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 Постановка проблеми. В умовах, коли 

інформаційна інтеграція стала одним із 

найвпливовішим чинником прогресу в усіх 

галузях людської діяльності, технології захисту 

даних, розподілення доступу до них, забезпе-

чення їх автентичності та цілісності 

розвиваються випереджаючими темпами.   

В останні роки розвиток засобів захисту ін-

формації відбувається в напрямку ускладнення 

алгоритмів, збільшення розрядності чисел і це,  

відповідно, має наслідком помітне зростання 

обчислювальної складності реалізації  цих, по 

суті, допоміжних, в роботі комп’ютерних сис-

тем функцій обробки інформації. Найбільш 

критично ця  проблема стоїть для методів іден-

тифікації користувачів розподілених систем. 

Надійний захист прав доступу може бути дося-

гнутий лише в рамках використання крипто-

графічно строгих методів ідентифікації, що ма-

ють за основу теоретичну концепцію “нульо-

вих знань”.  Суттєвою перешкодою широкому 

застосуванню цієї прогресивної технології є 

складність її практичної реалізації, яка потре-

бує значних часових ресурсів.  

Таким чином, наукова задача підвищення 

ефективності ідентифікації віддалених 

користувачів інтегрованих систем за рахунок 

розробки методів прискорення її реалізації,  є 

актуальною та практично важливою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Всі сучасні механізми ідентифікації віддалених 

користувачів поділяються слабкі, що 

використовують порівняння постійного паролю 

користувача з тими, що зберігаються в пам'яті 

системи та криптографічно строгі, в основі яких 

лежить  теоретична концепція “нульових знань”.  

Сутність концепції “нульових знань” полягає 

в тому, що для доведення своєї автентичності 

користувач має неявним чином показати, що 

знає певну інформацію, яка дозволяє йому ге-

нерувати “правильні” паролі, причому система 

має лише криптографічний механізм перевірки 

“правильності” паролів, але паролів генерувати 

не здатна. Концепція передбачає, що при 

кожному зверненні до системи користувач 

використовує новий “правильний” пароль.  

Таким чином, концепція “нульових знань” в 

теоретично найбільш повною мірою відповідає 

вимогам забезпечення високого рівня 

захищеності від спроб несанкціонованого 

доступу до ресурсів системи. В сучасних 

умовах і в найближчій перспективі потрібний 

для практики рівень захищеності може бути 

забезпечений лише при використанні 

криптографічно строгої ідентифікації [1]. 

Найбільш відомими з схем ідентифікації 

цього класу є FFSIS (Feige Fiat Shamir 

Identification Scheme) [2], методи Шнора 

(Schnorr) та Гіллоу-Квіскватера (Guillou- 

Quisquater) [3]. Базовими обчислювальними 

операціями для FFSIS є A2B mod m , а для методів 

Шнора і Гіллоу-Квіскватера - AeBv mod m. 
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Недоліки цих методів криптографічно 

строгої ідентифікації полягають в тому, що 

процес ідентифікації потребує декількох циклів 

обміну даними між користувачем та системою. 

Це суттєво уповільнює процес ідентифікації.  

Ще один метод строгої ідентифікації  [4] 

передбачає використання ланцюжка шифроб-

локів для формування послідовності “правиль-

них” паролів.  Недолік цього методу полягає в 

тому, що він потребує значних ресурсів пам'яті 

і строгої синхронізації циклів ідентифікації.  В 

роботі [5] запропоновано метод криптографіч-

но строгої ідентифікації на основі незворотних 

перетворень на кінцевих полях Галуа. Недолі-

ком цього методу є використання операцій, які 

не підтримуються на апаратному рівні сучас-

ними процесорами.  

Таким чином, найбільш критичний недолік 

існуючих методів реалізації теоретично строгої 

ідентифікації полягає в тому, що вони 

потребують декількох циклів обміну даними 

між користувачем та системою. 

Метою роботи є підвищення ефективності 

ідентифікації віддалених користувачів 

розподілених систем за рахунок прискорення 

криптографічно строгої, основаної на концепції 

“нульових знань”,  ідентифікації шляхом за 

рахунок зменшення кількості сеансів обміну 

інформацією між користувачем.  

Спосіб використання незворотних 

перетворень теорії чисел для організації 

строгої ідентифікації користувачів.  

Для досягнення поставленої мети 

пропонується метод ідентифікації в рамках 

теоретичної концепції “нульових знань”, 

оснований на використанні  незворотних 

перетворень теорії чисел.   

Якщо модуль M являє собою добуток 

простих чисел p і q: M=p∙q, то функція Ейлера 

(M) визначається у вигляді  (M) = (p-1)∙(q-1). 

Якщо взяти деяке число А, найбільший 

спільний подільник (НСП) якого з модулем M 

дорівнює одиниці, тобто НСП(А,М)=1,  то,  

згідно з узагальненням Ейлера малої теореми 

Ферма [2] справедливо : A(M) mod M = 1. 

Наприклад, якщо p= 19, а q = 13, то модуль 

M=p∙q = 19∙13 = 247, функція Ейлера (M) = (p-

1)∙(q-1) = 216 і для будь-якого числа А, що не 

ділиться на p=19 або q=13 справедливо:  A216 

mod 247 = 1. Наприклад, якщо А=225, то 

модулярна експонента 225216 mod 247 =1.  

Розроблений метод ідентифікації віддале-

них користувачів включає в себе дві процедур: 

реєстрації користувача і безпосередньо його 

ідентифікації системою. Процедура реєстрації 

користувача складається з наступної послідов-

ності дій:  

1. Користувач довільним чином вибирає два 

простих числа p і q. Бажано, щоб вибір p і q 

здійснювався так, щоб  числа p-1 та  q-1 мали 

якомога більше подільників. Обчислюється М - 

добуток пари вибраних чисел: M=p∙q. Обчис-

люється також значення  = (p-1)∙(q-1), що збе-

рігаються користувачем в секреті. Формується 

множина  подільників числа .     

2. Система, по запиту користувача на реє-

страцію, пересилає йому свій відкритий ключ 

Ко, з використанням якого користувач може 

шифрувати повідомлення, що надсилаються в 

систему в процесі реєстрації.  

3. Обчислене значення М шифрується 

користувачем з використанням отриманого від 

системи ключа Ко і передається їй як відкритий 

ключ ідентифікації.  

4. Система розшифровує відіслане значення 

модуля М  використовуючи свій закритий 

відкриваючий ключ. Отримане значення 

модуля М зберігається в системі. 

Запропонована процедура сеансу 

ідентифікації  користувача системою включає 

наступну послідовність дій:  

1. Користувач випадковим чином вибирає 

число А, яке не ділиться на р або q.  

2. Користувачем з множини  випадковим 

чином вибирається подільник v числа . 

Обчислюється другий подільник w=/v.    

3. Користувачем здійснюється обчислення 

першої компоненти сеансового паролю Р = Aw 

mod M. Другою компонентою паролю 

користувача слугує число v .   

4. Користувачем з використанням відкрито-

го сеансового паролю Ко шифруються обидві 

компоненти сеансового паролю P та v і 

надсилаються в систему.  

5. Система розшифровує, використовуючи 

власний секретний ключ, сеансовий пароль 

користувача, і отримує числові значення 

компонент сеансового паролю P та v.  

6. Система виконує обчислення MPR v mod . 

Якщо отриманий результат дорівнює одиниці: 

R=1, то ідентифікація користувача виконана 

успішно і він отримує доступ до ресурсів 

системи.  
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Робота запропонованих процедур реєстрації 

та сеансової ідентифікації користувача може 

бути ілюстрована наступним прикладом. 

У відповідності з п.1 процедури реєстрації 

користувачем вибираються два простих числа p 

та  q щоб існувало якомого більше подільників 

для значень p-1 і q-1. Наприклад, виборі 

простого p =37 значення  p -1=36 має сім 

подільників: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18;  аналогічно, при 

виборі простого q=71 значення  q-1=70 має три 

подільники: 2, 5 і 7. Користувач обчислює 

модуль M=p∙q = 3771 = 2627. Обчислюється 

також значення  = (p-1)∙(q-1) = 3670 = 2520. 

Користувачем формується множина ={ 

2,3,4,5,6,7,12,18 } подільників числа .     

У відповідності з п.2 модуль M =2627 в 

зашифрованному вигляді пересилається 

системі, яка зберігає його.   

При здійсненні сеансу ідентифікації, у 

відповідності з п. 1 описаної вище процедури, 

користувач випадковим чином генерує число 

А=157, яке не ділиться на p =37 та q=71.  

У відповідності з п.2 з множини   

випадковим чином обирається подільник  v =5  

числа . Обчислюється другий подільник 

w=/v= 2520/5 = 504.  У відповідності до п.3 

користувачем обчислюється перша компонента 

сеансового паролю Р = Aw mod M = 157504 mod 

2627 = 593. Другою компонентою паролю 

користувача слугує число v=5. У відповідності 

з п. 4 дві компоненти сеансового паролю 

користувача Р=593 і v=5 шифруються 

відкритим ключем системи і відправляються їй.  

Згідно п.5 і п.6 описаної вище процедури, 

система розшифровує обидві компоненти 

сеансового паролю користувача: Р=593 і v=5 і 

здійснює обчислення  R=Pv mod M = 5935 mod 

2627 = 1. Оскільки результат обчислення 

дорівнює одиниці, то ідентифікація вважається 

проведеною успішно.  

Основними показниками ефективності 

запропонованої процедури ідентифікації, як і 

будь-якого механізму криптографічного 

захисту інформації є рівень захищеності та 

швидкість реалізації функцій захисту.  

Розроблений метод ідентифікації віддалених 

користувачів повною мірою відповідає 

концепції “нульових знань” оскільки:   

- сеансові паролі користувача змінюються при 

кожному сеансі його  ідентифікації системою; 

- систем має механізм перевірки коректності 

сеансових паролів користувачів, проте сама 

система не здатна генерувати такі паролі. Це 

означає, що тільки користувач може генерувати 

коректні паролі, тобто виконується принцип 

єдиного власника секретних даних.   

Для того, щоб система могла генерувати 

правильний сеансовий пароль у вигляді пари 

чисел Р і v таких, щоб Pvmod M =1, їй потрібно 

знати  значення чисел  р та q, таких, що М = р∙ 

q.  Це класична задача [5] розкладання числа на 

прості співмножники що має поліноміальну 

складність. Це означає, що розв’язання такої 

задачі  при розрядностях М більших за 1024, 

потребує ресурсів, об’єм яких в переважній 

більшості випадків виходить за рамки 

практичної доцільності навіть при використан-

ні сучасних хмарних технологій [4].  

Основна перевага розробленого методу 

ідентифікації віддалених користувачів полягає 

в використанні лише однієї передачі між сис-

темою та користувачем. Це забезпечує прис-

корення виконання процедури ідентифікації в 

порівнянні з відомими методами, які потребу-

ють декількох пересилок. Реально, час іденти-

фікації визначається двома компонентами: ча-

сом на виконання обчислень та часом, потріб-

ним для передачі сеансового паролю користу-

вача системі.  

В сучасних умовах спостерігається стрімке 

зростання кількості віддалених користувачів. 

Це диктує необхідність прискорення процесів їх 

ідентифікації. З іншого боку, реаліями сьогод-

нішнього дня стало широке розповсюдження 

криптопроцесорів, які на апаратному рівні ви-

конують передбачену запропонованим мето-

дом операцію модулярного експоненціювання 

над числами розрядністю 1024, 2048 та 4096. 

Зокрема, криптопроцесор моделі 6500 амери-

канської фірми Hi/fn  виконує операцію моду-

лярного експоненціювання на десятки нано-

секунд. Це має наслідком значне зменшення 

питомої ваги часових затрат на ідентифікацію, 

пов’язаних з виконанням відповідних обчислень.  

В запропонованому методі найбільш ресур-

соємкі операції модулярного експоненціюван-

ня виконуються як користувачем так і 

системою. Остання реально виконує ці операції 

на криптопроцесорі сервера системи і, 

відповідно, їх виконання не займає багато часу.  

Таким чином, використання в розробленому 

методі однієї пересилки надало змогу фактично 

виключити з сумарного часу проведення 

ідентифікації час, потрібний на обчислення, що 
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виконує користувач.  Саме ця відмінність мето-

ду, як показали результати експериментальних 

досліджень, суттєвим чином впливає на час 

ідентифікації.  

Для аналізу ефективності запропонованого 

методу в плані прискорення процесу ідентифі-

кації в рамках теоретичної концепції нульових 

знань було проведено спеціальні експеримен-

тальні дослідження з реальним використанням 

мережі Інтернет. Отримані результати порівня-

льного аналізу швидкодії запропонованого 

методу ідентифікації та ряду відомих методів, 

що також реалізують теоретичну концепцію 

“нульових знань” наведені в таблиці  1.    
 

 Відомі методи  

Коефіцієнт прискорення виконання ідентифікації при використанні 

розробленого методу для розрядностей чисел 1024 і 2048 

                              1024                  2048 

FESIS                                8.22                    7.9 

Guillou-Quisquater                                2.48                    1.88 

Schnorr                                1.95                    1.62 

Таблиця 1. Результати порівння швидкодії запропонованого та відомих методів 

 

Проведені експериментальні дослідження 

показали, що розроблений метод ідентифікації 

віддалених користувачів за рахунок використання 

лише одного сеансу обміну даними між 

користувачем  дозволяє помітним чином 

прискорити процес ідентифікації, забезпечуючи 

при цьому високий рівень захищеності.     

Висновки та пропозиції. В результаті вико-

наних досліджень запропоновано та дослід-

жено метод строгої ідентифікації оснований на 

використанні незворотних перетворень теорії 

чисел. Основною перевагою запропонованого 

методу в порівнянні з існуючими полягає в 

зменшенні кількості обмінів ідентифікаційною 

інформацією між системою та користувачем за 

рахунок збільшення складності обчислень, 

пов’язаних з ідентифікацією.  

Практична доцільність запропонованого 

рішення визначається широким впроваджен-

ням криптопроцесорів, які здатні на апаратно-

му рівні швидко виконувати операції модуляр-

ного експоненціювання, а також зменшенням 

ризиків незаконного втручання зловмисників в 

процедуру ідентифікації під час передачі даних 

по потенційно відкритим каналам.  

Теоретично та експериментально доведена ефек-

тивність запропонованого методу в плані прис-

корення криптографічно строгої ідентифікації.  
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METHOD UTILIZATION OF NONREVERSABLE NUMBER THEORY TRANSFORMATION FOR STRICT  

REMOTE USER IDENTIFICATION 

Paper is dedicated to a problem of increasing of remote users identification efficiency by impairsing the risk of illegal access 

to system resources and by speed up identification.  For strict identification acceleration are proposed to use special number 

theory nonreversable transformation. The mathematical background of the proposed approach is presented.  

For proposed method the procedures for user registration and for the execution of a round of identification have been worked 

out and illustrated by numerical example. Performed comparative analysis of the proposed methods of strict  identification has 

been executed. 

Key words: strict identification, zero-knowledge identification, nonreversable transformation.  
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