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ВСТУП 

Розвиток і широке впровадження сучасних інформаційних технологій 

значно підвищили вразливість інформації, що циркулює в інформаційно-

телекомунікаційних системах. Однією з причин цього є масове використання 

для обробки інформації засобів обчислювальної техніки з програмним 

забезпеченням, що дозволяє порівняно легко спотворювати, копіювати або 

знищувати оброблювану інформацію, а також змінювати штатні алгоритми 

накопичення, оброблення та передавання інформації каналами зв’язку.  

Розвиток нових інформаційних технологій створив наукові, технологічні та 

економічні передумови для появи таких понять, як «інформаційна війна» та 

«інформаційна зброя».  

 Відомим недоліком систем, створених на основі «відкритої архітектури», 

є принципова можливість доступу до інформації з боку осіб, для яких вона не 

призначена. Забезпечення адекватної і випереджальної протидії загрозам 

безпеки інформації є, у кінцевому рахунку, однією з найважливіших умов 

забезпечення політичної, економічної, оборонної та інших складових 

національної безпеки держави. 

На сьогодні методи захисту інформації мають величезне значення у 

кредитно-фінансовій сфері, бізнесі, під час зберігання конфіденційної 

інформації та її передавання незахищеними каналами зв’язку, застосовуються в 

системах електронного документообігу та електронної комерції, 

використовуються під час забезпечення безпеки польотів і навіть можуть 

сприяти для з’ясування істини в ході судового розгляду. Протидія загрозам 

безпеки інформації має здійснюватися комплексно. Захист інформації  

необхідно  забезпечувати  на  всіх  етапах  її  накопичення, оброблення,  

зберігання та  передавання.  Надійно  захистити  інформацію  в зовнішніх 

каналах  зв’язку  можна  лише  за  допомогою  криптографічних методів,  до  

яких,  зокрема, належить перетворення  інформації  з використанням  секретних  

параметрів  (шифрування). 
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Мета навчальної дисципліни «Захист інформації» – закласти 

термінологічний фундамент, навчити студентів правильно проводити аналіз 

погроз інформаційній безпеці, основним методам, принципам, алгоритмам 

захисту інформації в  тому числі за допомогою криптографії, з урахуванням 

сучасного стану та прогнозу розвитку методів захисту інформації, систем і 

засобів здійснення погроз від потенційних порушників.  

Завдання навчальної дисципліни «Захист інформації»  – формування у 

студентів теоретичних знань і практичних вмінь з теорії та практики захисту 

інформації. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 сучасні загрози безпеці інформації; 

 технічні методи і засоби захисту інформації; 

 криптографічні методи захисту інформації; 

 програмні методи і засоби захисту; 

 організаційно-правове забезпечення захисту інформації. 

уміти: 

 аналізувати можливості несанкціонованого здобуття інформації 

потенційними порушниками; 

 аналізувати вплив комп’ютерних вірусів і шкідливих програм на 

безпеку комп’ютерних систем; 

 досліджувати стійкість секретних криптографічних систем; 

 досліджувати асиметричні криптосистемі; 

 виявляти дії вірусу в ОС Windows за допомогою аналізу процесів, 

що протікають, за допомогою аналізу кодів підозрілих програм, за допомогою 

антивірусних програм; 

 організовувати та виконувати практичні дій посадових осіб відділу 

захисту інформації відповідно до інструкцій і обов’язків. 

Головною метою практичних робіт є набуття практичного досвіду у 

розумінні сучасних підходів та методів при розв’язанні задач із захисту 
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інформації, які виникають під час її обробки, зберігання та передачі 

комп’ютерними мережами; у використанні нових засобів пов’язаних із 

забезпеченням конфіденційності взаємодій користувачів, комп’ютерів та 

комп’ютерних мереж; у криптоаналізі шифрів з відкритими ключами, блокових 

шифрів, асиметричних шифрів; у використанні методів цифрового підпису та 

основних криптографічних протоколів.  

Під час практичних робіт студенти вивчають сучасні принципи захисту 

інформації, криптоаналіз шифрів перестановки, підстановки та асиметричних 

шифрів, принципи роботи криптографічних протоколів. 

У результаті виконання практичних робіт студенти самостійно 

розв’язують широкий спектр задач, пов’язаних із шифруванням інформації та 

криптоаналізом різних шифрів. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Практична робота № 1  Шифри підстановки та їх криптоаналіз  

Мета роботи: криптоаналіз шифрів підстановки. 

Короткі теоретичні відомості 

Шифрами заміни або підстановки називаються такі шифри, в яких 

кожного символу відкритого повідомлення замінюється на інший символ – 

шифропозначення, причому порядок проходження шифропозначень збігається 

з порядком проходження відповідних їм символів відкритого повідомлення. 

Наприклад, кожна буква вихідного повідомлення заміняється на її 

порядковий номер в алфавіті. У цьому разі буквений текст перетвориться на 

числовий. 

Для визначення вихідного тексту за шифрованим з невідомим ключем 

можливі два підходи: 

1) визначити ключ і потім знайти вихідне повідомлення 

розшифруванням; 

2) знайти вихідне повідомлення без визначення ключа. 

Одержання відкритого повідомлення за шифрованим без заздалегідь 

відомого ключа називається розкриттям шифру, на відміну від розшифрування 

– коли ключ відомий. У багатьох випадках розкриття шифру можливе. 

Однією з природних характеристик шифру є число його можливих 

ключів. І розкриття здійснюється перебором можливих ключів. 

Не можна змішувати два поняття: шифрування й кодування. У кодуванні 

немає нічого секретного, є тільки певна заміна букв або слів на заздалегідь 

визначені символи. Методи кодування спрямовані не на те, щоб сховати сенс 

відкритого повідомлення, а на те, щоб представити його в більш зручному 

вигляді для передачі технічними засобами зв’язку, для зменшення довжини 

повідомлення і т. д. 

Кодування можна розглядати як шифр заміни, для якого «набір» 

можливих ключів складається тільки з одного ключа (наприклад, буква «а» в 
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абетці Морзе завжди кодується знаками « . - «, і це не є секретом). 

Хід роботи 

Приклади найпростіших шифрів заміни. 

Формально, шифр заміни можна описати так. Для кожної букви , … 

вихідного алфавіту будуються деякі множини символів М ,М … такі, що 

множини М ,М … попарно не перетинаються при , тобто дві різні множини 

не містять однакових елементів. Множина М  називається множиною 

шифропозначень для букви . 

Таблиця 1.1 

а б в … я 

Ма Мб Мв … Мя 

Таблиця виду 1.1 є ключем шифру заміни. Знаючи її, можна здійснювати 

як зашифрування, так і розшифрування інформації. Причому кожному α можна 

поставити у відповідність кілька варіантів Мα: 

Таблиця 1.2 

а б в г … 

21 37 14 22 … 

40 26 63 47 … 

10 3 71 82 … 

У цьому разі повідомлення можна зашифрувати трьома способами, а 

розшифрування здійснюється однозначно. 

Якщо кожній букві алфавіту поставлена у відповідність буква алфавіту 

заміни, то такий шифр називається шифром простої однобуквеної заміни. 

Одним з відомих шифрів заміни є шифр Цезаря. Такий шифр має недолік: 

число різних ключів дорівнює числу букв в алфавіті. Іншим прикладом шифру 

заміни є лозунговий шифр. Тут запам’ятовування ключової послідовності 

засноване на лозунгу (гаслі) – слові, що легко запам’ятовується. Записується 

гасло, потім виписуються за абеткою букви, що не ввійшли до гасла. Із 

художньої літератури відомі так звані книжкові шифри. Безліч 
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шифропозначень для кожної букви визначається всіма п’ятизначними наборами 

цифр, у кожному з яких перші дві цифри вказують номер сторінки, третя цифра 

номер рядка, четверта й п’ята цифри – номер місця даної букви в зазначеному 

рядку певної книги. Тому, у разі затримання розвідника завжди намагалися 

знайти книгу, що могла бути використана ним як ключ. 

Шифр Віжінера і його варіанти. У шифрі Віжінера ключ задається 

набором з d букв. Такі набори підписуються з повторенням під повідомленням і 

отримані дві послідовності додаються за модулем d (кожна буква розглянутого 

алфавіту нумерується від 0до d) 

),(mod dKml
iii

 

де Кi  – буква ключа, отримана скороченням числа i за модулем d; mi – буква 

повідомлення; li – буква криптограми. 

Наприклад, за допомогою ключа GAH вихідне повідомлення 

перетвориться на криптограму: 

 Таблиця 1.3 

Повідомлення N O W I S T H E 

Повторюваний ключ G A H G A H G A 

Криптограма T O D O S A N E 

 

Шифр Віжінера з періодом 1 це шифр Цезаря. Він являє собою просту 

підстановку, у якій кожна буква повідомлення зсувається вперед на фіксоване 

число місць за алфавітом. Це число є ключем; воно може бути будь-яким від 0 

до 25 (для латинського алфавіту). Так званий шифр Бофора подібний до шифру 

Віжінера. У ньому повідомлення зашифровують за допомогою рівностей: 

)(moddmkl
iii   і  )(mod dKml

iii
, 

відповідно. 

Повторне застосування двох або більше шифрів Віжінера називаєтся 

складним шифром Віженера й має рівняння:  

),26(mod
iiiii

slkml   
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де  ki, li,...,si можуть мати різні періоди. Період їхньої суми (ki+ li+...+si) буде 

найменшим спільним кратним окремих періодів. 

Якщо використовується шифр Віжінера з необмеженим неповторюваним 

ключем, то ми маємо шифр Вернама: 

)(moddkml
iii

, 

де ki вибирають випадково й незалежно серед чисел 0, 1,...,d. Якщо ключем 

слугує текст, що має зміст, то маємо шифр «ключа, що біжить». 

Диграмна, триграмна й n-грамна підстановки. Замість підстановки однієї 

букви можна використати підстановку з двох, трьох (диграм, триграм) і т. д. 

Для диграмної підстановки в загальному вигляді потрібен ключ, що складається 

з перестановок d
2
 – диграм. Він може бути поданий за допомогою таблиці, у 

якій рядок відповідає першій букві диграми, а стовпець – другій букві, причому 

клітки таблиці заповнені замінюваними символами (звичайно також 

диграмами). 

Шифр Віженера з перемішаним один раз алфавітом. Такий шифр являє 

собою просту підстановку з подальшим застосуванням шифру Віжінера: 

iii
kmfl )( , )(1

iii
Klfm . 

«Оберненим» до такого шифру є шифр Віжінера з подальшою простою 

підстановкою: 

)(
iii

kmgl , 
iii

Klgm )(1 . 

Є один метод підстановки  n-грам, що полягає в застосуванні до 

послідовних n-грам деякої матриці, яка має обернену матрицю. Передбачається, 

що букви пронумеровані від 0 до d і розглядаються як елементи деякого 

алгебраїчного кільця. 

Якщо до  n-грамі повідомлення застосувати матрицю aij, то вийде n-грама 

криптограми: 

n

j
iji
mal

1

,  .,...,1 ni  

Матриця aij є ключем, а розшифрування виконується за допомогою 

оберненої матриці. Обернена матриця буде існувати тоді й тільки тоді, коли 
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визначник | aij | має обернений елемент у кільці. 

Шифр Плейфера. Цей шифр  є окремим видом диграмної підстановки, що 

виконується за допомогою перемішаного алфавіту з d букв, записаного у 

вигляді квадрата, наприклад, для латинського алфавіту 5*5. Буква J часто 

опускається при криптографічній роботі (аналогічно українській “й”), тому, що 

вона рідко зустрічається.  У тих випадках, коли вона зустрічається, її можна 

замінити буквою I. Припустимо, що ключовий квадрат записується та: 

L Z Q C P 

A G N O U 

R D M I F 

K Y H V S 

X B T E W 

 

У цьому разі діаграма АС, наприклад, заміняється на пару букв, 

розташованих у протилежних кутах прямокутника, визначеного буквами А і С, 

тобто на   LО, причому L узята першою, тому що вона знаходиться вище від А. 

Якщо букви діаграми розташовані на одній горизонталі, то 

використовують букви праворуч від них. Отже, RI заміняться на DF, RF 

заміняється на DR. Якщо букви розташовані на одній вертикалі, то 

використовують букви, що стоять під ними. Таким чином, PS заміняється на 

UW. Якщо обидві букви діаграми збігаються, то можна використати для їхнього 

поділу нуль або ж першу з букв пропустити і т. д. 

Перемішування алфавіту за допомогою багаторазової підстановки. У 

цьому шифрі використовують послідовно d простих підстановок. Так, якщо 

d=4, то ...654321 mmmmmm  заміняється на 

)...()()()()()(
654321

mfmfmfmfmfmf  

Шифр із автоключем. Шифр типу Віжінера, у якому саме повідомлення 

або результуюча криптограма використовуються як «ключ», називається 

шифром з автоключем. Шифрування починається за допомогою «первинного 

ключа» (який є дійсним ключем) і триває за допомогою повідомлення або 

криптограми, зміщеної на довжину первинного ключа. Наприклад, нехай як 

первинний ключ використовується слово COMET, тоді процес шифрування має 
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вигляд: 

Повідомлення S E N D S U P P L I … 

Ключ C O M E T S E N D S … 

Криптограма U S Z H L M T C O A … 

Слабкість шифрів заміни: якщо у відкритому повідомленні часто 

зустрічається яка-небудь буква, то в шифрованому повідомленні часто буде 

зустрічатися відповідний їй символ або буква, тому під час розкриття  шифрів 

заміни звичайно намагаються символам шифрованого повідомлення, які 

зустрічаються частіше, поставити у відповідність букви відкритого 

повідомлення з найбільшою передбачуваною частотою появи. Якщо 

шифроване повідомлення велике, то цей шлях приводить до успіху, навіть якщо 

невідомий ключ. Окрім частоти появи букв, можуть бути використані такі 

обставини: можливі варіанти заміни прийменників і сполучників, подвоєних  

голосних й приголосних, тощо. 

Отже, існує безліч шифрів заміни, але всі вони мають серйозний недолік 

– на одному ключі не можна шифрувати довгі повідомлення. 

Тому, як правило, шифри заміни використовуються в комбінації з іншими 

шифрами. Найчастіше – із шифрами перестановок. 

Завдання 

1. Шифрування простої заміни в алфавіті }...,{
21 n

aaaA , що складається 

з n різних букв, полягає в заміні кожної букви тексту, який шифрується, буквою 

того самого алфавіту, причому різні букви заміняються різними. Ключем 

шифру простої заміни називається таблиця, у якій зазначене, якою буквою 

треба замінити кожну букву алфавіту A. Якщо слово НАСТУП зашифрувати 

простою заміною за допомогою ключа:  

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Э Ю Я 

Ч Я Ю Э Ы Ь Щ Ш Ц Х Ф У Б Д Т З В Р П М Л К А И О Ж Е С Г Н 

то вийде слово БЧВРПТ. Зашифрувавши отримане слово за допомогою того 

самого ключа ще раз, одержимо слово ЯАЮЗТР. Визначити, скільки всього 
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різних слів можна одержати, якщо зазначений процес шифрування 

продовжувати необмежено?  

2. Повідомлення, зашифроване в пункті А шифром простої заміни в 

алфавіті з букв російської мови й знака пробілу (–) між словами, передається в 

пункт Б відрізками по 12 символів. При передачі чергового відрізка спочатку 

передаються символи, що стоять на парних місцях у порядку зростання їхніх 

номерів, починаючи із другого, а потім - символи, що стоять на непарних 

місцях (також у порядку зростання їхніх номерів), починаючи з першого. У 

пункті B отримане шифроване повідомлення додатково шифрується за 

допомогою деякого іншого шифру простої заміни в тім же алфавіті, а потім у 

такий самий спосіб, як і з пункту А, передається в пункт В. За перехопленими у 

пункті В відрізками:  

С О - Г Ж Т П Н Б Л Ж О 

Р С Т К Д К С П Х Е У Б 

- Е - П Ф П У Б - Ю О Б 

С П - Е О К Ж У У Л Ж Л 

С М Ц Х Б Э К Г О Щ П Ы 

У Л К Л - И К Н Т Л Ж Г 

 

відновіть вихідне повідомлення, знаючи, що в одному з переданих відрізків 

зашифроване слово КРИПТОГРАФИЯ.  

Контрольні питання 

1. Які шифри називають шифрами заміни? 

2. Який загальний алгоритм шифрів заміни? 

3. До якого класу належить древній шифр імператора Цезаря, як він 

реалізується, різновидом якого алгоритму є? 

4. Опишіть різновиди шифру Віжінера. 

5. Що є ключем шифру заміни? Що являє собою ключ складених шифрів 

заміни? 

6. У чому слабкість шифрів заміни? 

7. Як можна збільшити стійкість шифру заміни? 
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Література: [4–6, 13, 18]. 

Практична робота № 2  Шифри перестановки та їх криптоаналіз  

Мета роботи: криптоаналіз шифрів перестановки. 

Короткі теоретичні відомості 

Шифри перестановки. Шифр, перетворення за якого змінюють тільки 

порядок проходження символів вихідного тексту, але не змінюють їх самих, 

називається шифром перестановки (ШП).  

Розглянемо перетворення зі ШП, призначене для зашифрування 

повідомлення довжиною n символів: 

 
 

де i1 – номер місця шифртексту, на якому знаходиться перша буква вихідного 

повідомлення при вираному перетворенні; i21  - номер місця для другої букви і 

т. д.  

У верхньому рядку матриці виписані один за одним числа від 1 до n, а в 

нижньому – ті самі числа, але в довільному порядку. Така матриця (таблиця) 

називається підстановкою ступеня n.  

Знаючи підстановку, що задає перетворення, можна здійснити як 

зашифрування, так і розшифрування тексту.  

Наприклад, якщо для перетворення використовується підстановка  

 
і відповідно до неї зашифровується слово МОСКВА, то вийде КОСВМА.  

Існує 1 2 3 … n (позначається n!) варіантів заповнення нижнього рядка 

таблиці перестановки.Отже, число різних перетворень шифру перестановки, 

призначеного для зашифрування повідомлень довжини n, менше або дорівнює 

n! (зазначимо, що до цього числа входить і варіант перетворення, що залишає 

всі символи на своїх місцях!).  

Зі збільшенням числа n значення  n! росте дуже швидко. Наведемо 

http://www.citforum.ru/security/cryptography/yaschenko/8.html#inner:%7BIFRY_PERESTANOWKI
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таблицю значень  n! для перших 10 натуральних чисел:  

Таблиця 2.2 

 

При більших n для наближеного обчислення n! можна користуватися 

відомою формулою Стірлінга  

 

де  

Прикладом ШП, призначеного для зашифрування повідомлень довжини 

n, є шифр, у якому як множина ключів узята множина всіх підстановок ступеня 

n, а відповідні їм перетворення шифру задаються, як було описано вище. Число 

ключів такого шифру дорівнює .  

Для використання на практиці такий шифр незручний, тому що при 

великих значеннях n доводиться працювати з довгими таблицями.  

Широко вживаються шифри перестановки, що використовують деяку 

геометричну фігуру. Перетворення із цього шифру полягають у тому, що у 

фігуру вихідний текст вписується по ходу одного «маршруту», а потім по ходу 

іншого виписується з неї. Такий шифр називають маршрутною перестановкою. 

Наприклад, можна вписувати вихідне повідомлення в прямокутну таблицю, 

вибравши такий маршрут: по горизонталі, починаючи з лівого верхнього кута, 

по черзі ліворуч праворуч і праворуч ліворуч. Виписувати ж повідомлення 

будемо по іншому маршруту: по вертикалі, починаючи з верхнього правого 

кута й рухаючись по черзі зверху вниз і знизу вгору.  

Різновиди шифрів перестановки.  

Шифр «Сцитала». Одним з найперших шифрувальних пристроїв був 

жезл («Сцитала»), що застосовувався ще в часи війни Спарти проти Афін у 

V столітті до н. е. Шифр «Сцитала» реалізує не більше n перестановок (n – 

довжина повідомлення). Дійсно, цей шифр, як неважко бачити, еквівалентний 

шифру маршрутної перестановки: у таблицю, що складається з m стовпців, в 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880 3628800 

http://www.citforum.ru/security/cryptography/yaschenko/7.html#inner:%7BIFR_sCITALA
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рядки записують повідомлення, після чого виписують букви зі стовпців. Число 

задіяних стовпців таблиці не може перевищувати довжини повідомлення. 

Число перестановок, реалізованих «Сциталою», навряд чи перевершує 32.  

Шифр «Поворотної решітки». Для використання шифру, названого 

поворотною решіткою, виготовляємо трафарет із прямокутного аркуша 

картатого паперу розміру 2m 2k кліток. У трафареті вирізано mk кліток так, що 

за накладенні його на чистий аркуш паперу того самого розміру чотирма 

можливими способами його вирізи повністю покривають усю площу аркуша.  

Букви повідомлення послідовно вписуються у вирізи трафарету (по 

рядках, у кожному рядку ліворуч праворуч) при кожному із чотирьох його 

можливих положень у заздалегідь установленому порядку.  

Можна довести, що число можливих трафаретів, тобто кількість ключів 

шифру, становить T = 4
mk

. Цей шифр призначений для повідомлень довжини  

n = 4mk. Число всіх перестановок у тексті такої довжини складе (4mk!), що в 

багато разів більше числа T. Однак уже з розміром трафарету 8 8 число 

можливих решіток перевершує 4 мільярди.  

Широко поширений різновид шифру маршрутної перестановки, названий 

«шифром вертикальної перестановки» (ШВП). У ньому знову 

використовується прямокутник, у який повідомлення вписується звичайним 

способом (по рядках ліворуч праворуч). Виписуються букви по вертикалі, а 

стовпці при цьому беруться в порядку, обумовленому ключем.  

Методи розкриття шифрів перестановки. 

Проблема, що виникає під час відновлення повідомлення, зашифрованого 

ШП, полягає не лише в тому, що число можливих ключів велике навіть з 

невеликими довжиною текстів. Якщо й удасться перебрати всі припустимі 

варіанти перестановок, не завжди зрозуміло, який із цих варіантів справжній. 

Наприклад, нехай потрібно відновити вихідний текст за криптограмою АОГР, і 

нам нічого не відомо, крім того, що застосовувався шифр перестановки. Який 

варіант «осмисленого» вихідного тексту визнати правильним: ГОРА чи РОГА? 

А можливо АРГО?  
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Наведемо приклад ще більш заплутаної ситуації. Нехай потрібно 

відновити повідомлення за криптограмою :  

ААНИНК-ТЕОМЛ,З.ЬЬЗИВТЛП-ЬЯО 

отриманою шифром перестановки. Можливі, як мінімум, два варіанти 

вихідного повідомлення :  

КАЗНИТЬ,-НЕЛЬЗЯ-ПОМИЛОВАТЬ;  

та : 

КАЗНИТЬ-НЕЛЬЗЯ,-ПОМИЛОВАТЬ. 

Ці варіанти мають прямо протилежний зміст і за даних умов у нас немає 

можливості визначити, який з варіантів правильний.  

Хід роботи 

Зашифруємо, наприклад, Ш П фразу:  

ПРИМЕРМАРШРУТНОЙПЕРЕСТАНОВКИ 

використовуючи прямокутник розміру 4 7:  

П Р И М Е Р М 

Н Т У Р Ш Р А 

О Й П Е Р Е С 

И К В О Н А Т 

Зашифрована фраза виглядає так:  

МАСТАЕРРЕШРНОЕРМИУПВКЙТРПНОИ 

Завдання 

1. Ключем шифру є трафарет, виготовлений із квадратного аркуша 

картатого паперу розміром n n (n – парне). Деякі з клітинок вирізаються. Одна 

зі сторін трафарету позначена. При накладенні цього трафарету на чистий 

аркуш паперу чотирма можливими способами (позначеною стороною вгору, 

управо, униз, уліво) його вирізи повністю покривають всю площу квадрата, 

причому кожна клітинка опиняється під вирізом лише один раз. Букви 

повідомлення довжиною n
2
, послідовно вписуються у вирізи трафарету, 

спочатку накладеного на чистий аркуш паперу позначеною стороною вгору. 

Після заповнення всіх вирізів трафарету буквами повідомлення трафарет 

розташовується в наступному положенні і т. д. Після зняття трафарету на 
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аркуші паперу виявляється зашифроване повідомлення. Знайдіть число різних 

ключів для довільного парного числа .  

2.  Зашифровано повідомлення: Ф У М Е Ж Т И В Ф Ю. 

Знайдіть вихідне повідомлення, якщо відомо, що шифрперетворення 

полягало в наступному. Нехай x1, x2  – корені тричлена x
2
+3x+1 . До 

порядкового номера кожної букви в стандартному російському алфавіті (33 

букви) додавалося значення багаточлена f(x)=x
6
+3x

5
+x

4
+x

3
+4x

2
+4x+3, 

обчислене або при  x = x1, або при x = x2 (у невідомому нам порядку), а потім 

отримане число замінялося відповідною йому буквою.  

Контрольні питання 

1. Що називають шифрами перестановки ? 

2. Який загальний алгоритм шифрів перестановки? 

3. Що є ключем шифру перестановки? 

4. У чому слабість шифрів перестановки? 

5. Як можна збільшити стійкість шифру перестановки? 

Література: [4–6, 13, 15–19]. 

Практична робота № 3 Асиметричні шифри та їх криптоаналіз 

Мета роботи: криптоаналіз асиметричних шифрів. 

Короткі теоретичні відомості 

Після появи криптографії з відкритим ключем відбулася революція в 

сучасних комп’ютерних і мережних технологіях. З’явилася можливість 

розв’язувати завдання, які раніше вважалися нерозв’язними, а тепер 

знаходять широке застосування на практиці. На сьогодні за допомогою 

цих технологій щодня проводяться розрахунки й підписуються угоди на 

багато мільярдів доларів, рублів, євро й т. д. Одним з важливих елементів 

цих технологій є електронний, або цифровий, підпис. У багатьох країнах 

уведені стандарти на електронний (цифровий) підпис, а саме це поняття 

введене в цивільне законодавство. Термін «електронний підпис» більш 
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звичний для Росії, хоча останнім часом усе частіше використовується 

прийнятий в інших країнах (насамперед, у США) термін «цифровий 

підпис», що відбито й у нових російських стандартах. Обидва терміни 

означають одне й те саме. 

Вимоги, якім (в ідеалі) має задовольняти кожен, зокрема, звичайний 

рукописний підпис: 

1. Підписати документ може тільки «законний» власник підпису (і, 

отже, ніхто не може підробити підпис); 

2. Автор підпису не може від нього відмовитися; 

3. У разі виникнення суперечки можлива участь третіх осіб 

(наприклад суду) для встановлення дійсності підпису. 

Зрозуміло, цифровий (електронний) підпис також повинен мати всі 

ці властивості, однак особи, що підписують документи й перевіряють їх 

дійсність, можуть перебувати за тисячі кілометрів один від одного й 

взаємодіяти тільки через комп’ютерну мережу. 

Окрім звичайного підпису, у реальному житті використовується так 

званий нотаріальний підпис, коли спеціально виділена особа (нотаріус) 

завіряє документи своїм підписом і печаткою, так що будь-яка інша особа 

може впевнитися в їхній дійсності. Аналог цього підпису також має 

велике значення у кіберпросторі. Електронний нотаріальний підпис 

реалізується точно так само, як і підпис будь-якої іншої особи. 

Хід роботи 

Розглянемо електронний підпис, що базується на схемі RSA. 

Якщо  абонент А планує підписувати документи, то він має спочатку 

вибрати параметри RSA-алгоритму. Для цього А вибирає два великих простих 

числа Р и Q, обчислює QPN  й )1()1( QP . Потім він вибирає число 

d ,  взаємно просте з , і обчислює mod1dc .  Нарешті, він публікує числа 

N і  d ,  наприклад, поміщає їх на своєму сайті, асоціювавши зі своїм ім’ям, і 
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зберігає в секреті число с (інші числа Р ,  Q і  можна забути, вони більше не 

будуть потрібні). Тепер А готовий ставити свої підписи на документах або 

повідомленнях. 

Нехай А хоче підписати повідомлення 
n

mmm ,...
1

. Тоді спочатку він 

обчислює так звану хеш-функцію : 

)...(
1 n

mmhy ,  

яка ставить у відповідність повідомленню m число y.  Передбачається, що 

алгоритм обчислення хеш-функції всім відомий (одна із властивостей хеш-

функції: практично неможливо змінити основний текст 
ni

mm ... , не змінивши y, 

тому на наступному кроці А досить підписати тільки число y, і цей підпис буде 

стосуватись всього повідомлення m ) .  

А обчислює число : 

Nys c mod ,     (3.1) 

тобто підносить число y  до свого секретного степеня. Число s це і є 

цифровий підпис. Він просто додається до повідомлення m , і тим самим А має 

сформоване підписане повідомлення :  

),( sm .                                                       (3.2) 

Тепер кожний, хто знає відкриті параметри А, асоційовані з його ім’ям, 

тобто числа N і d ,  може перевірити дійсність його підпису. Для цього 

необхідно, взявши підписане повідомлення (3.2), обчислити значення хеш-

функції h ( m ) , число : 

Nsw d mod                                                        (3.3) 

і перевірити виконання рівності )m h(w .  

Твердження 3.1. Якщо підпис справжній, mo )m h(w .  

Д о в е д е н н я .  З (3.3), (3.1) і властивостей схеми RSA випливає що: 

)(modmod mhyNyNsw cdd  

Твердження 3.2. Описаний електронний підпис задовольняє всі вимоги, 

які висувають до підпису. 
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Д о в е д е н н я .  Перевіримо першу властивість підпису. Ніхто не може 

розкласти число N на прості множники (за великих N порядку 1024 біт це 

завдання практично нерозв’язне). Тому, знаючи N і d неможливо знайти с. 

Дійсно, щоб обчислити mod1dc , потрібно знати )1()1( QP , а для 

цього потрібно знати прості множники Р  и Q. Отже, перша властивість 

виконана – ніхто, крім А, не може знати число с і тому не може підписати 

повідомлення. 

Друга властивість виконана внаслідок першої. Автор підпису не може від 

нього відмовитися, тому що ніхто інший не може «сфабрикувати» підпис від 

його імені. 

Третя властивість також очевидна – у разі суперечки зацікавлена сторона 

може надати судді всі обчислення для їхньої перевірки й з’ясування істини.  

П р и к л а д  3.1. Нехай Р = 5 ,  Q = 11. Тоді 55115N , 40104 . 

Нехай d = 3. Такий вибір d можливий, тому що НСД (40,3) = 1. Параметр           

с = 3
-1

mod 40 обчислюємо за допомогою узагальненого алгоритму Евкліда,  

c = 27. 

Нехай, наприклад, А хоче підписати повідомлення m = abbbaa, для якого 

значення хеш-функції дорівнює, скажімо, 13 : 

y = h(abbbaa) = 13. 

У цьому випадку А обчислює за (3.1) 

s = 13
27

 mod 55 = 7 

і формує підписане повідомлення : 

(abbbaa, 7). 

Тепер той, хто знає відкриті ключі А  N = 55 і d = 3, може перевірити 

дійсність підпису. Одержавши підписане повідомлення, він заново обчислює 

значення хеш-функції : 

h(abbbaa) = 13, 

(якщо зміст повідомлення не змінено, то значення хеш-функції співпаде з тим, 

що обчислював А) і обчислює за (3.3) 

w = 7
3
 mod 55 = 13. 
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Значення w і хеш-функції співпали, виходить, підпис справжній.  

Шифр Ель-Гамаля 

Нехай є абоненти А, В, С, ..., які хочуть передавати один одному 

зашифровані повідомлення, не маючи ніяких захищених каналів зв’язку. 

Розглянемо шифр, запропонований Ель-Гамалем (Taher ElGamal), що розв’язує 

це завдання, використовуючи тільки одне пересилання повідомлення. Фактично 

тут використовується схема Діффі-Хеллмана щоб сформувати загальний 

секретний ключ для двох абонентів, що передають один одному повідомлення, і 

потім повідомлення шифрується шляхом множення його на цей ключ. Для 

кожного наступного повідомлення секретний ключ обчислюється заново. 

Перейдемо до точного опису методу. 

Для всієї групи абонентів вибираються деякі великі прості числа p і q,  

такі, що різні степені q дають різні числа за модулем p. Числа p і q передаються 

абонентам у відкритому вигляді (вони можуть використовуватися всіма 

абонентами мережі). 

Потім кожний абонент групи вибирає своє секретне число ci, 1 < ci < р – 1, 

і обчислює відповідне йому відкрите число di , 

pi
c

q
i

d mod                                              (3.4) 

У результаті одержуємо таблицю 3.1. 

Т а б л и ц я  3.1. Ключі користувачів у системі Ель-Гамаля 
 

Абонент Секретний ключ Відкритий ключ 

А СА  d А  

В СB d B  

С СС dc 

 

Покажемо тепер, як А передає повідомлення m абонентові В. Будемо 

припускати, що повідомлення представлене у вигляді числа m < p.  

Крок 1. А формує випадкове число k, 1 <= k <= р – 2 ,  обчислює числа: 

 pqr k mod ; (3.5) 

 pdme
k

B
mod ,  (3.6) 
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і передає пари чисел (r, е) абонентові В. 

Крок 2. В,  одержавши ( r , е ) ,  обчислює: 

prem bcp
mod

1'
                               (3.7) 

Твердження 3.1 (властивості шифру Ель-Гамаля). 

1. Абонент В одержав повідомлення, тобто m
’
 = m; 

2. Супротивник, знаючи p, q, d , r і e, не може обчислити m.  

Д о в е д е н н я .  Підставимо до (3.7) значення е з (3.6): 

prdmm B

k

cp

B
mod

1'  

Тепер замість r підставимо (3.5), а замість d  – (3.4): 

pqmpqqmm pkCpkkC BB modmod)()( )1(1'
.   

За  теоремою Ферма : 

1mod1mod)1( ppq kpk ,  

одержуємо першу частину твердження. 

Для доведення другої частини зазначимо, що супротивник не може 

обчислити k у рівності (3.5), тому що це задача дискретного логарифмування. 

Отже, він не може обчислити m у рівності (3.6), тому що m було помножено на 

невідоме йому число. Супротивник також не може відтворити дії законного 

одержувача повідомлення (абонента В) ,  тому що йому не відоме секретне 

число cB (обчислення cB на підставі (3.4) – також задача дискретного 

логарифмування).  

П р и к л а д  3.1. Передамо повідомлення m = 15 від А  до В.  Візьмемо 

р  =  23, q = 5.  Нехай абонент В вибрав для себе секретне число cB = 13 і 

обчислив за (3.4) : 

d B  =  5
13

 mod 23 = 21. 

Абонент А вибирає випадкове число k, наприклад k = 7, і обчислює за 

(3.5), (3.6) : 

r = 5
7
 mod 23 = 17, 1223mod101523mod2115 7e . 

Тепер А посилає до B зашифроване повідомлення у вигляді пари чисел 

(17,12). В обчислює за (3.7) : 
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1523mod71223mod171223mod1712 913123'm . 

В зміг розшифрувати передане повідомлення.  

Ясно, що за аналогічною схемою можуть передавати повідомлення всі 

абоненти в мережі. Зазначимо, що будь-який абонент, який знає відкритий 

ключ абонента В, може посилати йому повідомлення, зашифровані за 

допомогою відкритого ключа d В . Але тільки абонент B, і ніхто інший, може 

розшифрувати ці повідомлення, використовуючи відомий тільки йому 

секретний ключ сВ. Відзначимо також, що обсяг шифру у два рази перевищує 

обсяг повідомлення, але потрібна лише одна передача даних (за умови, що 

таблиця з відкритими ключами заздалегідь відома всім абонентам). 

Завдання 

У всіх задачах будемо припускати, що h(m) = m для всіх значень т. 

1. Для шифру Ель-Гамаля із заданими параметрами р, q, c, k знайти 

відсутні параметри й описати процес передачі повідомлення m користувачеві 

В:  

а .  р = 19, q =2, c = 5, k = 7, m = 5; 

б .  р = 23, q =5, c = 8, k = 10, m = 10; 

в .  р = 19, q =2, c = 11, k = 4, m = 10; 

г .  р = 23, q =7, c = 3, k = 15, m = 5; 

д .  р = 17, q =3, c = 10, k = 5, m = 10; 

2. У системі RSA із заданими параметрами РА, QА, dА  знайти відсутні 

параметри й описати процес передачі повідомлення m користувачеві А: 

а .  РА = 5, QА  =  11, dА  =  3, m = 12; 

б .  РА = 5, QА  =  13, dА  =  5, m = 20; 

в .  РА = 7, QА  =  11, dА  =  7, m = 17; 

г .  РА = 7, QА  =13  , dА  =  5, m = 30; 

д .  РА = 3, QА  =  11, dА  =  3, m = 15; 

3. Користувачеві системи RSA з параметрами N = 187, d = 3 передане 

зашифроване повідомлення е = 100. Розшифрувати це повідомлення, зламавши 

систему RSА користувача. 
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Контрольні питання 

1. Що таке електронний цифровий підпис? Які властивості він повинен 

мати? 

2. Що таке електронний підпис RSA? 

3. Що являє собою шифр Ель-Гамаля? 

Література: [2, 4, 7, 8]. 

Практична робота № 4  Криптографічні протоколи 

Мета роботи: використання криптографічних протоколів для розв’язання  

завдань захисту інформації. 

Короткі теоретичні відомості 

Протокол – це послідовність  кроків,  яку повинні зробити  дві або більша 

кількість сторін  для  досягнення деякої спільної мети. 

Усі  кроки  робляться  у  порядку строгої черговості й жоден з  них  не  

може  бути  зроблений  перш,  ніж буде виконано попередній. 

Будь-який протокол передбачає участь, щонайменше, двох сторін ТА  

призначений для досягнення  якоїсь  мети, інакше це не протокол. Відмінні 

риси протоколу: 

 кожний учасник протоколу повинен заздалегідь знати всі кроки, які 

він буде виконувати; 

 всі учасники протоколу повинні дотримуватися його  правил  

добровільно, без примусу; 

 необхідно, щоб протокол допускав тільки  однозначне  тлумачення, а 

його кроки були чітко визначені й не допускали можливості їхнього 

неправильного розуміння; 

 протокол повинен описувати реакцію учасників на будь-які  ситуації, 

які можуть виникнути під час його реалізації. Іншими словами,  

неприпустимим є становище, за якою для ситуації, що виникла, протоколом  не 

визначена відповідна дія. 
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Криптографічним протоколом називається протокол, в основі якого 

лежить криптографічний алгоритм. Метою криптографічного протоколу є не 

тільки збереження інформації в  таємниці  від  сторонніх. 

Хід роботи 

Ментальний покер. Розглянемо задачу проведення чесної гри в карти у 

разі, коли партнери перебувають далеко один від одного, але зв’язані 

комп’ютерною мережею. Ми розглянемо гранично спрощену постановку 

задачі, де беруть участь усього два гравці й усього три карти. Однак усі основні 

ідеї будуть продемонстровані, а узагальнення на інші випадки очевидні. 

Завдання ставиться в такий спосіб. Є два гравці А та Б і три карти ,, . 

Необхідно роздати карти в такий спосіб: А повинен одержати одну карту, Б – 

також одну, а одна карта повинна залишитися в прикупі. При цьому необхідно, 

щоб: 

 кожний гравець міг одержати з рівними ймовірностями кожну із трьох 

карт , або , а одна карта виявилася в прикупі; 

 кожний гравець знав тільки свою карту, але не знав карту супротивника 

й карту в прикупі; 

 у разі суперечки можливо було запросити суддю й з’ясувати, хто 

правий, хто ні; 

 під час роздачі карт за допомогою комп’ютерної мережі ніхто не знав, 

кому яка карта дісталася (хоча роздача відбувається по відкритій лінії зв’язку й 

Е може записати всі передані повідомлення). 

Дамо опис протоколу, що дозволяє організувати таку роздачу карт. Його 

зручно розбити на два етапи. 

Попередній етап необхідний для вибору параметрів протоколу. Учасники 

вибирають несекретне велике просте число р. Потім А вибирає випадкове число 

сА, взаємно просте з р – 1, і обчислює за узагальненим алгоритмом Евкліда 

число dА таке, що 

1)1mod( pdc
AA

 .                                                      (4.1) 

Незалежно й аналогічно Б знаходить пару сВ, dВ ,таку, що : 
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1)1mod( pdc
BB

.                                                        (4.2) 

Ці числа кожний гравець тримає в секреті. Потім А вибирає випадково 

три (різні) числа ,,  у проміжку від 1 до р – 1, у відкритому виді передає їх 

Б та повідомляє, що  відповідає ,  –  (тобто, наприклад, число 3756 

відповідає тузу й т. д.). 

Після цього починається другий етап – роздача карт. Її зручно описати 

покроково. 

Крок 1. А обчислює  

pu
ca

mod
1

, 

pu
ca

mod
2

, 

pu
ca

mod
3

, 

і висилає u1, u2, u3 Б, попередньо перемішавши їх випадковим чином. 

Крок 2. Б одержує три числа, вибирає випадково одне з них, наприклад 

u2, і відправляє його А по лінії зв’язку. Це й буде карта, що дістанеться A у 

процесі роздачі. А, одержавши це повідомлення, може обчислити: 

ppuu
AA

A
dc

d
modmod

2
,                             (4.3) 

A дісталася карта  (можна й не обчислювати (4.3), тому що A знає, яке число 

якій карті відповідає). 

Крок 3. Б продовжує свої дії. Він обчислює для двох чисел, що 

залишилися : 

puv Bc
mod

11
,                                              (4.4) 

puv Bc
mod

33
                                               (4.5) 

Зі ймовірністю 1/2 він переставляє ці два числа й відправляє А. 

Крок 4. А вибирає випадково одне з отриманих чисел, наприклад v1, 

обчислює число 

pvw Ad
mod

11
,                                               (4.6) 

і відправляє це число назад до Б. Б обчислює число 

pwz Bd
mod

1
,                                               (4.7) 
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і довідується свою карту (у нього виходить а). Дійсно : 

puvwz
BABA

ABBBAB
ddcc

ddcddd
mod

111
. 

Карта, що відповідає v2, залишається в прикупі. 

Твердження 4.1. Описаний протокол задовольняє всі вимоги чесної 

роздачі карт. 

Д о в е д е н н я .  Подано таку ідею доведення. А перемішує числа u1, u2, u3 

перед відправленням до Б. Потім Б вибирає одне із цих чисел, не знаючи, яке 

число якій карті відповідає. При цьому, якщо Б вибирає карту випадково, 

забезпечується те, що А одержує кожну з карт з імовірністю 1/3. Аналогічно, 

якщо А вибирає одну із двох карт, що залишилися, випадково з рівними 

ймовірностями, то Б також одержує кожну із трьох карт з імовірністю 1/3. 

Очевидно, що за цих умов і в прикупі кожна з карт може виявитися з 

імовірністю 1/3. 

Цікаво зазначити, що, якщо А або Б будуть порушувати деякі вимоги 

протоколу, то це може бути використано їм на шкоду. Тому кожний учасник 

зацікавлений у точному виконанні всіх правил. Перевіримо це, уважаючи, що 

гра повторюється багаторазово. 

Припустимо, що А не перемішує карти u1, u2, u3, а завжди посилає їх в тій 

самій послідовності або керується яким-небудь іншим простим правилом. Якщо 

роздача карт виконується кілька разів, то Б може використати це у своїх 

інтересах (наприклад, він завжди буде відправляти А наймолодшу карту й у 

кожному випадку буде знати, яка карта дісталася A), тобто А вигідно 

перемішувати карти. Аналогічно можна перевірити, що за необхідності вибору 

кожному гравцеві краще вибирати карту випадково, з рівними ймовірностями. 

Перевіримо виконання другої вимоги, запропонованої для чесної роздачі 

карт. Коли Б вибирає число ui, що відповідає карті А (крок 2), він не знає 

секретне число c, отже, не може довідатися, яке ui якій карті відповідає, а 

обчислення ca ЗА ui еквівалентно задачі дискретного логарифмування й майже 

неможливе за великих р. Загалом, коли А вибирає карту для Б, і навпаки, ніхто з 

них не може визначити достоїнство цієї карти, тому що воно зашифроване за 
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допомогою або cА , або cВ.  

Зазначимо, що ні А, ні Б не можуть також знати, яка карта залишилася в 

прикупі, тому що відповідне число має вигляд BAcc
(див. (4.4) і (4.5)). А не знає 

dВ, а Б не знає dА. 

Перевіримо третю властивість. У разі виникнення суперечки суддя може 

повторити всі обчислення за записаними числами, що передавалися, і з’ясувати, 

хто правий. 

Перевіримо четверту властивість. По лінії зв’язку передаються числа u1, 

u2, u3, v1, v2, v3 і w1. Кожне з них може бути задане у вигляді ах mod p, де х 

невідоме Е. Ми знаємо, що знаходження х – задача дискретного 

логарифмування, тому знайти х практично неможливо. Значить Е нічого не 

може довідатися. 

П р и к л а д  5 . 1 .  Нехай А и Б хочуть чесно роздати три карти: трійку ( ), 

сімку (  ) і туза ( ) .Точніше, звичайно в криптографії передбачається, що 

ніхто з них не хоче бути обманутим. Більшої «чесності» від них не очікують. 

 Нехай на попередньому етапі вибрані наступні параметри: 

p=23, =2, =3 і =5.  

А вибирає cА= 7, Б вибирає cВ= 9. 

Знайдемо за узагальненим алгоритмом Евкліда dА і dВ : 

dА = 19, dВ = 5. 

Крок 1. А обчислює : 

1323mod27

1
u , 

223mod37

2
u , 

1723mod57

3
u . 

Потім перемішує u1, u2, u3 і висилає їх Б. 

Крок 2. Б вибирає одне з отриманих чисел, нехай, наприклад, вибране 

число 17. Б відправляє число 17 до А. A знає, що число 17 відповідає карті , 

отже, карта A під час роздачі – туз. 

Крок 3. Б обчислює : 



 30 

323mod139

1
v , 

623mod29

2
v , 

і відправляє ці числа до А, можливо, переставивши їх місцями.  

Крок 4. А одержує числа 3 і 6, вибирає одне з них, нехай це буде 3, і 

обчислює число 

623mod319

1
w . 

Це число А відправляє Б, який обчислює число : 

223mod65z , 

і дізнається свою карту , тобто йому дісталася трійка. У прикупі залишилася 

сімка, але ні А, ні Б цього не знають. Е, який слідкував за всіма переданими 

повідомленнями, не може нічого довідатися у разі великого р. 

Завдання 

1. Для реалізації протоколу «ментальний покер» вибрані загальні 

параметри: p = 23, 5 , 7 , 14 . Окрім того, є варіанти для  абонентів А 

та Б: 

а. c = 13, c = 5, А перемішує карти за правилом )1,2,3()3,2,1( , Б 

вибирає перше число й використовує перестановку )1,2()2,1( . А вибирає 

друге з отриманих чисел. 

б. c = 7, c = 15, А перемішує карти за правилом )2,3,1()3,2,1( , Б 

вибирає друге число й використовує перестановку )2,1()2,1( . А вибирає 

перше з отриманих чисел. 

в. c = 19, c = 3, А перемішує карти за правилом )3,1,2()3,2,1( , Б 

вибирає друге число й використовує перестановку )1,2()2,1( . А вибирає 

друге з отриманих чисел. 

Визначити, які карти дістануться А и Б. Які передані числа буде 

спостерігати Е? 

2. У системі електронних грошей вибрані секретні параметри банку Р 

= 17, Q =7, с = 77, а відповідні відкриті параметри N = 119, d = 5. Сформувати 

електронні банкноти з наступними номерами: 
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а. n = 11 при r = 5, 

б. n = 99 при r = 6, 

в. n = 55 при r = 10. 

Контрольні питання 

1.  Що таке криптографічний протокол? Для чого він використовується? 

2. Що таке електронні гроші? Для чого їх використовують? 

3. Що таке ментальний покер, і як він пов’язаний з криптографічними 

протоколами? 

Література: [4–6, 13, 15–20]. 
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2 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

1. Основні властивості інформації як предмета захисту. 

2. Проблеми захисту інформації. 

3. Види і цілі вторгнень. 

4. Напрями загроз несанкціонованого доступу до інформації. 

5. Основні напрями та засоби захисту інформації. 

6. Моделі захисту інформації. 

7. Нормативно-правова база функціонування систем захисту інформації. 

Комп’ютерні злочини та відповідальність за них.  

8. Принципи проектування систем захисту інформації від НСД. 

9. Ідентифікація, аутентифікація та авторизація. Компоненти системи та  

основні етапи аутентифікації й авторизації. 

10. Загрози і атаки, пов’язані з аутентифікацією та авторизацією. 

11. Типи аутентифікації. Однофакторна і багатофакторна аутентифікація. 

12. Типова процедура аутентифікації. 

13. Парольна аутентифікація. Безпечний час. Формула Андерсена.  

14. Модифікації схеми простого паролю. 

15. Основні заходи безпеки під час роботи з паролями. 

16. Методи атак паролю програмами-зламниками. 

17. Аутентифікація шляхом коректної обробки алгоритмів.  

18. Криптографічні методи аутентифікації. 

19. Паролі на носіях. Ідентифікаційні картки та ключі. Пристрої, що 

генерують одноразові паролі.  

20. Біометричні системи аутентифікації. Переваги та недоліки. Сфера 

застосування. 

21. Аутентифікація за відбитками пальців, геометрією долоні, геометрією 

обличчя, сітківкою ока. 

22. Аутентифікація за голосом і підписом. 

23. Аутентифікація за клавіатурним почерком та манерою роботи з 

мишею.  
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24. Авторизація. Матриця прав доступу. Мандатний список. Принцип 

мінімальних привілеїв.  

25. Реєстрація подій у системі. 

26. Криптографічний захист інформації. Загальні принципи. 

27. Загальні схеми симетричної та асиметричної криптосистем. 

28. Правило Керкхоффа. Крипостійкість системи та ефективність 

криптоалгоритму. Основні вимоги до шифрів. 

29. Шифри підстановки. Шифри перестановки. Комбіновані шифри. 

Блочні та поточні шифри. 

30. Основні типи криптоаналітичних атак. 

31. Абсолютно стійкий шифр. 

32. Методи генерації псевдовипадкових послідовностей. Вимоги до 

генераторів псевдовипадкових чисел. 

33. Лінійні конгруентні генератори ПВЧ. 

34. Генератори ПВЧ на лінійних послідовних машинах. 

35. Принципи побудови практичних симетричних шифрів. 

36. Алгоритм ГОСТ 28147-89. Структура алгоритму. Основні 

характеристики. Переваги та недоліки. 

37. Модулярна арифметика. Загальні відомості. 

38. Отримання великих простих чисел. 

39. Хеш-функції. Загальні відомості. 

40. Хеш-функція ГОСТ Р34.11-94. 

41. Асиметрична криптосистема RSA. 

42. Криптографічні протоколи. Їх цілі та властивості.  

43. Протокол однокрокової аутентифікації користувачів. 

44. Протокол Гіллоу-Куіскуотера. 

45. Проблеми аутентифікації повідомлень. Можливі дії зловмисника 

(відмова, модифікація, підробка, перехоплення, повторення). 

46. Електронний цифровий підпис. 

47. Алгоритм цифрового підпису Ель Гамаля. 

48. Алгоритм цифрового підпису ГОСТ Р34.10-94. 
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49. Основні різновиди цифрового підпису (конфіденційний підпис, кілька 

підписів під одним документом, груповий підпис, підпис за довіреністю, підпис 

з підсвідомим каналом). 

50. Керування криптографічними ключами. 

51. Загальні принципи функціонування комп’ютерних вірусів. 

Класифікація вірусів.  

52. Види та способи зараження вірусами. 

53. Методи виявлення і знищення вірусів. Методи побудови антивірусів. 

54. Функціонування закладок і заходи захисту від їх деструктивних дій. 

55. Протидія програмних закладок програмно-апаратним засобам захисту 

інформації. 

56. Захист каналів звязку. Програмно-апаратне забезпечення. 

57. Методи та засоби відбиття віддалених атак через мережу Інтернету. 

58. Міжмережеві екрани. Основні поняття.  

59. Основні компоненти міжмережевих екранів (фільтрувальні 

маршрутизатори, шлюзи мережевого рівня, шлюзи прикладного рівня). 

60. Основні схеми мережевого захисту на базі міжмережевих екранів. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(форма семестрового контролю – іспит) 

Вид контролю 
Максимальний 

бал на 

дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 
(один змістовий модуль) 

Лекції змістового модуля  

відвідування – 5 балів,  

конспект – 3 бали,  

робота на лекції – 2 бали 

10 0,1 

Поточний і підсумковий контроль 

одного змістового модуля  

контрольні роботи – 30 балів,  

тести – 10 балів,  

реферати (не більше двох) – 10 балів, 

наукові статі, тези, що виконуються 

під час самостійної роботи – 10 балів 

60 0,6 

Робота студентів на лабораторних і 

практичних заняттях  
відвідування, підготовка до 

практичних занять – 10 балів,  

наявність конспекту занять – 10 балів, 

активність студента на практичних 

заняттях – 10 балів 

30 0,3 

Усього 100*  
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

Не зараховано з можли-
вістю повторного 

складання 

0–34 F 
Незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’яз-ковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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