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  چکيده
نهان نگاري رقومي را ميتوان پنهان سازي اطالعات به صورت غير قابل رويت در يك رسانه رقومي همچون عكس، فيلم و صوت به 

ير و حوزه فركانسي انجام مي به طور كلي نهان نگاري به دو صورت حوزه تصو .منظور اثبات مالكيت يا انتقال اطالعات تعريف نمود
پاره اي از الگوريتمها در بازيابي به اصل تصوير نياز دارند و گونه اي ديگر بي نياز از آن ميباشند كه نوع دوم را . پذيرد

زه دهيم كه گنجاندن در اليه اول به صورت حو اي به صورت كور ارائه مي در اين مقاله روشي دواليه.  الگوريتمهاي كور مي نامند
گيري  ايم بهره روشي كه در اليه اول جهت گنجاندن استفاده نموده. پذيرد فركانسي و در اليه دوم به صورت حوزه تصويرانجام مي

مربوط  LSBدر اليه دوم پيام به صورت حوزه تصوير و با استفاده از مقادير . باشد مي DCTاز طيف گسترده با استفاده از ضرايب 
گردد تا حجم ذخيره سازي دو  شود اما اين روش با بهره گيري از نوعي عمليات ماتريسي موجب مي ده ميبه نقاط تصوير ، گنجان

، اضافه  JPEGبراي بررسي ميزان مقاومت روش، خرابكاريهاي مختلفي از جمله فشرده سازي . معمول گردد LSBبرابر روشهاي 
بر روي تصاوير و نيز تغيير مقياس روشنائي و وضوح  كردن اغتشاش، فيلترينگ هاي مختلف، بلورينگ ، تغيير در سطح

روش ارائه شده با توجه . باشد كه روش در اليه اول داراي مقاومت باالئي مي مي شودمشخص و  مي گرددنگاري شده اعمال  نهان
ي شفافيت باالئي نيز به نتايج آزمايشات عالوه بر داشتن مقاومت باال در اليه اول و حجم ذخيره سازي باال در اليه دوم دارا

نگاري و در نتيجه استفاده از دو سطح كليد و نيز به دليل استفاده از  همچنين روش به علت استفاده از دو سطح نهان. باشد مي
  .باشد طيف گسترده در اليه اول ، داراي امنيت باالئي نيز مي

  دهنهان نگاري، پنهان سازي داده، پردازش تصوير، طيف گستر -كلمات كليدي

  مقدمه-١
نهان نگاري چيزي نيست جز گنجاندن يک پيام در يک رسانه 
ديجيتال جهت اثبات مالکيت يک رسانه يا انتقال اطالعات به صورت 

. به طور کلي عمليات نهان نگاري شامل دو مرحله مي باشد.  پنهان
در مرحله اول اطالعات بر روي رسانه ديجيتال گنجانده مي شود و 

دوم اين اطالعات از رسانه نهان نگاري شده بازيابي سپس در مرحله 
يك نهان نگاري مناسب بايستي خواصي نظير مقاومت، . مي شود

به . ظرفيت باال، شفافيت، امنيت در گنجاندن و بازيابي را دارا باشد
دست آوردن همه اين خصايص در سطح باال در يك سيستم، كاري 

تلفي كه در اين زمينه تقريبا غير ممكن ميباشد اما روشهاي مخ
مطرح ميشوند سعي ميكنند تا تناسب متعادلي را بين اين 

در يك تقسيم بندي اوليه روشهاي نهان . خصوصيات برقرار نمايند 
و مبتني بر ]۱[نگاري در دو بخش روشهاي مبنتي بر حوزه تصوير

در روشهاي حوزه تصوير جهت . قرار ميگيرند  ]۲[حوزه فركانسي
ير مربوط به نقاط تطوير مورد استفاده قرار مي گيرند گنجاندن، مقاد

 نهان نگارهو با كم و زياد كردن اين مقادير طبق روشي خاص 
كار كردن با نقاط تصوير هم ميتواند به صورت . گنجانده مي شود
و با به صورت بلوكي از مجموعه نقاط با آنها   ]۳[ منفرد انجام گيرد

اما . ]۵[،]۴[هاي ديگري استفاده كردو يا از روش ]۲[،]۱[برخورد كرد
كه در روشهاي حوزه فركانسي انجام ميگيرد به اين صورت  كاري

 Waveletاست كه ابتدا تصوير به يكي از حوزه هاي فركانسي نظير 
]۶[  ،DCT ]۲[  ياDFT ]۷[  برده شده و سپس نهان نگاري بر روي

هايت عمل در ن. مقادير در حوزه فركانسي مربوطه انجام مي شود 
  .تبديل از حوزه فركانسي به حوزه تصوير انجام ميگيرد

در تقسيم بندي عمده ديگر ، ميتوان روشهاي نهان نگاري را از 
نظر نياز به تصوير اصلي در موقع بازيابي به سه دسته عمده ديگر 

مي  ١اولين دسته نهان نگاري عمومي يا نهان نگاري كور. تقسيم كرد
ا هنگام بازيابي داده پنهان شده نيازي به باشد كه در اين روشه
دسته دوم نهان نگاري اختصاصي يا .  ]۲[،]۱[تصوير اصلي نمي باشد

نهان نگاري غير كور مي باشد كه الگوريتمهائي كه جزء  اين خانواده 
.  ]۸[قرار مي گيرند هنگام بازيابي به تصوير اصلي نيازمند مي باشند

يا نيمه كور مي باشند  كه با دسته سوم روشهاي نيمه اختصاصي 
استفاده از تصوير نهان نگاري شده و داده ايكه جهت نهان نگاري 
مورد استفاده قرار گرفته شده است به اين پرسش كه آيا تصوير نهان 

  . ]۹[نگاري شده است يا خير پاسخ مي دهند

                                                           
1 blind watermarking 



بحث مقاومت از جمله مباحث اساسي در بازيابي روشهاي نهان 
دين مفهوم كه بايست بتوان اطالعات پنهان شده در نگاري ميباشد ب

در عكس نظير فشرده سازي  ٢تصوير را پس از يكسري خرابكاري ها
JPEG  انتقال، چرخش، تغيير مقياس، تبديل رقومي به قياسي و ،

، ٣برعكس مانند چاپ و پويش، برداشته شدن قسمتي از عكس
ر، اضافه شدن فيلترينگ هاي مختلف نظير متوسط، ميانه و باالگذ

البته مقاومت در برابر همه . به درستي بازيابي نمود غيرواعوجاج و 
اين خرابكاريهاي گفته شده ، كاري بسيار دشوار ميباشد و هر 

  .الگوريتمي سعي ميكند پاره اي از اين خصايص را در بر گيرد
اي  پردازيم روشي دو اليه ه ارائه آن ميروشي كه در اين مقاله ب

در  سازي در اليه اول در حوزه فركانسي و در اليه دوم نهان. ميباشد
اي در اين  به دليل استفاده از ساختار دو اليه. باشد حوزه تصوير مي
ايم تا به دليل داشتن مقاومت باال در اليه اول و نيز  الگوريتم توانسته

به دليل داشتن حجم دخيره سازي باال در اليه دوم، دو شاخص 
و كاربردهاي  خيره سازي را در حد باال نگه داريممقاومت و حجم د

گيري  به دليل بهره. مربوط به هر دواليه را در يك راهكار ارائه دهيم
از طيف گسترده در فاز گنجاندن و بازيابي در اليه اول و نيز به علت 

اي و استفاده از دو سطح كليد ، امنيتي كه  وجود ساختاري دو اليه
امنيت باالئي در مقايسه با ساير روشهاي  كند اين روش ايجاد مي

در اليه اول به دليل استفاده از ماتريس هادامارد در . باشد ديگر مي
 DCTايم روشي را بر اساس ضرايب  توليد طيف گسترده ، توانسته

انواده ، در مرحله كه در مقايسه با ساير روشهاي همخارائه دهيم 
صوير، تطبيق تتلف بر روي بازيابي با وجود اعمال خرابكاريهاي مخ

. نگاره اصلي در حد باالئي حفظ شود نگاره بازيابي شده با نهان نهان
  LSBدر اليه دوم پيام به صورت حوزه تصوير با استفاده از مقادير 

شود اما اين روش با بهره گيري  مربوط به نقاط تصوير ، گنجانده مي
سازي دو  خيرهگردد تا حجم د از نوعي عمليات ماتريسي موجب مي

  .معمولي گردد LSBبرابر رشهاي 

  ٤داده جايگذاري-٢
تصوير مورد نظر جهت جايگذاري  Mاگر فرض كنيم  :اليه اول

  :باشد آنگاه 
{ }WidthjLengthiij MMMM ≤≤≤≤= 1,1,

   (۱) 

كه 
{ }1,0∈ijM وLengthM  درازاي پيام وWidthM  پهناي
  .دآن مي باش

تصوير اصلي كه هدف پنهان سازي اطالعات درون آن ميباشد را 
H در نظر ميگيريم:  
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{ }WidthjLengthiij HHHH ≤≤≤= ≤ 11, ,
   (۲) 

}كه  }255,...,1,0∈ijH  وLengthH  درازاي تصوير و

WidthH تصوير اصلي را به بلوكهائي با اندازه . پهناي آن مي باشد
N×N م ميكنيم كه با توجه به آن تصوير پيام نيز به بلوكهائي تقسي

با اندازه متناسب تبديل مي شود به گونه ايكه تعداد بلوكهاي بدست 
آمده از تصوير پيام برابر تعداد بلوكهاي بدست آمده از تصوير اصلي 

بلوكهاي بدست آمده از تصوير اصلي را به اين صورت در  .مي باشد
  :نظر مي گيريم
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و همچنين بلوكهاي بدست آمده از تصوير پيام را به اين صورت 

  :در نظر ميگيريم
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را مي    Lاندازه هر بلوك در تصوير پيام مي باشد و  L×Lكه 

  :توان به اين صورت محاسبه كرد
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   (۵) 
لي و تصوير پيام را به بلوكهائي با تعداد پس از اينكه تصوير اص

يكسان تقسيم كرديم مي بايست هر بلوك از پيام را در يك بلوك از 
تصوير اصلي بگنجانيم كه اين گنجاندن به روش طيف گسترده 

 BHبنابراين تناظري يك به يك بين مجموعه .  ]۱۰[صورت ميگيرد
  .برقرار ميشود BMو 

از تصوير بگنجانيم ،  tدر بلوك از پيام را  sميخواهيم بلوك 
از تصوير  tصورت ميگيرد بر بلوك  DCTچون گنجاندن در ضرايب 

. مي ريزيم Tرا انجام ميدهيم و ضرايب را در ماتريس  DCTتبديل 
ميباشد كه مقادير آن  N×Nماتريسي  Tبا اين اوصاف ماتريس 

  .از تصوير اصلي مي باشد tمربوط به بلوك  DCTضرايب 

sBMS =  
( )tBHDCTT =    (۶) 

را  Wمي باشد مي بايست بردار  L×Lكه ماتريسي  Sاز ماتريس 
ايجاد كنيم كه اندازه اين بردار برابر با اندازه اي است كه مي خواهيم 

را  Wميتوان ساخت بردار .براي طول طيف گسترده در نظر بگيريم
  :به صورت زير توضيح داد

را ايجاد ميكنيم كه تبديل ماتريسي دو  Bبردار  Sاز ماتريس 
  :بعدي به برداري يك بعدي مي باشد



{ } { }1,0,,,, 21 ∈= × iLL bbbbB L    (۷) 

ˆ12كه هر عنصر آن به صورت  B̂بردار جديد  −= ii bb  

}بنابر اين . تعريف مي شود را ايجاد ميكنيم }1,1ˆ −∈ib دمي باش .

برداري با  B̂تعداد صفرها و يكها برابر باشد بردار  Bاگر در بردار 
  .ميانگين صفر خواهد بود

 hadamard(R)كه با استفاده از تابع   Hadamardماتريس 
  .ميباشد را در نظر ميگيريم  R×Rآيد و داراي ابعادي  بدست مي

الگو در نظر مي  L×Lرا به صورت مجموعه اي از  Pمجموعه 

مي  B̂گيريم كه هر الگوي آن متناظر با يك عنصر از مجموعه 
  .باشد

{ } { }RiiiiLL PPPPPPP
LLHadamardP

,,,,,,,
:),1:2(

2121 LL =
=×+=

×    (۸) 
ايجاد شده در  Hadamardچون همه اعضاي سطر اول ماتريس 

دائي بعد از سطر اول از تسطر اب L×Lميباشند ،  ۱،  )۳(مرحله 
هر  .استفاده ميكنيم Pايجاد مجموعه  را جهت Hadamardماتريس 

را ميتوان طول  Rميباشد كه اين  Rاي با طول  رشته iPالگوي 
  .طيف گسترده در نظر گرفت

به اين صورت گسترده  Wبيت در پهنه رشته  L×Lبا  B̂بردار 
  :مي شود
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، مي بايست  Mاز پيام  Sاز بلوك  Wآوردن بردار  پس از بدست
 Hاز تصوير  tاست را از بلوك  Wكه اندازه آن برابر با بردار  Iبردار 

مراحل انجام اين كار را مي توان به صورت زير خالصه . ايجاد كنيم
  : ]۱۱[  نمود

مي باشد و عناصر آن ضرايب  N×Nرا كه ماتريسي  Tماتريس 
  است را مجدد در نظر بگيريد Hاز تصوير  tبر بلوك  DCTتبديل 

را به صورت زيگزاگ پويش مي كنيم تا بردار  Tعناصر ماتريس 
Z پديد آيد  

به صورت  Iعنصر مي باشد كه بردار  N×N، برداري با  Zبردار 
  :ساخته مي شود Zزير از بردار 

( ){ }NNkRNNkZI ×+−× ≤≤= 1,    (۱۰) 
علت انتخاب . ميباشد Rنيز برداري با طول  Iبنابراين بردار 

ضريب ، تاثيرات كمتري است كه تغييرات آنها در ديد  Rآخرين 

كه نهان  wI، بردار  Iو   Wبا بدست آوردن بردار  .پديد مي آورد
  :ميباشد به اين صورت پديد مي آيد Iنگاري شده 

WIIw ⋅+= α    (۱۱) 
α بي است كه اندازه تاثير گذاري ضريW  را بر رويI  ،

مشخص ميكند و مي بايست مقداري انتخاب شود كه هم از لحاظ 

ضرايب  wI .مقاومت و هم شفافيت نتيجه بهينه اي را داشته باشد
نهان نگاري شده مي باشند كه در فرايند بدست آوردن بلوك نهان 

ار ميگيرد و عكس فرايند توضيح داده شده قر Iنگاري شده به جاي 

كه بلوك نهان نگاري شده  wtBHدر باال انجام مي پذيرد تا 

به علت استفاده از ماتريس  .است، حاصل شود tBHمتناظر 
ده از سطر اهادامارد جهت توليد طيف ، همچنين به دليل عدم استف

 ۱بدليل اينكه عناصر سطر اول همگي (رداول ماتريس هاداما
تناسبي بين اندازه بلوك در پيام و طول طيف وجود دارد و ) ميباشند

و انداره ) R(بين طول طيف   R / 2  ≤ L×Lبايست رابطه   مي
  .برقرار باشد) L×L(بلوك در تصوير پيام 

قي بلوكها تكرار ، براي ماب tفرايند توضيح داده شده براي بلوك 
مي شود و هر بلوك يك بلوك از ماتريس پيام را در خود جاي 

در انتها عكس . ميدهد تا تمام بلوكهاي تصوير نهان نگاري شوند

 wHفرايند ايجاد بلوكها انجام مي شود تا تصوير نهان نگاري شده  
  .حاصل گردد

RiiPالگوهاي : ايجاد رشته L,1, كه در نهان نگاري به  =
روش طيف گسترده استفاده مي شوند چنانچه داراي خصوصياتي 
باشند فرايند تشخيص بهبود مي يابد و خطاي كمتري در هنگام 

ميتوان دو شرط زير را براي آنها در نظر  .بازيابي خواهيم داشت
  : ]۱۱[گرفت

۱- RiiP L,1,   .ين صفر باشدمي بايست رشته اي با ميانگ =

ji ٥همبستگي هاي فاصله اي -۲ PPji بايستي حداقل  ≠,,

jiبايست وقتي   jPو  iPبه صورت ايده آل رشته هاي . باشد ≠ 
  .براي آن دو صفر باشد  )۷(ميباشد، حاصل رابطه 

استفاده   iPاز آن براي توليد الگويتكنيكي كه بيشتر مقاالت 
كه در  ()randمي كنند رشته هاي تصادفي هستند كه توسط تابع 

 .اكثر زبانهاي برنامه نويسي موجود مي باشد، مي توانند ايجاد شوند
هر چند كه اين كار بسيار ساده و سريع است اما به خوبي نمي تواند 

ذكر كرديم را برآورده  iP براي الگوهاي دو خصيصه اي كه در باال
روشي كه ما در اين مقاله براي ايجاد رشته هاي تصادفي . كند

نكته . انتخاب كرده ايم استفاده از ماتريس انتقال هادامارد مي باشد
اصلي كه بايد در اين انتقال به آن توجه كرد اين است كه ابعاد 

لذا در آزمايشات . بايستي تواني از دو باشد ماتريس هادامارد مي
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 ۲مربوط به ارزيابي روش ، طول بردار طيف گسترده همواره تواني از 
  .ميباشد

بيت در تصوير ميزبان پيامي به  nدر اين روش با تغيير  :اليه دوم
.  m>nبيت درون آن پنهان سازي ميكنيم به نحوي كه  mاندازه 

بدون بيتهاي ، متن يا رشته ند تصوير فرض بر آن است که پيام ميتوا
براي . باشد و اين اثري در نتيجه كار نخواهد داشت  تصادفييا  نظم 

براي بيان چگونگي . مثال فرض ميكنيم يك تصوير در دست باشد 
روش پايه با استفاده از سازي ابتدا در اين قسمت يک  عمل پنهان

و سپس در قسمت بعد شکلهاي ديگر بيان شده  ۴×۴بلوکهاي 
 ۴×۴به همين جهت از كليد ماتريسي . روش نيز بيان ميگردند 
. هستند  ۳يا  ۲،  ۱اعضاي ماتريس کليد . استفاده خواهيم كرد

} :يعني  }{ }4..1,,3,2,1 =∈= jiaaKey ijij . ۱(شکل( 
رت ونمايانگر چگونگي عمل پنهان سازي است که در پنج مرحله ص

 :مي گيرد که به ترتيب زير است

ابتدا چهار بايت از پيام را انتخاب کرده و آن را به  :مرحله اول 
با  ۴×۴به يک ماتريس  )۲(شکل روش نشان داده شده در 

 Pتبديل کرده و آنرا  ماتريس  )  ۳تا  ۰اعداد  (هاي دو بيتي  مولفه
ر بايت ميتواند از ابتداي پيام و به شکل انتخاب اين چها. ناميم    مي

ترتيبي يا بصورت غيرترتيبي و با استفاده از کليد توليد کننده اعداد 
  .تصادفي باشد 

  
  

  
تصوير ميزبان را  ۴×۴در اين مرحله يک بلوک : مرحله دوم 

بدون در نظر گرفتن کم ( اب کرده و از هر درايه دو بيت دلخواه انتخ
ارزشترين بيت که براي انجام تغييرات در تصوير ميزبان استفاده 

با اعضاي دوبيتي  ۴×۴را برگزيده و يک ماتريس ) خواهد شد 
بعلت آنکه بيتهاي اول و دوم . مشابه مرحله قبل توليد ميکنيم 

ي تغييرات کمي هستند و ماتريس يکنواختي توليد ميکنند و دارا
بيتهاي پائين نيز با ايجاد تغيير در تصوير براحتي تغيير ميکنند ما 
بيتهاي چهارم و پنجم که حد متوسطي از ايندو هستند را انتخاب 

با . البته ميتوان از هر دو بيت ديگر نيز استفاده نمود . ميکنيم 
) استفاده از تابع ) 8mod8/)( xxf ميتوان عمل انتخاب را  =

ناميده و به   Hماتريس بدست آمده در اين مرحله را . انجام داد
  .مرحله بعد ميرويم 

بدست آمده از مراحل قبل را با  Hو  Pدو ماتريس  :مرحله سوم 
يكديگر تركيب ميكنيم تا چگونگي پنهان سازي هم به تصوير ميزبان 

باشد تا با تغيير هر کدام مقدار بدست آمده و هم به پيام مرتبط 
براي اين كار از . تغيير کرده و بدين ترتيب امنيت روش باالتر رود 

نظير به نظير عناصر دو ماتريس استفاده کرده و  XORعملگر 
  .ميناميم  PHماتريس حاصل از اين مرحله را 

 ۴×۴در اين مرحله هدف پيدا کردن يک ماتريس : مرحله چهارم 
) است بطوري که Xباينري  )4modPHXKey براي اين . ×=

يابيم  را مي ۴×۱با اندازه  X4و  X1  ،X2  ،X3کار چهار ماتريس 
پس از يافتن اين . را به ما بدهد  PHکه هر کدام يکي از ستونهاي 
هر يک از ماتريسها . دهيم قرار مي Xماتريسها آنها را در ستونهاي 

حالت دارد و با توجه به اينکه پيدا کردن حالتي که دقيقا  ۱۶
ماتريس مورد نظر را حاصل کند در بسياري از موارد غير ممکن 
است با امتحان اين حالتها نزديکترين مقدار به جواب را پيدا کرده و 

ن حالت براي يافتن نزديکتري. به عنوان جواب قابل قبول ميپذيريم 
 Xiرا به ازاي هر Sمقدار ماتريس . از خطاي وزن دار استفاده ميکنيم

) با استفاده از فرمول )4ModXKeyS i×=  محاسبه کرده و
است را با استفاده  PH را که بيانگر تفاوت آن با ERاعضاي ماتريس 

 .آوريم   با فرمول زير بدست مي XORاز عملگر 
4..1,  , =∀= jjphXORser jijj  

مجموع خطا را بصورت وزن دار  ERپس از محاسبه ماتريس 
، سطر  62بدين معني که اعضاي سطر اول آن در .محاسبه ميکنيم 

 02و  22و دو سطر بعدي به ترتيب در اعداد  42عدد دوم در 
همانگونه که در . آيد  جموع هر ستون بدست ميضرب شده و م

بيتهاي پر  ۴×۴مرحله اول ديديم براي تبديل پيام به ماتريس 
ارزشتر در سطرهاي باالتر قرار گرفتند و در سطر آخر کم ارزشترين 

ه ، به همين علت از ضرايب ياد شده استفادبيتها جاي داده شدند 
سمت بيتهاي کم ارزشتر هدايت شود و تا حد  ميکنيم تا خطا به

را  Sumerمقدار . ممکن در بيتهاي مهمتر خطا نداشته باشيم 
کنيم که اعضاي آن توسط فرمول  براي اينکار تعريف مي

∑
=

−=
4..1

282*
j

j
jersumer براي هر يک از . محاسبه ميشوند

متناظر با آن در ستون  Yشده و  پيدا Sumerستونها حداقل 

 بايت پيام به يك ماتريس ۴تبديل :۲شكل

P

  ۵و  ۴انتخاب بيتهاي شماره 
8  mod ) 32 / m (h ji,ji, = 

تصوير
 ميزبان

 ۴×۴انتخاب بلوك
(M)  

  ۴×۴بايت و تبديل به بلوك ۴انتخاب   نگاره نهان
(P)  PH=P XOR H

,}X ،}2,1يافتن  ∈jixچنانچه ،
C=Key*X نزديكترين بهPHباشد.

درXجايگذاري
LSB هايM  

  كليد

 فرايند جايگذاري داده در اليه دوم: ۱شكل



قرار دادع ميشود تا در مرحله بعد در بيتهاي آخر بلوک  Xمربوطه از 
  .متناظر در تصوير ميزبان جاگذاري شود 

بدست  Xباينري  ۴×۴در پايان عناصر ماتريس  :مرحله پنجم 
يگزين آمده را بجاي بيتهاي آخر بلوک انتخاب شده از تصوير جا

بودند در عمل  ۲و  ۱با توجه به اينکه عناصر اين ماتريس . ميکنيم 
چگونگي انجام اين . قرار ميدهيم  ۰در بيت آخر  ۲جايگزيني  بجاي 

پس از انجام عمليات فوق با . مشاهده ميکنيد  ۴عمل را در تصوير 
بيت  ۴ × ۸ = ۳۲بيت از تصوير ميزبان  ۴ × ۴ = ۱۶تغيير 

بديهي است که اطالعات قرار داده . اطالعات درون تصوير پنهان شد 
  .  نيست و پيام خطا دار ميباشد  شده دقيقا پيام مورد نظر

  ٦بازيابي داده -٣
همانند مرحله گنجاندن تصوير نهان نگاري شده به  :اليه اول

 N×Nز هر بلوك تقسيم مي شود و ا N×Nبلوكهائي با اندازه 
پديد مي آيد كه با كنار هم قرار  L*Lبلوكهاي پيام دودوئي با اندازه 

فرايند  .ماتريس پيام به دست مي آيد L×Lدادن اين بلوكهاي 
از تصوير نهان نگاري شده را به صورت  tبازيابي براي بلوك شماره 

از تصوير پيام به  sزير توضيح مي دهيم  تا بلوك متناظر شماره 
اين كار، براي ساير بلوكهاي تصوير نهان نگاري شده تكرار . ت آيددس

  .مي گردد تا تصوير پيام به صورت كامل بازيابي گردد
از تصوير نهان   tبلوك  DCTرا كه شامل ضرايب  wTماتريس  -۱

)نگاري شده است را به اين صورت  )wtw BHDCTT در  =
  .نظر مي گيريم

را به صورت زيگزاگ پويش ميكنيم تا بردار  wTعناصر ماتريس  -۲

wZ بدست آيد.  
عنصر مي باشد كه براي ايجاد  N×N، برداري با  wZبردار  -۳

 :از آن استفاده مي كنيم wIبردار 

{ }NNRNNwkw kZI ×+−× ≤≤= )1(,    (۱۲) 
، طول طيف گسترده مي باشد و در هنگام بازيابي براي ما Rكه 

  .مشخص ميباشد
را به همان روشي كه در مرحله گنجاندن  Pمجددا ماتريس  -۴

  .ايجاد كرديم، تهيه مي كنيم
. ]۱۰[انجام ميشود ٧فرايند بازيابي بر مبناي همبستگي متقاطع -۵

به اين صورت به دست مي  iPو  wIاز  idمتغير تصميم گيري 
 :آيد

( )0)(),( 11 wwiii ImIPmPd −−=
   (۱۳) 
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)(1 Am   تابعي است كه حاصلش ميانگين عناصرA اگر . ميباشد

Rkkaرا به صورت   Aعناصر  ,,1, L= تعريف كنيم در اين صورت :  

∑
=

=
R

k
kaR

Am
1

1
1)(

   (۱۴) 
در باال اعمال شده است  wIو  iPتابعي كه بر روي دو بردار 

دو بردار به طول  Bو  Aفرض كنيد  :صورت قابل تعريف استاين به 
R   و با عناصرkA  وkB  ورت همبستگي متقاطع در اينص. باشند

:اين دو در صفر به اين صورت قابل تعريف است
  

( ) ∑
=

=
R

k
kk BAR

BA
1

10,
   (۱۵) 

، صفر تشخيص داده ميشود اگر  wBاز بردار  ibبيت 
0<id  0باشد و يك است اگر≥id باشد.  
از پيام بازيابي شده مي باشد از  sكه بلوك شماره  wS ماتريس -۶

  .بدست مي آيد wBبردار 

 
 Xو  key ، Hبراي استخراج اطالعات نياز به ماتريسهاي  :اليه دوم

اينکه به يا ( با فرض اينکه کليد براي گيرنده معلوم است . داريم 
ترتيبي با توليد کننده اعداد تصادفي يا از درون تصوير آنرا بدست 

. دو ماتريس ديگر از درون تصوير استخراج ميشوند ) آورد   مي
محاسبه دو ماتريس ياد شده از هر بلوک تصوير به اين ترتيب است 
که بيتهاي چهارم و پنجم عناصر بلوک انتخاب شده از تصوير ميزبان 

چگونگي اين . را  به ما ميدهد  Xو بيت هشتم ماتريس  Hماتريس 
سپس حاصلضرب . نمايش داده شده است )۳(شکل عمل در 

( )4modXKey×  Hرا محاسبه کرده و ماتريس حاصل را با  
با  ۴×۴تا يک ماتريس  کنيم مي XORبدست آمده از تصوير 

معرفي شده در  Pکه همان ماتريس اعضاي دو بيتي داشته باشيم 
 : به عبارت ديگر.  ل رمزنگاري است عم

X 

  از تصوير ميزبان ۴×۴بلوك 

H 

  .از تصوير نهان نگاري شده Hو  Xبازيابي : ۳شكل



( )( )4 modXKeyXOR ×= HP  
در مرحله بعد به ترتيب عکس عمل گفته شده در مرحله اول 

  .آوريم  بدست مي Pعمل رمزنگاري چهار بايت پيام را از 

  تغيير پارامترها -٤
يک روش دوم در اليه همانگونه که اشاره شد روش ارائه شده 

از طرف . پايه بوده و در آن افزايش ظرفيت هدف اصلي بوده است 
با انجام تغييرات در . ديگر وجود خطا مهمترين مشکل روش ميباشد 

مهمترين پارامترهايي . روش ميتوان اين دو را کاهش يا افزايش داد 
 که در اين قسمت مورد بررسي قرار ميدهيم عبارتند از  کليد و

  .لوکها اندازه ب
تعيين کليد . ، کليد است مهمترين پارامتر روش ارائه شده   :کليد 

اثر بسيار مهمي بر ميزان خطا دارد و کليدهاي گوناگون نتايج 
کليدهايي که توانايي توليد حالتهاي .  متفاوتي را ايجاد ميکنند 

گوناگوني را دارند نتايج بهتري ميدهند و هر چه حاصلضربهاي توليد 
تر باشند خطا باالتر رفته و نتيجه بدتري  سط کليد يکنواختشده تو

   .حاصل ميشود 
با افزايش . اندازه بلوک نقش موثري در خطا دارد  :اندازه بلوک 

باال ميرود  ۲اندازه بلوکها اوال زمان به صورت تصاعدي و با ضريب 
 n2برابر با  Xiتعداد حالتهاي ممکن براي  n×1زيرا براي بلوک 

 n×nنسبت به  m×mبه طور کلي افزايش پيچيدگي بلوک . است 
  :عبارت است از 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )nmmn OnmtOmtOnt −=−⇒== 22,2  
و چگونگي آن در .ضمن آنکه چينش اطالعات ميتواند تغيير کند 

براي تغيير در چيدن اطالعات متصور دو حالت . نتيجه اثرگذار است 
نخستين حالت آن است که با بزرگ شدن بلوکها مقدار . است 

اطالعاتي را که در هر مرحله انتخاب کرده و تبديل به ماتريس 
ميکنيم افزايش بدهيم تا کل ماتريس را در بر بگيرد يعني براي 

بيت اطالعات تبديل به ماتريس  n×n×2، دو برابر آن  n×nبلوک 
به اين ترتيب ظرفيت کل ثابت . شده و مراحل بعد انجام ميشود 

مانده و دوبرابر تعداد پيکسلهاي تصوير ميزبان ميتوان درون آن 
در اين حالت با بزرگ شدن اندازه بلوک خطا نيز . پنهان نمود 
حالت دوم نيز آن است که حجم اطالعات هر . يابد  افزايش مي

 n×n  ،4×nدر اين حالت براي بلوک . ستون را ثابت نگهداريم 
پنهان سازي شده و Pبايت اطالعات در چهار سطر اوليه ماتريس 

در هنگام محاسبه . سطرهاي بعدي ماتريس صقر قرار داده ميشوند 
خطا در اين براي اين سطرها ضريب صفر در نظر ميگيريم تا ا خط

با بکار . سطور افزايش و در سطرهاي حاوي اطالعات کاهش يابد 
گيري اين شيوه برعکس حالت قبل بين ميزان خطا با اندازه بلوک 

در حاليکه ظرفيت هر ستون ثابت . نسبت معکوس برقرار ميشود 
وکها و کاهش تعداد آنها ظرفيت ميماند و با توجه به بزرگ شدن بل

پارامترهاي ديگر ، به غير از کليد و اندازه بلوک . يابد کل کاهش مي
براي مثال ميتوانيم با بزرگ کردن . را نيز ميتوانيم تغيير دهيم 

پيمانه ضرب حجم اطالعات قابل پنهان سازي را افزايش دهيم که 
اهش خطا عالوه براي ک. ورت خطا نيز افزايش خواهد يافتدر اين ص

اهميت و انتقال خطا به آنها راهکارهاي  بر استفاده از عناصر بي
يکي استفاده از کدهاي تصحيح خطا و . ديگري نيز وجود دارد 

. است  Pتبديل کدهاي پيام به اين کدها پيش از تبديل به ماتريس 
، راه ديگر اين است که پس از پايان عمليات براي تمام بلوکها 

د آمده را بطور کلي در نظر گرفته و با استفاده از خطاي بوحو
روشهاي فشرده سازي آنها را کوچک کرده و در ادامه در تصوير قرار 

در اين حالت بايد قسمتي از تصوير ميزبان را براي اين کار . بدهيم 
اختصاص داده و از آن براي پنهان سازي استفاده نکنيم که در نتيجه 

خواهند يافت و گيرنده پس از استخراج هردو کاهش خطا  ظرفيت و
، نسبت به تصحيح پيام اوليه پيام با بازگشائي خطاي فشرده شده 

ميزان فشرده سازي مورد نياز براي الگوريتم پايه . اقدام ميکند 
باشد تا مجموع تغييرات انجام شده در % ۵۰تشريح شده بايد بيش از 

در . زي شده باشد تصوير ميزبان کمتر از حجم اطالعات پنهان سا
صورت استفاده از مقادير بي اهميت ميزان فشرده سازي بايد افزايش 

  .حفظ شود ۱يابد تا ظرفيت بيش از 

  نتايج آزمايش و ارزيابي روش -۵
 كالسيك تصاويرپياده سازي شده از  الگوريتمجهت ارزيابي 

نتايج به دست  .ايم نمودهاستفاده  Opearو ،Lena،Boat نظير
. هر اليه را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيمآمده در 

. نهان نگاري ابتدا در اليه اول و سپس در اليه دوم انجام مي پذيرد
نتايج حاصله در بازيابي اليه اول با توجه به تغييرات حاصله در حوزه 

   .تصوير پس از گنجاندن در اليه دوم  ارزيابي گرديده است
، تصويري سياه و سفيد با اندازه  گارهنهان نتصوير  :اليه اول

ياد ميزبان نقطه انتخاب شده است كه در سه تصوير  ۱۲۸×۱۲۸
تصوير اصلي و پيام را به ترتيب به بلوكهائي با . شده گنجانده ميشود

هر بلوك تصوير پيام  تقسيم ميكنيم كه ۱۶×۱۶و  ۶۴×۶۴اندازه 
طول طيف گسترده . در يك بلوك از تصوير اصلي گنجانده مي شود

در نظر ميگيريم كه هم از نظر شفافيت و سرعت حالت  ۵۱۲را 
به منظور سنجش مقاومت روش از بنچماركي به . مناسبي مي باشد

اما خرابكاريهاي متنوع  . ]۱۲[استفاده مي كنيم  Stirmarkنام 
تند كه در آزمايشات انجام گرفته نشان داده شده ديگري نيز هس

لذا عالوه بر  باشد است كه الگوريتم ما در برابر آنها نيز مقاوم مي
ليست موجود در اين بنچمارك خرابكاريهاي ديگري نيز به تصوير 

جهت اندازه گيري خطا بين  .]۲[ نهان نگاري شده اعمال ميكنيم
استفاده ميكنيم و جهت   NCپيام اصلي و پيام بازيابي  شده از 

مشخص نمودن تفاوت بين تصوير نهان نگاري شده و تصوير اصلي 
مقومت روش را در ) ۱(جدول .  ]۵[استفاده ميكنيم  PSNRنيز از 



مقاومت روش را در ) ۲(جدول . برابر انواع خرابكاريها نشان مي دهد
را  ميزان شفافيت روش) ۳(جدول . برابر تغيير مقياس نشان مي دهد

مقايسه الگوريتم ارائه شده در اليه اول با ساير . نشان مي هد
  . آورده شده است )۴(الگوريتم هاي هم خانواده در جدول 

با توجه به اينکه ظرفيت و پيچيدگي با فرمول قابل : اليه دوم
محاسبه هستند در آزمايشات انجام شده براي بررسي روش بيشتر 

با . نبودن تاکيد شده است بر دو شاخص شفافيت و قابل کشف 

بعنوان ميزبان و  ۲۵۶×۲۵۶تصوير سطح خاکستري  ۳استفاده از 
،  ۱۱۴×۱۱۴،  ۱۲۸×۱۲۸سه تصوير بعنوان پيام با اندازه هاي 

،  ۴×۴به ترتيب براي اندازه بلوکهاي  ۹۶×۹۶و  ۱۰۴×۱۰۴
که در هر ستون از يک بلوک و در چهار سطر  ۷×۷و  ۶×۶،  ۵×۵

 .اول آن يک بايت اطالعات قرار گرفته نتايج زير حاصل شده اند 
  .ت روش در اليه دوم را نشان مي دهدشفلفي) ۵(جدول 

  . NCمقايسه الگوريتم ارائه شده دراليه اول با ساير الگوريتمهاي هم خانواده با مقايسه مقادير : ۴جدول
(LPF: Low Pass Filter, MF: Median Filter, GN:  Gausian 10% addition noise) 

GNMF LPF JPG 40 JPG 60 JPG 80 روش 
 ]۱۴[روش ارائه شده در  0.9012 0.6851 0.3017 0.5971 0.941

 (PSNR = 51.70) اليه اول  1 0.9872 0.7583 0.96950.8154 1
  ۵۱۲*۵۱۲در تصوير ميزبان لنا با سطوح خاكستري به اندازه ۳۲*۳۲گنجاندن نهان نگاره دودوئي 

PSNR JPG 80MF LPF روش  
 ]۱۳[روش ارائه شده در 0.5261 0.5759 0.30191
 ]۵[روش ارائه شده در 0.6624 0.7134 1 32.52

  اليه اول 31.14110.989330.813210.7511
  ۵۱۲*۵۱۲به اندازهدر تصوير ميزبان لنا  با سطوح خاكستري۱۲۸*۱۲۸گنجاندن نهان نگاره دودوئي 

  

مي ۵۱۲*۵۱۲داري اندازه  تصاوير مورد آزمون. ليست خرابكاري هاي اعمال شده جهت سنجش مقاومت تصاوير نهان نگاري شده: ۱جدول
۳۱.۱۵و  PSNR ۳۱.۲۳ ،۳۲.۴۵داراي  اپراو  قايق، لناتصاوير نهان نگاري شده . مي باشد ۱۲۸*۱۲۸با اندازه ند و نهان نگاره تصويري دودوئي باش

 .به تصوير اصلي مي باشند نسبت
Opera Boat Lena نوع خرابكاري Opera Boat Lena نوع خرابكاري 

NC NC NC NC NC NC 
0.85018 0.85343 0.85425 Add 10% Gausian Noise 1 1 1 JPEG Quality Level 100 
0.70581 0.70434 0.7032 Add 20% Gausian Noise 0.99984 0.99943 1 JPEG Quality Level 90 
0.99495 0.99821 0.9908 Brightness from 0 to 25 0.98779 0.98485 0.98933 JPEG Quality Level 80 
0.99699 0.98046 0.99593 Contrast from 0 to 100 0.91727 0.91751 0.91133 JPEG Quality Level 70 

1 1 1 Gamma from 1 to 2 0.8768 0.8676 0.87566 JPEG Quality Level 60 
0.97044 0.9736 0.96914 Brightness 0 to 25 & Gamma 1 to 2 & Contrast 0 

to 100 
0.83039 0.82333 0.8233 JPEG Quality Level 50 

0.96564 0.98681 0.96515 Brightness from 0 to 40 0.74057 0.7387 0.72437 JPEG Quality Level 40 
0.87403 0.95204 0.90742 Brightness from 0 to 50 0.82795 0.81679 0.82322 Add Noise At Level 5 
0.77388 0.7146 0.83853 Contrast from 0 to -100 0.66208 0.67983 0.6712 Add Noise At Level 10 
0.79391 0.8768 0.84749 Gamma from 1 to 0.1 0.59849 0.61371 0.60769 Add Noise At Level 15 
0.74717 0.69367 0.82966 Brightness 0 to 40 & Gamma 1 to 0.1 & Contrast 

0 to -100 
0.57691 0.57398 0.58147 Add Noise At Level 20 

0.99862 0.99862 0.99878 Gausian Blur 1 1 1 Sharpening 
0.00496 0.00635 0.00472 Motion Blur  0.6842 0.7011 0.7511 Low Pass Filter 
0.7023 0.7511 0.81321 Median Filtering 1 1 1 PSNR Test Value 50 

0 0 0 Negative 1 1 1 PSNR Test Value 100 
 0.98266 0.97981 0.98608 Add 5% Gausian Noise 

  .مي باشد ۱۲۸*۱۲۸اندازه  دارايه و نهان نگاره بود ۵۱۲*۵۱۲تصوير ميزبان لنا با اندازه . مقاومت در برابر تغيير مقياس: ۲جدول

   
Extracted after 0.75 scaling. 

NC=0.5010 
Extracted after 0.50 scaling. 

NC=0.4441 
Extracted after 0.25 scaling. 

NC=0.5896 
Original watermark 

 
  .مي باشند ۵۱۲*۵۱۲ر ميزبان به اندازه تصاوي. براي اندازه هاي مختلف نهان نگاره PSNRمقادير : ۳جدول

128× 128  64× 64 32× 32 16× 16  
38.3215 49.2029 51.7017 52.0734 Lena 
32.3009 39.6718 45.6924 53.2853 Boat 
32.3009 40.4162 46.4368 52.4574 Opera 



  . LSBبين روش ارائه شده در اليه دوم با روش  PSNRمقايسه : ۵جدول
Opera Boat LeanM

essage 

B
lock Size 

Opera Boat Lena M
essage 

B
lock Size 

Proposed

Sim
ple

 Proposed

Sim
ple

 Proposed

Sim
ple

 Proposed

Sim
ple

 Proposed

Sim
ple

  Proposed

Sim
ple

 

45.43

30.64  
45.45 

28.35  
44.45

29.54  Bridge 

4× 445.76

30.25 
45.31

28.76 
44.30

29.61Lena

4× 4
45.6445.45 44.565× 545.16 45.5244.115× 5
45.4445.26 44.256× 645.8745.6644.436× 6
45.7445.04 44.887× 745.7345.2144.517× 7

  

  نتيجه گيري و كارهاي آينده-٦
بر اين بوده است تا روشي كور براي  تحقيقسعي ما در اين 

كاربردهائي مانند حفاظت از حق كپي و هم براي كاربردهائي مانند 
لذا بايستي هم به . انتقال اطالعات، به صورت مناسب طراحي كنيم

سازي و هم به  شاخص مقاومت و هم به شاخص حجم ذخيره
نيز توجه داشته عمومي نظير امنيت، شباهت و سرعت شاخصهاي 

باشد  ايم الگوئي دواليه مي نمودهلذا الگوئي كه از آن استفاده . باشيم
سازي و هدف اليه دوم را  ذخيره كه هدف اليه اول را مقاومت و حجم

   .سازي و امنيت قرار داده است حجم ذخيره
شفاف و سريع با تكنيك طيف  در اليه اول روشي كور، مقاوم ،

ارائه داديم كه قادر است حجم قابل  DCTگسترده در ضرايب 
پنهان نمايد و بازيابي با  DCTرا در حوزه  توجهي از اطالعات

)(پيچيدگي  RHHMM WidthLenghtWidthLength ××+×Ο  انجام مي پذيرد
طول طيف گسترده  Rتصوير ميزبان و  Hتصوير نهان نگاره،  Mكه 

درطي آزمايشات مختلف ، روش خود را در معرض . ميباشد
خرابكاريهائي چون اضافه كردن اعوجاج، تغييرات در سطح روشنائي 

، منفي كردن تصوير، بلورينگ و  JPEGفشرده سازي   رخشش ،و د
فيلترينگ قرار داديم و سپس سعي كرديم تا داده گنجانده شده را 

نتايج بدست آمده حكايت از مقاومت باالي روش در . بازيابي نمائيم
  .]۳[برابر اين نوع از خرابكاريها ميباشد 

استفاده از  روشي براي پنهان سازي اطالعات با در اليه دوم
با توجه به شش شاخص تعريف شده . عمليات ماتريسي ارائه شد 
 ظرفيتسازي هدف در اين کار افزايش  براي ارزيابي روشهاي پنهان

بيت در تصوير  nبوده که به آن دست يافته ايم بطوري که با تغيير 
. العات درون آن پنهان سازي کنيمبيت اط 2nا توانستيم ت، ميزبان 

نشان دادند که از نظر شفافيت و قابل کشف نبودن نيز  آزمايشات
در روش ساده تعداد  n×nبراي هر بلوک . وضعيت خوبي داريم 

n2 بنابراين پيچيدگي روش را ميتوان . حالت بررسي ميشود
)2(بصورت  nO  ن ديد که با توجه به کوچک بودn  پيچيدگي نيز

در مورد امنيت نيز براحتي ميتوان با استفاده . قابل قبول خواهد بود 
  . از کليدهاي چندگانه ميزان آن را تا حد قابل قبول افزايش داد 

كاري كه در صدد هستيم در جهت افزايش مقاومت اليه اول 
 انجام دهيم، اضافه كردن تكنيكي مي باشد تا بتوانيم مقاومت باال در

با توجه به اينکه  .برابر تغييرات هندسي را نيز به آن اضافه كنيم
ميتوان را رفع آن اصلي روش در اليه دوم ميباشد وجود خطا مشکل 

ارائه شده در اين اليه عنوان اولويت در بهبود روش به عنوان اولين 
در صورتيکه بتوانيم براي هر بلوک با توجه به خصوصيات آن . کرد

باالتر ، خطاي کمتري هم کنيم عالوه بر امنيت کليدي تعيين 
  . خواهيم داشت 
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