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Поняття частотного аналізу.
Аналіз використання букв російської мови.
Аналіз використання букв української мови.
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Поняття частотного аналізу
Частотний аналіз, частотний криптоаналіз – метод криптоаналізу,
який ґрунтується на частоті появи знаків шифротексту. Власне – на
припущенні про існування нетривіального статистичного
розподілу окремих символів і їх послідовностей як у відкритому
тексті, так і в шифротексті, який, з точністю до заміни символів,
буде зберігатися в процесі шифрування і дешифрування.
Спрощено, частотний аналіз передбачає, що частота появи заданої
літери алфавіту в досить довгих текстах одна і та ж для різних
текстів однієї мови. При цьому у випадку моноалфавітного
шифрування якщо в шифротексті буде символ з аналогічною
ймовірністю появи, то можна припустити, що він і є зазначеною
зашифрованою буквою. Аналогічні міркування застосовуються до
біграм (двобуквених послідовностей), триграм і т.д. у разі
поліалфавітного шифрів.
Метод частотного криптоаналізу відомий з IX-го століття (роботи АлКінді), хоча найвідомішим випадком його застосування в
реальному житті, можливо, є дешифровка єгипетських ієрогліфів
Ж.-Ф. Шампольон у 1822 році.
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РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІВ
У ТЕКСТАХ ПО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Частотний аналіз Закону України «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах»
Частотний аналіз текстів статей по захисту інформації.

Нами проведений частотний аналіз повторюваності букв української мови за
допомогою програми написаної на мові програмування JavaScript
[algo.js] та пакету Excel.
В роботі використана можливість підключення JavaScript шляхом написання
скрипта в окремому файлі, а по тому підключено його за допомогою
конструкції:
<script charset="windows-1251" src="algo.js"> </script>

СКРІНШОТ СТОРІНКИ САЙТУ
http://shifr.ho.ua/

Наші дослідження
• Частотний аналіз Закону України "Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах« суттєво відрізняється від отриманих
результатів описаних в першому розділі роботі.
Це зумовлено надмірним використанням
клавіші пробіл при наборі тексту Закону, який
розміщено на сайті Верховної Ради України.
• При тестуванні текстів сайту Міністерства юстиції
України
(наприклад:
Г.М.
Красноступ
«Організаційно-правове забезпечення захисту
інформації про особу») отримуємо результат
близький до досліджень в Розділі 1.

ВИСНОВКИ
• Сформульована науково-технічна задача створення
артикуляційних таблиць для української мови.
• Проведений частотний аналіз повторюваності букв
української мови за допомогою програми написаної на мові
програмування JavaScript.
• Виконано необхідний проміжний етап цієї задачі, що
забезпечує лінгвістичні вимоги до артикуляційних таблиць
(відображення структури мови), – побудовано гістограму
частот використання букв алфавіту сучасної української
мови.
• Отримана діаграма дозволяє скласти кілька артикуляційних
таблиць з різним характером наборів слів (в залежності від
тематичного спрямування) для проведення подальших
артикуляційних випробувань. У майбутньому необхідно
зробити фонемний частотний аналіз, також бажаним є
мовленевий аналіз біграм і триграм.
• URL cайту: http://shifr.ho.ua/

