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 ویرارمز نگاری تص ژنتیک معکوس پذیر و تئوری فرکتال درالگوریتم  بکارگیری 

 

 الهه آقامحمدی 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات بوشهر

elahemohamadi11@yahoo.com 

 مهدی صادق زاده

 هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات بوشهر  عضو

 

 خالصه 

های دیجیتال، یافتن یک روش جهت حفظ امنیت رسانه به امری شایع تبدیل شده استت  یتک روش متوبر بترای با رشد رسانه

رمزنگتاری بصتری درکاربردهتای  توان در حوزه رمزنگاری بصری یافت  عالقه رو به رشد در استتفاده ازانتقال امن تصاویر را می

هتا از روی اگگتوریتا اوگیته امنیتی وجود دارد   از آنجائیکه این روش برای انتقتال امتن تصتاویر کتاربرد دارد، بیتیاری از روش

 توسعه یافته اند   4991در سال  Shamirو  Naorپیشنهادی توسط 

گرفته شده که متشکل از اگگوریتا ژنتیک و اگگوریتا مندگبروت در این مقاگه، یک مدل ترکیبی جدید در رمزنگاری تصاویر بکار 

باشد  در مراحل اوگیه پیشنهادی، یک تعداد تصاویر رمزگذاری شده با استفاده از تصاویر اصلی و اگگوریتا مندگبروت ستاتته می

گیترد  در مورد استفاده قرار میشده و درمرحله بعدی این تصاویر رمزگذاری شده به عنوان جمعیت اوگیه برای اگگوریتا ژنتیک 

هر مرحله از اگگوریتا ژنتیک، پاسخ حاصل از تکرار قبلی بهینه شده تا بهترین تصویر رمزگذاری حاصل گردد همچنین در روش 

توانیا با یک عملیات معکوس از اگگوریتا ژنتیک به تصویر رمزگشایی شده دست پیدا کنیا   بهتترین تصتویر پیشنهادی، ما می

باشتد  بتا توجته آنتروپتی و ضتریب همبیتتگی  ذاری شده به عنوان تصویری با آنتروپی باال و ضریب همبیتگی پایین میرمزگ

شود که روش ما نتایج بهتری را در این دو بته دستت آورده های موجود مشاهده میحاصل از متد پیشنهادی در مقاییه با روش

 است 

 

 پذیری اگگوریتا ژنتیک ژنتیک، تابع مندگبروت، فرکتال، معکوس رمزنگاری بصری، اگگوریتا کلمات کلیدی: 
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 . مقدمه 1

هتای  با افزایش رسانه های دیجیتاگی، نیاز به روش هایی برای حفظ این چنین اطالعاتی ضروری به نظر می رسد  منابع رستانه

د و میزان وسیعی از این اطالعات روز بته روز دیجیتاگی به منبعی غنی از اطالعات پیوند دارد که از طریق اینترنت ارائه می گرد

در حال افزایش می باشد که این اطالعات می تواند اسناد ساده متنی، تصاویر افراد و      باشد  اینترنت یتک دسترستی آستان از 

 این دانش درتواستی را فراها می نماید  

بترای تصتاویر   Shamirو  Naorاصلی ابتدا توسط حوزه رمزنگاری بصری در طول چند سال گذشته توسعه یافته است  روش 

باینری پیشنهادگردید  این روش ارائه کننده یک سییتا امن می باشد که در آن پیام های ستری بشتش هتایی متی باشتد  بته 

نهتا بتا طورجداگانه این بشش ها شبیه نویز تصادفی می باشند، اما هنگامیکه روی همدیگر به درستی قرار می گیرند، پیام آنها ت

استفاده از سییتا بصری انیان رمزگشایی می گردد  درحاگیکه  این روش امنیت را برای متن و تصاویر باینری فراها می کنتد، 

رشد رسانه های دیجیتاگی نیازمند توسعه ای از این تکنیک ها برای ارائه امنیت برای تصاویر رنگی و تاکیتری و رنگی توستعه 

وسعه از روش اصلی، رمزنگاری بصری ارائه کننده یک روشی ایمن برای ذتیره و انتقتال متتن، تصتاویر یافته اند  از طریق این ت

توستعه یافتت، تیییترات فراوانتی و  4991باینری، تصاویر تاکیتری و تصاویر رنگی می باشد   از آنجائیکه روش اصلی در سال 

 بصری افزوده شد بهبودهای بییاری به مجموعه های دردسترس تکنیک های رمزنگاری 

بییاری از تدمات دیجیتاگی نیازمند امنیت قابل اعتماد در ذتیره سازی و ارسال تصاویر دیجیتاگی هیتند  بتا توجته بته رشتد 

سریع اینترنت در دنیای دیجیتاگی امروز، امنیت تصاویر توجهتات بیتیاری رابته تتود جلتب نمتوده استت  روای فنتاوری هتای 

سبب شده است تصاویر دیجیتاگی نقش قابل توجهی را نیبت به متن های قدیمی بتازی نمایتد کته چندرسانه ای در جامعه ما 

باشد  تکنیک هتای رمزگتذاری تصتاویر دیجیتتاگی -تواستار حفاظت جدی از حریا تصوصی کاربران برای تمامی کاربردها می

 د بییار مها بوده و باید در برابر حمالت دسترسی غیرمجاز جلوگیری به عمل آور

تصاویر دیجیتاگی برروی انواع مشتلفی از شبکه ها تبادل می گردند که اغلب بشش بزرگی از این اطالعات محرمانه یا تصوصتی 

می باشد  رمزگذاری یک تکنیکی ارجح برای حفاظت داده های انتقال یافته می باشد  سییتا هتای رمزگتذاری متنتوعی بترای 

دارد  امروزه تصاویر می توانند به عنوان یکی از شکل های قابل استفاده از اطالعات در رمزگذاری و رمزگشایی داده تصویر وجود 

نظر گرفته شود  رمزگذاری تصویر دارای  کاربردهای مشتلفی در زمینه های مشتلف از قبیل ارتباطات اینترنتی، سییتتا هتای 

ی متی باشتد و بنتابراین از دغدغته هتای اصتلی، ارائته چند رسانه ای، تصویربرداری پزشکی، پزشکی از راه دور و ارتباطات نظام

 حفاظتی موبر و امن از فایل های تصویر می باشد 

ی تصتاویر، یکیتری گردند، سپس برحیب اندازهدر روش پیشنهادی ابتدا تصاویر ورودی با تصویر فرکتال مندگبروت تلفیق می

شده و عملیتات از این اعداد در هر مرحله دو ردیف پیکیل انتشاب ی بعد با استفاده گردد که در مرحلهاعداد تصادفی توگید می

ی دوم ردیتف گیرد  و در آتر بتا استتفاده از اعتداد تصتادفی توگیتد شتده در مرحلتهها انجام میای بر روی آنترکیب دو نقطه

باشتد  بته ایتن ژنتیتک میی قبل را جابجا می نمائیا که این عمل همانند عمل جهتش در اگگتوریتا های تصویر مرحلهپیکیل

ی رنگتی که تصاویر ورودی رنگی باشند، این اعمال بر روی هر سته ملگفتهگردد که درصورتیصورت تصویر رمز شده حاصل می

گیترد صورت معکوس انجام میی رمزگذاری بهشده در مرحلهی رمزگشایی نیز ابتدا عمل جهش انجامگردد  در مرحلهاعمال می
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گیرد  در آتر به منظور دستیابی به تصویر اصلی، تصویر فرکتتال صورت معکوس انجام میای نیز بهنقطه سپس عمل ترکیب دو

 مندگبروت را از تصویر ایجادشده تفریق می نمائیا 

  رمزنگاری

 ن،فرمانتدها بتین کته هایی پییام از محافظت منظور ها به قرن برای و است قدیمی هنر یک .رمزهاست و کدها علا رمزنگاری

 مورد داده امنیت که هنگامی .بماند آنها محرمانه پییامهای تا است شده استفاده میشده، بدل و رد دیگران عشاق و جاسوسان،

 سته این .شد مطمئن پییام تیییر محتوای عدم از باید ضمن در است پییام گیرنده و فرستنده اببات هویت به نیاز است، بحث

 رمزنگتاری از متی تواننتد و دارنتد قرار مدرن داده ارتباطات امنیت قلب در جامعیت و تتصدیق هوی محرمانگی، یعنی موضوع

 آنهتا بترای پییتام کته شود کیانی توانده توسط میتواند فقط پییام یک که شود تضمین باید میئله این . (8) کنند استفاده

 .دارد نام رمزنگاری باشد میئله این کننده تأمین که روشی .ندارند اجازه را این دیگران و است، شده ارسال

 را پییتام محتتوای نتوانتد نظر مورد کننده دریافت غیر از به کس هیچ که طوری به است رمز صورت به نوشتن هنر رمزنگاری

 ارقتام از رشتته یتک کلیتد .ریاضی است فرمول با مبدل یک اگگوریتا .کلید و اگگوریتا دارد، اصلی دو جزء رمزنگاری .بشواند

 استت شده شناتته اگگوریتا که میکند فرض مدرن رمزنگاری . (7) است معنی تود بی بشودی که است )صفرویک( دودویی

 .میکنتد تیییتر ستازی پیاده مرحله هر در که کلید است و شود داشته نگاه مشفی باید که است کلید .شود کشف می تواند یا

 . (1,2) استفاده کند متفاوتی جفت یا کلید و اگگوریتا جفت همان از ممکن است رمزگشایی

  رمزنگاری های حوزه 

 ماننتد پتارادایا تعتدادی اول ستطح در . (7) است و بررسی طرح قابل مشتلف سطوح در رمزنگاری حوزه با مرتبط موضوعات

 DES و RSA ماننتد اگگتوریتا تعتدادی دوم ستطح در .دارنتد وجتود سازی ها در و رمزنگاری نامتقارن متقارن، رمزنگاری

 .می شود بنا آن بر استاندارها و پروتکلها سوم سطح در .هیتند

 پروتکتل .باشتد توب اگگوریتا است ممکن .میشود دیگری ایجاد پروتکلهای یا کاربردها پروتکلها این روی بر چهارم سطح در

 بته نیتاز ستطح هتر ربنتابراین د .باشد نشده عمل توب کاربرد، سازی پیاده سطح در وگی شده باشد ایجاد و تعریف توب ها

 سطوح ازاین کدام هر به است ممکن سییتمها در نفوذ ایجاد طبعاً و بود اطمینان تواهد و اعتماد کارایی، کیفیت، از ای درجه

 . (2برگردد )

 

  رمزنگاری در شده کاربرده به اصطالحات

  رمزشکنی و رمزنگاری بررسی و مطاگعه علا  رمزشناسی

 .میآید وجود به دادهها رمزگشایی و رمزگذاری ایبر که سییتمی رمز:  دستگاه
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 تصتدیق داده، جامعیتت محرمانگی، :چون داده امنیت از مفاهیمی با مرتبط ریاضی تکنیکهای هنر و علا رمزنگاری: رمزنگاری

 .عدم انکار اصاگت،

 .میرود بکار رمزنگاری های تکنیک شکیتن برای که روشهایی مطاگعه :شکنی رمز

 .مینماید بررسی و مطاگعه را رمزنگاری ی ها نگارش و سییتمها که کیی  :رمزنگار

 - باشد می مشرب کدها آناگیز و رمزگشایی در که ششصی  :رمزشکن

 .نماید ها مشفی تارجی از را محتوایش که طریقی به پیام کدگذاری عمل  :رمزنگاری

  رمز متن از ساده متن بازیابی عمل  :رمزگشایی

 و رمزنگتاری بترای کلیتد یتک از تصوصتی کلیتد رمزنگتاری- یا متقارن رمزنگاری اگگوریتمهای  :تقارنم رمزنگاری اگگوریتا

 .می نمایند استفاده دادهها رمزگشایی

 بترای متفتاوت کلیدهای از عمومی کلید رمزنگاری اگگوریتا- یا نامتقارن رمزنگاری اگگوریتمهای  :نامتقارن رمزنگاری اگگوریتا

  (1.4گردد ) مشتق رمزنگاری از کلید نمیتواند رمزگشایی کلید و مینمایند استفاده ها داده و رمزگشایی رمزنگاری

DES ، Triple-DES ، SHA-1 ، RSA که هیتند RSA میگردد استفاده که است عمومی کلید ترین اگگوریتا معروف. 

RSA محاسبات  .میرود کار به رقمی امضای برای ها و برای رمزنگاری ها RSA صحیح عدادبا ا n=p*q اول اعتداد بترای 

 رمزگشتایی، بترای .میرستد e کوچتک عمتومی نمتای یک نمای به آن ، m پیام برای رمزنگاری .شود می انجام q و p بزرگ

  Cd = me*d مقتدار و میکند محاسبه را d=e-1 (mod (p-1) * (q-1)) معکوس ، C=me (mod n) رمز متن گیرنده

 (  41.4است) e,n شامل فقط عمومی کلید ت اس m (mod n) e, q, n, p, d شامل تصوصی کلید .آورد می دست به را =

  رمزنگاری های روش 

 نیتز و رمزگذاری برای مشترک کلید یک از دارند را کردن اطالعات ردوبدل قصد که طرفی دو هر روش این در :متقارن روشن

 انتقتال .باشتند متی یکدیگر معکوس دو فرآیند اطالعات رمزگذاری و بازگشایی حاگت این در .کنند می استفاده بازگشایی رمز

 درستت وجه هیچ به دراینترنت آن انتقال اما .باشد می امن حدی تا فیزیکی صورت به یا و طریق انترانت از یکدیگر بین کلید

   (1نییت)

 رمزگذاری برای .دارند ها با ساده اربیی رابطهای یا هیتند و یکیان رمزگشایی و رمزنگاری کلیدهای سییتمها، قبیل این در

 حفتظ باعتث شود، استفاده دیجیتال با گواهی همراه که هنگامی .میشود استفاده متقارن رمزنگاری از از اطالعات زیادی حجا

 . (2) تضمین مینماید را پییام تمامیت شود، استفاده اگکترونیکی امضاء با که زمانی .است اطالعات محرمانگی

 توزیتع ارتباط، هر اعضای برای کلیدها تعدد :معایب . سریع و تصادفی طور به کلید توگید رمزگذاری، هنگام باال تسرع  :مزایا

 . طرفین ارتباط پین کلید
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 از مشترک کلید یک جای به روش این در .شد متقارن ایجاد روش در کلید انتقال مشکل حل برای روش این  :نامتقارن روش

 اطالعتات رمزگتذاری برای کلید عمومی از روش این در .شود می استفاده وتصوصی عمومی کلید یها به نام کلید جفت یک

 طرفتی برای و رمزگذاری کرده را اطالعات دارد، شده رمزگذاری صورت به را اطالعات قصد انتقال که طرفی .شود می استفاده

 در ایتن .کند می حفظ محرمانه صورت به تود پیش را تصوصی کلید ماگک کلید، .فرستد می است کلید جفت این ماگک که

 . کلید ارسال و توزیع به نیاز عدم :مزایا . (2) متمایزند رمزگشایی و رمزنگاری کلیدهای دسته،

 . کلید توگید پیچیدگی باال، اطالعات حجا در پایین سرعت :معایب

  دیجیتال امضای

 دستتکاری گیرنتده بته انتقتال مدت طول در سند این که از میناناط برای نیز و شود تایید سند فرستنده هویت که این برای

 . (7,8) کرد را امضاء آن از قیمتی یا و سند یک کل میتوان .شود می استفاده امضای دیجیتال از است نشده

 دست به ار تود کلید که  میدهد ششص هر به را اجازه این عمومی کلید از استفاده :شامل دیجیتاگی امضای از استفاده دالیل

 بنابراین میکند، بازگشایی تصوصی تود کلید توسط را آن اطالعات دریافت از پس سپس گیرنده و بفرستد اطالعات فرستنده

 دریافتت نظتر متورد ششص یا محل اطالعات از که شوند مطمئن گیرنده یا فرستنده که میدهد امکان را این دیجیتاگی امضای

رستیده  اطالعتات صتحت از کته ایتن بترای .شود دستکاری دیگران توسط است ممکن انتقال مدت طول در اطالعات .میشود

 اطالعتات گیرنتده شده، فرستاده اطالعات کردن رد .میشود حاگت احیاس این در دیجیتاگی امضای یک به نیاز شویا مطمئن

امضتا  یک فرستنده از نکند رد را نهاآ و نکند تبری اعالم بی فرستاده که اطالعاتی از بعداً فرستنده شود مطمئن که  این برای

 .باشد ادعا این به شاهدی تا میکند درتواست

 صتاحب بته سند یک تعلق اببات هدف با است شده پذیر نامتقارن امکان رمزنگاری از استفاده با که اگکترونیکی امضاء واقع در

 تصوصتی کلید مبنای بر اگکترونیکی امضاء که گفت می توان مجموع در و میگیرد انجام سند آن محتویات تحریف عدم آن و

 ( 5میشود ) افراد، ساتته

 RSA الگوریتم

 اگگوریتا این برای را مرحله سه .نهادند بنا را این اگگوریتا پایه های آمریکایی ریاضیدان سه MIT دانشگاه در 1777 سال در

 ( :5) تصور نمود میتوان

 گذاری کد برای تصوصی و عمومی کلیدهای توگید  

 عمومی کلید توسط اطالعات گذاری دک - 

 تصوصی کلید توسط اطالعات رمزگشایی  

  تصویر
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 بتا .شتد آشتنا دیجیتتاگی مرسوم پردازشگرهای یا روی کامپیوتر بر تصاویر از استفاده و ببت نحوه با باید تصویر پردازش برای

 را تصتویری فایتل اطالعتات ایتن از با استفاده که ساتت برنامهای توان می کامپیوتر در تصاویر بازتوانی و نحوه ببت دانیتن

 .داد انجام روی تصویر بر را الزم پردازشهای و یافته دسترسی تصویر اجزای تک به تک بتواند طریق این به و بشواند

 . (3,6) سازد ذتیره و ببت روی کامپیوتر بر مجدداً را عمل نتیجه بتواند ها پردازش انجام از پس همچنین

 :از عبارتند که دارد وجود روش دو گرافیک تصاویر شنمای برای

  میگویند نیز پیکیلی نقش آن به که بینی نقش روش

 برداری روش

 

  آشوب تابع

 طریق به طبیعت جبری قوانین با مطابق که دانیتند می سییتمهایی از مجموعه های را جهان دانشمندان، پیش دهه چند تا

 وستیله به توجیه قابل دیگر طبیعی رویدادهای از بییاری علا پیشرفت با اما است رکتح در بینی پیش قابل و مششص کامالً

 و کوانتتوم هتای نظریه به منتهی رویدادهایی چنین توصیف برای دانشمندان های تالش .نبودند قبلی گرایانه جبری های ایده

 . (9) شد ریاضیات در آشوب نظریه و فیزیک در نیبیت

 متی نیتافتگی ستازمان و نظمتی بی نشانه روزمره محاورات در معموالً و است آشوب و ریشتگی ها رد معنی به گیت در کیاس

 و ناکارایی نیافتگی، سازمان مفهوم به آشوب و نظمی بی دیگر امروزه علمی نگرش پیدایش با اما .دارد بر در منفی جنبه و باشد

 کلیدی و اصلی انگیزه .شود می گرفته نظر در منظا نظمی بی یا نظمی بی در نظا نوعی بلکه شود، نمی تلقی ریشتگی ها در

 . (5) است نظمی بی در نظا عبارت همین آشوب تئوری

  آشوب نظریه

 تطتی غیتر دینامیکیای سییتمهای آشوبناک، سییتمهای .میپردازد آشوبناک دینامیکی سییتمهای مطاگعه به آشوب نظریه

 بییار تیییرات باعث سییتمهایی چنین شرایط اوگیه در اندک تیییری .یاسندح بییار شان اوگیه شرایط به نیبت که هیتند

 (4,3است) مشهور پروانهای ابر به آشوب نظریه در این پدیده .شد تواهد آینده در

 این به پدیده این .شود می ایجاد اوگیه شرایط به آشوبناک های سییتا حیاسیت دگیل به که است ای پدیده نام ای پروانه ابر

 شود آینده در شدید تیییرات باعث تواند زمین می سیاره جو چون آشوبناک سییتا یک در کوچک تیییری که کند می شارها

 شبه رفتار و اوگیه شرایط به زیاد حیاسیت که دهد رخ می پذیر تعریف تطی غیر های سییتا در که است ای پدیده آشوب.

 متد در ستازد بترآورده را گیاپتانوف نمتایی معادالت شرایط که حاگتی رد هایی سییتا چنین .دهند می نشان تود از تصادفی

 بگیترد قترار توجته مورد بییار رمزنگاری برای پدیده این شده باعث که مهمی ویژگی .ماند تواهند باقی پایدار حال به آشوب

 به تصادفی گران، حمله دید از سییتا تروجی گردد می باعث که است آن تصادفی شبه رفتار عین در سییتا پذیری تعریف

 عبارتند توابع نوع این مزایای .است رمزگشایی قابل گذا و بوده پذیر تعریف سییتا رمز گشاینده دید از که حاگی در برسد نظر 

 : (10,11) از
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 در فتاحش اتتتالف ایجاد باعث اوگیه مقادیر در جزئی تیییر هر - که است این منظور :اوگیه شرایط به نیبت شدید حیاسیت

 .شد تواهد تابع بعدی مقادیر

 نمتی را شده توگید تصادفی اعداد رشته آنها در که طبیعی تصادفی - اعداد کنندههای توگید با قیاس در  :تصادفی ظاهراً رفتار

 را کتانام این آشوب، توابع بر مبتنی های اگگوریتا در تصادفی اعداد توگید برای استفاده مورد روشهای نمود، توگید دوباره توان

 آشوب توابع :قطعی عملکرد .نمود توگید دوباره را تصادفی اعداد نگاشت، تابع و اوگیه مقدار داشتن صورت در که مییازند فراها

 .هیتند قطعی- کامالً اما دارند، تصادفی ظاهری

 

  لوجیستیک آشوب سیگنال بر مبتنی تصویر رمزنگاری

 شتده گرفته بکار نامنظا منطقی نقشه در مشفی تارجی بیتی 08 کلید یک از آشوب توابع کمک با تصویر رمزنگاری روش در

 کند می فراها متفاوتی های وزن ها بیت تمام برای که تارجی کلید بکارگیری از منطقی نقشه دو هر برای اوگیه حاالت .است

 از یتک هر و تصویر یک های یلپیک رمزنگاری جهت مشتلف اعمال نوع 0 رمزنگاری فرآیند این در بنابراین .آید می دست به

 در رمز کردن تر قوی برای است، شده استفاده شده گرفته نظر در منطقی نقشه وسیله به مششصیکه پیکیل یک برای نیز آنها

 .می کند تیییر تصویر پیکیلی 11 بلوک هر رمزنگاری از پس مشفی کلید تجاوز گونه هر برابر

 روش یتک تصتویر رمزنگتاری روش این که دهد می نشان حیاسیتی های آزمون و آماری های تحلیل گوناگون، تجارب نتایج

  .است آورده فراها تصویر بالدرنگ رمزنگاری و انتقال برای را سری موبرو

 ترکیتب یتک هتا تکنیتک این زیرا گرفته قرار مداتله مورد توبی به عملی های استفاده برای نظا بی رمزنگاری های تکنیک

 .آورند می فراها را ... و محاسباتی مدت معقوالنه محاسبات پیچیدگی، باال، تامنی سرعت، از توب

 حیاسیت داشتن و مجاور های پیکیل بین قوی همیشگی داده، افزونگی  :شامل دارند مششصی های ویژگی دیجیتاگی تصاویر

 . (12) متنی های داده با قیاس در کا

 رمزهای نتیجه در دهد نمی کاهش را غیره و تصویر حجا و تصویر کیفیت تصویر، از پیکیل یک ویژگی در تیییر ترین کوچک

 دارد نیاز باال محاسباتی قدرت و محاسبه زیاد زمان به رمزهایشان که آن علت به RSA و IDEA، AES ، DESمانند  رایج

 در و گیرند می زمان کمتری که رمزهایی تنها تصویر، بالدرنگ رمزنگاری برای .نییتند تصویر مناسب بالدرنگ رمزنگاری برای

 رمزنگتاری جدیتد هتای اگگوریتا توسعه برای را نوییان رمز توجه .باشند ارجح می ندارند امنیت میزان در تقلیل مشابه زمان

  تارجی رمز کلید یک تصویر رمزنگاری در .است کرده جلب

بته  تتارجی رمتز کلید گیری بکار از منطقی ونقشهد هر برای اوگیه حاگت .اند شده گرفته بکار نامنظا منطقی نقشه دو و بیتی

 در اعتداد توگیتد جهتت منطقتی نقشته اوگتین این اگگتوریتا در است آمده دست به آن های بیت در متفاوت وزن تهیه همراه

 منطقتی نقشته اوگتین در توگید شتده اعداد توسط منطقی نقشه دومین اوگیه وضعیت .است شده بکار گرفته 24 تا 1 محدوده

 رمزنگاری فرآیند شوند در می تصادفی نیز حرکاتش ترتیب همین به منطقی نقشه اوگیه دومین وضعیت تیییر با یابد، می رتییی

 پیکیتل هتای بترای کته عملگری و شوند می استفاده تصویر یک های رمزنگاری پیکیل برای مشتلف عمل نوع 0 پیشنهادی

 رابطته اتتشتاش نامنظا نقشه دومین ترتیب بدین .شود عیین میت منطقی نقشه دومین تروجی توسط رود می کار به تاص

 رمزنگاری هر از پس تجاوز برابر در رمز تر کردن قوی برای  کند  می زیاد مضافاً را آن اصلی نیشه و شده تصویر رمزنگاری بین

 .شود می اصالح رمز کلید پیکیلی 11 بلوک
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 تصویر رمزنگاری برای روش این در پیشنهادی فرآیند

های مشتابرات های اینترنتت و شتبکههای ارتباطی مانند شتبکهنیاز به رمزنگاری تصاویر جهت انتقال ایمن تصاویر برروی کانال

های رمزنگاری سنتی از کارایی الزم در ایتن های تصویر و ویدئویی اگگوریتاسیا رو به افزایش است و به دگیل حجا زیاد دادهبی

نامه روشی جدید بر اساس تلفیق تصویر فرکتال مندگبروت و عملگرهتای ژنتیکتی   در این پایان(51)باشند زمینه برتوردار نمی

چارت  4باشد  در شکل شده است که توانایی رمزگذاری تصاویر را با حداقل ضریب همبیتگی و حداکثر آنتروپی را دارا میارائه 

صتورت است  در ادامه، مراحتل سییتتا رمزنگتاری تصتاویر به شدهکلی مراحل رمزنگاری تصاویر روش پیشنهادی نمایش داده 

 گردد کامل تشریح می

 

 

 

 (: چارت کلی سیستم رمزنگاری سیستم پیشنهادی1شکل )

یورود ریتصاو  

 عدد و ریوتص زیسا فیبوناچیبرحسب اعداد بای تصادف شبه عدد رشته دیتول

ییطال  
مندلبروت ریتصو دیتول  

 به لکسیپ مندلبروت وی اصل ریتصو قیتلف

لیدشدهتو رشته از استفاده با تقاطعی برا کسلیپ فیرد دو انتخاب  کسلیپ  

  کسلیپ فیرد دو با تقاطع انجام

دهتولیدش اعداد برحسب( جهش) ریتصو در کسلیپ فیرد دو کردن جاجابه  

  ریتصوی انتها تا هاپیکسل فیرد جفت تمامی برا جهش و تقاطع انجام

شدهرمزنگاری ریتصو رهیذخ  
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4-4-4  

 فرکتالتلفیق تصویراصلی با تصویر  4-4-2

صورت پیکیل به پیکیل جمع کرده ند، به دارکه سایز یکیانی در این مرحله تصاویر ورودی را با تصویر فرکتال مندگبروت 

نمائیا  محاسبه می 255و برای هر پیکیل تصویر تروجی، باقیمانده پیکیل تصویر اصلی با پیکیل تصویر مندگبروت را به عدد 

 نمائیا محاسبه می RGBی گانههای سهو برای تصاویر رنگی، این اعمال را برای رنگ

 

 فرکتالدرمجموعه  (: خودهمانندی2شکل )

 توگید کد عددی برای رمزنگاری و رمزگشایی 4-4-1

گردد که این اعتداد در ی تصاویر ورودی و کلید طالیی، یکیری اعداد تصادفی فیبوناچی توگید میاندازهدر این مرحله نیبت به 

 گیرند  مراحل بعد مورد استفاده قرار می

 سری فیبوناچی

 شود:صورت زیر تعریف میشود که بهای از اعداد گفته میهبه دنباگ سری فیبوناچی در ریاضیات

 
 

. 4. 4انتد از: آیند  اوگین اعداد این سری عبارتکه در آن غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی تود به دست می

گئونتتتتاردو  بتتتته نتتتتام   ایتتتتن اعتتتتداد ….25۸1. 459۳. 9۸۳. ۰4۶. 1۳۳. 211. 411. ۸9. 55. 11. 24. 41. ۸. 5. 1. 2

 .گذاری شده استریاضیدان ایتاگیایی نام فیبوناچی

 های تصاویر تروجیوی ردیفای بر ردونقطه 4عملگر تقاطع 4-4-1

ی عمل تقاطع گردیتده و عنوان دو کروموزوم آمادهدر این مرحله با استفاده از  کد توگیدی مرحله قبل، ابتدا دو ردیف پیکیل به

هتا( تقییا کرده و در تعداد پیکیل هر ردیف )تعتداد ژن 255برای تعیین پیکیل تقاطع، ابتدا شماره ردیف هر کروموزوم را بر 

                                                           
1 Crossover 
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های پیکیل و برای هر سته آید  اینکار برای تمام ردیفای به دست میی پیکیل برای عمل تقاطع دو نقطهرب کرده و شمارهض

 آید به دست می RGBکانال رنگ 

 عملگر جهش بر روی تصاویر تروجی    4-4-5

جابجتا کترده و ایتن کتار را بترای ی قبل را های تصاویر مرحلهدر این مرحله با استفاده از کد توگیدی مرحله دوم ردیف پیکیل

ای از عملگتر جهتش بتر روی دو ( نمونته1آوریا  در شکل )به دست می RGBها و برای هر سه کانال رنگ تمام ردیف پیکیل

 شده است های تصویر نمایش دادهردیف از پیکیل

 

 های تصویپیکسل ای از عملگر جهش بر روی دو ردیف از(: نمونه3شکل )

 

در نهایت تصویر رمز شده با استفاده از تلفیق تصاویر ورودی با تصویر فرکتال مندل بروت و عملگرهتای اگگتوریتا ژنتیک،ایجتاد 

 شده است  ای از تصویر ورودی و تصویر رمز شده نمایش دادهنمونه 1گردد  در شکل می

 

011011110101010000101011010101001110101010 

010101010111011010000111110010010111101001 Row 2 

Row 1 

010101010111011010000111110010010111101001 

 
Row 2 

Row 1 
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 ز شدهای از تصویر ورودی و تصویر رم(: نمونه4شکل )

 رمزگشایی تصویر -1-2

گیرد  ابتدا تصویر رمز شتده بارگتذاری صورت معکوس انجام میدر این بشش تمام روند و مراحل موجود در بشش رمزگذاری به

گتردد، ستپس تصتویر فرکتتال منتدگبروت ایجتاد گردد و رشته اعداد تصادفی فیبوناچی با استفاده از کتد طالیتی ایجتاد میمی

صورت معکوس و برعکس بشتش رمزگتذاری بتر روی بعد بر اساس رشته اعداد توگیدشده، عمل جهش به یگردد  در مرحلهمی

های پیکیتل تصتویر رمتز شتده اعمتال صورت معکوس بر روی ردیفگردد  سپس عمل تقاطع نیز بهتصویر رمز شده اعمال می

منظور دستیابی به تصویر اصلی باید تصتویر رنهایتبهگیرد  دهای تصاویر انجام میگردد  و این اعمال برای تمام ردیف پیکیلمی

گیرد و تصویر اصلی بته فرکتال مندل برت را از تصویر رمز شده تفریق نمائیا که این عمل با تفریق پیکیل به پیکیل انجام می

ت هتر بشتش شتده استت  در ادامته جزئیتاچارت کلی مراحل موجود در رمزگشایی تصاویر نمایش داده 5آید  در شکل دستمی

 گردد تشریح می

 

 (: چارت کلی سیستم رمزگشایی سیستم پیشنهادی.5شکل)

4-2-4  

 توگید رشته اعداد تصادفی فیبوناچی 4-2-2

در این مرحله پس از بارگذاری تصویر رمز شده و عدد طالیی، همانند بشش رمزگتذاری، رشتته اعتداد تصتادفی فیبونتاچی 

 گردد توگید می

 و شده رمز ریتصو کردن لود

یی طال عدد  
یفیبوناچ عددیی طال رشته دیتول  

 کرارت با مندلبروت ریتصو دیتول

ییطال عدد برابر در  
 مرحله معکوس طوربه( جهش) کسلیپ فیرد دو کردن جاجابه

ییطال رشته براساسی رمزنگار  راسکی برا کسلیپ فیرد در کسلیپ انتخاب 

 فیرد دو با کراس معکوس انجام  محل دو از معکوس

  کسلیپ
 فیرد جفت تمامی ابر جهش و کراس معکوس انجام

 ریتصو از حاصله ریتصو کسلیپ به کسلیپ قیتفر  ریتصوی انتها تا هاپیکسل

ی  اصل ریتصو استخراج و مندلبروت  
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 گر جهش معکوس برروی تصاویر رمز شدهعمل 4-2-1

های تصاویر رمز شده جابجا شده، که ایتن عمتل ستبب در این مرحله با استفاده از رشته کد تصادفی توگید شده، ردیف پیکیل 

های تصاویر و برای هتر سته گردد  همچنین این عمل برای تمام ردیف پیکیلها به مکان واقعی تود میبرگشت ردیف پیکیل

 گیرد انجام می RGBرنگ  کانال

 های تصاویر رمز شدهای معکوس بر روی ردیفعملگر تقاطع دو نقطه 4-2-1

عنوان دو کروموزوم، آماده عمل تقاطع گردیده و بترای با استفاده از رشته کد تصادفی توگید شده، ابتدا دو ردیف پیکیل به 

ها( ضترب ییا کرده و در تعداد پیکیل هر ردیف )تعداد ژنتق 255تعیین پیکیل تقاطع، ابتدا شماره ردیف هرکروموزوم را بر 

ها و برای هر سه کانتال آید و این عمل برای تمام ردیف پیکیلای به دست میکرده و شماره پیکیل برای عمل تقاطع دو نقطه

 آید به دست می RGBرنگ 

 مجزاسازی تصویر اصلی از تصویر مندگبروت 4-2-5

شتده بتا بته  باشتند، تفریتق کترده و تصتویر رمزگشتاییصویر مندگبروت که ها سایز میدر این مرحله تصویر اصلی را از ت

ای از تصتویر ( نمونته۰گتردد  در شتکل )کارگیری از تلفیق با تصویر فرکتال مندگبروت و عملگرهای اگگوریتا ژنتیک حاصل می

 شده است  شده نمایش دادهرمزگذاری شده و تصویر رمزگشایی

 

 شده.ای از تصویر رمز شده و تصویر رمزگشایینه(: نمو6شکل )

در این فصل عملکرد و کارایی سییتا پیشنهادی با استفاده از پارامترها و معیارهای مشتلف تیت گردیده و در مورد نتتایج 

 گیرد آمده در هر بشش بحث و تحلیل صورت میدستبه

 مجموعه تصاویر -1-3

شتده در ایتن های دیگر از تصتاویر شناتتهشنهادی و همچنین مقاییه با روشمنظور ارزیابی و تیت عملکرد سییتا پی به

منظور ارزیتابی عملکترد سییتتا مناستب شده است  این تصتاویر در اکثتر مقتاالت مورداستتفادهقرارگرفته و بتهحوزه استفاده

 و Lena ،Peppers،Baboon،House ،Boatی ستتتتطح تاکیتتتتتری شتتتتامل باشتتتتند  تصتتتتاویر مورداستتتتتفادهمی

Photographerباشد؛ و تصاویر رنگتی شتامل میPeppers،Baboon ،Lena  وAirplane( تصتاویر ۳باشتد در شتکل )می

 شده است تصاویر رنگی مورداستفاده نمایش داده 2تاکیتری مورد استفاده در آزمایشات سییتا پیشنهادی و در شکل 
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 ه در آزمایشات سیستم پیشنهادی(: تصاویر سطح خاکستری مورد استفاد7شکل )

 

 ارزیابی سیستم پیشنهادی -1-4

ی مقدار آنتروپی تصاویر رمز شده، ضریب همبیتگی تصتویر توان به محاسبههای مها در عملیات رمزنگاری تصاویر میاز مالک

ز شتده اشتاره شده و همچنین هییتتوگرام تصتویر رمتتصویر اصلی و تصویر رمزگشایی PSNRاصلی و تصویر رمز شده، مقدار 

نمود  سییتا پیشنهادی بر اساس معیارهتای ذکرشتده و بتر روی تصتاویر ستطوح تاکیتتری و تصتاویر رنگتی متورد ارزیتابی 

 گردد قرارگرفته است  در ادامه جزئیات نتایج سییتا پیشنهادی ارائه می

 

 آنتروپی تصاویر رمز شده 4-1-4

در ارتباط با این مطلب است که یک سیگنال یا یک رتداد اتفاقی تا چه حتد تصتادفی  نظریه اطالعات در آنتروپی اطالعات

در مبحتث رمزگتذاری  .کنتدش ریاضتی گتزارش میصورت یک سنجاست  آنتروپی اطالعات در واقع میزان تصادفی بودن را به

تصاویر یکی از اهداف موجود، رمزگذاری اطالعات به نحوی است که تصویر رمز شده حداکثر میتزان آنتروپتی را دارا باشتد  بته 

مر باعتث گردد  این اهای تصاویر بیشتر میعبارتی هر چه میزان آنتروپی بیشتر باشد، میزان آشفتگی و یا تصادفی بودن پیکیل

هتای شناسایی نباشد و دسترسی به تصویر اصلی بتا استتفاده از تحلیلگردد تا از تصاویر رمز شده اطالعات تصویر اصلی قابلمی

 شده است میزان آنتروپی تصاویر رمز شده در تصاویر نمونه نمایش داده  4آماری حداقل گردد  در جدول 

 

 معیارهای انتخابی(: نتایج سیستم پیشنهادی بر اساس 1جدول )

Entropy Input Image 
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۳.۸91۸ Peppers 

۳.9۶5۳ Lena 

۳.۳91۳ house 

۳.۸91۶ Baboon 

۳.۸911 Boat 

۳.9۶۶1 Photographer 

 همبیتگی تصویر اصلی و رمز شده 4-1-2

با متییر کمی دیگتر استت  ضتریب همبیتتگی،  متییر کمی برای تعیین میزان ارتباط یک آماری ابزاری ضریب همبیتگی

یش داده و این ضریب یکی از معیارهای مورداستفاده در تعیین همبیتگی دو متییر است  ضریب همبیتگی شدت ارتباط را نما

منظور بررسی میتزان ارتبتاط تصتویر رمتز شتده و به.باشداست و در عدم وجود رابطه بین دو متییر، برابر صفر می -4تا  4بین 

شده است؛ که در آزمایشات متا، هتدف رستیدن بته مقتداری نزدیتک صتفر تصویر اصلی از ضریب همبیتگی دو تصویر استفاده

نماید  ضریب همبیتگی نزدیک صفر نمایانگر این امر است کته ارتباط و شباهت دو تصویر را اببات میباشد که این امر عدم می

توان به اطالعات تصویر اصتلی های آماری نمیباشند و با استفاده از تحلیلهای تصاویر اصلی را دارا نمیتصاویر رمز شده، ویژگی

 شده است اویر سطح تاکیتری انتشابی نمایش داده اطالعات ضریب همبیتگی تص 2دست پیدا کرد  در جدول 

 

 

 

 

 

 

 (: نتایج سیستم پیشنهادی بر اساس معیارهای انتخابی2جدول )

Correlation Coefficient Input Image 

۶.۶۶4۶ Peppers 
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۶.۶49۸ Lena 

۶.۶4۰1 house 

۶.۶444 Baboon 

۶.۶۶9۳ Boat 

 تحلیل هییتوگرام 4-1-1

طور شود  بتههای هر سطح روشنایی در تصویر ورودی مششص میاست که توسط آن تعداد پیکیلهییتوگرام تصویر نموداری 

توانتد مقتداری در های تصویر میباشند، بنابراین هریک از پیکیلسطح روشنایی می 25۰مثال تصاویرسطوح تاکیتری دارای 

و نمایتانگر مقتادیر مشتلتف شتدت روشتنایی  255رتا داشته باشد  در نمودار هییتوگرام، بردار افقی از صف 255یصفرتا محدوده

های تصاویر و نمودار عمودی میزان فراوانی شدت روشنایی را نمایش داده و مقدار آن بیتگی به تصاویر ورودی دارد  در پیکیل

تصاویر اصلی  گونه اطالعاتی ازمبحث رمزگذاری تصاویر، هدف رمز کردن تصاویر به نحوی است که از روی تصویر رمز شده هیچ

رو بایتد نمتودار هییتتوگرام های تصویر را نمایش دهد  از این تواند اطالعات آماریپیکیلقابل بازیابی نباشد  هییتوگرام نیز می

تری را دارا باشتد، تصویر رمز شده و تصویر اصلی متفاوت باشند  هر چه نمودار هییتوگرام تصاویر رمتز شتده حاگتت یکنواتتت

ذکتر استت کته میتزان باشد  همچنین قابتل ترمیباشد و برای این حوزه مناسبکمتری را برای نمایش دارا میمیزان اطالعات 

دیگر هر چته میتزان آنتروپتی تصتویر بیشتتر بیانیکنواتتی نمودار هییتوگرام و میزان آنتروپی تصویر نیبت میتقیا دارند، به

های زیر نمودارهای هییتوگرام مربتوط بته تصتاویر ارترمی گردد  در شکلتر و هموباشد نمودار هییتوگرام تصویر نیز یکنواتت

 شده است شده نمایش داده اصلی، تصاویر رمزگذاری شده و تصاویر رمزگشایی

 

، از سمت چپ هیستوگرام تصویر اصلی، تصویر Peppers(: نمودار هیستوگرام مربوط به تصویر 8شکل )

 .شده و تصویر رمزگذاری شدهرمزگشایی
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، از سمت چپ هیستوگرام تصویر اصلی، تصویر Lena(: نمودار هیستوگرام مربوط به تصویر 9شکل )

 شده و تصویر رمزگذاری شدهرمزگشایی

 

، از سمت چپ هیستوگرام تصویر اصلی، تصویر رمزگشایی House(: نمودار هیستوگرام مربوط به تصویر 11شکل )

 شده و تصویر رمزگذاری شده

 

، از سمت چپ هیستوگرام تصویر اصلی، تصویر Baboon(: نمودار هیستوگرام مربوط به تصویر 11شکل )

 شده و تصویر رمزگذاری شدهرمزگشایی 

 

همانطور که در تصاویر قابل مشاهده است، نمودارهای هیستوگرام مربوط بهه تصهاویر رمزشهده بصهورت  1-4-4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

صاویر رمز شده هیچ گونه اطالعاتی قابل بازیهابی نمهی یکنواخت و هموار می باشند. در این حالت از هیستوگرام ت
 باشد.

 سازینتایج شبیه  4-1-5

( 42شتده استت، در شتکل)درنهایت تصاویر تروجی سییتا پیشنهادی که شامل تصاویر رمز شتده و تصتاویر رمزگشتایی 

 شده است نمایش داده

 

 

 

 

 (: تصاویر خروجی سیستم پیشنهادی12شکل)
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 نهادی و روش های دیگرمقاییه ی روش پیش 4-1-۰

به منظور بررسی نتایج آزمایشات سییتا پیشنهادی در مقاییه با سییتا های ارائه شده ی پیشین، نتایج تیت روش های 

) بر استاس 15نتایج سییتا پیشنهادی و سییتا ( 1و  1پیشین نیزبر اساس معیارهای ذکر شده بدست آمده است  در جداول 

 نمایش داده شده است   Baboon و Lenaآنتروپی برای تصاویر معیارهای ضریب همبیتگی و 

 

 

 

 Lena(: نتایج سیستم پیشنهادی و سیستم  بر اساس معیارهای انتخابی بر روی تصویر 3جدول)

 Correlation Coefficient Entropy روش استفاده شده

 ۳.9۶5۳ ۶.۶49۸ روش پیشنهادی

 ۳.9۸22 ۶.۶415 )5۰روش (

 

 Peppersسیستم پیشنهادی و سیستم  بر اساس معیارهای انتخابی بر روی تصویر  (: نتایج4جدول)

 Correlation Coefficient Entropy روش استفاده شده

 ۳.۸91۸ ۶.۶۶4۶ روش پیشنهادی

 ۳.9۸۳1 ۶.۶449 )5۰روش (

 

) نیبت 5۳) و (5۰( قابل مشاهده است، نتایج سییتا پیشنهادی نیبت به مقاالت 1-5تا  1-5همانطور که در جداول  -1-5
  به معیارهای ذکر شده نتایج بهتری را بدست آورده است
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 نتایج تیت سییتا پیشنهادی بر روی تصاویر رنگی 4-5-4

سییتا پیشنهادی همچنین توانایی رمز کردن تصاویر رنگی را نیز دارا می باشد  در تصاویر رنگی سه موگفه ی رنگی قرمز، سبز 

آنها یک تصویر سطح تاکیتری می باشتد  بته منظتور رمتز نمتودن تصتاویر رنگتی، اگگتوریتا  و آبی وجود دارد که هر کدام از

نتتایج سییتتا  5پیشنهادی بر روی هر سه موگفه ی رنگی تصتاویر اعمتال متی گتردد و تصتاویر رمتز متی گردنتد  در جتدول 

  نمایش داده شده است Airplaneو  Peppers،Baboon ،Lenaپیشنهادی بر روی تصاویر رنگی 

 

 

 

 : نتایج سیستم پیشنهادی بر اساس معیارهای انتخابی بر روی تصاویر رنگی5جدول

Entropy Input Image 

۳.91۰۸ Peppers 

۳.۸۶55 Lena 

۳.94۳5 Airplane 

۳.۳۰12 Baboon 

 

کل هتای نمایش داده شده است در ش Baboonو  Lenaنمودارهای هییتوگرام مربوط به تصاویر رنگی  41و  41هایدر شکل

نمایش داده شده، از سمت چپ نمودار هییتوگرام تصاویر اصلی مربوط به هر سه موگفته ی رنگتی، تصتاویر رمزگتذاری شتده و 

 شده است  شده نمایش دادهتصاویر رمزگشایی
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، از سهمت چهپ هیسهتوگرام تصهویر اصهلی، تصهویر Lena: نمودار هیستوگرام مربوط به تصویر رنگهی 13شکل

 مولفه ی رنگی تصویر 3ه و تصویر رمزگذاری شده ی مربوط به هر شدرمزگشایی
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، از سمت چپ هیسهتوگرام تصهویر اصهلی، تصهویر Baboon:  نمودار هیستوگرام مربوط به تصویر رنگی14شکل 

 مولفه ی رنگی تصویر 3شده و تصویر رمزگذاری شده ی مربوط به هر رمزگشایی

 

 شده است یررنگی انتشابی نمایش داده اطالعات ضریب همبیتگی تصاو ۰در جدول 

 : نتایج سیستم پیشنهادی بر اساس معیار ضریب همبستگی بر روی مولفه های تصاویر رنگی6جدول

Blue Green Red Input Image 

۶.۶۶49-  ۶.۶۶1۳-  ۶.۶۶11 Peppers 

۶.۶۶1۳-  ۶.۶۶5۰-  ۶.۶۶11-  Lena 

1.2111e ۶1-  ۳.۰11۳- e ۶1-  ۶.۶۶22-  Airplane 

۳۶.۶۶4  5.42۰9- e-04 ۶.۶۶12 Baboon 

 چند نمونه از تصاویر رنگی رمزگذاری و رمز گشایی شده نمایش داده شده است  45در شکل 
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 : تصاویر خروجی سیستم پیشنهادی بر روی تصاویر رنگی15شکل

 

 نتیجه گیری کلی -

بته منظتور رمزنگتاری تصتاویر ارائته شتد  در روش  در این مقاگه روشی بر اساس عملگرهای اگگوریتا ژنتیک و تئوری فرکتال 

ی تصتاویر، یکیتری اعتداد گردند ستپس برحیتب انتدازهپیشنهادی ابتدا تصاویر ورودی با تصویر فرکتال مندگبروت تلفیق می

یتات شتده و عملی بعد با استفاده از این اعداد در هتر مرحلته دو ردیتف پیکیتل انتشتاب گردد که در مرحلهتصادفی توگید می

ی دوم ردیتف گیترد  و در آتتر بتا استتفاده از اعتداد تصتادفی توگیدشتده در مرحلتهها انجتام میای بر روی آنترکیب دونقطه

باشتد  بته ایتن ی قبل را جابجا می نمائیا که این عمل همانند عمل جهتش در اگگتوریتا ژنتیتک میهای تصویر مرحلهپیکیل

ی رنگتی که تصاویر ورودی رنگی باشند، این اعمال بر روی هر سته ملگفتهرصورتیگردد که دصورت تصویر رمز شده حاصل می

گیترد صورت معکوس انجام میی رمزگذاری بهشده در مرحلهی رمزگشایی نیز ابتدا عمل جهش انجامگردد  در مرحلهاعمال می

ستیابی به تصویر اصتلی، تصتویر فرکتتال منظور دگیرد  در آتر بهصورت معکوس انجام میای نیز بهسپس عمل ترکیب دونقطه

سییتا پیشنهادی با استفاده از معیارهای مورد استفاده در این حتوزه متورد مندگبروت را از تصویر ایجادشده تفریق می نمائیا  
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ارزیابی قرار گرفت و همچنین با سییتا های مشابه مورد مقاییه قرار گرفتت  کته بتا توجته بته معیارهتای مشتلتف، سییتتا 

یشنهادی توانیت مقادیر قابل قبول و مناسبی را بر اساس معیارهای مشتلف کیب نموده و در مقاییته بتا روش هتای مشتابه پ

 پیشین نیز روش پیشنهادی توانیت نتایج بهتر و مناسب تری را بر اساس معیارهای ذکر شده کیب نماید 
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