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Програмне забезпечення «CryptoFiles» 

 Програмне забезпечення 

«CryptoFiles» призначене для шифрування 

і обміну будь-якими типами файлів.  

«CryptoFiles» надає можливість 

обміну файлами шляхом передачі 

зашифрованого контейнера (файла) 

одержувачу за допомогою хмарного 

сховища, електронної пошти або будь-яких 

пристроїв зберігання інформації.  

 

Програмне забезпечення «CryptoFiles» реалізовує: 

 надійне захищене зберігання важливих файлів в зашифрованому вигляді, 

в тому числі в загальнодоступних хмарних сховищах;  

 обмін файлами в зашифрованому вигляді між різними пристроями 

користувача (робочий і домашній комп'ютер, ноутбук, планшет, 

мобільний телефон);  

 обмін файлами в зашифрованому вигляді з іншими користувачами, з 

можливістю групової та індивідуальної адресації;  

 можливість зберігання в одному зашифрованому контейнері різних файлів 

користувача, у тому числі структурованих по різних папках;  

 можливість створення повноцінного захищеного логічного диска.  

Безпека 

Безпека зберігання та передачі зашифрованих файлів забезпечується 

надійною криптографічною системою з відкритими ключами і визначається 

наступними основними принципами: 

 кожен користувач має два пов'язаних між собою ключа – відкритий і 

закритий;  

 відкритий ключ використовується для шифрування файлів призначених 

для передачі власнику закритого ключа (не є таємним);  

 для можливості обміну зашифрованими повідомленнями користувачі 

спочатку повинні обмінятися відкритими ключами будь-яким зручним 

способом (по e-mail, передати на Flash-накопичувачі або скористатися 

хмарним сервісом, який надається самою програмою);  

 закритий ключ знаходиться тільки у його власника і тільки при його 

допомозі можна розшифрувати файли;  

 для зберігання закритого ключа користувач може використовувати 

захищене програмне сховище або апаратні пристрої;  



 програмне сховище забезпечує зберігання закритого ключа в 

зашифрованому вигляді в пам'яті комп'ютера;  

 апаратні пристрої забезпечують максимальний захист закритого ключа. В 

якості апаратних пристроїв використовуються смарт-карти або USB-

токени. Вони забезпечують генерацію ключів всередині пристрою, при 

цьому закритий ключ ніколи не залишає цей пристрій і отримати його 

звідти не можливо. Ключ розшифрування кожного файлу унікальний і 

формується всередині апаратного пристрою з використанням закритого 

(секретного) ключа користувача. 

Технічні характеристики 

Характеристики криптографічних алгоритмів: 

 генерація ключової інформації відповідно до ДСТУ 4145-2002 (довжина 

ключа – 163-509 біт) і RSA (довжина ключа – 1024-4096 біт); 

 шифрування/розшифрування електронних документів згідно 

ДСТУ ГОСТ 28147:2009 та AES (довжина ключа 256 біт). 

Переваги програмного забезпечення «CryptoFiles»: 

 оптимізовані алгоритми шифрування великих обсягів даних; 

 підтримка роботи з хмарними сервісами; 

 підтримка апаратних пристроїв зберігання ключової інформації; 

 зручний і зрозумілий графічний інтерфейс; 

 можливість експорту/імпорту налаштувань і списку отримувачів; 

 обмін і синхронізація сертифікатів відкритих ключів за допомогою 

хмарного сервісу «CryptoFiles»; 

 вбудована система оновлення; 

 підтримка всього сімейства операційних систем Microsoft Windows.  

 

Безкоштовно завантажити програмне забезпечення «CryptoFiles» 

можна на сайті компанії «АВТОР»:  http://cryptofiles.author.kiev.ua/setup.exe. 

Придбати апаратні пристрої зберігання ключової інформації (смарт-картка 

«CryptoCard-337», електронний ключ «SecureToken-337» або електронний 

ключ «SecureToken-337F» з FLASH-пам'яттю) можна в Інтернет-магазині 

компанії «АВТОР»: http://www.author.platimo.ua/index.php?categoryID=8. 
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