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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتااای   مترتاا  ی و معنوی ماااد تمااامی وقو 

هایِ ناشی از انجام این ابتکارات  اختراعات و نوآوری

باشد. نقل می دانشگاه محقق اردبیلیپژوهش  متعلق به 

مطل  از این اثر  با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر 

نام دانشاااگاه م قق اردبیلی  نام اساااتاد راهنما و 

 دانشجو بالمانع است.

 

 

 ارشد یکارشاناسآموخته دانش پریساا نیکجو اینجان 

علوم  دانشکده آنالیز عددی گرایش کاربردیرشته ریاضی

 9916652179 دانشجویی به شماره دانشگاه محقق اردبیلی

ت صیلی خود ت ت  نامهپایاناز  02/20/9911 که در تاریخ

تصویر با استفاده از تبدیل –رمزنگاری دو  عنوان: "

ام  " دفاع نمودهگسسته و نگاشت لجستیکتصادفی کسری 

 شوم که:متعهد می

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامهپایان( این 1

ت صااایلا یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشااای در 

ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ام.خارج از کشور ارائه ننموده

 نامهمندرجات پایان( مساالولیت ّااّ ت و سااقی تمامی 4

 گیرم.ت صیلی خود را بر عهده می

  واّاال پژوهش انجام شااده توساا  نامهپایان( این 3

 باشد.اینجان  می

( در مواردي كه از دساااتاوردهاي علما و پژوهشاااا 2

ام  مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اساتفاده نموده

ّل امانتداری علمی  نام منبع  مربوطه و با رعایت ا

استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست مورد 

 ام.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد از فراغت از ت صیل  قصد استفاده یا 6

برداري اعی از نشر كتاب  ثبت اختراع هر گونه بهره

 را داشااته باشی  از ووزه نامهپایان.. از این .و

معاونت پژوهشااا و فّناوری دانشااگاه م قق اردبیلی  

 زهاي الزم را اخذ نمایی.مجو

 نامهپایانمستخرج از این  مقاله ( در ّاورت ارائه5

ها و ها  سمینارها  گردهماییها  کنفرانسدر همایش

انواع مجالت  نام دانشگاه م قق اردبیلی را در كنار 

نام نویسندگان )دانشجو و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایی.

  خالف موارد فو  ثابت ( چناانچه در هر مقطع زمانا9

جمله ابطال مدرك از شاااود  عواق  ناشاااا از آن )

پذیرم ..( را ما.  طرح شکایت توس  دانشگاه وت صیلا



دانی با و دانشاااگااه م قق اردبیلی را مجااز می

تار  طه رف طابق ضاااواب  و مقّررات مربو ن  م جا این

 نماید.

 
 

 

 

 پریسا نیکجو

 امضا 
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 نام پدیدآور: و عنوان
تصویر با استفاده از تبدیل تصادفی کسری گسسته و نگاشت لجستیک/ پریسا -رمزنگاری دو

 نیکجو

 دکتر محمد ضارب نیا  : راهنما اناستاد 

 رضا پرورز ان مشاور:استاد

 02/6/99  دفاع: تاریخ

 ص. 08 ات: صفح تعداد

 11/د/99010/99ریاضی کاربردی/  نامه:پایانشماره 

 چکیده:

 ،های صانعتی افزایش یافته استهای اخیر اساتفاده از تصاویر در پرو هبا توجه به اینکه در ساا  

از آنجایی که . باشاادغیر قانونی ضااروری میهای دسااترساای حفاظت از اطلاعات محرمانه تصااویر از

همبساااتگی زیاد بی  ، های آن ازجمله حجم بالای داده هاویژگیرمزنگاری تصاااویر به دلیل برخی از 

ود رکه برای رمزنگاری مت  به کار می هاییبنابرای  روش، ..با رمزنگاری مت  متفاوت است.وها پیکسل

ای رمزنگاری مبتنی بر ههای اخیر الگوریتمدر سااا . برای رمزنگاری تصااویر چندان کار آمد نیسااتند

ای رمزنگاری یدی را برای توساعه رمزنگاری ایم  تصااویر ارا ه کرده است که برهای جدروش، آشاوب

ایان ای  پ از اینرو در، بنابرای  اسااتفاده از ای  توابم مورد توجه ما قرار گرفت.باشاادبساایار مناساا  می

گسااسااته و نگاشاات تصااویر را بر اساااد تبدیل تصااادفی کسااری -مایک الگوریتم رمزگذاری دو، نامه

 انتشااار نه تنها برای–یک فرایند آشاافتگی و سااردرگمی ، درمرحله او .کنیمپیشاانهاد میلجسااتیک 
ه در آن شود کتصویر مت  ساده اصلی معرفی می-دوجابجایی پیکسال بلکه برای تیییر ماادیر شادت 

دو تصویر مت  ساده تاسیم شده در ، در مرحله دوم. اناباض طراحی شده است-یک اساتراتژی توسعه

توابم پیچیده با اسااتفاده از ، ساار انجام. شااوندنه یک عملکرد پیچیده رمزگذاری میز و دامقساامت فا

ه با اری شدبه مت  رمزگذ، شوده بر اساد نگاشت لجستیک تولید میتبدیل تصادفی کسری گسسته ک
در ای  روش نه تنها ماادیر اولیه نگاشت لجستیک استفاده شده . شاودنویز سافید ثابت رمزگذاری می

تفاده های خصوصی مورد اسواند به عنوان کلیدتدر سیستم رمزنگاری بلکه توزیم فاز تولید شده نیز می

طرح پیشااانهاادی دارای ویژگی تکنیاک رمزگذاری نامتاارن و مااومت بالا در برابر حملات .قرار گیرد

 .باشدمی مت  رمزشده-معمولی مانند حمله مت  ساده انتخاب شده و حمله فاط 

 .، رمزنگاری، نگاشت لجستیکتبدیل تصادفی کسری گسسته  های کلیدی:وا ه
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 هافهرست جدو 

 

 rError! Bookmark not مختلف ریمااد یازا به ستمیس رفتار تیماه(:  9-0) جدو 

defined. 

 !Error............ فاز میتوز و شده رمز مت  ساده، مت  ریتصاو یهمبستگ جینتا(: 9-4) جدو 

Bookmark not defined. 

  

 

 



 هاشکلفهرست 

 

 00 .................................................................................. ( ایپد یکیو) گمایان  یماش: 9-0 شکل

 Error! Bookmark not(9915،همکاران و راد یوسفی)رمز فاط حمله: 0-0 شکل

defined. 

 Error! Bookmark(9915 همکاران، و راد یوسفی) معلوم یاصل مت  حمله: 9-0 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark( 9915 همکاران، و راد یوسفی) منتخ  ساده مت  حمله:4-0 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark(9915 همکاران، و راد یوسفی) منتخ  رمز مت  حمله:5-0 شکل

not defined. 

(  ج)  ،یا ناطه جاذب(  ب)  ،یحد کلیس(  آ: ) جاذب مختلف نوع چهار(: 0-0) شاکل

 rk not defined.Error! Bookma ........ ( 9930 احمدلو،)یسطح جاذب(  د)   ،یعج جاذب

 Error! Bookmark( قیتحا یافتههای: منبم) یبعد تک کیلجست ناشه:( 1-0) شکل

not defined. 

 Error! Bookmark( قیتحا یافتههای: منبم) یبعد دو کیلجست ناشه(:  3-0) شکل

not defined. 

(قیتحا یافتههای: منبم)  rمختلف ریمااد با یبعد کی کیلجست ناشاه: ( ۹-۲)  شاکل
 ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 rError! Bookmark not مختلف ریمااد یازا به ستمیس رفتار تیماه(:  9-0) جدو 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................ (9910،یسیر ) لورنز جاذب(: 92-0) شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................... اناباض– توسعه یاستراتژ: 9-9شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... لنا ریتصو(  ب)  فلفل، ریتصو(  آ(: ) 0-9) شکل

 !𝑱𝟏.........Error ی شده جابجا ریتصو(  ب)  ،𝑱𝟐 ی شده جابجا ریتصو(  آ(: )  9-9)  شکل

Bookmark not defined. 

𝑱𝟏ot Error! Bookmark n ریتصو نمودار(  ب)  ،𝑱𝟐 ریتصو نمودار(  آ: ) (:4-9) شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................................... یرمزگذار ندیفرا(: 5-9)شکل
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defined. 

 شده یرمزگشا  ریتصو( ج)  شده، رمز ریتصو(  ب)  مربوطه، فاز میتوز(  آ(: )  9-4)  شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................فلفل ی شده یگشا  رمز ریتصو(  د)  لنا، ی

 .Error! Bookmark not definedفاز میتوز اختلا  ماابل در نرما  MSE(:  ۵-۴)  شکل

 ریتصو(  ب)  ،« لنا» و «فلفل» از آن فاز میتوز و رمزشده مت  یهانمودار(  آ(: )  ۶-۴)  شکل

 !Error............ «کار» و «بارب» از فاز میتوز و شده رمز مت  یهانمودار(  ج)  ،«کار» و «بارب»

Bookmark not defined. 

𝑲(  آ: ) K  یضر با شده یرمزگشا  ریتصاو(:  1-4) شکل = 𝟎. 𝑲(  ب)  ،𝟏 = 𝟎.  ج)  ،𝟐

 )𝑲 = 𝟎. 𝑲(  د)  ،𝟑 = 𝟎. 𝑲(  ه) و 𝟒 = 𝟎. 𝟓 ............. Error! Bookmark not defined. 

 با شده رمز ریتصو(  ب)  و چپ سمت از%05 برش با شده رمز ریتصو(  آ(: )  3-4)  شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ چپ سمت از %52برش

 شده یرمزگشا  ریتصو(  ب)  ،( آ( )  3-4) شکل شده یرمزگشا  ریتصو(  آ(: )  1-4) شکل

 efined.Error! Bookmark not d .................................................................( آ( )  3-4) شکل

«فلفل» شده یرمزگشا  ریتصو(  ب)  و «لنا» شده یرمزگشا  ریتصو(  آ(: ) 92-4) شکل
 ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error............ فاز یابیباز تمیالگور اساد بر شده رمز مت  فاط حمله طرح(:  99-4) شکل

Bookmark not defined. 

(  ب)  ،« لنا» ی شده یبازگشا  ریتصو(  آ:) شده رمز مت  فاط حمله جهینت(:  90-4) شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... «فلفل» ی شده یبازگشا  ریتصو

 Error! Bookmarkشده رمز مت  فاط حمله از حاصل MSE نمودار(:  99-4)  شکل

not defined. 

 

 



 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه  1-1

ه هایی کبه منظورمحافظت از پییام باشد و برای سالیان طولانییک هنر قدیمی می 1رمزنگاری

ا ههای آنتا پییام، شده استفاده گردیدهمی عشاق و دیگران رد و بد ، جاساوسان،بی  فرماندهان

 هگیرندو  هفرستند هویت تثباا به ،گوییمخ  میس تطالعاا منیتااز که هنگامی .بماند محرمانه

 عموضو سه ی ا.باشاایم مطمئ  مپییا ایمحتو تیییر معداز  باید ضم و در باشااد نیاز می مپییا

 اند که گرفته ارقر رنمد تتباطاار منیتا قل در  جامعیتو  هویت تصدیق دن،بو محرمانه یعنی

 ندامیتو فاط مپییا که دشو تضمی  باید مساله ی ا غل ا.کنند دهستفاا ریمزنگااز ر نندامیتو

 .ندارندرا  زهجاا ی ا انیگرو دگردیده   ساار نهاآ ایبر مپییا که دشو هنداخو کسانی توسط

 ریاضاای برای درهم سااازی تصااویر اسااتفادهی های رمزنگاری تصااویر از یک دنبالهروش اغل 

  که با تیییر ای  ضرایریاضای دارای یک دساته ضرای  هستند های ، که اکثر ای  دنبالهاندردهک

. کارایی هر دنباله در رمزنگاری تصاویر با استفاده توان تولید نمودهای عددی مختلفی را میدنباله

به دلیل پیچیدگی سایستم و عدم وجود  .به اسات قابل محاسا های ارزیابی اساتانداردی از معیار

انتخاب ضارای  مناس  دنباله برای رمزنگاری ، های ارزیابیی مساتایم ای  ضارای  با معیاررابطه

 .تصویر به سادگی امکان پذیر نیست

تصاویر را بر اسااد تبدیل تصاادفی کسری –در ای  پایان نامه، ما یک الگوریتم رمزنگاری دو 

 .کنیممی پیشنهاد3آشفته و نگاشت لجستیک 2گسسته 

نه تنها برای جابجایی پیکسل بلکه  4انتشاار –در مرحله او ، یک فرایند آشافته و ساردرگمی 

شاود که در آن یک استراتژی می تصاویر مت  سااده اصالی معرفی-برای تیییر ماادیر شادت دو

شده و برعکس گ صاویر بزرطراحی شاده اسات تا یک مت  سااده را به یک ت5توساعه و اناباض 

                                                             
1 Encryption 
2 Discrete fractional random transform 
3 Logistic 
4 Confusion–diffusion 
5 Expansion-and-shrink 



 12 عنوان فصل یک را اینجا وارد کنید

 

صادفی تواند به طور تمی یک بیت از صافحه بیت یک مت  ساده نه تنها، تبدیل کند. با ای  فرایند

تواند به صفحه بیت مت  ساده دیگری نیز بدون می به صافحه بیت دیگر خودش منتال شود بلکه

ماری تصاویر تاسیم شود تا اطلاعات آمی که منجر، محدودیت در فرایند ساردرگمی منتال شاود

  شده به طور یکنواخت توزیم شود.

تاسیم شده در قسمت فاز و دامنه یک عملکرد پیچیده ی دو تصویر مت  ساده، در مرحله دوم

توابم پیچیده با اساتفاده از تبدیل تصااادفی کساری گسااسااته که ، ساارانجام.شاوندمی رمزگذاری

ذاری شااده با توزیم نویز ساافید ثابت به مت  رمزگ، شااودمی براساااد نگاشاات لجسااتیک تولید

 .شودمی رمزگذاری

های بعدی مورد اساااتفاده در فصااالدر فصااال دوم ای  پایان نامه به بررسااای مفاهیم اولیه 

رمزنگاری تصویربا استفاده از  اصاو  اسااسای و پردازش، روش تحایق دازیم.در فصال ساومرپمی

تصویر به تفصیل  6رمزگشایی تبدیل تصاادفی کساری گساساته و نگاشات لجستیک و همچنی 

سرانجام . نتایج شبیه سازی عددی و آنالیز امنیتی ارا ه شده است، 2در فصل . معرفی شاده اسات

 آورده شده است. 6نتیجه گیری در فصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Decryption 





 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه  -2-1

امنیت اطلاعات توجه ، غیر قانونی در اینترنتهای با توجه به جدی تر شادن دساترسی به داده

، دوبعدیهای دلیل سااارعت بالا برای پردازش داده به. بسااایااری را باه خود جل  کرده اسااات

راز رمزگذاری و احهای سیستم.رمزگذاری تصویر به یک مسئله مهم تبدیل شده استهای تکنیک

تبدیل ، (Javidi and Refregier,1995) مختلف مانند تبدیل فوریههای هویت متنوعی در حوزه

های علاوه بر ای  طرح. ارا ه شااده اساات .. در دو دهه گذشااته.و(Chen et al,2006)7فرساانل 

رمزگذاری مبتنی بر آشاوب به دلیل شابه تصاادفی بودن وحسااسیت بالای آنها به شرایط اولیه و 

 .به امنیت تصویر معرفی شده اند،کنتر  سیستمهای پارامتر

ارا ه 11و تبدیل  یراتور  10رمزنگاری تصاویر را براساد تبدیل فوریه کسری9اهو ساین 8ساین 

برای تولید 13یورک-ونگاشاات کاپلان 12نگاشاات تنت ، داده اند، که در آن از نگاشاات لجسااتیک

از  15و وان  14لیو  (.2008Sinhaand  Singh,) کردندمی اسااتفاده تصااادفی فازهای ماسااک

   از یک تصاویر رنگی استفادهنگاشات لجساتیک با ابعاد بالا برای ساردرگمی و انتشاار ساه کانا

 .کردند

 ،شودمی یک طرح رمزنگاری را ارا ه داده اند که به دو لایه امنیتی تاسایم 17منصاورو 16آلفالو 

 همزمان چند برابر و، تکراری فوریه در اولی  لایههای که در آن تصااویر هدف با استفاده از تبدیل

                                                             
7 Fresnel 
8 Singh 
9 Sinha 
10 Fractional Fourier  
11 Gyrator  
12 Tent 
13 Kaplan – Yorke 
14Liu  
15 Wang 
16 Alfalou  
17 Mansour 



 

 

 .( Alfalou and Mansour,2009)شودمی رمزگذاری

 

 رمزنگاری-2-2

 ام  را بررساای صااورت به اطلاعاتی انتاا  یا ذخیره هایکه اصااو  و روش باشاادمی دانشاای

اساات. دراصاال،  امنیت اطلاعات های ریاضاای، برای برقراریرمزنگاری اسااتفاده از روش. کندمی

الگوریتم  و با اسااتفاده از یک کلید رمز رمزنگاری دانش تیییر دادن مت  پیام یا اطلاعات به کمک

را  تواند اطلاعات اصلیاسات. به صاورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم آگاه است می رمز

تواند ها اطلاع ندارد نمیشخصی که از یکی یا هر دوی آن از اطلاعات رمزگذاری، اساتخراج کند و

ه نظری ،ظریه اطلاعاتن به اطلاعات دساااترسااای پیدا کند. دانش رمزنگاری بر پایه اصاااولی مانند

 .استبنا شده آمار و اعداد
 

 تاریخچه رمزنگاری  2-2-1

ها نیز در جریان بوده داشااات  پیامها برای مخفی نگهاز همان ابتدا که زبان پدید آمده، تلاش

ی  اولاست. در تاریخ ایران یکی از اولی  موارد در ای  خصوص به داستان به قدرت رسیدن کورش 

در زمان پیام مانند آنچه جز روش فیزیکی برای پنهان کردن به گردد.پادشااااه هخامنشااای برمی

ها به دنبا  ای  بودند تا پیام را به شکلی منتال کنند که اگر ، انسانشدم انجاپادشااه هخامنشای 

توساط شاخس ساوم )شنودکننده پیام( کشف شد، نتواند به محتوای آن پی ببرد. رمزنگاری هنر 

اند. طرفی  ارتباط از آن آگاهگیری از رمزی اساات که تنها پنهان کردن پیام از شانودکننده با بهره

گرچه ای  تعریف شاید همه کاربردهای امروزی رمزنگاری را پوشش ندهد، برای شروع بحث مفید 

 .است

برای 19 نام دارد.  ولیود سااازار 18های ابتدایی رمزنگاری، کد سااازارتری  نمونهیکی از رایج

رد. کی با فاصله ثابت جابجا میمکاتبه با فرماندهان خود هر حرف در مت  اصالی را با حرف دیگر

 رسیدند.معنی به نظر میها در صورت کشف بیترتی  نامهای به

از یک دساااتگاه رمزنگاری  ای، آلماانهای نازی به صاااورت گساااتردهدر جنا  جهاانی دوم

 .ساخته شده بود استفاده نمودند 1934که در سا  20الکترومکانیکی به نام انیگما

ی رمزنگاری جزو علومی بود که فاط در موارد ویژه توسااط دولتها و میلاد 97تا اواسااط دهه 

 "میلادی با پیاده سااازی  1995ای  وضااعیت در سااا  . گردیدمی متخصااصاای  نظامی اسااتفاده

                                                             
18 Caesar Cipher 
19 Julius Caesar 
20 Enigma 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%B1%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%B1%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%B1%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1


 

 

 . تیییر کرد ایبه نحو شایسته22دیفی  و21هلم   توسط "رمزنگاری کلید عمومی 
 

 

 )ویکی پدیا (انیگما  ماشی : 9-0شکل 

 

 اهداف رمزنگاری  2-2-2

هایی است که بتوان با کمک آنها حتی در حضور ها یا پروتکلدر رمزنگاری هدف ساخت  طرح

دشم  نیز کارهای خاصی را انجام داد. یک هدف اساسی در رمزنگاری ای  است که به افراد ای  

به صورت هایشان امکان را بدهند که روی یک کانا  ناام  با حفظ حریم خصوصی و اصالت داده

کاملاً ام  با هم ارتباط برقرار کنند. به عنوان مثا  فرض کنید که آلیس بخواهد از طریق اینترنت 

ای نتواند هیچ خواهیم که هیچ حمله کنندهآ  میپیامی را برای باب ارسا  کند. در حالت ایده

نکه ام آلیس بدون ایدست آورد و همچنی  نتواند هیچ تیییری در پیاطلاعاتی درباره پیام آلیس به

ها یک هدف اصلی باب متوجه شود، ایجاد کند. با وجود اینکه حفظ حریم خصوصی و اصالت داده

علاوه بر ای  امروزه علم رمزنگاری در موضوعات بسیار زیاد . های رمزنگاری است برای پروتکل

ابل های قپیشرفت های ام های الکترونیکی و مزایدهگیری الکترونیکی، پو دیگری مانند رأی

  .ها نیز مطرح شده استای کرده است و مسا ل زیادی در ای  زمینهتوجه

                                                             
21 Hellman   
22 Diffie 



 

 

 25هویتو تصدیق  24وتمامیت اطلاعات23رمزنگاری برای رسیدن به اهدافی چون محرمانه بودن 

 . شودمی استفاده 26و انکارناپذیری

 

 27پنهان نگاری-2-3

پنهان  ،به پنهان کردن وجود پیام رمز و گوییممیرمزنگاری را رمز کردن محتوای یاک پیاام 

 .  شودمی گفتهنگاری 

اساات و در واقم پنهان کردن « نوشااته اسااتتار شااده» پنهان نگاری از لحاظ لیوی به معنی 

که کمتری  تیییر قابل  ایاست به گونه 28ادن پیام در یک رساانه پوششیارتباط به وسایله قرار د

نتوان موجودیت پیام پنهان در رسااانه را حتی به صااورت احتمالی کشااف را در آن ایجاد نماید و 

 .آشکار ساخت

پنهان نگاری  های زیادی باطبق تعاریفی که گفته شاااد شاااباهت و رمزنگاری احراز هویت  

ه محتوای پیام  در رمزنگاری برای کاربر دسترسی ب. با هم دارند ،هم تفاوت هایی ای  دو اما، دارند

هدف . دمی گرد پیام انکار بااشاااد اماا در پنهاان نگاری موجود بودن ک  میغیر قاانونی غیرمم

پنهان . آیدباشااد که با رمز کردن آن به دساات میی حفظ محرمانگی و تمامیت پیام میرمزنگار

  انتخاب جا و ترتی علاوه بر ای  ،. باشاادپیام می با پنهان کردن  هانگاری نیز به دنبا  ای  هدف

ای پیام لابه لهای از نوعی رمز در چینش بیت نیز با اساااتفاده در پنهان نگاری پیامپنهاان کردن 

قرار دهیم داخل میزبان  قبال از اینکاه پیام را در  همچنی . شاااودمیزباان انجاام میهاای بیات

 نهانپ به صااورت رمز دربیاوریم و ساارس فرایند رمزنگاریهای با اسااتفاده از الگوریتمتوانیم می

استفاده ازپنهان نگاری سه لایه  با توان ادعا کرد که درواقمای که میبه گونه. دهیم سازی را انجام

 گاری ن نپنها هدف اصلی اینکه بهیک : ایمدر دساترسای به پیام ایجاد کرده حفاظتی خیلی مااوم

از اولی  مانم کار چندان و به همی  دلیل عبور  ایموجود ارتباط نامحساااود دسااات یافته یعنی

دا مرحله دوم پی اگرفردی از وجود اطلاعات در یک میزبان، مطلم شاااود ،. نخواهد بود ایسااااده

اما  .ترتی  پنهان شادن اطلاعات مشخس گرددو باید جا و  باشادکردن الگوریتم پنهان نگاری می

برای جاسااازی پیام اسااتفاده گردیده Stego_Key نام هباز یک کلید در ای  مرحله به دلیل اینکه 

 اگر باشد وباشد. پس، گذشت  از ای  مرحله نیز کار دشواری میدانسات  ای  کلید لازم میاسات 

                                                             
23 Confidentiality 
24 Integrity 
25 Authentication 
26 Non-Repudiation 
27 Steganography 
28 Cover writing 



 

 

در  است کهبه مت  رمز شده رسیده  در اینصورت ، گذشات  ازدو مرحله قبلی موفایت آمیز باشد

 .گردد مسا ل مربوط به رمزنگاری مطرحباید  ای  مرحله 

هویت آن وید و یا صادا برای نشان دادن ، سدر عک ایبه عمل اضاافه کردن نشاانه همچنی  

البته پنهان نگاری و احراز هویت کمی با . شاااودگفته می حراز هویاتاثر نیز پنهاان نگااری یاا ا

ا به وید و یا صد، در یک اثر مانند عکس ایوقتی نشاانه تجاری یا مشاخصاه، یکدیگر تفاوت دارند

اما مخفی کردن شماره سریا  یا یک ، گویندمی شود به آن پنهان نگاریمی شکل مخفیانه ذخیره

برای ها هر دوی ای  روش. نامندمی مشاااخصاااه از یک چیز در چیز مشاااابه دیگر را احراز هویت

از دومی برای پیدا کردن ناقضااای  کری رایت و از اولی برای ، روندمی جلوگیری از دزدی آثار بکار

 (.1389، )سعیدی زادهشوند می دهاثبات آن استفا

یک تفاوت مهم استگانوگرافی و کریرتو . شودمی اساتگانوگرافی وجود پیام رمز اسااسا انکار در

گرافی در آن اسااات که اساااتگانوگرافی حتما به میزبانی یک محیط ثانویه ) تک رساااانه یا چند 

 .  ( انجام پذیر استایرسانه

رای پی اما ب. یسااتدر اسااتگانوگرافی به وجود کلید رمزگشااایی نیازی ن، بعنوان تفاوتی دیگر

وجه برتری ذاتی پنهان نگاری در آن اساات که از آنجا . بردن به وجود یا عدم وجود رمز نیاز داریم

رمزشکنی های به همان نسابت تلاشاها و انگیزه، گرددمی که وجود پیام رمز از منظر عموم مخفی

تو جایگزی  برای کریرنباید اساااتگانوگرافی را به عنوان ، نکته مهم آن اسااات که. کندمی فروکش

برای بالا . رودیم بلکه استگانوگرافی مکمل مناسبی برای کریرتو گرافی به شمار. گرافی تصور کرد

توان از کریرتوگرافی و اساااتگانوگرافی بصاااورت ترکیبی و ، میبردن ضاااری  امنیت و اطمینان

 .همزمان استفاده کرد

 

 از پنهان نگاری اطالعات  ایتاریخچه-2-3-1

 :تکاملی پنهان نگاری در طو  تاریخ سیر

 پیش از میلاد جست،  1011در حوالی سا   تاوانردپای رمز کردن اطلاعات را او  بار می

های متعارف درکتیباهتان از ناوعی الفبای هیروگلیف ناکاه در آن زماان ماصریان باسا

 . نمودندخطی خود استفاده می

  ز کاه ناوعی الفباای رما "آتباش  "یهودیان از الفبای ، سا  قبل از میلاد 511در حدود

 .نمودنداست استفاده می وارونه

 برای " هیستیا ود " فرمانروای یونانی بنام -مورخ یونانی-طبااق روایاات هاارودوت 

پییام محرمانه خود را بر سر تراشیده یکی از بردگان رساندن فرمان شورش علیه ایرانیان 

 .کرد معتمد خود خالکوبی



 

 

 های پیام هشدار حمله دشم  را بر قرص "دمراتود  "کند که می هرودوت همچنی  نال

 .رساندمی نوشت و به مخاط می چوبی

 رد پای رمز کردن داده در اروپای . ادامه یافت ی رمز کاردن اطلاعاات همچناانسیر تکامل

 .قرون وسطی نیز دیده میشود

  کردندمی استفادهها متد شکسریر و فرانسیس بیک  نیز از ای. 

   برای رساندن نامه توسط کبوتران نامه ، 1221در زمان محاصره پاریس در جن  سا

 .شدمی از رمزگذاری استفاده، بر

 را برای رمزگذاری مکاتبات محرمانه  "ریز ناطه  "روش ها آلمانی، در جن  جهانی دوم

 . خود ابداع کردند

 مر ی برای رمزگذاری ناهای جوهراز، طرف جن  نیروهای هر دو، در جن  آمریکا

 .نمودنداطلاعات خودجهت حفاظت از دسترسی دشم  استفاده می

  که از لو رفت  اطلاعات محرمانه  –نخست وزیر پیشی  انگلستان  –خانم مارگارت تاچر

هویت نویسنده و شناسایی برای پنهان نمودن  1021در دهه، بودناراضی ، دولت خود 

 . استفاده نمودنرم افزار وا ه پردازی  از یک نوع جاسود و خا   کابینه اش هایوزیر

 رمزنگاری  هایپروتکل-2-4

که چگونگی ترکی   باشدمی ریاضای هایابطهاز قواعد و ر اییک پروتکل رمزنگاری، مجموعه

 فراهم راهای رمزنگاری و اساااتفاده از آنها به منظور ارا ه یک سااارویس رمزنگاری خاص الگوریتم

 کند.می

 چه قالبی  باید در کند که اطلاعات موجودی مشخس میمعمولاً یک پروتکل رمزنگار

 باشد.

  چه روشی را باید اجرا کنیمعات به عناصر ریاضی برای تبدیل اطلا. 

 استفاده کنیمرها های رمزنگاری و با کدام پارامتالگوریتماز کدام  باید. 

  کنیممی تبدیلچگونه به اطلاعات عددی  را ریاضی هایرابطه. 

   چه اطلاعاتی را باید رد وبد  کنیمکننده  کننده و دریافت بی  طرف ارسا. 

 باید استفاده شودرای انتاا  اطلاعات چه مکانیسم ارتباطی ب. 

هلم  برای ایجاد و تباد  کلید رمز -توان باه پروتکال تباد  کلید دیفیباه عنوان مثاا  می 

  .بی  دو طرف اشاره نمودمشترک 

هلم  یک پروتکل رمزنگاری اساات که با اسااتفاده از آن، دو نفر یا ، پروتکل تباد  کلید دیفی

توانند بدون نیاز به هر گونه آشنایی قبلی، یک کلید رمز مشترک ایجاد و آن را از دو ساازمان، می



 

 

تکل، اولی  روش عملی مطرح طریق یک مساایر ارتباطی غیر ام ، بی  خود تباد  نمایند. ای  پرو

شااده برای تباد  کلید رمز درمساایرهای ارتباطی غیر ام  اساات و مشااکل تباد  کلید رمز در 

توسااط دو دانشااامند  ۱۹۲۱رمزنگاری کلید متاارن را آسااان میسااازد. ای  پروتکل، در ساااا  

 ده است.هلم  طراحی شده و در قال  یک مااله علمی منتشر گردی دیفی و هایرمزشناد به نام

 کلید نامتاارن به حساااب رمزنگاریی مطرح شاادن ای  پروتکل، گام مهمی در معرفی و توسااعه

  .آیدمی

 

 رمزنگاریهای الگوریتم -2-5

که دارای خواص مورد نیاز در رمزنگاری باشد به طوریکه بتوان به هر الگوریتم یا تابم ریاضای 

 .شودگفته میرمزنگاری لگوریتم ا ،های رمزنگاری استفاده کرددر سیستم

اصاطلاح الگوریتم رمزنگاری یک مفهوم جامم است و لازم نیست هر الگوریتم از ای  دسته، به 

طور مساتایم برای رمزگذاری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد، بلکه صرفاً وجود کاربرد مربوط به 

 رمزنگاری مد نظر است. 

رمزگذاری یا سرویسهای دیگر رمزنگاری داشتند،  در گذشاته سازمانها و شرکتهایی که نیاز به

نمودند. به مرور زمان مشخس گردید که گاهی می فردی را طراحی الگوریتم رمزنگاری منحصاربه

ضااعفهای امنیتی بزرگی در ای  الگوریتمها وجود دارد که موج  سااهولت شااکسااته شاادن رمز 

اه داشات  الگوریتم رمزنگاری منسوخ میشاود. به همی  دلیل امروزه رمزنگاری مبتنی بر پنهان نگ

است و در روشهای جدید رمزنگاری، فرض بر ای  است که اطلاعات کامل الگوریتم رمزنگاری  شده

 است و آنچه پنهان است فاط کلید رمز است.  منتشر شده

 

 تعاریف و اصطالحات -2-5-1

 باشند:می به شرح زیر گیرندمی عناصر مهمی که در رمز نگاری مورد استفاده قرار

در حالت اصاالی و قبل از اینکه به رمز تبدیل  اعاتپیام و اطلبه : 29: مت  آشااکار1-4تعریف 

فهم اطلاعات توسط انسان امکان  در ای  حالت. شودمی یام گفتهمت  آشکار یا به اختصار پ، شاود

 .باشدمی پذیر

نامیم. می اساات مت  رمزرمز در آمده ی را که به حالتپیام و اطلاعات: 30: مت  رمز4-4تعریف 

 رمز توسط انسان قابل فهم نیست. مت 

                                                             
29 Plaintext 
30Ciphertext 



 

 

که با اسااتفاده از کلید رمز، مت  آشااکار را به مت   باشاادمی عملیاتی: : رمزگذاری3-4تعریف 

 کند.می رمز تبدیل

لی را به مت  اص مت  رمزکه با استفاده از کلید رمز، باشد می عملیاتی: :رمزگشایی2-4تعریف 

 .باشدمی الگوریتم رمز گذاری د. از نظر ریاضی ای  الگوریتم معکودگردانمی باز

رمز قطعه معلومات یا پارامتری اسااات که در  کلید در رمزنگااری: 31کلیاد رمز:6-4تعریف 

ه ب شود تا اطلاعات اصلی را به اطلاعات رمز شده یا اطلاعات رمز شده راالگوریتم رمز اساتفاده می

کلید رمز انواع مختلفی دارد، مانند کلید رمز عمومی و کلید رمز .اطلااعاات اصااالی تبادیل نماید

 .خصوصی

 .نامیممی ممک  را فضای کلیدهای ی کلیدهمهی مجموعه: فضای کلید: 5-4تعریف 

 

 نگاری هاي رمزروش-2-6

آنها به صورت استاندارد  رمزنگاری بسایار متعدد هساتند، اما فاط تعداد کمی ازهای الگوریتم

 را نام برد. 33و روش نامتاارن 32ها میتوان روش متاارناز مهمتری  آندر آمده است.

 ارنروش متق -2-6-1

از یک  به یکدیگر ارساااا  کنندات را لاعاط دارند تا  قصااادهر دو طرفی که  روش متاارندر 

یی و ادر ای  حالت بازگش. نمایند ده میتفارمز اس یز بازگشااییکلید مشاترک برای رمزگذاری و ن

ای  روش ای  است که در  اساسیمشکل . هساتند یکدیگر داعات دو فرآیند معکولرمزگذاری اط

د آی پیش می  به اشاتراک گذاشاته شود و ای  سوا ی  طرف میانبه رمزگذاری باید ط کلید مربو

از   اانتا .مبادله کنند ام  بی  یکدیگر  صاااورت  وانند ای  کلید را بهت کاه دو طرف چگونه می

ه ن در اینترنت به هیچ وجآ  انتاا نیت دارد ولییا به صااورت فیزیکی تا حدی ام ونترانت طریق ا

ارای دو یا  باشندمین ارمزنگاری و رمزگشایی یکسهای ها، کلید سایستم در ای  .یساتدرسات ن

 "کلیدی تک  "متاارن یا های را سیستمها سایساتم ای  .هساتند  ه با همرابطه ای بسایار سااد

از  ردن ک ت و جلوگیریقبتاارن کلید رمزنگاری و رمزگشایی، مراویژگی ذاتی  به دلیل. گوییممی

 " ارای ویژگی   دضااروری اساات که  ،آنهانمودن ش در جهت ام  لایا تها ای  ساایسااتملو رفت  

 .باشد " اتلاعممانعت از دستکاری اط "و  "سمم  تراقجلوگیری از اس

 

                                                             
31 Secret key 
32 Symmetric 
33 Asymmetric 



 

 

 روش نامتقارن -2-6-2

در ای  روش به  .به وجود آمدکلید در روش متاارن   مشااکل انتااکردن ی  روش برای حل ا

در .ودشمی و خصوصی استفاده کلید عمومیهای ت کلید به نامفاز یک جترک جای یک کلید مش

طرفی که قصاااد انتاا  . شاااودمی لاعات اساااتفادهای  روش از کلید عمومی برای رمزگذاری اط

عات را رمزگذاری کرده و برای طرفی که مالک ای  لاده دارد اطشبه صورت رمزگذاری اطلاعات را 

را پیش خود به صورت محرمانه  وصیمالک کلید، کلید خصا. شاودمی تفادهاسات کلید اسا فتج

ه چنان رابط رمزنگاری و رمزگشااایی متمایزند و یا اینکههای در ای  دسااته، کلید. کند میفظ ح

کلید رمزگشایی با در اختیار داشت  کلید رمزنگاری،  فیده ای بی  آنها حکم فرماست که کشپیچ

 .  ناممک  است اعمل

 

قارن متهاي رمزنگاري الگوریتمهای ها و تفاوتشببببباه  -2-6-3

 کلید عمومي و

اما جواب  اساات .زیادی شااده های بحثدر مورد اینکه کدام الگوریتم بهتر از دیگری اساات ،

 وربه ط صورت گرفته ،  البته بررسی هایی روی ای  سوا .ها وجود نداردبرای ای  بحثی مشاخص

های پییامی که با الگوریتم  دند که طویبعد از تحایق به ای  نتیجه رس35و شرودر  34نیدهاممثا  

ه امه تحایق بپس ازاد.تاساا متاارن بیشااترهای از الگوریتم کردتواند رمزنگاری می کلید عمومی

 رمورد دی که قتو ولی . تری هسااتندبههای ارن الگوریتممتاهای که الگوریتمرساایدند نتیجه  ای 

به طور  پس. های متاارن هستندبهتر ازالگوریتمکلید عمومی های الگوریتم کنیم،بحث میامنیت 

 کلید عمومیهای الگوریتمتر و لا متاارن دارای ساارعت باهای ت که الگوریتمفگ توانمی خلاصااه

 می ادهفهی از ساایسااتم ترکیبی از هردو الگوریتم اسااتادر ضاام  گ .هسااتنددارای امنیت بهتری 

به  ریزبینانهبه طور  چنانچه اگراما  .نامیممی36ترکیبی های الگوریتمرا ها ای  الگوریتمنماایند که 

کلید های کلید عمومی و الگوریتمهای که الگوریتمشاویم میآنگاه متوجه الگوریتم بنگریم ای  دو 

به  . برای نمونهاوتی دارندفهای متدبررو کا باشاااندجدا از هم می ملاهیت کاارن دارای دو مامتاا

ساااده که های در رمزنگاری  یی شااوندشاااتری رمزنگاری و رمزگلاها با ساارعت بادادهدلیل اینکه 

رد که مو اما در پروتکل هایی. می کنند ادهفتزیاد اسات از الگوریتم متاارن اس خیلیها حجم داده

های ری کلید هایی که نیاز به مدیریت دارند از الگوریتمانگزد، برای رمباشاامی اینترنت  اسااتفاده

 .کنندمی دهفاکلید عمومی است

                                                             
34 Needham  
35 Schroeder 
36 hybrid 



 

 

 

 :سامانۀ رمز متقارن و نامتقارن-2-7

رمزکننده و رمزگشا هستند. در اجزای اصالی در یک ساامانۀ رمزنگاری، الگوریتم و کلیدهای 

 یشود اما کلیدها مخفمی رمزنگاری نوی ، الگوریتم مورد استفاده در یک سامانۀ رمزنگاری منتشر

مانند. چنانچه کلید رمزگشا به راحتی از کلید رمزکننده به دست آید، سامانۀ رمزنگاری مذکور می

شااود. در هر سااامانۀ رمزنگاری، کلید می سااامانۀ رمز متاارن وگرنه سااامانۀ رمز نامتاارن نامیده

رمزگشاا مخفی اسات. با توجه به اینکه در سامانۀ رمز متاارن، کلید رمزگشا از کلید رمزکننده به 

آید، کلید رمزکننده نیز خصاوصی است و منتشر نمی شود  در حالی که در سامانۀ رمز می دسات

رمز متاارن را رمزنگاری کلید خصوصی و  نامتاارن کلید رمزکننده عمومی است. از ای  رو سامانۀ

نامند. با توجه به اینکه در سامانۀ رمز کلید می ساامانۀ رمز نامتاارن را رمزنگاری کلید عمومی نیز

ود. شمی عمومی، کلیدهای عمومی و خصوصی متفاوت هستند، از دو فضای کلید متفاوت استفاده

طو  کلید آن بسااتگی دارد و هرچه قدرت  در یک سااامانۀ رمز کلید عمومی، امنیت سااامانه به

پیش از ای ، ،RSA محاسبات بالاتر رود، طو  کلید نیز باید بیشتر شود. برای مثا ، در سامانۀ رمز

بیت  ۲٢۴٨شاااد اما هم اکنون از کلیدهای با طو  می بیت حاصااال ۵۱۲امنیات باا طو  کلید 

 آوری جمم از پس خواهدمی خود ربازس چند از پادگان یک ە  فرض کنیم فرماند .شودمی استفاده

آنها را مخفیانه به او برسااانند. برای ای  منظور، صااندوقی را که در آن شااکافی  محرمانه، اطلاعات

دهد. هر سرباز پس از به دست آوردن اطلاعات، آنها می کوچک تعبیه شاده اسات، در ملع عام قرار

 به قادر که است کسی تنها پادگان ە  رمانددهد. فمی نویساد و درون صاندوق قرارمی را روی کاغذ

 از ایدهد. ای  سامانه، نمونهمی کلید خصوصی خود انجام با را کار ای  و اسات صاندوق کردن باز

یک سااامانۀ رمز کلید عمومی اسااات که در آن، صااندوق، کلید عمومی و کلید صاااندوق، کلید 

شود و هر کدام کاربرد می نامتاارن استفادهامروزه از هر دو سامانۀ رمز متاارن و  .خصاوصی است

رمز های و ماهیت خاص خود را دارد. هر سااامانه مزایا و معایبی نساابت به دیگری دارد. از برتری

رمز نامتاارن، سااریم تر های در ای  سااامانه نساابت به الگوریتمها متاارن ای  اساات که الگوریتم

حفظ و تباد  کلید در یک سامانۀ رمز، دارای اهمیت اسات. اما ای  سامانه معایبی نیز دارد. چون 

اساات، فراهم کردن کانالی ام  برای تباد  کلید در کنار حفظ، توزیم و تعداد زیاد کلیدها  ایویژه

نفره که هر دو نفر مایل به  n همجموعمثلا در یک از مشااکلات اسااتفاده از ای  سااامانه اساات. 

𝑛)ازبرقراری ارتباط محرمانه هسااتند، هر یک 
2

لید محرمانه دارند و به ک جفت متمایز نیاز به یک (

های برای گروه ایکلید را حفظ کند. پس اسااتفاده از چنی  سااامانه n-1باید  علاوه هر شااخس

بزرگ مانند گروه کاربران اینترنت مشاکل است. با وجود ای ، سامانۀ رمز متاارن هنوز هم جایگاه 

 .رمز نامتاارن مؤثرتر استهای سامانهخود را حفظ کرده و از بسیاری از 
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Abstract 

Given that the use of images in industrial projects has increased in recent 
years, it is essential to protect the confidential image information from illegal 

access. Since image encryption is different from text encryption due to some 

of its features such as high data volume, high correlation between pixels, etc., 
the methods used for text encryption are different. They are not very useful. 

In recent years, chaotic-based cryptographic algorithms have introduced new 

methods for developing secure image encryption that are very suitable for 

encryption. Therefore, the use of these functions has been considered by us, 
Thesis, Mike, we propose a two-image encryption algorithm based on 

discrete fraction random transformation and logistic mapping. Firstly, an 

enlarged image is composited from two original plaintexts, in which the pixel 
positions are relocated and the intensity values are changed by a chaotic 

confusion–diffusion process, and then two scrambled plaintexts are 

recovered from the enlarged image. Secondly, the two scrambled plaintexts 

are encoded into the phase and amplitude part of a complex function which 
is encrypted into a ciphertext with stationary white noise distribution by 

using the discrete fractional random transform generated based on logistic 

map. Not only the initial values of the logistic maps used in the cryptosystem 
but also the phase distribution produced in the encryption process can be 

used as private keys, which makes the proposed scheme has the characteristic 

of asymmetric encryption technique and high resistance against to the 
conventional attacks such as chosen plaintext attack, ciphertext-only attack. 
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