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Writeup challenge: RSA1,RSA2,AES, Chemistry Class 

RSA1 
Solver: cod201 

Công cụ cần thiết: 

• RsaCtfTool: công cụ phá mã RSA khi có weak publickey 

o Link: https://github.com/Ganapati/RsaCtfTool 

• Python3,openssl,Kali 

Cú pháp khi dùng RsaCtfTool:  

python3  RsaCtfTool.py -n <n> -e <e> --uncipher <c> [--private] [--attack  <type>] 

Với :  

• <n> là modulus  

• <e> là số mũ công khai 

• <c> là văn bản bị mã hóa  

• [--private] là tham số để yêu cầu hiện privatekey nếu giải được 

• <type> là chỉ định attack khi biết được phương pháp crack 

Khi mở file challenge ra, ta thấy có n,e1,c1. Thử dùng tool nào: 

https://uit-jfm.github.io/
https://github.com/Ganapati/RsaCtfTool
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Vì module factordb bị lỗi(như ảnh sau) 
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Mình sẽ thử tất cả loại attack dưới đây để tìm ra privatekey 

 
 

Thì attack wiener là có ra privatekey; 

 

 

 

Và đây là kết quả 

https://uit-jfm.github.io/
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Vậy là có flag rồi hihi, và nó xuất luôn cho mình private key nè. Lưu privatekey lại backup luôn. 

RSA2 
Solver: cod201, revirven 

Các công cụ cần thiết: Như challenge trên 

Khi mở file challenge ra, đập vào mắt mình chính là… Challenge này dùng lại n của bài RSA1. 

Đầu tiên mình sẽ trích thông tin từ private key ra p với q để có thể giải mã bài này 

openssl rsa -in priv.txt -text -noout 

với priv.txt là tên file privatekey của bài RSA1. 

 

https://uit-jfm.github.io/
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Với p và q là prime1 và prime2, ta đã có đủ dữ kiện để giải bài này 

Cú pháp: 

python3  RsaCtfTool.py -p <p> -q <q> -e <e> --uncipher <c>  

Với  p,q là prime1 và prime2 (sau khi bỏ dấu  : ) 

Vì n = p*q, khi ta đã truyền p và q thì không cần n nữa 

 

Vậy là ra. 

 

P/s: Một thành viên của tụi mình, revirven đã thử tấn công RSA2 bằng RSACTFTOOL với sagemath nhưng sau 3 tiếng thì cả 2 tools đều bó tay. Không biết có cách nào để break nếu k có chall RSA1 không nữa 

 

https://uit-jfm.github.io/
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AES 
Solver: cod201 

Ở challenge này, thuật toán mã hóa là AES-CTR , là thuật toán mã hóa stream.  

 

Ở challenge này BTC đã gợi ý vào wiki đọc thêm, và có 1 đoạn làm mình chú ý: 

 

If the IV/nonce is random, then they can be combined together with the counter using any invertible operation (concatenation, addition, or XOR) to produce the actual unique counter block for encryption. In case of a 

non-random nonce (such as a packet counter), the nonce and counter should be concatenated (e.g., storing the nonce in the upper 64 bits and the counter in the lower 64 bits of a 128-bit counter block). Simply 

adding or XORing the nonce and counter into a single value would break the security under a chosen-plaintext attack in many cases, since the attacker may be able to manipulate the entire IV–counter pair to cause 

a collision. Once an attacker controls the IV–counter pair and plaintext, XOR of the ciphertext with the known plaintext would yield a value that, when XORed with the ciphertext of the other block sharing the same 

IV–counter pair, would decrypt that block.[24] 

Về cơ bản, vì key và VI không bị thay đổi khi tạo 2 ciphertext khác nhau, chỉ cần XOR  ba  cái cipher_hint, cipher_flag và hint là có thể lấy được flag 

Nhưng đời đâu như mơ… 

Chú ý: trong hint, có dấu cách trước https:// 

https://uit-jfm.github.io/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chosen-plaintext_attack
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation#cite_note-24
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Trong source code, khi mã hóa, mỗi vị trí trùng nhau  chung một counter, còn khác nhau là khác counter, nên chúng ta phải cho độ dài 2 đoạn ciphertext bằng nhau bằng cách.. Thêm các số 0 vào sau cipher_flag để bằng độ dài 

cipher_int thì sẽ giải mã được 

 

 

 

 

Chemistry Class 
Unsolved - revirven 

Chall này tụi mình có giải ra các PTHH, tuy nhiên thì tụi mình cũng bótay 

Đáp án các PTHH là; 

311 

281 

212 
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