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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد نرمافزار -2 ،استادیار ،گروه مهندسی کامپیوتر ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران
(دریافت ،09/80/80 :پذیرش)09/89/10 :

چکیده
رمزنگاری تصاویر بهعنوان یکی از روشهای حفظ امنیت اطالعات در ارسال و دریافت آن به شمار میرود .در این میان ،روشهای زیادی
جهت رمزنگاری وجود دارد .واضح است که استفاده از ترکیبی از این الگوریتمها میتواند باعث افزایش امنیت الگوریتم رمزنگاری گردد .در این
مقاله سعی شده است که با ترکیبدادن الگوریتم تبدیل آرنولدی با یکی از الگوریتمهای تکاملی به نام الگوریتم تکامل تفاضلی ،یک روش
جدید جهت رمزنگاری تصاویر دیجیتال ارائه شود .الگوریتم تکامل تفاضلی پاسخهای بهینه را بهروش منحصربهفرد خود تولید میکند که
موجب میشود تا روش رمزنگاری تصویر متفاوت بوده و موجب افزایش امنیت و مقاومت الگوریتم رمزنگاری گردد .یک تصویر دیجیتال ابتدا با
الگوریتم تبدیل آرنولدی رمزنگاری میشود و سپس روی این تصویر ،تکامل تفاضلی اعمال میگردد .بدین ترتیب ،مقاومت تصویر رمزنگاریشده
در مقابل انواع حمالت افزایش مییابد.
کلمات کلیدی :تصویر دیجیتال ،رمزنگاری تصویر دیجیتال ،تبدیل آرنولدی ،تکامل تفاضلی

 -1مقدمه
گستتترش روزافتتزون اینترنتتت در عصتتر کنتتونی ،ستتبب تحتتول
چشمگیری در عرصه ارتباطتات دیجیتتال شتده استت .اینترنتت
بهعنوان محیطی برای به اشتراکگذاشتن و تبادل ساده و ستری
انواع محصوالت دیجیتال متنی ،صوتی و تصویری ،موجتب رشتد
کمی و کیفی تولید این محصوالت شده است .با افزایش تولیتد و
همهگیرشدن استفاده از این محصتوالت ،صتاحبان ایتن آ تار بته
تدریج نگران حفاظت حقوق خود شدند .بته ایتن ترتیتب ،بحتث
حفاظتتت از اطالعتتات دارای حتت کپتتی ،بتترای جلتتوگیری از
پایمالشدن حقوق این مولفان ،ضروری بهنظر میرسید.
تصاویر دیجیتال یکی از دادههای مهم در ارسال اطالعات
هستند که کاربردهای زیادی مانند کاربردهای نظامی ،تجاری،
پزشکی و  ...دارند .لذا حفظ امنیت و جلوگیری از دسترسیهای
غیرمجاز به آنها یک امر مهم و ضروری است .رمزنگاریکردن
* رایانامه نویسنده مسئول:

Ra2jamali@yahoo.com

این تصاویر یکی از روشهای حفظ امنیت آنها است .رمزنگاری
به مفهوم ،دانش تغییردادن اطالعات به کمک کلید رمز و با
استفاده از یک الگوریتم رمز است ،بهطوریکه تنها شخصی که از
کلید و الگوریتم مطل است قادر به استخراج اطالعات اصلی از
اطالعات رمزنگاریشده باشد و شخصی که از یکی یا هردوی آنها
اطالع ندارد نتواند به اطالعات دسترسی پیدا کند .رمزنگاری یک
تصویر دیجیتال نیز به معنای ایجاد تغییر در آن با استفاده از یک
الگوریتم رمزنگاری است ،بهطوریکه دسترسی به اطالعات آن
ممکن نباشد ] .[1-2برای رمزنگاری تصاویر دیجیتال الگوریتمهای
زیادی وجود دارند که از آن جمله میتوان به تبدیل ،Fibonacci
تبدیل  ،Bikerتبدیل  Affineو  ...اشاره کرد .تبدیل آرنولدی یکی
از روشهای رمزنگاری تصاویر دیجیتال است که توسط یک
ریاضیدان روسی به نام والدمیر آرنولد ارائه شده است .این
الگوریتم یکی از معروفترین و پرکاربردترین الگوریتمها در زمینه
رمزنگاری تصاویر است که اغلب برای تصاویر مربعی کاربرد دارد
ولی در سالهای اخیر با ایجاد تغییر در روش استفاده از آن،
1 -Vladimir Arnold
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تصاویر غیرمربعی را نیز میتوان با این الگوریتم رمزنگاری نمود.
این الگوریتم با جابهجاکردن پیکسلهای یک تصویر رمزنگاری را
انجام میدهد.

()4

]

[]

[

]

[

از رابطه ( ،)4این نتیجه حاصل می شود کته اگتر مختصتاتی
مانند ( )x , yچندین بار از نقطتهای بته نقطته دیگتر انتقتال داده

الگوریتم تکامل تفاضلی نیز جزو الگوریتمهای تکاملی استت.

شوند ،درنهایت ،بعد از  Tبار تکرار این عمل ،به مکان اولیته ختود

این الگوریتمها اغلب برای مسائل بهینهسازی کاربرد دارند .لتیکن

باز خواهند گشت .این  Tبه نام دوره تناوب تبدیل گفته متیشتود

بهدلیل اینکته نحتوه تولیتد یتک مجموعته از پاستخهتا در ایتن

که وابسته به اندازه تصویر بوده و با استفاده از آن تعیین می شود

الگوریتمها به یک روش خاصی انجام میشود لذا استتفاده از ایتن

] 7 ،5و .[9-11

روشها در رمزنگاری تصاویر نیز میتواند مفید واقت شتود .روش
تولید یک مجموعه از پاسخها در الگوریتم تکامل تفاضتلی نستبت
به دیگر الگوریتمهای تکاملی بهطور کامالً خاص و منحصربهفردی
انجام میشود کته موجتب ستری ترشتدن و امنیتت بیشتتر ایتن
الگوریتم در مقایسه با سایر متوارد گردیتده استت .در ایتن مقالته
سعی شده است تا بتا ترکیتب الگتوریتمهتای تبتدیل آرنولتدی و
تکامل تفاضلی روشی جدید جهتت رمزنگتاری تصتاویر دیجیتتال
ارائه گردد .نتایج حاصل از آزمایشات نشتان متیدهنتد کته روش
پیشتتنهادی از قتتدرت رمزنگتتاری قتتویتتتر و مقاومتتت بتتیشتتتری
برخوردار است.

 -1-2رمزنگاری با استفاده از تبدیل آرنولدی
هر تصویر دیجیتال بهصورت یک ماتریس مربعی دوبعتدی نشتان
داده میشود .اگر اندازه تصویر  Nباشد،

انتدازه متاتریس آن N×N

است .اگر ( )x , yمختصات مکان اولیه یک پیکسل مانند  pباشتد،
({ ))x , y( ∈ }1,1,2,3,…,N-1و این مختصات k ،بار تغییر مکتان
داده شوند ،پیکسل  pاز مکان اولیه خود بته جتای دیگتری نقتل
مکان خواهد کرد .اگر این عمل بر روی تمامی پیکسلهای تصویر
انجام شود ،مکان اولیه تمامی پیکستلهتا تغییتر یافتته و تصتویر
بهصورت رمزنگاریشده درمیآید ] 7و .[9

 -9الگوریتم تکامل تفاضلی

 -2تبدیل آرنولدی
این الگوریتم یک فرآیند تکراری جهت رمزنگاری تصاویر است که
پیکسلها را از مکانی به مکان دیگر انتقال میدهد .این تبدیل بتر
روی تصاویر مربعی اعمال میشود .بدین ترتیب که مختصات یک
پیکسل را گرفته و براساس یک الگوریتمی ،مختصات جدید جهت
انتقال را بهدست میآورد .سادهترین نتوع ایتن الگتوریتم ،تبتدیل
دوبعدی آن میباشد که با استفاده از رابطه زیر حاصل میشود:

روشهای گوناگون بسیار مورد توجه محققتین استت .بستیاری از
مسائل بهینهسازی در دنیای واقعی مهندسی بتهطتور فزاینتدهای
درحال پیچیدهشدن هستند .بنابراین ،الگوریتمهای بهینهسازی با
عملکرد باال مورد نیاز است ].[3
الگوریتمهای تکاملی راهحل خوبی برای مسائل بهینتهستازی
هستند .این الگوریتمها برپایته اصتول تکامتل زیستتی بنتا نهتاده

[

شدهاند .هر الگتوریتم ،تکتاملی از دو مرحلته مقتداردهی اولیته و

که در آن (x , y) ،مکان اولیه یک پیکسل و )' (x' , yمکان جدیتد

تکاملی تشکیل شده است .در مرحله مقتداردهی اولیته ،جمعیتت

انتقالیافته همان پیکسل و  Nاندازه ماتریس تصویر مربعی استت.

اولیه براساس یک توزی تصتادفی یکنواختت بته نحتوی انتختاب

با توجه به این رابطه ،جهت انتقال هر پیکسل از نقطهای به نقطه

میشود که تمام فضای مسئله را پوشش دهد .ستپس در مرحلته

دیگر برای اولین بار:

تکامل ،شایستگی افراد درون جمعیت براساس یک تاب شایستگی

()1

()2

] []

] []

[

[

]

امروزه اختراع روشهای محاسباتی حتل مستئله بترای مقابلته بتا

] [

جهت انتقال برای دومین بار:
()3

از پیش تعیینشده مشخص میشود .در گام بعدی مرحله تکامل،
فرزندان جدید با استفاده از دو عمتل بتازترکیبی و جهتش ایجتاد
میشوند .سپس با استفاده از روشی از پتیش تعیتینشتده ،افتراد

] []

لذا برای انتقال Kامین بار مختصات هر پیکسل:

[

] [

نسل بعدی از میان والدین و فرزندان انتخاب میشوند .این چرخه
تا زمانی ادامه مییابد که شرط خاتمه الگوریتم برقرار باشد ].[3
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الگوریتم تکامل تفاضتلی اولتین بتار در ستال  1995توستط
استورن و پرایس معرفی شد .آنها نشان دادند که ایتن الگتوریتم
توانایی خوبی در بهینهسازی توابت غیرخطتی مشتت ناپتذیر دارد
که بهعنوان روشی قدرتمند و سری برای مسائل بهینتهستازی در
فضاهای پیوسته معرفی شده است .این الگوریتم جهتت غلبته بتر

 b ،aو  cبا استفاده از عملگر تقتاط بتا  xترکیتب شتده و جتواب
جدیدی بهنام  zحاصل میشود ] 5و .[12
}

()5

بهطوریکه:

عیب اصلی الگوریتم ژنتیک ،یعنی فقدان جستجوی محلی در این
الگوریتم ارائه شده است .تفاوت اصلی بین الگوریتمهای ژنتیکی و
الگتوریتم تکامتل تفاضتتلی در عملگتر انتختتاب استت .در عملگتتر
انتخاب الگوریتم ژنتیک ،شانس انتخاب یک جواب بهعنوان یکتی
از والدین وابسته به مقدار شایستگی آن میباشد ،اما در الگتوریتم
تکامتتل تفاضتتلی ،همتته جتتوابهتتا دارای شتتانس مستتاوی جهتتت
انتخابشدن میباشند .یعنی شانس انتخابشدن آنها وابسته بته
مقدار شایستگی آنها نمیباشد ،پس از اینکه یک جواب جدید با
استفاده از یک عملگر جهش خود -تنظیم و عملگر تقتاط تولیتد

شکل ( :)1روش انجام جهش و ایجاد پاسخ موقت

شد ،جتواب جدیتد بتا مقتدار قبلتی مقایسته شتده و در صتورت

برای تشکیل مجموعه  ،Jاز روش تقاط دوجملهای به صورت
زیر استفاده میشود.

همانند دیگر الگوریتمهای بهینهسازی مبتنتی بتر جمعیتت،

 ابتدا بهصورت تصادفی از میان اعداد صحیح  1تا
انتخاب میشود.
 عدد به مجموعه ( Jکه در ابتدا خالی است) افزوده
میشود.
 به ازای تمام مقادیر  jاز  1تا  ،nعملیات زیر تکرار میشوند:
 یک عدد تصادفی مانند که دارای توزی یکنواخت دربازه ] [1,1است تولید میشود.
(پارامتر احتمال تقاط ) باشد،
 اگر کمتر یا مساویعدد  jبه مجموعه  Jاضافه میشود ].[12

بهتربودن ،جایگزین میگردد ] 5 ،3و . [11-12
 DEنیز شامل دو مرحله مقداردهی اولیه و تکامل است .در مرحله
اول ،اگر هیچ اطالعتاتی در متورد مستئله وجتود نداشتته باشتد،
جمعیت بهطور تصادفی تولید میشتود .در مرحلته تکامتل ،افتراد
جمعیت از طری جهش ،بازترکیبی و فرایند انتخاب ،بارها و بارها
بهبود مییابند تا زمانیکه معیار انتخاب خاتمته الگتوریتم ارضتاء
شود ].[3
الگوریتم تکامل تفاضلی از دو جهت ترتیتب انجتام تقتاط و

n

جهش با سایر الگوریتمهای تکاملی متفاوت است .بدین ترتیب که

{=

ابتدا با استفاده از عملگر جهش یک پاسخ موقت تولید میشتود و
سپس با استفاده از عملگر تقاط  ،یک پاسخ جدید ایجاد میشود.
گام و طول جهش نیز از فاصله و تفاضل میان پاسخهتای موجتود
در جمعیت ایجاد میشوند ].[12
در شکل ( ،)1برای رسیدن به نقطه هدف ( ،)Gسه عضوی از
جمعیت بهطور تصادفی انتخاب میشتوند (

) .تفاضتل

بین نقاط  bو  ،cیعنی بردار  b-cدر یک ضریب مقیاس ( )ᵝضترب

 -4روش پیشنهادی
در این بخش روش جدیدی با استفاده از ترکیتب الگتوریتمهتای
تبدیل آرنولدی و تکامل تفاضتلی جهتت رمزنگتاری یتک تصتویر
دیجیتال به شرح زیر ارائته داده متیشتود .ایتن روش شتامل دو
مرحله ،رمزنگاری و رمزگشایی است.

شده و به  aافزوده میشود و بدین ترتیب ،نقطه  yبهعنتوان یتک

 -1-4مرحله اول :رمزنگاری

پاسخ موقت جدید حاصل میشود .در ادامه این پاستخ موقتت بتا

این مرحله شامل سه زیرمرحله به شرح ذیل است:
 -1ابتدا روی یک تصویر دیجیتتال ( )Iتبتدیل آرنولتدی اعمتال
میشود تا تصویر ،رمزنگاری گتردد .بتدین ترتیتب ،تصتویر
رمزنگاریشده اولیه حاصل میشود (.)SI

استفاده از عملگر تقاط با اعضای جمعیت قبلی ترکیب میشتود.
در واقتت ،

بتته ازای هتتر  xاز جمعیتتت قبلتتی ،یکستتری  b ،aو c

انتختتاب شتتده و پاستتخ موقتتت ( )yحاصتتل از
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 -2الگوریتم تکامل تفاضلی اجراشده و یک فتاکتور مقیتاس ()F
تولید میکند .این فاکتور مقیاس به صتورت یتک متاتریس
هممرتبه با ماتریس تصویر رمزنگاریشده است.
 -3جهت افزایش مقاومت و امنیت تصویر رمزنگتاریشتده ،ایتن
تصویر ( )SIدر فاکتور مقیتاس حاصتل از اجترای الگتوریتم
تکامل تفاضلی ( )Fضرب متیشتود کته در نهایتت ،تصتویر
رمزنگاریشده نهایی حاصل از ترکیب دو الگتوریتم تبتدیل
آرنولدی و تکامل تفاضلی حاصل میگردد (.)SIF
در واق  ،استفاده از فتاکتور مقیتاس تکامتل تفاضتلی جهتت
باالبردن مقاومت الگوریتم رمزنگاری است .بتدین ترتیتب ،تصتویر
رمزنگاریشده درمقابل انواع حمالت مختلت مقاومتت بیشتتری
داشته و قابتل رمزگشتایی نخواهتد بتود ،چتون الگتوریتم تکامتل
تفاضلی یک الگورینم ساده ،سری و مقاوم در مقایسه با سایر انواع
الگوریتمهای تکاملی است و هتدف از استتفاده از ایتن الگتوریتم،
رسیدن به بهترین بهرهوری در مقاومت الگوریتم پیشنهادی در
برابر انواع حملهها روی تصتویر رمزنگتاریشتده استت ،زیترا کته
الگوریتم  ،DEبهترین فاکتور مقیاس را که بهصورت یک متاتریس
است ( نه یک عدد ابتت) تولیتد متیکنتد ] 5و  .[11شتکل ()2
گامهای این مرحله را نشان میدهد.

شکل ( ،)3گامهای این مرحله را نشان میدهد.

شکل ( :)9مراحل رمزگشایی تصویر

 -5نتایج شبیهسازی
برای جلوگیری از انواع حمالت مختل  ،بایتد تضتمین شتود کته
تصویر اصلی و تصویر رمزنگتاریشتده هتیچگونته تشتابه آمتاری
نداشته باشند .تحلیل هیستوگرام چگونگی توزیت پیکستلهتا در
تصویر را با استفاده از ترسیم تعداد مشاهدات هتر میتزان شتدت
روشتتنایی بیتتان متتیکنتتد .توزیت بتته نستتبت یکنواختتت تصتتویر،
نشاندهنده کیفیت خوب روش رمزنگاری استت .در شتکلهتای
بعدی نتایج حاصلشده از اعمال روش پیشتنهادی بتر روی پتنج
تصویر مختل

(شکل ( )4و تحلیل هیستوگرام هرکتدام از آنهتا

(اشکال  )5-9آورده شده است.

شکل ( :)2مراحل رمزنگاری تصویر

 -2-4مرحله دوم :رمزگشایی
این مرحله ،معکوس مرحله اول است که شامل دو زیرمرحلته بته
شرح زیر است:
 -1ابتدا تصویر رمزنگاریشده نهتایی بتر مقتدار فتاکتور مقیتاس
تکامل تفاضلی تقسیم میشود که نتیجه حاصتل از ایتن مرحلته
تصویر رمزنگاریشده اولیه ( )SIیا همتان تصتویر رمزنگتاریشتده
توسط تبدیل آرنولدی است.
 -2سپس روی این تصویر ،معکوس تبدیل آرنولدی اعمال میشود
تا تصویر رمزگشایی نهایی شتود .در نهایتت ،تصتویر اصتلی اولیته
حاصل میگردد.

(ال )

(ب)

(ج)

(د)

شکل ( :)4ال ) تصویر اصلی ،ب) تصویر رمزنگاریشده با تبدیل
آرنولدی ،ج) تصویر رمزنگاریشده نهایی با روش پیشنهادی ،د) تصویر
رمزگشاییشده
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(ب)
(ال )
شکل ( :)5ال ) تحلیل هیستوگرام تصویر هواپیما ،ب) تحلیل
هیستوگرام تصویر رمزنگاریشده نهایی هواپیما

(ب)
(ال )
شکل ( :)6ال ) تحلیل هیستوگرام تصویر لنا ،ب) تحلیل هیستوگرام
تصویر رمزنگاریشده نهایی لنا

روش پیشتتنهادی را بتتر روی تصتتویرهای مختلتت از نتتوع
خاکستری در اندازه های  44×44اعمتال کترده و نتتایج تحلیتل
هیستوگرام هرکدام از آنها و نیز تصاویر رمزنگاریشده نهایی بتا
روش پیشتنهادی را بتترای هریتتک از آنهتتا رستتم کتتردیم .نتتتایج
بهدستآمده نشان میدهند که تصاویر رمزنگتاریشتده و تصتویر
اصتتلی نستتبت بتتههتتم کتتامالً متفاوتنتتد و هیستتتوگرام تصتتاویر
رمزنگاریشده دارای توزی نسبتاً یکنواختی میباشتند .عتالوهبتر
این ،پارامترهای "میانگین مجذور خطتا" ( )1MSEو "بیشتترین
نسبت تفاوت" ( )2PSNRدو معیار سنجش کیفیت الگوریتمهتای
رمزنگاری بین دو تصویر اصلی و رمزشده هستند که اولی میتزان
انباشتگی خطا بین دو تصویر اصلی و رمزشده را نشان میدهتد و
هرچقدر مقدار آن کمتر باشد ،نشاندهنده کیفیت باالتر آن است.
دومی میتزان بیشتترین نستبت تفتاوت بتین دو تصتویر اصتلی و
رمزشده را نشان میدهد کته هرچقتدر میتزان آن بیشتتر باشتد،
نشاندهنده کیفیت باالتر است ] 5و .[24
جدولهای ( )1-5زیر نتایج حاصلشده برای این دو پتارامتر
را جهت مقایسه کیفیت رمزنگاری چندین الگوریتم رمزنگاری بتا
روش پیشنهادی نشان میدهند.
جدول ( :)1مقادیر  MSEو  PSNRبرای تصویر هواپیما

(ب)
(ال )
شکل ( :)1ال ) تحلیل هیستوگرام تصویر فلفل ،ب) تحلیل هیستوگرام
تصویر رمزنگاریشده نهایی فلفل
جدول ( :)2مقادیر  MSEو  PSNRبرای تصویر لنا

(ال )

(ب)

شکل ( :)7ال ) تحلیل هیستوگرام تصویر ساعت ،ب) تحلیل
هیستوگرام تصویر رمزنگاریشده نهایی ساعت

(ال )

جدول ( :)9مقادیر  MSEو  PSNRبرای تصویر فلفل

(ب)

شکل ( :)3ال ) تحلیل هیستوگرام تصویر میمون ،ب) تحلیل
هیستوگرام تصویر رمزنگاریشده نهایی میمون

1- Mean Squared Error
2- Peak Signal to Noise Ratio

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

درمقایسه با سایر الگوریتمهای تکاملی بهدلیل استفاده از فتاکتور
،مقیاس چندگانه که بهصورت یک ماتریس است و نه یتک عتدد
، عالوهبر این.[5] موجب افزایش مقاومت روش رمزنگاری میگردد
بهعلت اینکه سایر الگوریتمهای تکاملی عمل جهش را با استفاده
از یک تاب توزی احتمالی انجام میدهند ولتی در ایتن الگتوریتم
،شیوه انجام جهش با استفاده از تفاضل بین اعضا انجام میپذیرد
.لذا استفاده از این روش موجب بهبود فرآیند رمزنگاری میشود
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ABSTRACT
Scrambling in exchange of information is an important issue in safeguarding information security. There
are many scrambling techniques and. combining these algorithms increase the security of scrambling
techniques. In this paper, we explain a new scrambling algorithm using combining Differential Evolution
and Arnold transformation algorithms. Differential Evolution raises the security and robustness of
algorithms because of its optimal responses. In our technique, a digital image is made by scrambling the
Arnold transformation with the Differential Evolution algorithm for this scrambled image, so this increases
the robustness of scrambling. Experimental results show that the proposed scheme can scramble an image
with different other methods and the original image can be extractable from the scrambled image.

Keywords: Digital Image, Scrambling, Arnold Transformation, Differential Evolution

* Corresponding Author Email: Ra2jamali@yahoo.com

