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Анотація
Криптографічні примітиви мають більш складну структуру, ніж операції для криптоперетворення
такі, як додавання за модулем, зсув, перестановка, підстановка та інші. Виявлення нових операцій, здатних для ефективного криптоперетворення, дозволяє вдосконалити криптопримітиви. Вирішення даної
задачі знаходиться на межі криптографії, теорії алгоритмів та алгебри логіки.
Виходячи з цього, можна стверджувати, що отримання нових трьохрозрядних операцій перестановок, керованих інформацією може надати нові можливості для розробки нових операцій для криптоперетворення та вдосконалення криптопримітивів.
Задача розробки загальної дискретної моделі отримання базових груп операцій перестановок керованих інформацією на основі мінімізації функцій є актуальною.
Мета роботи – отримання дискретної моделі базових груп операцій перестановок керованих інформацією для криптографічного перетворення.
Методи дослідження - алгебра логіки та булева алгебра.
Основна задача, якій присвячена дана робота, полягає у проведені мінімізації базових операцій та
отримані аналітичних залежностей базових операцій на основі першої групи базових операцій криптографічного перетворення.
В результаті мінімізації було визначено модель прямих та обернених базових операцій. Отримано
узагальнену дискретну модель базових груп операцій для кодування та декодування інформації.
На основі проведених розрахунків було визначено суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення, результатом якого є визначені 384 операції криптографічного перетворення
для трьохрозрядних елементарних функцій.
Ключові слова: базова операція, група базових операцій перестановок керована інформацією, дискретна модель, мінімізація операцій, синтез базових операцій, узагальнена дискретну модель базових груп
операцій.
Abstract
Cryptographic primitives have a more complex structure than operations for cryptographic transformation
such as addition modulo, shift, permutation, substitution and others. Identifying of new operations, that are able
to effective cryptographic transformation, can improve cryptographic primitives. The solution to this problem is
on the verge of cryptography, algorithms and theory of algebra of logic.
Therefore, one could argue that getting new permutations three bit operations, managed by information, can
provide new opportunities for developing new operations for cryptographic transformation and improving cryptographic primitives.
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The task of developing a common pattern of discrete groups of basic operations of permutations, managed
by information, based on minimization of functions, is important.
Purpose - to obtain basic models of discrete groups of permutations, managed by operations for cryptographic information transformation.
Methods - algebra of logic and Boolean algebra.
The main task, which this work is devoted to, is to minimize conducted basic operations and analytical dependences basic operations on the basis of the first group of basic operations of cryptographic transformations.
As the result of minimization, direct and inverse model basic operations were determined. Generalized model
of discrete groups of basic operations for encoding and decoding information was obtained.
On the basis of the calculations, the essence of the method of synthesis of basic operations of cryptographic
transformations was determined; resulting in 384 identified cryptographic operations to convert three bit elementary functions.
Key words: basic operation, a group of basic operations of permutations controlled information, discrete
model, minimization of operations, synthesis of basic operations, basic model generalized discrete group operations.
Постановка проблеми. Сучасні інформаційні
технології сприяють неконтрольованому встановленню інформаційних відносин та впливу на інформаційний простір. Інтернет суттєво змінив методи
доступу до інформації та її поширення. Ця мережа
порівняно з іншими засобами масової інформації
передбачає значні можливості щодо реалізації
права особи на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації. Інтернет надає
вільний доступ до накопиченої людством інформації незалежно від відстані й місця зберігання,
значно наближаючи до першоджерел.
Це дозволяє широко застосовувати комп'ютерні технології в автоматизованих системах
обробки інформації й керування призвело до загострення проблеми захисту інформації, що в свою
чергу обумовлює створення нових ефективних засобів захисту інформації, які забезпечать криптографічну стійкість.
Дана стаття присвячена розробці методу синтезу базових груп операцій трьохрозрядних елементарних операцій перестановки керованих інформацією для криптографічного перетворення.
Аналіз публікацій і досліджень. Серед останніх досліджень і публікацій варто виділити: [1], де
проведено класифікацію трирозрядних елементарних функцій для криптографічного перетворення
інформації; [2], де проведено синтез множин моделей спеціалізованих трирозрядних логічних
функцій і здійснено групування моделей трирозрядних логічних функцій для криптографічного перетворення за обраними критеріями; [3], де приведені твердження для елементарних функцій перестановок, керованих інформацією; [4], де для
подальшого дослідження визначена група елементарних функцій мінімальної складності; [5], де отримано визначення для прямих та інверсних елементарних функцій керованих інформацією, визначено базові операції та базові групи операцій для

криптографічного перетворення; [6], де проведено
визначення та аналіз елементарних операцій базової групи операцій перестановок керованих інформацією.
Проте в даних дослідженнях не визначалася
суть методу синтезу груп базових операцій перестановок керованих інформацією для криптоперетворення.
Метою даного дослідження є визначення та
отримання загальної дискретної моделі базових
операцій перестановок керованих інформацією для
виконання криптоперетворення.
Виклад основного матеріалу. Для визначення моделі синтезу базових функцій криптографічного перетворення, що входять до базової
групи проведемо мінімізацію функцій для операцій
кодування та декодування. Для цього функції

F k та F d представимо в наступному вигляді:
Fm,m,m
де

 x11 x12 x13 


  x21 x22 x23  ,


 x31 x32 x33 

x11, x22 , x33

(1)

– значення першого, дру-

гого та третього основних елементів елементарної
функції, т – номер елементарної функції криптографічного перетворення.
Щоб отримати базові операції, спробуємо отримати аналітичні залежності базових операцій на
основі першої групи базових операцій криптографічного перетворення з таблиці 1[6].
Представимо першу базову групу операцій у
вигляді таблиці істинності для операцій кодування

F k у вигляді представленому в таблиці 1.
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Таблиця істинності функції кодування

x11 x22

x33

x12 x13 x21 x23

Fk
x31

x32

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0
1

0
1

1
1

1
0

1
1

1
1

0
1

0
0

1
1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

В таблиці 1 визначено модель побудови додат-

x12 ,x13 ,x21 ,x23 ,x31 ,x32
через основні елементи - x11, x22 , x33 .

кових елементів

Одним з шляхів отримання залежностей може

бути таблиця з подальшим формалізуванням даних
таблиці істинності на основі мінімізації за допомогою карти Карно.
Карту Карно для мінімізації відповідно до таблиці 1 представлено у вигляді таблиці 2.

Карта Карно для отримання функції кодування

В результаті мінімізації
наступні результати:

було

F

k

отримано

F12  x11  x22 x33  x22 x33  x11  x22  x33  ;
F13  x11  x22 x33  x22 x33  x11  x22  x33  ;
F21  x22  x11x33  x11x33  x22  x11  x33  ;
F23  x22  x11x33  x11x33  x22  x11  x33  ;
F31  x33  x11x22  x11x22  x33  x11  x22  ;
F32  x33  x11x22  x11x22  x33  x11  x22 

Таблиця 2
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Синтез базових операцій кодування

x11
F21  x22  x11  x33 
F31  x33  x11  x22 

F12  x11  x22  x33 

x22
F32  x33  x11  x22 

Для подальшого дослідження отримання методу синтезу базових операцій кодування, необхідно вивести дискретну модель визначення базових груп операцій для криптоперетворення.

F92k ,46,27

Таблиця 5

F13  x11  x22  x33 

F23  x22  x11  x33 
x33

Для цього модифікуємо дискретну модель
поєднання матриці перестановок та матриці доповнення представлену за допомогою виразу:

1 0 1
1 1 1
d
 1 0 0 ⇒ F83,116,78  0 1 1 .
1 1 0
1 0 0

Для подальшого дослідження замінимо основні та додаткові елементи моделі, відповідними
їм елементами приведеними в таблиці 5.

В результаті отримаємо модифіковану матричну дискретну модель наступного вигляду представлену за допомогою виразу 3.

x11
x11  x22  x33  x11  x22  x33 

F k   x22  x11  x33 
x22
x22  x11  x33  
 x33  x11  x22  x33  x11  x22 

x33

Тепер, відобразимо модифіковану матричну
дискретну модель для кодування функцій представлену виразом (3) за допомогою дискретної моделі
представлення криптографічних операцій.

F92k , 46, 27

(4)

В результаті було отримано узагальнену дискретну модель базових груп операцій кодування
для криптографічного перетворення, яка представлена в наступному вигляді:

x1  x11   x2   x11  x22  x33 


 x1  x11  1 x3  x11  x22  x33  
x  x   x   x  x  x 

k
2
22
1
22
11
33

F 
 x2  x22  1 x3  x22  x11  x33   .

x3  x33   x1   x33  x11  x22 


 x3  x33  1 x2  x33  x11  x22  


Тепер, перевіримо правильність отриманої
дискретної моделі базових груп операцій кодування. Для цього скористаємося таблицею істинності для трьох розрядних функцій.
Підставивши визначені в таблиці істинності
значення основних елементів у вираз (5) та виконавши операції рівнозначності, суми по модулю 2 і

(3)

Для цього у виразі наведеному нижче

 x1  x2  x1  x3 
 x1  x2  x1  x3 


  x1  x2  x2  x3   F83d ,116,78   x1  x2  x2  x3 
 x1  x3  x2  x3 
 x1  x3  x2  x3 

замінимо значення основних та додаткових
елементів операції кодування відповідними значеннями з виразу (3).

(2)

(5)

кон’юнкції отримаємо результат, який представ-

лено у таблиці 6, де

x11, x22 , x33 – значення пер-

шого, другого та третього основного елемента елементарної операції, ЕФ1, ЕФ2, ЕФ3 – значення першої, другої та третьої елементарної функції
операції криптоперетворення.
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Таблиця 6

Таблиця істинності визначення базової групи операцій для кодування
рення
Базова група операцій

x11 x22

x33

Fk

для криптоперетво-

ЕФ1

ЕФ2

ЕФ3

0

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

1

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

1

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

Отримані в таблиці 6 результати елементарних
функцій утворюють першу базову групу операцій
отриману внаслідок обчислювального експерименту.

F11  x11x22  x11x33

F21  x11  x22  x33 

F31  x11  x22  x33 

Далі, визначимо спосіб отримання методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення для функції декодування. Для цього, представимо результати мінімізації операцій декодування
у вигляді таблиці 7.

Синтез базових операцій декодування

F12  x22  x11  x33 
F22  x11x22  x22 x33

F32  x22  x11  x33 

Для подальшого дослідження методу синтезу
базових операцій декодування, модифікуємо дискретну модель операції декодування представлену
за допомогою виразу (2). Для цього замінимо основні та додаткові елементи моделі, відповідними
їм елементами приведеними в таблиці 7.

Таблиця 7 –

F13  x33  x11  x22 

F23  x33  x11  x22 

F33  x11x33  x22 x33

В результаті отримаємо дискретну модель
функцій декодування для першої групи базових
операцій в наступному вигляді:

x22  x11  x33  x33  x11  x22  
 x11x22  x11x33
F d   x11  x22  x33  x11x22  x22 x33
x33  x11  x22  .
 x11  x22  x33  x22  x11  x33  x11x33  x22 x33 

Тепер для подальшої перевірки представимо
отриманий вираз (6) для декодування функцій за
допомогою дискретної моделі представлення криптографічних операцій. При цьому, замінимо у виразі (4) значення основних та додаткових елементів

(6)

операцій криптоперетворення функцій декодування відповідними їм значеннями представленими
в таблиці 7.
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x1  x11 x22  x11 x33   x2  x22  x11  x33  


 x1  x11 x22  x11 x33   1 x3  x33  x11  x22  
x  x x  x x   x  x  x  x  

11 22
22 33
1
11
22
33
 (7)
Fd   2












x
x
x
x
x
x
x
x
x




1






2
11 22
22 33
3
33
11
22
x3  x11 x33  x22 x33   x1  x11  x22  x33  


 x3  x11 x33  x22 x33   1 x2  x22  x11  x33  


Далі необхідно перевірити правильність отриманої дискретної моделі базових груп операцій декодування. Для цього, скористаємося таблицею
істинності для трьох розрядних функцій.
Підставивши визначені в таблиці істинності
значення основних елементів у вираз (7) та виконавши операції рівнозначності, суми по модулю 2 і
кон’юнкції отримаємо результат, який представлено у таблиці 8.
Отримані в таблиці 8 результати елементарних
функцій утворюють першу базову групу операцій

декодування отриману внаслідок обчислювального
експерименту.
Дослідивши отримані моделі функцій кодування та декодування представлені виразами (5) та
(7) можна зробити висновок, що суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення
полягає
в
змінні
значень

x11, x22 , x33  0,1 , що дає змогу отримати

вісім базових операцій криптографічного перетворення для кодування та декодування функцій.
Таблиця 8

Таблиця істинності визначення базової групи операцій для декодування
рення
Базова група операцій

x11 x22

F

d

для криптоперетво-

x33

ЕФ1

ЕФ2

ЕФ3

0

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

0

x1  x2  x1  x3
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Визначивши суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення, можна зробити висновок, що синтез операцій криптографічного перетворення на основі отриманих дискретних моделей полягає в наступному:
1. Синтезі всіх базових операцій криптографічного перетворення;
2. Для кожної отриманої операції необхідно
зробити перестановку, що збільшить їх кількість в
6 разів;
3. Для збільшення кількості операцій необхідно використати операції інверсій, що збільшить
кількість операцій перетворення ще у 8 разів.
Результатом обчислювального експерименту є
384 операції криптографічного перетворення для
трьохрозрядних елементарних функцій.
Висновки. Отже, результатом роботи є проведена мінімізація базових операцій та отримані
аналітичні залежності базових операцій на основі

першої групи базових операцій криптографічного
перетворення.
В результаті мінімізації було визначено модель
прямих та обернених базових операцій. Отримано
узагальнену дискретну модель базових груп операцій для кодування та декодування інформації.
На основі проведених розрахунків було визначено суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення, результатом якого є
визначені 384 операції криптографічного перетворення для трьохрозрядних елементарних функцій.
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Анотація
В статті проведено дослідження та аналіз найбільш дієвих методів захисту комп’ютерних систем
від несанкціонованого доступу та крадіжки інформації. Такими методами захисту вважаються: міжмережевий екран (Firewall, брандмауер), аркуші доступу (access-lists), NAT (Network Address Translation),

