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Обща характеристика на дисертационния

труд

Актуалност на проблема

Актуалността на проблема за изследване на криптографски ал-
горитми за защита на информация произтича от нарасналите зап-
лахи към сигурното съхранение и предаване на данни в компютър-
ните системи и мрежи [12,13]. За сигурното предаване на данни в
Интернет все по-често предпочитан носител на информация са рас-
терните графични файлове. Поради това през последните години се
наблюдава бързо развитие на криптографските методи и алгоритми
за защита на такива файлове. Едно от направленията за развитие
на такива алгоритми е внедряването на псевдослучайни генерато-
ри. Традиционният подход е моделиране и изработване на един или
повече псевдослучайни генератора и имплементирането им в алгори-
тъм за защита на растерни графични файлове. Обикновено за доказ-
ване на ефективността на алгоритмите се изследват както свойства
на псевдослучайните генератори, така и крайните криптирани изоб-
ражения, съпоставени с първичните изображения.

Необходим е нов подход и методи за разработване на псевдослу-
чайни генератори за подобни криптографски алгоритми.

Цел на изследването

Целта на настоящият дисертационен труд е разработването и из-
следването на нов криптографски алгоритъм за защита на растерни
графични файлове на базата на двумерни динамични системи за ге-
нерация на псевдослучайни последователности. За постигането на
целта е необходимо да се изпълнят следните основни задачи:

Задачи

1. Анализ на текущото състояние на развитие на криптографски-
те алгоритми за защита на растерни графични файлове.

2. Синтез и изследване на нови псевдослучайни генератори на
двоични последователности чрез динамични системи.
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3. Разработване на нов криптографски алгоритъм за защита на
растерни графични файлове.

4. Изследване и анализ на криптографските свойства на разрабо-
теният алгоритъм за защита на растерни графични файлове.

Обект на изследване и разработка

Обект на изследване и разработка са псевдослучайните генерато-
ри на редици на основата на хаотични функции и криптографските
алгоритми за защита на растерни графични файлове.

Предмет на изследване

Предмет на изследване са криптографската устойчивостта на
псевдослучайните генератори и на алгоритмите за защита на рас-
терни графични файлове.

Методи на изследване

Методите на изследване включват анализ на разработени псев-
дослучайни генератори на битове чрез софтуерни статистически па-
кети за случайни редици от битове, анализ на ключовото простран-
ство с помощта на практическа реализация.

Научна новост

В резултат на разработката на дисертационния труд:

1. Предложен е генератор на псевдослучайни редици от битове на
базата изображенията на Чебишев.

2. Разработен е модифициран генератор на псевдослучайни числа
базиран на стандартно кръгово изображение.

3. Синтезиран е псевдослучаен генератор на битове, базиран на
ротационни уравнения.

4. Предложен е криптографски алгоритъм за защита на растерни
графични файлове, чрез псевдослучайните генератори базира-
ни на изображенията на Чебишев и ротационни уравнения.
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5. Доказана е криптографската устойчивост на предложения ал-
горитъм за защита на растерни графични файлове.

Приложимост и полезност

Приложимостта и полезността на дисертационният труд се със-
тои в следното:

1. Разработените софтуерно генератори на псевдослучайни числа
дават възможност за изследване на криптографските им свойс-
тва.

2. Чрез подробен криптографски анализ се доказва приложи-
мостта, на предложените псевдослучайни генератори, за защи-
та на информация.

3. Разработен е софтуерен модел на предложения алгоритъм за
защита на растерни графични файлове.

Структура и обем на дисертационния труд

Дисертационният труд съдържа 128 страници. Състои се от увод,
три глави, заключение, библиография и едно приложения. Библиог-
рафският списък се състои от 156 заглавия, от които 16 са на българ-
ски език, 4 на руски език и 136 на английски език. Включени са 23
фигури и 33 таблици. Номерацията на библиографията на авторефе-
рата, съвпада с номерацията на библиографията от дисертационния
труд.

Кратко съдържание на дисертационния

труд

Глава 1 Анализ на състоянието на развитие на съв-

ременни алгоритми за защита на растерни графич-

ни файлове

В тази глава се привеждат основни понятия свързани с криптог-
рафията, като средство за защита на данни в компютърните системи.
Изясняват се понятия свързани с псевдослучайните генератори, като

5



примитиви при изграждане на криптографски системи. Разглежда
се същността на растерните графични файлове и основни методи и
подходи при защита на растерни графични файлове. Разглеждат се
показателите за криптоустойчивост при алгоритмите за защита на
растерни графични файлове. На тази основа са формулирани цел-
та и основните задачи на дисертационния труд, като в тази глава е
решена първата от основните задачи.

1.1 Криптография и криптографски системи

Криптологията е наука, обединяваща фундаментални области ка-
то математика, теория на информацията, физика и др. с цел прила-
гането им в съвременните информационни технологии [9][10]. Крип-
тологията включва две направления Криптография и Криптоа-
нализ [4][79]. Криптологията се занимава със създаването на крип-
тографски алгоритми и средствата за тяхната реализация с цел за-
щита на информация. Криптографският анализ се има за задача
разработване на методи и средства за разкриване на защитената ин-
формация, т.е. с разрушаване на криптографската защита.

1.1.1 Основни понятия в криптографията

Нуждата от защита на информацията е възникнала още при
самата необходимост за съхраняване и предаване на информация.
Криптографската защита на информация е свързана с възможност-
та информацията да се трансформира с цел да не се разкрива пър-
воначалния и вид. Процесът се нарича шифриране, а резултат се
нарича криптограма. Процесът, осъществяващ обратният процес
на трансформация до началния вид на информацията се нарича де-
шифриране.

1.1.2 Криптографска система

Криптографските системи имат основна цел да реализират сама-
та концепция на криптографията, като осигури възможност на все-
ки потребител-изпращач да шифрова съобщения и на потребителя-
получател да дешифрова полученото криптирано съобщение. Само-
то криптиране и декриптиране се осъществява посредством секретни
ключове.
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1.2 Симетрични и Асиметрични криптографски ал-

горитми

В криптографията се използват два вида криптографски алго-
ритми в зависимост от секретните ключове, които се използват за
криптиране и декриптиране.

1.2.1 Симетрични криптографски алгоритми

При симетричното криптиране, за криптиране и декриптиране на
съобщенията се използва един и същ секретен ключ. В тази част на
дисертационният труд са разгледани предимствата и недостатъците
на симетричните криптографски алгоритми.

1.2.2 Асиметрични криптографски алгоритми

При асиметричните криптографски алгоритми е характерно из-
ползването на двойки ключове - отворен (публичен) и секретен (час-
тен), като знанието на един от ключовете не може да послужи за
изчисляването на другия. Процеса на шифриране се осъществява с
публичния ключ, който е несекретен, а процесът за дешифриране се
извършва със секретен (частен) ключ, известен само на получателя
на съобщението. В тази част на дисертационният труд са разгледа-
ни предимствата и недостатъците на асиметричните криптографски
алгоритми.

1.2.3 Симетрични срещу Асиметрични криптографски ал-
горитми

При планирането за разработване на криптографски алгоритми
е необходимо да се избере подход, който най-добре отговаря на пос-
тавените цели и нужните резултати. За избора на криптографски
алгоритъм е важно да се направи съпоставка на предимствата и не-
достатъците на симетричните и асиметричните криптографски алго-
ритми [17]. В Таблица 1 са съпоставени предимствата на двата вида
криптографски алгоритми, а в Таблица 2 са съпоставени недостатъ-
ците на симетричните и асиметричните криптографски алгоритми.
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Предимства на Симетрични и Асиметрични алгоритми

Симетрични Асиметрични

- висока скорост на криптиране - двойката ключове (частен и публичен)
и декриптиране могат да бъдат използвани многократно
- лесни са за реализация и за дълъг период от време
- по-голямата част от известните - значително по-сигурни
алгоритми са симетрични - за 𝑛 участника в комуникацията са

необходими 𝑛 двойки ключове
- удобни са за създаване на електронен
подпис

Таблица 1: Съпоставка на предимствата на симетрични и
асиметрични криптографски алгоритми

Недостатъци на Симетрични и Асиметрични алгоритми

Симетрични Асиметрични

- секретният ключ е само един и всяка - относително по бавни са от
от страните може да го компрометира симетричните алгоритми
- не са достатъчно сигурни, в сравнение с - за криптиране се използва много
асиметричните алгоритми по-дълъг ключ в сравнение със
- за 𝑛 участника в комуникацията са симетричните алгоритми
необходими 𝑛(𝑛− 1)/2 ключа
- нужна е честа смяна на ключа, за да
се избегне опасността от външна атака
- не са удобни за създаване на
електронен подпис

Таблица 2: Съпоставка на недостатъците на симетрични и
асиметрични криптографски алгоритми

1.3 Псевдослучайни генератори на битови последо-

вателности

1.3.1 Основни характеристики на псевдослучайните генера-
тори

Генераторите на псевдослучайни числа са клас криптографски
примитиви, които са основен изграждащ компонент на всяка симет-
рична криптографска система, която извършва поточно криптиране.
Истинска случайна редица е онази редица от битове (0 и 1), за ко-
ято знанието на произволно подмножество от елементите й не дава
никаква информация за останалите битове.
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В тази част на дисертационният труд са разгледани основните
понятия свързани с ПСГ и традиционните подходи при тяхното соф-
туерно моделиране.

1.4 Кратко въведение в графичните файлове

Компютърната графика включва съвкупност от методи и средст-
ва за създаване, преобразуване и възпроизвеждане на данни във и от
графична форма с помощта на компютърна система. Краен продукт
на компютърната графика е изображението. Основното разделение
на графичните файлове е:

∙ векторни графични файлове

∙ растерни графични файлове

1.4.1 Векторни графични файлове

Характерна особеност за векторните графични файлове е, че те
описват изображението с помощта на вектори, функции, матема-
тически формули и уравнения, дефиниращи обектите изграждащи
изображението. В допълнение могат да се задават осветеност, перс-
пектива, покритие, щриховка и др. на обектите изграждащи изобра-
жението. Използва се изцяло геометрично представяне на примитиви
(точка, отсечка, затворени многоъгълници, отворени многоъгълни-
ци) за изграждане на графичните данни в изображенията. В тази
част на дисертационният труд са разгледани предимствата и недос-
татъците векторните графични файлове.

1.4.2 Растерни графични файлове

В растерните файлове, изображенията са изградени от квадратни
точки наречени пиксели. Тези пиксели са подредени в правоъгълна
решетка наречена растер. Съвкупността от всички пиксели разполо-
жени в растера описват изображението. В тази част на дисертаци-
онният труд са разгледани основните понятия свързани с растерни-
те графични файлове, както и техните предимства и недостатъци.
Описаните основните цветови модели за описание на пикселите изг-
раждащи растерните графични файлове.
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1.5 Съвременни подходи при моделиране на крип-

тографски алгоритми за защита на растерни гра-

фични файлове

Традиционният избор при разработване на криптографски алго-
ритми за криптиране на растерни графични файлове е използването
на симетричния подход за криптиране и декриптиране поради посо-
чените предимства на този вид алгоритми. Симетричните криптог-
рафски алгоритми позволяват постигането на бързи скорости при
криптиране и декриптиране на изображения, а лесната софтуер-
на реализация дава възможност за изследване на криптографските
свойства на моделираните алгоритми.

Направена е съпоставка на някой от съвременните криптограф-
ски алгоритми за защита на растерни графични файлове.

В Таблица 3 е показано сравнение на ключовото пространство на
криптографски алгоритми - [22], [42], [55], [70], [96], [154], [156].

Криптиращ алгоритъм Ключово пространство

Алгоритъм [22] 297

Aлгоритъм [42] 2197

Aлгоритъм [55] 2292

Aлгоритъм [70] 2149

Aлгоритъм [96] 2256

Aлгоритъм [154] 2400

Aлгоритъм [156] 2140

Таблица 3: Сравнение на ключовите пространства на съвременни
криптографски алгоритми за защита на растерни графични

файлове

В Таблица 4 е показано сравнение на информационната ентропия
на криптографски алгоритми за изображения с цветова схема RGB
- [67], [77], [100], [105], [115].

В следващата Таблица 5 е направена съпоставка на друг важен
показател за криптографският анализ на криптиращи алгоритми на
изображения - корелационен коефициент. Този показател отразява
зависимостта на цветовите стойности на пикселите е хоризонтална,
вертикална и диагонална посока. Разгледаните статии са [70], [98],
[99], [154], [156].

Обобщените резултати в Таблица 5 показват отсъствието на за-
висимост между цветовите стойности на съседни пиксели в крипти-
раните изображения. Всички изследвани криптографски алгоритми
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Криптиращ Файл 4.2.04 Файл 4.2.07

алгоритъм Червен Зелен Син Червен Зелен Син

Aлгоритъм [67] 7.98710 7.98810 7.98780 7.98770 7.98810 7.98770
Aлгоритъм [77] 7.99930 8.00080 8.00070 – – –
Aлгоритъм [100] 7.98970 7.98770 7.98960 7.98940 7.98840 7.98660
Aлгоритъм [105] 7.99724 7.99683 7.99715 - – –
Aлгоритъм [115] 7.99927 7.99924 7.99911 - – –

Таблица 4: Сравнение на информационната ентропия на
съвременни криптографски алгоритми за защита на растерни

графични файлове

Криптиращ Корелационни коефициенти на файл 4.2.04

алгоритъм Хоризонтален Вертикален Диагонален

Алгоритъм [70] 0.019732 0.002467 0.004438
Алгоритъм [98] -0.0574 -0.0035 0.0578
Алгоритъм [99] 0.0004 0.0021 -0.0038
Алгоритъм [154] 0.001354 -0.000254 -0.000327
Алгоритъм [156] 0.002016 -0.000916 0.001651

Таблица 5: Сравнение на корелационни коефициенти на
съвременни криптографски алгоритми за защита на растерни

графични файлове

за защита на изображения постигат отлични резултати по този по-
казател, което свидетелства за голяма криптоустойчивост.

Изводи по Глава 1

1. Изяснена е нуждата от защита на информацията, при нейното
съхранение и при комуникация, в която се използва трансфер
на данни.

2. Тенденциите в разработването на криптографски алгоритми,
показват че се предпочитат симетричните алгоритми, заради
тяхното бързодействие.

3. В съвременните криптографски алгоритми за защита на изоб-
ражения най-често се използва субституционно-пермутационна
схема, реализирана чрез псевдослучайни генератори на битове.

4. Направеният сравнителен анализ на съвременни криптографс-
ки алгоритми задава необходимите целеви стойности на някои
от показателите за криптографска сигурност.
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Глава 2 Моделиране на псевдослучайни генератори

чрез хаотични системи

В тази глава се решава втората основна задача от дисертацион-
ния труд като са разгледани три иновативни подхода за моделиране
на псевдослучайни генератори на битове. Отразени са стъпките за
софтуерна реализация и са направени анализи на ключовите прос-
транства и изследвания на предложените генератори, чрез тестване
на генерирани псевдослучайни редици.

2.1 Модифициран псевдослучаен генератор бази-

ран на изображението на Чебишев

2.1.1 Характеристики на изображението на Чебишев

Полиномиалното изображение на Чебишев [90], [153] 𝑇𝑛(𝑥) : 𝑅 →
𝑅 от 𝑛-та степен е рекурсивно дефинирано като

𝑇𝑛(𝑥) = 2𝑥𝑇𝑛−1(𝑥) − 𝑇𝑛−2(𝑥), (1)

където 𝑛 ≥ 2, 𝑥 ∈ [−1, 1], 𝑇0(𝑥) = 1 и 𝑇1(𝑥) = 𝑥.
Полиномът на Чебишев е ограничен в интервала [−1, 1], и е хао-

тично изображение 𝑇𝑛(𝑥) : [−1, 1] → [−1, 1] за всяко 𝑛 > 1.
При предложеният модифициран псевдослучаен генератор се из-

ползват четири изображения на Chebyshev във вида:

𝑇𝑛1
(𝑥1) = 2𝑥1𝑇𝑛1−1(𝑥1) − 𝑇𝑛1−2(𝑥1)

𝑇𝑛2
(𝑥2) = 2𝑥2𝑇𝑛2−1(𝑥2) − 𝑇𝑛2−2(𝑥2)

𝑇𝑛3
(𝑥3) = 2𝑥3𝑇𝑛3−1(𝑥3) − 𝑇𝑛3−2(𝑥3)

𝑇𝑛4
(𝑥4) = 2𝑥4𝑇𝑛4−1(𝑥4) − 𝑇𝑛4−2(𝑥4),

(2)

където 𝑇1(𝑥1), 𝑇1(𝑥2), 𝑇1(𝑥3), и 𝑇1(𝑥4) са началните стойности. Под-
ходът с използване на четири хаотични изображения ускорява про-
цесът на генериране на битове.

2.1.2 Моделиране на псевдослучаен генератор базиран на
изображението на Чебишев

Предложеният модифициран генератор [91] изпълнява следните
стъпки:
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Стъпка 1: Определят се началните стойности 𝑇1(𝑥1), 𝑇1(𝑥2),
𝑇1(𝑥3), и 𝑇1(𝑥4) от Уравнение (2).

Стъпка 2: Четирите изображения от (2) се итерират съответ-
но 𝐾, 𝐿, 𝑀 и 𝑁 пъти, където 𝐾, 𝐿, 𝑀 и 𝑁 са целочислени
константи

Стъпка 3: Получените, на всяка итерация, стойности на
𝑇1(𝑥1), 𝑇1(𝑥2), 𝑇1(𝑥3), и 𝑇1(𝑥4) от Уравнение (2) се подлагат
на допълнителни изчисления, както следва:

𝑠𝑚1
= 𝑚𝑜𝑑(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑎𝑏𝑠(𝑇𝑖(𝑥1) × 107)), 2)

𝑠𝑚2 = 𝑚𝑜𝑑(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑎𝑏𝑠(𝑇𝑗(𝑥2) × 107)), 2)

𝑠𝑚3
= 𝑚𝑜𝑑(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑎𝑏𝑠(𝑇𝑘(𝑥3) × 107)), 2)

𝑠𝑚4
= 𝑚𝑜𝑑(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑎𝑏𝑠(𝑇𝑙(𝑥4) × 107)), 2),

(3)

където 𝑎𝑏𝑠(𝑥) връща абсолютната стойност на 𝑥, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥)
връща цялата част на 𝑥, премахвайки дробната част, и
𝑚𝑜𝑑(𝑥, 𝑦) връща остатък от деление. Получените стойности на
𝑠𝑚1 , 𝑠𝑚2 , 𝑠𝑚3 , и 𝑠𝑚4 представляват генерираните битове.

Стъпка 4: Преминава се към Стъпка 3 докато се достигне
дължината на необходимият двоичен изходен поток.

Предложеният псевдослучаен генератор на битове е моде-
лиран на C++ при следните начални стойности: 𝑇𝑖(𝑥1) =
0.7029381194009314, 𝑇𝑗(𝑥2) = −0.3001928364928377, 𝑇𝑘(𝑥3) =
0.1385946382912478 и 𝑇𝑙(𝑥4) = −0.2871955600387584.

2.2 Експериментално тестване на предложения

псевдослучаен генератор

2.2.1 Анализ на ключовото пространство (key-space)

Първата стъпка при анализиране на псевдослучаен генератор
на битове е анализ на ключовото пространство. То се изчислява
като сума на началните параметри на генератора, т.е битовите на
стартовите на четирите изображения - 𝑇𝑖(𝑥1) = 0.7029381194009314,
𝑇𝑗(𝑥2) = −0.3001928364928377, 𝑇𝑘(𝑥3) = 0.1385946382912478 и
𝑇𝑙(𝑥4) = −0.2871955600387584.

Резултатът е стойност по голяма от 2199 , което напълно удовлет-
ворява изискванията за сигурност [23].
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2.2.2 Анализ на битова редица, генерирана от предложеният
псевдослучаен генератор

За установяване на криптографската устойчивост на моделира-
ният генератор на случайни числа са проведени редица тестове със
софтуерните пакети NIST [113], DIEHARD [102], и ENT [144].

За целта с предложеният модифициран псевдослучаен генератор
базиран са генерирани 1 милиард бита и тази редицата от случайни
числа е подложена на изследване.

Софтуерен пакет - NIST

Първият статистически пакет NIST включва 17 теста, които се
прилагат върху генерираната редица от битове. Тази редица се раз-
деля на 1000 подредици с дължина 1000000 бита всяка. За да се
считат за успешно преминати всички 17 теста, целевите стойности
на P-value трябва да са в интервала [0, 1). Всички тестове от пакет
NIST са преминати успешно.

Софтуерен пакет - DIEHARD

Вторият софтуерен пакет DIEHARD провежда 19 теста върху
генерираната последователност от битове. Отново за успешно пре-
минати се считат тестовете за които стойността на P-value са в ин-
тервала [0, 1). Обобщените резултати са показани в табличен вид в
дисертациооният труд и индикират успешно преминаване на всички
тестове.

Софтуерен пакет - ENT

Третият тестов пакет ENT провежда 6 теста върху генерирана-
та редица от битове. Всички тестове са преминати успешно, като
резултатите са обобщени в табличен вид.

2.3 Модифициран псевдослучаен генератор бази-

ран на стандартно кръгово изображение

2.3.1 Характеристики на стандартно кръгово изображение

Стандартното кръговото изображение (Standard Circle Map) [54]
представлява едномерна дискретна линейна динамична система, ко-
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ято не притежава необходимите хаотични свойства в основният си
вид. По тази причина е използвано двупараметичното му предста-
вяне при което параметърът 𝐾 определя хаотичното поведение на
изображението, като изискването е 𝐾 ̸= 0 и по-голямата стойност на
параметъра води до по-голяма хаотичност.

Двупараметричното стандартното кръгово изображение се пред-
ставя със следното уравнение:

𝜃𝑛+1 = (𝜃𝑛 + Ω − 𝐾

2𝜋
sin(2𝜋𝜃𝑛)) mod 1, (4)

където 𝜃 се интерпретира като ъглова променлива, 𝜃𝑛 ∈ [0, 1]. Изоб-
ражението има два управляващи параметъра: Ω и 𝐾, които контро-
лират възможностите за хаотично поведение.

2.3.2 Моделиране на псевдослучаен генератор базиран на
стандартното кръгово изображение

За да бъде изградена последователност от случайни битове се из-
ползва итерационният процес на разгледаната едномерна дискретна
НДС, като се извършват изчисления на всяка итерация. Схемата
на модифицираният ПСГ е изградена от две Стандартни кръгови
изображения и XOR функция [92], както следва:

𝜃1,𝑚+1 = (𝜃1,𝑚 + Ω1 −
𝐾1

2𝜋
sin(2𝜋𝜃1,𝑚)) mod 1

𝜃2,𝑛+1 = (𝜃2,𝑛 + Ω2 −
𝐾2

2𝜋
sin(2𝜋𝜃2,𝑛)) mod 1,

(5)

където 𝜃1,𝑚, Ω1, 𝐾1, 𝜃2,𝑛, Ω2 и 𝐾2 началните параметри. Генерира-
нето на битове става чрез следните стъпки:

Стъпка 1: Определят се началните стойности 𝜃1,𝑚, Ω1, 𝐾1,
𝜃2,𝑛, Ω2 и 𝐾2 на двете Стандартни кръгови изображения от
Уравнение 5.

Стъпка 2: Двете Стандартни кръгови изображения от (5) се
итерират съответно 𝐿1 и 𝐿2 пъти

Стъпка 3: На всяка последваща итерация на Уравнение 5, по-
лучените стойностите на 𝜃1,𝑖 и 𝜃2,𝑗 , се подлагат на последваща
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обработка, както следва:

𝑠1,𝑖 = 𝑚𝑜𝑑(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝜃1,𝑖 × 109)), 2)

𝑠2,𝑗 = 𝑚𝑜𝑑(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝜃2,𝑗 × 109)), 2),

където 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥) връща цялата част на 𝑥, премахвайки стой-
ностите след десетичната запетая и 𝑚𝑜𝑑(𝑥, 𝑦) връща остатък
от деление.

Стъпка 4: Извършва се операция XOR между получените
стойности на 𝑠1,𝑖 и 𝑠2,𝑗 , като в резултат се получава един из-
ходен бит.

Стъпка 5: Преминава се към Стъпка 3 докато се постигне
необходимият изходен поток.

Предложеният псевдослучаен генератор е моделиран на C++,
при следните начални стойности: 𝜃1,𝑚 = 0.5, 𝜃2,𝑛 = −0.25, Ω1 =
Ω2 = 0.7128281828459045, 𝐾1 = 𝐾2 = 0.5, 𝐿1 = 𝐿2 = 200.

2.4 Експериментално тестване на предложения

псевдослучаен генератор

2.4.1 Анализ на ключовото пространство (key-space)

Сумата от инициализиращите променливи, представляващи клю-
човото пространство е 2179. В даденият случай участват началните
стойности на 𝜃1, 𝜃2, Ω1, Ω2, 𝐾1, 𝐾2, 𝐿1 и 𝐿2.

Удовлетворени са изискванията за сигурност на ключовото прос-
транство - 𝒦 > 2100 предложеният генератор напълно отговаря на
критериите за сигурност.

2.4.2 Анализ на битова редица, генерирана от предложеният
псевдослучаен генератор

За тестване на случайността на генерираният изходен поток от
предложеният ПСГ отново са използвани софтуерните пакети NIST
[113], DIEHARD [102], и ENT [144]. Генерирани са 1 милиард слу-
чайни бита са изследване на псевдослучайността на предложеният
генератор.
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Софтуерен пакет - NIST

Проведени са всички 17 теста от софтуерният пакет NIST, които
се прилагат върху генерираната редица от битове. Отново генерира-
ната редица се разделя на 1000 подредици с дължина 1000000 бита
за всяка подредица, върху които се прилагат тестовете за псевдос-
лучайност на софтуерния пакет NIST. Обобщен вид на резултатите
е показан в табличен вид и показват пълно преминаване на всички
тестове от статистическият пакет.

Софтуерен пакет - DIEHARD

Изследванията с вторият софтуерен пакет DIEHARD са извър-
шени чрез провеждането 19 теста върху генерираната последовател-
ност от битове на посоченият генератор на битове. Всички тестове са
преминати успешно и са отразени в табличен вид в дисертационния
труд.

Софтуерен пакет - ENT

Последният софтуерен пакет за тестване на генерираната реди-
ца от битове ENT провежда 6 теста върху генерираната редица от
битове. Целевите стойности на всички тестове са постигнати и са
отразени в глава 2 на дисертационният труд.

2.5 Модифициран псевдослучаен генератор бази-

ран на ротационни уравнения

2.5.1 Характеристики на ротационни уравнения (Rotation
Equations)

Модифицираният вариант на ротационните уравнения [118], [119]
се представят във вида:

𝑥𝑡+1 = −𝑎− (𝑥𝑡 − 𝑎) cos 𝜃 + 𝑦𝑡 sin 𝜃/𝑟𝑡

𝑦𝑡+1 = −𝑥𝑡𝑟𝑡 sin 𝜃 − 𝑦𝑡 cos 𝜃

𝑟𝑡 =

√︂
0.5(𝑥2

𝑡 +
√︁
𝑥4
𝑡 + 4𝑦2𝑡 ),

(6)

където параметрите 𝜃 = 2 и 𝑎 = 2.8.
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2.5.2 Моделиране на псевдослучаен генератор базиран на
ротационни уравнения

Отново се използва итерационният ход на разгледаната двумерна
дискретна нелинейна динамична система. Предложеният генератор
на случайни числа изпълнява следните стъпки:

Стъпка 1: Определят се началните стойности 𝑥0 и 𝑦0 от Урав-
нение (6).

Стъпка 2: Извършват се 𝐿0 итерации на (6), където 𝐿0 е це-
лочислена константа

Стъпка 3: За всяка итерация се изчисляват стойностите 𝑥𝑡,
𝑦𝑡 и 𝑟𝑡, като получената стойност на 𝑦𝑡 от Уравнение (6) се
подлага на допълнителни изчисления, както следва:

𝑠𝑡 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦𝑡 × 105), 2), (7)

където 𝑎𝑏𝑠(𝑥) връща абсолютната стойност на 𝑥, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥)
връща цялата част на 𝑥, премахвайки дробната част, и
𝑚𝑜𝑑(𝑥, 𝑦) връща остатък от деление. Получените стойности на
𝑠𝑡, представлява генерираният изходен бит.

Стъпка 4: Преминава се към Стъпка 3 докато се достигне
дължината на необходимият двоичен изходен поток.

Предложеният псевдослучаен генератор на битове е моделиран
на C++ при следните начални стойности: 𝑥0 = 0.2343214592, 𝑦0 =
−0.742190593 и 𝐿0 = 140.

2.6 Експериментално тестване на предложения

псевдослучаен генератор

2.6.1 Анализ на ключовото пространство (key-space)

Сумата от инициализиращите променливи, представляващи клю-
човото пространство е 2172. В даденият случай участват началните
стойности на 𝑥0 = 0.2343214592, 𝑦0 = −0.742190593 и 𝐿0 = 140.

Според изискванията за сигурност на ключовото пространство -
𝒦 > 2100 предложеният генератор напълно удовлетворява критери-
ите за сигурност.
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2.6.2 Анализ на битова редица, генерирана от предложеният
псевдослучаен генератор

За изследване на свойствата на предложеният генератор на слу-
чайни числа е генерирана редица от 1 милиард изходни бита, която
е подложена на основните тестване за псевдослучайност от софтуер-
ните пакети NIST [113], DIEHARD [102], и ENT [144].

Софтуерен пакет - NIST

Софтуерният пакет NIST провежда 17 теста, които се прилагат
върху генерираната редица от битове. Отново генерираната редица
се разделя на 1000 подредици с дължина 1000000 бита за всяка под-
редица, върху които се прилагат тестовете за псевдослучайност на
софтуерния пакет NIST. Изследваната редица от случайни битове
преминава всички тестове успешно.

Софтуерен пакет - DIEHARD

Изследванията с вторият софтуерен пакет DIEHARD са извър-
шени чрез провеждането 19 теста върху генерираната последовател-
ност от битове. Всички тестове за случайност са преминати успешно
и резултатите са обобщени в табличен вид.

Софтуерен пакет - ENT

Последният софтуерен пакет за тестване на генерираната редица
от битове ENT провежда 6 теста върху генерираната редица от бито-
ве. Тестовете са преминати успешно и са отразени в дисертационния
труд.

Изводи по Глава 2

1. Представен е модифициран подход при софтуерно моделиране
на псевдослучаен генератор базиран на четири изображения на
Чебишев, като изследванията показват, че предложената схема
притежава необходимите криптографски свойства.

2. Представен е модел на псевдослучаен генератор базиран на ро-
тационни уравнения, а направяните изследвания показват, че
отговаря на условията за криптографска сигурност.

19



3. Използвани са две стандартни кръгови изображения при моде-
лирането на модифициран псевдослучаен генератор на битове,
като резултатите от изследването му демонстрират успешно
преминаване на всички тестове.

4. Криптографските свойства на всички предложени ПСГ озна-
чават, че те могат да бъдат използвани като примитиви на ал-
горитми за защита на растерни графични файлове.

Глава 3 Разработване и криптоанализ на алгоритъм

за защита на растерни файлове

В тази глава са решени трета и четвърта основни задачи на
дисертационния труд, като е представен иновативен алгоритъм за
криптографска защита на растерни графични файлове, използващ
субституционно-пермутациаонна схема, реализирана чрез псевдослу-
чайни генератори описани и изследвани в Глава 2. За изпълнението
на петата задача на дисертационния труд е направено пълно изслед-
ване на предложеният криптографски алгоритъм.

3.1 Модел на криптографски алгоритъм за защита

на растерни графични файлове

Моделът на предложеният алгоритъм е модификация на кла-
сическата субституционно-пермутационна схема [65], преместването
по колони с използване на маскираща процедура [69] и дифузно-
субституционния модел [137]. В синтезираната схема преместването
на всеки пиксел е базирано на псевдослучайна пермутация съчетано
със субституция. В схемата са използвани два от псевдослучайни ге-
нератора моделирани и изследвани в Глава 2, като криптирането се
извършва с уникална комбинация от изходните битовете произведе-
ни от двата генератора. Въпреки че повечето съвременни алгоритми
не се реализира и изследва криптиране на изображения с 8 битов
цвят, предложеният алгоритъм не пренебрегва защитата и този вид
файлове.

Разглеждат се входните BMP графични изображения, които са с
размери 𝑚×𝑛, където 𝑚 е броят на редовете от пиксели, а 𝑛 е броят
на колоните. Двоичните дължини на 𝑚 и 𝑛 се отбелязва съответно
𝑚0 и 𝑛0. Криптиращият процес е условно разделен на два етапа.
На първи етап, се генерира буферно изображение 𝐵 с размер 𝑚× 𝑛
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пиксела чрез пренареждане на пикселните данни от входното изоб-
ражение чрез модифицираният псевдослучаен генератор базиран на
изображението на Chebyshev. На втори етап, се генерира криптира-
но изображение 𝐶 с размери𝑚×𝑛 чрез модифициране на буферните
пикселни стойности чрез псевдослучайния генератор базиран на ро-
тационните уравнения.

Схемата на алгоритъмът за защита на растерни файлове се опис-
ва чрез следните стъпки [130]:

Стъпка 1: Прескача се заглавната част на входния BMP
файл.

Стъпка 2: Чрез псевдослучайният генератор посочен в 2.2 се
генерират 24 случайни бита и получената поредица се преобра-
зува в десетично число 𝑏𝑖, което се трансформира по по модул
от 𝑛.

Стъпка 3: Всички пиксели от вектора описващ колона (𝑖) из-
местват позициите си с получената стойност за 𝑏𝑖 в буферното
изображение 𝐵′.

Стъпка 4: Повтарят се Стъпки 1-2, докато се обходят всички
колони (𝑛 на брой) на входното изображение.

Стъпка 5: Чрез псевдослучайният генератор посочен в 2.4 се
генерират 8 или 24 случайни бита, в зависимост от цветовия
модел на входното изображение и се извършва операция XOR
между генерираните битове и битовете описващи цвета пиксел
от буферното изображение.

Стъпка 6: Повтаря се Стъпка 5 докато всички пиксели от бу-
ферираното изображение се обработят. В резултат се получава
криптирано изображение 𝐶 ′.

Стъпка 7: Повтарят се Стъпки 1-6, 𝑇 ≥ 1 пъти, докато се
крайното криптирано изображение.

Предложената схема е софтуерно моделирана и тествана на C++.
За последващите тестове на криптиращият алгоритъм, базовите тес-
тови изображения [135] са криптирани един, два и три пъти с двуе-
тапния предложен криптиращ модел. Примери за резултат от крип-
тиращият алгоритъм може да се види на следващите фигури.
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На Фигура 1 и Фигура 2 са показани изображения с 24 битов
цвят, криптирани съответно с един и с два двуетапни цикъла.

На Фигура 3 и Фигура 4 са показани изображения с 8 битов цвят,
криптирани съответно с един и с два двуетапни цикъла.

а) б)

Фигура 1: Оригиналното изображение 4.2.04 с 24 битов цвят и
съответното му криптирано с един двуетапен цикъл.

а) б)

Фигура 2: Оригиналното изображение 4.2.05 с 24 битов цвят и
съответното му криптирано с два двуетапни цикъла.

3.2 Криптоанализ на предложеният алгоритъм за

защита на растерни графини файлове

Защитата на растерните графични файлове се определя от си-
гурността на криптографският алгоритъм с който те са защитени.
За успешното противодействие на атаки предложеният алгоритъм
трябва да преминава успешно стандартните тестове за криптоустой-
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а) б)

Фигура 3: Оригиналното изображение 5.2.09 с 8 битов цвят и
съответното му криптирано с един двуетапен цикъл.

а) б)

Фигура 4: Оригиналното изображение 5.2.10 с 8 битов цвят и
съответното му криптирано с два двуетапни цикъла.

чивост. В следващите страници са показани резултатите от направе-
ните анализи на предложения криптографски алгоритъм за защита
на растерни файлове.

3.2.1 Анализ на ключовото пространство

Ключовото пространство на предложеният алгоритъм включва
ключовите пространства на своите примитиви - псевдослучайните
генератори, участващи в процеса на криптиране на изображенията.
Отчитайки „IEEE floating-point standard“ [81], ключовото пространс-
тво има дължина повече от 10113 ≈ 2399. Тази дължина е достатъчна
за да се предотврати атаката на изчерпващото търсене [23].
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3.2.2 Визуален анализ

Визуалният анализ е свързан с първичен преглед на оригинално
и криптирано изображение. На Фигура 5 и Фигура 6 са показани
примери за сравнение на изображение с 24 битов цвят на пикселите
и съответното му криптирано изображение и сравнение на изобра-
жение с 8 битов цвят на пикселите и съответното му криптирано
изображение.

а) б)

Фигура 5: Визуален анализ - изображение 4.2.03 с 24 битов цвят и
съответното му криптирано изображение.

а) б)

Фигура 6: Визуален анализ - изображение elaine.512 с 8 битов цвят
и съответното му криптирано изображение.

При криптираните изображения не се съдържат хомогенни зони,
не се наблюдава визуална информация, която да се извлече. Разполо-
жението и цветовете на пикселите на криптираните изображения по
никакъв начин не дават информация за оригиналните изображения.
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Оригиналните изображения са визуално неотличими от криптира-
ните изображения.

3.2.3 Хистограмен анализ

Хистограмите, отразяват стойностите на цветовото разпределе-
ние на пикселите на изображенията. При изображенията с 24 битов
цвят на пикселите хистограмите отразяват средните стойности на
трите цветови канала - червен, зелен и син, докато при изображе-
нията с 8 битов цвят на пикселите се измерва средната стойност на
основния цветови канал.

На Фигура 7 е показано изображение 4.1.08 заедно с графики
на хистограмния анализ на трите цветови канала, заедно със съот-
ветното му криптирано изображение и прилежащите му графични
хистограми. На Подфигури в), д), ж) са хистограмите на червения,
зеления и синия канал на входното изображение 4.1.08, а (г), (е) и (з)
- хистограмите на червения, зеления и синия канал на криптираното
изображение.

На Фигура 8 е показано изображение 5.1.12 с графики на хис-
тограмния анализ на основния му цветови канал, заедно със съот-
ветното му криптирано изображение и прилежащата му графична
хистограма. На Подфигура в) е показана хистограмата на входното
изображение, 5.1.12, а на Подфигура (г) - хистограмата на крипти-
раното изображение.

В дисертационният труд в табличен вид са обобщени всички стой-
ности на хистограмите на криптираните изображения, като се забе-
лязва равномерност на цветовите канали, което не издава информа-
ция за стойностите на входните изображения.

3.2.4 Анализ на информационната ентропия

Ентропията 𝐻(𝑋) е статистическа мярка за неопределеността
(несигурността, безпорядъка) на източника на съобщение в теори-
ята на информацията [117]. Определя са като:

𝐻(𝑋) = −
255∑︁
𝑖=0

𝑝(𝑥𝑖)𝑙𝑜𝑔2𝑝(𝑥𝑖), (8)

където𝑋 е случайна променлива, 𝑝(𝑥𝑖) е плътността на вероятността
(probability mass function) в срещанията на символ 𝑥𝑖. Дълбочината
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а) б)

в) г)

д) е)

ж) з)

Фигура 7: Хистограмен анализ на входно (а) и криптирано (б)
изображение с 24 битов цвят: (в), (д) и (ж) показват хистограмите
на червения, зеления и синия канал на входното изображение

4.1.08; (г), (е) и (з) показват хистограмите на червения, зеления и
синия канал на криптираното изображение.

всеки цвят е 𝑁 = 256. Идеалната ентропия, свързана с истинска
случайна редица има стойност 𝐻(𝑋) = 8.
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а) б)

в) г)

Фигура 8: Хистограмен анализ на входно (а) и криптирано (б)
изображение с 8 битов цвят: (в) показва хистограмата на цветовия
канал на входното изображение 5.1.12; (г) показва хистограмата

цветовия канал на криптираното изображение.

За изображения със схема RGB се пресмята информационната
ентропия за всеки цвят по отделно а за останалите изображения се
пресмята ентропията за основния свят.

Ентропия на червените, зелените и сините канали на пикселите
на част от входните и криптираните изображения с 24 битов цвят е
пресметната и показана в Таблица 6.

В Таблица 7 е показана пресметната информационна ентропия за
част от останалите тестови изображения с 8 битов цвят на пикселите.

Получените стойности показват, че ентропията на криптираните
изображения е много близко до най-добрата възможна теоретична
стойност. Това означава, че предложеният алгоритъм е достатъчно
сигурен срещу атака през ентропийните стойности.

3.2.5 Корелационен анализ

Съседните пиксели в оригиналните изображения притежават ви-
сока линейна зависимост в хоризонтална, вертикална и диагонал-
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Име на Оригинално изображение Криптирано изображение

файл Червен Зелен Син Червен Зелен Син

4.1.01 6.42005 6.44568 6.38071 7.99732 7.99712 7.99730
4.1.02 6.24989 5.96415 5.93092 7.99760 7.99713 7.99750
4.1.03 5.65663 5.37385 5.71166 7.99719 7.99711 7.99726
4.1.04 7.25487 7.27038 6.78250 7.99683 7.99700 7.99719
4.1.05 6.43105 6.53893 6.23204 7.99734 7.99682 7.99709

Таблица 6: Информационна ентропия на изображения с 24 битов
цвят на пикселите

Име на Оригинално изображение Криптирано изображение

файл основен цвят основен цвят

5.1.09 6.70931 7.99718
5.1.10 7.31181 7.99717
5.1.11 6.45228 7.96999
5.1.12 6.70567 7.99757
5.1.13 1.54831 7.99735
5.1.14 7.34243 7.99674

Таблица 7: Информационна ентропия на изображения с 8 битов
цвят на пикселите

на посока. Това означава че имайки информация за цвета на да-
ден пиксел може да се търси зависимост в цветовете на съседните
пиксели. Тази линейна зависимост се изразява чрез корелационния
коефициент, който се пресмята чрез (9). В този случай в пресмята-
нето участват обобщените всички цветови стойности на всеки пик-
сел. При изчисляване на корелационния коефициент се обработват
всички двойки хоризонтални, вертикални и диагонални пиксели на
оригиналните и съответните им криптирани изображения.

Корелационният коефициент 𝑟𝑎𝑏 между два съседни пиксела
(𝑎𝑖, 𝑏𝑖) се пресмята по следния начин [41].

𝑟𝑎𝑏 =
𝑐𝑜𝑣(𝑎, 𝑏)√︀
𝐷(𝑎)

√︀
𝐷(𝑏)

, (9)

където

𝐷(𝑎) =
1

𝑀

𝑀∑︁
𝑖=1

(𝑎𝑖 − �̄�)2, (10)
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𝐷(𝑏) =
1

𝑀

𝑀∑︁
𝑖=1

(𝑏𝑖 − �̄�)2, (11)

𝑐𝑜𝑣(𝑎, 𝑏) =

𝑀∑︁
𝑖=1

(𝑎𝑖 − �̄�)(𝑏𝑖 − �̄�), (12)

𝑀 е броя на съседните двойките пиксели (𝑎𝑖, 𝑏𝑖), а �̄�, �̄� са средни-
те стойности на цветовете на 𝑎𝑖 и 𝑏𝑖,. Корелационният коефициент
може да варира в интервал 𝑟𝑎𝑏 ∈ [−1.00; +1.00].

Стойности от 0.00 до 0.30 (-0.30 до 0.00) се интерпретират като
много ниска положителна (отрицателна) корелация. Близостта до
нулата се възприема като липса на линейна връзка [6].

В дисертационния труд са представени в табличен вид стойнос-
тите на хоризонталните, вертикалните и диагоналните корелацион-
ни коефициенти на входните (оригинални) изображения и техните
криптирани версии. Стойностите в таблиците сочат, че при изпол-
зване на предложеният алгоритъм не се запазват никакви линейни
зависимости при наблюдаваните пиксели във всички посоки, като
получените стойности при криптираните файлове са много близко
до 0.00. Липсата на каквато и да е зависимост между цветовете на
съседни пиксели в криптираните изображения означава, че цветови-
те стойности на произволни пиксели, по никакъв начин не издават
цветовите стойности на съседните пиксели в криптираните изобра-
жения.

3.2.6 Чувствителност към началните условия

Изследването свързано с чувствителността към началните усло-
вия, проверява работата на изследвания алгоритъм чрез резултати-
те получени от тествания криптографски алгоритъм при работа със
сходни секретни ключове. Алгоритмите за криптиране на изображе-
ния трябва да са много чувствителни по отношение на секретния
ключ, т.е. към негови малки модификации. За да се установи чув-
ствителността на алгоритъма към началните условия отново се из-
ползва пресмятане на корелационния коефициент, но на аналогични
пиксели на едно и също изображение, криптирано с два различни,
но сходни секретни ключа.
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Корелационните коефициенти на съответстващите пиксели на
тестовите изображения, криптирани със секретни ключове К1 и К2
клонят към 0, което е показател за изключителна чувствителност на
предложения криптографски алгоритъм към началните условия.

Друг начин да се тества чувствителността към началните усло-
вия на предложения криптографски алгоритъм е чрез експеримент,
при които се криптира дадено изображение с конкретен секретен
ключ, но се декриптира с друг секретен ключ, много близък до пър-
вия. За целта са използвани отново вече споменатите К1 и К2 ко-
ито се различават с по 1 цифра на 2 от променливите участващи
в псевдослучайните генератори, изграждащи криптографският ал-
горитъм. Резултат от експеримента може да се види на Фигура 9,
където са показани криптирани изображения с К1 и декриптирани
с К2.

На подфигури а) и б) са показани съответно изображение с 24
битов цвят - 4.1.07 и изображение с 8 битов цвят - 7.1.03. На подфи-
гури в) и г) са показани съответните им криптирани изображения
с К1. На подфигури д) и е) са показани резултатите от опитите за
декриптиране със секретен ключ К2, на криптираните изображения
със секретен ключ К1 от подфигури в) и г).

Експеримента ясно показва че опитът за декриптиране с разли-
чен секретен ключ е неуспешен, дори и вторият секретен ключ да
е много подобен на първия. Не се забелязват никакви връзки на
декриптираните и оригиналните изображения. Това е показател че
предложеният криптографски алгоритъм за защита на растерни гра-
фични файлове е много чувствителен към началните условия.

3.2.7 Диференциален криптоанализ

Диференциалният криптоанализ [151] включва няколко различ-
ни теста и се прилага основно към блокови шифросистеми. При алго-
ритмите за защита на изображения типично свойство е те да бъдат
силно чувствителни към незначителни изменения в оригиналните
изображения. Нивото на отклонение може да бъде изчислено чрез
пресмятане на NPCR (Number of Pixels Change Rate - Процентно из-
менение на пикселите) и UACI (Unified Average Changing Intensity -
Унифициран среден интензитет на промяна) [41], [151].

При експеримента на изследват двойки криптирани изображения
𝐶1 и 𝐶2, чиито съответстващи входни (оригинални) изображения
имат само един пиксел разлика. Определя се двумерен масив 𝐷,
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а) б)

в) г)

д) е)

Фигура 9: Оригинални изображения 4.1.07 и 7.1.03 криптирани със
секретен ключ К1 и декриптирани със секретен ключ К2.

който е с размера на изображение 𝐶1 или 𝐶2. Стойността на 𝐷(𝑖, 𝑗)
се определя от 𝐶1(𝑖, 𝑗) и 𝐶2(𝑖, 𝑗): ако 𝐶1(𝑖, 𝑗) = 𝐶2(𝑖, 𝑗), то 𝐷(𝑖, 𝑗) = 1,
иначе 𝐷(𝑖, 𝑗) = 0.
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NPCR и UACI се дефинират както следва:

𝑁𝑃𝐶𝑅 =

∑︀𝑊−1
𝑖=0

∑︀𝐻−1
𝑗=0 𝐷(𝑖, 𝑗)

𝑊 ×𝐻
× 100%, (13)

𝑈𝐴𝐶𝐼 =
1

𝑊 ×𝐻

⎛⎝𝑊−1∑︁
𝑖=0

𝐻−1∑︁
𝑗=0

|𝐶1(𝑖, 𝑗) − 𝐶2(𝑖, 𝑗)|
255

⎞⎠× 100%, (14)

където 𝑊 и 𝐻 са ширината и височината на изображенията.

Тези показатели са изследвани за всички тестови изображения,
като за изображенията с 24 битов цвят на пикселите, NPCR и UACI
са пресметнати за всеки цветови канал.

В Таблица 8 са показани част получените стойности за изобра-
женията с 24 битов цвят, а в Таблица 9 част от стойностите за изоб-
ражения с 8 битов цвят на пикселите.

Крипт. Крипт. NPCR NPCR NPCR

изобр. 1 изобр. 2 червен зелен син

4.1.01.k1 4.1.01.p.k2 99.5987 % 99.6307 % 99.5941 %
4.1.02.k1 4.1.02.p.k2 99.5804 % 99.6124 % 99.5758 %
4.1.03.k1 4.1.03.p.k2 99.5789 % 99.5926 % 99.6155 %
4.1.04.k1 4.1.04.p.k2 99.6262 % 99.5880 % 99.5728 %
4.1.05.k1 4.1.05.p.k2 99.5773 % 99.5758 % 99.6368 %

Таблица 8: Стойностите на NPCR между криптираните 24 битови
оригинални изображения с ключове K1 и K2, чиито оригинални

изображения са с един променен пиксел.

Всички тестови изображения имат показатели над 99.500% и по-
падат в целевите стойности[151].

В следващите таблици са показани резултатите отразяващи стой-
ностите на UACI (Unified Average Changing Intensity). В Таблица 10
са резултатите за изображения с 24 битов цвят на пиксела, а в Таб-
лица 11 са резултатите за изображения с 8 битов цвят на пиксела.

Получените стойности за всички изображения попадат в целе-
вите интервали: 𝑈*

0.05 ∈(33.3730, 33.5541), 𝑈*
0.01 ∈(33.3445, 33.5826),

𝑈*
0.001 ∈(33.3115, 33.6156).
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Крипт. изобра-

жение 1

Крипт. изображе-

ние 2

NPCR основен

цвят

5.1.09.k1 5.1.09.p.k2 99.5804 %
5.1.10.k1 5.1.10.p.k2 99.5560 %
5.1.11.k1 5.1.11.p.k2 99.6124 %
5.1.12.k1 5.1.12.p.k2 99.5697 %
5.1.13.k1 5.1.13.p.k2 99.5972 %

Таблица 9: Стойностите на NPCR между криптираните 8 битови
оригинални изображения с ключове K1 и K2, чиито оригинални

изображения са с един променен пиксел.

Крипт. Крипт. UACI UACI UACI

изобр. 1 изобр. 2 червен зелен син

4.1.01.k1 4.1.01.p.k2 33.3430 % 33.4454 % 33.4751 %
4.1.02.k1 4.1.02.p.k2 33.3778 % 33.4066 % 33.4268 %
4.1.03.k1 4.1.03.p.k2 33.3228 % 33.5826 % 33.4725 %
4.1.04.k1 4.1.04.p.k2 33.6492 % 33.4109 % 33.4568 %
4.1.05.k1 4.1.05.p.k2 33.3521 % 33.4299 % 33.4417 %

Таблица 10: Стойностите на UACI между криптираните 24 битови
оригинални изображения с ключове K1 и K2, чиито оригинални

изображения са с един променен пиксел.

Крипт. изобра-

жение 1

Крипт. изображе-

ние 2

NPCR основен

цвят

5.1.09.k1 5.1.09.p.k2 33.4011 %
5.1.10.k1 5.1.10.p.k2 33.4318 %
5.1.11.k1 5.1.11.p.k2 33.4197 %
5.1.12.k1 5.1.12.p.k2 33.4589 %
5.1.13.k1 5.1.13.p.k2 33.3431 %

Таблица 11: Стойностите на UACI между криптираните 8 битови
оригинални изображения с ключове K1 и K2, чиито оригинални

изображения са с един променен пиксел.

Резултатите от изчисляването на NPCR и UACI показват, че из-
следваният криптографски алгоритъм за защита на растерни фай-
лове има висока чувствителност при незначителни промени в ориги-
налните изображения, което показва необходимата устойчивост на
диференциален криптоанализ.
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3.2.8 Измерване на скоростта

Скоростта на предложеният алгоритъм за криптиране на растер-
ни графични файлове е измерена лаптоп с характеристики 2.40 GHz
Intel R○ CoreTM i7-3630QM Dell Inspiron, 8 GB RAM с операционна
система Windows 7. Измерени са скоростите за криптиране и дек-
риптиране на всички тестови изображения, с един, два и три цикъла
на пермутация и маскиране на пикселите.

От резултатите в таблиците отчитащи времето за криптиране
и декриптиране на изображения се забелязват някой тенденции: 1.
Времето за криптиране и декриптиране на изображения е зависимо
от размера на изображенията, тъй като за по големи изображения се
обработват по-голям брой пиксели. 2. При изображенията с 8 битов
цвят на пикселите се наблюдава приблизително 3 пъти по кратко
време за обработка спрямо изображенията с 24 цвят на пиксели-
те и същия размер, тъй като се обработва всеки цветови канал от
цветовата схема RGB. 3. Приблизителната скорост на предложеният
алгоритъм е 2.6 MB/s.
Резултатите от измерването на скоростта на предложеният алгори-
тъм показват по-добро (кратко) време сравнено с други предложени
алгоритми за защита на растерни графични файлове [55], [71], [84].

Изводи по Глава 3

1. Предложен е алгоритъм за защита на растерни графични фай-
лове, чрез иновативен подход, използващ като примитиви псев-
дослучайните генератори базирани на изображения на Чеби-
шев и ротационни уравнения.

2. Криптоанализът на предложеният алгоритъм показва необхо-
димата устойчивост на атаки.

3. Анализът на ключовото пространство показва, че секретният
ключ е значително по-голям задължителната стойност, което
премахва опасността от атака чрез изчерпващо търсене.

4. Визуалният, хистограмният, корелационният и диференциал-
ният анализ показват, липса на връзка между входните и крип-
тираните изображения.

5. Тестовете с подобни секретни ключове и подобни входни изоб-
ражения доказват необходимата чувствителност към начални-
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те условия на предложеният алгоритъм за защита на растерни
графични файлове.

6. Измерванията на скоростта на предложеният алгоритъм де-
монстрират необходимото бързодействие на предложеният мо-
дел за криптографска защита на изображения.

Заключение

В резултат от извършените изследвания и работа по дисертаци-
онния труд са получени следните основни резултати:

Научни приноси в дисертацията

1. Предложен е нов криптографски алгоритъм за защита на рас-
терни графични файлове с висока криптографска сигурност,
превъзхождащ по бързодействие редица съвременни криптог-
рафски алгоритми с аналогично предназначение.

2. Разработен е нов псевдослучаен генератор, базиран на стандар-
тното кръгово изображение, подходящ за изграждащо звено на
криптографски алгоритъм за защита на растерни графични
файлове.

Научно-приложни приноси в дисертацията

1. Формулирани са основните насоки в развитието на методите и
алгоритмите за криптографска защита на растерни графични
файлове.

2. Разработен е модифициран псевдослучаен генератор базиран
на ротационни уравнения, криптографски устойчив на атаки.

3. Разработен е модифициран псевдослучаен генератор базиран
на изображението на Чебишев, с необходимата за практически
приложения криптоустойчивост.

4. Изследвана е чувствителността към началните условия на
предложения криптографски алгоритъм, при минимална раз-
лика на секретният ключ. Доказана е невъзможността за раз-
криване на криптираните с този алгоритъм изображения.
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Приложни приноси в дисертацията

1. Предложена е процедура и методика за експериментално изс-
ледване на криптоустойчивостта на криптографски алгоритми
за защита на растерни графични файлове.

2. Създадени са нови ПСГ, които да се използват като примитиви
за криптографски алгоритъм за защита на изображения.

3. Направена е софтуерна реализация на иновативни ПСГ, позво-
ляващи изследване на криптографските им свойства.

4. Доказана е адекватността на разработения алгоритъм към
изискванията за ключово пространство, премахваща опасност-
та от разкриване на секретния ключ, чрез изчерпващо търсене.

5. Експериментално е доказана необходимата за практиката крип-
тоустойчивост на разработеният модифициран псевдослучаен
генератор, базиран на изображението на Чебишев.

6. Определено е бързодействието на предложеният криптографс-
ки алгоритъм за защита на растерни графични файлове.

Виждания и насоки за по-нататъшна работа

Насоките за по-нататъшната работа може да се обобщят в следните
направления.

1. Използване на предложените в дисертационния труд ПСГ в
криптографски системи за защита на комуникация, чрез поточно
криптиране на информацията предавана по мрежата.

2. Използване за предложените псевдослучайни генератори на
битове при защита на текстови файлове и за реализация на хеш-
функции.

3. Хардуерно реализиране на предложените генератори на псев-
дослучайни числа.

4. Разширяване на предложеният алгоритъм за защита на рас-
терни графични файлове, при работа с по-рядко използвани BMP
файлове с цветови размер на пикселите 1,2,4,16,32 бита.

5. Използване на предложеният криптографски алгоритъм за ре-
ализация на паралелно блоково криптиране на изображения.
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6. Имплементиране на предложения алгоритъм за защита на рас-
терни графични файлове в софтуер за графична обработка с огра-
ничен достъп до авторски графични файлове.

Списък на използваните съкращения

𝐻(𝑋) Информационна Ентропия

𝑟𝑎𝑏 Корелационен коефициент на два съседни
пиксела (𝑎𝑖, 𝑏𝑖)

НДС Нелинейни динамични системи

ПСГ Псевдослучаен генератор - PRG (Pseudorandom
generator)

ПСР Псевдослучайни редици - PSG (Pseudorandom
sequences)

BMP (от „bitmap“, „битова карта“) файлов формат за
съхранение на растерна графика, разработен от
компанията Майкрософт

DPI DPI (Dots Per Inch) - точки на инч, показател
измерващ разделителната способност на
графични файлове

MAE Mean Absolute Error - средна абсолютна грешка

NIST National Institute of Standards and Technologies -
Национален институт по стандарти и технологии

NPCR Number of Pixels Change Rate - Процентно
изменение на пикселите

PKS PKS (Public Key Systems) - Системи с публичен
ключ, използващи асиметрични криптиращи
алгоритми

RGB RGB - цветови модел с основни цветове - Червен,
Зелен, Син

UACI Unified Average Changing Intensity - Унифициран
среден интензитет на промяна
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