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Laboratorium 6 

Szyfry symetryczne 

 
CEL ĆWICZENIA 

 Szyfry symetryczne strumieniowe. 

 Szyfry symetryczne blokowe (tryby ECB, CBC, CFB, OFB). 

 Kryptoanaliza szyfrów symetrycznych (na przykładzie RC4). 

 

ZADANIA DO ZREALIZOWANIA 

Zad. 1. Opisz podstawowe cechy trybów szyfrowania algorytmów blokowych (ECB, CBC, CFB, 

OFB). Wykaż wady oraz zalety poszczególnych trybów. Porównaj zasadę działania 

poszczególnych trybów. Całość zapisz do pliku o nazwie SzyfryBlokowe.txt (do realizacji 

zadania wykorzystaj Notatnik systemu Windows). Plik nazwij jako Tekst_Jawny_1.txt. 

Zad. 2. Wykorzystując program z poprzedniego laboratorium (szyfrowanie algorytmem Vernama) 

zadania pierwszego zaszyfruj plik Tekst_Jawny_1.txt,  utworzony w zadaniu pierwszym. 

Jako klucza użyj pojedynczego znaku spacji. Sprawdź i porównaj szyfrogram z tekstem 

jawnym.  

Zad. 3. Zaszyfruj plik Tekst_Jawny_1.txt, jednakże tym razem jako klucza użyj swojego imienia. 

Porównaj uzyskany szyfrogram z tekstem jawnym.  

Zad. 4. Wczytaj zaszyfrowany plik z zadania 3 w programie CrypTool. Spróbuj przeprowadzić 

kryptoanalizę zakodowanego tekstu.  

Zad. 5. W systemie CrypTool zaszyfruj plik Tekst_Jawny_1.txt, używając algorytmu RC4. Użyj 

dowolnego klucza o rozmiarze 128 bitów. Uzyskany szyfrogram zapisz jako 

Szyfrogram_1.hex 

Zad. 6. Wykorzystując narzędzia systemu CrypTool Spróbuj przeprowadzić kryptoanalizę wyniku 

uzyskanego w zadaniu 5.  

Zad. 7. W systemie CrypTool zaszyfruj dowolny plik algorytmem RC4. Może to być np. plik 

tekstowy (ważne aby rozmiar pliku był zbliżony do rozmiaru pliku Tekst_Jawny_1.txt). 

Plik nazwij jako Tekst_Jawny_2.txt. Użyj tego samego klucza, co w zadaniu 5. Następnie 

zapisz uzyskany wynik jako Szyfrogram_2.hex. 

Zad. 8. Wykorzystując program z poprzedniego laboratorium (ten z algorytmem Vernama) zakoduj 

plik Szyfrogram_1.hex, przy użyciu klucza – pliku Szyfrogram_2.hex. Wynik zapisz jako 

Vernam_Szyfrogram_1_2.hex. 

Zad. 9. Wykorzystując program z algorytmem Vernama zakoduj plik uzyskany w zadaniu 7 

(Vernam_Szyfrogram_1_2.hex), przy użyciu klucza będącego tekstem jawnym dla 

zadania 6, czyli pliku Tekst_Jawny_2.txt. Sprawdź wynik – co uzyskałeś?  

Zad. 10. Powtórz zadanie 8, jednakże jako klucza użyj tym razem wyniku z zadania 8. Co tym razem 

udało się odszyfrować?  

Zad. 11. Przygotuj jeszcze jeden plik tekstowy, o nazwie Tekst_Jawny_3.txt (o długości zbliżonej 

do długości plików Tekst_Jawny_1 oraz Tekst_Jawny_2.txt). Zaszyfruj plik z 

wykorzystaniem algorytmu RC4 oraz klucza z zadania 5. Plik wynikowy nazwij 

Szyfrogram_3.hex. Sprawdź, czy także ten plik można odkodować z zastosowaniem 

powyższych metod kryptoanalizy szyfrów symetrycznych. 

Zad. 12. Zrealizuj zadania 5-9 wykorzystując tylko i wyłącznie środowisko CrypTool. Do realizacji 

wykorzystaj szyfrowanie algorytmami Vernama oraz RC4. 
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Zad. 13. Poeksperymentuj z algorytmem Vernama oraz plikami Tekst_Jawny_1.txt, 

Tekst_Jawny_2.txt, Tekst_Jawny_3.txt, Szyfrogram_1.hex, Szyfrogram_2.hex, 

Szyfrogram_3.hex. Jakie są zależności pomiędzy tymi plikami? Spróbuj matematycznie 

uzasadnić wadę algorytmów symetrycznych, w których wykorzystany jest ten sam klucz do 

szyfrowania wielu wiadomości. 

 


