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Анотація—Запропоновано принципово новий байторієнтований підхід до побудови хеш-функцій для
низькоресурсних систем з використанням характеристичних
ознак даних. Наведено схеми обчислень і структурні схеми
спеціалізованих процесорів для хешування та оцінки їх
апаратної складності.
Abstract—A fundamentally new byte-oriented approach to
constructing hash functions for lightweight systems using the
characteristic features of data is proposed. Schemes of
calculations and structural schemes of specialized processors for
hashing and estimation of their hardware complexity were
presented.
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I. ВСТУП
Основною особливістю сучасних ІТ- та Інтернеттехнологій
є
значне
поширення
різноманітних
інтелектуальних пристроїв, зокрема гаджетів, що мають
доступ до Інтернет. Стрімкий розвиток таких технологій
формує ряд актуальних задач пов’язаних з їх
інформаційною безпекою. Також, разом з широким
переліком традиційних інтернет-пристроїв, таких як
персональні комп’ютери та ноутбуки, смартфони, розумні
годинники і браслети, почали з’являтися побутові
пристрої, термінали, безпілотні літаки, транспортні
зчитувачі і навіть автомобілі з автопілотом та навіть
давачі, що мають доступ до певної мережі (зазвичай
Інтернет) [1,2].
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Такі технології отримали назву Internet of Things (IoT)
або Інтернет речей, що є бездротовою мережею, яка
самоконфігурується, з різноманітних засобів, до складу
яких входять давачі та сенсори. Також, останнім часом,
набули поширення модулі, що використовують RFIDмітки (Radio Frequency Identification) або NFC технологію
(Near Field Communication). Крім того, їх регулярно
використовують численні програми, пов’язані з обробкою
персональних даних, біометричних даних, відомостей
фінансового та військового характеру і т. п. [1,2].
Саме тому особливо актуальною постає задача
ефективної реалізації алгоритмів захисту інформації,
левову частку яких складають криптографічні методи
захисту інформації. Беручи до уваги особливості побудови
та функціонування таких пристроїв, найкращим рішенням
для них є вид криптографії, що носить назву
«низькоресурсна криптографія» (LightWeight Cryptography,
LWC) [3-7]. Вона потрібна для тих сфер застосування, де є
жорсткі вимоги чи обмеження на ціну, габарити, ресурси
системи (такі як пам'ять, обчислювальна потужність,
джерело живлення і т. п.) при проектуванні та
промисловому виготовленні подібних пристроїв. Більшість
вимог, які висуваються до алгоритмів, що застосовуються
у низькоресурсних засобах, обумовленні міжнародним
стандартом ISO/IEC FDIS 29192 – Information technology –
Security techniques – Lightweight cryptography.
Одним з декількох основних напрямків розвитку
низькоресурсної криптографії є більш ефективна
реалізація вже відомих алгоритмів шифрування, у
більшості випадків з незначною їх модифікацією. При
цьому передбачається, що рівень безпеки такого
шифрування знизиться до рівня, який є достатнім для
більшості його застосувань.
Усе це
обумовлює актуальність проведення
досліджень у напрямку створення засобів, які
задовольняють LWC. Типовими обмеженнями для
низькоресурсної криптографії є складність апаратної
реалізації, час, що витрачається на виконання програми,
споживана енергія.
Серед криптографічних перетворень особливе місце
займають ключові хеш-функції, відомі як коди перевірки
справжності повідомлення (Message Authentication Code
- MAC) або імітовставка, та безключові хеш-функції або
коди виявлення модифікації інформації (Modification
Detection Code - MDC).
Відомі стандарти хеш-функцій для своєї реалізації
потребують понад 10000 умовних логічних елементів (GE
– gate equivalent), тоді як гранична складність не повинна
перевищувати 2000 GE [5]. Певною мірою вимоги
низькоресурсної криптографії забезпечують хеш-функції
сімейства QUARK [5], однак продовжуються пошуки
підходів до хешування, які б забезпечили ще кращі
показники апаратної складності та часу хешування.
II. МЕТОДИ ХЕШУВАННЯ
Авторами пропонується новий підхід до побудови LW
хеш-функцій з байт-орієнтованою обробкою даних, суть
якого полягає в такому. Вхідне повідомлення M

розглядається як послідовність байтів M={ m1, m2, …, mL}.
Хеш-функції – це функція, яка певним чином пов’язує
ASCII–коди байтів mi та номери позицій l (l = 1, 2, …) цих
байтів у повідомленні [8-11].
Передбачається хешування даних довільної довжини та
отримання хеш-значення різного розміру (128, 192, 256
біт).
Метод 1.
Хеш-значення формується з ASCII–кодів байтів з
урахуванням номерів позицій l. Таку хеш-функцію будемо
скорочено позначати SNP.
Виходячи із заданої довжини хеш-значення lh
визначається кількість байт, що будуть використовуватися
для обчислень:
g  lh / 8 .

(1)

Наприклад, при довжині хеш-значення 128 біт, це хешзначення представляється у вигляді набору з 16 елементів,
кожен з яких є байтом (128=8×16), відповідно для довжини
192 біт набір складається з 24 елементів (192=8×24), а для
256 – з 32 елементів (256=8×32).
При цьому, номер позиції байта, використовуваний у
подальшому, визначається за формулою:

q  l mod 2 g 
Початкове
хеш-значення
h0
псевдовипадкових чисел і має вигляд:

є

сукупністю

h0  {h0 , 0 , h0 ,1 ,..., h0 ,( g 1) } 

Номер позиції q байта у повідомленні розглядається як
двійковий код:
g 1

q   ai 2i 
i 0

Проміжні

хеш-значення

hl  {h l , 0 , hl ,1 ,..., hl , ( g 1) }

обчислюється на основі попереднього хеш-значення hl 1 ,
двійкового представлення номера позиції q та ASCII–кода
байта nl :
hl , j  h( l 1),( j1)  (nl  a j1 ),
hl , 0  hl ,( g 1)  (nl  ag 1 ),

де j  1,2,...,( g  1).
Схему обчислень хеш-значеннь за даним методом
наведено на рис.1.
Для хешування одного байту даних потрібно виконати
g операцій додавання за модулем 2 двох кодів байтів і
(g+1) операцій запису коду в регістр.
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Рис. 1. Схема обчислень хеш-значеннь за методом 1

Рис. 2. Схема обчислень хеш-значеннь за методом 2

Метод 2.
Хеш-значення формується з псевдовипадкових чисел,
що відповідають номерам позицій l байтів, з урахуванням
ASCII–кодів байтів. Таку хеш-функцію будемо скорочено
позначати PRNS.
Розрядність двійкового коду псевдовипадкових чисел
визначається за формулою (1).
Початкове, проміжні та остаточне хеш-значення
складаються з 8 елементів довжиною g біт кожен.
Нехай початкове хеш-значення має вигляд:
h0  {h 0 , 0 , h 0 ,1 ,..., h0 , 7 } 

Тут кожна складова може приймати будь-які значення.
У разі, коли ці значення відомі, маємо справу з
безключовою хеш-функцією, а коли початкове хешзначення є секретним, то це буде ключова хеш-функція.
Проміжні
хеш-значення
hl  {hl , 0 , hl ,1 ,..., hl , 7 }
обчислюються на основі попереднього хеш-значення,
ASCII-коду
байту
{al.0,al.1…al.7}
і
чергового
псевдовипадкового числа
sl
з циклічним зсувом
складових хеш-значення:

Для хешування одного байту даних необхідно
виконати 8 операцій додавання за модулем 2 двох gрозрядних кодів, 9 операцій запису коду в регістр і одну
операцію для формування псевдовипадкового числа.
III. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОЦЕСОРИ ДЛЯ ХЕШУВАННЯ ДАНИХ
Для
отримання
хеш-коду
використовується
спеціалізований процесор МН (message hashing), який
певним чином підключається до центрального процесора і
обмінюється з ним потоками даних, виконуючи певні
функції. Передбачається, що інформація, для якої
формується хеш-значення знаходиться в оперативній
пам’яті, тому зчитування цих даних покладається на
центральний процесор, а обчислення хеш-значення на МНпроцесор.
Структурну схему МН-процесора, що реалізує
хешування за методом 1, наведено на рис. 3. До складу
пристрою входять g однобайтних регістрів для
формування хеш-значення, лічильник розрядністю g, для
формування коду номера позиції q поточного байту,
регістр зсуву для зберігання коду числа q, блок з 8
суматорів за модулем 2 і блок з 8 логічних елементів І.
h

hl , j  h( l 1), ( j 1)  ( s l  a j 1 ),
hl , 0  hl , 7  ( s l  a 7 ),
де j = 1,2,…7.
Для генерування послідовності псевдовипадкових
чисел пропонується використовувати регістр зсуву з
лінійним зворотнім зв’язком (LFSR). Як псевдовипадкове
число розглядається стан цього регістру.
Вибір генератора на основі LFSR обґрунтовується
такими його властивостями [12].
n

1. Псевдовипадкові числа належать інтервалу [1, 2 −1].
2. В межах періоду генератора числа не повторюються.
3. Регістри зсуву в конфігурації Галуа забезпечують
паралельну обробку за один такт кожного з двійкових
розрядів, зі швидкістю, що порівняна зі швидкістю
перемикання транзисторів типових мікросхем.
4. Складність апаратної реалізації може дорівнювати
(4⋅n+6) GE.
Схему обчислень хеш-значеннь за даним методом
наведено на рис.2.

Рг
0

Ліч

Рг
1

Рг
g-1

Регістр
зсуву

Блок
І

Блок
т2

ml
Рис. 3. Узагальнена структурна схема МН-процесора, що реалізує
хеш-функцію SNP

Складність пристрою в умовних одиницях GE, при
такій розрядності його складових, обчислюється за
формулою:

S  60  g  24
Структурну схему МН-процесора, що реалізує
хешування за методом 2, наведено на рис. 4. До складу
пристрою входять вісім g-розрядних регістрів Рг0…Рг7, в
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яких зберігаються проміжні хеш-значення, g-розрядний
регістр зсуву з лінійним зворотнім зв’язком РЗЗЛЗЗ, який
забезпечує формування послідовності псевдовипадкових
чисел, 8-розрядний регістр зсуву, який забезпечує
перетворення паралельного 8-розрядного ASCII–коду у
послідовність бітів. Блок І складається із g логічних
елементів І. Блок m2 складається iз g суматорів за модулем
2.
h

Рг
0

Рг
1

Блок
т2

Блок
І

Рис. 4. Узагальнена структурна схема МН-процесора, що реалізує
хеш-функцію PRNS

Складність такого спеціалізованого процесора
умовних одиницях GE обчислюється за формулою:

в

S  57  g  48 .
У таб. 1 наведено характеристики хеш-функцій
сімейства QUARK та запропонованих авторами хешфункції PRNS та SNP. Тут С/байт – позначає кількість
операцій для обчислення хеш-значення для одного байту
даних.
TАБЛИЦЯ I.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЕШ-ФУНКЦІЙ

D-QUARK

Довжина хешзначення, біт
160

Хеш-функція

Результати дослідження запропонованих методів
хешування з використанням тестів NIST показали, що
вони
забезпечують
виконання
вимог
щодо
криптографічної стійкості хеш-функції.

[1]

Регістр
зсуву

m

Для запропонованої хеш-функції PRNS кількість
операцій, що потрібна для хешування одного байту даних,
не залежить від довжини хеш-значення і в 1,8 рази менша
порівняно з відомими хеш-функціями сімейства QUARK.
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