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Найважливішою складовою комплексної системи інформаційної безпеки є 
підсистема доступу й реєстрації. Функції, виконувані цією підсистемою, мають 
забезпечити не тільки розмежування користувачів відповідно до їх повноважень, але й 
установити особистість кожного користувача. Розмежування здійснюється за рахунок 
застосування механізмів автентифікації, а визначення особистості – механізмів 
ідентифікації.  

Автентифікація й ідентифікація користувачів виконується після введення ними 
індивідуального пароля й логіна. Як правило, логін для входу в систему є 
“несекретним”, а от відповідний йому пароль тримається в глибокій таємниці. У більш-
менш великій організації видачею логінів і паролів займається системний адміністратор 
(адміністратор безпеки системи), у деяких випадках паролі задають собі самі 
користувачі. Очевидно, що порушник має бути нездатним підібрати пароль. 

На сьогоднішній день найбільш надійним підходом до розв’язання задач 
автентифікації та ідентифікації є підхід, що базується на генерації паролів за 
допомогою генераторів псевдовипадкових чисел (ГПВЧ) [1]. 

Будь-яка програма, у тому числі програма генерації паролів, – це кінцевий 
автомат, вона детермінована й не може відтворити випадкову послідовність. Однак, із 
практичної точки зору для генерації паролів цілком достатньо детермінованої 
послідовності, дуже схожої на випадкову.  

Якісний генератор псевдовипадкової послідовності (ПВП), орієнтований на 
використання в системах захисту інформації, має задовольняти спеціальним вимогам. 

 
Основні поняття про криптографічну стійкість 

Криптографічна стійкість (або крипостійкість) – здатність криптографічного 
алгоритму протистояти криптоаналізу. Стійким вважається алгоритм, який для 
успішної атаки вимагає від противника недосяжних обчислювальних ресурсів, 
недосяжного обсягу перехоплених відкритих і зашифрованих повідомлень чи ж такого 
часу розкриття, що по його закінченню захищена інформація буде вже не актуальна, і т. 
д. У більшості випадків крипостійкість не можна математично довести, можна тільки 
довести уразливості криптографічного алгоритму [2]. 

В залежності від складності злому алгоритми забезпечують різні ступені 
захисту. На перше місце ставиться принципова можливість отримання з перехоплення 
деякою інформацією про відкрите тексті або використаному ключі.  

Проблема всієї сучасної криптографії - це відсутність нижньої межі стійкості; 
довжина ключа задає лише загальний обсяг простору ключів, але завжди є ймовірність, 
тицьнувши пальцем в небо, вгадати рішення. Залежно від цілей і можливостей 
криптоаналітика змінюється і стійкість. Розрізняють стійкість ключа (складність 
розкриття ключа найкращим відомим алгоритмом), стійкість безключового читання, 
імітостойкость (складність нав'язування неправдивої інформації найкращим відомим 
алгоритмом) і ймовірність нав'язування неправдивої інформації. Аналогічно можна 
розрізняти стійкість власне криптоалгоритму, стійкість протоколу, стійкість алгоритму 



генерації та розповсюдження ключів. В залежності від складності злому алгоритми 
забезпечують різні ступені захисту. На перше місце ставиться принципова можливість 
отримання з перехоплення деякою інформацією про відкрите тексті або використаному 
ключі. Існують безумовно стійкі (або теоретично стійкі), доказово стійкі і імовірно 
стійкі крипто алгоритми [1-4]. 

Безумовно (теоретично) стійкі системи створюють шифртексти, що містять 
недостатню кількість інформації для однозначного визначення відповідних їм текстів 
(або ключів). У кращому випадку відкритий текст може бути локалізована в 
підмножині множини всіх відкритих текстів, і його можна лише «вгадати» з мізерно 
малою ймовірністю. Ніякий метод криптоаналізу, включаючи повний перебір ключів, 
не дозволяє не тільки визначити ключ або відкритий текст, але навіть отримати деяку 
інформацію про них. Алгоритм безумовно стійкий, якщо відновлення відкритого тексту 
неможливо при будь-якому обсязі шифртекста, отриманого криптоаналітика.  

В силу своєї непрактичності і високої ресурсовитратності абсолютно стійкі 
шифри застосовуються тільки в мережах зв'язку з невеликим обсягом переданої 
інформації, коли є можливість забезпечити всіх абонентів достатнім запасом 
випадкових ключів і виключити можливість їх повторного застосування: зазвичай це 
мережі для передачі особливо важливої державної інформації. 

Стійкість, доказово стійких криптоалгоритмів визначається складністю 
рішення добре відомої математичної задачі, яку намагалися вирішити багато 
математиків і яка є загальновизнано складною. Як приклад, можна привести системи 
DH (Діффі-Хеллмана) [3] і RSA (Ривеста-Шаміра-Адельмана) [3,4], засновані на 
складнощі дискретного логарифмування і розкладання цілого числа на множники 
відповідно. Перевагою доказово стійких алгоритмів є хороша вивченість завдань, 
покладених в їх основу, а недоліком - неможливість в разі необхідності оперативної 
доопрацювання криптоалгоритмів, тобто відсутність гнучкості. Підвищення стійкості 
досягається збільшенням розміру математичної задачі або її заміною, що, як правило, 
тягне ланцюг змін до апаратури, яка використовується для шифрування. 

Імовірно стійкі криптоалгоритми засновані на складності рішення приватної 
математичної задачі, яка не зводиться до добре відомих завдань, і яку намагалися 
вирішити однае або кілька осіб. Прикладами можуть служити шифри ГОСТ 28147-89 
[3], AES [2], FEAL [4]. Імовірно стійкі криптоалгоритми характеризує порівняно мала 
вивченість математичних задач, на яких базується їх стійкість. Однак, такі шифри 
володіють великою гнучкістю, що дозволяє при виявленні слабких місць не 
відмовлятися від алгоритмів, а проводити їх доопрацювання. 

Останнє десятиліття відзначилось різким зростанням числа відкритих робіт по 
криптології, а криптоаналіз став однією з найбільш активно розвиваючих областей 
досліджень. З’явився цілий арсенал математичних методів, які представляють інтерес 
для криптоаналітика. 

Вважається, що криптографічно стійким є генератор псевдовипадкових чисел 
ANSI X9.17, що визначається стандартом ANSI X9.17 [2-4]. Цей генератор 
використовує потрійний ЗDES з двома ключами (зашифрування-розшифрування-
зашифрування). Схема генератора ANSI X9.17 включає 112 – бітового ключа і трьох 
EDE-шифрувань. На вхід подається два псевдовипадкових значення: значення дати і 
часу та початкове значення чергової ітерації, на виході формується початкове для 
наступної ітерації та чергове псевдовипадкове значення. Таким чином, об’єм даних, 
який має аналізувати порушник, є достатньо великим. Навіть, якщо псевдовипадкове 
число Ri  буде скомпроментовано, розрахувати Vi+1 з Ri неможливо, і, як наслідок, 
наступне псевдовипадкове значення Ri+1, оскільки для отримання Vi+1 додатково 
виконується три операції EDE [4]. 
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Рис. 1. ГПВЧ ANSI X9.17 

 
DTi – значення дати і часу на початок і-тої стадії генерування; Vi – початкове 

значення для і-тої стадії генерування; Ri – псевдовипадкове число, що отримане на і-й 
стадії генерування; K1, K2 – ключі, що використовуються на кожній стадії. 
Тоді: 
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де EDE означає послідовність «зашифрування-розшифрування-зашифрування» з 
використанням алгоритму потрійного DES з двома ключами. 

Стійкість генератора ANSI X9.17 визначається такими факторами: 
o використовується ключ – 112 бітів; 
o уведення дати і часу у вигляді 64-х бітів забезпечує якісну мітку часу, що запобігає 

атаці відтворення; 
o криптоперетворення забезпечує високий рівень ефекту розсіювання та 

перемішування за допомогою шести перетворень шифрування і трьох перетворень 
шифрування. 

Основним недоліком є висока складність перетворень, так як, не достатнім є 
період повторення. 

Отже, можна зробити висновок, щоб назвати генератор псевдовипадкових чисел 
якісним, він повинен відповідати таким критеріям: 1. непередбачуваність; 2. добрі 
статистичні властивості, псевдовипадкова послідовність за своїми статистичними 
властивостями не повинна істотно відрізнятися від істинної випадкової послідовності; 
3. великий період формованої послідовності; 4. ефективна апаратна й програмна 
реалізація. 
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