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A üzenetét sak B érti meg, és harmadik fél nem tud hamis üzene-netet küldeni A nevében B-nek.Probléma: nehézkes és veszélyes a kuls el®zetes egyeztetése, nemdönthet®k el az A és B közötti viták, több szerepl® esetén (pl. üzletiélet) minden reláióban külön kuls kell.
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És például erre használhatók az olyan nagy prímszámok, amelyek� ha úgy tetszik � valójában nem is léteznek, sak a matematikaiképzelet szülöttei.


