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Текст лекції
Вступ
До появи комп'ютерів криптографія складалася з алгоритмів на символьній основі. Різні
криптографічні алгоритми або замінювали одні символи іншими, або переставляли символи.
Кращі алгоритми робили і те, і інше, і по багато разів.
Сьогодні все значно складніше, але філософія залишається колишньою. Перша зміна
полягає в тому, що алгоритми стали працювати з бітами, а не символами. Це важливо хоча б з
точки зору розміру алфавіту з десятків елементів до 2. Більшість хороших криптографічних
алгоритмів досі комбінує підставлення і переставлення.
Класичні шифри переставлення
Шифр, перетворювання з якого змінюють лише порядок слідування символів вихідного
тексту, але не змінюють їх самих, називається шифром переставляння.
Типовим прикладом шифру переставляння є шифр Сцитала. Зазвичай відкритий текст
розбивається на відрізки однакової довжини і кожен відрізок шифрується незалежно. Нехай,
наприклад, довжина відрізків дорівнює 𝑛 та 𝛿 – взаємнооднозначне відбиття множини
{1, 2, . . . , 𝑛} в собі. Тоді шифр переставляння впроваджується у такий спосіб: відрізок
відкритого тексту 𝑥1 . . . 𝑥𝑛 перетворюється на відрізок шифрованого тексту 𝑥𝛿(1) . . . 𝑥𝛿(𝑛) .
Візьмемо ціле додатне число, скажімо, 5; розташуємо числа від 1 до 5 у дворядковий запис,
в якому другий рядок – довільне переставляння чисел верхнього рядка:
1
2
3
4
5
3
2
5
1
4
Цю конструкцію називають підставлянням, а число 5 – його ступенем.
Зашифруємо фразу «ДО БУЛАВИ ТРЕБА ГОЛОВИ». У цій фразі 19 літер. Доповнимо її
довільною літерою (наприклад Ь) до найближчого числа, кратного до 5, тобто 20. Напишемо
цю доповнену фразу без пропусків, водночас розбивши її на п'ятизнакові групи:
ДОБУЛ АВИТР ЕБАГО ЛОВИЬ
Літери кожної групи переставимо відповідно до зазначеного дворядкового запису за таким
правилом: перша літера ставиться на третє місце, друга – на друге, третя – на п'яте, четверта –
на перше і п'ята – на четверте. Отриманий текст виписуємо без пропусків:
УОДЛБТВАРИГБЕОАИОЛЬВ
При розшифровуванні текст розбивається на групи по п'ять літер, які переставляються у
зворотному порядку: перша – на четверте місце, друга – на друге, третя – на перше, четверта –
на п'яте і п'ята – на третє. Ключем шифру є обране число 5 і порядок розташування чисел у
нижньому рядку дворядкового запису. Video
"Магічні квадрати"
1.
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"Магічними квадратами" називають квадратні таблиці з вписаними в їхні клітинки
послідовними натуральними числами, розпочинаючи від 1, що вони дають у сумі по кожному
стовпцю, кожному рядку і кожній діагоналі одне й те саме число.
Кількість "магічних квадратів" швидко зростає зі збільшенням розміру квадрата. Кількість
"магічних квадратів" 44 становить 880, а кількість "магічних квадратів" 55 – близько 250
000.
Уперше ці квадрати виникли в Китаї, де їм було надавано певної "магічної" сили. Наведемо
приклад: у квадрат розміром 44 вписуються цифри від 1 до 16.
Зашифровування за "магічним квадратом" здійснюється у
такий спосіб. Наприклад, треба зашифрувати фразу:
«ПРИЛІТАЮ СЬОГОДНІ».
Літери цієї фрази вписуються послідовно до квадрата
відповідно до записаних в них чисел, а в порожні клітинки (якщо
такі є) проставляють довільні літери.
Після цього зашифрований текст записується вже в рядок:
ІИРОІЬОЮСТАГЛНДП
При розшифровуванні текст вписується до квадрата – й
відкритий текст зчитується в послідовності чисел "магічного
квадрата".
Даний шифр – звичайний шифр переставляння, але вважалося,
що особливої стійкості йому надає чаклунство "магічного квадрата".
Табличні шифри переставляння
Одним з найпримітивніших табличних шифрів переставляння є просте переставляння, для
якого за ключ слугує розмір таблиці. Цей метод шифрування є подібний до шифру Сцитала.
Наприклад, повідомлення
МАЄШ ГОЛОВУ, МАЙ ЖЕ РОЗУМ
записується в таблицю по черзі по стовпцях. Розглянемо
результат заповнення таблиці з п’яти рядків і чотирьох стовпців:
Після заповнення таблиці текстом повідомлення по стовпцях
для формування шифротексту зчитують зміст таблиці по рядках.
Якщо шифротекст записувати групами по п'ять літер, виходить
таке шифроване повідомлення:
МОМРА ЛАОЕО ЙЗШВЖ УГУЕМ
Природно, відправник і одержувач повідомлення повинні заздалегідь домовитися про
спільний ключ у вигляді розміру таблиці. Слід зауважити, що сполучення літер шифротексту
в п’ятилітерні групи не входить до ключа шифру і здійснюється для зручності запису
шифротексту. При розшифровуванні дії виконуються у зворотному порядку.
Шифри маршрутного переставляння
Широкого розповсюдження набули шифри переставляння, котрі використовують певну
геометричну фігуру. Перетворення з цього шифру полягають у тому, що до фігури вихідний
текст уписується в перебігу одного маршруту, а потім – в перебігу іншого – виписується з неї.
Такий шифр називають маршрутним переставлянням. Наприклад, можна вписувати вихідне
повідомлення до прямокутної таблиці, обравши такий маршрут: по горизонталі, розпочинаючи
з лівого верхнього кута по черзі в напрямках ліворуч праворуч та праворуч ліворуч. В порожні
клітинки проставляють довільні літери. Виписуватимемо ж повідомлення за іншим
маршрутом: по вертикалі, розпочинаючи з верхнього правого кута і рухаючись по черзі зверху
донизу і знизу догори.
Зашифруємо, наприклад, зазначеним способом фразу:
ПРИКЛАД МАРШРУТНОГО ПЕРЕСТАВЛЯННЯ
Використовуючи прямокутник розміру 48, отримаємо таблицю:
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Зашифрована фраза має вигляд:
МАТАВСРДАШЕЛЯРРЛКУЕННПТИРНОЯЬГОП
Теоретично маршрути можуть бути значно більш витонченими, однак заплутаність
маршрутів ускладнює використання таких шифрів.
Шифрування за допомогою шифрів одиночного переставляння за ключем
Метод шифрування, називаний одиночним переставлянням за ключем, полягає в тім, що
стовпці таблиці переставляються за ключовим словом, фразою чи набором чисел довжиною в
рядок таблиці.
Застосуємо у якості ключа, наприклад, слово ПЕЛИКАН.
Заповнимо
текстом
повідомлення
і
Після переставляння отримаємо:
ключовим словом таблицю:

У верхньому рядку 1-ї таблиці записано ключ, а номери під літерами ключа визначено
відповідно до природного порядку відповідних літер ключа в абетці. Якби в ключі зустрілися
однакові літери, їх було б пронумеровано в порядку ліворуч→праворуч.
У результуючій таблиці стовпці переставлено відповідно до упорядкованих номерів літер
ключа. При зчитуванні її вмісту по рядках і записуванні шифротексту групами по п'ять літер
дістанемо шифроване повідомлення:
ГНВЕП ЛТОАА ДРНЕВ ТЕЬИО РПОТМ БЧМОР СОЫЬИ
Для забезпечення додаткової скритності можна вдруге зашифрувати повідомлення, яке вже
пройшло шифрування. Такий метод шифрування називається подвійним переставлянням. У
разі подвійного переставляння стовпців і рядків таблиці переставляння визначаються окремо
для стовпців і окремо для рядків. Спочатку в таблицю записується текст повідомлення, а потім
по черзі переставляються стовпці, а за ними рядки. При розшифровуванні порядок
переставлянь має бути зворотним.
Шифрування
за
допомогою
поворотних ґрат
Для
використання
шифру,
називаного поворотними ґратами,
виготовляється
трафарет
з
прямокутного аркуша паперу розміру
2𝑚 × 2𝑘 клітинок. У трафареті
вирізано 𝑚𝑘 клітинок у такий спосіб,
що при накладенні його на чистий аркуш паперу того самого розміру у чотири можливих
способи його вирізи цілковито покривають усю площу аркуша.
Літери повідомлення послідовно вписуються у вирізи трафарету (по рядках, у кожнім
рядку в напрямку ліворуч→праворуч) при кожнім з чотирьох його можливих положень у
5

заздалегідь установленому порядку.
Пояснімо процес шифрування на прикладі. Нехай за ключ використовуються ґрати 610.
Зашифруємо за їхньою допомогою текст
ШИФРРЕШЕТКАЯВЛЯЕТСЯЧАСТНЫМС −
ЛУЧАЕМШИФРАМАРШРУТНОЙПЕРЕСТАНОВКИ
Наклавши ґрати на аркуш паперу, вписуємо перші п’ятнадцять (за кількістю вирізів) літер
повідомлення:
ШИФРРЕШЕТКАЯВЛЯ …
Знявши ґрати, ми побачимо текст, поданий на рис. 2.1. Повернімо ґрати на 180°. У
„віконечках” з'являться нові, ще не заповнені клітинки. Вписуємо в них наступні п'ятнадцять
літер. Вийде запис, наведений на рис. 2.2. Потім повертаємо ґрати на інший бік і зашифровуємо
залишок тексту в аналогічний спосіб (рис. 2.3 та 2.4).

Рис. 2.1

Рис. 2.2

Рис. 2.3
Рис. 2.4
Одержувач повідомлення, котрий має точно такі самі ґрати, без утруднень прочитає
вихідний текст, накладаючи ґрати на шифротекст по порядку у чотири способи.
Можна довести, що кількість можливих трафаретів, тобто кількість ключів шифру "ґрати",
становить 𝑇 = 4𝑚𝑘 . Цей шифр призначено для повідомлень довжини 𝑛 = 4𝑚𝑘. Кількість
всіх переставлянь у тексті такої довжини становитиме (4𝑚𝑘)!, що в багато разів більше за
кількість Т. Однак вже при розмірі трафарету 88 кількість можливих ґрат перевершує чотири
мільярди. Відео приклад.
Види шифрів підставляння
Шифром підставляння називається шифр, який кожен символ відкритого тексту в
шифротексті замінює іншим символом. Одержувач інвертує підстановку шифротекста,
відновлюючи відкритий текст. У класичній криптографії існує чотири типи шифрів
підставляння.
Простий шифр підставляння, або одноабетковий шифр, - кожен символ відкритого
тексту замінює відповідним символом шифротекста.
Однозвучний шифр підставляння - один символ відкритого тексту відображається
на декілька символів шифротекста. Наприклад, "А" може відповідати 5, 13, 25 або 56,
"В" - 7, 19, 31 або 42 і так далі.
Поліграмний шифр підставляння - це шифр, який блоки символів шифрує по
групах. Наприклад, "ABA" може відповідати "RTQ", "ABB" може відповідати "SLL" і
так далі.
Шифр складної заміни (багатоабетковий шифр) складається з декількох простих
шифрів підставляння. Наприклад, можуть бути використані п'ять різних простих
2.
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фільтрів підставляння; кожен символ відкритого тексту замінюється з використанням
одного конкретного шифру.
Шифри простої заміни (одноабеткового підставляння).
Як відкритий текст, так і шифротекст утворюються з літер, котрі входять у кінцеву
множину символів, називаних абеткою. Прикладами абеток є кінцева множина усіх великих
літер, кінцева множина усіх великих і малих літер та цифр і т. п. У загальному вигляді певну
абетку  можна подати в такий спосіб:
∑ = {𝑎0 𝑎1 𝑎2 . . . 𝑎𝑚−1 }
Поєднуючи за певним правилом літери з абетки , можна створити нові абетки:

абетку 2, яка має m2 біграм 𝑎0 𝑎0 , 𝑎0 𝑎1 , … , 𝑎𝑚−1 𝑎𝑚−1 ;

абетку 3, яка має m3 триграм 𝑎0 𝑎0 𝑎0 , 𝑎0 𝑎0 𝑎1 , … , 𝑎𝑚−1 𝑎𝑚−1 𝑎𝑚−1 ;
Тоді, поєднуючи по 𝑛 літер, дістаємо абетку n, яка має 𝑚𝑛 𝑛-грам.
Наприклад, англійська абетка
∑ = {𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 … 𝑊𝑋𝑌𝑍},
яка містить 𝑚 = 26 літер, дозволяє згенерувати за допомогою операції конкатенації
абетку з 262 = 676 біграм
𝐴𝐴, 𝐴𝐵, … , 𝑌𝑍, 𝑍𝑍,
абетку з 263 = 17576 триграм
𝐴𝐴𝐴, 𝐴𝐴𝐵, … , 𝑍𝑍𝑌, 𝑍𝑍𝑍
тощо.
При виконанні криптографічних перетворень корисно замінювати літери абетки на цілі
числа – 0, 1, 2, 3, . .. Це дозволяє спростити виконання необхідних алгебраїчних маніпуляцій.
Наприклад, можна установити взаємно однозначну відповідність поміж українською абеткою
∑укр = {АБВГГ′Д … ЮЯ}
та множиною цілих
𝑍̅33 = {0, 1, 2, 3, … , 32};
поміж російською абеткою
∑рос = {АБВГДЕ … ЮЯ}
та множиною цілих
̅ = {0, 1, 2, 3, … , 31};
𝑍32
поміж англійською абеткою
∑англ = {𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 … 𝑌𝑍}
та множиною цілих
̅ = {0, 1, 2, 3, … , 25}
𝑍26
(див. табл. 2.1, 2.2 та 2.3).
Надалі буде зазвичай використовуватися абетка
𝑍̅𝑚 = {0, 1, 2, 3, … , 𝑚 – 1},
яка містить 𝑚 «літер» (у вигляді чисел).
Заміна літер традиційної абетки числами дозволяє більш чітко сформулювати основні
концепції та прийоми криптографічних перетворень. Водночас у більшості ілюстрацій
використовуватиметься абетка природної мови.
Таблиця 2.1 – Відповідність поміж
українською абеткою та множиною цілих
̅ = {0, 1, 2, 3, … , 32};
𝑍33

Таблиця 2.2 – Відповідність поміж російською
абеткою та множиною цілих
𝑍̅32 =
{0, 1, 2, 3, … , 31};
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Таблиця 2.3 – Відповідність поміж англійською абеткою та множиною цілих
̅ = {0, 1, 2, 3, … , 25}
𝑍26

Текст з 𝑛 літерами абетки 𝑍̅𝑚 можна розглядати як 𝑛-граму
𝑥̅ = {𝑥0 , 𝑥1 , … , 𝑥𝑛−1 },
̅ , 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, для певного цілого 𝑛 = 1, 2, 3, …
де 𝑥𝑖 ∈ 𝑍𝑚
̅
̅ .
Через 𝑍𝑚,𝑛
позначатимемо множину 𝑛-грам, утворених з літер множини 𝑍𝑚
Криптографічне перетворення Е являє собою сукупність перетворень
𝐸 = {𝐸 (𝑛) : 1 ≤ 𝑛 < ∞};
̅
̅
𝐸 (𝑛) : 𝑍𝑚,𝑛
→ 𝑍𝑚
(𝑛)
̅
Перетворення 𝐸 визначає, як кожна 𝑛-грама відкритого тексту 𝑥̅ 𝜖 𝑍𝑚,𝑛
замінюється на 𝑛
-граму шифротексту 𝑦̅, тобто
̅
𝑦̅ = (𝑥̅ ), 𝑥̅ , 𝑦̅𝜖𝑍𝑚,𝑛
при цьому неодмінною є вимога взаємної однозначності перетворення 𝐸 (𝑛) на множину
̅
𝑍𝑚,𝑛 .
Криптографічна система може трактуватися як сімейство криптографічних перетворень
̅ },
𝐸̅ = {𝐸𝐾 ∶ 𝐾 ∈ 𝐾
позначених параметром 𝐾, називаним ключем.
̅.
Множина значень ключа утворює ключовий простір 𝐾
Класичні методи шифрування відрізняються симетричною функцією зашифровування. До
них відносять шифри переставляння, шифри простої й складної заміни, а також певні їхні
модифікації й комбінації. Слід зазначити, що комбінації шифрів переставлянь й шифрів заміни
утворюють усе різноманіття застосовуваних на практиці симетричних шифрів.
Легко навести математичний опис шифру заміни. Нехай 𝑋 и 𝑌 – дві абетки (відкритого й
шифрованного тексту відповідно), котрі складаються з однакової кількості символів. Нехай
також 𝑔: 𝑋 → 𝑌 – взаємно однозначне відбиття 𝑋 в 𝑌. Тоді шифр заміни впливає у такій спосіб:
відкритий текст 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 перетворюється на шифрований текст 𝑔(𝑥0 ), 𝑔(𝑥1 ), … , 𝑔(𝑥𝑛−1 ).
Задачі
2.1. Розшифруйте повідомлення Я ′ В О З К З, здобуте внаслідок перетворення за
допомогою підставляння

2.2. Зашифруйте за допомогою „магічного квадрата” 44 фразу: «БЕРЕЖІТЬ ДРУЗІВ! ».
2.3. Розшифруйте повідомлення ОИРМ ЕОСЮ ВТАЬ ЛГОП, здобуте за допомогою
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„магічного квадрата” 44.
2.4
Зашифруйте
методом
подвійного
переставляння
повідомлення
ПОЧИНАТИ ПЕРЕДАЧУ. Ключем до шифру слугує послідовність номерів стовпців 4132 й
номерів рядків 3142 вихідної таблиці. Шифротекст зчитувати блоками по чотири літери.
2.5 Шифротекст ТЮАЕ ООГМ РЛИП ОЬСВ здобуто методом подвійного переставляння з
ключем, наведеним у завданні 2.4. Віднайти вихідне повідомлення.
Контрольні питання
1. Яким чином формується шифр переставлення Сцитала?
2. Яким чином формується шифр переставлення "Магічні квадрати"?
3. Яким чином формується табличний шифр переставляння?
4. Навести приклад шифру маршрутного переставляння.
5. Навести приклад шифрування за допомогою шифрів одиночного переставляння за
ключем.
6. Яким чином здійснюється шифрування за допомогою поворотних ґрат?
7. Які типи шифрів підставляння розрізняють у класичній криптографії?
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