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Introduction to Modern Cryptography (0368.3049.01) – Ex. 5

Submission in pairs on 1/2/12, 4pm

0.5 bonus points (out of 10) will be given to printed submissions.
Note: There are 4 questions in this exercise.

1. Commitments. Consider the following Commitment scheme:

• Public Parameters: primes p, q where p = 2q + 1, and two elements g1, g2 ∈ Z∗p of
order q. (I.e., g1, g2 are generators of a q-order subgroup G of Z∗p.

• To commit to s ∈ Zq, Alice chooses r
R← Zq and sends C = gs

1g
r
2 (mod p).

• To open the commitment Alice publishes (s, r)

• To check the commitment Bob verifies that the values (C ′, s′, r′) satisfy C ′ = gs′
1 gr′

2

(mod p)

In the following assume that the discrete-Log problem in G is hard (cannot be solved in poly-
nomial time). Assume that Alice and Bob are both limited to polynomial-time computation.

(a) Does Bob learn something before Alice opens the commitment? What if Bob is compu-
tationally unbounded?

(b) Can Alice change the value s without being caught after the committing phase? What
if Alice is computationally unbounded?

We say that the public-parameters are good if: (1) p and q are large primes (at least 512 bits
long), (2) p = 2q + 1, and (3) the elements g1, g2 ∈ Z∗p are of order q.

(c) Say that one of the parties chose the parameters. How can the other party verify that
the parameters are good?

(d) Say that Alice chooses good parameters. Can she cheat in the protocol?

(e) Say that Bob chooses good parameters. Can he cheat in the protocol?

(f) Suggest a way to let one of the parties choose the parameters while keeping the protocol
secure.

2. Sigma Protocol. Let G be a cyclic group of prime order p, g1, g2 ∈ G be two generators of
G, and h1, h2 ∈ G be two group elements. Assume that all the above parameters are public.
Peggy claims that h1 = gx

1 and h2 = gx
2 for the same x ∈ Zp.

(a) Describe a Sigma protocol (Lecture 10 slide 32) that allows Peggy to prove this to Alice.

(b) Prove the completeness property.

(c) Prove the special soundness property.

(d) Describe the Simulator and show that it perfectly emulates the view of an honest verifier.
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3. Fun with Secret Sharing. When planning a system of a nuclear missile launch we would
like to make sure that a single lunatic will not be able to launch a missile. We would prefer
that two lunatics will not be able to do so, as well. We would like that at least three out of
five colonels will be crazy enough to permit a launch. It was decided to use an (3, 5)-secret
sharing scheme where five colonels receive shares of the launch password S.

Three colonels Alice, Bob and Carol are sitting inside the bunker when a launch order is
received directly from the prime-minister (who is the only single lunatic authorized to order
a launch). Two of the colonels reveal their true shares, but the third, who is interested in
stopping the launch, reveals a false share. Therefore when the three colonels reconstruct the
secret they get a false secret S′.

(a) Prove that given the three shares an honest colonel cannot discover which of the other
two is to blame for the failed launch.

(b) It turns out that the above launch order was an exercise designed to test the missile
launch system. As Alice, Bob and Carol reconstructed a false secret a military police
investigator (who has no knowledge of S) arrives at the base and interrogates all five
colonels. Explain how can the investigator find the guilty colonel.

(c) Propose a modification of the system to prevent this kind of cheating. Your suggestion
should ensure that each coalition of less than three colonels will have no information
on the secret. Hint: Bit commitment might prove useful.
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 4שאלה 

על ההצבעה להיות חשאית במובן . מעוניין לבצע הצבעה טלפונית בממשלה) מ"להלן רוה(ראש הממשלה 
הכנסת קבעה שהצבעות טלפוניות ). בנוסף לשר עצמו כמובן(מ יודע מה הצביע כל שר "רק רוה: הבא

 2/(n+1)ות כלומר לפח(ל תקפות רק אם רוב מוחלט של יותר ממחצית השרים הצביעו בעד ההחלטה "כנ
ראש הממשלה מוכיח , בסוף ההצבעה). זוגי- הוא איnונתון שמספר השרים , מהשרים הצביעו בעד

בהתאם למפתח שנור , י כך שהוא משיג חתימת שנור על נוסח ההחלטה"ע, שנתקבלה החלטת ממשלה
 .)תזכורת על חתימות שנור נתונה למטה. (הפומבי של הממשלה

 :שנור הפרטי של הממשלהאין איש יחיד המחזיק במפתח 
ומיד , Zq באקראי מתוך Suהיועץ המשפטי של הממשלה בוחר את מפתח השנור הפרטי של הממשלה 

 מפרסם את מפתח שנור הפומבי, n מתוך 2/(n+1)מחלק אותו לשרים בחלוקת סוד שמיר 
 )α -Su

 (mod p) (ומשמיד את , ברשומותSu. 

מחשב , Zq ∈ a1,…,a(n-1)/2 עץ המשפטי בוחר באקראי היו: כלומר חלוקת הסוד מתבצעת באופן הבא
 את הפולינום

P(z)=S+a1z+a2z
2
+···+a(n-1)/2z

(n-1)/2
 (mod q) 

 .i∈{1,…,n}כאשר , i- לשר הSi=P(i)ומחלק את 
 

 :חתימת שנור מתבצעת באופן הבא: תזכורת
Z- בqדר  איבר מסα-ו, Hash פונקצית p-1 ,h ראשוני המחלק את  q,  ראשוני גדולpיהיה 

*
p. 

v=α -Suהמפתח פומבי הוא . Zq נבחר באקראי מתוך  Suמפתח פרטי 
 (mod p). 

x= αrומחשב , Zq באקראי מתוך rהחותם בוחר , mביצירת החתימה על הודעה 
 mod p ,e=h(x,m), 

y=r+se mod q . החתימה עלm היא (e,y). 
x'=αyבבדיקת החתימה מחשב הבודק 

v
e
 mod p , ובודק האםeה ל שוו-h(x',m). 

 
מ מספק לכל שר את נוסח הצעת "בסבב הראשון רוה. פרוטוקול החתימה בממשלה מתבצע בשני סבבים

 .=mod p irαxiמ את "ומספק לרוה, Zq- באקראי מriהוא בוחר , אם השר מסכים. mההחלטה 
x=αr -כך ש (x-ל xi-מ משלב את ערכי ה"מתבצע סבב שני בו רוה, באם להצעה יש רוב

 mod pו -r 
מ מספק לכל אחד מן השרים שמסכימים "רוה). מ"ים לו היו ידועים לרוה-ri-הערך שהיה משולב מה

 ליצירת חתימה yi-מ משלב את ערכי ה"רוה. yi  מ ערך"ובתגובה כל שר מחזיר לרוה, xלהחלטה את 
(e,y)מ משלב את הערכים "ד רוהבהמשך השאלה תתאר כיצ.  המתאימה למפתח הפומבי של הממשלה

 .ל"הנ

∑mod qי חישוב מהצורה " יכול להעשות עn מתוך kהוכח ששחזור סוד בשיטת שמיר  .א
∈Gi

ii
Sb ,

ולכן ידוע לכל מי  (G תלוי בזהות השחקנים בקבוצה bi- המשחזרים וk הינה קבוצת Gכאשר 
 ).G-שיודע מי המשתתפים ב

משלב ראש  כיצד, yiכלומר כיצד מחשב כל שר את , כמההשלם את פרטי הסבב השני של הס .ב
 ? וכיצדeמי מחשב את ? x- לxi-ואיך משלב את ערכי ה? y- לyi-הממשלה את ערכי ה

, כלומר(הראה שהחתימה המתקבלת היא חתימת שנור תקפה למפתח הפומבי של הממשלה 
 ).בדיקת החתימה מצליחה

כך , מ" ההחלטה מעוניין להכשיל את רוהשר שאינו בוחל באמצעים פסולים ומתנגד להצעת .ג
 ?כיצד יוכל לבצע השר את זממו. שהחתימה שתיווצר לא תהא חתימת שנור תקפה

מסקנות הועדה היו . הוקמה ועדת בדיקה, לאחר שתהליך ההצבעה נסתיים בחתימה לא תקפה .ד
יד כך שיתפוס שר סורר מ,  שהוא מקבל מכל שרyi-מ לבדוק את ה"שמרגע זה ואילך על רוה

הצע שינוי שאינו משנה . ויפטרו עוד באותה שיחת הטלפון, כשהוא משוחח איתו בסיבוב השני
 .י היועץ המשפטי"אלא רק מוסיף מידע המפורסם ברבים ע, את המידע העובר בעת ההצבעה

. פנה אחד השרים לתקשורת וטען שהוא הצביע נגד הצעת ההחלטה', לאחר התיקון מסעיף ד .ה
בנוסף . מ מעוניין לחשוף את השקר"רוה, לכן. ר משקר לתקשורתמ נעלב מכך שהש"רוה

 .הוא מפרסם את כל חלופת המידע שביצע עם השר בפרוטוקול, לחתימה וההחלטה שכבר פרסם
גם לאחר חשיפת המידע מהפרוטוקול , כלומר. הראה שמידע זה לא מוכיח שהשר משקר

 .מתקיימת תכונת ההתכחשות של החותמים
 


