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Перелік тем для підготовки до теоретичних питань  розв’язку задачі:

1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ. Основні поняття безпеки інформації 

Основні  загрози  інформаційній  безпеці.  Категорії  безпеки  інформації  в  комп'ютерних
мережах та  інформаційних системах.  “Помаранчева  книга”  США.  Методи  захисту  інформації.
Задачи технічного і  криптографічного захисту інформації.  Моделі  симетричної  і  асиметричної
криптосистем

Тема  2.  Математичні  основи.  Теорія  чисел.  Модульна  арифметика.  Кінцеві  групи,
кільця і поля

Модульна  арифметика.  Визначення  групи,  кільця  і  поля,  приклади.  Кінцеві  групи.  і  кільця.
Циклічні групи. Прості поля Галуа. Мультиплікативні порядки елементів. Функція Ейлера

Тема 3. Мультиплікативні групи полів і кілець

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439


Мультиплікативна група простого поля Галуа, порядок групи, властивості. Порядок 
елемента групи. Підгрупи. Кількість елементів однакового порядку. Мультиплікативна група 
кільця за не простим модулем. Нециклічні групи та їх підгрупи. Порядок елемента групи кільця. 
Узагальнена  функція Ейлера.

Тема 4. Розподіл ключів за схемою Діффі-Хелмана

Визначення однобічної функції та її приклади. Функція  експоненціювання у кінцевому полі.
Проблема дискретного логарифму. Розподіл ключів за схемою Діффі-Хелмана

Тема 5. Криптосистема  RSA

Побудова мультиплікативної групи кільця по модулю N = PQ, визначення порядку МГ кільця і
максимального  порядку  елементів  МГ.  Функція  Ейлера  і  узагальнена  функція  Ейлера.
Знаходження зворотних елементів МГ. Структура МГ кільця. Функції шифрування-дешифрування
RSA. Визначення ключової пари RSA. Секретні і відкриті ключі. 

Тема 6. Ключові пари RSA

Простір ключів RSA та його розмір. Розрахунок максимального порядку ключа. Методи 
розрахунку ключових пар. Паразитні ключі та ключі-близнюки. 

          Тема 7. Цифровий підпис RSA Властивості хеш-функції повідомлення.  Цифровий підпис
RSA Безпека  RSA. Складність факторизації модуля N = PQ.

          Тема 8. Безпека RSA

Проблема факторизації великих чисел. Субекспоненційна оцінка складності розкладання великого
числа на множники. Приклади. Вимоги до модуля згідно сучасних стандартів 

Тема 9. Криптосистема  Ель-Гамаля

Загальносистемні параметри криптосистеми  Ель-Гамаля.  Вимоги до параметрів.  Напрямкове
шифрування Ель-Гамаля. Цифровий підпис Ель-Гамаля

Тема 10. Цифровий підпис DSA

Загальносистемні  параметри  КС.  Формування  ЦП  згідно  з  DSA.  Ключове  рівняння.
Формування і перевірка цифрового підпису DSA Стандарти цифрового підпису. Цифровий підпис
ГОСТ Р34.310.

Тема 11. Цифровий підпис  Р34-310

Історична довідка.  Формування і  перевірка цифрового підпису згідно стандарту  Р34-310.
Переваги та недоліки стандарту 

Тема 12. Стандарти цифрового підпису

Огляд та аналіз сучасних національних і міжнародних стандартів цифрового підпису і 
розподілу ключів. Криптосистеми на еліптичних кривих. Пост квантова криптографія
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Функція  Ейлера  для  визначення  кількості  чисел,  взаємно  простих  з
модулем. Узагальнена функція Ейлера, її визначення і призначення.
2. Знайти генератор g  мультиплікативної  підгрупи поля  FP порядку  Q  і
відкритий ключ YA якщо Р = 23, Q = 11, . Побудувати алгоритми формування
і перевірки цифрового підпису згідно ГОСТ  Р34-310, якщо XA= 6, KA = 3, h =
6.   

Затверджено на засіданні кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки
протокол №   від « »           2020 р.

Завідувач кафедри інформаційної та 
кібернетичної безпеки Екзаменатор
__________________.В.Л. Бурячок _____________ А.В. Бессалов.
(прізвище та ініціали)

 

            

 Екзаменатор                                              Анатолій БЕССАЛОВ

Завідувач кафедри                                  Володимир БУРЯЧОК 
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