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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

Лабораторні роботи з навчальної дисципліни “Захист інформації в інформаційних 

системах” призначені для набуття практичного досвіду із захисту інформації, що циркулює в 

інформаційній них системах. 

В даний час, в Україні, в зв’язку з входженням у світовий інформаційний простір, 

швидкими темпами впроваджуються новітні досягнення комп’ютерних і телекомунікаційних 

технологій. Системи телекомунікацій активно впроваджуються у фінансові, промислові, торгові 

і соціальні сфери. У зв’язку з цим різко зріс інтерес широкого кола користувачів до проблем 

захисту інформації. Захист інформації – це сукупність організаційно-технічних заходів і 

правових норм для попередження заподіяння збитку інтересам власника інформації. Тривалий 

час методи захисту інформації розроблялися тільки державними органами, а їхнє впровадження 

розглядалося як виключне право тої або іншої держави. Проте в останні роки з розвитком 

комерційної і підприємницької діяльності збільшилося число спроб несанкціонованого доступу 

до конфіденційної інформації, а проблеми захисту інформації виявилися в центрі уваги 

багатьох вчених і спеціалістів із різноманітних країн. Слідством цього процесу значно зросла 

потреба у фахівцях із захисту інформації. 

Мета вивчення дисципліни “Захист інформацї в інформаційних системах” – формування 

теоретичних знань щодо можливих небезпек і ступеня ризику втрат інформації, а також 

практичних навичок щодо забезпечення захисту програмної продукції. 

Основні завдання дисципліни “Захист інформацї в інформаційних системах” – вивчення 

сучасних інформаційних технологій у галузі інформаційної безпеки та криптографічних методів 

захисту інформації. Ставлять за мету підготовку фахівців з розробки та впровадження 

технологій комп’ютерного захисту інформації, забезпечення цілісності даних, 

конфіденційності, контролю передачі інформації, ідентифікації, автентифікації, криптографії, 

інтегрованих систем, політики безпеки, менеджменту в галузі безпеки. 

Перед початком виконанням лабораторної роботи студенти повинні ознайомитися зі 

списком рекомендованої літератури, опрацювати теоретичну частину і лише тоді приступати до 

виконання лабораторної роботи. Контрольні питання в кінці лабораторної роботи 

використовуються для закріплення та перевірки знань студентів. У результаті вивчення 

начальної дисципліни студенти повинні: 

 
а) знати 

 що собою являє політика інформаційної безпеки, 

 правила безпеки при роботі із комп’ютерними мережами, 

 мережу Інтернет та електронну пошту, 

 криптографічні методи захисту інформації, 

 будову та принципи дії комп’ютерних вірусів і шкідливих програм. 

 
б) уміти 

 встановлювати та використовувати антивірусні програми та забезпечувати безпеку 

використання WWW за допомогою web-броузерів, 

 розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики інформаційної безпеки, 

 застосовувати знання в практичній діяльності. 
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РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

 

№  
Тема практичного заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 
К-ть 
годин 

1 2 3 

 Заліковий модуль №1  

 Тема 1. Загальні аспекти захисту інформації. 4 

1 Лабораторна робота №1 2 

2 Лабораторна робота №2 2 

 Тема 2. Криптографічні методи захисту інформації. 10 

3 Лабораторна робота №3 2 

4 Лабораторна робота №4 2 

5 Лабораторна робота №4 2 

6 Лабораторна робота №5 2 

7 Лабораторна робота №5 2 

 Тема 3. Безпека в інформаційних мережах. 11 

8 Лабораторна робота №6 2 

9 Лабораторна робота №6 2 

10 Лабораторна робота №7 2 

11 Лабораторна робота №7 2 

12 Лабораторна робота №8 2 

13 Лабораторна робота №8 1 

 Разом лабораторних занять 25 

 Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

 Разом годин 27 
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План лабораторного заняття № 1 

Тема № 1 “Загальні аспекти захисту інформації”  
 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних системах” 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економіко-математичне моделювання”, 

“Інформатика” та ін. 

Мета і завдання лабораторного заняття:  ознайомлення з операціями, що використовуються у 

криптографії. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Для чого призначена операція XOR? 

2. У якому випадку результат виконання операції над двома змінними буде істинним? 

Операції над трьома змінними? 

3. Що таке шифр?  

 

Завдання: 

1. На основі мови програмування Java створити програму для автоматизації операції суми 

по модулю два (так звану «xor»). Програма повинна виконувати такі дії: 

А) переводити два числа з десяткової системи числення  в іншу (двійкову) систему 

числення. 

Б) Виконувати операцію суми по модулю два (або «xor»). 

В) Результат обчислень перевести з двійкової системи числення в десяткову. 

Г) Вивести результат обчислень у десятковій системі числення на екран монітора. 

 

Хід виконання лабораторної роботи: 

1) На першому етапі передбачити переведення двох чисел з десяткової в двійкову 

систему числення. Для цього використати такий алгоритм перетворення числа Х з 

десяткової системи числення в іншу систему числення Y: 

Для цього припустимо, що R – рядок цифр, що містить результат переводу числа 

Х в систему числення з основою Y. Ініціалізувати R порожнім рядком. 

 Знайти цілу частину N від ділення X на Y та залишок L.  

Замінити Х на N. Додати в рядок R нову цифру L. 

Якщо X>0, то перейти на крок 2. Інакше перейти на крок 5. 

Записати цифри рядка R у зворотному порядку. Число переведено з десяткової    

системи X в систему числення Y.   

Приклад. Перевести число 78 у двійкову систему числення. 

R=”” 

78:2=39 0 у залишку R=”0” X=39 

39:2=19 1 у залишку R=”01” X=19 

19:2=9 1 у залишку R=”011” X=9 

9:2=4 1 у залишку R=”0111” X=4 

4:2=2 0 у залишку R=”01110” X=2         

2:2=1 0 у залишку R=”011100” X=1 

1:2=0 1 у залишку R=”0111001” X=0 

Записуємо R у зворотному порядку: R=1001110.  

Тоді число 78 у двійковій системі числення буде мати вигляд: 7810=10011102.  

 

2) Після цього виконати обчислення на основі такого правила (табл. 1): 

 

 



5 

 

  

Таблиця 1 

Правило  обчислення суми по модулю два 

1-й біт 2-й біт Сума 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

 

3) На третьому етапі передбачити переведення кінцевого результату у десяткову 

систему числення. 

4) Для цього використати такий алгоритм перетворення числа з системи числення Y в 

десяткову систему числення Х: 

Спочатку потрібно подати число Х у вигляді рядку цифр R. Нехай число цифр у 

рядку R дорівнює n. Далі нумерують цифри справа наліво, починаючи з нуля і 

завершуючи n-1.  

Тоді число Х у десятковій системі числення буде мати вигляд: 

Х10 = аn-1Y
n-1+ аn-2Y

n-2 +…+ а2Y
2+ а1Y

1 + a0Y
0. 

  

2. Перевірити правильність виконання програми для таких операцій: 

1) 115 xor 18 

2) 78 xor 43 

3) 189 xor 274. 

 

Додаткові завдання для студентів: опрацювання теоретичного матеріалу теми, написати 

план-конспект заняття за вибраною темою із використанням демонстраційного матеріалу. 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань, перевірка коду програми, 

обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття:  
Основна та допоміжна література:  

1. Харин Ю.С. Математические основы криптологии: учеб.пособ. / Ю.С.Харин, В.И.Берник, 

Г.В.Матвеев. – Мн.: БГУ, 1999. – 319 с. 

2. Зима В. Безопасность глобальных сетевых технологий / В.Зима, А.Молдован, Н.Молдован. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с. 

3. Щербаков А. Прикладная криптография / А. Щербаков, А.Домашев. – М., 2003. – 404 с. 

4. Пономаренко Н.Н. Защита информации в телекоммуникационных системах: учеб. пособ. / 

Н. Н. Пономаренко. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк.авиац.ин-т», 2015. – 

40 с.   

5. Алферов А.П. Основы криптографии: учеб. пособ. / А.П.Алферов, А.Ю.Зубов, А.С.Кузьмин,   

6. А.В.Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ, 2002 – 480 с. 

7. Басалова Г.В. Основы криптографии / Г.В. Басалова. – М.: Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. – 283 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1907188/ 

 

Інтернет-ресурси:  

https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf 

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002 

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  комп’ютери. 

 

Укладач:_______  Задорожна А. В., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 
        (підпис)                                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

https://www.twirpx.com/file/1907188/
https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002
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План лабораторного заняття № 2 

Тема № 1 “Загальні аспекти захисту інформації”  
 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних системах” 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економіко-математичне моделювання”, 

“Інформатика” та ін. 

Мета і завдання лабораторного заняття:  ознайомлення з функціями, що використовуються в 

теорії чисел та криптографії. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Для чого в криптографії використовується функція Ейлера?  

2. Назвіть властивості функції Ейлера. 

3. В якому методі криптографії використовується функція Ейлера? 

4. Як обчислюється функція Ейлера? Що таке факторизація7 

5. Як звучить теорема Ейлера? 

 

 

Завдання: автоматизувати процес обчислення функції Ейлера. Знайти функцію Ейлера для 

чисел 210, 80, 164, 346, 184. 

 

Хід виконання лабораторної роботи: 

Функція Ейлера – функція, що використовується в теорії чисел та криптографії, зокрема, при 

визначенні алгоритму RSA – криптографічного алгоритму з відкритим ключем. Останній 

базується на задачах факторизації великих цілих чисел. 

 

Властивості функції Ейлера: 

1) (pn) = (p-1)pn-1, де p – просте число; 

2) (mn) = (m)(n) (т.зв. «мультиплікативність» функції Ейлера); 

3) a(m)  1 (mod n), де a та m – взаємно прості.  

4) (mk) = mk-1(m). 

Функція Ейлера обчислюється на основі добутку: 

 
де р – всі прості числа, які діляться на n.  

  

Інакше кажучи, функцію Ейлера можна отримати, використовуючи факторизацію: 

 

якщо n = p1
a1 p2

a2 …pk
ak (p – прості числа), 

 

то значення функції Ейлера знаходять з: 

 

 
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Нижче наведено деякі значення функції Ейлера: 

Таблиця 1 

Значення функції Ейлера для деяких чисел 

 
 

Додаткові завдання для студентів: опрацювання теоретичного матеріалу теми, написати 

план-конспект заняття за вибраною темою із використанням демонстраційного матеріалу. 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань, перевірка коду програми, 

обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття:  
Основна та допоміжна література:  

8. Харин Ю.С. Математические основы криптологии: учеб.пособ. / Ю.С.Харин, В.И.Берник, 

Г.В.Матвеев. – Мн.: БГУ, 1999. – 319 с. 

9. Зима В. Безопасность глобальных сетевых технологий / В.Зима, А.Молдован, Н.Молдован. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с. 

10. Щербаков А. Прикладная криптография / А. Щербаков, А.Домашев. – М., 2003. – 404 с. 

11. Пономаренко Н.Н. Защита информации в телекоммуникационных системах: учеб. пособ. 

/ Н. Н. Пономаренко. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк.авиац.ин-т», 2015. – 

40 с.   

12. Алферов А.П. Основы криптографии: учеб. пособ. / А.П.Алферов, А.Ю.Зубов, 

А.С.Кузьмин,   

13. А.В.Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ, 2002 – 480 с. 

14. Басалова Г.В. Основы криптографии / Г.В. Басалова. – М.: Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. – 283 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1907188/ 

 

Інтернет-ресурси:  

https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf 

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002 

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  комп’ютери. 

 

Укладач:_______  Задорожна А. В., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 
        (підпис)                                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

https://www.twirpx.com/file/1907188/
https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002


8 

 

  

План лабораторного заняття № 3 

Тема № 2 “Криптографічні методи захисту інформації”  

 

Навчальний час: 2 год. 
  

Міжпредметні зв’язки: навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних системах” 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економіко-математичне моделювання”, 

“Інформатика” та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомлення з найбільш простими методами 

шифрування. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке криптографія? Що таке шифр? У чому полягає мета шифрування? 

2. Які основні вимоги висувають до шифру? 

3. Що таке досконалий шифр? 

4. Що таке криптографічна стійкість? Чим вона визначається? 

5. У чому полягає суть шифрування за методом Цезаря? 

6. Що таке частотний криптоаналіз?  

7. Які переваги шифру Цезаря? 

8. Які недоліки має шифр Цезаря? 

9. Який шифр був побудований та вдосконалений на основі шифру Цезаря?  

 

Завдання: автоматизувати процес шифрування тексту на основі  шифру Цезаря. Перевірити 

правильність його виконання на прикладі довільного словосполучення. Оформити звіт.  

 

Хід виконання лабораторної роботи: 

 

Шифр Цезаря або шифр зсуву – це симетричний моноалфавітний алгоритм шифрування, 

в якому кожна буква відкритого тексту заміняється на ту, що віддалена від неї в алфавіті на 

сталу кількість позицій, яку задає власник шифру (т.зв. ключ). Римський імператор Юлій 

Цезар використовував для приватного листування шифр зсуву з ключем «3» – замість літери A 

підставляв D, замість B – E і так далі.  

Приклад. Шифрування фрази «this is Caesar's code» за допомогою ключа k=3 (зсув на три 

літери, англійський алфавіт) дає такий зашифрований текст: 

wklv lv Fdhvdu'v frgh 

Для того, щоб одержувач повідомлення міг відновити вихідний текст, необхідно 

повідомити йому, що ключ k=3. 

 

Недоліком шифру Цезаря, як і будь-якого моноалфавітного шифру, є вразливість до 

частотного криптоаналізу.  

При автоматизації методу Цезаря врахувати, що: 

Зауваження 1. Неалфавітні символи – знаки пунктуації, пробіли, цифри – не змінюються. 

Зауваження 2. Урахувати, що при шифруванні тексту за допомогою шифру Цезаря алфавіт 

зациклюється, тобто літери в кінці алфавіту перетворюються в літери на початку алфавіту. 

 

 

Якщо співставити кожному символу алфавіту його порядковий номер (починаючи 

нумерацію з 0), то шифрування та дешифрування можна виразити формулами модульної 

арифметики: 

y = (x+k)mod n, 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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x = (y-k+n)mod n, 

 

де х – символ відкритого (незашифрованного) тексту, y – символ вже зашифрованого тексту, n –

потужність алфавіту (число літер в алфавіті), k – ключ; операція mod – ділення з остачею.  

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття:  
Основна та допоміжна література:  

1. Харин Ю.С. Математические основы криптологии: учеб.пособ. / Ю.С.Харин, В.И.Берник, 

Г.В.Матвеев. – Мн.: БГУ, 1999. – 319 с. 

2. Зима В. Безопасность глобальных сетевых технологий / В.Зима, А.Молдован, Н.Молдован. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с. 

3. Щербаков А. Прикладная криптография / А. Щербаков, А.Домашев. – М., 2003. – 404 с. 

4. Пономаренко Н.Н. Защита информации в телекоммуникационных системах: учеб. пособ. / 

Н. Н. Пономаренко. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк.авиац.ин-т», 2015. 

– 40 с.   

5. Алферов А.П. Основы криптографии: учеб. пособ. / А.П.Алферов, А.Ю.Зубов, А.С.Кузьмин,   

6. А.В.Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ, 2002 – 480 с. 

7. Басалова Г.В. Основы криптографии / Г.В. Басалова. – М.: Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. – 283 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1907188/ 

 

 

Інтернет-ресурси:  

https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf 

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  комп’ютери. 

 

Завдання студентам на розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

 

Укладач:_______  Задорожна А. В., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 
        (підпис)                                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
 

 

 

  

https://www.twirpx.com/file/1907188/
https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002
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План лабораторного заняття № 4 

Тема № 2 “Криптографічні методи захисту інформації”  

 

Навчальний час: 4 год. 
  

Міжпредметні зв’язки: навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних системах” 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економіко-математичне моделювання”, 

“Інформатика” та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомлення з найбільш простими методами 

шифрування. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Опишіть алгоритм шифрування за допомогою шифру Віженера.  

2. Що можна сказати про криптографічну стійкість шифру Віженера?  

3. Назвіть переваги шифру Віженера. 

4. Які недоліки має шифр Віжерена? 

5. У якому випадку шифр Віженера буде важко зламати?  

 

Завдання:  

1. Для першої підгрупи студентів автоматизувати процес шифрування слова на англійській мові 

на основі шифру Віженера (див.табл.1).  

Ключ обрати таким за правилом: 

k+m, де k – перша цифра у порядковому номері студента у підгрупі, m – друга цифра 

порядкового номеру.  

2. Для другої підгрупи студентів автоматизувати процес шифрування слова на українській мові 

на основі шифру Віженера (див.табл.2).  

Ключ обрати таким за правилом: 

k+m, де k – перша цифра у порядковому номері студента у підгрупі, m – друга цифра 

порядкового номеру.  

Оформити звіт. 

Хід виконання лабораторної роботи: 

 

Метод Цезаря ліг в основу дещо складніших алгоритмів, наприклад шифру Віженера. 

Варіант шифру зсуву ROT13 використовується в англомовному сегменті Інтернету для 

приховування спойлерів, розгадок головоломок тощо. Шифр Віженера (фр. Chiffre de 

Vigenère) – метод поліалфавітного шифрування літерного тексту з використанням ключового 

слова. 

Шифр Віженера є шифром подстановки, тобто шифром, у якому кожна літера 

початкового тексту заміняється літерою шифр-тексту. Для взлому таких шифрів 

використовується частотний криптоаналіз. 

Шифр Віженера складається з послідовності декількох шифрів Цезаря з різними 

значеннями зсуву. Для зашифровування може використовуватися таблиця алфавітів, так звана 

tabula recta або квадрат (таблиця) Віженера (рис.1). Стосовно до латинському алфавіту таблиця 

Віженера складається з рядків по 26 символів, причому кожен наступний рядок зсувається на 

декілька позицій. Таким чином, в таблицю виходить 26 різних шифрів Цезаря.  

Ключ утворюється послідовністю літер k1, k2,.., ki. Першу літеру повідомлення зсувають 

на величину ключа k1, другу літеру повідомлення – на k2 і т.д. Якщо ключ k1, k2,.., ki вже 

перебрано, а літери в повідомленні ще залишаються, то ключ знову застосвують до тих літер 

повідомлення, які ще не були зашифровані. Це можна представити у вигляді: 

 

E(mi) = (mi+ki)modN,     (1) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/ROT13
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80
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де mi – поточна літера повідомлення, N – число літер в алфавіті, ki – літера ключа. 

 

Так, якщо  якщо літерою ключа вибрано А, тобто ki=А, то (mi+ki)=0 (немає зсуву),  

Якщо ki=В, то (mi+ki)=1 (зсув на 1),  

ki=C, то (mi+ki)=2 (зсув на 2),  

ki=D, то (mi+ki)=3 (зсув на 3),  

ki=E, то (mi+ki)=4 (зсув на 4),      і т.д. 

 

Головний недолік шифру полягає в тому, що його ключ повторюється. 

Зауваження. Оскільки алфавіт – англійський, то N=26 (число літер в алфавіті). Нехай 

користувач вирішив використати ключ – DAFB, тобто D зсуває на 3 позиції літеру, А – не 

зсуває, F – на 5, В – на одну позицію.  

 

Англійський алфавіт: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

Припустимо, що потрібно зашифрувати слово “PROGRAMM”. Тоді алгоритм шифрування 

(формула (1)) з використанням ключа DAFB буде мати вигляд: 

  

Для першої літери P слова PROGRAMM буде використано першу літеру ключа – D: 

E(P)=(Р+D)=S 

Для шифрування 2-ї літери R у повідомленні буде використана наступна літера ключа – A:  

E(R)=(R+A)=R. 

Для шифрування літери О застосовується літера ключа F: 

E(O)=(O+F)=T 

Для літери G – літера ключа B: 

E(G)=(G+B)=T       і т.д. 

Таблиця 1 

Таблиця Віженера для англійського алфавіту 

(по вертикалі вибираємо літери відкритого тексту, а по горизонталі – ключа, на перетині 

цих значень отримуємо знаки шифротексту)  

 
Таблиця 2 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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Таблиця Віженера для українського алфавіту 

(по вертикалі вибираємо літери відкритого тексту, а по горизонталі – ключа, на перетині 

цих значень отримуємо знаки шифротексту) 

 
 

Додаткові завдання для студентів: опрацювання теоретичного матеріалу теми, написати 

план-конспект заняття за вибраною темою із використанням демонстраційного матеріалу. 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань, обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття:  
Основна та допоміжна література:  

1. Харин Ю.С. Математические основы криптологии: учеб.пособ. / Ю.С.Харин, В.И.Берник, 

Г.В.Матвеев. – Мн.: БГУ, 1999. – 319 с. 

2. Зима В. Безопасность глобальных сетевых технологий / В.Зима, А.Молдован, Н.Молдован. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с. 

3. Щербаков А. Прикладная криптография / А. Щербаков, А.Домашев. – М., 2003. – 404 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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4. Пономаренко Н.Н. Защита информации в телекоммуникационных системах: учеб. пособ. / 

Н. Н. Пономаренко. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк.авиац.ин-т», 2015. 

– 40 с.   

5. Алферов А.П. Основы криптографии: учеб. пособ. / А.П.Алферов, А.Ю.Зубов, А.С.Кузьмин,   

6. А.В.Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ, 2002 – 480 с. 

7. Басалова Г.В. Основы криптографии / Г.В. Басалова. – М.: Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. – 283 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1907188/ 

 

 

Інтернет-ресурси:  

https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf 

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002 

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  комп’ютери. 

 

Укладач:_______  Задорожна А. В., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 
        (підпис)                                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
 

  

https://www.twirpx.com/file/1907188/
https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002
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План лабораторного заняття № 5 

Тема № 3 “Безпека в інформаційних мережах” 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних системах” 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економіко-математичне моделювання”, 

“Інформатика” та ін. 
    
Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомлення з алгоритмом Евкліда. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Опишіть суть алгоритму Евкліда.  

2. На яких фактах заснований алгоритм Евкліда? 

3. У яких випадках використовується алгоритм Евкліда?  

4. Які кроки виконуються в алгоритмі Евкліда? 

5. Які існують методи шифрування? 

6. Назвіть переваги симетричного шифрування. 

7. Які недоліки симетричного шифрування? 

8. Як здійснюється шифрування та дешифрування повідомлення з використанням 

відкритого ключа? 

 

Завдання: автоматизувати алгоритм Евкліда, що використовується при розв’язку багатьох 

криптографічних задач. 

 

Хід виконання лабораторної роботи: 

  

Алгоритм Евкліда використовується у багатьох задачах криптографії, у тому числі при 

формуванні секретного ключа в алгоритмі RSA, поширеному методі криптографії з відкритим 

ключем.  

Найбільший спільний дільник (НСД) двох чисел a і b позначається як НСД(a, b) або(a, b). 

В англомовній літературі прийнято вживати позначення gcd(a, b). 

НСД двох чисел – це найбільше число, що ділить обидва дані числа без остачі. Алгоритм 

Евкліда заснований на тому, що НСД не змінюється, якщо від більшого числа відняти менше. 

Наприклад, 21 є НСД чисел 252 та 105 (252 = 21 × 12; 105 = 21 × 5); оскільки 252 − 105 = 147, 

НСД 147 та 105 також 21. Оскільки більше з двох чисел постійно зменшується, повторне 

виконання цього кроку дає все менші числа, поки одне з них не дорівнюватиме нулю. Коли 

одне з чисел дорівнюватиме нулю, те, що залишилось, і є НСД. Обертаючи кроки алгоритму 

Евкліда у зворотний порядок, НСД можна виразити як лінійну комбінацію даних чисел 

помножених на цілі коефіцієнти, наприклад 21 = 5 × 105 + (−2) × 252.  

Кожен дільник натурального числа a не може бути більшим самого числа a, тому 

число а має скінченне число дільників, які не перевищують a. 

Серед дільників чисел a і b можуть бути однакові, тобто спільні дільники. Очевидно, їх 

кількість так само є скінченною. Найбільшим спільним дільником двох натуральних чисел 

називається найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне з цих чисел без залишку. З 

даного означення випливає, що для того, щоб знайти НСД двох чисел a і b, на першому кроці, 

необхідно знайти всі додатні дільники числа a і всі додатні дільники числа b. Далі, необхідно 

вибрати всі числа, що входять в обидві множини, та визначити найбільше серед них. Воно і 

буде найбільшим спільним дільником. 

Алгоритм Евкліда полягає у повторенні таких кроків:  

1. Для визначення НСД використаємо дві змінні r1 і r2. Це дозволяє запам’ятовувати змінні, 

що змінюються, протягом всього процесу. Нехай вони мають початкові значення a і b. 
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На кожному кроці потрібно обчислити залишок від ділення r1 на r2 і зберігаємо результат 

у вигляді змінної r (тобто знаходять цілу частину та залишок r).  

2. Потім замінюємо r1 на r2 і r2 на r і продовжити виконувати кроки до тих пір, доки r не 

стане рівним нулю. Отже, НСД (a,b) знайдено і він дорівнює r1. 

 

За допомогою побудованої програми знайти: 

1) Найбільший спільний дільник чисел 26325 та 42315; 

2) Найбільший спільний дільник чисел 391951 та 161063; 

3) Найбільший спільний дільник чисел 221867 та 301971; 

4) Найбільший спільний дільник чисел 2004687 та 5127506. 

 Результати оформити у вигляді звіту. 

 

Додаткові завдання для студентів: опрацювання теоретичного матеріалу теми, написати 

план-конспект заняття за вибраною темою із використанням демонстраційного матеріалу. 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань, обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття:  
Основна та допоміжна література:  

1. Харин Ю.С. Математические основы криптологии: учеб.пособ. / Ю.С.Харин, В.И.Берник, 

Г.В.Матвеев. – Мн.: БГУ, 1999. – 319 с. 

2. Зима В. Безопасность глобальных сетевых технологий / В.Зима, А.Молдован, Н.Молдован. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с. 

3. Щербаков А. Прикладная криптография / А. Щербаков, А.Домашев. – М., 2003. – 404 с. 

4. Пономаренко Н.Н. Защита информации в телекоммуникационных системах: учеб. пособ. / 

Н. Н. Пономаренко. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк.авиац.ин-т», 2015. 

– 40 с.   

5. Алферов А.П. Основы криптографии: учеб. пособ. / А.П.Алферов, А.Ю.Зубов, А.С.Кузьмин,   

6. А.В.Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ, 2002 – 480 с. 

7. Басалова Г.В. Основы криптографии / Г.В. Басалова. – М.: Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. – 283 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1907188/ 

 

Інтернет-ресурси:  

https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf 

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  комп’ютери. 

 

Завдання студентам на розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

 

 

Укладач:_______  Задорожна А. В., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 
        (підпис)                                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

  

https://www.twirpx.com/file/1907188/
https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002
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План лабораторного заняття № 6 

Тема № 3 “Безпека в інформаційних мережах”  

 

Навчальний час: 4 год. 
  

Міжпредметні зв’язки: навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних системах” 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економіко-математичне моделювання”, 

“Інформатика” та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомлення з розширеним методом Евкліда. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. У чому полягає суть розширеного методу Евкліда? Для чого він використовується?  

2. Які види ключів використовуються при асиметричному шифруванні?  

3. Опишіть алгоритм шифрування за допомогою асиметричного методу. 

4. Яку криптографічну стійкість дають асиметричні методи шифрування?  

5. Який з методів шифрування – симетричний чи асиметричний – дає більшу швидкість? 

6. Який з методів шифрування – симетричний чи асиметричний – забезпечує більшу 

криптографічну стійкість? 

7. До якої криптографії належить алгоритм RSA?  

8. Які переваги асиметричного методу шифрування? 

9. Які недоліки має асиметричний метод шифрування? 

 

Завдання: автоматизувати розширений алгоритм Евкліда. Перевірити правильність його 

виконання. Обчислити: 

1) Нехай a та b – натуральні числа. Знайти НСД(a, b), не використовуючи при обчисленнях 

операцій множення та ділення. 

2)  Нехай a та b – натуральні числа. Знайти НСК(a, b). 

3) Нехай a та b – цілі числа. Знайти НСД(a, b), не використовуючи при обчисленнях 

операцій множення та ділення. 

4) Нехай a та b – цілі числа. Знайти НСК(a, b), не використовуючи при обчисленнях 

операцій множення та ділення. 

5) Нехай a та b – цілі числа. Обчислити трійку чисел (d, a, b) за допомогою розширеної 

моделі Евкліда. 

6) Нехай a та b – натуральні числа. Подати НСД(a, b) у вигляді лінійної комбінації а та b.  

7) Нехай a та b – цілі числа. Подати НОД(m, n) у вигляді лінійної комбінації m та n.  

8) Нехай a та b – цілі числа. Перевірити, чи a та b є взаємно простими. 

Оформити звіт.  

 

Хід виконання лабораторної роботи: 

 

Нехай а і b - натуральні числа, a d - їх найбільший більший загальний дільник. 

Розширений алгоритм Евкліда підраховує не лише d, а й два цілих числа x і y, таких, що: ax + 

by = d. Тобто він знаходить коефіцієнти, за допомогою яких НСД двох чисел виражається через 

самі ці числа. Алгоритм Евкліда складається з послідовності розподілів із залишком. 

Найбільший спільний множник являє собою останній ненульовий залишок в цій послідовності. 

Дано два цілих числа a і b. Нам часто треба знайти інші два цілих числа s і t, такі, які  

s×a + t×b = НСД (a, b). 

Розширений алгоритм Евкліда може обчислити НСД (a, b) і в той же самий час 

обчислити значення s і t. Тут розширений алгоритм Евкліда використовує ті ж самі кроки, що й 

простий алгоритм Евкліда. Однак в кожному кроці ми застосовуємо три групи обчислень 

замість однієї. Алгоритм використовує три набори змінних: r, s і t. 
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На кожному кроці змінні r1, r2 і r використовуються так само, як в алгоритмі Евкліда. Змінним r1 

і r2 присвоюються початкові значення a і b відповідно. Змінним s1 і s2 присвоюються початкові 

значення 1 і 0 відповідно. Змінним t1 і t2 присвоюються початкові значення 0 і 1 відповідно. 

Обчислення r, s і t однакові, але з однією відмінністю. Хоча r – залишок від ділення r1 на 

r2, але такої відповідності в інших двох групах обчислень немає. Є тільки одне приватне q, яке 

обчислюється як r1/r2 і використовується для інших двох обчислень. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття:  
Основна та допоміжна література:  

1. Харин Ю.С. Математические основы криптологии: учеб.пособ. / Ю.С.Харин, В.И.Берник, 

Г.В.Матвеев. – Мн.: БГУ, 1999. – 319 с. 

2. Зима В. Безопасность глобальных сетевых технологий / В.Зима, А.Молдован, Н.Молдован. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с. 

3. Щербаков А. Прикладная криптография / А. Щербаков, А.Домашев. – М., 2003. – 404 с. 

4. Пономаренко Н.Н. Защита информации в телекоммуникационных системах: учеб. пособ. / 

Н. Н. Пономаренко. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк.авиац.ин-т», 2015. 

– 40 с.   

5. Алферов А.П. Основы криптографии: учеб. пособ. / А.П.Алферов, А.Ю.Зубов, А.С.Кузьмин,   

6. А.В.Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ, 2002 – 480 с. 

7. Басалова Г.В. Основы криптографии / Г.В. Басалова. – М.: Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. – 283 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1907188/ 

 

 

Інтернет-ресурси:  

https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf 

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002 

http://e-maxx.ru/algo/export_extended_euclid_algorithm 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  комп’ютери. 

 

Завдання студентам на розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

 

Укладач:_______  Задорожна А. В., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 
        (підпис)                                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.twirpx.com/file/1907188/
https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002
http://e-maxx.ru/algo/export_extended_euclid_algorithm
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План лабораторного заняття № 7 

Тема № 3 “Безпека в інформаційних мережах”  

 
Навчальний час: 4 год. 

Міжпредметні зв’язки: навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних системах” 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економіко-математичне моделювання”, 

“Інформатика” та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомлення з симетричними методами шифрування 

повідомлень. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Чим симетричне шифрування відрізняється асиметричного шифрування? 

2. Що таке гібридне шифрування? Які проблеми вирішує гібридне шифрування? 

3. У яких випадках використовується метод Вернама? 

4. На якій операції базується метод Вернама? 

5. Які властивості висуваються до ключа при шифруванні за методом Вернама? 

6. Яке існує застереження при використанні методу Вернама?  

7. Яка криптографічна стійкість методу Вернама? 

8. У якому випадку повідомлення, зашифроване за допомогою методу Вернама, можна 

буде розшифрувати?  

 

Завдання: автоматизувати алгоритм Вернама, що використовується при симетричному 

методі шифрування. 

 

Хід виконання лабораторної роботи: 

Для утворення шифротексту за методом Вернама, повідомлення об'єднується операцією 

XOR з ключем (названим одноразовим блокнотом або шифроблокнотом). При цьому ключ 

повинен мати три критично важливі властивості: 

 Бути справді випадковим; 

 Збігатися за розміром з заданим відкритим текстом; 

 Застосовуватися тільки один раз. 

Так як цей шифр був придуманий для комп'ютерних систем, то слід зауважити що базується він 

на двійковій арифметиці. Цей метод шифрування використовує логічну операцію XOR 

(взаємовиключні АБО).  

Шифрування являє собою складання по модулю n (потужність алфавіту) символу 

відкритого тексту і символу ключа з одноразового блокноту. Кожен символ ключа 

використовується тільки один раз і для єдиного повідомлення, інакше навіть якщо 

використовувати блокнот розміром в кілька гігабайт, при отриманні криптоаналітиком 

декількох текстів з ключами, що перекриваються, він зможе відновити вихідний текст. Він 

зрушить кожну пару шифротексту відносно один одного і підрахує число збігів в кожній 

позиції. Якщо шифротексти зміщені правильно, то співвідношення збігів різко зросте. З цієї 

точки зору криптоаналіз не складе труднощів. Якщо ж ключ не повторюється і випадковий, то 

криптоаналітик, перехоплює він тексти чи ні, завжди має однакові знання. Випадкова ключова 

послідовність, складена з невипадковим відкритим текстом, дає абсолютно випадковий 

криптотекст, і ніякі обчислювальні потужності не зможуть це змінити. 

 Шифр Вернама (одноразовий блокнот) – єдиний відомій абсолютно секретний шифр. Він 

заснований на тому, що повідомлення кодується побітовім XOR з одноразовим ключем, 

довжина якого не менше довжина повідомлення, що передається: 

 

Ek (x1) = x1⊕k 

https://uk.wikipedia.org/wiki/XOR
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
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Dk (x1⊕k⊕k) = x1 

 

Кожній літері алфавіту, на якій написано повідомлення, потрібно присвоїти відповідний їй 

порядковий номер у двійковій системі числення, у такій спосіб задаючи свою таблицю 

кодування. Після цього, написавши повідомлення і придумавши ключ, перетворіть кожен 

символ в їх числове значення, відповідне вашої таблиці кодування, і після цього здійснюйте 

операцію XOR над кожною відповідною парою.  

Слід зауважити, що метод Вернама належить до симетричних методів шифрування, що 

дозволяє, застосувавши операцію XOR до кожної пари символів шифрограми і ключа, отримати 

одержувачем початкове повідомлення. 

Недоліком є те, що не можна використовувати один і той же ключ декілька разів – при 

кодуванні однаково повідомлень з однаковим ключем, отримані повідомлення також будуть 

однаково, що дозволить аналізувати передані повідомлення. 

  

Додаткові завдання для студентів: опрацювання теоретичного матеріалу теми, написати 

план-конспект заняття за вибраною темою із використанням демонстраційного матеріалу. 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань, перевірка коду програми, 

обговорення виконаних завдань. 

 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття:  
Основна та допоміжна література:  

1. Харин Ю.С. Математические основы криптологии: учеб.пособ. / Ю.С.Харин, В.И.Берник, 

Г.В.Матвеев. – Мн.: БГУ, 1999. – 319 с. 

2. Зима В. Безопасность глобальных сетевых технологий / В.Зима, А.Молдован, Н.Молдован. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с. 

3. Щербаков А. Прикладная криптография / А. Щербаков, А.Домашев. – М., 2003. – 404 с. 

4. Алферов А.П. Основы криптографии: учеб. пособ. / А.П.Алферов, А.Ю.Зубов, А.С.Кузьмин,   

5. А.В.Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ, 2002 – 480 с. 

6. Басалова Г.В. Основы криптографии / Г.В. Басалова. – М.: Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. – 283 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1907188/ 

 

 

Інтернет-ресурси:  

https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf 

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002 

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  комп’ютери. 

 

Укладач:_______  Задорожна А. В., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 
        (підпис)                                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

  

https://www.twirpx.com/file/1907188/
https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002
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План лабораторного заняття № 8 

Тема № 3 “Безпека в інформаційних мережах” 

 

Навчальний час: 3 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: навчальна дисципліна “Захист інформації в інформаційних системах” 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економіко-математичне моделювання”, 

“Інформатика” та ін. 
    
Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомлення з методами шифрування шифрування та 

дешифрування інформації. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке відкритий ключ?  

2. Який ключ називають закритим? 

3. Чи існує потреба у захищеному каналі при передачі повідомлення, що зашифроване 

асиметричним методом? 

4. Опишіть принцип роботи асиметричного методу шифрування. 

5. Які основні приклади криптосистем з відкритим ключем Ви знаєте? 

6. У якому випадку використовується метод Діффі-Геллмана. У чому його особливість, 

недоліки?  

7. Опишіть послідовність дій при використанні алгоритму Діффі-Геллмана. 

8. Що таке керування ключами? Для чого воно використовується? 

 

 

Завдання: ознайомлення з асиметричним методом шифрування (обмін секретним ключем за 

методом Діффі-Геллмана). 

1) Автоматизувати обмін секретним ключем за методом Діффі-Геллмана. 

1) Обчислити закриті ключі Y1, Y2 та загальний ключ Z для системи Діффі-Геллмана з 

параметрами А=3, Р=7, Х1=3, Х2=6.  

2) Обчислити закриті ключі Y1, Y2 та загальний ключ Z для системи Діффі-Геллмана з 

параметрами А=2, Р= 21024, Х1=12345, Х2=654323.  

3) Обчислити закриті ключі Y1, Y2 та загальний ключ Z для системи Діффі-Геллмана з 

параметрами А=5, Р= 2786, Х1=45376, Х2=34567.  

4) Обчислити закриті ключі Y1, Y2 та загальний ключ Z для системи Діффі-Геллмана з 

параметрами А=6, Р= 3456, Х1=6547, Х2=34538. 

 

 

Хід виконання лабораторної роботи: 

 Асиметричний криптографічний метод передбачає використання двох ключів: один – 

для шифрування даних, а для розшифровування – інший ключ. Перший ключ є відкритим і 

може бути опублікованим для використання усіма користувачами системи, які шифрують дані. 

Розшифровування даних за допомогою відкритого ключа неможливе. Для розшифровування 

даних одержувач зашифрованої інформації використовує другий ключ, який є секретним 

(закритим).  

Перевагою асиметричного методу шифрування є те, що він забезпечує більш високий 

рівень захищеності даних. На відміну від симетричного методу шифрування, при 

асиметричному методі немає необхідності відправнику повідомлення та його одержувачу 

здійснювати передачу секретного ключа по спеціально захищеному каналу зв’язку. Захист 

інформації забезпечується використанням пари ключів: 

 відкритого ключа (public key) для кодування (шифрування) даних; 
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 закритого (private key), що  використовується виключно для розшифровування повідомлень, 

що були закодовані відкритим ключем. 

Користувач поширює тільки свій відкритий ключ. Проте закритий тримає в таємниці. Якщо 

хтось відправить Адресатові повідомлення, з яким має ознайомитись тільки він, то відправник 

шифрує своє повідомлення відкритими ключем Адресата. Після чого відправляє зашифроване 

повідомлення будь-яким способом Адресатові. Прочитати зашифроване повідомлення 

неможливо. Його треба спочатку розшифрувати. Це можливо тільки закритим ключем, який є 

тільки у Адресата. Звідси, якщо хтось отримує повідомлення, прочитати його не зможе. 

Адресат, отримавши повідомлення, розшифровує його приватним ключем. Якій є тільки в 

нього. 

Асиметричний метод шифрування передбачає, що вираховування закритого ключа з 

відкритого є надто ускладненим процесом, а отже, дані при передачі повідомлення є надійно 

захишеними. 

Прикладами криптосистем з відкритим ключем є схема Ель-Гамаля , RSA, Діффі-

Геллмана і DSA. 

Криптографічний стійкість алгоритму Діффі-Геллмана заснована на складності 

проблеми дискретного логарифмування. 

Для захисту даних у схемах з використанням алгоритму Діффі-Геллмана 

використовують додаткові методи односторонньої або двосторонньої аутентифікації. 

Розглянемо алгоритм передачі секретного ключа за методом Діффі-Геллмана: 

1) нехай маємо два числа v=3 та n=19;  

2) перша особа обирає випадкове ціле число х=3; 

3) друга особа, яка бере участь в обміні секретним ключем, обирає випадкове число 4; 

4) перша особа обчислює значення vxmod n =33 mod19=27mod19=8 та повідомляє його другій 

особі; 

5) друга особа обчислює значення vymod n =34 mod19=5 та повідомляє його першій особі; 

6) перша особа обчислює значення 53 mod19=11; 

7) друга особа обчислює значення 84 mod19=11. 

Отже, отримане значення і є шуканим секретним ключем, який і був згенерований першою та 

другою особою спільно.  

 

Додаткові завдання для студентів: опрацювання теоретичного матеріалу теми, написати 

план-конспект заняття за вибраною темою із використанням демонстраційного матеріалу. 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань, обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття:  
Основна та допоміжна література:  

1. Харин Ю.С. Математические основы криптологии: учеб.пособ. / Ю.С.Харин, В.И.Берник, 

Г.В.Матвеев. – Мн.: БГУ, 1999. – 319 с. 

2. Зима В. Безопасность глобальных сетевых технологий / В.Зима, А.Молдован, Н.Молдован. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с. 

3. Щербаков А. Прикладная криптография / А. Щербаков, А.Домашев. – М., 2003. – 404 с. 

4. Пономаренко Н.Н. Защита информации в телекоммуникационных системах: учеб. пособ. / 

Н. Н. Пономаренко. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк.авиац.ин-т», 2015. 

– 40 с.   

5. Алферов А.П. Основы криптографии: учеб. пособ. / А.П.Алферов, А.Ю.Зубов, А.С.Кузьмин,   

6. А.В.Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ, 2002 – 480 с. 

7. Басалова Г.В. Основы криптографии / Г.В. Басалова. – М.: Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. – 283 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1907188/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/RSA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%94%D1%96%D1%84%D1%84%D1%96-%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%94%D1%96%D1%84%D1%84%D1%96-%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/DSA
https://www.twirpx.com/file/1907188/
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8. Воробьев С.П., Орловский Н.М. Зашита информации: учеб. пособ. / С.П,Воробьев, 

Н.М.Орловский.  ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова.– Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015.– 

27 с. 

 

Інтернет-ресурси:  

https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf 

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  комп’ютери. 

 

 

 

 

 

  

https://books.ifmo.ru/file/pdf/56.pdf
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=cryptography&author=alferov-ap&book=2002
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях  Бали  

1 2 

 завдання виконано повністю; 

 завдання розв’язане правильно; 

 здатність самостійно робити логічні висновки і узагальнення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до даного питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, 

матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в 

країні та за її межами. 

 

5 балів 

 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття 

хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він  потрібний для 

розв’язання завдання); 

 при розв’язуванні завдання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами все ж таки студентом допущені помилки, проте з 

допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить 

правильні відповіді 

4 бали 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття 

двох з пунктів, указаних вище (якщо вони  потрібний для 

розв’язання завдання); 

 одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки “5 балів”; 

 відповідь малообгрунтована, неповна; 

 студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та 

виправити свої помилки 

3 

 порівняно з  відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття 

трьох чи більше  пунктів, указаних вище (якщо вони  потрібний 

для розв’язання завдання); 

 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки “4 бали”; 

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені 

висновки хибні; 

 допущені грубі помилки і студент не може їх виправити 

1-2 бали 

 

 

 

 

 студент не готовий до заняття 0 балів 

 


