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یک الگوریتم پیشنهادی برای رمزنگاری تصاویر خاکستری با الگوبرداری از شبکههای میان
ارتباطی بنس و نگاشت آشوب Logistic map
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 1و  -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه مالیر
(دریافت ،59/20/22 :پذیرش)50/21/22 :

چکیده
در دو دهه اخیر با گسترش اطالعات و ارتباطات ،استفاده از شبکههای رایانهای در سطحهای مختلف ،لزوم انتقال تصاویر دیجیتال در این
شبکهها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است .جهت حفاظت از تصاویر در مقابل دسترسیهای غیرمجاز ،از رمزنگاری تصویر استفاده
میشود .الگوریتم های زیادی جهت رمزنگاری تصویر ارائه شده است .در این تحقیق ،یک الگوریتم جدید جهت رمزنگاری تصویر طراحی و
پیادهسازی شده است .در روش پیشنهادی با ترکیب نگاشت آشوب  1 Logistic mapو عمل  Xorو الهامگرفتن از شبکه میان ارتباطی
 ، Benessیک الگوریتم جدید و قدرتمند جهت رمزنگاری تصویر ارائه شده است .نتایج آزمایشات نیز نشان میدهد که الگوریتم ارائهشده از
کارایی مناسب برخوردار است.
واژههای کلیدی :رمزنگاری تصاویر ،نگاشت آشوب  ، Logistic mapشبکه میان ارتباطی  ،Benessتحلیل تصاویر

 -1مقدمه

1

برای رمزنگاری تصاویر استفاده شده است [.]13-11

امروزه با گسترش استفاده از شیکههای رایانهای ،اجتماعی و
مخابراتی انتقال تصاویر دیجیتال نیز در این شبکهها جهت
کاربردهای مختلف افزایش یافته است .در برخی از کاربردها مانند
کاربردهای پزشکی ،نظامی ،تجاری و  ...لزوم حفاظت از تصاویر
درمقابل دسترسیهای غیرمجاز اهمیت زیادی پیدا کرده است.
یکی از روشهای مرسوم برای محافظت از دادهها رمزنگاری
میباشد [.]1-2
1

از آن جاکه انتقال تصاویر بیشتر در کاربردهای بددون تداخیر
میباشد و هر تصویر حجم زیادی از دادهها را در خود جدای داده
است لدذا اسدتحکام در رمزنگداری تصداویر اهمیدت زیدادی دارد.
الگوریتمهای مرسدوم رمزنگداری مانندد  IDEA ،AES ،DESو ...
نمیتوانند این خواسته را برآورده کنند [.]3-4
در سالهای اخیدر ،الگدوریتمهدای زیدادی جهدت رمزنگداری
تصاویر ارائه شده است .در برخی از این الگوریتمهدا از جدایگزینی
مقادیر پیکسلهای تصویر با مقدارهای جدید استفاده شده اسدت
[ .]5-8در برخی دیگر از جابهجایی مکدان پیکسدلهدای تصدویر
استفاده شده است [ .]9-12در برخی دیگر نیز از نگاشت آشدوب

* رایانامه نویسنده مسئولen.m.moradi.co@gmail.com :
1- Real Time

2

در الگوریتمهای جایگشتی روشهای مختلفی برای جایگشت
استفاده میشود .در برخی از روشها ،از جایگشتی بیتی استفاده
میشود [ .]11در برخی دیگر ،مکان بیتهای یک بایت با هم
جابهجا میشوند .در روشهای دیگر از جایگشت بایتی استفاده
میشود [ .]18بدینصورتکه مکان بایتهای یک تصویر با هم
جابهجا میشوند .در موارد دیگر ،تصویر به بلوکهایی تقسیمشده و
این بلوکها با هم جابهجا میشوند [ ]19و در بعضی از الگوریتمهای
جایگشتی نیز از ترکیبی از این سه روش استفاده شده است.
الگوریتمهای که فقط از روش جایگشتی استفاده میکنند در مقابل
حمالت  known /chosen-plaintextمقاوم نیستند [ ]22و میتوان
با مقایسه تصویر اصلی و تصویر رمزشده کلید را یافت .الگوریتمهایی
نیز که فقط از نگاشت آشوب استفاده میکنند در مقابل حمالت
مقاومت خوبی ندارند .]21-23[ .در این تحقیق ،یک روش ترکیبی
جدید برای رمزنگاری تصاویر ارائه شده است که در مقابل انواع
حمالت مقاوم بوده و ارزیابیهای انجامشده نشان میدهد که از
کارایی مناسبی نیز برخوردار است .در روش پیشنهادی با
بلوک بندی تصویر و اعمال جایگزینی و جایگشتی و عمل XOR
تصویر رمز میشود .برای جایگزینی و جایگشتی از شبکه میان
ارتباطی  Benessالگوبرداری شده است .در الگوریتم پیشنهادی به

2- Permutation
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پنج زیر کلید نیاز داریم که برای تولید آنها از نگاشت آشوب
 Logistic mapاستفاده شده است.
ساختار تحقیق بهصورت زیر سازماندهی شده است .در بخش
دوم کارهای مرتبط توضیح داده میشود ،در بخش سوم نگاشت
آشوب  Logistic Mapو در بخش چهارم روش پیشنهادی ارائهشده
است .در بخش پنجم به ارزیابی روش ارائهشده پرداخته میشود و
در بخش ششم ،نتیجهگیری با اشاره به پیشنهاداتی برای گسترش
در آینده بررسی خواهد شد.

 -2کارهای مرتبط
در سالهای اخیر ،تحقیقات متعددی جهت رمزنگاری تصاویر
انجام شده است که به تعدادی از آنها اشاره میشود Liu .و
همکاران [ ،]5رمزنگاری تصویر را براساس فاز تصادفی -تکراری
مقادیر پیکسلها بررسی کردند Guo .و همکاران [ ]1با استفاده
از تبدیل تصادفی -گسسته و تبدیل آرنولد مقادیر پیکسلها،
تصاویر رنگی را رمزنگاری کردند Liu .و همکاران [ ،]1رمزنگاری
تصویر را با استفاده از تبدیل آرنولد و چرخشی مقادیر پیکسل
انجام دادند Tao .و همکاران [ ،]8با استفاده از تبدیل سری

ویژگی مهمی که باعث شده این پدیده برای رمزنگاری بسدیار
مورد توجه قرار بگیرد ،تعریفپذیری سیستم در عین رفتدار شدبه
تصادفی آن است که باعدث مدیگدردد خروجدی سیسدتم از دیدد
حملهگران ،تصادفی بهنظر برسد در حالیکه از دید گشاینده رمدز
سیستمی ،تعریفپذیر بوده و لذا قابل رمزگشایی است.
چندین نگاشت آشوب تاکنون ابداع شدهاند که برخی از آنها
در رمزنگاری تصداویر مدورد اسدتفاده قدرار گرفتدهاندد [.]22-23
نگاشت  logistic Mapیکی از نگاشتهایی است که در این زمینه
استفاده شده است .این نگاشت نخستین بار در [ ]21ارائه شددکه
بهصورت رابطه ( )1میباشد:
()1
Xnها مقادیری بین  2و  1هستند و  rپارامتر کنترلی نگاشت
میباشد .آزمایشات نشان داده است که مقدار  rباید در بازه
) (3.57,4باشد تا سیستم ،آشوبی عمل کند .این نگاشت به مقدار
اولیه  X0و پارامتر  rبسیار وابسته است و با تغییر جزئی در
هرکدام ،اعداد تولیدی توسط نگاشت کامالً متفاوت است.
شکلهای ( )1-2رفتار این نگاشت را برای مقادیر اولیه
 X0=0/101و  X0=2/1222221تا  22تکرار اول نشان میدهد .در
هر دو مورد r=3/999 ،درنظر گرفته شده است.

فوریه ،تصاویر را رمزنگاری کردند Zhang .و همکاران [،]12
رمزنگاری تصویر را با استفاده از جایگشت مکانی پیکسلهای
تصویر انجام دادند Zhao .و همکاران [ ]11با استفاده از ماتریس
ارگودیکی و روشهای جایگشتی ،رمزنگاری تصویر را
بررسی کردند Zhu .و همکاران [ ]12با استفاده از جایگشت
بیتی ،تصاویر را رمزنگاری کردند Huang .و همکاران [ ]13با
استفاده از بههمریختن پیکسلها ،تصاویر را رمز کردند Chen .و
همکاران [ ،] 14رمزنگاری تصویر را با استفاده از نگاشت آشوب
سهبعدی انجام دادند .در تحقیقات متعدد از نگاشت

logistic Map

بهعنوان نگاشت آشوب استفاده شده است که در این تحقیق از

شکل ( :)1رفتار نگاشت  Logistic Mapبرای

مقادیر اولیه X0=0/101

نگاشت آشوب  logistic Mapاستفاده شده است.
 -9نگاشت آشوب Logistic map
آشوب پدیدهای است که در سیستمهای غیرخطی تعریفپذیر رخ
میدهد که حساسیت زیاد به شرایط اولیه داشته و رفتار شبه
تصادفی از خود نشان میدهند .رفتار این سیستمها تحت تأثیر دو
عامل مهم قرار دارند ،مقدار اولیه سیستم و پارامترهای کنترلی
سیستم که در واقع مقادیر موثر در تعیین حالت آشوب هستند و
با تغییر کنترلشده آنها میتوان سیستم را در حالت آشوب قرار
داد و یا از حالت آشوب خارج نمود.

شکل ( :)2رفتار نگاشت  Logistic Mapبرای مقادیر اولیه
X0=2/1222221
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فرآیند جابهجایی بیتها را میتوان به صورت شدکل ( )4نمدایش

 -6الگوریتم پیشنهادی
در روش پیشنهادی ،تصویری که قرار است رمزنگاری شود به
بلوکهای سهبایتی تقسیم شده است .هر بلوک بهطور جداگانه و
در سه مرحله رمزنگاری میشود .درصورتیکه بلوک آخر کمتر از
سه بایت شود ،این بلوک رمزنگاری نمیشود .شکل ( ،)3شمای
کلی رمزنگاری هر بلوک را نمایش میدهد.

داد .در این شکل ،همانطورکده مشداهده مدیشدود از طبقده اول
شبکه میان ارتباطی  Benessالگوبرداری شده است ،با این تفداوت
که بهجای سوئیچهای شبکه  Benessاز مالتیپلکسر استفاده شده
است .همانطورکه در شکل دیده میشود P10 ،تدا  P17بیدتهدای
صفر تا هفت بایت  P1میباشند و همچنین  P20تا  P27بیدتهدای
بایت  P2و  P30تا  P37بیتهای بایت  P3میباشند .برای بایتهای
 T2 ،T1و  T3نیز همین روال برقرار است K111 ... K12 ،K10 .نیدز
دوازده بیت کلید مرحله اول ( )K1هستند.
روال کار این مرحله بدین صورت است که هرکدام از بیتهای
کلید کنترل دو تا از مدالتیپلکسدرها را بدر عهدده دارندد .ورودی
هرکدددام از ایددن زوج مددالتیپلکسددرها 1دو بیددت از ورودی اسددت.
بهعنوان مثال K10 ،کنترل مالتیپلکسرهای اول (ازسمت چد)) و
سیزدهم را بر عهده دارد .ورودی هدر دوی ایدن مدالتیپلکسدرها،
بیتهای  P10و  P24میباشد .با این تفاوت که در یکدی P10 ،را بده
ورودی اول مالتیپلکسدر و در دیگدری P10 ،را بده ورودی دوم آن
وصل میکند .به این ترتیب ،اگر مقدار  K10برابر  1باشد ،جای دو
بیت  P10و  P24با هم عوض میشود و اگر  K10برابر  2باشد ،جای
آنها تغییری نمیکند .به عبدارتی ،مدیتدوان رابطدههدای  2-3را
نوشت:
()2
()3
در این رابطدههدا ،ضدرب معدادل  ANDو

جمدع معدادل OR

درنظر گرفته میشود .همانطورکه از روابط ( )2-3مشخص است،
شکل ( :)9شمای کلی الگوریتم رمزنگاری

در این شکل P2 ،P1 ،و  P3بلوک سهبایتی هسدتند کده قدرار
است رمزنگاری شود C2 ،C1 .و  C3حاصل رمزنگاری ایدن بلدوک
سه بدایتی هسدتند Stage2 ،Stage1 .و  Stage3مراحدل سدهگانده
الگوریتم میباشند و  K1تا  K5نیز کلیدهایی هستند کده در ایدن
مراحل مورد استفاده قرار میگیرند .اعمالی که در هر مرحله انجام
میشود به صورت زیر میباشند:
مرحله اول ( :)Stage1در

این مرحله ،سه بایت  P2 ،P1و P3

بهعنوان ورودی دریافت میشود ،سپس به کمدک یدک کلیدد 12
بیتی و طی فرآیندی برخی از بیدتهدای ایدن سده بایدت بدا هدم
جابهجا شده و سه بایدت جدیدد  T2 ،T1و  T3حاصدل مدیشدود.

مقدار  K10تعیینکننده جابهجایی بیتهای  P10و  P24مدیباشدد.
برای سایر بیتهای ورودی نیز همین رابطهها وجود دارند:
)11 = (K11 × P25) + (K11 × P11
)T25 = (K11 × P11) + (K11 × P25
)T12 = (K12 × P26) + (K12 × P12
)T26 = (K12 × P12) + (K12 × P26
)T13 = (K13 × P27) + (K13 × P13
)T27 = (K13 × P13) + (K13 × P27

بهعنوان مثالی دیگر K11 ،تعیینکننده جابهجایی بیدتهدای
 P11و  P25میباشد ،اگر  K11یک باشد جای این دو بیت عدوض
میشود وگرنه این دو بیت مستقیماً به خروجی منتقل میشوند.
1 - Multiplexer
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شکل ( :)6شبکه میان ارتباطی

مرحله دوم ( :)Stage2در این مرحله ،سده بایدت  T2 ،T1و
 T3بهعنوان ورودی ،دریافت شده و این سه بایت با سه کلید ،K2
 K3و  XOR ،K4شده و سه بایت  S2 ،S1و  S3بهعنوان خروجی
حاصل میشود (کلیدها هشت بیتی هستند) .شکل ( ،)5روند کار

این مرحله را نمایش میدهد.

Beness

فرآیند تولید زیرکلیدها :در روش پیشنهادی ،از یک کلیدد
بایتی ( )KEYبرای رمزنگاری تصویر استفاده میشود .با اسدتفاده
از ایدن کلیدد و بده کمدک نگاشدت آشدوب  Logistic Mapبدرای
رمزنگاری هر بلوک از دادهها ،پنج زیرکلید تولید میشدود و ایدن
پنج کلید برای هر بلوک با بلوک دیگر متفاوت است.
N

روال کار به این صورت است که ابتدا به کمک کلید اصلی
الگوریتم ،پارامترهای اولیه نگاشت آشوب یعنی  X0و  rتولید
میشوند .نحوه انجام کار در روابط  4-1نشان داده شده است.
()4
()5

شکل ( :)5کلیدهای هشت بیتی

مرحله سوم ( :)Stage3در این مرحله ،سده بایدت  S2 ،S1و
 S3بهعنوان ورودی دریافتشده و با استفاده از شیفت چرخشدی
به راست ،مکان این سه بایدت بدا هدم عدوض شدده و سده بایدت
خروجی  C2 ،C1و  C3حاصل میشوند .این مسئله که بایتهدای
ورودی چند بار شیفت داده شوند ،کلید این مرحله ( )K5تعیدین
میکند .اگر  K5=2باشد ،اصالً شیفتی انجام نمیشود و ورودیها
مستقیماً به خروجی میروند .اگر  K5=1باشد ،آنگداه ورودیهدا
یک بایت بده چد) شدیفت پیددا مدیکنندد و اگدر  K5=2باشدد،
ورودیها دو بایت به چ) شیفت چرخشی پیدا میکنند.

KEY0  KEY1 256  KEY2  2562  KEY3  2563  KEY  N   256 N
2N8

X0 

KEY  N   KEY  N  1  256  KEY  N  2   256 N2  KEY0  256 N
2N8

y 

() 1
در این روابدط KEY(N) ... KEY1 ،KEY0 ،بایدتهدای کدم
ارزش تا پرارزش تشکیلدهنده کلید هستند .حدال بدا اسدتفاده از
 X0و  rو بهکمک نگاشت آشدوب  Logistic Mapاعدداد ،X2 ،X1
 Xn ... X3تولید میشوند .تعداد اعدادی تولیدی برابر است با:
()1
که در آن width ،اندازه عرض تصویر و  heightاندازه ارتفداع
تصویر است .هر پدنج عددد از ایدن اعدداد تولیددی ،بدرای تولیدد
زیرکلیدهای یکی از بلدوکهدا اسدتفاده مدیشدوند .نحدوه تولیدد
زیرکلیدها در روابط  8-12شرح داده شده است.
()8
()9
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()12
()11
()12
در این روابط ،اعداد تولیدشده در رابطه آشوب اعددادی بدین
صفر تا یک هستند و ما آنها را در 121انتخاب کرده تدا محددوده
آنها به اعداد بزرگتر از یک تغییر یابدد X1 .تدا  X 5پدنج عدددی
هسددتند کدده بددرای هددر بلددوک اسددتفاده مددیشددود و  K1تددا K5
زیرکلیدهای الزم برای هر بلوک میباشد Mod .نیز عملگر پیمانده
میباشد.

 -5ارزیابی الگوریتم پیشنهادی
در این بخش با انجام چند آزمایش کدارایی الگدوریتم نشدان داده
میشود .این ارزیابی در چند بخش انجام میشود.
 -1-5ارزیااابی بصااری ( :)Visual Testingبددرای انجددام ایددن
آزمایش ،چهار تصویر خاکستری با اندازههای  251×251پیکسدل
انتخاب شدهاند .شکل ( ،)1تصاویر اصلی و رمزشده بدا اسدتفاده از
الگوریتم پیشنهادی را نمایش میدهد.

همانطورکه در شکل ( )1مشاهده میشود ،هیچ شباهت قابل
مشاهدهای بین تصاویر اصلی و رمزشده آنها وجود نددارد .بدرای
ارزیابی دقیقتر بین دو تصویر ،معیدار دیگدر  UACIندام دارد کده
برابر است با میانگین شدت تفاوت بین تفاوت بین تصویر و معادل
رمزشده آن از دو معیار استفاده میشود .معیدار اول NPCR ،ندام
دارد که درصد پیکسلهای متفاوت پیکسلهای دو تصویر را نشان
میدهدد [ .]24روابدط  13-14نحدوه محاسدبه ایدن دو معیدار را
نمایش میدهد.
∑

)(13

∑

=NPCR

D(i,j)=2 if Io(i,j)=Ienc(i,j) else =1
)(14

×]

∑

∑ =UACI

که در این روابط Io ،تصویر اصلی و  Iencتصویر رمزنگاریشده
است M .و  Nنیز عرض و ارتفاع تصویر هستند.
حالت مناسب برای این دو پارامتر ،به این صدورت اسدت کده
 NPCRباید تا جاییکه ممکن است به مقدار  % 122نزدیک باشد
و  UACIباید نزدیک به مقدار  % 33باشد .در جددول ( ،)1مقددار
این پارامترها را برای چهار تصویر رمزنگاریشده در این تحقیدق
نمایش میدهد.
جدول ( :)1میزان تفاوت بین تصاویر اصلی و رمزشده آنها
)UACI(%

)NPCR(%

Image

33/11

99/12

Lena

33/23

99/12

Babon

33/33

99/59

Black

32/98

99/58

Checkerboard

همانطورکه مشاهده میشود  NPCRبه حالت ایدهآل خیلدی
نزدیک است UACI .نیز برای دو تصویر اول خدوب اسدت و علدت
اینکه دو تصویر دیگر کمی انحراف دارند این است که در ایدن دو
تصویر ،مقدار پیکسلها یا  2است یا  255کده همدین امدر باعدث
شده است که تفاوت مقدار این پیکسلها با تصویر رمزشده آنهدا
زیاد شود.
 -2-5فضای کلید :یک الگوریتم خوب باید فضای کلیدد نسدبتاً
بزرگی داشته باشد تا در مقابل حمله قوی مقاومت داشدته باشدد.
در الگوریتم پیشنهادی ،کلید از  Nبایت تشکیل شدده اسدت و
شکل ( :)4تصاویر اصلی و رمزشده آن

N

میتواند متغیر باشد .در نتیجه ،فضای کلید برابر  2N×8مدیباشدد.
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هرچه تعداد بایتهای کلید بیشتر درنظر گرفته شود ،فضای کلید

جدول ( :)2تفاوت بین تصاویر رمزشده با دو کلید متفاوت
)Mean of UACI(%

)Mean of NPCR(%

Image

خوب باشد ،در این حالت ،فضای کلید عددی معادل  282است که

28/42

99/14

Lena

21/13

99/13

Babon

یک عدد مناسب میباشد.

49/8

99/12

Black

41/31

99/12

Checkerboard

نیز افزایش مییابد .کلیدی با طول  12بایت میتواند یدک حالدت

 -9-5حساسیت به کلید :برای نشاندادن حساسیت الگوریتم
به مقدار کلید ،هرکدام از چهار تصویر را با دو کلید  K1و  K2کده
در یک بیت با هم اختالف دارند رمزنگاری کدرده ،سدپس تفداوت
تصاویر حاصل از لحاظ معیار  NPCRو  UACIارزیابی میشدود و
این کار را برای هر تصویر با پنج زوج کلید تکدرار کدرده و سدپس
میانگین NPCRها و UACIها برای هر تصویر محاسدبه مدیشدود
که در جدول ( )2نمایش داده شده است.

همانطورکه مشاهده میشود هر دو معیار به حالدت ایددهآل
بسددیار نزدیددک مددیباشددند و ایددن نشددان مددیدهددد کدده تصدداویر
رمزنگاریشده با دو کلید که فقط در یک بیت تفاوت دارند کدامالً
با هم متفاوتند و این همان خواسته الگوریتم رمزنگاری میباشدد.
در یک آزمایش دیگر ،تصداویر را بدا کلیدد  K1رمزنگداری کدرده،
سپس آنها را با دو کلیدد  K2 ،K1کده  K2در یدک بیدت بدا K1
تفاوت دارد را رمزگشایی میکنیم .نتیجه آزمدایش در شدکل ()1
نمایش داده شده است.

شکل ( :)1رمزگشایی تصاویر مختلف با دو کلید متفاوت که فقط در یک بیت با هم تفاوت دارند.

 -6-5تحلیل آماری :یک الگوریتم رمزنگاری خوب باید
الگوهای آماری تصویر را کامالً بههم بریزد .برای ارزیابی این ویژگی
معموالً دو پارامتر نمودار هیستوگرام و تحلیل وابستگی مورد

استفاده قرار میگیرد [ .]24در اشکال ( ،)8–11نمودار هیستوگرام

تصاویر و تصویر رمزشده آنها با هم مقایسه شده است.
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شکل ( :)8هیستوگرام تصویر  Lenaو رمزشده آن

شکل ( :)3هیستوگرام تصویر  Babonو رمزشده آن

شکل ( :)11هیستوگرام تصویر  Blackو رمزشده آن

شکل ( :)11هیستوگرام تصویر صفحه شطرنج و رمزشده آن

43

مجله علمی -پژوهشی ”پدافند الکترونیکی و سایبری“ ،سال ششم ،شماره  ،1بهار 1931

44

همانطورکه از تصاویر قبل قابل مشاهده است ،هیستوگرام

 -5-5تحلیل آنتروپی :محاسبه آنتروپی برای الگوریتمهای

تصاویر رمزشده کامالً یکدست است .بهعبارتی ،الگوریتم همه

رمزنگاری تصاویر ،نخستین بار در [ ]25مطرح شد و معیاری برای

 255رنگ را با تعدادی تقریباً برابر در تصویر توزیع کرده است و

محاسبه میزان آشفتگی سطوح خاکستری پیکسلهای تصویر

نمیتوان از شمارش تعداد پیکسلهای دارای یک رنگ خاص،

میباشد .برای محاسبه آنتروپی یک تصویر از رابطه ( )22استفاده

اطالعاتی از تصویر بهدست آورد.

میشود.

در یک تصویر ،بین رنگ پیکسلهای مجاور یک وابستگی
وجود دارد و یک الگوریتم خوب باید این وابستگیها را از بین
ببرد یا به حداقل مقدار خود برساند .برای محاسبه این وابستگی،
تعداد  Nزوج پیکسل مجاور (عمودی ،افقی یا قطری) بهصورت
تصادفی از یک تصویر انتخاب شده ،سپس بهکمک روابط ،11-18
میزان وابستگی بین آنها محاسبه میشود.
()11

∑

()11

∑
)

()18

(

()

()19

√

Ƴ

در این عبارات xi ،و  yiمقدار سطح خاکستری پیکسلهای
انتخابشده است .یک الگوریتم خوب باید تا جاییکه ممکن است
این وابستگیها را کم کند (نزدیک به صفر) .جدول ( )3میزان
محاسبهشده وابستگی بین پیکسلها را برای تصاویر و رمزشده
آنها نشان میدهد .همانطورکه در این جدول قابل مشاهده
است ،در تصاویر رمزنگاریشده ،مقدار وابستگیها به مقدار ایدهآل
صفر بسیار نزدیک است که نشاندهنده قدرت الگوریتم پیشنهادی
جهت از بینبردن وابستگیهای بین پیکسلهای تصویر میباشد.
جدول ( :)9میزان وابستگی بین پیکسلهای تصاویر و رمزشده آنها
وابستگی قطری

وابستگی افقی

وابستگی
عمودی

که در آن N ،برابر با تعداد سطح خاکستری استفادهشده در
تصویر (در تصاویر  8بیتی ،برابر با  251خواهد بود) و )P(Si
نشاندهنده احتمال وقوع سطح خاکستری iام در تصویر خواهند
بود .در حالت ایدهآل ،مقدار آنتروپی برای یک تصویر رمزشده
باید  8باشد و یک الگوریتم خوب باید بتواند آنتروپی تصویر را به
این مقدار نزدیک کند .جدول ( ،)4میزان آنتروپی را برای تصاویر
استفادهشده در این تحقیق و رمزشده آنها نشان میدهد.
جدول ( :)6آنتروپی تصاویر و رمزشده آنها

∑
√

()22

∑=)H(S

نام تصویر

2/8832

2/9218

2/9591

Lena

-2/2241

2/2293

-2/2214

Encrypted lena

2/1855

2/8832

2/8914

Baboon

2/2222

-2/2225

2/2115

Encrypted
Baboon

1

1

1

Black

2/2145

2/2231

-2/2283

Encrypted Black

2/9323

2/9542

2/9552

Checkerboard

-2/2282

2/2212

-2/2233

Encrypted
checkerboard

آنتروپی تصویر رمز شده

آنتروپی تصویر اصلی

نام تصویر

1/991

1/425

Lena

1/991

1/115

Baboon

1/991

2

Black

1/991

2/214

checkerboard

همانطورکه بهوضوح دیده میشود ،مقدار آنتروپی تصاویر
رمزشده توسط الگوریتم پیشنهادی به حالت ایدهآل بسیار نزدیک
است .در جدول ( ،)5مقایسهای بین مقدار آنتروپی بهدستآمده
برای تصویر  Lenaتوسط الگوریتم پیشنهادی در این تحقیق و
چند الگوریتم دیگر که همین تصویر را رمز کردهاند ،ارائه شده
است.
جدول ( :)5مقایسه بین آنتروپی حاصل از الگوریتم پیشنهادی و چند
الگوریتم دیگر
الگوریتم

مقدار آنتروپی

الگوریتم پیشنهادی در این تحقیق

1/9914

الگوریتم پیشنهادی در[]22

1/9918

الگوریتم پیشنهادی در[]21

1/9212

الگوریتم پیشنهادی در[]28

1/9192

الگوریتم پیشنهادی در[]29

1/9952

الگوریتم پیشنهادی در[]32

1/9892

جدول ( ،)5نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی در این
تحقیق ،نتیجه بهتری از نظر آنتروپی ،نسبت به بقیه الگوریتمها
دارد.
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 مقایسه زمان اجرای تصاویر رمز شده با الگوریتم دیگر:)4(جدول
اندازه تصویر
برحسب تعداد

الگوریتم پیشنهادی در این
تحقیق (زمان اجرا برحسب
))S( ثانیه

الگوریتم پیشنهادی در
] (زمان اجرا31[
))S( برحسب ثانیه

2/25

2/4

251*251

212

1

512*512

2/15

3

1224*1224

2/85

4

2248*2248

)N(پیکسل

 نتیجهگیری-4
 یک الگوریتم جدید برای رمزنگاری تصاویر،در این تحقیق
 از شیکه میان، در الگوریتم پیشنهادی.خاکستری ارائه شد
 الگوبرداری شده است که تصاویر را به بلوکهاییBeness ارتباطی
تقسیم کرده و سپس هر بلوک را در سه مرحله رمزنگاری
 به پنج زیرکلید نیاز است که، برای رمزنگاری هر بلوک.میکند
Logistic Map برای تولید این زیرکلیدها از نگاشت آشوب
 نشان، با آزمایشات مختلف، در این تحقیق.استفاده شده است
داده شد که الگوریتم پیشنهادشده از کارایی مناسب برخوردار
 در آزمایش اول با رمزنگاری چهار تصویر مختلف قدرت.است
 حساسیت به کلید نیز با دو.الگوریتم از نظر بصری ارزیابی شد
 بررسی شد که به مقدار ایدهآل بسیارUACI  وNPCR معیار
 در تحلیل آنتروپی روش پیشنهادی با چند تحقیق.نزدیک بود
.مقایسه و مشاهده شد که روش پیشنهادی عملکرد بهتری دارد
 کاهش زمان اجرای این الگوریتم روی تصاویری با،در نهایت
اندازههای مختلف در مقایسه یا الگوریتمهای دیگر نشان داده
 در آینده، با توجه به تنوع روشهای رمزنگاری تصویر.شد
روشهای ترکیبی مختلفی در رمزنگاری تصویر بررسی خواهد
.شد
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ABSTRACT
With the development of information and communication in the last two decades, using computer
networks at various levels and, as the result, the need of transferring digital images in this network have
been considered important more than past. To protect images against unauthorized access, image encryption is used. Many algorithms have provided to encrypt the image. In this study, a new algorithm for image
encryption is designed and implemented. In the proposed method, a new, and powerful algorithm is presented for encrypting images. This is done through combining the Logistic map functions chaos and Xor action
and inspiriting from the Beness network. Test results also show that the proposed algorithm has a proper
performance.
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