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Текст лекції
Вступ
Одним із шифрів підставляння є метод складання відкритого тексту за модульною
арифметикою з ключовою послідовністю символів, довжина якої не менше відкритого тексту.
Одноразовий блокнот
У теорії існує ідеальний спосіб шифрування. Одна із його назв - одноразовий блокнот. Цей
шифр був винайдений в 1917 році Мейджор Джозефом Моборн (Major Joseph Mauborgne) і
Гілбертом Вернамом (Gilbert Vernam) з AT&T. У класичному розумінні одноразовий блокнот
є великою неповторним послідовністю символів ключа, розподілених випадковим чином,
написаних на шматочках паперу і приклеєних до листу блокнота. Спочатку це була одноразова
стрічка для телетайпів. Відправник використовував кожен символ ключа блокнота для
шифрування тільки одного символу відкритого тексту. Шифрування являє собою додавання
по модулю 26 символу відкритого тексту і символу ключа з одноразового блокнота.
Кожен символ ключа використовується тільки один раз і для єдиного повідомлення.
Відправник шифрує повідомлення і знищує використані сторінки блокнота або використану
частину стрічки. Одержувач, у свою чергу, використовуючи точно такий же блокнот,
дешифрує кожен символ шифротексту. Розшифрувавши повідомлення, одержувач знищує
відповідні сторінки блокнота або частину стрічки. Нове повідомлення - нові символи ключа.
Наприклад, якщо повідомленням є:
𝑂𝑁𝐸𝑇𝐼𝑀𝐸𝑃𝐴𝐷
а ключова послідовність у блокноті:
𝑇𝐵𝐹𝑅𝐺𝐹𝐴𝑅𝐹𝑀
то шифротекст буде виглядати як:
𝐼𝑃𝐾𝐿𝑃𝑆𝐹𝐻𝐺𝑄
так як
𝑂 + 𝑇 𝑚𝑜𝑑 26 = 𝐼
𝑁 + 𝐵 𝑚𝑜𝑑 26 = 𝑃
𝐸 + 𝐹 𝑚𝑜𝑑 26 = 𝐾
и т.д.
У припущенні, що зловмисник не зможе отримати доступ до одноразового блокноту,
використаному для шифрування повідомлення, ця схема абсолютно безпечна. Дане
шифрування повідомлення на вигляд відповідає будь-якому відкритому повідомленню того ж
розміру.
Так як всі ключові послідовності абсолютно однакові (символи ключа генеруються
випадковим чином), у супротивника відсутня інформація, що дозволяє піддати шифротекст
криптоаналізу. Фрагмент шифротексту може бути схожий на:
𝑃𝑂𝑌𝑌𝐴𝐸𝐴𝐴𝑍𝑋
що дешифрується як:
𝑆𝐴𝐿𝑀𝑂𝑁𝐸𝐺𝐺𝑆
або на:
𝐵𝑋𝐸𝐺𝐵𝑀𝑇𝑀𝑋𝑀
1.
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що дешифрується як:
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁𝐹𝐿𝑈𝐼𝐷
Так як всі відкриті тексти рівно імовірні, у криптоаналітика немає можливості визначити,
який з відкритих текстів є правильним. Випадкова ключова послідовність, складена з
невипадковим відкритим текстом, дає абсолютно випадковий шифротекст, і ніякі
обчислювальні потужності не зможуть це змінити.
Необхідно нагадати, що символи ключа повинні генеруватися випадковим чином. Будь-які
спроби розкрити таку схему стикаються зі способом, яким створюється послідовність символів
ключа. Використання генераторів псевдовипадкових чисел послаблює стійкість такого
алгоритму шифрування.
Інший важливий момент: ключову послідовність ніколи не можна використовувати вдруге.
Навіть якщо ви використовуєте блокнот розміром у кілька гігабайт, то якщо криптоаналітик
отримає кілька текстів з ключами, що повторюються, він зможе відновити відкритий текст.
Аналітик зрушить кожну пару шифротексту щодо один одного і підрахує число збігів в кожній
позиції. Якщо шифротекст зміщений правильно, співвідношення збігів різко зросте - точне
значення залежить від мови відкритого тексту. З цієї точки зору криптоаналіз не становить
труднощів. Це схоже на показник збігів, але порівнюються два різні "періоди". Не
використовуйте ключову послідовність повторно.
Ідея одноразового блокнота легко розширюється на двійкові дані. Замість одноразового
блокнота, що складається з букв, використовується одноразовий блокнот з бітів. Замість
складання відкритого тексту з ключем одноразового блокнота використовується 𝑋𝑂𝑅. Для
дешифрування застосовується 𝑋𝑂𝑅 до шифротексту з тим же одноразовим блокнотом. Все
інше не змінюється, і безпека залишається такою ж досконалою.
Однак існує кілька проблем. Так як ключові біти повинні бути випадковими, і не можуть
використовуватися знову, довжина ключовий послідовності повинна дорівнювати довжині
повідомлення. Одноразовий блокнот зручний для декількох невеликих повідомлень, але його
трудно використовувати для шифрування потоку даних у каналі зв’язку.

Рис. 3.1. Двійкова криптосистема з псевдовипадковою послідовністю {𝑠𝑖 }𝑖≥0
Одноразові блокноти використовуються й сьогодні, головним чином для надсекретних
каналів зв'язку з низькою пропускною здатністю. Багато повідомлень радянських шпигунів
зашифровані з використанням одноразових блокнотів. Ці повідомлення нерозкриті сьогодні і
назавжди залишаться нерозкритими. На цей факт не вплине час роботи суперкомп'ютерів над
цією проблемою.
Накладання гами шифру на відкритий текст
Під гамуванням розуміють процес накладання за певним законом гами шифру на відкриті
дані. Гама шифру – це псевдовипадкова послідовність, створена за заданим алгоритмом для
зашифровування відкритих даних і розшифровування зашифрованих даних.
Процес зашифровування полягає в генеруванні гами шифру і накладенні здобутої гами на
вихідний відкритий текст у зворотний спосіб, наприклад з використанням операції додавання
за модулем 2.
(𝑖)
Слід зазначити, що перед зашифровуванням відкриті дані розбивають на блоки 𝑇0
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однакової довжини, зазвичай по 64 біти. Гама шифру створюється у вигляді послідовності
(𝑖)
блоків 𝑇ш аналогічної довжини.
Рівняння зашифровування можна записати у вигляді
(𝑖)
(𝑖)
(𝑖)
𝑇ш = Гш ⨁𝑇0 , 𝑖 = 1 … 𝑀,
(𝑖)
(𝑖)
(𝑖)
де 𝑇ш – 𝑖-й блок шифру; Гш - 𝑖-й блок гами шифру; 𝑇0 – 𝑖-й блок відкритого тексту;
𝑀 - кількість блоків відкритого тексту.
Процес розшифровування зводиться до повторного генерування гами шифру і накладення
цієї гами на зашифровані дані. Рівняння розшифровування має вигляд
(𝑖)
(𝑖)
(𝑖)
𝑇0 = Гш ⨁𝑇ш .
Здобутий цим методом шифротекст є вельми складним для розкриття, оскільки тепер ключ
є змінним. По суті, гама шифру повинна змінюватися у випадковий спосіб для кожного
зашифровуваного блока. Якщо період гами перевищує довжину всього зашифровуваного
тексту і зловмисникові невідома жодна з частин відкритого тексту, то такий шифр можна
розкрити
лише безпосереднім
перебиранням усіх варіантів ключа. У цьому разі
криптостійкість шифру визначається довжиною ключа.
Методи генерування псевдовипадкових послідовностей чисел
При шифруванні методом гамування як ключ використовується випадковий рядок бітів,
котрий поєднується з відкритим текстом, також поданим у двійковому вигляді (наприклад А =
00000, У = 00001, З = 00010 і т. д.), за допомогою побітового додавання за модулем 2 – і
в результаті виходить шифрований текст.
Генерування випадкових двійкових послідовностей великої довжини є однією з важливих
проблем класичної криптографії. Для розв’язання цієї проблеми широко використовуються
генератори двійкових псевдовипадкових послідовностей.
Генеровані псевдовипадкові ряди чисел часто називають гаммою шифру, чи просто
гаммою (за назвою літери 𝛾 грецької абетки, часто використовуваної в математичних
формулах для позначання випадкових величин).
Зазвичай для генерування послідовності псевдовипадкових чисел застосовують
комп'ютерні програми, котрі, хоча й називаються генераторами випадкових чисел, насправді
видають детерміновані числові послідовності, котрі за своїми властивостями є надто схожі на
випадкові.
До криптографічно стійкого генератора псевдовипадкової послідовності чисел (гами
шифру) пред'являються деякі вимоги.
Вимога до випадковості послідовності: у який спосіб можна переконатися, що
псевдовипадкова гамма конкретного генератора є насправді випадковою? S.W. Golomb
сформулював три постулати, яким повинна задовольняти двійкова періодична послідовність,
щоб називатися псевдовипадковою. Перш ніж привести їх, введемо необхідну термінологію.
Визначення 3.1
Послідовність {𝑠𝑖 }𝑖≥0 зветься періодичною з періодом 𝑝, якщо 𝑝 — найменше
натуральне число, для якого
𝑠𝑖+𝑝 = 𝑠𝑖 для усіх 𝑖 ≥ 0.
Відрізок довжини 𝑘 є підпослідовність з {𝑠𝑖 }𝑖≥0 , що складається з 𝑘 ідентичних символів,
обмежена іншими символами. Якщо відрізок починається в момент 𝑡, то справедливі умови
𝑠𝑡−1 ≠ 𝑠𝑡 = 𝑠𝑡+1 = ⋯ = 𝑠𝑡+𝑘−1 ≠ 𝑠𝑡+𝑘
Розрізняємо такі відрізки:
3.

𝑘

⏞ . .1 0,
блок довжини 𝑘: 0 11.
𝑘

⏞ . .0 1.
лакуна довжини 𝑘: 1 00.
Автокореляція 𝐴𝐶(𝑘) періодичної послідовності {𝑠𝑖 }𝑖≥0 з періодом 𝑝 визначається
формулою:
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𝐴(𝑘) − 𝐷(𝑘)
,
(3.1)
𝑝
де 𝐴(𝑘) (відповідно, 𝐷(𝑘)) позначає число збігів (відповідно, розбіжностей) на повному
періоді між {𝑠𝑖 }𝑖≥0 і {𝑠𝑖+𝑘 }𝑖≥0 ; другою послідовністю є послідовність {𝑠𝑖 }𝑖≥0 , зрушена вліво на
𝑘 позицій. Таким чином,
𝐴(𝑘) = |{0 ≤ 𝑖 < 𝑝|𝑠𝑖 = 𝑠𝑖+𝑘 }|,
𝐷(𝑘) = |{0 ≤ 𝑖 < 𝑝|𝑠𝑖 ≠ 𝑠𝑖+𝑘 }|.
Зауважимо, що можна також написати 𝐴𝐶 = (2 ∙ 𝐴(𝑘) − 𝑝)/𝑝.
Приклад 3.1
Розглянемо періодичну послідовність з періодом 𝑝, задану її першими 𝑝 елементами.
За допомогою функцій Count, Length, Mod, RotateLeft і Table пакету "Mathematica" легко
обчислюються всі значення автокореляційної функції 𝐴𝐶(𝑘), 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝 − 1.
𝐴𝐶(𝑘) =

segment = {1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0};
p = Length[segment];
Table[2*Count[Mod[
segment - RotateLeft[segment,k],2],0] - p) / p, {k, 0, p – 1}]
|| {1, 0, 0, 0, -1/2, 0, 0, 0}
Якщо 𝑘 кратно 𝑝, одержуємо 𝐴(𝑘) = 𝑝, 𝐷(𝑘) = 0, так що 𝐴𝐶 = 1. У цьому випадку
говорять про внутрішньофазову автокореляцію. Якщо 𝑝 поділяє 𝑘, то говорять про позафазову
автокореляцію. У цьому випадку значення 𝐴𝐶 лежить між −1 і +1.
Визначення 3.2 (Golombs Randomness Postulates)
G1: Кількість нулів і одиниць в одному періоді приблизно збігається, тобто ймовірності їх
появи 𝑝/2, якщо 𝑝 парне, і (𝑝 ± 1)/2, якщо 𝑝 непарне.
G2: Половина відрізків в циклі мають довжину 1, чверть відрізків мають довжину 2, восьма
частина відрізків мають довжину 3 і т.д .; крім того, половина відрізків даної довжини лакуни, інша половина - блоки.
G3: позафазова автокореляція 𝐴𝐶(𝑘) має одне і те ж значення для всіх 𝑘.
G1 стверджує, що нулі і одиниці зустрічаються приблизно з однією і тією ж імовірністю.
Їх появи легко підрахувати за допомогою функції Count пакету "Mathematica".
segment = {1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0};
Count[segment,0]
Count[segment,1]
|| 5
|| 3
G2 стверджує, що після комбінації 011 символ 0 (приводить до блоку довжини 2) має ту ж
ймовірність, що і символ 1 (приводить до блоку довжини ≥3), і т.п. Таким чином, G2 говорить,
що конкретні 𝑛-грами зустрічаються з рівними частотами. Ці частоти можна обчислити за
допомогою функцій Count, Length, RotateLeft, Table і Take пакету "Mathematica":
segment={0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1};
p = Length[segment];
ngram = {1, 0, 1}; k = Length[ngram];
Count[Table[Take [
RotateLeft[segment, i], k] == ngram, {i, p}], True]
|| 3
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Інтерпретація постулату G3 більш важка. Ця умова каже, що число збігів в даній
послідовності і в її зрушеній версії не дає ніякої інформації про період послідовності, якщо
зсув не кратний періоду.
Є також властивості криптографічного природи, яким повинна задовольняти послідовність
{𝑠𝑖 }𝑖≥0 на рис. 3.1.
С1: період послідовності {𝑠𝑖 }𝑖≥0 повинен бути дуже великим (величиною порядку 1050);
С2: послідовність {𝑠𝑖 }𝑖≥0 повинна легко генеруватися;
С3: знання частини відкритого тексту і відповідного шифротекста (атака з відомим
відкритим текстом) не повинно дозволити криптоаналітику згенерувати всю послідовність
{𝑠𝑖 }𝑖≥0 .
Один з перших способів генерування псевдовипадкових чисел на ЕОМ запропонував 1946
року Джон фон Нейман. Суть цього способу полягає в тому, що кожне наступне випадкове
число утворюється зведенням до квадрата попереднього числа з відкиданням цифр молодших
і старших розрядів. Однак цей спосіб виявився ненадійним – і від нього невдовзі відмовились.
З відомих процедур генерування послідовності псевдовипадкових цілих чисел найчастіше
застосовується так званий лінійний конгруентний генератор.
Цей генератор продукує послідовність псевдовипадкових чисел 𝑌1 , 𝑌2 , . . . , 𝑌𝑖−1 , 𝑌𝑖 , . . .,
використовуючи співвідношення
𝑌𝑖 = (𝑎 ∙ 𝑌𝑖−1 + 𝑏)mod 𝑚,
де 𝑌𝑖 – 𝑖-тe (поточне) число послідовності; 𝑌𝑖−1 – попереднє число послідовності; 𝑎, 𝑏 та 𝑚
– константи; 𝑚 – модуль; 𝑎 – множник (коефіцієнт); 𝑏 – приріст. Поточне псевдовипадкове
число 𝑌𝑖 дістають з попереднього числа 𝑌𝑖−1 множенням його на коефіцієнт 𝑎, додаванням з
приростом 𝑏 та обчисленням остачі від ділення на модуль 𝑚. Дане рівняння генерує
псевдовипадкові числа з періодом повторювання, котрий залежить від обраних значень
параметрів 𝑎, 𝑏 та 𝑚 і може сягати значення 𝑚. Значення модуля 𝑚 обирається рівним 2𝑛
або простому числу, наприклад 𝑚 = 231 – 1. Приріст 𝑏 має бути взаємно простим з 𝑚,
коефіцієнт 𝑎 має бути непарним числом.
Конгруентні генератори, що працюють за алгоритмом, запропонованим Національним
бюро стандартів США, використовуються, зокрема, в системах програмування. Ці генератори
мають довжину періоду 224 і добрі статистичні властивості. Однак така довжина періоду є
замала для криптографічних застосовувань. Окрім того, доведено, що послідовності,
генеровані конгруентними генераторами, не є криптографічно стійкі.
Існує спосіб генерування послідовностей псевдовипадкових чисел на підставі лінійних
рекурентних співвідношень.
Розглянемо рекурентні співвідношення та їхні різницеві рівняння:
𝑘

𝑘

∑ ℎ𝑗 𝑎𝑖+𝑗 = 0; 𝑎𝑖+𝑘 = − ∑ ℎ𝑗 𝑎𝑖+𝑗 ,
𝑗=0

(3.2)

𝑗=0

де ℎ𝑗 ≠ 0, ℎ𝑘 = 1 і кожне ℎ𝑖 належить до поля 𝐺𝐹(𝑞).
Рішенням цих рівнянь є послідовність елементів 𝑎0 , 𝑎1 , …, поля 𝐺𝐹(𝑞). Співвідношення
(3.2) визначає правило обчислення 𝑎𝑘 за відомими значеннями величин 𝑎0 , 𝑎1 , … , 𝑎𝑘−1 . Потім
за відомими значеннями визначають 𝑎𝑘+1 і т. д. Як наслідок за початковими значеннями
𝑎0 , 𝑎1 , … , 𝑎𝑘−1 можна побудувати нескінченну послідовність, причому кожен її наступний член
визначається з 𝑘 попередніх. Послідовності такого виду легко реалізовуються на комп'ютері;
при цьому реалізація виходить особливо простою, якщо всі ℎ𝑖 та 𝑎𝑖 набувають значень 0 та 1 з
поля 𝐺𝐹(2).
На рис. 3.2 подано лінійну послідовну перемикальну схему, яку може бути використано
для обчислення суми (3.2) і, отже, для обчислення значення 𝑎𝑘 за значеннями 𝑘 попередніх
членів послідовності. Вихідні величини 𝑎0 , 𝑎1 , … , 𝑎𝑘−1 поміщають в розряди регістру зсуву,
послідовні зсуву вмісту якого відповідають обчисленню послідовних символів; при цьому
7

вихід 𝑖-го зсуву дорівнює 𝑎𝑖 . Даний пристрій називають генератором послідовності чисел,
побудованим на базі регістру зсуву з лінійним зворотним зв'язком.

Позначення:
– суматор за модулем 2

– ланцюг (відвід) з коефіцієнтом передавання ℎ, ℎ = 0 або 1
– комірка пам’яті, котра зберігає 𝑎, тобто на виході комірки 𝑎 = 0 або 𝑎 = 1
Рисунок 3.2 – Генератор з регістром зсуву
Рішення лінійних рекурентних співвідношень, що реалізовані генератором з регістром
зсуву, описуються такою теоремою. Нехай багаточлен
𝑘

ℎ(𝑋) = ∑ ℎ𝑗 𝑋𝑗 ,
𝑗=0

де 𝑋 – формальна змінна; ℎ𝑗 – коефіцієнт при 𝑋𝑗 , який набуває значення 0 чи 1; ℎ0 ≠ 0,
ℎ𝑘 = 1, і нехай 𝑛 – найменше ціле додатне число, для якого багаточлен 𝑋 𝑛 − 1 ділиться на
ℎ(𝑋). Окрім того, багаточлен
𝑔(𝑋) = (𝑋 𝑛 – 1)/ℎ(𝑋).
Тоді рішення рекурентних співвідношень
𝑘

∑ ℎ𝑗 𝑎𝑖+𝐽 = 0
𝑗=0

у вигляді послідовності елементів 𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎𝑖 , … , 𝑎𝑛–1 є періодичні з періодом 𝑛 і сукупність,
складена з перших періодів усіх можливих рішень, розглядуваних як багаточлени за модулем
(𝑋 𝑛 – 1), тобто
𝑎(𝑋) = 𝑎0 𝑋 𝑛−1 + 𝑎1 𝑋 𝑛−2 + … + 𝑎𝑛−2 𝑋 + 𝑎𝑛−1 ,
збігається з ідеалом, породженим багаточленом 𝑔(𝑋) в алгебрі багаточленів за модулем
(𝑋 𝑛 – 1).
Зауважимо, що якщо за такого визначення багаточлена 𝑎(𝑋) елементи 𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 , …
обчислюються в порядку зростання номерів, то коефіцієнти багаточлена 𝑎(𝑋) обчислюються,
розпочинаючи з коефіцієнтів при ступенях вищих порядків. Слід також зазначити, що вигляд
багаточлена
𝑘

ℎ(𝑋) = ∑ ℎ𝑗 𝑋𝑗 ,
𝑗=0

визначає конфігурацію зворотних зв'язків (відводів) ℎ𝑗 в генераторі зі регістром зсуву.
Інакше кажучи, якщо в багаточлена ℎ(𝑋) коефіцієнт ℎ𝑗 = 1, це означає, що відвід ℎ𝑗 у схемі
генератора наявний, якщо ж у багаточлена ℎ(𝑋) коефіцієнт ℎ𝑗 = 0, то відвід ℎ𝑗 в схемі
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генератора є відсутній. У якості ℎ(𝑋) необхідно обирати незвідний примітивний багаточлен.
За такого обрання багаточлена ℎ(𝑋) зі старшим ступенем 𝑚 генератор забезпечує видавання
псевдовипадкової послідовності двійкових чисел з максимально можливим періодом 2𝑚 – 1.
Розглянемо за приклад трирозрядний регістр зсуву з лінійним зворотним зв'язком (рис.
3.3), побудований відповідно до незвідного примітивного багаточлена
ℎ(𝑋) = 𝑋 3 + 𝑋 2 + 1
де коефіцієнти ℎ3 = 1, ℎ2 = 1, ℎ1 = 0, ℎ0 = 1.

Рисунок 3.3 – Трирозрядний регістр зсування зі зворотними зв'язками
Нехай ключем є 101. Регістр розпочинає працювати з цього стану; послідовність станів
регістру наведено на рисунку 3.3. Регістр проходить через усі сім ненульових станів – і знову
повертається до свого вихідного стану 101. Це є найдовший період даного регістру з лінійним
зворотним зв'язком. Така послідовність називається послідовністю максимальної довжини для
регістра зсуву (Maxіmal Length Shіft Regіster Sequence – MLSRS). За будь-якого цілого 𝑚 існує
𝑚-бітова послідовність MLSRS з періодом 2𝑚 – 1. Зокрема за 𝑚 = 100 послідовність матиме
період 2100 – 1 і не повторюватиметься 1016 років при передаванні лініями зв'язку зі
швидкістю 1 Мбіт/с.
У нашому прикладі вихідною послідовністю (гаммою шифру) Гш регістру зсуву зі
зворотним зв'язком є послідовність 1010011, котра циклічно повторюється. У цій
послідовності є чотири одиниці й три нулі і їхній розподіл є настільки близький до
рівномірного, наскільки це є можливе в послідовності, котра має довжину 7. Якщо розглянути
пари послідовних бітів, то пари 10 та 01 з'являються двічі, а пари 00 та 11 – одноразово, що
знову стає настільки близьким до рівномірного розподілу, наскільки це є можливо. У разі
послідовності максимальної довжини для 𝑚-розрядного регістру ця властивість
рівнорозподілюваності поширюється на трійки, четвірки й т. д. бітів, аж до 𝑚-бітових груп.
Внаслідок такої близькості до рівномірного розподілу послідовності максимальної довжини
часто використовуються в якості псевдовипадкових послідовностей у криптографічних
системах, котрі імітують роботу криптостійкої системи одноразового шифрування.
Хоча така криптографічна система здійснює імітацію завбачувано криптостійкої системи
одноразового шифрування, сама вона не відрізняється стійкістю і може бути розкрита за кілька
секунд роботи комп'ютера за умови наявності відомого відкритого тексту.
Якщо відводи регістру зі зворотним зв'язком зафіксовано, то для отримання початкового
стану регістру достатньо знати 𝑚 бітів відкритого тексту. Щоб віднайти 𝑚 бітів ключового
потоку, 𝑚 бітів відомого відкритого тексту складають за модулем 2 з відповідними 𝑚 бітами
шифртексту. Здобуті 𝑚 бітів дають стан регістру зсуву зі зворотним зв'язком у зворотному
напрямку на певний момент часу. Потім, моделюючи роботу регістру у зворотному напрямку,
можна визначити його вихідний стан.
Якщо відводи регістру зі зворотним зв'язком не є фіксовані, а є частиною ключа, то досить
2𝑚 бітів відомого відкритого тексту, аби порівняно швидко визначити розташування відводів
регістру та його початковий стан.
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Нехай 𝑆(𝑖) – вектор-стовпець, який складається з 𝑚 символів 0 та 1 й визначає стан регістру
в 𝑖-й момент часу. Тоді
𝑆(𝑖 + 1) = 𝐴 ∙ 𝑆(𝑖) mod 2,
де 𝐴 – матриця розміром 𝑚 × 𝑚, котра визначає положення відводів регістру зі зворотним
зв'язком.
Для трирозрядного регістру (див. рис. 3.3)
1 0 1
𝐴 = |1 0 0|.
0 1 0
Матриця 𝐴 завжди має таку структуру: у її першому рядку відбито послідовність відводів
у регістрі, безпосередньо під головною діагоналлю розташовуються одиниці, а в решті позицій
– нулі.
2𝑚 бітів відомого відкритого тексту дозволяють обчислити 2𝑚 послідовних бітів
ключового потоку. Для спрощення позначень припустімо, що це – перші 2𝑚 бітів ключового
потоку. Отже,
𝑆(1) – перша група 𝑚 відомих бітів ключового потоку;
𝑆(2) – наступна група (розпочинаючи з номера 2) з 𝑚 відомих бітів ключового потоку;
𝑆(𝑚 + 1) – остання група з 𝑚 відомих бітів ключового потоку.
Далі можна утворити дві матриці розміром 𝑚 × 𝑚:
𝑋(1) = [𝑆(1), 𝑆(2), … , 𝑆(𝑚)];
𝑋(2) = [𝑆(2), 𝑆(3), … , 𝑆(𝑚 + 1)],
пов'язані співвідношенням
𝑋(2) = 𝐴 · 𝑋(1) mod 2.
Можна довести, що для будь-якої послідовності максимальної довжини матриця 𝑋(1)
завжди є несингулярна, тому матрицю 𝐴 можна обчислити як
𝐴 = 𝑋(2) [𝑋(1)]–1 mod 2.
Обертання матриці Х(1) потребує (щонайбільше) біля 𝑚3 операцій, тому легко
виконується за будь-якого поміркованого значення 𝑚.
Для криптографії послідовності максимальної довжини MLSRS можна зробити більш
криптостійкими, використовуючи нелінійну логіку. Зокрема, як ключовий потік
використовується нелінійно "фільтрований" вміст регістру зсуву, а для здобуття послідовності
максимальної довжини – лінійний зворотний зв'язок, як це подано на рис. 3.3.

Рисунок 3.4 – Лінійний регістр зсуву з нелінійними логічними ланцюгами на виході
Функція 𝑓 має обиратися у такий спосіб, аби забезпечити оптимальний баланс поміж
нулями й одиницями, а „фільтрована” послідовність має розподіл, близький до рівномірного.
Необхідно також, аби „фільтрована” послідовність мала великий період. Якщо (2𝑚 – 1) є
простим числом (як у прикладі: за 𝑚 = 3 маємо 23 – 1 = 7), то „фільтрована” послідовність
може мати період (2𝑚 – 1) (при обранні структури регістру зсуву відповідно до незвідного
примітивного багаточлена ℎ(𝑋) ступеня 𝑚). До згаданих значень 𝑚 належать, зокрема, такі: 2,
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3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521, 607, 1279, 2203, 2281, а здобуті в такий спосіб прості
числа називаються простими числами Мерсена.
Незважаючи на те, що „фільтровану” вихідну послідовність зазвичай не можна здобути за
допомогою 𝑚-розрядного регістру зсуву з лінійним зворотним зв'язком, її завжди можна
здобути за допомогою регістру зсуву більшої довжини з лінійним зворотним зв'язком. Регістр
довжиною (2𝑚 – 1) завжди дозволить це зробити, а іноді для цього придатний і більш короткий
регістр.
Контрольні питання
У чому полягає ідея шифру Вернама?
Як записуються рівняння зашифровування і розшифровування методом гамування?
Якими є постулати, яким повинна задовольняти двійкова періодична послідовність, щоб
називатися псевдовипадковою?
4. Як функціонує лінійний конгруентний генератор?
5. Як функціонує генератор послідовності чисел, побудований на базі регістру зсуву з
лінійним зворотним зв'язком?
6. Як функціонує лінійний регістр зсуву з нелінійними логічними ланцюгами на виході?
1.
2.
3.
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