
Lista de exerćıcios

Segurança da Informação

13 de Abril de 2016

1

Decripte VMF QTP FOH MJJ XSFCS SIMTNFZXF YIS EIYUIK HWPQ MJJ QSLV TGJKGF

2

Escreva uma definição formal dos algoritmos de Geração de Chave, Encriptação e Decriptação para a cifra de
Vigenère.

3

Descreva um método para atacar uma cifra de subistituição.

4

Qual é o tamanho do espaço de chaves em cifras de substituição assumindo 26 letras?

5

Quais são as 5 letras mais comuns em português? E em inglês?

6

Escreva um código em C que recebe um arquivo em texto codificação UTF-8 e computa as frequências de caracteres
únicos e de pares de caracteres (2-grams).

7

Mostre que as cifras de deslocamento, substituição e de Vigenère são fáceis de quebrar no cenário de um ataque
com textos em claro conhecidos.

8

Mostre que cifras de deslocamento, substituição ou de Vigenère são fáceis de quebrar no cenário de um ataque com
textos em claro escolhidos.

9

Explique com um exemplo o teorema de Bayes.
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10

Porque a operação XOR bit a bit é usada tanto em criptografia?

11

Suponha que você tem uma mensagem m e o texto cifrado correspondente obtido com o OTP em arrays de char.
Escreva um código em C para obter a chave usada.

12

Seja m ∈M e c ∈ C. Quantas chaves k ∈ K são capazes de mapear m em c no algoritmo One-Time Pad?

13

Explique com equações porque é necessário ter chaves de tamanho no mı́nimo igual à mensagem sendo transmitida
para um método de encriptação ter sigilo perfeito.

14

Criptografia é a técnica de transformação da informação de sua forma original para outra ileǵıvel. Esse processo
prevê que somente a pessoa detentora do código de decifração, ou chave, possa restaurar e ter acesso à informação.
O nome do processo criptográfico no qual são utilizadas duas chaves, uma no emissor e outra no receptor da
informação, é

• (A) criptografia de chave simétrica.

• (B) cifra de César.

• (C) criptografia de chave assimétrica.

• (D) criptografia quântica.

• (E) criptografia linear.

15

Escolha a alternativa que apresenta somente exemplos de algoritmos criptográficos de chave simétrica

• (A) RSA, ElGamal, DES

• (B) Diffie-Helman, RSA, RC4

• (C) ElGamal, Diffie-Helman, Curvas Eĺıpticas

• (D) RC4, RC5, RSA

• (E) DES, IDEA, AES

16

O que é um esquema criptográfico com sigilo perfeito? Use a definição formal. Prove que o One-Time Pad é desse
tipo.

17

O que é a indiscernibilidade perfeito. Mostra a ligação desse conceito com sigilo perfeito.
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18

Descreva e explique o experimento PriveavA,Π.

19

Escreva um algoritmo que decifra (sem usar a chave) múltiplos textos cifrados com o OTP com a mesma chave.

20

É verdade que para todo esquema criptográfico com sigilo pereito vale que para toda distribuição sobre o espaço de
mensagens M, todo m, m′ e todo c ∈ C:

P (M = m|C = c) = P (M = m′|C = c)

?

21

É verdade todo esquema de encriptação em que o tamanho do espaço de chaves é igual ao tamanho do espaço de
mensagem e em que a chave é escolhida uniformemente do espaço de chaves é perfeitamente secreto?

22

Descreva um método para diferenciar números provenientes de uma distribuição uniforme aleatória e de números
provientes de um gerador de números pseudo-aleatórios. Calcule o número máximo de bits que esses números
podem ter para um computador rodando em 4GHz conseguir identificar se os números são provenientes de um
gerador pseudo-aleatório com probabilidade pelo menos 0.5. Considere que o computador executa uma operação
lógico-aritmética por ciclo de clock.

23

Porque números aleatórios são importantes para criptografia?

24

Porque usar um conjunto de testes de hipóteses para verificar se números são aleatórios não é suficiente para garantir
a segurança de seu uso?

25

Considere um algoritmo de geração de números aleatórios G : K → {0, 1}n tal que XOR(G(k)) = 1. É posśıvel
afirmar que G é seguro? Porque?

26

Seja G um gerador pseudo-aleatório tal que |G(s)| ≥ 2 · |s|. Defina G′(s) = G(s0|s|). É verdade que G′ é
obrigatoriamente um gerador de números pseudo-aleatórios?

27

Seja F : K × X → {0, 1}128 uma função pseudo-aleatória segura. Defina a função G(k, x) = 0128 se x = 0 e
G(k, x) = F (k, x) caso contrário. Prove se G é seguro ou não.
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28

Seja G : K → {0, 1}n um gerador de números pseudo-aleatórios tal que a partir dos últimos n/2 de K(k) é posśıvel
computar os primeiros n/2 bits. É posśıvel predizer G para algum i ∈ {0, . . . , n− 1}? Porque?

29

Defina um algoritmo de geração de números aleatórios a partir de uma função aleatória chaveada.

30

Explique o cenário de segurança de um atacante capaz de escolher textos em claro para a v́ıtima encriptá-los.

31

Obtenha, explicando passo a passo, a equação que provê o número de funções existentes que mapeiam dois conjunto
de n elementos.

32

O que é uma cifra de blocos?

33

Seja X = {0, 1}. Seja o espaço de chaves K = {0, 1}, o espaço de mensagens X = {0, 1} e a função aleatória
chaveada E(k, x) = x⊕ k. Essa função é segura?

34

Seja X = {0, 1}. Seja o espaço de chaves K = {0, 1}, o espaço de mensagens X = {0, 1} e a função de permutações
aleatórias E(k, x) = x⊕ k. Essa função é segura?

35

Porque são necessários modos de operação para cifras de blocos?

36

Explique porque existem diferentes modos de operação de cifras de blocos?

37

Defina matematicamente o modo de operação ECB.

38

Defina matematicamente o modo de operação CBC.

39

Defina matematicamente o modo de operação CTR.

4



40

Prove que o modo ECB é inseguro.

41

Compare o funcionamento dos modos CBC e CTR.

42

Explique o cenário de segurança de um atacante capaz de escolher textos cifrados para a v́ıtima decriptá-los.

43

Para que são úteis algoritmos codificação de padding.

44

O que é um oráculo de padding?

45

Que tipo de modelo de ameaça considera o uso de oráculos de padding?

5


