
Oppgaver til kapittel 19  
- Kryptering og steganografi 
Oppgave 1 - Cæsars kode (plenum) 

I symmetrisk kryptering brukes samme nøkkel både for å kryptere og dekryptere. 
Avhengig av hvordan nøkkelen utformes og hvordan den brukes, kan symmetrisk 
kryptering gi alt fra koder som er meget enkle å knekke til koder som det er 100 % 
umulig å knekke.Cæsars kode er enkel - og enkel å knekke.  

a. Cæsars kode 
Cæsar's kode består ganske enkelt i å bytte ut hvert tegn i klarteksten med det 
tegnet som står et bestemt antall plasser videre fremover i alfabetet. Hvorfor er 
det enkelt å knekke Cæsars kode? Prøv selv: 
Z U W U B I A U H T U W  
 
Enkel frekvensanalyse viser at U er hyppigste bokstav, så denne står trolig for 
en E. Nøkkelen k er trolig 17. Dette blir bekreftet av en dekryptering, som gir 
JEGELSKERDEG 
 

b. ROT 13 
I eldre versjoner av e-post-lesere fantes en spesialvariant av Cæsars kode kalt 
ROT13, der krypteringen besto i å bytte ut hvert enkelt tegn engelske alfabetet 
(unntatt spesialtegn, tall og mellomrom) med et tegn 13 plasser lenger ut i 
alfabetet. Hensikten var ikke å beskytte teksten mot innsyn fra 
uvedkommende, men å forhindre at mottakeren umiddelbart kunne lese den 
hvis den skulle inneholde noe han kanskje ville velge å ikke ville se. Men 
hvorfor er akkurat tallet 13 valgt? 
 
Fordi det i dette alfabetet er 26 tegn, og fornyet bruk av ROT13 ga tilbake 
klarteksten. Vi kan altså bruke samme algoritme både for kryptering og 
dekryptering. 

Oppgave 2 - Vigenère-kryptering (plenum) 

1. Hvordan kan man ved hjelp av nøkkelen og Vigenere-kvadratet dekryptere en 
Vigenère-chiffertekst? 
 
Vi "inverterer" krypteringsalgoritmen. Hvis tegnet i chifferteksten er K, i 
nøkkelen H (slik som for det første tegnet i figur 19-5 i læreboka) går vi inn i 
H-spalten og finner K, og deretter hvilken bokstavlinje denne K'en står i – 
nemlig D. Fordi Vigenère-kvadratet er symmetrisk, kan vi også gå inn i H-
linjen og finne hvilken bokstavkolonne K'en står i. 
  

2. Hvordan må nøkkelen i Vigenère-kryptering se ut for at Vigenère-
krypteringen skal "degenerere" til Cæsars kode? 
 
Én eller flere forekomster av samme bokstav.  



Oppgave 3 - "One-time-pad" (plenum) 

"One-time-pad" er beskrevet i lærebokens avsnitt 19.1.2.5. Koden er umulig å knekke 
under følgende forutsetninger:  

 Nøkkelen er lengre enn klarteksten som skal krypteres  
 Nøkkelen brukes bare en gang  
 Nøkkelen holdes hemmelig  

La oss anta at vi skal formidle en av meldingene "JAA" eller "NEI", og at vi skal 
bruke en "one-time-pad" med en tekststreng slik at vi kan bruke et Vigenère-kvadrat 
for kryptering og dekryptering.  

a. Vi krypterer "JAA" med nøkkelen "HEI". Hva blir den krypterte teksten? 
QEI  

b. Meldingen "NEI" ville gitt nøyaktig samme krypterte tekst med en annen 
nøkkel. Hvilken?  
DAA 

c. Hvis nøkkelen er kortere enn klarteksten, og vi derfor bruker den flere ganger 
etter hverandre, er ikke sikkerheten mot knekking av koden lenger 100%. 
Hvorfor ikke?  
Da er det fare for at koden kan knekkes med frekvensanalyse. 

d. For datamaskinen er det enklere å bruke enkle binæroperasjoner som XOR 
istedenfor å slå opp i et Vigenère-kvadrat. Finn binærrepresentasjonen for 
"JAA" kodet i UTF-8, og krypter ved hjelp av XOR med heksadesimal nøkkel 
3A 53 82. 
"JAA " = 4A 41 41 =  0100 1010 0100 0001 0100 0001 
3A 53 82 =               0011 1010 0101 0011 1000 0010 
kryptert med XOR =0111 0000 0001 0010 1100 0011   

e. Vis at en fornyet kryptering av den krypterte teksten ved hjelp av XOR med 
den samme nøkkelen fungerer som dekryptering og gir tilbake klarteksten. 
Dette er jo rimelig opplagt – "flippede" biter blir "flippet" tilbake igjen. 
kryptert tekst =          0111 0000 0001 0010 1100 0011 
3A 53 82 =                0011 1010 0101 0011 1000 0010 
dekryptert med XOR 0100 1010 0100 0001 0100 0001  

Av løsningen på a) og b) ser at så lenge nøkkelen ikke røpes, er det umulig for en 
inntrenger å vite om klartekstmeldingen er "JAA" eller "NEI".  
 

Oppgave 4 – "Mode of operation" (plenum) 

I lærebokas avsnitt 19.1.4 er skissert fem ulike "mode of operations". Hvilke av disse 
bidrar til "diffusion" av klarteksten på tvers av blokkene? 
 
Dette er lett å se av figurene – dette skjer bare der hvor klartekstblokken (eller den 
krypterte klartekstblokken) overføres til neste trinn. Altså CFB (merk trykkfeil i 
figuren i boka) og CBC. 
 



Oppgave 5 - Asymmetrisk kryptering med RSA (terminal) 

Asymmetrisk kryptering ved hjelp av RSA-algoritmen er beskrevet i avsnitt 19.1.5.1 i 
læreboka. For at det i praksis skal være umulig å knekke koden, må krypteringen være 
basert på store primtall (størrelsesorden 100 siffer). Vi skal i denne øvingen arbeide 
med små primtall slik at regnestykkene blir overskuelige (og koden knekkbar). Vær 
oppmerksom på at algoritmen bare virker når produktet av de to valgte primtallene er 
større enn tallet som krypteres. Når vi krypterer tekster, skal vi derfor her kryptere ett 
og ett tegn (stream-kryptering). For å utføre regnestykkene, bruker vi et Unix/Linux-
program kalt bc - arbitrary precision aritmetic language. Det kalles opp ved ganske 
enkelt å skrive bc på kommandolinjen. Du avslutter programmet med kommandoen 
quit;. Inne i programmet kan du blant annet få utført beregninger ved å skrive 
aritmetiske uttrykk: ((2+3)^2)%7; vil gi svaret 4. Tegnet ^ er et potenstegn, % et 
modulo-tegn - modulo gir resten ved en heltallsdivisjon. (Prøv!) Dokumentasjon av 
programmet fås ved å skrive man bc på kommandolinjen.  
 
Kontroller at RSA-algoritmen fungerer! 
Vi velger offentlig nøkkel N = p*q = 133 og e = 71, privat nøkkel d = 35. 
Velg et tall k (for klartekst) mindre enn 133 og beregn k^e%N. 
Svaret c er den krypterte teksten. 
Dekrypter med privat nøkkel ved å beregne c^d%N. 
Svaret skal være den opprinnelige klarteksten, altså k.  

Oppgave 6 - Knekking av RSA-kryptering (for spesielt interesserte) 
(terminal) 

Ved små p og q er det relativt enkelt å knekke RSA-krypteringen. 
Vi vet selvsagt den offentlige nøkkelen til avsenderen 
N = 133 
e = 47 
Dessuten har vi fått opplyst at klarteksten er en UTF-8-kodet fil med to bytes, og 
halvparten av hver byte (dvs. 4 biter) er kryptert for seg (stream-kryptering). 
Den krypterte meldingen er de fire desimaltallene 122 124 121 50. 
Hva er klarteksten? 
 
(p-1)*(q-1) er 108, d er 23. 
Dekryptering gir 
122^23%133 = 12, 124^23%133 = 3, 121^23%133 = 11, 50^23%133 = 8. 
Hvert av de fire tallene omsatt til binær gir 1100 0011 1011 1000 
En UTF-8-byte som er av formen 110xxxxx signaliserer den første byten i et to-bytes 
UTF-8-tegn. Det fullstendige formatet er (se 
www.gnomedia.com/cw/articles/article003.php, side 6) : 
110xxxxx 10xxxxxx. Trekker vi ut x'ene fra det dekrypterte resultatet får vi 000 1111 
1000, dvs hex 0F8, hvilket er tegnet 'ø'. 
 
Noen hint: Gihan's Phi-calculator beregner (p-1)*(q-1) på grunnlag av N. For å gjøre 
dette, må kalkulatoren først finne de to primtallene p og q, noe som er gjort på et 
øyeblikk hvis primtallene er små. For å finne en egnet d når e er valgt, kan vi bruke 
den utvidede Euclidske algoritme. Denne ligger bak Gihan's hcf-calculator (highest 
common factor) på samme nettside. Skriv inn den avslørte verdi for (p-1)(q-1) som a, 

http://www.amarasingha.cwc.net/mathspages/rsacode/


den kjente e-verdi 47 som b og klikk "calculate". I svaret ser vi den søkte private 
nøkkel som multiplisert med 47 gir et multiplum av (p-1)(q-1)+1. Dermed kan den 
krypterte meldingen dekrypteres med den private nøkkelen. Husk at de fire 
desimaltallene må dekrypteres hver for seg. Klarteksten er fire desimaltall, som må 
konverteres til heksadesimal eller binærrepresentasjon for å finne UTF-8-koden og 
dermed den egentlige teksten.  

Oppgave 7 - ElGamal - en alternativ asymmetrisk krypteringsalgoritme 
(for spesielt interesserte) (terminal) 

ElGamal bygger på at det er lett å regne ut y=a^b, men vanskelig å finne a og b ut fra 
y. 
Vi kan kontrollere at algoritmen fungerer ved hjel av bc-programmet (se oppgave 4). 
Trinn 1: Vi velger et stort primtall Z, som for sikkerhets skyld er slik at (Z-1)/2 også 
er prim. Vi velger eksempelvis 11 (som riktignok ikke er så stort). 
Trinn 2: Vi velger to vilkårlige tall y og g som er større enn 1 og mindre enn Z. Vi 
velger eksempelvis y=2 og g=3. 
Vi regner ut p = y^g % Z,i vårt eksempel 2^3 % 11 som gir p=8. 
p, y og Z utgjør til sammen den offentlige nøkkelen. g er den private nøkkelen. 
 
Kryptering: 
Vi velger et hjelpetall større enn 1 og mindre enn Z-1, for eksempel 5, og regner ut 
c1 = y^x % Z, i vårt eksempel 2^5 % 11 = 10. 
La oss anta at det vi skal kryptere er k = 8 (prøv gjerne med et annet tall!). 
Vi regner ut  
c2 = (k * p^x) % Z, i vårt eksempel (8*8^5)%11 = 3 
som sammen med tallet c1 er den krypterte meldingen. 
 
Dekryptering: 
Mottaker regner ut 
k = (c2* c1^(Z-1-g))%Z, i vårt eksempel (3*10^(11-1-3) )%11 som gir 8.  

Oppgave 8 - Digitalt segl (plenum) 

Et digitalt segl er en verdi som regnes ut på grunnlag av innholdet i en melding. 
Dersom seglet krypteres med avsenders private nøkkel, får vi en digital signatur. 
Gi et forslag til beregning av et digitalt segl for teksten "JAA" kodet som UTF-8. 
Bemerk at hashfunksjonen ikke behøver å være spesielt komplisert! 
 
Hashfunksjonen kan eksempelvis bestå i å legge sammen hex-verdien for alle tegnene 
i teksten og ta resten i en heltallsdivisjon til slutt, dvs. noe i retning av:  
('J'+'A'+' ')%133. Problemet med en så enkel hashfunksjon er at overrepresentasjon 
av visse bokstaver som for eksempel E kan føre til en skjev fordeling av hashverdiene. 
Seglet krypteres med avsenders private nøkkel slik at vi får den digitale signaturen. 
Mottaker, som kjenner avsenders offentlige nøkkel, dekrypterer med denne og får 
fram det ukrypterte digitale seglet som han da vet er sendt av riktig avsender. 
Mottaker utfører samme hash-funksjon (som han selvfølgelig må kjenne) på teksten og 
sammenlikner med det digitale seglet. 
 



Oppgave 9 – Steganografi (terminal) 

Steganografi er å skjule en hemmelig melding i noe annet, for eksempel et bilde. Du 
kan prøve selv med programmet diit (for Digital Invisible Ink Toolkit). 
Du finner dokumentasjon på nettstedet for programmet. 
Programmet foreligger som en Java-jar-fil og kan lastes ned fra nettstedet, men finnes 
også <a 
href="http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1040/h06/programmer/diit-
1.5.jar">lokalt.</a><br /> 
(Merk: Internet Explorer endrer ved nedlasting overhjelpsomt filtypen til .zip - bare 
rett den tilbake til .jar!) Det kan startes fra Windows ved å dobbeltklikke på fila 
(under forutsetning av at Java er installert), fra Linux og Unix med kommandoen java 
-jar diit-1.5.jar. 
Brukergrensesnittet er grafisk og relativt selvforklarende. Se spesielt på de ulike 
algoritmene som kan velges for å finne egnede gjemmesteder for dataene som skal 
skjules. 

http://diit.sourceforge.net/index.html
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