
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Кафедра комп’ютерних наук 
 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до бакалаврської роботи 

на ступінь вищої освіти бакалавр 

 

на тему: «РОЗРОБКА ГЕНЕРАТОРУ ПАРОЛІВ СТІЙКИХ ДО РЕВЕРС-

ІНЖИНІРИНГУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЛОНОГО ХЕШУВАННЯ» 
 
 
 
 
 

 

Виконав: студент 4 курсу, групи КНД–41 
спеціальності 
            122     Комп’ютерні науки                          .  

(шифр і назва спеціальності) 

 

                                      Смислов Ю.С.                      . 
  

(прізвище та ініціали) 

 

Керівник              Ільїн О.О.                            . 

 (прізвище та ініціали) 

 
Рецензент            Гайдур Г.І.                             . 

 (прізвище та ініціали) 

 
Нормоконтроль            Зінченко О.В.                                      
. 

 (прізвище та ініціали) 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Київ – 2020 

 



   

РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина бакалаврської роботи: 53 сторінок,  24 джерел. 

Об’єкт дослідження – моделювання використання технології «солоного» 

хешування за допомогою розробленого програмного забезпечення на мові Java. 

Предмет дослідження – алгоритми хешування, технологія солоного 

хешування, способи злому хеш-кодів. 

Мета роботи – Дослідження можливості використання технології 

«солоного» хешування для захисту паролів користувачів, які зберігаються в базі 

даних. Розробка відповідного програмного забезпечення на мові програмування 

Java. 

В процесі дослідження вирішувались наступні завдання: 

1. Аналіз існуючих методів злому паролів; 

2. Аналіз існуючих алгоритмів хешування та способів захисту паролів; 

3. Розробка програмного забезпечення, що моделює систему авторизації 

користувачів із застосуванням генератору стійких паролів на основі технології 

«солоного» хешування . 

Метод дослідження – аналітичний, з використанням комп’ютерних 

технологій. 
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ВСТУП 

В роботі досліджується можливість використання технології «солоного» 

хешування для захисту паролів користувачів, які зберігаються в базах даних. Бази 

даних паролів часто ламаються зловмисниками, тому для компаній є дуже 

важливим захищати паролі своїх користувачів від викрадання. Тому цікавою є 

задача, яким чином можна більш надійно захищати паролі. Як відомо, хешування 

полягає у перетворення вхідних даних на значення фіксованої довжини. При чому 

хеш-алгоритми мають таку особливість, що якщо вхідні дані навіть трохи 

змінюються, хеш-код повністю відрізняється від попереднього. Коли користувач 

при реєстрації створює пароль, на основі його паролю обраховується хеш-код та 

вноситься до бази даних. В подальшому, при авторизації, коли користувач 

намагається увійти в свій обліковий запис, хеш-код від введеного ним паролю 

порівнюється з хеш-кодом з бази даних. На основі співпадіння приймається 

рішення про допуск чи відмову у допуску до системи. В роботі використання 

технології «соленого» хешування моделюється за допомогою розробленого 

програмного забезпечення на мові Java. 

Об’єктом дослідження в роботі виступає моделювання використання 

технології «солоного» хешування за допомогою розробленого програмного 

забезпечення на мові Java. Предметом дослідження э алгоритми хешування, 

технологія солоного хешування, способи злому хеш-кодів.  

В роботы проводиться дослідження можливості використання технології 

«солоного» хешування для захисту паролів користувачів, які зберігаються в базі 

даних. В процесі дослідження передбачаэться вирышення наступних завдань: 

1.  Аналіз існуючих методів злому паролів; 

2. Аналіз існуючих алгоритмів хешування та способів захисту паролів; 

3. Розробка програмного забезпечення, що моделює систему авторизації 

користувачів із застосуванням генератору стійких паролів на основі технології 

«солоного» хешування . 

Метод дослідження – аналітичний, з використанням комп’ютерних 

технологій. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

1.1 Постановка задачі 

 

Веб-розробникам часто доводиться розробляти систему облікових записів 

користувачів. Найважливіший аспект системи облікових записів це те, як 

захищені паролі користувачів. 

Бази даних облікових записів користувачів часто зламуються, тому веб-

розробники однозначно повинні зробити щось для захисту паролів їхніх 

користувачів на випадок, якщо сайт компанії буде зламаний. Коли хакери 

компрометують компанію для доступу до своєї колекції паролів користувачів, те, 

що вони знаходять і вкрадуть, не зберігається у формі, що читається людьми - 

принаймні, якщо компанія має навіть претензію на захист. Натомість кеш паролів 

часто перетворюється на колекцію криптографічних хешів, випадкових рядків 

символів, у які паролі були математично перетворені, щоб запобігти їх 

неправильному використанню. Це перетворення називається хешуванням. Щоб 

зробити хеші стійкими до злому використовується технологія «солоного» 

хешування. Тому за мету в роботі визначається розробка програмного 

забезпечення, що моделює систему авторизації користувачів із застосуванням 

генератору стійких паролів на основі технології «солоного» хешування. 

             

1.2 Що таке хешування та для чого воно призначено? 

 

Хеш-алгоритми є односторонніми функціями. Вони перетворюють будь-яку 

кількість даних в «дактилоскопічний відбиток» фіксованої довжини, який не може 

бути звернено. 

Також ці алгоритми мають таку властивість, що якщо вхідне значення 

змінюється навіть зовсім трохи, отриманий хеш-код повністю відрізняється від 

початкового. 
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Це відмінно підходить для захисту паролів, тому що ми хочемо зберегти 

паролі в зашифрованому вигляді, неможливому для розшифровки, і в той же час 

ми повинні бути здатні перевірити те, що пароль користувача коректний [1].  

Загальна схема процесу реєстрації аккаунта і аутентифікації в системі 

облікових записів, заснованої на хешуванні, виглядає наступним чином: 

1. Користувач створює обліковий запис. 

2.   Обчислюється хеш-код від пароля і зберігається в базі даних. Немає 

ніякого сенсу в паролі, записаному в звичайному текстовому (незашифрованому) 

форматі на жорсткий диск. 

3.  Коли користувач намагається увійти в систему, хеш-код, обчислений 

від пароля, який він ввів, порівнюється з хеш-кодом реального пароля (наявного в 

базі даних). 

4. Якщо хеш-коди збігаються, користувачеві надається доступ. Якщо ні - 

користувачеві повідомляється, що він ввів невірні дані для входу в обліковий 

запис. 

5. Кроки 3 і 4 повторюються кожен раз, коли хтось намагається увійти в 

свій аккаунт. 

 

На кроці 4 ніколи не повідомляйте користувачеві, що саме не так: ім'я 

користувача або пароль. Завжди відображуйте тільки загальне повідомлення, 

наприклад, «Неправильне ім'я користувача або пароль». Це не дозволить 

зловмисникам обчислити вірні імена користувачів без знання їх паролів. [2] Слід 

зазначити, що хеш-функції, які використовуються для захисту паролів, це не ті ж 

хеш-функції, які використовуються для реалізації структур даних. Хеш-функції, 

використовувані для реалізації структур даних, таких, як хеш-таблиці, 

розраховані на те, щоб бути швидкими, а не безпечними. Тільки криптографічні 

хеш-функції можуть бути використані для реалізації хешування паролів. Такі 

функції, як SHA256, SHA512, RipeMD і WHIRLPOOL є криптографічними хеш-

функціями.  
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1.3 Про систему аутентифікації користувачів 

 

Найпоширенішим засобом схеми аутентифікації є система аутентифікації на 

основі пароля [3]. Працівник використовує кілька паролів щодня для всіх програм 

і систем, над якими він / вона може працювати для роботодавця. Підприємства 

витрачають величезну суму грошей не тільки на зберігання цих паролів, але і на 

безпеку зберігання цих паролів. Особливо, коли організація має справу з 

величезною кількістю клієнтів; їм дуже важко створювати, підтримувати та 

поширювати ці паролі в мережі для цілей автентифікації, авторизації чи обліку. 

Таким чином, система аутентифікації, заснована на паролях, має багато проблем 

із безпекою в порівняно захищеній існуючій інфраструктурі [4]. Щоб подолати 

можливі проблеми безпеки зі збереженням та розповсюдженням пароля по всій 

мережі, пароль часто запускається проти функції криптографічного хешу, щоб 

отримати еквівалентний дайджест пароля, який зберігається разом з іншими 

обліковими даними користувача в базі даних. 

Коли користувачі намагаються увійти з паролем, вхід обчислюється тією ж 

хеш-функцією для порівняння з дайджестом того ж пароля, який зберігався в 

базах даних. Однією з властивостей криптографічної хеш-функції є її незворотна 

одностороння функція, що означає, що повернути пароль із самого дайджесту 

майже неможливо. Потім знову багато таких найбільш використовуваних хеш-

функцій, як MD5, SHA-1 тощо, були розроблені протягом середини 70-х років. 

Однією з слабких сторін найбільш широко використовуваної хеш-функції MD5 є 

те, що зловмисник може створити два однакових дайджеста для двох різних 

входів, які в криптографічному полі називають колізією хеша [5]. Насправді, 

можливість супротивника знайти пароль з хеш-дампа пропорційна обсягу роботи, 

яку він / вона вкладає, і здатності передбачати розподіл характеристик пароля. 

Більше того, з появою хмарних обчислень та 8 нових потужних одиниць обробки 

графічних процесорів (GPU) зловмисник зараз добре, як ніколи, має можливість 

розшифрувати паролі з хешу за власним бажанням. З останніх десятиліть в галузі 

графічної обробки (GPU) відбуваються значні розробки. GPU дуже підходить для 
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виконання паралельних завдань, а також обчислення проблем, пов'язаних з 

плаваючою точкою. Сучасний GPU, злом паролів у десять разів швидше, ніж злом 

паролів на основі центрального процесора (CPU) [5].  

 

1.4 Основні методи злому хеш-кодів. 

 

Здається, що все, що потрібно зробити, це пропустити пароль через 

криптографічну хеш-функцію, і паролі користувачів будуть в безпеці. Це далеко 

від правди. Є багато видів атак, що дозволяють дуже швидко відновити паролі з 

простих хеш-кодів. 

Але існує кілька легко реалізованих технік, які роблять ці атаки набагато 

менш ефективними. Як зламуються хеш? 

Найпростіший спосіб зламати хеш-код - це спробувати вгадати пароль, 

обчислюючи хеш-код для кожного припущення і перевіряючи, чи збігається цей 

хеш-код з тим, що зламується. 

Якщо хеш-коди однакові, то припущена комбінація є паролем. Двома 

найбільш поширеними способами вгадування паролів є атаки по словнику і атаки 

повним перебором. 

Атака по словнику використовує файл, який містить слова, фрази, поширені 

паролі і інші рядки, які з певною ймовірністю можуть бути використані в якості 

пароля. Кожне слово в файлі захешовано, і його хеш-код порівнюється з хеш-

кодом пароля. 

Якщо вони збігаються, то дане слово є паролем. Такі файли словників 

побудовані шляхом вилучення слів з великих масивів тексту і навіть з реальних 

баз даних паролів [7]. Часто застосовується додаткова обробка файлів словників, 

наприклад, заміна слів «літ спік» еквівалентами ( «hello» стає «h3110»), щоб 

зробити їх більш ефективними. 

Атака повним перебором пробує всі можливі комбінації символів до заданої 

довжини. Ці атаки вимагають дуже великих обчислювальних витрат, і, як 

правило, вони найменш ефективні за показником числа зламаних хеш-кодів на час 



13 
 

виконання, але вони завжди в кінцевому рахунку знаходять пароль. Паролі 

повинні бути достатньої довжини, щоб пошук по всіх можливих символьним 

рядках для його знаходження займав занадто багато часу, щоб виправдовувати 

себе. 

Така атака виконується двома способами:  

Напади тільки з відомими відкритими текстами: У цій атаці тільки 

злочинець знає як простий текст, так і шифрований текст. Потім він намагається 

відкрити ключ, який шифрує, наприклад, відкритий текст. 

Атаки, призначені лише для шифрованого тексту: Зловмисник знає лише 

шифрований текст, і він намагається знайти відповідний ключ або простий текст, 

переглядаючи кожну комбінацію клавіш. Техніка злому паролів - це єдиний 

спосіб, який можливий лише в шифрованому тексті, оскільки кожна хеш-функція 

є односторонньою функцією. Однак при збільшенні однозначної довжини пароля 

вичерпна ітерація пошуку зростає експоненціально, що робить атаку повним 

перебором непрактичною для зловмисника, особливо коли вибираються довгі і 

складні алфавітні символи [8]. 

Не існує методів запобігання атак за словником або атак повним перебором. 

Можна зробити їх менш ефективними, але немає способу запобігти їх повністю. 

Якщо ваша система хешування паролів безпечна, єдиний спосіб зламати хеш-коди 

- це виконати атаку по словнику або повним перебором для кожного хеш-коду.  

Існує багато характеристик, завдяки яким пароль легко зламати за 

допомогою атак повним перебором. Деякі характеристики: 

• Паролі засновані на загальних словах. 

• Паролі, про які легко здогадатися. 

• Паролі відносно короткі за довжиною, що дозволяє легко здійснювати 

brute force атаку. 

• Паролі мають певну схему, яку легко вивести.  

• Паролі з символами, які повторюються.  

Випадкова послідовність чисел із принаймні однієї великої літери, цифри, 

спеціального символу з великого простору ключів робить пароль дуже сильним. 
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Один із методів, що використовуються для перевірки міцності пароля, заснований 

на ентропії. Ентропія залежить від довжини паролів та ключового простору. 

Ентропія може бути обчислена за формулою log2 (n), де n являє собою кількість 

символів у просторі ключа. 

Таблиці пошуку 

Таблиці пошуку - це вкрай ефективний метод для дуже швидкого злому 

великої кількості хеш-кодів одного типу. Основна ідея полягає в тому, щоб 

заздалегідь обчислити хеш-коди паролів зі словника паролів, а потім зберегти 

хеш-коди і відповідні їм паролі в структуру даних типу таблиця пошуку. 

Уміло реалізовані таблиці пошуку можуть обробляти сотні пошуків хеш-

кодів в секунду, навіть якщо вони містять багато мільярдів хеш-кодів [9]. 

Зворотні таблиці пошуку 

Цей вид атаки дозволяє зловмисникові застосувати атаку по словнику або 

повним перебором до багатьох  хеш-кодів одночасно без наявності попередньо 

обчисленої таблиці пошуку. 

Спочатку зловмисник створює таблицю пошуку, яка зіставляє кожен хеш-

код пароля з скомпрометованої бази даних для користувача аккаунтів зі списком 

користувачів, які мали цей хеш-код. Потім зловмисник хешує кожен 

передбачуваний пароль і використовує таблицю пошуку для отримання списку 

користувачів, чий пароль був вгаданий хакером. 

Цей вид атак особливо ефективний, тому що найчастіше кілька 

користувачів мають один і той же пароль [11]. 

Веселкові таблиці 

Веселкові таблиці - це техніка, яка є компромісом між часом пошуку і 

займаної пам'яттю. Вони схожі на таблиці пошуку, за винятком того, що вони 

жертвують швидкістю злому хеш-кодів, щоб зробити таблиці пошуку менше. 

Так як таблиці менше, рішення для більшої кількості хеш-кодів можуть 

бути збережені в тому ж обсязі пам'яті, роблячи такі таблиці більш ефективними. 

Існують веселкові таблиці, які можуть зламати будь-який md5 хеш-код пароля аж 

до 8 символів в довжину [10]. 
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Далі - техніка під назвою «соління», яка унеможливлює використання 

веселкових таблиць і таблиць пошуку для злому хеш-кодів. 

1.5. «Солоне» хешування 

Веселкові таблиці і таблиці пошуку працюють тільки тому, що кожен 

пароль хешується абсолютно однаковим способом. 

Якщо два користувача мають один і той же пароль, у них буде збігатися і 

хеш-код пароля. Ми можемо запобігти цим атаки, якщо додамо випадкову 

складову в кожний хеш-код; таким чином, коли однаковий пароль хешується 

двічі, хеш-коди виходять різні. 

Ми можемо внести випадкову складову в хеш-коди, додавши в кінець або в 

початок пароля випадковий рядок, так звану «сіль», перед операцією хешування. 

Щоб перевірити, чи коректний пароль, нам потрібна сіль, тому зазвичай її 

зберігають в базі даних користувача аккаунтів разом з хеш-кодом, або як частина 

самої рядки хеш-коду. 

Сіль не обов'язково тримати в секреті. Просто при використанні випадкової 

величини для побудови хеш-коду таблиці пошуку, зворотні таблиці пошуку і 

веселкові таблиці стають неефективними. Зловмисник не впізнає заздалегідь, яка 

буде сіль, тому він не може попередньо обчислити таблицю пошуку або веселкову 

таблицю. 

Якщо пароль кожного користувача хешується за допомогою різної солі, 

атака з використанням зворотної таблиці пошуку також не працюватиме. 

Зловмисник не може атакувати хеш-код, коли він не знає алгоритм, але 

зловмисник, зазвичай, отримує доступ до вихідного коду (особливо якщо це 

безкоштовна програма або програма з відкритим вихідним кодом), і йому відомі 

кілька пар пароль / хеш-код з цільової системи, тому не складає ніяких труднощів 

виконати реверсивне програмування алгоритму. 

Обчислення модерних хеш-функцій дійсно займає більше часу, але тільки з 

невеликою сталою коефіцієнтом. Краще використовувати ітеративний алгоритм, 

спроектований так, щоб його було дуже складно розпаралелити (такі алгоритми 
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обговорюються нижче). Додавання солі в хеш-код, виконане належним чином, 

вирішує проблему веселкових таблиць [12]. 

 

1.6. Колізії хеш-функцій. 

 

Так як хеш-функції відображають будь-яку кількість даних в рядку 

фіксованої довжини, повинні існувати такі вхідні дані, хеш-коди яких збігаються. 

Криптографічні хеш-функції розроблені так, що такі колізії зустріти неймовірно 

важко. Час від часу криптографи знаходять «атаки» на хеш-функції, які 

полегшують знаходження колізій. Атаки колізії - це ознака того, що існує 

ймовірність наявності для рядка, відмінною від пароля користувача, точно такого 

ж хеш-коду. Однак знаходження колізій навіть в такій слабкій хеш-функції як 

MD5 вимагає великої обчислювальної потужності, тому малоймовірно, що такі 

колізії «ненавмисно» відбудуться на практиці [13]. 

 

1.7. Ускладнення злому пароля: повільні хеш-функції. 

 

Сіль гарантує, що зловмисники не зможуть використовувати спеціалізовані 

атаки, такі як таблиці пошуку і веселкові таблиці, щоб швидко зламувати велику 

кількість хеш-кодів, але це не заважає їм запустити атаку по словнику або атаку 

повним перебором індивідуально для кожного хеш-коду. 

Високоякісні відеокарти і правильно підібрана комплектація можуть 

обчислювати мільярди хеш-кодів в секунду, тому ці атаки досі дуже ефективні. 

Щоб зробити їх менш ефективними, можна використовувати технологію під 

назвою «розтягнення ключа». 

Головна ідея - зробити хеш-функцію дуже повільною, щоб навіть за 

допомогою швидкої відеокарти і спеціального обладнання, атаки по словнику і 

повним перебором були занадто повільними, щоб виправдовувати себе. Мета - 

зробити хеш-функцію досить повільною, щоб перешкодити атакам, але при цьому 

досить швидкою, щоб не створювати видимої затримки для користувача. 
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Розтягування ключа реалізується за допомогою спеціального типу хеш-

функції, навантажувальної ЦПУ.  

Загроза відмови в обслуговуванні може бути усунена, якщо змусити 

користувачів вводити капчу кожен раз, коли вони входять в обліковий запис. 

Завжди потрібно проектувати систему так, щоб лічильник ітерацій міг бути 

збільшений або зменшений в майбутньому. 

Лічильник ітерацій повинен бути встановлений досить невеликим, щоб 

система могла використовуватися з більш повільними клієнтами, такими як 

мобільні пристрої. Також система повинна передавати обчислення сервера, якщо 

користувальницький браузер не підтримує JavaScript. Розтягування ключа на 

стороні клієнта не скасовує необхідність хешування на сервері. Потрібно 

хешувати хеш-код, згенерований клієнтом так само, як хешується звичайний 

пароль. 

Хеш-коди, які неможливо зламати: імітовставка і апаратне хешування 

паролів 

Поки зловмисник може використовувати хеш код для перевірки, чи вірний 

передбачуваний пароль, чи ні, він може застосувати до хеш-коду атаку по 

словнику або атаку повним перебором. Наступним кроком є додавання 

секретного ключа до хеш-коду. 

Таким чином, тільки той, хто знає ключ, може використовувати хеш код для 

перевірки пароля. Це може бути виконано двома способами. Або хеш-код може 

бути зашифрований за допомогою шифру, такого як AES, або секретний ключ 

включений в хеш-код за допомогою алгоритму імітовставки, наприклад HMAC. 

Це не так легко, як здається. Ключ потрібно тримати в секреті від зловмисників, 

навіть в разі злому. Якщо зловмисник отримує повний доступ до системи, він 

буде здатний вкрасти ключ незалежно від того, де він збережений. 

Ключ повинен бути збережений у зовнішній системі, а саме -                      

фізично ізольований сервер, виділений для перевірки паролів, або на 

спеціальному пристрої, підключеному до сервера. Якщо не можна дозволити собі 
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кілька виділених серверів або спеціальні апаратні пристрої, все одно можна 

отримати деяку користь від імітовставки на стандартному веб-сервері. 

Більшість баз даних зламуються за допомогою атак SQL-ін'єкціями, які, в 

більшості випадків, не дають зловмисникам доступ до локальної файлової 

системи (відключається доступ на SQL сервері до локальної файлової системи, 

якщо така функція підтримується). 

Якщо згенерувати випадковий ключ і зберегти його у файлі, до якого немає 

доступу з Інтернету, і включити його в солоні хеш-коди, то ці хеш-коди не будуть 

уразливі, навіть якщо база даних буде зламана з використанням простої атаки 

SQL-ін'єкціями . 

Тому ключ у вихідному коді не прописується, а генерується випадковим 

чином, коли програма встановлена. Це не так надійно, як використання окремої 

системи для обчислення хеш-коду паролів, тому що, якщо в веб-додатку є 

уразливості до SQL-ін'єкцій, ймовірно, існують і інші види вразливостей, такі як 

підключення до локального файлу, які зловмисник міг би використовувати для 

читання файлу з секретним ключем [2].  

Висновки розділу 1. 

В даному розділі було проаналізовано та розглянуто актуальність даної 

роботи. Визначена мета роботи. Було визначено та досліджено, що таке 

хешування. Наведено приклад як повинна виглядати система реєстрації та 

аутентифікації користувачів. Проаналізовано існуючі методи злому паролів такі 

як: атака по словнику, атака повним перебором, таблиці пошуку, зворотні таблиці 

пошуку, веселкові таблиці. Досліджено та розглянуто використання технології 

«солоного» хешування. Розглянуто виникнення колізій хеш-функцій. Виявлено та 

досліджено техніки ускладнення злому паролів. 
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2 АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ХЕШУВАННЯ. 

 

В даному розділі аналізуються такі алгоритми хешування як MD5, SHA256, 

SHA512, PBKDF2, BCrypt, SCrypt 

 

Алгоритм MD5 

Алгоритм передачі повідомлень MD5 - це широко використовувана 

криптографічна хеш-функція, яка виробляє 128-бітове (16-байтове) хеш-значення. 

Цей алгоритм дуже легкий та прямий; основна ідея полягає у відображенні 

наборів даних змінної довжини до наборів даних фіксованої довжини. 

Для цього вхідне повідомлення розбивається на шматки 512-бітних блоків. 

Пробивка додається в кінці, щоб її довжину можна було розділити на 512. Тепер 

ці блоки обробляються алгоритмом MD5, який працює в 128-бітному стані, і 

результатом буде 128-бітове хеш-значення. Після застосування MD5, генерований 

хеш, як правило, є 32-значним шістнадцятковим числом. 

Пароль, що кодується, часто називають "повідомленням", а створене хеш-

значення називається дайджестом повідомлення або просто "дайджестом". Хоча 

MD5 є широко розповсюдженим алгоритмом хешування, він є далеко не самим 

безпечним. MD5 генерує досить слабкі хеші. Основні переваги в тому, що це 

швидко та легко реалізувати. Але це також означає, що він сприйнятливий до 

brute force атак та атак по словнику. 

Веселкові таблиці зі сформованими словами та хешами дозволяють дуже 

швидко шукати відомий хеш і отримувати оригінальне слово. 

MD5 не є стійким до колізій, що означає, що різні паролі можуть призвести 

до того ж хешу. 

У нинішній час, якщо у програмі використовується хеш MD5, тоді вкрай 

потрібно подумати про те, щоб додати трохи солі для безпеки. MD5 можна 

зробити більш безпечним за допомогою солі. Потрібно звернути увагу, що 

додавання солі не є специфічним для MD5. Також можна додати його до інших 

алгоритмів. Первісна мета соління полягає насамперед у тому, щоб перемогти 
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попередньо обчислені атаки веселкових таблиць, які в іншому випадку можуть 

бути використані для значного підвищення ефективності злому бази даних 

хешованих паролів. Більшою перевагою зараз є уповільнення паралельних 

операцій, які порівнюють хеш пароля, який треба знайти, з багатьма хешами 

паролів одночасно. 

MD5 був розроблений Рональдом Рівестом у 1991 році для заміни 

попередньої хеш-функції MD4, і був визначений у 1992 році як RFC 1321 [17]. 

Однією з основних вимог будь-якої криптографічної хеш-функції є те, що вона 

повинна бути обчислювально-нездійсненною для пошуку двох чітких 

повідомлень, які мають хеш на одне значення. MD5 не відповідає цій вимозі 

катастрофічно; такі колізії можна знайти за лічені секунди на звичайному 

домашньому комп’ютері. 

Слабкі сторони MD5 були використані в цій галузі, найбільш відомим 

шкідливим програмним забезпеченням Flame в 2012 році. Інститут інженерії 

програмного забезпечення CMU вважає MD5 по суті "криптографічно зламаною і 

непридатною для подальшого використання" [15].  

Станом на 2020 рік MD5 продовжує широко застосовуватися, незважаючи 

на добре задокументовані слабкі сторони та знецінення експертами з безпеки [16]. 

Алгоритм 

На вхід алгоритму надходить вхідний потік даних, хеш якого необхідно 

знайти. Довжина повідомлення вимірюється в бітах і може бути будь-якою (в 

тому числі нульовою). Запишемо довжину повідомлення в L. Це число ціле і 

невід'ємне. Кратність будь-яким числам необов'язкова. Після надходження даних 

йде процес підготовки потоку до обчислень. 

Сам алгоритм складається з п'яти кроків: 

Крок 1. Додавання розширених бітів 

Повідомлення вважається розширеним, якщо його довжина в бітах дорівнює 

448 (по модулю 512). Таке розширення завжди виконується, навіть якщо довжина 

повідомлення вже становить 448 бітів (по модулю 512). Розширення виконується 

наступним чином: 
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Спочатку до повідомлення додається одиночний біт і тоді ще додається 

деяка кількість нульових бітів, щоб довжина (в бітах) повідомлення становила 448 

(по модулю 512). 

Крок 2. Додавання довжини 

До результату попереднього кроку додається 64-бітове представлення 

довжини даних b (кількість бітів в повідомленні). Якщо b більше, ніж 2^64, тоді 

використовуються 64-біти низького порядку (ці біти додаються як 32-бітні слова, 

а також додані слова низького порядку). В цей момент отримане повідомлення 

(після додання розширених бітів та b) становить довжину кратній 512 бітам. 

Рівнозначно таке повідомлення має довжину кратну 16 (32-біт) словам. 

Крок 3. Ініціалізація MD буфера 

Буфер, що складається з чотирьох слів (A, B, C, D) використовується для 

обчислення викладу повідомлень. Кожний з A, B, C, D – є 32-бітним реєстром. 

Такі реєстри ініціалізуються до наступних значень у шістнадцяткових байтах 

низького порядку: 

A: 01 23 45 67 

B: 89 ab cd ef 

C: fe dc ba 98 

D: 76 54 32 10 

Крок 4. Обробка 16-словесних повідомлень 

Спочатку визначається чотири допоміжні функції, кожна з яких приймає 

три 32-розрядних слова і на вихід видає 32-розрядне слово. 

F(X,Y,Z) = XY v not(X) Z 

G(X,Y,Z) = XZ v Y not(Z) 

H(X,Y,Z) = X xor Y xor Z 

I(X,Y,Z) = Y xor (X v not(Z)) 

В кожному бітовому положенні F діє як умова: if X then Y else. Функція F 

може бути визначена за допомогою v з XY, а не (X)Z, що ніколи не буде в одному 

і тому ж бітовому положенні. При цьому, якщо біти X, Y і Z є незалежними і 

неупередженими, тоді кожен біт F (X, Y, Z) буде незалежним та неупередженим. 
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Функції G, H і I подібні функції F, тим, що вони діють як «побітово паралельні, 

щоб отримати свій вихід з бітів X, Y і Z таким чином, що якщо відповідні біти X, 

Y і Z, які є незалежними та неупередженими, тоді кожен з бітів G (X, Y, Z), 

H (X, Y, Z) і I (X, Y, Z) буде незалежним та неупередженим. Потрібно 

зауважити, що функція H – це побітова функція «xor» або «parity». Цей крок 

використовує 64-елементу таблицю T[1 … 64], побудовану з синусної функції. 

Нехай T [i] позначає i елемент таблиці, який дорівнює цілій частині 4294967296 

разів abs (sin (i)), де i знаходиться в радіанах.  

Послідовність процесу така: 

/ * Обробити кожен 16-слівний блок. * / 

For i = 0 to N/16-1 do 

/ * Скопіювати блок i в X. * / 

For j = 0 to 15 do 

Set X[j] to M[i*16+j]. 

end /* of loop on j *// * Зберегти A як AA, B як BB, C як CC і D як DD. * / 

AA = A 

ВВ = В 

CC = C 

DD = D 

/ * Раунд 1. * / 

/ * Нехай [abcd k s i] позначає операцію 

a = b + ((a + F (b, c, d) + X [k] + T [i]) <<< s). * / 

/ * Виконання наступних 16 операцій. * / 

[ABCD 0 7 1] [DABC 1 12 2] [CDAB 2 17 3] [BCDA 3 22 4] 

[ABCD 4 7 5] [DABC 5 12 6] [CDAB 6 17 7] [BCDA 7 22 8] 

[ABCD 8 7 9] [DABC 9 12 10] [CDAB 10 17 11] [BCDA 11 22 12] 

[ABCD 12 7 13] [DABC 13 12 14] [CDAB 14 17 15] [BCDA 15 22 16] 

/ * Раунд 2. * / 

/ * Нехай [abcd k s i] позначає операцію 

a = b + ((a + G (b, c, d) + X [k] + T [i]) <<< s). * / 
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/ * Виконання наступних 16 операцій. * / 

[ABCD 1 5 17] [DABC 6 9 18] [CDAB 11 14 19] [BCDA 0 20 20] 

[ABCD 5 5 21] [DABC 10 9 22] [CDAB 15 14 23] [BCDA 4 20 24] 

[ABCD 9 5 25] [DABC 14 9 26] [CDAB 3 14 27] [BCDA 8 20 28] 

[ABCD 13 5 29] [DABC 2 9 30] [CDAB 7 14 31] [BCDA 12 20 32] 

/ * Раунд 3. * / 

/ * Нехай [abcd k s t] позначає операцію 

a = b + ((a + H (b, c, d) + X [k] + T [i]) <<< s). * / 

/ * Виконання наступних 16 операцій. * / 

[ABCD 5 4 33] [DABC 8 11 34] [CDAB 11 16 35] [BCDA 14 23 36] 

[ABCD 1 4 37] [DABC 4 11 38] [CDAB 7 16 39] [BCDA 10 23 40][ABCD 13 4 

41] [DABC 0 11 42] [CDAB 3 16 43] [BCDA 6 23 44] 

[ABCD 9 4 45] [DABC 12 11 46] [CDAB 15 16 47] [BCDA 2 23 48] 

 * Раунд 4. * / 

/ * Нехай [abcd k s t] позначає операцію 

a = b + ((a + I (b, c, d) + X [k] + T [i]) <<< s). * / 

/ * Виконання наступних 16 операцій. * / 

[ABCD 0 6 49] [DABC 7 10 50] [CDAB 14 15 51] [BCDA 5 21 52] 

[ABCD 12 6 53] [DABC 3 10 54] [CDAB 10 15 55] [BCDA 1 21 56] 

[ABCD 8 6 57] [DABC 15 10 58] [CDAB 6 15 59] [BCDA 13 21 60] 

[ABCD 4 6 61] [DABC 11 10 62] [CDAB 2 15 63] [BCDA 9 21 64] 

/ * Потім виконуються наступні доповнення. (Це прибуток кожного з 

чотирьох регістрів за значенням, яке він мав перед тим, як блок стартував.) * / 

A = A + AA 

B = B + BB 

C = C + CC 

D = D + DD 

кінець / * циклу на i * / 

Крок 5. Вихід 
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Дайджест повідомлень, отриманий як вихід з A, B, C, D. Тобто початок з 

байта низького порядку А, а закінчення з байтом високого порядку D. 

Цим завершується опис MD5 [14].  

 

Алгоритм SHA 

SHA (Secure Hash Algorithm) - це сімейство криптографічних хеш-функцій. 

Він дуже схожий на MD5, за винятком того, що він створює більш сильні хеші. 

Однак ці хеші не завжди унікальні, і це означає, що на двох різних входах ми 

можемо мати однакові хеші. Коли це відбувається, це називається "колізією". 

Шанси колізії в SHA менше, ніж у MD5. Але не варто турбуватися про ці 

зіткнення, бо вони справді дуже рідкісні.  

У Java є 4 реалізації алгоритму SHA. Вони генерують такі хеші довжини 

порівняно з MD5 (128-бітний хеш): 

      SHA-1 (довжина - 160 біт) 

     SHA-256 (довжина - 256 біт) 

     SHA-384 (довжина – 384 біт) 

     SHA-512 (довжина - 512 біт) 

Більш довгий хеш складніше зламати. Це основна ідея. 

SHA-2 (алгоритм безпечного хешу 2) - це набір криптографічних хеш-

функцій, розроблений Агентством національної безпеки США (NSA) та вперше 

опублікований у 2001 році. Вони побудовані за допомогою структури Меркле - 

Дамґерда від самої функції одностороннього стиснення, побудованої за 

допомогою структури Девіса – Мейєра з (класифікованого) спеціалізованого 

блок-шифру. 

SHA-2 включає значні зміни у порівнянні з попередником, SHA-1. Сімейство 

SHA-2 складається з шести хеш-функцій з дайджестами (хеш-значеннями), які є 

224, 256, 384 або 512 біт: SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, 

SHA -512/256. SHA-256 та SHA-512 - це нові хеш-функції, обчислені відповідно 

32-бітними та 64-бітовими словами. Вони використовують різну кількість 

зміщення та добавки постійних констант, але їх структури в іншому випадку 
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практично однакові, відрізняються лише кількістю раундів. SHA-224 і SHA-384 - 

спотворені версії SHA-256 і SHA-512 відповідно, обчислені з різними 

початковими значеннями. SHA-512/224 і SHA-512/256 також є спотвореними 

версіями SHA-512, але початкові значення формуються за допомогою методу, 

описаного у Федеральних стандартах обробки інформації (FIPS) PUB 180-4. SHA-

2 був вперше опублікований Національним інститутом стандартів і технологій 

(NIST) як федеральний стандарт США (FIPS). Сімейство алгоритмів SHA-2 

запатентовано в патенті США 6829355. Сполучені Штати випустили патент під 

ліцензійну ліцензію. В даний час найкращі публічні атаки розбивають попередній 

опір для 52 з 64 раундів SHA-256 або 57 з 80 раундів SHA-512, а стійкість до 

зіткнення - 46 із 64 раундів SHA-256.  

Хеш-функція SHA-2 реалізована в деяких широко використовуваних 

програмах безпеки та протоколах, включаючи TLS і SSL, PGP, SSH, S / MIME та 

IPsec. SHA-256 є частиною процесу автентифікації програмних пакетів Debian та 

стандарту підписання повідомлень DKIM; SHA-512 є частиною системи 

аутентифікації архівних відеороликів Міжнародного кримінального трибуналу 

геноциду Руанди. SHA-256 і SHA-512 пропонуються для використання в 

DNSSEC. Постачальники Unix та Linux переходять до використання 256- та 512-

бітного SHA-2 для безпечного хешування паролів. Кілька криптовалют, таких як 

Біткойн, використовують SHA-256 для перевірки транзакцій та обчислення 

доказів роботи або підтвердження ставки.  

Алгоритм. 

Хеш-функції сімейства SHA-2 побудовані на основі структури Меркла-

Демґарда. У криптографії конструкція Меркла-Демґарда або хеш-функція 

Меркла-Демґарда є методом побудови стійких до зіткнення криптографічних 

хеш-функцій із стійких до зіткнення функцій одностороннього стиснення. Хеш-

функція Меркла-Демґарда спочатку застосовує MD-сумісну функцію для 

створення входу, розмір якого кратний фіксованому числу (наприклад, 512 або 

1024) - це тому, що функції стиснення не можуть обробляти входи довільного 

розміру. Потім хеш-функція розбиває результат на блоки фіксованого розміру та 
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обробляє їх по одному за допомогою функції стиснення, щоразу поєднуючи блок 

вводу з результатом попереднього раунду. Для того, щоб зробити конструкцію 

безпечною Меркле та Демґард запропонували повідомлення доповнювати блоком, 

що кодує довжину вихідного повідомлення. Це називається прокладкою по 

довжині або зміцненням Меркла-Демґарда [19]. Вихідне повідомлення після 

доповнення розбивається на блоки, кожен блок - на 16 слів. Алгоритм пропускає 

кожен блок повідомлення через цикл з 64 або 80 ітераціями (раундами). На 

кожній ітерації 2 слова перетворюються, а функцію перетворення задають інші 

слова. Результати обробки кожного блоку складаються разом, сума є значенням 

хеш-функції. Проте, ініціалізація внутрішнього стану виконується результатом 

обробки попереднього блоку. Тому незалежно обробляти блоки і складати 

результати не можна [18].  

 

Алгоритм PBKDF2 

Розширена безпека паролів за допомогою алгоритму 

PBKDF2WithHmacSHA1 

На сьогодні проблема полягає в тому, що обладнання стало настільки 

швидким, що будь-який пароль можна зламати за якийсь менший або більший 

період часу за допомогою будь-якої brute force атаки по словнику та веселкових 

таблиць. Для вирішення цієї проблеми є загальна ідея, яка полягає в тому, щоб 

зробити грубішу атаку повільнішою, щоб збитки могли бути мінімізовані. Наш 

наступний алгоритм працює над цією самою концепцією. Мета полягає в тому, 

щоб зробити хеш-функцію досить повільною, щоб уникнути атак, але все-таки 

досить швидкою, щоб не викликати помітну затримку у користувача. 

Ця функція по суті реалізована за допомогою деяких інтенсивних 

алгоритмів процесора, таких як PBKDF2, Bcrypt або Scrypt. Ці алгоритми 

приймають як аргумент фактор роботи (також відомий як фактор безпеки) або 

ітерацію. Це значення визначає, наскільки повільною буде хеш-функція. Коли в 

майбутньому комп’ютери стануть швидшими, тоді можна буде збільшити 

коефіцієнт роботи, щоб збалансувати його. 
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У криптографії PBKDF1 та PBKDF2 (функція виведення ключів на основі 

пароля 2) - це ключові функції виведення з нестійкою обчислювальною вартістю, 

що використовується для зменшення вразливості від brute force атак. 

PBKDF2 є частиною серії стандартів криптографії відкритих ключів (PKCS) 

лабораторій RSA, зокрема PKCS # 5 v2.0, також опублікованої як RFC 2898 

оперативної групи Internet Engineering Task Force. Він замінює PBKDF1, який міг 

створювати лише похідні ключі довжиною до 160 біт. . RFC 8018 (PKCS # 5 v2.1), 

опублікований у 2017 році, рекомендує PBKDF2 для хешування паролів 

PBKDF2 застосовує псевдовипадкову функцію, таку як код аутентифікації 

повідомлення на основі хешу (HMAC), до вхідного пароля або парольної фрази 

разом із значенням солі і багато разів повторює процес для отримання похідного 

ключа, який потім може бути використаний як криптографічний ключ в 

наступних операціях. Додаткове обчислення робить розбиття пароля набагато 

складнішим. Також вона відома як розтягнення ключа. 

Коли стандарт був написаний у 2000 році, рекомендована мінімальна 

кількість ітерацій становила 1000, але параметр передбачається збільшувати з 

часом у міру збільшення швидкості процесора. Стандарт Kerberos у 2005 році 

рекомендував 4096 ітерацій; Apple, як повідомляється, використовувало 2000 для 

iOS 3 та 10000 для iOS 4; тоді як LastPass у 2011 році використовував 5000 

ітерацій для клієнтів JavaScript та 100000 ітерацій для хешування на стороні 

сервера.  

Додавання солі до пароля знижує можливість використовувати попередньо 

обчислені хеші (таблиці веселки) для атак, і означає, що кілька паролів потрібно 

перевіряти індивідуально, не всі відразу. Стандарт рекомендує довжину солі не 

менше 64 біт. Національний інститут стандартів і технологій США рекомендує 

довжину солі в 128 біт.  

Алгоритм 

Функція виведення ключа PBKDF2 має п'ять вхідних параметрів:  

DK = PBKDF2(PRF, Password, Salt, c, dkLen) 

де:    PRF - псевдовипадкова функція двох параметрів з довжиною 
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виходу hLen (наприклад, введений HMAC) 

    Password - головний пароль, з якого генерується похідний ключ 

    Salt - це послідовність бітів, відома як криптографічна сіль 

    c - кількість бажаних ітерацій 

    dkLen - бажана довжина бітів похідного ключа 

    DK - це сформований похідний ключ 

Кожен hLen-бітовий блок Ti похідного ключа DK обчислюється наступним 

чином (з конкатенацією рядка маркування): 

DK = T1 + T2 + ... + Tdklen / hlen 

Ti = F (Password, salt, c, i) 

Функція F - xor (^) c ітерацій ланцюгових PRF. Перша ітерація PRF 

використовує пароль як ключ PRF, а сіль об'єднується з i, кодованим як 32-бітове 

ціле число big-endian як вхід. (Зверніть увагу, що i - індекс на основі 1). Наступні 

ітерації PRF використовують пароль як ключ PRF та вихід попереднього 

обчислення PRF як вхід: 

F (Password, salt с, я) = U1 ^ U2 ^ ... ^ Uc 

де: 

U1 = PRF (Password, salt + INT_32_BE (i)) 

U2 = PRF (Password, U1) 

... 

Uc = PRF (Password, Uc-1) 

Наприклад, WPA2 використовує: 

 DK = PBKDF2 (HMAC-SHA1, парольна фраза, ssid, 4096, 256) 

У PBKDF1 був більш простий процес: початковий U (званий T у цій версії) 

створюється PRF (Password + salt), а наступні - просто PRF (Uprevious). Ключ 

витягується як перші біти dkLen остаточного хеша, через що існує обмеження 

розміру [20][21].  

BCrypt 

bcrypt – хеш-функція, розроблена Нільсом Провосом та Девідом Мазьєром, 

заснована на шифрі Blowfish, і представлена в USENIX у 1999 році. Окрім 
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включення солі для захисту від атак за допомогою веселкової таблиці, bcrypt є 

пристосувальною функцією: з часом кількість ітерацій може бути збільшена, щоб 

зробити її повільніше, тому вона залишається стійкою до brute force атаки пошуку 

навіть із збільшенням обчислювальної потужності. 

Функція bcrypt є алгоритмом хешування пароля за замовчуванням для 

OpenBSD та інших систем, включаючи деякі дистрибутиви Linux, такі як SUSE 

Linux.  

Є реалізація bcrypt для C, C ++, C #, Elixir, Go, [5] Java, JavaScript, Perl, PHP, 

Python, Ruby та інших мов. Blowfish відомий серед шифрів блоків за своєю фазою 

налаштування ключів. Він починається з блоків у стандартному стані, потім він 

використовує цей стан для блочного шифру за допомогою частини ключа та 

використовує результат цього шифрування (що є більш точним при хешуванні) 

для заміни деяких блоків. Потім він використовує цей модифікований стан для 

шифрування іншої частини ключа і використовує результат для заміни більшості 

блоків. Це відбувається таким чином. Використовуючи прогресивно 

модифікований стан для хешування ключа та заміни бітів стану, поки не будуть 

встановлені всі блоки. 

Провос і Мазьєр скористалися цим. Вони розробили новий алгоритм 

налаштування ключів для Blowfish, прозвавши отриманий шифр "Eksblowfish". 

Налаштування ключа починається з модифікованої форми стандартного 

налаштування ключа Blowfish, в якій і сіль, і пароль використовуються для 

встановлення всіх блоків. Потім є ряд раундів, в яких застосовується стандартний 

алгоритм ключів Blowfish, використовуючи альтернативно сіль і пароль в якості 

ключа, кожен раунд починається зі стану блоку з попереднього раунду. 

Теоретично це не сильніше стандартного розкладу ключових Blowfish, але 

кількість раундів повторної переробки може бути налаштована; Таким чином, цей 

процес може бути зроблений довільно повільним, що допомагає стримувати 

напади грубої сили на хеш або сіль. Префікс "$ 2a $" або "$ 2b $" (або "$ 2y $") у 

хеш-рядку у тіньовому файлі пароля вказує, що хеш-рядок є хеш-криптовалютою 

у модульному форматі крипт. [10] Решта хеш-рядка включає параметр вартості, 
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128-бітну сіль (Radix-64, закодовану як 22 символи), і 184 біти отриманого хеш-

значення (Radix-64, закодований як 31 символ). Кодування Radix-64 використовує 

алфавіт unix / crypt і не є "стандартним" Base-64. Параметр витрат визначає 

кількість ітерацій розширення ключа як потужність двох, яка є входом до 

алгоритму криптовалюти. 

Наприклад, тіньовий пароль записом $ 2a $ 10 $ 

N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lhWy визначає 

параметр вартості 10, що вказує на 210 ключових раундів розширення. Сіль - 

N9qo8uLOickgx2ZMRZoMye, і отриманий хеш 

IjZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lhWy. Згідно стандартної практики, сам 

пароль користувача не зберігається. 

Алгоритм  

Алгоритм bcrypt є результатом шифрування тексту 

"OrpheanBeholderScryDoubt" 64 рази за допомогою Blowfish. У bcrypt звичайна 

функція налаштування ключа Blowfish замінюється дорогою функцією 

налаштування ключів (EksBlowfishSetup): 

«Function bcrypt 

   Input: 

      cost:     Number (4..31)                      log2(Iterations). e.g. 12 ==> 2
12

 = 4,096 

iterations 

      salt:     array of Bytes (16 bytes)           random salt 

      password: array of Bytes (1..72 bytes)        UTF-8 encoded password 

   Output:  

      hash:     array of Bytes (24 bytes) 

   //Initialize Blowfish state with expensive key setup algorithm 

 state  EksBlowfishSetup(cost, salt, password)    

   //Repeatedly encrypt the text "OrpheanBeholderScryDoubt" 64 times 

   ctext  "OrpheanBeholderScryDoubt"  //24 bytes ==> three 64-bit blocks 

   repeat (64) 
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      ctext  EncryptECB(state, ctext) //encrypt using standard Blowfish in ECB 

mode 

   //24-byte ctext is resulting password hash 

   return Concatenate(cost, salt, ctext)» 

Дороге налаштування ключів 

Алгоритм bcrypt значною мірою залежить від його алгоритму налаштування 

ключа "Eksblowfish", який працює наступним чином: 

Function EksBlowfishSetup 

   Input: 

      cost:     Number (4..31)                      log2(Iterations). e.g. 12 ==> 2
12

 = 4,096 

iterations 

      salt:     array of Bytes (16 bytes)           random salt 

      password: array of Bytes (1..72 bytes)        UTF-8 encoded password 

   Output:  

      state:    opaque BlowFish state structure 

   state  InitialState() 

   state  ExpandKey(state, salt, password) 

   repeat (2
cost

) 

      state  ExpandKey(state, 0, password) 

      state  ExpandKey(state, 0, salt) 

return state 

InitialState працює, як і в оригінальному алгоритмі Blowfish, заповнюючи 

записи P-масиву та S-box дробовою частиною числа пі у шістнадцятковій формі 

[23][24]. 

SCrypt 

У криптографії scrypt - це функція виведення ключа на основі пароля, 

створена Colin Percival, спочатку для онлайн-сервісу резервного копіювання 



32 
 

Tarsnap. Алгоритм був розроблений спеціально для того, щоб дорого було 

виконувати масштабні спеціальні апаратні атаки, вимагаючи великої кількості 

пам'яті. У 2016 році алгоритм scrypt був опублікований IETF як RFC 7914. 

Спрощена версія scrypt використовується як схема підтвердження роботи ряду 

криптовалют, спочатку реалізована анонімним програмістом ArtForz в Тенебріксі, 

а потім Fairbrix і Litecoin незабаром після цього.  

Функція виведення ключа на основі пароля (KDF, заснована на паролі), як 

правило, розрахована на обчислювальну інтенсивність, так що для обчислення 

потрібен відносно довгий час (скажімо, в порядку декількох сотень мілісекунд). 

Законним користувачам потрібно виконувати функцію лише один раз за операцію 

(наприклад, автентифікацію), і тому необхідний час є незначним. Однак, brute 

force атака, ймовірно, повинна буде виконати операцію мільярди разів, і в цей 

момент вимоги по часу стають значними і, в ідеалі, перешкоджаючими. 

Попередні KDF, засновані на паролі (наприклад, популярний PBKDF2 від 

лабораторій RSA), мають відносно низькі потреби в ресурсах, тобто вони не 

потребують продуманого обладнання або дуже багато пам'яті. Тому вони легко і 

дешево реалізуються в апаратному забезпеченні (наприклад, на ASIC або навіть 

FPGA). Це дозволяє зловмисникові мати достатньо ресурсів для запуску 

широкомасштабної паралельної атаки шляхом побудови сотень, а то й тисяч 

реалізацій алгоритму в апаратному забезпеченні та за допомогою кожного пошуку 

різного підмножини простору ключів. Це ділить кількість часу, необхідного для 

завершення атаки грубої сили, на кількість доступних реалізацій, що, можливо, 

зводить її до розумних часових рамків. 

Функція scrypt призначена для перешкоджання таким спробам, підвищуючи 

потреби в ресурсі алгоритму. Зокрема, алгоритм призначений для використання 

великого обсягу пам’яті порівняно з іншими KDF, заснованими на паролі, значно 

збільшуючи розмір та вартість апаратної реалізації, а отже, обмежуючи кількість 

паралелізму, який може використовувати зловмисник, за задану суму фінансових 

ресурсів. 
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Великі вимоги до пам'яті scrypt випливають із великого вектора 

псевдовипадкових бітових рядків, які генеруються як частина алгоритму. Після 

того, як вектор генерується, до його елементів звертаються в псевдовипадковому 

порядку і об'єднуються для отримання похідного ключа. Проста реалізація 

повинна зберігати весь вектор в оперативній пам'яті, щоб до нього можна було 

отримати доступ за необхідності. 

Оскільки елементи вектора генеруються алгоритмічно, кожен елемент може 

генеруватися на льоту за необхідності, зберігаючи лише один елемент в пам'яті за 

один раз і, таким чином, значно скорочуючи потреби в пам'яті. Однак 

генерування кожного елемента має бути обчислювально дорогим, і очікується, що 

до них можна отримати доступ багато разів протягом виконання функції. Таким 

чином, відбувається значне скорочення швидкості, щоб позбутися великих вимог 

до пам'яті. 

Така компенсація часу та пам’яті часто існує в комп’ютерних алгоритмах: 

швидкість може бути збільшена за рахунок використання більшої кількості 

пам’яті або зменшення потреби в пам’яті за рахунок виконання більшої кількості 

операцій та зайняття більше часу. Ідея, що стоїть за SCript, полягає у тому, щоб 

навмисно зробити цей компроміс дорогим в будь-якому напрямку. Таким чином, 

зловмисник може використовувати реалізацію, яка не потребує багатьох ресурсів 

(і тому може бути масово паралелізована з обмеженими витратами), але працює 

дуже повільно, або використовувати реалізацію, яка працює швидше, але має 

дуже великі потреби в пам'яті, і тому дорожче паралелізувати. 

Алгоритм 

Алгоритм включає наступні параметри: 

  Passphrase - рядок символів, які слід хешувати. 

     Salt - рядок символів, що модифікує хеш для захисту від атак на таблицю 

Rainbow 

     N - параметр вартості процесора / пам'яті. 

     p - параметр паралелізації; додатне ціле число, що задовольняє p ≤ (232− 

* hLen / MFLen. 
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     dkLen - призначена довжина виводу в октетах похідного ключа; 

додатне ціле число, що задовольняє dkLen ≤ (232− 1) * hLen. 

     r - параметр блочного розміру, який точно налаштовує розмір та 

продуктивність послідовного зчитування пам'яті. 8 зазвичай 

використовується. 

     hLen - довжина в октетах хеш-функції (32 для SHA256). 

     MFlen - довжина в октетах виводу функції змішування (SMix нижче). 

У RFC7914 визначено як r * 128. 

«Function scrypt 

   Inputs: 

      Passphrase:                Bytes    string of characters to be hashed 

      Salt:                      Bytes    random salt 

      CostFactor (N):            Integer  CPU/memory cost parameter - Must be a 

power of 2 (e.g. 1024) 

      BlockSizeFactor (r):       Integer  blocksize parameter (8 is commonly used) 

      ParallelizationFactor (p): Integer  Parallelization parameter. (1..232-1 * 

hLen/MFlen) 

      DesiredKeyLen:             Integer  Desired key length in bytes 

   Output: 

      DerivedKey:                Bytes    array of bytes, DesiredKeyLen long 

   Step 1. Generate expensive salt 

   blockSize ← 128*BlockSizeFactor  //Length (in bytes) of the SMix mixing 

function output (e.g. 128*8 = 1024 bytes) 

 

   Use PBKDF2 to generate initial 128*BlockSizeFactor*p bytes of data (e.g. 

128*8*3 = 3072 bytes) 

   Treat the result as an array of p elements, each entry being blocksize bytes (e.g. 

3 elements, each 1024 bytes) 

   [B0...Bp−1] ← PBKDF2HMAC-SHA256(Passphrase, Salt, 1, 

blockSize*ParallelizationFactor) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_(cryptography)
https://en.wikipedia.org/wiki/PBKDF2
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   Mix each block in B Costfactor times using ROMix function (each block can be 

mixed in parallel) 

   for i ← 0 to p-1 do 

      Bi ← ROMix(Bi, CostFactor) 

   All the elements of B is our new "expensive" salt 

   expensiveSalt ← B0∥B1∥B2∥ ... ∥Bp-1  //where ∥ is concatenation 

   Step 2. Use PBKDF2 to generate the desired number of bytes, but using the 

expensive salt we just generated 

   return PBKDF2HMAC-SHA256(Passphrase, expensiveSalt, 1, 

DesiredKeyLen);» 

Де позначення PBKDF2 (P, S, c, dkLen) визначені в RFC 2898, де c - 

кількість ітерацій. 

Ці позначення використовується RFC 7914 для визначення використання PBKDF2 

з c = 1. 

Function ROMix(Block, Iterations) 

   Create Iterations copies of X 

   X ← Block 

   for i ← 0 to Iterations−1 do 

      Vi ← X 

      X ← BlockMix(X) 

   for i ← 0 to Iterations−1 do 

      j ← Integerify(X) mod Iterations  

      X ← BlockMix(X xor Vj) 

   return X 

Де RFC 7914 визначає Integerify (X) як результат інтерпретації останніх 64 

байтів X як цілочисельне число А1 з малим кінцем. 

Оскільки Ітерації дорівнюють 2 потужності N, для першого обчислення 

Integerify (X) mod Iterations = A1 насправді потрібні лише перші байти Ceiling (N / 

8) серед останніх 64 байт X, інтерпретовані як цілочисельне малоцілеве A2. mod 

Iterations = A2 mod Iterations. 
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Function BlockMix(B): 

    The block B is r 128-byte chunks (which is equivalent of 2r 64-byte chunks) 

    r ← Length(B) / 128; 

    Treat B as an array of 2r 64-byte chunks 

    [B0...B2r-1] ← B 

    X ← B2r−1 

    for i ← 0 to 2r−1 do 

        X ← Salsa20/8(X xor Bi)  //Salsa20/8 hashes from 64-bytes to 64-bytes 

        Yi ← X 

    return ← Y0∥Y2∥...∥Y2r−2 ∥ Y1∥Y3∥...∥Y2r−1 

Де Salsa20 / 8 - це 8-кругла версія Salsa20 [22]. 

Висновки розділу 2  

В цьому розділі було проведено аналіз таких алгоритмів хешування як MD5, 

SHA, PBKDF2, Bcrypt, Scrypt. Досліджено їх використання та виявлено їх 

переваги та недоліки: 

MD5 забезпечує базове хешування для створення безпечного хешу пароля. 

Додавання солі зробить її ще сильнішою. 

MD5 генерує 128 бітовий хеш. Щоб зробити хеші більш безпечними, 

потрібно використовувати алгоритм SHA, який генерує хеші довжиною від 160 

біт до 512 біт. 512-бітний найсильніший. 

Навіть захищені паролі SHA вдається зламати за допомогою сучасних 

швидких програм. Щоб подолати цю перешкоду, знадобляться алгоритми, які 

можуть зробити brute force атаку повільнішою і мінімізувати вплив. Такими 

алгоритмами є PBKDF2, BCrypt та SCrypt. Для реалізації генератору стійких 

паролів в роботі обрано хеш-алгоритм PBKDF2, який забезпечує компроміс між 

швидкістю та безпекою.  
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3 РОЗРОБКА ГЕНЕРАТОРУ ПАРОЛІВ СТІЙКИХ ДО 

РЕВЕРС-ІНЖИНІРИНГУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ 

«СОЛОНОГО» ХЕШУВАННЯ. 

 

Для розробки генератору стійких паролів було обрано алгоритм PBKDF2. 

Цей алгоритм робить брут-форс атаки повільними, але в той же час доволі 

швидкий, щоб не спричиняти значної затримки для користувача. Швидкість 

роботи алгоритму регулюється кількістю ітерацій, заданою як вхідний параметр. 

Реалізоване програмне забезпечення моделює авторизацію користувачів в 

системі та реалізує такі функції: 

- робота з базою даних – зберігання даних користувачів (логін та 

хешований пароль)   

- реєстрація нового користувача в системі 

- автентифікація для зареєстрованих користувачів 

 

3.1. Структура програми 

Структура програми представлена діаграмою класів на рис. 1. 

Клас User 

Класс містить інформацію про користувача, що використовується при 

реєстрації та подальшій автентифікації:  

userName – ім’я користувача (логін); 

passwordHash – хешоване значення паролю користувача. 

Клас DBModel 

Клас містить структуру для зберігання даних користувачів і використання їх 

для автентифікації. 

Інтерфейс класу представлений наступними функціями: 

public static int addUser(String userName, String password) – функція зберігає 

дані про нового користувача в структурі, попередньо здійснивши хешування 

паролю, переданого як параметр. 
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public static User findUser(String userName, String password) – функція 

призначена для пошуку користувача із заданим ім’ям та перевірки збереженого 

хешу паролю на рівність хешу введеного пароля. Якщо користувача з таким ім’ям 

було знайдено та хеші паролів співпадають, функція повертає об’єкт класу User, 

що містить інформацію про шуканого користувача, інакше повертається значення 

null. 

 

Рисунок 1 - Діаграма класів програми автентифікації користувачів з 

використанням алгоритму PBKDF2 для хешування паролів. 

 

Клас SecureHashGenerator 

Клас здійснює хешування паролів за допомогою алгоритму PBKDF2. 

Інтерфейс класу: 

public static String  

generateStrongPasswordHash(String password, int numIterations) 

Функція здійснює обчислення хешу від переданого значення (параметр 

password) за допомогою алгоритму PBKDF2 із кількістю ітерацій рівній 

numIterations. 
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Власне генерація хешу за допомогою алгоритму PBKDF2 здійснюється в 

наступних рядках: 

PBEKeySpec spec = new PBEKeySpec(chars, salt, numIterations, 64 * 8); 

SecretKeyFactory skf = 

SecretKeyFactory.getInstance("PBKDF2WithHmacSHA1"); 

hash = skf.generateSecret(spec).getEncoded(); 

Функція повертає текстове значення формату “кількість_ітерацій:сіль:хеш” 

для подальшого збереження у структурі користувачів. 

public static String generateStrongPasswordHash(String password)  

Функція здійснює обчислення хешу від переданого значення (параметр 

password) за допомогою алгоритму PBKDF2 із кількістю ітерацій рівній 

константному значенню private static final int iterations = 50000. 

public static boolean validatePassword(String testPassword,  String 

storedPasswordHash) 

Функція здійснює валідацію введеного користувачем паролю, порівнюючи 

його хеш (testPassword) із збереженим хешем паролю (storedPasswordHash). 

Збережена інформація про хеш має наступну структуру:  

“кількість_ітерацій:сіль:хеш”. Для перевірки введеного паролю необхідно 

здійснити його хешування за допомогою алгоритму PBKDF2 із такими самими 

вхідними параметрами (кількість ітерацій, сіль), що використовувались для 

хешування збереженого паролю. Якщо обчислене значення хеша співпадає із 

збереженим робимо висновок, що паролі рівні (функція повертає значення true). 

Класс  Authentication 

Клас здійснює реєстрацію та автетифікацію користувачів. 

Функції класу: 

public int register() – функція здійснює збереження даних нового 

користувача (логін, хеш паролю). Якщо користувач із таким логіком вже існує, 

реєстрація не відбудеться та повернеться значення -1. Якщо ж реєстрація буде 

вдалою, функція поверне значення 0. 



40 
 

public int login() – функція здійснює автентифікацію користувача відповідно 

до введених ним логіну та паролю. Якщо логін або пароль невірний – виводиться 

єдине повідомлення “Invalid user name or password” для забезпечення вимог 

безпеки. 

public int logout() – здійснюється вихід із акаунту користувача. 

Клас Main 

Клас Main – головний клас, який за допомогою інших класів моделює 

систему аутентифікації користувачів та вираховує хеш від введеного 

користувачем паролю. 

Клас також містить функцію для обчислення часу хешування в залежності 

від кількості ітерацій. 

3.2. Аналіз тривалості хешування в залежності від кількості ітерацій 

 

Швидкість хешування алгоритмом PBKDF2 регулюється кількістю ітерацій. 

В програмі кількість ітерацій за замовченням рівна 10000 для реєстрації або 

авторизації користувача в системі. 

Для аналізу часу роботи алгоритму при різних значеннях кількості ітерацій 

реалізовано функцію генерації хеша введеного пароля, що приймає як аргумент 

кількість ітерацій. В програмі обчислюється час генерації хеша алгоритмом 

PBKDF2 при значеннях кількості ітерацій 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, 100000, 

500000. Отримані результати для конфігурації ПК з частотою процесора 1,86ГГц 

та 2Гб ОЗП представлені у таблиці 1. За результатами проведеного тестування 

кількість ітерацій обрана рівною 50000, при якій генерація хешу є надто 

повільною для брут-форс атак, проте достатньо швидкою, щоб не завдавати 

дискомфорту користувачеві при використанні програми. 

Таблиця 1. Час генерування хешу в залежності від кількості ітерацій. 

Кількість 

ітерацій 

Час генерування 

хешу, с 

1000 0.021268336       
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2000 0.043163005       

5000 0.122123696       

10000 0.22799908        

50000 1.397835          

100000 2.3235483         

500000 10.752819         

 

3.3. Приклад роботи програми 

Приклад роботи програми: 

Choose action: 

r - register new user 

i - log in 

o - log out 

t - test hashing time with different number of iterations 

x - exit 

r 

Registering new user 

user name:  

user1 

password:  

12345678 

hash: 

1000:224e6f985468825ce22cd9577c677b1e:1cc998bb4322f8029182bb21e401d67db38

5db77ebc8049d961016b87f6326c794c6ecc5d5503a7c9ef3ebdd066f240e8729f414107a

21f0242f6e2e4183c7a5 

Welcome, user1, you are registered successfully 

Choose action: 

r - register new user 
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i - log in 

o - log out 

t - test hashing time with different number of iterations 

x - exit 

r 

Registering new user 

user name:  

user2 

password:  

1111111 

Password is to short! (min lenth is 8) 

Error reading from input stream 

Error performing operation 

Choose action: 

r - register new user 

i - log in 

o - log out 

t - test hashing time with different number of iterations 

x - exit 

r 

Registering new user 

user name:  

user2 

password:  

111111111 

hash: 

1000:5f42fbca1ec5adde1dd1bdc97b620450:030622a538ac2e58ee2295b90159bc70e63a

9667f32844b8c5ae300b3c8bcde729e6169ea7dcc8fde2262d42fa62dba499b212a8e797e

d87df3c657dbd5caaf6 

Welcome, user2, you are registered successfully 
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Choose action: 

r - register new user 

i - log in 

o - log out 

t - test hashing time with different number of iterations 

x - exit 

i 

To log in enter your credentials 

user name:  

user2 

password:  

111111111 

Welcome, user2 

Current user is "user2" 

Choose action: 

r - register new user 

i - log in 

o - log out 

t - test hashing time with different number of iterations 

x - exit 

o 

Log out 

You are logged out 

Choose action: 

r - register new user 

i - log in 

o - log out 

t - test hashing time with different number of iterations 

x - exit 

i 
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To log in enter your credentials 

user name:  

user1 

password:  

123333333333 

Invalid user name or password 

Choose action: 

r - register new user 

i - log in 

o - log out 

t - test hashing time with different number of iterations 

x – exit 

t 

Testing 

Iterations  Execution time, s 

1000        0.021268336       

2000        0.043163005       

5000        0.122123696       

10000       0.22799908        

50000       1.397835          

100000      2.3235483         

500000      10.752819         

 

3.4 Висновки розділу 3 

 

В третьому розділі дипломної роботи було створено програмне 

забезпечення на мові програмування Java, що моделює систему авторизації та 

реєстрації користувачів в системі із застосуванням генератора паролів стійких до 

реверс-інжинірингу на основі технології «солоного» хешування. Програма 

реалізує такі функції:  
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- робота з базою даних – зберігання даних користувачів (логін та 

хешований пароль)   

- реєстрація нового користувача в системі 

- автентифікація для зареєстрованих користувачів 

Описано структуру програми. Проведений аналіз тривалості хешування в 

залежності від кількості ітерацій. 
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ВИСНОВКИ 

В ході роботи було здійснено огляд існуючих методів злому паролів таких, 

як атака повним перебором, атака по словнику, веселкові таблиці, таблиці пошуку 

та зворотні таблиці пошуку. Були розглянуті такі поняття як хешування, система 

реєстрації та аутентифікації користувачів. Була розглянута та досліджена така 

технологія – «солоне» хешування. Розглянуто проблеми, які можуть відбуватися 

при хешуванні паролів. Знайдено та розглянуто методи, які допоможуть сильно 

ускладнити злом паролів, а то і унеможливити його, такі як розтягнення ключа, 

секретний ключ, включений в хеш-код за допомогою алгоритму імітовставки та 

апаратне хешування паролів. В роботі було проаналізовані алгоритми хешування, 

такі як MD5, SHA, PBKDF2, BCRYPT, SCRYPT. Виявлено іх переваги та 

недоліки. Актуальність проведеної роботи підкреслюється тим, що бази даних 

користувачів часто зламуються, тому компанії вкрай важливо, щоб якщо база 

даних вже була зламана, зловмисник не міг дістати паролі користувачів. А щоб 

цього не трапилось в роботі було проведено комплексне дослідження загроз та 

протидії їм. Запропонована технологія «солоного» хешування, яка робить паролі 

більш стійкими та значно ускладнює їх злом. 

В першому розділі було проаналізовано та розглянуто актуальність даної 

роботи. Визначена мета роботи. Було визначено та досліджено, що таке 

хешування. Наведено приклад як повинна виглядати система реєстрації та 

аутентифікації користувачів. Проаналізовано існуючі методи злому паролів такі 

як: атака по словнику, атака повним перебором, таблиці пошуку, зворотні таблиці 

пошуку, веселкові таблиці. Досліджено та розглянуто використання технології 

«солоного» хешування. Розглянуто виникнення колізій хеш-функцій. Виявлено та 

досліджено техніки ускладнення злому паролів. 

В другому розділі дипломної роботи було проведено аналіз таких 

алгоритмів хешування як MD5, SHA, PBKDF2, Bcrypt, Scrypt. Досліджено їх 

використання та виявлено їх переваги та недоліки: 

MD5 забезпечує базове хешування для створення безпечного хешу пароля. 

Додавання солі зробить її ще сильнішою. 
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MD5 генерує 128 бітовий хеш. Щоб зробити хеші більш безпечними, 

потрібно використовувати алгоритм SHA, який генерує хеші довжиною від 160 

біт до 512 біт. 512-бітний найсильніший. 

Навіть захищені паролі SHA вдається зламати за допомогою сучасних 

швидких програм. Щоб подолати цю перешкоду, знадобляться алгоритми, які 

можуть зробити brute force атаку повільнішою і мінімізувати вплив. Такими 

алгоритмами є PBKDF2, BCrypt та SCrypt. Для реалізації генератору стійких 

паролів в роботі обрано хеш-алгоритм PBKDF2, який забезпечує компроміс між 

швидкістю та безпекою.  

В третьому розділі було створено програмне забезпечення на мові 

програмування Java, що моделює систему авторизації та реєстрації користувачів в 

системі із застосуванням генератора паролів стійких до реверс-інжинірингу на 

основі технології «солоного» хешування. Програма реалізує такі функції:  

- робота з базою даних – зберігання даних користувачів (логін та 

хешований пароль)   

- реєстрація нового користувача в системі 

- автентифікація для зареєстрованих користувачів 

Описано структуру програми. Проведений аналіз тривалості хешування в 

залежності від кількості ітерацій.  
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