
КРИПТОГРАФІЧНИЙ МОДУЛЬ ГОМОМОРФНОЇ ПРОЦЕДУРИ ШИФРУВАННЯ ТА 
ДЕШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ ПАРАМЕТРІВ 

 

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 додаткового шифрування 
сеансового ключа за допомогою асиметричного алгоритму RSA і передачу його в канал 
зв’язку в зашифрованому вигляді. Це забезпечує надійність алгоритму, так як для 
проведення криптоаналізу та розшифрування ключа зловмиснику необхідно буде 
вирішити задачу розкладу параметра n на прості співмножники p та q, а при вдалому 
підборі цих параметрів (не менше 1024 біт) таку задачу вирішити практично неможливо за 
сучасних умов. 

 
Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 

На даний час відомий спосіб гомоморфної процедури шифрування та дешифрування 
конфіденційної інформації – система шифрування Гентрі. Недоліком такого способу є те, 
що для шифрування та дешифрування використовується один і той самий сеансовий ключ. 
Внаслідок використання даного підходу щодо збереження сеансового ключа не 
забезпечується його надійне зберігання та передача. Даний сеансовий ключ передається у 
відкритому вигляді, що дає можливість здійснити його перехоплення з подальшою 
підробкою та несанкціонованим доступом до інформаційної системи. Технічний 
результат, який отриманий, полягає в тому, що забезпечується цілісність та 
конфіденційність сеансового ключа та унеможливлюється його перехоплення і 
несанкціонований доступ. Задача вирішується тим, що обчислюється пара відкритого та 
закритого ключів згідно асиметричного алгоритму RSA, провидиться додатковий підбір 
параметрів p та q (довжиною не менш 1024 біт) та проводиться шифрування сеансового 
ключа. 

Стан охорони інтелектуальної власності 
Отримано 1 патент на корисну модель та результати опубліковано у 2 фахових статтях в 

наукових журналах категорії «Б» і 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++ в програмному середовищі Visual Studio. 
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CRYPTOGRAPHIC MODULE OF HOMOMORPHIC PROCEDURE OF ENCRYPTION AND 
DECRYPTION OF INFORMATION BASED ON THE USE OF ADDITIONAL PARAMETERS 

 
Purpose and Scope of Application 

The cryptographic module belongs to the information security field 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 additional encryption of the session key 
using the asymmetric RSA algorithm and its transmission to the communication channel in 
encrypted form. This ensures the reliability of the algorithm because the attacker will need to 
solve the problem of decomposition of the parameter n into simple factors p and q to process 
the cryptanalysis and decryption of the key, and with successful selection of these parameters 
(at least 1024 bits) such a problem is almost impossible to solve in modern conditions. 

 
Comparison with World Analogues, the Main Advantages of Development 

Currently, known method of homomorphic procedure for encryption and decryption of 
confidential information is Gantry Encryption System. The disadvantage of this method is that 
the same session key is used for encryption and decryption. As a result of using this approach to 
session key saving, its secure storage and transmission is not ensured. This session key is 
transmitted in the open form, which makes it possible to intercept it with further forgery and 
unauthorized access to the information system. The obtained technical result is to ensure the 
integrity and confidentiality of the session key and to prevent its interception and unauthorized 
access. The problem is solved by calculating a pair of public and private keys according to the 
asymmetric RSA algorithm, an additional selection of parameters p and q (at least 1024 bits 
long) and encryption of the session key. 
 

State of Protection of Intellectual Property 
One patent for a utility model was obtained and the results were published in two 

professional articles in scientific journals of category "B" and one scientific article, which is 
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 for using the object-oriented C # programming language using the 
CryptoLib library has been developed. 
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