العبارة آلاتية كنص صريح لدخل الخوارزمية :RSA
GOOD MAN
حيث يشكل كل محرفين بلوك واحد .بفرض أن هذا النص تم ترميزه اعتمادا على نظام لألساس 26
حيث A=0,B=1,…….,Z=25, SPACE=26
املطلوب:
ثانيا .أجل خوارزمية  RSAذات القيم ألاولية  p=7, q=11و بفرض  e=37تحقق الشروط املطلوبة.
 .1بين مع التعليل أي من القيم الثلثة آلاتية تصلح أن تكون قيمة .{11,12,13} : d
 .2احسب النص الصريح املقابل للنص املشفر C=26
 .3بفرض استخدمنا طريقة الترميز ذاتها املذكورة سابقا ,هل يوجد بلوكات غير قابلة للتشفير باستخدام
خوارزمية  RSAفرضياتها املعطاة في هذا الطلب ؟ علل إجابتك.
8

4

