
КРИПТОГРАФІЧНИЙ МОДУЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННО-
ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОДАТКОВИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ 

АЛГОРИТМІВ 
 

Призначення та сфера застосування 
Криптографічний модуль захисту належить до галузі захисту інформації і може бути 

використаний в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах з метою 
забезпечення цілісності та конфіденційності інформації. 

 

Основні характеристики, суть розробки 
Даний криптографічний модуль використовує новий підхід щодо процедури 

формування та верифікації електронно-цифрового підпису, що дозволяє забезпечити ще 
одну послугу безпеки – конфіденційність та провести процедуру відновлення 
інформаційного повідомлення. Це дозволяє зняти обмеження щодо довжини частини 
повідомлення, що відновлюється, тобто підписування можливе навіть при нульовій 
довжині відновлюваного повідомлення; зменшена довжина електронно-цифрового 
підпису; скорочена загальна довжина даних, що передається, оскільки при максимальній 
величині надлишковості, довжина даних, передається менша, ніж у інших алгоритмах на 
половину розміру кінцевого поля, над яким визначена еліптична крива. 

 

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
На даний час відомий спосіб забезпечення процедури формування та верифікації 

електронно-цифрового підпису на базі алгоритму ECDSA. Недоліком такого способу є 
неможливість відновлювати початкове повідомлення з цифрового підпису. Внаслідок 
використання даного підходу щодо формування та верифікації електронно-цифрового 
підпису забезпечується тільки одна послуга безпеки, а саме забезпечення цілісності 
Технічний результат, який отриманий при створенні даної корисної моделі, полягає в 
тому, що забезпечується цілісність та конфіденційність інформації на основні відновлення 
інформаційного повідомлення і використання додаткових криптографічних алгоритмів.  
Задача вирішується тим, що інформаційне повідомлення, що має підписуватися 
розщеплюється на окремі дві частини, секретний ключ знаходиться з використанням 
алгоритму генерації псевдовипадкових послідовностей за стандартом ANSI X9.17, а з 
координати точки еліптичної кривої генеруються ключові дані для шифрування 
алгоритмом AES першого параметру елекронно-цифрового підпису. 

 

Стан охорони інтелектуальної власності 
Отримано 1 патент на корисну модель та результати опубліковано в 1 науковій статті, 

що входить до міжнародної науково-метричної баз даних Scopus. 
 

Затребуваність на ринку 
Даний програмний модуль в подальшому може бути інтегрованим в веб-сайти, 

мобільні та програмні додатки, а також в інформаційно-комунікаційні системи та мережі, 
що зберігають, оброблюють та передають персональні дані користувача. 

 

Стан готовності розробки 
Розроблено тестовий програмний модуль з використання обєктно-орієнтованої мови 

програмування C++ з використанням криптографічної бібліотеки Miracl. 
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CRYPTOGRAPHIC MODULE FOR FORMATION AND VERIFICATION OF ELECTRONIC-DIGITAL 

SIGNATURE USING ADDITIONAL CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS 

Purpose and Scope of Application 
The cryptographic security module belongs to the field of information security and can 

be used in modern information and communication systems and networks to ensure the 
integrity and confidentiality of information. 

 
General Characteristics, Concept of Development 

This cryptographic module uses a new approach to the procedure of formation and 
verification of electronic digital signature, which allows to provide another security service - 
confidentiality and to carry out the procedure of information message recovery.  This allows you 
to remove the restriction on the length of the part of the message to be recovered, ie signing is 
possible even with zero length of the recoverable message; reduced length of electronic digital 
signature; reduced the total length of data transmitted, because at the maximum value of 
redundancy, the length of data transmitted is less than in other algorithms by half the size of 
the final field over which the elliptic curve is defined. 

 
Comparison with World Analogues, the Main Advantages of Development 

Currently, there is a method of providing a procedure for forming and verifying an 
electronic digital signature based on the ECDSA algorithm. The disadvantage of this method is 
the inability to recover the original message from the digital signature. Due to the use of this 
approach to the formation and verification of electronic digital signature, only one security 
service is provided, namely the integrity. The technical result obtained when creating this utility 
model is that the integrity and confidentiality of information on the basic recovery of the 
information message and the use of additional cryptographic algorithms. The task is solved by 
the fact that the information message to be signed is split into two separate parts,  the secret 
key is located using the ANSI X9.17 pseudo-random sequence generation algorithm, and key 
data is generated from the coordinates of the elliptic curve point for encryption by the AES 
algorithm of the first parameter of the electronic digital signature. 

 
State of Protection of Intellectual Property 

1 patent for a utility model was obtained and the results were published in 1 scientific 
article included in the international scientific-metric database Scopus. 

 
The Market Demand 

This software module can be further integrated into websites, mobile and software 
applications, as well as information and communication systems and networks that store, 
process and transmit personal user data. 

 
Development Ready Condition 

A test software module  with  using the object-oriented C ++ programming language 
using the Miracl cryptographic library has been developed. 
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