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                                                                РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 78 сторінок, 39 рисунків, 8 таблиць, 12

літературних джерел.

    Об'єкт розробки – блок апаратної реалізації обчислення хеш-суми.

    Мета роботи – розробити спеціальний блок обчислення контрольної

суми, що дозволяю в подальшому доповнюватися новими алгоритмами

(вдосконалюватися) та за короткий час знаходити хеш-суми для паролів.

    В першому розділі здійснено аналіз сучасних напрямків захисту

інформації, розглянуто проблеми використання хеш-сум, існуючі алгоритми

хешування, проведено аналіз технічних засобів проектування цифрових

пристроїв та попередній аналіз проектних рішень.

    В другому розділі розглянуто функціональну структуру проектування

та проведено опис модулів апаратної реалізації обчислення хеш-суми.

   В проектній частині було проведено вибір та обґрунтування технічних

засобів та середовища розробки, визначено особливості функціонування

компонентів блоку апаратної реалізації обчислення хеш-суми, спроектовано

блок апаратної реалізації обчислення хеш-суми, розроблено блоки керування

для обох алгоритмів, визначено керівництво користувача, оброблено

виключення та проведено тестування та аналіз результатів функціонування

блоку реалізації обчислення хеш-суми.

   У четвертому розділі розглянуто питання охорони праці, а саме

електромагнітну безпеку при роботі з комп’ютером та загальні принципи та

інструкції, що стосуються використання обладнання.
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