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نهانکاوی تصویر با استفاده از پنجرهگذاری ضرایب فرکانس باالی تبدیل موجک
*2

 عبدالرسول میرقدری،1سید سبحان موسوی

) دانشگاه جامع امام حسین (ع، دانشیار-2 ، کارشناس ارشد-1
)39/01/61 : پذیرش،34/01/20 :(دریافت

چکیده
 نهانکاوی روشی است برای.نهانکاوی یکی از موضوعات چالش برانگیز و جذاب برای پژوهشگران در زمینه توسعه روشهای نهاننگاری است
 انواع مختلفی از روشهای استخراج ویژگ ی ب رای.تشخیص اطالعات پنهان شده در نهانه که توسط الگوریتمهای نهاننگاری ایجاد شده است
 ساخت مجموع های از ویژگ یه ای مختل م یتوان د.نهانکاوی ارائه شده است که هر کدام از آنها دارای مزایای مربوط به خود میباشند
. آموزش م یدهن د، بیشتر الگوریتمهای نهانکاوی مدرن یک دستهبندی کننده را بر اساس بردارهای ویژگی.عملکرد نهانکاو را بهبود بخشد
 در این مقاله بر اساس تجربیات و مطالعه روشهای مختل. ماشین بردار پشتیبان است،یکی از محبوبترین و دقیقترین دستهبندی کنندهها
 در روش. یک روش نهانکاوی کارآمد با استفاده از پنجرهگذاری روی ضرایب فرکانس باالی تب دیل موج ک پیش نهاد ش ده اس ت،نهانکاوی
 تصمیم نهایی روی کل تصویر به کمک روش رأیگیری اکثریت با استفاده از استخراج ویژگیهای مناسب ه ر پنج ره اع الم ش ده،پیشنهادی
 نتایج عملی و شبیهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی برای کش وجود پیام در تصاویر به ویژه در ن ر ه ای جاس ازی پ ایین در.است
. درصد دارد33 مقایسه با روشهای نهانکاوی موجود دقت بیشتری تا حدود
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 نهانه، نهانکاوی، دستهبندی کننده، پوشانه، پنجرهگذاری، تبدیل موجک:کلیدواژهها
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Image Steganalysis using High Frequency Coefficients of Wavelet Windowing

Abstract

S. S. Mousavi, A. Mirghadri*
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Steganalysis is one of the challenging and attractive subjects for the scientists interested in the development of
steganography methods. Steganalysis is the procedure to detect the hidden information from the stego created by
known steganography algorithms. Different kinds of extraction methods have been proposed for steganalysis, each
have their own advantages when attacking different kinds of steganography methods. Making a combination of
different feature sets will improve the performance of the steganalysis system. Most modern steganalysis algorithms
train a supervised classifier on the feature vectors. One of the most popular and most accurate classifier is support
vector machine (svm). In this paper, based on experiences and study different ways, an efficient steganalysis
method using windowing on high-frequency coefficients of wavelet transform is proposed. In the proposed method,
the final decision on the entire images is announced by majority voting technique using extracted convenient
features of each window. Experimental and simulation results show that the proposed method for the detection
message embedded in images, especially in low rates compared to existing steganalysis methods has more carefully
hidden by about 99 percent.
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 .1مقدمه
هنر نهاننگاری تصویر ،جاسازی اطالعات در ی ک تص ویر میزب ان
(پوشانه) است به طوری که منجر به تخریب آشکار تصویر میزب ان
نشود .بنابراین در نهاننگاری ،حد کیفیت باید رعایت ش ود .مه م
ترین کاربرد نهاننگاری در زمینه پنهانسازی اطالعات با ارزش به
منظور حفاظت از اطالعات طبقهبندی با تب ادل مخفیان ه پی ام از
طریق یک شبکه ارتباط عمومی اس ت .در ش بکهه ای ارتب اطی،
تصاویر ثابت زیادی جابهجا میشوند و از آنجایی که دارای ظرفیت
باالیی برای نهاننگاری هستند ،ناگزیر منبع خوبی ب رای میزب انی
پیام هستند .در مقابل ،هدف اصلی نهانک اوی تش خیص نهان ه از
پوشانه است .از دیگر اهداف آن میتوان به تخریب پیام ،استخراج
پیام ،تغییر پیام و یافتن الگوریتمهای نهاننگاری اشاره کرد.
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در چند سال اخیر تحقیق در زمینه نهانکاوی تصاویر ،جهش
بزرگی داشته است .بسیاری از روشهای نهاننگاری ،امروزه توسط
الگوریتمهای نهانکاوی کور قابلشناسایی هس تند .موفقی ت ای ن
نهانکاوها را میت وان ب ه خ اطر اس تفاده از آم اره مرتب ه ب اال و
سازوکار خودتنظیمی 6دانست که آمارههای تصویر اصلی را از روی
تصویر نهانه موجود ،تخمین میزنند.
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نهانکاوی از سه دیدگاه اهمیت پیدا میکند .در دیدگاه اول،
شخص به عنوان یک نهاننگار قصد دارد اطالعاتی را به صورت
مخفیانه انتقال دهد که باید امنیت روش کار او در مقابل
روشهای مختل نهانکاوی بررسی شود .پس با استفاده از
روشهای نهانکاوی موجود ،باید روش نهاننگاری مورد نظر را
محک زد .در دیدگاه دوم یک شخص یا یک نهاد میخواهد امنیت
اطالعات خصوصی خود را حفظ نماید .در دیدگاه سوم فرد به
عنوان یک مهاجم میتواند اطالعاتی که از طریق یک تصویر
نهاننگاری شده در حال انتقال است را استخراج کند.
به طور کلی در یک دستهبندی ،نهانکاوی را میتوان به دو
بخش تقسیم کرد؛ نهانکاوی خاص که با اطالع از الگوریتم
نهاننگاری ،جاسازی داده در تصویر را شناسایی میکند و نهانکاوی
کور که بدون اطالع از الگوریتم نهاننگاری ،جاسازی داده را
تشخیص میدهد .اولین حمالت به نهاننگاری ،حمله به
نهاننگاری کمارزشترین بیت است .وستفلد و فیتزمن ] ،[6آزمون
مربع خی را جهت حمله به نهاننگاری کمارزشترین بیت ارائه
کردند و نخستین تحلیل کمی بر روی نهاننگاری بر اساس
کمارزشترین بیت توسط فردریچ و همکارانش ] [2صورت گرفت.
این تحلیل با عنوان تحلیل  2RSشناخته میشود .هلویاک و
همکارانش ] ،[9بعد از تبدیل موجک گرفتن از تصویر ،سیگنال

یانگ و همکارانش ] ،[9یک تبدیل بسته موجک دوسطحی را
روی تصاویر  Jpegانجام دادند ،سپس ماتریس انتقال تجربی را
برای بهدست آوردن همبستگی زیر باندها استفاده کردند .آنها
طبقهبندی کننده خطی فیشر را برای دستهبندی نهانه و پوشانه،
مورد استفاده قرار دادند .لیو و همکارانش ] ،[1با ترکیب انرژی
گرادیان ،آنتروپی ،ضرایب موجک و آمارههای مرتبه باالی خطای
پیشگوی تصویر ،روشی برای نهانکاوی عام ارائه دادند .سان و
همکارانش ] ،[7ممانهای تابع مشخصه زیرباندهای تبدیل موجک
را برای نهانکاوی تصویر مورد استفاده قرار دادند .چن و
همکارانش ] ،[1مجموعهای از ویژگیهای مارکوف را برای محاسبه
همبستگی درون قالبی 4و میان قالبی 9ضرایب  DCTتصاویر
 Jpegاستفاده کردند .کودوسکی و همکارانش ] ،[3یک مجموعه
ویژگی ترکیبی را با استفاده از مفهوم درجهبندی 1دکارتی
آزمایش و استفاده کردند .پونی و همکارانش ] ،[60مدلهای
مارکوف مرتبه باال را برای بهدست آوردن اختالف بین پیکسلهای
همسایه در حوزه مکان استفاده کردند .چو و همکارانش ]،[66
تحلیل قالبی را جهت نهانکاوی عام ارائه دادند و ترکیبی از
ویژگیهای  DCTو مارکوف را مورد استفاده قرار دادند .عمرانی و
بیات ] [62تصویر را به قالبهای کوچکتر تقسیم کرده و از هر
قالب تا  9سطح تبدیل بستهای موجک گرفتند .آنها ترکیبی از
ویژگیهای  DCTو مارکوف ضرایب موجک هر قالب را جهت
نهانکاوی مورد استفاده قرار دادند .موسوی و همکارانش ]،[69
تصویر را به قالبهای  14×14تقسیم کرده و از هر قالب تا 9
سطح تبدیل موجک گرفتند .ویژگیهای آماری هر قالب را
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استخراج و برای نهانکاوی تصاویر  Jpegمورد استفاده قرار دادند.
در ادامه مقاله و در بخش دوم ،مفاهیم پایه مورد نیاز بیان
شده است .در بخش سوم روش پیشنهادی و مراحل طراحی آن
شرح داده شده است .در بخش چهارم روش پیشنهادی
شبیهسازی شده و نتایج با سایر روشها مقایسه شده است .در
بخش پنجم نتیجهگیری بیان شده و درنهایت مراجع در بخش
آخر آمده است.
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 Stegoرا تخمین و آمارههای مرتبه باالی تابع چگالی احتمال را
استخراج کردند .همچنین دستهبندی کننده  FLDرا برای
نهانکاوی مورد استفاده قرار دادند .لو و همکارانش ] ،[4از تصویر
تا  9سطح تبدیل بسته موجک 9گرفتند و ممانهای هیستوگرام
مستخرج از ضرایب تبدیل را جهت نهانکاوی تصاویر  Jpegبهکار
بردند.
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 .2مفاهیم پایه

) p(xانتخاب شده باشند .تخمین گشتاور مرتبه nام برای
نمونههای این تابع چگالی احتمال عبارت است از:
∑

()6

̂

معموالً ضرایب موجک در تصاویر حاوی پیام و فاقد پیام
خاصیت تقارن حول مبدأ صفر را دارا میباشند ،بنابراین
گشتاورهای مرتبه فرد معموالً برابر با صفر میشود .برای
جلوگیری از چنین رخدادی گشتاور مطلق مرتبه nام یک تابع
چگالی احتمال به صورت زیر تعری میشود ]:[64
| |∑

()2

D
I

رابطه ( )2تخمینی نااریب از گشتاور مطلق nام تابع چگالی
احتمال به شکل زیر است:
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| |

| |

∫

شکل  .1روند اعمال یک تبدیل موجک گسس ته دوبع دی ب ر روی ی ک
تصویر

()9

کلیت کار در این تبدیل به این صورت است که ابتدا در
راستای افقی یک فیلتر پایینگذر یا باالگذر روی تصویر اعمال
شده و سپس زیرنمونهبرداری 2روی تصویر صورت میگیرد.
خروجی حاصل از این مرحله در راستای عمودی از یک فیلتر
پایینگذر یا باالگذر عبور میکند و دوباره زیر نمونهبرداری صورت
میگیرد .بسته به اینکه فیلتر مورد استفاده در راستای افقی یا
عمودی ،باالگذر یا پایینگذر باشد ،نوع خروجی معرف زیرباندهای
خاصی از تصویر است.

تابع مشخصه یک تابع چگالی احتمال در واقع تبدیل فوریه تابع
چگالی احتمال است و به صورت زیر تعری میشود:

o
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در شکل ( LL ،)6معرف تصویری است که در هر دو راستا
روی آن فیلتر پایینگذر اعمال شده است .از این رو این تصویر
دارای مؤلفههای فرکانس پایین است .در تصویر ،این مؤلفهها
بیانگر جزییات یک تصویر است LH .خروجی حاصل از اعمال
فیلتر پایینگذر در راستای افقی و فیلتر باالگذر در راستای
عمودی است .خروجی این تصویر جزییات در راستای افقی و
کلیات در راستای عمودی را نشان میدهد .به این ترتیب لبههای
افقی در تصویر  LHاستخراج میشوند .حالت مشابه برای HL
وجود دارد و در آن لبههای عمودی استخراج میشوند HH .بیانگر
خروجیای است که در هر دو راستا ،فیلتر باالگذر روی آن اعمال
شده است .از این رو این خروجی لبههای قطری را نشان میدهد
و کلیات تصویر ورودی را دارا میباشد.
 .2-2گشتاور تابع چگالی احتمال
(= xنمونههایی هستند
فرض میشود دنبالهای مانند (
که به صورت مستقل از یک تابع چگالی احتمال نامعلوم مانند
Discrete Wavelet Transform
Down-Sampling
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∫

()4

برای محاسبه تابع چگالی احتمال از روی تابع مشخصه 9دارید:
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∫

()9

گشتاور مرتبه nام تابع چگالی احتمال عبارت است از مشتق nام
تابع مشخصه تابع چگالی احتمال حول نقطه  t=0یعنی:
()1

r
A

̂

 .9-2گشتاور تابع مشخصه

به صورتی مشابه ،گشتاور مرتبه nام یک تابع مشخصه به صورت
زیر تعری میشود:
∫

()7

و نیز گشتاور مطلق مرتبه nام تابع مشخصه عبارت خواهد بود از:
()1

| ||

| ∫

گشتاور مرتبه nام تابع مشخصه برابر است با مشتق مرتبه nام تابع
چگالی احتمال ) p(xدر نقطه  ،x=0یعنی:
()3
برای بهدست آوردن تابع مشخصه تابع چگالی احتمال بر
حسب نمونههای دیده شده ابتدا تابع چگالی احتمال به صورت

1
2

Characteristic Function

3
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 .1-2تبدیل موجک
تبدیل موجک یک تبدیل چند سطحی است که عالوه بر اطالعات
فرکانسی ،اطالعات مکانی تصویر را نیز با خود به همراه دارد.
شکل ( )6روش کلی تبدیل موجک گسسته 6دوبعدی (تصویر) را
نشان میدهد.
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هیستوگرام با  Mبخش
تابع مشخصه گسسته داریم:
(

∑

هر چقدر منحنی  ROCباالتر از خط  y=xقرار گیرد ،حمله در
تشخیص درست نهانه با کمترین خطا ،عملکرد بهتر و قویتری
خواهد داشت .در مقابل ،در نهاننگاری هر چقدر منحنی ROC
نزدیکتر به خط  y=xباشد ،روش نهاننگاری امنتر است.

()60
که  Kعبارت است از:

⌉

()66

⌈

وانگ و مولین ] ، [69گشتاور مرتبه nام یک تابع مشخصه را به
صورت زیر تعری کردند:

همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود روش نهانکاوی ال
بهتر از روش نهانکاوی ب است چون فاصله آن از خط y=x
بیشتر است.

∑

()62
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گشتاور مطلق مرتبه nام یک تابع مشخصه را میتوان به صورت
زیر تعری کرد:
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()69

|

|∑

̂

علت تعری گشتاور مطلق به صورت رابطه ( )69این است که
این تعری  ،حد باالیی برای مشتقات هیستوگرام ت ابع در اختی ار
قرار میدهد ] .[69گشتاور مرتبه nام نرمالیزه به صورت
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̂
̂

̃

تعری میشود؛ یعنی از تقسیم ممان مرتب ه  nب ر مم ان مرتب ه
صفر ،ممان مرتبه  nنرمالیزه بهدست میآید.
 .1-2منحنی ROC

برای فهم بهتر و ارزیابی همه جانبه عملکرد روش نهانکاوی ،از
نمودار مشخصه عملکرد گیرنده ،معروف به  6ROCاستفاده
میشود.
چهار رخداد ممکن است روی دهد که به یکدیگر وابسته بوده و بر
هم تأثیر متقابل میگذارند .این چهار رخداد عبارتند از ]:[61
 :TP تعداد مواردی که تصویر ،نهانه بوده و نهانکاو هم آن را
نهانه تشخیص داده است.
 :FN تعداد مواردی که تصویر ،نهانه بوده و نهانکاو به اشتباه
آن را پوشانه تشخیص داده است.
 :FP تعداد مواردی که تصویر ،پوشانه بوده و نهانکاو به اشتباه
آن را نهانه تشخیص داده است.

شکل  .2مقایسه منحنی  ROCدو روش نهانکاوی ال و ب ][61

 .1-2خطای پیشگوی تصویر
دسته دیگری از مشخصههای آماری که به عنوان ویژگی برای
تحلیل نهاننگاری استفاده میشود عبارت است از خطای
پیشگوی تصویر .نهاننگاری اعوجاجی روی تصویر اصلی ایجاد
میکند که به کمک خطای پیشگوی تصویر میتوان این اعوجاج
را یافت .در ] [67برای محاسبه خطای پیشگوی تصویر رابطه
( )64پیشنهاد شده که از تفریق پیکسل پیشگویی شده و پیکسل
اصلی بهدست میآید:

iv

h
r

()64

A

به ترتیب نمایانگر خطای پیشگوی
و
،
در جهت افقی ،عمودی و قطری است .این ویژگی به جاسازی
داده در تصویر حساس است و با استفاده از آن میتوان به
جاسازی داده در تصویر پی برد.

 :TN تعداد مواردی که تصویر ،پوشانه بوده و نهانکاو هم آن را
پوشانه تشخیص داده است.
در این منحنی مقادیر  FPیا احتمال تشخیص مثبت نادرست ،در
بازه [ ]6،0بر روی محور افقی و مقادیر  TPیا احتمال تشخیص
مثبت درست (آشکارسازی) ،در بازه [ ]6،0بر روی محور عمودی
نمایش داده میشود .دو نقطه ابتدایی و انتهایی [ ]0،0و []6،6

روش تحلیل قالبی 2اولین بار توسط چو و همکارانش ] [61مطرح
شد .آنها عقیده داشتند به جای اینکه یک تصمیم در مورد کل
تصویر گرفته شود ،با تقسیم تصویر به قالبهای کوچکتر میتوان
نمونههای بیشتری را از یک تصویر در اختیار داشت و تصمیمهای

1

2

Receiver Operating Characteristics (ROC) Curve
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) ،درمیآید .سپس برای

همواره بر روی نمودار  ROCقرار دارند و چگونگی رفتار منحنی در
بین این دو نقطه مبین عملکرد الگوریتم نهانکاوی میباشد.

نهانکاوی تصویر با استفاده از پنجرهگذاری ضرایب فرکانس باالی تبدیل موجک؛ سید سبحان موسوی و عبدالرسول میرقدری

حال روشی نو و کارامد به عنوان روش پیشنهادی شرح داده
میشود .چون با تبدیل موجک میتوان به ضرایب فرکانس باالی
تصویر در سطوح پایینتر دست یافت و اطالعات مفیدی را برای
نهانکاوی در اختیار ما قرار میدهد ،بنابراین ابتدا از تصویر تا 9
سطح تبدیل موجک گرفته میشود .همچنین قالبی کردن تصویر
به شیوهای ابتکاری ،به صورت پنجرهگذاری بهکار برده میشود.
این روش شامل دو فرآیند آموزش و آزمون است که هر فرآیند به
صورت جداگانه شرح داده میشود.

پوشانه (با توجه به اینکه از تصویر نهانه یا پوشانه استخراج ش ده
باشد) تقسیم و با استفاده از این دو کالس ،یک دستهبندی کننده
 [63] SVMبا هس ته خط ی جه ت تم ایز ب ین نهان ه و پوش انه
آموزش داده میشود.
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 .1-9مرحله آموزش

با توجه به شکل ( ،)4ابتدا از تصویر ت ا  9س طح تب دیل موج ک
گرفته (فیلتر تبدیل موجک مورد استفاده ،فیلت ر ه ار م یباش د)
آنگ اه روی ض رایب فرک انس ب االی تب دیل موج ک
) ه ر س طح ،پنج رهگ ذاری انج ام
(
میشود .چونکه ابعاد هر سطح از تبدیل موجک یک تصویر ،نص
سطح قبل است ،پس ابعاد پنج رهگ ذاری در س طح اول ،92×92
سطح دوم  61×61و سطح سوم  1×1انتخاب میشود (شکل (.))9

o
e

شکل  .1مرحله آموزش روش پیشنهادی

92×92

92×92

92×92

×

×

×

 .2-9مرحله آزمون
برای یک تصویر آزمون مطابق با شکل ( ،)9دقیقاً همان مراحلی
که در مرحله آموزش بیان شد ،اجرا میشود .یعنی از هر تصویر
آزمون تا  9سطح تبدیل موجک گرفته و روی ضرایب هر سطح
پنجرهگذاریهای  61×61 ،92×92و  1×1انجام میشود.
ممانهای مطلق نرمالیزه شده مرتبه یک تا شش تابع مشخصه و
ممانهای مطلق مرتبه یک تا شش تابع چگالی احتمال خطای
پیشگوی هر پنجره استخراج و بردار ویژگیهای آنها تشکیل
میشود .آنگاه بردارهای ویژگی به SVMای که در مرحله قبل،
مورد آموزش قرار گرفت ،داده میشود تا یک تصمیم در مورد
نهانه یا پوشانه بودن بردارها اعالم کند.

v
i
h

r
A

×

×

×

شکل  .9پنجرهگذاری روی ضرایب تبدیل موجک

ممانهای مطلق نرمالیزه شده مرتبه یک تا ش ش ت ابع مشخص ه
برای پنجرههای  61×61 ،92×92و  1×1ض رایب فرک انس ب االی
تبدیل موجک هر س طح اس تخراج م یش ود .همچن ین خط ای
پیشگوی تصویر ] [67برای پنجرههای  61×61 ،92×92و  1×1در
) محاسبه و مم انه ای
جهت افقی ،عمودی و قطری (
مطلق مرتبه یک تا شش تابع چگ الی احتم ال آنه ا اس تخراج و
بردار ویژگی تشکیل میشود .بردارهای ویژگی به دو کالس نهانه و

www.SID.ir

شکل  .1مرحله آزمون روش پیشنهادی
برای مثال اگر ابعاد تصویر براب ر ب ا
بردارهای ویژگی برابر با

باش د ،تع داد ک ل

و تعداد تصمیمها برابر ب ا

تص میم ،روش رأیگی ری
خواه د ب ود .پ س از س اخت
اکثریت برای اعالم تصمیم نهایی در مورد نهانه یا پوش انه ب ودن
تصویر بهکار برده میشود .اگر تعداد بردار ویژگیه ایی ک ه نهان ه
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بیشتر و بهتری را روی تصویر گرفت ،پس به جای افزایش تعداد
ویژگیها ،با افزایش تعداد تصمیمها میتوان دقت کش را افزایش
داد .نهانکاوی قالبی دو مزیت مهم دارد ،اول اینکه عملکرد
نهانکاو بدون افزایش ویژگیها بهتر است .دوم اینکه طرح قالبی
میتواند نتایج کش دقیقتری برای یک تصویر آزمون فراهم کند،
چون نمونههای بیشتری را در اختیار دارد و هر کدام از نمونهها را
به صورت مجزا میآزماید.

111

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال هشتم ،شماره  ،2تابستان1931
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(پوشانه) تشخیص داده شده ،بیشتر از تعداد ویژگیه ای پوش انه
(نهانه) باشد ،تصویر نهانه (پوشانه) میباشد.

برای ضرایب موجک یک تصویر ،هیستوگرام و

زده شده معموالً در نقطه  s=0به صورت تی ز و قل هدار م یباش د.
هنگامی که

البته روش چو و همکارانش ] 66و  [61برای قالببندی تصویر
پیچیده است .زیرا آنها سعی کردند با استفاده از ساختار درختی
برداری ،6دستهبندی به چند کالس و وزندهی 2به کالسها دق ت
کش خود را افزایش دهند ،در صورتی که روش پیشنهادی مقاله
چون از تصویر تبدیل موجک میگی رد و س پس ض رایب تب دیل
موجک را (اطالعات بیشتری جهت نهانکاوی در اختی ار م ا ق رار
میدهد) با روشی ابتکاری (پنجرهگذاری متناس ب ب ا ان دازه ه ر
سطح تبدیل موجک) پنجرهگذاری میکند ،با ویژگیه ای کمت ر،
دقت کش باالتری دارد.

مسطحتر میشود .به ای ن ترتی ب بیش ترین تغیی ر ب ین

()69

که در آن
میباشد.

| |
} ) (

تابع گاما،

{

پارامتر مقیاس و

) (

پارامتر قال ب

4

توزیع های گووسی و الپالسین ص ورت خاص ی از توزی ع تعم یم
یافته میباشند که در آنها به ترتیب برابر با  2و  6است.
نویز جمعپذیری که حاوی اطالعات محرمانه است ب ه ص ورت
ترکیبی از نویز ضربه (با احتمال ) و نویز گوس ی ) ( N(0,ب ا
احتمال  )1-مدل میشود ،یعنی:
()61
به طور خالصه میتوان مدل جاسازی اطالعات در حوزه فرک انس
(موجک) را به صورت زیر بیان کرد:
()67

{

1

Tree-Structured Vector Quantization
Weight
3
)Generalized Gaussian Distribution(GGD
4
Shape

و

در همسایگی صفر دیده میش ود .قس مت  aدر ش کل ()1
این موضوع را نشان میدهد .همانطور که گفته شد ،ممان مطلق
مرتبه nام یک تابع چگالی احتمال با وزندار ک ردن ت ابع چگ الی
احتمال با | | حاصل میشود .یعنی ،هر چه از مبدأ دورتر ش وید
مقدار این وزن بیشتر میشود .از آنجایی که مطابق ب ا ش کل ()1
بیشترین اختالف

و

در حوالی نقطه صفر میباش د و

نقطه صفر در وزنده ،وزن صفر میگیرد ( ،)x=0در نتیج ه مم ان
مطلق تابع چگالی احتمال به جای تأکید کردن بر تفاوت میان دو
تابع چگالی احتمال ،آن را نادیده میگیرد.

o
e

ضرایب موجک یک تصویر در باندهای باالگذر (که از آنها به
عنوان ورودی تحلی ل اس تفاده م یش ود) را م یت وان ب ا توزی ع
تعمیمیافته گوسی 9مدل کرد ].[67

توسط یک

v
i
h

شکل  .1توابع چگالی احتم ال و تواب ع مشخص ه متن اظر ب رای

تصویر حامل )a .توابع چگالی احتمال و  )bتوابع مشخصه ].[69

به خاطر دارید که ممان مطلق مرتبه nام تابع چگالی احتم ال ب ا
مشتق مرتبه nام از تابع مشخصه همان تابع چگالی احتمال ح ول
مبدأ متناس ب اس ت .قس مت  bش کل ( ،)1مق دار نم ودار ت ابع
مشخصه دو تابع چگالی احتمال را نشان میدهد .مالحظه میشود
که مقدار دو تابع مشخصه در حوالی نقطه صفر برابر است.

r
A

در نقطه مقابل ،ممان مطلق مرتبه nام تابع مشخصه ،با وزنده ی
تابع مشخصه با | | حاصل میشود .همانط ور ک ه در قس مت b
برای مقادیر بزرگ
و
شکل ( )1دیده میشود ،بین
 tاختالف چشمگیری وجود دارد و توسط ممان مطلق مرتب ه nام
تابع مشخصه بر روی این اختالف ها تأکید میش ود (زی را مق ادیر
بزرگ  tدر مقادیر اختالف ض رب م یش وند و اخ تالف را بیش تر
میکنند) .این موض وع را ب ا گ رفتن مش تق مرتب ه nام از تواب ع
چگالی احتمال در نقطه صفر نیز میتوان دید .همانطور که گفته
شد ،مشتق مرتبه nام تابع چگالی احتمال حول نقطه صفر برابر با
ممان مرتبهnام تابع مشخصه میباشد .مقدار این مش تق ب رای دو
تابع چگالی احتمال چشمگیر است .بنابراین میتوان دید که ممان

2
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نرم ،9همانند یک نویز ب ا

تابع چگالی احتمال گوسی فیلت ر ش ود ،ای ن قل ه تی ز ن رمت ر و
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 .9-9انتخاب ویژگیها
تأثیر نهان نگاری بر روی یک تصویر حامل فاقد پیام م یتوان د ب ه
صورت یک نویز افزودنی در نظر گرفته شود .هنگامی که این ن ویز
افزوده میشود ،برخی از خصیصههای آماری تصویر ممک ن اس ت
تغییر کند .برای تحلیل و انتخاب ویژگیهای م ورد اس تفاده ای ن
تأثیر به صورت زیر مدل میشود:

تخم ین

نهانکاوی تصویر با استفاده از پنجرهگذاری ضرایب فرکانس باالی تبدیل موجک؛ سید سبحان موسوی و عبدالرسول میرقدری

113

مطلق مرتبه nام تابع مشخص ه از مم ان مطل ق مرتب ه nام ت ابع
چگالی احتمال نسبت به جاسازی اطالعات در تصویر حس اس ت ر
است .به همین دلی ل از مم ان مطل ق مرتب ه nام ت ابع مشخص ه
ضرایب تبدیل موجک به عنوان ویژگی استفاده میشود.

مناسب نمیباشد .از آنجایی که بعد از  n= 1مساحت زیر منحنی
رو به کاهش است ،بنابراین تنها ممانهای مرتبه  6تا  1به عنوان
ویژگیها انتخاب میشوند.

مدل خاصی پیروی نمیکند و خاصیت تیز بودن در مبدأ را نیز
ندارد ،نمیتوان از تحلیلهای باال استفاده کرد .در ] ،[69برای
مقایسه ممان مطلق تابع مشخصه و ممان مطلق تابع چگالی
احتمال بر روی خطای پیشگوی تصویر از بررسیهای عملی
استفاده شده است .برای ارزیابی ویژگیها از فاصله باتاچاریا

شکل  .1مساحت زیر منحنی  ROCب رای مم انه ای مرتب ه مختل

.

استفاده شده است .طبق این بررسیها ،برای خطای پیشگوی

)دادههای مورد اس تفاده عبارتن د از  700تص ویر نهان ه ب ا  700تص ویر
پوشانه ][69
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تصویر ،ممان مطلق تابع چگالی احتمال نتیجه بهتری را به همراه
خواهد داشت .همچنین ممان مطلق نرمالیزه شده تابع مشخصه از

 .1نتایج و بحث

ممان مطلق معمولی تابع مشخصه نتایج بهتری را به همراه دارد.

 9000تصویر از مجموعه تصاویر  [20] BossBase_1.01دانلود
شد که اندازه آنها  962×962میباشد .در این مقاله  4روش
نهاننگاری [29] Outguess ،[22] F5 ،[26] PQو [24] Jsteg
با ظرفیتهای  0/2 ،0/6 ،0/09و  0/4برای ارزیابی عملکرد روش
پیشنهادی ،مورد استفاده قرار گرفت؛  400تصویر پوشانه و از هر
مجموعه تصاویر نهانه با ظرفیتهای مختل  90 ،تصویر
(در مجموع  790تصویر) انتخاب میشود .از هر تصویر تا  9سطح
تبدیل موجک گرفته میشود.
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پس ویژگیهای مورد استفاده به طور کلی به صورت زیر خواهد
بود:

o
e

 برای ضرایب فرکانس ب االی تب دیل موج ک از مم ان ه ای
مطلق نرمالیزه شده تابع مشخصه استفاده میشود.

 برای خطای پیشگوی تصویر از ممان های مطلق تابع چگالی
احتمال استفاده میشود.

 .1-9مرتبه ممانها
با مالحظه روابط مربوط به ممانها ،میتوان فهمید که با افزایش
 nمیتوان ممانهای مرتبه باالتری را بهدست آورد .از این رو
انتخاب اینکه ممانها تا کدام مرتبه به عنوان ویژگی انتخاب
شوند موضوعی حائز اهمیت است .وانگ و مولین ] ،[69آزمایشی
را برای  700تصویر نهانه و  700تصویر پوشانه انجام دادهاند تا
مشخص کنند که ممانهای هر مرتبه در دستهبندی ،چه میزانی
از ناحیه زیر منحنی  ROCرا تولید میکنند .حتی پیش از بررسی
نتایج این آزمایش نیز میتوان پی برد که استفاده از ممانهای
زیاد نمیتواند باعث افزایش کارایی دستهبندی شود .زیرا این امر
موجب افزایش ابعاد بردار ویژگی میشود که این موضوع نیز
نفرین ابعاد را به همراه خواهد داشت (یعنی نتیجه عکس شود).
شکل ( )7نتیجه مقایسه مساحت زیر منحنی  ROCرا برای
ممانهای مرتبه اول تا دهم نشان میدهد.
همانطور که در شکل ( )7مشاهده میشود ،مساحت زیر منحنی
 ROCبه ازای مقادیر  nاز  6تا  1در حال افزایش است و در n= 1
بیشترین مقدار را دارد و بعد از آن منحنی کاهش مییابد .از
مرتبه دهم به بعد ،مساحت زیر منحنی  ROCبه شکل چشمگیری
کاهش مییابد از این رو استفاده از ممانهای با مرتبه باالتر از 60
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مطابق شکل ( )9پنجرهگذاری  92×92روی ضرایب فرکانس
باالی سطح اول ،پنجرهگذاری  61×61روی ضرایب فرکانس باالی
سطح دوم و پنجرهگذاری  1×1روی ضرایب فرکانس باالی سطح
سوم انجام میشود .ممانهای مطلق نرمالیزه شده مرتبه یک تا
شش تابع مشخصه برای پنجرههای  61×61 ،92×92و  1×1و
ممانهای مطلق مرتبه یک تا شش تابع چگالی احتمال برای
خطای پیشگوی هر پنجره استخراج میشود .تعداد ویژگیهای
مورد استفاده برای تشکیل هر بردار در مجموع  91ویژگی
میباشد (مطابق با جدول ( 9000 .))6تصویر نهانه و پوشانه
انتخاب و ویژگیهای هر تصویر استخراج و بردارهای ویژگی
حاصله از هر تصویر به صورت مجزا از تصاویر دیگر به  SVMداده
شده و  SVMیک تصمیم در مورد نهانه یا پوشانه بودن بردارها

r
A

)،
اتخاذ میکند .پس به ازای هر تصویر ( =64 ،962×962
تصمیم دارید .حال روش رأیگیری اکثریت روی این تصمیمها
بهکار برده شده تا تصمیم نهایی در مورد نهانه یا پوشانه بودن
تصویر اعالم شود .اگر تعداد تصمیمهای نهانه بیشتر از تصمیمهای
پوشانه بود ،تصویر نهانه و در غیر این صورت پوشانه میباشد .برای
مقایسه عملکرد روش نهانکاوی پیشنهادی ،سه روش نهانکاوی
عمرانی ،موسوی و لیو ] [29شبیهسازی شد و مورد آزمایش قرار
گرفت که نتایج دقت کش (نهانکاوی) در جدول ( )2قابل
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از آنجایی که تابع چگالی احتمال خطای پیشگوی تصویر از
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مشاهده است .مشاهدات جدول گویای آن است که دقت کش
روش پیشنهادی در همه موارد بیشتر از دقت سایر روشها
میباشد .آزمایشی دیگر جهت بررسی اثر ابعاد پنجرهگذاریها
روی روش پیشنهادی انجام شد که نتایج آن در جدولهای
( )9-1ارائه شده است.

جدول  .9اثر ابعاد پنجرهگذاری بر روی دقت کش نهانکاوی

1
1

ممانهای مطلق نرمالیزه شده مرتبه یک تا شش تابع مشخصه
برای پنجره 61×61

1

ممانهای مطلق نرمالیزه شده مرتبه یک تا شش تابع مشخصه
برای پنجره 1×1

1

ممانهای مطلق مرتبه یک تا شش تابع چگالی احتمال برای
خطای پیشگوی پنجره  92×92در جهت افقی ،عمودی و
)
قطری (

1

ممانهای مطلق مرتبه یک تا شش تابع چگالی احتمال برای
خطای پیشگوی پنجره  61×61در جهت افقی ،عمودی و
)
قطری (

1

ممانهای مطلق مرتبه یک تا شش تابع چگالی احتمال برای
خطای پیشگوی پنجره  1×1در جهت افقی ،عمودی و قطری
)
(

91
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همانطور که مشاهده می شود ،یک تبادل بین دقت کش و ابعاد
پنجرهگذاری وجود دارد ،یعنی هر چق در ابع اد پنج رهگ ذاریه ا
بزرگتر شود ،دقت کش کاهش پیدا میکند .
برای فهم بهتر عملکرد حمالت نهانکاوی ،از نمودار مشخصه
عملکرد گیرنده ،معروف به  ROCاستفاده میشود .بنابراین نمودار
منحنی  ROCروش پیشنهادی به ترتیب در شکلهای ()1-66
ارائه شده است.
با مشاهده این شکلها مشخص میشود که منحنی
مربوط به نهانکاو ما بیشترین فاصله را از خط  y=xدارد .پس
میتوان نتیجه گرفت ،روش نهانکاوی پیشنهادی ،دارای دقت
باالیی جهت تمایز نهانه از پوشانه میباشد.
ROC

1
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تعداد

ویژگیها
ممانهای مطلق نرمالیزه شده مرتبه یک تا شش تابع مشخصه
برای پنجره 92×92

ابعاد پنجرهگذاری

Jsteg

جدول  .1تعداد کل ویژگیهای مورد استفاده

Jsteg

نهانکاوی تصویر با استفاده از پنجرهگذاری ضرایب فرکانس باالی تبدیل موجک؛ سید سبحان موسوی و عبدالرسول میرقدری
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نهانکاوی  PQبا ظرفیتهای ()0/09 ،0/6 ،0/2 ،0/4

نهانکاوی  Jstegبا ظرفیتهای ()0/09 ،0/6 ،0/2 ،0/4

D
I

 .1نتیجهگیری

S
f

o
e

شکل  .3منحنی  ROCروش نهانک اوی پیش نهادی ،ب هدس ت آم ده از
نهانکاوی  Outguessبا ظرفیتهای ()0/09 ،0/6 ،0/2 ،0/4

در مقایسه با روشهای نهانکاوی موجود ک ه در کش نهان ه ب ا
ظرفیت جاسازی پایین از دقت کش ب االیی برخ وردار نیس تند،
روش نهانکاوی پیشنهادی ،با اس تفاده از تب دیل موج ک ،روش
پنجرهگذاری روی ضرایب تبدیل موج ک و انتخ اب ویژگ یه ای
مناسب در کش پیام در نهانه به ویژه در ظرفیت جاسازی پ ایین
از دقت باالتری برخوردار است (مطابق با نتایج آزمایشها) .روش
نهانکاوی پیشنهادی ،نهاننگاری با ظرفیت  0/09را با دقت  11تا
 32/7درصد و نهاننگاری با ظرفیت  0/6را ب ا دق ت  14/7ت ا 31
درصد ،نهاننگاری با ظرفیت  0/2را با دقت  33/1تا  600درصد و
نه اننگ اری ب ا ظرفی ت  0/4را  600درص د درس ت کش
(نهانکاوی) میکند .برای کار و تحقیقات آینده میت وان ب ر روی
ک اهش پیچی دگی محاس باتی ای ن روش ،اث ر ه مپوش انی
پنج رهگ ذاریه ا و پ ردازش م وازی و اس تفاده از دس تهبن دی
کنندههای سریعتر جهت کاهش زمان آموزش و آزمون کار کرد.
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