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МОЛБА
    ЗАОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАТЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАМЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАМАСТЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАРРАДА

  Молим да  ми       се одобри израда мастер рада под насловом:

Напад на генераторе са неуниформним тактовањем

   :Значај теме и области: теме и области: области области:
    ( )   Криптографски генератори псеудослучајног низа ГПСН) су коначни су коначни

,         -  .аутомати чије почетно стање је одређено тајним податком кључем
          Криптографски ГПСН) су коначни се користе за шифровање тако што се чланови његовог

  (   )      излазног низа обично бинарне цифре сабирају по модулу два са
  .      одговарајућим битима поруке Н) су коначниапад на криптографски ГПСН) су коначни подразумева

         .одређивањењеговог почетног стања на основу неког дела излазног низа
       Често се као важна компонента криптографских генератора псеудослучајног генератора псеудослучајног

 ( )       низа ГПСН) су коначни користе померачки регистри са линеарном повратном спрегом
( ),         .   ПРЛПС јер њих генератора псеудослучајногов излазни низ има добре статистичке особине Због

  алгебарске једноставности ПРЛПС
(           његово почетно стање се на основу дела излазног низа одређује решавањем

  ),       система линеарних генератора псеудослучајног једначина често се излазни низ ПРЛПС трансформише
" "  (       )насумичним рецимо под контролом излазног низа другог ПРЛПС

  ,   избацивањем неких генератора псеудослучајног чланова односно његовим  неуниформнимтактовањем. 
       Једноставан напад на најједноставнији ГПСН) су коначни са неуниформним тактовањем

    описан је у раду [1].       Усавршени напад који користи концепте теорије графова
          за упрошћавање стабла претраге једноставног напада описан је у раду [2].

  :Специ области:фи области:чни области: ци области:љ рада:рада
          Циљ рада је описати и реализовати алгоритме за одређивање почетног стања

    ГПСН) су коначни описане у радовима [1,2].
  :Остале би области:тне и области:нформаци области:ј теме и области:е
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