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Одеська Національна академія зв’язку імені Олександра Попова. - Одеса, 

2018. 

Дисертацію присвячено синтезу генераторів псевдовипадкових 

послідовностей та вдосконаленню методів шифрування інформації різних 

форматів, а саме текстової, зображень, бінарних файлів, аналізу статистичних 

властивостей генераторів псевдовипадкових бінарних послідовностей на основі 

хаотичних систем та аналізу їх стійкості до атак грубої сили. 

Наукові дослідження і розробки, представлені в дисертаційній роботі, 

базуються на розв’язанні задач, пов’язаних із захистом інформації в 

телекомунікаційних системах шляхом вдосконалення існуючих та синтезу 

нових генераторів псевдовипадкових послідовностей, удосконалення методів 

шифрування інформації. Виконання окремого завдання уможливило 

досягнення мети дослідження – синтез нових генераторів псевдовипадкових 

послідовностей та створення методів шифрування з покращеними 

криптографічними властивостями шляхом застосування комбінацій 

одновимірних та багатовимірних динамічних систем для збільшення розміру 

ключового простору і, як наслідок, - криптостійкості.  

Проведено дослідження періодичності та статистичних властивостей 

одновимірних динамічних систем, на базі яких побудовано вдосконалені 

генератори псевдовипадкових послідовностей.  

Удосконалено генератор псевдовипадкових послідовностей на основі 

логістичного відображення шляхом уведення другої одновимірної динамічної 

системи та частої зміни ключів генерування послідовності. Обидві динамічні 
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системи, а саме логістичне та кубічне відображення, генерують підключові 

бітові послідовності та поєднуються між собою операцією XOR. Окрім того, 

перша система генерує бітову послідовність, з якої формується початкова умова 

для другої одновимірної послідовності. 

Запропоновано новий генератор бітових послідовностей для шифрування 

інформації на основі двох динамічних систем із динамічним рівнем прийняття 

рішення про значення генерованого біта. Перша система - це система Лоренца, 

яка генерує значення, що порівнюються з динамічним пороговим рівнем, друга 

система - це логістичне відображення, що генерує динамічний пороговий 

рівень. В результаті для отримання послідовності необхідно задати 8 

початкових значень, які стануть ключами в методі шифрування на основі 

такого генератора, що приведе до збільшення стійкості методів шифрування. 

Проведені також статистичні дослідження запропонованого генератора. 

Удосконалено метод шифрування текстової інформації Баптісти на основі 

логістичного відображення шляхом використання двох динамічних систем: 

системи Ресслера та кубічного відображення. Введення додаткової динамічної 

системи дозволило окремо генерувати початкові умови для кожного із символів 

вхідного повідомлення та збільшити кількість ключів шифрування з 3-х до 9-ти. 

Проведено програмну реалізацію даного методу та досліджено його 

властивості.  

Удосконалено метод блокового шифрування зображень або бітової 

інформації та операції XOR шляхом використання генератора ПВП на основі 

двох одновимірних динамічних систем та операції XOR, а саме логістичного та 

кубічного відображенн,я та шляхом зміни ключа шифрування інформації в 

середині блока та між блоками. Використання двох динамічних систем 

зумовило збільшення стійкості методу шифрування інформації на основі такого 

генератора, оскільки кожна з динамічних систем генерує свої ключові 

послідовності та перша послідовність генерує початкове значення для другої 

системи, а також через постійну зміну ключа шифрування в процесі роботи 

генератора. 
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Удосконалено метод шифрування зображення на основі накопичувальних 

сіток шляхом використання трьох динамічних систем для шифрування кожної 

окремої складової пікселя. Це спричинило збільшення кількості ключів 

шифрування з трьох до шести, як наслідок зросла криптостійкість методу.  

Запропоновані методи шифрування та їх основні елементи 

промодельовані та реалізовані на мові програмування Delphi 7. Отримані 

результати показують ефективність їх роботи.  

Ключові слова: детермінований хаос, хаотична система, метод, 

шифрування, розшифрування, криптографія, генератор, псевдовипадковий, 

математичне моделювання, стійкість.  
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О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Odessa, 2018. 

The thesis is devoted to synthesis of pseudorandom sequence generators and 

development and improvement of information encryption methods of different 

formats, as text, images, binary files, analysis of statistical properties of 

pseudorandom binary sequences generators based on chaotic systems and the study of 

the protection of the proposed encryption methods. 

Scientific researches and developments, presented in thesis, are based on solving 

problems related to the protection of information in telecommunication systems by 

improving the existing and synthesis of new generators of pseudorandom sequences, 

improving the methods of encryption of information, the solution of which made it 

possible to achieve the purpose of the study - synthesis of new generators of 

pseudorandom sequences and the creation of methods of encryption with improved 

cryptographic properties by using combinations of one-dimensional and 

multidimensional dynamic systems to increase the number of encryption keys and the 

size of the key space. 

The study of periodicity and statistical properties of one-dimensional 

dynamical systems is carried out, based on which improved generators of 

pseudorandom sequences have been constructed. 

The pseudorandom sequence generator is improved on the basis of logistic map 

by introducing a second one-dimensional dynamic system and a frequent change of 

the sequence generation keys. Both dynamic systems, namely, logistic and cubic 

map, generate sub-bit sequences and combine XOR operations with each other. In 

addition, the first system generates a bit sequence from which the initial condition for 

the second one-dimensional sequence is formed. 

A new bit-sequence generator for encryption of information based on two 

dynamic systems with a dynamic level of decision on the value of the generated bit is 

proposed. The first system is the Lorentz system and it generates values that are 

compared with the dynamic threshold, and the second system is a logistic display 

generating a dynamic threshold level. As a result, to obtain the sequence, it is 
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necessary to set 8 initial values that will be keys in the encryption method based on 

such a generator and accordingly it will increase the stability of the encryption 

methods. Statistical researches of the proposed generator are also carried out. 

The method of encrypting Baptist text information on the basis of logistic 

mapping is improved by using two dynamic systems, namely the Ressler system and 

the cubic map. The introduction of the Ressler system allowed separately generate the 

initial conditions for each of the characters of the incoming message and increased 

the number of encryption keys from 3 to 9. The program realization of this method 

was carried out and its properties investigated. 

The method of blocking image or bitmap encryption and XOR operations using 

the use of a PRBG based on two one-dimensional dynamic systems and an XOR 

operation, namely logistic and cubic map, and by changing the key of encrypting 

information in the middle of the block and between the blocks, has been improved. 

The use of two dynamical systems has led to an increase in the stability of the 

encryption method of information on the basis of such a generator since each of the 

dynamic systems generates its key sequences and the first sequence generates the 

initial value for the second system, as well as through the constant change of the 

encryption key in the process of the generator. 

Improved image encryption method based on cumulative grids by using three 

dynamic systems to encrypt each individual pixel component. Improvement has led 

to an increase in the number of encryption keys from three to six, and as a 

consequence, the cryptostability of the proposed method has increased. 

The proposed methods of encryption and their main elements have been 

modeling and implemented in the programming language Delphi 7. Results obtained 

show the effectiveness of the proposed methods. 

Keywords: deterministic chaos, chaotic system, method, encryption, 

decryption, cryptography, generator, pseudorandom, mathematical modeling, 

stability. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Починаючи з 1980-х років ідея використання 

цифрових хаотичних систем та генераторів псевдовипадкових послідовностей 

(ПВП) для проектування нових шифрів привертала все більшу увагу. 

Використання хаосу в криптографії обумовлено властивостями хаотичних 

систем. Використовуючи їх розробники створюють нові генератори ПВП та 

методи шифрування інформації на їх основі з сильними криптографічними 

властивостями.  

Фізики поділяють системи на стійкі та нестійкі. У стійких системах малі 

збурення затухають і системи повертаються до стаціонарного стану, а в 

хаотичних (нестійких) системах малі збурення зростають з часом. Хаотичні 

системи володіють екстремальною чутливістю до початкових умов, тобто малі 

відхилення в початковому стані системи призводять до зміни всієї траєкторії 

системи в майбутньому. Саме тому непередбачуваність поведінки 

детермінованих систем є основною причиною використання таких систем при 

проектуванні криптографічних методів. В цілому є два шляхи використання 

хаосу для застосування в захищених системах: аналогові хаотично захищені 

системи зв’язку (головним чином засновані на техніці синхронізації хаосу) і 

цифрові хаотичні шифри (реалізовані на комп’ютерах).  

Найбільш стрімко хаос в криптографії почали використовувати в другій 

половині 1990-х рр., і були отримані значні досягнення при створенні нових 

методів шифрування. Так само в другій половині 1990-х був здійснений 

криптоаналіз ряду запропонованих хаотичних шифрів та було встановлено 

недоліки, що можуть бути їм притаманні. Проте значна частина 

запропонованих методів шифрування взагалі не була піддана криптоаналізу 

через відсутність чітких критеріїв оцінки їх захищеності. Тим не менше були 

сформовані загальні шляхи розроблення методів шифрування та сформовані 

рекомендації щодо підвищення їх захищеності. 

В наш час над проблемою використання динамічного хаосу в криптографії 

активно працюють вітчизняні та зарубіжні наукові колективи. Увага, яку 
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приділяють криптографічним методам, що використовують хаотичні системи, 

свідчить про перспективу цього напряму досліджень.  

Одним із перспективних напрямків досліджень є синтез генераторів 

псевдовипадкових послідовностей (ПВП) на основі хаосу та розроблення на їх 

основі методів шифрування інформації. Використання таких генераторів при 

розробленні методів шифрування обумовлене їх статистичними 

характеристиками. 

Проте важливим питанням в проектуванні методів шифрування 

залишається аналіз захищеності методів, реалізованих на основі генераторів 

ПВП, на який впливає динамічна деградація цифрових хаотичних систем. 

Також досі залишаються відкритими питання щодо статистичних властивостей 

одновимірних та багатовимірних хаотичних систем, що реалізовуються в 

комп’ютерах. Завданнями дисертаційної роботи є проведення аналізу існуючих 

генераторів ПВП та методів шифрування на їх основі, синтез нових генераторів 

ПВП на основі одно- та багатовимірних хаотичних систем та удосконалення 

методів шифрування інформації на основі отриманих ПВП генераторів. Це і 

обумовлює актуальність дисертаційної роботи. 

Науково-прикладним завданням, розв’язанню якого присвячена 

дисертаційна робота, є синтез та дослідження характеристик генераторів ПВП 

на основі одно- та багатовимірних хаотичних систем, а також вдосконалення 

існуючих методів шифрування інформації на їх основі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрані 

напрями дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язані науково-

технічними завданнями, сформульованими в Постанові Кабінету Міністрів 

України № 942 від 7.09.2011 р. зі змінами, внесеними постановою КМ № 556 

від 23.08.2016 р. “Про затвердження переліку пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 

року” та виконувались в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи 

кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича: “Фізико-технологічні проблеми 
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радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій і інформаційних 

технологій” (Держ. реєстр. № 0111U000183, 2013-2015 рр.), а також “Методи та 

засоби передавання, оброблення і зберігання інформації в інфо-комунікаційних 

системах” (Держ. реєстр. № 0116U001433, 2016-2017 рр.) 

Мета роботи і завдання досліджень. Мета дисертаційної роботи - аналіз 

та синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі одно- та 

багатовимірних динамічних систем, їх використання при вдосконаленні методів 

шифрування інформації та оцінка їх стійкості при криптографічних атаках.  

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі: 

1. Провести аналіз відомих у літературі генераторів ПВП на основі 

хаотичних систем та методів шифрування інформації на їх основі. 

2. Дослідити статистичні властивості псевдовипадкових послідовностей, 

генерованих одновимірними хаотичними системами, та розробити нові 

генератори ПВП на основі одно- та багатовимірних хаотичних систем. 

3. Розробити і дослідити криптографічні властивості методів шифрування 

текстової інформації, зображень та бінарних файлів на основі генераторів ПВП, 

побудованих із використанням хаотичних систем. 

4. Розробити програмне забезпечення для реалізації отриманих методів 

шифрування. 

Об’єктом дослідження є процес формування псевдовипадкових 

послідовностей на базі хаотичних систем, а також процеси криптографічного 

закриття інформації за допомогою синтезованих генераторів ПВП. 

Предметом дослідження дисертаційної роботи є генератори 

псевдовипадкових послідовностей на основі одно- та багатовимірних 

хаотичних систем для захисту інформації в телекомунікаційних системах. 

Методи дослідження. Під час реалізації поставлених завдань 

використовувалися методи числового інтегрування систем нелінійних 

диференційних рівнянь, математичне моделювання нелінійної динаміки 

(біфуркаційні діаграми, фазові портрети), методи теорії ймовірності і 

випадкових процесів для дослідження статистичних характеристик 
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псевдовипадкових генераторів, елементи криптоаналізу для оцінки стійкості 

методів шифрування.  

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 

до основних наукових результатів, що одержані в дисертаційній роботі, 

можна віднести наступні: 

1. Удосконалено генератор ПВП бітів, на основі двох одновимірних 

хаотичних систем, формованих операцією сумування по модулю два 

відповідних елементів псевдовипадкових послідовностей генерованих 

одновимірними хаотичними генераторами (логістичне та кубічне 

відображення). Це дало змогу збільшити обсяг простору ключів при задані 

початкових умов з точністю до 5-го знаку після коми з 1010  до 2510  ключів. 

2. Вперше запропоновано генератор формування псевдовипадкових 

послідовностей на основі двох нелінійних хаотичних систем, значення 

хаотичних коливань, генерованих логістичним відображенням в якому 

слугують динамічним пороговим рівнем прийняття рішення щодо значення 

бітів у псевдовипадкових послідовностях, генерованих системою Лоренца. При 

значеннях хаотичних коливань, генерованих системою Лоренца, що є більшими 

значень генерованими логістичним відображенням, приймається рішення про 

формування логічної “1” і логічного “0” в протилежному випадку, що 

ускладнює розпізнання динамічної поведінки хаотичної системи і збільшує 

обсяг ключового простору до 4010 . 

3. Удосконалено класичний метод М. Баптісти шифрування текстової 

інформації шляхом використання двох хаотичних систем (система Ресслера та 

кубічне відображення). Система Ресслера слугує генератором початкових умов 

для кубічного відображення, генеровані значення хаотичних коливань якої 

визначають номер ітерації для шифрування знаків первинного алфавіту. 

Внаслідок цього обсяг ключового простору збільшується з 1010  до 4510 . 
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4. Удосконалено метод шифрування зображень на основі формованих 

логістичною, квадратною та кубічною функціями хаотичних відображень сіток 

пікселів, внаслідок чого обсяг ключового простору зріс від 1310  до 2310 . 

Практичне значення отриманих результатів: 

1. Здійснено синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей бітів 

для телекомунікаційних систем, що ефективно реалізуються на практиці 

програмними засобами. 

2. Розроблене програмне забезпечення формування псевдовипадкових 

послідовностей бітів для шифрування конфіденційної інформації. 

3. Проведена оцінка статистичних характеристик псевдовипадкових 

послідовностей, генерованих на базі одно та багатовимірних систем із 

нелінійною динамікою. 

4. Розроблено програмне забезпечення алгоритмів шифрування тексту і 

зображень на основі одно- та багатовимірних систем із нелінійною динамікою. 

5. Отримані в роботі результати відображені в матеріалах НДР 

впроваджені в навчальний процес на кафедрі радіотехніки та інформаційної 

безпеки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, що 

підтверджується відповідними актами. Практична цінність роботи в тому, що 

отримані результати придатні для інженерного проектування захищених систем 

зв’язку та баз даних телекомунікаційних систем, що підтверджено актом 

впровадження основних результатів дослідження на ПАТ «Укртелеком». 

Результати роботи задіяні в науковому й навчальному процесах кафедри 

радіотехніки та інформаційної безпеки. 

Апробація результатів дисертаційної роботи.  

Основні результати дисертаційних досліджень були предметом обговорень 

на: 

– 11-а міжнародна практична конференція СИЭТ-2010. Одеса. – 2010. 

– 12-а міжнародна практична конференція СІЕТ-2011. – Одеса. – 2011. 

– 1-а Всеукраїнська науково-практична конференція “Фізико-технологічні 

проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та 
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мікроелектроніки”. – Чернівці. – 2011. 

– 2-а Всеукраїнська науково-практична конференція “Фізико-технологічні 

проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та 

мікроелектроніки”. – Чернівці. – 2012. 

– 3-я Всеукраїнська науково-практична конференція “Фізико-технологічні 

проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та 

мікроелектроніки”. – Чернівці. – 2013. 

– Перша міжнародна науково-практична конференція “Проблеми 

інфокомунікацій. Наука і техніка”. – 9-11 жовтня 2013 р. – Україна. – Харків. 

– П’ята міжнародна науково-технічна конференція “Захист інформації і 

безпека інформаційних систем” 02 - 03 червня 2016, Львів, Україна. 

-The Second International Conference on Information and Telecommunication 

Technologies and Radio Electronics UkrMiCo’2017. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 

розділів, загальних висновків, бібліографічного списку використаних джерел, 2 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 176 сторінок друкарського тексту, 

із них 6 сторінок вступу, 128 сторінок основного тексту, 37 рисунки, 19 

таблиць, список використаних джерел з 208 найменувань, 2 додатків на 4 

сторінках. 
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РОЗДІЛ I 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ  

 

1.1. Короткий історичний огляд 

Як оригінальна гілка в природничих науках теорія хаосу почала 

розвиватися з 1960-х років у багатьох дослідницьких галузях, таких як, 

наприклад, математика [1-4], фізика [5; 6], біологія, хімія, інженерія [8-10] і т.д. 

[11; 12]. Найвідоміша характеристика хаосу - так званий “ефект метелика” 

(формально, чутливість до початкових умов і/або управління параметрами або 

показниками Ляпунова) [9; 10], що робить хаотичні орбіти, генеровані 

детермінованими рівняннями, повністю “непередбачуваними” на тривалому 

часовому інтервалі. 

Деякі дослідники підкреслили, що існує тісний зв’язок між хаосом і 

криптографією [13-15]. Багато фундаментальних характеристик хаосу, зокрема 

ергодичність, змішуваність і чутливість до початкових умов, можуть бути 

пов’язані з властивостями “невпорядкованості” і “розповсюдження” в 

криптографії. Отже, ідея використовувати хаос для проектування нових методів 

шифрування природна. Крім того, так як багато хаотичних систем уже добре 

вивчені, є велика кількість теоретичних результатів, що можуть бути 

використані для проведення аналізу ефективності розроблених методів 

шифрування на основі детермінованого хаосу. З 1989 року, запропоновано й 

проаналізовано багато різноманітних хаотичних шифрів [13-19, 22-24]. 

Ідея використання хаосу в криптографії описана у класичній статті 

Шенона “Теорія зв’язку секретних систем” (Communication Theory of Secrecy 

Systems), опублікованій 1949 р. [20]. Звичайно, Шенон тоді ще не міг 

використовувати слово “хаос”, а тільки зазначив, що потрібні перетворення 

змішування, використані в захищених системах, можуть бути сконструйовані 

повтореннями, при яких необхідні перемішування можуть розглядатися як 

хаотичні відображення, зв’язані в обмеженому фазовому просторі з позитивним 
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показником Ляпунова [11; 12]. У [21] Л. Косарев (Ljupco Kocarev) зі 

співавторами в загальному продемонстрували, як сконструювати подібний на 

DES блоковий шифр, використовуючи хаотичні відображення. У [25-28] 

наведені перші приклади використання хаотичних відображень при розробці 

методів шифрування. Ці роботи показали, що хаос може бути використаний для 

проектування методів шифрування подібним шляхом із використанням 

загальної техніки шифрування, аналогічно до традиційної техніки шифрування, 

що використовувалася шифрувальниками впродовж багатьох років. 

З іншого боку, будь-який вдалий шифр може бути представлений як 

хаотична або псевдохаотична система з алгоритмічної точки зору [20]. 

Досконалі криптографічні властивості гарантують псевдовипадковий характер, 

генерований детермінованими хаотичними системами, що використовуються як 

операції шифрування, наприклад операція mod p і нелінійні P-boxes/S-boxes у 

блокових шифрах [29; 30]. У [31] М. Гетц (Marco Götz) та інші показали, що 

деякі потокові шифри можуть демонструвати хаотичну поведінку. Фактично, 

при використанні багатьох хаотичних систем виконується операція mod p при 

їх реалізації на комп’ютерах з кінцевою обчислювальною точністю [32-36]. Як 

відомо, операція mod p - загальний компонент у більшості цифрових шифрів. 

У хаотичній криптографії наявні дві основні парадигми проектування: в 

першій парадигмі криптосистеми реалізуються на аналогових мікросхемах 

(заснована на техніці синхронізації хаосу) [37], у другій - на цифрових 

мікросхемах або комп’ютерах і не залежать від техніки синхронізації хаосу. 

Загалом кажучи, хаотичні криптосистеми, засновані на синхронізації, 

проектуються для захищеного зв’язку через зашумлені канали і не можуть бути 

використанні в загальних методах шифрування інформації. Багато праць 

криптоаналітиків засвідчили, що більшість криптографічних систем, 

заснованих на синхронізації, не безпечні, тому існує ймовірність вилучення 

часткової інформації відносно хаотичних параметрів системи [38-46].  

Перша публікація про шифри на основі динамічних хаотичних систем, що 

належала Вольфраму й опублікована в 1985 році [47], описує криптосистему на 
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клітинних автоматах. Друга публікація стосується також клітинних автоматів 

[48]. Але ці публікації не привернули пильну увагу інших дослідників.  

Перша публікація, “Хаотичний шифр”, часто цитована відповідними 

дослідниками, була опублікована А. Матхевсом (A. J. Matthews) 1989 р. [49]. У 

ній запропонований новий потоковий шифр на логістичному відображенні. 

Відтоді цифрові хаотичні шифри привертають усе більшу і більшу увагу 

багатьох дослідників з різних галузей [50-56]. У той самий час розвивався 

криптоаналіз, і частина методів шифрування визнана не достатньо захищеною з 

криптографічної точки зору [51-53; 44; 57-78]. 

Після публікації Матхевса [78] початковий бум розробки методів 

шифрування на основі детермінованого хаосу тривав упродовж чотирьох років 

[79-90], переважно в руслі криптографії. Цікавою особливістю початкового 

буму були публікації [87-90], уперше представлені на конференції – EuroCrypt 

91, і ряд статей [80-91], пізніше надрукованих в журналі Cryptologia. Проте з 

1993 до 1996, частково через негативну оцінку криптостійкості запропонованих 

методів, наведених в [80; 86-88; 91], дослідження в цій царині сповільнились і 

було представлено лише кілька праць [92-94; 95-99]. З 1997 опубліковано 

розв’язок, пов’язаних із методами шифрування інформації на основі 

детермінованого хаосу, що дали поштовх новому дослідницькому  буму  в  

ХХІ-му столітті [26-36; 55; 100-102]. 

Під час другого дослідницького етапу сформовано загальні шляхи 

проектування методів шифрування інформації на основі детермінованого хаосу. 

В результаті запропоновано два загальні шляхи проектування методів 

шифрування:  

1) використання хаотичних систем як генераторів псевдовипадкових 

ключових потоків, що використовуються для маскування відкритого 

повідомлення;  

2) використання відкритого повідомлення і/або секретного ключа як 

початкових умов і/або параметрів керування, для створення блокових методів 

шифрування. 
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Перший шлях відповідає потоковим шифрам, другий - блоковим шифрам. 

Окрім вищезазначених двох загальних шляхів, останнім часом запропоновано 

кілька нових ідей щодо конструювання методів шифрування на основі хаосу, 

як-от хаотичний блоковий шифр на основі s-box [26-28] і хаотичні шифри на 

основі пошуку [71; 103-106].  

Хаотична криптографія з відкритим ключем завжди була дещо закритою 

для широкого загалу і, як наслідок, тільки опис чотирьох таких криптосистем 

був опублікований [107-110]. Проте нещодавно запропоновані хаотичні 

криптосистеми з відкритим ключем [107] демонструють новий напрям 

використання хаосу в криптографії з відкритим ключем. 

 

1.2. Особливості розроблення криптосистем  

на основі хаотичних систем 

Динамічний хаос – детермінований процес, але його поведінка виглядає 

випадковою, особливо враховуючи високу чутливість і залежність від 

початкових умов та параметрів контролю [113]. Це й зумовлює його 

використання для розробки криптографічних методів. Детермінізм хаосу 

створює можливості для шифрування, а випадковість забезпечує стійкість 

криптосистеми проти атак. 

Хаотичні криптосистеми, на відміну від класичних криптосистем, 

стійкими до багатьох видів атак. У цьому плані властивості хаотичних 

криптосистем є їх перевагою, з іншої ж боку, через високий рівень складності 

криптоаналізу, захищеність методу шифрування при цьому не може бути точно 

оцінена. Ще один недолік хаотичної криптосистеми - малий рівень захищеності 

у випадку повідомлень великого розміру. Значення, генеровані хаотичними 

відображеннями, з кінцевою точністю можуть бути відтворені або формують 

однакові послідовності для різних початкових умов.  

Необхідні властивості методів шифрування можуть бути отримані з 

використанням різних методик, практична реалізація яких у більшості випадків 

дуже складна. Теорія хаосу, особливо хаотичні відображення, дозволяють 
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поглянути на проблему розробки хаотичних методів і їх стійкість проти 

класичного криптоаналізу в дещо іншому ракурсі. Різноманітність методик 

шифрування та їх криптоаналіз стимулює не тільки відкриття нових хаотичних 

криптосистем, а й розвиток класичних. Специфічні властивості хаотичних 

криптосистем вимагають адаптації традиційних методів криптографічного 

аналізу. 

Відмінність між класичною та хаотичною криптографіями має важливе 

значення і змушує шукати зв’язки між ними [114; 115; 178]. Згідно з Дашельтом 

і Шварцом (Dachselt і Schwarz) [112]: “класична криптографія - криптосистеми, 

що працюють з дискретними значеннями та дискретним часом, тоді як хаотичні 

криптосистеми використовують значення з нескінченною точністю обчислення, 

що можуть працювати в неперервному або дискретному часі”. 

Із вищезазначеного випливає, що фундаментальна різниця між класичною 

та хаотичною криптографіями стосується областей використання математичних 

функцій [113]. 

Основною метою шифрування є отримання зашифрованого повідомлення, 

що статистично не відрізняється від дійсно випадкової послідовності. Однак 

біти зашифрованого повідомлення мають бути непередбачуваними для 

зловмисника з обмеженими обчислювальними можливостями. В класичній 

криптографії використовуються дискретні сигнали, тобто вхідне повідомлення, 

шифроване повідомлення та ключі. Дискретні сигнали володіють кінцевими 

значеннями й представляються у двійковій формі, як цілі числа чи символи. В 

цілому у випадку дискретно-часової хаотичної криптографії вхідне 

повідомлення, зашифроване повідомлення та ключі є десятковими числами, а їх 

символьна область - набором десяткових чисел чи їх підмножин. Складніша 

ситуація виникає при побудові методів із застосуванням неперервної в часі 

хаотичної криптографії. Вхідне повідомлення, зашифроване повідомлення і 

ключі - це функції часу з відповідного функціонального простору. 

У випадку потокових шифрів, хаотичні системи використовуються для 

генерації непередбачуваних псевдовипадкових послідовностей [179]. Після 
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додаткового перетворення ці послідовності комбінуються з відкритим 

повідомленням для отримання зашифрованого повідомлення. 

Блокові шифри повинні володіти невпорядкованістю, дифузійністю та 

завершеністю. Дані властивості відповідають за нерозпізнаваність і 

непередбачуваність. Вони можуть бути отримані також із використанням 

хаотичних систем, за рахунок властивостей ергодичності та змішуваності 

хаотичних відображень, що відповідають невпорядкованості та дифузійності. 

 

1.2.1. Типи криптосистем на основі хаосу 

Сигнали, що містять зашифровану інформацію, можуть бути передані в 

аналоговій або цифровій формі. Зазвичай носієм інформації можуть слугувати 

радіохвилі та цифрові телекомунікаційні лінії. 

Аналогова форма сигналу використовується для передавання інформації в 

неперервно-часовій криптосистемі, а дискретно-часова форма хаотичних 

криптографій - у системах зв’язку, реалізованих на комп’ютерах. Істотна 

різниця між неперервно-часовою та дискретно-часовою криптографіями 

полягає в необхідності перетворення сигналу, у випадку дискретно-часової 

хаотичної криптографії, з дискретної форми в аналогову передавачем і з 

аналогової в цифрову – приймачем. 

У передавачі та приймачі системи передачі і прийому інформації 

використовують конструктивно ідентичні хаотичні системи, що генерують 

часові послідовності неперервної або дискретної природи. Ці послідовності 

широкосмугові й виглядають як шум, що вказує на необхідність синхронізації 

приймальної та передавальної сторін системи. Для того, щоб синхронізувати 

дві динамічні системи, необхідно забезпечити зв’язок між ведучою та веденою 

системами [116]. Зв’язок може бути реалізований шляхом використання різних 

методів хаотичної синхронізації. Найбільш поширений однонапрямлений 

зв’язок (ведучий-ведений тип зв’язку), де ведена система неухильно відстежує 

ведучу систему. Ведуча система називається передавачем, а ведена – 

приймачем. 



28 
 

 
 

Рішення хаотичної синхронізації вимагає визначення відношення між 

станами двох динамічних систем. Дану проблему не вдавалося розв’язати, поки 

в 1990 році Пекора і Керолл (Pecora і Carroll) [37]  не запропонували систему 

синхронізації між ведучою та веденою системами, що використовувала 

можливість керування динамічною змінною веденої системи для досягнення 

синхронізації. Якщо  показники Ляпунова веденої системи негативні, тоді 

асимптотично відбувається синхронізація з ведучою системою. Це так званий 

природний хаотично синхронізуючий зв’язок, який не вимагає спеціальних 

технік синхронізації. Практично, створення такого синхронізуючого зв’язку 

передбачає наявність нелінійного спостерігача чи оптимального стохастичного 

фільтра [117-119]. Завданням такого синхронізуючого зв’язку є відтворення 

стану ведучої системи у веденій. 

На відміну від неперервних сигналів (аналогова форма), передача 

дискретних сигналів (дискретна форма) не вимагає, щоб передавальна та 

приймальна хаотичні системи були синхронізовані. Тому не потрібно 

відновлювати невідомий стан хаотичної системи. Це зумовлює ідентичність 

принципів побудови дискретних сигналів у хаотичній криптографії і класичної 

криптографії. 

Обидві вищеописані форми передавання хаотичних сигналів визначають 

дві різні парадигми створення хаотичних криптосистем. Згідно з термінологією 

[120], хаотичні криптосистеми, розроблені за першою парадигмою (передача 

аналогових сигналів), називають аналоговими хаотичними криптосистемами, а 

за другою (передача цифрових сигналів), - цифровими хаотичними 

криптосистемами. 

У цілому вважається [120], що аналогова хаотична криптосистема 

розроблена для захисту передавання інформації в зашумлених каналах і не 

може бути прямо використана для створення цифрових хаотичних 

криптосистем. Даний тип систем розроблений для реалізації стеганографічних 

засобів зв’язку [8]. Крім того, багато криптоаналітиків твердять, що 

захищеність передавання інформації з використанням аналогових хаотичних 
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криптосистем сумнівна. Основний недолік полягає в тому, що синхронний 

зв’язок уможливлює (на основі перехоплених сигналів) отримання деякої 

інформації про параметри хаотичних систем [39; 43; 45] та ідентифікацію 

динамічних систем [121; 122]. 

 

1.2.2. Цифрові хаотичні криптосистеми 

В цифрових криптосистемах немає необхідності розробляти і втілювати 

механізм хаотичної синхронізації. Відсутність цього механізму дозволяє 

підвищити ефективність процесу шифрування. Крім того, ця ситуація усуває 

загрози захищеності, що виникають внаслідок необхідності відновлення стану 

передавача, і дозволяє використовувати багато підходів при розробленні нових 

методів шифрування. 

Цифрові хаотичні криптосистеми, що базуються на класах дискретних 

хаотичних систем, є альтернативою класичній криптографії, що грунтується на 

теорії чисел. Існують два типи криптографічних методів – блокові та потокові 

шифри. З точки зору нелінійних динамічних систем, блоковий шифр може бути 

розглянутий як статичне лінійне відображення [123]. В свою чергу, в потокових 

шифрах дані вхідної послідовності перетворюються в зашифровану 

послідовність при використанні динамічних систем. 

Обидва підходи для розроблення шифрів можуть бути використані в 

цифровій хаотичній криптографії. В хаотичних блокових шифрах вхідне 

повідомлення може бути початковою умовою для хаотичних відображень, 

параметром керування або номером ітерації відображення, необхідного для 

створення шифру [120]. В потокових шифрах хаотичні відображення 

використовуються як генератор псевдовипадкового ключа, що забезпечує 

приховування вхідного повідомлення. 

Чимало існуючих методів шифрування детально проаналізовані з точки 

зору стійкості проти криптографічних атак [179; 189; 190]. Криптоаналіз вказує 

на істотні недоліки в захищеності таких шифрів. Більшість запропонованих 

методів не включає пояснення властивостей, важливих для захищеності, тобто 
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деталі реалізації, швидкість шифрування/розшифрування, криптографічне 

визначення ключа, характеристики та генерацію ключів, і покращення 

захищеності чи, принаймні, стійкість проти відомих атак. Як наслідок, 

запропоновані методи не гарантують достатній рівень захищеності або рівень 

захищеності невідомий. 

Основним недоліком розробки хаотичних шифрів є те, що не існує 

загального підходу для створення хаотичних шифрів і визначення рівня їх 

захищеності. 

 

1.2.3. Особливості підбору ключів для генераторів ПВП і методів 

шифрування інформації на основі хаотичних систем  

Захищеність розроблюваного методу шифрування залежить від 

захищеності ключа або надійності згенерованої ПВП. Вибір слабкого ключа або 

малого ключового простору приводить до того, що реалізований згідно з 

розробленим методом алгоритм буде легко зламаний. У багатьох хаотичних 

шифрах не чітко визначено, що собою являє ключ, область його можливих 

значень, а також точність, з якою мають задаватися ключ шифрування. 

Характеристики ключового простору мають бути ретельно визначені [124]. Як 

приклад розглянемо біфуркаційну діаграму логістичного відображення (рис. 

1.1), з якої можна зробити висновок про те, яке зі значень початкових умов та 

параметра контролю задовольнятиме умови хаотичної поведінки динамічної 

системи, що уможливлює її придатність для реалізації методу шифрування 

інформації. Використання кількох ключових параметрів збільшує ефективність 

роботи методів шифрування. В такому випадку необхідно визначити 

багатовимірний простір допустимих значень. Можна детермінувати ключовий 

простір, використовуючи показники Ляпунова. Однак існує класична проблема 

однозначного детермінування границь ключового простору. Ідеальна динамічна 

система демонструє хаотичну поведінку при будь-якому значенні початкових 

умов. Для забезпечення стійкості ключового простору необхідно збільшити 

його розмір. Дуже часто важко встановити величину ключового простору, через 
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використання великої кількості параметрів та початкових умов як ключів 

шифрування. Якщо загальний ключ шифрування складається з кількох частин, 

то визначення одного параметра або початкової умови не дасть можливості 

оцінити інші частини загального ключа шифрування. Це означає, що режим 

генерації ключа чи ключової послідовності повинен бути точно визначений. 

 

Рис. 1.1. Біфуркаційна діаграма логістичного відображення 

 

Розглянемо хаотичну систему, що задається рівнянням ( )1 ,n nx f x a+ = , де 

0x  та 
n
x  - це початкове і поточне значення системи; a  - параметр контролю чи 

набір параметрів. Параметр контролю має бути секретним, щоб динаміка 

системи була непередбачуваною (тобто він має бути частиною ключа 

хаотичного шифру). Значення параметра контролю повинні бути вибрані з 

врахуванням їх впливу на динаміку системи. У випадку логістичного 

відображення ( ) ( ), 1f x b bx x= − , система працює в хаотичній області зі 

значенням параметра контролю ( ,4b s , де 3,57s   - константа 

Фейгенбаума (рис. 1.1). В іншому випадку логістичне відображення має 

негативні значення показника Ляпунова й система не демонструватиме 

хаотичну поведінку.  
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Проте навіть для ( ,4b s  значення показника Ляпунова може бути 

негативним (рис. 1.2), що може призвести до криптоаналітичної вразливості 

шифру, (див. [62]).  

 

Рис. 1.2. Значення показників Ляпунова для логістичного відображення 

 

Реалізація хаотичних систем на комп’ютері спричинює суттєві зміни в їх 

динаміці, що зумовлено помилками округлення та кінцевою точністю. При 

цьому значення показника Ляпунова буде відрізнятись від теоретично 

очікуваного. Для забезпечення захищеності шифру значення показників 

Ляпунова завжди повинні бути додатними.  

 

1.3. Хаотичні потокові шифри на основі генераторів ПВП 

Принцип роботи потокових шифрів полягає у перетворенні символів з 

алфавіту початкового повідомлення шляхом їхньої зміни в часі в символи 

вихідного повідомлення за допомогою неперервного генерування ключової 

послідовності [125-128; 179; 185-186]. Захищеність методів потокового 

шифрування обумовлена складністю і непередбачуваністю перетворень 

шифрування та розшифрування. Захищеність потокових шифрів суттєво 

залежить від статистичних властивостей ключового потоку. Математичний 

аналіз потокового шифру дещо простіший, ніж у випадку блокових шифрів. 
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При розробленні методів потового шифрування існують такі проблеми:  

1) визначення наступного стану функції генерування; 

2) поєднання ключового потоку із вхідним повідомленням.  

Під час генерації ключового потоку результат наступної функції 

ключового потоку поєднується з вхідним повідомленням шляхом операції 

“XOR” [128]. 

Потоковий шифр на основі хаотичних систем зазвичай будується із 

застосуванням генератора псевдохаотичних послідовностей. У відповідних 

методах шифрування значення послідовностей генеруються із застосуванням 

арифметики з плаваючою точкою, що викликає додаткові проблеми під час 

реалізації таких методів шифрування [124]. Для розв’язання таких проблем 

необхідно:  

1) проводити правильний вибір представлення чисел з плаваючою точкою; 

2) зменшувати вплив помилки округлення та помилки обчислення з 

кінцевою точністю; 

3) дотримуватись правила рівноцінності багатьох ключів. 

Для запропонованого аналізу хаотичних криптографічних методів зручно 

використовувати загальну модель шифрів, наведену в [17].  

У минулому запропоновано нові підходи до розробки цифрових 

криптосистем, використовуючи хаотичні системи [103; 130]. Крім методів 

шифрування, що базуються на алгебраїчних поняттях, проводились розробки 

методів шифрування на основі детермінованого хаосу [37; 140; 156; 157; 

178-190]. 

Перші праці, що розглядали хаотичні криптосистеми, з’явилися в 1990-х 

роках. Більшість отриманих результатів опубліковано у фізичних і технічних 

наукових журналах, тому, зазвичай, вони були невідомі криптографам. З 

іншого боку, вразливість хаотичних методів шифрування та механізмів, 

представлених в наукових працях конференцій чи періодичних виданнях, були 

відносно легкими для розуміння з точки зору типових атак, описаних у 

літературі [84; 87]. 
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1.3.1. Методи шифрування текстової інформації 

Одним із перших потокових шифрів, побудованих на теорії хаосу був 

метод шифрування, розроблений Баптістою в 1998 р. [103]. М. Баптіста вперше 

запропонував метод шифрування текстової інформації, в результаті роботи 

якого передане повідомлення мало вигляд набору цифр. У методі шифрування 

також проведено асоціацію точок ( -інтервалів) атрактора із символами 

алфавіту, тобто за кожним символом алфавіту закріпили діапазон значень 

змінної відображення. Набори цифр, що отримуються в результаті шифрування, 

- це номери ітерацій, при яких відбулося потрапляння значення ітерацій в 

асоційований інтервал. Метод побудований на використанні переваги типових 

властивостей будь-якої хаотичної системи: ергодичність (спеціальна 

властивість динамічних систем, яка полягає в тому, що в процесі еволюції такої 

системи кожна генерована нею точка з певною ймовірністю проходить поблизу 

будь-якої іншої генерованої точки системи), екстремальна чутливість до 

початкових умов і параметрів. 

Метод шифрування працює наступним чином: 

Використовуючи просте одновимірне логістичне відображення  

( )1
1 ,

n n n
x rx x

+
= −        (1.1) 

де ( )0,1
n

x   і 0x  - початкова умова, n  - номер ітерації, r  - параметр контролю, 

вибраний у такий спосіб, що його значення знаходиться в інтервалі ( 3,65;4 , і 

рівняння (1.1) має хаотичну поведінку, тоді можна швидко та безпечно 

зашифрувати інформацію для подальшого передавання чи збереження. 

Шифром символу в запропонованому методі слугує кількість ітерацій 

застосованих до рівняння (1.1), починаючи від початкової умови 0x , для 

досягнення  - інтервалу, асоційованого із цим символом. 

На рис. 1.3 показано схематичне зображення способу, за допомогою якого 

проводиться присвоєння елементу алфавіту значення з діапазону змінної 

відображення з  -інтервалами. Кожен інтервал - це діапазон 
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( )min min
1 ,x S x S + − +   , де 256S =  - розмір алфавіту, max min

x x

S


−
= , та 

 min max
,x x  - це відповідно мінімальне та максимальне значення, яких може 

набути система (1,1) при певному вибраному значенні параметра r . 

 

Рис. 1.3. Схема присвоєння елементу алфавіту вхідного повідомлення 

значення з діапазону змінної логістичного відображення ( - інтервалів)  

 

Щоб розшифрувати текстове повідомлення на приймальній стороні 

потрібно знати початкову умову 
0

x , параметр контролю r  та номери ітерацій 

(шифр). Для відновлення зашифрованого повідомлення рівняння (1.1) ітерують 

кількість разів, зазначен в шифрі. Тобто при отриманні останнього значення 

ітерації воно порівнюється з  - інтервалами, за якими закріплені символи, далі 

знаходять, в який інтервал потрапило значення ітерації, і тоді, відповідно до 

знайденого інтервалу, відновлюється закріплений за ним символ. 

У методі, запропонованому Баптістою, шифрування відбувається 

послідовно, тобто початковою умовою для шифрування першого символу 

вважається 
0

x , в результаті отримується, що 1
C  - шифр першого символу 

вхідного повідомлення, для шифрування другого символу вхідного 

повідомлення використовується початкова умова 
2

0 1
x C= . Крім того, процес 

шифрування залежать від часу переходу на хаотичну траєкторію (пов’язаного з 

кількістю ітерацій 
0

N  ). 
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Щодо розміру траєкторій, використаних у даному методі, потрібно 

розглянути певні питання стосовно ергодичності. Згідно з ергодичністю, 

нескінченна кількість траєкторій різного розміру (отриманих із будь-якого 
0

x ) 

досягатимуть той самий  -інтервал. Як результат, один символ вхідного 

повідомлення може бути зашифрованим нескінченною кількістю шляхів. 

Проте, робота з такою кількістю можливих варіантів непрактична, а отже, не 

необхідна. 

Причина доцільності розгляду траєкторії малого розміру - розмір  -

інтервалу, закріпленого за відповідним зашифрованим символом вхідного 

повідомлення. Можливість генерування великої кількості траєкторій малого 

розміру залежить від інваріантної щільності (густини розподілу значень змінної 

функції відображення) хаотичного атрактора. Ця інваріантна густина є 

просторовим розподілом нескінченного розміру траєкторії і може бути описана 

траєкторіями з кінцевим розміром. Крім того, внаслідок ергодичності, будь-які 

початкові умови при ітеруванні генерують атрактор з тією самою природною 

інваріантною густиною. Оскільки хаотичні системи ергодичні, майже будь-яка 

початкова умова буде досягати  - інтервал багато разів за умови, що цей 

інтервал належить атрактору. Частота відвідування кожної частини атрактора 

залежить від густини розподілу значення змінної функції відображення. 

У методі шифрування траєкторія обмежувалася, щоб її розмір був менший 

за 65536 значень змінної відображення (ітерацій), але також не розглядались 

перші ітерації, тобто час перехідного процесу. Багато траєкторій (отриманих з 

0
x ), що рухаються в напрямку інтервалу, мають різний розмір. Після 

ігнорування часу перехідного процесу можливий випадок, коли траєкторія 

системи не потрапить у жоден з  - інтервалів, для 3,78r = . Проте, оскільки 
0

N  

дуже мале, межі вибірок, в які можуть потрапити значення, залишаються 

достатньо великими. Причина такого значення часу перехідного процесу також 

зумовлена тим, що якщо хтось знає всі ключі S , що відповідають асоційованим 

символами деякого алфавіту, але не володіє повними знаннями про інші ключі 
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(початкова умова 
0

x  чи параметр r ), то йому не вдасться зламати 

криптографічний метод. Оскільки рівняння (1,1) застосовує будь-який із ключів 

шифрування, що може набувати значення з ключового простору розміром 1010 . 

Це призводить до того, що після 250 ітерацій отримуються траєкторії, відмінні 

між собою, завдяки чутливості до початкових умов. При використанні точності 

обчислення в шістнадцять знаків після коми, в значенні початкової умови 
0

x , 

зловмиснику необхідно буде зробити 1610  спроб емпіричним методом (trial-and-

error method) для зламу криптосистеми у випадку незнання ключа шифрування. 

У методі, запропонованому Баптістою, шифрування наступного символу 

залежить від попереднього символу шифру, так само як значення хаотичної 

системи залежить від початкових умов. В такому разі при використанні іншої 

початкової умови для досягнення одного й того самого інтервалу буде 

необхідна інша траєкторія. Як наслідок цього факту - частотний розподіл 

символів шифру залежить тільки від хаотичної системи, використаної для 

шифрування вхідного повідомлення. 

Метод Баптісти вперше підданий криптоаналізу Якімоскі та Косарьовим 

[63], однак мала ефективність таких атак була показана в [69]. Альварез у [69] 

представив криптоаналіз, використовуючи коди Грея. Його метод має деякі 

обмеження і стосується спрощеної версії шифру. Криптоаналіз із кодами Грея, 

але з меншим обмеженням, був представлений в [131]. Криптоаналітичний 

підхід до шифру Баптісти також викладений у [132]. У [133; 134] представлено 

та проаналізовано слабкі місця оригінального шифру. Багато аналогічних 

методів [134-139] розроблені на його основі, усі вони називаються шифрами 

“типу Баптісти”. Деякі з них успішно проаналізовані з криптографічної точки 

зору.  

Другим прикладом використання динамічних хаотичних систем для 

шифрування текстового повідомлення є метод шифрування, запропонований 

В. Лаванде (Q. V. Lawande) та іншими у [140], в якому для шифрування 

текстового повідомлення використовувалася динамічна система Лоренца. 
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Даний метод дуже схожй на метод шифрування текстової інформації Баптісти, 

описаний вище. Різниця полягає в тому, що, на відміну від методу Баптисти, в 

даному методі використовується динамічна система Лоренца, а не одновимірне 

логістичне відображення, що дало авторам ряд переваг у порівнянні з 

оригінальним методом Баптісти. 

У методі шифрування, запропонованому В. Лаванде та іншими, як 

динамічна хаотична система використовується система Лоренца, що являє 

собою три звичайні диференційні рівняння: 

( )
dx

y x
dt

= − ,        

dy
Rx y xz

dt
= − − ,         (1.2) 

dz
xy z

dt
= − ,        

де x , y  та z  - динамічні параметри системи;  ,   та R  - статичні параметри 

системи,  =10, R=28, і b=8/3. Послідовно розв’язуючи дану систему, 

отримуємо точки, що формують траєкторію стану системи Лоренца у фазовому 

просторі. На рис. 1.4 показано зміну  траєкторії стану системи між двома 

змінними x  та z .  

 

Рис. 1.4. Траєкторія стану системи Лоренца у фазовому просторі 
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Як і оригінальний метод Баптісти (шифрування текстового повідомлення) 

метод шифрування системою Лоренца, побудований на використанні 

специфічних властивостей динамічних систем, таких як ергодичність, 

екстремальна чутливість до початкових умов та параметрів системи. 

Метод шифрування працює наступним чином: отримуємо хаос для 

статичних параметрів системи Лоренца  ,   і R , що проявляється в 

залежності варіації змінних x, y і z протягом часу. Для шифрування 

перевіряється інваріантна густина цих змінних. Після проведення перевірки 

процес шифрування відбувається аналогічно методу Баптісти. 

Для використання методу Баптісти може бути використана будь-яка змінна 

системи Лоренца. Але для того, щоб скористатись тривимірним характером 

траєкторії системи Лоренца, усі змінні треба звести до одиничного інтервалу. 

Цього можна досягти, виконавши перетворення під назвою “згортка”: 

Після виконання цієї умови будь-яка зі змінних однаково підходить для 

шифрування. Вибрана змінна може бути прихована у такий спосіб збільшуючи 

захищеність методу. Введення параметра “p” також формує ключ, оскільки 

щойно траєкторія згорнута до одиничного інтервалу, вона не може бути 

розгорнутою жодним методом. 

Використання системи Лоренца в методі шифрування інформації 

приводять до збільшення кількості ключів шифрування та зростання ключового 

простору в порівнянні з логістичним відображенням. У загальному метод 

використовує такі ключі шифрування: 
0x , 

0y , 
0z , σ, β, R, одна зі змінних 

(v) = {x, y, або z}, p, 
minv  і 

maxv . 

Шифрування повідомлення M  здійснюється розв’язком системи Лоренца 

від початкових умов 
0x , 

0y , 
0z , поки  значення   вибраної перетвореної змінної 

не потрапить в інтервал, що відповідає пов’язаному з ним символом. Кількість 

кроків часу n (еквівалентний кількості ітерацій у методі Баптісти), для 

досягнення необхідного блоку, повинна бути більшою ніж 
0N .  
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Для розшифрування зашифрованого тексту 
nC : 1 2 3, , ., ,in n n n , 

динаміка Лоренца запускається з тими ж значеннями параметрів і початковими 

умовами, як і при шифруванні. Еволюція часу триває аж до кількості кроків 

1in n= . При досягненні 
1n  відновлюється значення вибраної змінної та 

знаходиться інтервал, якому воно належить. Знайшовши інтервал, відновлюємо 

зв’язаний із ним символ ASCII коду та розшифровуємо повідомлення. Кроки 

повторюються, поки не буде розшифрованим усе повідомлення. 

У методі шифрування, запропонованому в [140], використовується велика 

кількість ключів і їх великий ключовий простір, що утворюють надзвичайно 

важку задачу для зловмисника при підборі правильних початкових умов та 

інших параметрів, що задіюються в методі. Зловмиснику доведеться методом 

перебору спробувати всі можливі комбінації ключового набору (
0x , 

0y , 
0z , σ, β, 

R), кількість який складає приблизно 3610 . Кількість часових кроків, що 

використовується як шифр, не відображає динаміку системи. Фактично, вона не 

залежать від вибору параметрів (ключів). Тому атаку грубої сили надзвичайно 

важко здійснити [141]. 

Обидва розглянуті методи подібні між собою, проте метод, 

запропонований Баптістою, досить слабкий через малу кількість ключів 

шифрування. Одним зі слабких місць методу шифрування є послідовне 

шифрування символів вхідного повідомлення, тобто значення ітерації, 

отримане в результаті потрапляння траєкторії, сформованої логістичним 

відображенням в інтервал, закріплений за символом, буде початковою умовою 

для шифрування наступного символу. Метод, запропонований у [140], більш 

безпечний порівняно з методом Баптісти за рахунок використання системи 

Лоренца, що призвело до збільшення кількості ключів шифрування. 

Поліпшення захищеності вдається отримати за рахунок зведення значень 

динамічних змінних до одиничного інтервалу, що приховує динаміку системи. 

Проте, як і у першому методі, шифрування відбувається послідовно, що є 

значним недоліком.  
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Водночас аналіз отриманих результатів різними авторами показав, що 

програмна реалізація таких методів може бути достатньо легко здійснена та має 

перевагу перед реалізацією динамічних систем на електронних схемах, 

приводить до усунення ефектів, пов’язаних із дрейфом параметрів і 

стабільності роботи. Використання програмного забезпечення забезпечує 

гнучкість в якомога частішій можливій зміні ключів. Обидва методи шифрують 

символи послідовно, тому треба спостерігати за переповненням кількості 

кроків часу, що вимагає скидання лічильника ітерацій у процесі реалізації 

методу шифрування. У реальній схемі це уникається використанням тих самих 

початкових умов кожного разу, що робить метод уразливим для атак.  

Враховуючи вищеперераховані недоліки та атаку на метод Баптісти, що 

показану в [133; 134], ми запропоновали вдосконалений метод шифрування 

текстової інформації з використанням двох хаотичних систем. 

 

1.3.2. Потокові методи шифрування на основі операції XOR 

Один із хаотичних потоковий шифрів з двома поєднаними хаотичними 

орбітами, використовуючи операцію “XOR” для створення ключового потоку, 

представлений у [129]. Відкрите повідомлення за допомогою операції “XOR” 

поєднується з ключовим потоком та утворює в такий спосіб зашифроване 

повідомлення. Таке рішення було успішно криптопроаналізовано в [142] з двох 

точок зору: перша - щодо виходу за межі значень однієї хаотичної системи, 

друга - відносно отримання значення орбіт, а також ключового потоку (тобто 

початкові значення та значення параметрів контролю хаотичних систем). 

Прикладом найпростішої реалізації потокового методу шифрування з 

секретним ключем є схема, наведена на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Структурна схема найпростішого прикладу реалізації потокового 

шифру 

 

Основним елементом методів шифрування є генератор ключа, що генерує 

потік бітів 
0 1 2 1, , , , mK K K K −

 у вигляді послідовностей нулів та одиниць. З 

метою отримання зашифрованого потоку даних вхідна інформація 

 0,1, , 1M m= − , де m  - порядковий номер біта, сумується з ключовою 

послідовністю за допомогою операції XOR для отримання зашифрованого 

потоку даних C: 

i i im K C = .      (1.3) 

Розшифрування інформації здійснюється у зворотному порядку: 

( )i i i i i iC K m K K m =   = .   (1.4) 

Захищеність такої системи залежить у цілому від особливостей побудови 

псевдовипадкового генератора ключа.  

Парек (Pareek) та інші в [142] представили метод шифрування з 

початковим значенням та параметром контролю незалежними від ключа 

шифрування, тобто був використаний зовнішній ключ. Тому динаміка 

хаотичної системи може бути очікувано ефективною. Але оскільки хаотична 

функція використовує досягнуті області з негативним значенням показників 

Ляпунова, це робить можливим криптоаналіз методу шифрування [69]. 

Вдосконалена версія шифру Парека із використанням багатьох хаотичних 

систем представлена в [143], та їх криптоаналіз може бути знайдений [144].  

Після 2000-х винайдено кілька методів шифрування, переважно для 

шифрування зображення [145-150]. 
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1.4. Хаотичні блокові шифри 

У блокових шифрах вхідне повідомлення M  розбивається на i
m  блоків із 

наступним шифруванням. Тому кожне вхідне повідомлення може розглядатися 

як впорядкована послідовність блоків  =
1 2
, , ,

N
m m m m , де N  - кількість 

блоків, з яких складається послідовність. Кількість бітів однакова для всіх 

блоків - позначимо її як 
n
l . Оскільки розмір =

i n
m l , біт для =1,2, ,i N  

(зазвичай їх довжина кратна 8 бітам). Якщо останній блок коротший ніж 
n
l , він 

заповнюється відповідними бітами (тобто одиницями) до всієї довжини блока. 

Додавання бітів – це так зване заповнення потоку та відповідний процес 

заповнення [29; 153; 184; 187]. 

Блоки 
i
m  належать до деякого набору блоків вхідного повідомлення M , 

тобто 
i
m M . Кожен блок вхідного повідомлення 

i
m M  складається з 

елементів алфавіту 
M
A . Набір значень M  - простір усіх блоків вхідного 

повідомлення. Функція шифрування 
e
E  перетворює блоки вхідного 

повідомлення в блоки шифру, що належать простору шифру C : 

:eE M K C → ,      (1.5) 

де K  - ключовий простір ( )e K . Будь-який елемент ( )c C  (бінарний потік 

довжиною m
l ) називається шифром й складається з елементів (символів) 

алфавіту 
C
A . В випадку, якщо =

M C
A A , то шифр називається ендоморфним. 

Перетворення, протилежне функції шифрування e
E , називається функцією 

розшифрування і позначається e
D . Функція повинна бути бієкцією з C  до M : 

:eD C K M → .      (1.6) 

Отже, функція розшифрування e
D  - це інверсна функція по відношенню до 

функції шифрування e
E , тобто 

( )( )e e i iD E m m=       (1.7) 
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для будь-якого блока im M  та ключа k K . 

Блокові шифри, визначені відображенням пари ( ),e eE D , можуть бути 

розглянуті як статичне нелінійне перетворення. Це означає, що для розробки 

хаотичних блокових шифрів необхідні обернені хаотичні відображення. 

Головний принцип інверсних хаотичних систем застосовується для вибору 

відображень [98]. В більшості випадків хаотичні відображення не оборотніми; 

проте необхідно використовувати методи дискретизації, щоб задовольнити 

вимогу оборотності. 

 

1.4.1. Модель хаотичного блокового шифру 

Правильно розроблені методи блокового шифрування генерують шифри, 

статистично нерозпізнавані від дійсно випадкових послідовностей. Генератори 

ПВП для таких шифрів повинні бути непередбачуваними для нападника з 

обмеженою обчислювальною здатністю. Такі умови повинні виконуватись як в 

разі класичних криптосистем, так і у випадку криптосистем на основі хаосу. 

Блокові шифри повинні володіти такими властивостями [17]: a) змішування і 

дифузія; b) лавинний ефект. 

Коли метод шифрування має властивості змішування, то біти вхідного 

повідомлення випадково і нерівномірно розповсюджуються по всьому шифру 

(тобто статистичні зв’язки бітів вхідного повідомлення і шифру надто 

складними, щоб бути корисними для зловмисника). З іншого боку, функція 

дифузії гарантує, що кожен біт вхідного повідомлення і ключа мають вплив на 

більшість бітів шифру. Кількісна міра обох вищезгаданих властивостей може 

бути, нариклад, диференційною апроксимацією ймовірності DAP (deferential 

approximation probability) та лінійною апроксимацією ймовірності LAP (linear 

approximation probability) [21]. 

Властивість дифузії повинна давати незавершеність і лавинний ефект. 

Міра властивості лавинності – це кількість змінених бітів шифру після зміни 

одного вхідного біта (для хороших шифрів очікується, що змінюється близько 
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половини бітів шифру). Завершеність забезпечує те, що кожен вихідний біт –  

це комплексна функція всіх вхідних бітів. Отже, завжди є такий стан вхідних 

блоків, що зміна будь-якого вибраного вхідного біта викликає зміну вихідних 

бітів. Існують кількісні міри як для повноти, так і для лавинного ефекту [153]. 

Вони є одними з найважливіших критеріїв розробки, що розглядаються в 

випадку блокових шифрів, і представлені нижче [26; 153; 154]. 

Щоб отримати вищевказані властивості блокових шифрів, вдаються до 

запропонованого Шеноном підходу [20]. Він полягає в використанні простих 

елементів (компонент), виконуючи заміну, перестановку, та модульні 

арифметичні операції у відповідному порядку. Ці функції поєднуються і 

виконуються в так званих раундах (циклах), може бути кілька чи кілька 

десятків таких раундів. 

 

1.4.2. Приклад побудови методу блокового шифрування інформації на 

основі генератора ПВП 

Одним із прикладів таких методів шифрування слугує схема шифрування 

зображення, заснована на логістичному відображенні, що в цілому відповідає 

вимогам захищеної передачі зображення. В запропонованій схемі шифрування 

використовується зовнішній секретний ключ (який використав Чен (Chen) та ін. 

в [144] для шифрування зображення, а Парек та інші в [142; 143]) для 

шифрування тексту з 80-ти бітів і двох хаотичних логістичних відображень.  

Початкові умови для обох логістичних відображень отримуються при 

використанні зовнішного секретного ключа. В методі шифрування обидва 

логістичних відображення використовується для генерації значень, що 

перетворюються в бітову послідовність, за допомогою яких в свою чергу 

шифрується зображення. Початкова умова для другого відображення 

змінюється в процесі шифрування. Зміна значення початкової умови залежить 

від значень, генерованих першим відображенням. Це виконується після 

шифрування блока з 16-ти пікселів, щоб зробити шифр більш стійким проти 

будь-яких атак.  
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Проте даний метод шифрування містить значні недоліки, що суттєво 

послаблюють його захищеність. Цим недоліком є використання одного 

хаотичного відображення. Для роботи такого методу необхідно вибрати два 

значення параметра контролю та значення двох початкових умов. Мала 

кількість ключів шифрування утворює малий ключовий простір і згідно з 

атакою, запропонованою в [103], може бути відновленою по блоках, або 

частина, або зображення в цілому. 

 

1.5. Методи шифрування зображень на основі хаотичних систем 

Шифрування зображення є ще одним із найпоширеніших типів інформації, 

що передається через електронні носії та потребує захисту. Зображення являє 

собою сітку пікселів і кожен з цих пікселів може бути окремо змінений або 

прихований за допомогою криптографічних методів на основі детермінованого 

хаосу [145-151; 158; 180-183; 185; 188; 190-192]. 

 

1.5.1. Особливості використання хаотичних систем при шифруванні 

зображення 

Одним із перших методів шифрування зображень на основі хаотичних 

систем був метод запропонований Боурбакісом і Алексопоулосом у 1992 році. 

Цей метод шифрування зображення використовував процес сканування (SCAN) 

для одночасного шифрування й стиснення зображення. Пізніше Фрідріч у [158] 

показав метод блокового симетричного шифрування зображень, заснований на 

двовимірному відображенні пекаря. Метод Фрідріча [158] базується на такому:  

(a) вибір хаотичного відображення й узагальнення його представлення 

певним параметром; 

(b) дискретизація хаотичного відображення до кінцевої квадратної сітки 

точок, що представляють пікселі; 

(c) розширення відображення до тривимірного та подальше здійснення 

дифузії.  
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Шерінгер (Scharinger) розробив метод шифрування зображення на основі 

Колмогарового потоку бітів, згідно з яким усе зображення береться як один 

блок і поєднується за допомогою операції XOR із  генерованою бітовою 

послідовністю. Крім того, застосовувався псевдовипадковий генератор з 

регістром зсуву для проведення перемішування в даних. Єн (Yen) і Гуо (Guo) в 

[161] запропонували метод шифрування, що називається BRIE (bit recycling 

image encrypting), заснований на хаотичному логістичному відображенні. 

Основний принцип BRIE - це шифрування зображення з бітовою 

рециркуляцією пікселів, яку контролює псевдовипадкова бітова послідовність. 

Секретний ключ BRIE складається з двох цілих чисел і початкових умов 

логістичного відображення. Пізніше Єн і Гуо в [145] запропонували метод 

шифрування, який називається CKBA (Chaotic Key Based Algorithm) – метод на 

основі хаотичного ключа, в якому бітова послідовність як ключ генерується за 

допомогою хаотичної системи. Пікселі зображення переставляються згідно з 

генерованою бітовою послідовністю і потім множаться або додаються (XOR 

або XNOR) з вибраним ключем. Згодом у 2002, Лі (Li) і Зенг (Zheng) у [146] 

вказали деякі недоліки в схемах шифрування, представлених в літературі [117], 

а також обговорили деякі їх можливі вдосконалення. Чен та інші в [147] 

запропонували симетричне шифрування зображення, в якому двовимірне 

хаотичне відображення узагальнюється до тривимірного для розробки схеми 

шифрування зображення в реальному часі. Підхід використовує тривимірне 

відображення для перестановки позиції пікселів зображення, і задаює інше 

відображення, щоб змішати зв’язок між зашифрованим та оригінальним 

зображенням. 

 

1.5.2. Метод шифрування на основі накопичувальних відображень 

сіток 

Даний метод шифрування запропонований Писарчиком (A.N. Pisarchik), 

Кармоною (N.J. Flores-Carmona) та Валадезом (M. Carpio-Valadez) в [17], в 

якому кожен піксель розбивався на три складові та шифрувався за допомогою 
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логістичного відображення [17; 142]. Стійкість запропонованого в [17] шифру 

залежить в основному від властивостей так званих накопичувальних 

відображень сітки CML (coupled map lattice).  

Методи на основі CML визнані як стійкі проти різного роду атак і придатні 

для розробки нових криптографічних методів шифрування. Нижче наведено 

опис таких CML, їх типи та властивості. 

Просторово-часові хаотичні системи можуть бути використані для 

розробки криптосистем із добрими властивостями. На основі типових 

просторово-часових хаотичних систем, тобто зв’язаних відображень решіток 

CML, у криптографії можна побудувати псевдовипадкові генератори та методи 

шифрування інформації. Крім того, розроблені та проаналізовані потокові 

шифри на основі CML, що демонструють їх високу захищеність, високу 

ефективність та низьку вартість.  

Минулими роками в [162; 165] представлений метод шифрування з 

однонапрямленим накопичувальним відображенням сіток, на основі 

логістичного відображення, що використовувався для розробки шифрів. Деякі 

модифікації цього шифру забезпечили покращення захищеності [166] і 

ефективності [167]. Ці шифри мають високу захищеність та добре 

реалізовуються завдяки спеціальним природним властивостям просторово-

часової хаотичної генерації накопичувальних відображень сітки: 

1) орбіта просторово-часової хаотичної системи має великий період навіть 

із динамічною деградацією цифрового хаосу [168]; 

2) випадковість орбіт просторово-часової хаотичної системи гарантується 

складною динамікою з великою кількістю позитивних показників Ляпунова; 

3) існує багато просторово-часових хаотичних систем, що можуть 

генерувати одночасно й незалежно ключові потоки. 

Тому використання просторово-часових хаотичних систем у криптографії - 

це істотна перевага для поліпшення хаотичних шифрів.  

Проте в процесі досліджень просторово-часової хаотичної криптографії 

виявлені певні проблеми. По-перше, багато накопичувальних відображень 
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сіток, окрім однонапрямлених та дифузійних, не були реалізовані в просторово-

часових хаотичних шифрах. По-друге, в існуючих розробках просторово-

часових хаотичних шифрів, навіть загальних хаотичних шифрів, параметри 

нелінійних динамічних систем фіксовані. Незважаючи на те, що хаотичні 

шифри з цими параметрами мають прийнятні властивості з криптографічної 

точки зору, вибір параметрів залишається відкритим. 

Просторово-часова хаотична система – це спеціально розширена система, 

що може проявляти хаос як у просторі, так і в часі. Вона часто моделюється 

частинними диференційними рівняннями, диференційними рівняннями 

накопичувального характеру, або CML [169]. 

CML часто приймається як загальна модель просторово-часової хаотичної 

системи. CML – динамічна система з дискретним часом, дискретним простором 

та неперервними станами [170]. Вона складається з нелінійних відображень, 

зосереджених в областях сітки (так звані локальні відображення). Кожне 

локальне відображення є накопиченням з інших локальних відображень в 

умовах певних накопичувальних правил.  

Перевагами використання CML як моделі просторово-часової хаотичної 

системи є те, що CML охоплює найбільш істотні характеристики просторово-

часового хаосу та може бути легко оброблена як аналітичними, так і 

чисельними методами [169]. Різні CML можуть бути реалізовані з 

використанням різних локальних відображень та методів накопичення [171]. 

 

Висновки до першого розділу 

Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі одно- та 

багатовимірних хаотичних систем є актуальною задачею для розвитку систем 

захисту інформації, оскільки їх застосування дозволяє підвищити захищеність 

інформаційно-комунікаційних систем. На базі проведеного аналізу науково-

технічних публікацій, результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень можна зробити наступні висновки:  
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1. З порівняльного аналізу методів шифрування інформації з 

використанням хаотичних систем випливає, що в більшості них використані 

генератори ПВП на основі однієї динамічної системи.  

2. Цифрові хаотичні шифри реалізуються з обмеженою точністю 

обчислення, внаслідок чого необхідна перевірка статистичних властивостей 

отримуваних послідовностей на відповідність вимогам ПВП. 

3. Запропонований Баптістою метод шифрування текстової інформації не 

достатньо стійкий через використання однієї динамічної системи та 

послідовного шифрування інформації. 

4. Метод блокового шифрування зображення може бути зламаний 

атакою, спрямованою на відновлення значень початкової умови та параметра 

контролю логістичного відображення. 

5. Розроблення генераторів ПВП та методів шифрування інформації з 

використанням кількох динамічних систем є перспективним напрямком при 

розробленні стійких методів шифрування інформації. 

За результатами огляду літературних джерел сформульовані такі задачі, що 

розглядаються й розв’язуються в роботі: 

1. Дослідити властивості генераторів ПВП на основі однієї хаотичної 

системи та впливу обмеження точності обчислення на період повторного 

генерування значення одновимірними відображеннями. 

2. Дослідити статистичні властивостей генераторів псевдовипадкових 

послідовностей на основі одновимірних відображень з обмеженою точністю 

обчислення. 

3. Синтезувати генератори псевдовипадкових послідовностей на основі 

комбінацій одновимірних хаотичних систем і дослідити статистичні 

властивості генерованих ними послідовностей . 

4. Розробити генератори псевдовипадкових послідовностей на основі 

двох динамічних систем з динамічним пороговим рівнем прийняття рішення 

щодо значення генерованого біта. 
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5. Удосконалити запропонований Баптістою метод шифрування текстової 

інформації шляхом використання двох хаотичних систем і провести оцінку 

захищеності запропонованого методу. 

6. Удосконалити метод шифрування зображень із використанням 

накопичувальних відображень сіток. 
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РОЗДІЛ II  

СИНТЕЗ ГЕНЕРАТОРІВ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ 

ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ І 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

У даному розділі проведені дослідження генераторів псевдовипадкових 

послідовностей двох типів на основі одновимірних відображень, що показали 

ефективність свого застосування при розробці криптографічних методів 

шифрування зображень, тексту та інших файлів [199]. Проте генератори на 

основі одновимірних відображень можуть бути піддані криптографічній атаці, 

показаній у [132], вдале проведення якої дасть можливість частково або 

повністю відновити зашифроване повідомлення. 

Для розв’язання цієї проблеми необхідно розробити нові генератори ПВП 

на основі хаотичних систем шляхом комбінованого застосування різних одно- 

та багатовимірних хаотичних систем.  

В даному розділі запропоновано спосіб вдосконалення генератора ПВП на 

основі логістичного відображення та операції XOR. Замість повторного 

використання логістичного відображення викорисане кубічне відображення, що 

володіє однією початковою умовою та двома параметрами керування. 

У даному розділі представлено метод генерування ключа шифрування 

інформації для телекомунікаційних систем зв’язку з використанням двох 

динамічних систем [194; 198; 204]. Реалізовано потоковий метод шифрування 

бітової інформації на основі такого генератора та проведено оцінку його 

статистичних характеристик, а також здійснено моделювання роботи основних 

елементів генератора ключа в середовищах LabView і Matlab.  

 

2.1. Принцип формування псевдовипадкових послідовностей  

із використанням одновимірних хаотичних відображень 

Багато методів шифрування інформації на основі хаотичних систем 

базуються на використанні логістичного, квадратного та кубічного 
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одновимірних відображень, що здатні демонструвати хаотичну поведінку при 

певних значеннях параметрів контролю. За допомогою таких систем можуть 

бути побудовані генератори псевдовипадкових послідовностей та розроблені 

різного роду методи шифрування інформації на їх основі. При цьому необхідно 

встановити, при яких значеннях параметрів їх поведінка випадкова [199]. 

Хаотичними системами вибрано логістичну параболу М. Фейгенбаума 

(рис. 2.1) [1; 2; 7], кубічне відображення (рис. 2.2) [163] та квадратне 

відображення (рис. 2.3), ітераційні функції яких задаються співвідношеннями 

(2.1), (2.2) і (2.3): 

( )= −
+

1
1

x rx xnn n ,     (2.1) 

= − +
+

3
1

y a by y
n n n

,     (2.2) 


+
= − 2

1
1

n n
z z ,      (2.3) 

де xn , ny  та nz  - значення змінних системи на кроці n , а r, a,b  та   - 

параметри динамічних систем. 

 

Рис. 2.1. Біфуркаційна діаграма логістичного відображення Фейгенбаума  

 

Рис. 2.2. Біфуркаційна діаграма кубічного відображення 
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Рис. 2.3. Біфуркаційна діаграма квадратного відображення 

 

2.2. Опис процесу генерування бітів 

Початкові стани систем задаються значеннями 0 (0;1)x , ( ; )y 0 0 1  та 

( ; )z  −0 1 1 . Значення параметра r  для параболи Фейгенбаума знаходиться в 

межах (3,57;4 , для кубічного відображення a  та b  змінюється в межах 

( )- , ; ,0 6 0 6 , ( )0,8;2,5  відповідно, а для квадратного - ( 1,4;2  [208]. У залежності 

від значення параметрів системи динамічні властивості систем суттєво 

змінюється. Вибір параметрів r , a , b  та   у зазначених межах гарантує 

хаотичні стани систем і вихідні послідовності nx , ny  та nz  матимуть високий 

рівень випадковості. 

З точки зору застосування в криптографії, хаотичні генератори 

досліджувались на чутливість до початкових умов та значень їх параметрів 

[182; 186; 189]. Головною складністю використання хаотичних генераторів у 

криптографії є неперервність і нескінченність простору значень, тоді як 

класична техніка шифрування оперує обмеженим дискретним простором.  

Ми в [199] проводились дослідження щодо їх використання для 

формування бітових послідовностей та послідовностей відліків десяткових 

значень, генерованих одновимірними відображеннями. Слід зауважити, що 

псевдовипадкові послідовності генерувались з використанням обмеженої 

точності обчислення. 
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Псевдовипадкові послідовності формувалися двома способами. Перший 

спосіб полягає в тому, що випадкове значення генерованого члена 

послідовності порівнюється з величиною порогу прийняття рішення. Якщо це 

значення більше порогу прийняття рішень, то присвоювалась логічна “1”, а 

якщо менше - логічний “0”. Суть другого способу полягає у двійковому 

представленні десяткових значень, генерованих одновимірними 

відображеннями.  

 

2.3. Дослідження періодичності одновимірних відображень 

У криптографії на основі хаотичних систем найчастіше використовуються 

логістичне, квадратне та кубічне одновимірні відображення. Їх використання 

зумовлене тим, що вони володіють добрими криптографічними властивостями. 

Відомо, що всі три відображення мають екстремальну чутливість до 

початкових умов та значень параметрів функцій відображення, найменша їх 

зміна неминуче призводить до розходження генерованих ними траєкторій і, як 

наслідок, до генерації різних послідовностей бітів [199; 208]. Ця чутливість 

настільки висока, що при генерації бітових послідовностей на двох різних 

персональних комп’ютерах при однакових початкових умовах імовірна суттєва 

різниця між ними.  

Усунення цього ефекту можна здійснити шляхом обмеження точності 

обчислень, внаслідок чого можлива повторюваність у часі генерованих 

послідовностей. Тому актуальне питання дослідження періоду повторення цих 

послідовностей.  

Для дослідження використані генеровані логістичним, квадратним та 

кубічним відображеннями значення при трьох довільно обраних ітераціях. При 

цьому задавалась точність обчислення в 15 знаків після коми.  

Дослідження відбувалося наступним чином:  

1. Вводились значення початкових умов та параметрів контролю для 

одновимірних відображень. 
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2. Вибирались значення змінних відображень при довільно обраних 

ітераціях, що далі використовувались для дослідження періодичності. 

3. При точностях обчислення від другого до 15-го знака після коми 

здійснювалося розв’язання рівнянь одновимірних відображень до повторення 

вибраного значення змінної. 

Номер ітерацій, при якій мала місце повторна генерація заданого значення 

і є періодом повторення. В таблицях 2.1-2.3 наведені результати досліджень 

періоду повторення для логістичного, квадратного та кубічного відображень. 

Усі три динамічні системи реалізовувались у програмному середовищі 

Delphi 7, що дозволяло дослідити періодичність одновимірних відображень при 

різних значеннях початкових умов та різній точності їх задавання. На рис. 2.4 

зображено зовнішній вигляд програми, де 100000000N =  - максимальна 

кількість ітерацій, які може виконувати програма; n  - номер ітерації, значення 

якої використовувалось при дослідженні періодичності; 
in  - номер ітерації, при 

якій мало місце повторення зазначеного значення змінної із заданою точністю 

обчислення. 

 

Рис. 2.4. Вікно програми дослідження періодичності одновимірних 

відображень, де 
0x  - початкова умова, r  - параметр контролю для логістичного 

відображення 

 

Для дослідження періоду повторення використовувалися значення 

змінних, отримані на 25-й, 30-й та 100-й ітераціях. 
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Таблиця 2.1 

Результати досліджень періоду повторення значень, 

 генерованих логістичним відображенням 

Кількість 

знаків 

після 

коми 

25 0,961772988716608n =  30 0,499183081649421n =  100 0,959543174980258n =  

Період 

повторення (ітерації) 

Період 

повторення (ітерації) 

Період 

повторення (ітерації) 

2 31 90 106 

3 37 90 130 

4 85 330 130 

5 145 330 280 

6 3625 810 880 

7 3625 9390 880 

8 9385 22890 9460 

9 22885 22890 22960 

10 22885 22890 22960 

11 22885 209970 210040 

12 22885 209970 210040 

13 209965 >100000000 210040 

14 >100000000  >100000000 

 

Таблиця 2.2  

Результати досліджень періоду повторення значень,  

генерованих квадратним відображенням 

Кількість 

знаків 

після 

коми 

25 0,950289744660899n =  30 -0,521709464679855n =  100 0,994499522199194n =  

Період повторення 

(ітерації) 

Період 

повторення (ітерації) 

Період 

повторення (ітерації) 

2 79 67 121 

3 2390 187 169 

4 8052 187 1094 

5 205757 8057 16617 

6 229084 137992 82586 

7 630032 137992 6631556 

8 79182518 46798393 >100000000 

9 >100000000 >100000000  
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Таблиця 2.3 

Результати досліджень періоду повторення значень,  

генерованих кубічним відображенням 

Кількість 

знаків 

після 

коми 

25 -0,649438673022647n =  30 -0,364884673132821n =  100 1,19553863655266n =  

Період 

повторення (ітерації) 

Період 

повторення (ітерації) 

Період 

повторення 

(ітерації) 

2 37 50 239 

3 225 228 3677 

4 1237 5017 24667 

5 9801 52848 47987 

6 164157 138088 1944004 

7 227876 2628633 14945672 

8 9440839 26631503 14945672 

9 59393866 26631503 61218434 

10 >100000000 >100000000 >100000000 

 

Залежність періоду повторення від точності задання початкового значення 

змінної показано на рис. 2.2. 

З отриманих результатів випливає, що період повторної генерації 

послідовностей з часом швидше зростає для послідовностей, генерованих 

квадратним та кубічним відображенням при збільшенні точності обчислення. 

Періоди повторної генерації вибраних значень для одновимірного 

відображення, при використані одних і тих самих початкових умов та 

параметрів керування, відрізняються між собою, що є підтвердженням 

нелінійності характеристик одновимірних відображень. 

 

а 
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Рис. 2.5. Залежність періоду повторення початкового значення для 

логістичного (а), квадратного (б) та кубічного відображення (в) від вибраної 

точності заданого значення  

 

2.4. Дослідження властивостей псевдовипадкових послідовностей 

Псевдовипадкові послідовності бітів, що генеруються одновимірними 

відображеннями, повинні володіти трьома основними властивостями [199]: 

1. Збалансованість. Для псевдовипадкової послідовності бітів, генерованої 

одновимірним відображенням, необхідно, щоб кількість одиниць не 

відрізнялась від кількості нулів більше ніж на один елемент. 

2. Циклічність. Циклом називають неперервну послідовність однакових 

двійкових чисел. Виникнення іншої двійкової цифри автоматично розпочинає 

новий цикл. Довжина циклу дорівнює кількості цифр у такому циклі. Бажано 
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також, щоб кожен фрагмент послідовності містив принаймні половину циклів 

обох типів довжиною 1, четверту частину – довжиною 2, приблизно восьму 

частину – довжиною 3 і т.д. 

3. Кореляція. Якщо частина послідовності та її циклічно зсунута копія 

порівнюються поелементно, бажано, щоб кількість збігів відрізнялася від 

кількості розбіжностей не більше ніж на одиницю. 

Для дослідження в нашій роботі використовувалися псевдовипадкові 

послідовності, генеровані трьома одновимірними відображеннями шляхом 

генерування бітових послідовностей і подання генерованого десяткового 

значення у бітовій формі [199; 208]. Кожна послідовність довжиною 16000000 

бітів генерувалася в програмному середовищі Delphi 7 з фіксованою точністю 

обчислення в 10 знаків після коми, при значеннях початкових умов, наведених 

в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4  

Значення початкових умов і параметрів одновимірних відображень 

 Генерування з використанням 

порогового рівня 

Генерування шляхом 

перетворення десяткового 

значення в двійкове 

представлення 

Тип від 

обра-

ження 

логістич-

не 

Квадрат-

не 

кубічне Логістич-

не 

квадратне кубічне 

Початко-

ва умова 
0 0,1x =  0 0,1236x =  0 0,1347x =  0 0,1364x =  0 0,1x =  0 0,05x =

 

Парамет-

ри 

контрол

ю 

3,95r =  2 =  0,2491a =

2,61222b =

 

3,64933r =  1,9 =  0,3a =

2,5b =  

Порогови

й рівень 

0,5 0 0,6  

 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що умові 

збалансованості відповідають послідовності, генеровані логістичним та 

квадратним відображеннями, при формуванні послідовностей за пороговим 

методом прийняття рішення. Послідовності, генеровані кубічним 
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відображенням, умову збалансованості не задовольняють. При цьому значення 

Хі-квадрат розподілу свідчить про те, що псевдовипадковість генерованих 

послідовностей складає 75%. 

Результати тестуванням генерованих послідовностей за програмою ENT 

наведені в таблиці 2.5. 

Середнє арифметичне значення також вказує на псевдовипадковість 

генерованих послідовностей. Для випадкової послідовності середнє значення 

повинно бути близьким до 0,5.  

Мале значення коефіцієнта кореляції засвідчує на відсутність подібності в 

генерованих послідовностях і підтверджує їх псевдовипадковість.  

У табл. 2.6 наведено довжини циклів псевдовипадкових послідовностей, 

генерованих різними відображеннями. 

Таблиця 2.5  

Результати тестування послідовностей програмою ENT 

 Генерування з використанням 

порогового рівня 

Генерування шляхом 

перетворення десяткового 

значення у двійкове 

представлення 

Тип 

відображен

ня 

логістич-

не 

квадрат-

не 

кубічне логістич-

не 

квадрат-

не 

кубічне 

Співвідно-

шення «1» 

та «0»  

0,499999 

0,500001 

0,497526 

0,502474 

0,684543 

0,315457 

0,502487 

0,497513 

0,505123 

0,497877 

0,504897 

0,495103 

Ентропія 0,896038 0,896390 0,899372 0,895684 0,896364 0,896733 

Значення 

Хі-квадрат 

розподілу 

20320000

00,02 

2032050

120,31 

2310988

670,47 

20320506

76,54 

2032037

975,48 

2032196

419,02 

Середнє 

арифметич-

не 

0,3125 0,3128 0,3356 0,3122 0,3128 0,3131 

Monte Carlo 

значення 

для Pi 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Коефіцієнт 

кореляції 

0,000222 0,003723 0,055589 0,005999 0,005670 0,006911 
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Довжини циклів генерованих послідовностей вказують на те, що при 

генерації бітів одновимірними відображеннями довжина циклу повинна бути 

невеликою, в межах від 17 до 25 однакових бітів у циклі. Якщо кількість бітів у 

циклі буде вищою, генерована послідовність не відповідатиме умовам 

циклічності. 

Таблиця 2.6  

Довжина найбільшого циклу в генерованих послідовностях 

 Генерування з використанням 

порогового рівня 

Генерування шляхом 

перетворення десяткового 

значення у двійкове 

представлення 

Тип 

відобра-

ження 

логістич-

не 

квадратне кубічне логісти-

чне 

квадрат-

не 

кубічне 

Довжина 

циклу 

22 106 110 18 23 21 

 

2.5. Дослідження статистичних властивостей псевдовипадкових 

послідовностей, генерованих одновимірними відображеннями 

Для проведення досліджень статистичних властивостей послідовностей, 

генерованих логістичним, квадратним та кубічним відображеннями, 

використовувався набір статистичних тестів NISTSTS 1,6. Як і в попередньому 

випадку, досліджувалися всі 6 генераторів, а саме генерація послідовностей 

одновимірними відображеннями відбувалась із застосуванням порогового рівня 

та шляхом перетворення десяткового значення у двійкове представлення [199].  

У результаті тестування генерованих бітових послідовностей отримано 

послідовності, що пройшли найбільшу кількість тестів із набору статистичних 

тестів NISTSTS 1,6. Значення початкових умов і параметрів одновимірних 

відображень, при яких отримані послідовності, наведені в табл. 2.4.  

При дослідженні послідовностей кожна з них була розділена на 128 під-

послідовностей довжиною по 125000 бітів кожна, що пов’язано з особливістю 

роботи статистичних тестів [199]. Основним критерієм оцінювання, тобто чи 

пройдений статистичний тест чи ні, згідно з методикою є значення 
valueP  і при 
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значеннях  0,01;0,99valueP   тест вважається пройденим. Результати 

статистичних досліджень послідовностей, генерованих одновимірними 

відображеннями, згідно з пороговим методом та шляхом представлення 

десяткового значення у двійковій формі наведені в табл. 2.7 та 2.8 відповідно. 

Таблиця 2.7  

Результати статистичних досліджень послідовностей, генерованих 

логістичним, квадратним та кубічним відображеннями із застосуванням 

порогового рівня 

Тип тесту Логістичне 

відображення 

valueP  

Квадратне 

відображення  

valueP  

Кубічне 

відображення 

valueP  

Частотний (монобітний 

тест) 

0,834308 0,152377 0 

Частотний тест по 

блоках 

0,772760 0,203934 0 

Тест серій 0,911413 0,221797 0 

Тест найдовшої серії з 

одиниць 

0,437274 0,439162 0 

Тест рангу бінарних 

матриць 

0,041438 0,350485 0,438553 

Тест на основі 

дискретного 

перетворення Фур’є 

0,037157 0 0,769024 

Тест на збіг з шаблоном 

без перекриття 

0,350485 0,262978 0,222431 

Тест шаблону з 

перекриттям 

0,744943 0,168790 0 

Універсальний 

математичний тест 

Мауера 

0,291003 0,201678 0,026545 

Тест лінійної складності 0,378138 0,264458 0,500934 

Тест серій 0,723129 0 0 

Тест на основі 

апроксимації ентропії 

0,378138 0 0 

Тест накопичувальних 

сум 

0,162606 0.158989 0 

Тест випадкових 

блукань 

0,122325 0 0 

Тест варіантів 

випадкових блукань 

0,350485 0 0 
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Таблиця 2.8 

Результати статистичних досліджень послідовностей, генерованих 

логістичним, квадратним та кубічним відображеннями із поданням десяткового 

значення в двійковій формі 

Тип тесту Логістичне 

відображення 

valueP  

Квадратне 

відображення  

valueP  

Кубічне 

відображення 

valueP  

Частотний (монобітний 

тест) 

0,069897 0,534375 0,069897 

Частотний тест по 

блокам 

0,198289 0,748869 0,198289 

Тест серій 0,118470 0,165623 0,118470 

Тест найдовшої серії з 

одиниць 

0,396914 0,128379 0,396914 

Тест рангу бінарних 

матриць 

0,232760 0,048716 0,232760 

Тест на основі 

дискретного 

перетворення Фур’є 

0,756476 0,860955 0,756476 

Тест на збіг з 

шаблоном без 

перекриття 

0,407091 0,051391 0,407091 

Тест шаблона з 

перекриттям 

0,577052 0,085369 0,577052 

Універсальний 

математичний тест 

Мауера 

0,162606 0,013808 0,162606 

Тест лінійної 

складності 

0,242986 0,222869 0,242986 

Тест серій 0,432842 0,029796 0,432842 

Тест на основі 

апроксимації ентропії 

0,031534 0,044492 0,031534 

Тест накопичувальних 

сум 

0,029186 0,143561 0,029186 

Тест випадкових 

блукань 

0,732713 0,534146 0,732713 

Тест варіантів 

випадкових блукань 

0,627783 0,122325 0,406181 

Встановлено, що серед послідовностей, формованих за допомогою 

порогового рівня прийняття рішення про значення генерованого біта всі 15 

тестів з набору NISTSTS 1,6 задовольнила послідовність, генерована 
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логістичним відображенням. Послідовності, генеровані квадратним 

відображенням, пройшли 10 тестів з 15, а послідовності, генеровані кубічним 

відображенням - 5 тестів. Генеровані логістичним, квадратним та кубічним 

відображеннями послідовності, формовані шляхом представлення десяткового 

значення послідовності у двійковому коді, відповідали вимогам всіх 15 тестів.  

Серед послідовностей, сформованих за допомогою порогового рівня 

прийняття рішення про значення генерованого біта 75 % із генерованих 

послідовностей задовольняють умови всіх 15 тестів із набору NISTSTS 1,6. 

З отриманих результатів можна зробити висновки, що кращими 

статистичними властивостями володіє послідовність, генерована логістичним 

відображенням з використанням порогового рівня. Послідовності, генеровані 

логістичним, квадратним і кубічним рівняннями, формованими за алгоритмом 

перетворення десяткових значень у двійкове представлення відповідають 

вимогам усіх 15-ти тестів. Отримані результати вказують на можливість 

генерування псевдовипадкових послідовностей одновимірними хаотичними 

відображеннями.  

Слід зауважити, що при підвищення точності обчислення має місце 

поліпшення результатів тестування, оскільки кількість бітів, необхідних для 

представлення десяткового значення у двійковій формі, зростає. При точності 

обчислення 10 знаків після коми достатньо 32 бітів для представлення 

генерованого значення у двійковій формі, а при точності 11 знаків така 

кількість бітів зростає до 64. 

Збільшення точності обчислення при формуванні членів послідовностей 

методом порівняння їх значення з пороговим рівнем не приводить до значного 

покращення. Тому їхні характеристики залишаться незмінними.  

Отримані результати також показують, що запропоновані генератори 

можуть бути використані для формування широкосмугових сигналів шляхом 

модуляції інформаційного повідомлення псевдовипадковими послідовностями 

[207, 208].  
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Проте генератори на основі одновимірних хаотичних ситем володіють і 

недоліками. Для генераторів ПВП на основі порогового методу генерування 

бітів недоліком є малий діапазон зміни значень параметру контролю. Стійкість 

послідовностей, генерованих пороговим методом, залежить більшою мірою від 

діапазону зміни значень початкової умови і меншою - від діапазону значень 

параметра керування. 

Нариклад, генератор ПВП на основі логістичного та квадратного 

відображень мають по одній початковій умові й по одному параметра 

керування, причому отримати дійсно ПВП можна лише при значенні параметра 

керування ( 3,97;4r  для логістичного відображення та ( 1,96;2  для 

квадратного. Те саме і для кубічного відображення, єдина відмінність у тому, 

що воно має 2 параметрт керування. 

Виходячи із цього, стійкість генераторів ПВП на основі одновимірних 

хаотичних систем при генеруванні пороговим методом буде залежати в 

основному від точності задання початкової умови. Так, якщо генерувати 

послідовність бітів з точністю задання початкових умов та параметрів у 5 знаків 

після коми, то час підбору паролю атакою грубої сили складе приблизно 4 

місяці, при потужності криптоаналітичної системи в 1000 паролів/с. 

У випадку генерування ПВП бітів шляхом перетворення отриманого 

дійсного значення у двійкове представлення стійкість генерованої 

послідовності буде залежати від всього діапазону зміни значень початкової 

умови і від параметрів контролю. Проте стійкість таких генераторів також 

залежатиме від точності задання цих значень. Тому існує необхідність у синтезі 

нових генераторів ПВП на основі порогового методу визначення значення 

генерованого біта.  

Варіантами розв’язання такої проблеми можуть слугувати побудови 

генераторів на основі декількох одно- чи багатовимірних хаотичних систем із 

пороговим методом генерування значення бітів та операції XOR. Іншим 

варіантом вирішення даного питання буде побудова генератора на основі 



67 
 

 
 

кількох одно- та багатовимірних хаотичних систем із динамічним пороговим 

рівнем прийняття рішення про значення генерованого біта. 

 

2.6. Розробка генератора ПВП на основі двох одновимірних хаотичних 

систем та операції XOR 

Проведені статистичні дослідження показали, що генератори на основі 

одновимірних хаотичних систем із пороговим методом визначення значення 

генерованого біта генерують дійсно псевдовипадкові послідовності у вузькому 

діапазоні ключів. Томі існує необхідність розроблення нових генераторів ПВП. 

Одним із способів розв’язання проблеми при генеруванні 

псевдовипадкових послідовностей на основі одновимірних хаотичних систем 

пороговим методом є використання комбінацій із кількох різних хаотичних 

відображень при створенні нових генераторів псевдовипадкових 

послідовностей та методів шифрування [193; 195; 197; 202-204]. Зауважимо, що 

використання двох і більше одновимірних відображень призводить до 

збільшення кількості ключів та зростання потужності ключового простору. При 

цьому генерація різних траєкторій, з їх наступним перемішуванням, приховує 

внутрішні стани динамічних систем і унеможливлює встановлення аналітиком 

певних відомостей про використані динамічні системи. 

Наведена в [160; 162] схема генерування ПВП бітів на основі логістичного 

відображення була взята за основу та вдосконалена шляхом використання двох 

хаотичних систем на основі логістичного й кубічного відображень з уведенням 

додаткового кроку зміни поточного значення початкової умови кубічного 

відображення після генерування блока розміром 12 байтів [193; 202]). 

Генератор ПВП побудований із використанням логістичної та кубічної 

функцій відображення, що генерують псевдовипадкові бітові послідовності з 

наступним поєднанням їх між собою. В даному генераторі відбувається часта 

зміна початкових умов, а саме після генерування 3-х байтів змінюється 

секційний ключ, а після генерування 48 байтів змінюються загальні значення 

початкових умов. Часта зміна початкових значень дозволила значно підвищити 
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захищеність генерованих послідовностей і криптостійкість методу шифрування 

на основі такого генератора [193; 202]. 

Початкові умови для обох хаотичних відображень отримуються із 

зовнішнього секретного ключа, а параметри задаються користувачем. У такій 

схемі генерування обидва рівняння використовується для генерації значень, що 

перетворюються в бітову послідовність, за допомогою якої шифрується будь-

яка бітова інформація [193; 195; 197; 202-204]. Початкова умова для другого 

відображення змінюється в процесі шифрування на основі генерованих значень 

першого відображення.  

 

2.6.1. Опис процесу генерування бітів 

У якості хаотичних систем у генераторі використовується логістична 

парабола М. Фейгельбаума (рис. 2.1) [162; 163] та кубічне відображення (рис. 

2.2) [163], ітераційні функції яких задаються співвідношеннями (2.1) і (2.2). 

Початкові стани систем задаються значеннями ( ; )x 0 0 1  та ( ; )y 0 0 1 . 

Значення параметра r  для параболи Фейгельмбаума знаходиться в межах 

(3,57;4 , а для кубічного відображення a  та b  змінюється в межах ( )- , ; ,0 6 0 6 , 

( )0,8;2,5  відповідно. В залежності від значень параметрів системи динамічні 

властивості систем суттєво змінюються. Вибір параметрів r , a  та b  у 

зазначених межах гарантують хаотичні стани систем і вихідні послідовності nx  

та ny  матимуть високий рівень випадковості. 

Дві хаотичні системи використовують різний ітеративний принцип з 

різними початковими значеннями [193; 202]. Перша система генерує випадкові 

числа для оновлення параметрів другої, а також генерує послідовність бітів, що 

являє собою ключову під послідовність. Друга система генерує потік бітів, що 

використовується як друга ключова підпослідовність. Вихідна псевдовипадкова 

послідовність є результатом додавання по модулю 2 елементів двох 

підпослідовностей. 
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Процес генерування псевдовипадкових послідовностей відбувається 

наступним чином: 

1. Спочатку вводиться зовнішній секретний ключ довжиною не менше 

десяти символів [160; 161; 163], з якого формуються початкові умови для обох 

динамічних систем. Секретний ключ представляється у вигляді ASCII коду 

 1 2, , , mK K K K= ,     (2.4) 

де 
iK  - один 8-бітовий блок секретного ключа; m  - довжина ключа. 

2. Для визначення початкових умов 
0X  першої хаотичної системи 

(логістичного відображення) вибираються три блоки секретного ключа, 

наприклад 
4 5 6, ,K K K , і перетворюються у двійковий потік наступним чином: 

1 41 42 48 51 52 58 61 62 68B K K K K K K K K K= ,    (2.5) 

де ijK  - двійкове значення j -го біта секретного 8-бітного ключа 
iK  [160; 161]. 

Десяткове значення початкової умови 
01x  обчислюється за двійковим 

представленням потоку 
1B  згідно з формулою (2,5): 

0 1 7 8 9

01 41 42 48 51 52 58

15 16 17 23 24

61 62 68

( 2 2 2 2 2

2 2 2 2 ) / 2 .

x K K K K K K

K K K

=  +  + +  +  +  + + 

 +  +  + + 
 (2.6) 

Друга частина початкової умови 
02x  обчислюється за формулою (2,7): 

70
70

47
02 24

2

2

i

i

i

b

x

−

=



=


,      (2.7) 

де 
ib  - значення і-го біта ключа, представленого у двійковій формі. При 

мінімальній довжині ключа десять символів бітова довжина дорівнює 80 бітам. 

Кількість символів ключа в процесі реалізації може бути зміненою. Може 

змінюватися й кількість блоків для формування складових початкових умов. 

Дана особливість робить розроблений генератор гнучким до вибору ключа. 

Початкова умова 
0X  логістичного відображення визначається формулою 

(2,8): 

( )0 01 02 mod1X x x= + .     (2.8) 
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3. Для обчислення початкової умови 
0Y , кубічного відображення, 

вибираємо три блоки секретного ключа 
1 2 3, ,K K K  і перетворюємо їх у 

двійковий потік аналогічно, як і для логістичного відображення 

2 11 12 18 21 22 28 31 32 38B K K K K K K K K K= ,    (2.9) 

Значення першої частини початкових умов 
01y  обчислюється за формулою: 

( ) 24

01 2 10
2y B= ,     (2.10) 

де ( )2 10
B  - десятковий еквівалент двійкового значення 

2B . 

Для визначення другої частини початкової умови 
02y  генерується 

послідовність з 24 двійкових чисел 
1 2 24, , ,d d d  за допомогою логістичного 

відображення, використовуючи початкову умову, визначену за допомогою 

рівняння (8). Генерована послідовність десяткових чисел перетворюється в 

послідовність цілих чисел за формулою (10): 

( )( )int 23 0,1 0,8 1K KP d=  − + ,     (2.11) 

де 1,2, ,24K = . 

Значення 
02y  знаходяться за формулою (11): 

24
1 24

02

1

2 2K

K

K

y P −

=

 
=  
 
 .     (2.12) 

Початкова умова для кубічного відображення визначається за формулою 

(2,13): 

( )0 01 02 mod1y y y= + .     (2.13) 

4. Параметри динамічних систем вибираються таким: для логістичного 

відображення (3,57;4 r , а для кубічного відображення значення параметрів a  

та b  в межах ( )- . ; .0 6 0 6  та ( ). ; .0 8 2 5  відповідно. 

5. Далі діапазон вихідних значень обох відображень розбивається на дві 

рівні частини, що не перекриваються між собою та утворюють рівень 

прийняття рішень або генеровано логічний «0» або логічну «1». Якщо 
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генероване значення потрапляє в перший інтервал, то генерується логічний “0”, 

якщо в другий - логічна “1”. 

6. Використовуючи операцію XOR, поєднуються послідовності, 

генеровані обома одновимірними системами. 

7. Генеруються три байти й утворюється послідовність з 24 бітів, після 

якої змінюється секційний ключ, а також після генерації 48 байт - загальний 

ключ шифрування. 

8. Пункти 5-7 повторюються, поки не згенерується вся псевдовипадкова 

послідовність або незашифрується все інформаційне повідомлення. 

Зміна початкової умови кубічного відображення здійснюється після 

генерації 12 байтів. Для цього десяткове число 
nx  логістичного відображення 

подається в двійковому представленні й обчислюється значення nX  за 

допомогою формула: 

− − −=  + + +1 2
1 22 2 2 l

n LX b b b ,   (2.14) 

де L=45. 

Далі визначене бітове представлення числа nX  подаємо у вигляді бітів і 

проводимо наступні логічні операції (додавання та множення за модулем 2) з 

частинами значень nX  згідно з формулою 

      =  1 15 16 30 31 45nX b b b b b b .   (2.15) 

Після представлення 
nX  як послідовності  15p p  

nX  перетворюються в 

десяткове число за формулою: 

− − − = + + +1 2 15
1 2 152 2 2nx p p p .     (2.16) 

Отримане значення, відповідно формули (2,16), приймається як початкова 

умова для кубічного відображення при генеруванні наступного блоку 

послідовності або шифруванні інформації. 

Зміна загального ключа при генеруванні ПВП здійснюється після 

генерування або шифрування 48 байтів з 1K  до 2K  наступним чином: 
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( ) ( ) ( )( )1 1010 10 10
mod 256i iK K K+ = + , ( )1 9i  . 

Змінивши секретний ключ і взявши останнє значення X  з кроку 6 як 

початкову умову, для першої динамічної системи, знову генеруємо 

послідовність з 24 десяткових чисел, як показано в кроці 6, змінюємо в такий 

спосіб ключ шифрування. Після зміни ключа шифрування шифрується 

наступний блок.  

Для того, щоб можна було розшифрувати повідомлення, зашифроване 

таким генератором, унаслідок використання операції XOR, потрібно повністю 

відтворити процес генерації ПВП і повторно здійснити операцію XOR на 

приймальній стороні. 

 

2.6.2. Дослідження властивостей генератора  

Псевдовипадкові послідовності, генеровані за допомогою двох 

одновимірних хаотичних систем та операції XOR, можуть бути використані для 

кодування або шифрування інформації. Але для того, щоб метод шифрування 

на основі такого генератора був дійсно стійким, необхідно перевірити 

генеровані ним послідовності на статистичні властивості.  

Для перевірки псевдовипадкових послідовностей на статистичні 

властивості використано набір статистичних тестів NIST STS 1.6, що містить 15 

типів статистичних тестів. Задля цього генеровані три псевдовипадкові 

послідовності з довільно вибраним ключем. Результати тестування наведені в 

табл. 2.9. 

З отриманих результатів випливає, що всі три послідовності пройшли 

набори статистичних тестів. Це свідчить про високу ефективність роботи 

запропонованого генератора. Крім того, результати показали, що мінімальне 

значення проходження кожного тесту, за винятком Тесту варіантів випадкових 

блукань, складає приблизно 0,96, а мінімальне значення проходження тестів 

варіантів випадкових блукань - приблизно 0,94. 
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Таблиці 2.9 

Результати статистичних тестів для трьох ПВП 

Ключ генерування 

 

Тип тесту 

K= 

cnbk[fvth189653 

valueP  

K= 

mjphrs58ltzx42 

valueP  

K= 7624nrs4q8 

valueP  

Частотний (монобітний 

тест) 

0,595549 0,946308 0,419021 

Частотний тест по 

блокач 

0,275709 0,075719 0,867692 

Тест серій 0,935716 0,334538 0,816537 

Тест найдовшої серії з 

одиниць 

0,055361 0,474986 0,129620 

Тест рангу бінарних 

матриць 

0,494392 0,897763 0,924076 

Тест на основі 

дискретного 

перетворення Фур’є 

0,739918 0,455937 0,419021 

Тест на збіг з 

шаблоном без 

перекриття 

0,102526 0,311542 0,275709 

Тест шаблону з 

перекриттям 

0,719747 0,137282 0,383827 

Універсальний 

математичний тест 

Мауера 

0,657933 0,474986 0,191687 

Тест лінійної 

складності 

0,779188 0,759756 0,574903 

Тест серій 0,236810 0,304126 0,657933 

Тест на основі 

апроксимації ентропії 

0,035174 0,071601 0,455937 

Тест накопичувальних 

сум 

0,455937 0,129620 0,719747 

Тест випадкових 

блукань 

0,366918 0,186566 0,568055 

Тест варіантів 

випадкових блукань 

0,867692 0,484646 0,468595 

 

Крім того, генеровані послідовності були перевірені й за іншими 

критеріями, зокрема визначалась інформаційна ентропія генератора. 

Інформаційна ентропія є важливою концепцією в теорії інформації, вона може 

описувати степінь хаосу в системі. Тому ми можемо вирахувати інформаційну 
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ентропію, і чим її значення буде ближче до 8, тим більш надійним буде 

генерований ключ. 

( ) ( )
( )

2 1
0 2

1
log

l

i i

i

H s p s
p s

−
==       (2.17) 

де ( )ip s  - ймовірність отримання символу is . Табл. 2.10 демонструє 

інформаційну ентропію 3-х послідовностей розміром 10000000, які генеровані 

запропонованим генератором і пройшли статистичну перевірку. 

Таблиця 2.10 

Інформаційна ентропія 3-х послідовностей, генерованих на основі двох 

одновимірних систем та операції XOR 

Ключ генерування  Значення 

інформаційної ентропії 

cnbk[fvth189653 7,999999951161936 

mjphrs58ltzx42 7,999999968188625 

7624nrs4q8 7,999999662513748 

 

Аналіз чутливості до зміни ключа генерування псевдовипадкової 

послідовності 

Одним із можливих шляхів зламу шифрів є знаходження зв’язків між 

оригінальним і зашифрованим повідомленням. Для цього зловмисники, 

отримавши вхідне повідомлення та зашифроване повідомлення, вносять зміни в 

ключі або відкритий текст і спостерігають за змінами. Якщо в такий спосіб 

вдається відновити зв’язки,  то метод шифрування буде зламаний. Щоб цього 

не траплялось, запропонований нами генератор повинен бути чутливим до 

зміни ключа генерування псевдовипадкової послідовності. Коли відбувається 

найменша зміна в ключі, генерована псевдовипадкова послідовність повинна 

повністю змінитися. 

Для перевірки, чи дійсно змінилися псевдовипадкові послідовності при 

зміні ключа генерування, треба обчислити коефіцієнт кореляції між ними. 

Коефіцієнт кореляції Пірсона визначається як 
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,y

cov ,
x

x y

x y
r

 
=       (2.18) 

де ( ) ( )( ) ( ) ( )
2

2

1 1 1

1 1 1
cov ,

n n n

i i x i y i

i i i

x y x x y y x x y y
n n n

 
= = =

= − − = − = −    з 0x   і 0y   

використовується як міра для визначення кореляції між бітами в двох 

послідовностях. Значення коефіцієнтів кореляції наведені в табл. 2.11. 

 

Таблиця 2.11 

Значення коефіцієнтів кореляції між трьома псевдовипадковими 

послідовностями, генерованими двома одновимірними відображеннями та 

операцією XOR 

Між послідовностями 

1-2 

Між послідовностями 

1-3 

Між послідовностями 

2-3 

0,000448918348949287 0,000180640565828867 0,000443037426172707 

 

З отриманих результатів випливає, що кореляція між генерованими 

псевдовипадковими послідовностями повністю відсутня. 

 

2.6.3. Порівняння генератора ПВП на основі двох хаотичних систем з 

існуючими 

Існує велика кількість генераторів ПВП на основі хаотичних систем, проте 

більшість із них побудовані із застосуванням однієї хаотичної системи. Це 

переважно одновимірні хаотичні відображення, що володіють однією 

початковою умовою та одним чи двома параметрами керування. Захищеність 

таких генераторів залежить від діапазону зміни цих значень, що не завжди 

достатньо великий.  

Нами запропоновано генератор ПВП на основі двох одновимірних 

хаотичних систем та операції XOR. У такому генераторі початкові умови 

визначаємо з вхідної ключової послідовності розміром не менше 10 символів з 

ASCII коду, а початкові умови задаються користувачем. Більше того, на відміну 
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від генераторів на основі однієї хаотичної системи, в якій уся послідовність 

генерується однією початковою умовою та параметром контролю, в 

запропонованому генераторі відбувається постійна зміна значення початкових 

умов обох хаотичних систем у процесі генерування. Використання двох 

хаотичних систем і постійна зміна значень початкових умов під час 

генерування ПВП уможливило отримання ПВП з підвищеною стійкістю до атак 

грубої сили. 

Для порівняння: генератор на основі логістичного відображення володіє 

тільки двома ключами генерації, а генератор на основі двох одновимірних 

хаотичних систем та операції XOR - трьома параметрами керування та 

ключовою послідовністю мінімум з 10-ти символів. Це збільшує розмір 

ключового простору з двох складових елементів до п’яти і дає можливість 

постійно змінювати значення двох ключів в процесі генерування. 

Щоб здійснити атаку грубої сили для відновлення хоча б 1-го байта 

інформації, криптоаналітику доведеться перебрати дуже велику кількість 

комбінацій ключів шифрування. Процес підбору ключа атакою грубої сили 

відбувається наступним чином: 

Спочатку необхідно визначити кількість можливих комбінацій ключів 

шифрування, для цього визначають загальну кількість елементів, з якої 

складається пароль, а також алфавіт паролю, тобто кількість можливих 

варіантів символів в одному елементі пароля: 

yC A=        (2.25), 

де A  - алфавіт паролz та y  - кількість елементів, з якої він складається. 

Визначивши кількість можливих комбінацій пароля C , можна встановити 

час підбору пароля за формулою 

CT
S

=        (2.26) 

де S  - потужність криптоаналітичної системи; T  - час підбору паролю в 

секундах. 
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Даною методикою встановлено, що розмір ключового простору при 

використанні ключа розміром 10 символів складає 
10256C = , у випадку 

використання алфавіту - 256A=  символів з ASCII коду, або 
802C = , якщо ключ 

представляти в бітовому значенні. Далі якщо вважати, що потужність 

криптоаналітичної системи S = 1000  паролів/с, то для методу шифрування 

текстової інформації на основі двох хаотичних динамічних систем час підбору 

пароля складе ,  143 7 10  років, тоді як для підбору ключів до генератора на 

основі тільки логістичного відображення досить 4-х місяців. 

 

2.6.4. Застосування генератора псевдовипадкових послідовностей при 

шифруванні бітової інформації різного формату 

Реалізація методу шифрування бітової інформації на основі двох 

одновимірних відображень та операції XOR здійснена в програмному 

середовищі Delphi 7.0 [160; 161; 163]. Оскільки метод шифрування базується на 

побітовій операції XOR, він може бути використаний для шифрування будь-

якої бітової інформації.  

Метод шифрування працює так: генератор ПВП на основі двох 

одновимірних хаотичних систем та операції XOR генерує ключову 

послідовність, і вона в свою чергу поєднується з інформаційною послідовністю 

також за допомогою операції XOR. 

Для відображення результату роботи методу шифрування вибрані два 

варіанти досліджень. У першому випадку здійснили шифрування зображення, а 

в другому - бітового файла.  

 

2.6.5. Дослідження ефективності роботи методу шифрування на основі 

псевдовипадкового генератора бітів при шифруванні растрових зображень 

На основі запропонованого генератора розроблено метод шифрування 

зображення з використанням логістичної та кубічної функцій відображення, що 

генерують псевдовипадкові бітові послідовності з наступним поєднанням їх 
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між собою та вхідним зображенням за допомогою операції XOR. У даному 

методі шифрування зображення розбивається на блоки із 16-ти пікселів і в 

процесі шифрування кожного блока змінюються ключі шифрування, що 

дозволило значно підвищити криптостійкість запропонованого методу 

шифрування [193; 202]. 

Початкові умови для обох хаотичних відображень отримуються із 

зовнішнього секретного ключа. В такій схемі шифрування обидва рівняння 

використовуються для генерації значень, що перетворюються в бітову 

послідовність, за допомогою якої шифрується зображення [193; 195; 197; 

202-204]. Початкова умова для другого відображення змінюється в процесі 

шифрування. Зміна значення початкової умови залежить від значень, 

генерованих першим відображенням. Зміна початкових умов виконується після 

шифрування блока з 16-ти пікселів.  

Для першого варіанта дослідження ефективності роботи методу 

шифрування на основі псевдовипадкового генератора бітів використано 

зображення “Поле” [160; 161; 163]. Початкове повідомлення та його шифр 

зображені на рис. 2.6 а та б відповідно. 

Для підтвердження ефективності методу шифрування побудовані 

гістограми розподілу складових кольору пікселів за рівнем їх інтенсивності 

(рис. 2.7) [193; 202]. На рис. 2.7 зображені гістограми наведеного на рис. 2.6 

оригінального та гістограми зеленого, червоного та синього кольорів 

відповідно а, в, д та є, а також б, г, е та ж гістограми для зашифрованого 

зображення. 

З отриманих результатів випливає, що гістограми зашифрованого й 

оригінального зображень відрізняються між собою. Гістограми зашифрованого 

зображення демонструють рівномірний розподіл інтенсивності кольорів, що 

унеможливлює проведення статистичної атаки на запропонований метод 

шифрування. Крім того, при цьому зашифроване зображення не дає жодної 

інформації стосовно оригінального зображення.  
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Рис. 2.6. Результат роботи методу шифрування: (а) - початкове 

зображення; (б) - зашифроване зображення  
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Рис. 2.7. Гістограми вхідного та зашифрованого зображення: (а), (б), (є) - 

гістограми (в) - червоного, (д) - зеленого та (є) - синього кольорів оригінального 

зображення; г, е, ж - відповідні гістограми кольорів зашифрованого 

зображення 
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У процесі дослідження методу шифрування також проводився аналіз 

кореляції між сусідніми пікселями оригінального та зашифрованого зображень 

як по горизонталі, так і по вертикалі [193; 202]. Розрахунок кореляції 

реалізований у програмному середовищі Delphi 7 і здійснювався за формулою 

( )  ( ) 
1 1 1

2 22 2
1 1 1 1

N N N
j j jj i j i

p
N N N N
j j j jj j i i

N x y x y
C

N x x N y y

= = =

= = = =

− −  
=

− −   

 ,   (2.19) 

де x  та y   значення градацій кольору двох сусідніх пікселів; N - кількість 

пікселів зображення, вибраних для розрахунку коефіцієнту кореляції. 

Як демонструє рис. 2.7, кореляція між двома сусідніми пікселями 

оригінального зображення складає по горизонталі 0,93, по вертикалі 0,89, а 

після шифрування по горизонталі 0,078, по вертикалі 0,036. Даний результат 

підтверджує ефективність роботи запропонованого методу шифрування. 

Проведені експерименти з різними зображеннями показали, що значення 

коефіцієнту кореляції після шифрування запропонованим методом не 

перевищував 0,081 по вертикалі та 0,036 по горизонталі, що підтверджує 

ефективність методу шифрування.  

Далі для підтвердження ефективності використання генератора ПВП на 

основі двох одновимірних хаотичних систем та операції XOR здійснено оцінку 

інформаційної ентропії оригінального й зашифрованого зображень [193; 202].  

Зроблена оцінка інформаційної ентропії оригінального та зашифрованого 

зображення, представленого на рис. 2.6. Результати оцінки інформаційної 

ентропії кожної із трьох складових пікселів наведені в табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Отримані значення інформаційної ентропії оригінального й 

зашифрованого зображень 

Тип зображення Складова R Складова G Складова B 

Оригінальне 7,72772772462904 7,24906293699095 6,93656002880145 

Зашифроване 7,999591831385 7,99954577792749 7,99959292922143 
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Крім того, з метою оцінки якості методів шифрування зображень 

використовується цілий ряд значень на основі пікселів:  

- середньоквадратична помилка (MSE); 

- відношення пікового сигналу до шуму (PSNR). 

Ефективність виконання процедури дешифрування вимірюється піковим 

відношення сигнал-шум (PSNR). Нехай ( ),C i j  і ( ),P i j  будуть рівнями 

інтенсивності кольору пікселів в і-му рядку j -м стовпці H×W шифру вхідного 

зображення відповідно. MSE між цими двома зображення визначається 

наступним чином: 

( ) ( )
1 1

2

0 0

1
, ,

H W

i j

MSE C i j P i j
H W

− −

= =

= −


 ,     (2.20) 

( )
10

255
20 logPSNR

sgrt MSE

 
=    

 
.      (2.21). 

Зображення зі значенням PSNR 30 дБ або більше в загальному прийнято 

вважати зображенням із доброю якістю шифрування.  

Для того, щоб перевірити, скільки пікселів змінено в зображенні 

використані два загальні показники NPCR і UACI. 

- кількість змінених пікселів у зображенні (NPCR); 

- уніфікована середня зміна інтенсивності пікселів (UACI). 

NPCR означає кількість пікселів, що змінили свою інтенсивність у процесі 

шифрування зображення. UACI - це уніфікована середня зміна інтенсивності 

пікселів, що визначає середню інтенсивність відмінностей між вхідним і 

зашифрованим зображеннями. NPCR зображення визначається наступним 

чином: 

( )
,

,
i j

D i j
NPCR

H W
=




,        (2.22) 

( )
( ) ( )

( ) ( )
1 2

1 2

0 , ,
,

1 , ,

if C i j C i j
D i j

if C i j C i j

=
= 


.      (2.23) 

Ще одна міра, UACI, тобто загальний рівень зміни інтенсивності 

визначається за формулою 
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( ) ( )1 2

,

, ,1
100

255i j

C i j C i j
UACI

H W

−
= 


  %    (2.24)  

Результати тестування такими методиками наведені в табл. 2.13.  

 

Таблиця 2.13 

 Значення ефективності шифрування для трьох складових зображення 

MSE, PSNR, NPCR та UACI 

Складова  MSE PSNR NPCR UACI (%) 

Червона  9502,4 8,3524 99,59 31,23 

Зелена  7422,2 9,4254 99,61 27,93 

Синя  12298,35 7,2323 99,56 35,01 

 

2.6.6. Використання генератора при шифруванні бітової інформації та 

оцінка показників якості шифрування бітових файлів 

Оскільки запропонований генератор може бути використаний для 

шифрування будь-яких бітових файлів, необхідно здійснити перевірку 

показників якості шифрування бітових файлів різного розміру і формату. Для 

цього використаємо файли форматів pdf, mp3 та jpeg. 

Оцінка ефективності така сама, що й при шифруванні зображень 

запропонованим методом з використанням двох одновимірних відображень та 

операції XOR. Результати оцінки інформаційної ентропії оригінальних та 

зашифрованих файлів різних форматів подані в табл. 2.14. 

Крім того, визначена швидкість шифрування інформації запропонованим 

методом, вона становить 0,6 Мбіт/с. 

Наведені результати підтверджують, що генератор псевдовипадкових 

послідовностей на основі двох одновимірних систем та операції XOR володіє 

дуже гарними статистичними властивостями, це підтверджено результатами 

статистичних тестів. Результати наведені в табл. 5 демонструють, що 

послідовності, генеровані, таким генератором володіють високою 

інформаційною ентропією та низькою кореляцією. 
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Таблиця 2.14 

Результати оцінки ефективності шифрування бітової інформації 

оригінальних і зашифрованих файлів різних форматів 

Тип файла Ентропія Коефіцієнт 

кореляції 

MSE PSNR NPCR UACI 

(%) 

Оригінальний pdf 7,665 0,3814 
10505,14 7,9167 99,604 32,825 

Зашифрований pdf 7,999 0,0005 

Оригінальний mp3 7,9785 0,2888 
10821,22 7,788 99,607 33,308 

Зашифрований mp3 7,9999 0,0241 

Оригінальний Jpeg 7,9762 0,6761 
10853,202 7,7752 99,604 33,356 

Зашифрований Jpeg 7,9999 0,0657 

 

Перевірка характеристик якості шифрування бітових файлів 

продемонструвала високу ефективність роботи запропонованого генератора 

при шифрування інформаційних повідомлень. 

 

2.7. Розробка генератора псевдовипадкових послідовностей  

із динамічною зміною порогу прийняття рішення  

Ще одним варіантом удосконалення генераторів ПВП на основі 

порогового методу прийняття рішення про значення генерованого біта є 

розробка генератора ПВП із динамічним пороговим рівнем. 

Генератор ПВП ключової послідовності з динамічним пороговим рівнем 

будується за допомогою двох динамічних систем: динамічної системи Лоренца 

та одновимірного логістичного відображення, що описуються рівняннями (2.27) 

і (2.1) відповідно [194; 198; 204]. 

При дослідженні Системи Лоренца, отримані нетривіальні розв’язки для її 

змінних, установлено нетипову поведінку і високу чутливість до початкових 

умов. Система Лоренца є фізичною моделлю конвекції газів та рідин під час 

їхнього нагрівання [155, 175, 176]. Траєкторія стану системи Лоренца 
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зображена на рис. 2.8. Аналітично система описується трьома диференційними 

рівняннями (2.27):  

( );

;

,

x a x y

y cx y xz

z bz xy

= − −

= − −

= +

,     (2.27) 

де x , y  та z  - динамічні змінні; a , b , c  - параметри системи Лоренца, що 

зазвичай набувють значення 10a = , 8 / 3b =  та 28c = . 

 

Рис. 2.8. Траєкторія стану системи Лоренца у фазовому просторі 

 

Система рівнянь (2,27) містить дві квадратичні нелінійності в другому та 

третьому рівнянні і має три точки рівноваги 
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Другою динамічною системою є одновимірне логістичне відображення 

(2,1) (одна з найпростіших дискретних хаотичних систем [26, 155]).  

 

2.7.1. Генерування ключової послідовності та шифрування бітової 

інформації 

Метод шифрування бінарної інформаційної послідовності призначений для 

шифрування цифрових інформаційних повідомлень будь-якого формату і 

складається з таких кроків [194, 204]: 
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1. На вхід системи шифрування подається цифрове інформаційне 

повідомлення. 

2. Генератор ключа генерує ключову послідовність. 

3. За допомогою операції XOR, що виконується над відповідними членами 

інформаційної та ключової послідовності, здійснюється шифрування 

інформаційного повідомлення. 

Особливістю даного методу шифрування є спосіб генерації ключової 

послідовності, а саме постійна зміна значення порогового рівня прийняття 

рішення про значення генерованого біта. Функціональна схема методу 

шифрування зображена на рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Функціональна схема методу шифрування бітової інформації 
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Псевдовипадковий генератор бітів (генератор ключової послідовності) 

побудований із використанням динамічної системи Лоренца (2.27) та 

одновимірного логістичного відображення (2.1). Динамічна система Лоренца 

описується трьома диференційними рівняннями, що залежать від початкових 

умов і значень параметрів системи. Часова діаграма кожної змінної при 

значеннях параметрів 10a = , 8 / 3b = , 28c =  та початкових умовах 2x = , 1y =  

та 4z =  наведена на рис. 4.5, а, б, в відповідно. 

Система Лоренца неперервно генерує значення змінних, у результаті чого 

отримується часова залежність варіації змінних системи (рис. 2.10). З метою 

уникнення впливу перехідних процесів у системі відкидаються перших 1000 

генерованих значень. Кожній генерованій точці траєкторії відповідають свої 

числові значення, що використовується при формуванні ключа шифрування.  

 

Рис. 2.10. Варіації змінних системи Лоренца 

 

Для того, щоб порівняти значення порогового рівня, генерованого 

логістичним відображенням, зі значеннями змінних системи Лоренца, їх 

необхідно звести до одиничного інтервалу, відкинувши цілу частину, в 

результаті чого значення трьох змінних знаходитимуться в інтервалі (0;1].  

У результаті порівняння значень системи Лоренца та логістичного 

відображення при умові , ,x y z nh h h   генерується логічна “1”, в іншому випадку 
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– логічний “0”, де , ,x y zh h h  - зведені до одиничного інтервалу значення змінних 

системи Лоренца, та n  - значення n-го члена, генерованої логістичним 

відображенням послідовності. 

Проводячи таку операцію для всіх трьох змінних системи Лоренца 

отримуються три різні бінарні послідовності 
1 2 3, ,k k k  (рис. 2.9), що за 

допомогою операції XOR перемішуються між собою, в результаті чого 

утворюється загальний ключ шифрування.  

1 2 3k k k K  =      (2.28) 

Отриманий загальний ключ шифрування за допомогою операції XOR 

додається до інформаційної послідовності, унаслідок цього утворюється 

зашифрована інформаційна послідовність. 

K M C =  

Процес розшифрування є аналогічним до процесу шифрування з 

використанням тих самих початкових умов та параметрів, що й при 

шифруванні. Генерація ключа розшифрування здійснюється так само, як і при 

шифруванні. В загальному процес розшифрування виглядатиме наступним 

чином: 

M C K=  . 

Робота методу генерування ключа шифрування інформації 

промодельована в середовищі LabView [194; 198]. Блок-діаграма методу 

генерації зображена на рис. 2.11. На рис. 2.12 наведене вікно користувача з 

прикладом роботи даного методу. 

На рис. 2.12, зліва, подано значення параметрів контролю та початкових 

умов, що використовувалися в процесі моделювання, а справа - значення 

динамічних змінних системи Лоренца і логістичного відображення, що 

отримувалися в процесі моделювання, та одержані біти ключової послідовності. 

Моделювання роботи генератора ключової послідовності 

продемонструвало високу ефективність і можливість реалізації такого 

генератора.  
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Рис. 2.11. Блок-діаграма генератора ключа шифрування інформації. 

 

 

Рис. 2.12. Вікно користувача змодельованого методу генерації ключа 

шифрування інформації. 

 

2.7.2. Програмна реалізація запропонованого методу шифрування 

інформації 

Вищеописаний метод шифрування бітової інформації на основі двох 

хаотичних систем та динамічного порогового рівня реалізований на мові 

програмування Delphi 7 [204]. На рис. 2.13 показано зовнішній вигляд програми 

реалізації методу шифрування інформації на основі генератора 

псевдовипадкової послідовності зі змінним значенням порогового рівня 

прийняття рішення про значення генерованого біта. 
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Рис. 2.13. Зовнішній вигляд програми реалізації методу шифрування 

інформації на основі генератора псевдовипадкової послідовності зі змінним 

значенням порогового рівня прийняття рішення про значення генерованого біта 

 

Програмна реалізація дозволяє проводити вибір файла для шифрування з 

будь-якого носія, під’єднаного до комп’ютера, а також вибір директорії його 

збереження. Можна також створити каталог, в якому будуть збережені файли.  

Оскільки запропонований генератор може бути використаний для 

шифрування будь-яких бітових файлів, необхідно здійснити перевірку 

показників якості шифрування бітових файлів різного розміру й формату. Для 

цього використаємо файли формату doc, pdf та mp3. 

Оцінка ефективності така сама, що й при шифруванні інформації 

генератором ПВП на основі порогового рівня про значення генерованого біта та 

операції XOR. Результати оцінки інформаційної ентропії оригінальних і 

зашифрованих файлів різних форматів подані в табл. 2.15. 

При дослідженні шифрування файлів запропонованим методом 

встановлено, що після шифрування файлів великого розміру та їх подальшого 

розшифрування не завжди вдається отримати оригінальне повідомлення, що є 

наслідком збоїв у системі при визначенні значень, генерованих динамічними 

системами з плаваючою точністю обчислення. Тому прийнято рішення 
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обмежити точність обчислення значень генерованих динамічними системами, 

щоб забезпечити стабільну роботу методу шифрування і досягнути точного 

відтворення файлів у процесі розшифрування. Обмеження точності обчислення 

привело до підвищення швидкості роботи програми. 

Таблиця 2.15 

Результати оцінки ефективності шифрування бітової інформації 

оригінальних і зашифрованих файлів різних форматів 

Тип файла Ентропія Коефіцієнт 

кореляції 

MSE PSNR NPCR UACI 

(%) 

Оригінальний doc 7,8743 0,0687 
8056,16 9,0695 98,436 26,981 

Зашифрований doc 7,9502 0,0079 

Оригінальний pdf 7,8740 0,0657 
7757,68 9,2334 98,4461 26,524 

Зашифрований pdf 7,9762 0,0063 

Оригінальний mp3 7,8734 0,0657 
7788,49 9,2162 98,488 26,577 

Зашифрований mp3 7,9757 0,0063 

 

У процесі тестування методу шифрування використовувалися бітові файли 

різного формату, а саме doc, pdf та mp3. При шифруванні файлів їх формат 

втрачався, що унеможливлювало їх зчитування. Під час розшифрування 

повністю відновлювалась інформація та формат файлів. У результаті роботи 

реалізованої програми після шифрування та розшифрування файлів великого 

розміру отримується точно відтворене інформаційне повідомлення. При цьому 

швидкість шифрування інформації становила 0,9 Мбіт/с. 

Крім того, проведений аналіз стійкості методу шифрування на основі 

генератора зі змінним значенням порогового рівня прийняття рішення про 

значення генерованого біта до атаки грубої сили. В результаті аналізу, з 

застосуванням ПК із процесором ATHLON 2800+ (тактова частота 1,8 ГГц) та 

об’ємом оперативної пам’яті 1,5 Гбайта, було встановлено, що час підбору 

паролю атакою грубої сили складає  204 10  років.   
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2.7.3. Аналіз статистичних властивостей псевдовипадкових 

послідовностей генерованих, генератором з динамічним пороговим рівнем 

Генератори псевдовипадкових послідовностей при генерації ключової 

послідовності високочутливі до початкових умов і значень параметрів, що 

використовується в процесі шифрування інформаційного повідомлення [121; 

177]. Оскільки криптосистема має справу з бінарними послідовностями (вхідна 

інформація та ключова послідовність є наборами логічних 0 і 1), генератор 

ключа генерує логічні 0 та 1. При цьому формат вихідного зашифрованого 

повідомлення буде залежати тільки від формату інформації, що підлягає 

шифруванню [194; 198]. 

Метод шифрування базується на основі генератора ПВП із динамічним 

пороговим рівнем, який побудований шляхом поєднання двох динамічних 

систем, одна з яких (система Лоренца) генерує значення динамічних змінних, а 

інша (логістичне відображення) - значення, що використовуються як значення 

для визначення – генеровано логічний 0 чи 1. Оскільки в процесі ітерування 

логістичного відображення його вихідні значення постійно змінюються, то 

водночас постійно змінюється пороговий рівень прийняття рішення про 

значення генерованого біта. Поєднання двох динамічних систем зумовлює 

створення додаткових ключів шифрування, що значно підвищує 

криптостійкість методу шифрування на основі запропонованого генератора. 

Для перевірки на відповідність вищевказаним властивостям можна 

скористатися програмою ENT, що дозволяє оцінити збалансованість 

генерованої послідовності, кореляцію бітів у послідовності, ентропію та ще 

кілька тестів [198]. Результати тестування послідовностей програмою ENT 

приведені в табл. 2.16. Генератор псевдовипадкової послідовності реалізований 

на мові програмування Delphi 7 і наведений на рис. 2.14. На цьому рисунку 

також показано значення початкових умов і параметрів, що використовувалися 

в процесі генерування послідовності. 
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Рис. 2.14. Зовнішній вигляд програми реалізації генератора 

псевдовипадкової послідовності з динамічним порогом прийняття рішення про 

значення генерованого біта 

 

Таблиця 2.16 

Результати тестування послідовностей програмою ENT 

Тип тесту результат 

Співвідношення “1” та “0” 0,500017 

0,499983 

Ентропія генератора 0,896713 

Значення Хі-квадрат 

розподілу 

2041324185,64 

Середнє арифметичне 0,3075 

MonteCarlo значення для Pi 4,0 

Коефіцієнт кореляції 0,0140504 

 

З одержаних результатів можна зробити висновок, що запропонований 

генератор відповідає умові збалансованості. При цьому значення Хі-квадрат 

розподілу свідчить про те, що псевдовипадковість генерованих послідовностей 

складає 75%. Середнє арифметичне значення також вказує на 

псевдовипадковість генерованих послідовностей. Для дійсно випадкової 
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послідовності середнє значення повинно бути близьким до 0,5, тоді можна було 

б говорити про випадковість послідовностей генерованих генераторами. Мале 

значення коефіцієнта кореляції вказує на відсутність подібності в генерованих 

послідовностях і підтверджує їх псевдовипадковість.  

Найбільша довжина циклу в генерованій послідовності складає 13 для бітів 

зі значенням “1” та 21 зі значенням “0”, що вказує на часту зміну циклів у 

генерованій послідовності та вказує на її псевдовипадковий харатер. 

Використання двох динамічних систем, що формують досить велику 

кількість ключів, екстремальна чутливість до початкових умов та параметрів 

забезпечує високу стійкість методу шифрування з використанням двох 

генераторів, як до статистичних, так і до грубих атак. 

Щоб переконатись, чи дійсно генерована послідовність псевдовипадкова, 

необхідно згенерувати послідовність і перевірити додатково набором 

статистичних тестів NIS TSTS-1.6. 

Для проведення цієї перевірки згенеровано послідовність довжиною 

16000000 бітів. Генерування послідовності відбувалося при значеннях 

початкових умов і параметрів, що указаних на рис. 2.14.  

Система Лоренца розв’язується за допомогою методу Ейлера. Метод 

Ейлера – спосіб розв’язування звичайних диференціальних рівнянь з заданим 

початковим значенням. Розв’язуючи методом Ейлера систему Лоренца, 

отримаємо криву траєкторії стану системи, що починається із заданої точки 

(початкових умов). Система диференціальних рівняння системи Лоренца є 

формулою для тангенса кута нахилу дотичної до кривої і може бути обчислена 

в кожній точці цієї кривої, якщо тільки відомі її координати. 

Ідея методу Ейлера полягає в тому, що хоча крива траєкторії стану системи 

спочатку невідома, її початкова точка ( x
0 , y

0  та z
0 ) відома і по відношенню до 

неї обчислюється нахил дотичної. Далі робимо маленький крок dt  уздовж 

дотичної до точки x
1 , y

1  та z
1 , отримана точка теж буде знаходитись на кривій 

із невеликим відхиленням. Чим менше отримане відхилення, тим точніше 



95 
 

 
 

ламана лінія відповідатиме траєкторії стану системи Лоренца у фазовому 

просторі. 

Унаслідок застосування методу Ейлера з’являється ще один важливий 

елемент dt , що являє собою крок інтегрування. В роботі генератора крок 

інтегрування dt  і параметр контролю r  відіграють суттєву роль при 

формуванні псевдовипадкової послідовності, тобто необхідно ретельно 

підбирати їх значення, щоб можна було отримати генеровану дійсно 

псевдовипадкову послідовність бітів великої довжини.  

Отримана послідовність випробувана за допомогою набору статистичних 

тестів NIST STS-1.6, результати тестування наведені в табл. 2.17 [198]. 

Таблиця 2.17  

Результати тестування генерованої послідовності 

Тип тесту Отримане 

значення 

примітка 

Частотний (монобітний тест) 0,8828 Тест пройдено 

Частотний тест по блоках 0,8984 Тест пройдено 

Тест серій 0,7188 Тест пройдено 

Тест найдовшої серії з одиниць 0,2109 Тест пройдено 

Тест рангу бінарних матриць 0,8906 Тест пройдено 

Тест на основі дискретного 

перетворення Фур’є 

0,3438 Тест пройдено 

Тест на збіг з шаблоном без перекриття 0,656 Тест пройдено 

Тест шаблона з перекриттям 0,6250 Тест пройдено 

Універсальний математичний тест 

Мауера 

0,1016 Тест пройдено 

Тест лінійної складності 0,9922 Тест пройдено 

Тест серій 0,7578 Тест пройдено 

Тест на основі апроксимації ентропії 0,7344 Тест пройдено 

Тест накопичувальних сум 0,1719 Тест пройдено 

Тест випадкових блукань 0,4531 Тест пройдено 

Тест варіантів випадкових блукань 0,0625 Тест пройдено 
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З отриманих результатів можна зробити висновок, що генерована 

послідовність дійсно псевдовипадкова та запропонований генератор із 

постійною зміною значення порогового рівня прийняття рішення про значення 

генерованого біта може бути використаний при розробці методів шифрування 

інформації. Крім того, велика кількість ключів призводить до ускладнення 

підбору ключів, унаслідок чого атака грубої сили складна та витратна. 

 

2.7.4. Порівняння характеристик генератора з динамічним пороговим 

рівнем з іншими генераторами ПВП 

Нами досліджено генератори ПВП на основі одновимірних хаотичних 

систем і запропоновано вдосконалений генератор ПВП на основі двох 

одновимірних хаотичних систем та операції XOR. Усі вони працюють за 

принципом порогового визначення значення генерованого біта. У досліджених 

генераторах поріг прийняття рішення про значення генерованого біта 

залишається незмінним. Проте генератори на основі однієї хаотичної системи 

володіють недостатніми характеристиками стійкості проти атак грубої сили. 

Для розв’язання цієї проблеми синтезували генератор ПВП на основі двох 

хаотичних систем із динамічним пороговим рівнем про значення генерованого 

біта. Динамічний пороговий рівень генерується одновимірною хаотичною 

системою, що робить його повністю непередбачуваним і дає ряд переваг у 

порівнянні з традиційним незмінним значенням порогового рівня. Основна - 

перевага це те, що ми не знаєм, якою буде величина цього порогового рівня, і 

не можемо прогнозувати значення отриманого біта. Крім того, значення для 

порівняння генерує тривимірна хаотична система Лоренца, що дозволяє одразу 

генерувати не 1, а 3 послідовності, що потім поеднуються між собою і 

утворюють загальну ПВП послідовність. 

Використання багатовимірної та одновимірної систем для генерації 

порогового рівня дало можливість збільшити кількість ключів генерування з 2 

чи 3, для генераторів ПВП на основі одновимірних хаотичних систем, до 8-ми. 
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Збільшення кількості ключів генерування збільшує розміри ключового 

простору й істотно ускладнює задачу підбору значень таких ключів. 

Якщо задати значення ключових елементів з точністю до 5 знаків після 

коми, то кількість комбінацій ключів шифрування складатиме 3010 . Для 

порівняння, у генератора, що базується на основі тільки логістичного 

відображення, кількість комбінацій ключів шифрування буде втричі меншою і 

складатиме 1010 . 

Крім того, проведений аналіз стійкості генератора ПВП зі змінним 

значенням порогового рівня прийняття рішення про значення генерованого біта 

до атаки грубої сили. В результаті аналізу встановлено, що час підбору пароля 

атакою грубої сили складає  204 10  років при потужності криптоаналітичної 

системи 1000 паролів/с. 

 

Висновки до другого розділу 

1. Здійснено дослідження властивостей послідовностей, генерованих 

одновимірними логістичним, кубічним та квадратним відображеннями на 

основі порогового прийняття рішення про значення генерованого біта, та 

перетворення генерованого десяткового значення у двійкову форму. 

При дослідженні періодичності встановлено, що при збільшенні точності 

обчислення для квадратного та кубічного відображень період повторення 

зростає значно швидше, ніж для логістичного. При використанні точності 

обчислення у 8 знаків після коми період повторного генерування вибраного 

значення змінної становить більше 710  повторних ітерацій.  

Встановлено, що збалансованість притаманна 80 % генерованих 

послідовностей. Псевдовипадкові послідовності генеровані перетворенням 

десяткового значення у двійкову форму, задовольняють вимогам 

криптографічної захищеності. 

2. Синтезований генератор ПВП бітів, елементи послідовностей якого 

генеровані двома одновимірними хаотичними системами, послідовності яких 
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сумуються по модулю 2. Встановлено, що при використанні пароля довжиною 

10 символів із таблиці ASCII кодів час підбору пароля становить ,  143 7 10  

років, а швидкість шифрування – 0,6 Мбіт/с. 

3.  Уперше запропоновано генератор псевдовипадкових послідовностей 

бітів із застосуванням динамічної системи Лоренца та логістичного 

відображення, що дозволяє збільшити обсяг простору ключів шифрування. У 

синтезованому генераторі значення хаотичних коливань генерованих 

логістичним відображення, використовується як динамічний параметр, що 

слугує критерієм прийняття рішення про значення біта генерованого системою 

Лоренца.  

Дослідженням статистичних властивостей генерованих послідовностей 

встановлено, що їх властивості відповідають умовам проходження набору 

статистичних тестів з NIST STS 1,6.  

Здійснена програмна реалізація методу шифрування інформації ПВП 

генератором із динамічним пороговим рівнем значення генерованого біта на 

основі двох динамічних систем та дана оцінка його якісним характеристикам. 

Встановлено, що швидкість шифрування інформації із застосуванням 

генератора складає 0,9 Мбіт/с, а час підбору пароля -  204 10  років. 
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РОЗДІЛ III.  

МЕТОД ШИФРУВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДВОХ ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ 

 

У даному розділі представлено метод шифрування текстової інформації на 

основі двох динамічних систем, а саме динамічної системи Ресслера та 

кубічного відображення [196; 205]. Система Ресслера генерує початкові умови 

для кубічного відображення, що безпосередньо шифрує текстове повідомлення. 

При цьому кількість ключів шифрування збільшується з 2-х до 9-ти, що значно 

підвищує криптостійкість запропонованого методу в порівнянні з методом 

Баптісти [102] та методом шифрування на основі системи Лоренца [140].  

Шифрування кожного символу повідомлення здійснюється за допомогою 

окремо генерованої початкової умови системою Ресслера, що дає можливість 

здійснити вибір між її змінними при шифруванні повідомлення, 

використовуючи той самий набір ключів.  

У розділі також проводиться аналіз захищеності запропонованого методу 

шифрування тексту проти криптографічних атак. Аналіз часу підбору ключа 

шифрування за допомогою атаки грубої сили показав, що метод дуже стійкий 

до такого роду атак і зловмиснику доведеться витратити приблизно ,  393 17 10  

років для підбору ключа шифрування повідомлення. 

 

3.1. Використання хаотичних систем для шифрування тексту 

Хаотичні системи при шифруванні інформації можуть використовуватись 

по-різному. Одним із можливих варіантів їх застосування, крім генерації бітів,  

може бути використання як генераторів псевдовипадкових чисел, оскільки вони 

неперервно генерують значення змінних під час їх роботи. В другому розділі 

перевірено статистичні властивості генераторів псевдовипадкових чисел, тобто 

вихідні значення, генеровані одновимірними хаотичними системами, 

перетворені в їх бітове представлення та протестовані з точки зору статистики. 

Отримані результати показали високу ефективність їх роботи.  
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Перед використанням хаотичних систем для розробки методів шифрування 

необхідно провести математичне моделювання роботи таких систем і дослідити 

їх властивості. Математичне моделювання дозволяє спростити процес та 

зменшити час підбору значень початкових умов та параметрів контролю 

хаотичних систем, використаних у процесі реалізації методу [196; 200; 201; 

205]. 

За допомогою моделювання можна встановити найбільш важливі фактори, 

що можуть вплинути на захищеність розроблюваних методів шифрування. У 

випадку використання одновимірних відображень моделювання біфуркаційної 

діаграми показує області значень параметрів контролю, що не можуть бути 

використані при їх реалізації.  

Невдалий вибір початкових значень і параметрів системи може призвести 

до неефективної роботи методу шифрування інформації, побудованого з 

використанням хаотичних систем, або взагалі до неможливості реалізації 

процесу шифрування. Одним із варіантів неправильного підбору значень може 

слугувати генерування бітової послідовності з чіткими періодами повторення.  

Часто при використанні багатовимірних динамічних систем необхідно 

перевіряти діапазони зміни значень змінних таких систем. Бувають випадки, 

коли одна зі змінних набуває періодичні значення й тому не може бути 

використана в процесі роботи методу шифрування. 

При шифруванні текстової інформації, аналогічно до методу 

запропонованого Баптістою, необхідно перевіряти густину розподілу діапазону 

вихідних значень динамічної системи. Такий розподіл покаже приблизну 

кількість значень, що потрапить у кожен окремо взятий діапазон, закріплений 

за символами алфавіту повідомлення. Якщо при обраних значеннях параметрів 

контролю густина розподілу нерівномірна, тобто частина інтервалів 

відвідується значно частіше за інші, необхідно підібрати інші значення 

параметрів контролю. 

Ретельний підбір початкових умов і значень параметрів контролю є дуже 

важливим етапом при розробці та реалізації будь-якого методу шифрування 
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інформації. Тому моделювання роботи основних елементів методу шифрування 

дозволяє виявити найбільш важливі фактори, що впливатимуть на його роботу. 

 

3.2. Розробка методу шифрування текстової інформації  

на основі двох хаотичних систем 

При розробці нового методу шифрування текстової інформації на основі 

двох хаотичних систем за основу взятий метод Баптісти по шифруванню 

текстової інформації. Цей метод Баптісти передбачав використання 

логістичного відображення для шифрування текстової інформації, він працював 

так: 

- спочатку задавалися початкові умови для логістичного відображення; 

- діапазон вихідних значень логістичного відображення розділявся на 

відрізки, за кожним з яких закріплювався символ з обраного алфавіту; 

- здійснювалось послідовне шифрування повідомлення від першого до 

останнього символу, шляхом пошуку номера ітерації, при якому 

отримане вихідне значення потрапляло в інтервал, закріплений за 

символом; 

- номер ітерації і слугував шифром символу. 

Нами в [196; 205] запропоновано метод шифрування текстової інформації, 

що поєднує динамічну систему Ресслера та кубічне відображення. Система 

Ресслера генерує початкові умови для кубічного відображення, що 

безпосередньо шифрує текстове повідомлення. При цьому кількість ключів 

шифрування збільшується з 2-х до 9-ти, що значно підвищує криптостійкість 

запропонованого методом в порівнянні з методом Баптісти [103] та методу 

шифрування на основі системи Лоренца [140]. Запропонований метод може 

використовуватись для захисту інформації в телекомунікаційних системах 

зв’язку для передавання зашифрованих текстових повідомлень, що мають 

вигляд випадкового набору цифр. 

Обидві динамічні системи чутливі до початкових умов і володіють 

властивістю ергодичності [157-159]. 
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Система Ресслера є моделлю динаміки хімічних реакцій, що відбуваються 

в суміші з перемішуванням. В методі шифрування вона генерує початкові 

умови для кубічного відображення [196, 205]. Аналітично система Ресслера 

описується системою з трьох диференційних рівнянь [156]: 

( )

 = − −


= +
 = + −

x y z

y x py

z q z x r

,      (3.1) 

де змінні x, y, z - динамічні параметри системи; p , q , r  - значення статичних 

параметрів системи. При ,p = 0 2 , ,= 0 1q , ,= 4 5r  має місце хаотична динаміка. 

Система Ресслера має одну квадратичну нелінійність у третьому рівнянні 

та дві точки рівноваги 

2

1,2 22 4

c c q
d

p p p
=  − , 

що в залежності від значень параметрів p , q , r  є стійкими або нестійкими. 

Траєкторія системи Ресслера, генерована в хаотичному режимі, в 

залежності від значення початкових умов, обертаються навколо однієї з точок 

рівноваги. На рис. 3.1 наведений хаотичний атрактор траєкторії системи 

Ресслера у фазовому просторі. Часова залежність її динамічної змінної x  

показана на рис. 3.2. Обидві залежності отримані в результаті моделювання 

еволюції поведінки системи Ресслера в середовищі Matlab [196]. 

 

Рис. 3.1. Траєкторія стану системи Ресслера у фазовому просторі 
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Рис. 3.2. Часова залежність змінної х хаотичної системи Ресслера 

 

Другою динамічною системою, що використовується у вдосконаленому 

методі шифрування, є кубічне відображення, що демонструє структуру типу 

«перехрестя» і складну структуру границі хаосу, поєднану з накопиченням та 

подвоєнням періоду. Карта динамічних режимів відображення наведена на рис. 

3.3, де різними кольорами (зеленим, жовтим, синім і червоним) зображені вікна 

періодичності кубічного відображення, а сіра зона відповідає хаотичному 

режиму. 

 

Рис. 3.3. Карта динамічних режимів кубічного відображення 

 

Математична модель кубічного відображення має такий вигляд [156]: 

+
= − + 3

1n n n
x a bx x ,      (3.2) 

де х - динамічна змінна; a та b - параметри системи; , , ,...n =1 2 3  - номер ітерації.  

Результати математичного моделювання еволюційної поведінки кубічного 

відображення в програмному середовищі Matlab при різних значеннях 

параметрів системи  , ; ,a −0 6 0 6 ,  , ; ,b 0 8 2 5 , наведені на рис. 3.4, а та 
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рис. 3.4, б. З отриманих результатів випливає, що чим більше значення 

параметра b , тим більш розвинена хаотична динаміка кубічного відображення 

[196]. 

 

а 

 

б 

Рис. 3.4. Біфуркаційна діаграма кубічного відображення при значенні 

параметрів 0,55a =  та 2,1b =  (а) та при 0,18a =  та 2,7b =  (б) 

 

На рис. 3.5 показано результат моделювання кубічного відображення для 

300 ітерацій при різних значеннях параметрів контролю [196].  
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а 

 

б 

Рис. 3.5. Залежність nx  від номера ітерацій n  кубічного відображення при 

значеннях параметрів а=0,55 і b=2,1 та 0x =0,15 (а) та а=0,1, b=2,7 та 0x =0,15 (б) 

 

3.2.1. Метод шифрування/розшифрування текстового повідомлення з 

використанням двох детермінованих динамічних систем 

При розробці методу шифрування було вирішено використати дві хаотичні 

системи, що дало ряд переваг в порівняння з оригінальним методом 

шифрування.  

Метод шифрування працює наступним чином: 

1. визначається загальна кількість символів у відкритому повідомленні; 

2. перша хаотична система генерує стільки значень, скільки символів у 

вхідному повідомленні; 

3. зведення вихідних значень хаотичної системи до одиничного інтервалу; 
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4. розбиття діапазону вихідних значень другої хаотичної системи на 

відрізки згідно з обраним алфавітом; 

5. шифрування символу повідомлення шляхом використання генерованих 

значень першої системи як початкової умови для другої системи та пошук 

номера ітерації, при якому вихідне значення другої хаотичної системи 

потрапить в інтервал, закріплений за символом. 

Розшифрування здійснюється наступним чином: 

1. зашифроване повідомлення має вигляд набору груп цифр, розділених 

пробілом, кожна група символізує номер ітерації, при якому мало місце 

потрапляння в інтервал; 

2. першою хаотичною системою генеруються вихідні значення та 

зводяться до одиничного інтервалу, закріпленого за символом вхідного 

повідомлення; 

3. зведені до одиничного інтервалу значення першої хаотичної системи 

використовуються як початкові умови для другої хаотичної системи; 

4. отримавши вихідне значення першої системи та маючи номер ітерації з 

зашифрованого файла здійснюється розв’язок другої хаотичної системи до 

досягнення нею зазначеного номера ітерації; 

5. по досягненні номера ітерації отримується значення хаотичної системи, 

що відповідає певному інтервалу в діапазоні вихідних значень; 

6. отримавши діапазон, здійснюється перевірка на відповідність 

закріпленому за ним символом з алфавіту вхідного повідомлення і 

відновлюється все вхідне повідомлення, від першого до останнього символу. 

Схема роботи методу шифрування текстової інформації приведена на рис. 

3.6. Система Ресслера слугує генератором початкових умов для кубічного 

відображення, що безпосередньо використовується для шифрування 

повідомлень [196; 205].  
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Рис. 3.6. Схема роботи методу шифрування текстової інформації 

 

Запропонований метод шифрування текстової інформації на основі двох 

хаотичних систем був реалізований на мові програмування Delphi 7. Реалізація 

методу здійснювалась за наступним алгоритмом: 

1. Визначається загальна кількість символів у вхідному текстовому 

повідомленні N . 

2. Вибираються початкові умови 
0

x , 
0

y , 
0

z  та значення параметрів p , q , 

r , що забезпечують роботу системи Ресслера в хаотичному режимі. 

3. Розв’язується система Ресслера (1) 1000N +  разів ( N  - кількість 

символів у вхідному текстовому повідомленні) та формується траєкторія 

системи у фазовому просторі. 

4. Відкидається перша тисяча значень генерованих системою Ресслера 

значень, а решту використовуємо як початкові умови для кубічного 

відображення. 

5. Отримані значення однієї зі змінних (наприклад x ) зводяться до 

одиничного інтервалу. Дане перетворення здійснюється для узгодження 

вихідних значень системи Ресслера з діапазоном вхідних значень кубічного 

відображення. 

6. Довільно вибирається початкова умова для кубічного відображення з 

можливого діапазону вхідних значень, і задається значення параметрів a , bдля 

відображення. В подальшому здійснюється генерування траєкторії кубічного 
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рівняння (2.2) шляхом проведення послідовних ітерацій з наступним 

визначенням діапазону зміни значень кубічного відображення. 

7. Визначений діапазон зміни значень кубічного відображення 

 min max
,x x x , розбивається на 256S =  інтервалів шириною max min

x x

S


−
=  згідно 

з вибраним алфавітом, ASCII кодом. При цьому кожному з інтервалів ставиться 

у відповідність певний символ алфавіту. 

8. Для шифрування першого символу вхідного текстового повідомлення як 

початкова умова використовується 1001-е зведене до одиничного інтервалу 

значення однієї з динамічних змінних системи Ресслера. Кубічне відображення 

в свою чергу генерує значення, що порівнюються із закріпленим за першим 

символом інтервалом (рис. 3.7). Номер ітерації, при якому проітероване 

значення потрапило у відповідний інтервал, слугує шифром цього символу. 

 

Рис. 3.7. Схема прив’язки значень, генерованих кубічним відображенням, з 

алфавітом вхідного текстового повідомлення 

 

Процедура повторюється для кожного символу до повного шифрування 

повідомлення. 

Розшифрування повідомлення здійснюється аналогічно процедурі 

шифруванню. При цьому замість символів повідомлення беруться номери 
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ітерацій. Номер ітерації є кількістю розв’язків кубічного відображення, що 

необхідно знати для того, щоб перевірити, який інтервал відповідає 

отриманому значенню на вказаній ітерації. Після отримання необхідного 

інтервалу, встановлюється відповідний йому символ вхідного тестового 

повідомлення. Так відбувається повне відновлення всього текстового 

повідомлення. 

 

3.2.2. Особливості реалізації методу шифрування 

Моделюванням процесу шифрування текстової інформації в середовищі 

Matlab [196] було показано, що часова залежність варіації змінних x , y  і z  

(рис. 3.8) вказує на хаотичну поведінку системи Ресслера при зазначених 

параметрах ,p = 0 2 , ,= 0 1q  та ,r = 4 5 .  

 

Рис. 3.8. Часові варіації змінних системи Ресслера при значеннях 

параметра ,p = 0 2 , ,= 0 1q  та ,r = 4 5  

 

З використанням системи Реслера для генерації початкових умов 

формується тривимірна область початкових умов для кубічного рівняння. 

Проте слід зауважити, що змінна z  в більшості випадків набуває значення 
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рівними 0 і, як наслідок, не може використовуватись при шифрування. Тому 

при шифруванні слід використовувати або змінні x , або y . 

Вибір між змінними x  або y , що відіграють роль початкових умов 

кубічного відображення, на практиці може відігравати роль ключа шифрування 

інформації. З метою покращення захищеності зашифрованої текстової 

інформації генерування початкових умов, для кубічного відображення, можна 

здійснювати, використавши обидві змінні. 

Однак при використанні запропонованого методу шифрування необхідно 

узгодити вихідні значення вибраної змінної системи Ресслера з діапазоном 

вхідних значень кубічного відображення. Слід зауважити, що діапазон вихідних 

значень системи Ресслера значно більший у порівнянні з діапазоном вхідних 

значень кубічного відображення. Тому узгодження діапазонів здійснюється 

відображенням значення змінних системи Ресслера на одиничний відрізок ( )0;1 . 

Узгодження такого типу можна здійснити за такими співвідношеннями: 

 x x x= −    ,  y y y= −    ,     (3.3) 

де x  та y  - змінні системи Ресслера.  

Унаслідок властивості ергодичності кубічного відображення в кожен 

інтервал, що відповідає певному символу алфавіту, буде потрапляти значна 

кількість ітерацій (рис. 3.9) [196]. Тому перед початком процесу шифрування 

необхідно перевірити густину розподілу попадання ітерацій в інтервали. З 

рис. 3.9 випливає, що при значеннях початкових умов а=0,55, b=2,1 та 0x =0,15 

кожен інтервал відвідуватиметься приблизно однакову кількість разів за 

винятком першого та останнього. Це свідчить про високий ступінь захищеності 

методу шифрування текстової інформації. Проте не при всіх значеннях 

параметрів контролю буде отримуватись подібний розподіл. В багатьох 

випадках при підборі значень параметрів контролю кубічного відображення 

густина розподілу не буде задовольняти вимогу захищеності методу 

шифрування через те, що густина розподілу не буде рівномірною (рис. 3.10). 

Слід зауважити, що можливі випадки, при яких більшість значень змінної 
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кубічного відображення будуть потрапляти в два крайні інтервали або в 

незначну частину інтервалу, а в решта інтервалів не відвідується жодного разу. 

На рис. 3.9 та рис. 3.10 на осі X  відображено діапазон зміни змінної кубічного 

відображення, розбитого на 256 відрізків, а на осі Y  - кількість значень, що 

потрапили в заданий інтервал. 

 

Рис. 3.9. Частотний розподіл значень змінної x кубічного відображення для 

1000 ітерацій при значеннях параметрів системи при а = 0,55, b = 2,1 та 

початковій умові 0x  = 0,15 

 

Рис. 3.10. Частотний розподіл значень змінної x кубічного відображення 

для 1000 ітерацій при значеннях параметрів системи при а = 0,16, b = 2,6 та 

початковій умові 0x  = 0,6 
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3.3. Практична реалізація методу шифрування текстової інформації 

Практична реалізації запропонованого методу шифрування текстової 

інформації показана на рис. 3.11. Програма шифрування текстової інформації 

написана мовою програмування Delphi 7 [196]. Для ілюстрації роботи методу 

шифрування вибране таке повідомлення: “A first application of chaos for 

encryption messages using chaos was proposed Baptista”.  

У вікні програми (рис. 3.11) наведені всі важливі етапи процесу 

шифрування. В результаті шифрування повідомлення отримано наступне 

зашифроване повідомлення: 

374 231 342 265 467 2 524 1759 115 376 955 229 137 351 772 1395 2699 337 

537 2285 449 153 170 209 485 114 415 390 531 426 1156 693 651 127 20 784 154 

1340 3326 361 429 891 462 161 716 1083 559 166 1512 415 38 712 145 520 1348 

355 44 886 110 13 219 111 1735 751 455 315 665 601 334 76 29 215 813 281 109 

623 874 666 23 182 296 448 293 31 517 830 584 775 95. 

 

Рис. 3.11. Програмна реалізація методу шифрування текстової інформації 
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У процесі розшифрування (рис. 3.11) отримано те саме вхідне текстове 

повідомлення. 

У результаті аналізу шифрування вибраного текстового повідомлення було 

встановлено, що вхідне повідомлення складається з 89 символів тексту, 

враховуючи лапки [196]. Після шифрування зашифроване повідомлення набуло 

вигляду набору із 89 груп різноманітних чисел, унаслідок чого розмір 

зашифрованого повідомлення зріс у 4 рази з урахуванням пробілів. Слід 

зауважити, що необхідність встановлення розділових знаків між групами цифр 

обов’язкова, оскільки недотримання цієї умови унеможливлює розшифрування 

зашифрованих повідомлень через невизначеність якою саме групою цифр 

зашифрований кожен окремий символ вхідного текстового повідомлення. 

Необхідно зазначити, що в процесі шифрування текстової інформації 

однакові символи шифруються різною кількістю ітерацій, оскільки для 

шифрування кожного окремого символу використовуються різні значення 

початкових умов, завдяки чому кубічне відображення генеруватиме різні 

траєкторії. Різні символи вхідного повідомлення можуть бути зашифровані 

однаковою кількістю ітерацій, але при цьому криптоаналітик не отримає 

жодної підказки для проведення криптоаналізу текстового повідомлення, 

зашифрованого даним методом.  

Під час практичної реалізації шифрування тексту запропонованим методом 

була здійснена оцінка швидкості шифрування/розшифрування. Швидкість 

шифрування для розробленого методу складає 60 символів за секунду (480 

біт/с), а розшифрування - 1600 символів за секунду (12,8 кбіт/с). Даний 

результат був отриманий із застосуванням ПК з процесором ATHLON 2800+ 

(тактова частота 1,8 ГГц) та об’ємом оперативної пам’яті 1,5 Гбайта. Швидкість 

шифрування значно менша, ніж швидкість розшифрування, оскільки в процесі 

шифрування необхідно здійснювати перевірку отриманого генерованого 

значення, змінної кубічного відображення, закріпленого за символом інтервалу 

значень при кожній ітерації. 

 



114 
 

 
 

3.4. Аналіз стійкості запропонованого методу шифрування текстового 

повідомлення до криптографічних атак 

Оскільки запропонований нами метод шифрування текстової інформації 

побудований із використанням двох хаотичних систем, одна з яких генерує 

початкові умови а інша виконує процес шифрування, то, крім атаки грубої 

сили, можна здійснити атаку, спрямовану на відновлення значень параметрів 

контролю та початкової умови кубічного відображення. Вперше атака такого 

роду була застосована до оригінального шифру Баптісти і спрямовувалась на 

відновлення значення початкової умови та параметра контролю логістичного 

відображення [69]. 

В оригінальному методі шифрування Баптісти застосовувалася тільки одна 

хаотична система, а саме логістична функція відображення, і шифрування 

повідомлення відбувалося послідовно з використанням одного значення 

початкової умови та одного параметра контролю. В запропонованому нами 

методі шифрування текстової інформації кожному символу відповідає окреме 

початкове значення динамічних змінних системи Ресслера, що забезпечує 

запропонованому методу шифрування більшу стійкість порівняно з 

оригінальним методом Баптісти та унеможливлює злам шифру проведеними 

атаками в [62]. 

Інший підхід до криптоаналізу базується на процесі встановлення реальної 

орбіти за відтвореними розмитими (наближеними) орбітами [77]. Цей метод 

також дозволяє оцінити значення парамета контролю з певною точністю. Даний 

метод криптоаналізу базуються на припущенні, що відображення між вхідним 

повідомленням і значеннями  -інтервалів відоні. 

Нижче подано аналіз вразливості запропонованого нами методу 

шифрування текстової інформації до атак вибраним зашифрованим 

повідомленням, спрямованим на апроксимацію значення параметра керування, 

початкового значення кубічного відображення та визначення діапазону 

вихідних значень кубічного відображення. Крім того, здійснено оцінку 



115 
 

 
 

можливості проведення атаки вибраним вхідним повідомленням та оцінено 

стійкість методу шифрування проти атаки грубої сили. 

 

3.4.1. Апроксимація хаотичних орбіт як метод криптоаналізу методу 

шифрування 

Апроксимація хаотичних орбіт, як метод криптоаналізу шифру, - досить 

складна й ресурсозатратна задача. Ідея методу базується на процесі відновлення 

реальної орбіти із розмитих (наближених) орбіт [77; 158]. Цей метод також був 

адаптований до оцінки значення параметра контролю з певною точністю. 

Застосований криптоаналітичний методи базується на припущенні, що 

відображення між вхідним повідомленням та значеннями  - інтервалів відомі. 

Використовуючи метод апроксимації хаотичних орбіт, можна здійснити 

атаку вибраним зашифрованим повідомленням. Атака відомим вхідним 

повідомленням також може бути виконана після збору відповідної кількості пар 

зашифрованого повідомлення та відповідного йому відкритого повідомлення. 

 

Атака вибраним зашифрованим повідомленням. 

Один елемент зашифрованого повідомлення – це необхідна кількість 

ітерацій, виконуваних розшифрувальником для досягнення необхідного 

інтервалу та відновлення символу вхідного повідомлення. Припустимо 

спочатку, що використовується діапазон змінних відображення в межах 
min

0x = , 

max
1x = , а розмірність алфавіту відкритого повідомлення 256S = . Невідомі 

значення параметрів контролю a , b  та початкове значення 
0

x  кубічного 

відображення, що використовуються в процесі шифрування, а також ширина 

( )max min
/ 1/ 256x x S = − = .  

У результаті розшифрування застосованих значень        1 2
, ,...,

n
c c c = , 

   1 ,..., n + +  послідовно на дешифратор і в результаті розшифрування 

отримаємо наступні символи відкритого повідомлення      1 2
, ,...,

n
p p p . На 
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дешифратор символи послідовності ( )1 2
, ,...,

n
c c c  подаються послідовно один за 

одним, з отриманням результатів розшифрування після передачі кожного 

символу. Параметр   може набувати будь-яке значення. Мета полягає в 

відправленні на дешифратор числа ітерацій, що зростає на 1 з кожним кроком. 

Отже, можна отримати порядковий номер  - інтервалу за допомогою 

хаотичної орбіти, генерованої секретним ключем. 

 

Апроксимація значення параметра керування. 

Апроксимація значення параметра керування спрямована на поетапне 

відновлення значення значень параметрів контролю кубічного відображення з 

певним наближенням. Для того, щоб апроксимувати значення параметра 

контролю кубічного відображення, діапазони значень змінної кубічного 

відображення повинні бути визначеними для кожного  - інтервалу, згідно з 

обраним алфавітом. Для кожного символу вхідного повідомлення 
n

p  діапазон 

відповідних значень орбіти визначається за допомогою інтервалів 
n

B  за 

рівнянням: 

( )

( )

( ) ( )( )

min

min

max

min

min max

,

,

, .

n n

n n

n n n n

x p

x p

B x

 

  

 

= + 

= +  +

= 

     (3.4) 

Зазначимо, що якщо ( ) ( )( )min max
,

i n n
x   , тоді 

j
c n= , де i  - кількість ітерацій 

кубічного відображення,  0,1,..., 1n S − ; j  - індекс символу шифру. З іншого 

боку, значення параметрів контролю a  та b  для кубічного відображення 

можуть бути визначені так: 

Нехай 

3

1n n n
x a bx x

+
= − + ,      (3.5) 

3

2 1 1n n n
x a bx x

+ + +
= − + ,     (3.6) 

звідси  

3

1n n na x bx x+= + − .      (3.7) 
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Підставляючи рівняння (3.7) в (3.6), отримаємо: 

3 3

2 1 1 1n n n n n nx x bx x bx x+ + + += + − − + .    (3.8) 

З рівняння (3.8) можна знайти значення параметра контролю b  для 

кубічного відображення: 

3 3

2 1 1

1

n n n n

n n

x x x x
b

x x

+ + +

+

− + −
=

−
.     (3.9) 

Проте слід зауважити, що рівняння (3.7) та (3.9) дозволяють визначити 

значення параметрів контролю лише для пари  1,
n n

x x
+

, тобто при знанні 

поточного й попереднього значення ітерацій. Якщо невідомо підряд два 

значення ітерацій, необхідно визначати значення параметрів контролю шляхом 

наближеного визначення діапазону можливих значень параметрів контролю. 

Тобто спочатку визначається діапазон, в якому знаходиться значення параметра 

контролю, за допомогою кількох значень генерованих кубічним 

відображенням. Однак чим більше відомо значень, генерованих кубічним 

відображенням, тим точніше можливе визначення значень параметрів 

контролю. 

Діапазон, в якому знаходиться значення параметрів контролю кубічного 

відображення, визначається так: 

( )

( ) ( )( )
( )

( ) ( )( )
( )

( ) ( )( )
( )

( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

max

1

1 max max

max

1

2 min min

min

1

3 max max

min

1

4 min min

min max

1 2 3 4 1 2 3 4

,
1

,
1

,
1

,
1

, min , , , ,max , , , .

k

k k

k

k k

k

k k

k

k k

k kk

b

b

b

b

b b b b b b b b



 



 



 



 

  

+

+

+

+

=
 −

=
 −

=
 −

=
 −

= =

  (3.10) 
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За сукупністю рівнянь (3.10) визначається діапазон значення параметра 

контролю b  для кубічного відображення 
k

b  .  Діапазон значень параметра a  

визначається аналогічно. 

Якщо відома велика кількості пар ( )1
,

k k
x x

+
, діапазон   може бути 

зменшений згідно з рівнянням: 

1

k

m
m

 
=

= .       (3.11) 

Для запропонованого в даному розділі методу апроксимація значення 

параметрів контролю значно складніша, оскільки для шифрування інформації 

використовується кубічне відображення. Складність полягає в необхідності 

відновлення значень двох параметрів контролю, що призведе до збільшення 

часових витрат. При цьому необхідно буде розв’язати складнішу задачу, ніж 

при використанні логістичного відображення згідно з оригінальним методом 

Баптісти.  

 

Апроксимація початкового значення кубічного відображення. 

Апроксимацію початкового значення необхідно здійснити для визначення 

значення початкової умови кубічного відображення, що використовується в 

процесі шифрування як один із ключів шифрування. Припустимо, що відомі 

значення параметрів контролю a  та b  кубічного відображення і кількість   -

інтервалів. Тоді можлива апроксимація значень реальних орбіт, тобто 

наближене відновлення значень, генерованих відображенням. Методику 

звуження діапазону показано в [141; 158]. Основою ідеї є процедура 

реконструкції реальних хаотичних орбіт з використанням дискретизованих 

(розмитих) орбіт. У випадку висвітлюваного методу шифрування, діапазон 

значень для даного  -інтервалу може бути розглянутий як дискретизована 

орбіта та застосована по відношенню до неї процедура звуження. Процедура 

звуження діапазону вимагає використання зворотного до кубічного 

відображення.  
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Щоб розв’язати кубічне рівняння, його необхідно представити в 

канонічній формі виду  

3

1 0n nx bx a x +− + + =       (3.12) 

та розв’язати його за допомогою рівняння Кардано, що має такий вигляд:  

3 0y py q+ + = ,      (3.13) 

За допомогою заміни змінної 

3

b
x y

a
= −  

може бути зведено до канонічного вигляду з коефіцієнтами 

2 2

2 2

3

3 3

c b ac b
p

a a a

−
= − = , 

3 3 3

3 2 3

2 2 9 27

27 3 27

b bc d b abc a d
q

a a a a

− +
= − + = . 

Далі необхідно визначити дискримінант Q  : 

3 2

3 2

p q
Q

   
= +   
   

. 

Розв’язком такого рівняння буде кубічний корінь, що матиме три різні 

значення. 

Згідно з рівнянням Кардано, корені кубічного рівняння в канонічній формі 

дорівнюють: 

1y  = + , 

2,3 3
2 2

y i
   + −

= −  , 

де  

3

2

q
Q = − + , 

3

2

q
Q = − − . 



120 
 

 
 

Посилаючи послідовно значення            1 2
, ,..., , 1 ,...,

n
c c c n  = + + в 

розшифратор та використовуючи вищеописаний метод, можна отримати 

послідовність відкритого повідомлення      1 2
, ,...,

n
p p p . Отримавши таку 

послідовність, значення орбіти x


 можуть бути апроксимовані.  

Далі необхідно провести апроксимації значення 
0

x  на основі 
n

x  та 

процедуру звуження, що може бути виконана за наступним алгоритмом. 

Алгоритм визначення апроксимованого значення 
0

x  за вхідними даними: 

N  - довжина послідовності, 
k

P p  - отримана розшифрована послідовність, 

0 0
,l h  - верхня та нижня межі діапазону значень динамічної змінної кубічного 

відображення, закріпленої за  - інтервалом згідно з вибраним алфавітом 

вхідного тестового повідомлення, має такий вигляд: 

1) ( )min
k pk

l B ; 

2) ( )max
k pk

h B ; 

3) , 1,...,1i k k = −  виконуються кроки 5-16; 

4) ( ) ( ) ( )( )1 1 1

1 1
min ,

i i
l F l F h− − ; 

5) ( ) ( ) ( )( )1 1 1

1 1
min ,

i i
l F l F h− − ; 

6) ( )
( ) ( )1 1

1

2

l h
m

+
 ; 

7) ( ) ( ) ( )( )2 1 1

2 2
min ,

i i
l F l F h− − ; 

8) ( ) ( ) ( )( )2 1 1

2 2
min ,

i i
h F l F h− − ; 

9) ( )
( ) ( )1 1

2

2

l h
m

+
 ; 

10) якщо ( )  1

1 1
,

i i
m l h

− −
  потім виконувати кроки 11-12; 

11) ( )( )1

1 1
max ,

i i
l l l
− −
 ; 

12) ( )( )1

1 1
max ,

i i
h h h

− −
 ; 

13) якщо ( )  2

1 1
,

i i
m l h

− −
  то виконати кроки 14-15; 

14) ( )( )2

1 1
max ,

i i
l l l
− −
 ; 
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15) ( )( )2

1 1
max ,

i i
h h h

− −
 . 

 

Визначення діапазону вихідних значень кубічного відображення. 

Вище описаний метод апроксимації параметра контролю. Рівняння (2,6) 

відновлює діапазон можливих значень параметра контролю, на основі 

послідовних діапазонів орбіт, що визначені як maxx , minx  та S . Вибір невірних 

значень для параметрів maxx  чи minx  приведе до того, що значення параметра 

контролю належатиме діапазону, що не буде відповідати кубічному 

відображенню. Значення параметрів maxx  та minx  можна зменшити шляхом 

визначення коректнішого значення параметра контролю b . 

Значення діапазону maxx  та minx  можуть бути точно оцінені, коли відомо 

тільки кілька значень діапазонів  -інтервалів та потужність алфавіту 

відкритого повідомлення, що складає 256S = . Визначивши ширину інтервалу: 

( ) max min
max min,

x x
x x

S


−
= ,

     
(3.14) 

далі можна визначити  нижню і верхню границі  - інтервалів для  0,1,2,3n = : 

( ) ( ) ( )
0 min max min max min, , , 1l nx x x n x x x p= +  − ,   (3.15) 

( ) ( )min max min max min, , ,
ih nx x x n x x x p= +  .   (3.16) 

Знаючи ці границі, можна визначити ширину діапазону параметра 

контролю для  0,1,2m = ,  

( )
( )

( ) ( )( )
0

0 0

min max

1 max min

min max min max

, , 1
, ,

, , 1 , ,

l

l l

x x x m
b x x m

x x x m x x x m

+
=

−
,   (3.17) 

( )
( )

( ) ( )( )
0 0

min max

2 max min

min max min max

, , 1
, ,

, , 1 , ,

ih

l l

x x x m
b x x m

x x x m x x x m

+
=

−
,    (3.18) 

( )
( )

( ) ( )( )
0 min max

3 max min

min max min max

, , 1
, ,

, , 1 , ,
i i

l

h h

x x x m
b x x m

x x x m x x x m

+
=

−
,    (3.19) 
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( )
( )

( ) ( )( )
0

min max

4 max min

min max min max

, , 1
, ,

, , 1 , ,

i

i

h

h l

x x x m
b x x m

x x x m x x x m

+
=

−
.   (3.20) 

Отримані в такий спосіб кілька значень параметра контролю дозволяють 

визначити максимальні та мінімальні значення для даного параметра b : 

( ) ( )
4

min max min max min
1

, , min , ,
k

b m x x x x m
=

= ,    (3.21) 

( ) ( )
4

max max min max min
1

, , max , ,
k

b m x x x x m
=

= ,    (3.22) 

та фінальні границі діапазону значень параметра контролю b , що 

визначатимуться рівняннями (2.23-2.24): 

( )
( )

( )
0

max

max min max max min
0

, min , , ,
m

l
k

b x x b k x x m
=

= ,     (3.23) 

( )
( )

( )
max

max min min max min
0

, max , , ,
i

m

h
k

b x x b k x x m
=

= .    (3.24) 

Аналогічно відбувається визначення значення параметра контролю a  для 

кубічного відображення. 

 

Атака вибраним вхідним повідомленням. 

Атака вибраним вхідним повідомленням може бути здійснена в 

аналогічний спосіб. Для того щоб це зробити, послідовні символи алфавіту 

вхідного повідомлення мають бути зашифровані за допомогою 

запропонованого методу шифрування текстової інформації та, на основі 

результатів шифрування, мають бути знайдені значення послідовних  -

інтервалів. Маючи послідовні числа  -інтервалів, далі атака виконується так 

само, як і в атаці з вибраним зашифрованим повідомленням. 

Атака вибраним відкритим повідомленням додатково полегшує 

визначення потужності алфавіту відкритого повідомлення. Більше того, коли 

поступово зашифровуються значення 0,1,...ip = , в результаті роботи методу 

шифрування можуть бути отримані значення, що не належать до жодного  -

інтервалу. Тому ці значення не можуть бути зашифровані.  
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Потужність алфавіту відкритого повідомлення може бути визначена за 

формулою max min 1S p p= − + , де maxp  та minP  є відповідно максимальними та 

мінімальними значеннями, що можна зашифрувати. 

Усі вищевказані атаки застосовуються до оригінального методу Баптісти 

та пристосовані до запропонованого нами вдосконаленого методу шифрування 

текстової інформації. Проте в нашому методі шифрування для безпосереднього 

шифрування текстової інформації використовується інша динамічна система, а 

саме кубічне відображення. Вона, як і логістичне відображення є однією з 

найпростіших динамічних систем, але відрізняється тим, що містить два 

керуючих параметри. Саме наявність двох керуючих параметрів робить 

реалізацію вищеописаних атак набагато складнішим процесом і дозволяє 

відновлювати лише один окремий символ зашифрованого повідомлення.  

Слід зауважити, що якщо зловмиснику вдалося відновити один символ 

зашифрованого повідомлення, йому вдається відновити частину ключів 

шифрування всього повідомлення, а саме параметри контролю кубічного 

відображення. Далі його атака полягатиме тільки у відновленні початкової 

умови для кожного окремого взятого символу вхідного повідомлення, що є 

досить витратоємним процесом. 

Одним із варіантів підвищення захищеності методу шифрування може 

слугувати зміна значень параметрів контролю в процесі шифрування, тобто 

розбивши повідомлення на блоки і змінюючи значення параметрів контролю 

після шифрування кожного із блоків. Слід зауважити, що використання такого 

кроку приведе до збільшення кількості ключів як для шифрування, так і для 

розшифрування інформації.  

Запропонований у роботі вдосконалений метод шифрування текстової 

інформації більш криптостійкі порівняно з обома раніше запропонованими 

методами, що базуються на використанні однієї хаотичної системи. 

Підвищення криптостійкості зумовлене використанням двох динамічних 

систем, що привело до збільшення кількості ключів шифрування. У 
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запропонованому методі використовуються вісім ключів шифрування ( 0
x , 0
y , 

0
z , p , q , r , a , b ).  

 

3.4.2. Атака грубої сили 

Для того щоб здійснити атаку грубої сили для відновлення хоча б 1-го 

символу, криптоаналітику доведеться перебрати дуже велику кількість 

комбінацій ключів шифрування. Наприклад, якщо ключі задавалися з точністю 

в п’ять знаків після коми, то для методу Баптісти розмір ключового простору 

складатиме 1010 , оскільки в методі шифрування використовуються лише два 

параметри як ключі. Отже, для відновлення одного символу текстового 

повідомлення зловмиснику необхідно перебрати 1010  комбінацій ключів. Для 

того щоб підібрати такий ключ за допомогою криптоаналітичної системи, що 

здатної перебирати 1000 паролів за секунду, зловмиснику знадобиться 4 місяці. 

Скориставшись даною методикою, ми встановили, що час підбору паролю 

для методу шифрування текстової інформації на основі двох хаотичних 

динамічних систем складає ,  393 17 10  років. Даний результат отриманий із 

застосуванням криптоаналітичної системи, швидкість перебору паролів якої 

1000 паролів за секунду. 

 

3.5. Порівняння методу шифрування текстової інформації  

на основі двох хаотичних систем з існуючими 

При розробці вдосконаленого методу шифрування текстової інформації на 

основі двох хаотичних систем за основу взятий метод Баптісти для шифрування 

текстової інформації, який полягає у використанні логістичного відображення 

для шифрування текстової інформації. При цьому для шифрування задавалися 

початкова умова та значення параметра контролю і здійснювалась прив’язка 

вихідних значень логістичного відображення з інтервалами закріпленими за 

символами. Прив’язка виконувалася шляхом розбиття діапазону вихідних 
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значень на рівні відрізки, а кількість відрізків задавалась обраним алфавітом 

вхідного повідомлення. 

Процес шифрування відбувався із використанням однієї початкової умови 

та одним параметром контролю для всіх символів вхідного повідомлення, що є 

недоліком. Недолік проявляється в тому, що для шифрування всього 

повідомлення використовуються тільки два ключі шифрування і, як результат, 

при заданні значень ключів з точністю 5 знаків після коми час підбору паролю 

складе приблизно 4 місяці. 

Класичний метод Баптісти був вдосконалений В. Лаванде та іншими в 

[140], при цьому шифрування текстового повідомлення використовувалася 

динамічна система Лоренца. Даний метод відрізняється лише використанням 

багатовимірної хаотичної системи, що дало авторам ряд переваг у порівнянні з 

оригінальним методом Баптісти. Основна перевага - це збільшення кількості 

ключів шифрування з двох до шести, отже, зростання ключового простіру і 

стійкості до атаки грубої сили. Час підбору пароля для методу шифрування 

текстової інформації В. Лаванде при точності задання в 5 знаків після коми 

складає 293.2 10  років. Проте даний метод так само має недолік, тобто всі 

символи вхідного повідомлення шифруються однією хаотичною системи і з 

використанням одних і тих самих початкових умов. 

Запропонований нами метод шифрування текстової інформації на основі 

двох хаотичних систем володіє рядом переваг порівняно як з класичним 

методом Баптісти, так і з удосконаленим методом шифрування текстової 

інформації В. Лаванде.  

Основна перевага - те, що в процесі шифрування текстової інформації 

задіяні дві хаотичні системи і кожен символ повідомлення шифрується окремо. 

Перша система (система Ресслера) генерує початкові умови для шифрування 

кожного окремого символу текстового повідомлення, а друга система (кубічне 

відображення) шифрує повідомлення, використовуючи генеровані початкові 

умови. Процес шифрування відбувається аналогічно методу Баптисти. Крім 

того використання багатовимірної хаотичної системи дозволяє здійснювати 
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вибір між її динамічними змінними, за допомогою якої і буде генеровано 

початкові умови.  

Використання двох хаотичних систем, а саме трихвимірної та 

одновимірної, дозволило збільшити кількість ключів шифрування в порівнянні 

з методами Баптісти та В. Лаванде з двох та шести до восьми відповідно. Таким 

чином збільшиться розмір ключового простору і час підбору пароля атакою 

грубої. Час підбору пароля для методу шифрування текстової інформації на 

основі двох хаотичних систем при точності задання в 5 знаків після коми 

складає ,  393 16 10  років. 

 

Висновки до третього розділу 

1. Вдосконалено класичний метод шифрування текстової інформації 

М. Баптісти шляхом використання двох хаотичних систем, одна з яких (система 

Реслера) слугує генератором початкових умов для відображення з кубічною 

функцією, що генерує послідовності використовувані безпосередньо для 

шифрування. 

2. Використання двох динамічних систем збільшує обсяг ключів 

шифрування, що ускладнює підбір використаних у процесі шифрування 

значень початкових умов і параметрів систем.  

3. Удосконалений метод шифрування значно ускладнює аналіз 

статистичного розподілу частот символів шифрованого повідомлення. При 

цьому однакові символи вхідного повідомлення шифруються різною кількістю 

ітерацій, що ускладнює розпізнання однакових символів вхідного повідомлення 

в залежності від початкових значень хаотичних коливань, генерованих 

системою Ресслера, та процес несанкціонованого дешифрування інформації. 

4. Метод шифрування текстової інформації забезпечує шифрування 

кожного символу повідомлення при різних значеннях початкових умов. 

Використання окремих значень кожної початкової умови, що може задаватися 

траєкторією змінних системи Ресслера, дозволяє здійснити вибір між 

траєкторіями змінних системи Ресслера.  
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5. Здійснення на системи передавання інформації атак на основі 

апроксимації хаотичних орбіт не забезпечує швидке й достовірне 

розшифрування зашифрованого повідомлення. Ефективність атак повністю 

залежить від можливості відновлення значень змінної кубічного відображення 

та параметрів контролю. Однак у запропонованому методі ця задача значно 

ускладнюється внаслідок використання двох динамічних систем. Проведений 

аналіз часу підбору ключа шифрування за допомогою атаки грубої сили 

показав, що зловмиснику необхідно витратити ,  393 17 10  років для підбору 

ключа шифрування повідомлення. 

6. Швидкість шифрування запропонованим методом становить 60 символів 

за секунду. Низьке значення швидкості шифрування є наслідком використання 

детермінованих хаотичних систем та ітеративного принципу досягнення 

інтервалу значень динамічної змінної кубічного відображення, що відповідає 

символу повідомлення. 
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РОЗДІЛ IV. 

МЕТОД ШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕРАТОРІВ 

ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ  

НА ОСНОВІ ОДНОВИМІРНИХ ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ 

 

Відомо багато реалізацій методів шифрування зображень на основі 

одновимірних хаотичних відображень. Захищеність таких методів повністю 

залежить від ключів шифрування. Аналіз літературних джерел показує, що 

використання одного генератора псевдовипадкових чисел на основі 

одновимірного відображення не завжди може гарантує високу захищеність 

зашифрованої інформації. Тому існує проблема підвищення захищеності 

методів шифрування зображень на основі одновимірних відображень. 

Одним із способів реалізації такої проблеми є використання комбінацій із 

кількох генераторів псевдовипадкових чисел, побудованих із використанням 

різних хаотичних відображень при створенні нових методів шифрування [193; 

195; 197; 202-204, 208]. Зазначимо, що використання двох і більше 

одновимірних відображень приводить до збільшення кількості ключів 

шифрування, зростання їх потужності та простору. При цьому генерація різних 

траєкторій з їх наступним перемішуванням приховує внутрішні стани 

динамічних систем і унеможливлює встановлення аналітиком певних 

відомостей про використані динамічні системи. 

У даному розділі представлено метод шифрування зображення за 

допомогою трьох одновимірних хаотичних відображень, що базується на основі 

хаотичних відображень сіток, і проведено порівняння запропонованого методу 

шифрування зображень з існуючими. Даний метод призначений безпосередньо 

для шифрування кольорового зображення. 
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4.1. Розробка методу шифрування зображення за допомогою трьох 

одновимірних хаотичних відображень 

На основі накопичувальних відображень сіток може бути побудований 

метод шифрування зображення з використанням одновимірних хаотичних 

відображень [195]. Запропонований підхід не використовує техніку блокового 

шифрування. Робота даного методу шифрування базується на використанні 

властивостей хаотичних систем, а саме чутливості до початкових умов та 

параметрів, обмеженості руху траєкторій у фазовому просторі, специфічних 

властивостей хаотичної траєкторії (тобто будь-яка траєкторія, що генерується 

всередині атрактора, залишається в ньому та відвідує всі точки атрактора).  

Основою запропонованого методу шифрування слугував метод 

A.N. Pisarchik, N.J. Flores-Carmona та M. Carpio-Valadez “Encryption and 

decryption of images with chaotic map lattices”, описаний у [170]. У методі кожен 

піксель розбивався на три складові (червона, зелена, синя) та шифрувався за 

допомогою логістичного відображення [170; 172; 173]. Стійкість 

запропонованого в [170] шифру залежить в основному тільки від одного 

параметра, й не забезпечує достатню захищеність шифру проти криптоатак. 

Нами в [195] вдосконалено запропонований шифр шляхом уведенням двох 

додаткових відображень, унаслідок чого збільшилася кількість ключів 

шифрування та підвищилася стійкість методу шифрування. 

Удосконалений метод шифрування побудований на використанні трьох 

різних одновимірних відображень, а саме: логістичного, квадратичного та 

кубічного відображення, описаних у [171-174].  

Логістичне, кубічне та квадратне відображення описуються рівняннями 

(2.1), (2.2) та (2.3), а їх діаграми біфуркацій наведені на рис. 2.1, 2.2 і 2.3.  

Головна ідея запропонованого методу шифрування зображення полягає в 

тому, що будь-яке зображення може бути представлене як сітка пікселів, кожен 

з яких має окремий колір [170]. Колір пікселя – це комбінація трьох компонент: 

червоної, синьої, зеленої, кожна з яких набуває ціле значення ( )= , ,
r g b

C C C C  у 
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межах 0 255 . Це уможливлює створення трьох паралельних хаотичних 

відображення сітки перетворенням кожної з цих компонент кольору у 

відповідне значення змінних відображення ( )= , ,gr b

C C C C
x x x x  і використання цих 

значень як початкових умови =
0C

x x  для трьох різних одновимірних 

відображень. 

При різних початкових умовах для малої кількості ітераційних розв’язків 

кожного хаотичного відображення генеровані значення, через експоненційне 

розходження хаотичних траєкторій, суттєво відрізняються між собою та 

використовуються в процесі шифрування. В результаті шифрування 

отримуються важко розпізнавані зображення.  

 

4.1.1. Опис методу шифрування на основі накопичувального 

відображення сіток 

Як зазначалось вище, кожен піксель зображення є набором із трьох 

компонент (червона, зелена, синя). Будь-який колір може бути отриманий 

змішуванням цих компонент. Тому в запропонованому методі шифрування 

кожної складової здійснюється шляхом використання різних відображень. 

Наприклад, червона складова шифруватиметься за допомогою логістичного 

відображення, синя - за допомогою квадратичного, а зелена - кубічного [195].  

Метод шифрування кольорових зображень на основі трьох одновимірних 

систем працює наступним чином: 

1. кольорове зображення перетворюється в одновимірний масив пікселів 

від першого до останнього; 

2. кожен піксель розбивається на три складові - червону, зелену та синю; 

3. градації кольорових складових пікселів перетворюються в десяткові 

дробові числа в інтервалі від 0 до 1 і далі використовуються як 

початкові умови для хаотичних систем; 

4. визначається діапазон зміни вихідних значень хаотичних систем; 
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5. задається кількість повторних розв’язків хаотичних систем і кількість 

циклів повторного шифрування; 

6. далі беремо перетворену градацію кольору в дробове значення, 

використовуємо як початкову умову для хаотичної системи і 

розв’язуємо її певну кількість разів; 

7. Після розв’язків хаотичної системи до отриманого значення додаємо 

значення наступного незашифрованого пікселя, утворюючи в такий 

спосіб утворюємо зашифровану складову пікселя; 

8. Проводимо аналогічні дії над всіма складовими; 

9. Візуалізовуємо піксель, тобто здійснюємо перетворення десяткового 

дробового значення в градацію складової кольору; 

10. Накладаємо складові одна на одну і отримуємо зашифрований піксель. 

Процес дешифрування відбувається у зворотному напрямку шляхом 

використання тих самих хаотичних систем та ключів шифрування. 

 

4.1.2. Особливості реалізації методу шифрування на основі 

накопичувального відображення сіток 

Процес шифрування кожної складової відбувається аналогічно чином 

[195], тому для спрощення розглядатиметься процес шифрування однієї 

складової, наприклад червоної. При значенні параметра контролю 3,9=r  

параметра траєкторія хаотичного атрактора займає фазовий простір між 

min
0,09062=x  та 

max
0,975=x . Перетворення компонент кольору C  кожного 

пікселя в змінну 
C
x  відповідного відображення в сітці здійснюється за таким 

виразом: 

( )min
255

C
x x x C= + ,     (4.1) 

де 
max min

x x x = −  та для значення r = 3,9 складає 0,88438.  

Для визначення значень компонент кольору застосовуємо обернену 

функцію 

( )min
255

n
C round x x x= −   .    (4.2) 
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Рівняння (4.2) дозволяє перетворити будь-яке значення 
n
x  логістичного 

відображення (2.1) в цілі значення, що належать інтервалу [0; 255], і таким 

способом візуалізувати колір складової пікселя. 

Структурна схема запропонованого нами в [195] методу шифрування 

зображена на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Структурна схема методу шифрування зображення 

 

Метод шифрування включає наступні кроки [195]. 

1. Зображення складається з  =N M m  пікселів ( 1,2, ,i m= ), (рис. 4.2). 

Три компоненти кольору пікселя i  перетворюються в три значення змінної 
C
x  

відповідно до рівняння (4,1). Наприклад, якщо значення кольору пікселя i  

становлять 15; 244;113C =  для червоної, зеленої та синьої компонент, 

відповідно, отримаємо 0,135706; 0,93685; 0,482522=i

C
x . 

 

Рис. 4.2. Процес поділу зображення на пікселі 
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2. Значення складової кольору m

C
x  останнього пікселя m  використовується 

як початкова умова для шифрування першого пікселя ( )= 1i , тобто =1

0

m

C
x x . 

3. Отримуємо зашифроване значення складової кольору першого пікселя 

після n  ітерацій, шляхом додавання до змінної відображення 1

n
x  значення 

складової кольору пікселя 1

C
x . Сумарне значення використовується як 

початкова умова для наступного відображення, тобто = +2 1 1

0 n C
x x x . 

4. Послідовно стартуючи з першого відображення, ітеруємо всі 

відображення й шифруємо всі пікселі зображення, піксель за пікселем. Якщо 

сума + 
max

i i

n C
x x x , віднімаємо x , тобто + = + −1

0

i i i

n C
x x x x , де  = −

max min
x x x , 

max
x  та 

min
x  - максимальне та мінімальне значення змінної динамічної системи, 

що визначається вибраними параметрами контролю динамічних систем. Після 

здійснення одного циклу шифрування отримаємо відображення сітки пікселів 

(рис. 4.3). Воно може бути візуалізоване перетворенням нової змінної 

відображення +i i

n C
x x  до відповідного значення складової кольору пікселя, 

згідно з рівнянням (4.2). 

5. Повторюємо кроки 3 та 4 і проводимо кілька циклів шифрування. В 

наступному циклі, нові значення складових кольору останнього відображення 

( ) ( ) ( )= +m m m

C n C
x j x j x j  ( j - номер циклу) використовуються як початкова умова 

для шифрування першого пікселя, тобто ( ) ( )+ =1

0
1 m

C
x j x j . Після j  циклів 

отримаємо відображення сітки пікселів, ідентичне до відображення, наведеного 

на рис. 4.2, що може бути візуалізоване рівнянням (4.2). 
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Рис. 4.3. Зашифрована червона складова зображення 

 

6. Повторюємо всі кроки для трьох компонент кольору (червона, зелена, 

синя). Накладаємо три складові одна на одну й отримуємо зашифроване 

зображення. 

У загальному метод шифрування може бути описаний формулами: 

( ) ( )= − =
0

1 1i m

C
x j x j if i ,       (4.3) 

( ) ( )+ = 1

0
1i i

c
x j x j if i ,       (4.4) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )= − + − − + − 
max

1 1 1 1i i i i i

c n c n c
x j x j x j if x j x j x ,  (4.5) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )= − + − − − + − 
max

1 1 1 1i i i i i

C n c n c
x j x j x j x if x j x j x . (4.6) 

 

Процес розшифрування. Ми в [195] показано, що під час розшифрування 

необхідно відновлювати оригінальні цикли процесу шифрування зображення в 

зворотному напрямку, стартуючи з останнього відображення m  та ідучи до 

першого відображення ( )=1j , здійснюючи ту саму кількість ітерацій для 

кожного відображення, як і при шифруванні.  

1. Спочатку необхідно відновити зображення циклу −1j , починаючи з 

останнього відображення. Шифроване значення складової кольору пікселя 

передостаннього відображення в j  циклі є початковою умовою для останнього 

відображення в циклі −1j , тобто ( ) ( )−− = 1

0
1m m

C
x j x j . Використовуючи ці 

початкові умови, ітеруємо останнє відображення n  разів, у результаті чого 

отримаємо значення ( )−1m

n
x j . Віднімаючи отримане значення від значення 
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зашифрованої складової кольору останнього відображення в j  циклі, 

( ) ( )− −1m m

C n
x j x j , отримаємо розшифроване значення кольору останнього 

відображення в −1j  циклі, тобто ( )−1m

C
x j . 

2. Потім за початкову умову для відображення −1m  беремо зашифроване 

значення відображення − 2m  і знаходимо значення кольору останнього 

відображення в циклі −1j  і так далі. 

3. Повторюємо крок 2 для кожного відображення у зворотному напрямку, 

з останнього відображення до першого відображення, та відтворюємо 

зашифроване значення складової кольору пікселя циклу −1j . 

4. Для відновлення значення складової кольору пікселя першого 

відображення ( )= 1i  в циклі −1j  як початкова умова використовується 

розшифроване значення складової кольору останнього пікселя m  (тобто 

( )−1m

C
x j ). Проводимо ітерування необхідну кількість разів та віднімаємо від 

зашифрованого значення пікселя значення першого пікселя. 

5. Повторюємо всі попередні кроки j  разів та отримаємо відображення 

сітки ( )0i

C
x , що конвертується рівнянням (4.2) у значення кольорів iC . 

6. Повторюючи всі кроки для кожної компоненти кольору (червона, 

зелена, синя) з накладанням зображення трьох компонент, отримаємо 

оригінальне зображення. 

У загальному, математичною моделлю розшифрування є такі аналітичні 

вирази:  

( ) ( )−− = 1

0
1 1i i

C
x j x j if i ,       (4.7) 

( ) ( )− = − =
0

1 1 1i m

C
x j x j if i ,      (4.8) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )− = − − − − 1 1 1 0i i i i i

C C n C n
x j x j x j if x j x j ,   (4.9) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )− = − − + − − 1 1 1 0i i i i i

C C n C n
x j x j x j x if x j x j .  (4.10) 

Отже, запропонований криптографічний метод шифрування має такі 

секретні ключі: параметри систем, кількість ітерацій, кількість циклів та розмір 
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зображення. Для підвищення захищеності шифрованих зображень можуть бути 

використані як різні значення параметрів, так і різна кількість ітерацій кожного 

відображення.  

 

4.2. Практична реалізація методу шифрування зображення на основі 

накопичувального відображення сіток 

Нами, далі в роботі, з метою перевірки можливостей запропонованого 

методу проводилося числове моделювання його роботи.  

Оскільки всі складові кольору пікселя шифруються аналогічно, то для 

ілюстрації процесу шифрування вибрано зелену складову кольору пікселя, 

зашифровано і розшифровано її за допомогою квадратного відображення. При 

значенні параметра системи 1,9 =  кількість повторних ітерацій та циклів 

шифрування ставилась 5 та 1 відповідно. Результати чисельного моделювання 

методу шифрування/розшифрування наведені в табл. 4.1 та 4.2. 

Таблиця 4.1 

Результати числового моделювання процесу шифрування зеленої 

складової 

Значення зеленої складової 

оригінального зображення 

Перетворене значення за допомогою 

формули (3.19) 

12 69 121 -0,810588 -0,385882 0,00156863 

205 23 46 0,627451 -0,728627 -0,552255 

14 109 241 -0,795686 -0,0878431 0,895686 

Зашифроване значення зеленої 

складової 

Візуалізоване зашифроване значення 

зеленої складової за допомогою 

формули 3.20 

-0,100445 -0,6839 0,881486 107 29 239 

0,647199 0,110808 0,8798 208 136 239 

-0,863716 -0,829499 0,51699 5 9 190 
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Таблиця 4.2 

Результат числового моделювання процесу розшифрування зеленої 

складової 

Значення зеленої складової 

зашифрованого зображення 

Перетворене значення за допомогою 

формули (3.19) 

107 29 239 -0,100445 -0,6839 0,881486 

208 136 239 0,647199 0,110808 0,8798 

5 9 190 -0,863716 -0,829499 0,51699 

Відтворене оригінальне зображення Візуалізоване оригінальне значення 

зеленої складової за допомогою 

формули 3.20 

-0,810588 -0,385882 0,00156863 12 69 121 

0,627451 -0,728627 -0,552255 205 23 46 

-0,795686 -0,0878431 0,895686 14 109 241 

 

З отриманих результатів випливає, що зображення розмите, але контури 

об’єктів ще залишаються розбірливими навіть при трьох циклах повторного 

шифрування. На рис. 4.5 приведено результат роботи методу шифрування з 

трьома циклами без зміни параметрів контролю відображень в процесі 

шифрування між циклами.  

Слід зауважити, що наявність контурів зображення після процесу 

шифрування можна усунути шляхом зміни значень параметрів контролю між 

циклами шифрування.  

Метод шифрування зображення, на основі накопичувального відображення 

сіток, реалізований на мові програмування Delphi 7. Вікно програми з 

шифруванням зображення зображене на рис. 4.4.  

На рис. 4.6, 4.7 наведені результати трьох циклів шифрування зображення 

зі зміною значень параметрів контролю після кожного циклу шифрування. 
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а 

 

б 

Рис. 4.4. Робоче вікно програми реалізації методу шифрування з одним 

циклом шифрування: а - оригінальне зображення; б - зашифроване зображення 

 

Рис. 4.5. Робоче вікно програми реалізації методу шифрування з трьома 

циклами  
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а 

 

б 

 

в 

Рис. 4.6. Приклад шифрування зображення трьома циклами та зміною 

значень параметрів контролю після кожного циклу 
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Нижче на рис. 4.7 наведено приклад роботи методу шифрування із 

зображенням з більш насиченою гамою кольорів та трьома циклами без зміни 

значень параметрів контролю між циклами шифрування. 

 `  

а       б 

Рис. 4.7. Робоче вікно програми реалізації методу шифрування з більш 

насиченою гамою кольорів: а - оригінальне зображення; б - зашифроване 

зображення  

 

4.3. Оцінка характеристик та стійкості методу шифрування зображень 

на основі трьох одновимірних хаотичних систем до криптографічних атак 

Надійна криптосистема повинна бути чутливою до вхідного повідомлення 

(зміна хоча б одного символу в повідомленні утворює повністю інший шифр) і 

до ключів шифрування (зміна секретного ключа утворює цілком інший шифр), 

відсутність закономірностей у шифрі [102; 170; 173].  

На відміну від запропонованої криптосистеми в [170], нами в [195] 

запропонована криптосистема має сім секретних ключів: параметри систем a , 

b , r ,  , кількість ітерацій n , кількість циклів j  і розмір зображення = m N M . 

Запропонований метод шифрування чутливий до кількості ітерацій та 

циклів шифрування. Збільшення кількості ітерацій і циклів сприяє підвищенню 

захищеності вхідного зображення. Проте велика кількість ітерацій та циклів 

шифрування призводить до значного зменшення швидкодії методу 

шифрування, що є суттєвим недоліком методу.  
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Під час дослідження процесу шифрування методом, який базується на 

накопиченні відображення сітки, встановлено [195; 206], що кількості ітерацій 

та циклів шифрування повинні бути малими. При цьому можна досягти більшої 

ефективного розмиття оригінального зображення шляхом зміни значень 

параметрів усіх трьох відображень. 

Нами встановлено [195; 206], що метод шифрування дуже чутливий до 

кольорової гами зображення. Навіть після кількох циклів шифрування контури 

зображення залишались розбірливими за умови, що значення параметрів 

контролю між циклами шифрування не змінювалося. 

Якщо у процесі шифрування параметри залишаються незмінними, то 

отримання повного розмиття є ускладненою задачею, оскільки до 

проітерованих значень відображення постійно додається значення складової 

кольору незашифрованого зображення. Одним із варіантів розв’язання цієї 

проблеми може слугувати вибір іншого типу відображення сіток. Нами в [195; 

206] вибране накопичувальне відображення сіток.  

Удосконалення методу шифрування запропонованого авторами [170] 

(шифрування складових кольору здійснювалось за допомогою логістичного 

відображення) шляхом уведення ще двох відображень, а саме квадратного та 

кубічного, уможливило шифрування кожної складової за допомогою окремого 

відображення. Це збільшує кількість ключів шифрування з чотирьох до семи, 

унаслідок чого кожному відображенню буде відповідати окреме значення 
min
x  

та 
max
x , а отже, й різне значення x .  

Використаним нами трьом відображенням притаманні різні діапазони 

можливих значень змінної x . Унаслідок цього при градуюванні кожної 

складової кольору за рівнем яскравості від 0 до 255 отримаємо різні інтервали, 

в які потраплятимуть змінні x  кожного відображення, що суттєво підвищить 

криптостійкість запропонованого нами методу шифрування. 

З отриманих результатів випливає, що в процесі розшифрування повністю 

відновлювалось оригінальне зображення при умові, що всі секретні ключі 
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відомі. Таким чином, щоб отримати оригінальне зображення за зашифрованим, 

приймальна сторона повинна знати ключі шифрування a , b , r ,  , n , j , m  та 

метод розшифрування.  

Проте зашифровані зображення можуть бути підданими різного роду 

атакам. Розглянемо атаку парою, відкритим і зашифрованим повідомленнями, 

до якої системи шифрування інформації найбільш чутливі. Володіючи 

відкритим повідомленням та його зашифрованою версією, при проведенні такої 

атаки, нападник намагається відновити секретні ключі. Запропонований нами 

метод шифрування зображень на основі трьох одномірних відображень в [195] 

стійкий до такого роду атак, оскільки нападнику необхідно витратити значну 

кількість часу для перебору всіх можливих комбінацій секретних ключів [206]. 

Наприклад, вважатимемо, що криптоаналітику відомі оригінальне й 

відповідне йому зашифроване зображення. Передбачається, що зловмисник 

володіє інформацією про роботу методу шифрування/розшифрування. 

Основними секретними ключами криптосистеми є параметри системи a , b , r , 

 . Результат будь-якої зміни цих параметрів призводить як до зміни діапазону 

вихідних значень одновимірних відображень x , так і зміни змінних 

відображень.  

У методі, що базується тільки на логістичному відображенні, нападнику 

важко розшифрувати зображення без знання значення параметра r [170]. При 

цьому зображення може бути розшифроване з використанням методик 

апроксимації хаотичних орбіт, описаних у розділі 3. 

Наприклад, нехай розшифрування виконується зі значенням параметра 
dec

r , 

відмінним від значення параметра шифрування ,= 3 9
enc

r  на 0,0000001. При 

цьому було встановлено, що при шифруванні одним циклом кілька пікселів 

оригінального повідомлення можуть бути частково відновлені з відмінним 

значенням параметра системи через мале розходження траєкторій логістичного 

відображення при малій кількості проведених ітерацій. Проте в процесі 

шифрування наступних пікселів відмінність значення параметра контролю 



143 
 

 
 

системи, при шифруванні та розшифруванні, в 0,0000001 призведе до 

генерування значень значно відмінних, ніж при застосуванні значення 

параметра ,
enc

r = 3 9 , у результаті чого зображення не вдасться відновити.  

Кількість ітерацій n , що також слугує секретний ключем володіє високим 

ступенем захищеності, оскільки завдяки експоненційному розходженню 

хаотичних траєкторій у фазовому просторі, помилка в одній ітерації призводить 

до генерації зовсім іншого зображення. Поряд із цим ступінь захищеності є 

невисокий, тому секретні числа n  та j  (кількість ітерацій і кількість циклів 

відповідно) не дуже захищеними та можуть бути відновлені відносно швидко.  

Під час практичної реалізації методу шифрування ми використали 5 

ітерацій та 3 цикли повторного шифрування. В процесі дослідження роботи 

методу шифрування встановлено, що використання більше 100 ітерацій та 

більше 5 циклів у процесі шифрування призводить до суттєвого уповільнення 

швидкості шифрування, але при цьому повного розмиття зображення не 

відбувається. В результаті цього нами був зроблений висновок про 

недоцільність використання великої кількості як повторних ітерацій, так і 

циклів шифрування, а ефективніше буде змінювати значення параметрів 

контролю одновимірних відображень з кожним циклом шифрування. 

Отже, захищеність запропонованого в [170] методу шифрування в цілому 

залежить від значення вибраного параметра r  і кількості повторних ітерацій n  

та циклів j . Це означає, що з часом даний метод може бути зламаний методом 

перебору значень цих величин або методом апроксимації хаотичних орбіт. 

Саме з цієї причини введено ще два відображення, що призвело до збільшення 

кількості параметрів контролю систем з одного до чотирьох, а відповідно, і 

ключів шифрування з трьох до шести. Зловмиснику доведеться перебрати всі 

можливі комбінації чотирьох параметрів a , b , r ,  , щоб підібрати необхідні 

межі, тобто 
min
x  та 

max
x . Отже, запропоноване нами вдосконалення методу 

шифрування значно підвищує його стійкість. Зловмиснику доведеться 
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витратити багато часу щоб підібрати ці параметри при умові, що він знає, як 

працює даний метод шифрування. 

Атаки зашифрованим повідомленням, вибраним вхідним повідомленням та 

вибраним зашифрованим повідомленням менш ефективні і, крім того, не 

небезпечні для запропонованої криптосистеми. Останні дві моделі атак 

малоефективні через велику чутливість методу шифрування до кількості 

пікселів m . Завдяки зв’язку всіх відображень, тобто в процесі шифрування 

одного пікселя використовуються всі три відображення, відсутність тільки 

одного пікселя в результаті генерує зовсім інше зашифроване зображення.  

При практичній реалізації запропонованого методу шифрування був 

проведений аналіз кореляції між сусідніми вертикальними та горизонтальними 

пікселями оригінального й зашифрованого зображення. Коефіцієнти кореляції 

визначалися безпосередньо перед шифруванням та після шифрування і 

складають 0,976 по горизонталі та 0,960 по вертикалі до шифрування, і 0,044 та 

0,006 після шифрування відповідно.  

Узятий за основу методу шифрування на основі однієї хаотичної системи 

володіє недоліком, що полягає у використанні однієї хаотичної системи. Дана 

система - це логістичне відображення, з двома значущими елементами, що 

можуть бути використані в процесі шифрування як ключі.  

У розділі 3 показано, що значення параметра контролю одновимірного 

відображення можуть бути відновлені. Якщо зловмисник зможе відновити 

значення параметра контролю хоча би для одного пікселя, він зможе відновити 

все повідомлення, шляхом відновлення значення початкової умови, що може 

бути здійснено згідно з атакою, описаною в [131]. Використавши метод 

перебору значення початкової умови, зловмисник протягом певного часу зможе 

відновити як частково зашифроване повідомлення, так і повідомлення в цілому. 

Аналогічно може бути здійснена спроба відновити зашифроване 

зображення за допомогою накопичувального відображення сіток. Затрати часу 

на реалізацію такої атаки будуть більшими, оскільки зловмиснику необхідно 

відновлювати значення початкових умов та параметрів окремо для кожної 
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складової кольору. Якщо зловмиснику вдасться відновити всі пари хоча б для 

одного пікселя зображення, то, знаючи спосіб перетворення градацій складових 

кольору в десяткове значення, він зможе розшифрувати всі наступні пікселі 

зображення. 

Щоб ускладнити задачу зловмиснику (криптоаналітику) метод 

шифрування був удосконалений шляхом використання кількох різних 

хаотичних систем, що призвело до збільшення ключового простору та кількості 

ключів з двох до семи.  

У процесі розроблення методу шифрування на основі накопичувального 

відображення сіток здійснено оцінку його стійкості до атаки грубої сили та 

визначено швидкість шифрування. Згідно з методом оцінки часу підбору 

пароля, зловмиснику доведеться витратити ,  123 07 10  років. 

Швидкість шифрування зображення методом, що базується на трьох 

одновимірних функціях, відображення становить 3,04 Мбіт/с при одному циклі 

шифрування, а при двох та трьох циклах шифрування 1,45 Мбіт/с та 0,97 Мбіт/с 

відповідно. 

З отриманих результатів випливає, що шифрування запропонованим 

методом здійснюється зі швидкістю, типовою для методів на основі 

детермінованих динамічних систем.  

 

4.4. Порівняння методу шифрування зображень на основі трьох 

одновимірних хаотичних систем з існуючими методами шифрування 

Протягом кількох минулих десятиліть запропоновано багато методів 

шифрування зображень на основі хаотичних систем. Більшість із них 

побудовані на основі одновимірних хаотичних систем, причому шифрування 

здійснюється однією хаотичною системою із застосуванням операції XOR. Крім 

того, запропоновані методи шифрування, що дозволяли здійснити вибір якою із 

багатьох одновимірних систем здійснювати шифрування. 

Проте, як показали дослідження генераторів бітів на основі одновимірних 

хаотичних систем, їх захищеність залежить в основному від початкової умови, 
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позаяк діапазон зміни значень параметра контролю малий. Тому такі 

генератори не достатньо стійкі проти атаки грубої сили і, як наслідок, методи 

шифрування на їх основі з операцією XOR теж будуть недостатньо 

захищеними. Вирішенням цього питання може бути синтез нових генераторів 

ПВП шляхом поєднанням одно та багатовимірних хаотичних систем. Синтез 

таких генераторів показав їх підвищену стійкість до криптоатак, а отже 

стійкішими стають методи шифрування на їх основі. 

Іншим варіантом розв’язання проблеми шифрування зображень на основі 

хаотичних систем є використання багатовимірних хаотичних систем. Для цього 

ряд розробників запропонували використовувати двовимірні хаотичні системи 

для шифрування зображень з наступним їх розширенням до тривимірної [174, 

183]. У таких методах шифрування використання двовимірної хаотичної 

системи забезпечує перестановку пікселів місцями, а розширення до 

тривимірного дозволяє після перестановки здійснити зміну градації кольору 

пікселя. 

Нами в [197; 203] запропоновано методи шифрування зображень на основі 

двовимірних хаотичних систем з розширенням до тривимірного. В цих методах 

застосовувалися “стандартне” відображення й узагальнене відображення 

“пекаря” для перестановки пікселів. Окрім того, обидва відображення 

розширені до тривимірного. Такі методи шифрування характеризуються 

збільшенням кількості ключів шифрування в порівнянні з методами на основі 

однієї одновимірної хаотичної системи та операції XOR. Якщо в методах 

шифрування на основі однієї хаотичної системи кількість ключів шифрування 

два, то в запропонованих нами їх 5. Відповідно в методах на основі розширених 

до трьохвимірних двовимірних хаотичних систем ключовий простів буде вдвічі 

більший. Час підбору пароля для таких методів шифрування при заданні 

значень початкових умов з точністю 5 знаків після коми складає ,  93 17 10  

років, в той час як для одновимірних систем - 4 місяці. 

Однак методи шифрування на основі двовимірних хаотичних систем 

володіють суттєвим недоліком, а саме вони можуть бути використані для 
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шифрування тільки квадратних зображень, що суттєво обмежує можливість їх 

застосування. Даний недолік зумовлений властивостями перестановки 

двовимірних систем, тобто рівністю кількості переходів як по горизонталі так і 

по вертикалі. Другим недоліком таких методів є те, що положення першого та 

останнього пікселя при шифруванні не змінюється і не змінюється їх градація 

кольору. Для усунення цього недоліку необхідно додатково змінювати їх 

положення та градацію кольору окремо від решти зображень. 

Вирішенням недоліків обох вищенаведених методів шифрування може 

слугувати побудова методів шифрування зображень на основі накопичувальних 

відображень сіток пікселів [17; 142]. У таких методах кожен піксель розбивався 

на три складові та шифрувався за допомогою логістичного відображення. 

Стійкість запропонованого в шифру залежить в основному від властивостей так 

званих накопичувальних відображень сітки.  

Ми вдосконалили метод шифрування зображень на основі 

накопичувальних відображень сіток, запропонований у [162, 165]. У цьому 

методі кожен піксель розбивався на три складові (червону, зелену та синю) і 

окремо шифрувались логістичним відображенням. Окрім того, особливістю 

таких методів є те, що початковими умовами для шифрування складових 

пікселів слугує незашифроване значення складової пікселя перетворене в 

десяткове значення. Захищеність методів, описаних у [162; 165], залежить від 

вибраного значення параметра контролю одновимірної хаотичної системи, 

кількості ітерацій і повторних циклів шифрування, що необхідно здійснити. 

У таких методах хаотичні системи використовуються як псевдовипадкові 

генератори чисел. Генератори псевдовипадкових чисел володіють хорошими 

статистичними властивостями, проте їх захищеність, як і в генераторах з 

пороговим методом, залежить від значень параметрів контролю та початкової 

умови. В таких генераторах діапазон зміни значень параметрів контролю 

обмежується областю виникнення хаотичного режиму і є досить широким. 

Проте, як показано в третьому розділі одновимірні системи обернені, тобто їх 

можна розв’язати у зворотному напрямку і відновити, наприклад, значення 
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параметра контролю. Якщо при роботі методів шифрування на основі 

одновимірних систем зловмисник зможе отримати два значення початкової 

умови він може спробувати відновити значення параметра керування і, якщо це 

станеться, розшифрує все повідомлення. Дана властивість може послабити 

методи шифрування на основі одновимірних хаотичних систем, якщо вони 

застосовуються як генератори псевдовипадкових чисел. 

Запропонований нами метод використовує три одновимірні хаотичні 

системи для реалізації накопичувальних відображень сіток і, оскільки піксель 

розбивається на три складові, кожен з них шифрується окремою одновимірною 

хаотичною системою. Використання трьох одновимірних систем збільшило 

кількість ключів шифрування з 3-х до 6-ти в порівнянні з оригінальним 

методом. Використання трьох різних хаотичних систем забезпечує також 

формування трьох різних накопичувальних відображень замість трьох 

однотипних. Збільшення вдвічі кількості ключів шифрування привело 

збільшення ключового простору і, як наслідок, час підбору пароля атакою 

грубої сили складає  ,  123 17 10  років для запропонованого нами методу 

шифрування і для оригінального методу - 4 місяці. 

 

Висновки до четвертого розділу 

1. З метою підвищення захищеності зашифрованих зображень 

запропоновано використання трьох одновимірних відображень для шифрування 

складових кольору пікселя. Унаслідок цього кількість ключів шифрування  

збільшилась з 4 до 7, для формування яких використовувалися попередньо 

сформовані пікселі.  

2.  Використання трьох динамічних систем з різними діапазонами 

початкових значень хаотичних коливань уможливлює зменшення кількості 

ітерацій та циклів шифрування, а отже й часу шифрування. Шифрування 

кожної складової окремими відображеннями забезпечує більш рівномірний 

розподіл градацій кольорів пікселя. Недолік даного методу - те, що при 

шифруванні з використанням значної кількості ітерацій в одному циклі 

шифрування проглядаються контури оригінального зображення. Усунення 
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даної проблеми досягається шляхом зміни значень параметрів динамічної 

системи в п’ятому знакові після коми.  

3. Час підбору пароля, із 7-ми елементів і точності задання 5 знаків після 

коми, при здійсненні атаки грубої сили становить  років. Швидкість 

шифрування зумовлена використанням циклів повторного шифрування і 

становить при двох циклах шифрування 1,45 Мбіт/с та 3-х циклах 0,97 Мбіт/с. 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

1. Вдосконалено генератор псевдовипадкових послідовностей бітів 

шляхом використання двох різних одновимірних хаотичних систем, а саме 

логістичної та кубічної функції відображення, внаслідок чого збільшено 

кількість ключів шифрування із 4-х до 5-ти, а використання двох різних 

відображень ускладнює можливість реалізації атак як грубої сили, так і інших 

типів атак.  

2. Встановлено, що генеровані псевдовипадкові послідовності бітів стійкі 

до атак грубої сили і при використанні пароля довжиною 80 бітів (10 символів 

коду ASCII) час підбору ,  143 7 10  років, швидкість шифрування 0,6 Мбіт/с.  

3. Запропонований генератор формування псевдовипадкових 

послідовностей на основі двох нелінійних хаотичних систем, в якому значення 

хаотичних коливань генерованих логістичним відображенням слугують 

динамічним пороговим рівнем прийняття рішень щодо значення бітів у 

псевдовипадкових послідовностях, генерованих системою Лоренца. Обсяг 

ключового простору становить 4010 .  

4. В результаті дослідження процесу шифруванні інформації з 

використанням двох хаотичних систем (система Лоренца та логістичне 

відображення) встановлено, що швидкість шифрування інформації складає 0,9 

Мбіт/с, а час підбору пароля атакою грубої сили -  204 10  років.  

5. Запропоновано метод шифрування текстової інформації на основі двох 

динамічних систем, що уможливило шифрування кожного символу 

повідомлення з використанням окремо генерованої початкової умови. Широкий 

,  123 07 10
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діапазон зміни значень ускладнює підбір використаних у процесі шифрування 

початкових умов і параметрів систем.  

6. Аналіз процесу шифрування текстової інформації запропонованим 

методом на основі двох хаотичних систем (система Лоренца та кубічне 

відображення) ускладнює швидке й достовірне розшифрування зашифрованих 

повідомлень. Встановлено, що час підбору ключа шифрування атакою грубої 

сили становить ,  393 17 10  років. Швидкість шифрування зазначеним методом - 

60 символів за секунду. Отриманий результат є наслідком використання 

детермінованих динамічних систем та ітеративного принципу досягнення 

необхідного інтервалу значень динамічної змінної кубічного відображення, що 

закріплений за символом повідомлення згідно з обраним алфавітом і 

значеннями параметрів контролю. 

7. З метою підвищення захищеності зашифрованих зображень 

запропоновано використання трьох одновимірних відображень для шифрування 

складових кольору пікселя. Унаслідок цього кількість ключів шифрування  

збільшилася з 4 до 7, для формування яких використовувались попередньо 

сформовані пікселі.  

8. Встановлено, що час підбору пароля із 7-ми елементів, при точності 

задання 5 знаків після коми, становить ,  123 07 10  років. Швидкість 

шифрування, зумовлена кількістю повторних шифрувань зображень, становить 

1,45 Мбіт/с для двох циклів шифрування та 0,97 Мбіт/с для 3-х циклів.  
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