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Наведено результати моделювання криптографічних перетворень зображень на основі
їхньої декомпозиції на бітові зрізи, застосування модифікованих матричних моделей перестановок для перемішування елементів масивів та забезпечення можливості верифікації цілісності створених криптограм. Процеси прямого й оберненого криптографічних перетворень зводяться до матрично-матричних процедур. Як матричні ключі використано дві
матриці перестановок чи їхні степені. З’ясовано, як використання декомпозиції та конкатенації зображень дає змогу не лише виконувати самі перетворення, а й контролювати цілісність криптограм. Експерименти у середовищі MathCAD з багатоградаційними зображеннями (128×128 та 512×512 елементів) для їхнього шифрування та розшифрування за
допомогою запропонованих моделей підтвердили їхню адекватність та переваги.
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій, комп’ютерних засобів і мереж, комунікацій зумовив відповідний прискорений розвиток криптографії, споріднених і
пов’язаних з нею нових наукових дисциплін для вирішення теоретичних і практичних
завдань інформаційної безпеки, досягнення необхідного рівня захисту інформації державного, військового, комерційного та приватного змісту. В епоху електронних комунікацій суттєво зросла необхідність опрацьовувати та передавати специфічні текстовографічні документи (ТГД) у вигляді цифрових, табличних даних, малюнків, графіків,
діаграм, підписів, віз, резолюцій тощо, які є, по суті, 2D масивами (зображеннями) значної розмірності. Крім того, збільшується частка нових задач, у яких необхідно виконувати криптографічні перетворення над багатовимірними сигналами, серед яких важливе
місце посідають різноманітні напівтонові, кольорові зображення, 2D та навіть 3D масиви [1–8]. Наприклад, у біометричних, навігаційних і робото-технічних системах, системах розпізнавання, ідентифікації та супроводження об’єктів, дистанційного моніторингу, інтелектуальному управлінні, у разі ухвалення рішень необхідно опрацьовувати та
передавати в зашифрованому вигляді велику кількість різноманітних зображень, напри________________________________
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клад, відбитки пальців, фотографії осіб, зображення рухомих об’єктів, райдужної сітківки ока тощо.
Оскільки ця інформація часто конфіденційна, то є особлива потреба в її криптографічних перетвореннях з метою захисту від несанкціонованого доступу. Багато ТГД містять інформацію з обмеженим чи закритим доступом, яку треба надавати як звітність у
податкові й інші державні органи, своєчасно та у зашифрованому вигляді передавати
каналами зв’язку, забезпечуючи лише санкціонований доступ, засвідчувати їх цифровими підписами. Санкціонований доступ до багатьох інформаційних ресурсів, наприклад,
бібліотечних, архівних та книжкових фондів, фондів наукових публікацій, патентних
документів, що формуються в процесі діяльності суб’єктів інформаційної діяльності,
можна забезпечити відповідними технологіями криптографії та заходами з видачею дозволів, сертифікатів і ключів доступу. Для таких цілей захисту інформації використовують методи та засоби криптографічних перетворень (КП) інформаційних масивів чи зображень [1–10] та процедури й протоколи формування ключів і їхнього обміну [1, 11,
12], однак серед їхнього великого різноманіття [1–10] більшість орієнтована на послідовну скалярну обробку блоків ТГД, перетворених у цифрові формати, і лише незначна
частина присвячена методам та алгоритмам, орієнтованим на матричні моделі [14–22] та
матричні спеціалізовані алгоритми і засоби. Водночас поява паралельних алгоритмів,
особливо матричних багатопроцесорних засобів, матричних лінійно-алгебричних, спеціалізованих багатоядерних, паралельних і матричного (картинного типу) процесорів [3, 9]
потребує створення і відповідних моделей матричного типу (МТ) [14–17]. Крім того,
актуальність проблеми створення нових високоефективних моделей, алгоритмів, протоколів для обробки та криптографічних перетворень зображень підтверджена і суттєвим
зростанням за декілька останніх років частки праць, що присвячені шифруванню та
розшифруванню зображень [4–8, 15, 17–22]. А тому пошук і дослідження нових матричних моделей (ММ) та засобів виконання КП зображень є актуальним завданням.
У праці [17] продемонстровано можливості та переваги запропонованих та досліджених раніше [10, 13] В. Красиленком матричних алгоритмів криптографічного захисту на основі більш узагальнених матричних афінних шифрів. У працях [15, 16] запропоновано модифіковані та більш узагальнені матричні алгоритми криптографічних
перетворень зображень і так звані матричні афінно-перестановочні алгоритми [18], що
ґрунтуються на модифікації відомих афінних шифрів. Результати моделювання [14–17]
процесів криптоперетворень багатоградаційних і кольорових зображень [22] на основі
таких моделей та алгоритмів засвідчили їхні суттєві переваги порівняно з традиційними
скалярними афінними асиметричними шифрами, а саме: більшу стійкість, збільшення
швидкодії, можливість паралельно виконувати обчислювальні процедури та процеси і
реалізовувати їх за допомогою паралельних проблемно-спеціалізованих засобів, матричних процесорів. У [16] на основі матричних афінних шифрів запропоновано алгоритм
та процедуру створення цифрового сліпого підпису (ЦСП) на текстографічні документи
та наведено результати моделювання реально розробленої і практично перевіреної програми для формування та верифікації такого ЦСП. Такі матричні криптографічні моделі,
алгоритми і криптосистеми на їхній основі ліпше та ефективніше відображаються на
повністю паралельні матричні обчислювальні засоби, оскільки їх описують суто математичні матричні моделі, а це суттєво підвищує продуктивність обробки під час криптоперетворень та зменшує час на їхнє виконання. Відомі також результати моделювання алгоритмів створення 2D ключа [11, 12], суть яких полягає в узагальнені відомих
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протоколів створення та генерування ключів на матричний випадок і формуванні й описі
цих протоколів за допомогою матричних моделей. Створенню ЦСП на ТГД, однак на
основі інших моделей матричного типу присвячена праця [14]. Однією з основних складових найбільш узагальнених матричних афінно-перестановочних шифрів, запропоновані та досліджені в [18], є матричні моделі перестановок (ММ_П), які мають наочну
простоту. Подальше застосування та вдосконалення шифрів матричного типу на основі
таких ММ_П висвітлене в працях [19–21]. Проте, як з’ясовано в [20, 21], КП на їхній
основі без додаткових операцій не змінюють гістограми зображень чи ТГД, а запропоновані в них модифіковані ММ_П з декомпозицією бітових зрізів усувають цей недолік,
хоч і потребують у деяких випадках, крім двох матричних ключів (МК), ще й двох векторних (ВК). Водночас усі згадані вище моделі не дають змоги перевіряти (верифікувати) цілісність криптограми та наявність перекручувань інформації.
З огляду на це необхідною і актуальною є спроба подальшої модифікації відомих
ММ_П з декомпозицією для КП зображень з метою їхнього спрощення, поліпшення,
дослідження таких моделей для виявлення їхніх специфічних особливостей щодо конкретних застосувань та розширення їхніх функціональних можливостей, у тому числі завдяки верифікації цілісності криптограм. Перевірка створених моделей способом моделювання, проведення експериментів з реальними зображеннями різних форматів і
розмірності дасть змогу оцінити їхні характеристики, показники та особливості.
Тому нашою метою є модифікація ММ_П з матричною бітово-зрізовою декомпозицією зображень для їхніх криптографічних перетворень і забезпечення ними можливості перевірки цілісності створених на їхній основі криптограм, проведення низки модельних експериментів у програмному середовищі MathCAD для перевірки адекватності
моделей та оцінювання деяких їхніх характеристик, у тому числі стійкості.

Рис. 1. Явне зображення A та контрастно-обернене до нього зображення AN.

Розглянемо сутність алгоритмів КП на основі ММ_П з матрично-бітовою декомпозицією (ММ_П МБД). Модифікація ММ_П МБД, яку ми пропонуємо, полягає у формуванні з початкового явного зображення додаткового зображення, наприклад, контрастно-оберненого чи згорнутого специфічним h-функціональним перетворенням, та у
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застосуванні КП до кожного з них чи до спільного, утвореного їхньою конкатенацією.
На рис. 1–10 показано результати моделювання КП на основі модифікованих ММ_П
МБД з перемішуванням рядків і стовпців матричними ключами МК для деяких специфічних видів зображень. За допомогою використання як явного зображення A (128*128
ел.) та контрастно-оберненого до нього зображення AN, (див. рис. 1), відповідних їхніх
бітових зрізів B7-B0 (див. рис. 2) та BN7-BN0 (див. рис. 3) і операторів MathCAD ми
утворювали способом конкатенації з них дві бінарні матриці ASB і ASBN (128×1024
біт), що показані на рис. 5. Специфіку A (AN) видно з їхніх гістограм.
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Рис. 2. Бітові зрізи явного зображення A та його гістограма.

Фрагмент інтерфейсного вікна MathCAD, що показаний на рис. 4, відображає програмні процедури та формули для генерування МП-ключів KPX (128×128) та KPY
(1024×1024), один з яких зображений на рис.7, та математичні моделі КП на основі модифікованих ММ_П МБД у вигляді матричних процедур KPX*ASB*KPY, чи подібних
їй у разі зміни степенів МК відповідно до скалярних ключів, тобто степенів матриць
KPX, KPY, KPXO, KPYO, а саме: (hx, hxn, hy, hyn). Формування матриць C_ASB,
C_ASBN з матриць ASB і ASBN (див. рис. 5) способом перемішування їхніх елементів
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цими матричними процедурами множення і створення способом виділення (див. рис. 6)
з C_ASB, C_ASBN нових наборів зрізів SPXY7 – SPXY0, SPXYN7 – SPXYN0 дає змогу
утворювати (двійкове вагове зважування зрізів чи цифро-аналогове перетворення!) з них
відповідні криптограми CAXY та CAXYN (див. рис. 8) у вигляді багаторівневих зображень.

Рис. 3. Бітові зрізи контрастно-оберненого зображення AN та його гістограма.

Дія завад у моделі відображена матрицею GG, за допомогою якої замість матриць
C_ASB, C_ASBN формуються ASBG та ASBNG, а з них і відповідні нові криптограми
CAXYG та CAXYNG, що відповідають випадкам з наявністю перекручувань інформації
та зміною криптограм. Якщо всі елементи матриці GG нульові, то матриці ASBG та
ASBNG дорівнюють матрицям C_ASB, C_ASBN. Аналогічно, проте вже з використанням обернених (транспонуванням прямих!) МК, відбуваються за допомогою тих же матричних процедур обернені КП та формування з відновлених бітових матриць ASB_V та
ASBN_V відповідних багаторівневих розшифрованих зображень VAXY та VAXYN, що
у ситуаціях без перекручувань, без дії завад повністю збігаються з A та AN (див. рис. 9).
Як бачимо з рис. 10, усі елементи контрольної матриці (зображення), створеної поелементним додаванням VAXY та VAXYN, дорівнюють 255, а це є свідченням збереження
цілісності криптограми. Для можливості сприйняття цих рівнів застосовували масштабний коефіцієнт 0,5. Водночас, що видно з рис. 10, простежується багаторівневість зо-
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браження, що є аналогічною зваженою сумою криптограм CAXY та CAXYN. Другий
експеримент полягав у застосуванні матриці завад GG (рис. 11), процедур розшифрування ушкоджених завадами криптограм (рис. 12) для створення такої ситуації порушення цілісності криптограми, коли вводяться у CAXY та CAXYN такі симетричні зміни, щоб криптограми були взаємними доповненнями (див. їхню суму на рис. 13, де всі
елементи дорівнюють 255). Така ситуація виникає і тоді, коли для шифрування як A, так
і AN використовують одинакові скалярні ключі, тому бажано на практиці вибирати їх
різними. Вигляд зображення, що праворуч на рис. 13, свідчить про порушення цілісності
та є фактом наявності втручань, перекручувань.
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Рис. 4. Програмні модулі формування ключів МК.
Модифіковані матричні моделі ММ_П МБД
для криптографічних перетворень зображень.

Відновлені зображення VAXY та VAXYN у випадку дії завад показані на рис. 14.
Результати моделювання, що відображені на рис. 11, 12, підтверджують можливість за
допомогою запропонованих моделей визначати не лише факти порушення цілісності
об’єктів шифрування способом втручань, перекручувань, внесення змін у криптограми,
а й знаходити ці зміни в деяких ситуаціях, усувати їх та відновлювати оригінальні зо-
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браження. Наприклад, аналіз значень елементів контрольного зображення (сума VAXY
та VAXYN на рис.13) засвідчує, що не всі елементи мають значення 255, а це є ознакою
факту внесення змін у криптограми CAXY та CAXYN чи хоча б в одну з них. Крім того,
різницеві зображення, які спеціально створювали під час моделювання і які показано на
рис. 15, свідчать про суттєві зміни у разі дії завад.

Рис. 5. Матриці ASB та ASBN, утворені конкатенацією з відповідних наборів B7-B0 та BN7-BN0
бітових зрізів, та матриці C_ASB, C_ASBN, утворені перемішуванням елементів і які є
бітовими розрядними зрізами-матрицями (CPXY7-CPXY0) та (CPXYN7-CPXYN0)
відповідних криптограм CAXY та CAXYN, утворені матричними криптографічними
перетвореннями зображень A та AN.

Рис. 6. Процедури виділення і формування бітових зрізів у MathCAD.
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Рис. 7. Вигляд одного з матричних ключів (KPX) та різницевої матриці.

Рис. 8. Багаторівневі зображення-криптограми CAXY (для A) і CAXYN (для AN).

Рис. 9. Відновлені розшифруванням VAXY (A!) та VAXYN (AN!).
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Рис. 10. Контрольне зображення суми відновлених дешифрованих (ліворуч)
та суми криптограм (праворуч) з масштабним коефіцієнтом 0,5
без внесення перекручувань у криптограми.

Однак за наявності ключів відновлена дешифруванням матриця ASB_V, тобто набір зрізів, не тільки дає змогу прочитати і здогадатись про оригінальне зображення А, а
й за його конкатенацією зрізів, а саме ASB_Vv, відновити матрицю RRR, а з цієї матриці
за допомогою обернених перестановок знайти матрицю ARR_V, тобто матрицю завад
GO. Внесення змін у криптограми, тобто формування замість CAXY криптограми
CAXYG, відбувалось додаванням за модулем 2 матриць C_ASB та GO (матриця завад),
утворенням спільної матриці ASBG, що є конкатенацією восьми матриць бітових зрізів
CAXYG, що еквівалентне змінам деяких бітів молодших бітових зрізів.

Рис. 11. Матриця завад GG та сформовані нею конкатенації зрізів криптограм.
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Рис. 12. Результати моделювання в ході розшифрування
ушкоджених завадами криптограм.
Відновлені конкатенації бітових зрізів, різницеві матриці для пошуку завад.

Рис. 13. Контрольне зображення суми криптограм (ліворуч) та суми відновлених
дешифрованих зображень (праворуч) з масштабним коефіцієнтом 0,5
у випадку внесення перекручувань у криптограми.
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Рис. 14. Відновлені зображення A та AN у випадку дії завад.

Рис. 15. Різницеві зображення для порівняння якості відновлень у разі дії завад.

Гістограми криптограм, що показані на рис. 16, 17, підтверджують збільшення міри
невизначеності (ентропії), практично аж до 7,5–7,8 біт. З рис. 16, 17 бачимо, що, незважаючи на дуже специфічну гістограму зображення А, гістограма криптограми суттєво
змінилася, і жоден її бітовий зріз, на відміну від зрізів А, не дає змоги прочитати повідомлення чи зрозуміти ТГД. Без знання ключів неможливо відновити A та AN і, як
з’ясовано в [18], уже за розмірності МК, що дорівнює 32×32, забезпечується з урахуванням сьогоднішніх методів і засобів стійкість пропонованих моделей, а в нас ключі щонайменше 128×128!, що свідчить про значний запас. Отже, результати моделювання під
час перевірки цілісності зашифрованого зображення за наявності втручань у разі використання запропонованих нами модифікованих моделей свідчать про їхню коректність.
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Рис. 16. Бітові зрізи та гістограма
криптограми CAXY.

Рис. 17. Бітові зрізи та гістограма
криптограми CAXYN.
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Дослідження та порівняння гістограми зображення А з гістограмою відновленого
зображення VAXY (у разі дії завад), що показані на рис. 18, дає підстави стверджувати
про незначні їхні відмінності. А це дає змогу за наявності ключів, і тільки, визначати ці
зміни, звичайно, що за допустимих потужностей завад (відносних змін криптограм).

Рис. 18. Порівняльний гістограмний аналіз.

Дослідження сили впливу змін чи перекручувань криптограм засвідчили, що за допустимих їхніх змін, які вносяться лише в декілька молодших їхніх зрізів, характер і вид
гістограм криптограм CAXY та CAXYG, їхні ентропійні характеристики майже не відрізняються (рис. 19, 20).

Рис. 19. Гістограма криптограми CAXY.

Зазначимо, що, виконавши конкатенацію восьми зрізів зображення А (128×128) та
восьми зрізів AN у їхню спільну блочну матрицю 4×4 ми можемо працювати з
об’єднаною матрицею розмірністю 512×512 для виконання процедури перемішування,
причому це ще більше ускладнює спроби зробити камуфляж втручань. А це створює
можливість використовувати для КП, по суті, лише один матричний ключ такої ж розмі-
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рності 512×512, оскільки його степені будуть різними і вибиратимуться на основі домовленостей про два скалярні ключі, відповідно для ліво- та правобічного множення матриць.
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Рис. 20. Гістограма криптограми CAXYG.

Рис. 21. Результати моделювання в разі формування об’єднаних у зображення I_CAS
криптограм та відновлених у спільне I_ASV.
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Результати моделювання для такого випадку показані на рис. 21. Вони також підтверджують коректну роботу запропонованих моделей та їхніх модифікацій, зручність
їхньої адаптації до розмірів зображень чи їхніх фрагментів-блоків для криптографічних
перетворень з верифікацією їхньої цілісності, зручність та простоту вибору необхідних
ключів. З урахуванням обмежень тут ми не розглядаємо ефективних процедур формування потрібних ключів та їхнього обміну, оновлення, оскільки ці питання будуть висвітлені в наступних статтях, а частково уже розглянуті в [11, 12] для деяких більш загальних їхніх видів.
Отже, результати моделювання запропонованих методів криптографічних перетворень зображень на основі використання матрично-бітової декомпозиції та матричних
моделей перестановок свідчать про їхню коректну роботу, про можливість перевіряти
цілісність об’єктів перетворень. Моделі мають високі ефективність, якість і стійкість
перетворень, підтверджені експериментами, високу швидкодію, реалізовані матричними
процесорами та адаптовані для обробки зображень різного формату і кольорових. Експериментально досліджені моделі зручні й ефективні для використання.
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SIMULATION AND RESEARCH OF CRYPTOGRAPHIC TRANSFORMATIONS
IMAGES BASED ON OF MATRIX BITPLANE DECOMPOSITION
AND MATRIX MODELS OF PERMUTATION WITH VERIFICATION INTEGRITY
V. Krasilenko, D. Nikitovich
Research Division,
Vinnitsa Social Economy Institute of University “Ukraine”,
Keletskaya Str., 86/131, Vinnitsa, 21021, Ukraine,
krasilenko@mail.ru
The results of the simulation of cryptographic transformations of images on the basis of
their decomposition into bit slices and use of modified permutation matrix models for mixing
elements of arrays and enable verification of the integrity of the established cryptogram. The direct and inverse cryptographic transformations are reduced to the matrix-matrix procedure. As
matrix keys used two of permutation matrix or their degree. It is shown how to use decomposition
and concatenation of images allows you to perform not only the transformation, but also to control the integrity of cryptograms. Experiments in Mathcad with multilevel images (128 × 128 ×
512 is the 512 elements) with a view to encrypt and decrypt using the proposed models have confirmed the relevance and benefits of the latter.
Key words: cryptographic transformation of images, matrix models, decomposition, matrixbit-slice (bit-plane) encoding, cryptogram, cryptographic system stability, matrix key, a permutation matrix, the degree of the matrix, the matrix-matrix procedure, linear algebra.

