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(СЛАЙД 1) 

 

 

Доброго дня, шановні члени державної екзаменаційної комісії! 

До вашої уваги надається магістерська робота з теми «Дослідження 

ефективності та особливостей застосування сучасних алгоритмів захисту 

інформації». 

 

  



(СЛАЙД 2) 

 

 

Метою даної дипломної роботи є виконання процесу дослідження із 

реалізації набору скриптів для ілюстративної демонстрації роботи найбільш 

популярних сучасних алгоритмів шифрування та надання на основі цих даних 

певних системних рекомендацій. 

 

  



(СЛАЙД 3) 

 

 

Наукова новизна роботи полягає у комбінації раніше розглянутих засобів 

статистичної та якісної оцінки алгоритмів шифрування у поєднанні із зручним 

користувацьким інтерфейсом для проведення самого дослідження, а також 

надання простих та зрозумілих інструментів для самостійної роботи. 

Практична цінність роботи полягає у спрощенні процедури дослідження 

конкретних алгоритмів шифрування з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

галузі. 

 

  



(СЛАЙД 4) 

 

 

Для проведення дослідження необхідно було забезпечити наявність таких 

програмних засобів: 

− docker – середа контейнеризації; 

− docker compose – засіб керування контейнерами; 

− wsl – підсистема Linux для Windows; 

− docker desktop – графічний інтерфейс для docker; 

− bash – скриптова мова програмування; 

− veracrypt – утиліта, що надає  безпосередньо самі алгоритми 

шифрування. 

  



(СЛАЙД 5) 

 

 

Дослідження мало на меті виконати проведення певних тестів, які могли 

б показати ефективність різноманітних алгоритмів шифрування та їх поєднань, 

та надати кількісну оцінку кожного розглянутого варіанту, на основі якої можна 

було б зробити певні висновки щодо доцільності застосування конкретного 

алгоритму (алгоритмів) у певній задачі. 

  



(СЛАЙД 6) 

 

 

Шифрування складається із двох взаємно обернених процедур: 

зашифровування та розшифровування. На математичному рівні вони можуть 

бути представлені як деякі математичні функції, до яких висуваються певні 

вимоги. Математично дані, що використовуються у шифруванні, описуються як 

множини, якими оперують відповідні функції.  



(СЛАЙД 7) 

 

 

У випадку якщо K1 та K2 співпадають, тобто для зашифровування та 

розшифровування використовується один й той самий ключ, такий алгоритм 

відносять до класу симетричних. Якщо ж з ключа зашифровування алгоритмічно 

складно отримати ключ розшифровування (тобто K1 ≠ K2), то такий алгоритм 

відносять до класу асиметричних (криптосистема з відкритим ключем).   



(СЛАЙД 8) 

 

 

Також в загальному випадку для коректної роботи ці функції повинні 

бути взаємно оберненими.  



(СЛАЙД 9) 

 

 

Хеш-функції – спеціальні математичні перетворення, які за своєю суттю 

є односторонніми, тобто такими, які деякий масив початкових даних 

представляють у вигляді довільного набору числової інформації, при цьому 

зворотній процес математично неможливий. Доцільність використання хеш-

функцій зумовлена прагненням у підвищенні рівня загальної криптостійкості, 

додатковим рівнем захисту під час криптоаналізу у поєднанні з невисоким 

рівнем впливу на загальний час роботи.   



(СЛАЙД 10) 

 

 

Під час проведення криптоаналізу шифру його криптостійкість може бути 

оцінена за можливістю отримання додаткової інформації про зашифрований 

вміст даних. В такому випадку додатковою інформацією може виступати 

величина інформаційної ентропії.  



(СЛАЙД 11) 

 

 

Надана діаграма класів дозволяє оцінити внутрішню структури системи, 

що буде проводити тестування. 

  



(СЛАЙД 12) 

 

 

Надана діаграма послідовності дозволяє відобразити можливі сценарії 

взаємодії користувача із системою та послідовність цих взаємодій. 

  



(СЛАЙД 13) 

 

 

Надана діаграма станів та переходів дозволяє оцінити внутрішні стани 

системи та можливі шляхи переходу із одного стану в інший. 

  



(СЛАЙД 14) 

 

 

Надається перелік апаратно-програмних вимог для повноцінної роботи. 

  



(СЛАЙД 15) 

 

 

Тут демонструється процес автоматичного тестування – можна бачити 

відповідну комбінацію алгоритмів, розмір тестового набору даних, час створення 

та наповнення криптоконтейнера, та середня швидкість запису у МБ. 

  



(СЛАЙД 16) 

 

 

Надана гістограма відображає середній час роботи для кожної комбінації 

для всіх можливих варіантів розмірів криптоконтейнерів. Градієнтом показана 

середня швидкість для кожного варіанту, причому залежність «менший час – 

більша швидкість» не завжди виконується через деякі особливості алгоритмів та 

їх програмної реалізації. 

  



(СЛАЙД 17) 

 

 

Тут бачимо розподіл загального часу роботи від розмірів 

криптоконтейнерів – наявне скупчення довкола початку(малий час роботи – 

малий розмір), інші скупчення містять меншу кількість комбінацій алгоритмів. 

  



(СЛАЙД 18) 

 

 

Тут бачимо розподіл загального часу роботи від середньої швидкості – 

наявні скупчення на відносно малих швидкостях, які відповідають малому 

загальному часу роботи, проте є й виключення. 

  



(СЛАЙД 19) 

 

 

За модифікованою формулою Шеннона можна обчислити абсолютне 

значення криптостійкості для п’ятірки найкращих за швидкістю роботи 

комбінацій – в даному випадку найкраще значення має комбінація (5). 

  



(СЛАЙД 20) 

 

 

Тут бачимо графіки, що показують загальне навантаження на 

контейнеризовану систему – навантаження тримається на рівні 90-100%, що 

говорить про високе значення ефективності тестування в цілому. 

  



(СЛАЙД 21) 

 

 

Підводячи підсумки виконання даної магістерської дипломної роботи 

можна зробити висновок про те, що було проведене дослідження ефективності 

та особливостей застосування сучасних алгоритмів захисту інформації з 

урахуванням наявних тенденцій розвитку галузі та зважаючи на певні 

особливості конкретних предметних областей. Ключовим пунктом даної роботи 

також став детальний порівняльний аналіз найбільш розповсюджених підходів 

до забезпечення криптобезпеки, що, в свою чергу, дозволяє стверджувати про 

наявність широкого спектру вибору найкращого варіанту в залежності від 

конкретної ситуації. 

Детально розглянувши найбільш розповсюджені на сьогоднішній день 

алгоритми шифрування у поєднанні з різноманітними хеш-функціями, у 

результаті маємо сформовані висновки про найбільш ефективні їх комбінації за 

комплексною оцінкою абсолютної ефективності роботи. Так, найкращий 

результат отримали пари Serpent—Whirlpool та AES—SHA-256 – забезпечуючи 

високу швидкість оброки та шифрування даних навіть великого обсягу, за 

оцінкою криптостійкості вони залишають позаду інші комбінації.  



(СЛАЙД 22) 

 

 

Також варто зазначити що використання функцій хешування сімейства 

SHA ціною невеликого зменшення часу роботи значно підвищує загальну 

ефективність шифрування в цілому. До того ж, за необхідності більш кращого 

забезпечення надійності шифрування можна обрати менш ефективні за часом 

виконання підходи – наприклад, AES+Twofish—SHA-512 або Serpent+AES—

SHA-512; ціною ж значного зменшення швидкості за рахунок використання 

більш ресурсоємних та часозатратних алгоритмів можна досягти більш високого 

ступеня захищеності – для цього можна використати отриману гістограму з 

даними про комбінації алгоритмів та хешів та загальний середній час їх роботи.  

  



(СЛАЙД 23) 

 

 

Дякую за увагу! 

 


