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3 1385، بهار و تابستان 1، شماره 4نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، سال 

  

محرمانه اينترنتي مسئله  پيامهاي از موضوعات مهم در مبادله يكي :چكيده
مصرف كنندگان   توليد كنندگان و،طور مثاله ب. استامنيت تبادل اطالعات 

مترصد هستند كه كاالي معتبر از غير معتبر تشخيص داده محصوالت ديجيتالي 
 هنر ،1سازي اطالعات علم مخفي .حقوق آنها تا حد ممكن حفظ شود شوند و

 فيلم يا متن به نحوي است كه ، در فايلهاي صوتي، تصويريها جاسازي داده
 2رينگا پنهان .بتواند نيازهاي امنيتي فوق را به شكل آشكار يا پنهان برآورده كند

سازي اطالعات است كه بدنبال رسيدن به يك  ي علم مخفيها يكي از شاخه
باشد به  مينظامي  سطح امنيتي مطلوب درتبادل اطالعات محرمانه تجاري و

  براي ديگران محسوس و،نحوي كه تبادل فايلهايي حامل اطالعات محرمانه
گاري در تواند به عنوان مكمل روشهاي رمز ن مياين روشها . مشخص نباشد

ي مطرح در ها امنيت شيوه ،در اين مقاله .مبادله اطالعات محرمانه استفاده شود
با بررسي مقاومت آنها در مقابل روشهاي حمله مطرح  تصوير  درنگاري پنهان

مورد بررسي و تحليل قرار  POVو  Compatibility, Outguess, F5شامل 
تصويري با فرمت  فايلهاي در نگاري پنهانسپس روشي جديد جهت . اند گرفته

JPEG ،سازي مورد بررسي قرار  روش ارائه شده ابتدا با شبيه ارائه شده است
دهد كه اگرچه  مينتايج بدست آمده نشان  .گرفته و سپس پياده سازي شده است

 برخوردار است ولي نسبت سازي پنهانالگوريتم جديد از ظرفيت محدودتري در 
  .كند ميتر عمل  ومبه اين حمالت شناخته شده مقا

 
 ،F5، Compatibility، POV حمالت ،JPEGتصاوير  ،نگاري پنهان :كليد واژه

Outguess.  

 قدمهم - 1
ي خود را در فضاي پيكسلي ها نگاري كه داده ي پنهانها اكثر شيوه

 هر چند در اين .گيرند مي بهره LSB از روشهاي ،نمايند ميتصوير مخفي 
ي از فاكتورهاي تصادفي و كليدهاي گير روشها سعي شده است با بهره

يي كه ها  را باال ببرند، ولي با بررسينگاري پنهانمخفي، امنيت الزم جهت 
 ها  اكثر اين شيوه،شود ميي آماري اين تصاوير انجام ها بر روي مؤلفه

 اگر چه تصادفي به نظر ها ي كم ارزش پيكسلها  بيت.شوند ميشكسته 
توان  مي به طور كلي .ي واقعي ندارندرسند، ولي در عمل شكل تصادف مي

 در يك تصوير، معرف بخشي از ويژگيهاي ها اين بيت  نوع چيدمان،گفت
يي كه بتوان ها ي بيشتر و يافتن مؤلفهها آن تصوير است و با بررسي

رات يتوان تغي مي ، بررسي كردنگاري پنهانتغييرات آنها را قبل و پس از 
توان  مي به اين ترتيب .]2[و  ]1[ زد را حدس LSBي ها رخ داده در بيت

 در فضاي پيسكلي نگاري پنهاني ها نتيجه گرفت به كارگيري شيوه
؛ هر چند ]3[ و ]2[ باشد مي امروزه با توجه به حمالت موجود امن ن،تصوير

 نگاري پنهان در اين روشها معموالً بيشتر از روشهاي نگاري پنهانظرفيت 
 در فضاي نگاري پنهان ميزان ظرفيت .دباش ميدر فضاي فركانسي تصوير 

 
    

 1384 ماه آذر 13 دريافت و در تاريخ 1383ماه  آبان 7 در تاريخ اين مقاله
  .شد بازنگري

، گروه مهندسي كامپيوتر، دانشكده مهندسي دانشگاه اصفهان، چي نيلاحمدرضا نقش 
  .(email: nilchi@yahoo.com)ايران  ،اصفهان

  .ايران ،، اصفهاناعظم نادعليان، گروه مهندسي كامپيوتر، دانشگاه اصفهان
دانشكده تحصيالت تكميلي، دانشگاه آزاد گروه مهندسي كامپيوتر، رين رسولي، نس

  . ايران،نجف آباد، نجف آباداسالمي واحد 
1. Data Hiding 
2. Steganography 

فركانسي تا حد زيادي به ويژگيهاي ظاهري تصوير و تنوع رنگ به كار 
رفته در آن بستگي دارد در حاليكه در فضاي پيكسلي، ظرفيت به تعداد 
پيكسلها و تعداد بيت اختصاص داده شده به هر پيكسل جهت نمايش 

ي ا شيوه در اين مقاله ، ذكر شده بر اساس مطالب.كند ميرنگ، ارتباط پيدا 
   . در فضاي فركانسي تصوير ارائه شده استنگاري پنهانجهت 

به  ]5[و  ]JPEG ]1[، ]4 فرمت ،ي مختلف تصويرها از بين فرمت
 جهت فشرده DCTدليل ويژگي خاص خود در استفاده از تبديل فركانسي 

 هر چند .دارد در فضاي فركانسي را نگاري پنهان قابليت الزم جهت ،سازي
   FFT،DCT  ،Wavelet(توان همواره از تصوير تبديل فركانسي  مي
 مجدداً ، داده در ضرايب فركانسيسازي پنهانگرفت و پس از بهره ) ... يا

 علت ديگر استفاده از تصاوير .]6[ تصوير را به حالت پيكسلي برگرداند
JPEG،باشد ميلي  كاربرد فراگير آن در ارسال و ذخيره تصاوير ديجيتا. 
JPEGاز ،ازي باال در كنار حفظ كيفيت مطلوب تصويرس ه به دليل فشرد 

ي تصوير بوده و اكثر تصاوير ديجيتالي كه از طريق ها پركاربردترين فرمت
 اين مسأله با .شوند مي ذخيره JPEG به شكل ،شوند مياينترنت مبادله 

 .كند ميميت پيدا  اه،توجه به سرعت و زمان مورد نياز جهت انتقال تصوير
 ، و تعدد اين تصاويرنگاري پنهانعالوه بر اين با توجه به كاربرد خاص 

عمالً بحث كنترل و بررسي احتمال وجود يا عدم وجود داده را در تصوير 
 شده نگاري پنهاندهد و احتمال يافتن تصويري  ميتحت الشعاع خود قرار 

 .آورد ميرا پائين 
 انجام شده JPEG مبتني بر تصاوير نگاري پنهانمطالعات زيادي كه بر 

 POV،  F5, Outguessاز نوع  دهند كه حمالت مياست، نشان 
Compatibility امن در تصاوير  سازي پنهانشيوه  عمالً ارائه هرJPEG 

باعث شده است كه هر  POV حمله ،در واقع. كند ميرا با مشكل مواجه 
كه در هنگام  نسي تصوير در فضاي پيكسلي يا فركانگاري پنهانگونه 
ازي ايجاد جفت مقادير مجاور هم با احتمال رخداد تقريباً مساوي س مخفي

  . ]9[ تا ]7[ كند، قابل رديابي و شناسايي بوده و شكست پذير است
 Outguess نگاري پنهان در روش POV شيوه مقابله با حمله ]10[در 

شود از  مي سعي Outguess نگاري پنهاندر الگوريتم . ارائه شده است
باقيمانده ضرايب تصوير جهت اصالح هيستوگرام ضرايب استفاده شود و 

اي كه  حال حمله با اين .در اين راستا موفقيت الزم را نيز كسب كرده است
 4بندي بالك ارائه كرده است، از تغيير اثر Outguess بر روي 3فردريك

 داده استفاده  جهت شناسايي وجود،8×8هاي  ايجاد شده در مرز بالك
 سطري و ستوني تصوير در دو جهت به 5 فردريك با برش.]10[ كند مي

كند اثر بالك بندي  مي سعي ،پيكسل و فشرده سازي مجدد آن 4اندازه 
او  . در مرز بالكها اضافه شده است را حذف كندنگاري پنهانكه در هنگام 

 معادل ،آيد ميبه طور تجربي ثابت كرد تصويري كه به اين ترتيب بدست 
 پس از .]11[ و ]10[ قبل از جاسازي داده در آن است JPEG تصوير پايه

ن عمدي تعدادي بيت در اين تصوير پايه و داين مرحله او با مخفي كر
 تصوير بندي بالك آن و مقايسه آن با اثر بندي بالكاندازه گيري اثر 

 
3. Fridrich 
4. Blockiness 
5. Cropping 

 JPEG  مقاوم داده در تصاويرنگاري پنهاناي جديد در  شيوه
  نسرين رسولي و اعظم نادعليان،چينيلاحمد رضا نقش
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هدنريگ
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BMP ريوصت
(A)
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nxn

Quantization
( 75%) DCTيراگن ناهنپ Dequan.

يراگن ناهنپهلحرم

IIهلحرم

BMP ريوصت
(A)

Quantization
( 90%)
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٨x٨

BMPريوصت
DCTلماح IDCT

  
  .JPEGپنهان نگاري اطالعات در تصاوير  يي شيوه ارائه شده دردياگرام نها بلوك  :1 شكل

  
هدنريگ

Iهلحرم

JPEGريوصت
Huffman
decoder

dequan.
( 90%) IDCT

يدنب كالب
8x8

BMPريوصت
('B).هداد لماح

هداديبايزابهلحرم

IIهلحرم

Quantization
( ٧۵%) DCT هداد يزاس راكشآn´nيدنب كالب

  
  .JPEGبلوك دياگرام نهايي شيوه ارائه شده در بازيابي اطالعات در تصاوير   :2 شكل

  
  .كند مياحتمال وجود داده در تصوير را بررسي  ،مشكوك

تن تصوير پايه استفاده  نيز از همان روش مذكور جهت يافF5در حمله 
 در اين حمله نيز تصوير، برش داده شده و با مقايسه .]10[ شده است

 ،نگاري پنهانهيستوگرام ضرايب اين تصوير معادل با تصوير مشكوك به 
 JPEGدر حمله. برد توان به وجود يا عدم وجود داده پي مي

Compatibilityت هاي يك تصوير كه قبالً به صور  با بررسي بالك
JPEG ذخيره شده است و مقايسه آن با بالكهاي معتبر با در نظر گرفتن 

 احتمال ،ماتريس كوانتيزاسيون استفاده شده در مرحله كوانتيزاسيون
قابليت . ]7[ شود ميسازي داده در فضاي پيكسلي تصوير بررسي  مخفي

 بلكه در تخمين ميزان ظرفيت ،اين حمالت نه تنها در كشف وجود داده
 به اين ترتيب هر گونه .باشد مي قابل توجه ، شدهنگاري پنهانداده 
   نيز ما را با مشكل JPEG در فضاي فركانسي تصوير نگاري پنهان

   .مواجه خواهد كرد

   در داده نگاري پنهاندر شده ارائه شيوه معرفي - 2
 JPEG تصاوير

اي كه در اين مقاله پيشنهاد شده است، استفاده از يك مرحله  شيوه
 در فضاي فركانسي تصوير قبل از مرحله فشرده سازي نگاري پنهان

JPEG ابتدا تصوير را با استفاده از يكي از ، به عبارت ديگر.]12[ باشد مي 
 در ضرايب آن نگاري پنهان ،تبديلهاي موجود به فضاي فركانسي برده

 سپس عكس تبديل انجام گرفته بر روي تصوير اعمال شده و .انجام شود
اي پيكسلي برگردانده شود و حال اين تصوير به عنوان تصوير به فض

 كوانتيزاسيون و ،DCTتبديل  (JPEGتصوير اوليه تحت فشرده سازي 
به اين ترتيب عمالً نه در فضاي پيكسلي  .قرار گيرد) هافمن كدينگ

 داده ذخيره شده و نه در ضرايب فركانسي آن تغييري JPEGتصوير 
حوه فشرده ن اتالف بودن  با،روشاين مشكل عمده در . بوجود آمده است

   .باشد مي JPEGسازي 
استفاده از تبديل . تواند در اين زمينه كمك كننده باشد مي DCTتبديل 

DCTپيش از فشرده سازي  JPEG  راه حل مناسبي است كه در اين 
 در اين روش تصوير را يكبار قبل از فشرده .زمينه با آن روبرو هستيم

 و كوانتيزاسيون قرار DCTندي كرده و تحت عمل ب ، بالكJPEGسازي 
 مجدداً ضرايب حاصله را در ماتريس ، دادهنگاري پنهان پس از .دهيم مي

 را روي آن براي رسيدن به IDCTكوانتيزاسيون ضرب كرده و عمل 
 حال تصوير را .دهيم مي انجام ، ديگري كه حاوي داده استBMPتصوير 

با  .كنيم مي فشرده JPEGوسيله الگوريتم با ضريب كوانتيزاسيون باالتر ب
توان نتيجه گرفت كه حتي با داشتن ضرايب  مي توجه به اين موارد،
سازي كه روي   ميزان فشرده،)90بزرگتر از  1QF(كوانتيزاسيون باال 

هر چند به دليل كوچك  . بسيار باال است،آيد ميهاي تصوير بدست  بالك
 مقادير ،DCTضرايب كوانتايز شده  ،شدن مقادير ماتريس كوانتيزاسيون

 تعداد صفرهاي يك بالك ضرايب .دارند بزرگتري نسبت به مرحله قبل
تواند معيار خوبي براي تعيين ميزان فشرده سازي تصوير  مي ،شده كوانتايز
 چرا كه نتيجه عمل كوانتيزاسيون در رسيدن به تعداد صفر بيشتر در ،باشد

تعداد  اري اطالعات از نوع هافمن، در عمل كد گذ.شود ميبالك مشخص 
   .شود ميصفر بيشتر، فشرده سازي بيشتري را موجب 

 از ضريب كوانتيزاسيون بااليي استفاده ،با توجه به اينكه در مرحله دوم
 اندك JPEG نرخ از دست رفتن اطالعات تحت فشرده سازي ،شده است
زسازي تصوير  به همين دليل در مرحله بازيابي نيز پس از با.خواهد بود

JPEG)  رسيدن به يك تصوير  BMP ( بندي مرحله اول،  و اعمال بالك
 با ضرايبي روبرو هستيم كه ، و كوانتيزاسيونDCTگرفتن تبديل 

  بسيار اندك ، ايم  انجام دادهنگاري پنهان با ضرايبي كه در آنها  اختالفشان
 

1. Quality Factor 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

JPEG  5 جديد در پنهان نگاري مقاوم داده در تصاوير اي شيوه: همكاران و چي نقش نيل

  .داده بازيابي مرحله در و نگاري پنهان اول مرحله در متفاوت DCTضرايب درصد  :1 جدول
  

Q)  مرحله فشرده
 )JPEG سازي

 تا تغييردرصد
 Y 

  تغييراتدرصد
 U 

  تغييراتدرصد
V  

99%  01/0  0  0  
95%  15/0  03/0  04/0  
90%  94/0  40/0  35/0  
85%  68/1  79/0  73/0  
80%  07/2  06/1  88/0  
75%  78/2  20/1  16/1  
70%  16/3  28/1  17/1  

  
يي كه روي تصاوير مختلف با ضرايب كوانتيزاسيون اه  با بررسي.باشد مي

 درصد 98مختلف در مرحله اول، انجام شده است، ميزان اين اختالف در 
 خواهد بود و چون اين موارد قابل -1 يا 1 حاالت صفر در بقيه موارد درحد

 را طوري تنظيم كرد كه نگاري پنهانتوان الگوريتم  ميپيش بيني است، 
ه اطالعات مخفي نشود و يا در صورت مخفي سازي با در ضرايب نامبرد

  . قابل بازيابي باشد،در نظر گرفتن ميزان اختالف
   2  و1 هاي و بازيابي اطالعات در شكلنگاري پنهانبلوك دياگرام 

  .]12[ شود ميديده 
 در مرحله بازيابي و نمايش ،شود مي ديده 2شكل همانطور كه در 

 مشخصات تصوير .رسد مي ′Bه تصوير گيرنده معمولي ب ،JPEGتصوير 
B′به دليل ضريب كوانتيزاسيون باال بسيار نزديك به مشخصات تصوير  
B ي آماري بر روي تصويرها تواند با بررسي ميباشد و دشمن  مي B′  به

بندي مرحله اول   به عنوان مثال اگر بالك.آن شك ببردوجود داده در 
 به راحتي قابل تشخيص است ،′B در تصوير بندي بالك باشد، اثر 8×8

 به همين . دانستنگاري پنهان در مرحله Bتوان معادل  مي را ′Bچرا كه 
شود با  مي انجام Aكه در مرحله اول روي ي بند بالكجهت نوع 

 اين . متفاوت خواهد بود8×8 يعني JPEGاستاندارد بندي  بالك
كوچكتر، بندي  بالك . باشد7×7 يا 6×6 ،5×5تواند  مي بندي بالك
 هم 4×4 بندي بالكاز  .دهد ميازي مطلوبي را روي تصوير ارائه نس فشرده

 انجام Outguess  وF5ت به دليل برش تصوير كه در آناليز حمال
تايي 4 ،تصوير بندي بالك پرهيز شده است به اين ترتيب اگر ،شود مي

 Aانجام شده روي  بندي بالكبه  دقيقاً پس از برش تصوير، ،انتخاب شود
  .تواند وجود داده را آشكار سازد مي بندي بالكيد و بررسي اثر رس خواهند

n بر روي بالك DCTپس از گرفتن تبديل  n×ي ها ريس، ماتY ،U 
 در مرحله اول، ،سازي تصوير اصل عمل فشرده. شوند مي كوانتيزه Vو 

كنيم ميزان  مي در اين مرحله سعي .شود ميروي تصوير انجام 
مطلوب را با ضريب كوانتيزاسيون مناسب روي تصوير بدست  سازي فشرده
ن مرحله بسته به ميزان فشرده رو ضريب كوانتيزاسيون اي از اين. آوريم
 با اين .شود مي از ضريب كوانتيزاسيون مرحله بعد انتخاب رت  پايين،سازي

شود اطالعات غير قابل بازيابي تصوير در عمل  ميعمل در واقع سعي 
 در كوانتيزاسيون مرحله اول حذف ،نگاري پنهان قبل از عمل ،سازي فشرده

   .ه بعد با مشكل مواجه نشويمشود تا در بازيابي اطالعات در مرحل
با توجه به اختالف بسيار ناچيز بين ضرايب بدست آمده در مرحله 

 و كوانتيزاسيون در مرحله دوم DCT و ضرايب موجود پس از نگاري پنهان
 در اين . درتصوير وجود نداردنگاري پنهان محدوديتي در شيوه ،بازيابي
 ضرايب LSB تصادفي در نگاري پنهاني ها توان هم از شيوه ميمرحله 
DCT نگاري پنهان و يا از شيوه F5 و يا هر شيوه دلخواه ديگري استفاده 
   ماتريس ضرايب ،LSBي داده در ضرايب ها  بيتنگاري پنهان پس از .كرد

 بازيابي مرحله در و نگاري پنهان اول مرحله در متفاوت DCT ضرايب صد در  :2 جدول
 75 نگاري پنهان اول مرحله كيفيت ضريب( شده جاسازي هداد بدون تصوير 5 مورد در داده

  . )است شده گرفته نظر در JPEG 90 كيفيت ضريب و
  

شماره 
 تصوير

  ابعاد تصوير
  )پيكسل(

  تغييراتدرصد
Y 

 تغييراتدرصد 
U 

 تغييراتدرصد 
V 

1 224 × 144 95/0  35/0 45/0 
2 319× 266 11/1 57/0 46/0 
3 280 × 240 06/2 62/1 21/1 
4 280 × 240 61/1 97/0 74/0 
5 280 × 232 12/2 98/0 96/0 

  
به عبارت ديگر عكس عمل . كنيم ميضرب  نتيزاسيونادر ماتريس كو را

  .گيرد ميكوانتيزاسيون انجام 
 ، ازنگاري پنهان، در پايان مرحله اول BMPبراي رسيدن به تصوير

 ،ها  اين ماتريسهم قرار دادن  گرفته شده و از كنارIDCTماتريس حاصله 
 به عنوان Bتصوير  .شود مي كه حاوي داده است حاصل BMPتصوير 

 به اين JPEGافزارهاي فشرده سازي   پايه بوسليه نرمBMPيك تصوير 
گيرنده براي بازيابي اطالعات  .شود مي تبديل و براي گيرنده ارسال فرمت

 2 اين مطلب در بلوك دياگرام. دهد مي عكس اعمال فوق را انجام
  .شود مي ديده

. رود مي پيش JPEG براي نمايش تصوير IIگيرنده معمولي تا مرحله 
شود يا بر روي ضرايب حاصله  ميآناليزهايي كه بر روي تصوير نيز انجام 

در  ′B  در حوزه فركانس خواهد بود و يا بر روي تصوير2پس از مرحله 
 عمالً تغييري در مرحله دوم در شود و چون ميحوزه پيكسلي انجام 

 گيرنده .شود مي منجر به نتيجه خاصي در كشف داده ن،ضرايب ايجاد نشده
 مراحل فوق را براي رسيدن به تصوير حامل داده، با اعمال ،اصلي تصوير

 و انجام عمل ′Bتوافق شده با فرستنده بر روي تصوير  بندي بالك
DCTسازي به  دهد و با اعمال الگوريتم آشكار ميون ادامه  و كوانتيزاسي

  .يابد ميپيام مخفي شده دست 

  سازي شبيه - 3
 اسكن Bitmap تصوير كه با فرمت 5 بر روي ابتدا الگوريتم ارائه شده

در انتخاب تصاوير سعي شد هم از تصاوير با . ]1[گرديد  سازي شبيه شده
 و تنوع رنگ باال  جزئيات وشلوغ با هم از تصاوير نواحي رنگي يكنواخت و

  اوليه تصوير از بالكبندي بالكدر . طيف رنگي متفاوت استفاده شود
 ضريب استفاده شده است در برنامه از 7 و6 ،5 هاي تصادفي با ابعاد بالك

در مرحله  90 كيفيت ضريباز   ونگاري پنهانبراي مرحله اول  75كيفيت 
باشد، استفاده شده  مي JPEGدوم كه در واقع الگوريتم فشرده سازي 

در هنگام   ونگاري پنهانتعداد ضرايب متفاوت در مرحله اول . است
 نتايج 1دول ج در .يابد مي افزايش JPEGبازيابي، با كاهش فاكتور كيفيت 

 حاصله در مورد درصد ضرايب متفاوت در تصوير نسبت به كل ضرايب 
DCTر مرحله فشرده سازي كوانتيزاسيون متفاوت د تصوير با اعمال فاكتور

ميزان اختالف ضرايب . شود ميديده Y و V،U ي ها در هريك از ماتريس
   .باشد ميواحد  2 يا 1به اندازه 

تصادفي متشكل   تخمين ظرفيت نسبي الگوريتم از يك رشتهبه منظور
 ي تصادفي موجبها استفاده از داده .گرديد  استفاده1  و0از بيتهاي 

ميني بستگي چنداني با اطالعات مخفي شده ميزان ظرفيت تخشود  مي
 ها  داده، ارائه شدهنگاري پنهانعالوه بر اين در اكثر روشهاي . نداشته باشد

   ها  داده شود مي موجب   امر همين   و شوند مي رمز  ،مخفي سازي ازقبل 
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6 1385ان بهار و تابست، 1، شماره 3نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، سال 

  .1 جدول تصوير 5 مورد در شده ارائه الگوريتم در نگاري پنهان ظرفيت ماكزيمم  :3 جدول
  

شماره 
 تصوير

ظرفيت بدون 
حذف خطا 

(bpp) 

درصد خطا 
 در مرحله اول

تكرار تا حالت 
  بدون خطا

ظرفيت با حذف 
  (bpp)خطا

1 068/0 51/8 14 05/0 
2 094/0 29/20 28 04/0 
3 304/0 51/20 53 09/0 
4 189/0 32/13 38 08/0 
5 201/0 55/13 48 08/0 

  
 است كه در حمالت طراحي ين دليلبه هم. تصادفي به خود بگيرندشكل 

 .دهند ميي تصادفي انجام ها ي مربوطه را بر اساس دادهها شده نيز آزمون
يا كوچكتر از  1 بزرگتر از ACتصادفي براي بار اول در كليه ضرايب رشته 

 اطالعات بدست آمده ،داده بازيابي در مرحله نهايي. شود ميجاسازي  -1
ميزان خطا نسبت به طول داده  ده وگرديبا اطالعات مخفي شده مقايسه 

مرحله بازيابي دچار خطا  ضرايبي كه در .شود ميجاسازي شده محاسبه 
بار با  عمل مخفي سازي اين  در مرحله جاسازي بعدي حذف شده واند شده

اين مرحله تا رسيدن به ميزان خطاي . شود ميضرايب بدون خطا تكرار 
ظرفيت نهايي بر اساس تعداد بيت . دشو ميصفر در مرحله بازيابي تكرار 

   از رابطه زير bppها بر حسب  جاسازي شده نسبت به تعداد پيكسل
  شود ميمحاسبه 

MC
N

=  )1(  

ي جاسازي ها تعداد بيت   M ، ظرفيت نهائي مخفي سازيC در اين رابطه،
  .باشند مي در تصوير ها كسلتعداد كل پي Nو  LSBضرايب  شده در

نسبت به  نگاري پنهان درصد ضرايب تغيير يافته در مرحله اول 2جدول 
 .]12[ ضرايب بدست آمده در مرحله نهايي بازيابي، نمايش داده شده است

 به دليل دارا بودن تعداد Yشود تعداد ضرايب متفاوت  ميهمانطور كه ديده 
نتيزاسيون كمتر، بيشتر از  كواعلت غير صفر بيشتر به DCTضرايب 
   .باشد مي V وUضرايب 

 در DCT ماكزيمم ظرفيت مخفي سازي داده در ضرايب 3در جدول 
در اين جدول عالوه بر ميزان . ]12[ شود مي تصوير ديده 5مورد اين 

درصد خطاي   بدون حذف خطا ونگاري پنهانظرفيت، ماكزيمم ظرفيت 
لي كه برنامه براي رسيدن به حالت بدست آمده در مرحله اول و تعداد مراح

بر اساس نتايج بدست آمده .  ارائه شده است،شود ميبدون خطا تكرار 
جزئيات بيشتر،   در تصاوير بانگاري پنهانتوان نتيجه گيري كرد كه  مي

در اين تصاوير به  .باالتر از تصاوير با نواحي رنگي يكنواخت خواهد بود
 ضرايب فركانس باال داراي مقادير ،كسلهادليل تغيير رنگ مداوم در بين پي

به همين دليل  بزرگتري نسبت به تصاوير با رنگ يكنواخت خواهند بود و
هم در هنگام كوانتيزاسيون تعداد كمتري از اين ضرايب به صفر تبديل 

  يا كوچكتر  1در نتيجه تعداد ضرايب بيشتري با مقادير بزرگتر  .شوند مي
  .اهيم داشتجهت جاسازي داده خو -1از 

 شده نگاري پنهانتصوير  توان به مقايسه تصوير اصلي و مي 3در جدول 
تصوير  .شود، پرداخت مي كه در مرحله بازيابي بوسيله گيرنده دريافت

 تصوير اوليه و تصوير سمت چپ، تصوير دريافت شده بوسيله ،سمت راست
  . باشد ميگيرنده 

. دهد ميوير را نشان  نتايج حاصل از شبيه سازي يكي از تصا3شكل 
: تصاوير بدست آمده در مراحل مختلف برنامه تصوير اوليه و در اين شكل

   نگاري پنهان   از مرحله اول  پس)ب(  تصوير ، اصلي  تصوير)الف(  تصوير

    
  )ب(      )الف(

  

    
   )د(      )ج(

 )الف(، تصاوير بدست آمده در مراحل مختلف برنامه  مقايسه تصوير اوليه و: 3 شكل
)  پس از مرحله اول پنهان نگاري بدون جاسازي داده)ب(، تصوير اصلي )Q =  )ج(، 75

 JPEGقبل از فشرده سازي  پس از جاسازي داده در پايان مرحله اول پنهان نگاري و
( )Q =    .JPEGپس از بازسازي تصوير  )د( و90

  
)جاسازي داده بدون  )Q = پس از جاسازي داده در پايان  )ج(تصوير ، 75

) JPEGي قبل از فشرده ساز  ونگاري پنهانمرحله اول  )Q =  و 90
  . آمده استJPEGپس از بازسازي تصوير   )د(تصوير 

  سازي پياده - 4
  :]13[مراحل زير انجام گرفته است  براي پياده سازي اين الگوريتم،

اعم از بالك  1 شكل نگاري پنهاناز قسمت   I ابتدا پياده سازي مرحله .1
 تبديل كسينوسي و كوانتيزاسيون تا قسمتي كه مربوط به ،n×nبندي 
  . است انجام گرديده استنگاري پنهان

 وجه به ظرفيتي كه در برنامه محاسبه شده و با تنگاري پنهاندر قسمت  .2
 LSBداده مورد نظر را به صورت بيتي در  در اختيار ما قرار گرفته،

 طي يك مقايسه، البته الزم است قبل از آن، .كنيم ميضرايب پنهان 
 بزرگتر باشد، يكي به آن اضافه نموده و 1در صورتيكه ضريب از عدد 

 كوچكتر باشد -1صورتيكه ضريب از گردد و در  مي انجام نگاري پنهان
الزم به ذكر است كه  .شود مي انجام نگاري پنهانيكي از آن كم شده و 

نحوه محاسبه ظرفيت موجود به اين صورت است كه بعد از عمل 
باشد را در نظر  مي ن-1  و1 ،0كوانتيزاسيون كليه ضرايبي كه 

سط قابل فقط تا ضرايب با فركانس متو عالوه بر اين، .گيريم مي
  .شود ميچون عمالً ضرايب با فركانسهاي باالتر صفر  استفاده هستند،

 تبديل كسينوسي تا رسيدن به متهاي ديكوانتيزاسيون و عكسقس .3
 اوليه منتهي همراه با داده پنهان شده درون آن پياده BMPتصوير 

 به دليل نگاري پنهان از مرحله IIبراي پياده سازي مرحله  .سازي شد
باشد به  مي  JPEG همان مراحل الگوريتم دقيقاًاين بخش اينكه 

ي آماده موجود در اين ارتباط استفاده شده، البته ها همين دليل از برنامه
 ++Cالزم به تذكر است كه با توجه به اينكه برنامه ما به زبان 

Builder تغييرات متناسب با باشد، مي C++ Builderي ها  در برنامه
  .اعمال شد باشند، مي  Cنموجود كه به زبا

   ،2داده شده در شكل  براي پياده سازي مرحله بازيابي داده نشان .4
 همان مراحل الگوريتم دقيقاً BMP تا رسيدن به يك تصوير Iمرحله 

  مرحله قبل در   به مانند بنابراين  باشد؛ مي  JPEG روش  ديكد كردن
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JPEG  7 جديد در پنهان نگاري مقاوم داده در تصاوير اي شيوه: همكاران و چي نقش نيل

  
  .  نمايي از پنجره اصلي برنامه نوشته شده:4شكل 

  

  
  . از تصوير بازشدهDCT اجراي  :5شكل 

  
  .استفاده شد ي موجودها سازي اين قسمت نيز از برنامهپياده 

 همان مراحلي كه ، از مرحله بازيابي دادهIIدر پياده سازي مرحله  .5
nبندي   انجام داديم، از جمله بالكنگاري پنهانقسمت اول در n× ،

 .كوانتيزاسيون انجام شدتبديل كسينوسي و 

  شرح برنامه - 1- 4
 نوشته شده  C++ Builderدر صفحه اصلي اين برنامه كه به زبان 

، file، manipulate، stegoي ها است، تنها نوار منويي شامل گزينه
view و help يي ها باشد كه هر كدام از اين منوها خود داراي گزينه مي
  .دهد ميي برنامه را نشان  نمائي از پنجره اصل4شكل . باشد مي

توان تغييراتي كه بر روي  مي manipulateدر اين برنامه در منوي 
 يا كوانتيزاسيون را DCTآوريم از جمله اجراي عمل  ميتصوير به وجود 

از تصوير باز  5به عنوان مثال در شكل  .مرحله به مرحله مشاهده نماييم
روي  ماني كه تغييري برز، الزم به ذكر است . گرفته شده استDCTشده 

آوريم در صورتيكه بخواهيم تصوير به حالت  ميتصوير باز شده به وجود 
 را main image گزينه view كافي است از منوي ،اول برگردد

  .نماييم انتخاب
 encode و از گزينه stego از منوي نگاري پنهانبراي انجام عمليات 

wizard ماكزيمم  شود، ميديده  6ل همانطور كه در شك .شود مي استفاده
 در اختيار ما نگاري پنهانظرفيتي كه تصوير پوششي انتخاب شده براي 

  .شود ميدهد محاسبه و نشان داده  ميقرار 
الگوريتم ذكر  ي كه در مراحل ساختارمطلبهمچنين بر اساس همان 

الزم به ذكر است كه  .باشد مي 75شد ضريب كوانتيزاسيون در اين مرحله 
مورد نظر براي جاسازي بايد داراي ظرفيت برابر يا كمتر از ظرفيت تصوير 

  بازسازي مرحله در  صورت، در غير اين.  باشدافزار نرممحاسبه شده توسط 

  
  .encode wizard پنجره   :6 شكل

  

  
  .decode wizard پنجره مربوط به  :7شكل 

  
  ه  ناميدencode wizardاين پنجره  .تصوير خوبي نخواهيم داشت

  .شده است
قدم به قدم  تواند كاربر را مي خصوصيات يك ويزارد را دارد و افزار نرم

بعد از آنكه كاربر تصوير براي جاسازي را مشخص نمود با . هدايت نمايد
 . شود مي وارد مرحله و قدم بعدي nextفشار دادن دگمه 

ري ي معمول براي رمز گذاها از كليد رمز براي باال بردن ضريب امنيت،
شود از كاربر كلمه  مياي كه بعد از مرحله باال باز  پنجره .استفاده شده است

توانيم قبل از اينكه  ميالبته اين مرحله اختياري است و  ،پرسد ميعبور 
سپس با فشار دادن . نيز انجام دهيمرا  رمز نگاري شود انجام نگاري پنهان
  .يابد مي خاتمه سازي پنهان عمليات finish  دكمه

ابتدا الزم است تصوير را بوسيله  براي آشكار سازي تصوير پنهان شده؛
 با توجه . در قسمتي از هارد ذخيره نمود JPEG با فرمت save asگزينه 

به الگوريتم، الزم به ذكر است كه مقدار ضريب كوانتيزاسيون در اين 
توان مجدداً تصوير را كه با  ميسپس، . دگردي انتخاب 90 برابرقسمت 

 decode گزينهstegoذخيره شده باز كرده و از منوي  JPEG رمتف
wizard نشان داده شده است 7 اين پنجره در شكل . را انتخاب نمود.  

 ،7در پنجره آمده در شكل   رمز داده شد،سازي پنهانپس از آنكه زمان 
decode wizard ابتدا الزم  ،سازي پنهانبراي تعيين زمان . شود مي ديده

خواهيم فايل  مياي كه  ت رمز را نوشته و سپس مسير پوشهاست عبار
 view  با انتخاب گزينه.ديكد شده در آنجا ذخيره شود را مشخص نمائيم

image شود ميتصوير آشكار شده در همان لحظه نمايش داده  منو، در.  
  ارزيابي پياده سازي - 2- 4

هر سكن شده كه به  اBitmapتصاوير براي ارزيابي الگوريتم از 
  تصاوير  بيت جهت نمايش رنگ اختصاص داده شده به عنوان 24پيكسل 
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در ميان تصاوير پوششي انتخاب شده . ]13[پوششي استفاده گرديده است 
بعضي شلوغ با تنوع رنگي باال و تعدادي ديگر با نواحي رنگ يكنواخت و 

  .تعدادي تصاوير خاكستري نيز مورد استفاده قرارگرفت
 استفاده 7 و6، 5ليه تصوير از بالكهاي تصادفي با ابعاد بندي او در بالك
ها براساس ابعاد آنها به صورت تصادفي از داخل  اين بالك. شده است

  كوانتيزاسيون   وDCT جدا شده و تحت عمل 8×8ي ها بالك
  . گيرند ميقرار 

 از دو ماتريس كوانتيزاسيون جداگانه در DCTدر كوانتيزاسيون ضرايب 
، بر (U,V) 2و رنگ  (Y)1 به ترتيب براي عناصر نور،)3 (و) 2(روابط 

 استفاده شده RFC 2435اساس ماتريس كوانتيزاسيون ارائه شده در 
   .]5[ است

LQT =

16 11 10 16 24 40 51 61
12 12 14 19 26 58 60 55
14 13 16 24 40 57 69 56
14 17 22 29 51 87 80 68
18 22 37 56 68 109 103 72
24 35 55 64 81 104 113 92
49 64 78 87 103 121 120 101
72 92 95 98 112 100 103 99

 )2(  

CQT =

17 18 24 47 99 99 99 99
18 21 26 66 99 99 99 99
24 26 56 99 99 99 99 99
47 66 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99

 )3(  

ضرايب ماتريس كوانتيزاسيون بر اساس يك رابطه جداگانه براساس 
 براي مرحله 75در برنامه از فاكتور كيفيت . شود ميفاكتور كيفيت تعيين 

 در مرحله دوم كه در واقع همان الگوريتم 90 و از فاكتور نگاري پنهاناول 
  .باشد، استفاده شده است مي JPEGسازي  فشرده

سازي داده در  پس از محاسبه ضرايب كوانتايز شده، مرحله مخفي
تي در نحوه مخفي سازي در اين الگوريتم محدودي .شود ميضرايب انجام 

همچنين در برنامه نوشته شده، داده قبل از مخفي شدن . ندارد داده وجود
نكته  .گردند ميبعد از آن مخفي  شود و ميابتدا توسط يك كليد رمز 

ديگري كه الزم است در برنامه در ارتباط با مخفي سازي اشاره شود اين 
 بزرگتر يا از 1 كه از ACدر برنامه نوشته شده ما فقط ضرايب  است كه

 به اين ترتيب، در صورتيكه ضريبي از ،گيريم مي كوچكترند را در نظر -1
 -1كه از  در صورتي كنيم و ميعدد يك را به آن اضافه  ،بزرگتر بود 1

  .كنيم ميكوچكتر بود عدد يك را از آن كم 
ديده شد كه در  با بررسيهاي اوليه انجام شده بر روي تصاوير متفاوت

  وyuv به bmpي ها  توجه به خطاي مربوط به تبديلال اين الگوريتم بعم
 خطاي مربوط به كوانتيزاسيون و خطاي ،DCTبالعكس، خطاي تبديل 

 جهت رفع اين. آيد مي، نتيجه مطلوب بدست ن3گرد كردنعمليات 
   استفاده از كد  ،IDCT و DCT  اشكاالت، افزايش دقت ضرائب تبديالت

  
 

1. Lumminance 
2. Choroma 
3. Rounding 

  .آشكارشده تصاوير و پوششي تصاوير به مربوط PSNR و ظرفيت مقدار بررسي  :4 جدول
  

 شماره
 جفت
  تصاوير

 حجم تصوير
  )كيلوبايت(

ظرفيت 
  جاسازي 

  )بايت(

PSNR (dB) 
پوششي تصوير  

PSNR (dB) 
تصوير 

  آشكارشده 
1  1/67  2992  30/42  54/6  
2  172  546  17/41  92/7  
3  103  5458  50/42  13/8  
4  20  655  35/44  51/67  

  
 محدوده، تغيير متناسب LSBي با ارزشتر از ها ، استفاده از بيتهمينگ
n تصوير در يك بالك سازي پنهاني انتخاب شده در ها فركانس n×  و

تغييرات در مقادير ضريب كوانتيزاسيون اعمال شد و نتايج قابل قبول 
  .بدست آمد

  نتايج اجراي برنامه - 3- 4
 تصوير انتخابي اجرا نموديم و نتايج حاصل بر 4روي  امه را براين برن

دو نمونه از تصاوير . ]13[ آمده است 4چهار تصوير در جدول اين روي 
 9 و 8 يها  در شكلسازي پنهانپوششي و پنهان شده در مراحل مختلف 

  . اند نشان داده شده
اي  مقدار ظرفيتي كه بر،اين جدول مقدار ظرفيت تصوير اصلي در
 )PSNR( گذارد و نسبت سيگنال به نويزهاي مي در اختيار نگاري پنهان

   .مربوط به تصوير اصلي و تصوير پنهان شده آمده است
توان نتيجه گرفت كه همانطور كه در  مياز مقادير حاصل در جدول، 

روي تصوير  اين روش بر سازي بدست آمده است، نتايج حاصل از شبيه
. نمايد ميكند و كيفيت تصوير را حفظ  مييجاد نپوششي تغييرات زيادي ا

اگر چه كيفيت تصوير پنهان شده پس از بازسازي قابل  از طرف ديگر،
 داراي نويز سازي پنهاني ديگر ها اما در مقايسه با روش باشد، مي قبول

  .باشد ميتري  باال و ظرفيت پايين
 در پياده سازي و هم با توجه به بررسي نتايج بدست آمده هم در شبيه

 ،سازي الگوريتم، روش ارائه شده از نظر توجه به ويژگيهاي ظاهري تصوير
 در حوزه فركانس استفاده نگاري پنهانبا توجه به اينكه در اين روش از 

تصوير حاوي تصوير  شده است، تفاوتي بين ظاهر تصوير پوششي اوليه و
ادي وابسته به هر چند اين مسئله تا حد زي. شود مي نمشاهدهپنهان شده، 

 محدوديتي در شيوه  ولي چون عمالًً، در تصوير داردنگاري پنهانظرفيت 
توان از ظرفيت نسبي مطلوبي  مي ،مخفي سازي داده در تصوير وجود ندارد

ي قبلي در اين روش بهره برد بدون اينكه ظاهر تصوير ها مطابق با شيوه
اري شيوه ارائه شده بنابراين از نقطه نظر حمالت ديد .تغيير محسوس كند

  .توان امن دانست ميرا 
 با توجه به اينكه ، از نظر توجه به ويژگيهايي ظاهري تصوير همچنين،

 در حوزه فركانس استفاده شده است و با نگاري پنهاندر اين روش از 
 از نظر ظاهري تفاوتي ، انجام شده است′Bيي كه روي تصوير ها بررسي
 هر چند اين مسأله تا .شود ميوير اوليه و تصوير نهايي احساس نبين تص

ولي چون عمالً   در تصوير داردنگاري پنهانحد زيادي وابسته به ظرفيت 
توان از  ميسازي داده در تصوير وجود ندارد،  محدوديتي در شيوه مخفي

ي قبلي در اين روش نيز بهره برد ها ظرفيت نسبي مطلوبي مطابق با شيوه
  بنابراين شيوه ارائه شده را . محسوس كند  ظاهر تصوير تغيير  ن اينكهبدو

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

JPEG  9 جديد در پنهان نگاري مقاوم داده در تصاوير اي شيوه: همكاران و چي نقش نيل

       
  )ب            (   )الف(       

  

         
  )د             (   )ج(        

  

       
  )و            (   )اه(        

  
) الف(، ي  مقايسه تصوير پوششي و داده جاسازي شده قبل و بعد از پنهان نگار:8شكل 

تصوير پوششي بعد از ) ج(، تصوير مورد نظر براي جاسازي )ب(، تصوير پوششي
نسبت سيگنال . تصوير همراه با داده جاسازي شده )د(داده  كوانتيزاسيون بدون جاسازي

تصوير پوششي بعد از مرحله ) اه( ، =3/42PSNRدر تصوير پوششي  به نويز محاسبه شده
 نسبت  كهصوير مورد نظر آشكارشده در مرحله بازيابيت )و(و  )آشكار سازي(بازيابي 

  .  =54/6PSNRسيگنال به نويز محاسبه شده در تصوير پنهان شده برابر است با 
  

 نگاري پنهانبا توجه به اينكه در شيوه    عالوه بر اين،.توان امن دانست مي
شود، حمله  مياستفاده ن)  يا بالعكس1 به 0تبديل بيت( از چرخش بيت

POVيها در صورت استفاده از شيوه.  نيز بر روي اين شيوه كارساز نيست 
 ارائه ]10[ و ]9[ روش اصالح هيستوگرام ضرايب در ، نيزLSBچرخش 
  .شده است

 با توجه به اين كه در اين حمله Outguess از نظر حمله  از اين گذشته،
تغيير شود، با  مي بررسي 8×8هاي   تنها در مرز بالكبندي بالك اثر

توان از اين حمله نيز اجتناب كرد و  مي تصوير در مرحله اول، بندي بالك
 با توجه . مخفي نگه داشت′B را در تصوير ي اثر بالك،بندي بالكبا تغيير 

به اينكه از نقطه نظر امنيتي، در صورت اطالع دشمن از الگوريتم، با توجه 
، اين امكان براي دشمن وجود دارد  بندي بالكتعداد انتخاب محدود در به 

تصوير بتواند به اندازه بالكها در  روي بندي بالككه با بررسي چند مورد 
 . شيوه اي جهت مقابله با اين مشكل پيش بيني شده است،تصوير پي ببرد

 دشمن ،تصوير ثابت نبوده و تصادفي باشد بندي بالكدر صورتيكه نوع 
   .نخواهد بود بندي كبالقادر به تشخيص نوع 

         
  )ب            (   )الف (       

  

             
  )د             (   )ج(         

  

           
  )و            (   )اه(        

  
) الف(،  مقايسه تصوير پوششي و داده جاسازي شده قبل و بعد از پنهان نگاري :9شكل 

تصوير پوششي بعد از ) ج( ،ورد نظر براي جاسازيتصوير م )ب( ،تصوير پوششي
نسبت سيگنال . تصوير همراه با داده جاسازي شده) د( ،داده كوانتيزاسيون بدون جاسازي

تصوير پوششي بعد از مرحله ) اه(،  =5/42PSNRدر پوششي  به نويز محاسبه شده
 نسبت  كهيابيتصوير مورد نظر آشكارشده در مرحله باز) و( و )آشكار سازي(بازيابي 

  .=13/8PSNRسيگنال به نويز محاسبه شده در تصوير پنهان شده برابر است با 
  

 در هر بالك، از يك كليد محرمانه بين ها براي تعيين تعداد پيكسل
 بر اساس اين كليد يك رشته تصادفي .گيريم ميفرستنده و گيرنده كمك 

ر بالك انتخاب ي هها  را به عنوان تعداد پيكسل7 تا 4از اعداد بين 
   .شوند مي بالكها از چپ به راست و از باال به پائين شمارش .كنيم مي

nي ها بالكشود و  مي تقسيم 8×8سپس تصوير به بالكهاي  n×  كه
گيرد، به صورت  ميبوسيله رشته تصادفي در اختيار فرستنده و گيرنده قرار 

 همانطور كه ذكر گرديد .گيرند ميجا  8×8ي ها تصادفي داخل اين بالك
 چون .شود مي از پيكسل باال و گوشه چپ هر بالك شروع ندقيقاً ها بالك

   بندي بالكدر اين صورت بر روي ستونهاي تصوير احتماالً اثر 
ي ها هاي ستوني داخل بالك هر چند تمام پيكسل. شود ميمشخص 

 يها بالك اين كنيم مي به همين جهت سعي .گيرند ميتبديل قرار ن
n n× 8×8ي ها بالك به صورت تصادفي داخل ها پيكسل بسته به تعداد 

ثابتي روبرو نيست  بندي بالك به اين ترتيب دشمن با يك .جاگذاري شود
پي برده و اثر  بندي بالك حالتهاي مختلف بتواند به نوع آزمونكه با 
  .حان كندرا روي مرزهاي آن امت بندي بالك
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 پيكسلي از باال و حاشيه 4با برش يك نوار  دشمن ،F5 در حمله از نوع
 شده را حذف نگاري پنهانتصوير  بندي بالككند اثر  مي سعي ،چپ تصوير

 او سپس اين ، دست يابدJPEGكند و به تصويري معادل تصوير پايه 
تصوير را فشرده كرده و هيستوگرام آن را با تصوير مشكوك بررسي 

 دشمن در مرحله اول بازيابي هيچ تفاوتي بين ، در روش ارائه شده.كند يم
 چون عمالً هيچ .تصوير پايه معادل و تصوير مشكوك پيدا نخواهد كرد

 ايجاد نگاري پنهان تصوير در مرحله دوم DCTتغييري در ضرايب 
 باز ، در صورت اطالع دشمن از الگوريتم و ادامه مراحل بازيابي.ايم نكرده
، عمل ايم ثابتي در تصوير استفاده نكرده بندي بالكبا توجه به اينكه از  هم

Croppingتواند كمكي به دشمن در دستيابي به يك تصوير پايه  مي هم ن
به صورت ( پيكسل n پيكسل و يا حتي 4 در صورتي كه وي .معادل بكند

>n انتخابي <1 بندي  تواند اثر بالك مي را برش دهد، باز ناز تصوير) 8
آورد مطمئناً از نظر خواص  ميبالكها را حذف كند و تصويري كه بدست 
تواند معيار خوبي  مي بنابراين ن.آماري معادل تصوير پايه اوليه نخواهد بود

براي مقايسه ويژگيهاي تصوير بازيابي شده جهت كشف اطالعات 
   .باشند داشته

بر روي تصاويري كه از  JPEG Compatibility  حمله ه، اينكنهايتاً
قبالً به صورت  و كنند مي داده در حوزه پيكسل استفاده نگاري پنهان

JPEGدر اين مرحله ميزان تطابق . كارايي دارد، فشرده شده باشند 
 بر اساس ماتريس كوانتيزاسيون JPEGي معتبر ها  بالكها با  بالك

 در روش ارائه شده چون از شيوه .دشو ميحدس زده شده، بررسي 
شود، اين حمله در مورد آن  مي در حوزه فركانسي استفاده نگاري پنهان

  .عمل نخواهد كرد
توان ظرفيت محدود آن و نسبت باالي  مينقاط ضعف اين روش را 

ي وجود دارد مؤثراگر چه راهكارهاي . نويز در تصوير بازيابي شده دانست
 نويز استفاده شوند و تا حد زيادي اين مشكل را توانند براي كاهش ميكه 

براي  لذا در كاربردهائي كه نياز به حجم باالي تصاوير .برطرف سازند
  باالتر از معمول  سازي هست و يا اينكه نياز به رزولوشن مخفي

  باشد، اين روش ) پس از مرحله بازيابي(براي تصوير پنهان شده 
  .شود ميتوصيه ن

 گيري نتيجه - 5
 در تصوير نگاري پنهانبه بررسي روشهاي مختلف  ن مقاله ابتدادر اي

 فضاي پيكسلي تصوير اوالًپرداخته شده است و مشخص گرديد كه 
 نوع گذارد و ثانياً ميظرفيت بيشتري نسبت به فضاي فركانسي در اختيار 

  است و ثالثاًمؤثر بسيار نگاري پنهانتصوير در دستيابي به نتايج مطلوب در 
ازي تصوير در غير محسوس بودن س ازي قبل از مرحله فشردهس مخفي
هاي رمز   همچنين معلوم گرديد كه الگوريتم. مناسبتر استنگاري پنهان

رمز كليد هاي  الگوريتمكليد متقارن با توجه به طول پيام رمز كوتاهتر به 
عمومي ارجحيت دارد و بهتر است كه پنهان سازي در موقعيتهاي تصادفي 

  . ي ترتيبي جا سازي استفاده شودها از شيوه د تاانجام شو
ي فوق يك روش مناسب ها  سپس با توجه به نتايج بررسي

 كه در آن از فضاي فركانسي تصوير ،Bitmap در تصاوير نگاري پنهان
 . ارائه گرديد،استفاده شده استJPEG قبل از مرحله فشرده سازي بوسيله 

 به فضاي  FFTا استفاده ازتبديل را بBitmapدر اين روش ابتدا تصوير 
.  درضرايب بدست آمده انجام شده استنگاري پنهانفركانسي برده و 

سپس عكس تبديل انجام شده و تصوير به فضاي پيكسلي برگردانده 
تصوير حاصل همچون تصوير خام اوليه دوباره فشرده سازي به . شود مي

. باشد ميشده تصوير حاصل داراي محتوي پنهان . گردد مي JPEG روش

  .  آمده است2 و 1 و بازيابي تصوير در شكلهاي نگاري پنهانبلوك دياگرام 
دهد كه اگرچه اين روش از ظرفيت كمتر  مينتايج حاصل نشان 

سازي برخوردار است و نسبت نويز در بازيابي تصوير پنهان شده  فشرده
 شامل در مقابل كليه روشهاي حمله كالسيك موجود لكن باالست
مقاوم تر   POVو JPEG Compatibility, Outguess, F5ت حمال
 داده با امنيت باال را بخوبي سازي پنهاناين نتايج زمينه براي . باشد مي

ي مؤثرالزم به ذكر است كه با استفاده از راهكارهاي  .فراهم ساخته است
توان نويز موجود را تصوير پنهان شده را كاهش داد و تا حد زيادي اين  مي
  .كل را برطرف ساختمش

   سپاسگزاري
نويسندگان اين مقاله از جناب آقاي دكتر سيد محمود هاشمي، عضو  

 هايمحترم هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان بخاطر نظرات و پيشنهاد
سازي الگوريتم ارائه شده و از جناب آقاي  شان در بخش شبيه ايارزشمند

انشگاه اصفهان بخاطر مهندس سعيد احساني، عضو محترم هيئت علمي د
سازي الگوريتم ارائه   ارزنده ايشان در بخش پيادههاينظرات و پيشنهاد

 .نمايند شده تشكر مي
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نگاري اطالعات در تصوير و ارائه  هاي پنهان بررسي امنيت شيوهاعظم نادعليان،  ]12[
، پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه يك شيوه مناسب

 .1383اصفهان، 
، پايان JPEG تصاوير با فرمت  سازي تصوير ديجيتالي در پنهانسولي، نسرين ر ]13[

 .1384نامه كارشناسي ارشد، دانشكده تحصيالت تكميلي دانشگاه آزاد نجف آباد، 
  

 تحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد چي احمد رضا نقش نيل
 يوتاي آمريكا به پايان رساند  از دانشگاه1369 و 1368مهندسي برق  بترتيب در سالهاي 

و موفق به دريافت دكتري با درجه عالي در مهندسي برق و كامپيوتر از همان دانشگاه در 
 در گروه مهندسي كامپيوتر دانشكده فني مهندسي 1377ايشان از سال .  شد 1375سال 

ه دانشگاه اصفهان مشغول به فعاليت گرديد و اينك نيز عضو هيأت علمي اين دانشكد
برنده چند گرانت پژوهشي از مراكز معتبر جهاني از جمله  چي نيلدكتر نقش . باشد مي

 تحقيقاتي متعددي با صنعت در ايران به پايان هاي بنياد ملي علوم آمريكا بوده و طرح
پردازش : هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند از زمينه. رسانده و در حال اجرا دارد
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ل، پردازش تصاوير، محاسبات پيچيده و كاربردهاي آن، پنهان سازي سيگنالهاي ديجيتا
 .و گرافيك كامپيوتري)  و رمزنگارينگاري پنهانواترماركينگ ، (داده 

  
 تحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي در رشته مهندسي كامپيوتر از نسرين رسولي

 گرايش نرم افزار در دانشگاه آزاد نجف آباد و كارشناسي ارشد در مهندسي كامپيوتر با
در .  به پايان رساند1384 و 1375دانشگاه آزاد واحد نجف آباد به ترتيب در سالهاي 

 1382از سال .  مشغول تدريس در مقطع دبيرستان بود1381 تا 1375فاصله سالهاي 
هاي آزاد اسالمي واحد مباركه و واحد بوشهر بوده و اكنون در  مشغول تدريس در دانشگاه

موضوعات تحقيقاتي . باشد  آزاد اسالمي واحد فالورجان مشغول به تدريس ميدانشگاه
. باشد ميمورد عالقه ايشان پردازش تصوير و سيستم هاي عامل و معماري كامپيوتر 

  . دادانجامتصوير  نگاري پنهانايشان پايان نامه خود را در زمينه 
  

شته مهندسي كامپيوتر  تحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي در راعظم نادعليان
 هوش –سخت افزار از دانشگاه صنعتي اصفهان و كارشناسي ارشد در مهندسي كامپيوتر 

ايشان .  به پايان رساند1383 و 1379و رباتيك از دانشگاه اصفهان به ترتيب در سالهاي 
 . داد انجامتصوير  نگاري پنهاننامه خود را در زمينه  پايان
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