МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки факультету №4

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни "Прикладна криптологія"
обов’язкових компонент
освітньої програми першого рівня вищої освіти
125 "Кібербезпека" (Протидія кіберзлочинності)

Харків 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 19.09.19 № 08

СХВАЛЕНО
Вченою радою факультету №4
Протокол від 28.08.19 № 07

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
Протокол від 17.09.19 № 09

Розглянуто на засіданні кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки
(протокол від 27.08.19 № 03)

Розробник: професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки ХНУВС,
к.т.н. доцент Носов В.В.
Рецензенти:
доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету №4
Харківського національного університету внутрішніх справ к.т.н. доцент
Тулупов В.В.
професор кафедри штучного інтелекту факультету комп’ютерних наук Харківський
Національного університету радіоелектроніки, д.т.н. професор Петров К.Е.

2

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до освітньої програми
першого рівня вищої освіти спеціальності 125 "Кібербезпека" (Протидія кіберзлочинності).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є прикладні аспекти криптографічних
шифрів, алгоритмів і протоколів.
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна спирається на вищу математику,
теорію інформації та кодування і формує знання для засвоєння дисциплін: Кібербезпека,
Цифрова криміналістика, Управління та організація в сфері інформаційної безпеки, Безпека
електронних платіжних систем.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем: Криптосистеми з секретним
ключом; Криптосистеми з публічним ключом; Криптографічні протоколи.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Прикладна криптографія" є
ознайомлення з теоретичними основами криптографії та прикладними аспектами її
застосування.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Прикладна криптографія" є:
 закладання основ знань та умінь використання криптографічних систем;
 формування навичок аналізу криптографічних систем і протоколів при
забезпеченні кібербезпеки.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати: концепції шифрування з секретним ключем; теоретичні основи досконалої і
обчислювальної секретності; доказовість безпечності криптографії; методи
автентифікації повідомлень; концепції шифрування з публічним ключем; цифрові
підписи; криптографічні протоколи;
вміти: здійснювати криптографічний аналіз криптограм класичних шифрів;
дотримуватися умов безпеки криптосистем з секретним ключем; реалізовувати
окремі операції шифрів симетричної і асиметричної криптографії, функції
гешування в пакетах математичного моделювання; застосовувати програмні
реалізації алгоритмів симетричної і асиметричної криптографії, електронного
цифрового підпису; аналізувати криптографічні протоколи; проводити тестові
атаки на ключову інформацію реалізованих криптографічних алгоритмів.
1.4. Форма підсумкового контролю (залік, екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/8 кредитів ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Криптосистеми з секретним ключом
Концепції шифрування з секретним ключем. Криптоаналіз шифру Віженера. Принципи
сучасної криптографії. Теоретичні основи досконалої секретності. Одноразовий блокнот
(шифр Вернама). Обчислювальна секретність. Псевдовипадкові послідовності. Доказовість
безпечності криптографії. Поняття дуже сильної безпеки та псевдовипадкові функції блокових
шифрів. CPA-безпечні криптографічні перетворення. Chosen-Ciphertext і Padding-Oracle атаки.
Коди автентифікації повідомлення. Хеш функції та шифрування з автентифікацією.
Тема № 2. Криптосистеми з публічним ключом
Обчислення модулярної арифметики та алгебраїчні групи. Важкі теоретико-числові
проблеми. Концепції шифрування з публічним ключем. Розподіл ключів та шифрування з
публічним ключем. Алгоритми шифрування з публічним ключем. Алгоритми цифрових
підписів. Схеми ідентифікації та інфраструктура відкритих ключів.
Тема № 3. Криптографічні протоколи
Основні відомості про криптопротоколи: розподілу ключів, аутентифікації сторін, доказу
з нульовим знанням, сліпих підписів, розсіяної передачі, безпечних виборів, обчислень з
декількома учасниками, електронних грошей.
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3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті
1. Дистанційний курс University of Maryland by Jonathan Katz "Криптографія".
https://www.coursera.org/course/cryptography.
2. Тилборг ван Х.К. Основы криптологии. Профессиональное руководство и
интерактивный учебник. — М.: Мир, 2006.
3. Захарченко М.В., Йона Л.Г., Щербина Ю.В., Онацький О.В. Розвинення криптології
та її місце в сучасному суспільстві : Навч. посібник. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова,
2003. – 80 с.
4. Богуш В.М., Мухачов В.А. Криптографічні застосування елементарної теорії чисел.
Навчальний посібник. - К.: ДУIКТ, 2006. - 126 с..
5. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы и исходные
тексты на языке С. – М.: Издательство ТРИУМФ, 2003.
6. Конахович Г. Ф., Пузыренко А. Ю. Компьютерная стеганография. Теория и
практика. — К.: “МК- Пресс”, 2006. — 288 с., ил.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
1. Концепції шифрування з секретним ключем.
2. Методи криптоаналізу шифру Віженера.
3. Принципи сучасної криптографії.
4. Теоретичне обґрунтування досконалої секретності.
5. Одноразовий блокнот (шифр Вернама).
6. Обчислювальна секретність.
7. Формування псевдовипадкових послідовностей.
8. Доказовість безпечності криптографії.
9. Поняття дуже сильної безпеки
10. Псевдовипадкові функції блокових шифрів.
11. CPA-безпечні криптографічні перетворення.
12. Chosen-Ciphertext атаки на шифртекст.
13. Padding-Oracle атаки на шифртекст.
14. Коди автентифікації повідомлення.
15. Хеш функції.
16. Шифрування з автентифікацією.
17. Основні обчислення модулярної арифметики
18. Поняття і властивості алгебраїчних груп.
19. Важкі теоретико-числові проблеми.
20. Концепції шифрування з публічним ключем.
21. Розподіл ключів публічним ключем
22. Алгоритми шифрування з публічним ключем.
23. Алгоритми цифрових підписів.
24. Схеми ідентифікації
25. Інфраструктура відкритих ключів.
26. Поняття криптопротоколів.
27. Криптопротоколи розподілу ключів.
28. Криптопротоколи аутентифікації сторін.
29. Криптопротоколи доказу з нульовим знанням.
30. Криптопротоколи сліпих підписів.
31. Криптопротоколи розсіяної передачі.
32. Криптопротоколи електронних грошей.
33. Криптопротоколи обчислень з декількома учасниками.
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