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 برای ساختارهای دسترسی یکنوا XORطرح رمزنگاری بصری مبتنی بر

 2بهاره سادات صاحبی  ،1چراغی چالشتریعباس کترد

 دانشگاه خوانسار، گروه ریاضی

 چکیده 

 

 XVCSمطرح شد تا مشکل کیفیت پایین تصویر بازسازی شده را برطرف کند. در واقع  XORطرح رمزنگاری بصری بر پایه 

 XVCSح طر خاص دسترسی ساختار یکدر این مقاله  .، بازسازی شودصویر راز بدون تیره شدن پس زمینهتا ت شودباعث می

نگاری بصری مبتنی های رمزطرح لی است که هیچ یک از. این درحامعرفی خواهیم کرداست را وضوح کامل  با که ،آدیکاری

 در نهایت، روش آدیکاری را برای ساختارهای دسترسی یکنوا، توسعه خواهیم داد. باشند.دارای این قابلیت نمی ORر ب
 

,𝑘)−، ساختار دسترسی یکنوا، XORرمزنگاری بصری، کلمات کلیدی:  𝑛) ایطرح آستانه. 
 

 

 مقدمه   .1

باشد به صورتی که پیام ، نوع خاصی از طرح تسهیم راز می3شمیر و توسط نائور مطرح شده VCSطرح رمزنگاری بصری 

,𝑘) . طرح[1] رمزی، یک تصویر سیاه و سفید است 𝑛) − 𝑉𝐶𝑆ی از ا برای مجموعه 𝑛2کننده که  شرکت ≤ 𝑘 ≤ 𝑛   قابلیت ،

ند. کشرکت کننده یک سهم را دریافت میتصویر سایه ای به نام سهم را دارد به گونه ای که هر تا 𝑛 در  یک تصویر رمزگذاری

گونه اطالعاتی توانند هیچنفر نمی 𝑘ی کمتر از توانند راز را بازسازی کنند اما هیچ مجموعهیا بیشتر، می نفره𝑘 ی هرمجموعه

واسطه آن، این ساختار، هایی است که بهکنار هم قرارگرفتن ویژگی VCSر نکته قابل توجه د دست آوردند.از تصویر راز را به

بایستی  ،دار یا بیشتر از آنسهام 𝑘توسط  رِ رازبرای بازسازی تصوی ای نیاز ندارد.دانش و علم رمزنگاری و محاسبات پیچیدهبه 

نفر یا بیشتر، با روی هم قرار دادن صفحات  𝑘دار، سهم خود را بر روی یک صفحه شفاف کپی کرده و در نهایت این هر سهام

 شفاف خود، بتوانند تصویر راز بازسازی شده را با چشم خود مشاهده نمایند.

و همکارانش 4. پس از آن آتنیسانجام شد VCSهای جامعی در زمینه ها و پژوهش، بررسی]1[ر روش شمیر و نائو پایهبر 

 هایساختار جملههای دسترسی عمومی ازساختار برای VCSها، از به اشتراک گذاری سهم یهای پیچیدهبرای تعیین روش

د را برای رمزنگاری تصاویر رنگی یا خاکستری بررسی نمو VCSاختارهای س 5. آدیکاری]2[د ، استفاده نمودنگرافی دسترسی

های با استفاده از روش، ]5[شن و همکارانش . ]4[ را مطرح نمودند CSVمقوله جلوگیری از تقلب در 7و تزنگ6. همچنین هیو]3[

را برای نوع خاصی از ساختار  VCSیک نوع  8عالوه آریوموگان به. معرفی کردند XVCS جبر خطی، یک ساختار وضوح کامل

,𝑘) این طرح  ،[6]د ای ارائه نمودسترسی آستانه 𝑛)∗ -VCS ای ضروری یک هتاز آن برای بررسی فعالی که نامیده شد           
                                                 
1 Assistant professor (university of Khansar ) 
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3 Naor and Shamir 
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𝑘کننده و کمک به هریک از  شرکت − این ایده را برای مفهوم  1جیوسپس  رکت کننده برای بازسازی راز استفاده گردید.ش 1

t- (𝑘, 𝑛)∗ -VCS ورمطرح نمود که در آن حض𝑡  [7]د شمی باکننده ضروری  شرکت. 

 چنینبنابراین   باشد.می ORبولی  شود، عملیات کار برده میهای فوق بهعملیات محاسباتی و ریاضی که برای طرح

، دارای مشکالت و نقایصی است OVCS اماشوند. نشان داده می OVCSیا  ORمبتنی بر  VCSهای صورت طرحنیز به ییهاطرح

اره نمود که اش دارسهم هر سهامبازیابی شده و نیز اندازه بزرگ  رازتوان به کیفیت بسیار پایین تصویر از جمله این نقایص می

 ردد.گای برطرف میطور قابل مالحظه ، این نقایص بهXvCSیا  XORمبتنی بر  VCSدر 

 

𝑃فرض کنید  = {1,2,3, … , 𝑛}2ها وشرکت کننده ی، مجموعه𝑃  های تمامی زیر مجموعه یمجموعه𝑃  .چنین همباشد

Γفرض کنید 
𝑄
⊆ 2𝑃  وΓ

𝐹
⊆ 2𝑃 صورتی که باشد به  Γ

𝑄
∩ Γ

𝐹
= Γاعضایباشد.  ∅

𝑄
Γو اعضای  های مجازمجموعهرا  

𝐹
را  

𝛤)دوتایی نامیم. میهای غیر مجاز مجموعه
𝑄
, 𝛤
𝐹
Γیخانوادهشود. نامیده می 𝑃یک ساختار دسترسی برای  (

0
شامل تمامی  

 صورت زیر می باشد:های مجاز مینیمال بهمجموعه
Γ
0
 = {Q ∈ Γ

𝑄
|  ∀Q́ ⊂ Q, Q́ ∉ Γ

𝑄
  } 

Γو  
1

 باشد :صورت زیر میماکسیمال غیر مجاز بههای شامل تمامی مجموعه 
Γ
1
= {𝐹 ∈ Γ

𝐹
|∀𝑖 ∈ 𝑃\𝐹, 𝐹 ∪ {𝑖} ∈ Γ

𝑄
 } 

 

 گویند هرگاه شروط زیر برقرار باشد: کامل را  Γیک طرح تسهیم راز برای ساختار دسترسی   . 1. 1ف تعری

 یک راز برای به اشتراک گذاری وجود داشته باشد.الف( 

𝑋برای هر (ب ∈ 𝛤
𝑄

 .بازسازی کنند اهایشان بتوانند راز ربا به اشتراک گذاشتن سهم 𝑋داران درسهام، 

𝑋برای هر (ج ∈ 𝛤
𝐹

گونه سهم هایشان را با هم به اشتراک بگذارند، نتوانند هیچ 𝑋اران درد، حتی اگرسهام

 اطالعاتی در مورد راز به دست آورند.

 

 های داده شده بهی طول سهمبه بیشینه نرخ اطالعات یک طرح تسهیم راز، نسبت طول کلید خصوصی  . 2. 1ف تعری

شود. نامیده می آلهطرح تسهیم راز ایدیک  ، 1باشد. در این صورت یک طرح تسهیم راز با نرخ اطالعاتی برابر با داران میسهام

 آل برای آن موجود باشد.شود هرگاه یک طرح تسهیم راز ایدهنامیده می آلایده ،ساختار دسترسییک 

دو الگوی بیتی با طول عملگری است که ، نشان داده خواهد شد ˅، که در این مقاله با نماد باینری OR عملگرمنظور از

 1 هر مکان عملیات یدهد. نتیجههای متناظر انجام میرا بر روی بیت منطقی یفصل یکسان دریافت کرده و عملیات

 ،آن مکاندر غیر این صورت )یعنی اگر هر دو بیت صفر باشند( نتیجه عملیات  د، باش 1بیت دوم  یا است، اگر بیت اول

 .صفر است

 
 برای مثال: 

0101

˅          0011             

  0111 
 

 

                                                 
1 Guo 
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دو الگوی بیتی با طول که ملگری است نشان داده خواهد شد، ع  ⊕که در این مقاله با، باینری XOR عملگر منظور از

است اگر  1 عملیات هرمکان دهد. نتیجههای متناظر انجام میرا بر روی بیت انحصاری "یای" عملیاتیکسان دریافت کرده و 

 .باشند، نتیجه صفر است 1باشد. اما اگر هر دو بیت صفر یا هر دو بیت  1فقط دومین بیت  یا باشد 1فقط اولین بیت 

 برای مثال:  
0101

⊕           0011               
  0110 

 

 

𝑛یک ماتریس بولی  𝑀فرض کنید.  3. 1ف تعری ×𝑚   و𝑋 ⊆ {1,2, … , 𝑛}   تحدید . باشدداران ای از سهامزیر مجموعه
دست بهM از ماتریس 𝑋های نشان داده شده توسط داران را با حفظ تنها ردیفاز سهام 𝑋 یمجموعهبر روی زیر 𝑀ماتریس 

∗نماد باشد.می 𝑀از ماتریس  𝑋|×𝑚|دهیم که یک زیر ماتریسنشان می  𝑀𝑋آورده و با  (𝑀𝑋)  انجام عملیات  ینشان دهنده

 باشد. همچنینمی XORیا  ORعملگر ، ∗باشد که در این مقاله منظور از عملیات بولیمی  𝑀𝑋بر روی سطرهای ماتریس ∗بولی 

∗)ω نماد (𝑀𝑋)) ، وزن همینگ بردار سطری∗ (𝑀𝑋) بردارر د 1 هایبیت دهد که تعدادرا نشان می∗ (𝑀𝑋)  .است 

 

 

 دارای شرایط زیر باشد: ویند هرگاهگ یکنوا را ساختار دسترسییک   .4. 1ف تعری

1-   Γ
𝑄

Qطور یکنواخت افزایش یابد. به بیان دیگر برای هر به ∈ Γ
𝑄

𝑄و   ⊆ 𝑄′ ⊆ P  داشته باشیم𝑄′ ∈ Γ
𝑄

. 

2- Γ
𝐹

𝐹طور یکنواخت کاهش یابد. به بیان دیگر برای هر به  ∈ Γ
𝐹

′𝐹و   ⊆ 𝐹 ⊆ P اشته باشیم د𝐹′ ∈ Γ
𝐹

. 

3- Γ
𝑄
∪ Γ

𝐹
= 2𝑃. 

Γ یخانوادهی دو تساو راگ
0
= Γ

𝑄
𝛤)شود ساختار دسترسی در این صورت گفته می ،باشد برقرار 

𝑄 
, 𝛤

𝐹
                                                               یمجموعه بر روی (

𝑃 = {1,2,3, … , 𝑛}در این مقاله یک ساختار دسترسی یکنوا را با نماداین ما بنابر .استیکنوا ، غیر(𝛤
𝑄
, 𝛤

𝐹
یک ساختار  و  (

𝛤)یکنوا را با نماد دسترسی غیر
0
 , 𝛤

𝐹
 .نشان خواهیم داد (

  آدیکاری: XORطرح رمزنگاری بصری مبتنی بر  .2

معرفی  این طرح، ادامهشد. در را معرفی کرد که در آن وضوح کامل حاصل می XVCSیک نوع ،  [3] 2014 آدیکاری در سال 

 خواهد شد.

,𝑘)، ساختار دسترسی آستانه ای عنوان یک ساختار دسترسی خاصبه 𝑛) یک ساختار دسترسی ،(𝛤
0
 , 𝛤

𝐹
با شرایط ذیل   (

 باشد:می

𝛤 0 = {𝑄 ⊆ 𝑝|   |𝑄| = 𝑘}   و    𝛤1 = {𝑄 ⊆ 𝑝|  |𝑄| = 𝑘 − 1  } 

صورت سیاه بهپیکسل و یک  " 0 "صورت سفید به پیکسلسیاه وسفید باشد. یک  هایپیکسلمتشکل از تصویر راز  دفرض کنی

 فرایند تسهیم و منظور درکشود. بهصورت مجزا بین شرکت کنندگان تسهیم میبهپیکسل شود. هر نشان داده می "1"

گذاری، در زمان اشتراک باشد.سفید میپیکسل سیاه و یک پیکسل اشتراک گذاری، تصورکنید که راز فقط متشکل از یک 

تقسیم زیر پیکسل در هر سهم رمزنگاری  𝑚 بهراز  پیکسلبه طور کلی هر  شود.سهم به اشتراک گذاشته می 𝑛در پیکسل این 

که  کنیمفرض میما  شود.نامیده می پیکسلبسط  𝑚باشد. می شدهبرابر اندازه تصویر رمز 𝑚شود بنابراین اندازه هر سهم می
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ن طیف رنگ چندی که سیستم بصری انسانی، آنها را در نحویها به اندازه کافی کوچک و به هم پیوسته بوده بهاین زیرپیکسل

تر از یک رهتی ،سیاهپیکسل ، این نکته که سطح خاکستری یک رازنماید. هنگام بازیابی یک تصویر می مشاهدهخاکستری 

 شود بسیار حائز اهمیت خواهد بود.سفید رویت پیکسل 

𝛤) فرض کنید .1. 2ف تعری
𝑄
, 𝛤

𝐹
             های بولیاز ماتریس تشکیل شده یخانوادهباشد. دو  𝑃یک ساختار دسترسی روی  (

𝑛 ×𝑚   به نامهای𝐶0 و 𝐶1 رمزنگاری بصری  ح، یک طر(𝛤
𝑄
, 𝛤
𝐹
 در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد: ددها تشکیل میر  (

X یهر مجموعه -1 = {i1, i2, … , ip} ∈ ΓQ س      را بازیابی نماید. به بیان دیگر برای هر ماتری رازتواند تصویر می               

∈ 𝐶0 𝑀0  و∈ 𝐶1 𝑀1 داشته باشیم ،    :  > ω(∗ (𝑀0
𝑋)) ω(∗ (𝑀1

𝑋)) 

Y یهرمجموعه -2 = {i1, i2, … , iq} ∈ ΓF دست در خصوص تصویر به اشتراک گذاشته شده بهگونه اطالعاتی هیچ

qاز ماتریس های  D1و  D0 یخانواده، دو درواقع نخواهند آورد. × m  که به ترتیب با تحدیدC0  وC1  های روی سطر

i1, i2, … , iq های یکسان باشندفراوانی باهای یکسان شامل ماتریسآیند، دست میبه غیر مجاز( ی)مجموعه . 

اندازه در غیر این صورت حتی بهچون از هرمدل ماتریس به تعداد یکسانی وجود داشته باشد  D1و  D0یعنی در 

به طور را . زیدست آیداطالعاتی در خصوص این که پیکسل قرار بوده سیاه یا سفید باشد به است بسیار کم، ممکن

مال یک نوع ماتریس خواهد بود و احتسیاه در زیر پیکسل سفید کمی بیشتر از فراوانی  زیر پیکسل فراوانی مثال

 وجود خواهد داشت. از نظر نتیجه نهایی سفید یا سیاه، تشخیص نوع پیکسل

𝑏 رازمنظور تسهیم یک پیکسل به واسطه ∈  𝐶𝑏های بولی طور تصادفی از بین مجموعه ماتریس، یک ماتریس را به{1,0}

 متناظر با زیر پیکسل 𝑚کند. بنابراین ماتریس انتخاب شده، می اعمالسهم  𝑛 برایترتیب سطر آن را به 𝑛نموده و  بانتخا

𝑚 را در هریک از قدار هر سطر م𝑛 های خانواده ی از آنجایی که ذخیره نماید.سهم مشخص میC0  وC1  ی بسیاری به حافظه

 داد. طور چشم گیری کاهشتوان حجم حافظه را بهی ماتریس مبنا، می، لذا با ایدهدارد نیاز

𝛤)د فرض کنی  .2. 2ف تعری
𝑄
, 𝛤
𝐹
        ، یک طرح رمزنگاری 𝑆1و  𝑆0باشد. دو ماتریس مبنای  𝑃یک ساختار دسترسی روی  (

-VCS   (𝛤
𝑄
, 𝛤
𝐹
, 𝑚)  دهند اگر شرایط زیر برقرار باشد:را تشکیل می 

Xیهر مجموعه -1 = {i1, i2, … , ip} متعلق بهΓ
Q

                                که Xی مجموعه هر برای ،درواقعرا بازیابی نماید.  رازتواند تصویر می 

 X =  {i1, i2, … , ip} ∈ ΓQ    :داشته باشیم ،  > ω(∗ (𝑆0𝑋)) ω(∗ (𝑆1𝑋)) 

Y یهرمجموعه -2 = {i1, i2, … , iq} ∈ ΓFرای ، ببیان دیگرگونه اطالعاتی در زمینه تصویر راز به دست نیاورند. به ، هیچ

Y ∈ Γ
F

 حت یک جایگشت ستونی، با هم برابرند.ت  𝑆1𝑌و   𝑆0𝑌 کهمی توان گفت  

 واسطهدر نتیجه  آیند.دست میبه 𝑆1و  𝑆0های ستونی تمامی جایگشت درنظر گرفتنترتیب با به 𝐶1و  𝐶0های خانوادهدر واقع 

دهیم یک ماتریس حتی اجازه می ما 1. 2 تعریفرا ذخیره نماید. توجه داشته باشید که در  𝑆1و  𝑆0فقط بایستی دو ماتریس 

اندازه  2. 2ف تعریولی در  نیستیکسان  لزوما  𝐶1و  𝐶0های خانواده تکرار شود بنابراین اندازه  𝐶1یا  𝐶0بیش از یک بار در 

𝐶0  و𝐶1 .یکسان می باشد  
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نکته جالب توجه و موضوع  VCSتعریف وضوح یا کنتراست در  باشد.ایجاد شده در ارتباط می رازوضوح تصویر با  ،اولین ویژگی

دست آوردن یک وضوح دنبال بههای مختلف، بهها و سنجشآنها صرف نظر از ارزیابی یکه همه های متعددی استمقاله

به صورت زیر  دهیم. این وضوحرا مورد توجه قرار می XVCSباشند. البته ما در این مقاله وضوح یا کنتراست کامل کامل می

       :شودتعریف می

𝛼 =  
ω(∗ (𝑆1𝑋)) −ω(∗ (𝑆0𝑋))

𝑚
 

 یا

                  α =
ω(∗ (𝑀1

𝑋)) −ω(∗ (𝑀0
𝑋))

𝑚
                   

0که در آن  ≤ α ≤             کند که سیستم بصری انسان چگونه یابی تا حد زیادی مشخص میزباشد. این سنجش و ارمی 1

 بازسازی شده را شناسایی نماید.  رازتصویر  دتوانمی

X، اگر  VCSبدیهی است که برای یک طرح  ∈ Γ
F

  ،α = αباشد و می 0 > Xخواهد بود زمانی که  0 ∈ Γ
𝑄

.  شرکت کنندگان  

 وضوح  تا حد ممکن بزرگ باشد. البته تا حد امکان کوچک و 𝑚 انتظار دارند بسط پیکسل

αشود که وضوح زمانی کامل نامیده می  =  باشد.  1

 ها حتی با به اشتراکاز شرکت کننده غیر مجاز یکند که اعضای مجموعهتاکید می. زیرا شودنامیده می امنیت ویژگی دوم 

ا ، سیاه یدر نهایت به اشتراک گذاشته شده هایپیکسلی در خصوص این که گونه اطالعاتهایشان، هیچگذاری تمام سهم

 کنند.کسب نمی ،سفید باشند

αزمانی که  = ها به رنگ دهد هرگاه تمامی زیر پیکسل( این تساوی رخ می1ی )دهد. بر اساس معادلهوضوح کامل رخ می 1

ضوح در این مقاله صرفا و لذا .وضوح مشاهده نماییمبازسازی شده را به رازتوانیم تصویر ما میپیکسل اصلی بازسازی شوند و 

تواند وضوح کامل را کسب نماید در حالی نمی OVCS طرح ،ORملگر . همچنین به دلیل ماهیت عکردخواهیم  دنبالکامل را 

XVCS  (Γ- طرحبرای  را وش آدیکاریر دست خواهد آمد.به XORکه وضوح کامل در برخی از ساختارهای دسترسی با 
0
, 𝛤
𝐹
, 𝑚)  

Γ و  𝑆1و  𝑆0های مبنای با ماتریس
0
= {𝑄1, 𝑄2, …𝑄𝑡}  اگر  در نظر بگیرید. برای یک وضوح کامل𝑋 ∈ Γ

0
 بایستیباشد،  

ω(⊕ (𝑆1𝑋)) = 𝑚 ، یبدین معناست که نتیجهاین XOR هایسطری همه 𝑆1𝑋  نینچاست. هم 1برابر با ω(⊕ (𝑆0𝑋)) = 0 

های برای ایجاد ماتریس ی را، تکنیک [3]خیرا آدیکاریا است.برابر با صفر  𝑆0𝑋 هایسطر یهمه XOR یبدین معناست که نتیجه

پیش از آن چند نماد استفاده شده در طرح آدیکاری را پردازیم. به توضیح این روش می ادامهما در کار برده است کهمبنا به

 به اختصار تعریف می نماییم:

 تایی  𝑛 می باشند. همچنین برای یک بردار بولی 1و تمام  0بردارهای تمام ی نشان دهندهترتیب  به  1⃗و   0⃗ نمادهای برداری 

= �⃗� مانند (𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛)،  : تعریف می کنیمℛ𝑉 = {𝑖|𝑣𝑖 = 1 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛} 

Γبرای های مبنادیکاری، ماتریسآ
0
= {𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑡} خطی زیر روی میدان دوتایی ساخت: یرا توسط دو معادله 

𝐴𝑋 =  (دهندرا تشکیل می 𝑆0 هایستون که تمامی جوابهای ممکن این معادله،)  (2)               0⃗
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𝐴𝑋 = 1⃗              (3) (،هایستون که تمامی جوابهای ممکن این معادله 𝑆1 دهندرا تشکیل می) 

𝑡ماتریس بولی ،   𝐴نکه در آ × 𝑛  با سطرهایa1⃗⃗  ⃗, a2⃗⃗⃗⃗ , … , at⃗⃗ 1به طوری که برای هر باشدمی ⃗  ≤ 𝑖 ≤ 𝑡 ،= 𝑄𝑖 ℛ𝑎𝑖  .همچنین شود

𝑋    باشد.ستونی از مجهوالت میبردار 

0ه ک rاز رتبه سطری  𝐴 اگر ماتریس < r ≤ t < n  ،2باشد، آنگاه فضای جواب دستگاه های فوق𝑛−𝑟 .تا عضو دارد 

𝑛یک ماتریس بولی  𝑆0فرض کنید  × 2𝑛−𝑟 فرض همچنین  .( است2های ممکن معادله)هایش تمامی جوابباشد که ستون

𝑛یک ماتریس بولی  𝑆1کنید  × 2𝑛−𝑟 ( است . 3های ممکن معادله)هایش تمامی جوابباشد که ستون 

a𝑖⃗⃗⃗، با توجه به این که سطری مجاز دلخواه درنظر گرفته شودیک مجموعه 𝑄𝑖اگر 𝑄𝑖 ℛ𝑎𝑖طوری تعریف شده است که   برای ، =

ai⃗⃗⃗داریم:  (2) یمعادله  𝑋 هر بردار جواب    . 𝑋 = ω این یعنی    0⃗ (⊕ (𝑆0𝑄𝑖)) = 0⃗
  𝑋برای هر بردار جواب  به طریق مشابه.   

a𝑖⃗⃗⃗داریم:  (3معادله )    . 𝑋 = 1⃗     یعنیاین ω (⊕ (𝑆1𝑄𝑖)) = 1⃗
 𝑆0برای ماتریس های مبنای XVCS تعریف در نتیجه شرط وضوح  

ی غیرمجاز در نظر گرفته شود، با توجه به یک مجموعه Yاز طرف دیگر، اگر  ساخته شده در روش آدیکاری برقرار است. 𝑆1و 

برابر خواهند شد و لذا شرط امنیت نیز برای تحت یک جایگشت ستونی با هم  𝑆0𝑌و  𝑆1𝑌های(، زیر ماتریس3( و )2معادالت )

 های ارائه شده در طرح فوق برقرار است.ماتریس

 برای یک ساختار دسترسی خاص XVCS. طرح 3

𝑃فرض کنید   = {𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4}  وΓ
0
= {{𝑝1, 𝑝2, 𝑝3}⏟      

𝑋1

, {𝑝3, 𝑝4}⏟    
𝑋2

صورت به 𝐴سطرهای ماتریس، ابتدا این طبق تعریفبنابر د.باش {

 شد:تشکیل خواهد زیر 

𝑎1 = 𝑎2 و   (0   1    1    1) = (0    0    1    1)   

)  : می شوند( به این صورت تشکیل 3( و )2بنابراین دستگاه معادالت) 
1   1   1   0
0  0   1   1  

) (
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4

) = (0
0
) 

ℤدرزیرفضای  
2

4
 : های دستگاه معادالتو کلیه جواب 𝑆0های های این دستگاه معادالت، ستونکلیه جواب 

 (
1   1   1   0
0  0   1   1  

) (
𝑦1
𝑦2
𝑦3
𝑦4

) = (1
1
 را تشکیل خواهند داد پس از حل دستگاه معادالت فوق خواهیم داشت: 𝑆1های ماتریس ستون  (

𝑠0 = (

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

) 𝑠1    و    = (

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

) 

𝑆𝑋1حال 
𝑆𝑋2ز ( و نی𝑋1ی  هبر روی مجموع 𝑠0)تحدید ماتریس 0

دست صورت زیر به( را به𝑋2ی هبر روی مجموع 𝑠0)تحدید ماتریس 0

 آوریم:می

𝑆𝑋1
0 = (

1 1 0
1 0 1
0 1 1

    
0
0
0
) 𝑆𝑋2       و      

0 = (
0 1
0 1

    
1 1
1 1

) 
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𝑆𝑋1های ی ماتریسشده XORنمایید وزن همینگ بردار همانطور که مشاهده می
𝑆𝑋2و  0

 برابر است با:  0

ω(⊕ 𝑆𝑋1
0 ) = 𝜔(0,0,0,0) = ⊕)ω    و      0 𝑆𝑋2

0 ) = 𝜔(0,0,0,0) = 0     

𝑆𝑋1همچنین 
𝑆𝑋2ز ( و نی𝑋1ه بر روی مجموع 𝑠1)تحدید ماتریس 1

صورت زیر ( را به𝑋2 هبر روی مجموع 𝑠1)تحدید ماتریس 1

 آوریم:دست میبه

𝑆𝑋1
1 = (

1 1 0
1 0 0
1 0 1

    
0
1
0
) 𝑆𝑋2      و      

1 = (
1 0
0 1

    
1 0
0 1

) 

𝑆𝑋1های ی ماتریسشده XORنمایید وزن همینگ بردار همانطور که مشاهده می
𝑆𝑋2و   1

 برابر است با:  1

ω(⊕ 𝑆𝑋1
1 ) = 𝜔(1,1,1,1) = ⊕)ω       و         4 𝑆𝑋2

1 ) = 𝜔(1,1,1,1) = 4 

 داریم:   𝑋2 و 𝑋1مجاز ی برای هردو مجموعه ،(1)حال طبق فرمول 

α =
4 − 0

4
= 1 

  .باشدکامل میبا وضوح  XVCS طرح یک ،شده این طرح ارائهبنابر

𝑌کنیدحال فرض  = {𝑝2, 𝑝3} واضح است که ،Y ∈ 𝛤
𝐹

𝑆𝑌   و بنابر این ماتریسهای،  
0    𝑆𝑌

 به صورت زیر به دست می آیند:  1

𝑆𝑌
1 = (

1 0
1 0

    
0 1
1 0

) 𝑆𝑌      و      
0 = (

1 0
0 1

    
1 0
1 0

) 

 دو ماتریس فوق با هم برابر خواهند شد:همانطور که مشاهده می کنید، با انجام جایگشتهای ستونی طبق مراحل زیر 

      𝑆𝑌
0 = (

1 0
0 1

    
1 0
1 0

⃗⃗جابجایی ستون اول و  سوم ( ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      (
1 0
1 1

    
1 0
0 0

⃗⃗جابجایی ستون دوم و  چهارم     ( ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

(
1 0
1 0

    
1 0
0 1

⃗⃗جابجایی ستون سوم و  چهارم    ( ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       (
1 0
1 0

    
0 1
1 0

) = 𝑆𝑌
1 

 :برای یک ساختار دسترسی یکنوا XVCS طرح. 4

(𝛤
𝑄
 , 𝛤

𝐹
Γهای مجاز مینیمالی مجموعهرا یک ساختار دسترسی یکنوا با خانواده (

0
ی یک مجموعه Aر در نظر بگیرید. اگ 

𝛤مجاز متعلق به
𝑄

Bمجاز مینیمال  ی، بدیهی است که زیر مجموعهباشد  ∈ Γ
0

B  گونه ای کهوجود دارد به  ⊆ A.. 

کار گیرند. کافی ای را بهتصویر سایه تا-|𝐴|،بخواهند راز را بازسازی نمایند و برای این کار 𝐴 یحال فرض کنید افراد مجموعه

از تصاویر باقی مانده همان  تا- |𝐵|یکنار بگذاریم و تنها با مجموعه ایسایهرا از این مجموعه تصاویر  A\Bاست سهم افراد 

ها اعمال نماییم. بدیهی است تصویر روی این سهم به تفصیل بیان شد، بر بخش قبلرا که در  XORی بازسازی مبتنی بر نحوه

 راز، با وضوح کامل بازسازی خواهد شد.

 : داریم  3بخش  طرح معرفی شدهدربرای مثال، 
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𝛤
𝑄
= {{𝑝1, 𝑝2, 𝑝3}⏟      

𝑋1

, {𝑝3, 𝑝4},⏟    
𝑋2

 {𝑝1, 𝑝3, 𝑝4} ⏟      
𝑋3

 , {𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4}, {𝑝1, 𝑝3, 𝑝4} } 

𝑋2در این صورت ⊆ 𝑋3 به طوری که  خواهد بود𝑋2 ∈ Γ
0

بخواهند راز را بازسازی  𝑋3 فرض کنید افراد مجموعهبنابراین .  

را از مجموعه تصاویر سایه ای کنار بگذاریم و سپس به روش توضیح داده  𝑋3\𝑋2 سهم افراد نمایند. برای این کار کافی است

 .می توان تصویر را بازسازی کرد 𝑝4و  𝑝3یعنی تنها با سهم  عمل نماییم  3شده در بخش
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