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در مورد بسياري از اين . ده استهاي كم ارزش تصوير ارائه گرديهاي متعددي براي اختفاء اطالعات در بيتتا كنون روش :چکيده

آيد ابزاري براي اجراي هاي آماري بر پايه تغييراتي كه در هيستوگرام تصاوير بوجود ميتحليل. ها حمالت موفقي وجود داردروش
ه هاي كم ارزش تصوير براي جاسازي اطالعات استفادهاي پنهان نگاري به نوعي از بيتدر بسياري از روش. چنين حمالتي است

توان وجود  ميپديده جفت شدن با استفاده از .گرددهاي مجاور در هيستوگرام تصوير ميشده است كه موجب جفت شدن ستون
هايي از هيستوگرام كه با يكديگر توان ستوندر اين مقاله راهكاري ارائه شده است كه مي. هاي حتي با حجم كم را كشف كردداده

 .توان ناكام گذاشتبه اين ترتيب بسياري از حمالت مبتي بر هستوگرام را مي. نده مخفي كردشوند را از ديد حمله كنجفت مي
  ، پوشانه، گنجانههيستوگرامپنهان نگاري، پنهان شكني، : ليديك يواژه ها

  
  مقدمه  -۱

 هنر برقراري ارتباط پنهان است و هدف آن پنهان ١پنهان نگاري
 است رسانهدن پيام در يک کردن وجود ارتباط به وسيله قرار دا

کمترين تغيير قابل کشف را در آن ايجاد نمايد و  اي که به گونه
نتوان موجوديت پيام پنهان در رسانه را حتي به صورت احتمالي 

اي كه براي پنهان نگاري  اصطالحاً به رسانه.]۱[آشكار ساخت
  .گويند مي٢شود پوشانهاستفاده مي

نبايد اشتباه   ٣نقش نگاري يا تهپنهان نگاري را با رمز نگاري
در رمز نگاري هدف اختفاء محتويات پيام است و نه به . گرفت

                                                
1 Steganography 
2 Cover media 
3 Watermarking 

اما در پنهان نگاري هدف مخفي كردن هر , طور كلي وجود پيام
در ته نقش نگاري پوشانه . اي از وجود پيام است گونه نشانه

اي  بايد مورد محافظت قرار گيرد اما در پنهان نگاري داده،خود
كه قرار است جاسازي شود بايد تحت حفاظت قرار گيرد و 

  .]١[پوشانه مهم نيست
 بستر خوبي موسيقيهاي ديجيتالي مانند تصوير يا فيلم يا رسانه

به دليل گستردگي استفاده . اندرا براي پنهان نگاري ايجاد كرده
ها، روشهاي بسيار زيادي براي پنهان نگاري در از تصاوير رايانه

پنهان نگاري در تصاوير به طور كلي . ارائه گرديده استتصاوير 
هاي روش. گيرد صورت مي٥ و حوزه تبديل٤در دو حوزه مكاني

                                                
4 Spatial 
5 Transform  
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٢٨٠

مختلفي براي جاسازي در حوزه مكاني ارائه شده است كه 
براي . توان مالحظه نمودمي] ٢-٥[هاي آنها را در مراجع نمونه

عددي ارائه شده هاي متي تبديل نيز روشپنهان نگاري در حوزه
  . به آنها دسترسي يافت] ٢،٣ ،٦-٩[توان در مراجع است كه مي

نگاري در تصوير از الگوريتم  هاي پنهان به طور کلي روش
. اند ها تشکيل شده  بيت٧ و الگوريتم استخراج٦جاسازي

به تصوير مورد استفاده براي پنهان نگاري، همانگونه كه ذكر شد 
 به تصويري که در اثر قرار دادن پيام نهمچني .گويند مي٨پوشانه

 ٩آيد، گنجانه به وسيله الگوريتم جاسازي به دست مي
 .]١٠[گوييم مي

ترين روش پنهان هاي مختلف پنهان نگاري سادهدر بين روش
ها هاي كم ارزش فضاي پيكسلها در بيتنگاري، جاگذاري داده

ز فشرده اي كه بايد جاسازي شود پس ادر اين روش، داده. است
 ١٠سازي و رمز شدن، بوسيله يك توليد كننده اعداد شبه تصادفي

اين . شودهاي كم ارزش تصوير جاگذاري ميكليد دار در بيت
كند به طوري كه در مواردي روش ظرفيت زيادي را ايجاد مي

حجم % ٥٥توان تا بدون آنكه چشم متوجه جاسازي شود مي
  ].٥،١١[فايل تصوير را با داده پر كرد

 كه حمالت  اشاره خواهيم كردهاييدر ادامه به برخي از روش
-هاي كم ارزش تصاوير صورت دادهموفقي به جاسازي در بيت

  .اند
هاي پنهان نگاريي كه   در مورد الگوريتم]١٢[وستفلد و فيتزمن

هاي كم ارزش پيكسلهاي تصوير را به صورت پشت سرهم  بيت
 Chiآزمون فاده از كنند با است براي جاسازي استفاده مي

squareاين روش بر اساس بوجود . روش دقيقي ارائه كرد 
ها در تصوير برابر  هايي كه تعداد رخداد آن آمدن جفت روشنايي

در صورتي كه از تمام ظرفيت . كند  عمل مي(POV11)است 
ها به صورت شبه تصادفي در تصوير  استفاده نشود و داده

   اين روش را]٣[پرووس. نداردپراكنده باشند اين روش كارايي 

به صورت تصادفي در  ها که دادهشرايطي اصالح كرد براي 
  .گيرند تصوير قرار مي

                                                
6  Embedding  
7  Extraction 
8 Cover medium 
9  Stego image 
10 Pseudo random 
11 Pair Of Values 

 معروف است براي  RSرا که به حمله روشي ]١٣[فردريک
اين  . در فضاي پيکسلي معرفي كردLSBپنهان شكني روش 

 و ١٢هاي عادي روش بر اساس خصوصيات گروه پيكسل
ات آنها در اثر جاسازي عمل كرده و دقت  و تغيير١٣غيرعادي

اين روش حمله را در حوزه . زيادي در كشف پنهان نگاري دارد
تواند پنهان نگاري كمتر از دهد و ميها انجام ميمكاني پيكسل

  . يك درصد را نيز كشف كند
 را براي پنهان شكني GEFRروشي به نام  ]١٤[ژي و ديگران 

ساس شيب نرخ تغييرات  ارائه دادند كه بر اLSBروش 
كند و قادر است  عمل ميLSBهاي  موجود در بيت١٤انرژي

  . هاي با نرخ كم را نيز كشف كندجاسازي
گردد و  ابتدا از تصوير تبديل موجك اخذ مي]٨[در مرجع 

هاي كم ارزش تبديل موجك جاسازي صورت سپس در بيت
ت با مقدار ضريب صوروفقي اين جاسازي به صورت . گيردمي
گيرد به صورتي كه هرچه قدر مطلق ضريب بدست آمده مي

در . گرددبزرگتر باشد مقدار بيشتري داده در آن جاسازي مي
در . گرددضرائبي كه قدرمطلق كمي دارند چيزي جاسازي نمي

 نشان داده شده است كه چنين رويكردي باعث ]١٥[مرجع 
ان با توگردد و ميتغيير هيستوگرام تبديل موجك تصوير مي

  .  وجود آنرا آشكار نمود]١٢[تغيير روش مرجع 
 روش دقيقي بر اساس تحليل هيستوگرام ارائه ]١٠[در مرجع 

هاي گرديده است كه قادر به كشف وجود داده پنهان در بيت
هاي هيستوگرام به در اين روش ستون. ارزش تصوير استكم

ميزان دو دسته افزايشي و كاهشي طبقه بندي شده و با تحليل 
-افزايش و كاهش آنها وجود داده پنهان در تصوير آشكار مي

.  درصدي را نيز كشف كند٥تواند جاسازي اين روش مي. گردد
ها براي  درصد پيكسل٥بدين معني كه در صورتي كه فقط 

جاسازي استفاده شده باشند اين روش قادر به كشف وجود آن 
  . اكنده شده باشندتوانند در تصوير پرهاي مخفي ميداده. است

هاي  براي پنهان شكني روش جاسازي در بيت]١٦[در مرجع 
ها استفاده شده كم ارزش از هيستوگرام تغييرات محلي پيكسل

مقدار هر پيكسل از پيكسل كناري خود كم شده و از . است

                                                
12 Regular 
13 Singular 
14 Gradient Energy-Flipping Rate  
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تصويري كه بدين ترتيب بدست آمده است هيستوگرام تهيه 
ش تصوير معكوس شده و هاي كم ارزسپس تمام بيت. شودمي

با استفاده از . آيدها بدست ميهيستوگرام تغييرات محلي پيكسل
 موجود است ]١٦[اين دو هيستوگرام و روابطي كه در مرجع 

  . آيد اي كه در تصوير جاسازي شده است بدست مي ميزان داده
در اين مقاله براي پياده سازي روش ارائه شده از تصاوير 

تصاوير . ح روشنايي استفاده شده استسط ٢٥٦خاكستري با 
توان به عنوان سه تصوير  را نيز مي BMPرنگي با قالب 

 در نظر گرفت و روش پيشنهادي را در R,G,Bخاكستري 
  .مورد آنها استفاده نمود

 ابتدا روش پنهان نگاري پيشنهادي و ٢در ادامه مقاله در بخش 
 ٣ آن در بخش پس از. هاي مربوطه بيان خواهد گرديدالگوريتم

نتايج پياده سازي روش پيشنهادي و نتيجه برخي از حمالت به 
 ،نتيجه گيري و مراجع مورد استفادهنهايتا . آن آورده خواهد شد

  .ارائه خواهد شد
 نگاري پيشنهادي روش پنهان-٢

نگاري امن محسوب شود و وجود که يك روش پنهانبراي اين
 به جا گذاشتن رد پاهاي ي پنهان بر مال نشود، بايد ازداده

چه در روش آن. شناخته شده بر روي پوشانه اجتناب کرد
افتد هاي كم ارزش اتفاق ميها در بيتجاگذاري ساده داده
هايي از مقادير است که يکي حاصل از بوجود آمدن جفت

جاگذاري بيت صفر و ديگري حاصل از جاگذاري بيت يك 
ر بيت كم ارزش يك دانيم كه جاسازي بيت صفر دمي. است

iiپيكسل با مقدار روشنايي  2,1280  در مقدار پيكسل ≥>
كند و جاسازي بيت يك در آن باعث تبديل تغييري ايجاد نمي

12مقدار آن به  +iبه همين ترتيب جاسازي بيت .  خواهد شد
12 با مقدار ييك در پيكسل +iغيير نداده و جاسازي  آنرا ت

تغيير خواهد  i2بيت صفر در آن مقدار روشنايي پيكسل را به 
  .  گوياي اين مطلب است١شكل . داد

گردند معموال فشرده شده و رمز شده هايي كه جاسازي ميداده
يكسان .  اميد رياضي بيت يك و صفر برابر است در آنهستند و

هاي صفر و يك باعث جفت شدن عداد بيتبودن اميد رياضي ت
ايجاد شدن اين جفت . گرددهاي مجاور هيستوگرام ميستون

هاي كم مقادير باعث پيدايش حمالتي به پنهان نگاري در بيت
  .]١٠،٤[ارزش تصوير شده است

  

 
 ]۱۰[ها در اثر جاسازي به يكديگرتبديل مقدار پيكسل: ۱شكل 

 بصورت  در موارد فوقواندشكن بتشود پنهانآنچه باعث مي
شکن از اين موفق حمله خود را اجرا كند اطالع داشتن پنهان

ها را از ديد پنهان اگر به طريقي بتوان اين جفت. ها استجفت
شدگي شكن مخفي كرد آن دسته از حمالتي كه بر اساس جفت

پنهان شدن . ناكام خواهند ماند كنندمقادير هيستوگرام عمل مي
 بايد به نوعي باشد كه گيرنده بتواند داده مخفي هااين جفت

در اين مقاله روشي ارائه شده است كه . شده را استخراج كند
براي هر مقدار روشنايي يك جفت شبه تصادفي نزديك به آن 

ها نماينده بيت صفر انتخاب شده و هركدام از اعضاء اين جفت
 شبه اين روش را روش جفت يابي. و يا بيت يك خواهند بود

 يك مثال از ٢در شكل . ايمناميده PRPيا به اختصار  ١٥تصادفي
  .چگونگي جفت يابي شبه تصادفي نشان داده شده است

 
  مثالي از جفت يابي شبه تصادفي: ۲شكل 

 انتخاب ٤ برابر ٠ جفت تصادفي مقدار روشنايي ٢در شكل 
 انتخاب گرديده ٧ برابر ٥شده است و مثال جفت تصادفي مقدار 

در هر جفت دو عدد وجود دارد كه يكي نماينده بيت . است
واضح است كه جفت . صفر و ديگري نماينده بيت يك است

يك سطح روشنايي بايد يك سطح روشنايي نزديك به آن باشد 
زيرا در غير اين صورت ممكن است تصوير از لحاظ حمالت 

 خاكستري يدر صورتي كه در تصوير. پذير گرددبصري آسيب

                                                
15 Pseudo Random  Pairing (PRP) 
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 واحد نيز ي سطح روشنايي، مقدار سطح روشنايي پيكسل٢٥٦با 
در . ]١٧[تواند تغييرات آنرا درك كندتغيير كند چشم انسان نمي

 واحد با ٤اين مقاله سعي شده است جفت يك پيكسل بيش از 
  .آن تفاوت نداشته باشد

  .  نگاري به اين روش شامل مراحل زير استپنهان
  شبه تصادفيايبر اساس دنباله مقادير جديد توليد زوج -١    

  هاي تصوير براي جاسازي انتخاب پيكسل -٢    
هاي توليد ها بر اساس زوججاگذاري مقادير اين پيكسل -٣    

  اي كه قرار است جاسازي  شودشده و داده
  . در ادامه هركدام از مراحل فوق را تشريح خواهيم كرد

 هاي شبه تصادفي توليد زوج١-٢
 نمايش داده شده ۳هاي تصادفي در شكل توليد زوجالگوريتم 

  .است
توليد جفت مقادير به صورت شبه تصادفي به  ۳مطابق شكل 

 ديده ۳همانطور كه در شكل . گيردكمك يك كليد صورت مي
- مقدار دهي ميي توسط كليدPRNG16شود، ابتدا يك مي

 اين كليد را گيرنده نيز بايد بداند تا. (Init Rand(Key))شود
براي هر كدام از . بتواند جفت مقادير تصادفي را توليد كند

 پيدا (P[i]) بايد يك جفت شبه تصادفي(i)سطوح روشنايي
كرده و همچنين مشخص كنيم كه اين سطح روشنايي نماينده 

براي هر كدام از . (V[i])بيت صفر يا نماينده بيت يك است
اين سطوح روشنايي در صورتي كه جفت نداشته باشد يك عدد 

كنيم و به سطح صحيح شبه تصادفي از يك تا چهار توليد مي
افزاييم و آنرا جفت سطح روشنايي مورد روشنايي مورد نظر مي

در صورتي كه سطح روشنايي جديد خود، . كنيمنظر فرض مي
جزئيات . كنيمكار را تكرار ميجفت ديگري باشد دوباره اين 

  . موجود است۳بيشتر در الگوريتم ارائه شده در شكل 
در اين مقاله عدد چهار بكار رفته است تا ميزان تغيرات سطح 

بعد . روشنايي يك پيكسل در اثر جاسازي از چهار بيشتر نباشد
 شبه تصادفي تشكيل شد يكي را نماينده از آن كه يك جفت

و ديگري را نماينده يك فرض ) دد كوچكتردر اينجا ع(صفر 
 V[i] جفت آن و منظور از P[i] منظور از ۳در شكل . كنيممي

  . نماينده آن است i است كه )1 يا0 (مقدار بيتي

                                                
16 Pseudo random number generator 

  
  هاي شبه تصادفيالگوريتم توليد جفت: ۳شكل 

  هاي تصوير براي جاسازي انتخاب پيكسل٢-٢
را در يك تصوير با  بيت داده  nدر صورتي كه بخواهيم مثال 

nNMابعاد  ها را به  جاسازي كنيم بهتر است داده×<
الگوريتم . صورت شبه تصادفي در سطح تصوير پخش كنيم

 نمايش ۴هاي تصوير براي جاسازي در شكل انتخاب پيكسل
هايي اي از پيكسل مجموعه C در اين شكل .داده شده است

استفاده از . ورت خواهد گرفتاست كه جاسازي در آنها ص
 nگردد دقيقا  باعث مي۴الگوريتم نشان داده شده در شكل 

پيكسل از تصوير و به صورت يكنواخت از سطح تصوير 
  .انتخاب گردد
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  ها براي جاسازيالگوريتم انتخاب پيكسل: ۴شكل 

  ها در تصوير جاگذاري داده٣-٢
ير مقادير  نحوه تغي ۵الگوريتم نمايش داده شده در شكل 

  .دهدها براي جاسازي را نشان ميپيكسل

 
  ها براي جاسازينحوه تغيير مقادير پيكسل: ۵شكل 

را با مجموعه هايي كه قرار است در تصوير جاسازي شوند داده
},...,{ 10 −= ndddرا بيت به بيت ها اين داده. دهيم نشان مي

كه از  C[i] ه و براي جاسازي هر بيت يك پيكسلانتخاب كرد
شدت . گيريمدر نظر مي بدست آمده است را ۴طريق شكل 

 نماينده صفر يا يك است I(C[i]) يعني رنگ پيكسل مذكور
 بيتي كه پيكسل مذكور نماينده اگر). ۳مطابق توضيحات شكل (

 اي كه قرار است جاسازي شود با بيت داده(V[L]) آن است
(dدر غير اين صورت دهيم و يكي باشد پيكسل را تغيير نمي 

  . دهيمبجاي پيكسل مذكور جفت آن را قرار مي
هاي جاسازي شده كافي است با استفاده از براي استخراج داده

-هاي تصادفي مناسب را توليد كرده و سپس پيكسلكليد، زوج

پس . اندكه براي جاسازي استفاده شدهكنيم را انتخاب ميهايي 
توان داده سل نماينده آن است مياز آن با دانستن بيتي كه هر پيك

  .پنهان شده را استخراج نمود
   نتايج پياده سازي -٣

دادن کارآيي روش ارائه شده، اين روش در محيط براي نشان
Visual C++ 7تصوير اعمال سازي و بر روي پانزده  پياده

براي نشان دادن امنيت روش پيشنهادي، تعدادي از حمالت . شد
كنند نيز ارزش را بر مال ميهاي كم بيتكه پنهان نگاري در

ها عبارتند روش اين روش. مورد روش پيشنهادي اعمال گرديد
، روش ارائه شده توسط وستفلد ]۱۳[ارائه شده توسط فردريك 

تصوير نشان داده شده . ]۱۴[ و روش ارائه شده در مرجع ]۱۲[
  SunSetبيت در تصوير كيلو  ۴۸۰ حاصل جاسازي ۵در شكل 

  .  پيكسل را نشان داده است۶۰۰*۸۰۰ابعاد با 

 
   و جاسازي با استفاده از تمام ظرفيت  SunSetتصوير : ۵شكل 

 قبل و بعد از جاسازي  RSهاي  به ترتيب دياگرام۷ و ۶شكل 
  . ]۱۳[دهندرا نشان مي
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 RSهاي آيد دياگرام بر مي۷ و ۶همانطور كه از مقايسه شكل 
توانند وجود داده پنهان شده به روش پيشنهادي را كشف نمي
توان به  مي RSهاي براي اطالعات بيشتر در مورد دياگرام. كنند

  . مراجعه كرد]۱۳[مرجع 

 
   قبل از جاسازيRSدياگرام : ۶شكل

 
   بعد از جاسازي RSدياگرام : ۷شكل 

كه  ]۱۲[ حاصل حمله روش ارائه شده در ۹ و ۸در شكل 
را به ترتيب قبل و بعد از جاسازي نشان  است Chi وم به موس
  . دهدمي

  
  %)۱۱( قبل از جاسازي Chiحمله : ۸شكل 

تواند وجود  نميChiشود روش حمله همانطور كه ديده مي
حتي استفاده از روش . داده به روش پيشنهادي را آشكار كند

د  مقدار كمتري را براي وجوChiپيشنهادي باعث گرديده است 

-Chi از نرم افزار Chiبراي اعمال حمله . داده اعالم كند

Square.exeاستفاده كرديم .  

 
  %)۵( بعد از جاسازي  Chiحمله : ۹شكل 

سازي  را پياده ]۱۴[ موجود در مرجع GEFRهمچنين حمله 
 قادر هب كشف حضور داده سري در  GEFRروش . نموديم

زي شده  جاسا PRPتصاويري نشد كه به روش پيشنهادي 
) بدون جاسازي (۵ براي تصوير شكل  GEFRالگوريتم . بودند

بنابراين اين الگوريتم دقت . كرد درصدي را اعالم مي۱۰حضور 
به % ۱۰۰ پس از جاسازي  ۵براي تصوير شكل .  درصد دارد۱۰

. اعالم كرد%  ۷ ميزان وجود داده را  GEFR حمله  PRPروش 
- نميPRPدر به شكست  قا GEFRبه عبارت ديگر، الگوريتم 

  . باشد
در برخي موارد ممكن است جاسازي به روش پيشنهادي باعث 

مقادير بااليي از جاسازي را ) RSمانند (شود تا برخي حمالت 
پس از بررسي اين حالت متوجه شديم چگونگي . كشف كنند

ها و خواص جفت شدن مقادير سطح روشنايي پيكسل
 روش پيشنهادي بسيار موثر هيستوگرام تصوير پوشانه در امنيت

در اين  حالت راه حل آن است كه از تصوير ديگري . است
براي جاسازي استفاده كرده يا آنكه از كليد ديگري براي 
جاسازي استفاده كنيم و به نحوي تغيير كليد را به گيرنده اطالع 

مشخص كردن يك انديس در يك اين كار به سهولت با دهيم 
  . باشد امكان پذير ميه از تصوير گنجانهبانك كليد با استفاد

   نتيجه گيري -٤
 براي (PRP) در اين مقاله روشي با نام جفت يابي تصادفي

هاي ايجاد شده در اثر پنهان نگاري ارائه گرديد كه در آن جفت
 مانع از اين روش. ماندجاسازي از ديد پنهان شكن مخفي مي

در هيستوگرام گردد كه تغييرات خاص موفقيت حمالتي مي
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را براي حمله مورد استفاده ) مانند پديده جفت شدگي(تصوير 
  . دهندقرار مي

روش پيشنهادي و برخي حمالت موجود پياده سازي گرديد و 
، مقاومت روش پيشنهادي در برابر تصاوير متفاوتبا استفاده از 

  . حمالت پياده سازي شده نشان داده شد
نگاري شده حفظ شود در هنگام براي آنكه كيفيت تصوير پنهان 

ها محدود هاي شبه تصادفي، اختالف مقدار زوجتوليد زوج
 در ۴ها را در پياده سازي انجام شده مقدار حداكثر زوج. گرديد

گردد نظر گرفتيم كه از لحاظ حمالت ديداري امن محسوب مي
]۱۷[ .  

در برخي موارد چگونگي جفت شدن مقادير سطح روشنايي 
تعويض تصوير . ر امنيت روش پيشنهادي موثر استها دپيكسل

با استفاده از انديس و بانك (پوشانه يا تغيير كليد جاسازي 
  .دهد امنيت روش را افزايش مي )كليد
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