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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ
Байт - послідовність з 8 бітів. У контексті алгоритму AES байт
розглядається як елемент поля Галуа.
Слово (word) - послідовність з 4 байтів.
Блок - послідовність з 16 байтів, над якою оперує алгоритм. Блок
служить вхідним і вихідним даними алгоритму. Байти в блоці нумеруються з
нуля.
Ключ - послідовність з 16, 24 або 32 байтів, використовувана як ключа
шифрування. Байти в ключі нумеруються з нуля. Ключ, поряд з блоком, є
вхідними даними алгоритму.
Форма (state) - двовимірний масив байтів, що складається з чотирьох
рядків. В алгоритмі AES форма використовується для представлення блоку.
Раунд - ітерація циклу перетворень над формою. Залежно від довжини
ключа раундів може бути від 10 до 14.
Ключ раунду (round key) - ключ, застосовуваний у раунді.
Обчислюється для кожного раунду.
Таблиця

підстановок

(S-box)

-

таблиця,

що

задає

бієктивне

відображення байта в байт.
Зворотна таблиця підстановок - таблиця, що задає відображення,
зворотне заданому таблицею підстановок.
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ВСТУП
Актуальність теми. Інформація - це одна з найцінніших речей у
сучасному житті. Поява глобальних комп'ютерних мереж зробила простим
отримання доступу до інформації як для окремих людей, так і для великих
організацій. Але легкість і швидкість доступу до даних за допомогою
комп'ютерних мереж, таких як інтернет, також зробили значними наступні
загрози

безпеки

даних

при

відсутності

заходів

їх

захисту:

це

неавторизований доступ до інформації, її зміна, неавторизований доступ до
мереж та інших сервісів, мережеві атаки, такі як повтор перехоплених
раніше транзакцій і атаки типу "відмова в обслуговуванні".
Різні люди розуміють під шифруванням різні речі. Діти грають у
іграшкові шифри й секретні мови. Це, однак, не має нічого спільного зі
справжньою криптографією. Справжня криптографія (strong cryptography)
повинна забезпечувати такий рівень таємності, щоб можна було надійно
захистити критичну інформацію від розшифровки великими організаціями такими як мафія, транснаціональні корпорації і великі держави. Справжня
криптографія у минулому використовувалася лише у військових цілях.
Проте зараз, з становленням інформаційного суспільства, вона стає
центральним інструментом для забезпечення конфіденційності.
По мірі створення інформаційного суспільства, великим державам
стають доступні технологічні засоби тотального нагляду за мільйонами
людей. Тому криптографія стає одним з основних інструментів, які
забезпечують конфіденційність, довіру, авторизацію, електронні платежі,
корпоративну безпеку і незліченну безліч інших важливих речей.
Криптографія не є більш секретом військових, з яким не варто
зв'язуватися. Широке поширення криптографії є одним з небагатьох способів
захистити людину від ситуації, коли вона раптом виявляє, що живе в
тоталітарній державі, яка може контролювати кожен її крок.
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У сучасному суспільстві велику роль відіграють комп'ютери, і взагалі
електронні засоби передачі, зберігання, та обробки інформації. Для того щоб
інформаційні технології можна було використовувати в різних областях,
необхідно забезпечити їх надійність і безпеку. Під безпекою (у широкому
сенсі) розуміється здатність інформаційної системи зберігати свою цілісність
і працездатність при випадкових або навмисних зовнішніх впливах. Тому
широке використання інформаційних технологій призвело до бурхливого
розвитку різних методів захисту інформації, з яких основними можна,
мабуть, назвати, завадостійке кодування і криптографію.
Найпростіші способи шифрування з'явилися дуже давно, однак
науковий підхід до дослідження та розробки криптографічних методів
з'явився тільки в минулому столітті. До теперішнього часу криптографія
містить безліч результатів (теорем, алгоритмів), як фундаментальних, так і
прикладних. Заняття криптографією неможливо без серйозної математичної
підготовки. Особливо необхідні знання в області дискретної математики,
теорії чисел, абстрактної алгебри і теорії алгоритмів. Разом з тим не слід
забувати, що криптографічні методи призначені в першу чергу для
практичного застосування, а теоретично стійкі алгоритми можуть виявитися
незахищеними перед атаками, не передбаченими математичною моделлю.
Тому після аналізу абстрактної математичної моделі завжди необхідний
аналіз отриманого алгоритму з урахуванням ситуації, в якій він буде
використовуватися на практиці.
Ця дипломна робота, насамперед, ставить для себе завдання
ознайомити читача з основами криптографії, проаналізувати найбільш
поширені та безпечні алгоритми та детально розібрати їх структуру.
Метою даної роботи є створення програмного продукту, який реалізує
шифрування будь-яких користувацьких файлів з метою їх захисту від
зловмисників.
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Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні
завдання:
 Зробити огляд літератури по даній темі
 Визначити основні принципи криптографії
 Дослідити недоліки та переваги між різними алгоритмами
шифрування
 Вибрати найбільш оптимальний алгоритм по якості шифрування
та швидкістю роботи
 Реалізувати програмний продукт на основі вибраного алгоритму
Структура дипломної роботи. Дипломна робота побудована за
класичним принципом, викладена на

сторінках машинописного тексту ,

складається з вступу, огляду літератури, аналізу алгоритмів, опису реалізації
програмного продукту, висновків. Список літератури включає джерела.
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РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ КРИПТОГРАФІЇ
Криптографія - це наука про способи перетворення інформації з метою
її захисту від незаконних користувачів. Методи рішення протилежного
завдання (злом криптографічного захисту) становлять предмет іншої науки криптоаналізу. Разом з тим, було б неправильним розділяти криптографію і
криптоаналіз. І криптографія, і криптоаналіз вивчають одні й ті ж об'єкти,
але з різних точок зору. Тому вони швидше є двома частинами однієї і тієї ж
науки (вона називається «криптологія»), а не незалежними дисциплінами.
Вивчати їх теж треба спільно, тому що неможливо серйозно займатися
криптографією (наприклад, розробляти шифри), не вивчивши криптоаналіз.
Таким чином, наш предмет правильніше було б називати криптологією.
Однак, з огляду на сформовану традицію, усюди в даних методичних
вказівках використовуватиметься термін «криптографія». Проблеми та
методи криптоаналізу зараз будуть порушені тільки побічно, докладний
виклад цих методів описаний в [1-4].
1.1 Основні завдання криптографії
Криптографія виникла як наука про методи шифрування, і довгий час
саме шифрування (тобто захист переданих або збережених даних від
несанкціонованого читання) залишався єдиною проблемою, досліджуваною
криптографією. Проте останнім часом, у зв'язку з бурхливим розвитком
інформаційних технологій, виникло безліч нових застосувань, безпосередньо
не

пов'язаних

з

приховуванням

секретної

інформації.

Необхідність

застосування криптографічних методів випливає з умов, в яких відбувається
зберігання та обмін інформацією.
У сучасних інформаційних системах дуже часто відбувається обмін
даними в колективах, члени яких не довіряють один одному. В якості
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прикладів можна навести підписання контрактів або інших документів,
фінансові операції, спільне прийняття рішень тощо. У таких ситуаціях
необхідні кошти, що гарантують, що в процесі обміну або зберігання
інформація не буде піддана перекручуванням, або не буде підмінена цілком.
Таку гарантію може дати тільки застосування науково обґрунтованих
криптографічних методів. Отже, метою застосування криптографічних
методів є захист інформаційної системи від цілеспрямованих руйнуючих дій
(атак) з боку супротивника. Способи захисту істотно залежать від ситуації:
від якого роду загрози необхідно захищатися, якими можливостями володіє
супротивник.
1.2 Основні цілі криптографії
Роблячи

висновки

із

основних

завдань

криптографії,

можна

сформувати основні цілі, які стають перед криптографією. Це:
•

Забезпечення

конфіденційності

даних

(запобігання

несанкціонованого доступу до даних). Це одна з основних завдань
криптографії, для її вирішення застосовується шифрування даних, тобто таке
їх перетворення, при якому прочитати їх можуть тільки законні користувачі,
володіють відповідним ключем.
• Забезпечення цілісності даних - гарантії того, що при передачі або
зберіганні дані не були модифіковані користувачем. Під модифікацією
розуміється вставка, видалення або підміна інформації, а також повторна
пересилка перехопленого раніше тексту.
• Забезпечення аутентифікації. Під аутентифікацією розуміється
перевірка дійсності суб'єктів (сторін при обміні даними, автора документів, і
т.д.) або автентичності самої інформації. Окремим випадком аутентифікації є
ідентифікація - процедура доказу суб'єктом того, що він дійсно є саме тим,
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за кого себе видає. У багатьох випадках суб'єкт X повинен не просто довести
свої права, але зробити це так, щоб перевіряючий суб'єкт (Y) не зміг згодом
сам використовувати отриману інформацію для того, щоб видати себе за X.
Подібні докази називаються «доказами із нульовим розголошенням».
• Забезпечення неможливості відмови від авторства - запобігання
можливості відмови суб'єктів від вчинених ними дій (зазвичай –
неможливості відмови від підпису під документом). Ця задача невіддільна
від двоїстої - забезпечення неможливості приписування авторства. Найбільш
яскравий приклад ситуації, в якій стоїть таке завдання - підписання договору
двома або великою кількістю осіб, які не довіряють один одному. У такій
ситуації всі сторони повинні бути впевнені в тому, що в майбутньому, поперше, жоден з підписантів не зможе відмовитися від свого підпису і, подруге, ніхто не зможе модифікувати, змінити або створити новий документ
(договір) і стверджувати, що саме цей документ був підписаний. Основним
способом вирішення даної проблеми є використання цифрового підпису.
Крім перерахованих основних завдань та цілей можна назвати також
електронне голосування, жеребкування, поділ секрету (розподіл секретної
інформації між декількома суб'єктами таким чином, щоб скористатися нею
вони могли тільки всі разом) і багато іншого. Докладний опис
криптографічних додатків можна знайти в [1-4]. У даній теоретичній частині
дипломної

роботи

розглядається

тільки

перша

категорія

додатків

криптографії - забезпечення конфіденційності даних.

1.3 Шифрування та кодування
Чим шифрування відрізняється від кодування? Слова «кодування» і
«шифрування» часто використовуються як синоніми. Проте в сучасній
прикладній математиці (до якої можна віднести і криптографію) ці терміни
розділяються. Під шифруванням розуміється таке перетворення тексту
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(повідомлення), в результаті якого прочитати перетворений текст може
тільки той, хто володіє спеціальним ключем. Кодуванням називається будьяке перетворення даних з однієї форми подання в іншу. Таким чином, крім
шифрування, термін «кодування» включає в себе також так зване
«Завадостійке кодування» (перетворення тексту, дозволяє відновлювати його
в разі збою при передачі або зберіганні), стиснення даних і т.п. В широкому
сенсі, кодуванням можна назвати також сканування тексту або зображення
(інформація перетворюється з візуального подання до цифрове), і навіть
введення текстів з клавіатури.

1.4 Модель криптографічної системи
Найпростішу модель криптографічної системи можна зобразити так, як
показано на малюнку (див. рис. 1). Таким чином, є якась інформаційна
система, що включає двох або більше абонентів (законних користувачів) і
канал

(або

канали),

за

якими

абоненти

можуть

обмінюватися

повідомленнями.
Є

також

користувача.

можливість

Противник

появи

може

противника,

перехоплювати

тобто

незаконного

повідомлення,

що

передаються абонентами один одному.

Рисунок 1.1 – найпростіша модель криптосистеми
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Тут необхідні наступні пояснення.
 По перше, противник може бути як зовнішнім (тобто не входити
до числа абонентів системи), так і внутрішнім (бути абонентом
системи). В останньому випадку цей абонент вважається
незаконним користувачем, якщо він намагається отримати
доступ до повідомлень, на які не має права (наприклад,
конфіденційні

повідомлення,

якими

обмінюються

інші

абоненти).
 По-друге, противник може перехоплювати повідомлення з
різними

цілями

-

наприклад,

з

метою

розголошення

перехоплюваної інформації (використання цієї інформації в своїх
цілях або передача інформації іншій особі), підміни або імітації
повідомлення і т.д.
Такі цілі називаються погрозами. Для захисту від різних видів загроз
необхідно застосовувати різні криптографічні методи. Розглянуте нами
завдання забезпечення конфіденційності інформації являє собою завдання
захисту від загрози розголошення. Нарешті, слід мати на увазі, що описана
модель може застосовуватися і у випадках, зовні відмінних від обміну
повідомленнями. Наприклад, при захисті даних, що зберігаються на
комп'ютері, можна вважати, що абонент А і абонент Б - одна і та ж особа, яка
працює з даними в різні моменти часу. У цьому випадку «каналом» є
жорсткий диск комп'ютера, на якому зберігаються дані. Отже, розглядається
модель, в якій супротивник має доступ до каналу передачі повідомлень.
Тому абонент, який передає повідомлення (відправник) повинен перед
відправкою перетворити інформацію (відкритий текст) в закритий текст
(який називається шифротекст, зашифрованим текстом або криптограмою).
Перетворення відкритого тексту в шифротекст називається шифруванням.
Абонент, що отримав такий зашифрований текст (одержувач), за допомогою
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зворотного

перетворення

(розшифрування,

розшифровки)

відновлює

вихідний відкритий текст.
Процедури шифрування й розшифрування використовують деякі
секретні дані, звані ключами, причому в деяких криптосистемах ключ
шифрування і ключ розшифрування збігаються, а в інших - різняться. Ключі
відомі тільки абонентам криптосистеми, причому для обміну даними з
різними користувачами один і той же абонент може використовувати різні
ключі. Противник не знає ключ розшифрування, але може спробувати
розкрити шифр, тобто або підібрати ключ, або перетворити зашифрований
текст у відкритий яким-небудь іншим способом. Методи розкриття шифрів
називаються криптоаналізом, а противник, що застосовує ці методи криптоаналітиком. Успіх криптоаналізу залежить як від властивостей
криптографічної системи, так і від наявних у супротивника ресурсів (час,
потужність обчислювальних машин тощо).
Здатність шифру (криптосистеми) протистояти спробам злому (атакам)
називається

стійкістю

шифру.

Існують

абсолютно

стійкі

системи

шифрування, однак вони дуже не зручні і вимагають великих витрат при
використанні. Жодна із широко використовуваних на практиці систем
шифрування не є абсолютно стійкою.
Це означає, що якщо противник має необмежені ресурсами і достатньо
широкі можливостями для атаки (наприклад, має доступ до деяких відкритих
текстів і відповідних їм шифротекстам, отриманим з використанням одного і
того ж ключа), то рано чи пізно він зможе зламати шифр. Однак якщо вигода
від використання отриманої інформації буде менше, ніж витрати на злом,
противник навряд чи буде цим займатися. Тому при виборі алгоритму
шифрування необхідно точно оцінити співвідношення цінності інформації,
яка захищається, стійкості шифру і зручності його використання - інакше
витрати на захист інформації можуть перевищити вартість самої інформації.
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1.5 Формальна модель і класифікація шифрів
Введемо формальне визначення шифру і його складових частин [4].
Нехай T, C і K - кінцеві безлічі можливих відкритих текстів, шифротекстів та
ключів. Зазвичай кожна з цих множин являє собою безліч слів в деякому
алфавіті, причому алфавіти відкритих текстів, шифротекстів і ключів можуть
розрізнятися. Для більшості сучасних систем шифрування відкриті тексти,
шифротексти і ключі являють собою слова в алфавіті {0,1}, тобто
послідовності нулів та одиниць.
Процедура шифрування задається функцію Ek: T → C, яка відображає
перетворення безлічі відкритих текстів в безліч шифротекстів залежно від
деякого ключа k (k ∈ K).
Аналогічно, процедура розшифрування Dk: C → T також залежить від
ключа k і відображає перетворення безлічі шифротекстів в безліч відкритих
текстів.
Так як одержувач завжди повинен мати можливість по шифротексту
відновити вихідний текст, то при будь-якому k з K функції Ek і Dk повинні
задовольняти умові: Dk ° Ek = I, де I - тотожне відображення T в T.
Тут необхідні деякі пояснення. У багатьох криптографічних системах
передбачається, що відкритий текст, шифротекст і ключ - це цілі числа. Таке
припущення зручно для побудови і обґрунтування алгоритмів шифрування і
розшифрування, оскільки числові функції добре вивчені. Разом з тим, це не
обмежує область застосування таких алгоритмів, бо будь-який текст,
записаний за допомогою літер, наприклад, російського алфавіту, завжди
можна представити у вигляді цілого числа. Зазвичай для цього кожен символ
алфавіту кодують набором нулів і одиниць (наприклад, у відповідності з
таблицею ASCII), і текст представляють у вигляді послідовності кодів
відповідних символів, записаних один за одним. Отримана послідовність
нулів і одиниць є числовим представленням тексту.

БС41с.4111.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

13

Також часто при реалізації алгоритмів шифрування і розшифрування
буває зручно вважати, що довжина ключа, використовуваного для
перетворення тексту, дорівнює довжині самого тексту або залежить від
довжини тексту якимось певним чином.
Очевидно, що якщо ключ використовується для шифрування кількох
текстів, його довжина не може залежати від довжини кожного конкретного
тексту. У цьому випадку перед шифруванням тексту роблять так: на основі
даного секретного ключа фіксованої довжини з допомогою певного
алгоритму формують ключ шифрування, що має необхідну довжину, і саме
отриманий ключ шифрування використовують для перетворення тексту.
Найпростішим способом сформувати ключ шифрування потрібної
довжини є періодичне повторення символів секретного ключа. Наприклад, з
секретного ключа k = (k1, k2, ..., kn) можна отримати ключ шифрування (k1,
k2, ..., kn, k1, k2, ..., kn, k1, k2, ..., kn, k1 ...) довільної довжини.
Сучасні системи шифрування можна розділити на два великі класи:
• Симетричні (один ключ) системи - в них для шифрування й
розшифрування тексту використовується один і той же ключ k.
• Асиметричні (два ключі) системи використовують різні ключі
для шифрування і розшифрування тексту. Для таких систем ключ k можна
представити у вигляді пари (ke, kd), де частина ke використовується для
шифрування, а kd - для розшифрування.
Висновки до розділу 1
З розвитком розгалужених інформаційних систем та мереж стало
актуальним

питання

забезпечення

цілісності,

конфіденційності

та

достовірності інформаційних ресурсів за рахунок використання новітніх
методів криптографії. На сьогодні при побудові криптографічних систем
захисту

інформації

функціонування,

необхідно

можливість

звертати

реалізації

увагу

на

захищених

середовище
каналів
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інформації, доцільність використання певних алгоритмів шифрування,
спроможність системи протистояти різним типам загроз. Основною вимогою
при реалізації криптосистеми є використання криптостійкого алгоритму
шифрування, бо саме він виступає гарантом стійкості системи до різного
роду несанкціонованих дій з боку порушника. Тому вибір алгоритму
вважається одним з найважливіших завдань при побудові криптостійкої
системи захисту інформації.
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РОЗДІЛ 2 СИСТЕМИ ШИФРУВАННЯ
2.1 Симетричні шифри
До симетричних систем шифрування відносяться такі системи, в яких
для шифрування і для розшифрування використовується один і той же ключ.
Тому такі системи називають також одноключовими.
Залежно від типу перетворення, виконуваного над відкритим текстом
при шифруванні, симетричні системи шифрування можна розділити [6] на
шифри заміни, шифри перестановки та композиційні шифри.
До шифрів заміни відносяться перетворення, при яких фрагменти
відкритого тексту (окремі символи або групи символів - блоки) замінюються
деякими символами або групами символів в шифротексту. Метод
шифрування гамуванням, в принципі, також є різновидом шифрів заміни.
Але зазвичай гамування виділяють в окремий тип шифрування, оскільки за
багатьма практично важливими параметрами воно відрізняється від
«звичайних»

шифрів

заміни.

Шифри

перестановки

для

отримання

шифротексту лише переставляють символи відкритого тексту місцями.
Найбільш поширені композиційні шифри, представляють собою
послідовне застосування декількох процедур шифрування різних типів.
2.1.1 Шифри перестановки
Ключем шифру перестановки є перестановка номерів символів
відкритого тексту. Це, зокрема, означає, що довжина ключа шифрування
повинна дорівнювати довжині перетворюваного тексту. Для того щоб із
секретного ключа отримати ключ шифрування, зручний для використання, в
шифрах перестановки, запропонований ряд методів.
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За допомогою одного з таких методів формуються так звані маршрутні
перестановки. Відкритий текст записують у деяку геометричну фігуру
(найчастіше - прямокутник) за деякою траєкторією, а потім, виписуючи
символи з цієї фігури по іншій траєкторії, отримують шифротекст.
Наприклад

запишемо

фразу

«це

маршрутна

перестановка»

в

прямокутну таблицю розміром 3 × 9, рухаючись по рядках, зліва направо і
пропускаючи прогалини (див. рис.2.1).
ц

е

м

а

р

ш

р

у

т

н

а

п

е

р

е

с

т

а

н

о

в

к

а

Рисунок 2.1 – Приклад маршрутної перестановки
Для шифрування тексту випишіть з цієї таблиці літери, рухаючись по
стовпцях зверху вниз: цннеаомпваекррашерсутт. Через свою низьку
криптостійкість, в сучасних криптографічних системах шифри перестановки
використовуються тільки як складова частина композиційних шифрів.
2.1.2 Шифри заміни
Найпростішим з шифрів заміни є одноалфавітна підстановка, звана
також шифром простої заміни. Ключем такого шифру є взаємно однозначне
відображення (підстановка) F алфавіту відкритого тексту (X) в алфавіт
шифротексту (Y): F: X↔Y.
Зафіксуємо нумерацію символів в алфавітах X і Y: X = {x1, x2, ... xn},
Y = {y1, y2, ... yn}. Тоді відображення F фактично задається перестановкою π
порядку n = | X | = | Y |: при шифруванні символ xi відкритого тексту
замінюється на символ yπ (i) шифротексту. Ця перестановка може бути
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задана або таблицею, або за допомогою формули. При вираженні за
допомогою формули значення π (i) представляється у вигляді виразу,
залежного від i.
Типовим прикладом шифру заміни є шифр Цезаря. Цей шифр реалізує
наступне перетворення тексту, записаного за допомогою латинського
алфавіту: кожна буква відкритого тексту замінюється літерою, що стоїть на
три позиції пізніше неї в алфавіті (при цьому алфавіт вважається записаним
по колу, тобто після букви 'z' йде буква 'a').
Наприклад, відкритий текст 'secret' буде перетворений в 'vhfuhw'. Ключ
для шифру Цезаря можна задати у вигляді такої таблиці (див. рис. 2.2). У
першому рядку записані букви відкритого тексту, у другій - відповідні їм
букви шифротексту.

Рисунок 2.2 – Ключ для шифру Цезаря
Шифр Цезаря можна описати і у вигляді формули. Для цього
пронумеруємо букви латинського алфавіту числами від 0 до 25: a = 0 b = 1,
..., z = 25. Тоді правило заміни можна описати наступним чином: буква з
номером i замінюється на букву з номером i + 3 (mod 26), де операція 'mod
26' означає обчислення залишку від ділення на 26.
Зрозуміло, можливий узагальнений варіант шифру Цезаря, при якому
літера з номером i замінюється на букву з номером i + k (mod 26). У цьому
випадку ключем шифру є число k. Ще більше узагальнивши цей метод, ми
прийдемо до сімейства афінних шифрів. Для алфавіту з n символів {a1, a2,
..., an} аффінним шифром називається процедура, що замінює вхідний
символ ai на символ aj, де j = k⋅i + l (mod n).
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Шифри простої заміни на даний час не використовуються, оскільки їх
стійкість невелика. Методи злому таких шифрів засновані на аналізі
частотності окремих символів і їх комбінацій.
Справа в тому, що в будь-якій мові різні літери і комбінації з двох,
трьох або більшої кількості букв мають характерні частоти повторень у
текстах. Наприклад, у текстах російською мовою найчастіше зустрічається
буква 'О', потім, в порядку убування частоти, йдуть літери 'Е' (вважаючи, що
'Е' і 'Ё' - одна і та ж буква), 'А', 'И', 'Т' і т.д. Для англійської мови аналогічна
послідовність найчастіших букв: 'E', 'T', 'A', 'I', 'N'. Найчастішим символом в
текстах є, однак, не буква, а символ пропуску. В [4, Додаток 1] наведені
повні таблиці частот для окремих букв і для біграм (пар літер).
Ясно, що при використанні шифру простої заміни частота повторень
зашифрованих символів в шифротексті збігається з частотою повторень
відповідних вихідних символів у відкритому тексті. Це дозволяє досить
легко

розкрити

такий

шифр.

Більш

тонкі

характеристики

(облік

сполучуваності різних букв) дозволяють навіть автоматизувати процес
злому.
Для того щоб збільшити стійкість шифрів заміни, застосовують
багатоалфавітну заміну. Процедура шифрування для багатоалфавітної заміни
включає набір підстановок {π1, π2,.., Πm} і функцію-розподільник ψ (k, i),
задану послідовність застосування підстановок πi. При шифруванні i-го
символу відкритого тексту застосовується підстановка з номером ψ (k, i), де
k - ключ шифрування.
Окремим випадком багатоалфавітної заміни є шифр Віженера.
Формально цей шифр можна описати таким чином. В якості ключа
шифрування виберемо набір з m цілих чисел: k = (k1, k2, ..., km). Процедуру
перетворення відкритого тексту t = (t1, t2, ...) в шифротекст c = (c1, c2, ...)
побудуємо на основі узагальненого шифру Цезаря: c1 = t1 + k1 (mod 26), c2 =
t2 + k2 (mod 26), і т.д. Коли будуть використані всі m компонент ключа k,
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для шифрування (m + 1) -ї букви знову візьмемо k1, і т.д. Фактично, в якості
ключа шифрування використовується нескінченна послідовність, утворена
періодичним повторенням вихідного набору: k1, k2, ..., km, k1, k2, ..., km, k1,
k2, ... Таку послідовність прийнято називати гамою (докладніше див. у
розділі, який присвячений гамуванню).
Зламати шифр багатоалфавітної заміни трохи складніше, ніж шифри
простої заміни, але теж досить легко. Такий шифр насправді являє собою
одночасне застосування m шифрів простої заміни (узагальнений шифр
Цезаря), причому частина вихідного тексту, що складається з букв ti, tm + i,
t2m + i, ... шифруються з використанням «ключа» ki (i = 1, ..., m).
Якщо відомий період гами (тобто число m), то до кожної такої частини
можна застосувати будь-який з методів злому шифрів простої заміни. Якщо
період гами не відомий, то завдання ускладнюється. Але і для цих випадків
розроблені ефективні методи злому (див., наприклад, [10]). Ці методи
дозволяють з достатньою ймовірністю визначити період гами, після чого
задача зводиться до злому шифру гамування з відомим періодом.
Як було зазначено вище, основою для атак на шифри заміни є аналіз
частот входжень символів в шифротекст. Для того щоб затруднити злом
шифру заміни, можна спробувати приховати частотні властивості вихідного
тексту. Для цього треба, щоб частоти появи різних символів в
зашифрованому

тексті

збігалися.

Такі

шифри

заміни

називаються

гомофонічними.
Найпростішим

варіантом

гомофонічного

шифру

є

наступний.

Припустимо, що нам відомі частоти входжень символів у відкритий текст.
Нехай fi - частота появи i-го символу у відкритому тексту (i - номер букви в
алфавіті). Кожній букві ti вихідного алфавіту (тобто алфавіту, за допомогою
якого записується відкрите повідомлення) зіставимо підмножину Fi, яка
містить fi символів вихідного алфавіту (тобто алфавіту, з допомогою якого
записується шифротекст), причому ніякі дві підмножини Fi і Fj не
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перетинаються. При шифруванні будемо замінювати кожне входження
символу ti на випадковий символ з безлічі Fi. Ясно, що середня частота
появи в шифротексті будь-якого із символів вихідного алфавіту однакова,
що істотно ускладнює криптоаналіз.
2.1.3 Гамування
Формально

гамування

можна

віднести

до

класу

шифрів

багатоалфавітної заміни. Однак, завдяки зручності реалізації та формального
опису, шифри гамування широко використовуються, і зазвичай їх
виділяються в окремий клас.
Суть методу гамування полягає в наступному. З допомогою секретного
ключа k генерується послідовність символів g = g1g2 ... gi ..., ця
послідовність називається гамою. При шифруванні гама накладається на
відкритий текст t = t1t2 ... ti ..., тобто символи шифротексту виходять з
відповідних символів відкритого тексту і гами за допомогою деякої
оборотної операції: ci = ti • gi, i = 1,2, ... В якості оборотної операції зазвичай
використовується або додавання по модулю кількості букв в алфавіті N: ci =
ti + gi (mod N), або, при поданні символів відкритого тексту у вигляді
двійкового коду, операція порозрядного підсумовування по модулю 2
(операція 'побітовий XOR'): ci = ti ⊕ gi.
Розшифрування здійснюється застосуванням до символів шифртексту і
гами зворотної операції: ti = ci - gi (mod N) або ti = ci ⊕ gi (операція XOR є
зворотною до самої себе).
Стійкість систем шифрування, заснованих на гамуванні, залежить від
характеристик гами - її довжини і рівномірності розподілу ймовірностей
появи знаків гами.
Найбільш стійким є гамування з нескінченною рівноімовірною
випадкової гамою, тобто процедура шифрування, задовольняє таким трьом
умовам, кожне з яких є необхідним:
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1) всі символи гами повністю випадкові і з'являються в гамі з рівними
ймовірностями;
2) довжина гами дорівнює довжині відкритого тексту або перевищує
її;
3) кожен ключ (гама) використовується для шифрування тільки одного
тексту, а потім знищується.
Такий шифр не може бути зламаний в принципі, тобто є абсолютно
стійким (див., наприклад, уривок зі статті К. Шеннона в додатку до [1]).
Однак абсолютно стійкі шифри дуже не зручні у використанні, і тому майже
не застосовуються на практиці. Зазвичай гама або виходить періодичним
повторенням ключової послідовності фіксованого розміру, або генерується
по деякому правилу. Для генерації гами зручно використовувати так звані
генератори псевдовипадкових чисел. Такі генератори звичайно засновані на
рекурентних математичних формулах, що використовують кілька ключових
(секретних) параметрів.
Найпростіший

генератор

псевдовипадкових

чисел

задається

рекурентною формулою: gi = a gi-1 + b (mod m)(1), де gi - i-й член
послідовності псевдовипадкових чисел; a, b, m і g0 - ключові параметри.
Дана послідовність складається з цілих чисел від 0 до m-1, і якщо елементи
gi і gj співпадуть, то наступні ділянки послідовності також співпадуть: gi + 1
= gj + 1, gi + 2 = gj + 2, і т.д. Тому послідовність {gi} є періодичною, і її
період пошукові роботи не перевищує m. Для того щоб період послідовності
псевдовипадкових чисел, згенерованої за формулою (1), був максимальним
(рівним m), параметри формули (1) повинні задовольняти наступним умовам
(див. [5]):
• b і m взаємно прості числа;
• a-1 ділиться на будь-який простий дільник числа m;
• a-1 кратне 4, якщо m кратне 4.
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2.2 Асиметричні криптографічні системи
2.2.1 Основи асиметричних систем
Однією

з

основних

проблем

при

практичному

використанні

розглянутих систем шифрування є проблема розподілу секретних ключів
між абонентами і проблема зберігання цих ключів. Якщо в системі є N
абонентів, то для забезпечення секретного обміну інформацією між будьякими двома абонентами буде потрібно згенерувати і розподілити N (N-1) / 2
секретних ключів, причому кожен абонент змушений буде зберігати N-1
секретний ключ для обміну інформацією з іншими абонентами.
Вирішити проблему розподілу ключів допомагає використання
асиметричних криптографічних систем. У цих системах для обміну даними
використовуються два ключі, один з яких є секретним, а інший - відкритим,
тобто загальнодоступним. З цієї причини асиметричні системи називаються
також двохключовими.
Всі асиметричні криптографічні системи засновані на використанні
односторонніх функцій з секретом.
Функція F: X → Y називається односторонньою, якщо виконуються
наступні дві умови:
1) існує ефективний алгоритм, що обчислює F (x) для будь-якого x∈X;
2) не існує ефективного алгоритму інвертування функції F, тобто
алгоритму, що дозволяє визначити значення x за значенням F (x).
У даному визначенні «ефективним» називається поліноміальний
алгоритм, тобто алгоритм, який для отримання результату для входу
довжини n витрачає не більше P (n) кроків, де P - деякий поліном. Повне
формальне визначення складності алгоритмів наведено, наприклад, в [13] і
[15].
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В даний час теорія алгоритмів не дозволяє довести не існування
ефективних алгоритмів вирішення того чи іншого завдання. Тому, строго
кажучи, нам не відома жодна одностороння функція. Однак запропоновано
декілька функцій, які можуть виявитися односторонніми - для цих функцій в
даний час, незважаючи на інтенсивні дослідження, що не відомі ефективні
алгоритми інвертування.
Найбільш часто використовуються «односторонні» функції, запозичені
з теорії чисел:
• Функція F (a, b) = ab, тобто добуток двох чисел. Якщо a і b прості числа, то за відомим c = ab можна однозначно визначити a і b.
Ця задача називається задачею факторизації числа. Досі не відомий
жоден поліноміальний алгоритм для вирішення завдання факторизації,
хоча для обчислення добутку чисел (тобто самої функції F) такі
алгоритми відомі.
• Функція F (a, n) = an (mod M), де a, n і M - цілі числа. При
відомих a, n і M значення b = an (mod M) може бути обчислено за
поліноміальну кількість кроків. Однак для оберненої задачі визначити n по відомим a, b і M (задача дискретного логарифмування)
- поліноміальні алгоритми, в загальному випадку, поки не відомі.
Не будь-яка одностороння функція може бути використана для
шифрування. Дійсно, якщо перетворити відкритий текст t за допомогою
односторонньої функції: c = F (t), то розшифрувати отриманий текст, тобто
по c відновити t, не зможе вже ніхто, у тому числі і законний одержувач. Для
використання

в

криптографії

необхідно,

щоб

задача

інвертування

шифрувального перетворення (тобто обчислення t по F (t)) мала розв'язок за
прийнятний час, але зробити це міг тільки той, хто знає секретний ключ. Такі
функції називаються односторонніми функціями з секретом (або з потайним
ходом).
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Одностороння функція з секретом - це функція Fk:X→Y, залежна від
параметра k ∈ K (цей параметр називається секретом), для якої виконуються
наступні умови:
1) при будь-якому k ∈ K існує ефективний алгоритм, обчислює
Fk (x) для будь-якого x ∈ X;
2)

при

невідомому

k

не

існує

ефективного

алгоритму

інвертування функції Fk;
3) при відомому k існує ефективний алгоритм інвертування
функції Fk.
Існування односторонніх функцій з секретом, як і існування
односторонніх функцій, поки не доведено. Однак відомі функції, які можуть
виявитися односторонніми функціями з секретом, якщо буде доведено, що
інвертування цих функцій дійсно є складним завданням.
2.2.2 Принципи використання односторонніх функцій
Розглянемо

в

загальному

вигляді

принцип

використання

односторонніх функцій з секретом для шифрування повідомлень [2]. Кожен
абонент криптосистеми вибирає деяку односторонню функцію Ek з секретом
k. Функції Ek всіх абонентів заносяться в загальнодоступний довідник, але
значення секрету k кожен абонент, як і випливає з назви, тримає в секреті.
Якщо абонент B хоче переслати повідомлення t абоненту A, він витягує з
довідника функцію Ek абонента A і з її допомогою обчислює c = Ek (t).
Шифротекст c пересилається абоненту A, який по ньому обчислює вихідне
повідомлення t, інвертуючи функцію Ek за допомогою секрету k.
Розшифрувати повідомлення може тільки абонент A, оскільки крім нього
ніхто не знає секрет k.
Зазвичай функції шифрування Ek для різних абонентів обчислюються
по одному і тому ж заздалегідь встановленому алгоритму, але залежно від
деякого параметра p. У кожного абонента параметр p свій. Цей параметр
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називається

відкритим

ключем

даного

абонента,

тому

асиметричні

криптосистеми називають також криптосистемами з відкритим ключем. В
якості прикладу розглянемо процедуру відкритого розподілу ключів і
криптосистему RSA.

2.2.3 Процедура відкритого розподілу ключа
Як вказувалося на початку розділу «2.2 Асиметричні криптографічні
системи»,

однією

з

найбільш

складних

проблем

у

застосуванні

криптографічних систем є розподіл секретних ключів між абонентами. При
використанні класичних, тобто симетричних, систем шифрування, для
розподілу ключів необхідно встановлювати спеціальний канал, повністю
захищений від можливої атаки противника.
Асиметричні криптографічні системи дозволяють розподіляти секретні
ключі по відкритих каналах, тобто каналах, які потенційно можуть бути
прослухані противником. Така процедура відкритого розподілу ключів була
вперше опублікована в 1976 році в роботі У. Діффі і М. Е. Хеллмана «Нові
напрямки в криптографії».
В

основі

процедури

Діффі-Хеллмана

лежить

використання

односторонньої функції дискретного піднесення в степінь: F (x) = gx (mod p),
де x - ціле число (1 ≤ x ≤ p-1), p - просте число, g - первісний корінь по
модулю p.
Первісним коренем за модулем p називається таке ціле число g (g <p),
для якого:
 всі степені g1 (mod p), g2 (mod p), ..., gp-1 (mod p) різні;
 для будь-якого цілого числа a, такого що 1≤a≤p-1, знайдеться n,
при якому a = gn (mod p).
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Зводячи число g в степені 1, 2, ..., p-1 (по модулю p) ми отримаємо всі
числа від 1 до p-1, що утворюють Zp * (мультиплікативну групу кільця Zp).
Тому таке число g називається також генератором групи Zp *.
Процедура Діффі-Хеллмана для відкритого розподілу ключів полягає в
наступному. Для початку вибирається велике просте число p і число g первісний корінь по модулю p. Для забезпечення стійкості число p повинно
мати довжину, більшу або рівну 512 біт (тут і далі довжиною цілого числа
будемо називати кількість біт в двійковій запису цього числа), і розкладання
числа p-1 на множники повинно містити хоча б один великий простий
множник (наприклад, p-1 = 2q, де q - просте число). При такому виборі числа
p в даний час не існує ефективного алгоритму для вирішення завдання
інвертування функції.
Кожен абонент в якості свого секретного ключа вибирає деяке
випадкове число x, за яким обчислює свій відкритий ключ y = gx (mod p). Всі
абоненти поміщають свої відкриті ключі в загальнодоступний довідник.
Після цього, якщо два абонента, A і B, захочуть обмінятися секретним
повідомленням, вони беруть із загальнодоступного довідника відкриті ключі
один одного (відповідно, yA і yB) і обчислюють загальний таємний ключ:
1) абонент A обчислює
zA = (yB) xA = (gxB) xA (mod p) = gxAxB (mod p);
2) абонент B обчислює
zB = (yA) xB = (gxA) xB (mod p) = gxAxB (mod p).
Таким чином, після виконання описаної процедури у абонентів A і B є
загальне число zA = zB. Це число вони при обміні повідомленнями можуть
використовувати як ключ для шифрування (наприклад, методом гамування).
Противник знає числа yA = gxA (mod p) і yB = gxB (mod p), але для того щоб
визначити секретний ключ, йому необхідно вирішити завдання дискретного
логарифмування (по відомим yA і yB обчислити xA і xB). Як вже
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зазначалося раніше, для цього завдання в даний час не існує ефективного
алгоритму.
2.2.4 Криптосистема RSA
Криптосистема RSA названа так за першими літерами прізвищ
фахівців, які її розробили - Ривеста (R. Rivest), Шаміра (A. Shamir) і Едлман
(L. Adleman). Ця криптосистема може бути використана як для шифрування
даних, так і для формування цифрового підпису.
Опишемо процедуру шифрування за допомогою системи RSA, а потім
дамо її математичне обґрунтування. При використанні системи RSA кожен
абонент формує для себе секретний і відкритий ключ наступним чином:
1) Вибирає два великі, нерівних між собою, простих числа p і q,
обчислює n = pq і m = (p-1) (q-1).
2) Вибирає ціле число e, таке, що e <m і НСД (e, m) = 1 (тобто
число e повинно бути взаємно простим з m).
3) Обчислює число d, що задовольняє умові: ed = 1 (mod m).
4) Секретним ключем абонента є трійка чисел (p, q, d), відкритим
ключем - пара чисел (n, e).
5)

Відкриті

ключі

всіх

абонентів

поміщаються

в

загальнодоступний довідник.
Існування числа d, що задовольняє умові кроку 3, слідує з теореми
Евкліда: для будь-яких цілих чисел a і b знайдуться цілі числа x і y, такі, що
ax + by = НСД (a, b). Розширений алгоритм Евкліда дозволяє ефективно
обчислити це число d. Алгоритми для побудови великих (довжиною 512 і
більше біт) простих чисел p і q, і для знаходження числа e, що задовольняє
умові кроку 2, досить складні для розуміння. Їх опис і обґрунтування можна
знайти, наприклад в [12] і [14].
Функція шифрування повідомлення, представленого у вигляді числа t
(t <n) у системі RSA визначається формулою: E (t) = te (mod n).
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Функція розшифрування (залежна від секретного ключа) задається
формулою:
D (c) = cd (mod n).
Довге повідомлення розбивається на блоки довжиною log2n (щоб
кожен блок являв собою число, менше n), кожен блок шифрується, і потім
розшифровується, окремо.
Перевіримо, що функція E (t) дійсно є односторонньої функцією з
секретом.
Властивість 1 з визначення односторонньої функції з секретом
виконується, оскільки для зведення в степінь (у тому числі і за певним
модулю) існують ефективні алгоритми.
Властивість 2 поки строго не доведено. Вважається, що для
інвертування функції E необхідно визначити число d, а для цього треба
обчислити m, що неможливо без розкладання числа n на прості множники p і
q.
Для доказу властивості 3 треба переконатися, що функція D дійсно є
зворотною до функції E, тобто що для будь-якого числа t виконується
D(E(t))= t.
Доведення засноване на теоремі Ейлера з теорії чисел: для будь-яких
взаємно простих цілих чисел a і n виконується співвідношення: aφ (n) = 1
(mod n), де φ (n) - функція Ейлера, рівна кількості цілих чисел, великих 0 і
менших n, і взаємно простих з n. Для n = pq, де p і q - прості, φ (n) = (p-1) (q1), тобто φ (n) в точності одно обраного нами параметру m. Оскільки n
дорівнює добутку двох великих простих чисел, існує довільно вибране число
t взаємно просте з n з імовірністю, що практично дорівнює 1.
Доведемо, що функція D обернена до функції E:
D (E (t)) = D (te (mod n)) = (te) d (mod n).
Числа e і d вибрані так, що виконується умова ed = 1 (mod φ (n)). Це
рівнозначно тому, що існує ціле число r, таке, що ed = rφ (n) + 1. Тому
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(te) d (mod n) = tr φ (n) + 1 (mod n) = (t φ (n)) r (mod n) ⋅ t (mod n).
Скориставшись теоремою Ейлера, одержимо:
(t φ (n)) r (mod n) = 1r (mod n) = 1.
Отже, ми довели, що для будь-якого t, меншого n, виконується: D (E
(t)) = t (mod n) = t.
2.2.5 Особливості використання асиметричних криптосистем на
практиці
По

ефективності

і

стійкості

асиметричні

системи

програють

симетричним - при однаковій довжині ключа кращі асиметричні процедури
шифрування працюють повільніше і забезпечують меншу таємність, ніж
кращі

симетричні

шифри.

Тому

зазвичай

асиметричні

системи

використовують для шифрування не самостійно, а в комплексі з
симетричними системами. Наприклад, шифрування даних за допомогою
симетричного алгоритму A1 і асиметричного алгоритму A2 виконується в
наступному порядку:
1) Генерується випадковий ключ k1 для алгоритму A1.
2) За допомогою цього ключа проводиться шифрування даних: c '= A1
(t, k1).
3) Ключ k1 шифрується за допомогою алгоритму A2 на відкритому
ключі kp: c '' = A2 (k1, kp).
4) шифртекст являє собою пару c = (c ', c'').
Для того щоб розшифрувати отримане повідомлення (c ', c ''),
одержувач за c'' відновлює ключ k1, за допомогою якого потім по c'
розшифровує вихідний текст. Оскільки довжина ключа k1 невелика в
порівнянні з довжиною тексту, подібне схема дає значний виграш у
швидкості.
Стійкість асиметричних систем заснована на припущенні про
існування односторонніх функцій. Це припущення поки не доведено, хоча і
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не спростовано. В результаті розвитку теорії алгоритмів можуть бути
отримані ефективні методи вирішення завдань, які використовуються в
асиметричних

криптосистемах

(наприклад,

завдання

дискретного

логарифмування), і тоді такі системи перестануть бути стійкими, а всі
зашифровані з їх допомогою документи зможуть бути розшифровані. Але
навіть якщо буде доведено відсутність ефективних алгоритмів для
вирішення таких завдань, асиметричні системи все одно залишаться тільки
обчислювально стійкими, тобто їх злом буде теоретично можливим, хоча і
вимагатиме великих часових і обчислювальних ресурсів. Абсолютно стійкі
системи шифрування є тільки в класі симетричних систем.
Асиметричні

системи

знайшли

також широке

застосування

в

криптографічних протоколах, дозволяючи вирішувати завдання, що не
зводяться до «класичного» шифрування: цифровий підпис, аутентифікація і
т.д.
2.3 Способи підвищення стійкості шифрів
Стійкість більшості з розглянутих алгоритмів шифрування можна
істотно підвищити, модифікувавши сам алгоритм або порядок його
застосування. Розглянемо деякі способи підвищення стійкості шифрів.
2.3.1 Зчеплення блоків
Система шифрування називається потоковою, якщо при шифруванні
символи вихідного тексту послідовно замінюються на символи шифротексту
відповідно до деякого алгоритму: ti = Ek (ci). При блоковому шифруванні
вихідний текст розбивається на блоки, і алгоритм шифрування перетворює
одночасно всі символи кожного блоку.
З розглянутих вище систем шифри заміни і гамування відносяться до
потокових систем, а шифри перестановки і шифр RSA є блоковими.
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Одним із суттєвих недоліків блокових шифрів є те, що однакові блоки
відкритого повідомлення, вони перетворять в однакові блоки шифротексту.
Ясно, що це знижує стійкість шифру - якщо до супротивника потрапить
зразок вихідного тексту разом з відповідним шифротекстом, то він зможе
частково

розшифровувати

інші

шифротексти,

якщо

в

них

будуть

зустрічатися такі ж блоки. Одним з способів позбавлення від подібного
недоліку є використання блокових шифрів в режимі зчеплення блоків. У
цьому режимі при шифруванні чергового блоку використовуються також
попередні блоки відкритого тексту. Наприклад, поточний блок відкритого
тексту (Ti) підсумовується побітово за модулем два з попереднім блоком
шифротексту (Ci-1), і до результату застосовується алгоритм шифрування:
Ci = Ek (Ti ⊕Ci-1).
В якості початкового блоку C0 використовується або блок, який
складається тільки з нулів, або довільний випадковий блок (в цьому випадку
він включається в шифротекст).
Можлива також двоїста схема, при якій алгоритм шифрування
застосовується до попереднього блоку шифротексту, а потім береться
побітова сума по модулю два з поточним блоком:
Ci = Ti ⊕Ek (Ci-1).
Застосування описаних схем забезпечує залежність всіх наступних
блоків шифротексту від усіх попередніх блоків відкритого тексту. Тому
зміна якогось блоку відкритого тексту призводить до зміни не тільки
відповідного блоку шифротексту, але і всіх наступних блоків шифротексту.
2.3.2 Додавання випадкових даних
Ще одним ефективним способом утруднити криптоаналіз шифру є
додавання випадкових даних до тексту, який шифрується. Цей спосіб
полягає в наступному. Перед початком шифрування тексту T необхідно
згенерувати випадковий блок даних R заздалегідь певної довжини, і
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дописати його до тексту. Одержаний блок даних R | T, де знак '|' означає
конкатенацію (зчеплення) двійкових наборів даних, перетвориться в
шифротекст за допомогою процедури шифрування по ключу k: С = Ek (R |
T). Для того щоб розшифрувати повідомлення, одержувач застосовує до
шифротексту процедуру розшифрування, отримуючи деякий набір даних B =
Dk (C).
Цей набір даних являє собою конкатенацію R і T, і, оскільки довжина
блоку R відома, вихідний текст T однозначно відновлюється з B.
Перевагою такого методу є те, що при шифруванні одного і того ж
блоку даних в різні моменти часу виходять різні блоки шифротексту. А це
сильно ускладнює атаку на шифр.
2.3.3 Недетерміновані шифри
При оцінці стійкості шифру зазвичай передбачається, що алгоритм
шифрування відомий особі, який намагається зламати шифр. Це припущення
ґрунтується на тому факті, що, з одного боку, практично нереально утримати
цей алгоритм у секреті, не обмежуючи поширення програмних засобів
шифрування, а з іншого - оцінка реальної стійкості шифру можлива тільки
після відкритого вивчення алгоритму шифрування експертами.
Очевидно, що знання алгоритму перетворення даних істотно полегшує
криптоаналіз.

Для

того

щоб

цього

уникнути,

використовуються

недетерміновані (гнучкі) шифри.
У найпростішому випадку такі шифри включають в себе набір
процедур F1, F2, ... Fn і алгоритм, який по секретному ключу k формує
послідовність a (1), a (2), ..., a (i). Процедура шифрування тексту T по ключу
k полягає у застосуванні до цього тексту процедур Fi в порядку, визначеному
послідовністю a (i):
С = Ek (T) = Fa (i) (... (Fa (2) (Fa (1) (T)) ...).
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Таким чином, недетермінований алгоритм шифрування складається з
відомих процедур (що дозволяє науково оцінити стійкість шифру), але
порядок застосування цих процедур визначається секретним ключем і тому
невідомий криптоаналітику.
Висновки до розділу 2
В цьому розділі ми зробили огляд літератури та познайомились з
основами криптографії, розібрали, які бувають класифікації шифрів, в чому
їх основні відмінності, розібрали головні переваги та недоліки.
Хоч і існують абсолютно стійкі системи шифрування, однак вони дуже
не зручні і вимагають великих витрат при використанні. Жодна із широко
використовуваних на практиці систем шифрування не є абсолютно стійкою.
На даний момент одні з найкращих показників стійкості мають
симетричні компоновані системи шифрування, де використовуються по черзі
алгоритми перестановки та заміни. Це ми і будемо використовувати в
подальшій роботі.
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РОЗДІЛ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
3.1 Вибір алгоритму шифрування
В даний час крипостійкість алгоритму шифрування відіграє важливу
роль. Адже все частіше з'являється необхідність безпечно передати секретні
дані. Але в умовах великої різноманітності шифрів важко виявити найбільш
надійний. Майже всі сучасні алгоритми шифрування базуються на принципі
Кірхгофа, який полягає в тому, що секретність шифру забезпечується
таємністю ключа, а не секретністю самого алгоритму шифрування. Стійкість
криптосистеми залежить від довжини ключа, складності алгоритмів
перетворення, від обсягу ключового простору, методу реалізації (наприклад,
при програмної реалізації потрібно обов'язково захищатися від руйнуючих
програмних дій). Тому в даний час криптоалгоритми повинні відповідати
високим вимогам надійності і криптостійкості. Одним з таких алгоритмів є
алгоритм Rijndael (AES).
Rijndael - це ітераційний блоковий симетричний шифр з архітектурою
"Квадрат". Шифр має різну довжину блоків і різні довжини ключів. Довжина
ключа і довжина блоку можуть бути рівні: 128, 192 або 256 бітам незалежно
один від одного.
Визначимо основні переваги алгоритму Rijndael.
Так як Rijndael блоковий шифр, то, як і будь-якому блоковому шифру,
йому відповідають наступні принципи:


Розсіювання (diffusion) - тобто зміна будь-якого знака відкритого

тексту або ключа впливає на велику кількість знаків шифротексту, що
приховує статистичні властивості відкритого тексту;


Перемішування (confusion) - використання перетворень, що

ускладнюють отримання статистичних залежностей між шифротекст і
відкритим текстом.
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Rijndael не схильний багатьом видам криптоаналітичних атак, таких як
диференційний і лінійний криптоаналіз, Square-атака, метод інтерполяції та
ін. Дослідження, проведені різними сторонами, показали високу швидкодію
Rijndael на різних платформах. Цінною властивістю цього шифру є його
байт-орієнтована структура, що обіцяє хороші перспективи при його
реалізації в майбутніх процесорах і спеціальних схемах.
Деяким недоліком можна вважати те, що режим зворотного
розшифрування

відрізняється

від

режиму

зашифрувания

порядком

проходження функцій, і самі ці функції відрізняються своїми параметрами
від застосовуваних в режимі зашифрування. Даний факт позначається на
ефективності апаратної реалізації шифру. Однак Rijndael має більш цільну
структуру, за один раунд в ньому перетворюються всі біти вхідного блоку,
на відміну від шифрів Фейстеля, де за один раунд змінюється, як правило,
лише половина біт-вхідного блоку. З цієї причини Rijndael може дозволити
собі менше число раундів перетворення, що можна розглядати, як деяку
компенсацію за втрати при реалізації режиму зворотного шифрування.
Гнучкість, закладена в архітектурі Rijndael, дозволяє варіювати не тільки
довжину ключа, що використовується в стандарті AES, а й розмір блоку
перетворених даних, що хоча і не знайшло застосування в стандарті,
авторами розглядається, як цілком нормальне розширення цього шифру.
Таким чином, алгоритм Rijndael(AES) є на даний момент одним з
найбільш надійних і криптостійких алгоритмів, який є абсолютним лідером
співвідношенні швидкості та якості шифрування.
3.2 Представлення даних в алгоритмі
Основним елементом, яким оперує алгоритм AES, є байт послідовність 8 біт, оброблюваних як єдине ціле. Для формування байтів 128
бітів блоку відкритого тексту, вихідного блоку шифротексту і ключа шифру
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діляться на групи з 8-ми поруч стоять біт так, щоб в цілому вийшов масив
байт. Нижче представлена прийнята нумерація біт в межах кожного байта:
№ біта на вході
№ байта
№ біта в байті
Рисунок 3.1 - Нумерація біт
Задавати значення байта зручно в шістнадцятеричній системі
числення. Для цього байт ділиться на дві групи з 4-х біт: група старших біт в
байті представляється першим шістнадцятеричним символом, а група
молодших біт - другим. Наприклад, для байта 10101100 отримаємо
10101100 = 1010 1100 = АС.
Позначимо
in0, in1, ..., in15 - 16 байт блоку відкритого тексту;
k0, k1, ..., k15 - 16 байт ключа шифру;
out0, out1, ..., out15- 16 байт блоку шифротексту.
Вхідними даними для операцій шифрування є масив з 16 байт in0, in1,
..., in15. Перед початком шифрування байти цього масиву розміщуються
послідовно в стовпці матриці InputBlock (зверху вниз). Усередині алгоритму
операції виконуються над матрицею байт, званої матрицею станів State або
просто станом.
Кінцеве значення матриці стану OutputBlock є виходом алгоритму і
перетвориться в послідовність байтів шифротексту оut0, out1, ..., out15.
Аналогічно в стовпці матриці InputKey потрапляють і 16 байтів k0, k1, ...,
k15 ключа шифру. Розмірність всіх матриць – 4 х 4.
Схематично таке представлення даних показано на рис.3.2
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Вхідні байти
InputBlock

State

Вихідні байти
OutputBlock

Рисунок 3.2 – Інформація на вході та виході
Чотири байти в кожному стовпці матриці станів або ключа можна
розглядати як одне 32-х бітове слово. Тому матриця станів - це масив з 4 слів
w0,w1,w2,w3, де

Матриця, яка надходить на вхід кожного раунду називається матрицею
InputState, а на виході раунду утворюється матриця OutputState. Очевидно,
на вході першого раунду InputState = InputBlock, а на виході останнього
раунду OutputState = OutputBlock.
3.3 Шифрування
Для шифрування в алгоритмі AES застосовуються такі процедури
перетворення даних:
1. ExpandKey - Обчислення раундових ключів для всіх раундів.
2. SubBytes - Підстановка байтів за допомогою таблиці підстановок;
3. ShiftRows - Циклічний зсув рядків у формі на різні величини;
4. MixColumns - Змішування даних усередині кожного стовпця форми;
5. AddRoundKey - Додавання ключа раунду з формою.
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Порядок виконання процедур 2 і 3 можна поміняти місцями в силу
визначення цих операцій. Процедури 4 і 5 теж можна виконувати в різному
порядку, але при цьому змінюється кількість їх викликів, оскільки
MixColumns (AddRoundKey (A, B)) = AddRoundKey (MixColumns (A),
MixColumns (B)).
Шифрування проводиться за алгоритмом, наведеним на риc. 3.3.

Рисунок 3.3 – Блок схема алгоритму шифрування.
У додатку А наведено приклад роботи алгоритму шифрування. Більш
детально перетворення та їх застосування при шифруванні розглянуті нижче.
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3.3.1 Перетворення SubBytes
Перетворення SubBytes полягає в заміні кожного байта {xy} форми (де
x і y позначають шістнадцятеричні цифри) на інший відповідно до табл.3.1.
Таблиця 3.1 – Таблиця підстановок

Наприклад, згідно цієї таблиці, байт {fe} зміниться на байт{bb}.

3.3.2 Перетворення ShiftRows
Перетворення ShiftRows полягає в циклічному зсуві вліво рядків
форми.
Перетворення схематично представлено на рис. 3.4. Перший рядок
залишається незмінним. У другому проводиться зсув на 1 байт, тобто
перший байт переноситься в кінець. У третьому - зсув на 2 байта, в
четвертому - на 3 байти.
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Рисунок 3.4 – Перетворення ShiftRows
3.3.3 Перетворення MixColums
Перетворення MixColumns полягає в множенні квадратної матриці 4-го
порядку на кожен стовпець форми:

Множення проводиться в полі Галуа GF (

). Над кожним стовпцем

операція проводиться окремо, як показано на риc. 3.5.

Рисунок 3.5 – перетворення MixColums
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3.3.4 Перетворення AddRoundKey
У перетворенні AddRoundKey 32-бітові слова раундового ключа
додаються до стовпців форми за допомогою побітової операції XOR:

Тут

- це стовпці ключа.

Над кожним стовпцем операція проводиться окремо, як показано на
риc. 3.6.

Рисунок 3.6 – перетворення AddRoundKey
3.3.5 Процедура ExpandKey
В алгоритмі AES генеруються раундові ключі на основі ключа
шифрування з допомогою процедури ExpandKey. Процедура ExpandKey
створює Nb * (Nr + 1) слів: алгоритму потрібно початковий ключ розміром
Nb, плюс кожен з Nr раундів вимагає ключ з Nb слів. Нижче наведено
псевдокод процедури ExpandKey:
// Процедура рахує ключі раундів.
// key — ключ
// out — результат
// Nk — кількість слів в ключі
ExpandKey(byte key[4*Nk], word out[Nb*(Nr+1)], int Nk)
begin
i=0
while (i < Nk)
out[i] = word(key[4*i], key[4*i+1], key[4*i+2], key[4*i+3])
i=i+1
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end
while
i = Nk
while (i < Nb * (Nr+1))
word temp = out[i-1]
if (i mod Nk = 0)
temp = SubWord(RotWord(temp)) xor Rcon(i/Nk)
else if ((Nk > 6) and (i mod Nk == 4))
temp = SubWord(temp)
end if
out[i] = out[i-Nk] xor temp
i=i+1
end while
end

Тут використані наступні функції:
SubWord здійснює заміну кожного байту в слові у співвідношенні з
таблицею підстановок(3.3.1.1)
RotWord здійснює циклічний здвиг байтів в слові вліво, як описано на
риc.3.7

Рисунок 3.7 – процедура RotWord
3.4 Дешифрування
При дешифруванні всі перетворення здійснюються в зворотному
порядку. Використовуються такі зворотні перетворення замість відповідних
шифруючих:
• InvSubBytes - Підстановка байтів за допомогою зворотного таблиці
підстановок;
• InvShiftRows - Циклічний зсув рядків у формі на різні величини;
• InvMixColumns - Змішування даних усередині кожного стовпця
форми;
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Рисунок 3.8 – Алгоритм дешифрування
На рисунку 3.8 представлений алгоритм дешифрування. Процедури
ExpandKey и AddRoundKey залишаються незмінними. Ключі раунду
використовуються в зворотному порядку.
В додатку Б приведений приклад роботи алгоритму дешифрування.
3.4.1 Перетворення InvShiftRows
Це перетворення зворотне перетворенню ShiftRows. Перший рядок
форми залишається незмінним. Другий рядок циклічно зсувається вправо на
1 байт. Третій – на 2, четвертий - на 3. Схематично перетворення показано на
риc. 3.9.
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Рисунок 3.9 – Процедура InvShiftRows
3.4.2. Перетворення InvSubBytes
Це перетворення обернене перетворенню SubBytes. Підстановка байтів
відбувається аналогічно за допомогою зворотного таблиці підстановок,
представленої в рис 3.10.

Рисунок 3.10 – Обернена таблиця підстановок
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3.4.3. Перетворення InvMixColumns
Це перетворення обернене перетворенню MixColumns. InvMixColumns
перетворює у формі кожен стовпець окремо. Перетворення відбувається за
наступною формулою:

Тут множення також здійснюється в полі Галуа GF (

).

3.5 Приклади роботи програми
Програма виконує такі дії:
 Шифрування будь-яких даних
 Розшифровка

даних,

якщо

паролі

шифрування

та

розшифрування співпали
 Знищення файлів без можливості відновлення.
Програма має інтерфейс, тісно інтегрований з провідником ОС Win. Для
того, щоб скористатися потрібними функціями треба просто викликати
контекстне меню. Програма дуже легка в освоєнні. Для того, щоб встановити
програму на свій комп’ютер, потрібно запустити .exe файл, який записаний
на диску. З прикладами роботи можна ознайомитись на наступних рисунках.

Рисунок 3.11 – Запит паролю, яким треба зашифрувати файл
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Рисунок 3.12 – Вигляд зашифрованого файлу

Рисунок 3.13 – Способи виклику програми

Рисунок 3.14 – Способи виклику програми
Таким самим способом проводиться і дешифрування файлу. Програма
запитає пароль для дешифрування, дешифрує файл і збереже його.
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Рисунок 3.15 – модуль для видалення файлів без змоги відновлення
Висновки до розділу 3
Алгоритм Rijndael(AES) є на даний момент одним з найбільш надійних
і криптостійких алгоритмів, який є абсолютним лідером співвідношенні
швидкості та якості шифрування персональних даних. Саме тому він був
вибраний і успішно реалізований в програмному продукті, який був на меті
цієї дипломної роботи. ПП має легкий інтерфейс для керування
шифруванням, дешифруванням та видаленням файлів. Легкість проявляється
як в освоєнні новими користувачами, так і в навантаженні на систему.
Конфіденційність забезпечується системою, яка виконує шифрування
файлів, тому отримати доступ до зашифрованих даних можна лише знаючи
пароль користувача. Вважаю що розроблений мною продукт може бути
використаний в комерційних цілях, та приносити стабільний прибуток.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ

Темою дипломної роботи є створення програми для шифрування
файлів. Такого виду програми можуть використовуватися будь-якою
людиною, яка зацікавлена в безпеці своїх файлів вже конкретно на пристрої
користувача, але для забезпечення більшої комфортності та простоти
набагато краще реалізовувати шифрування на рівні серверу, який
використовується для передачі даних. Така реалізація допомагає виконувати
шифрування для повністю всіх даних, які передаються, що, звісно, набагато
краще виконує завдання безпеки, яке насамперед поставлене цією роботою.
Також для керування сервером обов’язково потрібен персональний
комп’ютер.
На даному етапі роботи розглядаються основні положення охорони
праці та безпеки при роботі з ПК та серверним устаткуванням в спеціально
оснащеній для цього кімнаті.
4.1 План серверної з серверним устаткуванням та робочим місцем
Таблиця 4.1 – Об’єкти серверної
Параметри:

Характеристики

a*b*h, м

9*4*3

Кількість працюючих

1 чол.

Площа, м2

36

Об'єм кабінету, м3

108

Двері

900*2500

Світильники

ЛД 80 Вт G13 / Колірна
температура: 6400K Світловий
потік: 4250 лм / 1514 × 38
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Продовження таблиці 4.1
Назва елементу:

Тип та модель

№

Сервер

HP DL 380 G7 E5606 (Core i3-3220
3.3GHz/ 4 ГБ RAM/ HDD 2х500 SATA 3
or 2x60 SSD ) 250 Вт
Модель 18.5" LG 19M35A-B

1

Системний блок

Тип процесору Intel Core i5,Объем ОЗУ,
MB 2 Гб,Частота, GHz 3 - 4 ГГЦ, 100 Вт

3

Стіл

1600×800×850

4

Крісло

530×570×750

5

Кондиціонер

APC InRow SC (ACSC101) 2,39 кВт/
1900×300×1000

6

Монітор

2

План серверної представлений на рис. 4.1
9000мм

4

1

6

900мм

1800мм

1175мм

4000мм

3
5

2600мм

2

850мм

1350мм

2650мм

Рисунок 4.1 – План-схема
Відповідність планування даної серверної зведена в табл. 4.2.
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Таблиця

4.2

- Відповідність планування приміщення санітарно-

гігієнічним нормам (серверна)
Параметр

Дані параметри

Норма

Площа на 1 людину, S

6,7 м2

не менше 6 м2

Об’єм на 1 людину, V

23,3 м3

не менше 20 м3

Ширина дверей, L

0,9 м

не менше 0,9 м

Відстань від стін до серверів

0,85 м

не менше 0,8м

Висота дверей

2м

не менше 1,8 м

Параметри розглянутої серверної кімнати, відповідають встановленим
нормам, що в свою чергу забезпечує безпечне проведення процедури
підтримання серверу в робочому стані та полагодження в випадку
несправностей. Розташування обладнання виконане таким чином, щоб
мінімізувати людський фактор пошкодження пристрою, та зменшення
впливу побутового пилу на отримання результатів дослідження

4.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи(таблиця 4.3).
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Таблиця 4.3 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні

Хімічні

Мікроклімат, освітлення, відсутні
шум,

Біологічні

Психо-фізіологічні

відсутні

розумове

електромагнітне

перенапруження,

випромінювання,

перенапруження

електронебезпека,

аналізаторів,

пожежонебезпека

монотонність
праці, емоційні
перевантаження

4.2.1 Мікроклімат

Джерелом тепла є нагрівання серверного електрообладнання. Джерела
тепла зведені в таблицю 4.4
Таблиця 4.4 – Джерела і наслідки
Параметри

Джерела

Наслідки

мікроклімату
Температура

Сервер, системний блок,

Підвищення

Світильники

температури знижує
працездатність людини

Вологість

Погана вентиляція приміщення

Можливість появи
крапель на обладнанні
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Робота з сервером виконуються безпосередньо біля серверів і не потребує
фізичного навантаження, тому ці роботи відносяться до категорії «Легкі
роботи – 1а». Людиною виділяється до 120ккал теплової енергії на годину.
У таблиці 4.5 приведені кліматичні параметри для категорії робіт 1а.
Таблиця 4.5 – Порівняння параметрів клімату в серверній з даними
стандартами
Тепла
Пoра рoку

Нормативні

Реальні

Нормативні Реальні

значення

значення

значення

значення

18 – 24

19 – 23

18 – 24

17 – 22

30 – 50

40

30– 50

35

0,2

0,15

0,2

0,1

Температура повітря
t, ºС
Віднoсна

Хoлoдна

вoлoгість,

%
Швидкість_руху
пoвітряних мас, м/с

Вимоги, що відповідають санітарно-гігієнічному нормуванню для
серверної кімнати відповідають нормі завдяки кондиціонеру APC InRow
SC (ACSC101), відповідно нормативу ДСН 3.3.6.042-99.
Таблиця 4.6 – Системи кондиціювання та опалення
В теплу пору року кондиціюван-

Прецизійний кондиціонер APC

ня проводиться за допомогою:

InRow SC (ACSC101) 2,39 кВт

В холодну пору року опалення

Прецизійний кондиціонер APC

відбувається за допомогою

InRow SC (ACSC101) 2,39 кВт
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4.2.2 Освітлення

В

приміщені

проводяться

роботи

по

технічній

підримці

працездатності серверу. Основна частина роботи відбувається з текстовим
редактором. Фон програми-середовища розробки – сірий, шрифт програми
в середньому складає 7-11 px, тобто при роздільной здатністі екрану
1920*1080 розмір тексту становить 2-3 мм та розмір мінімальних об’єктів
3 px – 1 мм, тому точність зорової роботи середня. Також роботи
проводяться безпосередньо з датчиками та екранами(Benq Shower
120*250) на серверах, які показують активність, температуру та поточні
електричні показники (розмір шрифта 10-12 px) . Джерела і наслідки
небезпек зведені в таблицю 4.7
Таблиця 4.7 – Джерела і наслідки.
Джерела

Наслідки

Недостатнє місцеве освітлення

Порушення зору працівника

Дуже яскраве світло

Зниження рівня працездатності

Таблиця 4.8 – Порівняльна характеристика нормативних та реальних
значень зорових робіт.
Характеристика
зорової

Найменший розмір
об’єкту

Контраст

розрізнення,мм

об’єкта

роботи,

Нормат.

розряд

значення

Серед-ньої
точності IV

Штучне

0,5-1

Реальні розрізненн
значен я з фоном

Характеристика фону

ня

освітлення, лк
Норма-

Реальні

тивні

значен-ня

значен-ня

0,6-0,9 Середній

Світлий

300-150

200-300
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Природне освітлення відсутнє. Штучне освітлення забезпечується
за допомогою газорозрядних ламп. Характеристики ламп зведені в
таблицю 4.9
Таблиця 4.9 - Штучне освітлення:
Тип освітлення

штучне

Кільність світильників

3 шт.

Світильники

газорозрядні лампи ГРЛНД, ВЛК

Типу газорозрядних ламп

GE F 18W/33 G13

Кількість ламп

6

Висота від підлоги

2,8 м

Вимоги, що відповідають нормативним документам (ДБН В.2.5-282006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98 або ДНАОП 0.00-1.31-99 - не менше 2,5
м).
Таблиця 4.10 – Засоби захисту зору:
Вид захисту

Заходи
Фон програми-середовища (IDEA) розробки –

У технологічному чорно-білий, (50%), шрифт програми – 14 – 16
Обладнанні
Техніч
ні
заходи

(пк), 6 – 8 (мм) (35%), розмір мінімальних
об’єктів 3 (пк) – 1 (мм) (25%)

У приміщенні

Штучне освітлення: 6 газорозрядних лампи
ГРЛНД, типу GE F 18W/33 G13.

Організаційні заходи

Вологе прибирання (50%),
підтримання чистоти вікон та
світильників (50%)

ЗІЗ

Не передбачені
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4.2.3 Шум
Таблиця 4.11 – Джерела і наслідки.
Джерела

Наслідки

Сервер

Порушення слуху працівника,

Кондиціонер

зниження рівня працездатності,

Зовнішній шум

втомлюваність, роздратованість

Комп’ютер
Таблиця 4.12 – Джерела і рівень шумових навантажень.
Джерела шуму

Фактичне значення

Нормативне значення

Кондиціонер, дБА

30-50

50

Сервер, дБА

58-75

Не більше 65

Шум серверу не відповідає нормам, тому потрібна установка
шумопоглинаючих шаф, які будуть забезпечувати комфортні умови
праці.
Таблиця 4.13 – Джерела і рівень шумових навантажень з
шумопоглинаючими шафами.
Джерела шуму

Фактичне значення

Нормативне значення

Кондиціонер, дБА

30-50

50

Сервер, дБА

42-59

Не більше 65

Підсумкова інформація по застосованим заходам безпеки від шуму
зведена в таблицю 4.14.
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Таблиця 4.14 - Заходи безпеки
Вид захисту

Засоби подолання небезпеки
 Установка безшумних шаф Orion

Технічні заходи

Acoustic Rack, шумопоглинання
яких складає 16dB(A);
 Установка
вентиляторів

безшумних
Scythe

Gentle

Typhoon (серия 120 мм) – 4 шт.;
Організаційні заходи

 своєчасна
охолодження

чистка

системи

(кондиціонер)

та

шафи з серверами ( очищення від
пилу, павутиння та ін. )
 навушники, СОМЗ-1

ЗІЗ

Рівень звуку у приміщенні може перевищувати встановлені
норми(за ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку»).

4.2.4 Небезпека електромагнітного опромінення
Таблиця 4.15 - Електромагнітне опромінення
Параметри

Діапазон

Діапазон частот

частот

2 – 400кГц

5Гц – 2кГц
Напруженість

змінного

1,0 – 35,0

0,1 – 1,1

6,0 – 770,0

1,0 – 32,0

електричного поля, В/м
Індукція

змінного

магнітного поля, нТл
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Параметри електромагнітного опромінення не відповідають нормам,
тому потрібно провести відповідні заходи безпеки.
Таблиця 4.16 - Заходи безпеки
Вид захисту

Засоби подолання небезпеки
 Сервери знаходяться в спеціальних

Технічні заходи

шафах

Orion

Acoustic

екранована

Rack

шафа

(
с

электромагнітним захистом серії
“SHARES-А”)
 Встановлення перегородки-панелі
Технічні заходи

для

зменшення

впливу

електромагнітного
випромінювання

РПГ

ШУНГИТ(див. план приміщення).
Організаційні заходи

 Робота на робочому місці не
постійна (1-2 год.)

Мінімальне електромагнітне опромінення від шафи з сервером
присутнє, тому працювати в кімнаті постійно не можна, а тільки по
необхідності(лагодити у випадку несправності). Взагалі під серверну
кімнату виділяють окреме приміщення, бо в ній несприятливі умови під
безперервну працю.

4.2.5 Електронебезпека
Таблиця 4.17 – Джерела і наслідки.
Джерела
Сервер
Кондиціонер
Комп’ютер

Наслідки
Поранення, опіки живих тканин
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Таблиця 4.18 – Електроживлення ПК, серверу, кондиціонеру
Джерело живлення

220/240 В

Потужність яка споживається сервером

5 кВт

Прецизійний кондиціонер

6 – 10 кВт

В приміщенні оргтехніка підключена до мережі змінного струму
напругою 220 В, та частоти 50 Гц.
Згідно класифікації приміщень за ступенем небезпеки враження
електричним струмом приміщення, відповідно з ОНТП24-86 та ПУЕ-87,
можна віднести до категорії без підвищеної небезпеки.
Таблиця 4.19 - Заходи безпеки в приміщені
Вид захисту
Технічні заходи при
нормальному

режимі

роботи

Засоби подолання небезпеки
 прихована

проводка

за

допомогою

кабель-каналів DLP(в конфігураціях на
1-3 секції);
 все обладнання вмикається в мережу
через спеціальні розетки з заземленням
ИРДП.468829.001;
 світильники встановлені на висоті 2, 8м

Технічні заходи при

 електровідводи

при

 Безперебійні джерела живлення(Eaton

аварійних

режимах роботи

5115 з потужністю 1000 Вт)

 Електросистема

з

плавкими

запобіжниками типу «Neozed»
Організаційні заходи

 всі працюючі ознайомлені з правилами
техніки безпеки

ЗІЗ

 непередбачені

БС41с.4111.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

59

4.2.6 Пожежна безпека

В приміщенні знаходяться дерев’яний стіл, крісло, ПК, сервер,
перегородка, електричне обладнання(кондиціонер, кабелі, розетки).
Клас пожежі В.
Таблиця 4.20 – Характеристика пожежної небезпеки
Категорія пожежної небезпеки

В

приміщення
Клас пожежонебезпечної зони

зона класу П-ІІа

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.
Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі з сервером
Таблиця 4.21 - Заходи безпеки
Вид захисту
Технічні заходи

Засоби подолання небезпеки
 газове пожежогасіння, МГПМ-20
 датчики

теплової

пожежної

сигналізації, СП 101-31-А1R «Профі-Т»
 Вуглекислий вогнегасник ОУ-1
Організаційні заходи

 всі працюючі ознайомлені з правилами
пожежної безпеки;
 план евакуації при пожежі

ЗІЗ

 непередбачені
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Рисунок 4.2 – План евакуації з першого поверху при пожежній
небезпеці

Висновки до розділу 4

Параметри даного кабінету відповідають встановленим нормам. Це
приміщення не призначене для постійної роботи, а тільки для підтримання
серверу

в

робочому

мікрокліматичних

стані.

показників

Для

підтримання

використовують

відповідного

необхідні

рівня

засоби

та

здійснюють заходи їх контролю. Щоб зменшити вплив шкідливих речовин
на організм людини приймають відповідні захисні міри.
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РОЗДІЛ 5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
5.1 Вступ
В даній
користувача

по

роботі розроблено програму для шифрування файлів
вибраному алгоритму,

розшифрування

сформованих

контейнерів та видалення файлів з затиранням вивільненого місця для
неможливості відновлення.
Програма забезпечує легке та швидке шифрування вибраного
файлу\папки, щоб навіть користувач з мінімальним досвідом користування
ПК, міг скористатися нею. Шифрування повинно відбуватися по заданому
алгоритму на основі деякого ключа, яким виступає користувацький пароль.
Також програма має функціонал для розшифрування зашифрованих нею ж
контейнерів на основі цього ключа. В додаток до цих можливостей вона
також може спеціальним способом знищувати файли, затираючи на диску
простір, який вивільнився. Завдяки цьому користувач може бути впевнений,
що файли, які він видалив, відновити вже неможливо ніяким способом.
В даному розділі проводиться аналіз варіантів реалізації модулю з
метою

вибору

оптимального,

з

економічної

точки

зору,

а

саме

функціонально-вартісний аналіз (ФВА).
Функціонально-вартісний аналіз – один із методів евристичного
аналізу, мета якого полягає у виборі оптимального варіанту, що забезпечує
повноцінне виконання досліджуваним об`єктом (виробом, технологічним
процесом, формою організації чи управління виробництвом) своїх основних
функцій при мінімальних затратах.
Особливістю мети ФВА є не саме вдосконалення конкретного
досліджуваного об’єкта, а насамперед пошук альтернативних варіантів
виконання його функцій та вибір серед них найбільш економічної, яка б
забезпечувала оптимальне співвідношення між споживчими властивостями і
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витратами на їхню реалізацію. Надзвичайно важливим є те, що ФВА дає
змогу вирішувати, на перший погляд, два взаємовиключні завдання –
скорочення витрат та підвищення якості виробу.
Даний програмний комплекс

розробляється в рамках дипломного

проекту в навчальних цілях, а також може впроваджуватись з комерційною
метою.

Програмний

продукт

розроблений

для

використання

на

стаціонарному комп'ютері або ноутбуці, що не вимагає високопродуктивних
потужностей.
5.2 Обґрунтування функцій програмного продукту
Виходячи з поставленої мети, можна визначити наступні функції
програмного продукту:
F1 – Програмування ПП
F2 – Створення інтерфейсу користувача
F3 – Шифрування будь-якого файлу
F4 – Дешифровка власних контейнерів
F5 – Збереження результатів шифрувань\дешифрувань
F6 – Знищення файлів без можливості відновлення
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів розв’язання.
Для F1:
а) інтеграційний метод
Для F2:
а) легкий інтерфейс інтегрований в ОС
б) окремий графічний інтерфейс програми
Для F3:
а) шифрування по алгоритму AES
б) шифрування по алгоритму DES
Для F4:
а) дешифрування даних по користувацькому паролю
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Для F5:
а) збереження вихідного файлу після завершення операції
б) видалення вихідного файлу після завершення операції
Для F6:
а) видалення файлів із затиранням звільненого місця на жорсткому
диску
За розглянутими варіантами будуємо морфологічну карту (Рис.5.2.1)
інтеграційний
метод
окремий
графічний
інтерфейс
програми

легкий інтерфейс
інтегрований в
ОС

aлгоритм AES

aлгоритм DES
дешифрування
даних по
користувацькому
паролю

збереження
вихідного файлу

видалення
вихідного файлу

видалення файлів із
затиранням
жорсткого диску

Рисунок 5.1 – Морфологічна карта
Тепер здійснимо попередню оцінку реалізації основних функцій
програмного продукту. Результати занесемо в таблицю 5.1
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Таблиця 5.1 – Позитивно-негативна матриця функцій
Основна

Варіант

функція

реалізації

F1

а)

Переваги

Недоліки

Висока

Складність

функціональність

реалізації

системи
Швидкість і легкість

Відсутній

роботи з програмою

відокремлений

а)

графічний
інтерфейс для

F2

налаштувань
б)

Всі функції доступні

Складність

з єдиного графічного

реалізації

інтерфейсу
а)
F3

Актуальність,

Складність

надійність алгоритму

алгоритму

Простота алгоритму

Слабка

б)

криптостійкість та
застарілість

F4

а)

Простота

Ризик втрати

відновлення доступу

паролю

до файлів

F5

а)

Можливість

Потрібно в 2 рази

видалення

більше місця, для

власноручно, після

зберігання одного і

завершення роботи з

того ж файлу

ним
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Продовження таблиці 5.1
Надійність

Ризик втрати
файлу, якщо буде

б)

втрачений
користувацький
пароль

а)

F6

Неможливість

Неможливість

відновлення

відновлення

видалених файлів

видалених файлів

На основі аналізу позитивно-негативної матриці робимо висновок, що
при розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації функцій варто
відкинути, тому що вони не відповідають поставленим перед програмним
продуктам задачам.
Функція F3: оскільки основною ціллю розробки є забезпечення
безпеки файлів користувача, то варіант реалізації шифрування через
алгоритм

DES(б)

можна

не

роздивлятися.

Завдяки

сучасним

обчислювальним можливостям цей алгоритм є слабко криптостійким і легко
може бути розшифрований.
Функція F5: збереження вихідного варіанту зашифрованого файлу
дуже сильно ставить під загрозу питання безпеки, адже через неуважність
користувач може забути видалити вихідний файл. Також не можна
виключати

варіанту

розвитку

подій

коли

користувач

видалить

зашифрований файл, а зловмисник завдяки спеціальному ПО спробує
відновити його. Якщо відновлення вдасться, то вся робота програми втрачає
свою актуальність.
Таким чином будемо використовувати наступні можливі варіанти
реалізації програмного продукту:
1. F1 – F2б – F3a – F4 – F5а - F6;
2. F1 – F2б – F3a – F4 – F5а – F6;
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5.3 Обґрунтування системи параметрів програмного продукту
Для

характеристики

розроблювального

програмного

продукту

використаються параметри, найменування яких представлені в таблиці 5.2.
За даними технічної літератури й досвіду переддипломних робіт з
експлуатації програмного продукту визначаємо шкалу значення параметрів,
по яких будуємо характеристики. Шкала значення параметрів відображена в
таблиці 5.2.
Таблиця 5.2 – Параметри програмного продукту
Найменування

Позначення

Гранично

Значення параметра

параметра

параметра

припустиме

Середнє

Досягає

значення

отримане

значення(

значення

max/min)

Час завантаження

Х1

1000

550

750/450

Х2

3

9

11/5

X3

10

22

25/11

10

10

програмного
продукту, мс
Швидкість
шифрування
інформації, Мб/с
Швидкість
дешифрування
інформації, Мб/с
Обсяг пам'яті,
який займає

Х4

50

програма на
жорсткому диску,
Мб
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Рисунок 5.2 - Час завантаження програмного продукту, мс

Рисунок 5.3 - Швидкість шифрування інформації, Мб/с

Рисунок 5.4 - Швидкість дешифрування інформації, Мб/с
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Рисунок 5.5 - Обсяг пам'яті, який займає програма на жорсткому диску,
Мб
Визначимо вагомість параметрів методом попарного порівняння й
занесемо в таблицю 5.3 залучаємо 7 експертів.
Таблиця 5.3 – Визначення вагомості параметрів
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N=7 – сумарна кількість експертів; n=4 – кількість параметрів
Тоді загальна сума квадратів відхилень:
n

S   2i = 4+121+36+36=197
i 1

Знайдемо коефіцієнт узгодженості(конкордації):
W

12S
N ( n 3  n)
2

W=

=

= 0.804 > 0.67

Для ПП коефіцієнт узгодження повинен бути не менше 0.67.
Розрахункове значення коефіцієнта узгодження більше нормативного, тoму
дані

експертних

оцінок

можуть

бути

використані

для

подальших

розрахунків. Вагомість параметрів визначається методом попарного їх
зрівняння, використовуючи результати оцінок експертів (табл. 5.4).
Таблиця 5.4 – Попарне порівняння параметрів.
Експерти

Параметр
Х1 і Х2
Х1 і Х3
Х1 і Х4
Х2 і Х1
Х2 і Х3
Х2 і Х4
Х3 і Х1
Х3 і Х2
Х3 і Х4
Х4 і Х1
Х4 і Х2
Х4 і Х3

1
<
<
<
>
<
<
>
>
<
>
>
>

2
<
<
>
>
>
>
>
<
>
<
<
<

3
>
<
<
>
<
<
>
>
<
>
>
>

4
<
<
<
>
>
>
>
<
>
>
<
<

5
>
>
>
<
>
>
<
<
>
<
<
<

6
<
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<

7
>
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>

Підсумкова

Значення
коефіцієнтів

<
<
<
>
>
>
>
<
>
>
<
<

0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
1,5
1,5
0,5
0,5
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Таблиця 5.5 – Розрахунок вагомості параметрів ПП
Параметри Хj

Хі
Х1

Х2

Х3

Х1

1

0,5

0,5

Х2

1,5

1

Х3

1,5

Х4

1,5

Перший крок

Х4

Другий крок

bi

φi

b'i

φ'i

0,5

2.5

0,156

9.25

0,157

1,5

1,5

5.5

0,344

21.25

0,36

0,5

1

1,5

4.5

0,281

35

0,275

0,5

0,5

1

3.5

0,219

28

0,217

16

1

59

0,999

Всього

5.4 Дослідження варіантів виконання основних функцій
Для якісної оцінки варіантів технологічних рішень будуємо позитивнонегативну матрицю (див табл. 1), в якій відображаються їх переваги та
недоліки, а також розраховуємо коефіцієнт якості по формулі :
n

K яj    j Bij ,
i 1

де φі — коефіцієнт вагомості і-го параметра якості в сукупності
прийнятих для розгляду параметрів якості;
Вiј - оцінка і-го параметра якості j-го варіанта виробу в балах;
п - кількість параметрів виробу, які прийняті для оцінки.
Результати розрахунку узагальненого показника рівня якості варіантів
реалізації основних функцій виробу зводяться в табл. 5.6
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Таблиця 5.6 – Розрахунок показників якості варіантів реалізації

А

F1

А

F2

Б

X1

1000

2,5

0,157

Х4

50

3,5

0,217

Х1

1000

2,5

0,157

Х4

30

3,5

0,247

Х1

1000

2,5

0,157

X4

50

3,5

0,217

рівня, Кя

технічного

Показник

вагомості, Фі

Коефіцієнт

балах, Ві

параметра в

Оцінка

параметра

значення

Абсолютне

які у функції

Параметри,

функції

реалізації

Варіант

функція

Основна

основних функцій програмного забезпечення

1,152

1,257

1,152

F3

А

Х2

3

5,5

0,36

1,98

F4

А

X3

10

4,5

0,275

1,2375

F5

A

X4

50

3,5

0,217

0,7595

X3

10

4,5

0.275

F6

A

X4

50

3,5

1,997
0,217

Складанням абсолютних значень коефіцієнтів рівня якості по
варіантах реалізації основних функцій знайдемо рівень якості варіантів
технологічного виконання. Результати у таблиці 5.7.
Таблиця 5.7 – Реалізації варіантів ПП
№ вар

Коеф. якості варіанта

F1

F2

F3

F4

F5

F6

1

А

A

A

А

А

А

8,383

2

А

Б

A

A

A

А

8,278
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Коефіцієнт якості більший при першому варіанті реалізації основних
функцій програмного продукту.

5.5 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
Два варіанти включають в себе по 6 завдань. При чому, для кожного з
варіантів реалізації трудомісткість буде однакова, тому що різниця між цими
варіантами полягає тільки в форматі основного інтерфейсу програми.
1) Програмування інтерфейсу
2) Програмування алгоритму шифрування будь-якого файлу
3) Програмування алгоритму дешифровки власних контейнерів
4) Реалізація системи безпечного зберігання користувацького
паролю
5) Реалізація збереження результатів шифрувань\дешифрувань
6) Програмування алгоритму та реалізація знищення файлів без
можливості відновлення
Поправкові коефіцієнти, які враховують складність контролю вхідної
та вихідної інформації для завдань, Кск = 1. Оскільки під час розробки цих
завдань використовуються стандартні модулі, врахуємо це за допомогою
коефіцієнта Кст = 0,7. Коефіцієнти Км і Кст.п, які враховують відповідно
програмування

на

мові

високого

рівня

та

розробку

стандартного

програмного забезпечення, для всіх завдань становлять 1: Км =1 Кст.п = 1.
Виходячи із норм часу для завдань розрахункового характеру ступеня
новизни Б та групи складності алгоритму 3, трудомісткості Т р = 19 людиноднів, розрахуємо загальну трудомісткість програмування першого завдання.
Поправковий коефіцієнт, який враховує вид використаної інформації для
першого завдання (нормативно-довідкова інформація): Кпк = 0,9.
Отже, загальна

трудомісткість програмування першого завдання

дорівнює:
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То = Тр • Кп • Кск • Км • Кст • Кст.м =19 * 0,9*0,7 = 11,97 людиноднів.
Проведемо аналогічні розрахунки для інших завдань.
Для 2 завдання (використовується алгоритм першої групи складності,
ступінь новизни В, використовувана інформація - БД):
Тр = 43 людино-днів; Кп= 0,68;
То = 43 * 0,68 * 0,7 = 20,468.
Для 3 завдання (використовується алгоритм першої групи складності,
ступінь новизни В, використовувана інформація - БД):
Тр = 43 людино-днів; Кп= 0,68;
То = 43 * 0,68 * 0,7 = 20,468.
Для 4 завдання (використовується алгоритм третьої групи складності,
ступінь новизни А, використовувана інформація - НДІ):
Тр = 27 людино-днів; Кп= 1,05;
То = 27 * 1,05 * 0,7 =19,845.
Для

5

завдання

(використовується алгоритм третьої групи

складності, ступінь новизни В, використовувана інформація - НДІ):
Тр = 12 людино-днів; Кп = 0,6;
То = 12 * 0.6 * 0.7 = 5.04.
Для 6 завдання (використовується алгоритм першої групи складності,
ступінь новизни В, використовувана інформація - НДІ):
Тр = 43 людино-днів; Кп = 0,81.
То = 43 * 0,81 * 0,7 = 24,381.
Складемо трудомісткість відповідних завдань, щоб отримати їх
трудомісткість:
ТI = 11,97 +20,468+20,468+19,845+5.04+24,381 = 102,182 людино-дні
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5.6 Розрахунок витрат на розробку програмного продукту
В розробці

програми приймає участь 1 програміст, оклад якого

прийнято як 12000 гривень.
Денну заробітну плату визначимо, виходячи із місячних окладів
програмістів, враховуючи тривалість умовного місяця 21,1 день при 5-ти
робочих днів на тиждень.
СЧ 

12000
 568,72 грн.
21.1

Тоді зарплата розробників, відповідно до формули:
Сзп = 102,182 * 568.72 *1,2 = 69 735.5 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок:
Сот =69 735.54 * 0,22 = 15 341.8 грн.
Тепер визначимо витрати на оплату однієї машино-години (См).
Оскільки ЕОМ обслуговує один спеціаліст з окладом 5000 грн, з
коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо:
Сг = 5000• 0,2 = 1000 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Сзп = 1000 • (1 + 0,2)=1200 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок:
Свід = Сзп • 0,22= 1200 • 0,22= 264 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою (за амортизації
25 % та вартості ЕОМ 10000 грн):
Са = 1,15 • 0,25 • 10000 = 2875 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою :
Срем = 1,15 • 10000 • 0,05 = 575 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
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Теф = (365 – 104 – 8 – 16) • 8 • 0.9 = 1706.4 годин
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою :
Сел = 1706,4 • 0, 3495 • 1,5 • 2 = 1789,16 грн.
Накладні витрати:
Снакл = 10000 • 0,67 =6700 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати:
СЕКС = 1200 + 264 + 2875 + 575 + 1789,16 + 6700 = 13403,16 грн.
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
СМ-Г = Секс / Теф= 13403,16 /1706,4 = 7,85 грн/год.
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою
програмного продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу
становитимуть:
См.ч = 7,85* 102,182 * 8= 6417 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = 69 735.54 • 0,67 =46723 грн.
Визначимо вартість розробки програмного продукту:
СПП = 69 735.5 + 15 341.8 + 6417+ 46723= 138217,3 грн.
5.7

Вибір

кращого

варіанта

програмного

продукту

техніко-

економічного рівня
Коефіцієнт техніко-економічного рівня розраховують за формулою:
КТЕР1 = 8,383/ 138217,3 = 6,06 • 10-5;
КТЕР2 = 8,278/ 138217,3 = 5,89 • 10-5;
У результаті розрахунку критерію ефективності найбільш ефективним
є перший варіант реалізації програми з коефіцієнтом техніко-економічного
рівня КТЕР1= 6,06 • 10-5;
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Висновки до розділу 5
Не дивлячись на великі витрати на розробку програмного продукту
вона

є

доцільною

через

свій

багатий

функціонал

та

високу

конкурентоспроможність. Аналіз, що проведений в даній роботі дав
можливість визначити варіант реалізації, який буде оптимальним між
швидкістю, якістю програмного продукту та ціною його розробки.
Розроблене

програмне

забезпечення

в

своїй

більшості

буде

використовуватися людьми, які потребують шифрування інформації, яка
передається. Вартість розробки вибраного варіанту буде коштувати
138 217.3грн, а так як цей варіант передбачає реалізацію і додаткових
функцій, наприклад безпечне видалення файлів з затиранням вільного місця,
то програмний продукт може додатково привернути увагу людей, які зовсім
не цікавляться шифруванням.
Вибраний варіант реалізації має досить велику перевагу перед
подібними

існуючими

програмними

продуктами

завдяки

зручності

графічного інтерфейсу, який вбудований в операційну систему. Це дає
можливість завжди мати під рукою потрібні функції без втрати швидкості
роботи чи якості шифрування. Цей варіант реалізації ввібрав в себе
найкращий функціонал від схожих програм. Вважаю що розроблений мною
продукт може бути використаний в комерційних цілях, та приносити
стабільний прибуток.
На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізувати
програмний продукт, були визначені два найбільш перспективні варіанти
реалізації продукту. Більш ефективним виявився перший варіант, тому що
має максимальну величину коефіцієнта техніко-економічного рівня, який
складає 6,06 • 10-5 і одночасно цей варіант являється простим для реалізації
та достатньо досконалим. При такому варіанті реалізації він матиме
найкращу універсальність і легкість модифікації.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В роботі було розглянуто та проаналізовано сучасні алгоритми
шифрування. Завдяки аналізу був досліджений кожен з них. І, звісно, кожен
з них має певні свої переваги та недоліки. Головними критеріями при виборі
оптимального були швидкість роботи, криптостійкість та тонкості реалізації.
Так був вибраний AES, також відомий як Rijndael, який належить до
симетричних алгоритмів шифрування. В роботі детально описана суть його
роботи, всі тонкості та деталі.
В ході аналізу було розроблено та реалізовано програмне забезпечення
для шифрування будь-яких файлів по користувацькому паролю. Програмний
продукт використовує алгоритм шифрування AES. Звісно також реалізована
можливість розшифрування власних контейнерів.

Додатково в програмі

була реалізована функція безпечного видалення файлів з затиранням
вільного місця.
Також були розглянуті норми та заходи охорони праці та безпеки
роботи в приміщенні, де буде використовуватися дане програмне
забезпечення. Були визначені потенційно шкідливі та небезпечні фактори ,
котрі можуть негативно вплинути на організм людини під час роботи , та
описані заходи, скеровані на усунення цих факторів або на зменшення їх
впливу на працюючих.
Економічна частина роботи розраховує можливі варіанти реалізації
програмного

продукту.

Вибрані

характеристики

мають

максимальні

коефіцієнти техніко-економічного рівня та являються оптимальними по
вартості розробки ПП в порівнянні з реалізованим функціоналом.
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ДОДАТОК А
Приклад шифрування
В табл. 1 приведений приклад шифрування 128-бітним ключем.
Вхідний блок {00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff} шифрується
ключем {00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f}.
Таблиця 1 – приклад шифрування
Раунд Процедура

1

2

3

4

Вхідний блок
ключ
AddRoundKey
SubBytes

Результат
00112233445566778899aabbccddeeff
000102030405060708090a0b0c0d0e0f
00102030405060708090a0b0c0d0e0f0
63cab7040953d051cd60e0e7ba70e18c

ShiftRows
MixColumns

6353e08c0960e104cd70b751bacad0e7

ключ раунду

d6aa74fdd2af72fadaa678f1d6ab76fe

AddRoundKey
SubBytes

89d810e8855ace682d1843d8cb128fe4

ShiftRows

a7be1a6997ad739bd8c9ca451f618b61

MixColumns

ff87968431d86a51645151fa773ad009

ключ раунду
AddRoundKey
SubBytes
ShiftRows
MixColumns
ключ раунду
AddRoundKey
SubBytes
ShiftRows
MixColumns
ключ раунду
AddRoundKey

b692cf0b643dbdf1be9bc5006830b3fe

5f72641557f5bc92f7be3b291db9f91a

a761ca9b97be8b45d8ad1a611fc97369

4915598f55e5d7a0daca94fa1f0a63f7
3b59cb73fcd90ee05774222dc067fb68
3bd92268fc74fb735767cbe0c0590e2d
4c9c1e66f771f0762c3f868e534df256
b6ff744ed2c2c9bf6c590cbf0469bf41
fa636a2825b339c940668a3157244d17
2dfb02343f6d12dd09337ec75b36e3f0
2d6d7ef03f33e334093602dd5bfb12c7
6385b79ffc538df997be478e7547d691
47f7f7bc95353e03f96c32bcfd058dfd
247240236966b3fa6ed2753288425b6c
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5

6

7

8

9

10

Продовження таблиці 1
SubBytes
ShiftRows
MixColumns
ключ раунду
AddRoundKey
SubBytes
ShiftRows
MixColumns
ключ раунду
AddRoundKey
SubBytes
ShiftRows
MixColumns
ключ раунду
AddRoundKey
SubBytes
ShiftRows
MixColumns
ключ раунду
AddRoundKey
SubBytes
ShiftRows
MixColumns
ключ раунду
AddRoundKey
SubBytes
ShiftRows
ключ раунду
AddRoundKey
Вихідний блок

36400926f9336d2d9fb59d23c42c3950
36339d50f9b539269f2c092dc4406d23
f4bcd45432e554d075f1d6c51dd03b3c
3caaa3e8a99f9deb50f3af57adf622aa
c81677bc9b7ac93b25027992b0261996
e847f56514dadde23f77b64fe7f7d490
e8dab6901477d4653ff7f5e2e747dd4f
9816ee7400f87f556b2c049c8e5ad036
5e390f7df7a69296a7553dc10aa31f6b
c62fe109f75eedc3cc79395d84f9cf5d
b415f8016858552e4bb6124c5f998a4c
b458124c68b68a014b99f82e5f15554c
c57e1c159a9bd286f05f4be098c63439
14f9701ae35fe28c440adf4d4ea9c026
d1876c0f79c4300ab45594add66ff41f
3e175076b61c04678dfc2295f6a8bfc0
3e1c22c0b6fcbf768da85067f6170495
baa03de7a1f9b56ed5512cba5f414d23
47438735a41c65b9e016baf4aebf7ad2
fde3bad205e5d0d73547964ef1fe37f1
5411f4b56bd9700e96a0902fa1bb9aa1
54d990a16ba09ab596bbf40ea111702f
e9f74eec023020f61bf2ccf2353c21c7
549932d1f08557681093ed9cbe2c974e
bd6e7c3df2b5779e0b61216e8b10b689
7a9f102789d5f50b2beffd9f3dca4ea7
7ad5fda789ef4e272bca100b3d9ff59f
13111d7fe3944a17f307a78b4d2b30c5
69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a
69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a
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