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 -1استادیار ،دانشگاه علم و صنعت ایران -2 ،کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
(دریافت ،49/11/11 :پذیرش)49/10/11 :

چکیده
یک شبکه تصادفی ،آرایهای دو بعدی از پیکسلها میباشد .هر پیکسل در یک شبکه تصادفی یا کامالً شفاف و یا کامالً مات است ..تعیتی
شفاف یا ماتبودن پیکسل های یک شبکه تصادفی در یک فرآیند کامالً تصادفی انجام می شود .در ای مقاله یک روش جدید بترای رمنناتاری
چندتصویری مبتنی بر شبکههای تصادفی ارائه شده اس ..در روش ارائه شده  ،سه تصویر باینری تنهتا توستد دو شتبکه تصتادفی رمنیت اری
مییردند بهطوریکه هر یک از شبکههای تصادفی به تنهایی هیچیونه اطالعاتی از تصاویر رمنی اریشده در اختیار مهاجم قرار نمیدهند .تنها
زمانیکه هر دو شبکه تصادفی در دسترس باشند ،تصاویر باینری قابل رمنیشایی و بازسازی هستند .فرآیند رمنیشایی در روش پیشتنهادی بتا
استفاده از عملار  XORانجام میشود .نتایج بهدس.آمده از پیادهسازی روش پیشنهادی نشان داد که تصاویر بازسازیشتده از کیفیت .بصتری
باالتری نسب .به روشهای مشابه دیار برخوردار هستند.
واژههای کلیدی :رمننااری ،رمننااری چند تصویری ،شبکههای تصادفی ،کیفی .بصری

 -6مقدمه

6

با توجه به کاربرد روزافنون کامپیوتر ،حفظ امنی .و تأیید صتت.
تصتتاویر روز بتته روز اهمیتت .بتتی تتتری متتییابتتد .بستتیاری از
سرویسهای دیجیتالی نیازمند یک سطح امنیتی قابل قبول برای
ذخیرهسازی و انتقال تصاویر دیجیتالی می باشند .امروزه بتا رشتد
سریع اینترن .و شبکههای کامپیوتری در دنیای دیجیتال ،امنی.
تصاویر دیجیتالی بی از پتی متورد توجته قترار یرفتته است..
روشهای مختلفی برای مقابله با تهدیدات موجود در شتبکههتای
ناام برای دسترسی غیرمجاز به تصاویر دیجیتتالی تتاکنون ارائته
شده اند که رمننااری تصاویر دیجیتالی مبتنی بر شتمای تستهیم
راز بصری یکی از موفقتری و پرکتاربردتری ایت روشهتا بتوده
اس ..رمننااری تصویر مبتنی بر شمای تسهیم راز بصتری بته دو
دستته اصتتلی رمنناتاری بصتتری و شتتبکههتای تصتتادفی تقستتیم
مییردد.
ایده اصلی رمننااری تصاویر دیجیتالی بر پایه شمای تستهیم
راز بصری اولی بار در سال  7891توسد کافری و کرن با عنتوان
شبکههای تصادفی ارائه یردید [ .]7در روش آنهتا ،یتک تصتویر
باینری بهوسیله دو شبکه تصادفی مستقل از یکدیار بته یونتهای
رمنیت اری شد که هیچکدام از ای شبکههای تصتادفی به تنهایی
* رایانامه نویسنده مسئولjvahidi@iust.ac.ir :

اطالعاتی از تصویر اصلی در اختیار مهاجم قرار نمیداد.
در ای نوع رمننااری ،تنها زمانیکته دو شتبکه تصتادفی بتر
روی یکدیار قرار ییرند ،تصویر اصلی در یک پسزمینه تصتادفی
قابل روی .خواهد بود .منی .اصلی رمننااری تصتاویر دیجیتتالی
بهوسیله شتبکههتای تصتادفی آن است .کته فرآینتد رمنیشتایی
نیازمند هیچیونه متاسبات ریاضی نمیباشد و ای فرآیند توستد
سیستم بصری انسان صورت میپ یرد.
نتتاوور و شتتامیر در ستتال  ،7881یتتک روش جدیتتد بتترای
رمننااری تصاویر دیجیتالی مبتنی بر شمای تسهیم راز بصری بتا
عنوان رمننااری بصتری ارائته نمودنتد [ .]2در روش ارائته شتده
توسد آنها ،یک تصویر باینری توسد دو سهم رمنی اری یردیتد
که هر یک از ای سهمها اطالعاتی از تصتویر رمنشتده در اختیتار
مهاجم قرار نمیداد .بهمنظور بازستازی تصتویر رمنشتده ،ایت دو
سهم باید بر روی یکدیار قرار مییرفتنتد .رمنناتاری بصتری در
مقایسه با شتبکههتای تصتادفی ،دارای دو مشتکل اساستی است..
مشکل اول آن اس .که اندازه تصویر بازسازیشده بنرگتر از اندازه
تصویر اصلی میباشد و همچنی مشکل دوم آن اس .که اجترای
فرآیند رمنی اری در رمننااری بصتری نیتاز بته کتتا کتد دارد.
بهمنظور مطالعه بی تر درخصوص رمننااری بصری ،میتوان بته
مقاالت [ ]3-6مراجعه نمود.
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با توجه به منایای ذکرشده برای رمننااری تصاویر دیجیتتالی
مبتنی بر شبکههای تصادفی ،در ای مقاله یک روش جدید بترای
رمننااری چندتصویری مبتنی بر شبکههای تصادفی ارائه خواهتد
شد .در روش پیشنهادی سه تصویر باینری مختلف تنها توسد دو
شبکه تصادفی رمنی اری مییردند .هریک از شبکههای تصتادفی
تولیدشده به تنهایی اطالعاتی از تصاویر رمنشده در اختیار مهاجم
قرار نمیدهند .تنها زمانیکته هتر دو شتبکه تصتادفی در اختیتار
باشند ،سه تصویر باینری مورد نظر ،قابتل بازستازی و رمنیشتایی
هستند .منی .روش رمنناتاری پیشتنهادی در مقایسته بتا ستایر
کارهتتای انجتتامشتتده در زمینتته رمنناتتاری تصتتویر مبتنتتی بتتر
شبکههتای تصتادفی آن است .کته عتالوهبتر ویگیتی رمنناتاری
چندتصویری ،کیفی .تصاویر بازسازیشده نین بدون کم و کاست.
خواهد بود.
ساختار مقاله بدی صورت بیان شده اس :.پس از مقدمه ،در
بخ دوم ،شبکههای تصادفی معرفی شده اس ..در بخت ستوم
مروری بر کارهای انجام شده بیان شده است ..در بخت چهتارم،
روش رمننااری پیشتنهادی معرفتی یردیتده و در بخت پتنجم،
تتلیل روش پیشنهادی و مقایسه آن با سایر روشها بیتان شتده
اس ..در نهای .در بخ ششم ،نتیجهییری ارائه شده اس..

 -2شبکههای تصادفی
یک شبکه تصادفی ،یک آرایه دوبعدی از پیکسلها میباشد .هر
پیکسل در یک شبکه تصادفی یا کامالً شفاف و یا کامالً مات
اس ..تعیی شفاف یا ماتبودن پیکسلهای یک شبکه تصادفی
در یک فرآیند شیر یا خد انجام یردیده اس ..بنابرای  ،هیچیونه
همبستای بی مقادیر پیکسلهای مختلف در آرایه وجود ندارد.
درنتیجه ،احتمال شفاف و ماتبودن پیکسلها در شبکه تصادفی
با یکدیار برابر اس ..فرض کنید  Rنشاندهنده یک شبکه
تصادفی باشد .میانای درجه روشنایی شبکه تصادفی  Rرا با )T(R
نمای میدهند .با توجه به احتمال یکسان برای شفاف و یا
ماتبودن پیکسلها ،میانای درجه روشنایی در شبکههای
تصادفی برابر با  0/1میباشد [.]1
()7

فرض کنید ⨂ نشاندهنتده عملیتات  ORبتر روی دو شتبکه
تصادفی و باشد .ای دو شبکه تصادفی مستقل از یکتدیار
و با اندازههای مساوی هستند .زمانیکه ای دو شبکه تصادفی بتر
روی یکدیار قرار میییرند ،هر پیکسل از شتبکه تصتادفی بتا
یک پیکسل از شبکه تصادفی متناظر خواهد بود .جتدول ()7
نتایج حاصل از روی هم قرارییری دو پیکسل متناظر در دو شبکه

تصادفی

و

را بر پایه عملیات  ORنشان میدهد [.]1
جدول ( :)6عملیات

OR

با توجه به نتایج بهدس .آمده از جدول ( ،)7واضح است .کته
تنها یک برآیند از چهار حال .ممک شفاف متیباشتد .بنتابرای ،
میانای درجه روشنایی ⨂ برابر با  7/4خواهد بود.
⨂

() 2

ایر ⨁ نشاندهنده عملیات  XORباشد ⨁ ،نشاندهنده
عملیات  XORبر روی دو شبکه تصادفی مستقل از هتم و
خواهد بود .نتایج عملیتات  XORبتر روی دو پیکستل متنتاظر از
شبکههای تصادفی و در جدول ( )2نشان داده شده اس..
با توجه به نتایج بهدس .آمده از جدول ،واضح اس .کته تنهتا دو
برآیند از چهار حال .ممک شفاف میباشند .بهعبارت دیار ،ایتر
دو پیکسل متناظر هم ارزش باشند ،عملیات  XORآنهتا شتفاف
خواهد بود [.]9
جدول ( :)2عملیات

XOR

همتتانطورکتته مشتتخت استت ،.بتتا توجتته بتته تعتتداد حتتاالت
شفافبودن عملیات  ،XORمیانای درجه روشنایی ⨁ برابر
با  0/1خواهد بود که در رابطه شماره ( )3نشان داده شده اس..
() 3

⨁

متمم یک شبکه تصادفی مانند  Rبا ̅ نشتان داده متیشتود،
ایر و تنها ایر برای هر دو پیکسل متناظر  rو ̅ ایر  rدارای ارزش
صفر باشد ̅ ،دارای ارزش یک خواهد بود و ایر  rدارای ارزش یک
باشد ̅ ،دارای ارزش صفر خواهد بود که با توجه بته ایت مستئله،
روابد شماره  4-6برقرار خواهند بود [.]1
() 4

̅

() 1

̅⨂

()6

̅⨁
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نکته قابل توجه دیار درخصوص شبکههای تصتادفی ،قتانون
ترکیب میباشد [ .]1فرض کنید  Xو  Yدو شبکه تصادفی با ابعاد
یکسان باشند .ایر  Aرا بهعنوان قسمتی از شبکه تصتادفی  Xو B
را بهعنوان قسمتی از شبکه تصادفی  Yدر نظر بایریتد کته دارای
ابعاد و شکل یکسانی هستند ،براساس قانون ترکیب ،بتا جابتهجتا
نمودن دو قستم A .و  Bدر دو شتبکه تصتادفی  Xو  ،Yایت دو
شبکه تصادفی باقی خواهند ماند .در واقع ،براساس قانون ترکیب،
میتوان عنوان داش .که هر زیر بخ از یک شبکه تصادفی خود
یک شبکه تصادفی بوده و میانای درجه روشنایی آن برابر با 0/1
خواهد بود.

 -9کارهای مرتبط
در ای بخ  ،الاوریتمهای مختلفی که بهمنظور رمننااری
تصاویر دیجیتالی از شبکههای تصادفی استفاده نمودهاند ،مورد
بتث و بررسی قرار خواهند یرف ..ای روشها بر اساس نوع
تصاویری که میتوانند باینری ،خاکستری و رنای باشند ،به سه
دسته تقسیمبندی میشوند .کافری و کرن سه الاوریتم مختلف
بهمنظور رمننااری تصاویر باینری برپایه شبکههای تصادفی ارائه
نمودند [ .]7در الاوریتمهای ارائهشده توسد کافری و کرن ،یک
تصویر باینری  Bبه عنوان ورودی الاوریتم پ یرفته شده و پس از
بهعنوان
و
اجرای فرآیند رمنی اری ،دو شبکه تصادفی
خروجی الاوریتم ،تولید میشوند .ای دو شبکه تصادفی به
تنهایی اطالعاتی از تصویر باینری  Bدر اختیار مهاجم قرار
نمیدهند .کافری و کرن بهمنظور اجرای عملیات رمنیشایی از
عملیات  ORدر الاوریتمهای خود استفاده نمودند .در ادامه سه
الاوریتم ارائهشده توسد کافری و کرن معرفی خواهند شد.
در سال  ،2001شیو براساس الاوریتمهای معرفیشده توسد
کافری و کرن ،روشی را برای رمننااری تصاویر خاکستری و رنای
ارائه نمود [ .]8در روش ارائهشده توستد شتیو ،بترای رمنناتاری
تصاویر خاکستری ،در ابتتدا تصتویر خاکستتری توستد الاتوریتم
خطای پخشی به تصویر باینری معادل تبدیل شد و سپس از سته
الاتتوریتم کتتافری و کتترن بتتهمنظتتور رمنناتتاری تصتتویر بتتاینری
بهدس.آمده استفاده یردید .همچنی بهمنظور رمننااری تصتاویر
رنای ،در ابتدا شیو تصویر رنای را به مولفههای رنای آن تجنیته
نمود و سپس هر یک از مولفههای رنای توسد الاوریتم ارائهشده
برای رمننااری تصاویر خاکستری ،بهصورت مجنا رمنی اری شد.
در واقع ایده اصلی روش ارائهشده توسد شیو برای رمننااری
تصاویر خاکستری و رنای ،استفاده از تکنیک سایهانداز بوده اس..
الاتتوریتمهتتای  4و  ،1روشهتتای ارائتتهشتتده توستتد شتتیو بتترای
رمننااری تصاویر خاکستری و رنای را نشان میدهد.

) do
) do

Algorithm 1
Encryption process
1. Generate
as Random Grid,
\\ for (each pixel
,
\\
2. for (each pixel
,
({ if
)==0
̅̅̅̅̅̅̅̅
else
}
(3. Output
Decryption process
⨂ 1.

الگوریتم  :6روش اول کافری و کرن

) do

Algorithm 2
Encryption process
1. Generate
as Random Grid,
2. for (each pixel
,
({ if
)==0
else
}
(3. Output
Decryption process
⨂ 1.

الگوریتم  :2روش دوم کافری و کرن

) do

Algorithm 3
Encryption process
1. Generate
as Random Grid,
2. for (each pixel
,
({ if
)==0
̅̅̅̅̅̅̅̅
else
}
(3. Output
Decryption process
⨂ 1.

الگوریتم  :9روش سوم کافری و کرن
Algorithm 4
Input: Gray-Scale secret image G
Encryption process
1. H=Halftone (G) // error diffusion algorithm
)2. Generate R1 randomly // R1[i, j] = Random-pixel(0,1
3. Generate R2 by R1 and H as follows
Based on algorithm 1 or 2 or 3
)4. Output (R1 ,R2
Decryption Process
⨂ 1.

الگوریتم  :6روش شیو برای رمننااری تصاویر خاکستری
Algorithm 5
Input: Color secret image C in subtractive model
Encryption process
1. Decompose C into Cy, Cm and Cc,
2. Encryption Cy by algorithm 4 // Generate
and
3. Encryption Cm by algorithm 4 // Generate
and
4. Encryption Cc by algorithm 4 // Generate
and
5. R1= Combine( ,
) ,
6. R2= Combine( ,
) ,
)7.Output (R1 ,R2
Decryption Process
⨂ 1.

الگوریتم  :5روش شیو برای رمننااری تصاویر رنای
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هتتمچنتتی در ستتال  2008شتتیو یتتک روش دیاتتری بتترای
رمننااری تصاویر دیجیتالی مبتنی بر شبکههای تصادفی چندیانه
ارائه نمود [ .]1در ای روش ،یک تصتویر دیجیتتالی بتهوستیله N
شتبکه تصتادفی رمنیت اری متیشتتود بتهطتوریکتته هتر یتتک از
شبکههای تصادفی بته تنهتایی اطالعتاتی از تصتویر رمنشتده در
اختیار مخاطب قرار نمیدهتد .تنهتا زمتانیکته تمتامی  Nشتبکه
تصادفی در دسترس باشند ،تصویر بازسازیشده بهصورت بصتری
قابل مشاهده اس ..بنابرای  ،برای اجترای فرآینتد رمنیشتایی بته
تمامی شبکههای تصادفی نیاز خواهد بود.
هرچند الاوریتمهای ارائهشده توسد کافری و کرن از ستطح
امنیتی باالیی برخوردار هستتند و هتمچنتی از نظتر متاستبات
ریاضی کمهنینه میباشند ،ولیک تصتویر بازستازیشتده در ایت
الاوریتمها از کیفی .بصری مطلوبی برخوردار نمیباشند .با توجه
به ای نقطه ضعف در روش ارائهشتده توستد کتافری و کترن ،در
سال  2072کومار و شتارما از عملاتر  XORبتهمنظتور بازستازی
تصویر اولیه در فرآیند رمنیشایی استفاده نمودنتد [ .]9در واقتع،
فرآیند رمنی اری روش کومار و شارما دقیقاً مشابه با الاوریتمهای
کافری و کرن بوده و تنها تفاوت آن تغییر در فرآینتد رمنیشتایی
اس ..نکته بسیار مهم آن اس .که اعمال تغییر در فاز رمنیشایی
الاوریتم هتای کتافری و کترن ،تتا یری بتر فتاکتور امنیتتی ایت
الاوریتمها نخواهد داشت ..الاتوریتم  ،6روش ارائتهشتده توستد
کومار و شارما را نشان میدهد.
Algorithm 6
Input: Binary secret image B
Encryption process
1. Generate R1 randomly // R1[i, j] = Random-pixel
2. Generate R2 by R1 and B as follows
Based on algorithm 1 or 2 or 3
)3. Output (R1 ,R2
Decryption Process
⨁ 1.

الگوریتم  :1روش ارائهشده توسد کومار و شارما

Algorithm 7
Input: Gray-Scale secret image G
Encryption process
1. Decompose the gray-scale image G
2. Selected valuable bit planes \\ Bit planes 6, 7, and 8
3. Encode the valuable bit planes by algorithm 1
\\ six random grids
)

( 4. R1= Combine

)

( 5. R2= Combine
)6. Output (R1 , R2
Decryption Process
⨁ 1.

الگوریتم  :3روش وحیدی برای رمننااری تصاویر خاکستری

در سال  ، 2072چ و لی یک روش جدیدی برای رمنناتاری
چندتصویری مبتنی بر شبکهها تصتادفی ارائته نمودنتد [ .]70در
روش ارائهشده توسد آنها ،چند تصویر باینری بهصورت همزمان
توسد دو شبکه تصادفی مدور رمننااری میشود .هتر پیکستل از
تصویر باینری با یک سکتور 7در شبکه تصادفی مدور ارتباط دارد.
روند کار بدی صورت اس .که در یام اول ،تصویر باینری به شکل
یک آرایه تکبعدی درنظر یرفتته متیشتود .در یتام دوم ،شتبکه
تصادفی مدور اول بهصورت کامالً تصادفی تولید مییردد .ستپس
در یام سوم با استفاده از رویکرد تعریفشده ،شبکه تصادفی مدور
Sector

دوم براساس تصوی ر بتاینری و شتبکه تصتادفی متدور اول ،تولیتد
می شود .برای رمننااری تصاویر باینری بعدی کافی اس .که یکی
از دو شبکه تصادفی براساس فاکتوری از تعداد تصتاویر چرخانتده
شود.
در سال  ،2071وحیتدی و همکتاران  ،یتک روش جدیتدی
برای رمننااری تصاویر خاکستری مبتنی بر شتبکههتای تصتادفی
ارائه نمودند [ .]77در روش ارائه شده توسد آنها ،از روش سطح
بی .برای رمننااری تصویر خاکستری بهتره یرفتته شتده است..
روش کار بدی صورت اس .که در ابتدا تصویر خاکستتری متورد
نظر توسد روش سطح بی ،.به هش .سطح بیت .معتادل تبتدیل
میشود .سپس سه سطح بی .بتا ارزش تصتویر توستد الاتوریتم
شماره یک رمنی اری میشوند .ش شبکه تصادفی حاصلشتده،
با یکدیار ترکیب و درنهای .دو شتبکه تصتادفی نهتایی را تولیتد
مینمایند .با اجرای عملیات  XORبر روی ای دو شبکه تصتادفی
نهایی ،تصویر اصلی بازسازی میشود .نکتته قابتل توجته در ایت
روش آن استت .کتته تصتتویر بازستتازیشتتده ،ختتود یتتک تصتتویر
خاکستری بوده و از کیفی .بصتری بتاالیی برختوردار متیباشتد.
الاوریتم  ،1روش ارائهشده توسد وحیدی برای رمننااری تصاویر
خاکستری را نشان میدهد.

1

در سال  ،2071یورانت و همکتاران  ،یتک روش جدیتدی
برای رمننااری چندتصویری مبتنی بر شبکههای تصادفی مکعبی
ارائه نمودند [ .]72در روش ارائهشده توسد آنها ،از نمای بیرونی
شبکههای تصادفی مکعبتی بترای رمنناتاری تصتاویر دیجیتتالی
استفاده شده اس ..هر نمای بیرونی یک شبکه تصتادفی مکعبتی
می تواند برای رمننااری چهار تصویر دیجیتالی مورد استفاده قرار
ییرد .نمای بیرونی از قبل تعیی شده دو شبکه تصتادفی مکعبتی
بتتهترتیتتب بتتا زاویتته چتترخ  790 ،80 ،0و  210درجتته بتترای
رمننااری چهار تصویر باینری مورد استتفاده قترار متیییرنتد .در
واقع ،شتبکه تصتادفی مکعبتی اول همتواره ابت .بتوده و شتبکه
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تصادفی مکعبی دوم به منظتور رمنیت اری و رمنیشتایی تصتاویر
باینری چرخانده میشود.
اکثر روشهای معرفیشده برای رمننااری تصاویر دیجیتتالی
مبتنی بر شبکههای تصادفی ،دارای یک مشکل اساستی هستتند.
مشتتکل اصتتلی ایتت دستتته از روشهتتا ،کیفیتت .پتتایی تصتتویر
رمنیشاییشده میباشد .در واقع ،تصویر بازسازیشده نستب .بته
تصویر اولیه از کیفی .بصری پایی تری برخوردار میباشتد .بترای
مطالعه بی تر درخصوص روشهای رمننااری تصویر مبتنتی بتر
شبکههای تصادفی میتوان به مقاالت [ ]73-71مراجعه نمود.

تصادفی مقابل استفاده میشود .بهعنوان نمونه برای تولید قسم.
 G1از قسم.های  C2و  R2Aاستفاده میشود.

 -6روش پیشنهادی
در ای بخ  ،یک روش جدید برای رمننااری چندتصویری
بهوسیله شبکههای تصادفی با بهرهییری از الاوریتمهای کافری و
کرن  ،ارائه خواهد شد .در روش پیشنهادی ،سه تصویر باینری
بهوسیله دو شبکه تصادفی رمنی اری میشوند .در واقع ،در روش
پیکسل و یک تصویر با ابعاد
پیشنهادی دو تصویر با ابعاد
پیکسل بهوسیله دو شبکه تصادفی ،رمنی اری
مییردند .شبکههای تصادفی بهتنهایی هیچ اطالعاتی از سه
تصویر رمنشده در اختیار مهاجم قرار نخواهند داد .تنها زمانیکه
هر دو شبکه تصادفی در دسترس باشند ،میتوان هر سه تصویر
رمنشده را رمنیشایی نمود .در ادامه ،مراحل رمنی اری و
رمنیشایی روش پیشنهادی معرفی شده و همچنی توسعه روش
پیشنهادی برای رمننااری تصاویر خاکستری توضیح داده خواهد
شد.

 -6-6مرحله رمزگذاری
در شکل ( ،)7شمای کلی مرحله رمنی اری نشان داده شده اس..
همانطورکه در شکل مشخت اس ،.مرحله رمنی اری از دو یام
اصلی تشکیل شده اس ..در یام اول ،دو تصویر باینری  Aو  Bبا
ابعاد برابر با یکدیار به مجنا توسد الاوریتم  7کافری و کرن،
رمنی اری مییردند که حاصل رمنی اری ای دو تصویر ،چهار
شبکه تصادفی  R1B ،R2A ،R1Aو  R2Bمیباشند .ای چهار شبکه
تصادفی بهعنوان ورودیهای یام دوم درنظر یرفته میشوند.
در یام دوم ،تصویر باینری  Cکه دارای ابعاد بنرگتری اس،.
توسد دو شبکه تصادفی  R1و  R2رمنی اری مییردد .بتهمنظتور
تولید دو شبکه تصادفی  R1و  ،R2در ابتدا چهتار شتبکه تصتادفی
 R1B ،R2A ،R1Aو  R2Bدر مکتتانهتتای مشتتختشتتده در شتتکل
جای اری مییردند .قسم.های باقیمانده در دو شبکه تصادفی
 R1و  R2بتتهترتیتتب بتتا نتتامهتتای  G3 ،G2 ،G1و  G4نشتتان داده
شدهاند .بهمنظور تولید ای قسم.ها در شتبکههتای تصتادفی ،از
قسم .متناظر در تصتویر اصتلی  Cو قستم .متنتاظر در شتبکه

شکل ( :)6مرحله رمنی اری

الاوریتم  ،9فاز رمنی اری روش پیشنهادی را نشان میدهد .با
توجه به الاوریتم طراحیشده ،سه تصویر باینری مختلف توسد
دو شبکه تصادفی ،رمنی اری مییردند .بهمنظور پیادهسازی یام
اول در مرحله رمنی اری ،دو تصویر باینری  216 × 216پیکسل
درنظر یرفته شدهاند .ای دو تصویر باینری بهصورت مجنا و
براساس الاوریتم  7کافری و کرن ،رمنی اری شدهاند.
Algorithm 8
First Step
Input: images A and B \\ with size
1. Encrypt image A with algorithm 1
2. Encrypt image B with algorithm 1
Output of first step: Random grids R1A, R2A, R1B and R2B
Second Step
Input: image C and R1A, R2A, R1B, R2B \\ size C is 2
1. Put R1A in first quarter of R1
2. Put R1B in fourth quarter of R1
3. Put R2A in second quarter of R2
4. Put R2B in third quarter of R2
5. Generate G1 based on C2 and R2A, using algorithm 1
6. Generate G2 based on C3 and R2B, using algorithm 1
7. Generate G3 based on C1 and R1A, using algorithm 1
8. Generate G4 based on C4 and R1B, using algorithm 1
Output of second phase: Random grids R1 and R2

الگوریتم ( :)8فاز رمنی اری روش پیشنهادی
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شکل ( )2نتایج حاصتل از پیتادهستازی یتام اول در مرحلته
رمنی اری را نشان میدهد .همانطورکه در شکل مشخت است،.
خروجی ایت یتام ،چهتار شتبکه تصتادفی  R1B ،R2A ،R1Aو R2B
خواهند بود.
برای پیاده سازی یام دوم در مرحله رمنیت اری ،یتک تصتویر
باینری با ابعاد  172 × 172پیکسل درنظتر یرفتته شتده است..
بهمنظور رمنی اری تصویر سوم ،باید شبکههای تصادفی بتا ابعتاد
مساوی با آن ساخته شود .برای دس.یابی به ای هدف ،از چهتار
شبکه تصادفی  R1B ،R2A ،R1Aو  R2Bو تصویر اصتلی  Cاستتفاده
میشود .شکل ( )3نتایج حاصل از پیادهسازی یام دوم در مرحلته
رمنی اری را نشان میدهد .همانطورکه در شکل مشخت است،.
خروجی ای یام دو شبکه تصادفی  R1و  R2میباشند.

 -2-6مرحله رمزگشایی
بهمنظور اجرای فرآیند رمنیشایی ،کافی اس .تا شبکههای
تصادفی متناظر با یکدیار  XORشوند .با اعمال عملار  XORبر
روی دو شبکه تصادفی  R1و  R2بهراحتی میتوان تصویر  Cرا
بازسازی نمود .هرچند بازسازی دو تصویر  Aو  Bکمی پیچیدهتر
می باشد .برای بازسازی ای دو تصویر ،در ابتدا باید شبکههای
تصادفی متناظر با آنها از دو شبکه تصادفی  R1و  R2استخراج
شده و سپس عملیات  XORبر روی آنها اعمال یردد .الاوریتم
 ،8فاز رمنیشایی روش پیشنهادی را نشان میدهد .همانطورکه
مشخت اس ،.خروجی ای الاوریتم سه تصویر باینری مورد نظر
میباشند.
Algorithm 9
Input: Random grids R1 and R2 \\ size 2
Decryption 1 \\ image C
for (each pixel
,
and

) do

) do

and

Decryption 2 \\ image A
Extract R1A from R1
Extract R2A from R2
for (each pixel
,

) do

and

Decryption 3 \\ image B
Extract R1B from R1
Extract R2B from R2
for (each pixel
,

)Outputs (image C, image A, image B

شکل ( :)2پیادهسازی یام اول در مرحله رمنی اری

الگوریتم  :3فاز رمنیشایی روش پیشنهادی

شکل ( :)6پیادهسازی مرحله رمنیشایی
شکل ( :)9پیادهسازی یام دوم در مرحله رمنی اری

در شکل ( )4نتایج حاصل از پیادهستازی مرحلته رمنیشتایی
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نشتتان داده شتتده استت ..همتتانطورکتته مشتتخت استت ،.تصتتاویر
بازسازی شده ازلتاظ بصری دقیقاً مشابه با تصتاویر بتاینری اولیته
میباشند که ای مسئله بهعنوان یتک منیت .در روش رمنناتاری
پیشتتنهادی متستتو متتیشتتود .در واقتتع ،کیفیتت .تصتتاویر
رمنیشاییشده بدون کم و کاس .میباشتد .در بخت پتنج ،ایت
مسئله با استفاده از قضایای ریاضی ا بات خواهد شد.

 -9-6توسعه روش پیشنهادی
روش رمننااری پیشنهادی را میتوان بهمنظور رمننااری تصتاویر
خاکستری نین توسعه داد .ایده اصلی برای رمننااری سته تصتویر
خاکستری به وسیله دو شبکه تصادفی ،تبدیل تصتاویر خاکستتری
به تصتاویر بتاینری بتهوستیله روش ستایهانتداز و بهتره منتدی از
توانایی های بهدس.آمده از رمننااری سه تصویر باینری بهوستیله
دو شبکه تصادفی میباشد .روش سایهانتداز از شتبکهای از نقتاط
باینری برای شبیهسازی تصاویر خاکستری استتفاده متیکنتد .در
واقع ،تصاویر سایهانداز شامل پیکسلهای سیاه و سفید هستتند و
سیستم بصری انسان قابلی .تشخیت اطالعات تصویر خاکستری
معادل را دارد .بهمنظور تبتدیل تصتاویر خاکستتری بته تصتاویر
باینری معادل میتوان از الاوریتم خطای پخشی استتفاده نمتود.
الاوریتم  ،70الاوریتم خطای پخشی را نشان میدهد.
Algorithm 10
Input: Gray-Scale secret image G \\ size N
Output: Halftone Image H
for i=1:N
for j=1:M
Compute the value of H(i , j) by Threshold level
))Error=L(i , j) – (255*H(i , j
))L(i ,j) = L(i ,j)+(Error*(7/16
))L(i+1 ,j-1) = L(i+1 ,j-1)+(Error*(3/16
))L(i+1 ,j) = L(i+1 ,j)+(Error*(5/16
))L(i+1 ,j+1) = L(i+1 ,j+1)+(Error*(1/16
end
end

توجه آن اس .که کیفی .تصویر باینری معادل نسب .به کیفیت.
تصویر خاکستری کاه یافته است .کته ایت مستئله بتا هتدف
تعیی شده در مقاله سازیاری ندارد.

 -5تحلیل روش پیشنهادی و مقایسه با سایر
روشها
به منظور تتلیل روشهای رمننااری تصویر بهوسیله شتبکههتای
تصادفی باید دو ویگیی امنی .و کیفی .بصری متورد توجته قترار
ییرد .امنی .بدی معنی اس .که هر یک از شبکههتای تصتادفی
به تنهایی نباید باعث آشکارشدن تصویر رمنشده شتوند و ویگیتی
کیفی .بصری نین به معنی آن اس .که نتایج حاصتل از رویهتم
قراریرفت دو شبکه تصادفی باید بهیونهای باشد تا تصتویر متورد
نظر توسد سیستم بصری انسان قابل تشخیت باشد .برای ا بتات
امنی .و کیفی .بصری یک الاوریتم رمننااری تصویر مبتنتی بتر
شبکههای تصادفی ،باید قضیه شماره  7ا بات یردد [.]8
قضیه  :6در روش طراحیشده برای رمننااری چندتصتویری
مبتنی بر شبکههای تصادفی ،برای دو شبکه تصتادفی تولیدشتده
نهایی ،باید روابد زیر برقرار باشند که رابطه شماره  1برای ا بتات
امنی .روش و رابطه شماره  9برای ا بتات کیفیت .بصتری روش
میباشند.
() 1
() 9

⨁

لم اثبات :فرض کنید که ) C(0نشاندهنده تمام پیکسلهای
شفاف تصویر باینری  Cو ) C(1نشاندهنده تمام پیکسلهای مات
تصویر باینری  Cباشند .در ای صورت ،روابد زیر برقرار خواهند
بود:

الگوریتم  :61الاوریتم خطای پخشی

همه پیکسلهای متنتاظر بتا ) C(0در شتبکه تصتادفی  Rبتا
]) R[C(0و همه پیکسلهای متناظر با ) C(1در شبکه تصادفی R
با ]) R[C(1نشتان داده متیشتوند .در نتیجته روابتد زیتر برقترار
خواهند بود:
شکل ( :)5تصویر خاکستری و تصویر باینری معادل

شکل ( ) 1یک تصویر خاکستری و تصویر باینری معادل آن با
استفاده از الاوریتم خطای پخشی را نشان متیدهتد .نکتته قابتل
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اثبات رابطه  :3بهمنظور ا بات شترط امنیتتی در الاتوریتم
ارائهشده ،باید نشان دهیم کته تمتامی ،G1 ،R2B ،R1B ،R2A ،R1A
 G3 ،G2و  G4شتتبکههتتای تصتتادفی هستتتند و میتتانای درجتته
روشنایی همه آنها برابر با  0/1اس..
از آنجاییکه  R1Aبهصورت کامالً تصادفی و در یتک فرآینتد
شیر یا خد تولید شده اس ،.در نتیجه  R1Aیتک شتبکه تصتادفی
استت .و میتتانای درجتته روشتتنایی آن برابتتر بتتا  0/1متتیباشتتد.
همچنی  ،متمم شبکه تصادفی  R1Aنین خود یک شبکه تصتادفی
[
]
[
میباشد .با توجه به الاوریتم ] 7
بتوده و
از آنجتتاییکتته  R1Aیتتک شتتبکه تصتتادفی استت ،.در نتیجتته
[
]
یک شبکه تصادفی بوده و میانای درجته روشتنایی
آن برابتتر بتتا  0/1استت ..از طتترف دیاتتر ،براستتاس الاتتوریتم ،7
[
]
[
]
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ بوده و با توجه به ای که متمم  R1Aیک
[
شبکه تصادفی اس ،.بنتابرای ]
یتک شتبکه تصتادفی
بوده و میانای درجه روشنایی آن برابر با  0/1اس ..با توجته بته
موارد مطرح شده داریم:

بهصورت مشابه ،میتوان ا بات نمتود کته  R1Bو  R2Bنیتن دو
شبکه تصادفی هستند و میانای درجه روشنایی آنها برابر با 0/1
متتیباشتتد .تتتاکنون ا بتتات یردیتتد کتته  R1B ،R2A ،R1Aو R2B
شبکههای تصادفی میباشند و میانای درجه روشنایی آنها برابر
با  0/1اس ..اکنون نوب .آن اس .که اب .شود  G3 ،G2 ،G1و G4
نین شبکههای تصادفی هستند .در الاوریتم طراحیشده ،بهمنظور
ساخ ،G1 .از شبکه تصادفی  R2Aو قستم C2 .در تصتویر اصتلی
استفاده شد .با توجه به ای که  R2Aیتک شتبکه تصتادفی بتوده و
[  ،در نتیجتته ]
]
[
]
[ یتتک شتتبکه
تصادفی اس .و میانای درجه روشنایی آن برابر با  0/1میباشتد.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ]
[
همچنی  ،با توجه بته ایت کته ]
[ بتوده و
متمم شبکه تصادفی  R2Aخود یک شبکه تصادفی اس ،.درنتیجه
]
[ نین یک شبکه تصادفی میباشد .با توجته بته مستائل
مطرح شده داریم:

اب .شد که  G1یک شبکه تصادفی است .و میتانای درجته
روشنایی آن برابر با  0/1میباشد .با توجته بته نتتوه ا بتات ایت
مسئله ،بهصورت مشابه میتوان بیان نمتود کته  G3 ،G2و  G4نیتن
شتتبکههتتای تصتتادفی هستتتند .از آنجتتاییکتته  R1از کنتتار هتتم

قرارییری شبکههای تصتادفی  G1 ،R1B ،R1Aو  G2تشتکیل شتده
اس ،.بنابرای خود یک شتبکه تصتادفی بتوده و میتانای درجته
روشنایی آن برابر با  0/1خواهد بود .به همتی ترتیتب ،متیتتوان
عنوان نمود که  R2نین یتک شتبکه تصتادفی بتا میتانای درجته
روشنایی  0/1اس ..در نتیجه شرط امنیتی برای روش پیشنهادی
برقرار اس..
اثبات رابطه  :8برای ا بات کیفی .بصری در روش
پیشنهادی باید رابطه شماره  9ا بات یردد که شرط کنتراس.
تصویر اس ..بهمنظور ا بات ای رابطه ،باید نشان داده شود که
بنرگتر از میانای درجه
میانای درجه روشنایی
اس ..برای ا بات ای موضوع داریم:
روشنایی
⨁
⨁
]

[

]

[

بنابرای  ،با توجه به ای که میانای درجه روشتنایی
متیباشتد ،شترط
بنرگتر از میتانای درجته روشتنایی
کیفی .بصری نین در روش پیشتنهادی برقترار است ..هتمچنتی
شایان ذکر اس .که با توجه به نتایج بهدس.آمده از تتلیتل ،ایتر
پیکسل تصویر اصلی سفید باشد ،قطعاً پیکسل متناظر در تصتویر
بازسازی شده نین سفید خواهد بود و ایتر پیکستل تصتویر اصتلی
سیاه باشد ،قطعاً پیکسل متناظر در تصویر بازسازیشده نین ستیاه
خواهد بود .با توجه به ای نکته ،تصتویر بازستازیشتده از لتتاظ
بصری دقیقاً مشابه با تصویر اصلی اولیه میباشد .بتهمنظتور در
بیشتر ای موضوع ،فرآیند کدکردن یک پیکسل مشخت از تصویر
 Cدر جدول ( )3نشان داده شده اس..
جدول ( :)9فرآیند کدکردن یک پیکسل مشخت

یکی دیار از معیارهای تتلیل و ارزیابی یک روش رمنناتاری
تصویر متاسبه پیچیدیی زمانی روش میباشد .بهمنظور متاستبه
پیچیدیی زمانی روش پیشنهادی ،باید فرآینتدهای رمنیت اری و

رمزنگاری چندتصویری بهوسیله شبکههای تصادفی :جواد وحیدی و روزبه متولی

رمنیشایی را بتهصتورت مجتنا متورد بررستی قترار داد .در روش
پیشتتنهادی و در مرحلتته رمنیتت اری ،مطتتابق بتتا الاتتوریتم ،9
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میباشد .متغیتر  Nنشتاندهنتده
پیچیدیی زمانی برابر با
اندازه ابعاد تصویر باینری  Cبرحسب پیکسل است ..همچنتی در

جدول ( :)6مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها

روش پیشنهادی برای بازیابی دو تصویر بتاینری  Aو  Bپیچیتدیی
و برای بازیابی تصویر بتاینری  Cپیچیتدیی
زمانی معادل با
میباشد .بتا توجته بته نکتات مطترحشتده،
زمانی معادل با
متتیتتتوان عنتتوان داشتت .کتته پیچیتتدیی زمتتانی روش رمنناتتاری
پیشنهادی از مرتبه چندجملهای اس .که نشاندهنده سرع .باالی
روش پیشنهادی خواهد بود.
روش پیشنهادی با سایر روشهای معرفیشده مورد مقایسه قرار
یرفته و نتایج بهدس .آمده در جدول ( )4نشان داده شده اس..
همانطورکه از نتایج بهدس .آمده در جدول مشخت اس ،.در
روشهای کومار و شارما [ ]9و روش پیشنهادی ،تصویر
رمنیشاییشده بدون کم و کاس .قابل بازسازی میباشد .درحالی
که در مابقی روشهای معرفیشده ،تصویر بازسازیشده از لتاظ
بصری از کیفی .پایی تری نسب .به تصویر اصلی برخوردار
می باشد .برتری روش پیشنهادی در مقایسه با روش ارائهشده
توسد کومار و شارما ،رمننااری چندتصویری اس ..در واقع ،در
روش پیشنهادی بهطور همزمان سه تصویر باینری بهوسیله دو
شبکه تصادفی رمنی اری مییردند ،درحالیکه در روش کومار و
شارما تنها یک تصویر باینری بهوسیله دو شبکه تصادفی رمنی اری
میشود.

 -1نتیجهگیری
همانطورکه یفته شد ،روش رمننااری بصری در مقایسه با

شبکههای تصادفی دارای دو مشکل اساسی یسترش پیکسلها و
نیاز به کتا کد میباشد .در ای مقاله تالش شد تا یک روش
جدید رمننااری چندتصویری مبتنی بر شبکههای تصادفی ارائه
شود .در روش پیشنهادی ،سه تصویر باینری بهصورت همزمان
بهوسیله دو شبکه تصادفی مختلف رمنی اری شدند بهیونهایکه
هر یک از شبکههای تصادفی به تنهایی اطالعاتی از تصاویر رمنشده
در اختیار مهاجم قرار نمیدهند .تنها زمانیکه هر دو شبکه
تصادفی در اختیار ما باشد ،تصاویر باینری بدون هیچیونه کم و
کاس ،.قابل بازسازی میباشند .همچنی رویکردی برای توسعه
روش پیشنهادی برای رمننااری تصاویر خاکستری پیشنهاد شد.
روش پیشنهادی توسد نرمافنار متلب نسخه  2070پیادهسازی و
شراید امنیتی و کیفی .بصری روش پیشنهادی با استفاده از
قضایای ریاضی ا بات یردید .با استفاده از قضایای ریاضی ا بات شد
که تصاویر بازسازیشده از لتاظ بصری دقیقاً مشابه با تصاویر اصلی
اولیه میباشد که ای مسئله بهعنوان منی .اصلی روش پیشنهادی
متسو مییردد.
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ABSTRACT
A random grid is a 2-dimensional array. Each pixel in random grid is either transparent or dark.
Darkness and transparency of each pixel are determined by a total random process. This paper introduces
a new method for multi-image encryption by random grids. In the proposed method, three binary images
are encrypted by only two random grids in such a way that each random grid does not give the attacker any
information. Binary images can not be decrypted and reconstructed only when two random grids are accessible. Decryption process is done by XOR operation. The result of implementation of the proposed method
showed that reconstructed images have higher visual quality in comparison with previous approaches.
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