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Мета роботи 
 
Метою роботи є розробка модифікації методу RSA такої, щоб  

- зберегти стійкість до дешифрування 

-  забезпечити повну зашумленість зображення, з метою унеможливити використання методів 

візуальної обробки зображень. 

Для досягення цієї мети пропонується використання поєднання властивостей алгоритму RSA з 

побітових операцій в програмній реалізації . 

 

Модифікація алгоритму RSA 
 

Шифрування і дешифрування по одному  рядку матриці зображення. 

Нехай P, Q пара довільних простих чисел і N = PQ.  Шифрування відбувається поелементно з 

використанням наступного перетворення елементів матриці зображення  С: 

1. Випадково вибирається натуральне e < (N) і знаходиться таке натуральне d, що виконується кон-

груенція  ed  1(mod (N)). 
2.  Будується число  

A = (e << k) + (d << l) + (e << l) + (d << k) , 

де k < 16 , l < 16 – натуральні числа такі, що k  l, символ << є операцією логічного зсуву вліво . 
3. В кожному рядку виконується логічний зсув вліво значення інтенсивності  i-го піксела,   i = 1, 2, …, 

m,  m – число елементів у рядку, за наступним правилом:  

якщо             

i mod 7 = 0 , 

то виконується логічний зсув вліво значення інтенсивності піксела на величину i mod 3;  
якщо   

i mod 11 = 1, 

то виконується логічний зсув вліво значення інтенсивності піксела на величину i mod 4.  

4. Будується число  В відніманням  від отриманого значення інтенсивності піксела  числа  (A – 3). 

5. Зашифрованим значенням  інтенсивності  i-го піксела, i = 1, 2, … , m,  m –число елементів у рядку, 

вибирається число С  В
e
 (mod N) . 

Дешифрування проводиться в порядку, протилежному до шифрування.  

Після отримання числа  Сd  (В
e
)d (mod N), виконанням протилежних операції до змісту пунктів 4), 

3), 2), 1). 

Результати наведені на рис.1 – 3. З зображення (рис.2) видно, що шифрування по одному рядку 

матриці (3) суттєво не відрізняється від шифрування по двох рядках цієї матриці. Контури в обох 

зашифрованих зображеннях відсутні. Початкові і дешифровані зображення тільки незначно відрізняються  

рівнем яскравості 

 

Висновки 
 

Запропоновані модифікації шифрування призначені для шифрування зображень в градаціях сірого і 

грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA. Вони можуть бути використані стосовно будь-

якого типу зображень, але найбільші переваги досягаються у випадку використання зображень, які 

дозволяють чітко виділяти контури. 
Обидва типи модифікацій без жодних застережень можна використати і стосовно кольорових 

зображень. Однак, незалежно від типу зображення, пропорційно до розмірності вхідного зображення, може 

зрости розмір шифрованого зображення.  

Стійкість до несанкціонованого дешифрування запропонованими   потоковою модифікацією  

забезпечується алгоритмом RSA. 
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Рис.1. Початкове зображення 

 
Рис.2. Зашифроване зображення 

         

 
Рис.3. Дешифроване зображення 

 


