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هاي دیجیتالی بحث امنیت را ارتباط روزافزون از طریق رسانه :چكيده
پنهان نگاري روشی براي پنهـان  . از اهمیت زیادي برخوردار کرده است

اختفـاء اطالعـات در   . کردن ارتباط از طریق یک رسانه پوششـی اسـت  
ترین ستفادهجذابیت زیادي دارد زیرا این نوع تصاویر پر ا JPEGتصاویر 

کشـف حضـور   بسیاري براي هاي روش. تصاویر بر روي اینترنت هستند
 و دقت زیادي نیز دارند وجود دارد که JPEGاطالعات پنهان در فرمت 

با اتالف بـودن  . تا کنون روشی که بتوان آنرا امن نامید ارائه نشده است
ویر و آثاري که این نوع فشرده سازي بر روي تصا  JPEGفشرده سازي 

تا نتوان از حـوزه مکـانی بـراي جاسـازي     گذارد باعث گردیده است می
نیز به  JPEG الگوریتم  DCTضرائب جاسازي در . براحتی استفاده کرد

در این مقالـه روشـی   . هر روشی که ارائه شده است کشف گردیده است
 JPEGبازگشتی براي جاسازي در حوزه تبدیل قبل از فشـرده سـازي   

 JPEGکه از بلوك بندي غیر از بلوك بندي معمـول در  ارائه شده است 
  JPEGگیرد که فشرده سازي جاسازي طوري انجام می. کنداستفاده می

ایـن  . هـا نشـود  باعث بوجود آمدن هیچ خطایی در زمان استخراج داده
  . گردد امنیت و ظرفیت روش، در حد خوبی باشدخواص باعث می

 يجاسـاز  – JPEG - یشـکن پنهـان  – ينگـار پنهان: كلمات كليدي
  یبلوک

  مقدمه - ۱
ک رسـانه  یـ تحت اسـتتار   يام سریک پیعلم ارسال  1نگاريپنهان

کمترین تغییر قابـل کشـف را در آن ایجـاد     اي که است به گونهحامل 
پوشاندن وجود ارتباط است کـه   نگاريگر، هدف پنهانیان دیبه ب. نماید

 ].2[سازدیم ید ناظر مخفیرا از د یام اصلیپ
نگاري آن است کـه در رمزنگـاري هـدف    رمزنگاري و پنهان فاوتت

در مواردي کـه  . طور کلی وجود پیام اختفاء محتویات پیام است و نه به
تبادل اطالعات رمز شده مشکل آفرین است باید وجود ارتبـاط پنهـان   

 ].3[گردد

 هنر کشف وجود ارتباط پنهان است 2یشکنپنهان، نگاريپنهاندر برابر 
  .است ير عادیداده از تصاو ير حاوین تصاویز دادن بیآن تم و هدف
از اختفاء  يار شاخهینگاري، زز مانند پنهانین 3ينگارنقش ته

 ير برایدر تصو 4نقشته يرود که جهت جاسازیاطالعات به شمار م
-نجا برخالف پنهانیدر ا. داردکاربرد ت یو مالکت یمقاصد احراز هو
نقش را کامل حامل ته يهاتیب یه تمامرندیست گینگاري، الزم ن

 یشده تا حد مطلوب يداده جاسازرود یافت کند، در عوض انتظار میدر
روش  Chi squareکنند با استفاده از تست  جاسازي استفاده میدر 

ري یاین روش بر اساس به وجود آمدن جفت مقاد .دقیقی ارائه کردند
 .کند ل میعم (POV7)که تعداد رخداد آنها برابر است 
 F5ارائه داده بود الگوریتم ] 5[اي که در وستفلد براي غلبه بر حمله

هاي او در این روش به جاي جایگزینی پیام در بیت. را ارائه کرد] 6[
ارزش ضرایب، مقادیر واقعی ضریب را به اندازه یک واحد کاهش  کم
که این روش به دلیل آن. دهد دهد و سپس عمل جاسازي را انجام می می

POV کند نسبت به حمله مذکور مقاوم است تولید نمی. 
 JPEGدر تصاویر با فرمت  F5روشی را براي حمله به ] 7[فردریک

 DCTارائه کرده است که اساس آن بر پایه مقایسه هیستوگرام ضرایب 
او براي رسیدن به هیستوگرام پوشانه . باشد می گنجانهدر پوشانه و 

پیکسل به سمت باال و چپ شیفت داده و  4 تصویر میزبان را به اندازه
هیستوگرام بدست . کند را بر روي آن اعمال می JPEGفشرده سازي 

تصویر مذکور بسیار شبیه هیستوگرام پوشانه  DCTآمده از ضرائب 
  .است

را براي جاسازي ارائه کرد که  OutGuessروشی به نام ] 8[پرووس
تعدادي دیگر براي  براي جاسازي و DCTدر آن تعدادي از ضرائب 
در این صورت روشهایی که از تغییرات . روند تصحیح هیستوگرام بکار می

    پیام  توانند وجود کنند نمی هیستوگرام براي کشف جاسازي استفاده می
1 Steganography 
2 Steganalysis  
3 Watermarking   
4 Watermark 
5 Cover image 
6 Stego image 
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تغییر  DCT در OutGuessاینکه   به  با توجه. کنند  کشف را  پنهان 
اثـر بلـوکی   ( 8×8هـاي   کند، میزان ناپیوستگی در مرز بـالك  ایجاد می

بـا اسـتفاده از    اثرن یااز افزایش  ]9[فردریک . یابد افزایش می) 8شدن
براي حمله به ایـن الگـوریتم اسـتفاده     ،]F5 ]7ه به حمله یشب ياحمله

ر یمربوط به تصو يک پارامتر آماریسه یم مقانجا باز هیدر ا .کرده است
ص یار تشـخ یـ مع OutGuess ر توسطیشده آن تصو يآزمون و جاساز

  .است
ده یـ ارائـه گرد  JPEG یشـکن پنهـان  يبرا یعموم یروش] 10[در 

ابـد  ییر مـ ییتغ یبه صورت هندس JPEG یمکان ياست که در آن فضا
بـه  جه ساختار ینتدر . شودیوسپس دوباره فشرده م) ریمثال برش تصو(

رات ییتغ يریگبا اندازه. شودیشکسته م 9يسازيوجود آمده در اثر چند
  .شده به دست آوردياز داده جاساز ینیتوان تخمیبه وجود آمده م

اسـتخراج   JPEGر یمشخصه خاص از تصاو يابتدا تعداد] 11[در 
نه ن پوشانه و گنجایز بیتما يبرا یخط 10کنندهيبندک دستهیشده، از 
که  يریتصوگنجانه و  DCTب یها از ضران مشخصهیا. شودیاستفاده م
د اسـتخراج  یـ آیمجدد به دست مـ  يساز، برش و فشرده11ییاز بازگشا

محاسـبه   DCTب یضـرا  يها از رومشخصه یاز آنجا که تمام .گرددیم
 يریـ گگونـاگون را انـدازه   يهابه روش ير جاسازیتوان تأثیشود، میم

  .کرد
ارائه شـده کـه قـادر اسـت      12کننده کور يبندک دستهی] 12[در 

ز مشخص یکار رفته را نبه يص وجود داده، روش جاسازیعالوه بر تشخ
بـردار   23از  ينگـار ص روش پنهـان یتشخ يک براینجا فردریدر ا. کند

ن یـ تعـداد ا  ]13[ مرجـع  نویسـندگان . مشخصه اسـتفاده کـرده اسـت   
که  یها و مشکالتبستمسائل، بن .نداش دادهیافزا 274ها را به مشخصه

] 14[ل در یوجود دارد به تفص JPEGر با قالب یدر تصاو يجاساز يبرا
 .شده است یبررس

ل یتبـد  ين در فضـا یش از ای، پیبلوک يک جاسازیاستفاده از تکن
، JPEGدر قالب  استفاده ياما برا ].1[استفاده شده است  BMPر یتصاو

د در مقابل یشده بانکه داده پنهانیاول ا. شوندیمطرح م يدیمسائل جد
گـر  یر باشـد و د یپذمقاوم و کامال برگشت که بااتالف است يسازفشرده

، JPEG يهـا مشخصـه  يبـر رو ق یـ ل حمالت متنوع و دقینکه به دلیا
  .ر دهدییش از حد تغیرا ب JPEG يهاد مؤلفهینبا يجاساز

هاي ذکـر  روشکه برخالف تمام  شوددر این مقاله روشی ارائه می
به صورت امن  JPEGنگاري را در فضاي تبدیل جدیدي در پنهان شده،

  .دهدانجام می
 ينگـار پنهـان "، روش پشـنهادي بـا عنـوان    2در بخش ادامه،  در
کنیم و آنرا به اختصـار  می یفرا معر JPEG"13ر یامن در تصاو يهمگرا
CSSJ تم یگـور ال يهـا پـارامتر  انتخـاب  یونگ، چگ3در بخش . نامیممی

این روش ارائه  يساز، نتایج پیاده 4در بخش  .ردیگیمورد بحث قرار م
  .آورده شده است 5در بخش  يریگجهیو نت شودمی

  يشنهاديروش پ -۲
پس . ده استیارائه گرد يشنهادیات روش پین بخش ابتدا کلیدر ا
  .ک شرح داده شده استیگانه روش به تفکات مراحل سهیاز آن جزئ

  ات روشيکل -۱- ۲
-یش پردازش قرار میر پوشانه مورد پیروش ارائه شده ابتدا تصو در

 يشـود و جاسـاز  یآن انجام م يرو یلیمستط يرد، سپس بلوك بندیگ
اعمال  يت محل جاسازیبه موقع ا توجهل هر بلوك بیتبد يداده در فضا

ر بودن داده ینان از برگشت پذیجهت اطم ییر نهایسپس تصو. گرددیم
ر حاصل یتصو يبر رو يند جاسازیاز فرایصورت ن شود و دریامتحان م
  .شودیتکرار م

 – JPEGر یدر تصاو ينگار، پنهانCSSJروش  ن مشخصهیترمهم
شبکه اسـت   يبر رو ریتصاو انتقالره و یذخقالب جهت ن یترولتداکه م

بـه   ينگـار پنهان يهااز چالش یکیموجود  يهاکه با توجه به حمله –
در  .قـرار گرفتـه اسـت    یمـورد بررسـ  ] 14[جع رود که در مریشمار م

در  يگـر جاسـاز  ید يهـا ن روش از روشیدر ا يت جاسازیمقابل، ظرف
JPEG تر استنییپا. 

در  ينقش نگارته ين روش با روشهاینجا الزم است به تفاوت ایدر ا
JPEG نقش ته يدر روشهاهمانطور که در مقدمه اشاره شد،  .اشاره کرد

) ته نقش(ر بودن کامل داده یرگشت پذمقاومت، ب تیبه علت اهم ينگار
داده از  100%  در مقابـل در روش ارائـه شـده اسـتخراج    . ستیمطرح ن

ن روش نسـبت بـه   یا يت جاسازین، ظرفیعالوه بر ا. گنجانه الزم است
  .]2[ شتر استیرده به مراتب بهم ينگارته نقش  يروش ها

ات یـ داده شـده و جزئ ش ینما 1شکل در  يپروسه جاساز ینمودار بلوک
  .بعد آورده شده است يهابخشرها در یمتغ یشتر آن  به همراه معرفیب

  ش پردازشيپ-۲- ۲
ب یر از ضـرا یـ غ یلیتبـد  يفضـا در  ينگاراز مشکالت پنهان یکی
DCT  مربوط بهJPEGبه  ، عدم بازگشت کامل داده در مرحله استخراج

ن منظـور الزم  یهمبه . است يسازروش فشردهن یل با اتالف بودن ایدل
  .ردیپردازش قرار گشیمورد پ) 1در شکل  C(است پوشانه 

ت یـ فیار کیـ ابتدا باز و سپس با مع Cر فشرده ین مرحله تصویدر ا
)QF (شـود ین فشرده مـ یمع. QF  ـ ن درصـد  یمبـ  JPEGر یک تصـو ی
-تم فشردهیالگور يسازيب چندیاست و ضراشده فشردهر یتصوت یفیک

  .کندین مییرا تع يساز
بـه   ’Cر یرد و تصویگیانجام م QFبا همان  بار nن عمل یسپس ا

-یم، مینشان ده Ikن تکرار را با یماkر حاصل از یاگر تصو. دیآیدست م
. شودیم Ik+1و  Ikاوت فن عمل سبب کاهش تیا یبه طور کل توان گفت

مستقل (پوشانه  يهاکسلیر پیر مقادییزان تغیرود میجه انتظار میدر نت
ابد یکاهش  یو استخراج دوباره تا حد قابل قبول يپس از جاساز) هاز داد
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ن روش نسـبت بـه   یـ ت ایـ ه امنجـ ش قابـل تو ین امر منجر به افزایکه ا
  .شودیم يحمالت آمار

  يبلوک يجاساز - ۳- ۲
م یتقسـ  B×Aبا ابعـاد   ییهابلوكرا به ر یتصون مرحله ابتدا یدر ا

ل یتبـد  آمـده  بـه دسـت   يهـا بلـوك هر کـدام از  از  .)1شکل (میکنیم
هـا بـه   سپس انتخاب مؤلفه. شودیگرفته م) DCT(گسسته  ینوسیکس

ابـد  ییادامه م ییشود و تا جایانجام م) 2طبق شکل ( یگزاگیصورت ز
  .شود npb14برابر پارامتر  بلوك یانتخاب يکسلهایکه تعداد پ

  
ت در مقابـل  یـ ش امنیو افـزا  بلـوك  DCثابت ماندن سـطح   يبرا

ـ و چنـد مؤلفـه نزد   DCدر مؤلفه  يجاساز ، ازيداریحمالت د ک بـه  ی
 DCشروع از مؤلفه  ياجن منظور به یبه ا. میکن یاجتناب م DCمؤلفه 

ـ مؤلفه شـروع   يبرا يگری، مختصات د)1,1(به مختصات   Startingا ی
Coefficient (sc) 2مثال در شکل  يبرا. مینیگزیبرم ،sc  با مختصات

  .ستانتخاب شده ا 7برابر  npbو ) 3,1(
  

  
 DCT يهاب انتخاب مؤلفهیترت): 2(شکل 

  
 ي، برا)dij(از بلوك  jستون  و iپس از انتخاب مؤلفه سطر 

ر یو به دست آوردن مؤلفه بلوك تصو) mk(ام داده kت یب يجاساز
  :میکن یعمل م 3مطابق شکل ) d`ij(گنجانه 

  

  
  ک مؤلفه یت در یک بی يجاساز یچگونگ): 3(شکل

 
م متناظر با هر مؤلفه است که بسته به یب تقسیضر Cij ،3شکل که در 

اندازه مؤلفه تفاوت دارد،  يمقدار انتظار زینمکان مؤلفه در بلوك و 
                        :توان گفتیم یب خوبیکه با تقر يبطور

                  
E{ abs(dij) } > E{ abs(di j̀`) }      i` > i  ,  j` > j 

 
مورد  C2و  C1ب یدسته ضر دومؤلفه انتخاب شده،  7 يبرا 2در شکل  

  .استفاده قرار گرفته است
انتخـاب شـده، از کـل     يهـا در همـه مؤلفـه   يپس از جاساز

گرفته ) IDCT(گسسته  ینوسیل عکس کسیبلوك تبد يهامؤلفه
ن یگزیه بلوك جایاول يهاکسلیپ ير حاصل در جایشود و مقادیم
ر یافتـه، تصـو  یدامـه  ر این بلوك تصـو یرن روند تا آخیشود که ایم

 .شودیحاصل م یدر خروج `Sو گنجانه  يبازساز یینها

 آزمون گنجانه -۴- ۲
گـر  ینـان از اسـتخراج کامـل داده، بـار د    یاطم ي، برابخشن یادر 

 یرا تکرار کرده، داده را اسـتخراج مـ   DCTم بلوك و اخذ یمراحل تقس
  :هر مؤلفه شامل داده يب به ازاین ترتیبد. میکن
  

m`k = LSB( round(d``ij / Cij) )  
 

 
 CSSJبلوك دياگرام جاسازي به روش : ۱شكل 
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در  d`ijاست و لزوما با  `Sبه دست آمده از  DCTمؤلفه  d``ijکه در آن 
 بـا  يسازاعمال فشردهبه دلیل  ين عدم برابریا .ستیهمان بلوك برابر ن

  .است JPEGاتالف 
، کـل تعـداد   یاصـل  يبه دست آمده با داده  يت هایسه بیبا مقا 

ن یـ کـه ا  یدر صورت. شودیمحاسبه م  m`k≠ mk در آن که  ییهاتیب
ت انجام شده یبا موفق يو جاساز ابدی یان میتم پایعدد صفر باشد الگور

ن یـ ر حاصل از ایتصو يبر رو یبلوک يصورت، جاساز نیر ایدر غ. است
 .شودیاضافه م یکی) iter(ر تکرار یتکرار شده، به متغ )`S( مرحله
را بـه عنـوان    itermaxر یت، متغینهایب تکرارجاد یاجتناب از ا يبرا

که تا قبل  ین درصورتیبنابرا .میریگینه تکرار قابل قبول در نظر میشیب
تم یبـه صـفر همگـرا شـود، الگـور      ت خطـا یـ تکرار، تعداد ب تعدادن یاز ا

ن یـ از ا ن صـورت یـ ر ایـ در غ. ده استیان رسیت به پایبا موفق يجاساز
از نـو   يجاسـاز  يپارامترهـا  یسـت یبا ایـ توان استفاده کـرد  یر نمیتصو

  .شودیم یبررس 3آن در بخش  یشوند که چگونگ يدستکار

  و اثرات آن يجاساز يها پارامتر نييتع - ۳
 پـارامتر ن یچند يدارا يند جاسازیگونه که مشاهده شد، فراهمان

هـا   پـارامتر ن یـ از ا يتعداد. تواند متفاوت باشد یاست که مقدار آنها م
توان با توجه یه را میشوند و بقیدر نظر گرفته مت ثاب ،مستقل از پوشانه

ت یت و امنیظرفمتناظر با  ،هر دسته مقدار خاص .نه کردیبه پوشانه به
بـه   خطـا  يهـا تیتعداد ب ییتواند سبب همگرا یخواهد بود و م ینیمع

 يجـاد مصـالحه بـرا   یا ،هـدف  .شـود بـه صـفر    ییا عدم همگرایو  صفر
 یدر تعـداد معقـول    يبل قبـول جاسـاز  ت قایت و امنیبه ظرف یابیدست

  .تکرار است
 )A,B(اندازه بلوک •
 يداده جاسـاز  يبا تعداد تکرار کمترتر باشد، بلوك بزرگ  چه هر 
گـر،  یاز طـرف د  .انجامـد یت مـ یـ شد و در مقابل به کاهش ظرف خواهد

 )JPEGمربـوط بـه    8×8حالـت خـاص بلـوك    ( 8انتخاب ابعاد مضرب 
-یشـکن ار شدن توسط آن دسته از پنهانش احتمال آشکیمنجر به افزا

هستند  مجاور يهالبه بلوكتفاضل  يریگبر اندازه یشود که مبتن ییها
]11,13 .[  

 
 (CA×B)ميب تقسيضر •
 يهر مؤلفه به ازا يزان دستکارین کننده مییب تعین ضرایاندازه ا 
ر ییـ زان تغیمن اندازه کوچک تر باشد یهر چه ا. ت استیک بی يجاساز

امـا  . ت روش مطلـوب اسـت  یدگاه امنین امر از دیهد بود که اکمتر خوا
اندازه را به مـا   ش ازیدن داده اجازه کوچک کردن بر بویپذلزوم برگشت

 يسازياز داده در مرحله چند ین صورت قسمتیدهد؛ چرا که در اینم
JPEG شودین رفته، استخراج آن با مشکل مواجه میاز ب. 

کـه در   – DCTبلوك  يهاتار مؤلفهگر با توجه به ساخید ياز سو
ست؛ لذا یمعقول ن بیبرابر گرفتن ضرا -ز به آن اشاره شد ین 3-2بخش 
د که یآیمتناسب به دست م يهام با اندازهیب تقسیشامل ضرا یسیماتر
 ین به طور کلیهمچن .شوندیحاصل معموما با آزمون و خطا  آن ریمقاد

م سبب کـاهش تعـداد تکـرار    یب تقسیش اندازه ضرایتوان گفت افزایم
  .از خواهد شدیمورد ن

 )npb(کسل بر بلوکيتعداد پ •
ـ یبرد؛ اما افزایرا باال مت یر ظرفین متغیش ایافزا  ش از حـد  یش ب

ش یو افزا ينگارت پنهانیآن موجب آشکار شدن لبه بلوك و کاهش امن
 .شودیم يتعداد تکرار جاساز

 )sc(مؤلفه شروع •
 ریدورتر انتخـاب شـود، تـأث    DCمؤلفه  ن مؤلفه ازیهر چه مکان ا 

تـوان  یمـ  یبه طور کل و دهدیداده کمتر رخ م يدر اثر جاساز يدارید
احتمـال دارد   یالزم اسـت و حتـ   يشـتر یگفت کـاهش تعـداد تکـرار ب   

  .اد خواهد شدیت زیبه صفر ناممکن شود، اما در عوض امن ییهمگرا
 )JPEG )QFت يفيک •
تم اسـت کـه در   یپردازش الگورش ین پارامتر مربوط به قسمت پیا

زان اتـالف  یـ کنـد و بـا م  یار مـ یـ اخت 100از صفر تا  يعدد یحالت کل
تـر باشـد   بـزرگ  QFهرچـه  . رابطه عکـس دارد  يتم فشرده سازیالگور
د و تعداد تکرار کاهش خواهـد  یآیبه دست م يشتریت بیت و ظرفیامن
 يبـرا  ر بـزرگ ین است که ممکن است مقـاد ین حال مسأله ایبا ا. افتی
  .ز باشدیشک بر انگ) 100مانند (ن پارامتر یا

 )n( ش پردازشيتعداد تکرار پ •
ز وجود دارد که تعداد دفعـات  ین يگریپارامتر د ش پردازشیپدر  

 یدر حالت کل. کندین مییر در آن مرحله را تعیباز و فشرده کردن تصو
بـزرگ   ابد امـا ییاز کاهش میتر باشد تعداد تکرار مورد نبزرگ nهرچه 
  .بر تعداد تکرار ندارد یش از اندازه اثر محسوسیبودن ب
 )itermax(نه تکرار يشيب •

-تر باشد ظرفیت و تکرار افزایش میهرچه اندازه این پارامتر بزرگ
  .کاهش خواهد یافت یابد اما امنیت

  يسازادهيپج ينتا - ۴
 يرو  MATLAB 7بــا اســتفاده از نـرم افــزار   يشـنهاد یروش پ

 parrot یر رنگی، تصوپوشانه يبرا. شد يسازادهیپمونه ر نیتصو يتعداد
ز بـا  یـ گنجانه متناظر ن ).4شکل (انتخاب شده است  271×203با ابعاد 

و  5شـکل  (سه به دست آمده استیدو دسته پارامتر متفاوت جهت مقا
  :ر استیبه شرح ز هر کدامکاررفته در به يهاپارامترر یمقاد که) 6
  

  ۶پارامترهاي شكل            ۵کل پارامتر هاي ش         
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    A = 12 , B = 13            A = 15 , B = 13   
       C1 = C2 = 30                C1 = C2 = 20  

                n = 6                             n = 3 
 

  
  :کسانندیدو گنجانه  ير پارامترهایسا

sc=(2,1)  ,  npb=5  ,  QF=95  ,  itermax=200 
  

 
  يش از جاسازیپ  "parrot"ر یتصو ):4(شکل

  
  يپس از جاساز  "parrot"ر یتصو ):5(شکل

  
  يپس از جاساز  "parrot"ر یتصو ):6(شکل

  
 و bpp 0.0097ب یـ بـه ترت  6و  5شـکل  ت کل استفاده شـده در  یظرف
bpp 0.0079  قرمـز ( از سـه کانـال   یکـ یتنهـا از   ياست و در جاسـاز (

 .است استفاده شده
بر حسب تعداد  ت خطایتعداد بز ین 7م شده در شکل ینمودار ترس

همانگونه  .دهدیتا قبل از صفر شدن نشان مهر دو حالت را ) iter(تکرار
ش ابعـاد  ی، افزامیب تقسیش ضرایبا افزا 6شود در شکل یم که مشاهده

 11بـه   87، تعداد تکرار از )n( پردازششیپ يش ورودیافزاز یو ن بلوك
امـا  . شود که مطلوب اسـت یکم م يزمان جاساز یعنیابد، ییاهش مک
  .شودیتمام م ينگارت پنهانیمت کاهش ظرفین بهبود به قیا

/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/
/

4/

0/ /

04/

1/ /

14/

2/ /

 

 

  
  تعداد تکرار تعداد بیت خطا بر حسب نمودار – 7شکل 

 يشنهادیکه انجام گرفت، حدود پ يسازادهیپ يبا استفاده از تعداد
با در نظـر   -ر یکانال قرمز غالب تصاو استفاده يبرا يجاساز يپارامترها

بـه دسـت آمـد کـه در      –) تعداد تکرار(ت و زمان یر ظرفیگرفتن مقاد
 :آورده شده است 1جدول 

  پارامترها يشنهادیر پیمقاد – 1جدول 
  يشنهادیحدود پ  نام پارامتر

A , B 20و  9ن یب  
C1 , C2  35و  15ن یب  

n  10و  1ن یب  
npb  15و  4ن یب  
QF  100و  90ن یب  
sc   1عرض معموال  – 6تا  2طول از  

itermax  100و زمان موجود، حداقل  یبسته به توان محاسبات  

  يريگجهينت - ۵
-پنهان يهااز چالش یکی JPEGر یداده در تصاو یمخف يجاساز

ده یـ ن کـا بـا ا  یـ ا يامن برا ین مقاله روشیدر ا. رودیبه شمار م ينگار
. ارائه شد JPEGبا ابعاد متفاوت از  يهال بلوكیتبد يدر فضا يجاساز

نـه  یت بهیبودن، قابل ياد و پارامتریز يریل انعطاف پذین روش به دلیا
 يجاساز. داراست اخاصتر ر یتیا مقاصد امنیت باالتر و یظرف يبراشدن 

تواند یتم میا هوشمندتر شدن الگوریو  DCTر از یل غیتبد يدر فضاها
  .نه باشدین زمیدر ا يبعد يهاپژوهش يمبنا

Fig. 5 (iter=87)   
Fig. 6 (iter=11)  
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