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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця
Дисципліна «Новітні технології захисту інформації» є спеціальним курсом, що належить
до циклу дисциплін вільного вибору студента.
Предметом вивчення дисципліни «Новітні технології захисту інформації» є методи,
алгоритми та засоби криптографічного захисту інформації, методи, алгоритми та засоби
криптоаналітичного відтворення захищеної інформації із застосуванням обчислювальної
техніки.
Дисципліна «Новітні технології захисту інформації» повинна дати студентам знання і
навички для вивчення і засвоєння подальших дисциплін, пов’язаних з захистом інформації та її
обробкою, у значній мірі визначає рівень загальнонаукової підготовки спеціалістів і становить
базову основу для вивчення принципів, методів, алгоритмів та обчислювальних технологій
обробки інформації з обмеженим доступом із застосуванням електронно-обчислювальних
машин (ЕОМ).
1.2. Мета виконання навчальної дисципліни
Основна мета дисципліни «Новітні технології захисту інформації» полягає в створенні як
теоретичної, так і практичної бази для засвоєння та розвитку практичних навиків та умінь з
захисту інформації, математичних методів та алгоритмів криптографічного перетворення даних
із застосуванням ЕОМ у автоматизованих системах управління із заданим ступенем надійності
та швидкодії.
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завдання вивчення дисципліни визначаються вимогами до підготовки спеціалістів та
магістрів за спеціальністю 7/8.04030101 «Прикладна математика».
Головне завдання вивчення дисципліни полягає в висвітленні нових аспектів теорії
інформації, теорії інформаційної безпеки та криптографічного перетворення даних, що
виникають у зв’язку з можливостями застосування обчислювальної техніки, сучасних
прикладних методів перетворення інформації із застосуванням комп’ютерних технологій,
зокрема, криптографічні перетворення за допомогою ЕОМ із заданими властивостями,
криптоаналітичної оцінки стійкості криптографічних перетворень, оцінка вразливості підсистем
захисту інформації у автоматизованих систем до атак зловмисників, збір та первинна обробка
інформації з виробленням оптимальних рішень та управляючих впливів.
Завдання вивчення навчальної дисципліни є:
 аналіз захищеності інформаційних ресурсів;
 створення криптографічних систем захисту інформації;
 реалізація захищеного електронного документообігу.
1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
 Основні теоретичні положення та визначення.
 Канали несанкціонованого отримання та руйнування інформації. Технічні канали
витоку інформації. Класифікація, причини та джерела утворення. Методи та
способи виявлення.
 Основи побудови криптосистем: безумовно стійкі, обчислювально-стійкі,
доведено стійкі.
 Основні методи та алгоритми формування псевдовипадкових послідовностей та
чисел із заданими характеристиками. Дослідження їх характеристик.
 Основи побудови симетричних криптосистем: блочні шифри, поточні шифри.
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Основи побудови криптосистем з відкритим ключем. Обчислення образу
інформації (повідомлення) за допомогою геш-функції. Обмін ключами та
вироблення спільного секрету. Формування та перевірка електронного цифрового
підпису. Направлене блокове шифрування.
Складно-обчислювальні задачі: Криптосистеми у полях та кільцях. Формування
загальносистемних параметрів. Криптосистеми на еліптичних кривих.
Формування загальносистемних параметрів. Криптосистеми на гіпереліптичних
кривих. Формування загальносистемних параметрів.
Методи криптоаналізу симетричних криптографічних алгоритмів (шифрів):
блочних та поточних шифрів.
Методи криптоаналізу геш-функцій.
Методи криптоаналізу складно-обчислювальних задач, що покладені у основу
криптографічних алгоритмів с відкритим ключем. Криптосистеми у полях та
кільцях. Криптосистеми на еліптичних кривих. Криптосистеми на
гіпереліптичних кривих.
Сучасні криптографічні алгоритми. Блочні симетричні шифри: DES, ГОСТ 2814789, AES. Поточні симетричні шифри: SNOW, у поточному режимі: DES, ГОСТ
28147-89, AES. Геш-функції: ГОСТ Р34.11-94, RIPEMD160, MD5. Електронний
цифровий підпис: RSA, DSA, ECDSA, ДСТУ 4145-2002, ECGDSA, ECKDSA.
Обмін ключами: ECKAS-DH1, ECKAS-DH2, ECKAS-MQV. Направленого
шифрування: RSA, El-Gamal.
Підходи до створення комплексної системи захисту інформації.

Вміти:
 Аналізувати характеристики та класифікувати джерела інформації.
 Досліджувати псевдовипадкові послідовності з використанням пакету NIST STS.
 Використовувати сучасні криптографічні бібліотеки, що інтегровані до
операційних систем: Crypto Service Provider у операційних системах сімейства
Windows для симетричного шифрування (DES, AES), з відкритими ключем (RSA
шифрування та ЕЦА, ЕЦП за DSA та ECDSA.
 Використовувати сучасні криптографічні бібліотеки Intel Performance Primitives
Crypto Package для реалізації: симетричного шифрування AES, GOST 28147-89.
Асиметричного шифрування RSA, El-Gamal. Електронного цифрового підпису
ECDSA та DSTU 4145-2002.
 Формулювати вимоги до підсистеми захисту інформації систем обробки інформації
з обмеженим доступом.
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з одного навчального модуля.
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Основні
поняття та симетричні криптосистеми. Асиметричні криптосистеми та особливості побудови
криптографічних систем захисту інформації» студент повинен:
Знати:
 Основні теоретичні положення та визначення.
 Канали несанкціонованого отримання та руйнування інформації. Технічні канали
витоку інформації. Класифікація, причини та джерела утворення. Методи та
способи виявлення.
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Основи побудови криптосистем: безумовно стійкі, обчислювально-стійкі,
доведено стійкі.
Основні методи та алгоритми формування псевдовипадкових послідовностей та
чисел із заданими характеристиками. Дослідження їх характеристик.
Основи побудови симетричних криптосистем: блочні шифри, поточні шифри.
Сучасні криптографічні алгоритми. Блочні симетричні шифри: DES, ГОСТ 2814789, AES. Поточні симетричні шифри: SNOW, у поточному режимі: DES, ГОСТ
28147-89, AES.
Методи криптоаналізу симетричних криптографічних алгоритмів: блочних та
поточних шифрів.
Основи побудови асиметричних криптосистем (з відкритим ключем): гешфункції, ЕЦП, обмін ключами, направлене шифрування.
Основні асиметричні криптографічні алгоритм (з відкритим ключем). Гешфункції: ГОСТ Р34.11-94, RIPEMD160, MD5. Електронний цифровий підпис:
RSA, DSA, ECDSA, ДСТУ 4145-2002, ECGDSA, ECKDSA. Обмін ключами:
ECKAS-DH1, ECKAS-DH2, ECKAS-MQV. Направленого шифрування: RSA, ElGamal.
Методи криптоаналізу геш-функцій.
Методи криптоаналізу складно-обчислювальних задач, що покладені у основу
криптографічних алгоритмів с відкритим ключем. Криптосистеми у полях та
кільцях. Криптосистеми на еліптичних кривих. Криптосистеми на
гіпереліптичних кривих.
Підходи до створення комплексної системи захисту інформації.

Вміти:
 Аналізувати характеристики та класифікувати джерела інформації.
 Досліджувати псевдовипадкові послідовності з використанням пакету NIST STS.
 Використовувати сучасні криптографічні бібліотеки, що інтегровані до
операційних систем: Crypto Service Provider у операційних системах сімейства
Windows для симетричного шифрування (DES, AES).
 Використовувати сучасні криптографічні бібліотеки, що інтегровані до
операційних систем: Crypto Service Provider у операційних системах сімейства
Windows для симетричного шифрування (DES, AES), з відкритими ключем (RSA
шифрування та ЕЦА, ЕЦП за DSA та ECDSA.
 Використовувати сучасні криптографічні бібліотеки Intel Performance Primitives
Crypto Package для реалізації: симетричного шифрування AES, GOST 28147-89.
Асиметричного шифрування RSA, El-Gamal. Електронного цифрового підпису
ECDSA та DSTU 4145-2002.
 Формулювати вимоги до підсистеми захисту інформації систем обробки
інформації з обмеженим доступом.
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1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
Математичне та
комп'ютерне
моделювання складних
об'єктів

Обчислювальні
технології

Новітні технології захисту
інформації

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Основні поняття та симетричні криптосистеми. Асиметричні
криптосистеми та особливості побудови криптографічних систем захисту інформації".
Тема 2.1.1. Основні теоретичні положення та визначення. Канали несанкціонованого
отримання та руйнування інформації.
Канали розповсюдження інформації. Канали несанкціонованого отримання інформації.
Автоматизовані системи обробки інформації. Основні поняття та визначення захисту
інформації. Симетричні криптосистеми. Асиметричні криптосистеми. Особливості побудови
криптографічних систем захисту інформації.
Тема 2.1.2. Генератори випадкових та псевдовипадкових послідовностей. Статистичні
тести. Криптографічно безпечні генератори псевдовипадкових послідовностей.
Випадкові числа. Генератори випадкових чисел. Генератори псевдовипадкових
послідовностей. Використання стандартних функцій мов програмування високого рівня.
Конгруентний генератор псевдовипадкових чисел. Лінійні регістри зі зворотним
зв'язком (LFSR). Модифіковані LFSR.
Криптографічно стійкі датчики випадкових чисел. Системно-теоретичний підхід
отримання випадкових чисел. Складно-теоретичний підхід отримання випадкових чисел.
Інформаційно-теоретичний підхід отримання випадкових чисел. Рандомізований підхід
отримання випадкових чисел. Генератори справжніх випадкових чисел. Відхилення та
кореляції. Розподіл випадковості за допомогою односторонньої хеш-функції. Статистичні
тести.
Тема 2.1.3. Симетричні криптосистеми. Блочний шифр: ГОСТ 28-147-89, AES. Поточний
шифр: SNOW.
Симетричні криптосистеми. Симетрична криптосистема AES. Симетрична блокова
криптосистема ГОСТ 28147-89. Потокові шифри.
Тема 2.1.4. Криптоаналіз симетричних криптосистем.
Універсальні методи криптоаналізу. Атака по ключам. Частотний аналіз. Методи
криптоаналізу блочних шифрів. Методи криптоаналізу потокових шифрів. Криптоаналіз по
побічним каналам. Стійкість сучасних стандартів симетричного шифрування. Використання
нових технологій в криптоаналізі.
Тема 2.1.5. Асиметричні криптосистеми (з відкритим ключем). Геш-функції. ЕЦП.
Направлене шифрування. Обмін ключами.
Застосування криптосистем з відкритим ключем. Умови застосування криптосистем з
відкритим ключем. Криптосистема RSA. Криптосистема Ель-Гамаля. Односпрямовані гешфункції. Криптоперетворення в групах точок еліптичних кривих.
Тема 2.1.6. Криптоаналіз асиметричних криптосистем.
Криптоаналіз асиметричних криптосистем. Криптоаналіз геш-функцій. Рішення завдання
факторизації. Рішення задачі дискретного логарифма. Квантові обчислення.
Тема 2.1.7. Підходи до створення комплексної системи захисту інформації.
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Поняття захисту. Системність підходу. Труднощі реалізації систем захисту інформації.
Основні правила захисту. Захищена інформаційна система та система захисту інформації.
Вимоги до систем захисту інформації.
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