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1 Зертханалық жұмыс №1. Симметриялық криптожүйелердің 

криптоталдауының жиіліктік әдісін және мәтіннің ақпараттық-

статистикалық сипаттамаларын үйрену  

 

Жұмыстың мақсаты: мәтіннің ақпараттық-статистикалық 

сипаттамаларын анықтау және Цезарь криптожүйесі мысалындағы 

симметриялық криптожүйелердің криптоталдауының жиіліктік әдісі 

бойынша теориялық білімдерін шыңдау  

 

1.1 Негізгі теориялық түсініктемелер  

 

Цезарь криптожүйесі келесі теңдеу арқылы анықталады:   

yi=(xi+k)mod m,      , 

мұндағы yi  - криптограмма әрпі;  

xi – ашық хабарлама әрпі;  

k – шифр кілті;  

n  - криптограмма ұзындығы (ашық мәтіндегі);  

m - алфавит қуаты.  

Дешифрлеу теңдеуі төмендегідей болады:  

xi=(yi-k)mod m.   

Жиіліктік криптоталдау әдісі статистикалық шешімдер теориясын 

орындауға, соның ішінде максималды шындыққа ұқсас әдісіне негізделеді 

[1]. Осы әдіске сәйкес k* шифр кілтін бағалау шындыққа ұқсас l(k) 

логорифмдік функциясынның максималды мәніне жету мәнін береді. Цезарь 

криптожүйесі үшін бағалау мына теңдеуге сәйкес өрнектеледі: 

         
 

 ( )       ( )  ∑  (   )          (  ( ))

   

   

    

мұндағы p1(j) - ашық мәтіндегі j-ші кездесетін m алфавит қуатының 

ықтималдылық бағасы;  

  - криптограммадағы j-ші кездесетін жиілік.  

Бұл теңдеу ашық хабарламаның көзі, жадысы жоқ дискреттік 

хабарламаның стационарлы көзі болып табылған жағдайда орындалады.  

 

 1.2 Жұмыстың орындалу реті  

 

1.2.1 Қолданылған әдебиеттер [1, 2, 3, 4] мен дәріс метериалдарын 

пайдаланып, Цезарь криптожүйесі және қарапайым шифрлардың 

криптоталдауының жиіліктік әдісі бойынша білімді тереңдету керек. 

Әріптердің кездесу ықтималдығы мәндерімен орысша алфавит жасау 

керек. 

 1.2.2 Орыс алфавиті үшін кездесетін p1(j) ықтималдық символы үшін 

бағдарлама жазу керек:  
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1.2.3 Ұзындығы 1000 белгіден тұратын мәтін үшін жазылған 

бағдарламаны пайдаланып p1(j) және log(p1(j)) есептеу керек. 

1.2.4 Алынған p1(j) және  log(p1(j)) мәндерін әдебиеттерде келтірілген 

мәндермен салыстыру керек. 

1.2.5 20-25 белгіден тұратын қысқа хабарлама жазу және оны Цезарь 

криптожүйесін пайдалана отырып кодтау керек.  

1.2.6  Кодталған хабарлама үшін mAj   криптограммасының кездесетін 

символдарының жиіліктік мәндерін есептеу үшін криптограмманың жиіліктік 

сипаттамасын анықтау керек.  

1.2.7  j(Y) кездесетін әрпінің жиілігін анықтау үшін кодталған 

хабарламадағы алфавиттің ықтималдық сипаттамаларын анықтау және 

алынған мәндерді 1.1- кестеге енгізу керек.  

 

1.1 кесте 

Әріп А Б … Ю Я 
      

mAj        

log(p1(j))      

𝜈j(Y)      

 

1.2.8 (1) мәніне сәйкес l(K)  шындыққа ұқсас логарифм функциясы 

мәнін анықтау керек және сәйкес тәуелділік графигін тұрғызу керек.  

1.2.9 k* кілт бағасының (1) мәнімен сәйкестігін анықтау керек.  

1.2.10 k* кілт бағасын пайдалана отырып берілген криптограмманы 

дешифрлеу керек. Мағынасы бар мәтін пайда болғанда есеп дайындап, 

оқытушыға көрсету керек. 

 

1.3 Есеп мазмұны  

 

Есеп келесі бөлімдерден тұруы керек:  

1) Зертханалық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар (бастапқы 

криптограмма). 

2) Негізгі есептік сәйкестік.  

3) 1.1- кестеге енгізілген есеп нәтижелері.  

4) l(K) тәуелділік графигі  және  k* кілтінің бағасының мәні.  

5) Дешифрлеумен алынған ашық мәтін. 

  

1.4 Бақылау сұрақтары  

  

1. Криптография және криптоталдаудың негізгі түсініктері. 

2. Симметриялық криптожүйелер түсінігі.  

3. Орын ауыстыру шифры.  
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4. Орын алмастыру шифры.  

5. Ашық хабарламаның негізгі сипаттамалары. 

6. Ашық хабарламалар көздерінің моделдері.  

7. Криптоталдаудың жиіліктік әдісі. 

8. Шындыққа ұқсас функция. 

 

2 Зертханалық жұмыс №2. Криптографикалық хэш-функциялар 

 

Жұмыстың мақсаты: дайджест хабарламасының SHA–256 есептеу 

алгоритмін оқып үйрену және берілген хэштеу алгоритмін орындау үшін 

бағдарлама жазу. 

 

2.1 Негізгі теориялық түсініктемелер  

 

Хэштеу (кейде хештеу, ағыл hashing ) – туынды ұзындығы бар 

мәліметтердің кіріс массивін ұзындығы белгіленген шығыс битті жолаққа 

айналдыру. Мұндай айналулар сонымен қатар хэш-функциялар немесе айналу 

функциялары деп аталады, ал олардың нәтижелері хэш, хэш-коды немесе 

хабарлама дайджесті (ағыл. message digest) деп аталады [5]. 

Хэштеу мәліметтерді салыстыру үшін пайдаланылады: егер екі массивте 

хэш-кодтар әртүрлі болса, онда міндетті түрде массивтер де әр түрлі болады, 

егер бірдей болса, онда массивтер де бірдей болады.  Жалпы жағдайда, 

бастапқы мәндер мен хэш-коды арасында нақты сәйкестік жоқ , өйткені хэш-

функция мәндерінің саны кіріс массивімен салыстырғанда төмен болып 

келеді. Сонымен қатар, бірдей хэш-кодтарға ие көптеген массивтер бар, олар 

коллизия деп аталады. Коллозияның пайда болу ықтималдығы хэш-функциясы 

сапасын бағалауда   маңызды болып табылады.  

Хэштеудің әртүрлі сипаттағы көптеген алгоритмдері бар (разрядтылық, 

күрделі есептегіштік, криптотұрақтылық т.с.с.). Сол және басқа хэш-

функцияларды таңдау шешілетін есептің спецификациясына байланысты 

болады. Хэш-функцияның қарапайым мысалы ретінде бақылау соммаларын 

есептеуге болады.  

Бақылау соммалары – бұл оңай, өте жылдам және жеңіл орындалатын 

аппараттық алгоритм, олар алдын ала байқалмайтын ауытқулар мен аппарат 

қателіктерінен қорғау үшін қолданылады. Мұндай есептеулер жылдамдығы 

бойынша криптографиялық хэш-функцияларымен салыстырғанда ондаған 

және жүздеген есе жылдам және аппараттық орындауда анағұрлым 

қарапайым болып келеді. 

Жылдамдықтың мұндай жоғары болуы криптотұрақтылықтың 

болмауынан – алдын ала белгілі соммаға хабарлама таңдап алу да оңай 

болады. Бақылау соммасының разрядтылығы (әдетте 32 бит) 

криптографиялық хэштен (типтік мәндері – 128, 160, 256 және одан да жоғары 

бит) төмен болады, бұл алдын ала болжанбаған коллозияның пайда болу 

мүмкіндігін білдіреді.  
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Қарапайым жағдайда мұндай алгоритм хабарламаны 32- немесе 16-битті 

сөзге бөледі, ал олардың қосындысы TCP/IP қолданылады. Ереже бойынша 

алгоритмге типтік аппараттық қателіктердің ізбасу талаптары қойылады, яғни 

берілген ұзындыққа дейінгі қатар жүріп келе жатқан қате биттер талаптары.  

Көптеген хэш-функциялары арасында криптограммада 

пайдаланылатын криптографиялық тұрақтыларды атап айтуға болады. Хэш-

функциялар криптографиялық тұрақты болуы үшін олар криптографадағы 

хэш-функцияларының  көптеген қолданыстары негізделген үш негізгі 

талаптарды орындауы керек:  

– қайтымсыздық: хэш-функциясының берілген мәні үшін 

есептелінбейтін H(X)=m болатын  Х блогын табу керек; 

– бірінші деңгейдегі коллозия тұрақтылығы: берілген хабарлама үшін 

есептелінбейтін H(N)=H(M) болатын N басқа хабарламасын таңдау керек; 

– екінші деңгейдегі коллозия тұрақтылығы: бірдей хэштері бар 

есептелінбейтін (M, M’)  бірнеше хабарламалар таңдау керек. 

Қайтымсыз хэш-функциялардың болуының дәлелденбегендігін атап 

айту керек, яғни берілген хэш-функциясының қандайда бір түрінің есептелуі 

теориялық мүмкін емес.  Әдетте қарама қарсы мәнді табу есептеудің күрделі 

тапсырмасы болып табылады.  

«Туған күн» шабуылы орташа 2
n/2 

бит мәні
 
ұзындығымен  хэш-

функциясы есептеуіндегі хэш-функция үшін коллизияны табады. Сондықтан  

n-битті хэш-функция криптотұрақты болып табылады, егер есептелген 

күрделілік коллозияны табу болса ол 2
n/2

-ге жақын болады.  

Сонымен қатар криптографиялық хэш-функциялары үшін аргументін 

кішкене өзгеруісінен функция мәні көп өзгеруі маңызды болып келеді (бұл 

функция лавиндік эффект деп аталады). Жекелей алғанда хэш мәні 

аргументтің жеке биттері бойынша ақпарат бермеуі керек. Бұл талаптар кілтті 

алу үшін хэштеуші тұтынушы поролінің криптотұрақтылық алгоритмінің 

кепілі болып табылады.    

SHA (Secure hash standard) алгоритмдер жиыны хэш-функцияны 

есептеудің 5 алгоритмінен тұрады: SHA–1, SHA–224, SHA–256, SHA–384, 

SHA–512. Хэш-функцияның соңғы төртеуі SHA–2 кіші жиынтыққа 

біріктіріледі. SHA–1 алгоритмі АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздік 

Агенствосында(NSA) 1995 жылы жасалды.  SHA–2 жиынтығы алгоритмін де 

АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздік Агенствосы жасалды және 2002 жылдың тамыз 

айында FIPS PUB 180–2  ақпараттарды өңдеу федеральді стандартында 

Ұлттық стандарттар және технологиялар институнда баспаға басылды. Бұл 

алгоритмдер желі бойынша файлдар (BitTorrent) [5, 6, 7, 8, 9] таратылымында 

SSL, SSH, S/MIME, DNSSEC, X.509, PGP, IPSec болып қолданылады.  

Алгоритмдер өзара хэштенетін мәліметтерімен қамтамасыз етілген 

криптотұрақтылық бойынша және хэштеу үшін қолданылатын блок мөлшері 

мен мәліметтер сөзі бойынша өзгешеленеді.  

Биттің байтқа түрлену тізбегінде сөздер big-endian бит орналасу ретімен 

қолданылады. Жекелей қарағанда биттің неғұрлым кішкентай 4 битке 
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түрленуі  кезінде бұл ең дұрыс төрт бит болып саналады.  

Алгоритмде биттік 'Λ', 'V', '¬', ' ', '»'и '«' операциялар қолданылады. '+' 

операциясы ретінде 2
32

  модуль бойынша қосынды есептеледі. (немесе сөз 

ұзындығына байланысты 2
64
), яғни (X+Y)(mod2

32
). 

Сонымен қатар жылжу операциясы үшін төмендегілер қолданылады: 
– оңға жылжу SHR

n
(x) ≡ x»n; 

– циклдік оңға жылжу ROTR
n
(x) ≡ (x»n)V(x«w-n), мұндағы, w – сөз 

ұзындығы; 
– циклдік солға жылжу ROTL

n
(x) ≡ (x«n)V(x»w-n), мұндағы, w – сөз 

ұзындығы. 
 Алгоритмде келесі функциялар қолданылады: 
  (     )  (   )  (    );  
      (     )       ;  
   (     )  (   )  (   )  (   );  
 

 (     )  

{
 

 
  (     )             

      (     )            

   (     )              

      (     )              

; 

 

∑ ( )
(   )
       ( )        ( )        ( ); 

∑ ( )
(   )
       ( )        ( )        ( ); 

  
(   )( )       ( )        ( )      ( ); 

  
(   )( )        ( )        ( )       ( ); 

∑ ( )
(   )
        ( )        ( )        ( ); 

∑ ( )
(   )
        ( )        ( )        ( ); 

  
(   )( )       ( )       ( )      ( ); 

  
(   )( )        ( )        ( )      ( ); 

 
SHA–256 алгоритмі түсініктемесі. 
Есептеуге қажетті хэш-функция үшін L биттегі М ұзындықты хабарлама 

болсын.  
 

1 қадам. Қосымша биттерді енгізу. 

Хабарлама соңында «1» бит қосылады, соңынан («0») нөлдік биттер 

қосылған  хабарлама ұзындығы L төмендегі шартты қанағаттандырғанға дейін 

қосылады: 

L ≡ 448 (mod 512). 

 Осылайша, 1-ден 512-ге дейін биттер жалғануы мүмкін. 
  

2 қадам. Хабарламаның бастапқы ұзындығының қосылуы. 

Алдыңғы қадам нәтижелеріне L санының (хабарламаның бастапқы 

ұзындығы) биттік көзқарастан алынған кіші 64 биті қосылады. Биттің санға 

конверттенуі тізбегі үшін big-endian биттің орналасу тәртібі қолданылады. 

Нәтижесінде ұзындығы 512 битке (1024 битке) қысқарған хабарлама алынады. 

Мысалы, егер сөз ұзындығы – 32 бит болса, онда ұзындығы 24 биттен тұратын 
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«abc» хабарламасы келесі хабарламаға дейін толығады (2.1 суретке қараңыз):  
 
 
 

 
2.1 сурет – бастапқы хабарлама ұзындығы мен '1' и '0' биттерімен толыққан 

«abc» хабарламасы  
 

Алынған хабарламалар 512 (немесе 1024) бит ұзындығынан тұратын 
блоктарға бөлінеді, олар M

(1)
, M

(2)
, … , M

(N) 
деп белгіленеді. Әрбір блоктар 16 

32-битті (64-биттік) сөздерге жіктеледі, олар   M0
(i)

, M1
(i)
, … , M15

(i)  
деп 

белгіленеді.  
Әрі қарай қадамдар әрбір алгоритм үшін таңдаулы болады және келесі 

бөлімдерде келтіріледі.  
 

3 қадам. Константаларды анықтау. 
SHA–256 64 32-битті сөздер тізбегін қолданады (K0

(256)
, K1

(256)
, ... ,  

K63
(256)

) SHA–256 Мұндай сөздер алғаш рет бірінші 64 қарапайым саннан 
алынған 32 битті кубтық түбірдің бөлшегін береді. 16-лық түрде бұл 
константалар төмендегідей болады:  

K0
(256)

=428a2f98 K1
(256)

=71374491 K2
(256)

=b5c0fbcf K3
(256)

=e9b5dba5 

K4
(256)

=3956c25b K5
(256)

=59f111f1 K6
(256)

=923f82a4 K7
(256)

=ab1c5ed5 

K8
(256)

=d807aa98 K9
(256)

=12835b01 K10
(256)

=243185be K11
(256)

=550c7dc3 

K12
(256)

=72be5d74 K13
(256)

=80deb1fe K14
(256)

=9bdc06a7 K15
(256)

=c19bf174 

K16
(256)

=e49b69c1 K17
(256)

=efbe4786 K18
(256)

=0fc19dc6 K19
(256)

=240ca1cc 

K20
(256)

=2de92c6f K21
(256)

=4a7484aa K22
(256)

=5cb0a9dc K23
(256)

=76f988da 

K24
(256)

=983e5152 K25
(256)

=a831c66d K26
(256)

=b00327c8 K27
(256)

=bf597fc7 

K28
(256)

=c6e00bf3 K29
(256)

=d5a79147 K30
(256)

=06ca6351 K31
(256)

=14292967 

K32
(256)

=27b70a85 K33
(256)

=2e1b2138 K34
(256)

=4d2c6dfc K35
(256)

=53380d13 

K36
(256)

=650a7354 K37
(256)

=766a0abb K38
(256)

=81c2c92e K39
(256)

=92722c85 

K40
(256)

=a2bfe8a1 K41
(256)

=a81a664b K42
(256)

=c24b8b70 K43
(256)

=c76c51a3 

K44
(256)

=d192e819 K45
(256)

=d6990624 K46
(256)

=f40e3585 K47
(256)

=106aa070 

K48
(256)

=19a4c116 K49
(256)

=1e376c08 K50
(256)

=2748774c K51
(256)

=34b0bcb5 

K52
(256)

=391c0cb3 K53
(256)

=4ed8aa4a K54
(256)

=5b9cca4f K55
(256)

=682e6ff3 

K56
(256)

=748f82ee K57
(256)

=78a5636f K58
(256)

=84c87814 K59
(256)

=8cc70208 

K60
(256)

=90befffa K61
(256)

=a4506ceb K62
(256)

=bef9a3f7 K63
(256)

=c67178f2 

 
Хэш-функцияның бастапқы мәні келесі константалармен қойылады: 
 
H0

(0)
= 6a09e667, H1

(0)
= bb67ae85, H2

(0)
= 3c6ef372, H3

(0)
= a54ff53a, 

H4
(0)

= 510e527f, H5
(0)

= 9b05688c, H6
(0)

= 1f83d9ab, H7
(0)

= 5be0cd19. 
 

4 қадам. Негізгі цикл. 
Келесі циклде қосымша хабарлама бөлінген барлық блоктар тізбектей 

өңделеді. 
For i=1 to N 
    { 
      // 1. Хабарламаның түрленген сөздерінің тізімін дайындау 

   {
                                                                                                         

  
(   )(    )         

(   )(     )                              
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// 2. Ауыспалы жұмысшы инициализациясы 

a=H0
(i-1)

  b=H1
(i-1)

   c=H2
(i-1)

    d=H3
(i-1)

 

e=H4
(i-1)

  f=H5
(i-1)

    g=H6
(i-1)

    h=H7
(i-1) 

 
// 3. Ішкі цикл 

For t=0 to 63 

{ 

T1=h+Σ1
(256)

(e)+Ch(e, f, g)+Kt
(256)

+Wt 

T2=Σ0
(256)

(a)+Maj(a, b, c) 

h=g 

g=f 

f=e 

e=d+T1 

d=c 

c=b 

b=a 

a=T1+T2 

} 

 

// 4. Хэш-функцияның аралық мәндерін есептеу 

H0
(i)

=a+H0
(i-1)

  H1
(i)

=b+H1
(i-1)

  H2
(i)

=c+H2
(i-1)

  H3
(i)

=d+H3
(i-1)

 

H4
(i)

=e+H4
(i-1)

  H5
(i)

=f+H5
(i-1)

   H6
(i)

=g+H6
(i-1)

 H7
(i)

=h+H7
(i-1) 

} 

 
5 қадам. Нәтиже. 
Барлық хабарламаның хэш-функциясын есептеу нәтижелері: 
 
H0

(N)
 || H1

(N)
 || H2

(N)
 || H3

(N)
 || H4

(N)
 || H5

(N)
 || H6

(N)
 || H7

(N)
 . 

  
Хэш-функция мәндеріне мысалдар (16-лық түрде): 
 
SHA256 ("") = e3b0c442 98fc1c14 9afbf4c8 996fb924 27ae41e4 649b934c 

a495991b 7852b855 
 
SHA256 ("abc") = ba7816bf 8f01cfea 414140de 5dae2223 b00361a3 

96177a9c b410ff61 f20015ad 
 
SHA256 ("abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq") 

= 248d6a61 d20638b8 e5c02693 0c3e6039 a33ce459 64ff2167 f6ecedd4 19db06c1 
 
 

2.2 Жұмыс істеу реті 

 

2.2.1 Келесі әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін графикалық 

интерфейсі бар қосымшаны орындау керек: 

а) хэш-функциясы мәнін есептеу, ол үшін: 

– хабарлама мәтіні файлда оқылуы керек; 
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– хэш-функцияның алынған мәндері он алтылық түрде болуы және 

файлда сақталуы; 

– бағдарламамен жұмыс істеген кезде хабарлама файлынан санды және 

есептелген хэш-функциясы мәнін көруге және өзгертуге мүмкіндік болу 

керек; 

б) бір блоктан тұратын хабарламаның лавинді эффектісін зерттеу керек: 

– қосымша өзгеретін бит үшін хабарламаға оның позицияларын 

(нөмірлерін) енгізуге мүмкіндік беруі керек; 

– қосымша хабарлама мәтінінің бір битінің өзгеруі кезінде хэште 

өзгерген бит санын хэш-функциясының әрбір есептеу раундыдан (цикл 

интерациясы)  кейін санай алуы керек; 

– қосымша өзгерген хэш пен хэш-функциясының есептеу раунды 

арасындағы тәуелділік графигін сыза алады немесе графикті бағдарламалық 

қамтамасыз етумен тұрғызуға болады, бірақ мұндай жағдайда қосымша 

график тұрғызуға қажеттілерді файлға сақтауы керек.   

2.2.2 Орындалған қосымшалар көмегімен келесі тапсырмаларды 

орындауға болады: 

а) жасалған қосымша жұмысының дұрыстығын тексеруге болады; 

б) хабарламадағы бір биттің өзгеруінен лавиндік эффектіні зерттеу 

керек: әртүрлі өзгерген биттер позициялары үшін хабарламада хэште өзгерген 

бит саны мен хэш-функциясының есептеу раунды арасындағы тәуелділік 

графигін тұрғызу керек (есепте барлығы 2-3 график болуы керек); 

в) жасалған жұмыс бойынша қорытынды жасау керек. 
 

2.3 Есеп мазмұны  

 

Есепте келесі пункттер болуы керек:  

1) Хэш-функциясы есептелетін бастапқы мәтін. 

2) Хэш-функциясының бастапқы мәтіні үшін есептеулер. 

3) 2.2.1 және 2.2.2 бөлімдерінде аталған барлық талаптарға сәйкес 

лавиндік эффектіні зерттеу нәтижелері. 

4) Жасалған жұмыс бойынша қорытынды. 

 

2.4 Бақылау сұрақтары 

 

1. Хэш-функция дегеніміз не? 

2. Хэш-функциясына қойылатын талаптар? 

3. Хэш-функциясы қай кезде криптографиялық баған бола алады? 

4.  Лавиндік эффект дегеніміз не? 

5. SHA алгоритмдер жиынтығы. 

6. SHA хэш-функциясынан басқақандай есептеу алгоритмдері бар? 

7. Хэш-функциясының өлшемін (бит ұзындығы) қандай шарттармен 

таңдайды? 

8. SHA хэш-функциясының басқа хэш-функциялармен салыстырғандағы 
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артықшылықтары мен кемшіліктері.  

 

3 Зертханалық жұмыс №3. ГОСТ 28147-89 симметриялық шифрлеу 

стандарттары  

 

Жұмыстың мақсаты: ГОСТ 28147-89 симметриялық шифрлеу 

стандарттары алгоритмін оқып үйрену және лавиндік эффект қасиеттерін 

бағалау критерийлерімен танысу.   
 

3.1 Негізгі теориялық түсініктемелер  

 

ГОСТ 28147-89 – 1989 жылы Кеңес Одағында қабылданған мемлекеттік 

құпиялардан тұратын мәліметтердің шифрлеу алгоритмі жасалған 

симметриялық шифрлеудің стандарты [10]. 90 жылдардың басында алгоритм 

толық ашылды.  Ресей Федерациясында ақпараттық жүйелер үшін 

криптографиялық түрленудің бірегей стандарты жасалды. Ол екіншілік код 

түрінде болса да басқа шифрлеу әдістерінен бөлінбейтін  кез келген 

мәліметтерді қорғауға арналған. Бұл стандарт әлемдік тәжірибе есебінде 

жасалған, жекелей алғанда DES алгоаритмінің орындалмайтын мүмкіндіктері 

мен кемшіліктерін ескеруге болады, сондықтан ГОСТ 28147-89 алгоритмін 

қолдану ыңғайлы болып келеді.  

ГОСТ 28147-89 алгоритмінде шифрленетін мәтін блогы алдымен сол 

жақ L және оң жақ R жартысына бөлінеді.  ГОСТ 28147-89 алгоритмінде 

шифрленетін мәтін блогы. i деңгейінде Ki кілті қолданылады. ГОСТ 28147-89 

алгоритмінің  i деңгейінде келесі шарттар орындалады:  

Li=Ri-1, 

Ri=Li-1 f(Ri-1, Ki). 

32 раундтан кейін алынған шифромәтіннің сол жақ және оң жақ 

бөліктері орын ауыстырады: L32R32→R32L32. 

ГОСТ 28147-89 алгоритмінің бір тактісі 3.1-суретте көрсетілген. 

Алгоритмнің бір тактісі Фейселдің бір түрленуін орындайды. [11]. 

f() функциясының түрленуі алдымен Ri-1 оң жақ блогі Ki кілтімен 2
32 

модуль бойынша жиналуымен басталады. Алынған 32-биттік хабарлама сегіз 

4-биттік санға бөлінеді. Әрбір 4-биттік санның ішінен сәйкесінше S-блокқа 

басқа 4-биттік сан айналады. Сондықтан  кез келген S-блок көптеген 16 

элементтің 0, 1, … , 15 16-биттік орын ауыстыруымен анықталады. ГОСТ-та 

келесі S-блоктар қолданылады:  

S1 = (4 10 9 2 13 8 0 14 6 11 1 12 7 15 5 3),  

S2 = (14 11 4 12 6 13 15 10 2 3 8 1 0 7 5 9),  

S3 = (5 8 1 13 10 3 4 2 14 15 12 7 6 0 9 11),  

S4 = (7 13 10 1 0 8 9 15 14 4 6 12 11 2 5 3),  

S5 = (6 12 7 1 5 15 13 8 4 10 9 14 0 3 11 2),  

S6 = (4 11 10 0 7 2 1 13 3 6 8 5 9 12 15 14),  

S7 = (13 11 4 1 3 15 5 9 0 10 14 7 6 8 2 12),  
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S8 = (l 15 13 0 5 7 10 4 9 2 3 14 6 11 8 12).  

 

 

3.1 сурет – ГОСТ 28147-89 алгоритмінің бір тактісі 
 

S-блоктардың түрленуінен кейін алынған 32-биттік хабарлама 11 битке 

солға қарай циклді жылжиды.  

ГОСТ 28147-89 кілтшелерінің жасалуы үшін бастапқы 256-битті кілт 

сегіз 32-биттік кілтшелерге Ki, i=   ̅̅ ̅̅̅ бөлінеді. Олар 32 тактіде келесі ретпен 

орындалады:  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. 

Дешифрлеу кезінде кілтшелердің орындалу тәртібі қарама-қарсы 

жағдайда өзгереді.  

 «Лавиндік эффект» қасиеттерінің бағалануы мен критерийлері  

    векторындағы инвертирлеу арқылы алынған i-ші бит X
(i)

=X Ei 

болғанда, бинарлы вектор  

Y
(i) Y=F(X

(i)
, K) F(X, K) 

болады, ол компонент бойынша лавинді вектор (мұнда F - шифрлеу 

функциясы) деп аталады. Қарастырылып отырған Х критерий үшін бұл ашық 

мәтіннің 1 блогы болсын,  Х векторының мөлшері n-ге тең, ал Ү - m және U – 

ашық мәтіннің барлық блоктарынын құралған көптік  болсын.   

А көптік қуатының келесі белгілеулерін енгіземіз: #A яғни #A –бұл 

көптіктегі элементтер саны.  

Тәуелділік матрицасы келесі түрде болады: aij=#{X|Yj
(i)
≠Y(j)}. Бұл 

матрица шығыс векторының j-ші разрядының кіріс вектордың i-ші разрядына 

тәуелділігін көрсетеді.   

Ара қашықтық матрицасы түрі: bij=#{Y
(i)

|w(Y
(i) Y)=j}, мұндағы w– 

Хэмминг салмағы функциясы (вектор элементтерінің нөлге тең емес 

сандары).  

Блокты алгоритмдердің шашырағыштық қасиетін тексеру үшін 4 

критерий бар:  
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1) Кіріс векторының бір битінің өзгерген шығыс векторының орташа 

саны. Бұл сан төмендегі формула бойынша бағаланады:     
 

 
∑

∑ (     )
 
   

  

 
     

2) Түрленудің толықтық дәрежесі:  

     
  (   )       

   
  

3) Лавиндік эффект дәрежесі:  

     
∑ |∑         

   | 
   

   
, где N=#U. 

4) Қатаң лавиндік критерийге сәйкестік дәрежесі:  

     
∑ ∑ |

    

 
  | 

   
 
   

   
, где N=#U. 

Диффузияны зерттеу кезінде, яғни бастапқы (ашық) мәтін битінің 

түрленген (шифрленген) мәтінге әсері, тәуелділік және ара қашықтық 

матрица элементтері мынадай түрге ие болады:   

aij=#{X|(f(X
(i)

, K))j≠(f(X, K))j}, 

bij=#{X|w(f(X
(i)

, K) f(X, K))=j}. 

Конфузияны зерттеу кезінде, яғни кілт битінің түрленген (шифрленген) 

мәтінге әсері, тәуелділік және ара қашықтық матрица элементтері мынадай 

түрге ие болады:   

aij=#{X|(f(X, K
(i)

))j≠(f(X, K))j}, 

bij=#{X|w(f(X, K
(i)

) f(X, K))=j}. 

 
3.2 Жұмыстың орындалу реті 
 
3.2.1 Келесі әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін шифрлеу үшін 

қосымшаны орындау керек:  
1) ГОСТ 28147-89 алгаритмі бойынша мәліметтерді шифрлеу:  

а) шифрленетін мәтін бір файлда сақталуы керек, ал шифрлеу кілті 

басқа файлда;  

б) шифрленген мәтін файлда сақталуы керек;  

в) шифрлеу процесінде он алтылық және символдық түрдегі 

шифрленетін және шифрленген мәтіндердің кілтін көруге және өзгертуге 

мүмкіндігін қарастыру керек:  

г) бағдарламада шифрлеу уақыты көрсетілуі керек; 

2) лавиндік эффектіні зерттеу (зерттеуді мәтіннің бір блогында 

орындау керек): 

а) өзгеретін бит үшін қосымша оның позицияларын (нөмірлерін) ашық 

мәтінде немесе кілтте енгізе алуы керек;  

б) қосымша әрбір шифрлеу раудынан кейін шифрленген ашық мәтіннің 

немесе кілттің бір битінде өзгерген бит санын санай алу керек;  

в) қосымша шифрленген мәтінде өзгерген бит саны мен шифрлеу 

раунды арасында график тұрғыза алады немесе графикті программалақ қамту 

арқылы тұрғызуға болады, бірақ мұндай жағдайда қосымша график 

тұрғызуға қажетті ақпаратты файлда сақтау керек.  
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3.2.2 Келесі талаптарды ескере отырып дешифрлеу үшін қосымша 

жасау керек:  

– шифрленген мәтін бір файлда, кілт басқа файлда сақталуы керек;  

– шифрі танылған  мәтін бір файлда сақталуы керек;  

– дешифрлеу процесі кезінде шифрленген және шифрі танылған 

мәтінді он алтылық және символдық түрдегі кілттті көру және өзгерту 

мүмкіндігін қарау керек.  

3.2.3 ГОСТ 28147-89 алгоритмі үшін 3.1. пунктте келтірілген 

алгоритмдердің шашыраушы қасиеттерін  бағалайтын 1-4 критерийлерін 

есептейтін қосымшаны орындау керек.  

3.2.4 Жасалған қосымшалар көмегімен келесі тапсырмаларды орындау 

керек:  

–  жасалған қосымшалар жұмысының дұрыстығын тексеру керек;  

– ашық мәтінде және кілтте бір биттің өзгерісінен болатын лавиндік 

эффектіні зерттеу: шифрленген хабарламада өзгерген бит саны мен шифрлеу 

раунды арасындағы тәуелділік графигін тұрғызу (барлығы 2 график тұрғызу 

керек);  

– ГОСТ 28147-89 алгаритмі үшін бір хабарламаны пайдаланған кездегі 

кілттегі бір бит пен ашық мәтін блогындағы бір бит өзгерісінен 

алгоритмдердің шашыраушы қасиеттерін бағалайтын 1-4 критерийлері 

мәндерін салыстыру керек. Хабарлама кемінде бес блоктан тұруы керек (көп 

болған сайын 1-4 критерийлерінің бағалануы нақтырақ болады);  

– жасалған жұмыс қорытындысын жасау керек.  

 

3.3 Есеп мазмұны  

 

Есеп келесі бөлімдерден тұруы керек:  

1) Шифрлеу үшін бастапқы мәтін. 

2) ГОСТ 28147-89 алгоритмі бойынша шифрленген мәтін және 

дешифрлеу нәтижелері. 

3) 3.2.1 пунктте көрсетілген барлық талаптарға сәйкес орындалған 

лавинді эффектті зерттеу нәтижелері. 

4) Алгоритмдердің шашыраушы қасиеттерін бағалайтын критерийлердің 

есептелген мәндері.  

5) Жасалған жұмыс бойынша қорытынды.  

 

3.4 Бақылау сұрақтары  

 

1. ГОСТ алгоритмінде f() функциясы нені білдіреді?  

2. ГОСТ алгоритмінде шифрлеу кезінде берілген кілт қалай 

қолданылады?  

3. ГОСТ пен DES алгоритмдерінің ортақ белгілері мен 

айырмашылықтары.   

4. Лавиндік эффекті қасиетін бағалау критерийлері.  
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5. Алгоритмдердің шашыраушы қасиетін бағалайтын критерийлер.  

6. Фейстель түрленуі. 

7. S-блоктың қызметі. 

8. Шифрлеу блогы, кілт ұзындығы және раунд санының алгоритмнің 

криптотұрақтылығына әсері қандай? 

 

4 Зертханалық жұмыс №4. RIJNDAEL ақпараттарының және AES 

стандартының шифрлеу алгоритмін зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: AES криптографиялық шифрлеу стандартын және 

оның ерекшеліктерін үйрену, блокты шифрлеудің әртүрлі режимдерімен 

таныстыру. 

 

4.1 Негізгі теориялық мәліметтер 

 

2001 жыл 26 қарашада жаңа американдық AES шифрлеу стандартын 

сипаттайтын FIPS-197 стандартының соңғы нұсқасы жарияланған еді.AES-ке 

ең жоғары сенімділік астрономиялық санмен сипатталады, яғни 128-биттік 

кілт мүмкін әрекеттердің 340 андециллионын қамтамасыз етеді, ал 256-биттік 

кілт бұл санды тағы жоғарылатады.  

AES шифрлеу стандарты RIJNDAEL шифрлеу алгоритмінде базаға 

енгізіледі. RIJNDAEL –бұл «Квадрат» архитектурасы бар итерационды 

блокты шифр. Шифр блоктардың айнымалы ұзындықтарына және кілттердің 

түрлі ұзындықтарына ие. Кілттің ұзындығы мен блоктың ұзындығы бір-

бірінен 128, 192 немесе 256 битке тәуелсіз түрде тең болуы мүмкін. AES 

стандартында 128 битке тең деректердің блоктың ұзындығы анықталды. 

 

Келесі мәліметтерді енгіземіз:  

а) Nb –кіріс блогында 32-биттік сөзі бар сан, Nb=4;  

б) Nk –шифрлеу кілтінде 32-биттік сөзі бар сан, Nk=4,6,8;  

в) Nr –Nb и Nk функциясынан алынған шифрлеу раундының саны, 

Nr=10,12,14.  

Криптоалгоритм аясында орындалған өзгерістердің кіріс (input), аралық 

(state) және шығыс (output) нәтижелері(State)күйі деп аталады. Күйді 

байттардың тікбұрышты массиві түрінде елестетуге болады. (4.1 суретті 

қараңыз). 128 битке тең блок өлшемі кезінде, бұл 16-байттық массив (4.2, а 

суретті қараңыз) 4 қатар және 4 бағаннан тұрады (әр қатар және әр баған бұл 

жағдайда 32-разрядты сөз ретінде қарастырылады). Шифр үшін кіріс 

деректері күйдің байты сияқты мына ретпен S00, S10, S20, S30, S01, S11, S21, S31 

белгіленеді. 
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4.1 сурет –State массиві түрінде 128-разрядты деректер блогының 

бейнеленген үлгісі, бұл жерде а–деректер блогының байты, 

ал әр баған–32-разрядты сөздің бірі 

 

 
а –блоктың бейнелену үлгісі (Nb, = 4); б– шифрлеу кілті (Nk = 4), s және k –i-

ші қатар мен j-ші бағанның қиылысқан жерінде орналасқан Stateмассиві мен 

кілтінің сәйкес байты. 

4.2 сурет – Мәліметтер форматы 

 

Шифр әрекетін тоқтатқаннан кейін шығыс мәліметтері күйі де сол 

ретпен байттан алынады. Жалпы жағдайда Nb бағанының саны 32-ге 

бөлінген блок ұзындығына тең.  

4.3 сурет «Квадрат» архитектурасы атауын алған бейнелеуді көрсетеді. 

Шифрлеу кілті де 4 қатарлы тікбұрышты массив түрінде бейнеленген 

(4.2, б суретті қараңыз). Массивтегі бағанның саны 32-ге бөлінген кілттің 

ұзындығына тең.Стандартта 4, 6 және 8 32-разрядты сөзге сәйкес кілттің 

барлық үш өлшемі - 128 бит, 192 бит және 256 бит анықталған (немесе баған 

– кестеленген түрде бейнеленген). Кей жағдайларда шифрлеу кілті 4-байтты 

сөзді сызықты массив сияқты қарастырады. Сөз бір бағанда (тікбұрышты 

массив түрінде бейнеленген) орналасқан 4 байттан тұрады. 
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Input                                State                                        output 

S0,0 S0,1   S0,2 S0,3 

S1,0     S1,1 S1,2       S1,3 

S2,0   S2,1 S2,2 S2,3 

S3,0 S3,1 S3,2 S3,3 

 

4.3 сурет – 4Nb матрицасы түріндегі блоктың бейнелену үлгісі 

 

RIJNDAEL алгоритміндегі Nr раундының саны 4.1 кестесінде 

көрсетілгендей Nb и Nk мәніне тәуелді. 4.2 кестесінде көрсетілгендей AES 

стандартында кілт өлшемінің, мәліметтер блогының өлшемінің және 

шифрлеу раундының санының арасындағы сәйкестік анықталған. 

 

4.1 кесте –Nk кілтінің ұзындығынан және Nb блогының ұзындығы 

функциясы сияқты Nr раундының саны 

Nr Nb=4 Nb=6 Nb=8 
    

Nk=4 10 12 14 

Nk=6 12 12 14 

Nk=8 14 14 14 

 

Раунд төрт түрлі өзгерістерден тұрады:  

–байттарды ауыстыру SubBytes() – 8 х 256 өлшемде белгіленген 

кестемен S-блоктарда байт бойынша алмастыру;  

– ShiftRows() қатарын жылжыту– State массиві қатарындағы байттың 

әртүрлі санына байт бойынша жылжыту; 

– MixColumns() бағандарды араластыру —GF(2
8
) үстінде көпмүше 

сияқты қарастырылған, х
4
 + 1 модулі бойынша g(x) үшінші дәрежесінің 

көпмүшесіне күйдің бағанын көбейту;  

– AddRoundKey() раундты кілтпен қосу–кеңейтілген кілттің берілген 

фрагментімен разряд бойынша XOR. 

 

4.2 кесте –AES стандартындағы кілт ұзындығының, мәліметтер 

блогының өлшемінің және шифрлеу раундының санының арасындағы 

сәйкестік  

Стандарт Кілт ұзындығы 

 (Nk сөз) 

Деректер 

блогының өлшемі 

(Nb сөз) 

Раунд саны (Nr) 

    

AES-128 10 12 14 

AES-192 12 12 14 

AES-256 14 14 14 

 

Байттарды ауыстыру (SubBytes). SubBytes() өзгерістері әр байттың 

күйімен тәуелсіз түрде орындалған сызықты емес байт ауыстыруы болып 

in0  in4 in8 in12 

in1 in5 in9 in13 

in2  in6 in10 in14 

in3 in7 in11 in15 

out0 out4 out8 out12 

out1 out5 out9 out13 

out2 out6 out10 out14 

out3 out7 out11 out15 
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табылады. S-блоктың кестесін ауыстыру инвертирленген болып табылады 

және келесі екі кіріс байтының өзгерістерінің құрылысынан құралған:  

1) GF(2
8
) өрісінде салыстырмалы көбейту арқылы кері элементті алу, 

нөлдік элемент {00} өз өзіне қайта өтеді;  

2) келесі жолмен анықталған GF(2
8
) үстіндегі өзгерістерді қолдану:  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
        
        
        
        
        
        
        
        ]

 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 

. 

Басқа сөзбен айтқанда өзгеріс мәні төмендегі теңдеумен сипатталуы 

мүмкін: 

b’i=bi b(i+4)mod8 b(i+5)mod8 b(i+6)mod8  b(i+7)mod8 ci, 

бұл жерде c0=c1=c5=c6=0, c2=c3=c4=c7=1, b’iжәне bi–сәйкесінше өзгертілген 

және i-ші биттің бастапқы мәні, i = 0,1,2….7. 

Берілген S-блокты барлық байт күйінде қолдану SubBytes(State) сияқты 

белгіленеді. 4.4 суретте күйге SubBytes() өзгерісін қолдану суреттелген. {ху} 

байтының өзгеруі кезіндегіS-блоктың жұмыс жасау логикасы 4.3 кестеде 

келтірілген. Мысалы, {ed} нәтижесі {53} байтының өзгеруі кезінде 5-ші 

қатар мен 3-ші бағанның қиылысқан жерінде орналасқан.  

 

 
 

4.4 сурет – SubBytes() әрбір байт күйіне әрекет етеді 

 

Қатарды жылжытуды өзгерту (ShiftRows). Соңғы 3 қатар күйі 

әртүрлі байт санына циклді солға жылжиды. 1 қатар С1 байтқа 173 

жылжиды, 2 қатар - C2 байтқа, және 3 қатар - С3 байтқа жылжиды. 

RIJNDAEL де С1, С2 және С3 жылжу мәндері Nb блогының ұзындығына 

тәуелді. Оның шамасы 4.4 кестеде келтірілген. 

AES стандартында, 128 битке тең блоктың жалғыз  өлшемі анықталған 

жерде C1 = 1, С2 = 2 және С3 = 3.  
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Соңғы үш қатар күйінің жылжу операциясы ShiftRows(State) сияқты 

белгіленген. 4.5 сурет күйге өзгеріс әсерін көрсетеді. 

Бағандарды араластыруды өзгерту (MixColumns). Бұл өзгертулерде 

бағандардың күйі GF(2
8
) үстінде көпмүшелер сияқты қарастырылады және х

4
 

+ 1 модулі бойынша g(x) көпмүшесіне көбейтіледі, келесі түрде көрінеді:  

g(x) = {03 }x
3
 + {01}x

2
 + {01}x + {02}. 

 

4.3 кесте – S-блокты ауыстыру кестесі 

x Y 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 
                 

0 63 7c 77 7b f2 6b 6f c5 30 01 67 2b fe d7 ab 76 

1 ca 82 c9 7d fa 59 47 f0 ad d4 a2 af 9c a4 72 c0 

2 b7 fd 93 26 36 3f f7 cc 34 a5 e5 f1 71 d8 31 15 

3 04 c7 23 c3 18 96 05 9a 07 12 80 e2 eb 27 b2 75 

4 09 83 2c 1a 1b 6e 5a a0 52 3b d6 b3 29 e3 2f 84 

5 53 d1 00 ed 20 fc b1 5b 6a cd be 39 4a 4c 58 cf 

6 d0 ef aa fb 43 4d 33 85 45 f9 02 7f 50 3c 9f a8 

7 51 a3 40 8f 92 2d 38 f5 bc b6 da 21 10 ff f3 d2 

8 cd 0c 13 ec 5f 97 44 17 c4 a7 7e 3d 64 5d 19 73 

9 60 81 4f dc 22 2a 90 88 46 ee b8 14 de 5e 0b db 

a e0 32 3a 0a 49 06 24 5c c2 d3 ac 62 91 95 e4 79 

b e7 c8 37 6d 8d d5 4e a9 6c 56 f4 ea 65 7a ae 08 

c ba 78 25 2e 1c a6 b4 c6 e8 dd 74 1f 4b bd 8b 8a 

d 70 3e b5 66 48 03 f6 0e 61 35 57 b9 86 c1 1d 9e 

e e1 f8 98 11 69 d9 8e 94 9b 1e 87 e9 ce 55 28 df 

f 8c a1 89 0d bf e6 42 68 41 99 2d 0f b0 54 bb 16 

 

4.4 кесте – Әртүрлі блок ұзындықтары үшін жылжу шамасы  

Nb С1 С2 С3 
    

4 1 2 3 

6 1 2 3 

8 1 3 3 

 

Бұл матрицалық түрде келесі жағдайда берілуі мүмкін: 

[
 
 
 
   
 

   
 

   
 

   
 ]
 
 
 

 [

        
        
        
        

] [

   
   
   
   

], 0 c 3, 

мұндағы с –State массиві бағанының нөмірі. 
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4.5 сурет – ShiftRows() күйдің қатарына әсер етеді 

 

Осындай көбейту нәтижесінде бағандар байты S0c, S1c, S2c, 

S3cсәйкесінше байттарға ауыстырылады 

S'0c = ({02} • S0c)   ({03} • S1c)   S2c   S3c,  

S'1c = S0c   ({02} • S1c)   ({03} • S2c)   S3c,  

S'2c = S0c   S1c   ({02} • S2c)   ({03} • S3c),  

S'3c = ({03} • S0c)   S1c   S2c   ({02} • S3c). 

Бұл операцияны барлық төрт бағанның күйіне қолдану 

MixColumns(State) сияқты белгіленген. 4.6 суретте MixColumnsQ баған 

күйіне өзгеруін қолдануы көрсетілген. 

Раундты кілтті қосу (AddRoundKey). Берілген операцияда раундты 

кілт күйге жай разрядты XOR арқылы қосылады. Раундты кілт кілттерді 

жасау алгоритмі (key schedule) арқылы шифрлеу кілтінен жасалады. Раундты 

кілттің ұзындығы (32-разрядты сөздерде) Nb блогының ұзындығына тең. 

XOR арқылы раундты кілтті күйге қосу, өзгерту (4.7 суретті қараңыз) 

AddRoundKey(State, RoundKey) сияқты берілген. 

 

 
 

4.6 сурет – MixColumnsQ бағандардың күйіне әрекет етеді  
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4.7 сурет – Раундты кілтке кілт қосу XОR операциясы арқылы күйімен 

белгіленеді 

 

Кілттерді жасау алгоритмі (KeySchedule). Раундты кілттер кілттерді 

жасау алгоритмі арқылы шифрлеу кілтінен алынады. Ол екі компоненттен 

құралады: кілтті кеңейту (KeyExpansion) және раундты кілтті таңдау 

(RoundKeySelection). Алгоритмнің негізгі принциптері төмендегідей болады:  

– раундты кілттің битінің жалпы саны раунд санына көбейтілген 

блоктың ұзындығына тең, плюс 1 (мысалы, 128 бит блок ұзындығы үшін 

және 10 раунд үшін 1408 бит раундты кілт қажет);  

– шифрлеу кілті кеңейтілген кілтте (ExpandedKey) кеңейтіледі;  

– раундты кілттер кеңейтілген кілттен келесі түрде алынады: бірінші 

раундты кілт бірінші Nb сөзді құрайды, екінші – келесі Nb сөз және т.с.с. 

Кілтті кеңейту (KeyExpansion). RIJNDAEL де кеңейтілген кілт 

Nb(Nr+1) 4-байтты сөзден сызықты массивті w[i] көрсетеді, i = 0,1…Nb(Nr 

+1). В AES массив w[i] 4(Nr+1) 4-байтты сөзден тұрады, i = 0,1…4 (Nr +1). 

Бірінші Nk сөз шифрлеу кілтін құрайды. Барлық қалған сөздер аз 

индексті сөзден рекурсивті анықталады. Кілттерді жасау алгоритмі Nk 

шамасына тәуелді. 
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Бірінші Nk сөз шифрлеу кілтімен толтырылатынын (4.8, а суретті 

қараңыз) қалай байқауға болады. Әрбәр келесі w[i] сөз XOR операциясы 

арқылы алдыңғы w[i-l] сөз және сөз Nk позициясы w[i-Nk]' өткенде алынады.  

w[i] = w[i - 1]   w[i - Nk]. 
Сөз үшін, Nk еселі позиция XOR-дан алдын w[i-1] өзгертуге 

қолданылады, ал сосын тағы раундты Rcon раундты константасы қосылады. 

Өзгерту қосымша екі функция арқылы іске асырылады: RotWord(), {a0 a1 a2 

a3} → {a1 a2 a3 a0} формуласы бойынша 32-разрядты сөзді байт бойынша 

жылжытуды жүзеге асырушы және SubWord(), SubBytes() функциясының 5-

блогын пайдалану арқылы байт бойынша алмастыруды жүзеге асырушы. 

Rcon[j] мәні 2
j-l 
тең. [i] мәні бұл жағдайда  

w[i] =SubWord(RotWord(w[i - 1]))  Rcon[i/Nk]  w[i - Nk] тең. 

 

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 … 

a) 

 

Раундты 

кілт 0 

Раундты 

кілт 1 

Раундты 

кілт 2 

…….. 

б) 

a – кілтті кеңейту (SubWord() және RotWordQ функцияларынсыз жасалған 

кеңейтілген кілттің сөзі ашық сұр түспен белгіленген; есептеуде SubWordQ 

және RotWordQ) өзгертуге қолданылатын кеңейтілген кілттің сөзі қою сұр 

түспен белгіленген); б - Nk – 4 үшін раундты кілтті таңдау. 

4.8 сурет – Процедуралар 

 

Раундты кілтті таңдау (Round Key Selection). i раундты кілті 4.8 

суретте көрсетілгендей W[Nb i] және W[Nb (i + 1)] дейін раундты кілттің 

массивінің сөзінен алынады.  

Шифрлеу функциясы RIJNDAEL шифрынан тұрады (4.9 суретті 

қараңыз):  

– раундты кілтті бастапқы қосудан;  

– Nr - 1 раундтан;  

– MixColumns() операциясы жоқ қорытынды раундтан тұрады. 
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4.9 сурет – Nk = Nb = 4 кезінде RIJNDAEL криптоалгоритмінің Ек 

шифрлеу функциясының сызбасы 

 

Алгоритмге кіру State мәліметінің блогында беріледі, өзгерту 

барысында блоктың ішіндегісі өзгереді және шығу кезінде 4.2, б және 4.10  

суретте көрсетілгендей тағы да State блогы түрінде біріккен шифромәтін 

пайда болады, бұл жерде Nb - 4, inm и outm– m-е байттары кіріс және шығыс 

блоктарына сәйкес, m=0,1…15, sij– State массивінің i-ші қатар мен j-ші 

бағанының қиылысқан жерінде орналасқан байт, i = j = 0,1…3. 
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4.10 Сурет – State блогы түрінде біріккен мәліметтерді өзгерту жолы 

 

Бірінші раундты бастамас бұрын бастапқы шифрлеу кілтімен 2 модуль 

бойынша жинақтау, сосын 10, 12 немесе 14 раунд уақытында кілттің 

ұзындығына байланысты State байтының массивін өзгерту шығады. Соңғы 

раунд алдыңғысынан MixColumns() бағанында байтты араластыру 

функциясының әсер етпейтіндігімен біраз ерекшеленеді.  

4.11 сурет шифрдың шашыраушы және араластырушы қасиетін 

көрсетеді. Екі раундта толық шашырау және араластыруды қамтамасыз 

ететіндігі көрініп тұр.  

Қайта шифрді тану функциясы. Егер SubBytes(), ShiftRows(), 

MixColumns() және AddRoundKey() орнына кері реттілікте оның өзгеруін 

инверсті орындауда қайта шифрді тану функциясын тұрғызуға болады. Бұл 

жағдайда раундты кілттерді пайдалану шифрлау кезінде пайдаланатынмен 

салыстырғанда кері болып табылады.  
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4.11 сурет – RIJNDAEL криптоалгоритмінің әрекет ету принципі; 

 - өзгертілген байт 

 

Ары қарай тура шифрлеу кезінде кері пайдаланған функцияның 

сипаттамасы келтіріледі.  

AddRoundKey() функциясы XOR оперциясына пайдаланған қасиетін 

есепке алғанда өз-өзіне кері болып табылады.  

InvSubBytes өзгерту. Инверсті S-блоктың {ху} байтын өзгерту кезіндегі 

жұмыс істеу логикасы 4.5 кестеде берілген. 

 

4.5 кесте – Инверсті S-блокты ауыстыру кестесі 

x Y 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 
                 

0 52 09 6a d5 30 36 a5 38 bf 40 a3 9e 81 f3 d7 fb 

1 7c e3 39 82 9b 2f Ff 87 34 8e 43 44 c4 de e9 cb 

2 54 7b 94 32 a6 c2 23 3d ee 4c 95 0b 42 fa c3 4e 

3 08 2e a1 66 28 d9 24 b2 76 5b a2 49 6d 8b d1 25 

4 72 f8 f6 64 86 68 98 16 d4 a4 5c cc 5d 65 b6 92 

5 6c 70 48 50 fd ed b9 da 5e 15 46 57 a7 8d 9d 84 

6 90 d8 ab 00 8c bc d3 0a f7 e4 58 05 b8 b3 45 06 

7 d0 2c 1e 8f ca 3f 0f 02 c1 af bd 03 01 13 8a 6b 

8 3a 91 11 41 4f 67 Dc ea 97 f2 cf ce f0 b4 e6 73 

9 96 ac 74 22 e7 ad 35 85 e2 f9 37 e8 1c 75 df 6e 

a 47 f1 1a 71 1d 29 c5 89 6f b7 62 0e aa 18 be 1b 

b fc 56 3e 4b c6 d2 79 20 9a db c0 fe 78 cd 5a f4 

c 1f dd a8 33 88 07 c7 31 b1 12 10 59 27 80 ec 5f 

d 60 51 7f a9 19 b5 4a 0d 2d e5 7a 9f 93 c9 9c ef 

e a0 e0 3b 4d ae 2a f5 b0 c8 eb bb 3c 83 53 99 61 

f 17 2b 04 7e ba 77 d6 26 e1 69 14 63 55 21 0c 7d 
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InvShiftRows түрленуі. Соңғы 3 қатар күйі байттың әртүрлі санына оң 

жаққа циклді жылжиды. 1 қатар С1 байтқа, 2 қатар - С2 байтқа және 3 қатар - 

С3 байтқа жылжиды. С1, С2, С3 жылжу мәні Nb блогының ұзындығына 

тәуелді. Оның шамалары 4.4 кестеде берілген. 

InvMixColumns түрлену. Бұл өзгертулерде бағандардың күйі GF(2
8
) 

үстінде көпмүшелер сияқты қарастырылады және х
4
 + 1 модулі бойынша g

-

1
(x) көпмүшесіне көбейтіледі, келесі түрде көрінеді:  

g
-1
(x) = {0b}х

3
 + {0d}x

2
 + {09}x + {0e}.  

 

Бұл матрицалық түрде келесідей берілуі мүмкін: 

[
 
 
 
   
 

   
 

   
 

   
 ]
 
 
 

 [

        
        
        
        

] [

   
   
   
   

], 0 c 3. 

Нәтижесінде шығыста келесі байттар алынады 

S'0c = ({0e} • S0c)   ({0b} • S1c)   ({0d} • S2c)   ({09} • S3c),  

S'1c = ({09} • S0c)   ({0e} • S1c)   ({0b} • S2c)   ({0d} • S3c),  

S'2c = ({0d} • S0c)   ({09} • S1c)   ({0e} • S2c)   ({0b} • S3c),  

S'3c = ({0b} • S0c)   ({0d} • S1c)   ({09} • S2c)   ({0e} • S3c). 

Тура дешифрлеу функциясы. Кері шифрлеу алгоритмінде жоғарыда 

көрсетілгендей, оперциялар-функциялар қосымшасының реті болады, тура 

шифрлеу алгоритмінде операцияның кері реті бірақ сол параметрлерді 

пайдаланады (кеңейтілген кілт). Дегенмен кейбір RIJNDAEL шифрлау 

алгоритмінің кейбір қасиеті дешифрлеу үшін бірнеше параметрлерді өзгерту 

есебінен сол функциялар қосымшасының (шифрлеу үшін кері 

пайдаланылған) ретін, нақты – кеңейтілген кілтті қолдануға мүмкіндік 

береді.  

Келесі екі қасиеті тура дешифрлеу алгоритмін қолдануға мүмкіндік 

береді.  

SubBytes() и ShiftRows() функциялар қосымшасының реті рөл 

атқармайды. InvSubBytes() және InvShiftRows() операциялары үшін де ең 

дұрысы осы. Бұл SubBytes() және InvSubBytes() функциялары байтпен жұмыс 

жасағандықтан шығады, ал ShiftRows() және InvShifiRows() операциялары 

байттың мәнін жоғалтпай толығымен жылжытады.  

MixColumns() операциясы кіріс мәліметі жөнінде сызықты болып 

табылады,  

InvMixColumns(State XOR RoundKey) =  

= lnvMixColumns(State) XOR InvMixColumns(RoundKey) 

Бұл шифрлау алгоритмі функциясының қасиеті InvSubBytes() және 

InvShiftRows() функцияларын қолдану ретін өзгертуге мүмкіндік береді. 

AddRounKey() және InvMixColwnns() функциялары дешифрлеудің 

кеңейтілген кілтінің бағандары (32-битті сөз) алдын-ала invMixColumns() 

функциясы арқылы жіберілген жағдайда ғана кері ретте болуы мүмкін.  
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Сонымен шифрлеу алгоритмі сияқты функциялар қосымшасының 

ретімен дешифрлеудің тиімдірек тәсілін іске асыруға болады.  

Ескерту. Соңғы операторда (InvMixColumn() функциясында) 

функцияның кіріс параметрі – байттың екі өлшемді массиві сияқты уақытта 

32-разрядты сөздің сызықты массиві түрінде сақталған кеңейтілген кілт 

сияқты өзгеріс болуы мүмкін.  

4.6 кестеде шифрлеу тәртібі, сонымен бірге RIJNDAEL екі раундты 

нұсқасын пайдалану кезіндегі дешифрлеу тәртібінің екі эквивалентті нұсқасы 

келтірілген. Дешифрлеу функциясының бірінші нұсқасы шифрлеу 

функциясының мәнінің кәдімгі өзгеруі. Дешифрлеу функциясының екінші 

нұсқасы өзгертудің үш жұбында қажетті операциялардың ретін өзгерткеннен 

соң біріншіден алынады.  

invShiftRows — InvSubBytes (екі рет)  

және AddRoundKey — InvMixColumns. 

 

4.6 кесте – RIJNDAEL екі раундты нұсқасында өзгертулердің 

реттілігі 

RIJNDAEL екі раундты 

нұсқасында шифрлеу 

функциясы 

RIJNDAEL екі раундты 

нұсқасында дешифрлеу 

функциясы  

RIJNDAEL екі раундты 

нұсқасында тура 

дешифрлеудің 

эквивалентті функциясы  
   

AddRoundKey AddRoundKey AddRoundKey 

SubBytes invShiftRows InvSubBytes 

ShiftRows InvSubBytes invShiftRows 

MixColumns AddRoundKey InvMixColumns 

AddRoundKey InvMixColumns AddRoundKey 

SubBytes invShiftRows InvSubBytes 

ShiftRows InvSubBytes invShiftRows 

AddRoundKey AddRoundKey AddRoundKey 

 

Көрініп тұрғандай, өзгерістің нәтижесі бастапқыдан операцияны 

орындаудың кері реттілігіне қарай өткендегі өзгеріс нәтижесі көрсетілген 

жұптарда  өзгермейді.  

Шифрлау тәртібі және дешифрлау тәртібінің екінші нұсқасы раундты 

кілттерді пайдалану ретіне (AddRoundKey операциясын орындауда), 

кестелерді ауыстыруға (SubBytes и InvSubBytes операцияларын орындауда) 

және матрицаларды өзгертуге (MixColumns и invMixColumns операцияларын 

орындауда) дейін дәлдігі тура келетіні көрініп тұр. Берілген нәтижені кез 

келген басқа раунд санына жеңіл жинақтап қорытуға болады. 

 
4.2 Жұмыстың орындалу реті  
 
4.2.1 Келесі әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін шифрлеу үшін 

қосымшаны орындау:  
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–AES алгаритмі бойынша мәліметтерді шифрлеу:  

а) шифрленетін мәтін бір файлда, ал шифрлеу кілті басқа файлда 

сақталуы керек;  

б) шифрленген мәтін файлда сақталуы керек;  

в) шифрлеу процесі кезінде он алтылық және символдық түрдегі 

шифрленетін және шифрленген мәтінді көру және кілтті өзгерту мүмкіндігін 

қарастыру керек;  

г) программа шифрлеу уақытын көрсету керек.  

– лавиндік эффектіні зерттеу (зерттеу мәтіннің бір блогында жүргізілуі 

керек):  

а) өзгеретін бит үшін қосымша ашық мәтінде және кілтте олардың 

позицияларын (нөмірін) бере алуы керек;  

б) шифрлеудің әр раундынан кейін қосымша ашық мәтінде немесе 

кілтте бір биттің өзгеруі кезінде өзгерген шифрленген мәтіннің бит санын 

есептей алуы керек;  

в) қосымша шифрленген мәтінде өзгерген бит саны мен шифрлеу 

раунды арасындағы тәуелділік графигін тұрғыза алады немесе программалық 

қамтумен график тұрғызуға болады, бірақ бұл жағдайда қосымша график 

тұрғызуға қажетті ақпараттарды файлда сақтауы керек.  

4.2.2 Келесі талаптарды ескере отырып дешифрлеу үшін қосымшаны 

орындау:  

– шифрленген мәтін бір файлда, кілт басқа файлда сақталуы керек;  

– шифрі танылған мәтін бір файлда сақталуы керек;  

– дешифрлеу процесі кезінде он алтылық және символдық түрдегі 

шифрленген және шифрі танылған мәтінді көру және кілтті өзгерту 

мүмкіндігін қарастыру керек. 

4.2.3 Қосымша 3.1 бөлімінде келтірілген алгаритмдердің 

шашыраушылық қасиетін бағалайтын 1-4 критерийлердің есептеуші 

мәндерін орындау керек. 

4.2.4 Орындалған қосымшалардың көмегімен келесі тапсырмаларды 

орындау керек:  

– жасалған қосымшалардың дұрыс жұмыс жасауын тексеру;  

– ашық мәтінде және кілтте бір биттің өзгеруінен болған лавиндік 

эффектіні зерттеу: шифрленген хабарламада өзгерген бит саны мен шифрлеу 

раунды арасындағы тәуелділік графигін тұрғызу (барлығы екі график 

тұрғызылуы керек);   

– AES алгаритмі үшін бір хабарламаны қолданған кездегі блоктағы бір 

бит пен кілттегі бір биттің өзгеруінен болған алгаритмдердің шашыраушы 

қасиетін бағалайтын 1-4 критерийі мәндерін салыстыру керек. Хабарлама 

кемінде бес блоктан тұруы керек (көп болған сайын 1-4 критерийінің 

бағалануы нақтырақ болады);  

– жасалған жұмыс бойынша қорытынды жасау.  
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4.3 Есеп мазмұны  

 

Есеп келесі бөлімдерден тұруы керек:  

1) Шифрлеу үшін бастапқы мәтін. 

2) AES алгоритмі бойынша шифрленген мәтін және дешифрлеу 

нәтижесі. 

3) 4.2.1 бөлімінде көрсетілген барлық талаптарға сай лавиндік эффектіні 

зерттеу нәтижелері. 

4) Алгоритмдердің шашыраушы қасиеттерін бағалайтын 

критерийлердің саналған мәндері. 

5) Жасалған жұмыс бойынша қорытындылар.  

 

4.4 Бақылау сұрақтары 

 

1. Симметриялық шифрлеу деген не?  

2. AES стандарты нені білдіреді (кілт ұзындығы, кіріс блогының 

мөлшері, раунд сандары)?  

3. AES стандарты үшін қандай алгоритм таңдалды?  

4. Берілген стандарттың архитектурасы нені білдіреді?  

5. Бір раунд  неден тұрады?  

6. Шифрлеу мен дешифрлеудің қайсысы жылдам орындалады? Неге?  

7. AES стандартында шифрлеудің қандай режимі қолданылады?  

8. Дешифрлеу кезінде қандай режим жылдам орындалады? Неліктен?  

9. Бір символдағы қателіктен кейін шифрленген ақпаратты қай режим 

қайта қалпына келтіре алады? Неліктен?  

10. Синхрожолдама немесе инициализация векторы қандай мақсатта 

қолданылады?  
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