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As high-speed computers become cheaper and 
ubiquitous to individuals with malicious intentions, 
available digital encryption techniques become 
inadequate to protect information. Consequently, 
information security became an indispensable 
subject to address when storing data. Thus, new 
types of encryption techniques such as visual 
cryptography should be integrated into existing 
encryption techniques to improve security. Visual 
cryptography is the art and science of encoding 
visual information into image shares in separate 
layers to form intricate patterns. Encoded 
information is only revealed when all layers are 
stacked together in a specific orientation. While 
previous research focuses only on integrity of 
the original encoded information, our research 

Barkin Simsek

ÇOKLU PAYLAŞIM KULLANARAK ÇOKLU-GÖRÜNTÜ 
ŞIFRELEME VE KINETIK KURULUMLARA UYGULAMALARI

MULTI-IMAGE ENCRYPTION USING MULTIPLE SHARES AND 
ITS APPLICATIONS TO KINETIC INSTALLATIONS

Yüksek hızlı bilgisayarlar kötü niyetli amaçlar için 
daha ucuzlayıp yaygınlaştıkça, mevcut dijital şif-
releme teknikleri bilgileri korumak için yetersiz 
kalmaktadır. Dolayısıyla, bilgi güvenliği veri de-
polanırken gözönüne alınması gereken vazge-
çilmez bir konu haline geldi. Bu nedenle, görsel 
şifreleme gibi yeni şifreleme teknikleri, güvenliği 
artırmak için mevcut şifreleme tekniklerine en-
tegre edilmelidir. Görsel şifreleme, görsel bilgiyi 
karmaşık desenleri oluşturmak için görüntü 
paylaşımlarını ayrı katmanlar şeklinde kodlama 
sanatı ve bilimidir. Kodlanan bilgiler, yalnızca 
tüm katmanlar belli bir yönde bir araya getiril-
diğinde ortaya çıkar. Önceki araştırmalar sadece 
orijinal kodlanmış bilgilerin bütünlüğüne odak-
lanırken, bu araştırma aynı zamanda bilgilerin 
oluşturulan katmanlarda nasıl temsil edildiğine 
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also focuses on how information is represented 
in created layers. Commonly, generated layers 
contain random white noise patterns and suffer 
from not providing any meaningful information 
for viewers. However, generating layers in a way 
they contain useful information and meaningful 
patterns enhance security of the data stored 
because 3rd parties cannot even realize that layers 
are shares of the encrypted data. To address this 
problem, we developed a software tool that allows 
individuals to encrypt visual information while 
producing aesthetically pleasing image shares in 
each generated layer. Generated layers can be used 
to store data more securely as well as in kinetic 
installations to hide visuals from the audience until 
the image share layers align in the pre-planned 
orientations. Kinetic installations utilize physical 
position of viewer and artwork to display different 
visual elements. Therefore, visual encryption is 
useful for displaying different visuals when physical 
layers are dynamically separated and stacked. 
Results show that our software tool can be used to 
encrypt visual information aesthetically to further 
increase security and used in such installations for 
augmenting the experience.

Keywords: Visual Cryptography, Software Tool, Kinetic 
Installations

de odaklanmaktadır. Yaygın olarak, oluşturulan 
katmanlar rastgele beyaz gürültü desenleri içe-
rir ve görüntüleyenler için anlamlı bir bilgi sağ-
lamaz. Bununla birlikte, katmanları faydalı bilgi 
ve anlamlı örüntüler içerecek şekilde üretmek 
ve saklanan verilerin güvenliğini arttırır, çünkü 3. 
taraflar katmanların şifreli verilerin bir parçası ol-
duğunu fark edemez. Bu soruna dikket çekmek 
için oluşturulan her katmanda estetik açıdan 
güzel görüntü paylaşımları üretirken bireylerin 
görsel bilgileri şifrelemelerini sağlayan bir yazılım 
aracı geliştirdik. Görüntü paylaşım katmanlarını 
önceden planlanan yönlerde hizalayana kadar 
izleyiciden görselleri gizleyen kinetik kurulum-
ların yanısıra oluşturulan katmanlar, veriyi daha 
güvenli bir şekilde depolamak için kullanılabilir. 
Kinetik kurulumlar, farklı görsel unsurları görün-
tülemek için görüntüleyici ve eserin fiziksel po-
zisyonunu kullanır. Dolayısıyla, görsel şifreleme, 
fiziksel katmanlar dinamik olarak ayrıldığında ve 
birleştirildiğinde farklı görselleri görüntülemek 
için kullanışlıdır. Sonuçlar, yazılım aracımızın gü-
venliği arttırmak için görsel bilgiyi estetik olarak 
şifrelemek için kullanılabileceğini ve bu tür kuru-
lumlarda deneyimi arttırmak için kullanılabilece-
ğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Görsel Şifreleme, Yazılım Aracı, 
Kinetik Kurulumlar


