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 -1استادیار -2 ،دانشجوی کارشناس ارشد ،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
(دریافت ،52/80/22 :پذیرش)52/11/22 :

چکیده
ارسال و دریافت اطالعات ،بهصورت محرمانه همواره از اهمیت باالیی برخوردار است .علم رمزنگااری نقا

عما های در تباادل اطالعاات

بهصورت امن ایفا میکن  .به همین منظور ،الگوریتمهای رمزنگاری متع دی طراحی و پیادهسازی ش ه است .از میاا الگاوریتمهاای طراحای
ش ه ،الگوریتم رمزنگاری خم بیضوی ،بهدلیل ویژگیهای منحصر بهفردش ،جایگزین مناسبی برای الگوریتمهای ق یمیتر از قبیل  RSAو دیفی
هلمن میباش  .در این مقاله ،روش کارآم ی برای رمزنگاری تصویر با استفاده از خمهای بیضوی ارایه خواه شا  .ایان طار پیشاناادی در
مقایسه با روشهای فعلی دارای سرعت باالتری در رمزنگاری و رمزگشایی تصویر است .برای این منظور ،از روش گروهبن ی پیکسلهای تصویر
با استفاده از قضیه باقیمان ه چینی ،استفاده ش  .روش پیشناادی قابل اعمال بر روی سایر دادهها از قبیل متن ،ص ا و وی یو میباش .
واژههای کلیدی :پردازش تصویر ،رمزنگاری تصویر ،رمزگشایی تصویر ،رمزنگاری خم بیضوی ،قضیه باقیمان ه چینی.

 -6مقدمه ز

6

بیا ش ه ،از این سامانه برای رمزنگاری تصااویر اساتفاده شا  .در

الگوریتمهای رمزنگاری به دو دسته کلی متقار و کلی نامتقار
تقسیمبن ی میشون  .در سامانه مزنگاری کلی متقار  ،فرستن ه
و گیرنا ه از یاای کلیا باارای رمزنگاااری و رمزگشااایی اسااتفاده

این مقاله ،از روش رمزنگاری الجمال ] [5برای رمزنگاری تصویر و
از قضیه باقیمان ه چینی 6جات گروهبنا ی پیکسالهاا اساتفاده
ش ه است .رمزنگاری تصویر در دو حوزه فرکاان

و مکاا انجاا

به این صورت انجا میگیرد

میکنن  .این سامانه رمزنگااری دارای باار محاساباتی کامتاری

میگیرد .رمزنگاری در حوزه فرکان

نسبت به رمزنگاری کلی نامتقار است ] .[1در سامانه رمزنگاری

که ابت ا با استفاده از تب یل  ،DCTتصاویر را باه حاوزه فرکاان
ضرایب  DCTرا رمز میکنن  .اما رمزنگااری

کلی نامتقار عملیات رمزنگاری و رمزگشایی با دو کلی متفاوت

منتقل کرده و سپ

صورت میپذیرد .به ساامانه رمزنگااری کلیا نامتقاار  ،ساامانه

در حوزه مکا  ،مستقیم بر روی مقادیر پیکسلها انجا میگیرد و

رمزنگاری کلی عمومی نیز گفته می شود .سامانه رمزنگاری برپایه

با اجرای الگاوریتم رمزنگااری سا و خاکساتری تصاویر تیییار

خم بیضوی ،1یی سامانه رمزنگاری کلی عمومی است .این سامانه

خواهن کرد .الگوریتم رمزنگاری پیشناادی در این مقاله در حوزه

رمزنگاری توسط کوبلیتز [2] 2و میلر [3] 3معرفی گردی  .خمهای

مکا بر روی تصاویر اعمال میشود.

بیضوی در مقایسه با پروتکل 5RSA 4از کلی ی کوتاهتر باا هماا

 -6-6محاسبات خمهای بیضوی

میزا امنیت استفاده میکن ] .[4استفاده از طول کلی کوتاهتار،

محاسبات برروی خمهای بیضوی دارای قوانینی است که در زیر

نیازمن پردازش سادهتر و مصرف توا پاایینتار اسات کاه ایان

به آ ها پرداخته میشود .فرض میکنیم که خم بیضوی ما به

الگااوریتم را باارای پیااادهسااازی در وسااایلی نظیاار تلفاان همااراه،

صورت زیر روی می ا مح ود  Fpتعریف ش ه باش .

کارتهای هوشامن ایا هآل کارده اسات .باا توجاه باه مزایاای
* رایانامه نویسن ه مسئولg_karamali@iust.ac.ir :
1- Elliptic Curve
2- Koblitz
3- Miller
4- protocol
5- Rivest-Shamir-Adleman

()1

E : y 2  x3  ax  b

 -6-6-6قانون جمع نقاط
اگر دو نق ه مجزا  P, Qمتعلق به خم بیضوی  Eکه رو می ا
6- Chinese Remainder Theorem
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مح ود  pتعریف ش ه است ،باشن  .آ گاه این دو نق ه با استفاده

اول باشن  ،یعنی  gcd(mi , m j )  1و  b1 , b2 ,..., brاع اد

از روابط زیر با هم جمع خواهن ش :

صحیح اختیاری باشن  ،در این صورت ،دستگاه همناشتی زیر

()2

) P( x1 , y1 )  Q( x2 , y2 )  R( x3 , y3

()3

x3  ( 2  x1  x2 ) mod p

()4

y3  ( ( x1  x3 )  y1 ) mod p

دارای دقیقاً یی جواب در هنگ M  m1  m2  ...  mr
میباش .
mod m1
mod m2

()11

y2  y1
x2  x1

()5



mod mr

 x  b1
x  b

2


 x  br

برای حل این معادالت تعریف میکنیم:
()12
()13

()14

m1m2 ...mr

M
 gcd( M k , mk )  1
mk

M

Mk

x  b1M1M1  b2 M 2 M 2  ...
) ...  br M r M r (mod M

که در این معادالت  M iهما معکوس ضربی  M iدر هنگ
ب) مضاعف نقاط

الف) جمع نقاط

 miاست.

شکل ( :)6تعبیر هن سی جمع و مضاعف نقاط

 -2-6-6قانون مضاعف نقاط
اگر نق ه ای مانن  P  Eداشته باشیم آنگاه مضااعف نق اه
به صورت زیر تعریف می شود.
() 6

) P( x1 , y1 )  P( x1 , y1 )  R( x3 , y3

()0

x3  ( 2  2 x1 ) mod p

()8

y3  ( ( x1  x3 )  y1 ) mod p
3x12  a
mod p
2 y1

()9



 -3-6-6قانون مضاعف نقاط

اگر نق های مانن  P  Eداشته باشیم آ گاه مضاعف نق ه به
صورت زیر تعریف میشود:

) (k times

kP  P  P  ...  P

()17
تعبیر هن سی جمع و مضاعفسازی نقاط در شکل ( )1نشا
داده ش ه است.
 -2-6قضیه باقیمانده چینی ][1

اگر اع اد صحیح مثبت  m1 , m2 ,...mrدو به دو نسبت به هم

نکته :شرایط وجود جواب دستگاه همناشتی راب ه ()11
عبارتن از -1 :م ولها نسبت به هم اول باشن  -2 .هر یی از
معادالت به تناایی دارای جواب باشن .

 -2مروری بر کار های انجام شده
برای رمزنگاری اطالعات با استفاده از خمهای بیضوی کارهای
زیادی انجا گرفته است که در ادامه به اختصار برخی از مامترین
3
این کارها را بیا میکینم .هنکرسو  ،1آلفرد منز 2و وانستو
] [0م العات خود را روی محاسبات ،کاربردها و پروتکلهای
رمزنگاری خمهای بیضوی گوناگو انجا دادن  .الرن سی
واشنگتن [8] 4به اثبات برخی نظریههای مربوط به خمهای
بیضوی پرداخت .جوکو تریاهو [9] 5با استفاده از نر افزار
متمتیکا 6جنبههای مختلف خم بیضوی را مورد بررسی قرار داد.
احم عب ال یف 0و زیامو [17] 8برای رمزنگاری تصویر از فن
خمهای بیضوی و سامانه آشوبی استفاده کردن  .آ ها با استفاده
1- Hankerson
2- Alfred Menezes
3- Vanstone
4- Lawrence C. Washington
5- Jouko Teeriaho
6- Mathematica
7- Abd El-Latif
8- Xiamu Niu
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از نقاط خمهای بیضوی و سامانه آشوبی یی رشته کلی شبه
تصادفی پیشنااد دادن که از آ برای رمزنگاری تصویر استفاده
میش  .هانگ لیو 1و یانی بینگ [11] 2پیشناادی برای رمزگشایی
تصویر رمزش ه با استفاده از سامانه ترکیبی آشوبی و خمهای
بیضوی ارائه کردن  .آ ها دریافتن که با استفاده از متن آشکار و
انتخاب یی تصویر که تما پیکسلهای آ صفر باش  ،میتوانن
4
وار ][12
تصویر رمزش ه را تولی کنن  .ماریا 3و مانی
الگوریتمی برای رمزنگاری تصویر با استفاده از خمهای بیضوی
ارائه کردن  .آ ها از یی زوج مول خ ی همناشت برای تولی
کلی خصوصی و یی ع د تصادفی  kاستفاده کردن  .برای
بهدستآورد تصویر رمزش ه برای هر پیکسل ضرب نق های
انجا میگرفت و با استفاده از مول برروی خم بیضوی قرار
میگرفت .در این روش یی ج ول ت ابق برای رمزگشایی مورد
نیاز است .علی سلیمانی ،جا نوردین و زولکاریا ] [13یی
تکنیی رمزنگاری با استفاده از خمهای بیضوی روی می ا
مح ود ارائه دادن  .آ ها اع اد  7-255را روی نقاط منحنی
من بق کردن و سپ با استفاده از کلی عمومی گیرن ه عملیات
رمزنگاری را انجا دادن  .برای نمای تصویر رمزش ه دوباره از
ج ول ت ابق استفاده میش و نقاط به اع اد  7-255تب یل
ال ین ] [14از
میش ن  .بایا  ،اخوا  ،اخشانی و شم
مختصات ژاکوبین خم بیضوی برای رمزنگاری استفاده کردن .
آ ها با استفاده از کلی رمزنگاری و انجا اعمالی برروی ماتری
تصویر آ را به یی ماتری یی بع ی تب یل کردن  .به این
ترتیب ،با استفاده از معادالت خمهای بیضوی رمزنگاری انجا
میش  .احم عب ال یف و زیامونو ] [15با استفاده از الگوریتم
الجمال در رمزنگاری خمهای بیضوی و برپایه تصاویر هم شکل،
یی تصویر محرمانه را به اشتراک گذاشتن  .آ ها پارامترهایی
برای خم بیضوی درنظر گرفتن که در مقابل حمله پوالرد 5و
0
همچنین فولینگ هلمن 6مقاو بود .لویی ،موافی و ولی الجوبی
] [16از دو خم بیضوی و همچنین ضرایب  DCTتصویر ،برای
رمزنگاری استفاده کردن  .دولن رو و منگ لم [10] 8با گروهبن ی
پیکسلها و بهدستآورد یی ع د بزرگ ،تع اد عملیات
رمزنگاری را کاه دادن  .آ ها با استفاده از دستوری در نر افزار
متمتیکا 9این گروهبن ی را انجا دادن .
1- Hong Liu
2- Yanbing Liu
3- Maria Celestin
4- Muneeswaran
3- Pollard
4- Pohlig Hellman
7- Lo’ai Tawalbeh, Moad Mowafi and Walid Aljoby
8- Dolendro and Manglem
9- Mathematica
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 -3طرح مسئله
هما طورکه میدانیم یکی از روشهای رمزنگاری تصویر ،انجا
عملیات رمز برروی تیتی پیکسلهاست .اگر بتوا بهنحوی
دادههای ورودی را کاه داد .عملیات رمزنگاری با سرعت
بی تری انجا خواه پذیرفت .برای این منظور روش گروهبن ی
پیکسلها را پیشنااد میدهیم .در این روش ،چن پیکسل توسط
یی الگوریتم با هم ترکیب میشون و مجموعه آ ها با هم به
صورت ییجا رمز میگردد .بع از رمزگشایی ،پیکسلهای ترکیبی
به صورت منحصر به فرد تجزیه خواهن ش  .روش ارایهش ه در
] [16به گروهبن ی پیکسلها میپردازد .مشکلی که این طر
پیشناادی دارد این است که وقتی پیکسل صفر در تصویر ظاهر
پاسخ درستی برنمیگردان  .مثالً اگر
شود دستور
پیکسلهای  7و  17را بخواهیم با این دستور ترکیب کنیم ،فرمت
{
}
خواه بود که
دستور به صورت
نتیجه این دستور ،ع د  17را برمیگردان  .با اجرای دستور
فقط ع د  17در
معکوس آ  ،یعنی
خروجی ظاهر میشود ،درصورتیکه پاسخ  7و  17بوده است.
نگارن ه مقاله برای برطرفکرد این مشکل ،به صورت رن ع د
 1یا  2را به مقادیر پیکسلها اضافه کرده است .افزای مقادیر
پیکسلها در نگاه اول ممکن است اهمیت چن انی ن اشته باش
ولی با نگاهی دقیقتر متوجه خواهیم ش که این امر منجر به
افزای حافظه مورد نیاز برای پردازش تصویر خواه ش  .چرا که
با اضافهش مقادیر پیکسلها ،اع اد  256یا  250تولی میشود
و هما طورکه میدانی این اع ا برای ذخیرهسازی به دو بایت
حافظه نیاز دارن .

 -4طرح پیشنهادی
برای اجرای عملیات رمزنگاری ابت ا یی بلوک  m  n  iاز
تصویر انتخاب کرده و آ ها را به صورت یی بردار مرتب میکنیم.
هما طورکه میدانیم س ح روشنایی پیکسلها بین  7تا 255
متییر است .با توجه به ان ازه کلی رمزنگاری i ،تا از پیکسلها
را معادل  b1 , b2 ,..., biقرار میدهیم و برای مقادیر م ولها
 m1 , m2 ,..., miاع اد اول بی تر از  255را انتخاب میکنیم.
مثالً  . m1  257, m2  263,....دلیل انتخاب اع اد اول بزرگتر
از  255این است که طبق نکته  1تیتی معادالت بای دارای
جواب باشن لذا با توجه به س ح روشنایی پیکسلها ،پیمانهها
بای بی تر از  255باش تا پ از حل معادالت ،مقادیری بین
 7-255حاصل شون .
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مثال :فرض کنی دو پیکسل  157و  274را میخواهیم به
روش باقیمان ه چینی ترکیب کنیم .معادالت را به صورت زیر
تشکیل میدهیم:
mod 257
mod 263
M
M
 263, M 2 
 257
m1
m2

M1 

M 2  M 2 1 (mod m2 )  219

 x  150

 x  204

را به ازای پارامترهایی با طول مختلف نشا میده .
 -6-4رمزنگاری تصویر
ابت ا گیرن ه و فرستن ه روی یی خم بیضوی  Eو یی نق ه مول
 Gتوافق میکنن  .سپ
میشود:

M  257  263  67591,

 -1ابت ا یی بلوک  m  n  iاز تصویر انتخاب میشود و

M1  M11 (mod m1 )  43,

این بلوک از پیکسلها به فر برداری مرتب میگردن .

سپ

 -2با توجه به قضیه باقیمان ه چینی i ،معادله تشکیل داده

x  b1M1M1  b2 M 2 M 2 (mod M )  (150)(263)(43) 
mod(67591)  65428

عملیات رمزنگاری به ترتیب زیر انجا

که بخ

) (204)(257)(219

معلو این معادالت هما مقادیر پیکسلها هستن .

 -3با استفاده از راب ه ( ،)14این دسته معادالت همناشتی را

در ناایت ،بهجای دو پیکسل  157و  274ع د حاصل از

حل و مق ار  xرا بهدست میآوریم .مق ار  xبهدست

ترکیب آ ها یعنی  65428رمز میشود .به این ترتیب به جای،

آم ه هما پیا است که میخواهیم رمز کنیم.

دوبار اجرای الگوریتم رمزنگاری برای تیتی پیکسلهای

 -4مق ار  xبهدستآم ه را با استفاده از ج ول ت ابق به

ذکرش ه ،توانستیم با یی بار اجرا ،هر دو پیکسل را رمز کنیم .در

نق های روی خم بیضوی منتقل میکنیم.

سمت گیرن ه ،بع از رمزگشایی پیا ارسالی ،ع د  65428ظاهر
خواه ش  .حال برای بهدستآورد پیکسلهای معادل با توجه به

 -5با استفاده از الگوریتم الجمال ،عملیات رمزنگاری را برروی

ع د بهدستآم ه ،کافی است این ع د را بهترتیب در هنگ اع اد

نق ه بهدستآم ه انجا داده و نقاط ج ی ی بهدست

اول  250و  263محاسبه کنیم .مشاه ه میشود که باقیمان ه

میآوریم.

هما مقادیر پیکسلها هستن .

 -6با استفاده از ج ول ت ابق نقاط رمزش ه روی خم بیضوی را

65428(mod 257)  150

به اع اد معادل آ ها تب یل میکنیم .این مق ار در شکل

65428(mod 263)  204

( )2با حرف  Yنشا داده ش ه است.
جدول ( :)6بیشترین پیکسلهای انتخابی
تع اد پیکسل انتخابی

پارامترهای خم برحسب بیت

0

64

15

128

37

256

58

512

اینکه بتوا چن پیکسل را با هم به صورت یی گروه درنظر
گرفت و به یی باره رمز کرد ،به پارامترهای خم بیضوی انتخابی
وابسته است .هرچق ر این پارامترها بزرگتر باشن  ،تع اد بی تری
پیکسل را میتوا به صورت یی گروه درنظر گرفت .ج ول ()1
تع اد پیکسلهایی که میتوا به صورت یی گروه انتخاب کرد

 -0اع اد بهدستآم ه را در هنگ اع اد اول بزرگتر از 255
بهترتیب محاسبه میکنیم .باقیمان ههای بهدستآم ه
هما پیکسلهای تصویر رمزش ه هستن .
 -2-4رمزگشایی تصویر
پ

از اینکه تصویر رمزش ه توسط گیرن ه دریافت ش  ،گیرن ه با

استفاده از کلی خصوصی خود عملیات رمزگشایی را بهترتیب زیر
انجا میده :
 -1ابت ا گیرن ه با گروهبن ی پیکسلها مق ار  Y را محاسبه
میکن  .با توجه به شکل ( ،)2این مق ار حاصل گروهبن ی
پیکسلهای تصویر رمزش ه است .سپ

با استفاده از ج ول

ت ابق ،نقاط معادل آ ها را روی خم بیضوی مشخص
میکن .

طراحی الگوریتم سریع جهت رمزکردن تصاویر با استفاده از قضیه باقیمانده چینی و خم بیضوی :غالمرضا کرمعلی و عیسی کاون

 -2در مرحله بع  ،با استفاده از کلی خصوصی خود پیا
رمزش ه را آشکار کرده و مجموعهای از نقاط مربوط به خم
بیضوی مورد توافق را بهدست میآورد.
 -3با استفاده مج د از ج ول ت ابق ،این نقاط را به اع اد
معادل آ ها تب یل میکن تا مق ار  X بهدست آی .
 -4گیرن ه ،باقیمان ه  X را با توجه به ان ازه بلوک انتخابی،
بهترتیب بر اع اد اول بزرگتر از  255محاسبه میکن .
 -5باقیمان ههای محاسبهش ه مقادیر پیکسلهای تصویر آشکار
هستن که به فر برداری میباشن  .با اجرای عملیات
معکوس ،این بردارهای محاسبهش ه را به فر بلوکی
 m  nتب یل میکنیم.
 -6در انتاا با قرارداد بلوکهای  m  nکنار هم تصویر
اصلی ساخته میشود.

03

]) pc  [(m  k  pua),(k  Gرمز می کن که در آ m
پیا و  kیی ع د رن

است( .در این شبیه سازی اع اد رن

بین  1:4777انتخاب ش ه ان ) pua ،کلی عمومی آلی
نق ه مول است .برای رمز گشایی  ،آلی

و G

با استفاده از کلی

خصوصی خود m  [(m  k  pua)  ( pra  k  G)] ،را
محاسبه می کن که در این عبارت  praکلی خصوصی آلی
است .برای شبیه سازی پارامتر ها به صورت زیر انتخاب ش ه ان .
منحنی بیضوی  E : y 2  x3  2477x  199روی می ا
اولیه  Fp  69997و نق ه مول ) G  (502, 27795است.
کلی

pra  7

خصوصی آلی

و کلی

خصوصی باب

 prb  20در نظر گرفته ش ه است .در نتیجه کلی عمومی
آلی برابر با ) pua  pra  G  (35644,62140و کلی
عمومی باب برابر با )pub  prb  G  (12816, 68291
خواه بود.

الف) تصویر آشکار فلفل

ب) رنگ قرمز

ج)رنگ سبز

د)رنگ آبی

شکل ( :)3تصویر آشکار فلفل و هیستوگرا رنگهای آ

شکل ( :)2فلوچارت رمزنگاری و رمزگشایی

-5

شکل( )3یی تصویر رنگی آشکار و هیستوگرا کانالهای

شبیهسازی و بررسی نتایج رمزنگاری و

رمزگشایی تصویر

رنگی آ را نشا

میده  .محور افقی نشا دهن ه س و

خاکستری تصویر است که از  7-255شمارهگذاری ش ه است و
محور عمودی ،تع اد تکرار هر س ح خاکستری را نشا میده .

در این شبه سازی از نر افزار متلب

1

)R2013b(8.2.0.701

با استفاده از نمودار هیستوگرا تصویر ،میتوا دریافت که هر

استفاده ش ه است .فرض کنی که آلی

گیرن ه پیا باش  ،آنگاه

پیکسل با س ح روشنایی خاص چن بار در تصویر ظاهر ش ه

باب با استفاده از کلی عمومی آلی  ،تصویر را با استفاده از راب ه

است .هیستوگرا تصویر ،اطالعاتی ازقبیل میزا روشنایی تصویر،

1- MatLab

وضو تصویر و رنج دینامیکی آ به ما میده که میتوان در
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تحلیل یی تصویر رمزش ه مورد استفاده قرار گیرد .یی الگوریتم
رمزنگاری خوب میبایست هیستوگرا تصویر را بهگونهای تیییر
ده که هیچگونه اطالعاتی از آ قابل درک نباش .

 -1آنالیز و بررسی امنیت
در این بخ

به برسی مشخصه های امنیتی تصاویر رمز ش ه و

مقایسه آ ها با تصاویر آشکار می پردازیم .از مامترین این

الف) تصویر
رمزش ه

ب) کلی
صحیح

ج) کلی اشتباه

شکل ( :)5نتیجه رمزگشایی تصویر اسب با کلی صحیح و اشتباه

مشخصه ها شامل هیستوگرا تصویر ،همبستگی بین پیکسل ها و

 -2-1حساسیت به کلید

آنتروپی یی تصویر می باشن  .عملیات رمزنگاری ،تیییرات

امنیت یی الگوریتم رمزنگاری میبایست وابسته به کلی باش  .لذا

اساسی در شکل و مق ار این مشخصه ها ایجاد می کن که باعث

استفاده از کلی اشتباه نبای نتیجهای دربرداشته باش  .در شکل

باال رفتن امنیت اطالعات رمزنگاری ش ه می گردد .برای یی

( )5یی تصویر رمزش ه ،یی بار با استفاده از کلی صحیح و یی

تصویر رمز ش ه ضریب همبستگی بین پیکسل ها به ش ت

بار با کلی  pra  1رمزگشایی ش ه است .هما طورکه مشاه ه

کاه
رسی

می یاب و آنتروپی آ به بیشترین مق ار خود خواه
.

میشود ،رمزگشایی با کلی اشتباه هیچ نتیجهای دربرن ارد.

 -3-1بررسی همبستگی

 -6-1هیستوگرام تصویر

در یی تصویر آشکار ،میزا همبستگی بین پیکسلها بسیار زیاد

نمودار هیستوگرا یی تصویر نشا دهن ه میزا تکرار یی پیکسل

است .در تصویر رمزش ه این میزا همبستگی ،بای بسیار ناچیز

با س ح روشنایی مشخص است .در یی تصویر رمزش ه میبایست

باش  .در شکلهای ( )6-0نمودار میزا همبستگی رنگ قرمز

پیکسلها با س و روشنایی تقریباً به یی میزا تکرارش ه باشن .

تصویر اصلی و تصویر رمزش ه در سه راستای افقی ،عمودی و

با توجه به شکل ( )4مشاه ه میشود که نمودار هیستوگرا تصویر

ق ری نشا داده ش ه است .هما طورکه مشاه ه میشود در

رمزش ه ،همه س و روشنایی را شامل میشود و میزا رخ اد

تصویر آشکار نمودار میزا همبستگی ،حول محور  y=xمتمرکز

آ ها نیز تقریباً برابر است.

ش ه است که نشا دهن ه میزا همبستگی باالی پیکسلهای
تصویر آشکار است .درحالیکه در تصویر رمزش ه ،این نقاط در
کل صفحه پراکن ه ش ه ان .

الف) تصویر رمزش ه فلفل

ب) رنگ قرمز

ج) رنگ سبز

د) رنگ آبی

شکل ( :)4تصویر رمزش ه فلفل و هیستوگرا رنگهای آ

الف) تصویر آشکار میمو

ب) همبستگی افقی

ج) همبستگی عمودی

د) همبستگی ق ری

شکل ( :)1نمودار همبستگی پیکسل های تصویر آشکار

طراحی الگوریتم سریع جهت رمزکردن تصاویر با استفاده از قضیه باقیمانده چینی و خم بیضوی :غالمرضا کرمعلی و عیسی کاون
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جدول ( :)2ضرایب همبستگی تصویر آشکار میمو

الف) تصویر رمز ش ه میمو

ب) همبستگی افقی

ج) همبستگی عمودی

د) همبستگی ق ری

ق ری

عمودی

افقی

اجزای تصویر

7/927916

7/943900

7/952358

قرمز

7/832369

7/884379

7/880953

سبز

7/897326

7/931642

7/929726

آبی

جدول ( :)3ضرایب همبستگی تصویر رمزش ه میمو
ق ری

عمودی

افقی

اجزای تصویر

-7/774633

-7/775827

-7/772254

قرمز

7/717184

-7/771750

7/712896

سبز

7/778844

-7/772371

-7/775995

آبی

شکل ( :)7نمودار همبستگی پیکسلهای تصویر رمزش ه

 -1-1ضریب همبستگی
 -4-1آنتروپی تصویر

مق ار آنترپی با راب ه  entropy   pi log 2 piمحاسبه

میشود که در آ  piاحتمال حضور پیکسل با س ح روشنایی i
است .با توجه به این راب ه میتوا نتیجه گرفت که اگر همه
س و روشنایی با احتمال یکسا در تصویر ظاهر شون آ گاه
احتمال هر س ح روشنایی برابر با  1 256خواه بود .لذا در حالت

برای بررسی میزا همبستگی پیکسلهای یی تصویر ،پارامتری
بهنا ضریب همبستگی تعریف میشود .این پارامتر با استفاده از
راب ه ( )15قابل محاسبه است .با توجه به میزا همبستگی دو
متییر ،ضریب همبستگی مق اری بین { 1تا  } -1دارد.



()15

1/2

)) ( xi  E ( x))( yi  E ( y
( yi  E ( y )) 2

N
i 1

 *
1/2

N
i 1



( xi  E ( x)) 2

N
i 1



rxy 

ای هآل آنتروپی تصویر رمزش ه ،برابر با  8خواه بود .این مق ار
برای تصویر رمزش ه میبایست به ع د  8نزدیی باش  .آنتروپی
سه تصویر رمزش ه مربوط به اسب ،میمو و فلفل در ج ول ()4
آورده ش ه است .این مقادیر محاسبهش ه ،به ع د  8بسیار نزدیی
است که نشا دهن ه آنتروپی باالی تصویر رمزش ه است.

هرچق ر میزا همبستگی دو متییر نسبت به هم کمتر باش ،
ضریب همبستگی آ دو متییر به سمت صفر میل میکن ] .[9با
مقایسه ج ولهای ( 3و  )2مشاه ه میشود که الگوریتم پیشنااد
ش ه ،ضریب همبستگی بین پیکسلهای تصویر رمزش ه را به
ش ت کاه

داده و تا ح صفر پایین آورده است .درحالیکه در

 -5-1حمله از طریق متن شناخته شده

تصویر آشکار ضریب همبستگی 1بین پیکسلها ،بسیار زیاد بوده و

در شکل ( ) 8یی تصویر کامالً سیاه برای رمزنگاری انتخاب ش ه

به ع د  1نزدیی است.

است .نتایج دو بار اجرای الگوریتم رمزنگاری در شکل ( -8ب) و
( -8ج) نشا داده ش ه است .با توجه به اینکه نمیتوا اختالف

جدول ( :)4آنتروپی تصاویر رمزش ه
آنتروپی

سایز تصویر

تصویر

ان ازه حاصل تفریق این دو شکل رمزش ه ،در شکل ( -8د)

0/9945

177×157

اسب

داده ش ه است .هما طورکه از شکل پی است اختالف

0/9927

177×157

میمو

زیادی بین این دو تصویر وجود دارد .بنابراین نمیتوا با استفاده

0/9930

177×157

فلفل

میا این دو تصویر را مشاه ه کرد ،لذا برای نشا داد این اختالف
نمای

از آ کلی رمزنگاری را پی ا کرد.
1- Correlation Coefficient
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 -8نتیجهگیری
در این مقاله ،به شبیهسازی الگوریتم رمزنگاری خم بیضوی بر
روی تصاویر رنگی پرداخته ش  .جات بابود سرعت اجرای
عملیات رمزنگاری با گروهبن ی پیکسلها ،تع اد دفعات اجرای
الف) متن شناخته ش ه

ب) اجرای اول الگوریتم

ج) اجرای دو الگوریتم

د) اختالف تصاویر (ب)و(ج)

الگوریتم رمزنگاری را کاه

دادیم .بررسی سرعت اجرای

الگوریتم نشا داد که طر پیشناادی میتوان سرعت عملیات
رمزنگاری را تا  50/9برابر روشهای فعلی افزای

ده  .این روش

پیشناادی تضمین میکن که عملیات رمزنگاری و رمزگشایی
ب و ازدستداد حتی یی بیت اطالعات انجا گیرد .همچنین
نحوه گروهبن ی پیکسلها بهطور کامل تشریح گردی و مشاه ه

شکل ( :)8دوبار اجرای الگوریتم بر روی یی متن شناختهش ه

 -7بررسی سرعت رمزنگاری طرح پیشنهادی
زمانیکه رمزنگاری بر روی تیتی پیکسل ها انجا میگیرد

ش که با انتخاب یی خم بیضوی با پارامترهای  512بیتی،
میتوا  58پیکسل را به صورت یی گروه در نظر گرفت .بررسی
نتایج اجرای الگوریتم نشا داد که تصاویر رمزنگاریش ه دارای
بی ترین آنتروپی هستن  .همچنین ضریب همبستگی بین
پیکسلها به ش ت کاه

یافته است .از طرفی ،نشا دادیم که

اجرای چن باره الگوریتم رمزنگاری منجر به تولی تصاویر رمزش ه

] ،[13به تع اد پیکسلهای تصویر ،الگوریتم رمزنگاری میبایست

کامالً متفاوت خواه ش که این امر در مقابل "حمله با استفاده

اجرا گردد .طر پیشناادش ه در این مقاله ،با درنظر گرفتن یی

از متن شناخته ش ه" بسیار مقاو است.

مجموعه پیکسل بهعنوا یی گروه و رمزنگاری ییباره آ ها،
تع اد دفعات رمزنگاری را کاه

داده و همین امر باعث افزای

سرعت عملیات رمزنگاری میگردد .مقایسه سرعت انجا عملیات
رمزنگاری طر پیشناادی ما با روش ارائهش ه در ] [13در ج ول
( )5نشا داده ش ه است .در این مقایسه یی تصویر با ابعاد
 177×157انتخاب ش ه و خم بیضوی با پارامتر های  512بیتی
درنظر گرفته ش ه است .با توجه به ج ول ( ،)1با انتخاب
پارامترهای  512بیتی میتوا

ماکزیمم تا  58پیکسل را به

صورت یی گروه درنظر گرفت.
جدول ( :)5مقایسه سرعت
تع اد دفعات اجرای الگوریتم

ابعاد تصویر

15777

177×157

روش فعلی

259

177×157

روش پیشناادی

با درنظرگرفتن مقادیر ج ول ( )5میتوا نتیجه گرفت که
سرعت عملیات رمزنگاری  15777/259=50/91برابر افزای پی ا
کرده است.
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ABSTRACT
Sending and receiving information confidentially has always been very important. The cryptography
Plays a major role in exchanging information securely. For this purpose, several encryption algorithms are
designed and implemented. Among the designed algorithms, the old RSA and Diffie-Hellman algorithms
have been superseded by the elliptic curve encryption algorithm, due to its unique features. The proposed
method has higher speed for image encryption and decryption in comparison with the current method. For
this purpose, the grouping of pixels by remainder Chinese theorem has been employed. The proposed
method is applicable on other data such as text, sound and video.
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