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This article gives overview of main cryptographic methods, transformations and basic 

approaches to building of a block cipher, describes the designed block cipher based on the 

Feistel network, investigates the cryptographic properties of cipher and round key generation 

algorithm compared with primitive cryptographic operations. 
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В даній статті наведено огляд основних криптографічних методів, перетворень та 

базових підходів до побудови блокового шифру, здійснено опис спроектованого на основі 

перетворення Фейстеля блокового шифру, досліджено криптографічні властивості 

шифру та алгоритму генерування раундових ключів у порівнянні з примітивними 

криптографічними операціями. 

Ключові слова: блоковий шифр, перетворення Фейстеля, проектування 

криптографічних алгоритмів. 

Вступ. 

В зв’язку з швидкими темпами розвитку інформаційних систем та різким збільшенням 

обсягів інформації, що обробляється, постає проблема надійного способу захисту даної інформації. 

Одним з таких способів, що дозволяє забезпечити всі аспекти захисту інформації, є шифрування. 

Методи шифрування інформації поділяються на симетричні та асиметричні алгоритми 

шифрування. Головною особливістю симетричних алгоритмів є наявність секретного, відомого 

лише сторонам, що обмінюються даними, ключа. В асиметричних, для зашифрування та 

розшифрування використовуються різні ключі, один з яких є відкритим. Головною перевагою 

асиметричних алгоритмів є те, що вони дозволяють без існуючої домовленості про безпеку 

обмінюватися повідомленнями. Але при забезпеченні належного каналу передачі секретного ключа, 

симетричні алгоритми мають ряд істотних переваг, зокрема це простота та висока швидкодія. 

Найпоширенішим типом симетричних шифрів є блокові шифри. Незважаючи на те, що існує 

велика кількість блокових шифрів, більшість з них мають ряд недоліків або є недостатньо стійкими. 

1. Огляд криптографічних методів та перетворень, що застосовуються у блокових шифрах. 

Блоковий шифр, зазвичай, складається з простих перетворень над відкритим текстом, що 

виконуються в певній послідовності деяку кількість разів. Ці перетворення дозволяють усунути або 

суттєво зменшити статистичну складову інформації та залежності відкритого тексту, тобто 

підвищити його ентропію до такого значення коли між тим, що існує на вході криптографічного 

алгоритму та тим, що отримано на виході, не спостерігається зв’язку. 

У більшості випадків використані операції та перетворення повинні мати обернені до себе 

 MMEE ))((1  (1) 

В такому випадку виконання ряду операцій та перетворень, що мають обернені, над 

відкритим текстом теж матимуть зворотну операцію, що буде набором обернених перетворень 

застосованих у зворотному порядку [1] 
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Слід зауважити, що деякі операції можуть бути оберненими самі собі, тобто бути інволюцією. 

Прикладом операцій такого типу є виключне АБО, що застосовується в криптографічних 

алгоритмах. Двома основними методами, що використовуються для даної цілі є, розсіювання 

(diffusion) та перемішування (confusion). Застосування розсіювання забезпечує властивість, коли 

зміна одного байту відкритого тексту призводить до зміни багатьох байт криптотексту, тобто, так 

званого, «лавинного» ефекту. Найпростішими способами досягти такого ефекту є використання 

транспозиції. Перемішування дозволяє приховати статистичні властивості відкритого тексту та 

його надлишковість. Найпростішим варіантом  перемішування є алфавітні підстановки різних 

типів. Як правило, в сучасних блокових шифрах дані методи ніколи не застосовуються 

відокремлено, а лише в комплексі, що дозволяє досягти більшого ефекту[2]. 

Крім даних методів застосовуються різні алгебраїчні операції, що найчастіше належать до 

різних алгебраїчних груп. Особливістю даних операцій є їхня несумісність в тому плані, що ніякі 

дві з них не задовольняють асоціативний та дистрибутивний закони, що значно ускладнює 

криптоаналіз. Крім наведених вище, у криптографічних алгоритмах часто використовуються такі 

операції, як логічні зсуви, множення у полі Галуа, псевдо перетворення Адамара, різні арифметичні 

та логічні операції, тощо [1]. Оскільки застосування однієї з вище наведених операцій не дає 

необхідних результатів, дані операції повинні застосовуватися у певних комбінаціях та за певними 

правилами, для досягнення бажаного ефекту. Найпоширенішими з таких методів є перетворення 

Фейстеля, SP-перетворення, а також їх модифікації або поєднання. Перетворення Фейстеля є 

певною структурою, що повторюється деяку кількість разів, для кожного з яких використовується 

різний раундовий ключ. Операції зашифрування та розшифрування на кожному з етапів доволі 

прості і зазвичай є однаковими, але вимагають зміни порядку ключів. Структурна схема класичного 

перетворення Фейстеля зображена на рис.1а. 

 

 

Рис.1. Структурні схеми перетворення Фейстеля. 

а) – класичне, б) – незбалансоване, в) і г) – альтернативні. 
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Суть даного перетворення відбувається за наступним алгоритмом: 

 блок відкритого тексту ділиться на дві рівних частини X10 та X20; 

 до лівої частини та раундового ключа застосовується певна функція з результатом 

виконання якої та правою частиною виконується операція виключного АБО; 

 результат попереднього кроку присвоюється новому лівому підблоку X1i, правому 

підблоку присвоюється незмінений підблок X2i-1; 

 два попередніх кроки повторюються певну кількість разів з різними раундовими 

ключами; 

 в останньому раунді не відбувається перестановки X1n та X2n, що дозволяє застосувати 

аналогічний алгоритм і для розшифрування, змінивши лише порядок застосування 

раундових ключів. 

Дані перетворення описуються формулами (3) та (4) для зашифрування, та (5), (6) для 

розшифрування [1]. 

 ),1(21 111 iiii KXfXX  (3) 

 112 ii XX  (4) 

 ),1(21 11 iiii KXfXX  (5) 

 ii XX 12 1 , (6) 

Слід зазначити, що операція виключного АБО, може бути замінена будь-якої іншою, що має 

обернену або є інволюцією. 

Крім базового перетворення Фейстеля, існує ряд його модифікованих версій, що містять іншу 

кількість підблоків, структуру, різні взаємозв’язки між ними, незбалансовані перетворення 

Фейстеля, підблоки у якому мають різні розміри, тощо [3]. Деякі з таких модифікацій представлені 

на рис.1б – 1г. 

Варто також зазначити, що існують і більш складніші модифікації даного перетворення, що 

застосовують різні алгебраїчні операції над різними блоками. Прикладом такої модифікації є 

алгоритм IDEA. 

Альтернативою перетворенню Фейстеля є SP-перетворення, структура якого представлена на 

рис.2. 
 

 
 

Рис.2. Структура SP-перетворення. 

Суть даного перетворення полягає в почерговому застосуванні підстановок та перестановок. 

Підстановка полягає у здійсненні модифікації усього блоку відкритого тексту, перестановка – лише 

його частини. Дані перетворення застосовуються певну кількість разів, що дозволяє досягти 

«лавиноподібного» ефекту та приховати статистичні властивості відкритого тексту, його 

надлишковість та іншу інформацію, що дозволяє виявити певні залежності присутні у ньому[1, 4]. 
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Зазвичай, при побудові блокового шифру, використовується  SP-перетворення або 

перетворення Фейстеля, але бувають випадки застосування обох підходів одночасно. Прикладом 

такого алгоритму є SC2000. Також, слід зауважити, що крім базового підходу побудови блокового 

шифру, задля покращення стійкості криптографічного алгоритму застосовується ряд додаткових 

операцій над відкритим текстом до або після основного перетворення, хоча, як показали 

дослідження, в деяких випадках, їх застосування не є виправданим і, відповідно, нераціональним, 

оскільки не приносить очікуваного ефекту, як, наприклад, початкова та кінцева перестановки в 

алгоритмі DES [1]. 

2. Проектування блокового шифру на основі перетворення Фейстеля (ФБШ). 

2.1. Загальна структура. 

Відштовхуючись від вимог до сучасних блокових шифрів, криптографічний алгоритм даного 

типу повинен мати наступні характеристики та властивості: 

 максимальний розмір блоку даних: 256 біт; 

 змінні розмір блоку тексту (до 256 біт) та кількість раундів; 

 орієнтація на 64-бітну  архітектуру; 

 використання методів та механізмів запобігання відомим видам атак. 

Ще однією з вимог до майбутнього алгоритму є гнучкість і можливість легкої заміни його 

складових без порушення основної структури системи. 

Розглянемо загальну структуру спроектованого алгоритму. Даний криптографічний алгоритм 

базується на використанні прямих перетворень при зашифруванні інформації (рис.3а) та зворотних 

– при розшифруванні (рис.3б). 

 

 

блок відкритого тексту 

блок відкритого тексту блок шифротексту 

блок шифротексту 

 

 а) схема зашифрування б) схема розшифрування 

Рис.3. Загальна структура алгоритму.  

Зашифрування та розшифрування інформації даним алгоритмом в загальному описується 

формулами (7) та (8), відповідно. 

 )),,(1(2 1 iiii rKrKXEEX  (7) 

 )),,(2(1 111 ininii rKrKXDDX  (8) 

В розробленому алгоритмі застосовуються різні типи перетворення Фейстеля, що мають різні 

властивості. Це дозволяє досягти різного рівня розсіювання та неявного використання перестановок 

різного типу в одному раунді. 
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2.2. Перетворення Фейстеля. 

При зашифруванні інформації, над кожним з блоків здійснюється пара перетворень  E1 та E2, 

що чергуються між собою. При розшифруванні – використовується пара перетворень D1 та D2, що 

є зворотними до попередніх (9), (10) і, відповідно, повинні застосовуватися в зворотному порядку 

згідно з формулою (2) (рис.4) 

 11 1 DE  (9) 

 22 1 DE  (10) 

Перетворення E1, що представлене на Рис.4а приймає на вхід блок інформації, що 

розбивається на чотири рівних частини X0i-1 - X3i-1. Частина X3i-1 та раундовий ключ rKi, є вхідними 

аргументами функції F1, яка використовується для створення трьох вихідних частин перетворення 

X1i – X3i. Кожна з цих частини є результатом операції виключного АБО з одним із виходів функції 

F1 та однією з частин X0i-1 -X2i-1. Частина X0i формується за рахунок циклічного зсуву частини X3i-1 

на i розрядів. Таким чином, дане перетворення забезпечує модифікацію усіх вхідних частин, 

шляхом складних та простих їх перетворень, причому залежність перетворення E1 від номера 

раунду забезпечує щоразу дещо іншу модифікацію частин блоку. 

 

 
 а) E1 б) D1 

 

 
 в) E2 г) D2 

Рис.4. Структура використаних перетворень Фейстеля. 

Дане перетворення описується формулами (11) та (12). Для виконання зворотних дій 

застосовується перетворення D1, що представлене на рис.4б, воно виконується за аналогічним 

принципом та має такі самі властивості, як і перетворення E1. Перетворення описуються 

формулами (13)  та (14).  

Перетворення  E2, що представлене на Рис.4в, приймає на вхід блок інформації, що 

розбивається на чотири рівні частини X0i-3 - X3i-1. Частини X0i-1 - X2i-1 та раундовий ключ rKi, є 

вхідними аргументами функції F2, яка використовується в утворенні вихідної частини 

перетворення X0i, шляхом виконання операції виключного АБО з виходом функції F2 та частиною 

X3i-1. Вихідні частини X1i - X3i є не модифікованими частинами X0i-1 – X2i-1, відповідно. Дане 

перетворення забезпечує модифікацію лише однієї вхідної частини, але ця модифікація залежить 

від усіх частин вхідного блоку X0i-1 – X3i-1 та раундового ключа rKi. Для виконання зворотних дій 

застосовується перетворення D2, що представлено на рис.4г, яке виконується аналогічно та має такі 

ж властивості, як і E2. Перетворення E2 та D2 описуються формулами (15) – (18). 
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 iXX ii 130  (11) 

 Для 3..1t 111 )1(),3,(1)( iiii tXrKXiFtX  (12) 

 Для 2..0t 1111 )1()),1(0(1)( iinii tXrKinXFtX  (13) 

 )1(03 1 inXX ii  (14) 

 1111 3),0,2,2,(20 iiiiii XrKXXXiFX  (15) 

 Для 3..1t 1)1()( ii tXtX  (16) 

 Для 2..0t 1)1()( ii tXtX  (17) 

 11111 0),1,2,3,(23 iiniiii XrKXXXiFX  (18) 

 

Описані перетворення мають різні ступені розсіювання та містять неявні перестановки 

різного типу за рахунок використання операції циклічного зсуву та, власне, структури перетворень. 

Перетворення E1 та D1 орієнтовані на розсіювання біт усього вхідного блоку, та перестановок в 

одній з його частин. Перетворення E2 та D2 орієнтовані на розсіювання біт в одній з частин 

вхідного блоку, та перестановок в усьому блоці. Наявність методів розсіювання та перестановки, а 

також чергування перетворень різного типу забезпечує швидке досягнення «лавинного» ефекту. 

Крім наведеної вище, можлива і інша послідовність застосування даних перетворень, за умови 

дотримання такої послідовності перетворень, при якій наступне не є оберненим до попереднього. 

2.3. Функції складної модифікації. 

Функція F1, структура якої представлено на рис.5, має три вхідних аргументи: номер раунду 

i, блок даних X та раундовий ключ rK, розміром 64 біта; та повертає вихідні значення F11 – F13. 

 

 

Рис.5. Структура функції складного перетворення F1. 

Функція  F1 використовує операції трьох типів: операцію виключного АБО, операцію 

додавання за модулем 2
64

 та операцію циклічного зсуву. Дані операції належать до ортогональних 

алгебраїчних груп і є несумісними в тому сенсі, що вони не задовольняють дистрибутивний та 

асоціативний закони. Використання операцій такого типу забезпечує захист від лінійного та 

диференціального криптоаналізу, за умови їх чергування. Фактично, все перетворення, що виконує 

дана функція, надходить на вихід F11, а інші два виходи є різними перестановками даного 

результату, що досягаються за рахунок використання циклічних зсувів. Дана функція описується 

формулами (19) – (21). 

 

 )5()81())71()1((),1(11 irKiXrKiXXrKrKXF iiii  (19) 

 irKXFrKXF ii ),1(1),1(1 12  (20) 
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2

13 ),1(1),1(1 irKXFrKXF ii  (21) 

 
Використання зсувів різного типу на різну кількість позицій, при проходженні достатньої 

кількості раундів забезпечує перестановку по всій множині бітів вхідного блоку. Розсіювання біт 

вхідного блоку досягається шляхом накладання один на одного початкових та модифікованих 

вхідних аргументів. Застосування функцій, що базуються на даних перетвореннях, дозволяє 

відмовитися від використання таблиць заміни без втрати стійкості. 

Функція F2, структура якої представлена на рис.6, приймає п’ять вхідних аргументів: номер 

раунду i, блоки даних X1-X3 та раундовий ключ rK, розміром 64 біта; та повертає одне вихідне 

значення. На відміну від попередньої у даній функції використовуються три константи const1, 

const2 і const3, що забезпечують додаткове розсіювання біт. Дану функцію, разом з деякими 

попередніми обчисленнями, представлено формулами (22)–(25).  

 

 3)21(1 XXX  (22) 

 112 const  (23) 

 )2( 123 constrK i  (24) 

 ))32()()3(())61(),3,2,1(2 332 constrKXiiiXrKXXXF ii  (25) 

Функція F2, застосовується для модифікації лише однієї частини, але дозволяє забезпечити 

більший ефект розсіювання, за рахунок складнішої внутрішньої структури. 

При реалізації алгоритму, константи const-1const3 можна ініціалізувати довільними 

статичними значеннями, або застосовувати, як додаткову ключову інформацію, що забезпечить 

вищу стійкість. Бажано, щоб значення констант формувалося максимально випадковою 

послідовністю біт, що дасть змогу забезпечити вищу стійкість, ніж заповнення з певною 

періодичністю. 

 

 

Рис.6. Структура функції складного перетворення F2. 

Крім того, що дана функція застосовується у перетвореннях E2 та D2, вона використовується 

для формування раундового ключа, що дозволяє створювати сильні підключі, навіть при поданні на 

вхід алгоритму ключа малого розміру, а константи const-1const3 дозволяють сформувати 

тривіальний набір для раундового ключа навіть при відсутності вхідного ключа, як такого. Також 
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це дозволить зменшити розмір програми або складність пристрою при реалізації даного алгоритму 

програмно або апаратно. 

2.4. Механізм формування раундових ключів. 

Розглянемо детальніше механізм формування раундових ключів. Вхідний ключ при 

необхідності доповнюється нульовими бітами до розміру 256 біт. Структурна схема формування 

ключа для i-ого раунду зображена на рис.7. 

 

Рис.7. Механізм формування раундового ключа. 

Функція F2 приймає частини поточного ключа як вхідні аргументи в порядку, що 

визначається залежно від номера раунду. Вихідне значення є раундовим ключем. Дана функція 

представлена формулою (26). 

 ))4)%2((),4)%1((),4%(),4)%1(((2 iKiKiKiKFrK i  (26) 

Для формування сильних раундових ключів значення вхідного ключа модифікується за 

рахунок виконання операції виключного АБО над його частинами та раундовим ключем, що 

схожий за принципом роботи до регістру Галуа, але з відсутністю зсуву. 

3. Дослідження криптографічних властивостей. 

Розглянемо властивості механізму формування раундового ключа залежно від поданої на вхід 

алгоритму ключової інформації. Для порівняння використаємо механізм формування раундового 

ключа, що використовується а спроектованому алгоритмі та механізм формування раундового 

ключа на основі операції виключного АБО. Отримані згенеровані ключі для трьох раундів 

представлено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Результати роботи механізму генерування ключів. 

Вхідний ключ 
Раундові ключі 

На основі F2 На основі XOR 

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:0
0:00:00:00:00:00:00:00 

3f:b4:91:fc:82:e0:49:df 
34:b9:04:03:4c:e1:69:00 
c4:a7:b4:29:8c:ac:61:bb 

00:00:00:00:00:00:00:00 
00:00:00:00:00:00:00:00 
00:00:00:00:00:00:00:00 

ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee:e
e:ee:ee:ee:ee:ee:ee:ee 

b5:4e:49:55:b8:43:f2:75 
cf:0f:fa:37:b6:0e:c0:11 

39:c7:72:1e:03:04:e2:36 

00:00:00:00:00:00:00:00 
00:00:00:00:00:00:00:00 
00:00:00:00:00:00:00:00 

29:3d:61:ae:98:68:c6:5d:a3:c5:57:e5:3f:77:59:7e: 
00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 

f1:1a:40:f0:23:f0:80:24 
12:da:b9:08:41:35:e1:ea 
9d:4b:fc:7e:36:ca:db:41 

8a:f8:36:4b:a7:1f:9f:23 
8a:f8:36:4b:a7:1f:9f:23 
8a:f8:36:4b:a7:1f:9f:23 

6a:98:a8:a7:50:fb:e2:bf:77:5c:94:a6:f2:2d:0c:36: 
46:41:0a:31:3a:ca:11:45:96:bf:58:91:1f:c1:53:d0 

c5:2d:c3:9d:84:e1:8d:65 
45:d7:c8:95:14:98:d4:8f 
d4:f6:bc:ba:00:5d:cc:46 

cd:3a:6e:a1:87:dd:ac:1c 
cd:3a:6e:a1:87:dd:ac:1c 
cd:3a:6e:a1:87:dd:ac:1c 

 
Як бачимо при використанні механізму генерування раундового ключа на основі операції 

виключного АБО у випадку відсутності вхідного ключа або при певній його періодичності 

отримуються нульові раундові ключі, а при наявності вхідного ключа різних розмірів отримуються 
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однакові прогнозовані раундові ключі. При використанні спроектованого механізму формування 

раундових ключів у будь-якому випадку можна отримати різні неперіодичні раундові ключі. 

Розглянемо властивості перетворення Фейстеля, що використовуються при зашифруванні 

інформації з використанням різних функцій складного перетворення окремо та у поєднанні після 

одного раунду роботи. Використовуємо спроектовані перетворення Е1 та Е2 з функціями складного 

перетворення F1 та F2 та порівняємо їх з результатами, отриманими при застосуванні простих 

функцій, що базуються на виключному АБО. Результати зміни представлено у вигляді бітових 

матриць на рис.8. 

 

 
 а) б) в) г) д) е) ж) 

 

Рис.8. Бітові матриці перетворень: 

а) – початковий файл; б) – E1, XOR; в) – E2, XOR; г) – E1, E2, XOR; д) – E1, F1; 

е) – E2, F2; ж) – E1, E2, F1, F2; 

 

З результатів порівняння видно, що застосування перетворень на основі функцій F1 та F2 

дозволяє досягти необхідних ефектів розсіювання біт випадковим чином. Якщо розглянути 

результати, отримані при застосуванні перетворень з використанням виключного АБО, то можна 

побачити явні статистичні залежності.  

Таким чином, алгоритм демонструє хороші криптографічні властивості на прикладі 

розсіювання біт випадковим чином по усьому об’єму блоку інформації. 

Висновки. 

В даній статті досліджено блокові системи шифрування та наведено модифікований блоковий 

алгоритм шифрування на основі схеми Фейстеля (ФБШ), що має різні типи перетворень в одному 

раунді, базується на простих логічних та арифметичних операціях, а також використовує механізм 

формування раундових ключів. 

В основі розробленого блокового алгоритму шифрування лежать комбіновані схеми 

Фейстеля, що забезпечують модифікацію різних частин вхідного блоку. Алгоритм містить механізм 

формування раундових ключів, що дозволяє генерувати сильні раундові ключі навіть при малому 

розмірі вхідного ключа. Для формування раундових ключів, а також у одній зі схем Фейстеля 

застосовується одна і та ж функція, що дозволяє спростити реалізацію алгоритму. Для 

розшифрування інформації використовуються аналогічні функції складних перетворень, що і для 

зашифрування, а також обернені схеми Фейстеля. 

Проведено дослідження криптографічних властивостей складових елементів алгоритму, а 

саме механізму формування раундових ключів та перетворень Фейстеля з використанням функцій 

складної модифікації. Для порівняння приведено аналогічні дослідження з використанням простих 

функцій, що базуються на XOR. Та доведено, що даний алгоритм володіє значним рівнем стійкості 

у порівнянні з простими перетворенням. 
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