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 چکیده 

تم های هدف این مقاله، معرفی روشی جدید برای بهبود سطح امنیت تجزیه سطح بیتی مبتنی بر الگوری

رمزنگاری است. یک الگوریتم رمزنگاری تصویر جدید توسط ترکیب دو روش معروف، یعنی تجزیه سطح بیتس 

فیبوناچی به -Pتصویر و تبدیل)جایگشت( پیکسل تصویر توسط توالی های برگشتی، معرفی می شود. توالی 

کد فیبوناچی به عنوان یک -Pعنوان یک مثالی از توالی های بازگشتی انتخاب می شود و تجزیه سطح بیتی 

مورد تجزیه که شامل تجزیه سطح بیت تصویر سنتی است، انتخاب می شود. به عبارت دیگر، الگوریتم 

کد فیبوناچی و تجزیه سطح بیتی آن برای رمزنگاری تصویر را -Pفیبوناچی، کاربرد جدیدی از -Pرمزنگاری 

 نشان می دهد.

 

 ، تصویر، سطح بیتی.یبوناچیرمزنگاری، الگوریتم ف: واژگان كلیدی
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 مقدمه  .1

 

رمزنگاری علم کدها و رمزهاست. یک هنر قدیمی است و برای قرنها بمنظور محافظت از پیغامهایی که بین فرماندهان، 

 شده، استفاده شده است تا پیغامهای آنها محرمانه بماند.عشاق و دیگران ردوبدل می جاسوسان،

داریم، نیاز به اثبات هویت فرستنده و گیرنده پیغام داریم و در ضمن باید از عدم تغییر  هنگامی که با امنیت دیتا سروکار

محتوای پیغام مطمئن شویم. این سه موضوع یعنی محرمانگی، تصدیق هویت و جامعیت در قلب امنیت ارتباطات دیتای مدرن 

 توانند از رمزنگاری استفاده کنند.قرار دارند و می

د تضمین شود که یک پیغام فقط میتواند توسط کسانی خوانده شود که پیغام برای آنها ارسال شده اغلب این مساله بای

نام دارد. رمزنگاری هنر نوشتن بصورت  "رمزنگاری"است و دیگران این اجازه را ندارند. روشی که تامین کننده این مساله باشد 

 اند محتوای پیغام را بخواند. رمز است بطوریکه هیچکس بغیر از دریافت کننده موردنظر نتو

تر به مقداری از دانش ریاضیات نیاز است. ها و اصطالحات مخصوص به خود را دارد. برای درک عمیقرمزنگاری مخفف

ای محدود از بیتها( شود(، آنرا با استفاده از یک کلید )رشتهشناخته می plaintextبرای محافظت از دیتای اصلی ) که بعنوان 

خواند قادر به درک آن نباشد. دیتای رمزشده )که بعنوان آوریم تا کسی که دیتای حاصله را میز در میبصورت رم

ciphertext رسد. معنی از بیتها بدون داشتن رابطه مشخصی با دیتای اصلی بنظر میشود( بصورت یک سری بیشناخته می

تواند برای اینکه بدون ک شخص ثالت )مثال یک هکر( میکند. یکننده آنرا رمزگشایی میبرای حصول متن اولیه دریافت

( کند. بخاطرداشتن وجود این شخص ثالث بسیار cryptanalysisنوشته )دانستن کلید به دیتای اصلی دست یابد، کشف رمز

 .[0-01]مهم است

. تعداد کمی الگوریتم رمزنگاری دو جزء اصلی دارد، یک الگوریتم و یک کلید. الگوریتم یک مبدل یا فرمول ریاضی است

اند. کلید، یک رشته از ارقام دودویی )صفر و قدرتمند وجود دارد که بیشتر آنها بعنوان استانداردها یا مقاالت ریاضی منتشر شده

تواند کشف شود. کند که الگوریتم شناخته شده است یا میمعنی است. رمزنگاری مدرن فرض میخود بییک( است که بخودی

کند. رمزگشایی ممکن است از سازی تغییر میکه باید مخفی نگاه داشته شود و کلید است که در هر مرحله پیادهکلید است 

شود؛ این عمل همان جفت الگوریتم و کلید یا جفت متفاوتی استفاده کند. دیتای اولیه اغلب قبل از رمزشدن بازچینی می

 .[00-01]شودشناخته می scramblingعموما بعنوان 

 یا برای پارامترها یصحیح های توالی، آنها به طور مستقیم است زیرا که تصویر اعمال شده نگاریرمز بریرا توالی بازگشتی اخ

، این روش ها به هر حال. هستند [02،91بازگشتی شامل اعداد فیبوناچی ] های . این توالیمی کنند تولید خاصهای کلید 

 بازدهبهبود منظور . به سطح کمی از امنیت را فراهم می کنند ،کوچکی ی کلیدامنیتی یا فضا های کلید کمبود  به خاطر

الگوریتم رمزنگاری تصویر با استفاده از توالی  ینرمز نگاری شده، کار اولیه ما در چند اهداف و سطح امنیت نگاریفرایند رمز

تنها روش  ها، . این الگوریتمنتج می شودم [99بازگشتی ]-P[ و توالی 90فیبوناچی ]-Pهای مختلف بازگشتی مانند دنباله 

[ آسیب پذیر هستند. برای رسیدن به سطوح باالتری از 96حمالت متنی ] که در مقابلجایگشت هستند  بر های مبتنی

تصویر با استفاده از تکنیک  های یا بلوک ها در حالی پیکسل است پیکسل تصویر مقدارتغییر ، امنیت، یک راه حل موثر 

  .در هم ریخته می شوند [96]های مختلف 

به  را تصاویر در ابتدااست. این روش  سطح بیتی تصویربر تجزیه ، مبنی یکی دیگر از روش رمز نگاری جالب در حوزه مکان 

پس سطح بیتی ها را در حالی که از فناوری های مختلف استفاده می کند و همه سمی کند و  تجزیه های خود بیتیسطح 

. به تازگی، یک نگاری شده را برای حصول تصاویر رمز نگاری شده ترکیب می کند، رمز نگاری می کندسطح بیتی های رمز

برای یک استفاده می کند، OR (BPE-XOR )عملگر های انجصاری  سطح بیتی در حالی که ازالگوریتم رمزنگاری 

   AESابی با استفاده از الگوریتم رمز نگاری سطح بیتی انتخروش  [ ارائه شده است. پس از آن، یک92سیستم نوری ]

(SBE-AES) محاسباتی،  کاری [ توسعه داده شد. به منظور کاهش بار93] متحرک برای رمزنگاری تصویر در محیط های
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، (SBE-LBP) با کم ترین ارزشتصاویر سطح بیتی انتخابی با استفاده از سطح بیتی رمزنگاری  های یکی دیگر از الگوریتم

 ارائه شد.[ 92]تصاویر  برای رمز نگاری

. در هر شده اندسطح بیتی بر اساس رمز نگاری برای کاربردهای خاص ساخته تجزیه  طرح های رمز نگاری مبتنی بر  این

 :شامل موارد زیر دارند ضعف های امنیتی آن ها تعدادیحال، 

  این روش تجزیه نگاری زرم نقطه نظر. از هستندسنتی  به روشتصویر سطح بیتی  تجزیهاین روش ها بر اساس ،

برای یک تصویر سطح بیتی و محتوای هر  های تجزیه شده آن سطح بیتی تعداد را دارد زیرا امنیت ی ازسطح پایین

تنها می تواند به  922تا  1با سطوح خاکستری  با مقیاس سفید تا سیاه. برای مثال، یک تصویر استخاص ثابت 

، به عنوان یک نتیجه هر سطح بیت برای تصویر یکسان، ثابت هستند.محتویات در تجزیه شود. سطح بیتی هشت 

 .نتایج تجزیه را پیش بینی کندمی تواند  به راحتیمهاجم 

 گرعمل XOR [91]نشان داده شده اند تا در برابر حمله هزینه محاسباتی کم  انتخابیسطح بیتی  رمز نگاری روش های و 

 پذیر باشدآسیب 

روش های رمزنگاری  افزایش امنیت در جهت مقالهاین  ،دنباله بازگشتی  مبنی بر از الگوریتم های رمزنگاری یبهره مندبا 

ترکیبی از  ،جدید رمز نگاری وریتمالگاین . سطح بیتی، الگوریتم رمزنگاری تصویر جدیدی را ارایه می دهدتجزیه  مبتنی بر

به را تصاویر ورودی روش  . اینمی باشدفیبوناچی -P تبدیل های جدیدا معرفی شده فیبوناچی با P-سطح بیتی کدتجزیه 

-P  تبدیل بر اساسسطح بیتی اندازه  مرتبه سطح بیتی ها را در هم می امیزد، ،تجزیه می کند Pفیبوناچی کد سطح بیتی 

همه سطح بیتی های رمز نگاری شده را ترکیب می کند و آن گاه نقشه های ،  عدی را دوباره تعیین می کنددوب فیبوناچی

تجزیه و تحلیل  تصویر را به رنج داده اصلی تصاویر ورودی بر می گرداند تا تصاویر رمز نگاری شده منتجه نهایی به دست آید.

 وریتم جدید است. عملکرد رمز نگاری الگدهنده نشان  ها عمیق و مقایسه

 (P دنباله فیبوناچی فرمول بندی) .2

 .کنیمبررسی می را  [29]فیبوناچی P-در اینجا، ما تعاریف و برخی از خواص دنباله 

 ،رابطه زیر معرفی می شود توسط  است کهفیبوناچی یک دنباله بازگشتی -P. دنباله 0-9تعریف 

0, 0

(i) 1, 0

f (i 1) f (i 1), 0

p

p p

i

f i

p i




 
    

                                                              (0-9) 

 پارامتر مسافت صحیح غیر منفی است. Pدنباله و  وضعیتیک شاخص  iکه در آن 

در جدول  مثال ها. برخی از تغییر می کند Pفیبوناچی با تغییر مقدار  -Pدنباله نتایج (، 0-9بر اساس تعریف در معادله )

( P=0( و عدد فیبوناچی سنتی )P = 0دو سری ) توانفیبوناچی می تواند -P که دنباله . توجه داشته باشید( آمده است0)

 .را به دست آورد

 است.آمده  P- [30] دنباله فیبوناچی ویژگی هایدر اینجا لیستی از 

1

0

(i) ( ) 1
n

p p

i

F F n p




                                                                                     )9-9( 

1

(i) ( ),n p
n

p p

i n p

F F n p


 

                                                                             )9-9(  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

33 

 

   
2

( ) ...
0 1 2

p

p n p n p m r
F n

m

         
           
       

                                           )6-9( 

 n=(p+1)m+r که در آن  

 یک بعدی فیبوناچی-p تبدیل 2-2

تبدیل . باشند( 0-9)    فیبوناچی در معادله -P( دو عنصر متوالی از دنباله i+1) FPو  FP (i) فرض کنید که .9-9تعریف 

 یک بعدی نامیده می شود . فیبوناچیp- تبدیلزیر، 

1

2

1

2
( (i)

.....
) ( 1

.
)

N

pp modF

N

f i

T

T

T



   
   
    
   
   

  


                                                            )2-9( 

ثابت   .فیبوناچی است- Pمحل شاخص صحیح غیر منفی از دنباله iو و   εbfp (i+1) FP (i) ،+1)−1i(pf=N + که در آن

ε  )( به طوری که بزرگترین مقسوم علیه مشترکاست  یصحیح حداقل آفست )جبران+εi(p f  1+و) i(pf است ، یک. 

 . P مختلف ریدابا مق فیبوناچی P- توالی(. 0جدول )

 i i i i i i i i i i 

P 1 0 9 6 6 2 3 2 1 - 

1 0 9 6 1 03 69 36 091 923 - 

0 0 0 9 6 2 1 06 90 66 - 

9 0 0 0 9 6 6 3 2 06 - 

6 0 0 0 0 9 6 6 2 2 - 

6 0 0 0 0 0 9 6 6 2 - 

- -          

∞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 

 ییک محدودیت برای انتخاب حداقلاست که  i(pf)+εbi(pf (1+قید  مهم هستند. اولین هر دو محدودیت برای این تبدیل

برای برآورده . در غیر این صورت، ، ماکزیمم مقدار توالی ورودی را تعیین می کندi(pf=N 1−(1+ ین قیداست. دوم ε آفست

ر و توالی ورودی د P=  9 که کنیممی فرض  کردن این شرط، توالی ورودی باید دوباره تعیین اندازه شود. به عنوان مثال، ما

-9معادله ) در  p=2با قرار دادن.  N = 10است. در نتیجه داریم :  (10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1)برابر ( 9-2)   معادله 

انتخاب می شود.  9i(2f=(و  2f)i 13=(1+ بنابراینو  تولید می شود،...0،0،0،9،6،6،3،2،06،02  فیبوناچی - Pدنباله ، ( 0

 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1) باید به صورت، دنباله ورودی 12i(pf=N=1−(1+(، یعنی، 2-9در معادله ) برآورده کردن دومین قیدبرای 

                                                                     ( دنباله خروجی2-9. با استفاده از معادله )تعیین اندازه شود (12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6

 .است ، که یک جایگشت از دنباله ورودیمی شودتولید  (4 ,8 ,12 ,3 ,7 ,11 ,2 ,6 ,10 ,1 ,5 ,9)
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 . مشخصه های است )پیمانه ای( 0مدولوشامل یک عملیات  زیراتناوبی است  یک بعدی ، فیبوناچی-Pعالوه بر این، تبدیل 

 .گرفته است[ مورد بحث قرار 60]اتی در ریاضی ، به صورتنوع تبدیل ماتریس ایندوره ای 

تبدیل  . خروجیتبدیل شود( T1 ،T2 ،... ،TNجایگشت )توالی به  دمی توان  (N ,… ,2 ,1)(، دنباله 2-9اس معادله )بر اس

P-با مقادیر مختلف پارامتر  یک بعدی فیبوناچیp .2، 3، 2، 1، 2، 01، 00، 09) برای مثال، اگر دنباله ورودی  تغییر می کند ،

 به صورت                                     خواهد بود و p=1برای  (1، 6، 00، 3، 0، 2، 6، 09، 2، 9، 01، 2)رت به صو ، دنباله خروجیباشد (0، 9، 6، 6

  (0، 9، 6، 6، 2، 3، 2، 1)        اگر دنباله ورودیخواهد بود. همچنین  P=  9 برای( 2،  2، 0، 01، 3، 9، 00، 2، 6، 09، 1، 6)

 خواهد بود.( 2، 0، 3، 9، 2، 6، 1، 6)رت به صو P=  9برای خروجی  باشد،

 دو بعدی فیبوناچی-Pتبدیل   2-3

ماتریس سطر و ستون ضریب  نیز c Cو  r C باشد. همچنین،  M × N اندازه با دو بعدییک تصویر  Aتعریف . فرض کنید 

 :نامیده می شود   دو بعدی فیبوناچی-Pل زیر تبدیل بدی. تباشند

E C ACr c                                                                                                       )3-9( 

 است و ،شدهنگاری تصویر رمز  E که در آن

1, ( , )

( , )
( , )

0,

0, 0

(i) 1, 0

f (i 1) f (i 1), 0

u

r

p

p p

for u t
L

C u v
P i t

else

i

f i

p i


 

 
 






 
    

 

 

 و

1, (T , y)

(x, y)
( , )

0,

y

c

for
L

C
P i t

else


 

 
 



 

 

 

  

                                                           
1 Modulo 
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 می باشد. u, v≤M, 1≤x, y≤N≥1و  ( به دست می آید2-9) بر اساس معادله y Tو   u Tکه

یک  A. هنگامی که دو بعدی است فیبوناچی-Pیک حالت خاصی تبدیل ،  یک بعدی فیبوناچی-Pعالوه بر این، تبدیل 

 :دادنشان  ی نیزرا می توان در فرمت دیگر یک بعدی فیبوناچی-Pتبدیل است   T)N=(1, 2, …, A یک بعدی وماتریس 

1

2

1

2

......
r

N

T

T
C

NT

   
   
   
   
   

  

                                                                                              )3-9(     

 . می شودتعریف ( 3-9) معادلهدر  سطرماتریس ضریب  rCکه در آن 

سفید، بیومتریک،  تا مانند تصاویر سیاه سه بعدیو  دو بعدیمی تواند برای رمز نگاری تصاویر  دو بعدی فیبوناچی-Pتبدیل 

با ،  M × N دوبعدی یک تصویر رمز نگاری کردن. بر اساس تعریف ، قرار گیرد مورد استفاده تصاویر رنگی و تصاویر پزشکی

است. توجه داشته باشید که  N × N یماتریس،  cCاست و ماتریس ضریب ستون  M × Mماتریس ، یک rCماتریس ضریب 

 توالی را برآورده کند تافیبوناچی  آن، تبدیل سطر و ستون غییر اندازه پیدا کند که اندازه هایگونه ای ت بهتصویر اصلی باید 

 متناظر را تولید کند.یب اسپس ماتریس ضر سطر جایگشت شده و ستون و های

صورت  بهسطر و ستون  دو بعدی فیبوناچی-P، ماتریس ضریب P = 2و  09×  1برای مثال، برای یک تصویر ورودی با اندازه 

 زیر خواهد بود:

 

− 1 و باشددو بعدی یک تصویر رمز شده  E فرض کنیدتعریف. 
rC  1و −

cC   ماتریس معکوسr C وc C  تعریف شده در

 :دو بعدی است فیبوناچی-Pمعکوس تبدیل ، زیر بدیل. تباشد 6-9تعریف 

1 1C Cr cR E                                                                                               )1-9( 

 است.شده تصویر بازسازی  Rکه در آن 

 کرد: تعریف به شکل زیررا می توان یک بعدی  فیبوناچی-Pبه طور مشابه، معکوس تبدیل 
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                                                                                    )2-9( 

 یک بعدی ارایه می کند. فیبوناچی-Pاین یک روش ساده و موثر برای بازسازی توالی ورودی اصلی برای تبدیل 

 تصاویر اصلی را اعمال می کند تا  دو بعدی فیبوناچی-Pتبدیل  معکوسدر فرآیند رمزگشایی تصویر، کاربر به سادگی 

 شود.بازسازی 

 كد فیبوناچی -Pبیتی تجزیه سطح   2-3

. می کند بررسی رمزنگاری تصویر آن را در کاربرد مقاله. این می پردازیمفیبوناچی  کد-Pتجزیه سطح بیتی در این بخش، به 

 مقالهادامه این است که  922-1 بازه به تصویر سیاه و سفید با سطوح خاکستری در اشاره "9سفید تاتصویر سیاه "اصطالح 

 .اشاره داردبه آن 

2-3-1 P- كد فیبوناچی 

 به دست آید:د توسط فرم چند جمله ای زیر نمی توان Dغیر منفی عدد ده دهی تعریف. 
1

0 1 1

0 1 1

0

(a 2 ) 2 2 ... 2
n

i n

i n

i

D a a a








                                                        )01-9(                     

 .است Dیر منفی غ ده دهینمایش دودویی عدد  )0a, 1a1, …, −na(کد باینری 

-Pاین مفهوم را می توان به  کرد.ارائه  (01غیر منفی را می توان با یک توالی کد باینری بر اساس معادله ) ده دهییک عدد 

فیبوناچی  کد-Pفیبوناچی است. بنابراین، تعریف -Pیک مورد خاص از توالی ، دو سری  داد زیرا توانفیبوناچی گسترش  کد

 .به صورت زیر است

 :ه شودبا فرمت زیر نشان داد دمی توان D ده دهیغیر منفی . یک عدد 3-9یف تعر
1

0 1 1

0

c f (i) (0) (1) ... (n 1)
n

i p p p n p

i

D c f c f c f






                                          )00-9( 

فیبوناچی با مقدار -Pام از دنباله  iعنصر  i(pf( و ic1, −n=0, 1, …, i∋ (1 ,0)،عدد صحیح غیر منفی pو  nکه در آن 

1است. دنباله ضریب  (0-9معادله )در  P معین 1 0( ,..., , )nc c c ،P - فیبوناچی کدD یعنی،نامیده می شود ، 

1 1 0( ,..., , )n pD c c c                                                                                )09-9( 

 ( است.0-9) ادلهفیبوناچی در مع-Pپارامتر فاصله دنباله  Pکه در آن 

P- برای مقادیر مختلف ده دهی معین،فیبوناچی یک عدد کد p  این است که دنباله  آن تغییر خواهد کرد. دلیلP- فیبوناچی

فیبوناچی کد -Pداده شده،  pمختلف خواهد بود. در هر حال، برای یک مقدار وجود داشته باشد ،  pزمانی که تغییرات مقدار 

 نحصر به فرد نیست.م ده دهی معینیک عدد 

                                                           
2 Grayscale 
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، یعنی p=3و  D=3برای مثال اگر 
3(30)pD ( توالی 0-9، آن گاه با استفاد از معادله ،)p- عنصر به  09فیبوناچی با

کد -pمی تواند توسط  61کد فیبوناچی به کار گرفته می شود. عدد ده دهی -pدست می آید. هر عنصر به عنوان یک وزن در 

 ( نشان داده شده است، نمایش داده گردد.9بیت، همچنان که در جدول ) 09با ناچی های قیبو

ارائه  [66و  69و  92]کد فیبوناچی برای هر عدد ده دهی غیر منفی، چندین قانون یا قیود مختلف در -pبرای به دست آوردن 

را  [92]، ما قیود ارایه شده در مقالهند. در این شده است. کاربرها باید انعطاف پذیری برای تعیین یکی از آن ها را داشته باش

 انتخاب می کنیم. یعنی:

( )pD f i s                                                                                        )06-9( 

)که در آن   )pf i  ،i امین عنصر دنبالهp- با مقدار معین  فیبوناچیp ( است و 0-9در معادله )0 i n  و عدد ده دهی

0، یک باقی مانده است. همچنین sغیر منغی  ( )ps f i p . 

330کد فیبوناچی آن -p=3 ،pو  D=30(، برای 06-9بر اساس قیود در معادله ) (1,0,0,0,0,0,1.0,0,0,0,0) .است 

 . P=3برای  61 مختلف عدد فیبوناچیهای  کد-P(. 9جدول )

0 0 0 9 6 6 2 2 01 06 02 93 (i)3F 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
P-کد-

های 

 فیبوناچی

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

 

 تست حساسیت كلید 3-3

 رد زیر هستند:موا ترکیبی از PFEامنیتی الگوریتم  هایکلید

0) DP برای تجزیه تصویر 

 طرح بیتی در هم ریزیکلید امنیتی برای  (9

6) EP  طرح بیتیبرای رمزنگاری 

 نگاشت دادهبرای  آرایه مقدار پیکسل (6

د امنیتی یکسان و یا متفاوت برای هر دو . کاربران باید در انتخاب کلیهستندامنیتی برای الگوریتم بسیار مهم  هایاین کلید 

در فرایند تجزیه تصویر بستگی به  Pفیبوناچی کد طرح بیتی . تعداد داشته باشند تجزیه و رمزنگاری انعطاف پذیریفرآیند 

ی ایده آل باید به تغییر مختلف است. یک الگوریتم رمزنگار DPمتفاوت اساس مقدار های که بر دارد  Pطول فیبوناچی کد 

. کندکامال متفاوت رمزنگاری و بالعکس را باشد. یک تغییر کوچک از کلید امنیتی باید یک تصویر حساس [ 61کلید امنیتی ]

، ما سعی به استفاده از کلید های مختلف امنیتی برای بازسازی تصویر اصلی PFEبرای تست حساسیت کلیدهای الگوریتم 

برای فرایند   DP=3با انتخاب  PFEتوسط الگوریتم جدید  (ج-0نشان داده شده در شکل )کن شطرنج تصویر بازی. داریم

طرح بیتی، رمز نگاری می  در هم ریزیبرای طرح بیتی ها  ترتیب کردن برای مرحله رمزنگاری و معکوس  EP=3تجزیه و 

مختلف های  DP. ما سعی می کنیم برای بازسازی تصویر اصلی با استفاده از نشان داده شده است( 9)شکل در  مثالی.شود

. نتایج نشان استفاده شد که برای فرایند رمزنگاری همان است  EPاما نگه داشتن کلید امنیتی  را انجام دهیم فرایند تجزیه

درست به طور کلید امنیتی از زمانی که در به طور کامل  دکه تصویر اصلی می توانتایید می کند  (9شکل )ده در داده ش
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 متفاوت خواهند بود با تصویر اصلی . در غیر این صورت، تصاویر بازسازی شده به طور کاملشود بازسازیمی شود،  استفاده

تغییرات  به PFEاین نشان می دهد که الگوریتم  باشد.متفاوت  رمزنگاری تصویر باکمی  ،برای بازسازی تصویر DPحتی اگر 

 کلید امنیتی بسیار حساس است.

 
؛ 923×  923؛ )پ( شطرنج، 923×  923؛  )ب( لنا، 091×  091(: تصاویر تست شده با اندازه های مختلف. )الف( فلفل، 6شکل)

 209؛ )ه( بچه، 209×  209؛ )چ( مغز، 209×  209؛ )ج( بازیکن شطرنج، 209×  209؛ )ث( باربارا، 923×  923)ت( فیلمبردار، 

 ×209. 

 

 فضای كلید امنیتی 3-4

 . ما فرضمی گیریمدر نظر PFE  الگوریتم  درمثال برای محاسبه فضای کلید امنیتی  یک به عنوانرا  M × Nتصویر  یکما 

 تجزیه Pفیبوناچی کد طرح بیتی . تعداد را دارد DKگزینه های ممکن  ،برای فرایند تجزیه DPکلید امنیتی کنیم که  می

 طرح بیتیتوان برای فرایند  است. از آنجا که هر روش جدید و یا موجود را می Bnمعلوم،  DP هر برایبه مقدار  شده

کنیم که گزینه های می . ما همچنین فرض است فاکتوریلBn (Bn )!طرح بیتی ، حداکثر تغییرات احتمالی کرداستفاده 

)! طرح بیتیاز برای هر  EP ممکن ) !( ! !)B B

D B D B

n n

ES K n K M NnK  برای ها . آرایه مقدار پیکسل است

تعیین می شود. بنابراین، فضای  در هم ریزی طرح بیتیتوسط تجزیه تصویر و روند  نگاشت دادهیک تصویر خاص در فرایند 

 برابر فرمول زیر خواهد بود : PFEکلید امنیتی برای الگوریتم 

!( ) !( ! !)B B

D B D B

n n

ES K n K M NnK                                                               )0-6( 

( و یک تصویر KD=1)        DPمعلوم مقادیر، EK= 10بر اساس فرض  را برخی از نمونه های فضای کلید (6)جدول 

 است. بزرگ کافی به اندازه PFEفضای کلید امنیتی الگوریتم می دهد. این نشان می دهد که را  36×  36سیاه و سفید 

 . DP مقادیر متفاوتفضاهای کلید امنیتی با (: 6)جدول 

- 3 2 1 0 PD 

- 19 15 12 8 ng 

- 19! 15! 12! 8! Ng! 

- 10 10 10 10 KE 

- 1.22 * 10 36 1.31 * 10 27 4.79 * 10 20 4.03 * 10 12 S 
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 تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی 3-5

در برابر حمالت آماری، ما همبستگی بین دو پیکسل همسایه را به صورت افقی،  PFEبرای نشان دادن بیشتر الگوریتم جدید 

عمودی و مورب در تصاویر اصلی و رمزنگاری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. پیکسل های همسایه نیز پیکسل های 

[ نامیده   می شوند. اول اینکه، ما توزیع شدت از دو پیکسل مجاور در تصاویر اصلی و رمزنگاری 62،61( ]adjacent) مجاور

پیکسل نمونه به صورت تصادفی از تصویر اصلی نشان داده  9161را مورد مطالعه قرار می دهیم.  PFEشده توسط الگوریتم 

(  پالت های 6)ب((  انتخاب شده اند. شکل )6نشان داده شده در شکل ))الف((  و تصاویر رمزنگاری شده 6شده در شکل )

پیکسل نمونه و پیکسل هایی به صورت افقی، عمودی و مورب همسایه خود را نشان می دهد. ردیف  9161شدت توزیع از این 

ن دهنده این بود که ( نشان می دهد که توزیع شدت پیکسل از تصویر اصلی به چه مقدار است. نتایج نشا6باال در شکل )

مقادیر شدت از پیکسل های همسایه برابر یا بسیار نزدیک هستند و این به دلیل توزیع شدت آنها است. پیکسل های همسایه 

( پالت توزیع پیکسل از تصویر رمزنگاری شده را نشان می 6در تصویر اصلی به شدت در ارتباط هستند. ردیف پایین در شکل )

تیجه نشان می دهد که پیکسل های همسایه در تصویر رمز شده همبستگی کمتری دارند و این به دلیل دهد. با این حال، ن

 گسترش مقادیر شدت و تقریبا یکنواخت بودن آن در کل محدوده داده از تصویر است.

 

ورت افقی، به لحاظ کمی ارتباط پیکسل های همسایه را بررسی می کنیم، و ما ضریب همبستگی تمام پیکسل ها را به ص

[ به شکل 62،61عمودی و مورب در تصاویر اصلی و رمزنگاری شده محاسبه خواهیم کرد. ضریب همبستگی دو پیکسل مجاور ]

 زیر تعریف می شوند:

1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

( ( ) )( ( ) )

N N N

i i i i

i i i
xy

n n n n

i i i i

i i i i

N x y x y

r

N x x N y y

  

   





 

  

   

                                        )9-6( 

 

تعداد کل پیکسل های انتخاب شده از تصویر است که باید  n مقدار شدت دو پیکسل مجاور در تصویر و X ،Yکه در آن 

1محاسبه شود ، و داریم : 1xyr  . 

+ باشد. مقادیر مثبت 0نزدیک به  xyrمثبت قوی  دارند که ضریب همبستگیو زمانی رابطه ای خطی   y, xدو پیکسل مجاور

افزایش )کاهش( یابد  xبه طوری که اگر مقادیر است  y, xنشان دهنده ارتباط بین دو پیکسل مجاور  xyrضریب همبستگی

نزدیک به صفر، حاکی از آن است که به صورت تصادفی رابطه  xyrافزایش )کاهش( می یابد. با این حال، مقدار Yآنگاه مقادیر 

( ضریب همبستگی دو پیکسل همسایه را به صورت افقی، 6[ وجود دارد. جدول )61و پیکسل مجاور ]ای غیر خطی بین د

به دست می آیند. ضریب  PFEعمودی و مورب در تصاویر اصلی نشان می دهد و تصاویر رمزنگاری شده توسط الگوریتم 

که آنها رابطه مثبت قوی ای داشته اند.  همبستگی دو پیکسل مجاور در تصاویر اصلی نزدیک به یک است. این نشان می دهد

با این حال، ضریب همبستگی دو پیکسل مجاور در تصاویر رمزنگاری شده نزدیک به صفر هستند که به معنی آن است که آنها 

، PFEیک رابطه بسیار ضعیف دارند. برای ارزیابی رابطه بین تصاویر اصلی و تصاویر رمزنگاری شده متناظر توسط الگوریتم 

ضریب همبستگی دو پیکسل با محل یکسان در تصویر اصلی و تصویر رمزنگاری شده را محاسبه می کنیم. آنها در آخرین 

( نشان داده شده اند. نتایج نشان می دهد که هیچ همبستگی خطی ای بین تصویر اصلی و تصویر رمز شده 6ستون در جدول )

ضریب همبستگی دو پیکسل ( مقدار متوسط 2می باشند. جدول )نیست چرا که مقادیر ضرایب همبستگی نزدیک به صفر 

مجاور را در سه جهت از تصاویر اصلی و رمزنگاری شده در مقایسه با چهار الگوریتم مختلف نشان می دهد. نتایج حاصل از تمام 

بهتر از سایر  PFE تصاویر اصلی نزدیک به یک است. همبستگی تصاویر رمزنگاری شده نزدیک به صفر می باشد. الگوریتم

الگوریتم های رمزنگاری دیگر عمل می کند و این به دلیل ضریب همبستگی تصاویر رمزنگاری شده است که به صفر نزدیک تر 
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همه تصاویر اصلی و تصاویر رمزنگاری شده توسط هر الگوریتم در ردیف پایین تایید  هستند. این بیشتر توسط مقادیر متوسط 

ه بیشتر نشان می دهد که یک رابطه قوی در بین پیکسل های همسایه تصویر اصلی وجود دارد و ارتباط می شود. این مقایس

 وجود دارد. PFEضعیفی در پیکسل های همسایه تصاویر رمزنگاری شده توسط الگوریتم جدید 

 

 

 

 
( تصویر الفمختلف برای فرایند تجزیه. ) DPند رمزنگاری اما فراییکسان برای   EP=3بازسازی تصویر با استفاده از  (:9)شکل

، تصویر باز سازی شده؛ )د(  DP=5، تصویر باز سازی شده( پ؛ ) DP=3، تصویر باز سازی شده؛ )ب(  DP=3رمز شده، 

DP=0 در حال  یکه کلید امنیتی درستکرد بازسازی کامل  زمانی می توان . این نشان می دهد که تصویر اصلی را تنها

 .باشداستفاده 

 
. )الف( تصویر اصلی و هیستوگرام آن؛ )ب( تصویر رمز شده و PFE(: رمزنگاری تصویر با استفاده از الگوریتم 6شکل )

 آن؛ )پ( تصویر بازسازی شده و هیستوگرام آن که نمایشگر تفاوت بین تصاویر بازسازی شده و اصلی است. هیستوگرام
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. ب(-0لنا در شکل ) شده تصویر اصلی و رمزنگاریدر از دو پیکسل مجاور در جهات مختلف  ها توزیع شدت پیکسل (:6)شکل

دیف پایین توزیع شدت پیکسل تصویر رمز شده را نشان می نشان می دهد. ررا  ردیف باال توزیع شدت پیکسل تصویر اصلی

؛ )ب( توزیع شدت  I (M + 1 ،Nو )  I( M ،Nدهد. )الف( توزیع شدت پیکسل از دو پیکسل همسایه به صورت افقی ، )

( شدت توزیع پیکسل دو پیکسل همسایه پ؛ ) I (M ،N + 1و ) I( M ،Nپیکسل از دو پیکسل همسایه به صورت عمودی ، )

، که پیکسل های همسایه در جهات مختلف در تصویر رمز شدهنشان می دهد . این I (M + 1 ،N + 1و )  I( M ،Nمورب ، )

 دارند.در کل محدوده داده  بیشتری را و توزیع تصادفی ی دارندارتباط کمتر

 شده.و تصاویر رمزنگاری  (0(: ضریب همبستگی دو پیکسل مجاور در تصاویر اصلی شکل )6جدول )

 تفاوت بین

 دو تصویر

 

تصویر 

رمزنگاری 

 شده

یتصویر اصل   
 نام تصویر

 عمودی افقی مورب عمودی افقی مورب

 فلفل 0.9147 0.9362 0.9351 0.0036− 0.0016− 0.0042 0.0069−

 لنا 0.9401 0.9698 0.9699 0.00087− 0.0016 0.0028 0.0019−

 طرنج 0.9476 0.9071 0.9077 0.00066− 0.0015− 0.0028 0.000963

0.000734 0.005 0.00081 0.0099 0.9412 0.9408 0.9343 
مرد 

 فیلمبردار

 باربارا 0.8545 0.9539 0.9540 0.0043 0.0019 0.0045 0.000094

−0.0014 0.0009 0.00053 −0.00048 0.9475 0.9475 0.9639 
بازیکن 

 شطرنج

 مغز 0.9866 0.9857 0.9857 0.0013− 0.0011− 0.001 0.0033−

 بچه 0.9899 0.9846 0.9846 0.00063− 0.001 0.0022 0.000327
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 (: مقایسه ضریب همبستگی متوسط دو پیکسل مجاور در تصویر اصلی و تصویر رمزنگاری شده2جدول )

PFE SBE-LBP SBE-AES BPE-XOR نام تصویر اصل تصویر 

 فلفل 0.9287 0.014825 0.03517 0.055918 0.00153−

 لنا 0.9599 0.00303− 0.055022 0.050406 0.004461

 طرنج 0.9208 0.00216 0.026635 0.014548 0.001805

 مرد فیلمبردار 0.9388 0.001571 0.095544 0.093596 0.003426

 باربارا 0.9208 0.00307− 0.024869 0.920733 0.00345

رنجبازیکن شط 0.9530 0.000844 0.040877 0.024003 0.000572  

 مغز 0.9860 0.00063− 0.205399 0.133599 0.000336

 بچه 0.9864 0.001938 0.115748 0.053715 0.0004−

 میانگین 0.9493 0.001826 0.074908 0.168315 0.001515

 

 بی رحمنیرو حمله  3-6

به حدس زدن کلید امنیتی  که در آن مهاجم سعیاست ای  مدل حملهیک [ 60بی رحم ] نیرئی در تجزیه و تحلیل رمز، حمله

با انجام یک جستجوی جامع برای همه احتماالت کلید امنیت الگوریتم رمزنگاری می کند. از لحاظ تئوری، این روش امکان 

 . بر اساس نتایج جدولرا بداندو مهاجم الگوریتم رمزنگاری  باشدکلیدی الگوریتم رمزنگاری محدود  یاگر فضاالبته پذیر است 

گزینه  01یک مقدار خاص و تنها را  DPحتی اگر ما  به اندازه کافی بزرگ است PFEکلید امنیتی از الگوریتم ، فضای (6)

 بی رحم را تحمل کند. نیروی می تواند حمله PFE. به عنوان یک نتیجه، الگوریتم کنیمانتخاب  EPممکن برای 

 یزنوحمالت  3-7

 PFE. برای تست استحکام الگوریتم جدید موثر هستند به طور کلی کانال های ارتباطی و شبکه ها در حضور انواع مختلف نویز

. تصویر اصلی نشان داده می کنیممقایسه  طرح بیتیدر برابر حمالت نویز، آن را با دیگر روش های رمزنگاری بر اساس تجزیه 

 05.م های رمزنگاری به صورت جداگانه رمزنگاری شده است. نویز نمک و فلفل با چگالی توسط الگوریت )ج((0)شده در شکل 

می  نویز با به تصاویر رمزنگاری شده اضافه شده است. پس از آن ما سعی بر بازسازی تصویر اصلی از این تصاویر رمزنگاری شده

. نتایج در کند ارزیابی رابازسازی و تصاویر اصلی کمی شباهت بین تصاویر  استفاده می گردد تا از لحاظ SSIM. شاخص کنیم

، نمی تواند نشان داده شده است )پ((2)و شکل )ب(( 2)همانطور که در شکل  ،. تصویر اصلیاست نشان داده شده (2)شکل 

همانطور که در ، BPE-XORارائه شده و  PFEالگوریتم  .شودبازیابی  SBE-LBPو  SBE-AES های برای الگوریتم

. اگر چه آنها در حضور نویز هستند کند بازسازیرا می تواند تصاویر اصلی  ،نشان داده شده است)ت((2)و شکل )الف(( 2)شکل 

عملکرد بهتری  PFEاست. این نشان می دهد که الگوریتم  BPE-XORباالتر از  PFEالگوریتم  در SSIM ان که نتیجه

 .دارد ویزنسبت به روش های دیگر برای مقاومت در برابر حمالت ن
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( تصاویر رمزنگاری نویز توسط الگوریتم های ت) تا( الفمقایسه عملکرد الگوریتم های مختلف در برابر حمالت نویز. ) (:2) شکل

نمک و اضافه شده نویز  1012. ردیف باال تصاویر رمزنگاری شده با و تصاویر بازسازی شده متناظر آن را نشان می دهدمختلف 

-BPE( الفنشان می دهد. )متناظر را تصاویر رمزنگاری شده نویز از هد. ردیف پایین تصاویر بازسازی شده نشان می د رافلفل 

XOR )؛ )بSBE-AES (پ )SBE-LBP( الگوریتم ت؛ )PFE. 

 نتیجه گیری 3-4

است. یک ، معرفی روشی جدید برای بهبود سطح امنیت تجزیه سطح بیتی مبتنی بر الگوریتم های رمزنگاری مقالههدف این 

الگوریتم رمزنگاری تصویر جدید توسط ترکیب دو روش معروف، یعنی تجزیه سطح بیتس تصویر و تبدیل)جایگشت( پیکسل 

فیبوناچی به عنوان یک مثالی از توالی های بازگشتی انتخاب می -Pتصویر توسط توالی های برگشتی، معرفی می شود. توالی 

عنوان یک مورد تجزیه که شامل تجزیه سطح بیت تصویر سنتی است، انتخاب می  کد فیبوناچی به-Pشود و تجزیه سطح بیتی 

0DPشود )  به عبارت دیگر، الگوریتم رمزنگاری .)P- فیبوناچی، کاربرد جدیدی از کدP  فیبوناچی و تجزیه سطح بیتی آن

 فرایند خواهد شد: 2بوناچی شامل فی-Pبرای رمزنگاری تصویر را نشان می دهد. الگوریتم رمزنگاری 
 فرایند تجزیه 

 فرایند ترکیب سطح بیتس 

 یک فرایند تعیین دوباره اندازه و سایز سطح بیتی 

 یک فرایند رمز نگاری 

 فرایند نگاشت داده 

رکیبات هر دو فرایند تجزیه و رمز نگاری، وابسته به پارامتر هستند. کلیدهای امنیتی برای هر دو آن ها، تعداد زیادی از ت

ممکن را دارا می باشند. هر روش موجود یا جدید می تواند برای فرایند ترکیب سطح بیت استفاده شوند. این الگوریتم، 

وضعیت های پیکسل تصویر را در فرایند رمز نگاری تغییر می دهد در حالی که آن مقادیر پیکسل تصویر، در نگاشت داده، 

 باره اندازه  تغییر می دهد.ترکیب سطح بیت و فرایند های تعیین دو

فیبوناچی را نشان داد. تحلیل امنیت، توانایی الگوریتم -Pنهایتا، شبیه سازی های کامپیوتری، عملکرد  الگوریتم رمزنگاری 

فیبوناچی ارایه شده را برای مقاومت در مقابل چندین حمالت رایج مثل ازحمالت متن و دست دادن داده، -Pرمزنگاری 

فیبوناچی می تواند استفاده شود تا تصاویر، بیومتریک -Pنیروی بی رحم  نشان می دهد. الگوریتم رمزنگاری  نویز، آماری،

 ها و ویدیو ها را رمز نگاری کند.
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