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גרפיה. מחקרו יקה וקריפטותחומי המחקר המרכזיים של פרופ' קלר הם קומבינטור

ת בתחומים עיובטכניקות של אנליזה מתמטית בפתרון בומבינטוריקה מתמקד בשימוש קב

. בפרט, הוא השתמש בשיטות מאנליזת פורייה כדי לפתור מספר בעיות פתוחות שונים

האפשרות -שנים בקומבינטוריקה אקסטרמלית וכדי להשיג גרסה יציבה של משפט אי-ארוכות

ל ארו בתורת הבחירה החברתית. בקריפטוגרפיה, הוא חוקר את הבטיחות הקלאסי ש

למחקר זה מטרה כפולה:  המעשית של מערכות ההצפנה בהן אנחנו משתמשים בחיי היומיום.

ולהחליף אותן  במערכות ההצפנה שלנו וב, הוא מאפשר לגלות פרצות אבטחהלעתיד הקר

אפשר לבנות מערכות הצפנה בטוחות וא מו לרעה, ולעתיד הרחוק יותר, הלפני שאלה ינוצל

 "אינטרנט הדברים" ם להשתמש בעידןעבור המכשירים החדשים הרבים בהם אנו צפויי

(Internet of Things)יחד עם ברקן וביהם( פרצת אבטחה . במסגרת מחקר זה, הוא מצא( 

. בעקבות הגילוי, המערכת GSMקשה במערכת ההצפנה של רשת התקשורת האלחוטית 

יתה בשימוש של למעלה ממיליארד משתמשים ברחבי העולם, הוחלפה במערכת חדישה שהי

    ובתקווה בטוחה יותר.  
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