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 На сьогодні в інформаційному просторі швидкими темпами впроваджу-
ються новітні досягнення комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Ком-
п'ютерні системи активно впроваджуються у фінансові, промислові, торгові та 
соціальні сфери нашого життя. Внаслідок цього різко зріс інтерес користувачів до 
проблем захисту інформації. Серед відомих способів захисту інформації від не-
бажаного доступу особливе місце займають криптографічні методи. Для сучасної 
криптографії характерне використання відкритих алгоритмів шифрування, які 
припускають використання обчислювальних засобів. Одним з таких алгоритмів є 
алгоритм шифрування AES. [1]. 

Американський стандарт шифрування AES, покликаний замінити DES, був 
вибраний на відкритому конкурсі 1997 року, де всі зацікавлені організації та при-
ватні особи могли вивчати і коментувати алгоритми-претенденти. Алгоритм AES 
належить до алгоритмів симетричного шифрування, тобто відправник і отримувач 
повідомлення мають однаковий ключ (або, менш поширено, ключі різні але спо-
ріднені та легко обчислюються). [2]. 

Особливості реалізації алгоритму. Алгоритм AES має фіксовану довжи-
ну у 128 біт, а розмір ключа може приймати значення 128, 192 або 256 біт. Через 
фіксований розмір блоку даних алгоритму AES оперує із масивом 4×4 байт, що 
називається станом даних. Для ключа 128 біт алгоритм використовує 10 раундів 
шифрування, у яких послідовно виконуються такі операції: 

1) операція SubBytes представляє табличну заміну кожного байта масиву 
даних згідно з попередньо заданою таблицею замін. 

2) операція ShiftRows виконує циклічний зсув вліво всіх рядків масиву да-
них, за винятком нульового. Зсув і-го рядка масиву (для і = 1,2,3) проводиться на і 
байт. 

3) операція МiхСоlumns виконує множення кожного стовпця масиву даних, 
який розглядається як поліном у кінцевому полі GF(28) на фіксованому поліномі 

3 2( ) 3 2a x x x x    . Множення виконується за модулем х4 - 1. 
4) операція AddRoundКеу виконує накладення на масив даних значення 

ключа. Зокрема, на i-й стовпець масиву даних (i = 0 … 3) побітовою логічною 
операцією "виключне або" (ХOR) накладається певне слово розширеного ключа 

4r iW  , де r – номер поточного раунда алгоритму шифрування, починаючи з 1. 
Розшифрування виконується шляхом застосуванням зворотних операцій в 

зворотній послідовності. Відповідно, перед першим раундом розшифрування ви-
конується операція AddRoundKey (яка є зворотною сама собі), накладає на шифр 
тексту чотири останні слова розширеного ключа, тобто 344 ... RR WW  і т.д. 

Алгоритм АЕS використовує ключі шифрування трьох фіксованих розмі-
рів: 128, 192 і 256 бітів. Залежно від розміру ключа конкретний варіант алгоритму 
АЕS може позначатися як АЕS-128 … АЕS-256 . Завдання процедури розширення 
ключа полягає у формуванні потрібної кількості слів розширеного ключа для їх 
використання в операції АddRoundKey. Процедура розширення ключа є досить 



простою порівняно з багатьма іншими сучасними алгоритмами шифрування. Вона 
має також безсумнівну перевагу в тому, що розширення ключа може бути вико-
нано "на льоту" (on-the-fly), тобто паралельно з шифруванням даних. 

Алгоритм Rijndeal дає змогу шифрувати дані не тільки 128-бітними блока-
ми, але і блоками по 192 або 256 біт. Таким чином, алгоритм АES, фактично, має 
тільки одну принципову відмінність від алгоритму Rijndeal: він передбачає вико-
ристання тільки 128-бітових блоків даних. 

Згідно з первинними оцінками авторів алгоритму, було визначено, що ал-
горитм AES не схильний до таких видів криптоаналітичних атак: 

● у алгоритмі відсутні слабкі ключі, а також можливості його вскриття за до-
помогою атак на взаємопов'язаних ключах; 

● до алгоритму не застосується диференціальний криптоаналіз; 
● алгоритм не піддається атаці за допомогою лінійного криптоаналізу і урі-

заних диференціалів; 
● специфічна атака на алгоритми зі структурою "квадрат" (так звана Square-

атака), до яких належить і алгоритм АES, також не застосовується до алго-
ритму Rijndeal. 
Як і передбачали експерти, після прийняття алгоритму Rijndael, як станда-

рту AES, спроби розкриття цього алгоритму істотно посилилися. 

Програмна реалізація в середовищі Excel. Програмний продукт, який ми 
розробили для реалізації алгоритму шифрування AES, написано в середовищі 
Excel. На першому листі ми розробили матрицю заміни, згенерували 6 матриць 
зсуву та виконали процедуру розширення ключа для шифрування та дешифру-
вання вхідного повідомлення. На другому листі знаходиться реалізація програми, 
а саме: виконуються побайтне шифрування кожного рядка деякого вхідного по-
відомлення шляхом використання табличної заміни кожного байта масиву даних 
згідно з визначеною таблицею замін. Потім відбувається циклічний зсув всіх ряд-
ків масиву даних, за винятком нульового, множенням кожного рядка масиву да-
них на визначений поліном і з накладанням розширеного ключа відповідного ро-
зміру. Після цього проводиться дешифрування інформації шляхом виконання 
операцій, аналогічних при шифруванні, проте у зворотному порядку.  

Реалізація алгоритму шифрування AES спочатку у середовищі Excel дає 
змогу детально зрозуміти його структуру і особливості роботи, наглядно предста-
вити усі етапи його виконання. Після цього його можна реалізувати у будь-якому 
іншому програмному середовищі, наприклад C++ Builder, що нами і планується 
зробити під час виконання курсового і дипломного проектування. 
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