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های موجود  پذیری در برابر انواع اغتشاش میزان مناسب تحمل :چکیده
نگـاری امکـان رخـداد داشـته و      های فرآینـد نهـان   که در هر یک از گام

نگاری شده اعمال نمایند، یکـی   داده نهان توانند تاثیرات مخربی را بر می
پیشـنهاد  . گـردد  نگاری محسوب می های نهان های جذابیت روش از معیار

هـا، یـک    این مقاله تعیین حداقل ضوابطی است که در صورت رعایت آن
تواند سـالمت خـود را در برابـر     نگاره می اکتشاف نهان/الگوریتم جاسازی

هـای امنیتـی کـه از     ایـن معیـار  . دهای وارد شده تضمین نمایـ  اغتشاش
شوند، بـه علـت دارا بـودن     شکنی نوعی آسیب محسوب می دیدگاهِ نهان

تواننـد بـه عنـوان     های انطباقیِ مناسب با نـواحی تشـخیص، مـی    ویژگی
ای محسوب گردند که در مـوارد پیچیـده، اغتشـاش وارد     های ساده واحد

یابی به این  ای دستدر راست .دگردها فرض  شده به صورت ترکیبی از آن
هدف از دو دامنه فضایی و فرکانسی به طور همزمان استفاده شـده و بـا   

ــتِ    ــرای عل ــبی ب ــه مناس ــی، توجی ــدگاهی هندس ــل از   دی ــایج حاص نت
هـا ارائـه شـده     ها در صورت مواجه شدن با این نوع اغتشاش هیستوگرام

هـایِ   برای اثبات ریاضی؛ محاسبه روابطِ احتمالیِ محدودهِ جاسازی. است
های مذکور، بـه علـت    موفق و عدم تغییر آن قبل و پس از ورود اغتشاش

حلـی   گانهِ ایـن محـدوده، بـه عنـوان راه     ایستایی پارامترهای انتگرال سه
   .    موفق مطرح شده است

نگاره، ایمنی، ناحیه فضایی، ناحیه  نگاری، نهان نهان :کلیدی واژه های
  .چند بعدی فرکانسی، فضای رسانه

  مقدمه   -1
های مورد توجه در  نگاری، یکی از زیر مجموعه امروزه حوزه علمی نهان

توانایی حمل  :گردد که عبارت است از امنیت اطالعات محسوب می
یابی به  اطالعات با در نظر گرفتن تدابیر مربوط به احراز هویت، دست

عالئم اختصاری ضروری جهت تفسیر رسانه، عملیات برچسب گذاری، 
کپی رایت، حفاظت از جعل اسناد، برقراری ارتباطات مخفی،  انجام

امضاهای دیجیتالی، اجتناب از  های پنهانی، ارتقاء ثُباتِ حاشیه نویسی
نگاری داده در واقع عمل پنهان  نهان... . های غیر مجاز در شبکه و  توزیع

باشد که در صورت اجرایِ صحیحِ آن،  کردن یک پیغام درون داده می

د ارسال کننده و شخص ذیصالح توانایی استخراج و فهم آن را تنها فر
  . خواهند داشت

یابی به چنین اهدافی، با توجه به نوع الگوریتم مورد  در راستای دست
ها،  نگاری شده؛ برخی راه حل استفاده برای جاسازی و کشف پیغام نهان

نمایند و  می نگاره ایجاد های نهان موجود را بوسیله بیت مستقیماً بارِکاریِ
بعضی دیگر مانند طیف گسترش یافته یا کدهای تصحیح خطا از تبدیل 

های الزم مانند  ای مناسب که تمام ویژگی نگاره بارِکاری موجود به نهان
پذیری، پایداری، قدرت تشخیص، نرخ خطا، قابلیت حمل  عدم مشاهده

.  کنند ده میرا رعایت نماید، قبل از جاسازی آن در تصویر استفا... بار و 
پس از رعایت تمهیدات الزم در فرآیند جاسازی و کشف پیغام یکی از 

دهد، پروسه  های ارتباطی رخ می عمده مشکالتی که در اکثر کانال
توان در  تخریب سیگنال است که عمده راه حل ارائه شده برای آن را می

ارتباطات طیف گسترش . ارتباطات طیفی گسترش یافته جستجو نمود
های مناسبی برای یکدیگر  توانند مکمل فته و عملیات رمزنگاری مییا

طیف گسترش یافته دریافت صحیح سیگنال را ضمانت . محسوب شوند
نموده و عملیات رمزنگاری مخفی ماندن و جنبه امنیتی پیغام را تضمین 

 این دو تکنولوژی تمایل دارند محققان کند، به همین علت است که می
این روش، با . یقی و در کنار یکدیگر استفاده نمایندلفبه صورت ترا 

انجام عملیات سوارسازی بر روی یک سریِ کد، باعث توسعه سیگنال بر 
. گردد تر از آنچه در حالت عادی مورد نیاز است، می پهنایِ باندی وسیع

کلید، در کانال ارتباطی در حین  نقشِ در ادامه کد مورد نظر با داشتنِ
برای . گیرد ری و کدگشایی مورد استفاده قرار میگذا عملیات کد

 ]10و1[های مختلف این حوزه می توان به مراجع  دسترسی به روش
  .مراجعه نمود

نگاری به  سازی کامل پروسه نهان هایی و پیاده انتخاب چنین روش
تنهایی قادر نخواهد بود تا اهداف مورد نظر را برآورده نماید، علت این 

های غیر منتظره در حین عملیات کدگذاری  و اغتشاشامر ورود حمالت 
یابی به کیفیت و امنیت قابل  برای دست. نگاره است و کدگشایی نهان

های بسیاری در زمینه تحلیل معیارها و ضوابطی که در  قبول، پژوهش
ها بتوان ادعایی بر ایمن ماندگاری اثر خود داشت، در  صورت رعایت آن
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ش رو نیز تالشی در راستای تحقق چنین تحقیق پی. حال انجام است
  . هدفی است

ساختار مقاله به این ترتیب است که ابتدا ساختار فضای رسانه چند 
های  بعدی را معرفی کرده و به چگونگی توزیع و نوع مزاحمت اغتشاش

سپس معیارهای ایمن . پردازد نگاره می افزوده شده در ساختار نهان
و ناحیه فرکانسی ارائه  )مکانی( فضایی ماندگاری از دو دیدگاه ناحیه

ای برای بیان اثبات ریاضی تلفیق این ضوابط در  شیوهدر پایان شده و 
 .خواهد گردیدفضای رسانه پیشنهاد 

 فضای رسانه چند بعدی   -2
بعدی  Nهایی در فضای رسانه  توان به عنوان اهداف یا نقطه کارها را می

، در واقع تعداد Nرسانه،  مقیاس بعدگذاری فضای. در نظر گرفت
ای مانند یک  در رسانه. های مورد استفاده برای بیان یک کار است نمونه

در تصاویر . ها است رنگ، این مقیاس در واقع تعداد پیکسل تصویر تک
ها در نظر  ، سه برابر تعداد پیکسلN، ) یعنی قرمز، سبز و آبی(رنگ  سه

مانند (یوسته در زمان دارند برای مقادیری که حالتی پ. شود گرفته می
ای با طول  نگاره در قطعه شود که نهان ، اینگونه تصور می) صوت و تصویر

ثابت در سیگنال جاسازی شده است، به عنوان نمونه آن بخش میتواند 
های موجود  می تواند تعداد نمونه Nبنابراین در صوت، . شامل زمان باشد

های موجود در یک  فریم در یک قطعه و در فیلم، حاصلضرب تعداد
اگر فیلمِ رنگی مورد نظر (های هر فریم باشد قطعه، در تعداد پیکسل

  .]2[)گردد باشد، در سه نیز ضرب می
در کار با مقادیر دیجیتالی، هر نمونه مورد نظر دارای دو ویژگی رقومی 

به عنوان مثال، مقدار . باشد می) مرزدار(و نیز محدود شده  بودن) ای پله(
سفیدِ هشت بیتی به عددی مابین  -یکسل در یک تصویر سیاه هر پ

ای  این عمل بدین معناست که مجموعه. گردد رقومی می 255صفر تا 
ای  از کارهای ممکن وجود دارد که در شبکه) بسیار بزرگ(متناهی 

دو نمونه ) 1(در شکل ( .]8[اند راست خطی، در فضای رسانه مرتب شده
در شبکه فضای رسانه نشان داده  C1,C2کار فرضی تحت عناوین 

  .)اند شده
های شبکه یا خارج از محدودهِ تعیین شده  نقاط موجود مابین نقطه

برای مجموعه مفروض، به عملیاتی که در نوع تعاریف دیجیتالی بیان 
های مورد استفاده جهت  معموالً اندازه گام. گردند اند، مربوط نمی شده
د و نیز نشو کوچک در نظر گرفته می ای نمودن به اندازه کافی پله

محدوده مورد استفاده به اندازه کافی بزرگ خواهد بود تا فضای رسانه 
   .مورد نظر به صورت پیوسته ظاهر گردد

  

  
نمایی از نواحی فضای رسانه چند بعدی با در نظر گرفتن دو . 1شکل 

  C1,C2نقطه کاری فرضی 
یی جاسازی گردد، مزایای نگاره در یک ناحیه فضا در صورتی که نهان

توان در حوزه تبدیل مرتبط با آن نیز در نظر گرفت،  بسیاری را می
حوزه تبدیل فوریه گسسته، حوزه تبدیل کوسینوسی گسسته، : مانند

  .]11[حوزه تبدیل موجک، حوزه تبدیل فراکتال
های تصویر، تصویر  در صورت تغییر روشنایی در حداقل یکی از پیکسل

معموالً ناحیه . گردد ری جدید در فضای رسانه تبدیل میصلی به تصویا
متوسط مربع خطا یا نرخ (ای خاص  گذاری آستانه را بوسیله جای

درک  قابلِ هایی مطابق با دقتِ بر روی مقیاس) سیگنال به اغتشاش
بعدی  Nها در واقع بردارهای  Cxدر چنین فاکتورهایی؛ . زنند تقریب می

ها از  که برای محاسبه دقت قابل قبول در آنباشند  در فضای رسانه می
ناحیه صحت قابل (شود  بعد استفاده می Nای شکل  در  های دایره دامنه
  ).قبول

شانس در  نگاره و خوش برای تعیین نواحی موفق در جاسازی نهان
اکتشاف صحیحِ آن، باید از تلفیق این دو ناحیه و محاسبه فضای 

ای تحت عنوان ناحیه تشخیص  احیهمشترک ناحیه صحت قابل قبول و ن
ای  نگاره و کلید نهان mاستفاده نمود، ناحیه تشخیص برای پیغامی چون 

ای از کارها در فضای رسانه است که توسط  ، مجموعهkمانند 
هایی، در حین آشکارسازی، برای انجام عملیات کدگشایی،  الگوریتم

 . ]12و6[است گیرد و شامل پیغام مورد نظر مورد استفاده قرار می

  نگاره توزیع اعوجاج در ساختار نهان   -3
نگاره،  های وارد بر محتوای نهان و اظهارنظر پیرامون آسیب قضاوتبرای 

نسبت  Cwnای چون  حصول کار مخدوش شده نیاز به محاسبه احتمالِ
این نوع توزیعِ . باشد ای سالم، می نگاری شده یابیِ کار نهان به دست

نیز از آن  Cwnای  تحت عنوان توزیعِ اعوجاجِ حاشیه احتمالِ شرطی که
گردد، دقیقاً مشابه توزیعی است که برای توصیف ساختار  یاد می

  . شود های ارتباطی در تئوری ارتباطات سنتی بکار گرفته می کانال
نگاری معموالً اولین مفهومی که از توزیع اعوجاج  تئوری نهان مباحثدر 

. استن بوسیله اغتشاشِ گوسیِ افزوده شده شود، مدل شدن آ بیان می
این تحلیل در زمینه کاربردی دور از واقعیت بوده و تعداد بسیار کمی از 
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های انجام شده بر روی محتویات دیجیتالی رفتاری مانند  پردازش
. های تصادفی هستند اغتشاش گوسی از خود نشان داده و دارای ویژگی

: هایی مانند ی تحت تاثیر اعوجاجهای عادی، محتوای اصل  در کاربرد
های زودگذر زمانی  گذاری، کاهش اغتشاش، اعوجاج سازی، فیلتر فشرده

 ها به عنوان توابعی قطعی، محتوایِ این اعوجاج. گیرد یا هندسی قرار می
 در نتیجه، اغتشاشِ. دهند نگاره را تحت تاثیر قرار می اثر شامل نهان

عوجاج، وابستگی کامل به نوع افزوده شده به عنوان محصولی از ا
مقدار خطا نیز عالوه بر روش (اصلی خواهد داشت  محتوای اثرِ

  .    ]4[)نگاری به رسانه مبداء بستگی دارد نهان
یکی از اصول بکار گرفته شده در راستای انجام عملیاتِ صحیحِ 

هایی پنهانی از میزان روشنایی تولید شده قبل  تشخیصی، استخراج طرح
توان  ها می و پس از توزیع اغتشاش وارده در هر پیکسل است که از آن

به عنوان یک راهنما جهت تبدیل هندسی معکوس در تصویر مورد نظر 
نحوه محاسبه این معیار را در یک تصویر رنگی ) 1(رابطه . استفاده نمود

)RGB (های قرمز،  دهد که از ترکیب مقادیر مربوط به رنگ نشان می
 .]3[شود سبز و آبی، روشناییِ نهایی پیکسلی خاص ساخته می

)1(  ),(114.0),(587.0),(299.0),( 21212121 nnBnnGnnRnn ++=  
کاری  ت نقطهبه اختصار فرآیند ساخ خواهد شددر ادامه سعی 

ای که دارای اغتشاش افزوده شده نیز باشد، در ناحیه  نگاری شده نهان
 هایی فضایی تشریح گردد، با داشتن اطالعات کاملی از چنین پروسه

 Cx مابین Өتوان به طور تخمینی، تقریب مناسبی از زاویه  می است که
  :)آنچه در تحلیل ریاضی خود بدان نیاز داریم(ارائه نمود  Wrو 

ابتدا در طرحِ مرجعِ اصلی، فضایی از قبل تعیین شده با در نظر گرفتن 
 .)wr(گردد نگاری مورد استفاده، تعیین می نگاره و الگوریتم نهان نوع نهان

با توجه به نوع بیتی که قرار است در این جایگاه خالی تعبیه گردد، 
ضاد بین تعریف شده و با اعمال ضریبِ کنترل کنندهِ ت wm، )0/1(یعنی 

در . شود محاسبه می waنگاره،  پذیری و پایداری نهان قابلیت مشاهده
نگاره تحت تاثیر  بسیاری مواقع مانند مواردی که ذکر شد، محتوای نهان

 waگیرد و اغتشاش وارده به آن باعث تبدیل  ها قرار می یکسری اعوجاج
با ) تصویر به عنوان نمونه(نگاری شده  رسانه نهان. گردد می wnبه نسخه 

این . گردد نگارهِ حاصل به طرح مرجع اولیه، ایجاد می افزودن نسخه نهان
به نمایش گذاشته شده و هدف ) 2(فرآیند به صورت نمادین در شکل 

باشد که در  می wrو  c0اصلی آن ارائه دیدگاهی مناسب از دو بردار 
صورت فهم صحیح آن بتوان تعریف درستی از ضریب همبستگی مابین 

  .  ]9و5[بیان نمود) های اکتشاف تعیین ناحیه(آنها 

  نگاره معیارهای ایمن ماندگاریِ نهان   -4
های ترکیبی مطرح شده در فرآیند جاسازی و استخراج  یکی از روش

هایِ تصاویرِ مبدائی که در معرض حمالت مختلف قرار  نگاره نهان
و  احیه فضاییگیرند، از تلفیق عملیات مرتبط با دو رویکرد مهم ن می

 .شود ناحیه فرکانسی و استفاده همزمان تشکیل می

 
  های ناحیه فضایی فرآیند تعیین پارامتر. 2شکل 

،حمالت یا ]Kostopoulos ]7طبق تحقیقات انجام شده توسط  
توان با رعایت  میها  ای که در صورت رخداد آن های هندسی تبدیل

 وارد نگردد، عبارتند ازای به تصویر  صدمهتدابیری، تضمین نمود که 
  ):ها هایی خاص از آن حالت(

 چرخش  .1
 تغییر در مقیاس .2
 انتقال  .3

در  m1به اندازه  X(n1,n2)انجام یک انتقال چرخشی در ناحیه فضایی 
در حد عمودی، در ظاهرِ نتایج تغییری ایجاد نموده اما  m2حد افقی و 

توان آن را  یاین تغییر اساسی نبوده و مانند یک انتقال خطی است که م
  :)3شکل ( در ناحیه فضایی به نمایش گذارد) 2(به صورت رابطه 

)2(  )(2
212121

2211),(),( mkmkjekkXnnnnX +⋅↔++ π  

 
  تلفیق نمای فضایی و فرکانسی در عمل انتقال. 3شکل 

 ، تغییر حاصل در تصویر0Өِبرای نمایش عملیات چرخشی به اندازه 
  :)4شکل ( شود نشان داده می) 3(نتیجه  به صورت رابطه 

)3(  )(
212121

00

00 |),(||),(|),(

),(),(
θϑθϑ

θδθθ
+×=××=

+↔+
jjj ekkXeekkXkkX

qXrX  
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  تلفیق نمای فضایی و فرکانسی در عمل چرخش. 4شکل 

 
  : که در آن

n1 = r Cos Ө 
n2 = r Sin Ө 
k1= q Cos φ 
k2= q Sin φ 

گذاری در ناحیه فضایی  سازی تغییرات حاصل از مقیاس به منظور پیاده
ذاری در گ ، این مقیاس)5شکل (استفاده نمود) 4(توان از رابطه  می

گذاری معکوس در ناحیه فرکانسی  ناحیه فضایی باعث انجام یک مقیاس
  . ]15و14[گردد می

)4(  
),(.||

1),(
21

21 bkakXab
bnanX ↔  

  
  تلفیق نمای فضایی و فرکانسی در عمل مقیاس گذاری. 5شکل 

  پیاده سازی مدل ریاضی در فضای رسانه   - 5
، )ریه گسستهتبدیل فو( DFTیابی به هدف، ابتدا ویژگی  برای دست

گردد که این ویژگی پس از انجام  استخراج شده و به نوعی اثبات می
ای که معیار  تعداد بسیار زیادی از تغییرات ناشی از تبدیالت هندسی

در نتیجه ویژگی . اند، بدون تغییر خواهد ماند مطرح شده را رعایت نموده
DFT های  پارامتر توان به عنوان کانالی تصور نمود که اطالعات و را می

را حمل  wrهای مرجع یا  الزم پروسه مانند محل قرارگیری طرح
رابطه برای تصویری با ابعاد داده شده به صورت  DFTویژگی . نماید می

  :]13[خواهد بود )5(

)5(  
),(),(

10,10),,(:

]10,10),,([:

2121

221121

22112121

kkXnnX
NkNkkkXDFT

NnNnnnXNN

↔
−≤≤−≤≤

↓

−≤≤−≤≤×

 

ها و بازگشت به شکل رسم شده برای  با در نظر گرفتن این پیش زمینه
نسبت به   Cx , Wrتوجه به ثابت ماندن بردارهایفضای رسانه با 

محورهای مختصات منتقل شده در راستای افقی و عمودی، هیچ گونه 
نگاره که با اغتشاشی از نوع انتقال مواجه  تغییری در تصویر نهاییِ نهان

  . گردد، رخ نخواهد داد می
بدین ها است،  علت تاکید ویژه بر دو بردار مذکور، اهمیت زاویه بین آن

معرفی ) 1(صورت که میزان روشنایی پیکسل مورد نظر که در رابطه 
توجه ) 6(برای توضیح بیشتر به رابطه است،  Өگردید، تابعی از زاویه 

  . نمائید

)6(  NCoswcwc
N

wcZ rrrC /)|||(|.1),( 0001 θ==  

 
 نگاره های موفق نهان محدوده احتمالی جاسازی. 6شکل 

 Wrبر بردار  C0ردار در چرخش با توجه به عدم خاصیت عمود بودن ب
می توان با وجود اغتشاش وارده  Ө – 90تنها به اندازه این تقریب یعنی 

این میزان به صورت  ]7[در (نگاری را نمود  ادعایِ سالمتِ عملیاتِ نهان
پیشنهاد شده و نتایجی نیز  به صورت شبیه سازی ارائه  5°تخمینی 

 Өمقدار به متمم زاویه  شده است، اما تاکید این مقاله به وابستگی این
  ).استوار است

باشد که به علت اعمال ضرایبی بر  هایی می گذاری جزو اغتشاش مقیاس
با توجه به اینکه . دهد ها را تغییر می بردارها، قدر مطلق اندازه آن

محدوده میزان صحت قابل قبول تاثیر اساسی در تعیین مقدار اشتراکی 
گردد، با عملیات  عیین میت) 7(دو ناحیه داشته و بوسیله رابطه 

  . کند گذاری تغییر نمی مقیاس

)7(  ∑ −
= N

i

mse

icicN
ccD

2
21

21

])[][(

1),(  
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نگاره  نهان(های موفق  جاسازی نشان دهنده ای که احتمال ناحیه
نگاری قابلیت اکتشاف  ها توسط الگوریتم نهان جاسازی شده در آن

 rدر آن  محاسبه نمود، که) 8(بوسیله رابطه  باشد را می توان) دارند
نمادینی  بیانِ. mseNτ: طبق تعریف متوسط مربع خطا برابر است با

  .نشان داده شده است) 6(از این فضا در شکل 

)8(  3
0

2
00

32

3
4)|||

3
1)()( 00 rCosrddrSinrswP r πθϕθϕθ θπ −××== ∫∫∫  

 نتیجه گیری   -6
ها  ای که بتوان بر مبنای آن وجود معیارهای از پیش تعیین شده

ه نگاری ارائ ریِ سطح ایمنی عملیات نهانایی را برای ماندگاهاستاندار
هر چند در صورت رخداد حمالت . باشد نمود، دارای مزایای فراوانی می

استخراج  ها پیچیده باید بتوان ترکیبی از استانداردهای پایه را از آن
سازی عملیاتی معکوس جهت جلوگیری  و تمهیداتی را برای پیاده هنمود

  .رفتهای ممکن  در نظر گ از تخریب
در  های درگیر در این مقاله با ارائه دیدگاهی هندسی از محیط پیکسل

 نواحی تشخیص و صحتِ مشترکِ و محاسبه نقاطِ نگاری فرآیند نهان
گیری از دو ناحیه فضایی و فرکانسی، تاکیدی بر نتایج  قابل قبول با بهره

های موجود در زمینه معیارهای امنیتی  تقریبی حاصل از شبیه سازی
در حیطه تلفیقی دو  تحقیقاز جمله مزایای . ارائه شده است ،نگاره هانن

توان به این مورد اشاره نمود که درجات  حوزه فضایی و فرکانسی می
و ) حوزه تبدیل(باالتر فرکانسی در برابر حمالت آسیب کمتری می بینند 

ه با حمالت تر فرکانسی در صورت استفاده در زمان مواج درجات پایین
  ).حوزه فضایی(نمودن دچار آسیب کمتری خواهند شد صاف
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