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شکنی همـواره در تـالش بـرای    نگاری و پنهاندو دانش پنهان :چکیده
نگـاری  های متعددی بـرای پنهـان  تاکنون روش. غلبه بر یکدیگر هستند

هان های پنهای متعددی برای آشکارسازی دادهطور روشها و همینداده
شـکنی،  هـای پنهـان  با اسـتفاده از برخـی روش  . شده ارائه گردیده است

ی پنهان شده در تصویر به ســادگی آشـکار گردیـده و روش    وجود داده
اما در برخــی دیگـر از   . انجامدنگاری به شکست میمرتبط با آن پنهـان

نگاری این امـر صورت نپذیرفته و در نتیجه روشی امـن  های پنهانروش
ارزش یکی از روش تطبیق بیت کم. شوندنگاری محـسوب میی پنهانبرا
هاست که در برابر حمالت مطـرح شـده بـر روش جایگـذاری     روش  این

با این وجود یکی از حمـالت مطـرح شـده    . باشدارزش مقاوم میبیت کم
در این . باشدشکنی این روش بر مبنای انحراف مرکز ثقل میبرای پنهان

ئه گردیـده اسـت کـه بـدون کـاهش ظرفیـت و کیفیـت        مقاله روشی ارا
ی حمالتی که بر اساس تحلیـل هیسـتوگرام تصـویر، قصـد     تصویر، کلیه

  .گذاردحمله به این روش را دارند، ناکام می

   HCF،ی پایاپایمعامله شکنی،نگاری، پنهانپنهان :کلیدی واژه های
  مقدمه -1

ترنــت، جوامــع و  امــروزه فراگیــری و رشــد فــراوان اســتفاده از این    
هـای دیجیتـال تشـویق    هـا را بـه برقـراری ارتبـاط از طریـق داده     انسان

در این میان امنیـت ارتباطـات یـک نیـاز مهـم اسـت و هـر        . کرده است
  .شودروزه نیاز به آن بیشتر احساس می

هــای مباحــث امنیــت اطالعــات نگــاری از جملــه شــاخهدانــش پنهــان
شـود کـه   ای فرسـتاده مـی  ونـه نگـاری پیـام سـری بـه گ    در پنهان. است

ــابی و کشــف    ــل ردی ــد و قاب ــایرین مخفــی بمان وجــود آن از چشــم س
ــام   . توســط شــخص ســومی نباشــد  ــه وجــود پی ــران ب ــر شــک دیگ اگ

نگــاری ی پوششــی برانگیختــه شــود، آن روش پنهــانمخفــی در رســانه
 .دچار شکست شده است

ا نگــاری بــی دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد تفــاوت پنهــاننکتــه
ــاخه ــت    ش ــاری اس ــی رمزنگ ــات، یعن ــت اطالع ــری از امنی در . ی دیگ

ــامفهوم  ــایی دیگــران در  مانــدنرمزنگــاری، هــدف صــرفا ن و عــدم توان

ــام اســت   ــوای پی ــه محت ــافتن ب ــز شــده . دســت ی ــام رم    در نتیجــه پی
نگـاری  امـا در پنهـان  . ی نـامرتبط را بـر انگیزانـد   تواند شک گیرنـده می
بـا ایـن توصـیف    . سـایرین مخفـی بمانـد    از دیـد  بایستمیارتباط  اصل

ای موفــق خواهـــد بــود کــه بــه محتــوای  در رمزشــکنی زمــانی حملــه
ای موفــق اســت کــه بــه حملــه شــکنیپیــام پــی ببــرد، امــا در پنهــان

  .بردبوجود ارتباط پی 
 رمزنگـاری  بـه  نسـبت  بیشـتری  امنیـت  نـوعی  بـه  نگـاری پنهان بنابراین

 نـبدیـ  کـرد،  استــفاده  نیـز  هـم  بـا  دو هر از ترکیب توانالبته می .دارد
 ایـن   در کـه  ودـشـ مـی  مخفـی  و سـپس  زـرمـ  ابتـدا  امـپیـ  کـه  ترتیـب 

ـ  متـداول  ایـهـ روش بـه  دیگـر  امنیتـی  یالیـه  صورت یـک   گاریـرمزن

  .شودمی افهـاض
نگــاری تـوان جهــت پنهــان مــیهـای دیجیتــالی  تمــام فرمــت از اگرچـه 

ــا فرمــت  ــود، ام ــار  اســتفاده نم ــن ک ــرای ای ــایی ب ــه نظــر  ه     مناســب ب
منظـور از درجـه   .  ]1[افزونگـی آنهـا بـاالتر باشـد     رسند کـه درجـه  می

غیــر (هــایی اســت کــه دقتــی، بــیش از حــد الزمافزونگــی تعــداد بیــت
ــا توجــه بــه ایــن نکتــه . کننــدمــی را بــرای نمــایش، ارائــه) ضــروری ب

هـا بـرای ایـن امـر مـورد اسـتفاده       بیش از سـایر فرمـت   و تصویر صوت
  .یرندگقرار می

ی اصـلی قرار در دو دسته به طور کلی نگاری در تصویرپنهانهـای روش
ی مکــان و دوم نگــاری در حــوزههــای پنهــاننخســت روش. گیرنــدمــی

   در. گیرنـد ی تبــدیل صـــورت مـی   کـه در حــوزه   هـایی نگاریپنهـان
ــوزه روش ــای ح ــت  ه ــام در بی ــازی پی ــان، جاس ــم ی مک ــای ک     ارزشه

هـای  روش در. ]2،3[گیرنـد ــویر پوشــانه صـورت مـی   های تصپیکسـل
و یـا تبـدیل    DCTهـایی ماننـد   ی تبـدیل، ابتـدا تبـدیل   مبتنی بر حوزه

ی تبدیل جاسـازی موجک بر روی تصویر اعمال شده و سپس در حـوزه
   .]4،5[گیردصورت می

 نگاریهای پنـــهاندر این مقاله ساختار بدین شکل است که ابتدا روش
ضـعف  با توجه به  در ادامهشوند می مطرح در حوزه مکان شکنینپنها و
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پایـاپی تشـریح   نگـاری  پنهـان  ابتکـاری  روششکنی، های پنهانالگوریتم
 .اندسازی آورده شدهنتـایج به دست آمده از شبیه در نهایت واست، شده

 شکنی در حوزه مکاننگاری و پنهانهای پنهانروش -2

ـــان ــاری در روش پنه ـــم ارزشنگ ـــاده ک ــت، س ــرین بی ــرین روش      ت ت
در روش جایگـذاری بیـت کـم    . باشـد نگاری در حـوزه مکـان مـی   پنهان
آنهــا را  2kدر ضــرایبی بــا مقــدار ) صــفر(جایگــذاری بیــت یــک  ارزش
در ضــرایبی بــا مقــدار ) یــک(و جایگــذاری بیــت صــفر  2k+1 (2k)بــه 

2k+1  2آنهـــا را بـــهk (2k+1) ی از ایـــن انحـــوه. کنـــدتبـــدیل مـــی
  .نشان داده شده است) 1(جاسازی در شکل 

هـایی کـه بایـد جاسـازی شـوند ابتـدا فشـرده و سـپس         از آنجا که داده
-بیـت  هـای یـک بـا توزیـع تعــداد     شـوند توزیـع تعــداد بیـت   رمز می

هـا و صـفرها   برابـری تقریبـی تعـداد یـک    . های صفر در آنها برابر اسـت 
ــد جاســازی شــوند  در داده باعــث بوجــود آمــدن جفــت  هــایی کــه بای

 .شودمقادیری با مقداری تقریبا مساوی در هیستوگرام تصویر می

 
  جایگذاری بیت کم ارزش - 1شکل 

هـای متعـددی نظیـر    نگـاری تـا کنـون روش   با توجه بـه نحـوه پنهـان    
ــا  2χروش حملــه  ــرای پنهــانRS و ی ــه شــده ب شــکنی ایــن روش ارائ

     .است
در ) یــک(، جاســازی بیــت صــفر]2[در روش تطبیــق بیــت کــم ارزش 

در مقــدار ) 2i)2i+1ارزش یــک پیکســل بــا مقــدار روشــنایی  بیــت کــم
، آن را )صـفر (کنـد و جاسـازی بیـت یـک     پیکسل تغییـری ایجـاد نمـی   

ــه   ــر ب ــالی براب ــا احتم ــد داد ) 2i±1 )2i+1±1ب ــر خواه ــورد . تغیی در م
شــود و  مقــدار صــفر در صــورت عــدم تطبیــق مقــدار یــک افــزوده مــی

نیـــز در صـــورت عـــدم  255مـــورد مقـــدار روشـــنایی همچنـــین در 
  )2(شکل . شود تطبیق مقدار منفی یک افزوده می

 
  تطبیق بیت کم ارزش -2شکل 

نگــاری برمبنــای تطبیــق بیــت کــم ارزش نســبت بــه  هــای پنهــان روش
ــده و در       روش ــوب ش ــن محس ــم ارزش، ام ــت ک ــذاری بی ــای جایگ ه

هــا، از  نگـاری  انهــای ایـن دسـته از پنهــ   شـکنی  برابـر حمـالت و پنهــان  
بــرخالف روش جایگــذاری بیــت کــم . دهنــد خــود مقاومــت نشــان مــی

شـود   ارزش، در این حالت جفت مقـادیر بـا مقـدار مسـاوی ایجـاد نمـی      
ــل  ــه تحلی ــبت ب ــوردار    و نس ــتری برخ ــت بیش ــومی از مقاوم ــای عم ه

ــتند ــان. هس ــکنی روش پنه ــونده     ش ــع ش ــاش جم ــه از اغتش ــایی ک ه
تـرین و   از مهـم ]. 6[باشـد  یـق مـی  کننـد سـخت و غیـر دق    استفاده مـی 

ــده ــتین ای ــوریتم    نخس ــه الگ ــه ب ــرای حمل ــده ب ــرح ش ــای مط ــای  ه ه
نگــاری مبتنــی بــر تطبیــق بیــت کــم ارزش ، روشــی اســت کــه  پنهــان

ــه شــده اســت] 6[توســط هارمســن  ــه شــکل  . ارائ ایــن روش بعــدها ب
ــده ــه ای ــیم ب ــل تعم ــی و قاب ــومی  ای کل ــل عم ــک روش تحلی ــوان ی عن

ی اصـلی روش هارمسـن،   ایـده . قـین قـرار گرفـت   ی محقمورد اسـتفاده 
هـای مخفـی بـه صـورت نـویز جمـع شـونده        مبتنی بر مدل کردن داده
ــی  ــانه م ــویر پوش ــا تص ــدب ــه   . باش ــدیل فوری ــل تب ــز ثق هارمســن مرک

ــورت    ــه صــ ــتوگرام را بــ هیســ
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ــف       تعریــ

ــ   .کنــدمــی ــه روش تطبیــق بیــت ک م از آنجــایی کــه پنهــان نگــاری ب
ــی  ــث م ــه ارزش باع ــود مولف ــه   ش ــدیل فوری ــاالی تب ــانس ب ــای فرک ه

ــود   ــم ش ــازی ک ــس از جاس ــتوگرام پ ــرم(هیس ــتوگرامن ــدن هیس از ) ش
ــی  ــاوی چب ــی نامس ــات م ــف اثب ــه   ش ــدیل فوری ــل تب ــز ثق ــود مرک ش

ــه  ــتوگرام گنجان ــدیل    ) C(Hs)(هیس ــل تب ــز ثق ــر از مرک ــواره کمت هم
ــانه   ــتوگرام پوشـ ــه هیسـ ــر  ) C(Hc)(فوریـ ــان دیگـ ــه بیـ ــت، بـ  اسـ

( ) ( )s cC H C H< .   ــی ــاس م ــن اس ــر ای ــویر    ب ــی تص ــه راحت ــوان ب ت
گنجانــه را شناســایی کــرد، امــا مشــکل اصــلی آن اســت کــه بــه دلیــل 

تـــوان نگـــاری نمـــیدر دســـت نبـــودن تصـــویر پوشـــانه در پنهـــان
( )cC H  را بــا( )sC H   بــرای  ] 7[انــدرو کــر در  . مقایســه نمــود

ــین زدن )تخم )cC H ــه ــی از نمون ــتفاده م ــویر اس ــرداری از تص ــدب . کن
ــین   ــرای تخمـ ــن روش بـ )در ایـ )cC H  از رویsHــل ــای ، پیکسـ هـ

هــای چهارتــایی در نظــر گرفتـــه شـــده و متوســــط  تصــویر در گــروه
هیســتوگرامی . گیرنــدپیکســـل در نظــر مــیآنهــا را بــه عنــــوان یــک 

Hآیــدمــی دســتکــه از ایــن کــار  بــه بــا انجــام . شــودنامیــده مــی ′
کنــد کــه در تصــاویری کــه در آزمایشــات تجربــی انــدرو کــر ادعــا مــی

ــه    آن ــت، رابط ــه اس ــورت نگرفت ــازی ص ــا جاس )ی ه ) ( )C H C H′≈ 
ــو  ــا در م ــرار اســت، ام ــه دارای دادهبرق ــانرد تصــاویری ک شــده ی پنه

): باشـــند خـــواهیم داشـــت  مـــی ) ( )C H C H′< . وی مــــــقدار
( ) / ( ')C H C H   را بـــه عنـــوان معیـــاری جدیـــد بـــرای تشـــخیص

  .کندنگاری معرفی میپنهان
 پایاپاینگاری  الگوریتم پنهان -3

نتخــاب تغییــر پیکســل در ایــن الگــوریتم ســعی مــا بــر آن اســت کــه ا
ــه ــورت  ب ــاس      ±1ص ــده و براس ــارج ش ــادفی خ ــت تص ــد از حال واح

ــمیم ــداقل   تص ــری و ح ــن    گی ــد، در ای ــویر باش ــتوگرام تص ــازی هیس س
تصـویر بـه    بـر روش قبل از جاسازی، ابتدا میـزان تغییراتـی کـه پیغـام     

یم و کنـ  کنـد را محاسـبه مـی    روش تطبیق بیـت کـم ارزش ایجـاد مـی    
. گیـریم  برای هـر طیـف روشـنایی ایـن مقـدار را جداگانـه در نظـر مـی        

ــر تصــویر پوشــانه    ــاثیر پیغــام ب ــه شــناختی کــه از ت ــا توجــه ب حــال ب
ــه ــدایت    یافت ــورت ه ــدین ص ــل را ب ــر پیکس ــدار ه ــر در مق ــم تغیی     ای

  :کنیم می
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 دانیم بر اثر تاثیر پیغام بر تصویر به روش تطبیق بیت کم ارزش،  در می

N یکسل با طیف روشنایی پgi  در ، M   1پیکسل با طیـف روشـنایی+gi 
 xاگـر  . تغییـرات خـواهیم داشـت    gi-1پیکسل با طیف روشـنایی   Kدر 

پیکسـل بـا    yو   gi+1بـه طیـف روشـنایی     giپیکسل با طیف روشنایی 
تغییـر پیـدا کنـد،     gi-1به طیف روشـنایی  ) gi )x+y=Nطیف روشنایی 

پیکسـل بـا    xوگرام گنجانه و پوشانه باید برای کمینه شدن تفاوت هیست
ــنایی  ــف روش ــنای   gi+1طی ــف روش ــه طی ــف   yو  giب ــا طی پیکســل ب

  .تغییر پیدا کند giبه طیف روشنای  gi-1روشنایی

این روش تغییرات هیستوگرام را به  پایاپاینگاری ی پنهان ایدهبر مبنای 
ی  گیری کاهش خواهد داد، امـا آنچـه کـه مهـم اسـت نحـوه       طرز چشم

سازی الگوریتم و مدیریت بر معامله متقابل بـین مقـادیر بـا طیـف      پیاده
طرح این موضوع که، شروع معامله و تعامل . روشنایی مختلف خواهد بود

حـائز اهمیـت بـوده و بـر     شـروع شـود،   ) 0، 255(از چه مقداری از بازه 
  .همگرا یا غیرهمگرا بودن الگوریتم تأثیر بسزایی خواهد داشت

  پایاپایسازی الگوریتم  پیاده -4

دست آمده از چاپگرها و اسـکنرها دارای هیسـتوگرام بـه فـرم     تصاویر به
ی با توجه به ویژگی گوسی بودن هیستوگرام اگـر نقطـه  . گوسی هستند
قـرار دهـیم، الگـوریتم    ) 255یـا   0(ها  از کرانه را پایاپای شروع الگوریتم

اما سـؤالی  . همگرا خواهد شد و نرخ تغییرات را بسیار کاهش خواهد داد
یـا   0هـای   شود این است که کدام یـک از کرانـه   مطرح ممکن است  که

انتخاب  با توجه به ویژگی گوسی بودن هیستوگرام تر است؟ مناسب 255
تـأثیر بسـزایی نخواهـد     کـار  ی در نتیجه عمال ، 255یا  0ی شروع نقطه
عنـوان نقطـه    را به 255کرانه  پیشنهادی سازی الگوریتمدر پیاده. داشت

با توجه به مطالب مطرح شده، الگـوریتم   .گیریم شروع مسئله در نظر می
 :کنیم سازی می فاز به صورت زیر پیاده 3را در 

  تعیین میزان تغیرات: فاز اول  1 -4
شود که چه تعداد از  قبل از جاسازی، مشخص میدر این مرحله 

علت عدم  در تصویر به 255تا  0ها با طیف روشنایی بین پیکسل
  .پیکسل نیاز به تغییر دارند LSBتطبیق پیام و 

change [1:256] =0 
for   i = 1 to row 
     for   j = 1 to col 
         if   image (i , j) ≠ msg 
             change (image (i , j)) = change (image (i , j))+1; 
         fi 
     end 
end 

  گیری برای تغییرات  تصمیم: فاز دوم  4-2
در این مرحله، با دانسـتن میـزان تغییـرات بـرای هـر طیـف روشـنایی        

در فاز اول، تغییـر بـرای هـر طیـف روشـنایی را       changeبراساس متغیر 
دو بافر چپ و راسـت در   (gi)وشنایی برای هر طیف ر. کنیم مشخص می

و بـافر   (gi-1)بافر چپ معرف میزان تغییرات کاهشـی . شودنظر گرفته می

طـور کـه   همـان . باشـد مـی  (gi+1)راست معرف میزان تغییرات افزایشـی  
در . باشـد مـی  255ی شروع الگوریتم از طیف روشنایی مطرح شد، نقطه

تنها تغییـر بـه   به ترتیب  255و  0های با مقدار صورت تغییر در پیکسل
بنابراین در طیف روشـنایی صـفر بـافر    . شودمطرح می 254و  1صورت 

  .بافر راست همواره صفر است 255چپ و در طیف روشنایی 
  :سازی به صورت زیر است الگوریتم پیاده

Right- Buffer [0:255] =0;      Left-Buffer [0:255] =0; 
Right- Buffer [255] =0;         Left-Buffer [255] =change [255]; 
 Left-Buffer (0) =0;              Right- Buffer (0) =change (0); 
for i=254 to 1 
    Left-Buffer (i) =change (i)-Right- Buffer (i); 
      if change (i)- left-Buffer(i+1)>0 
      Right-Buffer (i-1) = min (change (i) -Left-Buffer (i+1), change (i-1)); 
       fi 
end           

  جاسازی پیغام و تولید تصویر گنجانه: فاز سوم 4-3
. خـواهیم پیغـام را جاسـازی کنـیم     در این مرحله با دانستن تغییرات می

منظور جاسازی پیغام  این مرحله از الگوریتم در واقع یک درجه آزادی به
ی خود، مقدار پیکسل بـا طیـف   حسب عالقهتواند بر باشد و کاربر می می

را که نیاز به تغییر دارد یک واحد اضافه و یا یک واحد کـم   (gi)روشنایی 
توانند به صورت یک واحـد  هایی که میپیکسل تعداد البته حداکثر. کند

تعداد  حداکثر بافر راست و با برابر) (gi)با طیف روشنایی ( افـزایش یابند
بـا طیـف   ( وانند به صورت یک واحد کــاهش یابندتهایی که میپیکسل

  .باشدچپ می با برابر  بافــر) (gi)روشنایی 
صورت تصادفی نشان داده  ای از این جاسازی بهدر الگوریتم زیر نحوه

.شده است  
for i  = 1 to  row 
       for j = 1 to  col 
           if LSB (image ( i , j)) ≠ msg 
                 r = rand;          if 

 
r  <= ( Left-Buffer [image( i , j)]) /                                                                                 

                     ( Left-Buffer [image( i , j)] + Right- Buffer[image( i , j)]) 
                    Stego-image (i, j) = image (i, j)-1; 
      Left-Buffer (image (i, j)) = Left-Buffer (image ( i , j))-1; 
            else  
                    Stego-image ( i , j) = image ( i , j)+1;      
                   Right- Buffer (image (i, j)) = Right- Buffer (image (i, j))-1; 
             fi 
             Stego-image (i, j) = image (i, j); 
        fi 
      end 
end 

  سازینتایج حاصل از پیاده  - 5
به منظور تست و ارزیابی برای صد تصـویر   پایاپاینگاری الگوریتم پنهان

PNG  در هـر بـار نتـایج حاصـل از مقـدار     . قرار گرفـت  تستموردHCF 
تطبیق بیـت کـم ارزش مـورد بررسـی قـرار       و نسبت به روشاستخراج 

نزدیکـی و مشـابهت دو هیسـتوگرام را     ی است کـه معیار HCFپارامتر  .گرفت
متر کمتـر باشـد، نزدیکـی و    اهر چقدر مقـدار ایـن پـار   . سنجند می آن براساس
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صورت زیـر تعریـف    به HCFپارامتر  .مشابهت دو هیستوگرام به هم بیشتر است
255                                          :شود می 2HCF (hc(i) hs(i))

i 0
= −∑

=

                                              

معـرف هیسـتوگرام تصـویر     hsهیسـتوگرام تصـویر پوشـانه و     hcدر این رابطه 
  .گنجانه است

رفت همـواره بـا   طور که انتظار مینتایج حاصل از تست و ارزیابی همان 
در مقایسه با روش تطبیق بیت کم  ،نگاریپنهان و کیفیت ظرفیت حفظ
. دارای حداقل میزان تغییرات در هیستوگرام و امنیت بـاالتر بـود   ،ارزش

تصویر نمونه در جدول  چهارسازی برای پیاده برای نمونه نتایج حاصل از
  . شده استنشان داده ) 1(

HCF 
Capacity 

(bit) 
HCF 

Capacity 

(bit) 

169.84 65536 613.04 65536 Lena(256×256) 

145.07 65536 517.15 65536 Camera(256×256) 

160.89 65536 462.88 65536 Baboon(256×256) 
179.3 65536 266.27 65536 Barb(256×256) 

  1جدول 

در روش  حاصل از تفاوت هیستوگرام تصویر گنجانه و پوشانهنتایج 
انی نسبت به روش تطبیق بیت کم پیشنهادی دارای اختالف فراو

هیستوگرام تصویر  تفاوت ای ازنمونه) 3( در شکل .باشدارزش می
روش پایاپای و تطبیق بیت کم ارزش برای تصویر  در گنجانه و پوشانه

Lena طور که از شکل پیداست به کمک  همان. نشان داده شده است
 .دهیم ایم نرخ تغییرات را بسیار کاهش توانسته پایاپایروش 

 
 )Reciprocity: پائین LSB-M:باال( تفاوت هیستوگرام تصویر گنجانه و پوشانه -3شکل 

  گیرینتیجه  -6
نســبت بــه  نگــاری برمبنــای تطبیــق بیــت کــم ارزش پنهــان هــای روش
های جایگـذاری بیـت کـم ارزش، امـن محسـوب شـده و در برابـر         روش

ها، از خود مقاومـت   رینگا های این دسته از پنهان شکنی حمالت و پنهان
نگاری بر مبنای تحلیل های پنهان این روش شکنی پنهان. دهند نشان می

هـای   شـکنی در این مقاله به منظور غلبه بر پنهـان . باشدهیستوگرام می
نگاری پایاپـای را  مطرح بر مبنای تحلیل هیستوگرام، روشی به نام پنهان

وگرام تصـویر پوشـانه و   ارائه کردیم که با حداقل سـازی اخـتالف هیسـت   
را افـزایش و   نگاری تطبیـق بیـت کـم ارزش    پنهان  روشگنجانه، امنیت 

 .گذاردکلیه حمالت مطرح بر پایه تحلیل هیستوگرام را ناکام می
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