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Zestaw pytań: Ochrona i poufność danych, studia zaoczne, INF, IST 
 

1. Podstawowe zadania (aspekty) ochrony danych. Różne metody ochrony. 
2. Definicja kryptografii oraz kryptoanalizy. Podstawowe techniki kryptoanalizy. Metody łamania szyfrów.  
3. Zasada działania i zastosowanie algorytmów kryptografii symetrycznej (z kluczem tajnym). 
4. Zasada działania i zastosowanie algorytmów kryptografii asymetrycznej (z kluczem publicznym). 
5. Własności i zastosowania funkcji haszujących: elektroniczny notariusz, ochrona antywirusowa, podpis 

cyfrowy.  
6. Podstawowe własności kongruencji (arytmetyki modularnej). 
7. Stosując zasady arytmetyki modularnej obliczyć yz  mod q (y, z, q – podane), np. 216 mod 17.  
8. Metoda obliczania odwrotności modularnej z wykorzystaniem rozszerzonego algorytmu Euklidesa, np. 

obliczyć odwrotność modularną liczby x=26 modulo 7.    
9. Chińskie twierdzenie o resztach. Podać przykład obliczeniowy.  
10. Definicja reszty kwadratowej, pierwiastka kwadratowego oraz logarytmu dyskretnego modulo  n.  Podać 

przykłady liczbowe.  
11. Twierdzenie Fermata o kongruencjach. Podać przykład potwierdzający prawdziwość. 
12. Zasada działania testu pierwszości oparta o małe twierdzenie Fermata.  
13. Definicja funkcji Eulera. Wyznaczyć wartość funkcji dla wybranego n. 
14. Twierdzenie Eulera o kongruencjach. Podać przykład potwierdzający prawdziwość. 
15. Definicja systemu algebraicznego – ciało.  
16. Ciała skończone (Galois), ciała proste – definicje. Podać przykład liczbowy ciała prostego.  
17. Wyznaczyć tabelki dodawania i mnożenia w ciele prostym GF(p) dla wybranego p. 
18. Wyznaczyć elementy przeciwne i odwrotne w ciele prostym GF(p) dla wybranego p. 
19. Definicja rzędu multyplikatywnego elementu ciała. Własności elementów pierwotnych. 
20. Definicja wielomianu nad ciałem skończonym GF(p). Podać przykład zapisu wielomianu w postaci ciągu 

współczynników należących do wybranego ciała.  
21. Rodzaje wielomianów nad ciałami skończonymi. Definicja wielomianu pierwotnego. 
22. Opisać metodę wyznaczania sekwencji okresowych w oparciu o wielomiany zdefiniowane nad ciałami 

skończonymi GF(p).  
23. Definicja sekwencji pseudolosowej oraz jej własności.  
24. Struktura liniowego generatora sekwencji pseudolosowej LSFR. Podać przykład wyznaczania sekwencji 

pseudolosowej w oparciu o wybrany wielomian o współczynnikach z ciała GF(p).  
25. Zasada działania nieliniowych generatorów sekwencji pseudolosowych (np. generator Geffe, generatory 

sterowane zegarem oraz oparte o problemy trudne obliczeniowo, np. Blum-Micali, RSA, Blum-Blum-Shub).   
26. Zasada konstrukcji ciała rozszerzonego GF(pm) z wykorzystaniem reprezentacji macierzowej elementów.  
27. Zasada konstrukcji ciała rozszerzonego GF(pm) z wykorzystaniem reprezentacji wektorowej elementów.  
28. Metody zapewniania poufności oraz autentyczności (integralności) z wykorzystaniem systemów 

kryptografii symetrycznej i asymetrycznej.   
29. Metody uwierzytelniania podmiotów (słabe, silne, oparte o kryptografię symetryczną i asymetryczną).  
30. Struktura certyfikatu klucza publicznego definiowana w oparciu o standard X.509. Zasada działania 

hierarchicznego systemu certyfikatów oparta o centra certyfikacji - infrastruktura klucza publicznego PKI.  
31. Protokół ustanawiania tajnego klucza sesji oparty o certyfikat podmiotu oraz kryptografię asymetryczną, 

zastosowanie w protokole SSL.  
32. Protokół Needhama-Shroedera symetryczny ustanawiania tajnego klucza sesji i wzajemnego 

uwierzytelniania podmiotów.   
33. Zasada działania protokołu Kerberos.  
34. Protokół uzgadniania klucza sesji Diffie-Hellmana. Podać przykład obliczeniowy oraz omówić problem 

ataków typu man in the middle.  
35. Proste szyfry podstawieniowe – zasada działania. Omówić szyfr Cezara oraz szyfr iloczynowy.  
36. Szyfry podstawieniowe homofoniczne – zasada działania.  
37. Szyfry podstawieniowe wieloalfabetowe – zasada działania. Omówić szyfr Vigenere’a.  
38. Szyfry podstawieniowe poligramowe – zasada działania. Omówić szyfr Playfaira. 
39. Szyfry przestawieniowe (permutacyjne) oparte o figury geometryczne – zasada działania i przykłady. 
40. Szyfry kaskadowe – zasada działania. Omówić szyfr Enigma. 
41. Standard szyfrowania z kluczem tajnym DES – zasada działania. 
42. Standard szyfrowania z kluczem publicznym RSA – zasada działania. 
43. Schemat przesłania wiadomości, od nadawcy do odbiorcy, podpisanej cyfrowo z wykorzystaniem algorytmu 

kryptografii asymetrycznej i zaszyfrowanej algorytmem kryptografii symetrycznej w oparciu o losowy 
klucz sesji wygenerowany przez nadawcę.  


