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Обща характеристика на дисертационния

труд

Актуалност на проблема

Актуалността на проблема за изследване на различни алго-
ритми за аудио криптиране се поражда от необходимостта за пови-
шаване надеждността на цифровите информационни и комуникаци-
онни канали за пренос на данни [9,10]. С непрестанното развитие на
комуникационните и информационните технологии нуждата от раз-
работване и анализ на нови алгоритми за информационна защита е
актуален научен проблем. Поради тази причина в настоящия дисер-
тационен труд е изследван криптографски алгоритъм за защита на
аудио файлове, базиран на псевдослучайни генератори, използващи
функции от теория на хаоса.

Цел на изследването

Целта на настоящия дисертационен труд е конструирането и из-
следването на функция за криптиране на аудио файлове, с цел по-
добряване на информационната защита чрез използване на матема-
тически функции от теорията на хаоса, които се подлагат на раз-
лично филтриране. За изпълнението на тази цел е необходимо да се
реализират следните основни задачи:

Задачи

1. Да се извърши анализ на текущото състояние на развитие на
алгоритмите за защита на аудио файлове.

2. Да се моделират и изследват псевдослучайни генератори за по-
лучаване на двоични редици с използване на високоразмерни
хаотични системи.

3. Да се разработи и анализира криптираща функция за инфор-
мационна защита на звукови файлове.

Обект на изследване и разработка

Обект на изследването са генераторите на псевдослучайни ре-
дици на основата на хаотични функции и криптографски алгоритъм
за защита на звукови файлове.
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Предмет на изследване

Предмет на изследване са криптографската устойчивост на
генераторите на псевдослучайни редици и на алгоритмите за защита
на звукови файлове.

Методи на изследване

Методите на изследване включват анализиране на разрабо-
тени алгоритми за криптиране на звукови файлове чрез софтуерни
пакети за оценка на степента на случайност и приложимост в крип-
тографски системи.

Научна новост

В резултат на разработката на дисертационния труд:

1. Предложен е генератор на псевдослучайни редици от байтове
на основата на математическата хаотична функция Ikeda map.

2. Разработен и анализиран е модифициран вариант на псевдо-
случаен генератор на двоични числа на основата на библиоте-
ката за дълги реални числа MPFR и математическата функция
от теорията на хаоса Ikeda map.

3. Синтезиран, предложен и изследван е генератор на псевдослу-
чайни числа, базиран на две функции Zaslavsky Map

4. Предложена и изследвана е функция за криптиране на аудио
файлове на основата на псевдослучайния генератор, конструи-
ран чрез използването на функцията на Ikeda.

Приложимост и полезност

Приложимостта и полезността на дисертационния труд се състои
в следното:

1. Софтуерно конструираните генератори на псевдослучайни ре-
дици от байтове дават възможност за изследване на крипто-
графските им свойства.

2. Чрез обстоен криптографски анализ се доказва приложи-
мостта на предложените псевдослучайни генератори за защита
на информация.
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3. Разработен и изследван е софтуерен модел на предложения ау-
дио криптиращ алгоритъм.

Структура и обем на дисертационния труд

Дисертационният труд съдържа 105 страници. Състои се от увод,
три глави, заключение и библиография. Библиографският списък се
състои от 140 заглавия. Включени са 18 фигури и 28 таблици. Номе-
рацията на библиографията на автореферата съвпада с номерацията
на библиографията от дисертационния труд.

Кратко съдържание на дисертационния

труд

Глава 1 Съвременно състояние на проблема свър-

зан със защитата на информация

В тази глава се представят базови понятия, свързани с криптог-
рафията като способ за защита на данни в съвеременните компю-
търни системи. Разглежда се същността на алгоритмите за защита
на аудио файлове и как те могат да намерят различни приложения.
Разглежда се общ модел, представен заедно с някои специфични кон-
струкции. Систематизирани са основните свойства и характеристики
на алгоритмите за защита на аудио файлове. На тази основа са със-
тавени целта и основните задачи на дисертационния труд, като в
тази глава е решена първата основна задача.

1.1 Криптография и криптографски системи

Криптологията е основна наука, която обединява в себе си раз-
лични по вид области като математика, теория на информацията,
физика и др. с цел да бъдат приложени в съвременните информа-
ционни системи. [6] [7]. Криптологията включва две направления
Криптография и Криптоанализ [54] [2]. Основна цел на крипто-
логията е създаване на криптографски защитни алгоритми и внед-
ряването им за запазване на семантиката на важна информация.
Криптографският анализ е направление на криптологията, който
има за цел създаване и развитие на методи и средства за разкриване
на защитена информация.
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1.1.1 Основни понятия в криптографията

С нуждата от предаване и съхраняване на данни се поражда необ-
ходимостта от запазване семантиката на предаваните данни. Крип-
тографската защита на информация се изразява в това, дадената
информацията да се видоизмени с цел да не се разкрива първона-
чалния ѝ вид. Процесът на видоизменение се нарича криптиране,
а резултатът се нарича криптограма. Обратният похват на видо-
изменение до първоначалния вид на информацията се нарича дек-
риптиране.

1.1.2 Криптографска система

Криптографията се реализира чрез криптографските системи,
чиято основна цел е да осигурят възможност на всеки потребител-
изпращач да шифрова съобщения и на потребителя-получател да
дешифрова получените криптирани данни. Процесите на криптира-
не и декриптиране се осъществяват посредством секретни ключове.

1.1.3 Криптографски примитиви и механизми

Основните изграждащи елементи на една криптографска система
за защита на информация, са следните: [5]

� симетрични криптографски алгоритми;

� асиметрични 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 защита на аудио и
видео файлове.

1.2 Симетрични и Асиметрични криптографски ал-

горитми

Според вида на секретните ключове, използвани за криптиране и
декриптиране, в криптографията са обособени два вида алгоритми.

6



1.2.1 Симетрични криптографски алгоритми

При симетричните алгоритми, за криптиране и декриптиране на
съобщенията се ползва един и същ секретен ключ. Два са основните
типове, на които се дели симетричното криптиране - блоково и поточ-
но. При поточното шифриране, с помощта на секретния ключ, всеки
символ се трансформира независимо от другите, а при блоковия под-
ход съобщението се разбива на блокове, като трансформирането на
символите в блока е силно зависимо.

1.2.2 Асиметрични криптографски алгоритми

Асиметричните криптографски алгоритми се отличават с това,
че е необходимо изпозването на двойки ключове - публичен (отво-
рен) и секретен (частен). Те са независими един от друг и наличието
на един от ключовете не може да доведе до изчисляването на другия.
Публичният ключ служи за осъществяване на процеса на криптира-
не. Съответно процесът на декриптиране се извършва със секретен
ключ, известен само на получателя на съобщението. Асиметричният
подход спомага за разрешаването на проблема с необходимостта от
честа смяна на единствения секретен ключ при симетричните алго-
ритми.

1.3 Псевдослучайни генератори на битови последо-

вателности

1.3.1 Основни характеристики на псевдослучайните генера-
тори

Генераторите на псевдослучайни числа са клас криптографски
примитиви, които са основен елемент на всяка симетрична криптог-
рафска система, извършваща поточно криптиране. Детерминиран
алгоритъм, който от напълно случаен низ от m бита, генерира дво-
ична редица с дължина, по-голяма от m, се нарича генератор на
псевдослучайна редица. Тази редица с голяма вероятност издържа
статистически тестове за случайност [5].

1.3.2 Свойства на псевдослучайните генератори

Основните свойства на псевдослучайните генератори са [83] слу-
чайност, дълъг период, ефективност, повторяемост, преносимост и
хомогенност.
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Статистическите свойства на псевдослучайните последователнос-
ти, според S. Golomb [50], са:

� Разликата между броят на нулите и броят на единиците във
всеки период не трябва да надвишава 1.

� Половината от подредиците в един период имат дължина 1,
една четвърт имат дължина 2, една осма имат дължина 3 и
т.н. Освен това всяка от тези подредици имат еднакъв брой
нули и единици.

� Автокорелационната функция трябва да е двузначна.

В процеса на криптиране с използване на псевдослучайни генератори
на битове е необходимо те да използват принципите на разбъркване
и разсейване [99].

1.3.3 Видове псевдослучайни генератори на битове

Видовете псевдослучайни генератори на битове са сумиращи, сви-
ващи, самосвиващи и базирани на хаотични системи.

1.4 Кратко въведение в звуковите файлове

Дигиталното представяне на музиката може да бъде разделено
на три широки категории - цифрови записи, нотни файлове и музи-
кални командни файлове.

Звуковите вълни се характеризират със следните свойства - чес-
тота на дискретизация, дължина на вълната, период, амплитуда и
скорост. Звукът може да се раздели на два вида - тон и шум.

Аудио файловете съдържат поток от числа, които представляват
промени в амплитудата на звуковите вълни във времето. Точността
на цифров запис зависи от размера на извадката: колкото по-голям
е той, толкова по-точно е измерването. 8-битовите (от 0 до 255) и
16-битовите (от 0 до 65535) записи са най-често срещаните.

Много формати на аудио файлове позволяват променлив брой
канали. Така файл може да бъде моно(1), стерео(2) или произволен
брой дискретни канали.

Аудио файловете могат да бъдат компресирани и некомпреси-
рани. Компресията се използва за намаляване на размера на фай-
ловете, което често води до загуба на качеството на звука. Аудио
форматите са без загуба на звук (WAV, RAW, FLAC и др.) и със
загуба на звук (MP1, MP2, MP3 и др.)

8



1.5 Съвременни подходи при моделиране на крип-

тографски алгоритми за защита на дигитални ау-

дио файлове

Обичайният избор при разработване на криптографски алгорит-
ми за криптиране на дигитални аудио файлове е използването на
симетричния подход за криптиране и декриптиране поради посоче-
ните предимства. При симетричните криптографски алгоритми се
постига висока скорост при криптиране и декриптиране на аудио,
а лесната софтуерна реализация дава възможност за изследване на
криптографските свойства на моделираните алгоритми. За да бъ-
де извършен анализ и оценка на ефективността на алгоритъм за
криптиране на дигитални аудио файлове, се разглеждат основните
показатели, които са графично представяне, корелационен коефи-
циент, честота на изменение NSCR, съотношение сигнал/шум SNR,
съотношение пиков сигнал/шум PSNR, скорост на криптиране и чув-
ствителност към ключа.

На базата на тези основни показатели е представен анализ на
съвременните криптографски методи за защита на дигитални аудио
файлове въз основа на [65], [44], [17], [45], [49], [73], [100], [62], [121],
[74], [51], [95], [132], [128], [19], [28], [101], [20].

В таблица1 е направено сравнение на част от криптографските
алгоритми, с обявени показатели за тестовете, отразяващи криптог-
рафските им свойства и сигурност.

Таблица 1: Статистически резултати от тестовете.

Препратка Дължина Корелация NSCR SNR PSNR

Ref. [102] 7 s 0.0233000 99.998% 33.7464 dB 59.7989 dB
Ref. [65] 13.85 s 0.0004710 99.998% -16.0483 dB 1.4524 dB
Ref. [29] - -0.0011000 - -10.6357 dB 47.9830 dB
Ref. [45] - 0.0000900 99.998% -133.0000 dB
AES [45] - 0.0097100 99.603% -1.4461 dB

Разгледан е и друг критерий за измерване промяната на аудио
файловете. Визуалният анализ има за цел да се види с просто око на-
личието на сходство между оригиналния и криптирания аудио файл.
Добрите криптографски алгоритми положително преобразуват ау-
дио файловете и при такова сравнение не се виждат сходства. При-
мер за това са графиките в [17], [44] и [65], където са представени
криптиращи алгоритми, които са имплементирани да работят с ау-
дио файлове тип MP3, WAV и др.
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Важно свойство на криптиращите алгоритми е скоростта на
криптиране. Таблица 2 съдържа резултатите, получени при различ-
ни криптиращи алгоритми.

Таблица 2: Скорост на криптиране.

Препратка Размер Дължина Време за криптиране

Ref. [65] 2.33 mb 13.85 s 5.767 s
Ref. [102] - 7 s 0.012 s
AES [44] 800 kb - 0.003 s

Всички проучени криптографски алгоритми за защита на аудио
файлове реализират отлични резултати по всички показатели, което
свидетелства за голяма криптоустойчивост.

Изводи по Глава 1

1. Обоснована е необходимостта от надеждно съхранение, обра-
ботка и предаване на данни, използвайки като способ криптог-
рафски алгоритми за информационна сигурност.

2. Разгледани са подходите при изследване на аудио крипто-
графски алгоритми и техните основни показатели. Анализът на
някои от съвременните алгоритми за защита на звукови дан-
ни дава отправни стойности за показателите за криптографска
сигурност.

3. Извършеният анализ на някои от съвременните алгоритми за
аудио защита е основа за изграждане на алгоритъм за скри-
ване на дигитално съдържание на звуков файл на базата на
псевдослучайни генератори на байтове, използващи функции
от теорията на хаоса.

Глава 2 Моделиране на псевдослучайни ге-

нератори чрез хаотични системи

В тази глава се решава втората основна задача от дисертацион-
ния труд. Разгледани са три подхода за моделиране на псевдослу-
чайни генератори на байтове. Теоретичните разработки се базират
на разработките на Стоянов [12, 103–106], Кордов [4, 107, 108], Та-
шева и Беджев [122, 123] и Тодорова [14]. Отразени са стъпките за
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софтуерна реализация и са направени анализи на ключовите прост-
ранства и изследвания на предложените генератори чрез тестване
на генерирани псевдослучайни редици.

2.1 Псевдослучаен генератор, базиран на хаотичен

атрактор

2.1.1 Характеристики на Ikeda map

В [11, 13, 30, 37, 43, 47, 66, 67] са предложени криптографски схе-
ми, базирани за генератори на случайни числа. Хаотичната функция
Ikeda Map се използва като основен елемент в различни криптограф-
ски проекти [75, 75, 94, 112, 113]. Тя е често използван базов елемент
в моделирането на генератори на псевдослучайни числа [58,59].
В двуизмерното пространство атракторът Ikeda [58, 59] се определя
от следните уравнения:

𝑥𝑛+1 = 1 + 𝑢(𝑥𝑛 cos 𝑡𝑛 − 𝑦𝑛 sin 𝑡𝑛) (1)

𝑦𝑛+1 = 𝑢(𝑥𝑛 sin 𝑡𝑛 + 𝑦𝑛 cos 𝑡𝑛) (2)

където 𝑢 ≥ 0.6 и

𝑡𝑛 = 0.4− 6

1 + 𝑥2
𝑛 + 𝑦2𝑛

. (3)

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1

x

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

y

Фигура 1: Двуизмерен модел на функция Ikeda map.

Предлага се следният модифициран псевдослучаен генератор на
базата на две функции Ikeda.

𝑥1,𝑛+1 = 1 + 𝑢(𝑥1,𝑛 cos 𝑡1,𝑛 − 𝑦1,𝑛 sin 𝑡1,𝑛) (4)
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𝑦1,𝑛+1 = 𝑢(𝑥1,𝑛 sin 𝑡1,𝑛 + 𝑦𝑛 cos 𝑡1,𝑛) (5)

𝑥2,𝑚+1 = 1 + 𝑢(𝑥2,𝑚 cos 𝑡2,𝑚 − 𝑦2,𝑚 sin 𝑡2,𝑚) (6)

𝑦2,𝑚+1 = 𝑢(𝑥2,𝑚 sin 𝑡2,𝑚 + 𝑦2,𝑚 cos 𝑡2,𝑚), (7)

където началните параметри 𝑥1,0 = 0.19234589676, 𝑦1,0 =
0.212944478569, 𝑥2,0 = 0.23873247817, 𝑦2,0 = 0.189800800800 са из-
ползвани за ключ.

2.1.2 Модел на псевдослучаен генератор, базиран на Ikeda
атрактор

Предложеният генератор [115] моделира следните стъпки:

Стъпка 1: Определят се началните стойности 𝑥1,0, 𝑦1,0, 𝑥2,0,
𝑦2,0.

Стъпка 2: Двете хаотични функции се повтарят 𝐼 на брой
пъти, където 𝐼 е целочислена константа.

Стъпка 3: На всяка следваща итерация стойностите за чети-
рите реални числа 𝑥1,𝑖, 𝑦1,𝑖, 𝑥2,𝑖, 𝑦2,𝑖 са изчислени, след което
са обработени по следния начин:

𝑎 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥1, 𝑖 * 1010))), 256)
𝑏 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦1, 𝑖 * 1010))), 256)
𝑐 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥2, 𝑖 * 1010))), 256)
𝑑 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦2, 𝑖 * 1010))), 256)

(8)

където 𝑎𝑏𝑠(𝑧) връща абсолютната стойност на 𝑧, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑧) връ-
ща цялата част на 𝑧, премахвайки дробната част, и 𝑚𝑜𝑑(𝑧, 𝑤)
връща остатък от делението.

Стъпка 4: Изпълнява се логическата операция
XOR(изключващо или) между a,b,c и d,
𝑠𝑖 = 𝑎⊕𝑏⊕𝑐⊕𝑑. Генериран е изходният байт 𝑠𝑖.

Стъпка 5: Преминава се отново към Стъпка 3, докато се
достигне дължината на необходимия двоичен изходен поток.
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(а) Arduino Uno micronontroller (б) Конфигурацията на Arduino Uno

Фигура 2

2.1.3 Реализация на Arduino

ПСГ е реализиран чрез използването на микроконтролера
Arduino Uno, визуализиран на фигура 2. Програмата е качена на
платформата чрез интегрирана среда за разработка(IDE), като под-
робна информация може да бъде намерена на http://arduino.cc/.

Предложеният псевдослучаен генератор на байтове е имплемен-
тиран чрез Arduino uno и е показан на фигура 2. ПСГ е моде-
лиран при следните начални стойности: 𝑥1,0 = −0.19234589676,
𝑦1,0 = 0.212944478569, 𝑥2,0 = −0.23873247817, 𝑦2,0 = 0.189800800800,
𝑢1 = 0.7941, 𝑢2 = 0.694 и 𝐼 = 300.

2.2 Експериментално тестване на предложения

псевдослучаен генератор

2.2.1 Анализ на ключовото пространство (key-space)

Анализът на ключовото пространство е първата стъпка при оцен-
ка на псевдослучаен генератор на байтове. То се изчислява като су-
ма от началните параметри на генератора. Предложеният генератор
има 6 входни параметъра 𝑥1,0, 𝑦1,0, 𝑥2,0, 𝑦2,0, 𝑢1 и 𝑢2. Според [15], из-
числителната прецизност на 64-битовото число с двойна прецизност
е около 1015, от което следва, че множеството от ключове е повече
от 2199. Това е напълно достатъчно за защита от атака на ключа при
атаки с пълно изчерпване. Първоначалният брой итерации 𝐼 може
да бъде част от ключовото пространство.
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2.2.2 Експоненциален показател на Lyapunov

Показателят на Lyapunov [31] е критерий за хаотично поведе-
ние на динамичните системи. Той e показател за предсказуемост на
една система. Резултатите от направения анализ на функцията на
Ikeda са визуализирани на фигура3. Изчисляването на този пока-
зател позволява да се определи дали една система е хаотична или
не. Положителният показател на Lyapunov показва, че системата е
хаотична, а отрицалният показател, че не е [52].

τ
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ln
(d

ij(
τ)

)

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

λmax=0.18947

(а) показател на Lyapunov (б) бифуркационна диаграма

Фигура 3: показател на Lyapunov за функцията Ikeda map и
бифуркационна диаграма.

Положителният показател на Lyapunov, получен за функцията
Ikeda map, показва, че тя има хаотично поведение.

2.2.3 Бифуркационен анализ

Най-често прилаганият анализ при математическото изследване
на динамични системи е бифуркация или иначе казано раздвояване.
Бифуркационната диаграма е визуално обобщение на това раздвоя-
ване. Бифуркационната диаграма на функцията на Ikeda е показана
на фигура 3. Класическият начин при визуализиране на тази диаг-
рама е по отношение на параметъра 𝑐3 [33].

При бифуркационния анализ на Ikeda map, показан на Фигура 3,
се вижда раздвояване на функцията. Това е доказателство за хао-
тично поведение, което се наблюдава при начални стойности на па-
раметъра 𝑐3 между [-0.5, 1.5].
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2.2.4 Анализ на битова редица, генерирана от пред-

ложения псевдослучаен генератор

За определяне на криптографската устойчивост и псевдослучай-
ност на моделирания генератор са проведени редица тестове със соф-
туерните пакети NIST [26], DIEHARD [82], и ENT [140].

За целта с предложеният модифициран псевдослучаен генератор,
базиран на системата Ikeda, са генерирани подходящ брой байто-
ве. Tази редица от случайни числа е подложена на изследване от
трите статистически пакета. За NIST са генерирани 2000 x 125000
байта, като генерираните изходни редици от бинарни последова-
телности успешно преминават всички тестове от софтуерния пакет
NIST. Генерираните от предложения ПСГ двоични редици премина-
ват успешно всички тестове и от втория софтуерен пакет DIEHARD.
Третият тестов пакет ENT [137] реализира шест проверки върху ге-
нерираната редица от байтове. Тестван е поток от 250000000 байта,
генериран от предложения алгоритъм. Тези проверки са преминати
успешно.

2.3 Псевдослучаен генератор с висока точност, ба-

зиран на хаотична функция

2.3.1 Характеристики на атрактор Ikeda

В секция са описани характеристиките на функция Ikeda.

2.3.2 Моделиране на псевдослучаен генератор с ви-

сока точност, базиран на хаотичен атрактор Ikeda

Предложеният модифициран генератор [116] е реализиран чрез
две функции Ikeda и правило за свиване. Следните стъпки описват
действието на ПСГ:

Стъпка 1: Определят се началните стойности 𝑥1,0, 𝑦1,0, 𝑥2,0,
𝑦2,0.

Стъпка 2: Двете хаотични функции се повтарят 𝐺 на брой
пъти, за 𝐺 >100

Стъпка 3: След приключване на стъпка 2 итерациите про-
дължават и на всяка итерация четирите реални числа 𝑥1,𝑖, 𝑦1,𝑖,
𝑥2,𝑖, 𝑦2,𝑖 са изчислени и обработени по следния начин:
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𝑎 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥1,𝑖 * 1010))), 2)
𝑏 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦1,𝑖 * 1010))), 2)
𝑐 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥2,𝑖 * 1010))), 256)
𝑑 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦2,𝑖 * 1010))), 256)

(9)

където 𝑎𝑏𝑠(𝑧) връща абсолютната стойност на 𝑧, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑧) връ-
ща цялата част на 𝑧, премахвайки дробната част, и 𝑚𝑜𝑑(𝑧, 𝑤)
връща остатък от деление.

Стъпка 4: Изпълнява се логическата операция XOR:
𝑝𝑖 = 𝑎⊕𝑏, 𝑞𝑖 = 𝑐⊕𝑑.
Генериран е изходният байт 𝑠𝑖.

Стъпка 5: Ако 𝑝𝑖 == 1, се генерира изходният байт 𝑞𝑖.

Стъпка 6: Преминава се към Стъпка 3, докато се достигне
дължината на необходимия двоичен изходен поток.

2.3.3 Библиотека за висока точност при работа с

реални числа

Библиотеката GNU MPFR (MPFR: A Multiple-Precision Binary
Floating-Point Library with Correct Rounding) [48] е портативна биб-
лиотека, написана на C, за аритметика с числа с плаваща запетая.

2.3.3.1 Вътрешно представяне

Вътрешното представяне на данни, използвано от MPFR, е след-
ното: числото с плаваща запетая 𝑥 е представено от мантиса 𝑚, знак
𝑠 и степен 𝑒4. Ако точността на 𝑥 e 𝑝, мантисата 𝑚 има 𝑝 значими
битове. Специални числа като NaN, безкрайности или нули имат спе-
циално представяне. Мантисата 𝑚 е представена от масив от поло-
жителни стойности от цял тип и се интерпретира като 1/2 ≤ 𝑚 < 1.

2.3.3.2 Основни операции

Сред основните операции, които библиотеката осигурява, са: ко-
рен квадратен, четирите основни операции (умножение, деление, съ-
биране, изваждане). MPFR имплементира 24 математически функ-
ции - експоненциална функция и натурален (естествен) логаритъм,
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двоичен логаритъм, десетичен логаритъм, шест хиперболични и три-
гонометрични функции.
Библиотеката поддържа изключения, подобни на тези от стандарта
IEEE – 754 [72], но не са предвидени механизми за улавяне. Сравнена
с други библиотеки (CLN [56], PARI/GP [35] и NTL [139]) въз основа
на ефективност, точност и преносимост може да се види, че MPFR
е доста ефективнa, с изключение на acos и atan.

2.4 Експериментално тестване на предложения

псевдослучаен генератор

2.4.1 Анализ на ключовото пространство (key-space)

Предложеният псевдослучаен генератор на байтове е моделиран
на C++ с помощта на библиотеката GNU MPFR при следните
128-битови начални стойности:
𝑥1,0 = 2.06252511687250460464211314154670899517702430122442202
8526157183619505273779887567108947780339367798219436657854061
5816223702870, 𝑦1,0 = −0.90156252405070243012244220285261571836
1950527377988756710894778708873952497216569900537203778732463
4665766687628933046392209814, 𝑥2,0 = −1.1103954267646097258919
5464028204155923321872697908594841507196768935262022994375611
35926209835792834611117328878200271530235713, и 𝑦2,0 = −0.86324
2781566041933066648342627151033247970477070119980567163797652
0646361173285348563398166113592620983579283460119676891187820.
Според [72], точността на изчислението на 128-битови реални числа
е около 113 бита. Пространството на ключовете на предложената
схема за генериране на байтове е 452 бита, което е достатъчно
голямо, за да се предотвратят атаки с пълно изчерпване [21].

2.4.2 Анализ на битова редица, генерирана от предложения
псевдослучаен генератор

За тестване на случайността на генерирания изходен поток от
предложения алгоритъм отново са използвани софтуерните пакети
PractRand [136], DIEHARDER [87], и ENT [140].

PractRand [114] тестовете са приложени върху 67108864 байта,
получени от предложения ПСГ. Софтуерът отчита успешно преми-
наване на всички тестове, като са постигнати целевите стойности на
P-value в интервала [0, 1) или резултатът е отчетен с pass. Изслед-
ванията с втория софтуерен пакет DIEHARDER са извършени чрез
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провеждането на тридесет и шест теста върху генерираната после-
дователност от байтове. Всички тестове за този софтуерен пакет, са
преминати успешно от предложения алгоритъм, тъй като целевите
стойности за P-value са в интервала [0, 1). Последният софтуерен
пакет за тестване на генерираната редица от байтове провежда шест
теста върху генерираната редица от 250000000 байтове и те са преми-
нати успешно. Целевите стойности са постигнати и отразени в Глава
2 на дисертационния труд.

2.5 Псевдослучаен генератор, базиран на хаотичен

атрактор

Изображението на Zaslavsky служи за основа в много криптог-
рафски схеми и алгоритми [24,32,34,71,93,98,125].

2.5.1 Характеристики на изображението на Zaslavsky

Уравненията, дефиниращи Zaslavsky map [134], са следните:

𝑦𝑛+1 = mod (𝑦𝑛 + 𝜈(1 + 𝜇𝑧𝑛) + 𝜖𝜈𝜇 cos(2𝜋𝑦𝑛), 1),

𝑧𝑛+1 =𝑒−𝑟(𝑧𝑛 + 𝜖 cos(2𝜋𝑦𝑛)),
(10)

където

𝜇 =
1− 𝑒−𝑟

𝑟
, (11)

𝑟 = 3.0, 𝜈 = 400/3 и 𝜖 = 0.3.
Чувствителността към началните параметри е показана на Фи-

гура 2.7 от дисертационния труд.

2.5.2 Две функции на Zaslavsky в псевдослучаен генератор
на байтове

Предложеният алгоритъм [118] е базиран на следните две функ-
ции на Zaslavsky:

𝑦1,𝑛+1 = mod (𝑦1,𝑛 + 𝜈(1 + 𝜇𝑧1,𝑛) + 𝜖𝜈𝜇 cos(2𝜋𝑦1,𝑛), 1), (12)

𝑧1,𝑛+1 =𝑒−𝑟(𝑧1,𝑛 + 𝜖 cos(2𝜋𝑦1,𝑛)), (13)

𝑦2,𝑛+1 = mod (𝑦2,𝑛 + 𝜈(1 + 𝜇𝑧2,𝑛) + 𝜖𝜈𝜇 cos(2𝜋𝑦2,𝑛), 1), (14)

𝑧2,𝑛+1 =𝑒−𝑟(𝑧2,𝑛 + 𝜖 cos(2𝜋𝑦2,𝑛)), (15)
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където 𝜇 е от уравнение11, a 𝑦1,0, 𝑧1,0, 𝑦2,0 и 𝑧2,0 са реални числа.
Предложеният генератор на случайни числа изпълнява следните

стъпки:

Стъпка 1: Определят се началните стойности 𝑦1,0, 𝑧1,0, 𝑦2,0 и
𝑧2,0 и се определя дължината на изходния поток.

Стъпка 2: Първата функция на Zaslavsky е повторена 𝐿 на
брой пъти. Втората е повторена 𝑀 на брой пъти.

Стъпка 3: Двете хаотични функции се повтарят като на всяка
итерация се генерират четири числа с плаваща запетая 𝑦1,0,
𝑧1,0, 𝑦2,0 и 𝑧2,0, които са обработени по следния начин:

𝑠𝑖 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦1,𝑚 × 109))), 256) (16)

𝑠𝑗 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑧1,𝑚 × 109))), 256) (17)

𝑡𝑖 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑦2,𝑚 × 109))), 256) (18)

𝑡𝑗 = 𝑚𝑜𝑑(𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑧2,𝑚 × 109))), 256), (19)

където 𝑎𝑏𝑠(𝑥) връща абсолютната стойност на 𝑥, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟(𝑥)
връща цялата част на 𝑥, премахвайки дробната част, и
𝑚𝑜𝑑(𝑥, 𝑦) връща остатък от деление. Получени са 4 байта 𝑠𝑖,
𝑠𝑗 , 𝑡𝑖, 𝑡𝑗 .

Стъпка 4: Изпълняват се XOR операции: между 𝑠𝑖, 𝑠𝑗 , 𝑡𝑖 и
𝑡𝑗 , 𝑎 = 𝑠𝑖 ⊕ 𝑠𝑗 ⊕ 𝑡𝑖 ⊕ 𝑡𝑗 . Генериран е изходният байт 𝑎.

Стъпка 5: Повтаря се Стъпка 3 докато се получи необходи-
мата дължина на потока от байтове.

Предложените стъпки са написани на C++ със следните начал-
ни стойности: 𝑦1,0 = −0.19234589676, 𝑧1,0 = 0.212944478569, 𝑦2,0 =
−0.23873247817, 𝑧2,0 = 0.189800800800, 𝐿 = 1042 и 𝑀 = 273.

2.6 Експериментално тестване на предложения

псевдослучаен генератор

2.6.1 Анализ на ключовото пространство (key-space)

Първоначалните стойности са набор от всички стойности, които
могат да се използват за начални в псевдослучайния алгоритъм. Но-
вата схема има шест начални стойности 𝑦1,0, 𝑧1,0, 𝑦2,0, 𝑧2,0, 𝐿 и 𝑀 .
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Както е посочено в IEEE Standart [61] за аритметика с реални чис-
ла, изчислителната точност на реално число с 64-бита е около 10−15.
Тогава пространството от ключове е повече от 2228, от което става
ясно, че размерът на на ключа е достатъчен, за да издържи на атаки
с пълно изчерпване.

2.6.2 Анализ на байтова редица, генерирана от предложения
псевдослучаен генератор

Статистическите тестове за сигурност са изпълнени чрез пакети-
те NIST [26], ENT [140], DieHarder [87] и PractRand [136].
Софтуерният пакет NIST е приложен върху генерираната редица от
байтове, разделена на 2000 подредици с дължина 125000 байта за
всяка подредица. Новият ПСГ преминава успешно пакета от тестове
NIST, тъй като са постигнати целевите стойности на P-value в ин-
тервала [0, 1).
Изследванията с втория софтуерен пакет DIEHARDER [87] са извър-
шени чрез провеждането на деветнадесет теста върху генерираната
бинарна редица. Получените стойности за P-value са в интервала
[0, 1), което означава че всички тестове за този софтуерен пакет, са
преминати успешно.
Последният софтуерен пакет за тестване на генерираната редица от
байтове ENT включва шест теста и те са приложени върху генери-
раната редица от байтове. Тествани са 250000000 байта, генерирани
от предложения генератор. Всички тестове са преминати успешно.
Резултатите са обобщени в Глава 2 на дисертационния труд.

Изводи по Глава 2

1. Моделиран е псевдослучаен генератор, базиран на две изобра-
жения на Ikeda.

2. Модифициран е псевдослучният генератор, базиран на функ-
ция на Ikeda, като е повишена точността на началния ключ.

3. Предложена е схема на псевдослучаен генератор, в който се
използват две функции на Zaslavsky.

4. Чрез софтуерно проведени тестове е доказана приложимостта
на предложените псевдослучайни генератори.
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Глава 3 Разработване и изследване на функция за

защита на аудио файлове

В тази глава е решена третата от основните задачи на дисерта-
ционния труд. Представен е аудио алгоритъм за защита на звукови
файлове, реализиран чрез псевдослучайния генератор, описан и из-
следван в Глава 2 на дисертационния труд.

3.1 Функция за защита на аудио файлове, базирана

на Ikeda мап

3.1.1 Модел на алгоритъма

Моделът на предложения алгоритъм е разработен използвайки
моделирания и изследван псевдослучаен генератор в т. 2.1 от Глава
2.

Схемата на аудио алгоритъма се описва в следните стъпки:

Стъпка 1: Заглавните байтове, които служат за описание на определени
характеристики на входният аудио файл А се преместват без
криптографски модификации в изходният файл А’

Стъпка 2: Между s на брой байтове от входния файл А и същия брой
байтове, генерирани от ПСГ, се прилага логическата операция
XOR(изключващо или), за да бъдат криптирани.

Стъпка 3: Криптираните s на брой байтове от Стъпка 2 се записват във
файл А’.

Стъпка 4: Повтарят се отново стъпки 2 и 3, докато входният файл А бъде
прочетен изцяло.

Стъпка 5: Полученият изходен файл А’ е криптираният аудио файл.

Декриптиращият алгоритъм е същият като криптиращия алгори-
тъм, т. к. предложената криптографска схема е симетрична. Изпол-
зват се същите стъпки и същият ключ за декриптиране на аудио
файла.

Проектираната функция е реализирана чрез програмния език
С++.

3.2 Изследване на предложената функция

Важно условие за успешното внедряване и използване на всеки
аудио криптиращ алгоритъм в различни софтуерни приложения е
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той да преминава успешно криптографските анализи. За целта са
криптирани и изследвани девет 16-битови аудио файла.

3.2.1 Тестови файлове

Файловете са случайно избрани от огромната база данни
Freesound (http://freesound.org). Избраните файлове са от тип WAV
с честота на дискретизация 44.1 kHz. Връзки към файловете са пред-
ставени в Глава 3 на дисертационния труд. Аудио файловете преди
и след криптиране се подлагат на анализите, изброени по-долу.

За един симетричен алгоритъм е необходимо всеки път да се ге-
нерират различни ключове, за да бъде достатъчно сигурен. За пред-
ложената схема са генерирани различни ключове за всеки файл. В
трета глава на дисертационния труд са обобщени ключовете за крип-
тиране на всеки от файловете.

3.2.2 Визуален анализ на оригиналните и криптираните ау-
дио файлове

Един от най-често използваните подходи, отнасящи се до анали-
за на аудио сигнала, е графичното представяне. По своята същност
то изобразява амплитудата на аудио сигнала, разпределена във вре-
мето. За да бъде направено сравнение на оригиналните аудио фай-
лове с криптираните, са представени графиките на всички тествани
файлове. На Фигура 4 (a) cartoon-mumble-speak и на фигура 5(a)
grito-wav са показани графично оригиналните аудио файлове преди
криптиране. На Фигура 4 (b) и на Фигура 5 (b) са графиките на
криптираните аудио файлове.

Направеният визуален анализ ясно показва разликата между гра-
фиките на входните файлове и графиките на криптираните файлове.
Това е индикация за успешно криптиране.
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Фигура 4: cartoon-mumble-speak.wav

Time, s ×105

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

A
m

p
lit

u
d

e

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

(а)

Time, s ×105

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

A
m

p
lit

u
d

e

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

(б)

Фигура 5: grito-wav.wav

Разликата в амплитудата между криптираните и оригиналните
файлове е предизвикана от шума, който се появява при криптира-
ните файлове.

3.2.3 Корелационен анализ

Корелационният анализ [124] измерва степента на линейна зави-
симост между две стойности. За да се изчисли връзката между аудио
информацията на оригиналния и криптирания файл е необходимо да
се сравнят стойностите на двата файла чрез изследване на извадки.
При корелационния анализ получените стойности са винаги в диа-
пазона [-1.0, +1.0] [1]. Ако корелационният коефициент е близо до
0.0 означава, че между двата файла липсва линейна връзка. При
стойност 1 зависимостта е функционална.

Корелационният коефициент може да бъде изчислен по следния
начин:
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)√︀
𝐷(𝑥)

√︀
𝐷(𝑦)

. (20)

където

𝐷(𝑥) =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝑥)2, (21)

𝐷(𝑦) =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

(𝑦𝑖 − 𝑦)2, (22)

𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) =

𝑁∑︁
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑦𝑖 − 𝑦), (23)

Фрагментите от стойности от оригиналния и криптирания файл, 𝑥𝑖

и 𝑦𝑖, 𝑥 и 𝑦, са средните стойности на фрагменти, 𝑁 е общият брой
фрагменти и последно 𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) е ковариацията между двата файла.
Таблица 3 представя корелационния коефициент при криптиране на
аудио файлове. Получените и представени в таблица 3 резултати
при изследване на аудио файловете показват, че няма връзка между
оригиналния и криптирания файл, тъй като са близки до идеална-
та стойност 0. На базата на резултатите от направеното изследва-
не предложената функция за защита на звукови файлове успешно
покрива изискванията на корелационния анализ.

3.2.4 Честота на изменение на криптираните аудио файлове

Анализът на честотата на изменение (Number of Sampling Change
Rate, NSCR) измерва процентното съотношение на промяна на аудио
файл при криптиране. При този анализ се извършва тест за стабил-
ност и за установяване на качеството на криптиращия алгоритъм.
Извършва се сравнителен анализ между сегменти от оригиналния
файл и сегменти от криптирания файл. Получените резултати отра-
зяват процентната разлика между тях. Разликата се изчислява по
следната формула:

𝑁𝑆𝐶𝑅 =

∑︀𝑁
𝑖=1 𝐷𝑖

𝑁
𝑥100% (24)

където

𝐷𝑖 =

{︂
1, 𝑥𝑖 ̸= 𝑦𝑖
0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(25)
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В Уравнение 24 съответните извадки със стойности са 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖, а
общият брой извадки е N. Получените стойности от тестовете са
показани в Таблица 3.

Резултатите от изследването NSCR на криптираните и оригинал-
ните файлове са средно 99.9999%, което е много близо до идеални-
те стойности. Това показва висока стабилност и високо качество на
криптиращия алгоритъм.

3.2.5 Съотношение сигнал/шум

Важен компонент на аудио криптиращите алгоритми е до каква
степен сигналът е скрит и неразбираем или унищожен. Тестът за
измерване на съотношението сигнал/шум е идеален за измерване на
разбираемостта на аудио сигнала и е много чувствителен към шу-
ма. Този показател се изчислява с теста за съотношение сигнал/шум
(Signal-to-Noise-Ratio, SNR) [63]. Отношение, надвишаващо 1:1, по-
казва сигнал надвишаващ шума. Изчислява се по следният начин:

𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10

∑︀𝑁
𝑖=1 𝑥

2
𝑖∑︀𝑁

𝑖=1 [𝑥𝑖 − 𝑦𝑖]
𝑑𝐵, (26)

където 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖 са съответните фрагменти от оригиналния аудио файл
и съответният му криптиран, а 𝑁 е броя на фрагментите. Резултати-
те от теста SNR са показани на Таблица 3. Стойностите, получени от
този анализ, са по-малки от 0 dB. Според Plapous, Marro и Scalart [90]
това показва намаляване на ефекта на оригиналния звук за сметка
на шума.

3.2.6 Съотношение пиков сигнал/шум

Друг важен показател за качеството и ефективността на аудио
криптиращия алгоритъм е тестът за съотношение пиков сигнал/шум
(Peak signal-to-Noise Ratio, PSNR) [69]. Тъй като много сигнали имат
много широк и динамичен обхват (съотношението е между най-
големите и най-малките възможни стойности на една променлива),
PSNR измерва максималната възможна стойност на сигнала и си-
лата на шума, който влияе върху качеството на представянето му.
Изчислява се по следния начин:

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10
𝑀𝐴𝑋2

𝑀𝑆𝐸
𝑑𝐵 (27)

където MAX е максималната възможна стойност на аудио потока.
Тук максималната стойност може да бъде 65,535. В този случай има
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възможност за квадратична грешка между оригиналния и криптира-
ния файл и тази средна крадратична грешка може да бъде изчислена
по формулата:

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2 (28)

Резултатите от теста PSNR са показани на Таблица 3. Получените
стойности за изследването показват високо ниво на шум и съответно
висока устойчивост на атаки. В сравнение с резултатите от някои от
съществуващите алгоритми за криптиране на аудио файлове, пред-
ставени в Глава 1 на дисертационния труд, предложеният алгоритъм
има сравними и по-добри стойности за теста PSNR.

3.2.7 Скорост на криптиране

Скоростта на криптиране е важно свойство на криптиращите ал-
горитми. За да бъде измерена скоростта на предложения алгоритъм,
се използват аудио файлове с различни размери с хардуерната кон-
фигурация - 2.00 GHz, Intel(R) Core(TM) i3-6006CPU, Fujitsu, 4GB
RAM, Windows 10. В Глава 3 на дисертационния труд е предста-
вена скоростта на предложения метод за аудио файлове с разли-
чен размер. Получените данни показват удовлетворяваща скорост
на криптиращия алгоритъм. Приблизителната скорост на предло-
жения алгоритъм е 230 kb/s., което показва задоволителна скорост
на криптиране.

3.2.8 Анализ на чувствителността към криптира-
щия/декриптиращия ключ

Друг важен показател при криптиране на аудио файлове е тестът
за чувствителност към ключа. Добрият аудио криптиращ алгоритъм
трябва да е чувствителен към секретния ключ и съответно към лека
модификация на този ключ. Криптирани са аудио файлове със след-
ната група от стойности, оформящи ключа: 𝑥𝑖 = 0.61337047692752, 𝑦𝑖
= 0.7315988807484, 𝑥2𝑖 = -0.90983014150675 и 𝑦2𝑖 = 0.44066640271424.
След това е направен опит да бъдат декриптирани със съвсем ле-
ко модифицирани стойности на ключа: 𝑥𝑖 = 0.62337047692752, 𝑦𝑖 =
0.7415988807484, 𝑥2𝑖 = -0.91983014150675 и 𝑦2𝑖 = 0.45066640271424.

На фигура 6(а) е оригиналният файл a-strange-dream, на фигура
6(б) е криптираният аудио файл с първата група стойности, офор-
мяща ключа. На следващата фигура 6(в) е графичното представяне
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Фигура 6: Графично представяне на оригиналния файл
a-strange-dream и криптирания аудио файл.

на декриптирания файл с втората група от стойности, а на последна-
та фигура 6(г) е представен декриптираният аудио файл с първата
група от стойности.

Този анализ показва визуално, че чувствителността на алгоритъ-
ма към секретния ключ е голяма. Лекото изменение на стойностите
в ключа демонстрира, че е невъзможно да се получи оригиналният
файл без точните стойности, използвани за първичния ключ.

Таблица 3: Статистически резултати от проведените тестове.

Аудио файл Корелация SNR PSNR NSCR

usb-headset-weird -0.0248023 -42.3697 dB 4.6583 dB 99.994%
cartoon-speak 0.0008942 -44.6930 dB 4.7036 dB 100.000%
grito-wav 0.0167187 -43.0053 dB 4.7551 dB 99.998%
a-strange-dream -0.0376280 -44.8190 dB 4.6431 dB 99.996%
radio 0.0222683 -40.7581 dB 4.6431 dB 99.999%
insult 0.0157122 -43.2195 dB 4.7109 dB 99.999%
sharpening-blade -0.0211372 -28.5052 dB 4.7690 dB 99.998%
airport-message -0.0335765 -44.7026 dB 4.6590 dB 99.998%
shakuhachi-grave-5 -0.0068954 -43.3945 dB 4.6990 dB 99.998%
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Изводи по Глава 3

1. Предложена е криптираща функция за защита на аудио фай-
лове, чийто изграждащ елемент е псевдослучайният генератор,
предложен в Глава 2.

2. Направен е анализ на предложената криптографска схема и тя
успешно преминава тестовете - корелационен анализ, визуален
анализ, честота на изменение на криптираните аудио файло-
ве, съотношение честота/шум, съотношение пиков сигнал/шум.
Измерена е скоростта на криптиране и е анализирана чувсти-
телността към началните данни, оформящи ключа.

3. Теоретичните и експериментални резултати за алгоритъма
потвърждават високото ниво на сигурност, даващо възмож-
ност за практическо реализиране и интегриране 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. Предложена е функция за защита на аудио файлове, създадена
на основата на псевдослучаен генератор, използващ неравно-
мерно филтриране на две математически финкции.

Научно-приложни приноси в дисертацията

1. Анализирано е съвременното състояние на криптографските
алгоритми за защита на аудио файлове и са формулирани
основните насоки за развитие на идеята за аудио криптиращ
алгоритъм, използващ псевдослучаен генератор на редици, ба-
зиран на хаотични функции.

2. Разработен и изследван е псевдослучаен генератор на байто-
ве, на основата на функцията Ikeda, подходящ за изграждащ
криптографски примитив в различни алгоритми за защита на
данни.

3. Разработен и изследван е псевдослучаен генератор на байтове
с повишена точност, базиран на функцията Ikeda, който може
да бъде внедрен в криптографски системи за информационна
защита.
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4. Разработен и изследван е псевдослучаен генератор на байто-
ве, с основен изграждащ елемент функция на Zaslavsky, който
може да бъде използван в системи за защита на информация.

5. Извършен е анализ на предложената функция за защита на
аудио файлове, по отношение на основните му характеристики
- чувствителност към началното състояние, честота на изме-
нение на криптираните аудио файлове, корелационен коефи-
циент, визуална разлика между оригиналните и криптираните
аудио файлове, съотношение сигнал/шум, съотношение пиков
сигнал/шум, скорост на криптиране, който потвърждава висо-
ко ниво на криптографска сигурност на разработения алгори-
тъм за защита на аудио файлове.

Виждания и насоки за по-нататъшна работа

Насоките за по-нататъшната работа може да бъдат обобщени в след-
ните направления.

1. Използване на предложените ПСГ в алгоритъм за електронно
подписване.

2. Изследване на паралелни алгоритми за защита на аудио фай-
лове.

3. Моделиране на криптографски алгоритми за защита на аудио
файлове чрез асиметрично криптиране и функции от теорията
на хаоса.

Списък на използваните съкращения

ПСГ PRG (Pseudorandom generator) - Псевдослучаен
генератор

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

AES AES (Advanced Encryption Standard) -
симетричен криптографски алгоритъм,
разработен от американския Национален
институт за стандарти и технология
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ENT ENT (Entropy) - Програма за изпитване на
последователност на псевдослучайни числа

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

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

Raw Raw- Съотношение "сурово"генерирани данни.

MP1 MPEG Layer 1 compression - аудио формат

MP2 MPEG Layer II compression - аудио формат,
стандарт за възпроизвеждане на звук в
цифровата телевизия и радио.

MP3 Moving Picture Experts Group (MPEG) that uses
Layer 3 audio compression - Формат с по-малки
размери на аудио файловете.

WAV Waveform Audio File Format - файлов формат за
съхраняване на цифрово аудио, произведен от
Майкрософт и IBM през 1991 г.

RAW RAW Audio format - аудио файлов формат за
съхранение на некомпресирано аудио в
необработен вид.

FLAC Free Lossless Audio Codec format - формат за
аудио компресия с отворен код без загуба на
качеството на звука по време на компресия.

NSCR Number of sampling change rate

SNR Signal to noise - Съотношение сигнал/шум

PSNR Peak Signal to noise - Съотношение Пиков
сигнал/шум
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MPFR A multiple-precision binary floating-point library
with correct rounding - библиотека за работа с
дълги реални числа
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