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A Novel Image Encryption With Hyper Chaos and 
Genetic Operation
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و حساس مانند منحصربفردي هاي ویژگی از آشوب نظریه بر مبتنی روشهاي 
 در تابع بودن تناوبی غیر و کیاس بودن تصادفی شبه اولیه، مقادیر به بودن وابسته

.هستند برخوردار نگاري رمز
 فضاي بودن بزرگ نیز و دارد وجود آنها در که پیچیدگی دلیل به کیاس فوق توابع 

 هکرها حمالت مقابل در بیشتري مقاومت معمولی، کیاس توابع به نسبت آنها کلید
.دارند

فوق توابع اساس بر که هایی الگوریتم که دادند نشان خود تحقیق در بلیت و روما  
نیستند مقاوم ها حمله مقابل در کنند می رمز را تصویر کیاس

قدرت افزایش باعث ها پیکسل مقدار کردن ترکیب در ترکیب عملگر از استفاده 
.شود می ها کننده حمله برابر در الگوریتم

الگوریتم هایی که تنها به کد رمز شده تصویر دسترسی دارند
 الگوریتم هایی که عالوه بر کد رمز شده تصویر ، به یک یا چند تصویر به همراه

کد رمز مربوطه آنها دسترسی دارند
 الگوریتم هایی که دسترسی محدود به مکانیزم رمز نگاري تصویر دارند به طوري

که می توانند چند تصویر دلخواه را رمز کرده و از کد رمز شده آن استفاده کنند 
 الگوریتم هایی که دسترسی محدود به مکانیزم رمز گشایی تصویر دارند به

طوري که می توانند چند کد رمزتصویر دلخواه را رمزگشایی کرده و تصویر اولیه 
.را بدست آورند
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تصویري هم اندازه تصویر اصلی ولی با مقادیر صفر توسط الگوریتم رمزنگاري ، ١.
توسط یاي ) C(را با کد رمز تصویر اصلی) B(رمز می شود و کد رمز حاصل

می نامیم) P(انحصاري ترکیب می کنیم و حاصل را 
تصویري هم اندازه تصویر اصلی که مقدار هر پیکسل آن برابر شماره ستون است  ٢.

را ) B(را با تصویر) J(توسط الگوریتم رمزنگاري ، رمز می شود و کد رمز حاصل
توسط یاي انحصاري ترکیب می کنیم و بر اساس ترتیب مقادیر هر سطر مقادیر 

.جابجا می شود) P(سطرهاي 
تصویري هم اندازه تصویر اصلی که مقدار هر پیکسل آن برابر شماره سطرآن ٣.

را با ) I(است  توسط الگوریتم رمزنگاري ، رمز می شود و کد رمز حاصل
توسط یاي انحصاري ترکیب  می کنیم و بر اساس ترتیب مقادیر ) B( تصویر

.جابجا می شود) P(بدست آمده سطرهاي 
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 سه عدد, x1 , x2  x3   خروجی توابع فوق کیاس زیر پس ازn بار تکرار است
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x1x2x3Iteration

0.0010.00040.510

x1x2x3Iteration

0.00110.00040.510

 روش پیشنهادي مانند دیگر الگوریتم هایی که بر پایه آشوب هستند به
حساسیت کافی نسبت به کلید اولیه دارند

 توابع فوق کیاس بدلیل باال بودن فضاي کلید امنیت باالتري برخوردار
هستند

تبدیل تصویر به یک بردار باعث می شود اندازه تصویر نیز رمز شود
 استفاده از عملگر ترکیب باعث می شود تا امنیت روش در مقابل حمالت

افزایش یابد
  مقدارPSNR  است این عدد نشان   11بین تصویر رمز شده و تصویر اولیه

می دهد که تصویر رمز شده به اندازه کافی با تصویر اولیه متفاوت است
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 راهنمایی هاي خاطر به یعقوبی دکتر آقاي جناب ارجمند، استاد از ویژه سپاس با
کرده فراهم موضوع این با را من آشنایی زمینه اینکه و بی دریغشان

 

  خود ارزنده نظرات با کار طول در که علیرضایی وحید مهندس آقاي جناب از تشکر با 
.کردند راهنمایی مرا

 
..و با سپاس از تمام دوستانی که در کلیه مراحل این  کار مرا یاري کردندو با سپاس از تمام دوستانی که در کلیه مراحل این  کار مرا یاري کردند
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