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ПЕРЕТВОРЕНЬ КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ 
 

Стаття присвячена вирішенню проблеми підвищення ефективності вимірювання криптостійкості алгоритмів 

криптограіфічного захисту інформації за допомогою прискорення визначення нелінійності булевих перетворень, які є 

основою цих алгоритмів. Поставлена задача є надзвичайно важливою, адже максимально нелінійні балансні булеві функції 

є найбажанішими для побудови криптографічних алгоритмів.  

Запропонований метод шляхом послідовного відновлення найближчої (в сенсі Геммінга) лінійної апроксимації до заданої 

нелінійної балансної булевої функції дозволяє значно прискорити тестування нелінійності булевих перетворень. 

Результати експериментального моделювання доводять, що запропонований метод дозволяє значно скоротити кількість 

операцій перебору, при цьому достатньо точно визначити значення показнику нелінійності. 

Ключові слова: нелінійність булевих перетворень, лінійний криптоаналіз, s-блок, шифроблоки, тестування 

криптографічних алгоритмів, вимірювання криптостійкості. 

 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 

інформаційної інтеграції та розповсюдження ви-

користання хмарних технологій дали можливість 

вивести організацію суспільного виробництва та 

обробку великих об’ємів інформації на якісно 

новий вищий рівень. З іншого боку, ці можли-

вості сприяли загостренню низки проблем, пов’я-

заних з шахрайськими діями над даними та зла-

мами існуючих механізмів їх захисту. Тому акту-

альним є розробка нових алгоритмів захисту 

інформації, а також методів тестування цих 

алгоритмів. 

Більшість сучасних механізмів захисту ін-

формації створюються на основі криптографіч-

них методів. Функціональною основою ж ши-

рокого класу криптографічних алгоритмів є 

незворотні булеві перетворення. У свою чергу, 

визначення нелінійності булевих перетворень є 

важливою складовою оцінки криптостійкості 

алгоритмів захисту інформації. 

В останні роки прослідковується тенденція 

збільшення кількості змінних булевих перетво-

рень, що забезпечує кращу криптостійкість ал-

горитмів криптографічного захисту. Проте ра-

зом з цим ускладнюється процес їхнього тесту-

вання, оскільки виникає багатократне збіль-

шення потрібного на це часу. 

Таким чином, описані фактори спонукають до 

винайдення методів прискорення тестування 

криптографічних алгоритмів, які базуються на 

незворотних булевих перетвореннях, що є 

актуальною та нагальною проблемою на 

сучасному етапі розвитку технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Обов’язковим етапом розробки криптографіч-

них алгоритмів, які базуються на незворотних 

булевих перетвореннях, є визначення їхньої 

нелінійності [1]. Булевим перетворенням є 

система з k нелінійних балансних булевих 

функцій з n змінних: 
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}1,0{:},...2,1{  ixni . Завдання тестування 

булевого перетворення полягає в оцінці 

нелінійності кожної з цих функцій. Визначення 

нелінійності булевої функції ),...,( 21 nxxxf  

базується на понятті відстані Геммінга HD(f, g) 

до лінійної функції ),...,( 21 nxxxg : 

nnn xaxaxaaxxxg  ...),...,( 2211021 , де 

}.1,0{:},...2,1{  iani  Відстань Геммінга 

HD(f, g) визначається кількістю вхідних 

наборів змінних x1,x2,…xn, на яких функції 

),...,( 21 nxxxf  та ),...,( 21 nxxxg  приймають різні 

значення, тобто, відстань Геммінга можна 

визначити за допомогою формули: 

.)),...,(),...,((),( 2121  nn xxxgxxxfgfHD            (1) 
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Нелінійністю NL(f) булевої функції 

),...,( 21 nxxxf  є мінімальна відстань Геммінга, 

тобто, нелінійність NL(f) можна визначити за 

допомогою формули: 

),(min)( gfHDfNL  .                                         (2) 

Обчислювальна складність операції прямого 

визначення нелінійності дорівнює О(22n) та 

зростає експоненціально в залежності від 

кількості змінних n. Тому тестування вимагає 

значних часових затрат при великих значеннях n. 

З огляду на нагальну потребу прискорення 

тестування алгоритмів криптографічного захисту 

інформації, було запропоновано ряд методів, за 

допомогою яких можна пришвидшити операцію 

визначення нелінійності булевих перетворень. 

Однак, більшість з цих методів не вирішують 

задачу в повній мірі, звужуючи її або визначаючи 

нелінійність із заздалегідь заданою похибкою [2]. 

Характерним для першого підходу є 

запропонований у [3] метод статистичного 

визначення нижньої границі нелінійності 

булевої функції ),...,( 21 nxxxf . Ідея методу 

полягає у розділенні множини Ѳ усіх 2n+1 

лінійних функцій на підмножини в залежності 

від збіжності або розбіжності значень 

досліджуваної функції ),...,( 21 nxxxf  та лінійних 

функцій на t наборах вхідних змінних x1,x2,…xn. 

Точність знаходження нижньої границі 

нелінійності за цим методом повністю залежить 

від обраного значення t і цілком імовірним є 

варіант виконання майже повного перебору. 

За другим напрямком запропоновано метод 

статистичної оцінки нелінійності булевої 

функції підбором її лінійної апроксимації [4]. 

Для визначення нелінійності за цим методом 

необхідно виконати два кроки: 

 за певними правилами сформувати 

підмножину Ω лінійних функцій; 

 знайти серед отриманої множини Ω 

найближчу за відстанню Геммінга лінійну 

функцію до заданої функції ),...,( 21 nxxxf . 

Від розміру заздалегідь заданої похибки ε 

залежить об’єм підмножини Ω. А також не 

виключається імовірність перевищення 

заданого рівня похибки ε, зважаючи на 

статистичний характер цього методу. 

Проведений огляд показав, що більшість за-

пропонованих методів розроблені для приско-

рення тестування вузького класу криптографіч-

них механізмів. Причому, існуючі методи вия-

вилися незадовільними для оцінки нелінійності 

булевих перетворень, які викорис-товуються в 

криптографічних алгоритмах нині на практиці. 

Метою роботи є дослідження нового мето-

ду, який дозволить підвищити ефективність 

тестування криптостійкості алгоритмів крипто-

графічного захисту інформації, що мають за ос-

нову булеві перетворення, шляхом прискорен-

ня процедури визначення їх нелінійності. 

Основні результати дослідження. Для до-

сягнення поставленої мети пропонується метод 

послідовного реконструювання лінійної апрок-

симації, яка є найближчої за відстанню Геммінга 

до заданої нелінійної балансної булевої функції 

),...,,( 21 nxxxf . В основу запропонованого ме-

тоду покладено динамічний вибір значень кое-

фіцієнтів a1,a2,…,an, які, у свою чергу, вкажуть 

які саме змінні в якості доданків входять до складу 

лінійної функції ),...,( 21 nxxxg , відстань між якою 

та заданою функцією ),...,,( 21 nxxxf  мінімальна. 

Фактором, за яким обираються змінні, що 

входять до АНФ (алгебраїчна нормальна 

форма) функції ),...,( 21 nxxxg  є імовірності pi 

зміни значення функції при інвертуванні i-тої 

змінної xi булевої функції ),...,,( 21 nxxxf , 

}1,0{:},...,2,1{  ixni , тобто,  імовірності pi 

можна обчислити за формулою: 





X

ini CXfXfp )()(
2

1
,               (3) 

де Ω – множина всіх 2n можливих векторів 

Х, Ci={ci1,ci2,…,cin} – n-бітовий двійковий век-

тор, i-та компонента якого дорівнює одиниці, а 

всі інші – нулю: l{1,..,i-1,i+1,…,n}: cil=0, cii=1. 

За значеннями отриманого вектору 

},...,,{ 21 npppP   ймовірностей можна припу-

стити, які з бінарних коефіцієнтів a1,a2,…,an 

функції ),...,( 21 nxxxg  дорівнюють одиниці і у 

такий спосіб забезпечити організацію направле-
ного перебору цих коефіцієнтів для прискоре-

ного знаходження лінійної функції ),...,( 21 nxxxg  

Першим кроком обчислюється відстань 
Геммінга HD(f, g) за формулою (1) між заданою 

функцією ),...,,( 21 nxxxf  та лінійною функцією 

),...,( 21 nxxxg  з поточними значеннями коефіцієн-

тів a1,a2,…,an. Якщо виконується умова: 

,2),( 2 ngfHD                                              (4) 
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то функція ),...,( 21 nxxxg  – найближча в сенсі 

Геммінга до f(X) і процес перебору закінчено. 

Інакше, обраховане значення HD(f, g) 

фіксується в якості мінімального: 

),(min gfHDHD   і здійснюється направлена 

зміна коефіцієнтів a1,a2,…,an.  

За n кроків описана процедура у порядку 

зменшення значень імовірностей вектору Р пере-

бирає всі його значення та формує множину Λ 

всіх можливих лінійних функцій від x1,x2,…,xn, 

які мають найменшу відстань Геммінга до 

заданої нелінійної функції ),...,,( 21 nxxxf . 

Оцінка ефективності 

За основні критерії оцінки ефективності 

запропонованого методу було взято коефіцієнт 

прискорення у порівнянні з повним перебором 

та точність визначення нелінійності [5]. 

Після дослідження даних, отриманих в резуль-

таті експериментального моделювання, встанов-

лено, що обчислювальна складність запропоно-

ваного методу носить квадратичний характер: O(n2). 

Отримані результати, наведені в таблиці 1, 

показують, що розроблений метод, наприклад, 

для функцій з 18 змінних дозволяє скоротити 

обчислення приблизно у 1417
185

218

  разів у 

порівнянні з повним перебором. 
n Кількість переборів Кількість помилок, % 

6 26 13 

8 41 8 

10 59 4 

12 83 1.9 

14 110 1.1 

16 139 0.8 

18 185 0.28 

Таблиця 1 Залежність кількості операцій для визначення нелінійності та величини помилки від 

числа змінних за експериментальними даними 

 

Таке значне прискорення було досягнуто 

завдяки допустимості помилки у визначенні 

нелінійності, при цьому величина помилки 

залежить від кількості змінних n.  

Величина похибки визначення нелінійності 

при n>14 в запропонованому методі 

гарантовано менше, ніж у відомих. А при n=16 

похибка не перевищує 0.8%, що є істотною 

перевагою, оскільки саме функції від 16 

змінних зараз використовуються не практиці. 

Висновки та пропозиції. Проведені 

дослідження експериментально та теоретично 

доводять ефективність запропонованого методу 

у вирішенні надважливої задачі – прискорення 

тестування криптостійкості алгоритмів 

криптографічного захисту інформації. 

Розроблений метод реалізує принципи дина-

мічного програмування для послідовної рекон-

струкції лінійної апроксимації, використову-

ючи для цього значення імовірностей зміни 

значення функції при інвертуванні конкретної 

змінної, що дозволяє значно прискорити процес 

визначення нелінійності булевого перетворення. 

Експериментальні дослідження показали, 

що запропонований метод дозволяє значно 

скоротити кількість операцій при кількості 

змінних n>14, при цьому похибка визначення 

нелінійності становить приблизно 1.1%. 

Застосування запропонованого методу 

дозволяє забезпечити більшу надійність і 

швидкість тестування криптографічних 

алгоритмів широкого класу. 
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Дорошенко Анна, Куц В.Ю. 

МЕТОД УСКОРЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ БУЛЕВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

КРИПТОГРАФЫЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

Статья посвящена решению проблемы повышения эффективности измерения криптостойкости алгоритмов 

криптографической защиты информации с помощью ускорения определения нелинейности булевых преобразований, 

которые являются основой этих алгоритмов. Поставленная задача является чрезвычайно важной, ведь максимально 

нелинейные балансные булевы функции являются наиболее желанными для построения криптографических 

алгоритмов. 

Предложенный метод путем последовательного восстановления ближайшей (в смысле Хэмминга) линейной 

аппроксимации к заданной нелинейной балансной булевой функции позволяет значительно ускорить тестирование 

нелинейности булевых преобразований. 

Результаты экспериментального моделирования доказывают, что предложенный метод позволяет значительно 

сократить количество операций перебора, при этом достаточно точно определить значение показателя 

нелинейности. 

Ключевые слова: нелинейность булевых преобразований, линейный криптоанализ, s-блок, шифроблоки, тестирование 

криптографических алгоритмов, измерения криптостойкости. 

 

Doroshenko Anna, Kuts V.Y. 

METHOD FOR ACCELERATED TESTING OF BOOLEAN TRANSFORMATIONS NONLINEARITY IN 

CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS 
The article is devoted to solving the problem of improving the efficiency of measuring the cryptoresistance of cryptographic 

information protection algorithms by accelerating the evaluation of the nonlinearity of Boolean transformations that are the 

basis of these algorithms. The task is extremely important, because the most nonlinear balanced Boolean functions are the most 

desirable for constructing cryptographic algorithms. 

The proposed method by successive reconstruction of the nearest (in the Hamming sense) linear approximation to a given 

nonlinear balanced Boolean function allows to significantly accelerate the testing of Boolean transformations nonlinearity. 

The results of experimental modeling prove that the proposed method allows to significantly reduce the number of brute force 

operations, while evaluating the nonlinearity quite accurately. 

Key words: Boolean transformations nonlinearity, linear cryptanalysis, s-boxes, blockciphers, cryptographic algorithms 

testing, cryptoresisting measuring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


