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Асаблівасці семантыкі некаторых крыптаграфічных тэрмінаў 

 

Інтэнсіўнае развіццё тэлекамунікацыйных і інфармацыйных сістэм 

і пашырэнне кола іх карыстальнікаў абвастрылі праблему абароны 

інфармацыі ў падобных сістэмах. Важнымі карыстальнікамі сістэм 

абароны інфармацыі сталі не толькі дзяржаўныя арганізацыі, але і 

камерцыйныя структуры, прыватныя асобы. Гэтыя ж працэсы значна 

паўплывалі на далейшае развіццё як крыптаграфічных сістэм – 

найважнейшага складніка любой надзейнай сістэмы абароны 

інфармацыі, так і ў цэлым на развіццё крыптаграфіі. Камп’ютарызацыя 

размеркаваных інфармацыйных сістэм, сістэм кіравання і фінансавых 

разлікаў паставіла шэраг новых праблем у сферы абароны інфармацыі з 

улікам множнасці доступу да сродкаў захоўвання, апрацоўкі і перадачы 

інфармацыі па каналах сувязі. 

Для вырашэння гэтых праблем (акрамя выкарыстання 

традыцыйных метадаў крыптаграфічнай абароны інфармацыі і 

прадухілення несанкцыянаванага доступу да сродкаў яе апрацоўкі) 

запатрабавалася распрацоўка метадаў забеспячэння цэласнасці 

інфармацыі, аўтэнтыфікацыі паведамленняў і абанентаў, кантролю 

доступу да праграмнага забеспячэння і тэхнічнага абсталявання сродкаў 

сувязі і захоўвання інфармацыйных рэсурсаў. 

Аўтаматызацыя спосабаў апрацоўкі інфармацыі і яе перадачы па 

высакахуткасных каналах сувязі прывяла да неабходнасці выкарыстання 

разнастайных пратаколаў, што з’яўляюцца размеркаванымі 

алгарытмамі, рэалізацыя якіх ажыццяўляецца некалькімі ўдзельнікамі. 

Прыкладамі з’яўляюцца пратаколы аўтэнтыфікацыі паведамленняў, 

пратаколы аўтэнтыфікацыі абанентаў, схема лічбавага подпісу, 

пратакол размеркавання ключоў і інш. Распрацоўка падобных 

пратаколаў і аналіз іх уразлівасці – адзін з напрамкаў крыптаграфіі, які 

зараз актыўна развіваецца [1]. 

Істотнае пашырэнне прадмета крыптаграфіі і кола даследчыкаў і 

карыстальнікаў прывяло да з’яўлення вялікай колькасці новых паняццяў 

і тэрмінаў, што выкарыстоўваюцца ў навуковых публікацыях і 

нарматыўных прававых дакументах. У выніку некаторыя тэрміны ў 

розных крыніцах сталі трактавацца па-рознаму. Сустракаецца шмат 

варыянтаў пры перакладзе з англійскай мовы аднаго і таго ж тэрміна. 

Разгледзім семантыку асноўных паняццяў і тэрмінаў. Найперш пра 
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тэрмін крыптаграфія, тлумачэнне якога ёсць у шэрагу выданняў, у тым 

ліку энцыклапедычных. У тэрміналагічных слоўніках крыптаграфія 

вызначаецца як вобласць навуковых, інжынерна-тэхнічных, прыкладных 

даследаванняў і практычнай дзейнасці, якая звязана з распрацоўкай, 

аналізам і абгрунтаваннем крыптаграфічнай стойкасці сродкаў абароны 

інфармацыі ад пагроз з боку праціўніка і/або парушальніка [2]. З 

некаторай доляй умоўнасці крыптаграфія падзяляецца на дзве часткі: 

крыптасінтэз і крыптааналіз. Крыптаграфія ўключае ў сябе 

крыпталогію. Адначасова з гэтым крыпталогія разглядаецца як галіна 

матэматыкі і матэматычнай кібернетыкі, якая вывучае розныя 

матэматычныя мадэлі крыптаграфічных сістэм. Падобная трактоўка, якая 

ўстанаўлівае адпаведнасць паміж тэрмінамі крыптаграфія і крыпталогія, 

адлюстроўвае сувязь паміж тэарэтычнай і прыкладной крыптаграфіяй і 

ролю ў гэтым узаемадзеянні матэматыкі, матэматычнай кібернетыкі, 

фізікі, тэорыі сувязі і інш. 

Адным з асноўных паняццяў крыптаграфіі з’яўляецца паняцце 

крыптаграфічнай сістэмы (крыптасістэмы). Пад крыптасістэмай 

разумеецца сістэма забеспячэння бяспекі інфармацыі крыптаграфічнымі 

метадамі ў частцы канфідэнцыяльнасці, цэласнасці, аўтэнтыфікацыі, 

немагчымасці адмовы і г.д.. У якасці падсістэм крыптасістэма можа 

ўключаць сістэмы шыфравання, сістэмы ідэнтыфікацыі, сістэмы 

імітаабароны, сістэмы лічбавага подпісу і інш., а таксама сістэму 

ключавую, якая забяспечвае працу астатніх сістэм. Асноўным 

патрабаваннем да крыптасістэмы і разам з тым адным з 

фундаментальных паняццяў крыптаграфіі з’яўляецца стойкасць. 

Крыптаграфічная стойкасць (крыптасістэмы, крыптапратакола) 

вызначаецца як здольнасць супрацьстаяць атакам праціўніка або 

парушальніка, якія імкнуцца атрымаць сакрэтны ключ або адкрытае 

паведамленне. Існуюць два падыходы да вызначэння і ацэнкі стойкасці – 

тэарэтычная стойкасць і практычная стойкасць. Ацэньваецца стойкасць у 

працэсе правядзення крыптаграфічнага аналізу.  

Вялікае значэнне ў крыптаграфіі мае і паняцце алгарытму. Так, 

фармальнае апісанне функцый, што рэалізуюцца шыфрсістэмай, 

вызначаецца адпаведнымі алгарытмамі зашыфроўвання і алгарытмамі 

расшыфроўвання. Для іншых тыпаў крыптасістэм прыняты алгарытмы 

фарміравання лічбавага подпісу, алгарытмы імітаабараняльнага 

кадзіравання і інш. 

Функцыі і адлюстроўванні, неабходныя для рэалізацыі 

крыптаграфічных сістэм, называюцца крыптаграфічнымі функцыямі. 

Такія функцыі выкарыстоўваюцца пры выпрацоўцы ключоў, 
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псеўдавыпадковых паслядоўнасцей, зашыфроўвання, расшыфроўвання і 

іншых працэсаў, якія забяспечваюць імітастойкасць і выпрацоўку 

лічбавага подпісу. Крыптаграфічнымі алгарытмамі называюцца 

алгарытмы, што рэалізуюць вылічэнне крыптаграфічных функцый. 

Паняцце крыптаграфічны аналіз звязана з асноўнымі тэрмінамі: 

метад крыптаграфічнага аналізу, атака на крыптасістэму, 

меркаванні крыптааналізу. Пад метадам крыптаграфічнага аналізу 

разумеецца сукупнасць прыёмаў і спосабаў, накіраваных на 

даследаванне крыптаграфічнай стойкасці і крыптасістэмы, аб’яднаных 

адной або некалькімі ідэямі (матэматычнымі, тэхнічнымі або іншымі). 

Пад атакай на крыптасістэму разумеецца спроба парушэння 

праціўнікам і/або парушальнікам бяспекі канкрэтнай рэалізацыі 

крыптасістэмы. Пры гэтым атакі на крыптасістэму грунтуюцца на 

вызначаных метадах крыптааналізу і праводзяцца з улікам выканання 

некаторых меркаванняў крыптааналізу. Варта адзначыць асноўныя 

метады крыптааналізу: метад поўнага (татальнага) апрабоўвання 

ключоў, метад ‹‹сустрэчы пасярэдзіне››, метад на аснове эквівалентных 

ключоў, дыферэнцыяльны метад, лінейны метад, карэляцыйны метад. У 

адпаведнасці з гэтымі метадамі крыптааналізу разглядаюцца і асноўныя 

віды атак на крыптасістэмы. 

У апошнія гады адным з асноўных паняццяў крыптаграфіі стала 

паняцце крыптаграфічнага пратакола, г.зн. пратакола, прызначанага 

для выканання функцый крыптаграфічнай сістэмы, падчас выканання 

якога ўдзельнікі выкарыстоўваюць крыптаграфічныя алгарытмы. У 

сучасных размеркаваных сістэмах істотна пашыралася кола задач, якія 

адносяцца да захавання бяспекі як самой сістэмы, так і цыркулюючай у 

ёй інфармацыі, прычым у многіх выпадках гэтыя задачы вырашаюцца 

менавіта крыптаграфічнымі метадамі. Таму ў сучасную крыптаграфію 

ўвайшлі, па сутнасці, інтэрактыўныя пратаколы, у якіх можа быць 

некалькі ўдзельнікаў, якія выконваюць свае асаблівыя функцыі. 

Крыптаграфічныя пратаколы разглядаюцца як самі па сабе, так і як 

частка канкрэтнай крыптаграфічнай сістэмы. Яны могуць мець як 

агульны, так і чыста прыкладны характар, напрыклад, сістэмы 

электроннага дакументаабароту, сістэмы электронных плацяжоў, 

пратаколы галасавання і г. д. Зараз існуе не менш за два дзясяткі розных 

тыпаў крыптаграфічных пратаколаў, многія з іх падзяляюцца на 

падтыпы. Прыкладам можа служыць пратакол лічбавага подпісу, які мае 

шматлікія падтыпы: групавы подпіс, парогавы подпіс, подпіс ‹‹усляпую››, 

канфідэнцыяльны подпіс і г.д. Паняцце стойкасці крыптаграфічнага 

пратаколу дапускае шмат розных тлумачэнняў, якія залежаць ад мэты, 



141 

 

для якой прызначаны пратакол, і меркаванняў, на падставе якіх 

адбываецца яго аналіз. 

Шэраг тэрмінаў групуецца вакол іншага асноўнага паняцця 

крыптаграфіі – ключа – зменлівага элемента (параметра), кожнаму 

значэнню якога адпавядае толькі адно з адлюстраванняў, што 

рэалізуецца крыптасістэмай. Значэнне гэтага паняцця падкрэсліваецца 

агульнапрынятым правілам Керкгофса, згодна з якім пры 

крыптаграфічным аналізе лічаць, што апісанне крыптасістэмы цалкам 

вядома праціўніку, а крыптаграфічная стойкасць заснавана толькі на 

тым, што праціўніку невядомы (сакрэтны) ключ. 

Важнай часткай любой крыптасістэмы з’яўляецца ключавая 

сістэма, якая складаецца з ключавога мноства і дзвюх падсістэм: 

сістэмы ўстаноўкі ключоў (вызначае парадак рэгістрацыі ключоў, іх 

выкарыстоўвання, змены, захоўвання і архівавання, рэзервовага 

капіравання і аднаўлення, замены або знішчэння ключоў) і сістэмы 

кіравання ключамі. Такім чынам, вызначаецца ўвесь жыццёвы цыкл 

ключоў, г.зн. паслядоўнасць стадый, якія праходзяць ключы ад моманту 

генерацыі да моманту знішчэння. Шматлікія функцыі, якія выконваюцца 

ключамі, уласцівасці ключоў і іх пераўтварэнні, раскрываюцца ў шэрагу 

больш прыватных тэрмінаў, напрыклад, галоўны ключ, даўгачасны ключ, 

разавы ключ, ключ шыфравання дадзеных, сакрэтны ключ, адкрыты 

ключ, ключ зашыфроўвання, ключ расшыфроўвання, сеансавы ключ, 

разгортванне ключа і інш.  

Сучасная крыптаграфія актыўна пранікае ў сумежныя вобласці 

інфармацыйнай бяспекі камп’ютарных сістэм. Менавіта дзякуючы 

такому пранікненню з’явіліся многія новыя крыптаграфічныя ідэі і 

паняцці, якія паступова ўваходзяць ва ўжытак. У цяперашні час у гэтых 

сумежных галінах выкарыстоўваюцца пераважна англійскія тэрміны. 

Але часам узнікае шмат пытанняў пры перакладзе такіх тэрмінаў, даволі 

часта адзін і той жа аб’ект мае шмат розных назваў, напрыклад, сістэма 

падзелу доступу, сістэма кіравання доступам, сістэма кантролю 

доступу. Акрамя таго, нярэдка тэрміны ў розных крыніцах вызначаюцца 

па-рознаму, а тэрміны з падобнымі назвамі маюць розную семантыку. 

Напрыклад, электронны подпіс, у залежнасці ад сітуацый, можа 

абазначаць лічбавы подпіс, код аўтэнтыфікацыі паведамлення або 

пэўную аўтэнтыфікацыйную біяметрычную інфармацыю і г.д. [1, с. 3–12]. 

Такім чынам, пытанні, звязаныя з семантыкай крыптаграфічных 

тэрмінаў, патрабуюць уважлівага падыходу і разгляду, што, безумоўна, 

натуральна, бо крыптаграфічная тэрмінасістэма яшчэ працягвае 

фарміравацца і ўдасканальвацца. 
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