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RESUMO

Em Criptografia Visual, a partir de uma imagem secreta, é possível gerar n 
transparências, de forma que essa imagem se torne visível quando determinada 
quantidade q≥k dessas transparências for sobreposta e completamente invisível 
caso q<k.

Foi demonstrado que este esquema é vulnerável à fraude quando k=2 e n>2. 
Os dois principais esquemas de prevenção contra fraude HCT e HT sofreram ata-
ques sobre as suas vulnerabilidades. O objetivo deste artigo é fornecer uma análise 
sobre esses ataques com base na demonstração através de experimentos das vul-
nerabilidades exploradas por eles e na apresentação de sugestões sobre possíveis 
correções aos esquemas, formando a base para a construção de um novo esque-
ma de prevenção contra fraude em Criptografia Visual.
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ABSTRACT

In Visual Cryptography, from a secret image, it is possible to generate n transparen-
cies so that the image becomes visible when a certain amount q≥k of these transparencies 
is superimposed and completely invisible case q<k.

It has been shown that this scheme is vulnerable to cheat when k=2 and n>2. The two 
main schemes of cheat prevention HCT and HT suffered attacks on their vulnerabilities. The 
purpose of this article is to provide an analysis of these attacks based on the demonstration 
by experiments of the vulnerabilities exploited by them and presentation suggestions on 
possible fixes to the schemes, forming the base for the construction of a new scheme for 
cheat prevention in Visual Cryptography.

Keywords: Visual Cryptography, Cheat, Prevention.
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INTRODUÇÃO

Uma forma útil de armazenar chaves criptográficas foi criada por Shamir 
(1979). Ele considerou que este é um problema relacionado ao compartilhamento 
de um segredo, que pode ser realizado através da divisão de um dado secreto D 
em n partes D1,...,Dn, de forma que o conhecimento de determinada quantidade q≥k 
dessas partes tornaria D facilmente calculável, porém completamente indetermina-
do caso q<k.

Este esquema foi definido por Shamir (1979) como um (k,n)Threshold Sche-
me ou (k,n)TS e é ideal em aplicações formadas por um grupo de indivíduos mutu-
amente suspeitos, com interesses conflitantes, mas que devem cooperar entre si. 
Em outras palavras, um (k,n)TS é útil quando alguma informação deve ser replica-
da ou dividida por n participantes ou locais, e protegida contra k-1 violações de se-
gurança, devido a fragilidade dos dados ou desconfiança entre esses participantes.

Sobre a desconfiança entre os participantes, Tompa e Woll (1989) adiciona-
ram a seguinte propriedade ao (k,n)TS de Shamir (1979): existe a possibilidade de 
que quaisquer k-1 participantes P1,...,Pk-1, possam construir novas partes D’1,...,D’k-1 
com o objetivo de enganar o k-ésimo participante Pk. Determinar que Pk foi enga-
nado, significa concluir que o dado secreto D’, reconstruído pela junção entre as 
partes falsas D’1,...,D’k-1 e a parte original Dk, foi considerado legal, apesar de ser 
incorreto, pois D≠D’. Com a adição desta propriedade, Tompa e Woll (1989) afirma-
ram que o esquema de Shamir (1979) é vulnerável à fraude definida por eles.

Diante deste cenário, uma abordagem visual da Criptografia sobre o (k,n)TS 
foi desenvolvida por Naor e Shamir (1995) e definida por eles como (k,n)Visual 
Cryptography Scheme ou (k,n)VCS. A partir de uma imagem secreta, composta por 
pixels pretos e brancos, é possível gerar n transparências, de forma que essa ima-
gem se torne visível quando determinada quantidade q≥k dessas transparências 
for sobreposta e completamente invisível caso q<k. Uma abordagem interessante 
que descreve o relacionamento entre o (k,n)TS e o (k,n)VCS foi realizada por Stin-
son (1999).

Devido a sua simplicidade, um (k,n)VCS pode ser utilizado por qualquer pes-
soa sem conhecimento prévio sobre Criptografia e sem a utilização de qualquer tipo 
de processamento computacional na reconstrução da imagem secreta, pois esse 
processo é realizado diretamente pelo sistema visual humano.

Um (k,n)VCS com determinadas configurações de k e n, mais especificamen-
te quando k=2 e n>2 é vulnerável à fraude defi nida por Tompa e Woll (1989) e apli-é vulnerável à fraude defi nida por Tompa e Woll (1989) e apli-vulnerável à fraude definida por Tompa e Woll (1989) e apli-
cada no contexto da Criptografia Visual por Horng et al. (2006), pois eles demons-
traram que n-1 participantes desonestos são capazes de fraudar a imagem secreta 
em um (2,n>2)VCS quando trabalham em conjunto com o objetivo de enganar o 
participante honesto.

A fraude pode ser evitada, se o n-ésimo participante for capaz de suspeitar 
que as transparências dos outros n-1 participantes não são originais ou que a ima- não são originais ou que a ima- ou que a ima-
gem reconstruída após uma sobreposição não é verdadeira. De acordo com Horng 
et al. (2006), a solução natural para o problema da fraude deve ser obtida através 
do conceito de autenticação em Criptografia Visual, introduzido por Naor e Pinkas 
(1997). Este tipo de esquema é conhecido como Authentication Based Cheating 
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Prevention Scheme ou ABCPS e fornece aos participantes a capacidade de verifi-
car a integridade das outras transparências antes que o processo de reconstrução 
da imagem secreta seja realizado.

Algumas vantagens e desvantagens em relação a um ABCPS podem ser veri-
ficadas. Duas vantagens foram apresentadas por Cimato e Yang (2011). A primeira 
está relacionada com o fato de que a verificação de integridade das transparências 
é opcional e pode ser realizada apenas quando algum participante suspeita de 
fraude. A segunda vantagem está relacionada com a geração das transparências 
de verificação, que deve ser realizada após a geração das transparências originais. 
Por este motivo, qualquer estrutura de acesso pode ser transformada em um es-
quema de prevenção contra fraude. Duas desvantagens foram apresentadas por 
Liu, Wu e Lin (2011) e Cimato e Yang (2011). De acordo com Liu, Wu e Lin (2011), 
um ABCPS requer transparências extras de verificação, recurso que inevitavelmen-
te aumenta a carga sobre os participantes. Cimato e Yang (2011) afirmaram que 
não é possível realizar uma prova formal de segurança para este tipo de esquema.

Os dois principais esquemas de prevenção contra fraude são do tipo ABCPS 
e foram desenvolvidos por Horng et al. (2006) e Hu e Tzeng (2007). Neste artigo, 
esses dois esquemas serão chamados de HCT e HT, respectivamente, como re-
ferência às iniciais dos seus criadores. Sobre o esquema de prevenção HCT, dois 
ataques foram realizados, por Hu e Tzeng (2007) e por Liu, Wu e Lin (2011). Sobre 
o esquema de prevenção HT, um ataque foi realizado por Liu, Wu e Lin (2011).

Devido aos ataques realizados, um (2,n)VCS baseado em um dos esquemas 
de prevenção HCT ou HT permanece vulnerável à fraude. O projeto de um esque-
ma de prevenção deve fornecer a capacidade de detecção da fraude com suporte 
adicional aos aspectos de segurança relacionados com a proteção contra os ata-
ques realizados sobre os esquemas HCT e HT.

O objetivo deste artigo é fornecer uma análise sobre os ataques realizados con-
tra o HCT e o HT, com base na demonstração através de experimentos das vulne-
rabilidades exploradas por eles e na apresentação de sugestões sobre possíveis 
correções aos esquemas. Esta análise forma a base para a construção de um novo 
esquema de prevenção contra fraude em Criptografia Visual.

ALGUMAS CONSTRUÇÕES EM CRIPTOGRAFIA VISUAL

O esquema de Criptografia Visual construído por Naor e Shamir (1995) presu-
me que uma imagem secreta deve ser composta por uma coleção de pixels pretos 
e brancos. Um pixel da imagem secreta é representado em cada transparência por 
uma coleção de m subpixels pretos e brancos, chamada de bloco B. O sistema 
visual humano interpreta as cores dos blocos como tons de cinza, definidos pela 
contribuição média dos subpixels pretos e brancos. A estrutura deste esquema é 
apresentada na Figura 1.
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Figura 1: Fluxo para a construção de T0,...,Tn-1. Adaptação. (CIMATO e YANG, 2011).

A partir de uma estrutura de acesso definida pelos parâmetros k e n, é possí-
vel construir duas matrizes binárias de dimensões nxm, denominadas S0 e S1, com 
elementos sij, onde sij=1 se o j-ésimo subpixel da i-ésima transparência for preto. 
O parâmetro m indica o número de subpixels em um bloco e representa a perda 
de resolução da imagem secreta em comparação com a imagem reconstruída pela 
sobreposição das transparências.

O resultado da combinação dos blocos correspondentes a um determinado 
pixel da imagem secreta, quando as transparências T0,...,Tn-1 são sobrepostas é 
equivalente ao resultado da operação booleana OU das linhas i0,...,in-1 de S0 ou S1. 
Após a construção das matrizes S0 e S1, o esquema define duas coleções de ma-
trizes binárias de dimensões nxm, denominadas C0 e C1 e formadas por todas as 
matrizes obtidas pelas permutações das colunas de S0 e S1.

A etapa seguinte é a construção das transparências T0,...,Tn-1. Sejam os blo-
cos BT0

p,...,B
Tn-1

p das transparências T0,...,Tn-1, que correspondem ao p-ésimo pixel 
da imagem secreta IS. Para construir BT0

p,...,B
Tn-1

p quando o p-ésimo pixel for bran-
co, o esquema escolhe aleatoriamente uma das matrizes em C0, e para construir 
BT0

p,...,B
Tn-1

p quando o p-ésimo pixel for preto, o esquema escolhe aleatoriamente 
uma das matrizes em C1. Nos dois casos, a matriz escolhida pelo esquema para 
codificar o p-ésimo pixel da imagem secreta IS define em cada linha i, as cores dos 
m subpixels do bloco BTi

p.
Uma construção especial foi definida por Naor e Shamir (1995) como (2,n)

VCS. Nesta estrutura, as duas matrizes S0 e S1 possuem dimensões nxm, onde 
m=n, e são construídas da seguinte forma: a matriz S0 possui o valor 1 em todas as 
posições da primeira coluna e o valor 0 nas posições referentes às outras colunas; 
e a matriz S1 possui o valor 1 em todas as posições de sua diagonal principal e o 
valor 0 nas outras posições.

Neste artigo será utilizada a construção de um (2,3)VCS como base para a re-
alização dos próximos experimentos. Os participantes convidados são os famosos 
personagens do mundo da Criptografia: Alice, Bob e Carol.

As duas matrizes S0 e S1 são construídas em um (2,3)VCS de acordo com as 
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definições apresentadas para um (2,n)VCS. Os parâmetros utilizados serão m=3 
e α=1/2. Alice, Bob e Carol devem receber as transparências TA, TB e TC, respecti-
vamente. As construções possíveis de BTA

p, B
TB

p e BTC
p podem ser visualizadas na 

Tabela 1.

Tabela 1: Construções de BTA
p, B

TB
p e BTC

p em um (2,3)VCS com m=3.

No primeiro caso da Tabela 1, o p-ésimo pixel da imagem secreta IS é bran-
co. Ele pode ser codificado de três formas diferentes, com probabilidade 1/3 de 
ocorrência, expandido nos blocos BTA

p, B
TB

p e BTC
p, que se equivalem nos blocos re-

sultantes das sobreposições BTA
p+BTB

p, B
TA

p+BTC
p e BTB

p+BTC
p. No segundo caso da 

Tabela 1, o p-ésimo pixel da imagem secreta IS é preto. Ele pode ser codificado de 
seis formas diferentes, com probabilidade 1/6 de ocorrência, expandido nos blocos 
BTA

p, B
TB

p e BTC
p, que se complementam nos blocos resultantes das sobreposições 

BTA
p+BTB

p, B
TA

p+BTC
p e BTB

p+BTC
p. O resultado do experimento é apresentado na Fi-

gura 2.

Figura 2: Demonstração de TA+TB=IS TA+TC=IS e TB+TC=IS no (2,3)VCS.

O esquema de construído por Naor e Shamir (1995) codifica somente uma 
imagem secreta. No entanto, a Criptografia Visual pode tratar da codificação de 
múltiplas imagens. O esquema desenvolvido por Shyu et al. (2007), codifica n ima-
gens secretas IS0,...,ISn-1 em duas tranparências circulares T0 e T1.
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Este esquema requer a construção de T0 e T1 como cilindros, de forma que 
cada Ti seja obtido através da junção entre suas extremidades laterais. A sobrepo-
sição entre T0 e T1 é realizada através de um encaixe de T0 em T1. A reconstrução 
de IS0,...,ISn-1 pode ser obtida através de n posicionamentos diferentes de T0 em 
relação à T1. O posicionamento de cada sobreposição deve ser obtido através da 
rotação em θ=360º/n graus de T0, com relação ao posicionamento anterior.

Cada ISj é reconstruída através da sobreposição entre T0 e T1, denotada por 
T0

θxj⊗T1, que representa o posicionamento de T0 encaixado em T1 com rotação de 
T0 em n ângulos diferentes, definidos por θxj.

Neste caso, é possível convidar somente Alice e Bob para que recebam as 
transparências circulares TA e TB, codificadas por três imagens secretas IS0, IS1 e 
IS2. Eles podem reconstruir IS0 através da sobreposição TA

0°⊗TB, IS1 através da 
sobreposição TA

120°⊗TB e IS2 através da sobreposição TA
240°⊗TB. O resultado do 

experimento que demonstra a construção das transparências e o resultado das 
sobreposições considerando esta configuração é apresentado na Figura 3.

Figura 3: Demonstração de TA
0°⊗TB=IS0, TA

120°⊗TB=IS1 e TA
240°⊗TB=IS2.

EXECUÇÃO DA FRAUDE NO (2,N>2)VCS

O conceito sobre fraude definido por Tompa e Woll (1989) identificou uma 
vulnerabilidade no esquema de Shamir (1979). Uma abordagem sobre este con-
ceito foi realizada por Horng et al. (2006) no contexto da Criptografia Visual, mais 
especificamente no (2,n)VCS, quando n>2. O fluxograma de execução da fraude é 
apresentado na Figura 4.

Figura 4: Fluxo para a construção de T’0,...,T’n-2 no (2,n>2)VCS.
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De acordo com Horng et al. (2006), os participantes de um (2,n)VCS P0,...,Pn-2, 
são capazes de se reunir para construir as transparências falsas T’0,...,T’n-2, e assim 
enganar o participante Pn-1 durante o processo de sobreposição entre a sua trans-
parência original Tn-1 e qualquer uma das transparências falsas T’0,...,T’n-2.

Neste cenário, Alice, Bob e Carol devem receber as transparências TA, TB e 
TC, respectivamente. Supondo que o desejo de Alice e Bob seja enganar Carol, 
então eles devem construir suas transparências falsas T’A e T’B através da transfor-
mação de BTA

p em BT’A
p, denotada por BTA

p→BT’A
p, e de BTB

p em BT’B
p, denotada por 

BTB
p→BT’B

p, com base no bloco BTC
p que Alice e Bob são capazes de prever. Cada 

transformação deve ser realizada com base no p-ésimo pixel da IS. A imagem falsa 
IF será reconstruída quando as transparências falsas de Alice e Bob T’A e T’B forem 
sobrepostas com a transparência original de Carol TC.

Caso o p-ésimo pixel da IS seja igual ao p-ésimo pixel da IF, então BTA
p será 

igual a BT’A
p, ou BTA

p=BT’A
p e BTB

p será igual a BT’B
p, ou BTB

p=BT’B
p. Caso o p-ésimo 

pixel da IS seja diferente do p-ésimo pixel da IF, então Alice e Bob devem comparar 
BTA

p e BTB
p, para que possam inferir sobre a BTC

p. Em seguida, eles devem realizar 
as transformações BTA

p→BT’A
p e BTB

p→BT’B
p, para que o bloco resultante de cada 

sobreposição BTA
p+BT’A

p e BTB
p+BT’B

p, reconstrua o p-ésimo pixel da IF.
Os participantes Alice, Bob e Carol devem receber as transparências TA, TB e 

TC, respectivamente. Os parâmetros utilizados serão m=3 e α=1/2. Supondo que o 
desejo de Alice e Bob seja enganar Carol, então eles devem construir suas transpa-
rências falsas T’A e T’B através das transformações BTA

p→BT’A
p e BTB

p→BT’B
p, quando 

o p-ésimo pixel da IS for diferente do p-ésimo pixel da IF. O resultado deste experi-
mento pode ser visualizado na Figura 5.

Figura 5. Demonstração de T’A+TC=IF e T’B+TC=IF no (2,3)VCS.

ESQUEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA FRAUDE

Os esquemas de prevenção apresentados neste artigo são do tipo ABCPS e 
foram desenvolvidos por Horng et al. (2006) e Hu e Tzeng (2007). Nos esquemas 
HCT e HT, os participantes P0,...,Pn-1 recebem transparências originais T0,...,Tn-1 e 
transparências extras de verificação V0,...,Vn-1. Cada transparência Vi é utilizada 
para verificar a integridade da transparência Tj, onde 0≤j<n e j≠i. Cada participante 
Pi deve enviar ao esquema, através de canais seguros, uma imagem de verificação 
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IVi para ser autenticada durante a verificação de integridade das transparências 
dos outros participantes.

No esquema HCT, a construção de T0,...,Tn-1 é baseada em um (k,n)VCS, e 
a construção de V0,...,Vn-1 é baseada em um (2,2)VCS. Cada Vi é dividida em n-1 
regiões Rij, onde 0≤j<n e j≠i, de forma que a sobreposição Vi+Tj deve reconstruir IVi 
na região Rij. A estrutura deste esquema é apresentada na Figura 6.

Figura 6: Fluxo para a construção de T0,...,Tn-1 e V0,...,Vn-1 no HCT. Adaptação. (CIMATO e YANG, 2011).

Portanto, ao utilizar o HCT, Alice, Bob e Carol recebem, além de TA, TB e TC, 
as transparências VA, VB e VC, respectivamente. Carol é capaz de verificar a inte-
gridade de TA e TB através de VC. Horng et al. (2006) definiram que o processo é 
composto pelas fases de inicialização, autenticação e decodificação.

Na inicialização, Alice, Bob e Carol escolhem individualmente IVA, IVB e IVC 
e as enviam com segurança ao esquema. Em seguida, na fase de autenticação, 
Carol sobrepõe VC com TA ou TB. Caso IVC não seja reconstruída em alguma região 
de VC, Carol deve rejeitar a transparência do outro participante. Por outro lado, se a 
autenticação de IVC for efetuada com sucesso, Carol pode realizar a sobreposição 
TC+TA ou TC+TB e concluir a fase de decodificação.

Como os participantes supostamente desonestos Alice e Bob não conhecem 
IVC, então a probabilidade de que eles possam construir T’A e T’B que sejam apro-
vadas pela verificação de Carol, realizada por VC+T’A e VC+T’B foi descartada por 
Horng et al. (2006). O resultado do experimento é apresentado na Figura 7.
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Figura 7. Demonstração de T’A+VC≠IVC e T’B+VC≠IVC no HCT.

No esquema HT, a construção de T0,...,Tn-1 é baseada em uma versão adapta-é baseada em uma versão adapta-adapta-
da do (k,n)VCS, através da adição de 2 colunas em cada matriz S0 e S1, de forma 
que cada pixel da imagem secreta seja expandido em m+2 subpixels, e a constru-
ção de V0,...,Vn-1 é baseada em um (2,2)VCS, realizado entre os pixels das duas co-é baseada em um (2,2)VCS, realizado entre os pixels das duas co-VCS, realizado entre os pixels das duas co-
lunas concatenadas a S0 e S1 de Ti, e os pixeis correspondentes em Vi. A estrutura 
deste esquema é apresentada na Figura 8.

Figura 8: Fluxo para a construção de T0,...,Tn-1 e V0,...,Vn-1 no HT. Adaptação. (CIMATO e YANG, 2011).

Para construir T0,...,Tn-1 e V0,...,Vn-1, o esquema deve gerar as versões expan-
didas M0 e M1 das matrizes S0 e S1, respectivamente. Cada matriz expandida possui 
dimensões de nx(m+2) elementos, e é composta pela concatenação entre a matriz 
correspondente S0 ou S1, com duas colunas de bits, da seguinte forma:
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Cada pixel de IVi deve ser representado por m0 ou m1 na posição correspon-
dente em Vi. As matrizes m0 e m1 definem cada bloco BVi

p, possuem dimensões de 
1x(m+2) elementos e são definidas da seguinte forma:

Desta forma, os dois primeiros subpixels de BT0
p,...,B

Tn-1
p e de BT0

p,...,B
Tn-1

p 
codificam IV0,...,IVn-1 através de um (2,2)VCS. A última etapa consiste na aplicação 
de uma permutação para cada conjunto de blocos BT0

p,...,B
Tn-1

p,B
V0

p,...,B
Vn-1

p, corres-
pondente ao p-ésimo pixel da IS.

Como as posições dos subpixels utilizados na autenticação são iguais, Hu e 
Tzeng (2007) afirmaram que, caso Pi conheça T0,...,Tn-1, ainda assim ele não será 
capaz de definir as posições dos subpixels pretos de IVj, e por isso não será capaz 
de construir T’i que passe na verificação T’i+Vj realizada por Pj.

Sob o ponto de vista de Alice, Bob e Carol, as duas principais diferenças entre 
os esquemas de prevenção HCT e HT estão relacionadas com as dimensões das 
transparências T0,...,Tn-1 e V0,...,Vn-1, que no HT são maiores, devido à adição dos 
subpixels de autenticação, e com a reconstrução de IVi, definida pela sobreposição 
Vj+Ti, que no HCT ocupa somente a região Rij, e no HT ocupa toda a extensão de 
Vi. O resultado do experimento é apresentado na Figura 9.

Figura 9: Demonstração de TA+VC=IVC e TB+VC=IVC no HT.

ATAQUES AOS ESQUEMAS DE PREVENÇÃO HCT E HT

O primeiro ataque ao esquema HCT foi realizado por Hu e Tzeng (2007). Eles 
definiram que, caso um participante qualquer Pj conheça a localização de Rij em 
Vi, onde j≠i, então Pj será capaz de criar T’j, de forma que, caso BTj

p possua loca-
lização correspondente a Rij, então BTj

p=BT’j
p, e caso BTj

p não possua localização 
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correspondente a Rij, então a construção de BT’j
p poderá ser realizada com base 

na IF, de acordo com transformação BTj
p→BT’j

p. Desta forma, Pi autenticará a IVi 
reconstruída em Rij após a verificação T’j+Vi e deverá acreditar que T’j é verdadeira.

Portanto, se Alice descobrir a localização de RCA em VC, então ela será ca-
paz de construir T’A, de forma que, caso BTA

p possua localização correspondente 
a RCA, então BTA

p=BT’A
p, e caso BTA

p não possua localização correspondente a RCA, 
então BTA

p→BT’A
p. De forma semelhante, se Bob descobrir a localização de RCB em 

VC, então ele será capaz de construir T’B, de forma que, caso BTB
p possua locali-

zação correspondente a RCB, então BTB
p=BT’B

p, e caso BTB
p não possua localização 

correspondente a RCB, então BTB
p→BT’B

p.
Para realizar este ataque, Alice e Bob não precisam trabalhar em conjunto. 

Em qualquer um dos casos, Carol autenticará a IVC reconstruída em RCA ou RCB, 
após realizar uma das verificações T’A+VC ou T’B+VC, e será enganada por Alice ou 
Bob ao acreditar na autenticidade de T’A ou T’B. O resultado de um experimento que 
demonstra esta vulnerabilidade no HCT é apresentado na Figura 10.

Figura 10: Demonstração de T’A+VC=IVC e T’B+VC=IVC no HCT com modificação parcial de TA e TB. 

O segundo ataque ao esquema HCT foi realizado por Liu, Wu e Lin (2011). A 
vulnerabilidade que este ataque explora afeta a confidencialidade da IS, pois de-
monstra que qualquer participante é capaz reconstruí-la individualmente. Trata-se 
de uma falha mais grave que a identificada por Hu e Tzeng (2007).

Sabe-se que Pi possui Ti e Vi, e conhece IVi. Cada Tj foi codificada com Vi por 
um (2,2)VCS na região Rij, sendo IVi a imagem utilizada nesta codificação. Portan-
to, é possível afirmar que Pi é capaz de reconstruir a parte de Tj correspondente a 
Rij, a partir de Vi e IVi. A sobreposição desta reconstrução parcial com Ti revela em 
Rij, parte da IS. A repetição do processo para as n-2 regiões em Vi permitirá que o 
participante Pi recupere IS individualmente.
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Esta vulnerabilidade é muito interessante, tanto para Alice quanto para Bob, que 
são os participantes desonestos. Por exemplo, é possível assumir que Alice realize 
este ataque. Ela possui TA e VA, e conhece IVA. Sabe-se que partes de TB e de TC fo-
ram codificadas com VA por um (2,2)VCS em RAB e RAC, respectivamente, e que IVA é 
utilizada nesta codificação. Então, Alice é capaz de reconstruir as partes de TB e TC, 
correspondentes a RAB e RAC, respectivamente, a partir de VA e IVA.

A sobreposição da reconstrução parcial de TB com TA revela metade da IS em 
RAB. Da mesma forma, a sobreposição da reconstrução parcial de TC com TA revela em 
RAC a outra metade da IS. A transparência construída por Alice, composta pela conca-
tenação das reconstruções parciais de TB e TC correspondentes a RAB e RAC, respecti-
vamente, será nomeada como RPA. Dois experimentos que demonstram a exploração 
desta vulnerabilidade no HCT serão apresentados na Figura 11 e na Figura 12.

Figura 11: Demonstração de TA+RPA≠IS no HCT com IVA predominantemente branca.

A principal diferença entre os experimentos demonstrados na Figura 11 e na 
Figura 12 é a definição da IVA, que interfere nos resultados dos ataques. No expe-
rimento demonstrado na Figura 11, Alice escolheu uma imagem de cor predomi-
nantemente branca para ser a IVA. No experimento demonstrado na Figura 12, ela 
escolheu uma imagem de cor predominantemente preta para ser a IVA.

Esta diferença entre as imagens escolhidas por Alice em cada experimento 
interferiu nos resultados obtidos por ela. No experimento demonstrado na Figura 
11, é possível observar que a IS não pode ser identificada visualmente através 
da sobreposição TA+RPA. No entanto, o experimento demonstrado na Figura 12 
revela o resultado que realmente interessa para Alice. Ele indica a possibilidade 
de reconstrução da IS individualmente, pois neste caso a IS pode ser identificada 
visualmente através da sobreposição TA+RPA.
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Figura 12: Demonstração de TA+RPA=IS no HCT com IVA predominantemente preta.

Portanto, é possível realizar uma análise preliminar sobre os experimentos 
demonstrados na Figura 11 e na Figura 12. Para que Alice realize o ataque com 
sucesso, é necessário que a IVA escolhida seja predominantemente composta por 
pixels pretos. Quanto maior for a quantidade de pixels pretos em IVA, melhor será 
a identificação visual que Alice poderá realizar sobre a IS, através de TA+RPA. Uma 
análise mais detalhada sobre este ataque será apresentada na próxima Seção.

O ataque ao esquema HT foi realizado por Liu, Wu e Lin (2011). Sabe-se que 
cada linha das matrizes M0 e M1 são formadas pela concatenação dos dois subpi-dois subpi-
xels de autenticação com a linha correspondente nas matrizes S0 e S1, respectiva-
mente, e que as posições desses dois subpixels são iguais nos blocos BT0

p,...,B
Tn-1

p. 
Então, Liu, Wu e Lin (2011) afirmaram que, se os participantes desonestos P0,...,Pn-2 
forem capazes de localizar essas posições em BT0

p,...,B
Tn-2

p, então eles poderão re-
plicá-los em BT’0

p,...,B
T’n-2

p, para que possam modificar os subpixels restantes, cons-
truídos pela matriz S0 ou S1, através das transformações definidas no processo de 
execução da fraude. A repetição deste procedimento para cada pixel resultaria em 
transparências T’0,...,T’n-2, que passariam pela verificação da vítima Pn-1.

As posições dos dois subpixels de autenticação podem ser mapeadas em 
BT’0

p,...,B
T’n-2

p, da seguinte forma: sabe-se que em BTi
p um dos subpixels é preto e o 

outro é branco, e que esses dois subpixels formam um (2,2)VCS com BVi
p. Em BVi

p 
há dois subpixels na mesma posição que os subpixels de autenticação em BTi

p. Um 
desses subpixels em BVi

p é preto. O detalhe a ser observado é que este subpixel 
preto é único em BVi

p, e todos os outros subpixels restantes são brancos.
Portanto, caso o p-ésimo pixel em IVi seja branco, o subpixel preto em BVi

p 
será relacionado ao subpixel preto de autenticação em BTi

p. Caso o p-ésimo pixel 
em IVi seja preto, o subpixel preto em BVi

p será relacionado ao subpixel branco de 
autenticação em BTi

p. Como o bloco BVi
p possui um subpixel preto e todos os outros 

brancos, então um participante desonesto Pi será capaz de localizar somente a 
posição do subpixel de autenticação em BTi

p correspondente subpixel preto de BVi
p.
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Os participantes desonestos P0,...,Pn-2 podem obter todas as posições dos 
subpixels de autenticação pretos e brancos pela escolha combinada de IV0,...,IVn-2 
com cores complementares. Este procedimento permitirá que eles localizem as po-
sições de todos os subpixels de autenticação em BT0

p,...,B
Tn-2

p. O mapeamento re-
sultante deste procedimento realizado para cada pixel da IS, permite que P0,...,Pn-2 
construam T’0,...,T’n-2 através do processo de execução da fraude em um (2,n)VCS.

É possível supor que Alice e Bob combinem a escolha de IVA e IVB. Então, 
eles poderiam localizar as posições dos subpixels de autenticação em BTA

p e BTB
p, 

através da análise de BVA
p e BVB

p. O resultado do experimento é apresentado na 
Figura 13 e na Figura 14. 

Figura 13: Demonstração de TA+VC=IS e TB+VC=IS no ataque ao HT.

Em seguida, eles replicaram esses subpixels em BT’A
p e BT’B

p, para que pu-
dessem modificar os subpixels restantes seguindo as transformações BTA

p→BT’A
p e 

BTB
p→BT’B

p, necessárias para a execução da fraude. Ao repetir este procedimento 
para cada pixel da IS, Alice e Bob poderiam construir T’A e T’B, que passariam pela 
verificação de Carol. O experimento apresentado na Figura 14 demonstra que a IVC 
foi reconstruída após as sobreposições T’A+VC e T’B+VC.

Figura 14: Demonstração de T’A+VC=IVC, T’B+VC=IVC, T’A+TC=IF e T’B+TC=IF, no ataque ao HT.
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ANÁLISE SOBRE OS ATAQUES AOS ESQUEMAS DE PREVENÇÃO HCT E HT

A verificação da integridade fornecida pelo esquema de prevenção HCT fun-
cionou corretamente. A fraude demonstrada no experimento da Figura 5 poderia ser 
detectada. O experimento demonstrado na Figura 7 confirmou que Carol tornou-se 
capaz de verificar a integridade de TA ou TB, caso ela suspeite que essas transpa-
rências não são originais ou que a imagem reconstruída após as sobreposições 
TA+TC ou TB+TC não é verdadeira. No entanto, Hu e Tzeng (2007) e Liu, Wu e Lin 
(2011) identificaram vulnerabilidades no esquema HCT.

O primeiro ataque ao esquema de prevenção HCT, realizado por Hu e Tzeng 
(2007) foi demonstrado na Figura10. Neste experimento, Alice construiu T’A de for-
ma que cada BTA

p correspondente a RCA não fosse alterado. O resultado foi a re-
construção de IVA após a verificação realizada por Carol, através da sobreposição 
T’A+VC. Ainda neste experimento, Bob construiu T’B de forma que cada BTB

p corres-
pondente a RCB não fosse alterado. O resultado foi a reconstrução de IVB após a 
verificação realizada por Carol, através da sobreposição T’B+VC. O sucesso de Alice 
e Bob neste ataque requer o conhecimento das regiões RCA e RCB, que verificam a 
integridade de TA e TB, respectivamente.

Esta vulnerabilidade explorada por Hu e Tzeng (2007) poderia ser soluciona-
da se Carol fosse capaz de verificar a integridade de toda a extensão de TA, TB,T’A 
e T’B. Embora a solução para esta vulnerabilidade seja clara, há diversas formas de 
implementá-la. Uma delas foi desenvolvida por Hu e Tzeng (2007), mas também 
possui vulnerabilidades.

A implementação da correção sugerida neste artigo requer que as dimen-
sões de Vi sejam maiores que as de Ti, e que seja utilizado algum mecanismo de 
deslocamento das transparências durante as verificações, devido à diferença de 
dimensões entre Ti e Vi. Mais especificamente, deve ser desenvolvida uma versão 
adaptada do esquema de Shyu et al. (2007), como mecanismo de construção da 
transparência circular que forneceria para Carol a capacidade de verificar a integri-
dade de TA, TB, T’A e T’B, através de uma determinada quantidade de sobreposições 
obtidas com algumas rotações de VC. 

O segundo ataque ao esquema de prevenção HCT, realizado por Liu, Wu e 
Lin (2011) foi demonstrado na Figura 11 e na Figura 12. Este ataque presume que 
Alice seja capaz de reconstruir as partes de TB e TC, correspondentes a RAB e RAC, 
respectivamente, a partir de VA e IVA. Para que este ataque seja realizado com su-
cesso, é necessário que Alice escolha sua imagem de verificação IVA predominan-
temente composta por pixels pretos. Quanto maior for a quantidade de pixels pretos 
em IVA, melhor será a identificação visual sobre a reconstrução da IS, realizada 
através da sobreposição TA+RPA.

Há uma relação entre esta vulnerabilidade e o processo de construção da VA 
no HCT. A cor resultante das sobreposições entre BVA

p+BTB
p ou BVA

p+BTC
p é definida 

pelo posicionamento do subpixel preto em BTB
p ou BTC

p, respectivamente, pois a 
construção de BVA

p identifica o único subpixel preto em BTB
p na região RAB ou BTC

p 
na região RAC, quando o p-ésimo pixel em IVA for preto. No entanto, a construção 
de BVA

p identifica aleatoriamente um dos subpixels brancos em BTB
p na região RAB 

ou BTC
p na região RAC, quando o p-ésimo pixel em IVA for branco. Esta aleatoriedade 
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gera incerteza no ataque realizado por Alice.
Portanto, quanto maior for o número de pixels pretos em IVA, maior será a 

quantidade de blocos reconstruídos corretamente em RPA, e maior também será a 
possibilidade de sucesso na identificação visual da IS, realizada por Alice, após a 
reconstrução obtida pela sobreposição TA+RPA.

Esta vulnerabilidade explorada por Liu, Wu e Lin (2011) poderia ser corrigida 
pela inclusão no esquema de um módulo capaz de validar IVA, IVB e IVC, através da 
limitação da quantidade de pixels pretos contidos em cada imagem de verificação. 
Adicionalmente, o módulo deve ser capaz de inverter as cores de todos os pixeis de 
qualquer imagem de verificação que possua a quantidade de pixels pretos superior 
ao limite estabelecido. Esta função tornaria dispensável a rejeição das imagens 
reprovadas na validação.

No caso de Alice, o módulo seria ativado quando ela informasse IVA. Neste 
momento, o módulo deveria realizar uma simples contagem dos pixels pretos em 
sua imagem de verificação. Se a quantidade for superior a uma porcentagem pre-
definida do total de pixels da imagem, então o módulo deveria inverter a cor de 
todos os pixels de IVA, da seguinte forma: os pixels pretos se tornarão brancos e os 
pixels brancos se tornarão pretos. Alguns exemplos de execução do módulo de va-
lidação com o limite predefinido de 50% são apresentados na Tabela 2, onde cada 
imagem de verificação no estado inicial é definida por IVI, e cada imagem resultante 
após a validação do módulo é definida por IVR.

Tabela 2: Validação de algumas imagens de verificação.

A verificação da integridade fornecida pelo esquema de prevenção HT funcio-ão da integridade fornecida pelo esquema de prevenção HT funcio- prevenção HT funcio-
nou corretamente. Neste caso, a fraude demonstrada no experimento da Figura 5 
não pode ser realizada. Além disso, o esquema de prevenção HT é seguro diante 
dos ataques realizados contra o esquema HCT, demonstrados na Figura 10, na 
Figura 11 e na Figura 12, pois cada verificação VC+TA e VC+TB ocupa toda a área 
de VC, e o processo de construção de VC é baseado em um (2,2)VCS independente 
da construção de TC, através da adição de subpixels especificamente relacionados 
com o processo de autenticação das imagens de verificação. No entanto, Liu, Wu e 
Lin (2011) identificaram uma vulnerabilidade no esquema HT.

O ataque ao esquema de prevenção HT, realizado por Liu, Wu e Lin (2011), 
foi demonstrado na Figura 13 e na Figura 14. Nesse experimento, Alice e Bob com-
binaram a escolha de IVA e IVB e se tornaram capazes de localizar as posições dos 
subpixels de autenticação em BTA

p e BTB
p, através da análise de BVA

p e BVB
p. Após 

repetir este procedimento para cada pixel da IS, eles construíram T’A e T’B, pelas 
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transformações BTA
p→BT’A

p e BTB
p→BT’B

p sobre os subpixels restantes. Desta forma, 
T’A e T’B passaram na verificação de Carol, realizada por VC+T’A e VC+T’B.

Esta vulnerabilidade explorada por Liu, Wu e Lin (2011) indica a qualquer 
projeto sobre um novo esquema de prevenção contra fraude que a utilização de 
subpixels especificamente na autenticação das imagens de verificação tornará o 
esquema vulnerável à fraude demonstrada na Figura 5, se Alice e Bob consegui-
rem localizar as posições dos subpixels de autenticação em BTA

p e BTB
p. A correção 

sobre a vulnerabilidade do HT sugerida neste artigo é a utilização de subpixels 
extras, com a definição aleatória dos subpixels de autenticação em um bloco, além 
de um mecanismo de permutação baseado em múltiplas imagens de verificação, 
que invalidaria qualquer combinação entre Alice e Bob, por tornar indeterminado o 
conhecimento que possuem sobre as transparências de Carol.

CONCLUSÃO

Neste artigo foi apresentada uma análise sobre os ataques aos principais 
esquemas de prevenção contra fraude em Criptografia Visual, desenvolvidos por 
Horng et al. (2006) e Hu e Tzeng (2007), com base na demonstração através de 
experimentos das vulnerabilidades exploradas por eles e na apresentação de su-
gestões sobre possíveis correções aos esquemas HCT e HT, que os tornariam 
seguros contra os ataques identificados.

A análise apresentada neste artigo forneceu a base do projeto para o desen-
volvimento de um novo esquema de prevenção contra fraude em Criptografia Visu-
al, conforme ilustrado no diagrama da Figura 15.

Figura 15: Base para o projeto de um novo esquema de prevenção contra fraude.

A adaptação do esquema que codifica múltiplas imagens, desenvolvido por 
Shyu et al. (2007) forneceria a segurança diante do ataque definido por Hu e Tzeng 
(2007) contra o HCT, através da capacidade de verificação da integridade de toda 
a extensão das transparências dos outros participantes, com base na utilização de 
transparências circulares. A adição de um módulo de validação ao projeto fornece-
ria a segurança contra o ataque definido por Liu, Wu e Lin (2011) ao HCT, através 
da capacidade de limitar a quantidade de pixels pretos nas imagens de verificação 
informadas pelos participantes. Um mecanismo de permutação do posicionamento 
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das imagens que devem ser autenticadas durante o processo de verificação das 
transparências forneceria a segurança contra o ataque definido por Liu, Wu e Lin 
(2011) sobre o HT, pois ele inviabilizaria a combinação de imagens complementares, 
e aumentaria a incerteza relacionada com as informações que os participantes de-
sonestos possuem sobre a vítima. Finalmente, o aumento da expansão dos pixels 
poderia incorporar informações adicionais, e seriam definidos aleatoriamente para 
autenticação ou construção dos blocos, fornecendo também a segurança diante do 
ataque definido por Liu, Wu e Lin (2011) contra o esquema de prevenção HT.
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