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У статті розглянуті криптографічні методи захисту передачі текстових даних в незахищених каналах зв’язку з використанням 

прикладного програмного інтерфейсу. Описані практичні причини використання обраного криптографічного алгоритму для 

забезпечення властивостей інформації (конфіденційність, цілісність, доступність) при здійсненні її передачі, на основі роботи з 

системою аналізу відеопотоків. Розкрито причини використання однобічних функції. Досліджено залежність роботи шифру від 

розміру шифрованого тексту. Була перевірена робота алгоритму при різній розмірності таємного ключа та доречність його 

використання з точки зору криптостійкості. Виявлені основні недоліки обраного методу шифрування. Пояснені основні переваги 
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Постановка проблеми. Проблема використання, 

навіть захищених протоколів, полягає у викорис-

танні незахищених API. Робота з будь-яким API пе-

редбачає використання пароля-ключа для доступу до 

приватних методів, що з одного боку є безпечним з 

погляду на те, що ключ передається лише уповно-

важеній особі. З іншого боку, дані надані API у біль-

шості випадків передаюітся у тілі запиту “як є”. Тоб-

то, виконуючи запит до серверу, ініціатору буде пе-

редано секретну інформацію через усі проміжні 

ланки мережі. Небезпечність такого дійства полягає 

у можливому логуванні усіх запитів з боку провайде-

ра або власника мережевого обладнання. Навіть при 

використанні HTTPS на веб-сервері, клієнт не 

застрахований від, так званої, атаки “людина 

посередині” та від підробки серверного сертифікату. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Технології передачі даних в мережі Інтернет, є 

відносно безпечними для використання, доки трафік 

не буде прослуховуватися третіми особами. На сьо-

годні, найбільш зручним та найбільш вдосконаленим 

способом захисту при обміні даних є використання 

OpenSSL у поєднанні з протоколом HTTPS [1]. Вико-

ристання HTTPS вимагає наявності відповідних сер-

тифікатів шифрування для кожного доменного імені. 

Сертифікати мають обмежений термін дії, а їх варті-

сть здається нераціональною і повністю не виключає 

проблему  з методом зламу “людина по середині”.  

Мета. Метою даної статті є намір 

продемонструвати альтернативний метод захисту 

передачі даних між програмними інтерфейсами в 

мережі Інтернет, який ми розробляємо та 

використовуємо для захисту пересилки 

статистичних даних у системах відеоналітики. 

Основні результати дослідження 

Під час роботи над системою аналізу відеопото-

ків, ми зіштовхнулися з тієюж самою проблемою. 

Ми намагалися вирішити цю проблему віддаленого 

обладнання та серверу, шляхом об’єднання у спільну 

закриту VPN мережу. Такий варіант було відхилено 

через неможливість постійної підтримки з'єднання з 

обладнанням. Оскільки в нашому API застосовував-

ся метод обміну даними у вигляді JSON-строк, то 

ставку було зроблено на текстові методи шифруван-

ня за протоколом Діффі-Хеллмана [2]. Це криптогра-

фічний протокол, що дозволяє двом і більш сторонам 

отримати загальний секретний ключ, використову-

ючи незахищений від прослуховування канал 

зв'язку. Отриманий ключ використовується для 

шифрування подальшого обміну за допомогою 

алгоритмів симетричного шифрування. 

За основу був взятий RSA(OpenSSL) алгоритм 

шифрування з відкритим ключем, що дозволяє ство-

рити два ключа: відкритий та закритий. Розмістивши 

відкритий ключ на віддалених клієнтах, можна 

шифрувати дані не боючись, що його використають 

для дешефрування. Тобто, використовуються так 

звані однобічні функції. Під однобічністю розуміє-

ться не теоретична односпрямованість, а практична 

неможливість обчислити зворотне значення, вико-

ристовуючи сучасні обчислювальні засоби, за 

доступний для огляду інтервал часу [3]. 

Розглянемо на прикладі: 

Якщо Боб, хоче надіслати повідомлення m до 

Еліс. Закодованим повідомленням будуть цілі числа 

від 0 до n - 1. 

Алгоритм Боба: 

 Взяти відкритий ключ Еліс (e, n) 

 Взяти відкритий текст m 

 Зашифровувати з використанням відкритого 

ключа  Еліс за формулою: 

c = E (m) = me  mod  n  (1) 

Алгоритм Еліс: 

 Прийняти зашифрований текст с 

 Взяти власний закритий ключ (d, n) 

Використати закритий ключ для дешифрування 

за формулою: m = D(c) = cd mod n  (2)
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Рис. 1. – Схема обміну повідомленнями 

 

Дані описові формули демонструються загальний 

принцип шифрування даних, але у реальній практиці 

це не допомагає і з’являється проблема пов’язана з 

допустимою кількістю кодованих даних. 

Максимально допустима довжина некодованих 

даних L визначається відповідно до розрядності за 

формулою.  

L = (R(e, n) / b) – p  (3), 

де R – закритого розрядність ключа, 

b – кількість біт на 1 байт, 

p –  необов’язковий байтовий відступ; 

У практичному вигляді це виглядає наступним 

чином. У консольному режимі unix-подібної системи 

(або за допомогою відповідної бібліотеки) на стороні 

Боба виконується команда на отримання закритого 

OpenSSL RSA ключа: 

openssl genrsa -out private.pem 2048 

В даній команді налаштовується параметр 

розрядності ключа, якій дорівню 2048.  

Надалі у консольному режимі виконується 

генерація відкритого ключа: 

openssl rsa -in private.pem -out public.pem -outform 

PEM -pubout 

Отримавши файли відкритого та закритого 

ключа, їх необхідно розподілити між кодуючою та 

декодуючою функцією відповідно, та передати 

кодуючій функції дані для шифрування.  

Описані операції виконуються відповідно до 

умов реалізації алгоритму або бібліотеки що 

використовується. Зазвичай функціїї передається 

перекодований ключ у форматі base64 та саме 

некодоване повідомлення визначеної довжини, яка 

становить результат ділення між розрядністю та 

стандартною розмірністю байта. 

Оскільки для надійного кодування доцільно 

застосовувати байтовий віступ, то з допустимої 

довжини некодованого вмісту вираховується 11 

байт, незалежно від довжини ключа. При розрядності 

у 2048 біт допустимий розмір некодованого тексту, 

що можна передати у кодуючу функцію, 

становитиме: 

L = (2048 / 8) – 11 = 256 – 11 = 245 байт 

У випадку передачі більш довгої строки, 

результатом кодування стане пуста строка. Тому, для 

кодування великих текстів слід застосовувати “схему 

симетричної фрагментації” (рис. 2). 

  

 
Рис. 2 – Схема алгоритму симетричної 

фрагментації 

Схема фрагментації є лінійним алгоритмом і у 

виконанні полягає у розбиванні некодованого тексту 

на окремі фрагменти. Відповідно до нашого 

прикладу, при кодуванні строки розміром у 765 байт, 

текст необхідно розбити на 3 фрагменти. 

Отримані частини формують стек повідомлень, 

що уособлюють один цілий кодований текст 

розмірністю: 

F = floor(len(m) / L) * S (3),  

де S – розмір одного кодованого фрагменту; 

У результаті буде отримано одну строку 

закодованого вмісту, що буде нечитабельною та 

складатиметься з різних фрагментів. 

Параметр S не відіграє ніякої ролі при 

перетворенні некодованого тексту, але він є 

необхідним при послідуючому розкодуванні тексту.  

Прив’язавшись до розрядності ключа, ми чітко 

знаємо якою буде довжина повідомлень, але за для 

автоматизації процесу кодування/декодування, 
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параметр S необхідно визначати автоматично на 

основі отриманих ключів. 

При отриманні на стороні Еліс кодованого 

повідомлення c та відомого лише їй симетричного 

закритого ключа розрядністю R = 2048 біт, ми 

можемо визначити одного довжину кодованого 

фрагменту. При декодуванні не потрібно знати 

розмір відступу, тому розмірність кодованого 

фрагмента визначається формулою: 

v = ((4 * ((R(d,n) / 8) / 3) + 3) & ~3)     (5) 

Округлення до найбільшого числа, що без 

залишку ділиться на 4 обумовлено особливістю 

формування вигляду ключів. В даному випадку, 

довжина одного фрагмента v = 344 байти. 

Відповідно до розміру F/v, отримаємо кількість 

фрагментів. За оберненою схемою симетричної 

фрагментації, при розмірі F = 1032 байт, буде 

отримано 3 цілі фрагменти, які циклічно 

декодуються у читабельне повідомлення. 

Для збільшення допустимого розміру некодова-

них даних також можливо застосовувати більш 

криптостійкі ключі з більшої розрядністю, але це 

водночас збільшує час обробки. Використання такої 

схеми є досить доречним, оскільки дозволяє оброб-

ляти дані великого розміру за більш короткий час.  

Також цікавим є той факт, що розмірність одного 

фрагменту некодованого тексту в різних мовах може 

суттєво відрізнятися. Проведений нами експеримент 

показав, що стандартна розмірність виділених бітів 

на байт p = 8 для формули (3) є недостатньою для 

кодування кирилиці для програм написаних на мові 

Java. Спроби закодувати повідомлення з кирилични-

ми символами призвела до появи помилки, пов’яза-

ною з неправильністю розрахунку кодованих фраг-

ментів. Кратне збільшення до p = 16 , створює біль-

шу кількість фрагментів та сприяє підвищенню 

збитковості кінцевого коду. Але ще більш цікавим 

виявилось те, що збільшення кількості біт допусти-

мої розмірності не впливає на результат декодування. 

Тобто, сторона Еліс може не здогадуватися, що на 

стороні Боба необхідно використовувати іншу роз-

мірність і без проблем декодує його повідомлення. 

Висновки та пропозиції 

Захищеність даного алгоритму є відносно 

сумнівною і залежить від розрядності використаних 

ключів. Обчислення зворотного елемента по модулю 

публічного ключа не є складним завданням, проте 

зловмиснику невідоме це значення. Для обчислення 

функції Ейлера від відомого числа n необхідно знати 

розкладання цього числа на прості множники. 

Знаходження таких множників і є складним 

завданням, а знання цих множників - таємниця, яка 

використовується для обчислення d власником 

закритого ключа. Існує безліч алгоритмів для 

знаходження простих співмножників, так званої фак-

торизації, найшвидший з яких на сьогоднішній день 

- загальний метод розрядженності числового поля. 

У 2010 році групі вчених з Швейцарії, Японії, 

Франції, Нідерландів, Німеччини і США вдалося 

успішно обчислити дані, зашифровані за допомогою 

криптографічного ключа стандарту RSA довжиною 

768 біт. Знаходження простих співмножників здій-

снювалося загальним методом решета числового по-

ля. За словами дослідників, після їх роботи в якості 

надійної системи шифрування можна розглядати ті-

льки RSA-ключі довжиною 1024 біта і більш. при 

застосуванні ключів розрядністю R >= 2048 можна 

бути впевненим у застосуванні даної методики 

шифрування.  

Проте, існує 0,01% вірогідності декодування 

повідомлення при здійснені масивної атаки. За для 

запобігання було розроблено теоретичній алгоритм 

обміну ключами між сторонами учасниками процесу 

обміну повідомленнями. 

Передбачається, що між сторонами Еліс та Боб 

існує третій елемент, сторона Джон. Усі троє 

виступають у ролі чорних ящиків. Джон отримує  на 

вхід лише ідентифікатори сторін за протоколом    

HTTPS   або   з’єднанням    через OpenVPN. На момент 

отримання, ним ініціюється OTP-сесія, на яку для 

Боба та Еліс генеруються відкритий та закритий 

ключі. Розрядність ключа обирається випадковим 

чином з допустимих кратних величин (2048..4096), 

незалежно від розрядності кожен згенерований ключ 

завжди відрізнятиметься.  

На момент звернення до Джона, Боб отримує 

лише публічний ключ і не зберігаючи його, кодує 

повідомлення. Еліс, при отриманні повідомлення, 

запитує у Джона лише закритий ключ для дійсної 

сесії і декодує його, також не зберігаючи.  

Практична складова такого підходу, поки що, 

перебуває під сильним сумнівом, оскільки мережею 

передається закритий ключ і перевірки на 

захищеність від сніферінгу не проводилися. З іншого 

боку, неможливо гарантувати збереженість 

закритого ключа на жорсткому диску сторони Еліс. 

Тому, у поєднані з динамічним генеруванням ключів 

випадкової розрядності на короткочасні сесії та 

застосуванням схеми симетричної фрагментації, 

шанси на вдалу атаку зменшуються, а вірогідність 

декодування сторонніми особами стає відносно 

нездійсненною. 

Описані алгоритми та підходи застосовуються у 

системах відеоспостереження, пов’язаних з аналізом 

рухомих об’єктів на відео. Завдяки ним кодуються 

сервісні команди керування, результати аналізу та 

передаються окремі відеокадри. 
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Моисейкин А.С., Мацюк Р.С.  

МЕТОД ШИФРОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ В НЕЗАЩИЩЕННОМ ПРИКЛАДНОМ 

ПРОГРАММНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ 

В статье рассмотрены криптографические методы защиты передачи текстовых данных в защищенных каналах связи с 

использованием прикладного программного интерфейса. Описано практические причины использования выбранного 

криптографического алгоритма для обеспечения свойства (конфиденциальность, целостность, доступность) при совершении ее 

передачи, на основе работы с системой анализа видеопотоков. Раскрыто причины использования односторонних функций. 

Исследована зависимость работы шифра от размера шифротекста. Была проверена работа алгоритма при разной 

размерности секретного ключа и уместность его использования с точки зрения криптостойкости. Выявлены основные 

недостатки выбранного метода шифрования. Объяснены основные преимущества его использования. Проведен анализ 

возможных криптографических атак на шифр. 
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THE METHOD OF ENCRYPTING THE TRANSMISSION OF TEXT DATA IN AN UNPROTECTED APPLICATION 

PROGRAMMING INTERFACE 
The article deals with the cryptographic methods of protecting the transmission of text data in unprotected communication channels using the 

Application Programming Interface. The practical reasons for using the chosen cryptographic algorithm to provide information properties 

(confidentiality, integrity, availability) are described, while implementing its transmission, based on the work with the system of analysis of 

video streams. Reasons for using one-way functions are disclosed. The dependence of the cipher operation on the size of the encrypted text is 

investigated. The work of the algorithm was tested with a different size of the secret key and the relevance of its use in terms of cryptostability. 

The main shortcomings of the selected encryption method are revealed. The main advantages of its use are explained. The analysis of possible 

cryptographic attacks on the cipher is carried out. 

Key words: data transfer, cryptography, Internet, protocol, messages, security, video analytics

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


