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Обща характеристика на дисертационния

труд

Актуалност на проблема

Актуалността на проблема за изследване на различни крип-
тографски хеш алгоритми за сигурност на предаваните сигнали про-
изтича от необходимостта за обезпечаване на безопасно предаване
на данни и неоспорима електронна идентификация.Нуждата на на-
растващото развитие на комуникационните технологии води до изс-
ледване на нови алгоритми за информационна защита. Поради тази
причина конструирането на нови криптографски хеш-функции е ак-
туален научен проблем, който в настоящия дисертационен труд е
изследван чрез синтез на псевдослучайни редици и моделиране на
хеш алгоритми, чрез функции, базирани на теорията на хаоса.

Цел на изследването

Целта на настоящият дисертационен труд е разработването и из-
следването на хешираща функция за информационна защита, чрез
използване на математически функции от теорията на хаоса и Бент
булеви функции, които се подлагат на различни филтри. Поставяне-
то на тази цел е свързано с възможността за разширяване на идеята
на Fridrich [55] за използване на двумерни динамични системи за
генерация на псевдослучайни последователности. За постигането на
целта е необходимо да се изпълнят следните основни задачи:

Задачи

1. Да се анализира текущото състояние на развитие на хешира-
щите функции за информационна сигурност.

2. Да се моделират и изследват алгоритми за получаване на псев-
дослучайни двоични редици с използване на математически
функции от теорията на хаоса.

3. Да се моделират и изследват криптографски хеширащи алго-
ритми за информационна защита.
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Обект на изследване и разработка

Обект на изследването e хеширащата криптографска функ-
ция. Тя е подходяща за включване в система за информационна за-
щита.

Предмет на изследване

Предмет на изследване са аналитичните свойства на хеши-
ращите функции - дължината на ключа и статистическите свойст-
ва(анализ на чувствителността, дифузия и конфузия, корелационен
коефициент).

Методи на изследване

Методите на изследване включват анализ на разработени хе-
ширащи алгоритми чрез софтуерни пакети за анализ на ключовото
пространство с помощта на практическа реализация.

Научна новост

В резултат на разработката на дисертационния труд:

1. Предложен е генератор на псевдослучайни редици от битове на
основата на математическата хаотична функция Tinkerbell.

2. Разработен и изследван е модифициран вариант на псевдос-
лучаен генератор на двоични числа на основата на атрактор
Signature.

3. Предложен е хеширащ криптографски алгоритъм на основата
на предложения в т.1 псевдослучаен генератор, наречен SHAH.

4. Предложен и изследван е криптографски алгоритъм на основа-
та на модифицирания псевдослучайния генератор от атрактор
Signature, наречен BentSign.

Приложимост и полезност

Приложимостта и полезността на дисертационният труд се със-
тои в следното:
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1. Разработените софтуерно генератори на псевдослучайни числа
дават възможност за изследване на криптографските им свойс-
тва.

2. Чрез криптографски анализ се доказва приложимостта, на
предложените псевдослучайни генератори, за защита на ин-
формация.

3. Разработен е софтуерен модел на предложения хеширащ алго-
ритъм SHAH.

4. Разработен е криптографски хеш алгоритъм BentSign.

Структура и обем на дисертационния труд

Дисертационният труд съдържа 109 страници. Състои се от увод,
три глави, заключение и библиография. Библиографският списък се
състои от 136 заглавия. Включени са 22 фигури и 45 таблици. Но-
мерацията на библиографията на автореферата, съвпада с номера-
цията на библиографията от дисертационния труд.

Кратко съдържание на дисертационния

труд

Глава 1 Съвременно състояните на проблема свър-

зан с криптографските хеш алгоритми

В тази глава се разглеждат основни понятия свързани с крип-
тографията, като способ за защита на данни в информационните
технологии. Разглежда се същността на хеш-функциите и как те мо-
гат да бъдат използвани в различни приложения. Разглежда се общ
модел, представен заедно с някои специфични конструкции. Дава
се таксономия на основните типове хеш-функции. На тази основа
са формулирани целта и основните задачи на дисертационния труд,
като в тази глава е решена първата от основните задачи.

1.1 Криптография и криптографски системи

Криптологията е фундаментална наука, обединяваща в себе си
различни по вид области като математика, теория на информацията,
физика и др., с задачата да бъдат приложени в съвременните инфор-
мационни системи. [5] [6]. Криптологията включва две направления
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Криптография и Криптоанализ [64] [1]. Криптологията има за
цел създаване на криптографски алгоритми и внедряването им за за-
щита на информация. Основната задача на криптографския анализ
е разработването на методи и средства за разкриване на защитена
информация.

1.1.1 Основни понятия в криптографията

Необходимостта от защита на информацията възниква още при
самите действия на съхраняване и предаване на информация. Крип-
тографската защита на информация е свързана със способността да-
дената информацията да се видоизменя с цел да не се разкрива пър-
воначалния и вид. Процесът се нарича шифриране, а резултатът
се нарича криптограма. Процесът, осъществяващ обратният пох-
ват на трансформация до първоначалния вид на информацията се
нарича дешифриране.

1.1.2 Криптографска система

Основната цел на криптографските системи е да реализират са-
мата идея на криптографията, като осигурят 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.

1.1.3 Криптографски примитиви и механизми

Основните криптографски примитиви, използвани при изграж-
дане на системи за защита на информацията са следните: [4]

∙ симетрични криптографски алгоритми;

∙ асимитрични криптографски алгоритми;

∙ управление създаване, съхранение и разпределение на ключо-
ве;

∙ хеш-функции;

∙ генератори на случайни числа.

В частност те са в основата на механизмите за създаване на елект-
ронен подпис и генерирането на частните и публичните ключове.
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1.2 Симетрични и Асиметрични криптографски ал-

горитми

В криптографията се прилагат два вида алгоритми, в зависимост
от секретните ключове, които се използват за криптиране и декрип-
тиране.

1.2.1 Симетрични криптографски алгоритми

При симетричното криптиране, за криптиране и декриптиране
на съобщенията се ползва един и същ секретен ключ.Симетричните
криптографски алгоритми се делят на два основи типа - блокови
и поточни. При поточното шифриране всеки символ се трансфор-
мира независимо от другите, с помощта на секретния ключ, а при
блоковия подход съобщението се разделя на блокове, като трансфор-
мирането на символите в блока е силно зависимо.

1.2.2 Асиметрични криптографски алгоритми

Характерно за всички асиметрични криптографски алгоритми
е използването на двойки ключове - публичен(отворен) и секре-
тен(частен), като наличието на един от ключовете не може да по-
могне за изчисляването на другия. Процеса на шифриране се осъ-
ществява с публичния ключ, който не е таен, а процесът за дешифри-
ране се извършва със секретен ключ, известен само на получателя
на съобщението. Асиметричният подход довежда до решението на
проблема с необходимостта за честа смяна на единствения секретен
ключ при симетричните алгоритми.

1.3 Криптографски хеш алгоритми

1.3.1 Същност на хеш-функциите

Хеш-функция е всеки алгоритъм, който може да се използва за
преобразуване на входни данни с произволен размер, към данни с
фиксиран размер [4]. Стойностите, върнати от хеш-функцията, се
наричат хеш-стойности, хеш-кодове, извлечения или просто хешове.

1.3.2 Видове хеш-функции

Основните видове хеш-функции са:

∙ Хеш-функции, базирани на блокови шифри.
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∙ Хеш-функции, базирани на модулна аритметика.

∙ Хеш-функции, базирани на клетъчна автоматизация.

∙ Хеш-функции, базирани на проблема 𝐾𝑛𝑎𝑝𝑠𝑎𝑐𝑘(задачата за
раницата).

∙ Хеш-функции базирани на алгебрични матрици.

∙ Специализирани хеш функции. Има няколко хеш-функции, ко-
ито са специално проектирани за хеширане [98] като функциите
MD2 [66], MD4 [102], MD5 [103], SHA [93], HAVAL [136] и др.

∙ Хеш-функции, базирани на теорията на хаоса. През последни-
те години високоразмерните хаотичните системи е проучвана с
особен интерес област и има голям акцент в областта на пре-
даването на данни.

1.3.3 Основни характеристики на хеш-функциите

С появата на криптография с публичен ключ и схеми за циф-
ров подпис криптографските хеш-функции придобиват голямо зна-
чение. Използвайки хеш-функции, е възможно да се създаде цифров
подпис с фиксирана дължина, който зависи от цялото съобщение и
гарантира автентичността на съобщението. Шифроването може да
бъде чрез използване на публичен ключ или алгоритъм за частен
ключ. Хеш-функциите се характеризират с някои от следните свойс-
тва [69], [70], [100]:

∙ равномерно разпределение

∙ чувствителност

∙ конфузионни и дифузионни свойства

∙ устойчивост по отношение на колизиите

За да бъде една хеш-функция подходяща за използване в софтуер-
ни приложения, тя подлежи на изследване и анализ по основните
показатели.

∙ Анализ на разпределение на стойностите.

∙ Анализ на чувствителността спрямо оригиналното съобще-
ние и входния ключ.

∙ Статистически анализ на конфузия и дифузия.

∙ Тест за устойчивост на колизии.
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Изводи по Глава 1

1. На преден план е изведена необходимостта от криптографско
скриване на информацията. Разяснена е схемата на криптог-
рафската система.

2. Описани са видовете криптографски хеш-функции и техните
основни характеристики.

3. Направения обзор на съвременното състояние на проблема по-
казва възможността за разширяване на идеята за съществува-
щите хеширащи алгоритми, чрез използване на псевдослучай-
ни генератори на редици, базирани на хаотични функции.

Глава 2 Псевдослучайни генератори, базирани на

хаотични системи

В тази глава е решена втората задача, поставена в дисертацион-
ния труд. Разгледани са същността и видовете псевдослучайни ге-
нератори на двоични последователности и са предложени два нови
модела, базирани на хаотични системи. Предложените генератори са
подробно описани, софтуерно реализирани и изследвани за случай-
ност, чрез емпирично тестване със специализиран софтуер.

2.1 Същност и видове псевдослучайни генератори

2.1.1 Същност на псевдослучайните генератори

Софтуерно реализирани алгоритми, които имат за цел да про-
извеждат случайни последователности от битове (0 и 1) се наричат
псевдослучайни генератори на числа или за по кратко псевдослучай-
ни генератори (ПСГ). Произведените двоични последователности се
наричат псевдослучайни редици (ПСР) и се използват като крип-
тографски примитиви при изграждането на криптографски систе-
ми [3]. Основното изискване към ПСР е условието, че знанието на
произволно множество от нейните елементи не води до намирането
на останалите битове от двоичната последователност [4].
Основните свойства, които трябва да притежават псевдослучай-
ните генератори са формулирани от G.Marsaglia и A.Zaman [85] и
описани в [3, 9]:

∙ Случайност - Генерираната последователност от числа в слу-
чайна и независима. В частност, преминава всички съвременни
тестове за случайност и независимост.
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∙ Дълъг период - Възможност за извличане на числови редици с
много големя дължина, с приемлива бърза скорост и без пов-
торение на числовите редици.

∙ Ефективност - Висока скорост на генериране на числа, без
високи изисквания към компютърната конфигурация.

∙ Повтаряемост - Резултатната редица от случайни числа е ви-
наги еднаква при използване на еднакви началните стойности.

∙ Преносимост - Софтуерната реализацията на алгоритъма за
генериране на случайни числа, може се изпълнява на различ-
ни компютърни конфигурации, като резултатните редици за
идентични при едни и същи начални параметри.

∙ Хомогенност - При генериране на случайни числа, всички под-
множества от битове (от старшите до младшите) трябва да са
случайни.

2.1.2 Видове псевдослучайни генератори

Моделирането на ПСГ е процес, при който софтуерно се реали-
зират алгоритми, използващи различни подходи, като линейни пре-
местващи регистри с обратна връзка (ЛПРОВ) [12, 42, 43, 106, 135],
преместващи регистри с обратна връзка и пренос (ПРОВП) [9, 19–
21, 35, 74, 83, 111, 114, 116, 117] и хаотични системи. За допълнителна
сигурност и създаване на по-комплексни подходи, често се използват
и различни комбинации от горепосочените подходи. Специално вни-
мание е обърнато на тези, които са базирани на хаотични системи.
В допълнение са разгледани Бент булеви функции, които намират
приложение в криптографски алгоритми, заради притежаващите от
тях свойства на балансираност, висока степен на нелинейност и ус-
тойчивост на криптографски анализ.

2.2 Псевдослучаен битов генератор базиран на не-

равномерно филтриране на хаотично изображение

2.1.2 Описание на Tinkerbell map

Tinkerbell map [15] е дискретна динамична система зададена чрез:

𝑥𝑛+1 = 𝑥2
𝑛 − 𝑦2𝑛 + 𝑐1𝑥𝑛 + 𝑐2𝑦𝑛

𝑦𝑛+1 = 2𝑥𝑛𝑦𝑛 + 𝑐3𝑥𝑛 + 𝑐4𝑦𝑛 .
(1)
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Функцията зависи от 4 параметъра 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 и 𝑐4. Свиващия гене-
ратор [37] използва две редици от псевдослучайни битове (a и s) за
да създаде източник (z) от псевдослучайни битове, който включва
тези битове 𝑎𝑖, за които съответните 𝑠𝑖 са 1. Останалите битове от
първата редица се намалят.

Предложена е нова псевдослучайна цифрова схема, която нерав-
номерно се филтрира в резултат от прилагането на две функции
Tinkerbell, използвайки правило за свиване. [37]. Използват се след-
ните параметри 𝑎 = 0.9, 𝑏 = −0.6013, 𝑐 = 2.0 и 𝑑 = 0.50. Новият
генератор е базиран на следните уравнения:

𝑥1,𝑛+1 = 𝑥2
1,𝑛 − 𝑦21,𝑛 + 𝑐1𝑥1,𝑛 + 𝑐2𝑦1,𝑛

𝑦1,𝑛+1 = 2𝑥1,𝑛𝑦1,𝑛 + 𝑐3𝑥1,𝑛 + 𝑐4𝑦1,𝑛

𝑥2,𝑚+1 = 𝑥2
2,𝑚 − 𝑦22,𝑚 + 𝑐1𝑥2,𝑚 + 𝑐2𝑦2,𝑚

𝑦2,𝑚+1 = 2𝑥2,𝑚𝑦2,𝑚 + 𝑐3𝑥2,𝑚 + 𝑐4𝑦2,𝑚 ,

(2)

където началните стойности 𝑥1,0, 𝑦1,0, 𝑥2,0 и 𝑦2,0 са използвани за
ключ.

2.2.2 Модел на псевдослучайния генератор

Стъпка 1: Определят се началните стойности 𝑥1,0, 𝑦1,0, 𝑥2,0 и 𝑦2,0 за
двете Tinkerbell функции от Уравненията (2).

Стъпка 2: Първата и втората Tinkerbell функции от Уравненията
(2) се повтарят 𝑀 и 𝑁 пъти, с цел да бъде избегнато
вредното въздействие на предходните процедури, където
𝑀 и 𝑁 са различни константи.

Стъпка 3: Итерацията на Уравнения (2) продължава и в резултат на
това се генерират и предварително обработват две реални
числа 𝑦1,𝑛 и 𝑦2,𝑚 както следва:

𝑎𝑖 = 𝑎𝑏𝑠(𝑚𝑜𝑑(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦1,𝑛 × 109), 2)

𝑠𝑖 = 𝑎𝑏𝑠(𝑚𝑜𝑑(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦2,𝑚 × 109), 2),
(3)

където 𝑎𝑏𝑠(𝑥) връща абсолютната стойност на 𝑥,
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥) връща цялата част на 𝑥, отрязвайки стойност-
та след десетичната точка, 𝑚𝑜𝑑(𝑥, 𝑦) връща остатъка от
деление.

Стъпка 4: Прилага се правило за свиване [37] към стойностите
(𝑎𝑖, 𝑧𝑖) получавайки изходния бит.
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Стъпка 5: Преминава се отново към стъпка 3, докато се достигне
края на потока от битове.

Новия алгоритъм е реализиран на езика С++ използвайки стой-
ностите: 𝑥1,0 = −0.423555643379287, 𝑦1,0 = −0.762576287931311, 𝑀 =
𝑁 = 3500, 𝑥2,0 = −0.276976682878721, и 𝑦2,0 = −0.348339839900213.

2.2.3 Тестове на псевдослучайния генератор

Колизия на пространство от ключове Предложения генера-
тор има четири входни параметъра 𝑥1,0, 𝑦1,0, 𝑥2,0, и 𝑦2,0. Според [65],
изчислителната прецизност на 64-битовото число с двойна прециз-
ност е около 10−15, така че пространството от ключове е повече от
2199. Предложеният псевдо-случаен генератор е защитен от изчерп-
ващо търсене на ключове [16]. Освен това, началните стойности на
итерациите 𝑀 и 𝑁 също могат да се използват като част от ключо-
вото пространство.

Статистически тест За да се измери случайността на после-
дователностите от битове, произведени от новия алгоритъм за псев-
дослучайни числа, са използвани статистическите приложения NIST
[24], DIEHARD [84] и ENT [130]. За NIST тестовете са генерирани
103 различни двоични редици с дължина 106 бита. Минималният
коефициент на преминаване за всеки статистически тест, с изключе-
ние на случайния тест (вариант) е приблизително = 980 за размер
= 103 двоични редици. Минималният коефициент на преминаване
за случайния експеримент (вариант) е приблизително = 580 за раз-
мер = 594 двоични редици. Предложеният псевдослучаен генератор
на битове преминава успешно всички NIST тестове. Новият псев-
дослучаен битов алгоритъм преминава успешно всички тестове на
DIEHARD. За тестът ENT [130] са тествани изходни последовател-
ности от 125,000,000 байта на новата псевдослучайна схема на ге-
нериране на битове. Алгоритъмът за псевдослучайно генериране на
битове преминава успешно всички ENT тестове.
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2.3 Псевдослучайна конструкция на битовете, ба-

зирана на хаотичен атрактор

2.3.1 Описание на Signature атрактор

Signature атрактор е представен в [109], с Уравнение. (4):

𝑥𝑡+1 = 𝑥𝑡 cos 𝜃𝑡 − 𝑦𝑡 sin 𝜃𝑡 + 1 − 0.8𝑥𝑡𝑧𝑡

𝑦𝑡+1 = 𝑥𝑡 sin 𝜃𝑡 + 𝑦𝑡 cos 𝜃𝑡

𝑧𝑡+2 = 1.4𝑧𝑡+1 + 0.3𝑧𝑡(1 − 𝑧𝑡)

𝜃𝑡 = 5.5 − 1√︀
𝑥2
𝑡 + 𝑦2𝑡 + 𝑧2𝑡

.

(4)

Новият генератор е модифицирана схема на алгоритъма, предс-
тавена в [75]. Базиран е на следните две функции Signature:

𝑥0,𝑡+1 = 𝑥0,𝑡 cos 𝜃0,𝑡 − 𝑦0,𝑡 sin 𝜃0,𝑡 + 1 − 0.8𝑥0,𝑡𝑧0,𝑡

𝑦0,𝑡+1 = 𝑥0,𝑡 sin 𝜃0,𝑡 + 𝑦0,𝑡 cos 𝜃0,𝑡

𝑧0,𝑡+2 = 1.4𝑧0,𝑡+1 + 0.3𝑧0,𝑡(1 − 𝑧0,𝑡)

𝜃0,𝑡 = 5.5 − 1√︁
𝑥2
0,𝑡 + 𝑦20,𝑡 + 𝑧20,𝑡

,

𝑥1,𝑡+1 = 𝑥1,𝑡 cos 𝜃1,𝑡 − 𝑦1,𝑡 sin 𝜃1,𝑡 + 1 − 0.8𝑥1,𝑡𝑧1,𝑡

𝑦1,𝑡+1 = 𝑥1,𝑡 sin 𝜃1,𝑡 + 𝑦1,𝑡 cos 𝜃1,𝑡

𝑧1,𝑡+2 = 1.4𝑧1,𝑡+1 + 0.3𝑧1,𝑡(1 − 𝑧1,𝑡)

𝜃1,𝑡 = 5.5 − 1√︁
𝑥2
1,𝑡 + 𝑦21,𝑡 + 𝑧21,𝑡

.

(5)

2.3.2 Модел на генератора

1. Елементите 𝑥0,0, 𝑦0,0, 𝑧0,0, 𝑧0,1, 𝑥1,0, 𝑦1,0, 𝑧1,0, и 𝑧1,1 от Уравне-
ние (5) са инициализирани с начални стойности.

2. Атракторите от Уравнение (5) са итерирани 𝐿0 и 𝐿1 пъти.

3. С напредването на итерацията на Уравнение (5), се получават
шест реални части 𝑥0,𝑚, 𝑦0,𝑚, 𝑧0,𝑚+1, 𝑥1,𝑛, 𝑦1,𝑛 и 𝑧1,𝑛+1, които
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са последователно обработени, както следва:

𝑠1 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥0,𝑚 × 107)), 2)

𝑠2 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦0,𝑚 × 107)), 2),

𝑠3 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑧0,𝑚+1 × 107)), 2)

𝑠4 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥1,𝑛 × 107)), 2),

𝑠5 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦1,𝑛 × 107)), 2)

𝑠6 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑧1,𝑛+1 × 107)), 2),

където 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥) връща цялата част от 𝑥, премахвайки стой-
ността след десетичната точка, 𝑎𝑏𝑠(𝑥) връща абсолютната стой-
ност на 𝑥, и 𝑚𝑜𝑑(𝑥, 𝑦) връща остатъка след деление.

4. Извършва се логическата операцията XOR(изключващо или)
между 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, 𝑠4, 𝑠5, и 𝑠6 за да се получи един изходен бит.

5. Преминава се отново към Стъпка 3 докато се достигне ограни-
чението на битовия поток.

Предложената схема за генериране на псевдослучайни битове
е реализирана чрез програмния език C ++ , използвайки след-
ните начални стойности: 𝑥0,0 = −0.4584282, 𝑦0,0 = −1.7876741,
𝑧0,0 = 0.1964, 𝑧0,1 = 1.020591, 𝑥1,0 = −0.7390212, 𝑦1,0 = −2.7244441,
𝑧1,0 = 0.3999123, 𝑧1,1 = 1.454601, 𝐿0 = 714 и 𝐿1 = 1278.

2.3.3 Тестове на генератора

Анализ на ключовото пространството Наборът от всички
начални стойности съставя ключовото пространство. Новата схема
на генериране има осем входни параметри 𝑥1,0, 𝑦1,0, 𝑥2,0 и 𝑦2,0. Спо-
ред [65], изчислителната прецизност на 64-битовото число с двойна
прецизност е около 10−15, така че множеството от ключове е (1015)8

битове, което е повече от 2398 бита. Новият псевдослучайни гене-
ратор притежава голямо пространство от ключове с цел защита от
атака на ключа, използваща изчерпващо търсене [16].

Статистически тестове За да се измери случайността на пос-
ледователностите от битове, генерирани от новия алгоритъм за псев-
дослучайни числа, той е изследван със статистическите приложения
NIST [24], DIEHARD [84], и ENT [130].

За пакета NIST , са пуснати 1000 двоични серии с дължина
1, 000, 000 бита. Минималният коефициент на преминаване за все-
ки статистически тест, с изключение на случайния (вариант) тест
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е приблизително 980 за размер на извадката от 1000 бинарни пос-
ледователности. Минималната скорост на преминаване за теста за
случайно отклонение(вариант) е приблизително 618 за размер от
632 бинарни последователности. Изходните битове от предложена-
та псевдослучайна схема преминат успешно всички NIST тестове.

Изследванията със софтуерния пакет DIEHARD са извършени
члрез провеждане на 19 статистически теста , които връщат 𝑃 -
стойности, които трябва да бъдат в интервала [0,1). Алгоритъмът
преминава успешно всички тестове на DIEHARD

Последния софтуерен пакет за тестване на генератора ENT про-
вежда 6 теста върху генерираната редица от битове. Целевите стой-
ности за постигнати и отразени в Глава 2 на дисертационния труд.

Изводи по Глава 2

1. Предложена е схема на псевдослучаен генератор на битове, с
основен изграждащ елемент функцията Tinkerbell, като изс-
ледванията показват, че псевдослучайния генератор притежава
необходимите криптографски свойства.

2. Представен е псевдослучаен генератор, изграден от функцията
Signature атрактор, като резултатите от направените изследва-
ния показват успешно преминаване на всички тестове.

3. Криптографските свойства на предложените псевдослучайни
генератори представят възможността за използването им като
изграждащи криптографски примитиви в различни алгоритми
за защита на данни.

Глава 3 Разработване и изследване на хешираща

функция за информационна защита

В тази глава е решена последната от основни задачи на дисер-
тационния труд, като са представени иновативни хеш-алгоритми за
криптографска защита, реализирани чрез псевдослучайни генерато-
ри описани и изследвани в Глава 2.
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3.1 Хеш-функция базирана на неравномерно фил-

триране на хаотично изображение

3.1.1 Модел на хеш-функцията

Моделът на предложената хеш-функция с ключ, наречена SHAH,
е базиран на неравномерно филтриране на хаотично изображение. За
разработването на алгоритъма се използва моделирания и изследван
псевдослучаен генератор в т. 2.2 от Глава 2.

Разглеждат се крайни хеш-стойности с размер 𝑛 бита. Параме-
търа 𝑛 поддържа 5 различни дължини, т.е. крайната хеш-стойност
може да бъде с дължина 128,160,256,512 или 1024 бита. Процесът
започва със разглеждането на началното съобщение 𝑀 с произвол-
на дължина. След преобразуване в двоичен вид и допълване, съоб-
щението се обработва, използвайки ПСГ до достигане на крайната
хеш-стойност.

Схемата на хеш алгоритъма SHAH се описва в следните стъпки:

Стъпка 1: Входното съобщение 𝑀 се преобразува в двоична редица, из-
ползвайки ASCII таблица.

Стъпка 2: Входното съобщение 𝑀 се допълва с един бит състоящ се от
единица, след което се залепят битове от нули така, че да се
получи съобщение 𝑀 ′ чиято дължина 𝑚, е кратна на 𝑛.

Стъпка 3: Новия алгоритъм за псевдослучаен генератор базиран на две
Tinkerbell системи, филтрирани чрез правило за свиване се пов-
таря многократно, до получаването на 𝑚 бита и вектор 𝑃 с
дължина 𝑚.

Стъпка 4: Векторите с размер 𝑚, 𝑀 ′ и 𝑃 са комбинирани с нов
вектор с дължина 𝑚, 𝑁 , прилагайки побитовата операция
XOR(изключващо или).

Стъпка 5: Векторът 𝑁 се разделя на 𝑝 блока, 𝑁1, 𝑁2, ..., 𝑁𝑝, всеки с дъл-
жина 𝑛 и 𝑚 = 𝑛𝑝 е дължината на вектора 𝑁 .

Стъпка 6: Получен е междинен вектор 𝑇 с дължина 𝑛, пресметнат по
формулата 𝑇 = 𝑁1 ⊕𝑁2 ⊕ · · · ⊕𝑁𝑝.

Стъпка 7: Битовете от междинния вектор 𝑇 се обработват последовател-
но един по един. Ако даден бит 𝑡𝑖 е 1, 𝑡𝑖 се променя по форму-
лата 𝑡𝑖 = 𝑡𝑖 ⊕ 𝑠, където 𝑠 е следващия бит от псевдослучайния
генератор базиран на функцията Tinkerbell.
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Стъпка 8: Взима се друг междинен вектор 𝑈 с дължина 𝑛 първоначално
инициализиран с нули.

Стъпка 9: Битовете от вектора 𝑇 се обработват отново последователно.
Ако текущият бит 𝑡𝑖 е 1, се прилага операцията XOR между
вектор 𝑈 с следващите 𝑛 бита от новия псевдо-случаен генера-
тор, базиран на функцията Tinkerbell. Ако текущият бит 𝑡𝑖 е
0, се прилага побитова ротация на ляво върху матрицата 𝑈 с
една битова позиция.

Стъпка 10: Крайната хеш-стойност 𝐻 се изчислява по формулата 𝐻 = 𝑇 ⊕
𝑈 .

Проектирания алгоритъм SHAH е реализиран и изследван чрез прог-
рамния език С++.

3.1.2 Изследване на предложения модел на хеш-функция

За успешното внедряване и използване на предложеният хеш ал-
горитъм в различни софтуерни приложения, той трябва да премина-
ва успешно стандартни тестове за устойчивост. В следващите стра-
ници са показани резултатите от направените анализи по основните
показатели,описани в Глава 1, на предложения криптографски хеш
алгоритъм.
Дистрибутивен анализ

Типичното свойство на хеш-стойността е, че трябва да бъде рав-
номерно разпределена в компресирания диапазон. Обръща се вни-
мание, че дължината на хеш-стойността е 128 бита. Симулацион-
ните експерименти се правят на следния параграф на съобщение:
Konstantin Preslavsky University of Shumen has inherited a centuries-
long educational tradition dating back to the famous Pliska and Preslav
Literary School (10th c). Shumen University is one of the five classical
public universities in Bulgaria it is recognized as a leading university that
offers modern facilities for education, scientific researches and creative
work.

С избраното входно съобщение се изчислява хеш-стойността на
SHAH. ASCII разпределението на входното съобщение и съответната
шестнадесетична хеш-стойност са показани на Фигури 1(а) и 1(б).
Генерира се друго входно съобщение със същата дължина, сътоящо
се от празни интервали. ASCII кода на входното съобщение с празни
интервали и съответната шестнадесетична хеш-стойност са показани
на Фигури. 1(в) и 1(г).
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Фигура 1: Разпределение на входното съобщение и съответната
хеш-стойност за функцията SHAH.

Анализ на чувствителността За да се демонстрира чувстви-
телността на предложената ключова хеш-функция към входното съ-
общение и ключовото пространството за сигурност, са проведени ек-
сперименти за симулиране на хеш в следните 9 случая:

Случай 1: Входното съобщение е същото както в предходния тест
за дистрибутивен анализ;

Случай 2: Сменя се първия символ от входното съобщение - ’K’
със символа ’k’.

Случай 3: Числото ’10’ от входното съобщение се заменя с ’11’.
Случай 4: Думата от входното съобщение ’School’ се сменя с ду-

мата ’school’.
Случай 5: Символът запетая ’,’ се заменя със символа точка ’.’.
Случай 6: Добавя се празен интервал в края на съобщението.
Случай 7: Променя се думата ’recognized’ от входното съобщение

на ’recognize’.
Случай 8: Изважда се 1 × 10−15 от стойността на входния ключ

𝑥1,0.
Случай 9: Добавя се 1 × 10−15 към стойността на входния ключ

𝑦2,0.
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Съответните 128-битови хеш-стойности в шестнадесетична брой-
на система са следните

Случай 1: 8CE855A3026CCEE597C0965B5DB33096
Случай 2: 8F0E33DA59B5B1114F9A1570EB466C24
Случай 3: 11DEA1F51379EC2B429325D16FD5354C
Случай 4: 6B834AC8D36B74EFAD0C6B8AAEA008BF
Случай 5: 81704BC6412FF4E24AF09E570AB4D9DE
Случай 6: A2B7D2EAC687D2953551AE2621720ADF
Случай 7: E1D9A0BAA6184264481A25D08BEFF110
Случай 8: 780378A8FE0011DBD81CE035414907F0
Случай 9: C27AB518A87B8E3D6C46504814BF7940
Резултатът показва, че предложената хеш-функция, базирана на

неравномерно филтриране на хаотично изображение, има висока
чувствителност към всяка промяна в ключовото пространство за си-
гурност. Дори малките промени в секретните ключове или във вход-
ните съобщения ще доведат до значителни разлики в стойностите на
хеша.

Статистически анализ на конфузия и дифузия При то-
зи вид анализ са представени два типа статистически тестове: тип
A и тип B. В тестът от тип А, произволно съобщение с големина
𝐿 = 50𝑛, наречено оригинално съобщение, е генерирано и е изчис-
лена неговата 𝑛−битова хеш-стойност. След това се генерира ново
съобщение с произволно променен един бит спрямо оригиналното
съобщение, така че, ако избрания бит е бил 0 се сменя с 1 и обратно.
Съответната му 𝑛−битова хеш-стойност се изчислява и се сравня-
ва с хеш-стойността на оригиналното съобщение. Разстоянието по
Хеминг между двете хеш-стойности се изчислява и съхранява ка-
то 𝐵𝑖. Това действие се повтаря 𝑁 на брой пъти, за дължина на
хеш-стойността 𝑛 = 128, 160, 256, 512, 1024. Таблици 1–2 представят
резултатите от тези тестове за 𝑛 = 128, 1024.

Таблица 1: Статистически резултати за 128-битова хеш-стойност,
генерирана при тест от тип A, от функцията SHAH.

𝑁=256 𝑁=512 𝑁=1024 𝑁=2048 𝑁=10,000
𝐵𝑚𝑖𝑛 51 49 47 45 45
𝐵𝑚𝑎𝑥 80 89 89 89 89
�̄� 64.5 63.998 64.11 63.99 64
𝑃 (%) 50.39 49.99 50.08 49.99 50.01
Δ𝐵 5.43 5.66 5.31 5.51 5.6
Δ𝑃 (%) 4.425 4.19 4.15 4.33 4.37
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Таблица 2: Статистически резултати за 1024-битова хеш-стойност,
генерирана при тест от тип A, от функцията SHAH.

𝑁=256 𝑁=512 𝑁=1024 𝑁=2048 𝑁=10,000
𝐵𝑚𝑖𝑛 471 469 464 454 448
𝐵𝑚𝑎𝑥 561 561 561 563 577
�̄� 513.7 512.73 512.25 511.79 511.97
𝑃 (%) 50.16 50.07 50.02 49.98 49.99
Δ𝐵 15.42 15.37 15.47 15.61 15.85
Δ𝑃 (%) 1.5 1.5 1.51 1.52 1.54

Таблица 3: Сравнение на статистическите резултати за 128-битова
хеш-стойност и 𝑁 = 10, 000, при тестове от тип A, за функцията

SHAH.

𝐵𝑚𝑖𝑛 𝐵𝑚𝑎𝑥 �̄� 𝑃 (%) Δ𝐵 Δ𝑃 (%)
SHAH 45 89 64 50.01 5.6 4.37
Ref. [69] 45 84 63.94 49.95 5.64 4.41
Ref. [70] 44 84 64 50 5.65 4.41
Ref. [71] 46 82 64.15 50.12 5.74 4.48
Ref. [82] 44 84 63.95 49.96 5.62 4.39
Ref. [131] 42 83 63.986 49.988 5.616 4.388

При теста от тип B, оригиналното съобщение𝑀 с размер 𝐿 = 50𝑛
бита е произволно генерирано и неговата 𝑛-битова хеш-стойност е
изчислена, след което е избран един бит от оригиналното съобщение
и модифициран в 0 съответно от 1 или в 1 от 0. Пресметната е хеш-
стойността на модифицираното съобщение. Двете хеш-стойности се
сравняват и броя на променените битове се пресмята и записва като
𝐵𝑖. Едно и също входно съобщение се използва за всички𝑁 итерации
и дължина на хеш-стойността 𝑛 = 128, 160, 256, 512, 1024.. Таблици
4–5 показват резултатите, получени при тестове от тип B за 𝑛 =
128, 1024, и различни стойности на 𝑁 .

Таблица 4: Статистически резултати за 128-битова хеш-стойност,
генерирана при тестове от тип B, от функцията SHAH.

𝑁=256 𝑁=512 𝑁=1024 𝑁=2048 𝑁=50×128
𝐵𝑚𝑖𝑛 53 49 48 43 43
𝐵𝑚𝑎𝑥 78 83 83 83 84
�̄� 63.57 64.01 63.97 64.11 63.9
𝑃 (%) 49.66 50 49.97 50.08 49.92
Δ𝐵 5.19 5.61 5.6 5.59 5.71
Δ𝑃 (%) 4.06 4.38 4.37 4.37 4.46
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Таблица 5: Статистически резултати за 1024-битова хеш-стойност,
генерирана при тестове от тип B, от функцията SHAH.

𝑁=256 𝑁=512 𝑁=1024 𝑁=2048 𝑁=50×1024
𝐵𝑚𝑖𝑛 473 472 464 458 441
𝐵𝑚𝑎𝑥 551 556 556 557 568
�̄� 510.56 511.32 512.41 512.32 511.61
𝑃 (%) 49.85 49.93 50.04 50.03 49.96
Δ𝐵 13.7 14.82 15.16 15.85 15.95
Δ𝑃 (%) 1.33 1.44 1.48 1.54 1.55

Таблица 6: Сравнение на статистическите резултати за 128-битова
хеш-стойност и 𝑁=2048, при тестове от тип B, за функцията SHAH.

𝐵𝑚𝑖𝑛 𝐵𝑚𝑎𝑥 �̄� 𝑃 (%) Δ𝐵 Δ𝑃 (%)
SHAH 43 83 64.11 50.08 5.59 4.37
Ref. [69] 47 81 63.95 49.96 5.62 4.39
Ref. [70] 48 83 64.22 50.17 5.65 4.42
Ref. [71] 47 84 63.94 49.95 5.69 4.44

В Таблици 1–5 може да се види че и при двата теста, средното
разстояние по Хеминг �̄� и средната вероятност 𝑃 са много близки до
идеалните стойности 𝑛/2 и 50%. Тези резултати показват, че предло-
жената хешираща схема има много голяма способност за конфузия
и дифузия. По този начин функцията SHAH е надеждна срещу този
тип атаки.

Анализ на колизиитеПри анализа на колизии, тестовете върху
хеш-функцията отново се разделят на два основни типа. При тест
от тип A, входно съобщение 𝐿 = 50𝑛 е генерирано и съответната
му 𝑛−битова хеш-стойност е изчислена и съхранена в ASCII фор-
мат. След това е генерирано ново съобщение с един бит промяна
спрямо оригиналното, за което отново се пресмята хеш-стойността.
Двете хеш-стойности са сравнени и броя на ASCII символите с ед-
наква стойност в една и съща позиция е пресметнат. По формулата
представена в Глава 1 е пресметната абсолютната разлика между
двете хеш-стойности. Тестът от тип А е повторен 𝑁 = 10, 000 пъти и
експерименталните минимум, максимум и средна стойност на 𝐷 са
представени в Таблица 7 за различни хеш-стойности с размер 𝑛 =
128, 160, 256, и 512.

21



Таблица 7: Абсолютна разлика 𝐷 за хеш-стойности, генерирани
при тестове от тип А, от функцията SHAH, където 𝑁 = 10, 000.

𝑛 Максимум Минимум Средна стойност
128 2386 537 1367
160 2821 717 1706
256 4049 1395 2731
512 7517 3922 5459

Таблица 8 показва абсолютните разлики на 128-битови хеш-
стойности генерирани при тест от тип А, където 𝑁 = 10, 000, на
някои от съществуващите хеш-функции, които са базирани на хао-
тични изображения. Експериментът показват, че алгоритъма SHAH
има подобни резултати.

Таблица 8: Сравнение на абсолютната разлика за 128-битови
хеш-стойности, генерирани при тест от тип А, от функцията SHAH,

където 𝑁 = 10, 000.

𝑛 Максимум Минимум Средна стойност
SHAH 2386 537 1367
Ref. [69] 2391 656 1364
Ref. [71] 2320 737 1494
Ref. [100] 2455 599 1439
Ref. [131] 2064 655 1367

Броят на попаденията, където ASCII символите са еднакви, за
𝑁 = 10, 000 и хеш-стойностите, генерирани при тест от тип А,
са представени в Таблица 9. Разпределението на 128-битови хеш-
стойности е показано на Фигура 2.

Таблица 9: Брой попадения при тест за колизии за 𝑁 = 10, 000,
генерирани при тест от тип A, от функцията SHAH.

𝑛 0 1 2 3 4 5
128 9393 595 12 0 0 0
160 9236 734 30 0 0 0
256 8795 1138 64 3 0 0
512 7789 1944 242 23 0 0
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Таблица 11: Сравнение на абсолютната разлика 𝐷 за 128-битови
хеш-стойности, генерирани при тест B, от функцията SHAH, за

𝑁 = 6400.

𝑛 Максимум Минимум Средна стойност
SHAH 2035 636 1248
Ref. [69] 2421 735 1576
Ref. [70] 2294 661 1360
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Фигура 2: Разпределение на броя на местата, където ASCII
символите са еднакви в 128-битови хеш-стойности, генерирани при

тест тип А, от функцията SHAH, за 𝑁 = 10, 000

При тестовете от тип B, се генерира случайно входно съобще-
ние 𝑀 с фиксиран размер 𝐿 = 50𝑛 бита и неговата 𝑛-битова хеш-
стойност се изчислява. След промяна на един бит от входното съоб-
щение, хеш-стойността на новото модифицирано съобщение се изчис-
лява. Таблица 10 представя минимум, максимум и следна стойност
на 𝐷 за различни хеш-стойности с размер 𝑛 = 128, 160, 256, и 512
генерирани при тест B. Едно и също входно съобщение е използва-
но за всички 𝑁 итерации. Сравнение на експерименталните данни с
други алгоритми е представено в Таблица 11.

Таблица 10: Абсолютна разлика 𝐷 за хеш-стойности, генерирани
при тестове от тип B, от функцията SHAH, където 𝑁 = 50𝑛.

𝑛 Максимум Минимум Средна стойност 𝑁
128 2035 636 1248 6400
160 2830 969 1908 8000
256 4124 1483 2817 12800
512 7469 3726 5709 25600

23



В допълнение към горните експерименти, тестовете от тип B са
повторени за много къси входни стрингове от данни, състоящи се от
един 𝑛−битов блок, Таблица 24.

Таблица 12: Абсолютна разлика 𝐷 за хеш-стойности, генерирани
при тест тип B, от функцията SHAH, където 𝑁 = 𝑛.

𝑛 Максимум Минимум Средна стойност 𝑁
128 1812 844 1263 128
160 2480 1253 1840 160
256 3894 2065 2843 256
512 7469 4400 5695 512

Разпределение на броя на местата, където ASCII символите са
равни в 128-битовите хеш-стойности, генерирани при тест от тип B,
за 𝑁 = 128 и 𝐿 = 𝑛 е представено на Фигура 3.
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Фигура 3: Разпределение на броя на местата, където ASCII
символите са равни в 128-битовите хеш-стойности, генерирани при

тест от тип B, от функцията SHAH, за 𝑁 = 128 и 𝐿 = 𝑛

3.2 Хеш алгоритъм, базиран на Бент булева функ-

ция и хаотичен атрактор

3.2.1 Модел на хеш-функцията

Моделът на хеш-функцията с ключ, наречена BentSign, е базиран
на комбинацията от Бент булева функция и Signature атрактор.За
конструирането и се използва разработения ПСГ в т. 2.3 от Глава 2.

С променливата 𝑛 е зададена големината на крайната хеш-
стойност в битове. Параметъра 𝑛 поддържа пет битови дължини
- 128, 160, 256, 512, и 1024 бита. Началното входно съобщение е за-
дадено със символния низ 𝑀 , който има произволна дължина. След
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подходяща обработка на входното съобщение(преобразуване в двои-
чен вид и допълване с една единица и нули до подходяща дължина),
използвайки ПСГ, описан в Глава 2 съобщението 𝑀 ′ се обработва с
цел намирането на неговата хеш-стойност. Схемата на хеш алгори-
тъма BentSign е описана в следните стъпки:

Стъпка 1: Входното съобщение 𝑀 се преобразува в двоичен низ, използ-
вайки ASCII таблица.

Стъпка 2: Двоичния низ от Стъпка 1 се допълва с един бит състоящ се
от единица, последван от битове от нули, докато дължината на
новото съобщение 𝑀 ′ 𝑚, не стане кратна на 𝑛.

Стъпка 3: Използвайки новият ПСГ, базиран на два Signature атракто-
ра и функцията XOR (изключващо или),процесът се повтаря
многократно до получаване на 𝑚 бита и създаване на вектор
𝑃 с размер 𝑚.

Стъпка 4: Векторът 𝑀 ′ с размер 𝑚 и 𝑃 са обединени в нов вектор с дъл-
жина 𝑚, 𝑁 , след прилагане на операцията XOR.

Стъпка 5: Векторът𝑁 е разделен на 𝑝 блока,𝑁1, 𝑁2, ..., 𝑁𝑝, всеки от които
с дължина 𝑛, където 𝑚 = 𝑛𝑝 е дължината на вектор 𝑁 .

Стъпка 6: Пресмята се междинен вектор 𝑇 с размер 𝑛 по формулата 𝑇 =
𝑁1 ⊕𝑁2 ⊕ · · · ⊕𝑁𝑝.

Стъпка 7: Създава се друг междинен вектор 𝑈 с дължина 𝑛, като всички
негови елементи се инициализират с първоначална стойност
нула.

Стъпка 8: Битовете от междинния вектор 𝑇 се обработват последовател-
но един по един. Ако даден бит 𝑡𝑖 е 1 , то той се променя по
формулата 𝑡𝑖 = 𝑡𝑖⊕ 𝑠, където 𝑠 е следващия бит от новия ПСГ,
базиран на два Signature атрактора и операцията XOR.

Стъпка 9: Използвайки разработени ПСГ от Глава 2, се взимат 𝑛 бита, за
конструиране на вектор 𝑅 с размер 𝑛.

Стъпка 10: Използвайки Бент булева функция 𝑓(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥2𝑘−1, 𝑥2𝑘) =
𝑥1𝑥2 ⊕ 𝑥3𝑥4 ⊕ · · · ⊕ 𝑥2𝑘−1𝑥2𝑘, 𝑘 ≥ 1, за 𝑘 = 2𝑛, нечетните
елементи се заменят с битовете от вектор 𝑇 , а четните елементи
с битовете от вектор 𝑅, след което се пресмята функцията 𝑓(x)
за да се вземе един бит 𝑢.
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Стъпка 11: Ако дадения бит 𝑢 е 1,върху векторът 𝑈 и следващите 𝑛 бита
от новия ПСГ се прилага операцията XOR. Ако дадения бит 𝑢
е 0, се прилага побитова ротация на ляво върху матрицата 𝑈 с
една битова позиция.

Стъпка 12: Връща се към Стъпка 8, до достигане на края на вектор 𝑇 .

Стъпка 13: Крайната хеш-стойност се пресмята по формулата 𝐻 = 𝑇 ⊕ 𝑈 .

Разработения хеш алгоритъм BentSign е реализиран и изследван,
използвайки се програмния език C++.

3.2.2 Изследване на предложения модел на хеш-функция

Дистрибутивен анализ
В този подраздел с показвани равномерно разпределени хеш-

стойности в компресирания диапазон, за 𝑛 = 128. Използвано е вход-
ното съобщение от т.3.1 :

ASCII кода на разпределение на входното съобщение и съответ-
ната шестнадесетична хеш-стойност са показани на Фигури 4(а) и
4(б). Създадено е друго входно съобщение със същата дължина, съ-
държащо само празни интервали. ASCII кода на разпределение на
съобщението, състоящо се от празни интервали и съответната му
шестнадесетична хеш-стойност са показани на Фигури 4(в) и 4(г).
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Фигура 4: Разпределение на входното съобщение и съответната му
хеш-стойност при прилагане на функцията BentSign.

Анализ на чувствителността За да се илюстрира чувствител-
ността на BentSign, симулационните експерименти са осъществени
при следните 10 условия :

Условие 0: Празно съобщение.
Условие 1: Входното съобщение е същото както в предходния тест

за дистрибутивен анализ т.;
Условие 2: Променя се буквата ’K’ във входното съобщение с

буквата ’k’.
Условие 3: Нула(0) от входното съобщение се сменя с единица(1).
Условие 4: Думата ’School’ от входното съобщение се заменя с

думата ’school’.
Условие 5: Заменя се символът запетая ’,’ със символа точка ’.’.
Условие 6: Добавя се празен интервал с края на входното съоб-

щение.
Условие 7: Думата ’recognized’ от входното съобщение се сменя с

думата ’recognize’.
Условие 8: Изважда се 1 × 10−15 от стойността на входния ключ

𝑥1,0.
Условие 9: Добавя се 1 × 10−15 към стойността на входния ключ

𝑦2,0.

27



Съответните 128-битови хеш-стойности в шестна-
десетична бройна система са следните: Условие 0:
FAA8C89DD3970E19A3856027FFF3ED79

Условие 1: B26D06E24E790A34A26C1C0E07B55313
Условие 2: 79F521281FDB6DBA897CF3D4A12CB701
Условие 3: 30DDCB05DD103FAB7241D2029CAF9A23
Условие 4: 953A4A42777F2CC24301A0CD6A612AA6
Условие 5: A6AB45F273F67861927CADF07041CDF7
Условие 6: D5F9F9836AAFE5F7018EBAF2DA044594
Условие 7: 0758DC3F6022E3881D4EA3A6004E0061
Условие 8: 0FC1618D766D4F7E69A3807A440DE4EE
Условие 9: 3E8BD43EBF8C31EA6FC819D851DCAAC1
Стойностите при анализа на чувствителността показват че функ-

цията BentSing притежава висока чувствителност към всяка промя-
на във входното съобщение, която довежда до абсолютно различни
изходни хеш-стойности.

Статистически анализ на конфузия и дифузия
Представени са два типа статистически анализ [69], [70]: тип A и

тип B. При тестове от тип А, както и в предходния раздел е генерира-
но произволно съобщение с дължина 𝐿 = 50𝑛 и пресметната неговата
хеш-стойност. След това е създадено съобщение с произволно проме-
нен един бит спрямо оригиналното и е пресметната хеш-стойността
му.

Таблици 13–14 представят резултатите от тестовете от тип А за
дължина на хеш-стойността 𝑛 = 128, 160, 256, 512, 1024.

Таблица 13: Статистически резултати за 128-битова хеш-стойност,
генериране при тестове от тип А, от функцията BentSign.

𝑁=256 𝑁=512 𝑁=1024 𝑁=2048 𝑁=10,000

𝐵𝑚𝑖𝑛 49 48 48 48 44
𝐵𝑚𝑎𝑥 85 85 85 85 85
�̄� 64.32 63.17 64.07 63.95 63.99
𝑃 (%) 50.25 50.13 50.06 49.96 49.99
Δ𝐵 5.68 5.79 5.7 5.68 5.61
Δ𝑃 (%) 4.44 4.52 4.45 4.43 4.38
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Таблица 14: Статистически резултати за 1024-битова хеш-стойност,
генериране при тестове от тип А, от функцията BentSign.

𝑁=256 𝑁=512 𝑁=1024 𝑁=2048 𝑁=10,000

𝐵𝑚𝑖𝑛 474 464 464 456 456
𝐵𝑚𝑎𝑥 561 562 562 482 483
�̄� 511.87 511.77 511.72 511.94 511.96
𝑃 (%) 49.98 49.97 49.97 49.99 50
Δ𝐵 14.08 15.41 15.7 16.03 16.04
Δ𝑃 (%) 1.37 1.5 1.53 1.56 1.57

Таблица 15 описва стойности от някои хаос-базирани хеш-
алгоритми. Функцията BentSign има сравними резултати.

Таблица 15: Сравнение на статистически резултати за 128-битови
хеш-стойности и 𝑁=10,000, при тестове от тип A, за функцията

BentSign.

𝐵𝑚𝑖𝑛 𝐵𝑚𝑎𝑥 �̄� 𝑃 (%) Δ𝐵 Δ𝑃 (%)

BentSign 44 85 63.99 49.99 5.61 4.38
Ref. [82] 44 84 63.95 49.96 5.62 4.39
Ref. [127] 45 89 64 50.01 5.6 4.37
Ref. [131] 42 83 63.986 49.988 5.616 4.388

При тест от тип B отново се прилага същия алгоритъм за дейст-
вие. Генерира се начално входно съобщение с дължина 𝐿 = 50𝑛 бита
и се пресмята хеш-стойността му. След промяна на един произволно
избран бит, се пресмята хеш-стойността за новополученото съобще-
ние. Двете хеш-стойности се сравняват и резултатите се пресмятат
и съхраняват като 𝐵𝑖. За разлика от предходния вид тест, тук за
всички итерации се използва едно и също първоначално съобщение.

На Фигура 5, е изобразено разстоянието по Хеминг, получено при
тест от тип A със стойности за 𝑛 = 128 и𝑁 = 10000 .
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Фигура 5: Разпределение на стойности 𝐵𝑖, получени при тест от
тип A за 𝑛 = 128 и 𝑁 = 10000, от функцията BentSign.

Таблици 16–17 описват резултатите, от тестовете от тип B за 𝑛 =
128, 160, 256, 512, 1024 и различни стойности на 𝑁 .

Таблица 16: Статистически резултати за 128-битови хеш-стойности,
генерирани при тестове от тип B, от функцията BentSign.

𝑁=256 𝑁=512 𝑁=1024 𝑁=2048 𝑁=50×128

𝐵𝑚𝑖𝑛 49 49 49 44 44
𝐵𝑚𝑎𝑥 78 80 80 83 83
�̄� 63.98 64.19 64.67 64.43 64.09
𝑃 (%) 49.98 50.15 50.52 50.34 50.07
Δ𝐵 6.24 6.58 6.04 5.99 5.63
Δ𝑃 (%) 4.87 5.14 4.72 4.68 4.4

Таблица 17: Статистически резултати за 1024-битови
хеш-стойности, генерирани при тестове от тип B, от функцията

BentSign.

𝑁=256 𝑁=512 𝑁=1024 𝑁=2048 𝑁=50×1024

𝐵𝑚𝑖𝑛 470 463 463 448 449
𝐵𝑚𝑎𝑥 542 553 553 565 565
�̄� 509.92 507.36 509.37 511.12 510.13
𝑃 (%) 49.79 49.54 49.74 49.91 49.92
Δ𝐵 16.19 17.26 17.43 16.83 16.89
Δ𝑃 (%) 1.58 1.68 1.7 1.64 1.66

Сравнявайки получените резултати с три хаос базирани хеш ал-
горитми дадени в Таблица 18, функцията BentSign има аналогични
резултати.
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Таблица 18: Сравнение на статистически резултати за 128-битови
хеш-стойности и 𝑁=2048, при тест тип B, за функцията BentSign.

𝐵𝑚𝑖𝑛 𝐵𝑚𝑎𝑥 �̄� 𝑃 (%) Δ𝐵 Δ𝑃 (%)

BentSign 44 83 64.43 50.34 5.99 4.68
Ref. [70] 48 83 64.22 50.17 5.65 4.42
Ref. [71] 47 84 63.94 49.95 5.69 4.44
Ref. [127] 43 43 64.11 50.08 5.59 4.37

В Таблици 13–17 може да се види това, че и при двата типа тес-
тове, средната стойност на променените битове �̄� и средната вероят-
ност 𝑃 са с близки резултати до идеалните стойности 𝑛/2 и 50%. Тези
данни показват, че алгоритъмът BentSign притежава добри конфу-
зионни и дифузионни свойства.

Анализ на колизиите
По описана схема за изследване при този вид анализ са пресмет-

нати експерименталните минимум, максимум и средна стойност на𝐷
и получените резултати са представени в Таблица 19 за различните
дължини на хеш-стойността 𝑛 = 128, 160, 256, и 512.

Таблица 19: Абсолютна разлика 𝐷 за хеш-стойности, генерирани
при тест тип А, от функцията BentSign, където for 𝑁 = 10, 000.

𝑛 Максимум Минимум Средна стойност

128 2450 573 1362
160 2744 791 1709
256 4007 1543 2731
512 7275 3712 5459

Таблица 20 илюстрира абсолютната разлика на 128-битови хеш
кодове, генерирани при тестове от тип A, където 𝑁 = 10, 000
за различни хеш алгоритми. Стойностите показват, че алгоритъма
BentSign има сравними резултати.

Таблица 20: Сравнение на абсолютна разлика за различни
128-битови хеш-стойности, генерирани при тестове от тип А, от

функцията BentSign, за 𝑁 = 10, 000.

𝑛 Максимум Минимум Средна стойност

BentSign 2450 573 1362
Ref. [69] 2391 656 1364
Ref. [127] 2386 537 1367
Ref. [131] 2064 655 1367
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Броят на попаденията, където ASCII символите са еднакви, за
𝑁 = 10, 000 и хеш-кодовете, генерирани при тестове от тип А,
са представени в Таблица 21. Разпределението на 128-битови хеш-
стойности е показано на Фигура 6

Таблица 21: Брой позиции при тест за колизии за 𝑁 = 10, 000,
генерирани при тест A, от функцията BentSign.

𝑛 0 1 2 3 4 5

128 9373 607 20 0 0 0
160 9290 688 21 1 0 0
256 8809 1126 60 4 1 0
512 7782 1949 251 17 1 0
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Фигура 6: Разпределение на броя на позициите, където ASCII
символите са еднакви в 128-битови хеш-стойности, генерирани при

тестове от тип А, от функцията BentSign, където 𝑁 = 10, 000

Пир тестовете от тип B сравнение с други алгоритми е направено
в Таблица 23.

Таблица 22: Абсолютна разлика 𝐷 за хеш-стойности генерирани
при тестове от тип B, от функцията BentSign, за 𝑁 = 50𝑛.

𝑛 Максимум Минимум Средна стойност 𝑁

128 2225 658 1382 6400
160 2533 886 1677 8000
256 4132 1871 2953 12800
512 7224 3687 5345 25600
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Таблица 25: Брой на позиции при анализ на колизии, генерирани
при тестове от тип B, от функцията BentSign.

𝑛 N 0 1 2 3

128 128 128 0 0 0
128 6400 6021 356 23 0
160 8000 7497 489 14 0
256 12800 11460 1286 54 0

Таблица 23: Сравнение на абсолютна разлика 𝐷 за 128-битови
хеш-стойности, генерирани при тест B, от функцията BentSign,

където 𝑁 = 6400.

𝑛 Максимум Минимум Средна стойност

BentSign 2225 658 1382
Ref. [69] 2421 735 1576
Ref. [70] 2294 661 1360
Ref. [127] 2035 636 1248

В допълнение към горните експерименти, тестовете от тип B са
повторени за входни данни с много малък размер, състоящ се от
𝑛−битов блок, Таблица 24.

Таблица 24: Абсолютна разлика 𝐷 за хеш-стойности, генерирани
при тест тип B, от функцията BentSign, където 𝑁 = 𝑛.

𝑛 Максимум Минимум Средна стойност 𝑁

128 1983 942 1456 128
160 2409 1301 1802 160
256 3821 2327 2977 256
512 6699 4125 5306 512

Броят на позициите където ASCII символите са еднакви, генери-
рани при тестовете от тип B са представени в Таблица 25 и разпреде-
лението на 150-битови хеш-стойности при 𝑁 = 8000, е илюстрирано
на Фигура 7.
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Фигура 7: Разпределение на броя на позициите, където ASCII
символите съвпадат при 160-битови хеш-стойности, генерирани при

тест тип B, от функцията BentSign, за 𝑁 = 8000

Емпиричните стойности потвърждават, че новия хеш алгоритъм
BentSign има отлична устойчивост по отношение на колизиите.

Анализ на Birthday атака Birthday атака е една от типичните
атаки на алгоритмите за хеш. Основната и цел е да намери две вход-
ни съобщения с идентични хеш-стойности [90], [110], [131]. Времевата
сложност на атаката е 𝑂(2𝑛/2). Така за минималната 128-битова хеш-
стойност атаката трябва да има 264 опита, което е достатъчно, за да
направи birthday атаката нереалистична.

Анализ на Meet-in-the-Middle атака(човек в средата)
Мeet-in-the-middle атаката опитва да намери сблъсъци по междинни
хеш-стойности [90]. Във функцията BentSign, междинните резултати
се базират на динамичните стойности на хаотичния атрактор. Това
означава, че всякакви малки разлики в началните стойности доп-
ринасят за значителни промени в стойностите на следващото със-
тояние [100], [110]. В резултат на това предложеният алгоритъм за
хеширане може да предотврати атака от тип meet-in-the-middle.

Анализ на Second Pre-Image атака За входното съобщение
𝑀1, second pre-image атаката се опитва да намери друго входно съоб-
щение 𝑀2, което има същата хеш стойност [17], [97]. В предложения
хеш алгоритъм, изчисленията се основават на комбинацията от сил-
но нелинейната булева функция и хаотичните стойности на Signature
атрактор. По този начин BentSign е защитен срещу second pre-image
атака.

Изводи по Глава 3

1. Предложен е криптографския хеш алгоритъм SHAH, създаден
с основен изграждащ елемент псевдослучайния генератор, ба-
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зиран на неравномерно филтриране на хаотично изображение,
предложен в Глава 2.

2. Направен е анализ на предложената схема SHAH, успешно пре-
минаваща тестовете - дистрибутивен анализ, чувствителност ,
анализ на конфузионните и дифузионни свойства, анализ за
устойчивост по отношение на колизии.

3. Предложен е криптографски хеш-алгоритъм, наречен
BentSign, на основата на псевдослучайния генератор от
Глава 2 (изграден от две функции Signature атрактор и Bent
булева функция).

4. Извършен е анализ на алгоритъма BentSign, който успешно
преминава тестовете за дистрибутивност, конфузия и дифу-
зия, чувствителност и устойчивост срещу колизии. Алгоритъ-
мът е устойчив по отношение на атаките - Birthday, Meet-in-
the-Middle, Second Pre-Image.

5. Теоретичните и експериментални резултати за двата хеширащи
алгоритъма потвърждават високо ниво на сигурност, с възмож-
ност за практическо реализиране в софтуерни приложения.

Заключение

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

1. Предложен е хеш-алгоритъм, наречен SHAH, създаден на ос-
новата на псевдослучаен генератор, използващ неравномерно
филтриране на хаотично изображение.

2. Предложен е криптографски хеш алгоритъм, наречен BentSign,
с основни изграждащи елементи генератора на случайни чис-
ла, базиран на две функции Signature атрактор и Бент булева
функция.

Научно-приложни приноси в дисертацията

1. На основа на извършеното проучване на съвременното състо-
яние на криптографските хеш алгоритми, са формулирани ос-
новните насоки за развитие на идеята за хеширащи алгоритми,
използващи псевдослучайни генератори на редици, базирани
на хаотични функции.
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2. Разработен и изследван е псевдослучаен генератор на битове,
изграден на основата на функцията Tinkerbell, подходящ за
изграждащ криптографски примитив в различни алгоритми за
защита на данни.

3. Разработен и изследван е псевдослучаен генератор на битове,
базиран на функцията Signature атрактор, който може да бъде
внедрен в криптографски системи за информационна защита.

4. Извършен е анализ на предложените хеширащи алгоритми, по
отношение на основните им характеристики - дистрибутивност,
чувствителност, конфузионни и дифузионни свойства, устойчи-
вост по отношение на колизии, който потвърждава високо ниво
на криптографска сигурност на разработените хеш-функции.

Виждания и насоки за по-нататъшна работа

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

1. Изследване на паралелни хеширащи функции.

2. Хардуерна реализация на предложените хеширащи алгоритми.

3. Моделиране на криптографски хеш-алгоритми, чрез асимет-
рично криптиране и функции от теорията на хаоса.

Списък на използваните съкращения

AES AES (Advanced Encryption Standard) -
симетричен криптографски алгоритъм,
разработен от американския Национален
институт за стандарти и технология

ASCII ASCII (American Standard Code for Information
Interchange) - символно множество и символна
кодова таблица, базирана на латинската азбука

ASP ASP (Active Server Pages) - разработка на
Microsoft свързана със скрипт-машина за
динамично-генерирани уеб страници
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DES DES (Data Encryption Standard) - симетричен
криптографски алгоритъм, разработен от
фирмата IBM

ENT ENT (Entropy) - Програма за изпитване на
последователност на псевдослучайни числа

ПРОВП FCSR (Feedback with Carry Shift Register) -
Преместващи регистри с обратна връзка и пренос

IDEA IDEA (International Data Encryption Algorithm) -
симетричен криптографски алгоритъм,
разработен от Джеймс Меси

ЛПРОВ LFSR (Linear Feedback Shift Register) - Линейни
преместващи регистри с обратна връзка

MD MD (Message Digest) - MD семейството се състои
от хеш функции MD2, MD4, MD5 и MD6. Той e
приет като стандарт за интернет RFC 1321.

MD2 MD2 (Message Digest) - криптографска хеш
функция, разработена от проф. Роналд Ривест
през 1989 г.

MD4 MD4 (Message Digest) - криптографска хеш
функция, разработена от проф. Роналд Ривест
през 1990 г.

MD5 MD5 (Message Digest) - криптографска хеш
функция, разработена от проф. Роналд Ривест
през 1991 г.

NIST NIST (National Institute of Standards and
Technology) - sтатистически тестов комплект
разработен от Национален институт за стандарти
и технологии

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

ПСГ PRG (Pseudorandom generator) - Псевдослучаен
генератор
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ПСР PRS (Pseudorandom sequences) - Псевдослучайни
редици

RSA RSA - асиметричен ктиприграфски алгоритъм,
използващ публични ключове. Наименованието
идва от фамилните имена на създателите му
Ronald L. Rivest, Adi Shamir и Leonard Adleman

SAC SAC (Strict avalanche criterion) - мярка за
конфузия и дифузия, които са ключови свойства
на криптографската хеш функция.

SHA SHA (Secure Hash Algorithm ) - криптографска
хеш функция, базирана на MD4, разработена от
Агенцията за национална сигурност на САЩ

Triple DES Triple Data Encryption Algorithm - симетричен
криптографски алгоритъм изпълняващ
криптиране чрез DES с 3 различни секретни
ключа

TRG TRG (True Random Generator) - Истински
генератор на случайни числа
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