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1. ЕТАПИ РОЗВИТКУ криптографії
Історія криптографії налічує близько 4 тисяч років. Як основний
критерій періодизації криптографії можна взяти технологічні характеристики
використовуваних методів шифрування.
До нашого часу криптографія займалася виключно забезпеченням
конфіденційності повідомлень (тобто шифруванням) — перетворенням
повідомлень із зрозумілої форми в незрозумілу і зворотне відновлення на
стороні одержувача, роблячи його неможливим для прочитання для того, хто
перехопив або підслухав без секретного знання (а саме ключа, необхідного
для дешифрування повідомлення). В останні десятиліття 21 сторіччя сфера
застосування криптографії розширилася і включає не лише таємну передачу
повідомлень, але і методи перевірки цілісності повідомлень, ідентифікація
відправника/одержувача (аутентифікація), цифрові підписи, інтерактивні
підтвердження та технології безпечного спілкування тощо.
1.
Найдавніші часи — Стародавній Рим
2.
Арабський період
3.
Відродження
4.
Новий час
5.
19 століття
6.
Початок 20-го століття
7.
Початок комп'ютерної ери
8.
Асиметричні системи
Найдавніші часи — Стародавній Рим
тбаш — простий шифр підстановки для івриту.
Даним алгоритмом зашифровано частину біблійних текстів.
Правило шифрування полягає у заміні i-тої літери абетки літерою з
номером n − i + 1, де n — кількість літер в алфавіті. Таким чином, перша
буква алфавіту замінюється останньою, друга — передостанньою і так далі.
Приклад для латинського алфавіту виглядає так:
Вхідний текст: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Зашифрований текст: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Застосування алгоритму до українського алфавіту:
Вхідний текст: а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю
я
Зашифрований текст: я ю ь щ ш ч ц х ф у т с р п о н м л к й ї і и з ж є е д
ґгвба
Походження слова « тбаш» пояснюється принципом заміни літер.
Слово  שבתאскладено з літер « леф», «Тав», «Бет» та «Шин», тобто першої та
останньої, другої та передостанньої літер давньосемітського алфавіту.
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Шифр тбаш був, швидше за все, винайдений ессеями, іудейською
сектою повстанців. Вони розробили безліч різних кодів і шифрів, які
використовувалися для приховування важливих імен і назв, щоб потім
уникнути переслідування. Знання цих кодів і шифрів були потім передані
гностикам, які, в свою чергу, передали їх Катарам. Пізніше Орден Тамплієрів
завербував Катарський дворян і перейняв знання шифрів. Таким чином,
шифр був використаний протягом багатьох років, від близько 500 до н. е. до
1300 р. н.е. е. - Моменту, коли Орден Тамплієрів був розпущений.
тбаш і Кумранські рукописи
Кумранські рукописи (Сувої Мертвого моря). Доктор Х'ю Шонфілд був
одним з перших дослідників, що працюють над сувоями Мертвого моря,
виявленими в Кумране. Він також є автором багатьох книг по біблійної
історії, в першу чергу «Passover Plot». Працюючи над Сувоями Мертвого
моря, Шонфілд використовував шифр Atbash для перекладу деяких слів, які
не змогли перевести інші вчені. Розкодувати «hagu», він отримав єврейське
слово «tsaraph», що означає «випробування». Як далі з'ясувалося,
проходження «Hagu» (випробувань) відігравало велику роль, це було
пов'язано з «Учителем Праведності», яким був Ісус, як вважають деякі вчені.
Найперші форми тайнопису вимагали не більше ніж аналог олівця та
паперу, оскільки в ті часи більшість людей не могли читати. Поширення
писемності, або писемності серед ворогів, викликало потребу саме в
криптографії. Основними типами класичних шифрів є перестановочні
шифри, які змінюють порядок літер в повідомленні, та підстановочні шифри.
Одним із ранніх підстановочних шифрів був шифр Цезаря
Шляхом застосування шифрування намагаються зберегти зміст
спілкування в таємниці, подібно до шпигунів, військових лідерів, та
дипломатів. Стеганографія (тобто, приховування факту наявності
повідомлення взагалі) також була розроблена в давні часи. Зокрема, Геродот
приховував повідомлення— татуювання на поголеній голові раба— під
новим волоссям. До сучасних прикладів стеганографії належать невидимі
чорнила, мікрокрапки, цифрові водяні знаки, що застосовуються для
приховування інформації.
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Арабський період
Шифротексти, отримані від класичних шифрів (та деяких сучасних),
завжди видають деяку статистичну інформацію про текст повідомлення, що
може бути використано для зламу. Після відкриття частотного
аналізу (можливо, арабським вченим аль-Кінді) в 9-тому столітті, майже всі
такі шифри стали більш-менш легко зламними досвідченим фахівцем.
Відродження
Майже всі шифри залишались беззахисними перед криптоаналізом з
використанням частотного аналізу до винаходу поліалфавітного шифру,
швидше за все, Леоном-Баттіста
льберті приблизно в 1467 році (хоча,
існують свідчення того, що знання про такі шифри існували серед арабських
вчених).

Шифрувальний диск льберті.
Новий час
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В поліалфавітному шифрі Віженера (англ. Vigenère cipher), алгоритм
шифрування використовує ключове слово, яке керує підстановкою літер в
залежності від того, яка літера ключового слова використовується. В
середині 1800-тих, Чарльз Беббідж показав, що поліалфавітні шифри
залишились частово беззахисними перед частотним аналізом.
19 століття
Хоча частотний аналіз є потужною та загальною технікою,
шифрування, на практиці, часто було ефективним; багато із криптоаналітиків
не знали цю техніку. Дешифрування повідомлень без частотного
аналізу практично означало необхідність знання використаного шифру,
спонукаючи, таким чином, до шпигунства, підкупу, крадіжок, зрад, тощо для
отримання алгоритму. Згодом, в 19-тому столітті, було визнано, що
збереження алгоритму шифрування в таємниці не забезпечує захист від
зламу; насправді, було встановлено, що будь-яка адекватна криптографічна
схема залишається у безпеці, навіть за умови доступу сторонніх. Збереження
в таємниці ключа має бути достатньою умовою захисту інформації
нормальним шифром. Цей фундаментальний принцип було вперше
проголошено в 1883 Огюстом Керкгофом, і загальновідомий як принцип
Керкгоффа; різкіший варіант озвучив Клод Шеннон як максиму Шеннона —
ворог знає систему.
Було створено різні механічні прилади та інструменти для допомоги в
шифруванні. Одним з найперших є скітала в стародавній Греції, палиця, що,
як вважається, використовувалась Спартанцями в якості перестановочного
шифру. Разом із винаходом поліалфавітних шифрів, було розроблено
досконаліші
засоби,
мультициліндрТомаса
Джефферсона (повторно
винайдений Базерієсом приблизно в 1900 році).

МультициліндрТомаса Джефферсона
Скітала
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Енігма
Початок 20-го століття
Енігма, автомат, варіанти якого використовувались німецькими
військовими починаючи з другої половини 1920-тих і до кінця Другої
світової війни. Цей автомат реалізовував складний електро-механічний
поліафавітний шифр для захисту таємних повідомлень. Злам шифру Енігми в
Бюро Шифрів (Biuro Szyfrów), та, слід за цим, дешифрування повідомлень в
Блетчі Парк (англ. Bletchley Park), було важливим чинником перемоги
Союзників у війні.
Декілька механічних шифрувально/дешифрувальних приладів було
створено на початку 20-го століття і багато запатентовано, серед них роторні
машини — найвідомішою серед них є Енігма, автомат, що використовувася
Німеччиною з кінця 20-тих і до кінця Другої світової війни. .
Початок комп'ютерної ери
Поява цифрових комп'ютерів та електроніки після Другої світової
війни зробило можливим появу складніших шифрів. Більше того, комп'ютери
дозволяли шифрувати будь-які дані, які можна представити в комп'ютері у
двійковому виді, на відміну від класичних шифрів, які розроблялись для
шифрування письмових текстів. Це зробило непридатними для застосування
лінгвістичні підходи в криптоаналізі. Багато комп'ютерних шифрів можна
характеризувати за їхньою роботою з послідовностями бінарних бітів (інколи
в блоках або групах), на відміну від класичних та механічних схем, які,
зазвичай, працюють безпосередньо з літерами. Однак, комп'ютери також
знайшли застосування у криптоаналізі, що, в певній мірі, компенсувало
підвищення складності шифрів. Тим не менше, гарні сучасні шифри
залишались попереду криптоаналізу; як правило, використання якісних
шифрів дуже ефективне (тобто, швидке і вимагає небагато ресурсів), в той
час як злам цих шифрів потребує набагато більших зусиль ніж раніше, що
робить криптоаналіз настільки неефективним та непрактичним, що злам стає
практично неможливим.
Асиметричні системи
Широкі академічні дослідження криптографії з'явились порівняно
нещодавно — починаючи з середини 1970-тих, разом із появою відкритої
специфікації стандарту DES Національного Бюро Стандартів СШ ,
публікацій Діффі-Хелмана та оприлюдненням алгоритму RSA. Відтоді,
криптографія перетворилась на загальнопоширений інструмент для передачі
даних, в комп'ютерних мережах, та захисті інформації взагалі. Сучасний
рівень безпеки багатьох криптографічних методів базується на складності
деяких обчислювальних проблем, таких як розклад цілих чисел, або
проблеми з дискретними логарифмами. В багатьох випадках, існують докази
безпечності криптографічних методів лише за умови неможливості
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ефективного розв'язання певної обчислювальної проблеми. За одним
суттєвим винятком — схема одноразових блокнотів.
Взагалі кажучи, до початку 20-го століття, криптографія, в основному,
була пов'язанна з лінгвістичними схемами. Після того, як основний акцент
було зміщено, зараз криптографія інтенсивно використовує математичний
апарат, включно з теорією інформації, теорією обчислювальної
складності, статистики, комбінаторики, абстрактної алгебри та теорії чисел.
Криптографія є також відгалуженням інженерії, але не звичним, оскільки
вона має справу з активним, розумним та винахідливим супротивником;
більшість інших видів інженерних наук мають справу з нейтральними силами
природи.
Існують
дослідження
з
приводу
взаємозв'язків
між
криптографічними проблемами та квантовою фізикою.
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2. ІСТОРИЧНІ ПРИКЛАДИ
Телеграма Циммермана (Депеша ЦиммерманаZimmermann-Depesche) телеграма, використана президентом СШ Томасом Вудро Вільсоном для
обґрунтування оголошення війни Німеччині в кінці Першої світової війни.
В кінці 1916 року міністр закордонних справ Німеччини ртур
Циммерман розробив план по залученню
Мексики на сторону Німеччини в разі
вступу СШ у війну.
У 1917 року Циммерман послав
депешу з викладом подробиць цього
плану Йогану Генріху Бернсторффу,
німецькому послу у Вашингтоні, в якій
сповіщав посла про те, що Німеччина
планує почати тотальну підводну війну
проти судів нтанти, але постарається,
щоб від нападів німецьких підводних
човнів не постраждали американські
кораблі, щоб у СШ не було приводу
порушити свій нейтралітет.

У разі ж, якщо Вашингтон
прийме рішення про вступ у
війну, послу Німеччини в
Мексиці Генріху фон Екхарду
(Heinrich von Eckardt) було дано
вказівку зв'язатися з президентом
Мексики, щоб спонукати його
почати військові дії проти СШ
на стороні «Четверного союзу».
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У разі перемоги Німеччина обіцяла після війни передати Мексиці території,
раніше анексовані Сполученими Штатами - південні штати Техас, НьюМексико і різони.
Ця «секретна телеграма» була перехоплена і розшифрована
британської [1] криптографічного службою «Кімната 40» і передана в СШ ,
де була опублікована в пресі.
Телеграма була передана по радіо і також по телеграфу під виглядом
дипломатичного повідомлення через два нейтральних держави: Швецію і
Сполучені Штати. У Німеччині не було прямого телеграфного доступу до
західного півкулі, так як англійці перерубали трансатлантичних кабелів
німців і знищили німецькі передавальні станції в нейтральних країнах. Все це
змусило Німеччину використовувати телеграфні канали Британії і мерики,
незважаючи на ризик перехоплення з боку британської розвідувальної
служби.
З іншого боку, президент Вільсон дозволив Німеччині використовувати
американське дипломатичне канал зв'язку, в надії зберегти дружні відносини
між двома країнами і наблизити кінець війни. Німеччина вважала, що цей
привілей дозволить їй відносно безпечно відправляти секретні повідомлення
в західну півкулю, бо Британія не зможе використовувати перехоплений
повідомлення, не визнавши, що перевіряє дипломатичну пошту Сполучених
Штатів. Повідомлення, передане цим шляхом, було відправлено з Берліна
німецькому послу в Вашингтон.
Телеграма була перехоплена відразу після відправки. Криптоаналітики
Кімнати 40 Британського
дміралтейства отримали копію для
дешифрування. У телеграмі був використаний шифр 0075, який був вже
частково зламаний в Кімнаті 40. нглійці змогли розшифровувати німецькі
коди завдяки кодовим книгам, захопленим на «Магдебурзі» і в битві в
Фінській затоці.
Для
Британського
уряду
Телеграма
була
блискучою
можливістю змусити Сполучені
Штати вступити в Першу світову
війну
на
боці
союзників.
нтинімецькі настрої в Сполучених
Штатах в той момент були
надзвичайно
сильними
через
необмеженої підводної війни німців.
ле перед Британією стояло дві проблеми: потрібно було пояснити
американцям, як була отримана Телеграма, не розкривши при цьому, що
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британська розвідувальна служба перевіряє дипломатичну пошту
нейтральних країн; і потрібно було дати публічне пояснення того, як
Телеграма була розшифрована, так щоб Німеччина не запідозрила, що її коди
були зламані.
Британія вирішила першу проблему, отримавши шифрований текст
Телеграми з телеграфного відділення в Мексиці. нглійці здогадалися, що
німецький посол з Вашингтона передасть повідомлення в Мексику
комерційним телеграфом, тому у мексиканського телеграфного відділення
виявиться копія зашифрованого тексту.
«Містер Х», британський агент в Мексиці, підкупив службовця
телеграфної компанії, таким чином здобувши копію повідомлення. (Томас
Хохлер (Thomas Hohler), тоді британський посол в Мексиці, в своїй
автобіографії зізнався, що це він і був Містером Х.) Ця копія безперешкодно
могла бути передана американцям. Вона була зашифрована кодом 13040,
зразок якого Британія придбала в Месопотамії, і таким чином до середини
лютого у Британії з'явився повний текст.
Другу проблему вирішила придумана історія про те, що дешифрований
текст Телеграми був вкрадений в Мексиці (Британія поінформувала
Сполучені Штати про розшифровку, підкріпивши однак цей факт історією
про крадіжку). Німецький уряд відмовився розглядати можливість злому
коду, натомість воно доручило фон Екхарду знайти шпигуна в посольстві в
Мексиці.
19 лютого Вільям Холл, глава Управління військово-морської розвідки
Великобританії, до складу якої входила «Кімната 40», показав телеграму
секретарю посольства Сполучених Штатів в Великобританії Едварду Беллу
(Edward Bell). Прочитавши депешу Циммермана, Белл спочатку, як і
передбачалося, визнав це вивертом британської секретної служби з метою
залучити СШ у війну. ле Холл поклявся честю британського офіцера, що
депеша справжня і врешті-решт зумів переконати в цьому свого
американського друга.
6 квітня 1917
Конгрес
СШ
офіційно
оголосив
війну Німеччині.
Телеграма була
не єдиною причиною,
що
підштовхнула
СШ до оголошення

12

війни. Німецькі підводні човни топили кораблі Сполучених Штатів і кораблі
з громадянами СШ на борту. Пасажирський лайнер "Лузітанія" був
потоплений біля узбережжя Ірландії в 1915 році. «Лузітанія», проте, йшла під
прапором воюючої держави (Великобританії) і перебувала в районі бойових
дій, а німці заздалегідь попередили про небезпеку, пов'язану з перебуванням
на цьому кораблі. [6] Упевнені, що громадяни нейтральних країн мають
право вільно плавати на подібних судах, СШ
проігнорувало ці
попередження. «Лузітанія» (RMS Lusitania) - британський трансатлантичний
пасажирський паротурбінний теплохід, що належав (як і однотипний лайнер
«Мавританія») компанії Cunard Line (рус. «Кунарда Лайн», повне англійське
найменування Cunard Steamship Line Shipping Company). Корабель був
торпедований німецької субмариною U-20 7 травня 1915 року і затонув за 18
хвилин в 19 км від берегів Ірландії. Загинуло 1198 людей з 1959 були на
борту. Затоплення пасажирського лайнера налаштувало громадську думку
багатьох країн (і, тим більше, СШ ) проти Німеччини.
Німецькими підводними човнами були потоплені і інші кораблі СШ :
«Хаузатонік» ( «Housatonic») в лютому 1917 року в Біскайській затоці [7] і
«Каліфорнія» (California) біля узбережжя Ірландії. [8]
Ленд-ліз — програма ленд-лізу (від англ. lend — «позичати» і lease —
«здавати в оренду, взайми») була системою, за якою Сполучені Штати
мерики, здебільшого на безоплатній основ, передавали своїм союзникам
у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну
сировину, включаючи нафтопродукти.
Матеріали на загальну суму у $50,1 млрд (близько $700 млрд у
цінах 2008 року) були відправлені отримувачам, у тому числі:
Обсяг допомоги
Обсяг
допомоги
у цінах 1941—1945 рр., млрд $ у цінах 2008 р., млрд $
Великобританія
31,4
~440
СРСР
11,3
~160
Франція
3,2
~45
Китай
1,6
~22
Найшвидшим (і найнебезпечнішим) маршрутом були арктичні конвої.
У липні-грудні 1941року 40% усіх поставок йшло саме цим маршрутом, і
близько 15% відправлених вантажів виявлялося на дні океану. Морська
частина шляху від східного узбережжя СШ доМурманська займала близько
2-х тижнів.
Країна-отримувач

Вантажі, одержані СРСР по ленд-лізу(кількість)
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Літальних апаратів

14 795+7411=22 206

Танків

7 056+5218=12 274

Легкових джипів

51 503

Вантажних автівок

375 883

Мотоциклів

35 170

Товарних вагонів

11 155

Локомотивів

1 981

Вантажних суден

90

Протичовневі кораблі

105

Торпедних катерів

197

Радіолокаторів

445

Порівняльні дані ролі ленд-лізу в забезпеченні радянської економіки
деякими видами матеріалів і продовольства під час війни наведені нижче:

Матеріали

Виробництво СРСР

Ленд-ліз/
Ленд-ліз виробництво СРСР,
у%

Вибухівка, тис. тон

558

Мідь, тис. тон

534

404

76%

283

301

106%

13

29

223%

люміній, тис. тон
Олово, тис. тон

295,6

53%
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Кобальт, тон

340

вт. шини, млн штук

3988

470
3659

138%
92%

Шерсть, тис. тон

96

98

102%

Цукор, тис. тон

995

658

66%

М'ясні
банок

консерви,

млн

432,5

2077

480%

рктичні конвої (відомі також як Союзні конвої або Операція
«Дервіш», серпень 1941 — травень 1945) .
У серпні 1941 року фінські війська захопили містечко Сортавала і
створили там пункт радіоперехоплення. На початку липня 1942 року цей
центр перехопив шифровану телеграму, передану кодом Морзе з радянської
авіабази в районі Мурманська.
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Перелік грузів конвою PQ-17
Тип вантажу

Доставле
но

Автомобілі, шт.

896

3350

4246

Танки, шт.

164

430

594

Літаки, шт.

87

210

297

Інший

вантаж,

Втрач
ено

Всього

57 176
156 492
99 316
тон
Розшифровка коду «Енігми»
Під час Другої світової війни Тюрінг працював в Блетчлі-парку —
британському криптографічному центрі, де очолював одну з п'яти груп, Hut
8, що займалися в рамках проекту «Ультра» розшифровкою закодованих
німецькою
шифрувальної
машиною «Енігма» повідомлень крігсмарине
і люфтваффе. Внесок
Тюрінга в роботи з криптографічного аналізу алгоритму, реалізованого
в «Енігма», ґрунтувався на більш ранньому криптоаналізі попередніх версій
шифрувальної машини, виконаних у 1938 р. польським криптоаналітиком
Маріаном Реєвським.
На початку 1940 він розробив дешифровальну машину «Бомба», яка
дозволяла
читати
повідомлення
люфтваффе.
Принцип
роботи «Бомби» полягав у переборі можливих варіантів ключа шифру і спроб
розшифровки тексту, якщо була відома частина відкритого тексту або
структура розшифровуваного повідомлення. Перебір ключів виконувався за
рахунок обертання механічних барабанів, що супроводжувався звуком,
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схожим на цокання годинника, через що «Бомба» і отримала свою назву. Для
кожного можливого значення ключа, заданого положеннями роторів
(кількість ключів дорівнювало приблизно 1019 для сухопутної «Енігми» і
1022 для шифрувальних машин, що використовуються в підводних човнах),
«Бомба» виконувала звірку з відомим відкритим текстом. Перша в
Блетчлі «Бомба» Тюрінга
була
запущена 18
березня 1940.
Дизайн «Бомб»Тюрінга так само був заснований на дизайні однойменної
машини Рєєвського.

Блетчлі Парк
Дешифрувальна
машина «Бомба»
Через
півроку
вдалося
зламати
і
стійкіший
шифр
кригсмаріне. Пізніше,
до 1943, Тюрінг зробив
відчутний внесок у
створення досконалішої дешифрувальної електронно-обчислювальної
машини «Колос», що використовується в тих же цілях.
Британський Колос - електронний обчислювальний пристрій. який
використовувався військовими Великої Британії для розшифровування
німецьких кодів. Під час Другої світової війни, Великобританія досягла
певних успіхів у зломі зашифрованих німецьких переговорів. Код німецької
шифрувальної машини «Енігма» був підданий аналізу з допомогою
електромеханічних машин, які носили назву «бомби». Така «бомба»,
розроблена ланом Тюрінгом і Гордоном Уелшманом (англ.Gordon
Welchman), виключала ряд варіантів шляхом логічного висновку,
реалізованого електрично. Більшість варіантів приводили до протиріччя,
кілька тих, що залишилися вже можна було протестувати вручну.
Німці також розробили серію телеграфних шифрувальних систем, які
відрізнялися від «Енігми». Машина Lorenz SZ 40/42 використовувалася для
армійського зв'язку високого рівня. Перші перехоплення передач з таких
машин були зафіксовані в 1941 році. Для злому коду, в обстановці
секретності, була створена машина «Колос» (Colossus). Специфікацію
розробили професор Макс Ньюман (Max Newman) і його колеги; монтаж
Colossus Mk I виконувався в дослідницькій лабораторії Поштового
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департаменту Лондона і зайняв 11 місяців, роботу виконали Томас
Флауерс та ін
«Колос» став першим повністю електронним обчислювальним
пристроєм. У ньому використовувалася велика кількість електровакуумних
ламп, введення інформації виконувався з перфострічки. «Колос» можна було
налаштувати на виконання різних операцій булевої логіки, але він не
був Тюрінг-повною машиною. Крім Colossus Mk I, було зібрано ще дев'ять
моделей Mk II. Інформація про існування цієї машини трималася в секреті до
1970-х рр.. Уїнстон Черчилль особисто підписав наказ про руйнування
машини на частини, не перевищують розміром людської руки. Через свою
секретності, «Колос» не згадано в багатьох працях з історії комп'ютерів.
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3.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КРИПТОЛОГІЧНОГО КОДУВАННЯ
 Криптографічна система – це набір апаратних і програмних засобів,
інструкцій і правил, за допомогою яких, використовуючи криптографічні
перетворення, можна зашифрувати повідомлення і розшифрувати
криптограми різними способами, один з яких вибирається за допомогою
секретного ключа.
 Криптографічний ключ – це параметр, використовуваний в
криптографічному алгоритмі для вибору конкретного криптографічного
перетворення.
 Криптографічна стійкість – в широкому сенсі: здатність
криптосистеми або криптоалгоритму протистояти атакам з використанням
методів криптоаналізу; у вузькому сенсі: чисельна характеристика складності
взлому криптографічного алгоритму з врахуванням тих науково-технічних
способів і засобів, які може використовувати криптоаналітик.
Поняття стійкості по Шенону розділяться на двох типів:
 Теоретична стійкість – стійкість криптосистеми за наявності у
криптоаналітика необмеженого часу, необмежених обчислювальних ресурсів,
найкращих методів криптоаналізу.
 Практична стійкість – стійкість криптосистеми на справжній момент
часу з урахуванням того, що криптоаналітик володіє обмеженим часом,
обмеженими обчислювальними здібностями і сучасними методами
криптоаналізу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основні види криптографічних атак (нападів) залежно від відомої
інформації
така на основі ( з використанням) лише шифротекста.
така на основі ( з використанням) відкритого тексту.
така на основі вибраного відкритого тексту.
даптивна атака з використанням відкритого тексту.
така на основі вибраного шифротекста.
даптивна атака на основі вибраного шифротекста (аналогічно

п.4).
7.
така на основі вибраного тексту (адаптивна) – об'єднує
можливості атак 3,5 (4,6).
таки в цьому списку з великим номером сильніші і більш небезпечні
чим з меншим. Для всіх сучасних шифраторів обов'язкова вимога – стійкість
при атаках вигляду 1 і 2. Якщо у криптоаналітика є деяка інформація про
ключі або про зв'язок між різними ключами, то напад на криптосистему
стають ще небезпечнішими.
Класифікація сучасних криптосистем
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1.
Симетричні
(одинключові,
з
секретним
ключем).
Підрозділяються на блокових і потокових. У відправника і одержувача
повідомлення один і той же секретний ключ.
2.
симетричні
(двохключові,
з
відкритим
ключем,
із
загальнодоступними ключами). Використовуються з 1976 року. У
найпростішому випадку два ключі: один (відкритий) – у відправника для
шифрування, інший – у одержувача (секретний) для розшифруваня.
3.
Квантові.

Рис. Класифікація криптографічних алгоритмів
1. Тайнопис. Відправник і одержувач роблять над повідомленням
перетворення, відомі лише їм двом. Стороннім особам невідомий сам
алгоритм шифрування. Деякі фахівці вважають, що тайнопис не є
криптографією взагалі.
2. Криптографія з ключем. лгоритм впливу на передані дані відомий
усім стороннім особам, але він залежить від деякого параметра - "ключа",
яким володіють лише відправник і одержувач.
Симетричні криптоалгоритми. Для зашифровки і розшифровки
повідомлення використовується один і той же блок інформації (ключ).

Асиметричні криптоалгоритми. лгоритм такий, що для
зашифровки повідомлення використовується один ( "відкритий") ключ,
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відомий усім бажаючим, а для розшифровки - інший ( "закритий"), який існує
тільки в одержувача.
В залежності від кількості ключів, які застосовуються у конкретному
алгоритмі:


Безключові КА – не використовують в обчисленнях ніяких

ключів;
Одноключові КА – працюють з одним додатковим ключовим
параметром (якимсь таємним ключем);

Двухключові КА – на різних стадіях роботи в них
застосовуються два ключових параметри: секретний та відкритий ключі.
В задежності від характеру впливів, що виробляються над даними,
алгоритми підрозділяються на:


Перестановочні - Блоки інформації (байти, біти, більші одиниці)
не змінюються самі по собі, але змінюється їх порядок проходження, що
робить інформацію недоступною сторонньому спостерігачеві.

Підстановочні - Самі блоки інформації змінюються за законами
криптоалгоритму. Переважна більшість сучасних алгоритмів належить цій
групі.
Залежно від розміру блоку інформації криптоалгоритми поділяються
на:


Потокові шифри - Одиницею кодування є один біт. Результат
кодування не залежить від минулого раніше вхідного потоку. Схема
застосовується в системах передачі потоків інформації, тобто в тих випадках,
коли передача інформації починається і закінчується в довільні моменти часу
і може випадково перериватися. Найбільш поширеними представниками
потокових шифрів являються скремблери.

Блочні шифри - Одиницею кодування є блок з декількох байтів
(в даний час 4-32). Результат кодування залежить від усіх вихідних байтів
цього блоку. Схема застосовується при пакетній передачі інформації та
кодування файлів.
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Симетричні криптоалгоритми
Симетричні криптосистеми – спосіб шифрування, в якому для
шифрування і дешифрування застосовується один і той же криптографічний
ключ. До винаходу схеми асиметричного шифрування єдиним існуючим
способом було симетричне шифрування. Ключ алгоритму повинен
зберігатися в секреті обома сторонами.
лгоритми шифрування і дешифрування даних широко застосовуються
в комп'ютерній техніці в системах приховування конфіденційної і
комерційної інформації від не коректного використання сторонніми особами.
Головним принципом у них є умова, що особа яка приймає повідомлення,
заздалегідь знає алгоритм шифрування, а також ключ до повідомлення, без
якого інформація є всього лише набір символів, що не мають сенсу.
Симетричні криптоалгоритми виконують перетворення невеликого (1
біт або 32-128 біт) блоку даних в залежності від ключа таким чином, що
прочитати оригінал повідомлення можна тільки знаючи цей секретний ключ
Потокові шифри
Головною відмінною рисою потокових шифрів є побітна обробка
інформації. Як наслідок, шифрування і дешифрування в таких схемах може
обриватися в довільний момент часу, як тільки з'ясовується, що потік що
передається перервався, і також відновлюється при виявленні факту
продовження передачі. Подібна обробка інформації може бути представлена
у вигляді автомата, який на кожному своєму такті:
генерує за будь-яким законом один біт шифрувальної
послідовності;

яким-небудь оборотним перетворенням накладає на один біт
відкритого потоку даний шифрувальний біт, отримуючи зашифрований біт.
Всі сучасні потокові шифри діють за даною схемою. Біт шифрування,
що виникає на кожному новому кроці автомата, як втім і цілий набір таких
біт, прийнято позначати символом γ (гамма), а самі потокові шифри
отримали через це друга назва - шифри гамування.


Шифри гамування набагато швидші за своїх найближчих конкурентів блокових шифрів - у тому випадку, якщо потокове шифрування реалізується
апаратно. Як ми побачимо, базові схеми шифрів гамування влаштовані
просто i як би "самі просяться" в апаратну реалізацію - це й не дивно, якщо
взяти до уваги історію та основну мету їх створення. У тих же випадках, коли
з яких-небудь причин дані алгоритми реалізовані програмно, їх швидкість
порівняна з блочними шифрами, а іноді і набагато нижче за них.
Трьома основними компонентами, над якими обчислюється функція,
що породжує гаму, є:
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ключ;

номер поточного кроку шифрування;

прилеглі від поточної позиції біти вихідного і / або
зашифрованого тексту.
Ключ є необхідною частиною гаммуючого шифру. Якщо ключ і схема
породження гами не є секретним, то поточний шифр перетворюється на
звичайний перетворювач-кодер - скремблер (від англ. Scramble перемішувати, збивати).


Блочні шифри
На сьогоднішній день розроблено досить багато стійких блокових
шифрів. Практично всі алгоритми використовують для перетворень певний
набір бієктивних (оборотних) математичних перетворень.
Характерною особливістю блокових криптоалгоритмів є той факт, що в
ході своєї роботи вони виробляють перетворення блоку вхідної інформації
фіксованої довжини і отримують результуючий блок того ж обсягу, але
недоступний для прочитання стороннім особам, що не володіють ключем.
Блочні шифри є основою, на якій реалізовані практично всі
криптосистеми. Методика створення ланцюжків із зашифрованих блочними
алгоритмами байт дозволяє шифрувати ними пакети інформації необмеженої
довжини. Таку властивість блокових шифрів, як швидкість роботи,
використовується асиметричними криптоалгоритмами, повільними за своєю
природою. Відсутність статистичної кореляції між бітами вихідного потоку
блочного шифру використовується для обчислення контрольних сум пакетів
даних і в хешуванні паролів.
Криптоалгоритм іменується ідеально стійким, якщо прочитати
зашифрований блок даних можна тільки перебравши всі можливі ключі, до
тих пір, поки повідомлення не виявиться осмисленим. Так як по теорії
ймовірності шуканий ключ буде знайдено з ймовірністю 1/2 після перебору
половини всіх ключів, то на злом ідеально стійкого криптоалгоритму з
ключем довжини N потрібно в середньому
перевірок. Таким чином, у
загальному випадку стійкість блочного шифру залежить тільки від довжини
ключа і зростає експоненціально з її зростанням. Навіть припустивши, що
перебір ключів проводиться на спеціально створеній багатопроцесорної
системі, в якій завдяки діагональному паралелізму на перевірку 1 ключа йде
тільки 1 такт, то на злом 128 бітного ключа сучасній техніці буде потрібно не
менше
шифрів.

років. Звичайно, все сказане стосується тільки ідеально стійких

Архівація
Архівація (стиснення даних) - це процес подання інформації в іншому
вигляді (перекодування) з потенційним зменшенням обсягу, необхідного для
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її зберігання. Існує безліч класів різних алгоритмів стиснення даних, кожен з
яких орієнтований на свою область застосування.
Всі алгоритми стиснення даних якісно діляться на:
алгоритми стиснення без втрат, при використанні яких дані на
виході відновлюються без найменших змін.

алгоритми стиснення з втратами, які видаляють з потоку даних
інформацію, незначно впливає на суть даних, або взагалі не сприймається
людиною (такі алгоритми зараз розроблені тільки для аудіо, відео та
зображень). У криптосистемах, звичайно, використовується тільки перша
група алгоритмів.
Існує два основні методи архівації без втрат:


алгоритм Гоффмана (англ. Huffman), орієнтований на стиск
послідовностей байт, не пов'язаних між собою,

алгоритм Лемпеля-Зіва (англ. Lempel, Ziv), орієнтований на стиск
будь-яких видів текстів, тобто використовує факт неодноразового
повторення "слів" - послідовностей байт.
Практично всі популярні програми архівації без втрат (ARJ, RAR, ZIP
тощо) використовують поєднання цих двох методів - алгоритм LZH.


Хешування паролів
Для того, щоб не змушувати людину запам'ятовувати ключ - довгу
послідовність цифр, були розроблені методи перетворення рядка символів
будь-якої довжини (так званого пароля) в блок байт заздалегідь заданого
розміру (ключ). На алгоритми, що використовуються в цих методах,
накладаються вимоги, які можна порівняти з вимогами самих
криптоалгоритмів.
Від методів, що підвищують крипостійкість системи в цілому,
перейдемо до блоку хешування паролів - методу, що дозволяє користувачам
запам'ятовувати не 128 байт, тобто 256 шістнадцяткові цифр ключа, а деякий
осмислений вираз, слово або послідовність символів, що називається
паролем. Дійсно, при розробці будь-якого криптоалгоритму слід
враховувати, що в половині випадків кінцевим користувачем системи є
людина, а не автоматична система. Це ставить питання про те, чи зручно і
взагалі чи реально людині запам'ятати 128-бітний ключ (32 шістнадцяткові
цифри).
Насправді межа запам’ятовуваності лежить на межах 8-12 подібних
символів, а, отже, якщо ми будемо примушувати користувача оперувати саме
ключем, тим самим ми практично змусимо його до запису ключа на якомунебудь листку паперу або електронному носії, наприклад, у текстовому
файлі. Це, звичайно, різко знижує захищеність системи. Для вирішення цієї
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проблеми були розроблені методи, що перетворюють осмислений рядок
довільної довжини - пароль, у вказаний ключ заздалегідь заданої довжини.
Цей метод і використовується в різних варіаціях практично у всіх
сучасних криптосистемах. Матеріал рядка-пароля багаторазово послідовно
використовується як ключ для шифрування деякого заздалегідь відомого
блоку даних - на виході виходить зашифрований блок інформації,
однозначно залежить тільки від пароля і при цьому має досить гарні
статистичні характеристики. Такий блок або кілька таких блоків і
використовуються як ключ для подальших криптоперетворень.
Транспортне кодування
У деяких системах передачі інформації потрібно, щоб потік містив
лише певні символи ASCII кодів. Однак, вихідний потік криптоалгоритму
має дуже високу рандомізацію і в ньому зустрічаються з однаковою
ймовірністю всі 256 символів. Для подолання цієї проблеми
використовується транспортне кодування.
Оскільки системи шифрування даних часто використовуються для
кодування текстової інформації: листування, рахунків, платежів електронної
комерції, і при цьому криптосистема повинна бути абсолютно прозорою для
користувача, то над вихідним потоком криптосистеми часто проводиться
транспортне кодування, то є додаткове кодування (не шифрування!)
Інформації виключно для забезпечення сумісності з протоколами передачі
даних.
Вся справа в тому, що на виході криптосистеми, байт може приймати
всі 256 можливих значень, незалежно від того чи був вхідний потік
текстовою інформацією чи ні. при передачі поштових повідомлень багато
систем орієнтовані на те, що допустимі значення байтів тексту лежать в
більш вузькому діапазоні: всі цифри, знаки пунктуації, абетка латиниці плюс,
можливо, національної мови. Перші 32 символи набору ASCII служать для
спеціальних цілей. Для того, щоб вони і деякі інші службові символи ніколи
не з'явилися у вихідному потоці використовується транспортне кодування.
Порівняння з асиметричними криптосистемами
В основному, симетричні алгоритми шифрування вимагають менше
обчислень, ніж асиметричні. На практиці, це означає, що якісні асиметричні
алгоритми в сотні або в тисячі разів повільніші за якісні симетричні
алгоритми. Недоліком симетричних алгоритмів є необхідність мати
секретний ключ з обох боків передачі інформації. Так як ключі є предметом
можливого перехоплення, їх необхідно часто змінювати та передавати по
безпечних каналах передачі інформації під час розповсюдження.
Переваги:
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Швидкість (за даними Applied Cryptography - на 3 порядки вище);

Простота реалізації (за рахунок більш простих операцій);

Менша необхідна довжина ключа для порівнянної стійкості;

Вивченість (за рахунок більшого віку).
Недоліки:


Складність управління ключами у великій мережі. Це означає
квадратичне зростання числа пар ключів, які треба генерувати, передавати,
зберігати і знищувати в мережі. Для мережі в 10 абонентів потрібно 45
ключів, для 100 вже 4950, для 1000 - 499500 і т. д.


Складність обміну ключами. Для застосування необхідно
вирішити проблему надійної передачі ключів кожному абоненту, тому що
потрібен секретний канал для передачі кожного ключа обом сторонам.
Для компенсації недоліків симетричного шифрування в даний час
широко застосовується комбінована (гібридна) криптографічний схема, де за
допомогою асиметричного шифрування передається сеансовий ключ, що
використовується сторонами для обміну даними за допомогою симетричного
шифрування.


Важливою властивістю симетричних шифрів є неможливість їх
використання для підтвердження авторства, так як ключ відомий кожній
стороні.
симетричні алгоритми
Асиметричні алгоритми шифрування – алгоритми шифрування, які
використовують різні ключі для шифрування та розшифрування даних.
Головне досягнення асиметричного шифрування в тому, що воно
дозволяє людям, що не мають існуючої домовленості про безпеку,
обмінюватися секретними повідомленнями. Необхідність відправникові й
одержувачеві погоджувати таємний ключ по спеціальному захищеному
каналі цілком відпала.
Алгоритм RSA
лгоритми RSA є класикою асиметричної криптографії. У ньому в
якості необоротного перетворення відправки використовується зведення
цілих чисел у великі ступеня за модулем.
лгоритм RSA стоїть біля витоків асиметричної криптографії. Він був
запропонований трьома дослідниками –математиками: Рональдом Рівестом
(R. Rivest), ді Шамір (A. Shamir) та Леонардом дльманом (L. Adleman) в
1977-78 роках.
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Першим етапом будь-якого асиметричного алгоритму є створення пари
ключів: відкритого та закритого, та поширення відкритого ключа "по всьому
світу".
Насправді операції зведення в ступінь великих чисел досить
трудомісткі для сучасних процесорів, навіть якщо вони проводяться за
оптимізованими за часом алгоритмами. Тому зазвичай весь текст
повідомлення кодується звичайним блоковим шифром (набагато більш
швидким), але з використанням ключа сеансу, а от сам ключ сеансу
шифрується якраз асиметричним алгоритмом за допомогою відкритого
ключа одержувача і поміщається в початок файлу.
Електроний цифровий підпис
Як виявилося, теорія асиметричного шифрування дозволяє дуже
красиво вирішувати ще одну проблему інформаційної безпеки - перевірку
справжності автора повідомлення. Для вирішення цієї проблеми за
допомогою симетричної криптографії була розроблена дуже трудомістка і
складна схема. У той же час за допомогою, наприклад, того ж алгоритму RSA
створити алгоритм перевірки дійсності автора та незмінності повідомлення
надзвичайно просто.
Припустимо, що нам потрібно передати який-небудь текст, не
обов'язково секретний, але важливо те, щоб у нього при передачі по
незахищеному каналу не були внесені зміни. До таких текстів зазвичай
відносяться різні розпорядження, довідки, і тому подібна документація, яка
не представляє секрету. Обчислимо від нашого тексту будь-яку хеш-функцію
- це буде число, яке більш-менш унікально характеризує даний текст.
У принципі, можна знайти інший текст, який дає те ж саме значення
хеш-функції, але змінити в нашому тексті десять-двадцять байт так, щоб
текст залишився повністю осмисленим, та ще й змінився в вигідну нам
сторону (наприклад, зменшив суму до оплати в два рази) - надзвичайно
складно. Саме для усунення цієї можливості хеш-функції створюють такими
ж складними як і криптоалгоритми - якщо текст з таким же значенням хешфункції можна буде підібрати тільки методом повного перебору, а множина
значень становитиме як і для блокових шифрів
можливих
варіантів, то для пошуку подібного тексту зловмисникові "потрібні" ті ж самі
мільйони років.
Механізм розповсюдження відкритих ключів
Здавалося б, асиметричні криптосистеми позбавлені одного з
найголовніших недоліків симетричних алгоритмів - необхідності
попереднього обміну сторонами секретним ключем по захищеною схемою
(наприклад, з рук в руки чи за допомогою повіреного кур'єра). Начебто
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достатньо "розтрубити" по всьому світу про свій відкритий ключ, і ось готова
надійна лінія передачі повідомлень.
ле виявляється не все так просто: припустимо я Ваш потенційний
співрозмовник. Для того, щоб відправити зашифроване повідомлення, я
повинен дізнатися ваш відкритий ключ. Якщо Ви не приносили мені його
особисто на дискеті, значить я його просто взяв з інформаційної мережі.
тепер головне питання: де доказ, що даний набір байт є саме Вашим
відкритим ключем? дже зловмисник може згенерувати довільну пару
(закритий ключ, відкритий ключ), потім активно розповсюджувати або
пасивно підміняти при запиті Ваш відкритий ключ створеним ним. У цьому
випадку при відправленні повідомлення 1) я зашифрую його тим ключем,
який думаю, що є Вашим, 2) зловмисник, перехопивши повідомлення
дешифрує його парним закритим ключем, прочитає і більше того: 3) може
переслати далі, зашифрувавши дійсно вже Вашим відкритим ключем .
Таким чином, якщо між відправником і одержувачем немає
конфіденційної схеми передачі асиметричних ключів, то виникає серйозна
небезпека появи зловмисника-посередника.
ле асиметрична криптографія знайшла витончений спосіб дуже
значного зниження ризику подібної атаки. Якщо замислитися, то
неправильно говорити, що між Вами і Вашим співрозмовником немає
гарантованої лінії зв'язку. Наприклад, можна надіслати цей відкритий ключ,
підписавши повідомлення своїм електронним підписом.
На сьогоднішній день не існує єдиної мережі розповсюдження
відкритих ключів, і справа, як це часто буває, полягає у війні стандартів.
Розвиваються кілька незалежних систем, але жодна з них не отримала
значної переваги над іншими, який називається "світовим стандартом".

Загальна схема секретного зв'язку.
– відправник, В – одержувач, M – відкритий текст(ВТ); З –
криптограма(ШТ) відправника; С1 –одержана криптограма (може бути
змінена при передачі). Ключ К заздалегідь передається по закритому каналу
(вважається, що канал надійний).
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А

Джерело
повідомлень

М
ВТ

Шифратор

Рандомізатор

C
ШТ

C'

Криптоаналітик

М'

ВТ

Одержувач

К
Джерело ключів

Дешифратор

Закритий
канал

B

Рис.3.1. Загальна схема секретного зв'язку.
З

математичної точки зору криптосистема є набором
  M , K , C, E, D  , де
M – простір всіх повідомлень;
К – простір ключів;
С – простір криптограм;
Е – простір алгоритмів шифрування;
D – простір алгоритмів розшифровки.

просторів
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4. СИМЕТРИЧНІ КРИПТОСИСТЕМИ
Вся багатогранність існуючих криптографічних методів можно звести
до наступних класів перетворень:

Підстановки

Гамування

Симетричні

криптосистеми
Перестановки

Блокові шифри

4.1. Моноалфавітні підстановки
Шифр моноалфавітної підстановки - це один з самих древніх шифрів на
Землі. Перш за все вибирається нормативний алфавіт, тобто набір символів,
які використовуватимуться при складанні повідомлень, що вимагають
зашифровування. Потім вибирається алфавіт шифрування і встановлюється
взаємно однозначна відповідність між символами нормативного алфавіту і
символами алфавіту шифрування. Щоби зашифрувати вихідне повідомлення,
кожен символ відкритого тексту замінюється на відповідний йому символ
алфавіту шифрування.
Таблиця 4.1
Нормативний алфавіт

а

б

в

г

д

є

лфавіт шифрування

я

о

і

е

л

а

Зашифруємо, наприклад, слово ― біда ‖. Якщо використовувати
алфавіти, приведені в таблиці 4.1, то вийде наступне :
Вихідне повідомлення:
б і д а
Шифрований текст:
к о г н
Метод моноалфавітної підстановки можна представити як числові
перетворення символів вихідного тексту.
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Таблиця 4.2
Нормативний алфавіт

а

б

в

г

д

є

Числові еквіваленти

0

1

2

3

4

5

Моноалфавітні підстановки можна описати вираженням :
Ei = ( Mi + Si ) mod L, де

( 4.1 )

Ei , Mi - числові еквіваленти символів алфавіту шифрування і
нормативного алфавіту відповідно
Si - коефіцієнт зрушення
L - потужність алфавіту.
Шифр Цезаря.
Простим прикладом моноалфавітних підстановок є шифр Цезаря. У
цьому шифрі кожен символ відкритого тексту замінюється третім після нього
символом в алфавіті, замкнутому в кільце, тобто після пропуску слідує буква
― ‖. Таким чином, шифр Цезаря описується так :
Ei = ( Mi + S ) mod L, де
Ei, Mi
відповідно;

( 4.2 )

- числові еквіваленти символів криптограми і відкритого тексту

L –потужність нормативного алфавіту;
S - коефіцієнт зсуву, однаковий для всіх символів
Цезарь використовував величину зсуву S=3, але, звичайно, можна
використовувати будь-яке ціле S : 1  S  (L-1).

Частотний аналіз.
Всі природні мови мають характерний частотний розподіл символів.
Наприклад, буква ―О‖ - зустрічається в українській мові частіше за інших, а
буква ―Ф‖ - найрідша .
Моноалфавітні підстановки володіють важливою властивістю : вони не
порушують частот появи символів, характерних для даної мови. Це дозволяє
криптоаналітику легко отримати відкритий текст за допомогою частотного
аналізу.
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4.2. Поліалфавітні підстановки
В разі моноалфавітних підстановок використовується лише один
алфавіт шифрування. Існують шифри, де використовується цілий набір
алфавітів шифрування. Такі шифри називаються поліалфавітними і
дозволяють, на відміну від моноалфавітних підстановок, приховати природну
частоту появи символів в тексті. Проста поліалфавітна підстановка ( або
шифр Віжинера ) послідовно і циклічно міняє використовувані алфавіти
шифрування. число використовуваних алфавітів називається періодом
шифру. Для шифрування використовується ключ - слово або безглуздий
набір символів нормативного алфавіту. Кожна буква ключа визначає свій
алфавіт шифрування, який виходить з нормативного циклічним зрушенням
на кількість символів, рівну числовому еквіваленту букви ключа. Вочевидь,
що довжина ключа дорівнює періоду шифру.
Щоби зашифрувати повідомлення шифром Віжінера, поступають таким
чином. Під кожною буквою відкритого тексту поміщається буква ключа.
Ключ циклічно повторюється необхідне число разів. аби обчислити числовий
еквівалент букви шифртекста, числовий еквівалент букви ключа складається
по модулю L з числовим еквівалентом букви відкритого тексту, де L потужність нормативного алфавіту. Тобто шифр Віжинера описується
наступним вираженням :
Ei = ( Mi + Ki mod U ) mod L, де

( 4.3 )

числові еквіваленти символів криптограми і відкрито

Ei, Mi

числовий еквівалент букви ключа

Ki mod U
L

потужність нормативного алфавіту.

U

довжина ключа або період шифру

Зашифруємо, наприклад, текст ―поліалфавітная_підстановка‖ ключем
―краб‖. Фрагмент процесу шифрування приведений в таблиці 4.3.
Таблиця 4.3
П
15

К

10

( 15 + 10 ) mod 32

25

Щ

О
14

Р

16

( 14 + 16 ) mod 32

30

Я

0

( 11 + 0 ) mod 32

11

Л

( 8 + 1 ) mod 32

9

Й

Л
11
І8

Б

1

32

0

К

0

( 0 + 10 ) mod 32

10

К

Л
11

Р

16

( 11 + 16 ) mod 32
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Ь

0

( 20 + 0 ) mod 32

20

Ф

Ф
20

Криптоаналіз поліалфавітних підстановок
Поліалфавітні підстановки маскують природну частоту появи символів
в шифрованому тексті. Тому поліалфавітні підстановки значно надійніше
моноалфавітних. Проте метод частотного аналізу застосовний і тут.
Розіб’ємо криптограму на блоки так, щоб число символів в кожному блоці
дорівнювало довжині ключа. Символи криптограми, що займають однакове
положення в блоках, мають однаковий зсув відносно символів відкритого
тексту, тобто при їх шифруванні використовується один і той же алфавіт
шифрування. Наприклад, в наведеному вище прикладі 1-а, 5-а, 9-а ..., ( 4*i +
1)- ая ... букви мають зсув, рівний десяти, - числовому еквіваленту 1-ой букви
ключа ―К‖.
Описана властивість дає можливість застосувати частотний аналіз
окремо для кожної групи символів криптограми, відповідних певній букві
ключа. Такі групи символів криптограм називають групою періоду.
Зрозуміло, що число груп періоду дорівнює довжині ключа.
Частотний аналіз по групах ключа дозволяє криптоаналітику взнати
величину зсуву для кожної групи, тобто ключ шифрування.
Подібний метод криптоаналізу застосовний, якщо число символів в
криптограмі перевищує число 20*U, де U - довжина ключа.
Індекс відповідності.
Щоб мати можливість застосувати частотний аналіз до груп періоду,
криптоаналітик повинен раніше висловити припущення про те, чому може
бути рівний період. Для цієї мети використовується індекс відповідності (ІС).
Проте із-за погрішностей в оцінці ІС, його використання стає
неефективним при довжині ключа більшою, ніж десять символів.
Табл. 4.4. Теоретично очікувані значення ІС

Період

Min значення Мах значення
ІС
ІС
1

0.0684

Середнє знач. ІС
0.0684
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2

0.0409

0.0498

0.0453

3

0.0364

0.0436

0.0400

4

0.0335

0.0405

0.0370

5

0.0327

0.0386

0.0356

10

0.0319

0.0350

0.0337

4.3. Багатопетлеві поліалфавітні підстановки
Багатопетлева поліалфавітна підстановка є найцікавішим шифром
заміни. У шифрі Віженера при шифруванні використовується лише один
ключ. У багатопетлевому шифрі використовується не один, а декілька ключів
шифрування. Їх називають петлевими або первинними ключами.
Багатопетлевий шифр описується формулою
Ei =(Mi + K1,i mod U1 + K2,i mod U2 +...+ Kj,i mod Uj +...+KG,i mod UG)
mod L ,
(4.4)
де
Ei
M

- i-й символ криптограми
- i-й символ відкритого тексту

i

- потужність вихідного алфавіту
- кількість петель шифру
- довжина j-ого первинного ключа
- число символів в криптограмі
1  i ( N; 1 ( j ( G.
Як первинні ключі використовуються осмислені слова мови.
Послідовне і циклічне вживання первинних ключів дає у результаті
складений ключ.
L
G
Uj
N

Період складеного ключа дорівнює найменшому загальному кратному
довжин всіх первинних ключів. Якщо довжини первинних ключів є взаємно
простими числами, то довжина складеного ключа дорівнює їх твору і буде
найбільшою.
Складений ключ дорівнює сумі первинних ключів. На відміну від
шифру Віженера складений ключ багатопетлевих підстановок
не є
осмисленим словом і має набагато більший період. Завдяки цьому
багатопетлеві підстановки надійніші від всіх вже розглянутих нами шифрів.
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Хай, наприклад, вихідний текст буде ―ЦЕ РЯДОК ВІДКРИТОГО
ВИХІДНОГО ТЕКСТУ‖, а як первинні ключі використовуватимемо слова
―ПЕРШИЙ‖ і ―БУКВ ‖. Процес шифрування відбитий в таблиці 4.5 :
Таблиця 4.5
Ц 2
8

Б

1

( 28+15+ 1 ) mod 32 = 12

М

П 5

У

1

( 18+ 5+19 ) mod 32 = 10

К

5
Е

8

П 1

1

9
Для нашого прикладу L=32, N = 37, G=2, U1 = 6, U2 = 5. Довжина
складеного ключа 30 символів.
Шифр Віженера є частинним випадком багатопетлевої постановки.
Визначення періоду шифру. Метод Казиські.
Криптоаналіз багатопетлевих шифрів проводиться, як і в разі шифру
Віженера, в два етапи. По-перше, необхідно визначити період шифру (тобто
довжину складеного ключа) і, по-друге, провести частотний аналіз по групах
періоду.
Оскільки період зазвичай досить великий ( більше 10 символів ),
вживання ІС не приведе до успіху. Проте існує і інший метод визначення
довжини ключа. Це метод Казиські ( в 1863 г. пруський офіцер Фрідріх В.
Казиськи запропонував статистичний метод знахождення довжини ключа).
Суть його полягає в наступному. У відкритому тексті повідомлення
зустрічаються однакові поєднання символів. В процесі криптографічного
перетворення може так статися, що ці однакові поєднання зашифровані
однаковою частиною ключа. В результаті і в криптограмі появяться однакові
поєднання символів. Криптоаналітик може визначити між ними відстань і
розкласти це число на множники. Один з множників буде рівним періоду
шифру. Якщо в криптограмі зустрілося декілька пар однакових поєднань,
потрібно визначити відстань для кожної пари і розкласти його на множники.
Множник, який зустрівся частіше за інших, швидше за все і є шуканою
довжиною ключа.
Одноразові блокноти
Одноразові блокноти (One-time Pad, OTP) є єдиною теоретично
незламуваною системою шифрування. Одноразовий блокнот є списком чисел
у випадковому порядку, використовуваним для кодування повідомлення. Як
видно з назви системи, OTP може використовуватися лише один раз. Якщо
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числа в OTP є дійсно випадковими, OTP має велику довжину, чим
повідомлення, і використовується лише один раз, то шифрований текст не
надає якого-небудь механізму для відновлення вихідного ключа (тобто
самого OTP) і, отже, повідомлень.
Одноразові блокноти використовуються в інформаційних середовищах
з дуже високим рівнем безпеки (але лише для коротких повідомлень).
Наприклад, в Радянському Союзі OTP використовувався для зв'язку
розвідників з Москвою. Двома основними недоліками OTP є генерація дійсно
випадкових блокнотів і проблема поширення блокнотів. Вочевидь, що якщо
блокнот виявляється, то розкривається і та інформація, яку він захищає.
Якщо блокноти не є дійсно випадковими, можуть бути виявлені схеми, які
можна використовувати для проведення аналізу частоти символів, що
зустрічаються.
Табл.4.5. Функціонування одноразового блокнота
Повідомлення
S E N DH E L P
Букви, замінені відповідними
1
1
5 1 1
числами
9 5 4 4 8
2 6
Одноразовий блокнот
7 9 5 2 1
6
2 1 0
Додавання відкритого тексту в
2 1 1
2 6 1
ОТР
6 4 9 6 0
2 22
Шифрований текст
Z N
S F T F L V
Ще одним важливим моментом, пов'язаним з OTP, є те, що одноразові
блокноти можуть використовуватися лише один раз. Якщо OTP
використовується кілька разів, то його можна проаналізувати і зламати. Це
відбувалося з деякими радянськими OTP в період холодної війни. Тоді для
прочитування зашифрованої інформації в Національному гентстві безпеки
був створений проект "Верона". Інформація про перехоплення даних цим
проектом знаходиться на сайті NSA (http://www.nsa.gov).
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4.4. Шифр загальної перестановки

Нехай відкритий і зашифрований тексти задані в алфавіті

Z m.

xn xn1 x2n x2n1 … розбивається на
Відкритий текст X  x1 x2
блоки по n символів, кожний з блоків шифрується секретним ключем, який
задається підстановкою:

1 2 3 4
k 
 1  2  3  4

n
 n  ,

де,  i   j при i  j ,  i  1,2,..., n
Букви в кожному блоці переставляються згідно цій підстановці за
правилом
Y=

yi  xk 1 (i mod n)

 i n n , де

yi  i  а

буква шифрованого тексту

y1 y2 ...yn yn1...y2n y2n1..., imodn  1,2,...,n  і mnmodn=n.

Відкритий текст виходить з шифрованого аналогічним чином за
допомогою підстановки k.

Приклад.

1
1
 1 2 3 4 5
k 
Нехай k   4 5 2 1 3  , тоді
4



2 3 4 5

3 5 1 2 .

Відкритий текст: шифрування. Зашифрований текст: рфушиннява.
Потужність ключового простору (включаючи тотожний ключ) K  n !.
Проте, при „ручному‖ шифруванні
вибирати, зберігати,
запам'ятовувати довільні секретні ключі з множини великої потужності
було украй незручно. Тому використовувалися більш прості, але зручніши
шифри перестановки.
1.

Історичні шифри перестановки
Шифр Скиталя (стрічка на барабані, ключ – діаметр барабану);
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2.

Шифр частоколу висоти h (h-секретний ключ). Приклади:

h  2 . Відкритий текст: частокіл.

Відкритий текст записується в «частокіл»:

зашифрований текст: атклчсоо.

h  3.

зашифрований текст:
сіатклчо.

3.
Шифри обходу (маршрутні шифри): блок відкритого тексту
записується за певним маршрутом (обходом) в яку-небудь геометричну
фігуру, в її вузли, або у вершини графа, або в клітини таблиці тощо., блок
шифрованого тексту виходить шляхом прочитування літер іншим маршрутом
(обходом) вузлів, вершин, клітинок. Геометрична фігура, шляхи запису ВТ і
прочитування ШТ є секретними ключами.
4.Таблична перестановка. Проста таблична перестановка: відкритий
текст записується по рядках, а шифрований - прочитується по стовпцях
таблиці. Ускладнена таблична перестановка: обхід таблиці як при записі
відкритого тексту, так і при списуванні шифрованого
може бути
ускладнений ( рис 4.1).

Рис. 4.1 Проста таблична перестановка і її модифікації.
Можливе також використовування додаткового ключа: деякі клітинки
пропускаються при записі (рис. 4.2). Тоді потужність ключового простору
k

при відомому розмірі таблиці складає Cnr , де n, r – розміри таблиці, а k –
кількість невживаних клітинок, тобто тих, в які не записуються букви тексту.
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r

n

Не використовують
викоспользуются
Рис. 4.2. Таблична перестановка з використанням порожніх клітинок..

Широке поширення набули шифри з вертикальною і горизонтальною
перестановкою: блок ВТ записується в прямокутну таблицю відповідного
розміру по рядках в деякому заданому порядку рядків, а прочитується по
стовпцях відповідно до заданого порядку стовпців. Розмір таблиці, а також
порядки рядків і стовпців є секретними ключами. Для кращого
запам'ятовування в якості секретних ключів бралися два слова з різними
буквами кожне, число букв в яких рівне числу рядків і стовпців відповідно.
Порядок рядків і стовпців визначався порядком слідування букв ключового
слова в алфавіті. При відомому розмірі таблиці n  r потужність ключового
простору,буде

n
! r! .

5.Шифри перестановки за допомогою маршрутів Гамільтона в графі
(рис. 4.3). Граф і маршрути є секретними ключами.
М
М

Ш

Р

Р

У

Р

Р

У

Т И

И

a)

Ш

б)

Т
б)

Рис. 4.3. Приклад реалізації шифру, побудованого на Гамільтонових
маршрутах.
а) – заданий граф(куб), б) – обхід при записі відкритого тексту,
в) – обхід при прочитуванні шифрованого тексту.
Відкритий текст: МАРШРУТИ. Шифрований текст: ИРШМАРУТ.
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6.Грати Кардано – це шифр перестановки, секретним ключем якого є
2
сітка (таблиця) розміром 2n  2n , в якій вирізується n віконець
(клітинок). У віконця грат записується четверта частина блоку відкритого
тексту і грати повертається на

90

, знов у віконця, які всі виявляться

вільними, записується продовження ВТ, грати знову повертаються на 90 і
всі віконця знову будуть порожніми. Після запису продовження ВТ грати
повертаються останній 4 раз на
частина ВТ, що залишилася.

90

і в клітини, що звільнилися, записується

1

2

3

7

4

1

4

5

6

8

5

2

7

8

9

9

6

3

3

6

9

9

8

7

2

5

8

6

5

4

1

4

7

3

2

1

Рис. 4.4. Решітка Кардано.

K 4
Модифікація

K 2

2 n2

–

перестановка

Порожні клітини в кінці,
якщо текст коротший за розмір
блоку (грати), доповнюються,
наприклад, буквами з алфавіту.
Вирізані грати – секретний ключ.
Як вибрати довільний секретний
ключ, тобто вирізати віконця з
необхідними
властивостями,
демонструє рис.3.4. Нумерація в
клітках – для правильного
вибору ключа. Вибирається
довільним чином n 2 різних
чисел для вирізування віконець під
ключ.
Потужність
ключового
простору:

n2

запису

  n ! , і вже при n  4
2

2

2 n2
.
в

клітинах,

K  1023 .

тоді

тогда
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ШИФРРЕШЕТК ЯВЛЯЕТСЯЧ СТНЫМСЛУЧ ЕМШИФР М РШР
УТНОЙПЕРЕСТ НОВКИ

Рис.4.5. Приклад шифрування з допомогою решітки
Кардано

4.5. Сучасні шифри
Принципи Шеннона побудови стійких шифрів
1. Розсіювання (розповсюдження помилок) – це властивість
криптографічного перетворення, при якому зміна одного символу (біту) на
вході спричиняє за собою зміну певної (великої) кількості символів ( бітів)
на виході. Це принцип розповсюдження впливу одного знаку відкритого
тексту або ключа на багато знаків шифротексту. Однією з формалізацій цієї
властивості в сучасних теоріях є так званий строгий лавинний ефект.
2. Перемішування – це такі криптографічні перетворення, які
ускладнюють відновлення взаємозв'язку статистичних властивостей
відкритого і зашифрованого текстів.
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Шеннон запропонував будувати стійкі шифри відповідно до цих
принципів за допомогою чергування різних криптографічних перетворень,
кожне з яких саме по собі не стійке, наприклад, за допомогою класичних
перетворень підстановки, перестановки, гамування тощо.
Стандарт DES
У 1972 році, після проведення дослідження потреб уряду СШ в
комп'ютерній безпеці, американське НБС(Національне Бюро Стандартів) —
тепер
перейменоване НІСТ (Національний
Інститут
Стандартів
і
Технологій) — визначило необхідність в загальноурядовому стандарті
шифрування некритичної інформації. 15 травня 1973 року, після консультації
з НБ( гентством національної безпеки), НБС оголосило конкурс на шифр,
який задовольнить строгим критеріям проекту, але жоден конкурсант не
забезпечував виконання всіх вимог. Другий конкурс був початий 27
серпня 1974. Цього разу, шифр Lucifer, представлений IBM і розвинений
протягом періоду 1973—1974 визнали прийнятним, він був заснований на
ранішому алгоритмі Хорста Фейстеля.
17 березня 1975 года запропонований алгоритм DES був виданий у
Федеральному Регістрі. Частина підозрінь в прихованій слабкості Sперестановок була знята в 1990, коли були опубліковані результати
незалежних досліджень. Елі Біхама (Eli Biham) і ді Шаміра (Adi Shamir)
по диференціальному криптоаналізу — основному методу злому блокових
алгоритмів шифрування з симетричним ключем. S-блоки алгоритму DES
виявилися набагато стійкішими до атак, чим, якби їх вибрали випадково. Це
означає, що така техніка аналізу була відома НБ ще в 70-х роках XX
століття.
DES є блоковим шифром. би зрозуміти, як працює DES, необхідно
розглянути принцип роботи блокового шифру, мережу Фейстеля.
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Відкритй текст (64)
Початкова перестановка (IP)

L0 (32)
mod 2

+

R0 (32)
К0(48)

F


R1 = L0  F(R0,K0) (32)

L1 = R0 (32)
mod 2

+

К1 (48)

F


R2 = L1  F(R1,K1) (32)

L2 = R1 (32)

+

К2 (48)

F

mod 2

L16 = L15 (32)

R16 = L15  F(R15,K15) (32)

Перестановка, обернена до початкової (IP-1)
Результат (64)

Рис. 4.6. Структурна схема
алгоритму DES

итму
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Це ітеративна схема блокового шифрування, яка має параметри:
- довжина блоку ВТ та ШТ – 64 біти;
- довжина ключа – 56 бітів;
- кількість ітерацій – 16.
Загальна схема DES представлена на рис. 4.7 (цифри у дужках
означають довжину відповідного двійкового вектора).
На початку алгоритму блок відкритого тексту зазнає деякої фіксованої
перестановки IP
(Initial Permutation), а в кінці – оберненої до неї
-1
IP .
Ця
підстановка не є обов’язковою для шифраторів
фейстелівської схеми. Власне фейстелівська схема – це схема ітеративного
типу, в якій блок ВТ поділяється на дві частини однакової довжини – ліву L
та праву R, до правої застосовується деяке нелінійне перетворення F, що
залежить від ключа K , результат додається побітово за модулем 2
до лівої частини. Одержаний вектор є правою частиною на
вході
наступної ітерації, а права частина R без змін подається на лівий вхід
наступної ітерації (рис.8.1). Тобто, процес шифрування на одному циклі
можна записати наступним чином: нехай Li та Ri - ліва та прва частини на
вході

i -го циклу, K

i

- цикловий ключ на

i -му циклі, i = 0, 1,..., 15. Тоді

Li 1  Ri ;
Ri 1  Li  F ( Ri , K i ).
На останньому циклі зміна місцями лівої та правої частини не
відбувається.

Y

Таким чином, для розшифрування ШТ
потрібно подати його на
вхід алгоритму, змінивши лише порядок циклових ключів на зворотній:
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Рис.4.8. Схема функції

Розглянемо функцію F (див. рис.4.8). На її вхід подається права частина
R з 32 бітів. Вона розширюється до 48 бітів за допомогою спеціальної
перестановки, схема якої показана на рис. 4.9.(тобто повторюються біти з
номерами 4

n

та

4n  1 , причому їх порядок змінюється). Результат

перестановки складається за mod 2 з цикловим ключем Ki . Далі одержані
48 бітів розбиваються на 8 частин по 6 бітів. Кожні 6 бітів подаються на вхід
S-блоку. На виході S-блоку маємо 4 біти. Вони
визначаються таким чином. Кожен S-блок є таблицею розміром 4 16 ,
елементами якої є 4-х бітові числа (тобто числа від 0 до 15). Перший і
шостий з бітів, що подаються на вхід S-блоку, визначають номер рядка, а
чотири середніх – номер стовпця таблиці. Чотирибітове число, що записане
на перетині цих рядка і стовпця подається на вихід S-блоку. Кожен S-блок
має свою таблицю, яка відома і жорстко задана. S-блоки є єдиним
нелінійним перетворенням у DES. З виходів з S-блоків одержані 32 біти
піддаються перестановці P, яка задається спеціальною таблицею. Ця
перестановка переміщує кожен біт в іншу позицію, і жоден біт не
використовується двічі, і жоден біт не ігнорується. Результат цієї
перестановки є значенням функції F.
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Таблиці усіх перестановок, а також S-блоків DES фіксовані і
опубліковані.
Схема формування ключів у

K (56)

28

DES

28

Циклічний зсув

Циклічний зсув

Перестановка із
стисненням

Перестановка із
стисненням

24

24

Ki
28

.
.
.

28

Рис.4.10. Схема
формування циклових
ключів у DES

Ключ алгоритму DES звичайно
представляють 64-бітовим числом,
але
кожний
8-й
біт
не
використовується
і
є
просто
перевіркою на парність. На кожній
ітерації з 56-бітового ключа K
обчислюється 48-бітовий цикловий
ключ. Схема обчислення показана на
рис.4.10.
Спочатку
ключ
розбивається на 2 блоки по 28 біт, до
кожного з яких застосовується
циклічний зсув на Ci позицій, а
потім - перестановка із стисненням,
тобто з 28 бітів вибираються 24.
Величини Ci , i  0,...,15 задані.
Два одержаних 24-бітових вектори
шляхом конкатенації і утворюють
черговий цикловий ключ Ki . 28бітові вектори, що утворились після
циклічного зсуву, йдуть на вхід
наступного циклу циклу формування
ключів.

Безпека шифру
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Після опублікування DES криптоаналітики усього світу багато зусиль
доклали до вивчення та аналізу цієї схеми. В результаті були знайдені деякі
слабкості алгоритму, які, однак, не мають суттєвого значення для його
стійкості.
Наведемо основні слабкості алгоритму:

малий ключовий простір: 256 ключів;
 симетрія: EK ( X )  EK ( X ) , що зменшує стійкість в два рази.

EK ( X )  результат шифрування блоку ВТ X

з ключем

(

K );

 наявність слабких ключів;
 кількість циклів – 16 – є граничною для забезпечення достатньої
стійкості алгоритму;
 у S-блоках були знайдені так звані «квазилінійні структури», що
викликали підозру на можливість існування ефективних методів
криптоаналізу, відомих авторам алгоритму. втори, до того ж, недостатньо
обгрунтували вибір саме таких таблиць S-блоків.
DES є найвідомішим і найпоширенішим алгоритмом шифрування. На
протязі багатьох років він був не тільки національним стандартом
шифрування СШ , але й фактично світовим стандартом. Застосовується він і
зараз, хоча поступово витісняється новими, більш стійкими і зручними
криптоалгоритмами.
У 1997 році була здійснена успішна силова атака на DES за допомогою
інтернету. лгоритмом DES була зашифрована фраза «Strong cryptography
makes the world a safer place»( Сильна криптографія робить світ безпечнішим
місцем). Спеціальні сервери розсилали порції ключів учасникам акції . В
експерименті брали участь 78000 комп’ютерів у СШ та Канаді. кція
тривала 4,5 місяці; було перебрано 1/4 всіх ключів, коли американець Mihail
Sanders знайшов вірний ключ і розшифрував наведений текст. Грошова
премія за відшукання ключа становила 10 тис. доларів.
На цей час (початок 90-х років) були створені нові методи
криптоаналізу: лінійний криптоаналіз (автор М.Мацуї (Matsui), Японія) та
диференційний криптоаналіз (автори Е.Біхам (Biham) та .Шамір (Shamir),
Ізраїль). Лінійний криптоаналіз – це метод криптоаналізу при відомому ВТ, а
диференційний криптоаналіз – це метод криптоаналізу при вибраному ВТ.
ле вже в 1998 році використовуючи суперкомп'ютер вартістю 250 тис.
дол., співробітники RSA Laboratory «зламали» затверджений урядом СШ
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алгоритм шифрування даних (DES) менш ніж за три дні. (Попередній рекорд
за швидкістю злому був встановлений за допомогою величезної мережі, що
складається з десятків тисяч комп'ютерів, і склав 39 днів). На спеціально
організованій з цієї нагоди прес-конференції учені із занепокоєнням
говорили про те, що зловмисники навряд чи упустять випадок скористатися
подібною уразливістю. Експеримент проходил в рамках дослідження DES
Challenge II, RSA Laboratory, що проводиться, під керівництвом громадської
організації Electronic Frontier Foundation (EFF), яка займається проблемами
інформаційної безпеки і особистої таємниці в Internet. Суперкомп'ютер,
побудований в RSA Laboratory для розшифровки даних, закодованих
методом DES по 56-розрядному ключу, отримав назву EFF DES Cracker. Як
стверджували урядовці і деякі фахівці, для злому коди DES потрібний
суперкомп'ютер вартістю в декілька мільйонів доларів. «Уряду пора визнати
ненадійність DES і підтримати створення потужнішого стандарту
шифрування», — сказав президент EFF Баррі Штайнхардт. Експортні
обмеження, СШ , що накладаються урядом, стосуються технологій
шифрування по ключах завдовжки більше 40 біт. Проте, як показали
результати експерименту RSA Laboratory, існує можливість злому і
потужніших кодів. Проблема посилюється тим, що вартість споруди
подібного суперкомп'ютера неухильно знижується. «Через чотири-п'ять років
такі комп'ютери стоятимуть в будь-якій школі», — говорить Джон Гилмор,
керівник проекту DES Challenge і один із засновників EFF.
Інші шифратори фейстелівської схеми. ГОСТ-28147-89
У 1989 році в СРСР був розроблений блоковий шифр, відомий як
стандарт ГОСТ 28147-89. Це теж шифр фейстелівської схеми з параметрами:
-

довжина блоку ВТ та ШТ - 64-біти;
довжина ключа - 256 бітів;
кількість ітерацій - 32.

Функція F на цій схемі представлена у розгорнутому вигляді. У ній
ключ складається з правою частиною як цілі числа за модулем 232. Наявність
одиниці переносу при такому додаванні ускладнює застосування лінійного та
диференційного методів криптоаналізу.
4.6. Потрійний DES (Triple DES)
Triple DES є особливим режимом шифрування даних алгоритмом DES,
що суттєво підвищує безпеку, однак знижує швидкість шифрування та
збільшує розмір ключа.
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Рис.4.11. Схема Triple DES
Зашифрування виконується так:
C = Ek3(Dk2(Ek1(P))),
де C — шифротекст, k1, k2, k3 — 56-бітові ключі DES,
операція зашифрування DES, D — операція розшифрування DES.

E—

Розшифрування полягає у виконанні зворотних дій:
P = Dk1 (Ek2 (Dk3 (C))),
Корисно те, що потрійний DES сумісний зі звичайним DES, якщо
k1 = k2 = k3
Безпека та криптоаналіз Triple DES
Хоча довжина ключа потрійного DES втричі більша за звичайний DES,
існує теоретична атака на схему потрійного шифрування, що вимагає
лише 22n операцій (де n — довжина ключа в бітах, для DES n = 56), тобто
стійкість потрійного DES вдвічі більша за стійкість звичайного. Однак, така
атака додатково вимагає 2n блоків пам'яті, що робить її надзвичайно важкою
в практичній реалізації.
Стійкість 2112 біт робить потрійний DES досить надійним, до того ж
сумісним з DES
криптоалгоритмом. Однак, низька швидкість та
наслідування усіх інших недоліків DES(наприклад, незручності для
програмної реалізації) зумовлюють неконкурентоспроможність потрійного
DES порівняно з AES.
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Асиметричні шифри
Початок асиметричним шифру було покладено в роботі «Нові напрямки в сучасній
криптографії» Уітфілд Діффі та Мартіна Хеллмана, опублікованій в 1976 році.
Перебуваючи під впливом роботи Ральфа Меркле (Ralph Merkle) про поширення
відкритого ключа, вони запропонували метод отримання секретних ключів,
використовуючи відкритий канал. Цей метод експоненціального обміну ключів, який став
відомий як обмін ключами Діффі-Хеллмана, був першим опублікованим практичним
методом для встановлення поділу секретного ключа між завіреними користувачами
каналу. Проте цей алгоритм не вирішував проблему аутентифікації. Без додаткових
засобів, один з користувачів не міг бути упевнений, що він обмінявся ключами саме з тим
користувачем, який йому був потрібний.
В 2002 році Хеллмана запропонував називати даний алгоритм «Діффі —
Хеллмана — Меркле», визнаючи внесок Меркле у винахід криптографії з відкритим
ключем. Ця ж схема була розроблена Малькольмом Вільямсоном в 1970-х, але трималася
в секреті до 1997 року. Метод Меркле з розповсюдження відкритого ключа був
винайдений в 1974 році і опублікований в 1978, його також називають загадкою Меркле.
Вивчивши цю статтю, троє учених Рональд Райвест (Ronald Linn Rivest), ді
Шамір (Adi Shamir) і Леонард
длеман (Leonard Adleman) з Массачусетського
Технологічного Інституту (MIT) приступили до пошуків математичної функції, яка б
дозволяла реалізувати сформульовану Уїтфілдом Діффі і Мартіном Хеллманом модель
криптографічної системи з відкритим ключем. Після роботи над більш ніж 40 можливими
варіантами, їм удалося знайти алгоритм, заснований на відмінності в тому, наскільки
легко знаходити великі прості числа і наскільки складно розкладати на множники добуток
двох великих простих чисел, що отримав згодом назву RSA. Система була названа по
перших буквах прізвищ її творців.
В 1977 році вченими Рональдом Рівестом (Ronald Linn Rivest), ді Шамір (Adi
Shamir) і Леонардом длеманом (Leonard Adleman) зМассачусетського Технологічного
Інституту (MIT) був розроблений алгоритм шифрування, заснований на проблемі при
розкладанні на множники. Система була названа за першими літерами їхніх прізвищ. Ця ж
система була винайдена Кліффордом Коксом (Clifford Cocks) в 1973 році, що працював в
центрі урядового зв'язку (GCHQ). ле ця робота зберігалася лише у внутрішніх
документах центру, тому про її існування було не відомо до 1977 долі. RSA став першим
алгоритмом, придатним і для шифрування і для цифрового підпису.
Опис RSA був опублікований в серпні 1977 року в журналі Scientific American.
втори RSA підтримували ідею її активного поширення. У свою чергу, гентство
національної безпеки (СШ ), побоюючись використання цього алгоритму в недержавних
структурах, впродовж декількох років безуспішно вимагало припинення поширення
системи. Ситуація деколи доходила до абсурду — наприклад, коли програміст дам
Бек(Adam Back) описав алгоритм RSA на мові Perl, що складається з п'яти рядків, уряд
СШ заборонив поширення цієї програми за межами країни. Люди, невдоволені подібним
обмеженням, на знак протесту надрукували текст цієї програми на своїх футболках.
У 1983 році MIT був виданий патент 4405829 СШ , термін дії якого закінчився 21
вересня 2000 року.
У серпні 1977 р. знаменитий американський письменник і популяризатор науки
Мартін Гарднер озаглавив свою колонку по цікавій математиці в журналі Scientific
American так: «Новий вигляд шифру, на дешифрування якого буде потрібно мільйони
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років». Після пояснення принципу системи шифрування з відкритим ключем він показав
само зашифроване повідомлення і відкритий ключ N, використовуваний в цьому шифрі
У 1977 році творцями RSA була зашифрована фраза «The Magic Words are
Squeamish Ossifrage» («Чарівні слова — це гидливий ягнятник»). За розшифровку була
обіцяна винагорода в 100 доларів СШ . Правильна відповідь була отримана лише через
17 років. Лише в кінці 1995 року удалося практично реалізувати розкриття шифру RSA
для 500-значного ключа. Впродовж півроку більше 600 добровольців жертвували
процесорний час 1600 машин (дві з яких були факс-машинами). Координування
проходило через інтернет, і це був один з перших подібних проектів розподілених
обчислень. Отриману винагороду переможці пожертвували до фонду вільного
програмного забезпечення.
Незабаром після RSA були розроблені інші ЕЦП, такі як алгоритми цифрового
підпису Рабіна, Меркле.
У 1984 році Шафі Гольдвассер, Сильвіо Мікалі і Рональд Рівест першими строго
визначили вимоги безпеки до алгоритмів цифрового підпису. Ними були описані моделі
атак на алгоритми ЕЦП, а також запропонована схема GMR, що відповідає описаним
вимогам.
У попередніх лекціях було показано принципи криптографії з симетричними
ключами. У цій лекції ми починаємо обговорення асиметрично-ключової криптографії.
Симетрична і асиметрично-ключова криптографії існуватимуть паралельно і
продовжувати обслуговувати суспільство. Ми віримо, що вони доповнюють один одного;
переваги однією компенсують недоліки іншій.
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5. КРИПТОГРАФІЯ З ВІДКРИТИМ КЛЮЧЕМ І АУТЕНТИФІКАЦІЯ
ПОВІДОМЛЕНЬ
Поряд з функцією забезпечення конфіденційності однієї з
найважливіших функцій мережного захисту є аутентификація повідомлень.
5.1. Методи аутентифікації повідомлень
Шифрування захищає від атак пасивної форми (підслуховування).
Зовсім іншою проблемою є захист від активних атак (фальсифікації
даних і транзакцій). Захист від таких атак забезпечується
аутентифікацією повідомлень.
Говорять, що повідомлення, файл, чи документ якийсь інший набір
даних є автентичним (тобто справжнім), якщо такий набір даних дійсно
отриманий з того джерела, що оголошений у повідомленні, і в точності
відповідає тому набору даних, що з цього джерела відсилалися.
утентифікація повідомлень являє собою процедуру, що забезпечує
сторонам, що зв'язуються, можливість перевірки автентичності одержуваних
повідомлень. Двома важливими задачами аутентификации є перевірка того,
що вміст повідомлення не був змінений, і того, що повідомлення прибуло
саме з того джерела, про яке інформує повідомлення. Можна також зажадати
проверку своєчасності (тобто того, що повідомлення не було кимсь
спеціально затримане і згодом відтворено), а також відповідності даного
повідомлення послідовності інших повідомлень у потоці обміну даними між
двома сторонами.
утентифікація повідомлень за допомогою шифрування
утентифікація повідомлень без шифрування
У цьому розділі розглядається кілька методів аутентифікації
повідомлень, що не залежать від шифрування. В усіх відповідних випадках
перед пересиланням повідомлення до нього приєднується спеціально
згенерований ярлик (тег) автентичності. Саме повідомлення безпосереднє не
шифрується і може бути прочитане у вузлі адресата поза залежністю від
функції аутентифікації.
При цьому передбачається, що дві
сторони, що беруть участь в
обміні даними, скажемо, и В, використовують загальний секретний ключ
КAB . Щоб послати повідомлення М адресату В, відправник обчислює код
автентичності повідомлення як функцію повідомлення і ключа: М СМ
=F(KAB,M). Повідомлення з доданим до нього значенням MAC пересилається
адресату. Одержувач виконує аналогічні обчислення з повідомленням, що
прийшло, використовуючи той же секретний ключ, і одержує своє значення
MAC. Обчислене значення MAC порівнюється з прийнятим разом з
повідомленням (рис. 5.1). Якщо припустити, що секретний ключ знають
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тільки одержувач і відправник, і якщо значення, що прийшло, MAC
збігається з обчисленим одержувачем, то можна затверджувати наступне.

Рис. 5.1. утентифікація повідомлень за допомогою коду автентичності
(значення MAC)
Для генерування кодів автентичності мається цілий ряд алгоритмів.
Національне бюро стандартів СШ у своїй публікації DES Modes of
Operatіon (Режими функціонування DES) для створення кодів автентичності
рекомендує
використовувати
алгоритм
DEA.
лгоритм
DEA
використовується для шифрування повідомлення, і визначене число останніх
бітів результату використовується як відповідний код автентичності.
Звичайно використовують 16- чи 32-бітові коди. Тільки що описаний процес
подібний шифруванню. Розходження полягає в тім, що алгоритм
аутентификации не зобов'язаний бути оборотним, що при шифруванні,
мабуть, необхідно. Виявляється, що унаслідок визначених математичних
властивостей функції аутентифікації вона менш уразлива у відношенні
злому, чим шифрування.
Однобічна функція хешування
Варіантом ідеї використання кодів автентичності повідомлень, що
залучають останнім часом
усе більша увага, є однобічна функція
хэширования. Як і у випадку кодів автентичності повідомлень, функція
хэширования одержує на вхід повідомлення М довільної довжини, а на
виході видає хэш-код Н(М) фіксованої довжини, називаний також профілем
повідомлення. Н відміну від значення MAC, функція хэширования не
вимагає секретного ключа. Для аутентификации повідомлення разом з ним
пересилається і його профіль, що приєднується до повідомлення деяким
спеціальним образом.
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На рис. 5.2 показано три способи аутентификации повідомлення.
Профіль повідомлення може бути зашифрований за допомогою засобів
традиційного шифрування (рис. 5.2, а), і тоді для аутентификации потрібно,
щоб відправник і одержувач мали загальний, відомий тільки їм, секретний
ключ шифрування. Повідомлення можна зашифрувати за схемою
шифрування з відкритим ключем (мал. 5.2, б). Підхід, що припускає
використання відкритих ключів, має дві переваги: він, крім аутентификации
повідомлення, забезпечує і цифровий підпис, а крім того, не вимагає
доставки секретного ключа сполученим сторонам.

в) використання секретного значення
Рис. 5.2. утентифікація за допомогою однобічної функції хешування
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Захищені функції хешування
Однобічні функції хешування, називані також захищеними функціями
хешуваняя, виявляються важливими не тільки з погляду аутентифікації
повідомлень, але і з погляду цифрових підписів. Необхідні властивості
функції хешуваняя
Метою
використання
функції
хешуваняя
є
одержання
"дактилоскопічної" характеристики файлу, чи повідомлення взагалі будьякого блоку даних. Щоб виявитися корисної для аутентифікації, функція
хешуваняя Н повинна мати наступні властивості.
1. Бути застосовної до блоку даних будь-якої довжини.
2. Давати на виході значення фіксованої довжини.
3. Значення Н(х) повинне обчислюватися відносно легко для будьякого заданого х, а алгоритм обчислення повинний бути практично
ефективним з погляду як апаратної, так і програмної реалізації.
4. Для будь-якого даного коду h повинне бути практично неможливо
обчислити х, для якого Н(х) = h.
5. Для будь-якого блоку х повинне бути практично неможливо
обчислити в ' х , для якого Н(х) = Н(у).
6. Повинно бути практично неможливо обчислити будь-яку пару
різних значень х и у, для яких Н(х) = Н(у).
5.3. Концептуальні відмінності між цими двома системами
– відправник, В – одержувач, M – відкритий текст(ВТ); З – криптограма(ШТ)
відправника; С –одержана криптограма (може бути змінена при передачі). Ключ К
заздалегідь передається по закритому каналу (вважається, що канал надійний).

А

Джерело
повідомлень

М
ВТ

Шифратор

Рандомізатор

C
ШТ

C'

Криптоаналітик

М'

ВТ

Одержувач

К
Джерело ключів

Дешифратор

Закритий
канал

Рис.5.1. Загальна схема секретного зв'язку.

B
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З математичної точки зору криптосистема є набором просторів   M , K , C, E, D  ,
де
M – простір всіх повідомлень;
К – простір ключів; С – простір криптограм;
Е – простір алгоритмів шифрування; D – простір алгоритмів
дешифрування.
Концептуальні відмінності між цими двома системами базуються на тому, як ці
системи зберігають секретність. У криптографії з симетричними ключами завдання
секретності має бути розділене між двома людьми. У асиметрично-ключовій криптографії
секретність — персональне завдання (неподілена); людина створює і зберігає свою власну
таємницю.
У співтоваристві n людей при криптографії з симетричними ключами для
збереження секретності потрібно n(n–1)/2 загальнодоступних ключів. У асиметричноключовій криптографії необхідні лише n персональних ключів. Співтовариство з
кількістю учасників 1 мільйон при криптографії з симетричними ключами вимагало б
п'ятисот
мільйонів
загальнодоступних
ключів;
асиметричноключова криптографія вимагала б 1 мільйон персональних ключів.
Криптографія з симетричними ключами базується на спільному використанні
ключів; асиметрично-ключова криптографія базується на персональному ключі.
Є деякі інші аспекти безпеки окрім шифрування, які властиві асиметричноключовій криптографії. Вони включають встановлення достовірності і цифрові підписи.
Всякий раз, коли додаток базується на персональній таємниці, ми повинні
використовувати асиметрично-ключову криптографію.
Звернемо увагу на те, що криптографія з симетричними ключами базується на
підстановці і перестановці символів (символів або біт), вся багатогранність існуючих
криптографічних методів можно звести до наступних класів перетворень:

Підстановки

Гамування
Симетричні
криптосистеми

Перестановки

Блокові шифри

а асиметрично-ключова криптографія — на застосуванні математичних функцій до чисел.
У криптографії з симетричними ключами вихідний текст і зашифрований текст
представляють як комбінацію символів.
Принципи Шеннона побудови стійких шифрів (Сучасні шифри)
1. Розсіювання (розповсюдження помилок) – це властивість криптографічного
перетворення, при якому зміна одного символу (біту) на вході спричиняє за собою зміну
певної (великої) кількості символів ( бітів) на виході. Це принцип розповсюдження
впливу одного знаку відкритого тексту або ключа на багато знаків шифротексту. Однією
з формалізацій цієї властивості в сучасних теоріях є так званий строгий лавинний ефект.
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2. Перемішування – це такі криптографічні перетворення, які ускладнюють
відновлення взаємозв'язку статистичних властивостей відкритого і зашифрованого
текстів.
Шеннон запропонував будувати стійкі шифри відповідно до цих принципів за
допомогою чергування різних криптографічних перетворень, кожне з яких саме по собі не
стійке, наприклад, за допомогою класичних перетворень підстановки, перестановки,
гамування тощо.
Шифрування і дешифрування тут — це перестановка цих символів або заміна
одного символу іншим. У асиметрично-ключовій криптографії вихідний текст і
зашифрований текст - числа; їх шифрування і дешифрування — це математичні функції,
які застосовуються до чисел, аби створити інші числа.
У криптографії з симетричними ключами, символи переставляються або
замінюються іншими; у асиметрично-ключовій криптографії числа перетворяться за
допомогою математичних функцій.
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6. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИПТОГРАФІЇ З ВІДКРИТИМ КЛЮЧЕМ
Ключі. симетрична ключова криптографія використовує два окремі ключі: один
секретний (приватний) і один відкритий (загальнодоступний); шифрування і дешифровка
представляють процес замикання і відмикання замків ключами. В цьому випадку замок,
замкнутий відкритим ключем доступу, можна відімкнути лише з відповідним секретним
ключем.
Рис.6.1. показує, що якщо ліса замикає замок відкритим ключем доступу
Боба, то лише секретний ключ Боба може відімкнути його.
Загальна ідея. Рис.6.2. показує загальну ідею асиметрично-ключової криптографії
при використанні для шифрування. У майбутніх лекціях ми побачимо інші додатки
асиметрично-ключової криптографії. Як показують рисунки, на відміну від криптографії
з симетричними ключами при асиметрично-ключовій криптографії ключі відрізняються:
існує секретний ключ і відкритий ключі доступу. Хоча в деяких книгах використовують
термін ключ засекречування замість терміну секретний ключ, ми користуватимемося
терміном ключ засекречування лише для системи з симетричними ключами і терміном
секретний ключ і відкритий ключ доступу — для асиметрично-ключової криптографії. Ми
навіть застосуємо різні символи, аби показати трьох різних типів ключів. Одна з причин
різниці в термінах — характер ключа засекречування, використовуваного в криптографії з
симетричними ключами, відрізняється від характеру секретного ключа, вживаного в
асиметрично-ключовій криптографії.

Рис.6.1. Закриття і відкриття в асиметрично - ключовій криптосистемі
Перший ключ працює зазвичай з рядком символів (наприклад, біти), другим, — з
числами або множиною чисел. Іншими словами, ми хочемо показати, що ключ
засекречування не є взаємозамінним з секретним ключем; це два різні типи
секретності. Рис. 6.2. ілюструє декілька важливих фактів.
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Рис. 6.2. Загальна ідея асиметрично-ключової криптосистеми
Перший: підкреслює асиметричний характер криптографічної системи.
Відповідальність за забезпечення безпеки знаходиться, головним чином, на плечах
приймача (в даному випадку це Боб). Боб повинен створити два ключі: один секретний
(приватний) і один відкритий (загальнодоступний). Боб не несе відповідальність за
розподіл відкритого ключа доступу всьому співтовариству. Це може бути зроблено через
канал розподілу відкритого ключа доступу. Хоча цей канал не зобов'язаний забезпечувати
секретність, він повинен забезпечити встановлення достовірності і цілісність
інформації про ключ. Єва не повинна мати можливості поширювати свій відкритий ключ
співтовариству, представляючи його як відкритий ключ доступу Боба. На даний момент
ми приймаємо, що такий канал існує.
Другий факт: асиметрично-ключова криптографія означає, що Боб і ліса не
можуть використовувати одну і ту ж множину ключів для двостороннього зв'язку. Кожен
об'єкт в співтоваристві створює свій власний секретний і відкритий ключі доступу.
Рис.2.2. показує, як ліса може використовувати відкритий ключ доступу Боба, аби
передати Бобу зашифровані повідомлення. Якщо Боб хоче відповісти, ліса встановлює
свої власні секретний і відкритий ключі доступу.
Третій: асиметрично-ключова криптографія означає, що Боб потребує лише одного
секретного ключа, аби отримувати всю кореспонденцію від будь-якого учасника
співтовариства. ліса потребує n ключів, аби зв'язатися з n об'єктами в співтоваристві —
один ключ доступу для кожного. Іншими словами, ліса потребує кільця ключів доступу.
Вихідний текст / зашифрований текст
На відміну від криптографії з симетричними ключами, в асиметрично-ключовій
криптографії вихідний текст і зашифрований текст обробляються як цілі числа.
Повідомлення повинне перед шифруванням кодуватися як ціле число (або множина цілих
чисел). Після дешифрування воно має бути розшифроване як ціле число (або множина
цілих чисел). симетрично-ключова криптографія зазвичай зашифровує або розшифровує
маленькі частини інформації, які визначаються довжиною ключа шифру. Іншими словами,
асиметрично-ключова криптографія зазвичай має допоміжні цілі окрім шифровки
повідомлення. Проте ці допоміжні цілі сьогодні грають в криптографії дуже важливу роль.
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Шифрування/дешифрування
Шифрування і дешифровка в асиметрично-ключовій криптографії — математичні
функції, які застосовуються до чисел, що представляють вихідний текст і зашифрований
текст. Зашифрований текст можна уявляти собі як C = f (K public, P). Вихідний текст можна
уявляти собі як P=g(K private,С). Функція f шифрування використовується лише для
шифрування; функція дешифровки g використовується для дешифровки. Далі ми
покажемо, що функція f потребує "лазівки" однобічної функції, аби дозволити Бобу
розшифровувати повідомлення, але перешкоджає Єві робити те ж саме.
Потреба в обох криптосистемах. Перед тим як приступити до розгляду цього
питання, ми повинні сказати кілька слів про деяких широко розповсюджені оманах, що
стосується шифрування з відкритим ключем.
Одним з таких оман є твердження, що шифрування з відкритим ключем більш
захищене від криптоаналізу, чим традиційне шифрування. Подібна заява була зроблена,
наприклад, у знаменитій статті Гарднера (Gardner) [GARD77] з популярного журналу
Scіentіfіc Amerіcan.
Насправді ж захист будь-якої схеми шифрування залежить (1) від довжини
ключа і (2) від обсягу обчислювальної роботи, необхідної для злому шифру. У цьому
змісті принципового розходження між традиційним шифруванням і шифруванням з
відкритим ключем ні, і жодна з цих схем не має переваги перед іншою з погляду
криптоаналізу.
Другою оманою є твердження, що шифрування з відкритим ключем виявляється
універсальним підходом, що робить традиційне шифрування безнадійно застарілим.
Навпроти, через занадто високі вимоги, пропонованих з боку схем шифрування з
відкритим ключем до обчислювальних ресурсів, відмовлення від схем традиційного
шифрування здається дуже малоймовірним.
Вважається, що розподіл ключів при шифруванні з відкритим ключем є
тривіальною задачею в порівнянні з досить заплутаною процедурою квітування
(підтвердження встановлення зв'язку), необхідної при використанні традиційного
шифрування. Насправді
у випадку шифрування з відкритим ключем для цього
необхідний спеціальний протокол, що нерідко припускає існування деякого центрального
агента, а застосовувані при цьому процедури не є ні більш простими, ні
більш
ефективними, чим ті, котрі вимагаються для традиційного шифрування.
Нарешті, поява асиметрично-ключової криптографії (відкритий ключ доступу) не
усуває потребу в криптографії ссимметричными ключами (секретний ключ). Причина в
тому, що криптографія з асиметричними ключами використовує математичні функції для
шифрування і дешифровки набагато повільніше, ніж криптографія з симетричними
ключами. Для шифрування великих повідомлень криптографія з симетричними
ключами необхідна. З іншого боку, швидкість криптографії з симетричними ключами не
усуває потребу в асиметрично-ключовій криптографії.
симетрично-ключова
криптографія необхідна для встановлення достовірності цифрових підписів і роботи
станцій по розсилці ключів засекречування. Це означає здатність системи
використовувати всі аспекти безпеки. Сьогодні ми потребуємо обох систем криптографії.
Одна криптосистема доповнює іншу.
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7. ОДНОБІЧНІ ФУНКЦІЇ
"Лазівка" в однобічній функції
Головна ідея
в однобічній функції.

асиметрично-ключової

криптографії

—

поняття

"лазівки"

Однобічною функцією називається така функція, в якої кожен аргумент має єдине
зворотне значення, при цьому обчислити саму функцію легко, а обчислити зворотну
функцію важко.
Однобічна функція (one-way function)

y  F x 

Властивості:
Якщо відомо x , завдання знаходження y – обчислювально вирішувана;
Якщо відомо y, завдання знаходження x – обчислювально нерозв'язна.
Однобічна функція з секретом (one-way trap-door function)

y  Fk x , де

k– секретний параметр.

Властивості:
Якщо відомо x, завдання знаходження y – обчислювально вирішувана, для
знаходження y k знати не треба. Це робить сторона A;

y

відомо, але k невідомо, завдання знаходження x – обчислювально нерозв'язна.
Це робить сторона W;

y

відомо, але k відомо, завдання знаходження x – обчислювально вирішувана. Це
робить сторона B.
Однобічною функцією називається така функція, в якої кожен аргумент має єдине
зворотне значення, при цьому обчислити саму функцію легко, а обчислити зворотну
функцію важко.
Зазвичай "легко" означає, що проблема може бути вирішена за поліноміальний час
від довжини входу. Таким чином, якщо довжина входу має n бітів, то час обчислення
функції пропорційний na, де а - фіксована константа. Таким чином, говорять, що алгоритм
належить класу поліноміальних алгоритмів Р. Термін "важко" означає складніше поняття.
У загальному випадку вважатимемо, що проблему вирішити неможливо, якщо зусилля
для її вирішення більше поліноміального часу від величини входу.
Наприклад, якщо довжина входу n бітів, і час обчислення функції пропорційний
2n, то це вважається обчислювально неможливим завданням. На жаль, важко визначити,
чи проявляє конкретний алгоритм таку складність. Більш того, традиційні уявлення про
обчислювальну складність фокусуються на гіршому випадку або на середньому випадку
складності алгоритму. Це неприйнятно для криптографії, де потрібна неможливість
інвертувати функцію для всіх або майже всіх значень входів.
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Ідея криптографії з відкритим ключем дуже тісно пов'язана з ідеєю однобічних
функцій, тобто таких функцій
значення

, тоді як визначення

,, що по відомому
з

досить просто знайти

неможливо за розумний термін.

ле сама однобічна функція даремна у вживанні: нею можна зашифрувати
повідомлення, але розшифрувати не можна. Тому криптографія з відкритим ключем
використовує однобічні функції з лазівкою. Лазівка — це деякий секрет, який допомагає
розшифрувати. Тобто існує такий , що знаючи
і , можна обчислити
.
Наприклад, якщо розібрати годинник на безліч складових частин, то дуже складно зібрати
знов працюючий годинник. ле якщо є інструкція по збірці (лазівка), то можна легко
вирішити цю проблему.
Приклад 7.1
Зрозуміти ідеї і методи криптографії з відкритим ключем допомагає наступний
приклад — зберігання паролів в комп'ютері. Кожен користувач в мережі має свій пароль.
При вході він вказує ім'я і вводить секретний пароль. ле якщо зберігати пароль на диску
комп'ютера, то хто-небудь його може вирахувати (особливо легко це зробити
адміністраторові цього комп'ютера) і дістати доступ до секретної інформації. Для
вирішення завдання використовується однобічна функція. При створенні секретного
пароля в комп'ютері зберігається не сам пароль, а результат обчислення функції від цього
пароля і імені користувача. Наприклад, користувач ліса придумала пароль «Гладіолус».
При збереженні цих даних обчислюється результат функції ( ЛІС _ГЛ ДІОЛУС), хай
результатом буде рядок РОМ ШК , яка і буде збережена в системі. В результаті файл
паролів набере наступного вигляду:
Ім'я

(ім’я_пароль)

АЛІСА

РОМАШКА

БОБ

НАРЦИС

Ім'я:
Парол
ь:

АЛІСА
ГЛАДІОЛУС

Вхід в систему тепер виглядає так:
Коли ліса вводить «секретний» пароль, комп'ютер перевіряє, дає чи ні функція,
вживана до ЛІС _ГЛ ДІОЛУС, правильний результат РОМ ШК , що зберігається на
диску комп'ютера. Варто змінити хоч би одну букву в імені або в паролі, і результат
функції буде абсолютно іншим. «Секретний» пароль не зберігається в комп'ютері ні в
якому вигляді. Файл паролів може бути тепер проглянутий іншими користувачами без
втрати секретності, оскільки функція практично безповоротна.
У попередньому прикладі використовується однобічна функція без лазівки,
оскільки не потрібно по зашифрованому повідомленню отримати початкове. У
наступному прикладі розглядається схема з можливістю відновити вихідне повідомлення
за допомогою «лазівки», тобто важкодоступній інформації. Для шифрування тексту
можна узяти великий абонентський довідник, що складається з декількох товстих томів
(по ньому дуже легко знайти номер будь-якого жителя міста, але майже неможливо по
відомому номеру знайти абонента). Для кожної букви з шифрованого повідомлення
вибирається ім'я, що починається на ту ж букву. Таким чином букві ставиться у
відповідність номер телефону абонента. Повідомлення, що відправляється, наприклад
«КОРОБК », буде зашифровано таким чином:
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Повідомле
ння

Выбране ім’я

Криптоте
кст

К

Корольов

5643452

О

Орехов

3572651

Р

Рузаєва

4673956

O

Осипов

3517289

Б

Батурин

7755628

К

Кірсанова

1235267

А

рсеньєва

8492746

Криптотекстом буде ланцюжок номерів, записаних в порядку їх вибору в
довіднику. би утруднити розшифровку, слід вибирати випадкові імена, що починаються
на потрібну букву. Таким чином вихідне повідомлення може бути зашифроване безліччю
різних списків номерів (криптотекстов).
Приклади таких криптотекстов:
Криптотекст 1

Криптотекст 2

Криптотекст 3

1235267

5643452

1235267

3572651

3517289

3517289

4673956

4673956

4673956

3517289

3572651

3572651

7755628

7755628

7755628

5643452

1235267

5643452

8492746

8492746

8492746

би розшифрувати текст, треба мати довідник, складений згідно зростанню
номерів. Цей довідник є лазівкою (секрет, який допомагає отримати початковий текст),
відомою лише легальним користувачам. Не маючи на руках копії довідника,
криптоаналітик витратить дуже багато часу на розшифровку.
Приклад 7.2
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Коли n є великим,
— однобічна функція. Зверніть увагу, що в цій
функції x — кортеж (p, q) двох простих чисел, а y в даному випадку — це n. При заданних
p і q завжди просто обчислити n. При даному n дуже важко обчислити p і q. Це —
проблема розкладання на множники. В цьому випадку для знаходження функції f-1- немає
рішення з поліноміальним часом.
Приклад 7.3
Коли n є великим, функція y=xk modn — "лазівка" в однобічній функції. При
заданих x, k і n просто обчислити y, використовуючи алгоритм швидкого піднесення до
ступеня. При заданих y, k і n дуже важко обчислити x. Це — проблема дискретного
логарифма. В цьому випадку немає рішення з поліноміальним часом для функції f-1. Проте
якщо ми знаємо "лазівку" і k’, таке, що
, ми можемо
k
використовувати x = y mod n, аби знайти x. Це — відомий алгоритм (RSA — RiverstShamir-Adelman), який буде розглянутий пізнішим в цій лекції.
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8. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО АЛГОРИТМІВ АСИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ
Створення алгоритмів асиметричного шифрування є найбільшим і, можливо,
єдиним революційним досягненням в історії криптографії. лгоритми шифрування з
відкритим ключем розроблялися для того, щоб вирішити два найбільш важкі завдання,
що виникли при використанні симетричного шифрування.
Першим завданням є розподіл ключа. При симетричному шифруванні потрібний,
аби обоє сторони вже мали загальний ключ, який якимсь чином має бути їм заздалегідь
переданий. Діффі, один з основоположників шифрування з відкритим ключем, відмітив,
що ця вимога заперечує всю суть криптографії, а саме можливість підтримувати загальну
секретність при комунікаціях.
Другим завданням є необхідність створення таких механізмів, при використанні
яких неможливо було б підмінити кого-небудь з учасників, тобто потрібний цифровий
підпис. При використанні комунікацій для вирішення широкого круга завдань, наприклад
в комерційних і приватних цілях, електронні повідомлення і документи повинні мати
еквівалент підпису, що міститься в паперових документах. Необхідно створити метод, при
використанні якого всі учасники будуть переконані, що електронне повідомлення було
послане конкретним учасником. Це сильніша вимога, ніж аутентифікація.
Діффі і Хеллман досягли значних результатів, запропонувавши спосіб вирішення
обох завдань, який радикально відрізняється від всіх попередніх підходів до шифрування.
Спочатку розглянемо загальні риси алгоритмів шифрування з відкритим ключем і
вимоги до цих алгоритмів. Визначимо вимоги, яким повинен відповідати алгоритм, що
використовує один ключ для шифрування, інший ключ - для дешифрування, і при цьому
обчислювально неможливо визначити дешифруючий ключ, знаючи лише алгоритм
шифрування і шифруючий ключ.
Крім того, деякі алгоритми, наприклад RSA, мають наступну характеристику:
кожен з двох ключів може використовуватися як для шифрування, так і для
дешифрування.
Спочатку розглянемо алгоритми, що володіють обома характеристиками, а потім
перейдемо до алгоритмів відкритого ключа, які не володіють другою властивістю.
При описі симетричного шифрування і шифрування з відкритим ключем
використовуватимемо наступну термінологію. Ключ, використовуваний в симетричному
шифруванні, називатимемо секретним ключем. Два ключі, використовувані при
шифруванні з відкритим ключем, називатимемо відкритим ключем і закритим ключем.
Закритий ключ тримається в секреті, але називати його будемо закритим ключем, а не
секретним, аби уникнути плутанини з ключем, використовуваним в симетричному
шифруванні. Закритий ключ позначатимемо KR, відкритий ключ - KU.
Передбачатимемо, що всі учасники мають доступ до відкритих ключів один
одного, а закриті ключі створюються локально кожним учасником і, отже, розподілятися
не повинні.

65

У будь-який час учасник може змінити свій закритий ключ і опублікувати
складовий пару відкритий ключ, замінивши ним старий відкритий ключ.
Діффі і Хеллман описують вимоги, яким повинен задовольняти алгоритм
шифрування з відкритим ключем.

1.

Обчислювально легко створювати пару (відкритий і закритий ключі KU,

KR).
2.
Обчислювально легко, маючи відкритий ключ
повідомлення М, створити відповідне зашифроване повідомлення:

і

незашифроване

С = ЕKU[М]
3.
Обчислювально
закритий ключ:

легко

дешифрувати

повідомлення,

використовуючи

М = DKR[C] = DKR[EKU[M]]
4.
Обчислювально неможливо, знаючи відкритий ключ KU, визначити
закритий ключ KR.
5.
Обчислювально неможливо, знаючи відкритий ключ KU і зашифроване
повідомлення С, відновити вихідне повідомлення М.
Можна додати шосту вимогу, хоча воно не виконується для всіх алгоритмів з
відкритим ключем:
6.
порядку:

Шифруючі і дешифруючі функції можуть застосовуватися у будь-якому
М = ЕKU[DKR[M]]

Це досить сильні вимоги, які вводять поняття однобічної функції з люком.
Криптоаналіз алгоритмів з відкритим ключем
 Криптографічна стійкість – в широкому сенсі: здатність криптосистеми або
криптоалгоритма протистояти атакам з використанням методів криптоаналізу; у вузькому
сенсі: чисельна характеристика складності розтину криптографічного алгоритму з
врахуванням тих науково-технічних способів і засобів, які може використовувати
криптоаналітик.
Поняття стійкості по Шенону розділяться на двох типів:
 Теоретична стійкість – стійкість криптосистеми за наявності у криптоаналітика
необмеженого часу, необмежених обчислювальних ресурсів, найкращих методів
криптоаналізу.
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 Практична стійкість – стійкість криптосистеми на справжній момент часу з
урахуванням того, що криптоаналітик володіє ограченным часом, обмеженими
обчислювальними здібностями і сучасними методами криптоаналізу.
Основні види криптографічних атак (нападів) залежно від відомої інформації
така на основі ( з використанням) лише шифротекста.
така на основі ( з використанням) відкритого тексту.
така на основі вибраного відкритого тексту.
даптивна атака з використанням відкритого тексту.
така на основі вибраного шифротекста.
даптивна атака на основі вибраного шифротекста (аналогічно п.4).
така на основі вибраного тексту (адаптивна) – об'єднує можливості атак 3,5 (4,6).
таки в цьому списку з великим номером сильніші і небезпечніші чим з меншим.
Для всіх сучасних шифраторів обов'язкова вимога – стійкість при атаках вигляду 1 і 2.
Якщо у криптоаналітика є деяка інформація про ключі або про зв'язок між різними
ключами, то напад на криптосистему стають ще небезпечнішими. Як і в разі
симетричного шифрування, алгоритм шифрування з відкритим ключем уразливий для
лобової атаки. Контрзахід стандартний: використовувати великі ключі.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Криптосистема з відкритим ключем застосовує певні математичні функції, що не
інвертуються. Складність обчислень таких функцій не є лінійною від кількості бітів
ключа, а зростає швидше, ніж ключ. Таким чином, розмір ключа має бути чималим, аби
зробити лобову атаку непрактичною, і досить маленьким для можливості практичного
шифрування. На практиці розмір ключа роблять таким, аби лобова атака була
непрактичною, але в результаті швидкість шифрування виявляється досить повільною для
використання алгоритму в загальних цілях. Тому шифрування з відкритим ключем в
даний час в основному обмежується додатками управління ключем і підписи, в яких
потрібне шифрування невеликого блоку даних.
Інша форма атаки полягає в тому, аби знайти спосіб обчислення закритого ключа,
знаючи відкритий ключ. Неможливо математично довести, що дана форма атаки
виключена для конкретного алгоритму відкритого ключа. Таким чином, будь-який
алгоритм, включаючи широко використовуваний алгоритм RSA, є підозрілим.
Нарешті, існує форма атаки, специфічна для способів використання систем з
відкритим ключем. Це атака вірогідного повідомлення. Передбачимо, наприклад, що
посилане повідомлення складається виключно з 56-бітового ключа сесії для алгоритму
симетричного шифрування. Противник може зашифрувати всі можливі ключі,
використовуючи відкритий ключ, і може дешифрувати будь-яке повідомлення, відповідне
передаваному зашифрованому тексту. Таким чином, незалежно від розміру ключа схеми
відкритого ключа, атака зводиться до лобової атаки на 56-бітовий симетричний ключ.
Захист від подібної атаки полягає в додаванні певної кількості випадкових бітів в прості
повідомлення.
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9. ОСНОВНІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ З ВІДКРИТИМ
КЛЮЧЕМ
Основними способами використання алгоритмів з відкритим
шифрування/дешифрування, створення і перевірка підпису і обмін ключем.

ключем

є

9.1. Шифрування з відкритим ключем складається з наступних кроків:

Рис. 9.1. Шифрування з відкритим ключем
1.
Користувач В створює пару ключів KUb і KRb, використовуваних для
шифрування і дешифровки передаваних повідомлень.
2.
Користувач В робить доступним деяким надійним способом свій
ключ шифрування, тобто відкритий ключ KUb. Складовий пару закритий ключ KRb
тримається в секреті.
3.
Якщо
хоче послати повідомлення, він шифрує повідомлення,
використовуючи відкритий ключ В KUb .
4.
Коли В отримує повідомлення, він дешифрує його, використовуючи
свій закритий ключ KRb. Ніхто інший не зможе дешифрувати повідомлення,
оскільки цей закритий ключ знає лише B.
Якщо користувач (кінцева система) надійно зберігає свій закритий ключ, ніхто не
зможе підглянути передавані повідомлення.
9.2. Створення і перевірка підпису складається з наступних кроків:
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Рис. 9.2. Створення і перевірка підпису
1.
Користувач
створює пару ключів KRA і KUA, використовуваних для
створення і перевірки підпису передаваних повідомлень.
2.
Користувач
робить доступним деяким надійним способом свій ключ
перевірки, тобто відкритий ключ KUA. Складовий пару закритий ключ KRA тримається в
секреті.
3.
Якщо хоче послати підписане повідомлення, він створює підпис EKRa[M]
для цього повідомлення, використовуючи свій закритий ключ KRA.
4.
Коли В отримує підписане повідомлення, він перевіряє підпис DKUa[M],
використовуючи відкритий ключ KUA. Ніхто інший не може підписати повідомлення,
оскільки цей закритий ключ знає лише .
До тих пір, поки користувач або прикладна система надійно зберігає свій закритий
ключ, їх підписи достовірні. Крім того, неможливо змінити повідомлення, не маючи
доступу до закритого ключа ; тим самим забезпечується аутентифікація і цілісність
даних.
У цій схемі все повідомлення підписується, причому для підтвердження цілісності
повідомлення потрібно багато пам'яті. Кожне повідомлення повинне зберігатися в
незашифрованому вигляді для використання в практичних цілях. Крім того, копія
повідомлення також повинна зберігатися в зашифрованому вигляді, аби можна було
перевірити у разі потреби підпис. Ефективнішим способом є шифрування невеликого
блоку бітів, який є функцією від повідомлення. Такий блок, званий аутентификатором,
повинен володіти властивістю неможливості зміни повідомлення без зміни
аутентификатора. Якщо аутентификатор зашифрований закритим ключем відправника, він
є цифровим підписом, за допомогою якого можна перевірити вихідне повідомлення. Ця
технологія розглядалася на попередній лекції.
Важливо підкреслити, що описаний процес створення підпису не забезпечує
конфіденційність. Це означає, що повідомлення, послане в такий спосіб, неможливо
змінити, але можна підглянути. Це очевидно в тому випадку, якщо підпис заснований на
аутентификаторі, оскільки само повідомлення передається в явному вигляді. ле навіть
якщо здійснюється шифрування всього повідомлення, конфіденційність не
забезпечується, оскільки будь-хто може розшифрувати повідомлення, використовуючи
відкритий ключ відправника.
Обмін ключів: дві сторони взаємодіють для обміну ключем сесії, який надалі
можна використовувати в алгоритмі симетричного шифрування.
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Деякі алгоритми можна задіювати трьома способами, тоді як інші можуть
використовуватися одним або двома способами.Перерахуємо найбільш популярні
алгоритми з відкритим ключем і можливі способи їх вживання.
Цифровий
підпис

Обмін
ключів

Так; непридатний для великих
блоків

Так

Так

DSS

Немає

Так

Немає

ДіффіХеллман

Немає

Немає

Так

Алгоритм

Шифрування / дешифрування

RSA
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10. КРИПТОГРАФІЧНА СИСТЕМА RSA
Найзагальніший алгоритм відкритого ключа доступу — криптографічна система
RS , названа на ім'я його винахідників Рівеста, Шаміра, длемана (Rivest, Shamir і
Adelman).
RSА використовує два типи ключів — e і d, де e — відкритий, а d — секретний.
Передбачимо, що P або М — вихідний текст і C — зашифрований текст.
ліса
використовує C = Pe mod n, аби створити зашифрований текст C з вихідного тексту P ;
Боб використовує P = Cd mod n, аби витягувати вихідний текст (файл), переданий лісою.
Модулів n створюється дуже велика кількість за допомогою процесу генерації ключів,
який ми обговоримо пізніше.
Для шифрування і дешифрування застосовують піднесення до ступеня по модулю.
При використанні швидкого алгоритму піднесення до ступеня по модулю здійснимо в
поліноміальний час. Проте знаходження модульного логарифма так само складно, як і
розкладання числа по модулю. Для нього немає алгоритму з поліноміальним часом. Це
означає, що ліса може зашифрувати повідомлення загальнодоступним ключем (e) в
поліноміальний час. Боб також може розшифрувати його в поліноміальний час (тому що
він знає d ). ле Єва не може розшифрувати це повідомлення, тому що вона повинна була
б обчислити корінь e -того ступеня з C з використанням модульної арифметики. Рис
10.1 показує ідею RSA.

Рис. 10.1. Складність операцій в RSA
Іншими словами, ліса використовує однобічну функцію (піднесення до ступеня
по модулю) з лазівкою, відомою лише Бобу. Єва не знає лазівку, тому не може
розшифрувати повідомлення. Якщо коли-небудь знайдуть поліноміальний алгоритм для
модуля обчислення кореня e -того ступеня з n, то піднесення до ступеня по модулю n не
буде більше однобічною функцією.
Процедура
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Рис 10.2 показує загальну ідею процедури, використовуваної в RSA.
RSA
використовує
піднесення
до
ступеня
по
модулю
для
шифрування/дешифрування. Для того, щоб атакувати закритий текст, Єва повинна
обчислити

.

Рис. 10.2. Шифрування, дешифрування і генерація ключів в RSA
Опис алгоритму RSA
лгоритм заснований на використанні того факту, що завдання факторизації є
важким, тобто легко перемножити два числа, тоді як не існує поліноміального алгоритму
знаходження простих співмножників великого числа.
лгоритм RSA є блоковим
алгоритмом шифрування, де зашифровані і незашифровані дані є цілими між 0 і n -1 для
деякого n.
лгоритм, розроблений Рівестом, Шаміром і длеманом, використовує вирази з
експонентами. Дані шифруються блоками, кожен блок розглядається як число, менше
деякого числа n. Шифрування і дешифрування мають наступний вигляд для деякого
незашифрованого блоку М і зашифрованого блоку С.
C = Ме (mod n)

M = Cd (mod n) = (Me)d (mod n) = Med (mod n)

Як відправник, так і одержувач повинні знати значення n. Відправник знає
значення е, одержувач знає значення d. Таким чином, відкритий ключ є KU = {e, n} і
закритий ключ є KR = {d, n}. При цьому повинні виконуватися наступні умови:
1.
2.
3.

Можливість знайти значення е, d і n такі, що Med = M mod n для всіх М < n .
Відносна легкість обчислення Ме і Сd для всіх значень М < n.
Неможливість визначити d, знаючи е і n.
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Спочатку розглянемо першу умову. Нам необхідне виконання рівності:
Med = М (mod n)
Розглянемо деякі математичні поняття, властивості і теореми, які дозволять
нам визначити e, d і n.
1.
Якщо (а · b) (а · с) mod n, то b с mod n, якщо а і n взаємнопрості,
тобто gcd (а, n) = 1 (найбільший спільний дільник).
2.
Позначимо Zp - всі числа, взаємнопрості з p і менші р. Якщо p просте, то Zp - це все залишки. Позначимо w-1 таке число, що w · w-1
1 mod р.
Тоді

w

Zp

z: w · z

1 mod p

Доказ цей виходить з того, що оскільки w і p взаємнопрості, то при
множенні всіх елементів Zp на w залишками будуть всі елементи Zp, можливо,
переставлені. Таким чином, хоч би один залишок дорівнюватиме 1.
3.
Визначимо функцію Ейлера таким чином: Φ(n) - число позитивних
чисел, менших n і взаємнопростих з n. Якщо p - просте, то Φ (р) = p-1 (тотієнт).
Якщо p і q - прості, то Φ(p · q) = (p-1) · (q-1).
4.
an-1
5.

Теорема Ферма.
1 mod n, якщо n - просте.
Теорема Ейлера.

аФ(n) 1 mod n для всіх взаємнопростих а і n.
Тепер розглянемо сам алгоритм RSA. Хай p і q - прості.
n = p · q.
(обчислюється їхній добуток п, що буде служити модулем порівняння при
шифруванні і дешифруванні)
Треба довести, що

M < n: MΦ(n) = M(p-1) · (q-1) 1 mod n

Якщо gcd (M, n) = 1, те співвідношення виконується. Тепер допустимо, що gcd (M,
n) 1, тобто gcd (M, p · q) 1. Хай gcd (M, p) 1, тобто M = с · p
gcd (M, q) = 1, оскільки
інакше M = с · p і M = l · q, але по умові M < p · q.
Отже
MΦ(q) 1 mod q
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(MΦ(q))(p)

1 mod q

MΦ(n) 1 mod q
За визначенням модуля це означає, що MΦ(n) = 1 + k · q. Помножимо обоє частини
рівності на M = с · р. Отримаємо
MΦ(n)+1 = c · p + k · q · c · p.
MΦ(n) 1 mod n
бо
MΦ(n)+1 M mod n
Таким чином, слід вибрати e і d такі, що е · d 1 mod n
бо e

d-1 mod Φ(n)

e і d є взаємнооберненими по множенню по модулю Ф(n). Відмітимо, що
відповідно до правил модульної арифметики, це вірно лише в тому випадку, якщо d (і
отже, е) є взаємнопростими з Ф(n). Таким чином, gcd (Ф(n), d) = 1.
Вибираються два простих числа р и q, і обчислюється їхній добуток n, що буде
служити модулем порівняння при шифруванні і дешифруванні. Потім розглядається
величина Ф(n), названа функцією Эйлера (чи тотієнтом), значення якої дорівнює числу
позитивних цілих чисел, що не перевищують п і взаємно простих з п. Після цього
вибирається ціле значення е, взаємно просте з Ф(n) (це значить, що найбільшим загальним
дільником чисел е и Ф(n) є 1). Нарешті, обчислюється значення d, що є
мультиплікативним зворотним значення е по модулі Ф(n). Можна довести, що тоді d і е
задовольняють необхідним умовам.
Тепер розглянемо всі елементи алгоритму RSA.
p, q - два прості цілі числа - відкрито, обчислювано.
n=p·q

- закрито, обчислювано

d, gcd (Ф(n), d) = 1;

- відкрито, вибираний.

1 < d < Ф(n)
е d-1 mod Φ(n)

- закриті, вибираний.

Закритий ключ складається з {d, n}, відкритий ключ складається з {e, n}.
Передбачимо, що користувач опублікував свій відкритий ключ, і що користувач
В хоче послати користувачеві
повідомлення М. Тогда В обчислює С = Ме (mod n) і
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передає С. Прі здобутті цього зашифрованого тексту користувач
обчисленням М = С d (mod n).
Підсумовуємо алгоритм RSA:
Створення ключів
Вибрати прості р і q
Обчислити n = p · q
Вибрати d

gcd (Ф(n), d) = 1; 1 < d < Ф(n)

Обчислити е

е = d-1 mod Ф(n)

Відкритий ключ KU = {e, n}
Закритий ключ KR = {d, n}
Шифрування
Незашифрований текст: М < n
Зашифрований текст: С = М е (mod n)
Дешифрування
Зашифрований текст: С
Незашифрований текст: М = Сd (mod n)
Розглянемо конкретний приклад:
Вибрати два прості числа: р = 7, q = 17.
Обчислити n = p · q = 7 · 17 = 119.
Обчислити Ф(n) = (p - 1) · (q - 1) = 96.
Вибрати е так, щоб е було взаємнопростим з Ф(n) = 96 і менше, ніж Ф(n): е = 5.
Визначити d так, щоб d · e

1 mod 96 і d < 96.

d = 77, оскільки 77 · 5 = 385 = 4 · 96 + 1.
Результуючі ключі відкритий KU = {5, 119} і закритий KR = {77, 119}.

дешифрує
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Наприклад, потрібно зашифрувати повідомлення М = 19.
195 = 66 (mod 119); С = 66.
Для дешифрування обчислюється 6677 (mod 119) = 19.
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11. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ АСПЕКТИ АЛГОРИТМУ RSA
Розглянемо складність обчислень в алгоритмі RSA при створенні ключів і при
шифруванні/дешифруванні.
Шифруванння/дешифруванння
Як шифрування, так і дешифрування включають піднесення цілого числа до цілого
ступеня по модулю n. При цьому проміжні значення будуть величезними. Для того, щоб
частково цього уникнути, використовується наступна властивість модульної арифметики:
[(а mod n) · (b mod n)] mod n = (а · b) mod n
Інша оптимізація полягає в ефективному використанні показника степені, оскільки
в разі RSA показники міри дуже великі. Допустимо, що необхідно обчислити х 16. Прямий
підхід вимагає 15 множень. Проте можна добитися того ж кінцевого результату лише
чотирьох множень, якщо використовувати квадрат кожного проміжного результату: х 2, х4,
х8, х16.
Створення ключів
Створення ключів включає наступні завдання:
1.
2.

Визначити два прості числа р і q.
Вибрати е і обчислити d.

Перш за все, розглянемо проблеми, пов'язані з вибором р і q. Оскільки значення n =
p · q буде відоме будь-якому потенційному противникові, для запобігання розкриттю р і q
ці прості числа мають бути вибрані з чималої множини, тобто р і q мають бути великими
числами. З іншого боку, метод, використовуваний для пошуку великого простого числа,
має бути досить ефективним.
В даний час невідомі алгоритми, які створюють довільно великі прості числа.
Процедура, яка використовується для цього, вибирає випадкове непарне число з
необхідного діапазону і перевіряє, чи є воно простим. Якщо число не є простим, то знову
вибирається випадкове число до тих пір, поки не буде знайдено просте.
Були розроблені різні тести для визначення того, чи є число простим. Це тести
імовірнісні, тобто тест показує, що дане число ймовірно є простим. Не дивлячись на це
вони можуть виконуватися таким чином, що зроблять вірогідність близькою до 1. Якщо n
"провалює" тест, то воно не є простим. Якщо n "пропускає" тест, то n може як бути, так і
не бути простим. Якщо n пропускає багато таких тестів, то можна з високою мірою
достовірності сказати, що n є простим. Це досить довга процедура, але вона виконується
відносно рідко: лише при створенні нової пари (KU, KR).
На складність обчислень також впливає те, яка кількість чисел буде знехтувана
перед тим, як буде знайдено просте число. Результат з теорії чисел, відомий як теорема
простого числа, говорить, що простих чисел, розташованих біля n в середньому одне на
кожних ln (n) чисел. Таким чином, в середньому потрібно перевірити послідовність з ln(n)
цілих, перш ніж буде знайдено просте число. Оскільки всі парні числа можуть бути
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знехтувані без перевірки, то потрібно виконати приблизно ln(n)/2 перевірок. Наприклад,
якщо просте число шукається в діапазоні величин 2200, то необхідно виконати біля ln
(2200)/2 = 70 перевірок.
Вибравши прості числа р і q, далі слід вибрати значення е так, щоб gcd(Ф(n), e)= 1 і
обчислити значення d, d = e-1 mod Ф(n). Існує єдиний алгоритм, так званий розширеним
алгоритмом Евкліда, який за фіксований час обчислює найбільшого загального дільника
два цілих і якщо цей загальний дільник дорівнює одиниці, визначає інверсне значення
одне по модулю іншого. Таким чином, процедура полягає в генерації серії випадкових
чисел і перевірці кожного відносно Ф(n) до тих пір, поки не буде знайдено число,
взаємнопросте з Ф(n). Виникає питання, як багато випадкових чисел доведеться
перевірити до тих пір, поки не знайдеться потрібне число, яке буде взаимнопростым з
Ф(n). Результати показують, що вірогідність того, що два випадкові числа є
взаємнопростими, рівна 0.6.
Обговорення криптоаналізу
Можна визначити чотири можливі підходи для криптоаналізу алгоритму RSA:
1.
Лобова атака: перебрати всі можливі закриті ключі.
2.
Розкласти n на два прості співмножники. Це дасть можливість
обчислити Ф(n) = (p-1) · (q-1) і d = e-1 (mod Ф(n)).
3.
Визначити Ф(n) безпосередньо, без початкового визначення р і q. Це
також дасть можливість визначити d = e-1 (mod Ф(n)).
4.
Визначити d безпосередньо, без початкового визначення Ф(n).
Захист від лобової атаки для RSA і йому подібних алгоритмів полягає у
використанні великої довжини ключа. Таким чином, ніж більше бітів в е і d, тим краще.
Проте, оскільки обчислення необхідні як при створенні ключів, так і при
шифруванні/дешифруванні, чим більше розмір ключа, тим повільніше працює система.
Більшість дискусій про криптоаналіз RSA фокусуються на завданні розкладання n
на два прості співмножники. В даний час невідомі алгоритми, за допомогою яких можна
було б розкласти число на два прості множники для дуже великих чисел (тобто декілька
сотень десяткових цифр). Кращий з відомих алгоритмів дає результат, пропорційний:
L (n) = esqrt (ln n * ln (ln n))
Поки не розроблені кращі алгоритми розкладання числа на прості множники,
можна вважати, що величина n від 100 до 200 цифр в даний час є досить безпечними. На
сучасному етапі вважається, що число з 100 цифр може бути розкладене на множники за
час порядку двох тижнів. Для дорогих конфігурацій (тобто порядка $10 млн) число з 150
цифр може бути розкладене приблизно за рік. Розкладання числа з 200 цифр знаходиться
за межами обчислювальних можливостей. Наприклад, навіть якщо обчислювальний
рівень в 1012 операцій в секунду досяжний, що вище за можливості сучасних технологій,
то буде потрібно понад 10 років для розкладання на множники числа з 200 цифр з
використанням існуючих алгоритмів.
Для відомих в даний час алгоритмів завдання визначення (n) за даними е і n,
принаймні, порівнянне за часом із завданням розкладання числа на множники.
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Для того, щоб уникнути вибору значення n, яке могло б легко розкладатися на
співмножники, на р і q має бути накладені багато додаткових обмежень: р і q повинні один
від одного відрізнятися по довжині лише декількома цифрами. Таким чином, обоє
значення р і q має бути від 1075 до 10100.
Обоє числа (р - 1) і (q - 1) повинні містити великий простий співмножник.
gcd (p -1, q - 1) має бути маленьким.
Рекомендації
Наступні
результатах.

рекомендації

грунтуються

на

теоретичних

і

експериментальних

1. Число бітів для n має бути, принаймні, 1024. Це означає, що n має бути
приблизно 21024, або 309 десяткових цифр.
2. Два прості числа p і q повинні кожен бути принаймні 512 бітів. Це означає,
що p і q мають бути приблизно 2512 або 154 десятковими цифрами.
3. Значення p і q не має бути дуже близькі один до одного.
4. p–1 і q–1 повинні мати принаймні один великий простий співмножник.
5. Відношення p/q не
має
бути
близьке
до раціонального
числа з
маленьким чисельником або знаменником.
6. Модуль n не повинен використовуватися спільно.
7. Значення e має бути 216 + 1 або цілим числом, близьким до цього значення.
8. Якщо стався витік приватного ключа d, Боб повинен негайно змінити n так
само, як e і d. Було доведено, що знання n і однієї пари (e, d) може привести до
відкриття інших пар того ж самого модуля.
9. Повідомлення мають бути доповнені, використовуючи OAEP (Оптимальне
асиметричне доповнення шифрування (OAEP — Optimal Assimetric Encryption
Padding)
Деякі тривіальні приклади
Розглянемо деякі тривіальні (ненадійні) приклади процедури RSA. Критерії, які
роблять систему RS безпечною, будуть обговорені в пізніших розділах.
Приклад 11.1
Дженніфер створює пару ключів для себе. Вона вибирає p = 397 і q = 401 і
обчислює
.
Потім
вона
обчислює
. Дальше вона вибирає e = 343 і d =
12007. Покажіть, як Тед може передати повідомлення "No" Дженніфер, якщо він знає e і n.
Рішення. Передбачимо, що Тед хоче передати повідомлення "No" Дженніфер. Він
змінює кожен символ на число (від 00 до 25 ), зіставляє кожній букві число, що містить
дві цифри. Потім він зв'язує два кодовані символи і отримує чотиризначне число.
Вихідний текст — 1314. Потім Тед використовує e і n, аби зашифрувати повідомлення.
Зашифрований текст 1314343 = 33677 mod 159197. Дженніфер отримує повідомлення 33677
і використовує d ключ дешифровки, аби розшифрувати це повідомлення: 33677 12007 = 1314
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mod 159197. Потім Дженніфер розшифровує 1314 як повідомлення "No". Рис. 14.7 показує
цей процес.

Рис. 11.1. Шифрування і дешифрування в прикладі 10.1
Помилка в передачі
Якщо хоч би один біт протягом передачі прийнятий з помилкою, текст,
зашифрований RSA, буде прийнятий неправильно. Якщо отриманий зашифрований текст
відрізняється від переданого, приймач не може визначити первинний вихідний текст.
Вихідний текст, обчислений на стороні приймача, може дуже відрізнятися від
передаваного передавачем. Середовище передачі має бути звільненим від помилок за
рахунок додавання надлишкових біт або виявлення і виправлення помилки в
зашифрованому тексті.
Приклад 11.2 (реальний приклад.)
Ми вибираємо 512 -бітові p і q, обчислюємо n і

, потім вибираємо e і

випробовуємо, що воно взаємне просте з
. Потім ми обчислюємо d. Нарешті, ми
показуємо результат шифрування і дешифрування. Ціле число p — це число
з 159 цифрами.
P=961303453135835045741915812806154279093098455949962158225831508796479404550
56470638491257160180347503120986666064924201918087806674210960633542199266612
09
Ціле число q містить 160 цифр.
q=120601919572314469182767942044508960015559250546370339360617983217314821484
83764659215389453209175225273226830107120695604602513887145524969000359660045
617

Модуль

. Це число має 309 цифр.

n=11593504173967614968892509864615887523771457375454144775485526137614
788540S32635081727687881596832516846884930062548576411125016241455233918.29271
62507656772727460097082714127730434960500556347274566628060099924037102991424

80

472292215772798531727033839381334692684137
327622000966676671831831088373420823444370953
має 309 цифр.

Боб вибирає e = 35535 (ідеально 65537 ), і випробування на просте число показує,
що

це

число

інверсію

і

—

взаємно

прості

числа.

Потім

Боб

знаходить

— це позначається d.

e = 35535
d=58008302S60037763936093661289677917594669062089650962180422866111380
593852S2235873170628691003002171085904433840217072986908760061153062025249598
84448047568240966247081485817130463240644077704833134010850947385295645071936
774061197326557424237217617674620776371642
0760033708533328853214470885955136670294831
ліса хоче передати повідомлення "THIS IS TEST", яке може бути представлене
числовими значеннями, використовуючи схему кодування 00-26 ( 26 — пропуск).
P = 1907081826081826002619041819
Шифрований текст, обчислений
нижче.

лісою, — це C = Pe, числове значення приведене

С=4753091236462268272063655506105451809423717960704917165232392430544
52960613199328566617843418359114151197411252005682979794571736036101278218847
89274156609048002350719071527718591497518846588863210114835410336165789846796
83867637337657774656250792805211481418440481418443081277305900469287424855916
6462108656
Боб може відновити із зашифрованого тексту початковий
Боб може відновити із зашифрованого тексту вихідний текст, використовуючи P= Cd.
P = 1907081826081826002619041819
Після розшифровки відновлений вихідний текст — "THIS IS TEST".
Додатки
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Хоча RSA може використовуватися, аби зашифрувати і розшифровувати реальні
повідомлення, це — дуже довгі повідомлення для RSA. Тому він є корисним для коротких
повідомлень. Зокрема ми побачимо, що RSA застосовується в цифрових підписах і інших
криптографічних системах, які потрібні для шифрування маленьких повідомлень без
доступу до симетричного ключа. Як ми побачимо в подальших лекціях, RSA також
використовується для встановлення достовірності документа.
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12. ПРОТОКОЛ ДІФФІ-ХЕЛЛМАНА
Протокол Діффі-Хеллмана (англ. Diffie–Hellman key exchange (D–H)[nb
1]
) — це метод обміну криптографічними ключами. Один з перших
практичних прикладів обміну ключами, що дозволяє двом учасникам, що не
мають жодних попередніх даних один про одного, отримати спільний
секретний ключ із використанням незахищеного каналу зв'язку. Цей ключ
можна використати для шифрування наступних сеансів зв'язку, що
використовують шифр з симетричним ключем.
Основи криптографії з відкритими ключами були висунуті Уїтфілдом
Діффі (Whitfield Diffie) і Мартіном Хеллманом (Martin Hellman), а також
незалежно від них Ральфом Тьмяному (Ralph Merkle). Їх вкладом в
криптографію було переконання, що ключі можна використовувати
парами — ключ шифрування і ключ дешифрування — і що може бути
неможливо отримати один ключ з іншого. Діффі і Хеллман вперше
представили цю ідею на Національній комп'ютерній конференції 1976 років,
а через декілька місяців була опублікована їх засаднича робота «New
Directions in Cryptography» («Нові напрями в криптографії»)[1].
Роком пізніше був винайдений перший алгоритм асиметричного
шифрування RSA, який дозволив вирішити проблему спілкування через
незахищений канал.
Схема відкритого розподілу ключів, запропонована Діффі і Хеллманом,
виробила справжню революцію в світі шифрування, оскільки знімала
основну проблему класичної криптографії — проблему розподілу ключів.
Опис алгоритму
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лгоритм
секрет (ключ)

Діффі

—

Геллмана,

де K —

підсумковий спільний

Припустимо, обом абонентам відомі деякі два числа велике просте
(наприклад, 600 цифр) і
(як варіант, вони можуть бути
«зашиті» в програмне забезпечення), які не є секретними в можуть бути
відомі й іншим зацікавленим особам. Для того, щоб створити невідомий
нікому більше секретний ключ, обидва учасники генерують великі випадкові
числа:
перший

—

число

,

другий

—

.
Потім

перший

учасник

обчислює

значення

і

відправляє його другому, а той обчислює
і відправляє
першому. Вважається, зловмисник може отримати ці повідомлення, але не
змінити їх.
На другому етапі, перший користувач на основі свого
мережею
а
значення

і отриманого

обчислює значення
другий

,
користувач
.

з

і

обчислює
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Як

неважко

бачити,

в

обох

користувачів

виходить

те

саме

число:
. Його вони і можуть використовувати як
секретний ключ, оскільки зловмисник тут зтикається з необхідністю
обчислити функцію

.
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13. ГІБРИДНА КРИПТОСИСТЕМА
Гібридна (або комбінована) криптосистема — це система шифрування, що поєднує
переваги криптосистеми з відкритим ключем з продуктивністю симетричних
криптосистем. Симетричний ключ використовується для шифрування даних, а
асиметричний для шифрування самого симетричного ключа, інакше це називається
числовою упаковкою.
Принципи
Основний недолік асиметричної криптографії полягає в низькій швидкості із-за
складних обчислень, потрібних її алгоритмами, тоді як симетрична криптографія
традиційно показує блискучу швидкість роботи. Проте симетричні криптосистеми має
один істотний недолік — її використання передбачає наявність захищеного каналу для
передачі ключів. Для подолання цього недоліку удаються до асиметричних криптосистем,
які використовують пару ключів: відкритий і закритий.

Рис.13.1. Приклад гібридного алгоритму
Етап відправки:

ліса генерує випадковий сеансовий ключ

повідомлення
ліси шифрується сеансовим ключем (за допомогою
симетричного алгоритму)

сеансовий ключ шифрується відкритим ключем Боба (асиметричним
алгоритмом)

ліса посилає Бобу зашифроване повідомлення і зашифрований сеансовий
ключ
Етап прийому:

Боб отримує зашифроване повідомлення ліси і зашифрований сеансовий
ключ

Боб розшифровує сеансовий ключ своїм закритим ключем

за допомогою отриманого, таким чином, сеансового ключа Боб
розшифровує зашифроване повідомлення ліси
Шифрування
Більшість гібридних систем працюють таким чином. Для симетричного алгоритму
(3DES, IDEA, AES або будь-якого іншого) генерується випадковий сеансовий ключ.
Такий ключ як правило має розмір від 128 до 512 біт (залежно від алгоритму). Потім
використовується симетричний алгоритм для шифрування повідомлення. В разі блокового
шифрування необхідно використовувати режим шифрування (наприклад CBC), що
дозволить шифрувати повідомлення з довжиною, що перевищує довжину блоку. Що
стосується самого випадкового ключа, він має бути зашифрований за допомогою
відкритого ключа одержувача повідомлення, і саме на цьому етапі застосовується
криптосистема з відкритим ключем (RSA або Алгоритм Діффі — Хеллмана). Оскільки
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сеансовий ключ короткий, його шифрування займає трохи часу. Шифрування набору
повідомлень за допомогою асиметричного алгоритму — це завдання обчислювально
складніша, тому тут переважно використовувати симетричне шифрування. Потім досить
відправити повідомлення, зашифроване симетричним алгоритмом, а також відповідний
ключ в зашифрованому вигляді. Одержувач спочатку розшифровує ключ за допомогою
свого секретного ключа, а потім за допомогою отриманого ключа отримує і все
повідомлення.
Розширене гібридне шифрування
Існує безліч підходів до реалізації гібридного методу шифрування.
Наприклад, розширене гібридне шифрування використовує дві пари ассиметричных
ключів і пара симетричних. Передаючи по черзі один ключ за іншим в зашифрованому
вигляді, підвищується загальна стійкість криптосистеми.
Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Перший
Відправка
другого
Відправка
Використання
асиметричний ключ
асиметричного
симетричного
симетричного
вирушає
через
ключа,
ключа,
ключа з кроку 3 для
інтернет
в
зашифрованого
зашифрованог
шифрування
і
незашифрованому
ключем з кроку 1
о ключем з
розшифровки
вигляді
кроку 2
інформації
Всі ці хитрування робляться
шифру неможливим або недоцільним.

лише

з

однією

метою

–

зробити злом

