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I Обща характеристика на дисертационния
труд

1 Актуалност на проблема
Актуалността на проблема за изследване на различни криптографски алгоритми за защита на информация произтича от необходимостта за противопоставяне срещу евентуални заплахи за
националната и личната сигурност. Осигуряването на информационна скритост е едно от основните направления по които работи
съвременната криптография. Информационната скритост се нарича
още криптоустойчивост и представлява важен самостоятелен научен
проблем [11]. Характеризира се със способността на компютърната
система да противостои на мерките, насочени към разкриване на
смисъла на предаваната с помощта на сигнали информация. Непрекъснатата надпревара при създаването на нови методи и средства
за защита на информацията води до тяхното усъвършенстване чрез
постигане на по-голяма сигурност. Криптографските алгоритми са
критичен компонент във всички комуникационни системи. Поради
тези причини синтезирането и изследването на нови техни конструкции е актуален научен проблем, който в настоящия дисертационен труд е изследван в четири основни направления: генериране на
псевдослучайни последователности чрез преместващи регистри с обратна връзка и пренос, синтез на псевдослучайни последователности
чрез хаотични функции, защита на изображения чрез преместващи
редици с обратна връзка и пренос и хаотични функции и генериране
на криптографски алгоритми за повишаване на комуникационната
сигурност.

3

2 Обект на изследване и разработка
Обект на изследване и разработка са филтърните 2-адични
псевдослучайни генератори на редици, псевдослучайните генератори
на редици на основата на хаотични функции, алгоритмите за защита
на изображения на основата на хаотични функции и криптографските алгоритми за повишаване на комуникационната сигурност.

3 Предмет на изследване
Предмет на изследване са аналитичните свойства (период и
дължина на ключовото пространство) и криптоустойчивостта (устойчивостта на атаки и емпиричните (статистическите) свойства) на
псевдослучайни битови генератори и алгоритмите за защита на графични изображения. Тези характеристики определят в максимална
степен приложимостта на криптографските алгоритми за защита на
информацията.

4 Цел на изследването
Целта на дисертационния труд е разработването и изследването на нови криптографски алгоритми за защита на информацията
чрез използване на следните градивни елементи: линейни преместващи регистри с обратна връзка, преместващи регистри с обратна
връзка и пренос, бент функции и хаотични функции. Поставянето
на тази цел е свързано с възможността за разширяване на идеята
на Klapper [103], Rueppel [135] и Schneier [138] за псевдослучайни
генератори чрез използване на големия потенциал на съчетанията
между класическите псевдослучайни числови генератори, преместващите регистри с обратна връзка и пренос и булеви функции.

5 Изследователски задачи
За достигане на поставените цели е необходимо да се решат следните изследователски задачи:
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1. Да се разработят и изследват криптографски алгоритми за генериране на псевдослучайни числа на основата на преместващи
регистри с обратна връзка.
2. Да се разработят и изследват криптографски алгоритми за генериране на псевдослучайни числа чрез нелинейни динамични
системи.
3. Да се разработят и изследват криптографски алгоритми за защита на изображения.

6 Апробация на резултатите
Основните получени резултати дисертационното изследване са
докладвани на следните научни форуми:
• International Conference on Computer Systems and Technologies,
CompSysTech 2004, 17-18 June, 2004, Rousse, Bulgaria
• International
Scientiﬁc
Conference
on
Information,
Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST
2005, Nis̆, Serbia and Montenegro, June 29–July 1, 2005
• IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition
and Advanced Computing Systems: Technology and Applications,
IDAACS 2005, 5-7 September 2005, Soﬁa, Bulgaria
• International Conference on Computer Systems and Technologies
- CompSysTech 2007, Rousse, Bulgaria
• Научна конференция, с международно участие, посветена на
105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон Фон Нойман, Шумен, 2008
• 4th Scientiﬁc Conference with International Participation Space,
Ecology, Nanotechnology, Safety, SENS 2008, 4–7 June 2008,
Varna, Bulgaria
• 4th Conference of the Euro-American Consortium for Promoting
the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences,
AMiTaNS’12, June 11-16, 2012, St.St. Constantine and Helena,
Varna, Bulgaria.
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• Международната научна конференция МАТТЕХ 2012.
• 9th International Conference on “Large-Scale
Computations”, June 3-7, 2013, Sozopol, Bulgaria.

Scientiﬁc

• 5th Conference of the Euro-American Consortium for Promoting
the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences,
AMiTaNS’13, June 24-29, 2013, Albena, Bulgaria.
• 6th Conference of the Euro-American Consortium for Promoting
the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences,
AMiTaNS’14, June 26-July, 2014, Albena, Bulgaria.

7 Приложимост и полезност
Представените разработки в настоящия дисертационен труд са в
изпълнение на изследователските проекти:
• Фонд Научни изследвания на Шуменския университет: РД-05336/12.03.2010 (P25), РД- 05-280/15.03.2012 (P19, P11, P5), РД08-256/14.03.2013 (P14), РД-08-236/13.03.2014 (P17, P16, P13);
• Оперативна програма Развитие на човешките ресурси:
BG05PO001-3.3.06-0003 Изграждане и устойчиво развитие на
докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки (P20, P21,
P22, P23, P24, P27).

8 Изпълнение наукометричните критерии
За процедури в област на висше образование 4 Природни науки,
математика и информатика; Правилник за развитие на академичния
състав на Шуменския университет, чл. 34, ал. 3; протокол РД-05-08
от заседание на Академическия съвет на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“, проведено на 26.04.2013 г., Таблица A. За процедури от професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; протокол 3 от заседание на ФС на ФМИ
на ШУ, проведено на 15.11.2011 г. Дисертационен труд и публикации,
отразяващи съществени части на труда, Таблица Б.
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Публикации
По
дисертационния
труд

Мин.
25

Авт.
27

В реферирани издания
Цитирания в реферирани издания

15

16

30

32

Доказателства
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19
P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27
P1 P9 P10 P11 P13 P14 P16 P17 P18
P19 P20 P21 P22 P23 P24 P27
C1 C2 C3 C4 C5 C8 C9 C10 C11 C12
C13 C14 C15 C18 C19 C20 C21 C22
C23 C25 C26 C27 C28 C29 C32 C34
C37 C36 C30 C24 C16 C6

Таблица А
Публикации
В рецензирани издания

Мин.
10

Авт.
19

Период. изд. IF/ранг
Самостоятелни
Самост. спис. IF/ранг
Цитирания

5
3
1
20

8
8
2
37

Цит. в спис. с IF/ранг
или в моногр. на реном. изд.

5

20

Доказателства
P1 P2 P9 P11 P12 P14 P15 P16 P17
P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
P26 P27
P9 P13 P16 P19 P21 P22 P23 P27
P2 P12 P11 P13 P14 P15 P16 P17
P13 P16
C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C9 C10 C11
C12 C13 C14 C15 C17 C18 C19 C20
C21 C22 C23 C25 C26 C27 C28 C29
C31 C32 C33 C34 C35 C37 C36 C30
C24 C16 C6
C1 C5 C10 C11 C13 C19 C20 C22 C23
C25 C26 C28 C29 C32 C37 C36 C30
C24 C16 C6

Таблица Б

9 Благодарности
Изказвам искрена благодарност на всичките си съавтори за ползотворната работа. Специални благодарности на проф. д.т.н. Борислав Беджев за ценните насоки. Благодаря на семейството си за търпението и подкрепата.
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II Кратко съдържание на дисертационния
труд

В Увода е извършено кратко въведение в дисертационния труд.

1

Генериране на псевдослучайни двоични последователности чрез преместващи регистри с обратна връзка

Извършено начално въвеждане в проблема за криптографската
защита на информацията. Дефинирано е понятието криптографска
система. Приведени основните правила (desiderata) на Kerckhoﬀ при
разработката на криптографска система [102]. Извършено е кратко въведение в псевдослучайните генератори. Детерминиран алгоритъм, който при даден ключ, напълно случайна редица от битове,
с дължина k, генерира (поражда) редица от битове с дължина L,
много по-голяма от k, k ≪ L (криптираща последователност), която се приема за случайна, се нарича псевдослучаен генератор на
битове. Ключът е конкретното секретно състояние на параметрите
на алгоритъма. Множеството от всички различни състояния на параметрите образуващи ключа се нарича ключово пространство (key
space, K).
G.Marsaglia и A.Zaman формулират списък с желани свойства
за генератор на псевдослучайни числа [121]. Детерминираните псев-
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дослучайните генератори на битове използвани за криптиране според C.Shannon [140] трябва да използват следните принципи: разбъркване (confusion) — свойство на криптиращото преобразование
да усложнява взаимовръзките между елементите на данните, което
затруднява възстановяването на функционалните и статистическите
връзки между входния сигнал, ключовото пространство и криптирания текст; разсейване (diﬀusion) — разпространение влиянието на
един символ от входния текст върху множество символи от криптирания текст, а също така и разпространение влиянието на един символ на ключовото пространство върху множество символи от криптирания текст.
Изложението продължава с описание на линейните преместващи
регистри с обратна връзка и преместващите регистри с обратна връзка и пренос като основен конструктивен елемент в псевдослучайните
криптографски алгоритми за генериране на двоични редици. Използват се следните методи за разрушаване на линейните свойства на
линейните преместващи регистри с обратна връзка: комбинираща
(смесваща) функция, тактов контрол и нелинейно филтриране.
Предложена е следната схема на псевдослучаен генератор:
Алгоритъм 1.1. (1.5)[Сумиращ генератор изпълнен с N преместващи регистри с обратна връзка и пренос с различна
адичност] С Nmax е означена най-голямата адичност на участващите регистри.
Стъпка 1: Всички N -преместващи регистри с обратна връзка и пренос R1 . . . Rn се тактуват едновременно;
Стъпка 2: Изходните битове от преместващите регистри
с обратни връзки и преноса и допълнителната памет mi−1
образуват цялата сума:
σi =

n
X

bj + mi−1 ,

(1.1)

j=1

Стъпка 3: Изходният ключов бит ai се изчислява по следния
начин:
ai = σi mod Nmax ,

(1.2)

а новата допълнителна памет:
mi = ⌊σi /Nmax ⌋.
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(1.3)

Различната адичност на използваните преместващи регистри с
обратна връзка и пренос възпрепятства атакуването на схемата.
Следва реализация на свиващият генератор [64] изпълнен с линейни преместващи регистри с обратна връзка. Моделиран е с полиноми от 98 и 99 степен и преминава всички статистически тестове.
В [99] е предложено следното модифицирано свиващо правило.
Ако g1 и g2 са два генератора на битове, бележим изходните им последователностите съответно с b = {b0 , b1 , . . . , } и s = {s0 , s1 , . . . , }.
Изходна последователност, z = {z0 , z1 , . . . , } кореспондираща със
свиващото правило на Jabri се изгражда от тези последователности по следния начин: zk = bik за k = 0, 1, . . . , където ik е k th позиция
за която bi и si са различни. Т.е. редицата z ще включва само онези
битове bi от b, които са различни от s, докато останалите битове се
отхвърлят. Същото може да се представи и таблично, Таблица 1.1.
bi
0
0
1
1

si
0
1
0
1

Резултат
отхвърля се
0
1
отхвърля се

Таблица 1.1: Свиващо правило на Jabri
В резултат на работата на криптолозите са открити множество
атаки срещу свиващия принцип, обобщени в [149]. Разширяване на
свиващия генератор е представено в [164], където p-адичен преместващ регистър с обратна връзка и пренос избира битове от изходните
редици на p − 1 броя линейни преместващи регистри с обратна връзка. Използват се следните стъпки:
Алгоритъм 1.2. (1.7)[Свиващ генератор на основата на p-адичен
преместващ регистър с обратна връзка и пренос и p − 1 броя линейни преместващи регистри с обратна връзка]
Стъпка 1: Преместващият регистър с обратна връзка и
пренос R0 и линейните преместващи регистри с обратни
връзки R1 . . . Rp−1 се тактуват едновременно.
Стъпка 2: Ако p-адичният изход от R0 e bi = j, където
j 6= 0, то изходният бит от Rj формира част от ключовата
редица.
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Изследванията чрез спектрален анализ [27] и цялостен NIST тест,
показват неразличимостта й от истинска случайна редица.
Модифицирана схема на свиващия генератор изграден от pадичен преместващ регистър с обратна връзка и пренос и p − 1 броя
линейни преместващи регистри с обратна връзка, чрез замяна на
линейните регистри с 2-адични преместващи регистри е предложена
в [166], където p е просто число.
Предложен е алгоритъм за синтез на перфектни двумерни масиви. Перфектните двумерните масиви се дефинират по следния начин [41]: ПДМ е v × w матрица A = (a(i, k)) с двумерна периодична
автокорелационна функция, подобна на делта импулс. Това означава, че:

P (d, e) =

v−1
X w−1
X

a(i, k).ã (hi + div , hk + eiw )=

i=0 k=0



vw, ако d = e = 0;
0, иначе.
(1.4)

Тук:
- целите d и e могат да заемат стойностите: d = 0, 1, ..., v − 2, v −
1; e = 0, 1, ..., w − 2, w − 1;
- символите hi + div и hk + eiw означават, че сумите i + d и k + e са
взети по модул v и модул w съответно;
- символът “˜” означава “комплексно спрегнат”.
Основният резултат в този раздел е фактът, че тензорното произведение на два перфектни едномерни масиви (ПЕМ ) е ПДМ, т.е
формулира се следното твърдение.
Твърдение 1: Нека векторът-колона:

(1.5)
AT = a(0, 0) a(1, 0) ... a(v − 1, 0)
(тук символът “ T ” означава “транспониране”) и векторът-ред:

b(0, w − 1) ,
B = b(0, 0) b(0, 1)
(1.6)
са ПЕМ. Тогава тензорното произведение C = A ⊗ B:
c(i, k) = [a(i, 0).b(0, k)] ,

(1.7)

i = 0, 1, ...v − 1, k = 0, 1, ...w − 1, е v × w ПДМ.
Твърдение 1 трансформира проблема за синтез на ПДМ-и в проблема за синтез на ПЕМ-и. Възможно е да се направи следното заключение:
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1) ПДМ-и описват математически сигнали (не задължително радиосигнали), генерирани чрез едновременна модулация на два параметъра: честотата и фазата на носещата, честотата на носещата и
поляризацията, поляризацията и фазата на носещата. Следователно, ПДМ-и могат да се разглеждат като обобщение на така наречените комплементарни последователности на Голай [65], масиви на
Голай [65] и т.н. От това следва, че ПДМ-и са подходящ инструмент
за разработката на широколентови комуникационни системи, които използват ограничените ресурси – електромагнитния спектър –
много ефективно.
2) Твърдение 1 може да се обобщи по следния начин.
Твърдение 2: Нека A1 , A2 , ..., Ar са ПЕМ-и. Тогава тяхното тензорно произведение C = A1 ⊗ A2 ⊗ ... ⊗ Ar е перфектен r -мерен масив.
3) ПДМ-и могат да се реализират като подходящи цветни правоъгълни маркери, разположени по повърхността на детайлите, които
трябва да се разпознават, преместват или свързват от роботи. Поради идеалната r-мерна АКФ на тези маркери те лесно ще се разпознават от роботите.
В приемниците на съвременните комуникационни системи, предаваните сигнали се откриват чрез изчисляване на т.н. конволюция
на получения сигнал x[kτ ], k = 1, 2, ..., n и изместването на времевия интервал rτ “идеално” копие от дискретизирания очакван сигнал
y[kτ ], k = 1, 2, ..., n. Тъй като интервалът τ е константа, отсега нататък той ще се пропуска. Конволюцията на получения и очаквания
сигнал се представя по следния начин:
Rxy [r] =

n−r
X

x [k] .y [k + r] ,

r = 0, 1, ....n − 1

(1.8)

k=1

Предложен е следния метод [48], [171]:
– (1.8) се изпълнява едновременно от s паралелно работещи микроконтролери, всеки от тях приема операнди по модул m1 , m2 , ...ms
съответно:
n−r
X
hx[k]imi . hy[k + r]imi .
hRxy [r]imi =
(1.9)
k=1

Тук m1 , m2 , ...ms са подходящо избрани взаимнопрости цели числа,
а символите hzimi означават, че аритметичните операции в ъгловите
скоби се изпълняват по модул mi ;
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– всичките s частични резултата в изходите на микроконтролерите се комбинират чрез Китайската теорема на остатъците в главния
(master) микроконтролер [86].
При условие, че числата m1 , m2 , ...ms са прости, то умножението
във всеки микроконтролер може да се изпълни следвайки следния
алгоритъм:
– Намират се експонентите (J(x[k], mi ) J(y[k + r], mi ) съответно
по модул mi на входовете x[k] и y[k + r]. Експонентите се определят
по конгруенциите:
θJ(x[k], mi ) ≡ x[k] (mod mi );
,
θJ(y[k+r], mi ) ≡ y[k + r] (mod mi )

(1.10)

– Сумират се по модул mi − 1 горните експоненти:
J((k), mi ) ≡J(x[k], mi ) + J(y[k + r], mi ) (mod mi − 1)

(1.11)

тъй като θmi −1 ≡ 1 (mod mi ).
– Намиране на числото
hx[k]imi . hy[k + r]imi ≡ θJ((k),mi ) (mod mi ).

(1.12)

Поради малкия размер на операндите е подходящо изчисляването
на θJ((k),mi ) в ROM паметта на микроконтролера. Всички операции,
описани по-горе, се осъществяват в крайни алгебрични полета. Следователно закръглянето се избягва и обработката на сигнала се извършва с абсолютна точност.
Следва моделирането на сумиращо-свиващия генератор [49] софтуерно като 3-адичен сумиращо-свиващ генератор.
Алгоритъм 1.3. (1.8)[Сумиращ-свиващ p-адичен псевдослучаен генератор]
Стъпка 1: Всички
участващи
регистри,
(R01 , R02 ),
(R11 , R12 ), . . . , (Rp−11 , Rp−12 ), се тактуват едновременно;
Стъпка 2: Пресмятат се изходите bi , ai1 , . . . , aip−1 и преносите m0 , m1 , . . . , mp−1 .
Стъпка 3: При p-адичен изход от R0 , bi = j, където j 6= 0,
изходният бит aij от Rj формира част от ключовата гама.
В противен случай, ако bi = 0, то всички aij се отхвърлят.
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Простите 3-адични числа на обратните връзки са 5000011 и
5000201, а 2-адичните са 10000139, 10000189, 10000229 и 10000253.
Получени са 300 редици от по 1000000 бита всяка. Изследвани са
с два с два теста от пакета NIST. С универсалния тест на Маурер
в [25] и със серийния тест в [26]. Резултатите показват равномерна разпределеност на битовете по цялата дължина на генерираните
редици.
В продължението на неговото изследване в [154] е предложен модел на 5-адичен сумиращо-свиващ генератор. Управляващият генератор е изграден силно 5-прости числа. Подчинените генератори използват общо 8 броя 2-адични регистри, които се зареждат с по 1000
силно 2-прости числа. Получени са 1000 редици от по 1000000 бита
всяка, които са подложени на статистическите тестове, които успешно се преминават.
В разширение на работата по 5-адичния сумиращо-свиващ генератор е разработено и софтуерно приложение за криптиране и декриптиране на файлове NSumSG Crypt.

2

Генериране на самосвиващи псевдослучайни генератори на битови последователности чрез преместващи регистри с
обратна връзка

В началото на тази глава са представени самосвиващия [124] и модифицирания самосвиващ генератор [100], които са изпълнени чрез
линейни преместващи регистри с обратна връзка. С използване на
минималния полином x98 + x7 + x4 + x3 + x + 1 е извършено софтуерно моделиране на модифицирания самосвиващ генератор изпълнен
с линеен преместващ регистър с обратна връзка [19]. NIST статистическите тестове са преминати успешно.
В [22] е предложена web-базирана информационна система, която премахва необходимостта от уеднаквяване на криптографския
14

софтуер за потребителските компютри. Криптирането се извършва
с модифицирания самосвиващ генератор моделиран с линейни преместващи регистри с обратна връзка. Софтуерното моделиране е извършено изцяло чрез езика PHP. Разработеното приложение дава
възможност на потребителите да променят своите регистрационни
данни, както и да изтриват регистрираните си профили. При последното, всички качени файлове се изтриват автоматично.
Предложен и изучен е модифициран самосвиващ генератор изпълнен с преместващ регистър с обратна връзка и пренос [150]. Регистърът с обратна връзка и пренос R0 се тактува еднократно и за
всяко i > 0 се изпълняват следните стъпки
Алгоритъм 2.1. (2.3)[Модифициран самосвиващ генератор изпълнен с преместващ регистър с обратна връзка и пренос]
Стъпка 1: Преместващият регистър с обратна връзка R0 се
тактува един път и произвежда бит ai .
Стъпка 2: Ако изходът ai e 1, то изходният бит ai+1 формира част от ключовата редица.
Стъпка 3: Преминаване към Стъпка 1.
При условие, че изходът от Алгоритъм 2.1 се пресмята от преместващ регистър с обратна връзка и пренос, с число на обратните
връзки d = 2q + 1, изчислено по Условие 1.2., то имайки предвид, че
битовете от регистъра са балансирани, то периодът S0 на ключовата
гама има стойност q. Моделирането на Алгоритъм 2.1 е извършено с
помощта на езика C++. Началните стойности са следните: r = 129,
q=493877400643443608888382048200783943827 [43] и mr−1 = 0. Двоичното представяне на q + 1 се използва при кодирането на модела.
Произведени са 1,000,000,000 бита, тествани със статистическият пакет NIST test suite. Предложеният Алгоритъм 2.1 притежава ключова гама, която е с подходящи характеристики за различни криптографски модули.
На основата на самосвиващия принцип в [162] е предложен нов
модифициран самосвиващ генератор изпълнен с преместващ регистър с обратна връзка и пренос, R0 :
Алгоритъм 2.2. (2.4)[Нов модифициран самосвиващ генератор изпълнен с преместващ регистър с обратна връзка и пренос]
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Стъпка 1: Преместващият регистър с обратна връзка и
пренос R0 се тактува един път и произвежда бит ai .
Стъпка 2: Ако изходът ai e 1, то изходният бит ai−1 формира част от ключовата гама s = (s0 , s1 , s2 , . . . ).
Стъпка 3: Преминаване към Стъпка 1.
Нека самосвиващата ключова гама се образува от преместващ
регистър с обратна връзка и пренос, който има число на обратните
връзки d = 2q + 1, намерено по Условие 1.2.. Тъй като изходните
битове от регистъра са балансирани, то периодът S0 на ключовата
гама s ще има стойност S0 = q. Известните атаки срещу самосвиващия генератор са неприложими срещу Алгоритъм 2.2, поради това,
че тук се работи с преместващ регистър с обратна връзка и пренос
и принципно нова схема на действие.
Чрез Условие 1.2. са намерени 1000 прости числа, последователни
в интервала [2073707..3493163]. Изпълнено е софтуерно моделиране
на новия модифициран самосвиващ генератор изпълнен с преместващ регистър с обратна връзка и пренос и в резултат от неговата
работа са получени 1000 редици с по 1000000 бита всяка. За отделните редици е използвано ново начално зареждане на регистъра.
Четири от използваните NIST статистически тестове, а именно честотен, натрупващи суми, ентропиен и сериен, са преминати от 100%
от всички изследвани редици.
Тук свиващата функция на Jabri е приложена върху един преместващ регистър с обратна връзка и пренос, R0 , и по този начин е
моделиран вариант на самосвиващ псевдослучаен генератор на битове:
Алгоритъм 2.3. (2.5)[Самосвиващ генератор на основата на 2адичен преместващ регистър с обратна връзка и пренос и свиващата функция на Jabri]
Стъпка 1: Преместващият регистър с обратна връзка и
пренос R0 се тактува два пъти и се произвеждат два бита
(a2i , a2i+1 ).
Стъпка 2: Върху двойката (a2i , a2i+1 ) се прилага свиващото
правило на Jabri.
Стъпка 3: Повтарят се Стъпка 1 и Стъпка 2 докато се достигне дължината L на изходната псевдослучайна редица.
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Извършено е софтуерно моделиране на предложения Алгоритъм
2.3. За началното зареждане на регистъра е използвано простото
число:
69140427890459165388394486856626794128
435466539102033445742564143918333689939,

(2.1)

което е получено в [155] по Условие 1.2., чрез пакет GAP [185]. Търсенето е извършено между числа, които имат 256-битово представяне. Резултатът е потвърден чрез MAGMA Calculator [57]. Теглото
на Hamming на числото е 142. Елементите на закъснение на преместващия регистър са 255, а обратните връзки са 141. Всички атаки
срещу самосвиващи схеми, дискутирани в [182], са неприложими към
новия алгоритъм поради изпълнението му с преместващ регистър с
обратна връзка и пренос и специфичен филтър. Атаката Rational
Approximation [104] е също директно неприложима към предложения генератор. Регистрира се пълно преминаване на проведените
NIST статистически тестове от синтезирания Алгоритъм 2.3.
В продължение на работата по самосвиващите псевдослучайни
генератори в [167] е изследван самосвиващ генератор изпълнен с
p-преместващ регистър с обратна връзка и пренос, R0 , където p е
просто число. Той извършва следните стъпки:
Алгоритъм 2.4. (2.6)[Самосвиващ псевдослучаен генератор на битове изпълнен с p-преместващ регистър с обратна връзка и пренос]
Стъпка 1: P -преместващият регистър с обратна връзка и
пренос R0 се тактува един път и произвежда изходно число
ai ∈ [0, p − 1].
Стъпка 2: Ако регистровият изход ai 6= 0, то двоичният
еквивалент на ai формира част от ключовата редица.
Стъпка 3: Преминаване към Стъпка 1.
Изходната редица се образува по неравномерен начин поради
формирането си на база изключване на равномерно разпределените нулеви p-ични числа, т.е. от p − 1 броя различни числа, от 1 до
(p − 1). Нека p-преместващият регистър се зарежда с число q, намерено по Условие 1.2.. Отделните p-итове са равномерно разпределени
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по цялата изходна редица и се появяват по
 
2d
T0p ≈
p

(2.2)

броя пъти. След отстраняване на нулите ключовата гама се сглобява
от
 
2d
∗
T0 ≈ (p − 1)
(2.3)
p
броя числа. Тъй като всеки ненулев p-ит от регистъра прикрепя към
ключовата гама ⌈log2 (p − 1)⌉ бита, то тя има период от [146]
 
2d
S0 ≈ (p − 1)⌈log2 (p − 1)⌉
.
(2.4)
p
Срещу Алгоритъм 2.4 не са приложими атаките срещу самосвиващия генератор [182], поради принципно новата схема на работа и
използването на p-преместващ регистър с обратна връзка и пренос.
Извършено е софтуерно моделиране при p = 5. Статистическото изследване с NIST пакета показва, че единствено резултатите от 6 подтеста на тест застъпващи шаблони са неудовлетворителни, поради
неравномерната им разпределеност в интервала [0..1] [167]. Предложеният псевдослучаен генератор, Алгоритъм 2.4, притежава дълъг
период и показва положително преминаване на всички статистически тестове.
Една модификация на самосвиващия генератор е предложения
в [91] битове-търсещ генератор (bit-search generator, BSG). С идея
за отстраняване на някои негови слабости в [92] са предложени две
негови подобрени версии: ABSG и MBSG.
Моделиране на Алгоритъм MBSG чрез преместващ регистър с
обратна връзка и пренос е направено в [23]. Използвано е простото
число получено при моделиране на Алгоритъм 2.3. Модифицираният
битове-търсещ генератор изпълнен с преместващ регистър с обратна
връзка и пренос преминава успешно всички тестове от пакета NIST
Test Suite.
Новият модифициран битове-търсещ генератор ABSG (Another
BSG) е модифициран в статията на I. Erguler и E. Anarim, чрез
предложения от тях редактиращ битове-търсещ генератор (Editing
BSG, EBSG) [74]. Предложеният принцип EBSG вмъква един бит
t във входната редица след всеки генериран изход. Редактиращият
18

битове-търсещ генератор разделя входната редица a на подредици
във формата (b, bk , b), където b ∈ {0, 1}, k ≥ 0 и вмъкнатият бит е t.
Ако k е нечетно число, то стойността на t се променя в нейното допълнение като t = t, иначе t не се променя. Синтез на нова схема за
получаване на псевдослучайни битови последователности с използване на принципа EBSG и преместващ регистър с обратна връзка и
пренос е извършен в [161]:
Алгоритъм 2.5. (2.11)[Редактиращ битове-търсещ генератор базиран на преместващ регистър с обратна връзка и пренос]
Стъпка 1: Преместващият регистър с обратна връзка и
пренос R0 се тактува 4 × r броя пъти, където r е дължината
на регистъра.
Стъпка 2: Преместващият регистър се тактува необходимия брой пъти, за да се генерира изходен бит пресметнат
чрез Алгоритъм EBSG.
Стъпка 3: Преминаване към Стъпка 2.
Предложената конфигурационна схема не позволява директно
прилагането на атака срещу генератора [161]. Същото важи и за атаката Rational approximation [105], [107]. Моделирането е направено
на езика за програмиране C++. Началното зареждане на преместващия регистър е двоично представяне на числото от (2.1). Извършено е тестване на предложената конфигурация със статистическите
пакети NIST test suite [136], DIEHARD [119] и ENT [170]. Редактиращият битове-търсещ генератор базиран на преместващ регистър
с обратна връзка и пренос преминава успешно тестовете от трите
статистически софтуерни пакета. Освен това е лесен за моделиране
хардуерно и устойчив на криптографски атаки.
В продължение работата по редактиращия битове-търсещ генератор базиран на преместващ регистър с обратна връзка и пренос
в [161] е представено експериментално паралелно криптиране.
Използвана е клъстерна система (cluster)– множество от свързани компютри, обединени в локална мрежа, работещи като единен
изчислителен ресурс [38]. Като възли в клъстера са използвани еднопроцесорни работни станции Pentium (R) Dual-Core T4400. Те разполагат с 4GB оперативна памет. Инсталирани са две базови (host)
операционни системи. Възлите от клъстера са реализирани с безплатната операционна система Arch Linux, а потребителската опера19

ционна система Windows 7 остава достъпна посредством виртуална машина. Изградената високо производителна система е на базата
на [137]. За предаване на съобщения между възлите се използва библиотеката OpenMPI [187], release 1.6.1.
Програмният код предоставя решение за последователна и паралелна реализация чрез проверка броя налични процесори. Схемата
на паралелизация е базирана на входното съобщение. Тя го разделя на равни блокове и разпределя тези блокове между процесорите.
Последователна генерация на псевдослучайни числа по Алгоритъм
2.5 започва върху главния (master) процесор. Когато се генерира
един криптиращ блок от псевдослучайни битове, той се изпраща
към съответния подчинен (slave) процесор. Подчиненият процесор
гамира блок от входното съобщение с криптиращия блок, спазвайки
съответното отместване. Криптираните блокове от входното съобщение се изпращат към главния процесор, който ги комбинира в криптирано съобщение. Проведени са експерименти с използване на 1, 2,
4 и 8 процесора, входно съобщение с големина 100 MB и блокови размери от 100, 500 и 1000 байта. Показва се, че увеличаването на броя
процесори намалява необходимото време за криптиране на входното съобщение. Положителния ефект върху изпълнението се усилва
с използването на по-големите блокови размери от 500 и 1000 байта.
Постигнато e ускорение в рамките на 20% и може да се заключи,
че паралелното криптиране с редактиращия битове-търсещ генератор базиран на преместващ регистър с обратна връзка и пренос има
положителен резултат върху скоростта за изпълнение на задачата.
Изложението в този раздел продължава с кратък увод в бент
булевите функции. Нека с Z2 се означи множеството {0, 1}, а с Zn2
множеството от всички двоични вектори x = (x1 , . . . , xn ) с дължина
n. Ще се счита, че в Zn2 е въведена стандартна (лексикографска)
наредба. Под булева (двоична) функция на n променливи x1 , . . . , xn
се разбира всяка функция
f (x1 , . . . , xn ) : Zn2 → Z2 .

(2.5)

Множеството от всички булеви функции на n променливи се бележи
с Fn . Нека x = (x1 , . . . , xn ) и y = (y1 , . . . , yn ) са двоични вектори с
дължина n. С hx, yi се означава тяхното скаларно произведение по
модул 2
hx, yi = x1 y1 ⊕ · · · ⊕ xn yn ,
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(2.6)

където с ⊕ се означава операцията събиране в Z2 (т.н. сума по модул
2 или операция XOR). Булева функция на n променливи y1 , . . . , yn
се нарича афинна, ако има вида
f (y) = hx, yi ⊕ a,

(2.7)

за подходящ вектор x1 , . . . , xn и константа a. Множеството от всички
афинни булеви функции на n променливи се бележи с An .
Алгебричната степен deg(f ) на булевата функция f е броят на
променливите в най-дългото събираемо от нейната алгебрична нормална форма. Броят на ненулевите координати на двоичния вектор
x = (x1 , . . . , xn ) се нарича тегло на вектора x и се бележи с wt(x). В
случая на горния пример wt(y) = 2. Целочислената функция Wf (y)
над множеството Zn2 от двоични вектори с дължини n действаща
върху булевата функция f на n променливи, такава че,
X
(2.8)
(−1)f (x)⊕hx,yi ,
Wf (y) =
x∈Zn
2

се нарича пробразувание на Walsh–Hadamard. Числата Wf (y) се
наричат коефициенти на Walsh–Hadamard на булевата функция f .
Функцията f ∈ Fn се нарича бент функция (bent function), ако всичn
ки нейни коефициенти на Walsh–Hadamard са равни на ±2 2 . Множеството от всички бент булеви функции на n променливи се бележи
с Bn . Rothaus конструира два класа от бент булеви функции. Единият от тях е следния: нека x1 , y1 , . . . , xk , yk са независими променливи
и P (x) е произволен полином, където x = (x1 , . . . , xn ). Тогава
f (x1 , y1 , . . . , xk , yk ) =

k
X

xi yi ⊕ P (x)

(2.9)

i=1

е бент функция. Оттук веднага е валидно, че функцията
f (x1 , x2 , . . . , x2k−1 , x2k ) = x1 x2 ⊕ x3 x4 ⊕ · · · ⊕ x2k−1 x2k , k ≥ 1,
(2.10)
е бент функция.
Предлага се псевдослучаен генератор на битове [156], който доразвива криптиращата схема представена в [58]. Новата схема използва бент функцията определена в (2.10) и разширява нейното
действие с допълнителната памет mn−1 :
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Алгоритъм 2.6. (2.12)[Филтриране на преместващ регистър с обратна връзка и пренос чрез бент булева функция]
Стъпка 1: Намиране на силно 2-просто число q, което удовлетворява Условие 1.2..
Стъпка 2: Начално зареждане на преместващия
с обратна връзка и пренос R0 с (r + 1) битов
Първите r бита инициализират преместващия
an−1 , an−2 , . . . , an−r+1 , an−r , а последният се записва
та Mn−1 .

регистър
ключ K.
регистър
в памет-

Стъпка 3: Преместващият регистър с обратна връзка и
пренос R0 се тактува първоначално 5 × r броя пъти.
Стъпка 4: Преместващият регистър с обратна връзка и
пренос R0 се тактува един път и битовете от текущото jто състояние (Mj , aj , aj−1 , . . . , aj−r+1 ) се филтрират с бент
булевата функция от (2.10).
Стъпка 5: Преминаване към Стъпка 4, докато се достигне
дължината L на ключовата гама.
Извършен е софтуерен експеримент за моделиране на Алгоритъм
2.6 с използване на 256 битовото число от (??), намерено в [155].
Формула (2.10) се взема при k = 128,
f (x) = x1 x2 ⊕ x3 x4 ⊕ · · · ⊕ x255 x256 .

(2.11)

На всяка итерация на Алгоритъм 2.6 Формула (2.11) се замества
със стойностите Mj , aj+255 , aj+254 , . . . , aj+1 , aj , номерирани отдясно
наляво, от 1 до 256. Двоичният битов изход е тестван с трите статистически пакета NIST, DIEHARD и ENT. Статистическите тестове са
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преминати успешно, което е атестат за приложимостта на предложеното филтриране в различни криптографски приложения.

3

Генериране на псевдослучайни двоични
последователности чрез нелинейни динамични системи

Тази глава започва с основни определения свързани с нелинейните динамични системи. Всяка дискретна динамична система се
състои от начална точка x0 и итерационна функция f :
x1 = f (x0 ), x2

= f (x1 ), . . . xn

= f (xn−1 ), . . .

(3.1)

Итерациите са дискретни, тъй като n приема само цели стойности, n = 0, 1, 2, . . . . Освен това итерационната функция е динамична,
защото описва процеси, които се развиват във времето t, т.н. еволюционни процеси. Във връзка с това се използва и следния израз за
итерационната функция (3.1):
xt+1 = f (xt ), t = 0, 1, 2, . . .

(3.2)

(n)
{xn }∞
(xn )}∞
n=0 = {f
n=0 = x0 , x1 , x2 , . . .

(3.3)

Последователността

се нарича траектория или орбита на динамичната система (3.1) с
начална точка x0 . Една траектория се нарича периодична с период
p, ако xn+p = xn , за n = 0, 1, 2, . . . .
Разглеждат се нелинейните функции f (x), които не се представят във вида f (x) = ax+b. При определени условия такива функции
демонстрират т.н. хаотично поведение. Функцията f (x) да не е монотонна, е най-важното от тези условия. Неподвижна (стационарна,
проста особена) точка на изображението f се нарича точка x, удовлетворяваща условието f (x) = x. Нека се предположи, че съществува стойността |f ′ (x)|. Неподвижната точка x се нарича устойчива
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(привличаща) особена точка, или т.н. атрактор, ако |f ′ (x) < 1|, а
ако |f ′ (x) > 1|, то x – неустойчива (отблъскваща) особена точка.
И накрая, когато |f ′ (x) = 1|, неподвижната точка x може да бъде
устойчива, неустойчива или нито едното, нито другото.
Нека се разгледа метричното пространство (X, d). Изображението f (x) : X 7→ X се нарича хаотично, ако е изпълнено следното
условие:
Условие 2.1.
1. Изображението f показва силна чувствителност към началните
условия.
2. f е транзитивно.
3. Периодичните точки от f са плътни в X.
Стандартното кръговото изображение (Standard Circle Map) [72]
е добре изучена едномерна дискретна линейна динамична система,
то се представя със следното уравнение:
θn+1 = (θn + Ω −

K
sin(2πθn )) mod 1,
2π

(3.4)

където θ се интерпретира като ъглова променлива, θn ∈ [0, 1]. Изображението има два управляващи параметъра: Ω и K, които контролират възможностите за хаотично поведение.
Предложена е следната схема [151] за генерация на псевдослучайни последователности на битове базиранa на стандартното кръгово
изображение:
Алгоритъм 3.1. (3.1)[Псевдослучаен генератор на битове базиран
на стандартното кръгово изображение]
Стъпка 1: Определят началните стойности на θ0 , Ω и K
от уравнение (3.4).
Стъпка 2: Първоначално се пресмятат L1 итерации от
уравнение (3.4) .
Стъпка 3: Пресмята се поредната итерация на (3.4). В резултат се получава реалното число θi ∈ [0, 1]. То се подлага
на следобработката:
si = mod(integer(θi × 1015 ), 2),
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(3.5)

където integer(x) връща цялата част на x, изпуска се стойността след десетичната запетая, а mod(x, y) връща остатъка при делението на x с y. Получава се изходният бит si .
Стъпка 4: Преминаване към Стъпка 3, докато се достигне
дължината L на ключовата гама.
Моделирането е направено на езика за програмиране C++. Използвани са следните инициализиращи стойности: θ0 = 0, 5, Ω =
0, 7128281828459045, K = 0, 5 и L1 = 740. Ключовото пространство
в предложения псевдослучаен генератор на битове е K > 2149 , което е достатъчно за да противодейства на атаката на изчерпващото
търсене [39]. Освен това, като част от ключовото пространство е възможно използването на цялото число L1 , показващо началния брой
итерации.
Генериране е изходна ключова гама от 1000 редици по 1000000
бита. Тестването им е извършено чрез тестовите пакети NIST,
DIEHARD и ENT. Регистрира се пълно преминаване на всички проведени тестове.
Двумерното дискретно изображение се записва по следния начин:
xn+1 = f (xn , yn ),

yn+1

= g(xn , yn ),

(3.6)

където интерпретацията на (x, y) е като координати на точка от равнината. Разглеждат се необратими дискретни нелинейни динамични
системи.
Стандартното изображение на Chirikov (Chirikov Standard Map)
се задава по следния начин [63]:
pt+1 = pt + K sin(xt )
xt+1 = pt+1 + xt ,

(3.7)

където p и x се вземат по модул 2π. Параметърът K контролира степента на хаос. Нелинейността на изображението нараства с
K(K ≫ 1) и с това възможността да се наблюдава хаотично поведение при подходящи начални стойности. Идеята за синтезирания
генератор е инспирирана от Patidaр и Sud [130]. В тяхната статия
псевдослучайният генератор на битове е изграден от следните две
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стандартни изображения на Chirikov:
p1,t+1 = p1,t + K1 sin(x1,t )
x1,t+1 = p1,t+1 + x1,t
p2,t+1 = p2,t + K2 sin(x2,t )

(3.8)

x2,t+1 = p2,t+1 + x2,t ,
където началните стойности p1,t , x1,t , p2,t и x2,t се вземат по модул
2π. Итерациите стартират чрез инициализиране на четирите реални
числа: (p1,0 , x1,0 , p2,0 , x2,0 ) ∈ [0, 2π) и параметрите K1 и K2 с реални
числа по-големи от 18.9. Псевдослучайните битове се генерират чрез
сравнение между двете изображения използвайки следната функция
(3.9):

1 ако p2,t+1 > x1,t+1
h(p2,t+1 , x1,t+1 ) =
.
(3.9)
0 ако p2,t+1 ≤ x1,t+1
Псевдослучайната последователност от горната схема се произвежда чрез използване на две стойности от стандартните изображения
на Chirikov. За да се използват всички изчислени стойности при
пресмятане на изходната редица се предлага нова схема генерираща
псевдослучайни битове [158] чрез добавяне към горния генератор на
втора прагова функция (3.10):

1 ако p1,t+1 > x2,t+1
.
(3.10)
j(p1,t+1 , x2,t+1 ) =
0 ако p1,t+1 ≤ x2,t+1
След това получената двойка битове от h и j се „свива“ чрез свиващото правило на Jabri, Таблица 1.1. Предложената схема се описва
със следните стъпки:
Алгоритъм 3.2. (3.2)[Псевдослучаен генератор на битове базиран
на стандартното изображение на Chirikov филтрирано чрез свиващото правило на Jabri]
Стъпка 1: Определят се началните стойности на
(p1,0 , x1,0 , p2,0 , x2,0 ) ∈ [0, 2π), (K1 , K2 ) ∈ (18, 9, ∞) от (3.8).
Стъпка 2: Пресмята се поредната итерация на (3.8).
В резултат се получават четири реални стойности
p1,t+1 , x1,t+1 , p2,t+1 и x2,t+1 .
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Стъпка 3: Получените в Стъпка 3 реални стойности
p1,t+1 , x1,t+1 , p2,t+1 и x2,t+1 се заместват съответно във функции (3.9) и (3.10). В резултат се получават два бита ht и
jt .
Стъпка 4: Получените в Стъпка 3 два бита ht и jt се подлагат на свиващото правило на Jabri.
Стъпка 5: Преминаване към Стъпка 2, докато се достигне
дължината L на ключовата гама.
Алгоритъм 3.2 е софтуерно моделиран на C++ чрез Dev-C++
5.0 beta 9.2 (4.9.9.2) средата с Mingw/GCC 3.4.2. Получено е изходно
множество от 1000 редици по 1000000 всяка. Използват се следните
начални стойности: p1,0 = 2.56, x1,0 = 3.05, p2,0 = 1.24, x2,0 = 3.27,
K1 = 1500 и K2 = 2100.37. Тестването на новата схема е извършено
със статистическите пакети NIST, DIEHARD and ENT. Регистрира
се сто процентово преминаване на всички извършени статистически
тестове.
Следва синтезирането на псевдослучаен генератор на битове,
който използва две изображения на Tinkerbell. Изображението на
Tinkerbell [37] е двумерна дискретна динамична система, която се
описва със следните уравнения:
xn+1 = x2n − yn2 + axn + byn
yn+1 = 2xn yn + cxn + dyn ,

(3.11)

където a = 0.9, b = −0.6013, c = 2.0 и d = 0.50. Конструира се нов
псевдослучаен числов алгоритъм, чрез модифициране на решенията на две изображения на Tinkerbell. Предложеният генераратор е
базиран на следните уравнения:
2
+ ax1,n + by1,n
x1,n+1 = x21,n − y1,n

y1,n+1 = 2x1,n y1,n + cx1,n + dy1,n
2
x2,m+1 = x22,m − y2,m
+ ax2,m + by2,m

(3.12)

y2,m+1 = 2x2,m y2,m + cx2,m + dy2,m ,
където началните стойности x1,0 , y1,0 , x2,0 и y2,0 се използвани като
ключ.
Алгоритъм 3.3. (3.3)[Псевдослучаен генератор базиран на изображението на Tinkerbell]
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Стъпка 1: Определят се началните стойности x1,0 , y1,0 , x2,0
и y2,0 от двете изображения на Tinkerbell от уравнение (3.12).
Стъпка 2: Първото и второто изображение на Tinkerbell от
уравн. (3.12) се итерират съответно M и N пъти, където
M 6= N .
Стъпка 3: Пресмята се поредната итерация на уравн. (3.12)
и в резултат се получават две реални числа y1,n и y2,m . Те се
подлагат на следобработката:
sj = abs(mod(integer(y1,n+i × 109 ), 2)
sj+1 = abs(mod(integer(y2,m+i × 109 ), 2),

(3.13)

където abs(x) връща абсолютната стойност на x, integer(x)
връща цялата част на x, изпуска се стойността след десетичната запетая, а mod(x, y) връща остатъка при делението
на x с y. Получават се два изходни бита sj и sj+1 .
Стъпка 4: Преминаване към Стъпка 3 докато изходния битов поток се генерира.
Предложената схема е моделирана на C++ с използване на
следните начални стойности: x1,0 = −0.145622309652631, y1,0 =
−0.742799703451115, M = 730, x2,0 = −0.634155080322761, N = 830,
и y2,0 = −0.332344590085382, които образуват ключ K1. Новият алгоритъм има шест параметъра, които образуват ключа. Това са x1,0 ,
y1,0 , M , x2,0 , y2,0 , и N . В случая е използвана точност от 10−9 и следователно ключовото пространство има дължина не по-малка от 2183 .
Направено е сравнение на дължината на ключа на предложения метод с някои други подобни методи като [77], [110] и [129]. Ключовата
битова дължина от 2183 е по-голяма от другите посочени дължини
и достатъчна за да се противодейства на атаката на изчерпващото
търсене [39]. За изследване чувствителността към началните условия е изследван корелационния коефициент [36], [61]. Пресмятането
е извършено преди и след незначителна модификация на ключовото пространство на новия псевдослучаен генератор. Корелационният
коефициент rab между два байта (ai , bi ) се пресмята по следния начин според [61]. Корелационният коефициент може да варира в интервал rab ∈ [−1.00; +1.00]. Стойности от 0.00 до 0.30 (-0.30 до 0.00)
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се интерпретират като много ниска положителна (отрицателна) корелация. Близостта до нулата се възприема като липса на линейна
връзка [10].
Пресметнати са корелационни коефициенти на съответните байтове от първите и вторите генерирани редици. Вижда се, че предложеният генератор не запазва никакви линейни зависимости между
наблюдаваните байтове. Пресметнатите корелационни коефициенти
са много близо до нулата. Изобщо, получените корелационните коефициенти са аналогични с резултатите от други схеми за генериране
на псевдослучайни числа: [36], [78] и [172].
Скоростта на модела на новия генератор е измерена на персонален компютър 2.8 GHz Pentium IV. Извършено е сравнение на
скоростите постигнати от Алгоритъм 3.3 и резултати докладвани
в [169], [173] и [179]. Данните показват, че предложеният генератор
на битове има удовлетворителна скорост.
Дължината на периода и линейната сложност на сто изходни редици с дължини от L=100,000 бита от Алгоритъм 3.3 са пресметнати
чрез SAGE [143]. Резултатите са аналогични на получените от Kanso
и Smoui [101]. Всяка тествана двоична редица има дължина на периода равна на L и линейна сложност от (L/2) ± 1.
Извършено е статистическо тестване върху 1000 изходни редици
с по 1,000,000 бита всяка. Изследванията показват, че генераторът
може да осигури високо ниво на защита в критични криптографски
приложения.
Предлага се псевдослучаен генератор на битове базиран на изображението на Zaslavsky. Изображението на Zaslavski [181] се формулира чрез следната динамична система:
yn+1 = mod(yn + ν(1 + µzn ) + ǫνµ cos(2πyn ), 1)
zn+1 = e−r (zn + ǫ cos(2πyn )),

(3.14)

където
µ=

1 − e−r
,
r

(3.15)

r = 3.0, ν = 400/3 и ǫ = 0.3.
Предложената схема е изградена от следните стъпки:
Алгоритъм 3.4. (3.4)[Псевдослучаен генератор базиран на изображението на Zaslavsky]
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Стъпка 1: Определят се началните стойности y0 и z0 от
уравн. (3.14), и дължината на двоичния поток L.
Стъпка 2: Изображението на Zaslavsky map се итерира за
L1 пъти.
Стъпка 3: Пресмята се поредната итерация на уравн. (3.14)
и в резултат се получават две реални числа yn и zn . Числото
zn се подлага на следобработката:
si = mod(abs(integer(zn × 109 ))), 2),
където integer(x) връща цялата част на x, изпуска се стойността след десетичната запетая, abs(x) връща абсолютната стойност на x, а mod(x, y) връща остатъка при делението
на x с y. Получава се един изходен бит si .
Стъпка 4: Преминава се към Стъпка 3 докато се достигне
дължината на изходния поток L.
Новият псевдослучаен генератор на битове базиран на изображението на Zaslavsky е моделиран на C++ със следните начални
стойности: y0 = 0.587201561347, z0 = −0.28432144902 и L1 = 120.
Сигурността на новата схема е потвърдена с пакетите NIST [136],
DIEHARD [119] и ENT [170]. Проведените статистически анализи
показват, че предложеният псевдослучаен генератор на битове базиран на изображението на Zaslavsky, Алгоритъм 3.4, е кандидат за основен изграждащ елемент в различни криптографски приложения,
които изискват равномерно разпределени битови редици.
Предлага се и се изучава псевдослучаен генератор базиран на два
полинома на Chebyshev. Полиномиалното изображение на Chebyshev
[108], [183] Tn (x) : R → R от n-та степен е рекурсивно дефинирано
като
Tn (x) = 2xTn−1 (x) − Tn−2 (x),
(3.16)
където n ≥ 2, x ∈ [−1, 1], T0 (x) = 1 и T1 (x) = x. Полиномът Tn (x)
може да бъде представен с използване на косинус:
Tn (x) = cos(n arccos(x)).

(3.17)

Полиномът на Chebyshev, ограничен в интервала [−1, 1], е популярно
хаотично изображение Tn (x) : [−1, 1] → [−1, 1] за всяко n > 1.
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Вземайки под внимание свойствата на полиномите на Chebyshev,
преодолявайки слабостите на периодичността на косинусовата функция и риска от прилагането на директно обратима атака, тук се
предлага нова криптографска схема, която комбинира решенията от
уравн. (3.17) с опростена прагова функция. Алгоритъмът е модификация на работата на V. Patidar, K. K. Sud и N. K. Pareek [131].
Техният псевдослучаен генератор на битове е базиран на две логистични изображения стартиращи със случайни, независими едни от
други, начални стойности: (x0 , y0 ∈ (0, 1) и x0 6= y0 )
xn+1 = 4xn (1 − xn )

yn+1

= 4yn (1 − yn ) .

(3.18)

Потокът от битове е генериран чрез сравнение на изходите от двете
логистични изображения по следния начин:

1 за xn+1 > yn+1
.
(3.19)
g(xn+1 , yn+1 ) =
0 за xn+1 ≤ yn+1
В предложената схема логистичните изображения са заместени със
следните изображения на Chebyshev:
Tn+i (x) = cos((n + i) arccos(x))
Tn+i (y) = cos((n + i) arccos(y))

(3.20)

където началните условия са i, n ∈ N и (x, y) ∈ [−1, 1), x 6= y.
Алгоритъм 3.5. (3.5)[Псевдослучаен генератор базиран на изображението на Chebyshev]
Стъпка 1: Определят се началните стойности i, n ∈ N и
(x, y) ∈ [−1, 1), x 6= y, от уравн. (3.20).
Стъпка 2: Пресмята се поредната итерация на уравн. (3.20)
и в резултат се получават Tn+i (x) и Tn+i (y).
Стъпка 3: Прилага се праговата функция g:

1 при Tn+i (x) > Tn+i (y)
g(Tn+i (x), Tn+i (y)) =
0 при Tn+i (x) ≤ Tn+i (y)

. (3.21)

Получава се един изходен бит si .
Стъпка 4: Преминава се към Стъпка 3 докато се достигне
дължината на изходния поток L.
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Предложеният псевдослучаен генератор на битове е моделиран
на C++ при следните начални стойности: x = 0.9798292345345,
y = −0.4032920230495034, n = 2 и i = 0. Сигурността на новата схема
е потвърдена с пакетите NIST [136], DIEHARD [119] и ENT [170]. Новият Алгоритъм 3.5 може да осигури достатъчна сигурност в криптирането на файлове. Препоръчват се следните изисквания към неговото използване: извършване на изчисленията при използване на
аритметика с произволно зададена точност; избор на много големи
числа n и i, n 6= i; извършване на многократно криптиране.
Следва моделирането на модифициран вариант на псевдослучаен
генератор базиран на изображението на Chebyshev. Реалните числа,
решения на два полинома на Chebyshev, се подложени на следобработка и комбинирани с прагова функция, за да се получи двоична,
псевдослучайна редица. Двете изображения се дават по следния начин:
x(n + 1) = Tk (xn ) = cos(k × arccos(xn ))
(3.22)
y(m + 1) = Tl (ym ) = cos(l × arccos(ym )),
където (xn , ym ) ∈ [−1, 1] и (k, l) ∈ [2, ∞) са управляващи параметри.
Началните стойности x(0), y(0) и параметрите (k, l) се използват като
част от ключа.
Алгоритъм 3.6. (3.6)[Модифициран псевдослучаен генератор базиран на изображението на Chebyshev]
Стъпка 1: Определят се началните стойности x(0), y(0), k
и l от двата полинома на уравн. (3.22).
Стъпка 2: Двете уравнения от формула (3.22) се итерират
съответно K0 и L0 брой пъти, където K0 и L0 са различни
константи.
Стъпка 3: Итерациите на (3.22) продължават и в резултат се получават две реални числа x(n) и y(m).
Стъпка 4: Получените две реални числа се подлагат на следобработката:
x(n) = mod(f loor(abs(x(n) × 1014 ), 2)
y(m) = mod(f loor(abs(y(m) × 1014 ), 2),

(3.23)

където f loor(x) връща стойност, която е най-близкото цяло
число, по-малко или равно на x.
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Стъпка 5: Прилага се праговата функция g от уравн. (3.24):

1 ако x(n) > y(m)
,
(3.24)
g(x(n), y(m)) =
0 ако x(n) ≤ y(m)
и така се генерира псевдослучаен бит.
Стъпка 6: Преминаване на Стъпка 3, докато се достигне
търсената дължина на псевдослучайната битова редица.
Сигурността на новият алгоритъм е изследвана с пакетите NIST
[136], DIEHARD [119] и ENT [170]. Използвани са следните начални
стойности: x(0) = 0.9798292345345, y(0) = −0.4032920230495034, k =
2.995 и l = 3.07 Успешно се преминават всички проведени тестове.
Изображението на Duﬃng е двумерна, дискретна динамична система, която взема точка (un , vn ) от равнината и я изобразява в нова
точка. Изследва се псевдослучаен генератор на битове, който е базиран на две изображения на Duﬃng, които се дават чрез:
u1,n+1 = v1,n
u2,m+1 = v2,m

3
v1,n+1 = −bu1,n + av1,n − v1,n
3
v2,m+1 = −bu2,m + av2,m − v2,m
.

(3.25)

Те зависят от константите a и b, които обикновено се вземат със
стойности a = 2.75 и b = 0.2, за да се породи хаотично поведение.
Инициализиращите стойности u1,0 , v1,0 , u2,0 и v2,0 се приемат като
част от ключа.
Алгоритъм 3.7. (3.7)[Псевдослучаен генератор базиран на изображението на Duﬃng]
Стъпка 1: Определят се началните, инициализиращи стойности u1,0 , v1,0 , u2,0 and v2,0 от (3.25).
Стъпка 2: Двете изображения от (3.25) се итерират M0 и
N0 брой пъти, съответно, където M0 и N0 са различни, целочислени константи.
Стъпка 3: Итерациите на (3.25) продължават и в резултат се получават две реални числа v1,n и v2,m .
Стъпка 4: Получените две реални числа се подлагат на следобработката h от (3.26):

1 ако v1,n > v2,m
,
(3.26)
h(v1,n , v2,m ) =
0 ако v1,n ≤ v2,m
33

и така се генерира псевдослучаен бит.
Стъпка 5: Преминаване към Стъпка 3 докато се достигне
дължината на псевдослучайната редица.
Сигурността на новият алгоритъм е изследвана с пакетите NIST
[136], DIEHARD [119] и ENT [170]. Използвани са следните начални стойности: u1,0 = −0.04, v1,0 = 0.2, u2,0 = 0.23 и v2,0 = −0.13.
Предложенията Алгоритъм 3.7 притежава изходна редица, която е
неразличима от случайната и може да осигури защита на данните в
комуникационните системи.
Изложението продължава с разглеждане на многомерна непрекъсната нелинейна динамична система. Тя се дефинира чрез пространството на състоянията Rn (фазовото пространство) описващо
моментното състояние на системата, където n са степените на свобода (минималният брой обобщени координати, необходими за описанието на системата), и еволюционен оператор φ, описващ времевите
промени на това състояние. Еволюционният оператор е семейство от
функции φt : Rn → Rn , които изобразяват текущото състояние на
системата в нейното бъдещо състояние след време t. Операторът φt
удовлетворява условията φ(x) = x и φt+s (x) = φt [φs (x)]. Динамичната система е нелинейна, ако φt (c1 x1 + c2 x2 ) 6= c1 φt (x1 ) + c2 φt (x2 ),
където c1 и c2 са константи. Функцията φt може да бъде дефинирана
чрез система от обикновени диференциални уравнения.
Разглеждат се многомерните непрекъснати автономни нелинейни
динамични системи представени чрез следната система от обикновени диференциални уравнения
ẋ k = fk (x1 , x2 , . . . , xn ; r, µ1 , . . . , µn ),

(3.27)

където k = 1, 2, . . . , n, и fk (0, 0, . . . , 0; r, µ1 , . . . , µn ) = 0, т.е. системата
(3.27) е хомогенна. Елементите r и µ са параметри, а fk – реални
функции на променливите xk , k = 1, 2, . . . , n. При използване на три
променливи x, y и z, системата (3.27) е възможно да се запише в
следния вид:
ẋ = f (x, y, z; r)

ẏ

= g(x, y, z; r)

ż = h(x, y, z; r) .

(3.28)

През 1963, Lorenz представя най-известния хаотичен атрактор
чрез система от три обикновени диференциални уравнения , т.н. конвекционни уравнения [116]:
ẋ = σ(y − x)

ẏ

= x(r − z) − y
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ż = xy − bz ,

(3.29)

където параметрите σ, r и b са положителни реални числа. Системата е хаотична, когато σ = 10.0, r = 28.0 и b = 8/3. Класическото
изображение на странния атрактор е подобно на пеперуда. Системата на Lorenz (3.29) показва силна чувствителност към началните
условия. За получаване на нов псевдослучаен генератор на двоични
редици в този раздел се предлага изходния поток от пресмятането на системата (3.29), решавана с метода на Рунге-Кута [45], да се
филтрира чрез бент булева функция. Синтезиран е следният псевдослучаен генератор
Алгоритъм 3.8. (3.8)[Псевдослучаен генератор базиран на атрактора на Lorenz, филтриран чрез бент булева функция]
Стъпка 1: За решаването на системата (3.29) се използва
метода на Рунге-Кута от 3-степен. Определя се стъпката
h, краищата на интервала a и b, и началните стойности на
x 0 , y 0 и z0 .
Стъпка 2: Пресмята се поредната итерация от системата
(3.29). В резултат се получават три реални стойности x, y
и z.
Стъпка 3: Получените реални стойности x и y се конвертират до техните двоични еквиваленти, съответно xb и yb .
Стъпка 4: Към двоичните числа xb и yb се прилага операция
XOR, за да се получи двоичното число v = xb ⊕ yb .
Стъпка 5: Битовете от двоичното число v се филтрират
с бент булевата функция f (x) от (2.10), за k равно на половината от двоичната дължина на v. И така се генерира
псевдослучаен бит.
Стъпка 6: Преминаване към Стъпка 2 докато се достигне
търсената дължина на псевдослучайната редица.
Моделирането на Алгоритъм 3.8 е извършено със стъпка h =
0.01. За x, y и z са използвани 32 битови реални променливи. Бент
функцията от (2.10) се взема за k = 16, т.е. f (x) = x1 x2 ⊕ x3 x4 ⊕ · · · ⊕
x31 x32 . При всяка итерация се замества с битовите стойности от v,
номерирани отдясно наляво, от 1 до 32. След пресмятането на f (x),
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се получава изходен псевдослучаен бит. Всички 17 теста от NIST test
suite са преминати успешно.

4

Защита на изображения чрез криптографски алгоритми

В началото на настоящата глава е направено кратко въведение в
растерните изображения. Предложените алгоритми в настоящия дисертационен труд се използват за защита на цветни BMP изображения, които използват цветовия модел RGB (red-червен, green-зелен,
blue-син). Приема се, че входното изображение е с размери m × n
px, където m е броят на редовете и n е броят на колоните. Криптирането се извършва върху цветни 24 bits/px изображения във формат BMP. Източник на тестовите изображения е Signal and Image
Processing Institute от University of Southern California, който поддържа база от данни с дигитални изображения [188]. Селектираните
оригинални изображения са в TIFF формат и целите на изследването са конвертирани в BMP формат. Изображенията са следните: от
4.1.01 до 4.1.08 са с размер 256×256 px и от 4.2.01 до 4.2.07 са с размер от 512×512 px. От криптирането се изключва заглавната част
на входните BMP файлове. Предлага се следната схема за защита
на изображения:
Алгоритъм 4.1. (4.1)[Схема за защита на изображения чрез преместващ регистър с обратна връзка и пренос филтриран чрез функцията на Jabri]
Стъпка 1: Прескача се заглавната част на входния BMP
файл.
Стъпка 2: Чрез Алгоритъм 2.3 се генерират 8 × m × n псевдослучайни байта.
Стъпка 3: Пикселните байтови данни се обхождат отляво
надясно по редове започвайки от долния ляв ъгъл, като се под36

лагат на операция XOR с генерираните псевдослучайни байтове.
На Фигура 4.1(а) е показано оригиналното изображение 4.2.01
(Splash) и съответното му криптирано изображение Фигура
4.1(б) чрез използване на ключ K1: A84168B07590F5F3CF52709F4
8B45176BC592B69597010C05402D805B7C37EF3.

а)

б)

Фигура 4.1: Оригиналното изображение 4.2.01 (Splash) и
съответното му криптирано с ключ K1 изображение.
Изображението от 4.1(б) не съдържа хомогенни зони, не се наблюдава визуална информация, която да се извлече. Оригиналното
изображение е визуално неотличимо. Хистограмен анализ на оригиналното изображение 4.2.03 (Mandrill) и съответното му криптирано изображение показва равномерна разпределеност на честотата на
цветовите стойности.
Съседните пиксели в оригиналните изображения притежават висока линейна зависимост в хоризонтална, вертикална и диагонална
посока. Тази линейна зависимост се изразява чрез корелационния
коефициент. В този случай в пресмятането участват обобщените 24
битови цветови стойности на всеки пиксел. Таблично се показват хоризонталните, вертикалните и диагоналните корелационни коефициенти на входните (оригинални) изображения и техните криптирани
версии с ключ K1. При пресмятанията са включени всички двойки хоризонтални, вертикални и диагонални пиксели от входните и
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криптираните изображения. Резултатите от експеримента сочат, че
при използване на предложеният алгоритъм не се запазват линейни
зависимости при наблюдаваните пиксели във всички посоки, като
получените стойности при криптираните файлове са много близко
до 0.00.
Изследването на чувствителността към началните условия е отново свързана с корелационния коефициент. Алгоритмите за криптиране на изображения трябва да са много чувствителни по отношение
на секретния ключ, т.е. към негови малки модификации.
Селектираните 15 изображения са криптирани с три
много сходни секретни ключа. Резултатите са таблично
обобщени. Имената на изображенията, които завършват с
"k_1"означават криптиране с ключ K1, с "k_2"означават
криптиране
с
ключ
K2:
B84168B07590F5F3CF52709F48
B45176BC592B69597010C05402D805B7C37EF3,
и с "k_3"означават криптиране с ключ K3: C84168B07590F5F3C
F52709F48B45176BC592B69597010C05402D805B7C37EF3.
Получените корелационни коефициенти са много близки до 0.00.
Новата криптираща схема е силно чувствителна към използваните
секретни ключове.
Ентропията H(X) е статистическа мярка за неопределеността
(несигурността, безпорядъка) на източника на съобщение в теорията на информацията [140]. Определя са като:
H(X) = −

255
X

p(xi )log2 p(xi ),

(4.1)

i=0

където X е случайна променлива, p(xi ) е плътността на вероятността
(probability mass function) в срещанията на символ xi . Нека дълбочината всеки цвят (червен, зелен или син) е N = 256. Идеалната ентропия, свързана с истинска случайна редица има стойност H(X) = 8.
Ентропия на червените, зелените и сините канали на пикселите
от входните и криптираните изображения са пресметнати и обобщени таблично. От получените стойности следва, че ентропията на
криптираните изображения е много близко до най-добрата възможна
теоретична стойност, което индикира, че предложеният алгоритъм
е достатъчно сигурен срещу атака през ентропийните стойности.
При алгоритмите за защита на изображения типично свойство
е те да бъдат силно чувствителни към незначителни изменения в
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оригиналните изображения. Нивото на отклонение може да бъде изчислено чрез пресмятане на NPCR и UACI [61], [176].
За изображенията от 4.1.01 до 4.1.08 са получени средни NPCR
стойности за червения цвят 99.588, зеления цвят 99.5956 и синия
цвят 99.5895. Тези стойности са по-големи от критичните стойнос∗
∗
∗
ти N0.05
= 99.5693, N0.01
= 99.5527 и N0.001
= 99.5341. За изображенията от 4.2.01 до 4.2.07 са получени средни NPCR стойности за
червения цвят 99.6017, зеления 99.5956 и синия 99.5895. И тези стой∗
∗
ности са по-големи от критичните N0.05
= 99.5893, N0.01
= 99.5810
∗
и N0.001 = 99.5717. Експерименталните резултати от пресмятането на UACI стойностите са показани в таблица. Получените стойности за изображения от 4.1.01 до 4.1.08 попадат в необходими∗
∗
∈(33.2824, 33.6447), U0.01
∈(33.2255, 33.7016),
те интервалите: U0.05
∗
U0.001 ∈(33.1594, 33.7677), и за изображенията от 4.2.01 до
∗
4.2.07 също попадат в интервалите: U0.05
∈(33.3730, 33.5541),
∗
∗
U0.01 ∈(33.3445, 33.5826), U0.001 ∈(33.3115, 33.6156). Резултатите от
изчисляването на NPCR и UACI индикират, че новата схема има
висока чувствителност при незначителни промени в оригиналните
изображения, което показва нейната устойчивост на диференциален
криптоанализ.
Предложеният алгоритъм за защита на изображения базиран на
преместващ регистър с обратна връзка и пренос филтриран чрез
функцията на Jabri предлага криптиране с 256 битова дължина на
ключа. Теоретичните му и експериментално статистическите изследвания доказват неговата пригодност за защита на 24 bits/px изображения.
Предлага се следната схема за защита на изображения:
Алгоритъм 4.2. (4.2)[Схема за защита на изображения чрез атрактора на Lorenz]
Стъпка 1: Прескача се заглавната част на входния BMP
файл.
Стъпка 2: Чрез Алгоритъм 3.8 се генерират 8 × m × n псевдослучайни байта.
Стъпка 3: Пикселните байтови данни се обхождат отляво
надясно по редове започвайки от долния ляв ъгъл, като се подлагат на операция XOR с генерираните псевдослучайни байтове.
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Чрез предложеният Алгоритъм 4.2 са криптирани изображенията от 4.1.01 до 4.1.08 от [188].
Криптираните изображения не съдържат еднородни цветови области. Оригиналните изображения са визуално неразличими.
Хистограмният анализ е извършен върху изображението 4.1.08
Jelly beans. Хистограмите на криптираните изображения са равномерно разпределени по ординатата и не издават информация за извършване на статистически атаки.
Информационната ентропия за избраните изображения е пресметната според (4.1). От изчислените стойности следва, че ентропията на червените, зелените и сините канали на криптираните изображения е изключително близко до теоретичната стойност 8.00, което
говори, че предложената схема за защита на изображения чрез атрактора на Lorenz e способна да противодейства срещу ентропийна
атака.
Хоризонтални, вертикални и диагонални корелационни коефициенти между съседните пиксели на входните (оригинални) и криптираните изображения са пресметнати, като участват 24 bits/px цветови стойности. Всички получени резултати са близки до 0.00. Предложеният Алгоритъм 4.2 е изследван за устойчивост срещу диференциален криптоанализ чрез пресмятане на NPCR и MAE (mean
absolute error- средна абсолютна грешка).
Средните стойности от пресмятане на NPCR са: за червения
канал 99.6155, зеления канал 99.6384 и синия канал 99.6033. Тези
∗
стойности са по-големи от критичните минимуми N0.05
= 99.5693,
∗
∗
N0.01 = 99.5527, и N0.001 = 99.5341 [176]. MAE тестовите резултати
от предложената криптираща система са показани в таблица. Счита се че стойности над 20.0 са приемливи за криптографска схема
за защита на изображенията. Получените резултати са по-високи от
стойностите: 35.13 [56] и 40.8971 [34]. Резултатите от експерименталните изследвания сочат предложената схема за защита на изображения, Алгоритъм 4.2, като удовлетворяваща основните криптографски изисквания за защита на информацията и на тази основа тя успешно може да се използва и защита на критични лични и служебни
данни.
Предлага се следния криптографски алгоритъм модификация на
класическата субституционно-пермутационна схема [80], преместването по колони с използване на маскираща процедура [84] и дифузносубституционния модел [129]. В синтезираната схема преместването
на всеки пиксел е базирано на псевдослучайна пермутация съчетано
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със субституция. По този начин тази деривативна схема има свойствата на двурундов, пермутационно-субституционен алгоритъм за
криптиране на цветни изображения. Базиран е на уникална комбинация от изходните битове на Алгоритъм 3.6 и Алгоритъм 3.7.
Разглеждат се входни 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
пиксела чрез пренареждане и модифициране на пикселните данни от
входното изображение чрез модифицираният псевдослучаен генератор базиран на изображението на Chebyshev (Алгоритъм 3.6). На
втори етап, се генерира криптирано изображение C с размери m × n
чрез модифициране на буферните пикселни стойности чрез псевдослучайния генератор базиран на изображението на Duﬀung (Алгоритъм 3.7). Процесът на криптиране започва с празно буферно BMP
изображение B ′ . Входните пикселни данни се обхождат последователно отляво надясно по редове започвайки отдолу нагоре.
Алгоритъм 4.3. (4.3)[Схема за защита на изображения чрез изображението на Duﬃng и изображението на Chebyshev]
Стъпка 1: Чрез Алгоритъм 3.6 се генерират m0 и n0 битови псевдослучайни числа i′ и j ′ , които се трансформират по
модул m и n, съответно.
Стъпка 2: Повтаря се Стъпка 1 докато се попадне на непосетен пиксел с координати (i′ , j ′ ) в буферното изображение
B′.
Стъпка 3: Чрез Алгоритъм 3.6 се генерират 24 бита.
Стъпка 4: Пиксел b(i′ , j ′ ) от буферното изображение се получава чрез операция XOR между пиксел p(i, j) от входното
изображение и генерираните 24 бита от Стъпка 3.
Стъпка 5: Повтарят се Стъпки 1-4 докато всички пиксели
от входното изображени се обработят. В резултат се получава буферното изображение B.
Стъпка 6: Чрез Алгоритъм 3.7 се генерират m×n×24 бита.
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Стъпка 7: Криптираното изображение C се получава чрез
операция XOR между битовете генерирани в Стъпка 6 и битовете от полученото буферното изображение B в Ст.5.
Препоръчва се многократно криптиране с предложения алгоритъм. Използва се следното начално зареждане, което образува ключ
К1: x(0) = 0.9798292345345, y(0) = −0.4032920230495034, k = 2.995,
l = 3.07, u1,0 = −0.04, v1,0 = 0.2, u2,0 = 0.23, v2,0 = −0.13. Шестнадесет 24 bits/px цветни изображения са криптирани за проведените
тестове. Изображенията са селектирани отново от [188]. Изображенията са следните: от 4.1.01 до 4.1.08 са с размер 256×256 px и от
4.2.01 до 4.2.07 са с размер от 512×512 px, и House с размер 512×512
px.
Предложената схема има осем параметъра, образуващи секретния ключ: x(0), y(0), k, l, u1,0 , v1,0 , u2,0 , v2,0 . Следвайки „IEEE ﬂoatingpoint standard“ [186], където е посочено, че изчислителната точност
на 64-битовите реални (double-precision) числа е около 10−15 тук се
приема изчислителна сложност от 10−14 . По този начин ключовото
пространство има дължина повече от 10113 ≈ 2375 . Тази дължина
е достатъчна за да се предотврати атаката на изчерпващото търсене [39] и по-голяма от ключовите пространства на алгоритмите за
криптиране на изображения предложени в [56], [62], [73] и [118].
В допълнение, броят на предварителните итерации на Алгоритъм
3.6 и Алгоритъм 3.7: K0 , L0 , M0 и N0 може да се използва като част
от ключовото пространство. Предложеният алгоритъм е анализиран
чрез опростена визуална инспекция между входните изображения
и съответните им криптирани изображения. Визуалното наблюдение не намери връзка между анализираните оригинални и получени
изображения. Криптираното изображение не съдържа константни
региони в разпознаваем цвят или текстура. Синтезираната схема за
защита на изображение, базирана на хаотични изображения, прекъсва визуалната връзка на криптираните с оригиналните изображения. Получени са хистограмите на червения, зеления и синия канал
на входните и криптираните изображения чрез новата криптираща
схема. Хистограмите на криптираното изображение са равномерно
разпределени и чувствително различни от тези на входното изображение. В допълнение на визуалния анализ са пресметнати средните
стойности на трите цветови канала– за всички криптирани изображения се потвърждава равномерната разпределеност на червения,
зеления и синия канал.
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Анализът на информационната ентропия за входните тестови
изображения е изчислена по (4.1). Получените стойности са изключително близки до най-добрата възможна теоретична стойност от
8.00. Това е индикация, че предложеният алгоритъм за защита на
изображения е надеждно сигурен срещу атаката на информационната ентропия.
Пресметнати са хоризонталните, вертикалните и диагоналните
корелационни коефициенти между съседните пиксели. Получените
стойности са много близко до 0.00. Резултатите са аналогични с подобни криптиращи изображения алгоритми в [61], [62], [73] и [118].
За изследване чувствителността към пренебрежимо малки изменения в оригиналните изображения са пресметнати стойностите
на NPCR и UACI. Получените NPCR са по-големи от критичните стойности [176], а UACI стойностите са в допустимите интервали [176]. Резултатите показват новата схема за криптиране на изображения като високо чувствителна към малки промени в оригиналните
изображения и с големи съпротивителни сили срещу диференциални атаки. При изследването избраните изображения са криптирани с 3 ключа, които се различават незначително един от друг– K1,
K2:(x(0) = 0.9798292345346, y(0) = −0.4032920230495034, k = 2.995,
l = 3.07, u1,0 = −0.04, v1,0 = 0.2, u2,0 = 0.23, v2,0 = −0.13) и K3
(x(0) = 0.9798292345347, y(0) = −0.4032920230495034, k = 2.995,
l = 3.07, u1,0 = −0.04, v1,0 = 0.2, u2,0 = 0.23, v2,0 = −0.13). Новата криптираща схема е силно чувствителна към промени в ключа:
изчислените коефициенти са много близко до 0.00. Не се наблюдават
връзки на декриптираните с оригиналното изображение.
Скоростта на модела на предложената схема за криптиране е измерена при работа върху изображения с размери 256 × 256 px – 0.19
сек. и 512 × 512 px – 0.61 сек. на персонален компютър 2.8 GHz
Pentium IV. В сравнение със скоростите постигнати от Алгоритъм
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4.3 и резултати докладвани в [82], [129] и [169]. Данните показват, че
предложеният генератор на битове има приемлива скорост.

Заключение

Основните резултати и приноси в дисертационния труд са следните:
Предлага се теоретичен подход за синтез на криптографски
алгоритми за защита на информацията в следните направления:
1. В областта на разработването на псевдослучайни криптиращи алгоритми чрез преместващи регистри с обратна връзка са
изследвани девет криптографски алгоритъма:
• Сумиращ генератор изпълнен с N -преместващи регистри с обратна връзка и пренос с различна адичност, Алгоритъм 1.1;
• Сумиращ-свиващ p-адичен псевдослучаен генератор, Алгоритъм 1.3;
• Модифициран самосвиващ генератор изпълнен с преместващ
регистър с обратна връзка и пренос, Алгоритъм 2.1.
• Нов модифициран самосвиващ генератор изпълнен с преместващ регистър с обратна връзка и пренос, Алгоритъм 2.2.
• Самосвиващ генератор на основата на 2-адичен преместващ регистър с обратна връзка и пренос и свиващата функция на
Jabri, Алгоритъм 2.3.
• Самосвиващ псевдослучаен генератор на битове изпълнен с pпреместващ регистър с обратна връзка и пренос, Алгоритъм
2.4.
• Вариант на MBSG изпълнен със същото свиващо правило, което е приложено върху преместващ регистър с обратна връзка
и пренос.
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• Редактиращ битове-търсещ генератор базиран на преместващ
регистър с обратна връзка и пренос, Алгоритъм 2.5 с експериментално паралелно криптиране.
• Филтриране на преместващ регистър с обратна връзка и пренос
чрез бент булева функция, Алгоритъм 2.6.
2. В областта на повишаване скритостта на комуникационните системи са изследвани два криптографски алгоритъма:
• Метод за синтезиране на перфектни двумерни масиви, раздел
1.5
• Алгоритъм за обработка на сигнали без загуба на информация,
раздел 1.6
3. В областта на синтезирането на криптографски алгоритми за генериране на псевдослучайни двоични редици чрез нелинейни динамични системи са изследвани осем криптографски алгоритъма:
• Псевдослучаен генератор на битове базиран на стандартното
кръгово изображение, Алгоритъм 3.1.
• Псевдослучаен генератор на битове базиран на стандартното
изображение на Chirikov филтрирано чрез свиващото правило
на Jabri, Алгоритъм 3.2.
• Псевдослучаен генератор базиран на изображението на
Tinkerbell, Алгоритъм 3.3.
• Псевдослучаен генератор базиран на изображението на
Zaslavsky, Алгоритъм 3.4.
• Псевдослучаен генератор базиран на изображението на
Chebyshev, Алгоритъм 3.5.
• Модифициран псевдослучаен генератор базиран на изображението на Chebyshev, Алгоритъм 3.6.
• Псевдослучаен генератор базиран на изображението на Duﬃng,
Алгоритъм 3.7.
• Псевдослучаен генератор базиран на атрактора на Lorenz, филтриран чрез бент булева функция, Алгоритъм 3.8.
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4. В областта на моделиране на криптографски алгоритми за защита
на изображения са изследвани три криптографски алгоритъма:
• Схема за защита на изображения чрез преместващ регистър с
обратна връзка и пренос филтриран чрез функцията на Jabri,
Алгоритъм 4.1.
• Схема за защита на изображения чрез атрактора на Lorenz,
Алгоритъм 4.2.
• Схема за защита на изображения чрез изображението на
Duﬃng и изображението на Chebyshev, Алгоритъм 4.3.
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