
 

 3

ЗМІСТ 
 
Список скорочень................................................................................................................... 6 
Передмова ................................................................................................................................ 9 
 
Розділ 1. Огляд і аналіз методів та засобів інфомаційних технологій  
                 для задач захисту ................................................................................................. 13 

1.1. Розв’язок системи нелінійних диференціальних рівнянь  
першого порядку за допомогою Ateb-функцій................................................... 14 

1.2. Класифікація криптографічних систем ................................................................ 18 
1.2.1. Шифр одноразового блокнота ................................................................... 20 
1.2.2. Стандарт шифрування даних (DES) .......................................................... 21 
1.2.3. Система RSA................................................................................................ 25 
1.2.4. Ймовірнісне криптування........................................................................... 26 

1.3. Використання мови PostScript як інструменту створення  
інформаційних технологій захисту ..................................................................... 28 

1.4. Аналіз інформаційних технологій у поліграфічному репродукуванні ............. 33 
1.4.1. Аналіз способів растрування...................................................................... 34 
1.4.2. Автотипний метод растрування для задач захисту.................................. 39 

Висновки до першого розділу ............................................................................................... 42 
 
Розділ 2. Розроблення інструментальних засобів для формування  
                елементів захисту ................................................................................................. 43 

2.1. Методи для реалізації обчислень гіперболічних Ateb-функцій ......................... 43 
2.2. Розроблення методу ортогональних Аteb-перетворень та їхні властивості...... 45 
2.3. Побудова ортогональних Ateb-перетворень......................................................... 47 

2.3.1. ОАП з одним параметром .......................................................................... 47 
2.3.2. ОАП з двома параметрами ......................................................................... 48 

2.4. Властивості ортогональних Ateb-перетворень з одним параметром................. 49 
2.4.1. Властивості ортогональних Ateb-перетворень з двома параметрами ..........50 
2.4.2. Ортогональні тригонометричні перетворення для Ateb-функцій........... 53 

2.5. Побудова дискретних Ateb-перетворень .............................................................. 54 
2.5.1. Одновимірне дискретне Ateb-перетворення ............................................. 54 
2.5.2. Двовимірне дискретне Ateb-перетворення ............................................... 55 

Висновки до другого розділу ................................................................................................ 56 

 



 

 4 

Розділ 3. Моделі нелінійних процесів зі збуреннями на основі  
                теорії Ateb-функцій ...............................................................................................57 

3.1. Моделі нелінійних процесів зі збуреннями..........................................................57 
3.1.1. Побудова усередненого розв’язку для збуреної  

нелінійної коливної системи ......................................................................58 
3.1.2. Побудова усередненого розв’язку для збуреної нелінійної  

коливної системи за допомогою розкладу в ряди Фур’є ........................61 
3.2. Моделювання збурених коливних систем з одним степенем вільності  

засобами Ateb-функцій..........................................................................................63 
3.3. Обґрунтування методу усереднення .....................................................................73 
3.4. Моделювання періодичних процесів у нелінійних системах  

на основі Ateb-функцій..........................................................................................74 
Висновки до третього розділу ...............................................................................................80 
 
Розділ 4. Інформаційні технології моделювання поліграфічних процесів  
                 для задач захисту .................................................................................................82 

4.1. Розроблення бітових карт за методом амплітудно-модульованого растрування ......83 
4.2. Метод частотно-модульованого растрування ......................................................86 
4.3. Формування бітової карти за методом амплітудно-модульованого  

растрування для штрихових зображень ...............................................................88 
4.4. Розроблення модифікованого автотипного методу растрування  

для покращення якості друку................................................................................91 
4.5. Автоматизована оцінка якості зображень для друкованих  

та електронних документів....................................................................................98 
4.5.1. Метод оцінки різкості для друкованих та електронних зображень .......99 
4.5.2. Метод оцінки контрасту для друкованих та електронних зображень...........104 

4.6. Реалізація модифікованого автотипного растрування ......................................107 
Висновки до четвертого розділу .........................................................................................109 
 
Розділ 5. Реалізація систем захисту та відтворення інформації ................................110 

5.1. Метод шифрування електронної інформації на основі  
гіперболічних Ateb-функцій ...............................................................................111 

5.2. Результати роботи методу шифрування на основі  
гіперболічних Ateb-функцій ...............................................................................113 

5.3. Модифікація методу шифрування одноразового блокнота 
засобами Ateb-функцій........................................................................................113 



 

 5

5.4. Метод шифрування з використанням Ateb-функцій  
та побітового додавання ..................................................................................... 116 

5.5. Ідентифікація електронних документів, захищених цифровими  
водяними знаками на основі Ateb-функцій....................................................... 122 

5.6. Підвищення рівня безпеки передавання інформації ......................................... 124 
Висновки до п’ятого розділу............................................................................................... 129 
 
Розділ 6. Захист інформації на друкованих носіях....................................................... 131 

6.1. Самоподібність фракталів – основа для заповнення фонової площини ......... 132 
6.2. Метод побудови захисної фонової сітки ............................................................ 136 
6.3. Формування захисних зображень на основі фрактальної геометрії ................ 139 
6.4. Створення захисної сітки на основі геометричних фракталів...................................... 145 

6.4.1. Створення фонового зображення на основі мозаїк Ешера............................... 147 
6.4.2. Створення фонового зображення на основі фракталу,  

генератором якого є інший фрактал ....................................................... 151 
6.5. Метод створення мультимедійних документів, захищених  

на основі ефекту муару ........................................................................................ 152 
Висновки до шостого розділу ............................................................................................. 155 
 
Розділ 7. Інформаційні технології захисту даних на електронних носіях ............... 156 

7.1. Побудова носіїв сигналу на основі Ateb-функцій  
для конфіденційних мереж зв’язку.................................................................... 156 

7.2. Cамоподібність – основа для моделювання алгоритмів  
природного формоутворення ............................................................................. 163 

Висновки до сьомого розділу.............................................................................................. 171 
 
Підсумок ............................................................................................................................... 172 
Післямова............................................................................................................................. 173 
Список літератури.............................................................................................................. 174 
Додатки................................................................................................................................. 189 
 

 


