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 چكیدُ

ًْاى ًگاری تطبیقی، جاسازی دادُ در تصَیر با تَجِ بِ ٍیژگی ّای سیستن بیٌایی اًساى  است.  در ایتي   در رٍش ّای ایدُ اصلی 

رٍش ّای تطبیقی بسیاری تا بِ حال هعرفی  رٍش ّا در ًَاحی لبِ تصَیر دادُ بیشتری ًسب. بِ ًَاحی یكٌَاخ. جاسازی هی شَد 

ساختار در ایي هقالِ د، اها ٌٌالگَریتن ّای خاص هتفاٍتی برای جاسازی دادُ استفادُ هی ک شدُ اس.  اگرچِ بِ ظاّر ّر کدام از آًْا

  هسی. اصلی تعریف ایي ساختار، اهكاى استفادُ از آى بترای رراحتی یتو رٍش    اس.ارائِ شدُ ّا ایي الگَریتنیكساًی برای توام 

هدل کلی یو شدُ اس. ٍ ًیس بررسی ّای تطبیقی ر در اهٌی. رٍشپاراهترّای هؤث، عالٍُ بر ارائِ یو هدل کلیتطبیقی جدید اس.  

ّای تطبیقتی  از ایي هدل برای هقایسِ اهٌی. تعدادی از رٍش  شدُ اس. برای اًدازُ گیری سطح اهٌی. یو رٍش تطبیقی پیشٌْاد

 هَجَد استفادُ شدُ اس. کِ با ًتایج هَجَد هطابق. دارد 

 کلوات کلیدی

  سازیًگاری تطبیقی، اهٌی.، هدلًْاىی، شكًٌْاىًگاری، ًْاى

 

 

 هقدهِ -1
در تسترّإ دٗد٘تالٖ هَضَعٖ است وِ تمرٗثا در ٗه دّٔ اخ٘ر  ًگارٕ ًْاى

ٕ  ًْااى ّإ  تَخِ تس٘ارٕ از هحمم٘ي را تِ خَد خلة وردُ است. رٍش  ًگاار
پ٘ام ساريٕ در ٗاه رسااًِ     ّاٖٗ ّستٌذ وِ ّذف آًْا پٌْاى وردى ٗهرٍش
است تِ ًحَٕ وِ ٍخَد پ٘ام سريٕ تارإ وساٖ    غَت، تػَٗر، ف٘لن، ... هاًٌذ

ٕ  ًْااى غ٘ر از گ٘رًذُ پ٘ام لاتل وطف ًثاضذ. در هماتل  ، ٍ تارإ وطاف   ًگاار
 ضىٌٖ  تَخَد آهاذُ اسات   ًْاى، داًطٖ تِ ًام ر ٗه رساًِحضَر دادُ پٌْاى د

[1].  
واراٖٗ هٌاسثٖ داضتِ تاضٌذ تاٗستٖ  ًٕگار ًْاى ّإالگَرٗتنترإ اٌٗىِ 

اهٌ٘ت، ظرف٘ت، اخت٘ارٕ تَدى  الساهاتٖ را رعاٗت ًواٌٗذ. اٗي الساهات عثارتٌذ از:
اهٌ٘ات ٍ  ّاا.  دادُ، پ٘چ٘ذگٖ هحاسثاتٖ ون، اهىاى استخراج تذٍى خطإ دادُ

، ّساتٌذ ٍ ّاذف  تماتال تاا ٗىاذٗگر     در ًگارٕ ًْاى ّإالگَرٗتنظرف٘ت در 
 است.تا حذ اهىاى هاوسٗون وردى ّردٍٕ آًْا 

ضاهل دٍ الگَرٗتن خاساازٕ ٍ اساتخراج   در تػَٗر ًگارٕ ًْاىّر رٍش 
ِ  الگَرٗتن خاسازٕ است. ِ  دارد ٍرٍدٕ سا ٕ  دادُ از عثارتٌاذ  وا  تػاَٗر  ،ساري
حاغال  اسات واِ    گٌداًِخرٍخٖ اٗي هرحلِ تػَٗر . خاسازٕ ول٘ذ ٍ پَضاًِ

است وِ تاٗستٖ در واًال ٍ خلَٕ دٗذ احتوالٖ حولاِ   پَضاًِخاسازٕ دادُ در 
ِ  ٍ) خاسازٕ ول٘ذ داضتي تذٍى تتَاًذ ًثاٗذ وٌٌذُ حولِ وٌٌذُ هٌتمل ضَد.  الثتا

هرحلِ خاساازٕ  . ت٘اتذ هخفٖ دادُ ٍخَد از إًطاًِ( الگَرٗتن داًستي فرؼ تا
ٖ غَرت دادُ ًثاٗستٖ زهاى زٗادٕ را طلة وٌذ ٍ تاٗستٖ تتَاًذ در زهاى هعمَل

تا الگَرٗتن خاسازٕ هتٌاظر است. گ٘رًاذُ تاا داضاتي    الگَرٗتن استخراج  گ٘رد.
ٖ گٌداًِتػَٗر ول٘ذ خاسازٕ ٍ  وٌاذ.   ، الذام تِ استخراج دادٓ خاسازٕ ضذُ ها

 .است إ است وِ خاسازٕ ضذُ هحػَل اٗي الگَرٗتن، دادُ
ّإ گًَاگًَٖ ارائِ ضذُ است. ترإ هثال  رٍش ًگارٕ ًْاىوٌَى ترإ تا

گاارٕ در  ًىًْاّإ  را تِ دٍ دستِ عوذُ رٍش ًگارٕ ًْاىّإ  تَاى رٍش هٖ
( DCTّا )هثالً فضإ تػَٗر( ٍ فضإ تثاذٗل )هاثالً تثاذٗالت     فضإ ًوًَِ

ٕ  ًْاى[. در اتتذإ اٗداد داًص 2] تمس٘ن تٌذٕ ورد ي دساتِ تٌاذٕ   ، اٗا ًگاار
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ضىٌٖ، اٗاي دساتِ   ًْاىٍ  ًگارٕ ًْاىهَرد لثَل تَدُ است. تا پ٘طرفت داًص 
 ً٘س هختلف دٗگرٕ ّإتٌذٕ ووتر هَرد استفادُ لرار گرفتِ است. دستِ تٌذٕ

تراساا  رٍش تع٘ا٘ي    ٕ،دساتِ تٌاذ  ٗاه  در  تا تِ حال پ٘طٌْاد ضذُ اسات. 
ِ  دٍ تِ ًگارًْٕاى ّإالگَرٗتن ٘ىسل،در ّر پ ٕظرف٘ت خاساز -رٍش دسات

 .ضذُ است ٘نإ تطث٘مٖ تمسّرٍش ٍ غ٘رتطث٘مٖ ّإ

، ظرف٘ت خاسازٕ ّر پ٘ىسال از  غ٘رتطث٘مًٖگارٕ ًْاىّإ الگَرٗتن در
ّاا ظرف٘ات خاساازٕ ّار تػاَٗر هساتمل از       تػَٗر ثاتت است. در اٗي رٍش

 ّاا، دادُ هاَردً ر در  هحتَإ تػَٗر است. اگرچِ هوىي است در اٗاي رٍش 
تر ضَد، اها تػَٗر پخص ضَد تا وطف تغ٘٘رات اٗداد ضذُ ترإ دضوي سخت

ضَد ٍ ّ٘چ تاَخْٖ  تَزٗع دادُ در تػَٗر هعوَال تِ غَرت تػادفٖ اًدام هٖ
ضاَد. تاِ عثاارت دٗگار در اٗاي      تِ ًَع ًاحِ٘ اًتخاب ضذُ ترإ خاسازٕ ًوٖ

سل دٗگر ّا از ّ٘چ هع٘ارٕ ترإ ترترٕ دادى ٗه پ٘ىسل ًسثت تِ پ٘ىرٍش
 ضَد.استفادُ ًوٖ

تار  ّإ تػَٗر ترإ خاسازٕ هٌاسةرسذ تعضٖ از پ٘ىسلاها تِ ً ر هٖ
، اگر تغ٘٘ارات در  (HVS) ّإ س٘ستن تٌ٘اٖٗ اًساىّستٌذ. تا تَخِ تِ ٍٗژگٖ

تاَاى  ًَاحٖ لثِ تػَٗر رخ دّذ، تأث٘ر ووترٕ تر رٍٕ و٘ف٘ت تػَٗر دارد ٍ هٖ
ٗي ًَع خاساازٕ هَفم٘ات ووتارٕ داضاتِ     اه٘ذٍار تَد وِ حوالت در وطف ا

تاضٌذ. هٌ َر از ًَاحٖ لثِ، ًَاحٖ ضلَغ تػَٗر است وِ تغ٘٘رات زٗادٕ در آًْا 
ٍخَد دارد. در هماتل، اگار دادُ در ًاَاحٖ ٗىٌَاخات تػاَٗر خاساازٕ ضاَد،       
تغ٘٘رات اٗداد ضذُ چطوگ٘رتر است ٍ احتوال وطف دادُ خاسازٕ ضذُ ت٘طتر 

، ًَاحٖ لثِ تػَٗر لاتل٘ت تحول تغ٘٘رات HVSك ٍٗژگٖ ضَد. تٌاتراٗي طثهٖ
ٖ  ت٘طترٕ را دارًذ ٍ ترإ خاسازٕ دادُ هٌاسة -تر ّستٌذ. از طرف دٗگار، ًوا

تَاى در ًَاحٖ ٗىٌَاخت تػَٗر تغ٘٘رات زٗادٕ اٗداد ورد ٍ تاٗذ تا حذاهىاى از 
 ّااٖٗ واِ دادُ هاَردً ر را تراساا     خاسازٕ دادُ در آًْا اختٌاب ضَد. رٍش

 ضًَذ.ّإ تطث٘مٖ ًاه٘ذُ هٖوٌٌذ رٍشدر تػَٗر خاسازٕ هٖ HVSٍٗژگٖ 
. اگرچاِ تاِ   تا تِ حال ارائِ ضذُ استّإ تطث٘مٖ تعذاد زٗادٕ از رٍش

هتفااٍتٖ تارإ خاساازٕ دادُ    ٍ ّاإ خااظ   ظاّر ّر وذام از آًْا الگاَرٗتن 
٘ا٘ي وارد ٍ   تَاى ساختار ٗىساًٖ ترإ تواام آًْاا تع  وردًذ، اها هٖاستفادُ هٖ

وٌٌذ. هسٗات اغالٖ تعرٗاف    ًطاى داد وِ ّوگٖ آًْا از اٗي ساختار پ٘رٍٕ هٖ
اٗي ساختار، اهىاى استفادُ از آى ترإ طراحٖ ٗه رٍش تطث٘مٖ خذٗذ اسات.  
تِ عثارت دٗگر، تا داضتي اٗي ساختار هراحل طراحٖ ٗه رٍش تطث٘مٖ خذٗذ 

 ضَد. تر اًدام هٖٖ راحتضَد ٍ تا استفادُ از اٗي الگَ، اٗي طراحهطخع هٖ
-پس از آضٌاٖٗ تا اٗي ساختار، سَال هْوٖ وِ ّر طراح تا آى رٍترٍ هٖ

    ِ ّاإ  ضَد اٗي است وِ در ّر گام طراحٖ ٗاه رٍش خذٗاذ از ه٘ااى گسٌٗا
اساثتر  إ را اًتخاب وٌذ تا در ًْاٗت رٍش طراحاٖ ضاذُ هٌ  هختلف چِ گسٌِٗ

-ًْاىهماٍهتر تَدى در تراتر حوالت ًگارٕ ًْاىتاضذ. هع٘ار ترترٕ ٗه رٍش 

ّااٖٗ اسات واِ در    ضىٌٖ هَخَد است. تٌاتراٗي طراح تِ دًثال اًدام اًتخاب
-ًْااى ّاإ  ًْاٗت رٍش پ٘طٌْادٕ اهٌ٘ت ت٘طترٕ در هماٗسِ تا دٗگار رٍش 

 ًگارٕ هَخَد داضتِ تاضذ.
ّإ تطث٘ماٖ در  پس از تررسٖ ساختار ٍ ارائِ ٗه هذل ولٖ ترإ رٍش

ّا ٍ چگًَگٖ تاأث٘ر  هَرد پاراهترّإ ّر وذام از اٗي گامدر در اداهِ  ،2تخص 
ٖ   3در تخاص  همادٗر هختلف آًْا تر رٍٕ اهٌ٘ت رٍش ًْاٖٗ  ضاَد.  تحا  ها

ٖ   ،4 در تخص سپس -ٗه هذل ولٖ ترإ اهٌ٘ت ٗه رٍش تطث٘مٖ ارائاِ ها

 ّإ، تا استفادُ از ٗه س٘ستن اهت٘از دّٖ ًوًَِ، اهٌ٘ت رٍش5ضَد. در تخص 
 ضَد.تطث٘مٖ هَخَد را تراسا  هذل ارائِ ضذُ هماٗسِ هٖ

 یقیتطب یرٍش ّاهدل سازی  -2

ّر رٍش ّإ تطث٘مٖ هختلف هٖ تَاى تِ اٗي ًت٘دِ رس٘ذ وِ تا تررسٖ رٍش
 دادُ خاسازٕ ٍ ظرف٘ت تع٘٘ي ّا،تطث٘مٖ ضاهل سِ گام اغلٖ، ٗعٌٖ وطف لثِ

ِ  اسات  اٗي تطث٘مٖ ّإرٍش ٍٗژگٖ هْوترٗي. تاضذهٖ ٖ  تواام  در وا  ًاَاح
 رٍش ٗاه  در گاام  اٍلا٘ي  تٌاتراٗي. ضَدًوٖ خاسازٕ ٗىساًٖ اًذازُ تِ تػَٗر
ٗىٌَاخت تػَٗر است. در هاَرد لثاِ ٗاا     ًَاحٖ ٍ لثِ ًَاحٖ تطخ٘ع تطث٘مٖ

ٕ تػو٘ن تَاىٗىٌَاخت تَدى ٗه ًاحِ٘ تا تَخِ تِ ًَاحٖ اطراف آى هٖ  گ٘ار
 غاَرت  در. تاضاذ  پ٘ىسال  ٗاه  اٗا  تاالن  ٗه تَاًذهٖ ًاحِ٘ از هٌ َر. ورد

ٖ  ٗاه  تاٗذ پ٘ىسلٖ، رٍش از استفادُ ٕ  ّوسااٗگ . ضاَد  تعرٗاف  پ٘ىسال  تارا
 تاا  هع٘اار  اٗاي  از. ضاَد ه هع٘ار اًدام هٖٗ تراسا  گ٘رٕتػو٘ن اٗي هعوَال
 . ضَدهٖ ٗاد پ٘چ٘ذگٖ هع٘ار عٌَاى

حاغل گام اٍل، اختػاظ ٗه همذار پ٘چ٘ذگٖ تِ ّار ًاح٘اِ از تػاَٗر    
تٌذٕ، ترإ ّر تالن تػَٗر ٗه همذار غَرت استفادُ از ضَُ٘ تالناست. در 

پ٘چ٘ذگٖ هحاسثِ ضذُ است. تاٗذ تا تَخِ تِ همذار پ٘چ٘ذگٖ، ظرف٘ت خاسازٕ 
ٕ ّر تالن هحاسثِ ضَد. اها اگر همذار پ٘چ٘اذگٖ تارإ پ٘ىسال     واًذٗاذ  ّاا

 در خاسازٕ لاتل ت٘ت تعذاد پ٘چ٘ذگٖ همذار تِ تَخِ تا تاٗذ تاضذ، ضذُ هحاسثِ
 هع٘اار  ٗاه  هاَارد  اوثار  در پ٘چ٘ذگٖ هع٘ار. ضَد هطخع واًذٗذ پ٘ىسل ّر

ًاحِ٘ از تػَٗر تاِ ٗاه    ّر خاسازٕ ظرف٘ت تع٘٘ي ترإ تٌاتراٗي. است ًسثٖ
فرهَل ٗا تِ ٗه ٗا چٌذ حذآستاًِ ً٘از است، تا تا استفادُ از آًْا تتَاى در هَرد 

 .ورد گ٘رٕظرف٘ت خاسازٕ ّر ًاحِ٘ تػو٘ن
س از سطح تٌذٕ ًَاحٖ تػَٗر ٍ تع٘٘ي ظرف٘ت خاسازٕ ّار واذام از   پ

آًْا، در آخرٗي گام تاٗذ دادُ هَردً ر تِ رٍش هٌاسثٖ در ّر ًاح٘اِ خاساازٕ   
ضَد. لثل از تع٘٘ي رٍش خاسازٕ، تاٗذ تستر خاسازٕ هطخع ضذُ تاضذ. اگر 

 هماذار  ذتَاًهٖ تالن در خاسازٕ تستر تاضذ، ضذُ استفادُ تٌذٕاز رٍش تالن
ٕ پ٘ىسال  ه٘ااى  راتطِ چٌذ ٗا ٗه همذار تالن، ّإپ٘ىسل  ٗاا  ٍ تاالن  ّاا
تاضاذ، هماذار پ٘ىسال     ضذُ استفادُ پ٘ىسلٖ رٍش از اگر. تاضذ دٍ اٗي ترو٘ة

ٕ واًذٗذ ٗا همذار ٗه راتطِ ه٘ااى پ٘ىسال   ٕ پ٘ىسال  ٍ واًذٗاذ  ّاا  درٍى ّاا
 .ضَد استفادُ خاسازٕ تستر عٌَاى تِ تَاًذهٖ دٍ اٗي ترو٘ة ٗا ٍ ّوساٗگٖ

ٖ پس از ضٌاساٖٗ پاراهترّإ هختلف ٗه رٍش تطث٘مٖ،  تاَاى ٗاه   ها
 ٗاه  طراحٖ در تَاًذهٖ هذل اٗي. ّإ تطث٘مٖ ارائِ دادهذل ولٖ ترإ رٍش

ٕ رٍش تواام . ضَد استفادُ الگَ غَرت تِ خذٗذ تطث٘مٖ رٍش ٖ  ّاا  از تطث٘ما
 .وٌٌذهٖ پ٘رٍٕ الگَ اٗي

در ٗاه تػاَٗر    lفرؼ وٌ٘ذ ّذف، خاسازٕ هدوَعاِ دادُ تاِ طاَل    
تا استفادُ از ٗه رٍش تطث٘مٖ است. هدوَعِ دادُ تِ غَرت زٗر ت٘اى  پَضاًِ
 :ضَدهٖ
(1)      *         + 

. هع٘ار اٗي ضَدّإ تطث٘مٖ تِ دٍ دستِ تمس٘ن هٖترإ ت٘اى هذل، رٍش
رٍش تطث٘مٖ است. تٌااتراٗي در اداهاِ، در   تٌذٕ، ًحَُ تعرٗف ًاحِ٘ در تمس٘ن

ّاإ  تٌاذٕ ٍ هاذل رٍش  ّإ تطث٘ماٖ تراساا  تاالن   دٍ تخص هذل رٍش
 .ضَدارائِ هٖتطث٘مٖ تراسا  پ٘ىسل 

 بٌدیّای تطبیقی بالکرٍش -2-1

ضَد. تػَٗر تٌذٕ هّٖإ غ٘رّوپَضاى تمس٘نّا تػَٗر تِ تالندر اٗي رٍش
 ّا تعرٗف ورد:إ از تالنوَعِتِ غَرت هدتَاى هٖرا  گٌداًٍِ  پَضاًِ
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، تعاذاد وال   tدارد.  p×qّاا، اتعااد   ٍ تالن M×N، اتعاد پَضاًِتػَٗر 
ِ ّا در تػَٗر تالن تاالن تاٗاذ در هاَرد ٍضاع٘ت     اسات. تارإ ّار     پَضااً

گ٘ارٕ، هماذار پ٘چ٘اذگٖ ّار     گ٘رٕ ضَد. هع٘ار اٗي تػاو٘ن تػو٘نٗىٌَاختٖ 
 ّإ درٍى ّر تالن است.تالن است. اٗي هع٘ار تاتعٖ از همادٗر پ٘ىسل

(4)                               (  )   (  ) 
تَاًذ تعارٗف هختلفٖ داضتِ تاضذ. هثال ترإ ٗه تالن ضاهل هٖ fتاتع 

 ضَد:هوىي تِ ضىل زٗر تعرٗف هٖ fدٍ پ٘ىسل، ٗىٖ از تَاتع 
(5)    {         }       (  )              

تراسا  همذار پ٘چ٘ذگٖ ّر تاالن، ظرف٘ات خاساازٕ در آى هطاخع     
 ضَد.هٖ
(6)  (  )    (          (  )  ) 

-گ٘رٕ در هَرد ظرف٘ت ّر تالن، طَل دادُ هَرد ً ر ّن هٖدر تػو٘ن

تَاًذ ٗه فرهَل ٗا تعذادٕ حذآستاًِ تاضاذ  هٖ 'fتَاًذ ًمص داضتِ تاضذ. تاتع 
ّاإ  ّا را تراسا  همذار پ٘چ٘ذگٖ تِ ساطَح هختلاف تاا ظرف٘ات    وِ تالن

وٌذ. تعذ از هطخع ضذى ظرف٘ت، تِ ّواى هٖ خاسازٕ هتفاٍت تمس٘ن تٌذٕ
 ضَد.تعذاد ت٘ت از رضتِ دادُ اًتخاب هٖ

(7)   {                 }           (  ) 
در  (.)Embدر گام آخر تاٗذ دادُ اًتخاب ضذُ تا استفادُ از تاتع خاسازٕ 
تالن  ّإتستر هَردً ر خاسازٕ ضَد. خاسازٕ هوىي است در همذار پ٘ىسل

ّإ هَخَد در تالن ٗا ّر تساتر دٗگارٕ   ٗا در همذار ٗه راتطِ ه٘اى پ٘ىسل
ترإ ًطاى دادى تستر هَردً ر تارإ   (  )  اًدام ضَد. تِ ّو٘ي دل٘ل از 

 ّإ هختلف هتفاٍت است.ضَد وِ در رٍشخاسازٕ در ٗه تالن استفادُ هٖ
(8)    (  (  )  )    

  

ّإ تطث٘مٖ هَخَد هتفاٍت است. ترإ ّر تااتع  در رٍش ()Embتاتع 
هٌاسة طراحٖ ضاَد واِ تتَاًاذ دادُ خاساازٕ      ()Extخاسازٕ تاٗذ ٗه تاتع 

 ضذُ را تِ غَرت واهل استخراج وٌذ.
(9)    (  

 )    

 ّای تطبیقی پیكسلی رٍش -2-2

گ٘رٕ ّا، در هَرد ّر پ٘ىسل از تػَٗر تِ غَرت هدسا تػو٘ندر اٗي رٍش
ّا ّستٌذ وِ هدوَعِ إ از پ٘ىسل گٌداًٍِ  پَضاًِضَد. تٌاتراٗي تػَٗر ٖه

 ضًَذ:تِ ضىل زٗر ت٘اى هٖ
(11)    {                 } 
(11)    {                 } 

تَاًذ رًگٖ، سطح خاوسترٕ ٗا س٘اُ ٍ سف٘ذ تاضاذ. در  هٖ پَضاًِتػَٗر 
ّا ٍخَد ًذاضتِ خاسازٕ در توام پ٘ىسلاهىاى ّإ تطث٘مٖ هوىي است رٍش

 ضًَذ:تٌذٕ هّٖا تِ سِ دستِ تمس٘نتاضذ. تٌاتراٗي هدوَعِ پ٘ىسل
(12)   [          ] 

هدوَعِ  ،   ّاٖٗ است وِ واًذٗذ خاسازٕ ّستٌذ.پ٘ىسلهدوَعِ  ،  
ّاإ دٗگار ضاروت    ّاٖٗ است وِ فمط در تعرٗف ّوساٗگٖ پ٘ىسال پ٘ىسل

 ّإ هرخعّا را پ٘ىسلخاسازٕ در آًْا ٍخَد ًذارد. اٗي پ٘ىسل دارًذ ٍ اهىاى
ٖ      پ٘ىسل ،    . ًاهٌذهٖ  ضاَد. ّاٖٗ اسات واِ ّا٘چ اساتفادُ إ از آًْاا ًوا

ضَد. ترإ تع٘٘ي ظرف٘ات  اًدام هٖ   ّإ هدوَعِ خاسازٕ فمط در پ٘ىسل
تاٗذ اتتذا تا استفادُ از ٗاه هع٘اار واِ تااتعٖ از        ّر پ٘ىسل عضَ هدوَعِ 

همذار پ٘ىسل ٍ ٗه ّوساٗگٖ تعرٗف ضذُ آى است، پ٘چ٘ذگٖ ًاح٘اِ ضااهل   
 آى پ٘ىسل هطخع ضَد.

(13)         
                         (    )   (         ) 

     ّاإ ّوسااِٗ   ىسلإ از ّر تعذادٕ از پ٘تَاًذ هدوَعِهٖ      
ّإ هتفاٍتٖ تِ اٗي هٌ َر استفادُ ضاذُ  ّإ هختلف هدوَعِتاضذ. در رٍش

 است. ترإ هثال:
(14)      {      } 
(15)      {             } 
(16)      {                       } 

هَردً ر، ظرف٘ت خاسازٕ تراسا  پ٘چ٘ذگٖ ٗه پ٘ىسل ٍ طَل دادُ        
 ضَد.در آى پ٘ىسل هطخع هٖ

(17)  (    )    (          (    )  ) 
ّاإ خاساازٕ   ّا از حذٍد آستاًِ هتفااٍت تارإ ظرف٘ات   در اوثر رٍش
ضَد. تعذ از هطخع ضذى ظرف٘ت ّر پ٘ىسل، تاِ ّوااى   هختلف استفادُ هٖ

 ضَد.تعذاد ت٘ت از رضتِ دادُ اًتخاب هٖ
(18)   {                 }           (    ) 

ٖ  (.)Embدر گام آخر دادُ اًتخاب ضذُ تا استفادُ از تاتع  -خاسازٕ ها

ّاإ  ضَد. خاسازٕ هوىي است در خَد پ٘ىسل ٗا در هماذار تفااٍت پ٘ىسال   
هَخَد در تالن ّوساٗگٖ ٍ ٗا ّر تستر دٗگرٕ اًداام ضاَد. تٌااتراٗي الساهاا     

 (    )  ضَد. تِ ّوا٘ي دل٘ال از   خاسازٕ در همذار خَد پ٘ىسل اًدام ًوٖ
-ضاَد واِ در رٍش  ترإ ًطاى دادى تستر هَردً ر ترإ خاسازٕ استفادُ هٖ

 ّإ هختلف هتفاٍت است.
(19)    (  (    )  )       

ّإ تطث٘مٖ هَخَد هتفاٍت است. ترإ ّر تااتع  در رٍش ()Embتاتع 
هٌاسة طراحٖ ضاَد واِ تتَاًاذ دادُ خاساازٕ      ()Extاسازٕ تاٗذ ٗه تاتع خ

 ضذُ را تِ غَرت واهل استخراج وٌذ.
(21)    (    )    

 اهٌی.  شٌاسایی پاراهترّای هَثر در  -3
پاراهترّاٖٗ ٍخَد دارد وِ طراحٖ ٗه رٍش تطث٘مٖ در ّر وذام از هراحل 
 تع٘٘ي ًحَُ تِ تطث٘مٖ رٍش ّر عولىرد ٍ ضَد گ٘رٕتاٗذ در هَرد آًْا تػو٘ن

 اٗي ضَدرٍترٍ هٖ آى تا طراح ّر وِ هْوٖ سَال. دارد تستگٖ پاراهترّا اٗي
 چِ هختلف ّإگسٌِٗ ه٘اى از خذٗذ رٍش ٗه طراحٖ گام ّر در وِ است
-ًْاى حوالت تراتر در ضذُ طراحٖ رٍش ًْاٗت در تا وٌذ اًتخاب را إگسٌِٗ

 .تاضذ تراهي دٗگر عثارت تِ ٗا هماٍهتر هَخَد ضىٌٖ
، ٍخَد دارد. اٍل٘ي پااراهتر،  وطف لثِاٍل٘ي گام، ٗعٌٖ  در هؤثر پاراهترسِ 

ترٗي ًمطاِ ضاعفٖ   هْن است. (پ٘ىسلٖ ٗا تٌذٕتعرٗف ًاحِ٘ )تالنگًَگٖ چ
تٌذٕ اساتفادُ ضاَد، ٍالعاا    رسذ اٗي است وِ اگر از ضَُ٘ تالنوِ تِ ً ر هٖ

گ٘رًذ تِ غَرت واهل وِ در هرز ّر تالن لرار هٖ ّاًَٖٗاحٖ اطراف پ٘ىسل
در تع٘٘ي ٗىٌَاخت تَدى ٗا ًثَدى تالن ًمطٖ ًذارًذ ٍ هوىي است هٌدر تاِ  

ّاٖٗ وِ در هارز دٍ تاالن   تطخ٘ع ّإ اضتثاُ ضَد. تعالٍُ هوىي است لثِ

   {              ⌊
   

   
⌋}              

     *                  + 

(2) 

   {  
    

      
     ⌊

   

   
⌋}          

   
  *                  + 

(3) 
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ّوساِٗ لرار دارًذ تذرستٖ ضٌاساٖٗ ًطًَذ ٍ تذٗي ترت٘ة ًَاحٖ لثِ تِ غَرت 
ٖ واهل ترا رساذ واِ اگار از    ٕ خاسازٕ دادُ استفادُ ًطًَذ. تٌاتراٗي تِ ً ر ها

 است. ّا ت٘طتررٍش پ٘ىسلٖ استفادُ ضَد، دلت تطخ٘ع لثِ
-ضاَُ٘ تاالن   ّر دٍدر است.  اًذازُ تالن ٗا ّوساٗگٖدٍه٘ي پاراهتر، 

تسا٘ار  ٗا ّوسااٗگٖ در ً رگرفتاِ ضاذُ،    ّا اگر اًذازُ تالن ٍ پ٘ىسلٖ، تٌذٕ
 ضَد.اضتثاُ ت٘طتر هٖتطخ٘ع ًَاحٖ لثِ ر تسري تاضذ، احتوال وَچه ٗا تس٘ا

ثٌإ هحاسثِ پ٘چ٘اذگٖ )ٍالعاٖ ٗاا غ٘ار     هسَه٘ي پاراهتر در اٍل٘ي گام، 
، تاٗذ تعرٗاف  گٌداًِتا تَخِ تِ عذم دسترسٖ گ٘رًذُ تِ  تػَٗر  است. ٍالعٖ(

ّا ِإ اًتخاب ضَد وِ گ٘رًذُ ًَع ًاح٘هثٌإ هحاسثِ هع٘ار پ٘چ٘ذگٖ تِ گًَِ
را تذرسااتٖ ٍ هطاااتِ فرسااتٌذُ تطااخ٘ع دّااذ. تااِ ّواا٘ي دل٘اال طااراح تااا 

ٖ  چّاٖٗ در تع٘٘ي هثٌإ هع٘ار پ٘هحذٍدٗت تاضاذ ٍ در تعضاٖ   ٘ذگٖ رٍتارٍ ها
 هَارد هوىي است از هثٌاّإ غ٘ر ٍالعٖ استفادُ وٌذ.

    ٖ ّاا،  پس از اًدام گام اٍل، تا تَخِ تِ حاذٍد آساتاًِ ٍ هماذار پ٘چ٘اذگ
ِ ضًَذ. چٌذ سطح تا ظرف٘ت خاسازٕ هتفاٍت تمس٘ن هٖ ًَاحٖ تػَٗر تِ  ًىتا

ّاا،  در تعضاٖ از رٍش ، ًحَُ تع٘٘ي همذار حذٍد آستاًِ هَرد ً٘ااز اسات.   هْن
حذٍد آستاًِ تِ غَرت پ٘ص فرؼ ٍ تا ووه تدارب هختلف طاراح اًتخااب   

تراساا  هماذار دادُ هاَرد ً ار تارإ      ّاا،  در گرٍُ دٗگرٕ از رٍش .ضَدهٖ
 حذٍد آستاًِ هٌاسة هحاسثِ ضًَذ.خاسازٕ، 

ترٗي هٌاسة است وِ تا حذ اهىاى دادُ هَرد ً ر در ضلَغإ حذ آستاًِ
. اگر اًتخاب همادٗر حذٍد آستاًِ تاذٍى تَخاِ تاِ    ضَدًَاحٖ تػَٗر خاسازٕ 

-همذار دادُ هَرد ً ر ترإ خاسازٕ اًدام ضَد، اهىاى تَزٗع دادُ در هٌاساة 

ارد. اها اگر همذار دادُ هَردً ر ً٘س در تع٘٘ي هماذار  ترٗي ًَاحٖ تػَٗر ٍخَد ًذ
ترٗي ّإ تا طَل ون را در ضلَغتَاًذ دادُحذٍد آستاًِ ًمص داضتِ تاضٌذ، هٖ

ّااٖٗ واِ تارإ تع٘ا٘ي ظرف٘ات      ًَاحٖ تػَٗر خاسازٕ وٌاذ. تٌااتراٗي رٍش  
-خاسازٕ ّر ًاحِ٘ از تػَٗر از ّر دٍ هع٘ار پ٘چ٘ذگٖ ٍ طَل دادُ استفادُ هٖ

 تر ّستٌذ.تاضٌذ ٍ در ًْاٗت اهيوٌٌذ، اهىاى تَزٗع دادُ در تػَٗر را دارا هٖ
اٍل٘ي پاراهتر در اٗي گام، اًتخاب ّذف در گام سَم، خاسازٕ دادُ است. 

ًگاارٕ  ًْاىرسذ در غَرتٖ وِ در ٗه رٍش تستر خاسازٕ است. تِ ً ر هٖ
ت٘طترٕ دارد. تِ عثاارت  تستر خاسازٕ همذار ٗه راتطِ تاضذ، آى رٍش اهٌ٘ت 

ّاٖٗ وِ دادُ را در همذار ٗه راتطِ ه٘ااى چٌاذ پ٘ىسال    دٗگر، ضىستي رٍش
ّاٖٗ است وِ دادُ را تِ غَرت هستم٘ن در تر از رٍشوٌٌذ، سختخاسازٕ هٖ

 وٌٌذ.  همذار پ٘ىسل خاسازٕ هٖ
ّإ پس از تع٘٘ي تستر خاسازٕ، تاٗذ رٍش خاسازٕ اًتخاب ضَد. رٍش

-LSB) ارزش ّإ ون خاٗگسٌٖٗ ت٘ت ٕ در ٗه تستر عثارتٌذ از:هوىي خاساز

F) ،رٍش . [3] خاسازٕ هثتٌٖ تر تاتع اساتخراج ٍ  ارزش ّإ ون تطاتك تا ت٘ت
LSB-F ُترٗي رٍش خاسازٕ است وِ استفادُ از اٗي رٍش خاساازٕ  ضىٌٌذ

ّاٖٗ واِ  تَاًذ اهٌ٘ت آى رٍش را واّص دّذ. رٍشدر ٗه رٍش تطث٘مٖ هٖ
ٖ ارزش استفادُ هٖاٗذُ تطاتك تا ت٘ت ّإ وناز  تاَاى در دٍ گارٍُ   وٌٌذ را ها

تٌاذٕ وارد. در رٍش تػاادفٖ هع٘اارٕ تارإ اًداام       تػادفٖ ٍ ّذفذار دستِ
   ٖ ضاَد. اٗاي   تطاتك ٍخَد ًذارد ٍ اٗي وار تِ غَرت واهال تػاادفٖ اًداام ها

-ِّإ ّذفذار اًتخاب ه٘ااى گسٌٗا  است. اها در رٍش LSB-Mرٍش ّواى  
ّإ اٗي گرٍُ ًسثت ضَد. رٍشّإ هختلف تراسا  تَاتع هختلفٖ اًدام هٖ

[ تٌْا رٍش 4] LSBMRتِ گرٍُ اٍل در تراتر حوالت هماٍهتر ّستٌذ. رٍش 
ٍ  اسات  ّإ تطث٘مٖ اساتفادُ ضاذُ  در اٗي گرٍُ است وِ تا تِ حال در رٍش
 است.ّإ دٍ گرٍُ اٍل اثثات ضذُ اهٌ٘ت ت٘طتر اٗي رٍش ًسثت تِ رٍش

 ّای تطبیقیرٍش هدل اهٌی. -4
در هَرد  هعرفٖ ٍدر تخص لثل پاراهترّإ هؤثر در اهٌ٘ت ٗه رٍش تطث٘مٖ 

ًْا تر رٍٕ اهٌ٘ت ًْاٖٗ تح  همادٗر هختلف اٗي پاراهترّا ٍ چگًَگٖ تأث٘ر آ
 . ضَدهٖ، ٗه هذل ولٖ ترإ اهٌ٘ت ّر رٍش تطث٘مٖ ارائِ اٗي لسوت. در ضذ

دٌّذُ سطح اهٌ٘ت ٗه رٍش تطث٘ماٖ اسات    ، ًطاىSecurityپاراهتر 
 ضَد:وِ تذٗي ترت٘ة تعرٗف هٖ

            (           ) 
ّإ هختلفٖ است وِ در ساِ  اهٌ٘ت ّر رٍش تطث٘مٖ تاتعٖ از اًتخاب 

 ِ ّاا، تع٘ا٘ي ظرف٘ات ٍ    گام اًدام ضذُ است. اٗي سِ گام عثارتٌذ از: وطف لثا
تِ ترت٘ة ًطاى دٌّذُ ساْن ّرواذام از    A ،B  ٍC خاسازٕ دادُ. سِ پاراهتر

   ،   تاضٌذ. تا استفادُ از سِ پاراهتر اٗي سِ گام در اهٌ٘ت ًْاٖٗ رٍش هٖ
تَاى سْن ّر وذام از اٗي هراحال را در ًت٘داِ ًْااٖٗ افاساٗص ٗاا      هٖ   ٍ 

، تاتعٖ است وِ ًحَُ دخالت ّار واذام از پاراهترّاا در ساطح       واّص داد. 
ارائِ وارد.     تَاى ترإ ش را هطخع هٖ وٌذ. تعارٗف هختلفٖ هٖاهٌ٘ت رٍ

 در سادُ ترٗي حالت هٖ تَاى از تَاتع زٗر استفادُ ورد:
  (           )                

  (           )               
تعرٗف اٗي تاتع ً٘از تِ اًدام هطالعات تس٘ار زٗادٕ دارد وِ اهىاى آى در 

ٕ   هدال در اٗيٍخَد ًذارد. تٌاتراٗي  همالِاٗي  ضاٌاختِ ضاذُ    فماط پاراهترّاا
 .ضَدهعرفٖ هٖسطح اهٌ٘ت ٗه رٍش تطث٘مٖ  ؤثره

ًطاى دٌّذُ تأث٘ر هرحلِ وطف لثِ تار اهٌ٘ات رٍش تطث٘ماٖ     Aپاراهتر 
 ضَد:ترت٘ة تعرٗف هٖاست وِ تِ اٗي 

    (              ) 

، ًطااى    ٍخَد دارد. هؤثر طثك هثاح  لثلٖ، در اٗي هرحلِ سِ پاراهتر 
گ٘رٕ تر رٍٕ اهٌ٘ت است. تا تَخِ تِ عولىارد تْتار   دٌّذُ تأث٘ر ٍاحذ تػو٘ن

،   رٍش پ٘ىسلٖ، همذار اٗي پاراهتر در اٗي حالت تاٗذ تسرگتر اًتخااب ضاَد.   
تٌذٕ تر رٍٕ اهٌ٘ات اسات. تارإ    ى دٌّذُ تأث٘ر اًذازُ ّوساٗگٖ ٗا تالنًطا

تَاى همادٗر هختلفٖ ترإ اٗي تٌذٕ، هّٖإ هختلف ّوساٗگٖ ٗا تالناًذازُ
ّإ تسا٘ار وَچاه ٗاا تسا٘ار     پاراهتر هطخع ورد. در حالت استفادُ از اًذازُ

چ٘اذگٖ تار رٍٕ   تاٗذ ووتر تاضذ. تاأث٘ر هثٌاإ هحاساثِ پ٘      تسري،  همذار 
ًطاى دادُ ضذُ است. اگر اٗي هثٌا ٍالعٖ تاضذ، در ًت٘داِ وطاف      اهٌ٘ت تا 

ّااٖٗ واِ از هثٌاإ    لثِ تْتر ٍ اهٌ٘ت رٍش تاالتر است. تٌاتراٗي تارإ رٍش 
تاٗذ تسرگتار تاضاذ. تاا       وٌٌذ، همذار ٍالعٖ در هحاسثِ پ٘چ٘ذگٖ استفادُ هٖ

تَاى ساْن ّار واذام از اٗاي ساِ      هٖ   ٍ    ،   استفادُ از سِ پاراهتر 
، تااتعٖ اسات واِ      پاراهتر را در اهٌ٘ت ًْاٖٗ رٍش افساٗص ٗا وااّص داد.  

 را هطخع هٖ وٌذ. Aًحَُ دخالت ّر وذام از اٗي سِ پاراهتر در هحاسثِ 
 Bدر گام دٍم، اهىاى تَزٗع دادُ در ول تػَٗر است. پاراهتر پاراهتر هؤثر 

ِ ظرف٘ت خاسازٕ تر اهٌ٘ات رٍش تطث٘ماٖ اسات،    دٌّذُ تأث٘ر هرحلوِ ًطاى
ّإ تا اهىااى تَزٗاع   تاٗذ ترإ رٍش   است. پاراهتر    حاغل ٗه پاراهتر 
، ًحَُ دخالت اٗي پااراهتر    ّإ تذٍى اٗي اهىاى تاضذ. دادُ  تسرگتر از رٍش

 ضَد.هٖ تعرٗفتِ غَرت زٗر  Bرا هطخع هٖ وٌذ. پاراهتر  Bدر هحاسثِ 
    (  ) 
 Cتأث٘ر گام خاسازٕ دادُ تر رٍٕ اهٌ٘ات ًْااٖٗ رٍش تطث٘ماٖ واِ تاا      

 ضَد:ًطاى دادُ ضذُ است، تِ غَرت زٗر ت٘اى هٖ
     (         ) 
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دٌّذُ تأث٘ر دٍ پاراهتر هْن در اٗي گاام ّساتٌذ واِ تاِ     ًطاى   ٍ     
ّااٖٗ واِ از خاساازٕ    ترت٘ة عثارتٌذ از تساتر ٍ رٍش خاساازٕ. تارإ رٍش   

وَچىتر تاضذ. هماذار     وٌٌذ تاٗذ ّا استفادُ هٖتم٘ن دادُ در همذار پ٘ىسلهس
ً٘س ترهثٌإ سطح اهٌ٘ت رٍش خاسازٕ استفادُ ضذُ، اًدام هٖ ضَد.    دّٖ 

تَاى سْن ّر وذام از اٗي دٍ پاراهتر را تر هٖ   ،   تا استفادُ از دٍ پاراهتر 
، تااتعٖ اسات واِ      رٍٕ اهٌ٘ت ًْاٖٗ رٍش تطث٘مٖ افساٗص ٗا واّص داد. 

 را هطخع هٖ وٌذ. Cًحَُ دخالت ّر وذام از اٗي دٍ پاراهتر در هحاسثِ 
گ٘رٕ سطح اهٌ٘ت ٗاه رٍش  ٗه هذل ولٖ ترإ اًذازُ هذل ارائِ ضذُ،

، تِ هطالعات تس٘ارٕ ً٘از   ً٘س هاًٌذ    ٍ    ،   . تعرٗف تَاتع استتطث٘مٖ 
 ٍخاَد دارد دارد. اها عالٍُ تر ًاضٌاختِ تَدى اٗي تَاتع، تعذاد زٗادٕ پاراهتر ً٘س 

تَاى ّإ هختلفٖ را هٖ. س٘ستنضَددّٖ إ آًْا تا عذد همذاروِ تاٗذ تِ گًَِ
ٗذ طاراح از اّو٘ات   دّٖ اٗي پاراهترّا استفادُ ورد وِ تستگٖ تِ دترإ ًورُ

تا تَخِ تِ ًاضٌاختِ تَدى ساْن دل٘اك ّار ٗاه از      ّر وذام از پاراهترّا دارد.
 تَاى ٗه هع٘ار ًورُ دّٖ هطلك ارائِ داد. پاراهترّا در اهٌ٘ت، ًوٖ

یو سیستن اهتیازدّی ًوًَِ برای پاراهترّای  -5

 هدل اهٌی.
وِ  ضَدهٖدّٖ ارائِ ترإ استفادُ از هذل ارائِ ضذُ، اتتذا ٗه س٘ستن ًورُ

اٗي ًىات تح  لثلٖ در آى رعاٗت ضذُ تاضذ. رور اٗي ًىتِ الساهٖ است وِ 
تٌْا ٗه پ٘طٌْاد است وِ تراسا  تدارب وسة ضذُ در هطالعات  ًورات

، L(Low)لثلٖ است. در اٗي س٘ستن اهت٘ازدّٖ، فمط از سِ سطح اهت٘از 
M(Medium)  ٍH(High) ٖتَاًذ اٗي س٘ستن استفادُ ضذُ است. طراح ه

 ّإ گًَاگًَٖ تغ٘٘ر دّذ. را تِ رٍش
تاا   .وارد را تع٘ا٘ي   (       )   در اتتذا تاٗذ همادٗر پاراهترّإ 

همذار تواام   ،در اهٌ٘ت ًْاٖٗ رٍش تطث٘مٖ توام پاراهترّاسْن ٗىساى  فرؼ
. در غَرتٖ وِ طراح ً ر هتفاٍتٖ استضذُراتر ٗه اًتخاب ت پاراهترّإ ٍزى

تَاًذ هماادٗر دٗگارٕ تارإ اٗاي پاراهترّاا اًتخااب وٌاذ. در        ِ تاضذ هٖداضت
اٗاي  ، همادٗر هوىي توام پاراهترّا را تا ضرح واهل ل٘ست ضذُ اسات.  2خذٍل

ّإ لثلٖ در هَرد ًحاَُ تاأث٘ر   تخص دراهت٘ازات تا تَخِ تِ هثاحثٖ است وِ 
 .ارائِ ضذّا تر رٍٕ اهٌ٘ت رٍش ّر ٗه از اًتخاب
دّٖ، ٗه رٍش تطث٘مٖ در هرحلِ وطاف لثاِ   س٘ستن ًورُتراسا  اٗي 
درٗافت وٌذ. اٗي اهت٘ااز در غاَرتٖ اسات واِ      H ،H ،Hهٖ تَاًذ سِ همذار 

استفادُ وٌذ ٍ هثٌإ هحاساثِ   3×3رٍش از ضَُ٘ پ٘ىسلٖ تا ّوساٗگٖ تمرٗثا 
 . ضَدهٖپ٘چ٘ذگٖ ً٘س در آى ٍالعٖ تاضذ. در غ٘ر اٗي غَرت اهت٘از رٍش ووتر 

ّاا تاِ ساِ    ٗاي اًاذازُ  اتَاًذ هتفاٍت تاضذ. ُ تالن ٗا ّوساٗگٖ هٖاًذاز
 8. اگر در رٍضٖ تٌْا از ٗه ٗاا ت٘طاتر از   ضذُ استتٌذٕسطح هختلف تمس٘ن

در    پ٘ىسل ّوساِٗ ترإ تطى٘ل تالن ٗا ّوساٗگٖ استفادُ ضاذُ تاضاذ،   
پ٘ىسال   8ٗاا   7رٍضٖ واِ از تواام    ترإ   ( است. اها Lترٗي سطح )پاٗ٘ي

در ( لرار دارد. Hّوساِٗ ترإ اٗي وار استفادُ وردُ تاضذ، در تاالترٗي سطح )
 ذ. تاض( هMٖدر سطح ه٘اًٖ )   ، غ٘راٗي غَرت
ّاٖٗ وِ دارإ لاتل٘ت تَزٗع دادُ در وال تػاَٗر ّساتٌذ، اهٌ٘ات     رٍش

ّا دارًذ. تٌاتراٗي تاٗذ در س٘ستن اهت٘اازدّٖ ً٘اس   ت٘طترٕ ًسثت تِ دٗگر رٍش
اٗي اّو٘ت تِ ًحإَ لحااش ضاَد. تاِ ّوا٘ي دل٘ال در س٘ساتن اهت٘اازدّٖ         

ّإ فالذ اٗاي  ٍ رٍش Hّاٖٗ وِ اٗي لاتل٘ت را دارًذ، اهت٘از پ٘طٌْادٕ، رٍش
 وٌٌذ.وسة هٖ Lلاتل٘ت، اهت٘از 

، Hاًذ دٍ اهت٘از تَدر هرحلِ خاسازٕ دادُ، حذاوثر ٗه رٍش تطث٘مٖ هٖ
H     وسة ًواٗذ. اٗي اهت٘از ترإ رٍضٖ اسات واِ دادُ را  هساتم٘وا در هماادٗر

وٌذ ٍ تعالٍُ از رٍش خاسازٕ هثتٌٖ تر تاتع اساتخراج  ّا خاسازٕ ًوٖپ٘ىسل
-ّإ ونّإ تطاتك تا ت٘توٌذ. تا تَخِ تِ هطالعات هَخَد، رٍشاستفادُ هٖ

تار ّساتٌذ ٍ   ارزش اهاي ّإ وان ت٘تّإ خاٗگسٌٖٗ تا ارزش ًسثت تِ رٍش
تار  ّإ خاسازٕ هثتٌٖ تر تاتع استخراج ًسثت تِ ّر دٍ رٍش لثلٖ اهيرٍش

 ، سِ سطح اهت٘از در ً ر گرفتِ ضذُ است.   ترإ هٖ تاضٌذ. تٌاتراٗي 
، پاراهترّإ تعذادٕ از 2تراسا  س٘ستن اهت٘ازدّٖ ارائِ ضذُ در خذٍل 

ارائِ ضذُ است.  3ّٖ ضذُ ٍ ًت٘دِ در خذٍلاهت٘ازد تطث٘مٖ هَخَدّإ رٍش
ّإ هختلاف  ّا تِ غَرت هدسا در تخصدر اٗي خذٍل اهت٘از ّر ٗه از رٍش

 ًطاى دادُ ضذُ است. 
 تار در سطر آخر رور ضذُ اسات، رٍش تطث٘ماٖ    CBLرٍضٖ وِ تا ًام 

، ًطااى  2. تررسٖ خذٍل ضذُ استهعرفٖ  [ 19] است وِ درهثٌإ پ٘چ٘ذگٖ 
، تعاذاد  CBLدّذ وِ طثك اٗي هذل اهٌ٘ت ٍ س٘ساتن اهت٘اازدّٖ، رٍش   هٖ

ّإ تطث٘مٖ هَخاَد دارد  ت٘طترٕ ًسثت تِ دٗگر رٍش Hپاراهترّإ تا همذار 
ادعاا  تاَاى  ٍ تا تَخِ تِ تٌِْ٘ تَدى پاراهترّإ استفادُ ضذُ در اٗي رٍش، هٖ

ٗح ارائاِ  . ًتاا اسات تطث٘مٖ هَخَد ّإ ترٗي رٍشاهي ٗىٖ ازاٗي رٍش ورد 
تَاًذ تػذٗك وٌٌذُ وٌذ ٍ تعالٍُ هٖغحت اٗي ادعا را اثثات هٖ [18]ضذُ در 

-ٗىٖ از اهاي ALSBMR [9 ] رٍش غحت هذل اهٌ٘ت ارائِ ضذُ ً٘س تاضذ.

وٌاذ،  ً٘س اٗي ًىتِ را تاٗ٘ذ هٖ 3ّإ تطث٘مٖ است وِ ًتاٗح خذٍل ترٗي رٍش
[ ًطاى دٌّذُ ترترٕ 19]در  اٗي رٍشتا  CBLهماٗسِ اهٌ٘ت رٍش اها ًتاٗح 
است وِ تا ًتاٗح حاغل از هذل اهٌ٘تاٖ پ٘طاٌْادٕ ً٘اس تطااتك      CBLرٍش 
 دارد.

 ًتیجِ -6

. ضَدخاسازٕ هًَٖاحٖ لثِ تػَٗر  دردادُ تطث٘مٖ،  ًگارًْٕاىّإ رٍشدر 
ٗه در اٗي همالِ ّإ تطث٘مٖ هَخَد، پس از تررسٖ تعذاد زٗادٕ از رٍش

در الگَٕ ارائِ ضذُ ّر رٍش تطث٘مٖ . ّا ارائِ ضذالگَٕ ٍاحذ ترإ اٗي رٍش
-ّا، تع٘٘ي ظرف٘ت ٍ خاسازٕ دادُ هٖضاهل سِ گام اغلٖ، ٗعٌٖ وطف لثِ

تاضذ. در ّر وذام از اٗي هراحل پاراهترّاٖٗ ٍخَد دارد وِ تاٗذ در هَرد آًْا 
گ٘رٕ ضَد ٍ عولىرد ّر رٍش تِ ًحَُ تع٘٘ي اٗي پاراهترّا تستگٖ تػو٘ن
ّا ٍ چگًَگٖ تأث٘ر همادٗر هَرد پاراهترّإ ّر وذام از اٗي گام دارد. در

هختلف آًْا تر رٍٕ اهٌ٘ت رٍش ًْاٖٗ تح  ضذ. تا استفادُ از اٗي هثاح ، 
ٗه هذل ولٖ ترإ اهٌ٘ت ٗه رٍش تطث٘مٖ ارائِ ضذ. در اًتْا ً٘س تا استفادُ 

ّإ تطث٘مٖ از ٗه س٘ستن اهت٘ازدّٖ ًوًَِ، پاراهترّإ هؤثر در اهٌ٘ت رٍش
ًطاى دٌّذُ اهٌ٘ت هَخَد اهت٘ازدّٖ ٍ هماٗسِ ضذًذ. ًتاٗح هذل ارائِ ضذُ 

  است وِ تا ًتاٗح هَخَد هطاتمت دارد. CBLتاالٕ رٍش 
تا تَخِ تِ عذم ٍخَد ّ٘چ هع٘ارٕ ترإ هحاسثِ سطح اهٌ٘ت ٗه رٍش 
   ٖ  تطث٘مٖ، هذل ارائِ ضذُ فمط ٗه ساختار ولٖ ٍ اتتذاٖٗ، تا تَخاِ تاِ ٍٗژگا

ٍ هطالعات ت٘طاترٕ در خْات    ّإ استخراج ضذُ از رٍش ّإ تطث٘مٖ است
الزم    ٍ    ،    ،  تَاتاع  ضٌاساٖٗ پاراهترّإ هؤثر دٗگر ٗا تعرٗف دل٘اك  

 است.
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 : یو سیستن اهتیازدّی ًوًَِ برای پاراهترّای هؤثر1جدٍل 

 پاراهتر
هقادیر 

 هوكي
 حال. هتٌاظر

 همادٗر ٍزى ّا ٗه فرؼ ضذُ است.در توام حاالت  1   

   
L .اگر در هرحلِ وطف لثِ از ضَُ٘ تالن تٌذٕ استفادُ ضذُ تاضذ 

H .اگر در هرحلِ وطف لثِ از ضَُ٘ پ٘ىسلٖ استفادُ ضذُ تاضذ 

   

L 

 تاضذ. 3×3ٗا تسرگتر از  1×2اگر در ضَُ٘ تالن تٌذٕ، اًذازُ تالن 
ّوساِٗ ٗا از ّوساٗگٖ تسرگتر از  اگر در ضَُ٘ پ٘ىسلٖ، فمط از ٗه پ٘ىسل

 استفادُ ضذُ تاضذ.  3×3

M 
 ضذ.تا 2×2اگر در ضَُ٘ تالن تٌذٕ، اًذازُ تالن 
 ّوساِٗ استفادُ ضذُ تاضذ. 7ووتر از ٍ اگر در ضَُ٘ پ٘ىسلٖ، ت٘طتر از ٗه 

H 
 ضذ.تا 3×3اگر در ضَُ٘ تالن تٌذٕ، اًذازُ تالن 

 پ٘ىسل ّوساِٗ استفادُ ضذُ تاضذ. 8ٗا  7اگر در ضَُ٘ پ٘ىسلٖ، از 

   
L .اگر در هرحلِ وطف لثِ، هثٌإ هحاسثِ پ٘چ٘ذگٖ غ٘ر ٍالعٖ تاضذ 

H .اگر در هرحلِ وطف لثِ، هثٌإ هحاسثِ پ٘چ٘ذگٖ ٍالعٖ تاضذ 

   
L .اگر رٍش تطث٘مٖ اهىاى تَزٗع دادُ در تْترٗي هٌاطك تػَٗر را ًذاضتِ تاضذ 

H  ٖاهىاى تَزٗع دادُ در تْترٗي هٌاطك تػَٗر را داضتِ تاضذ.اگر رٍش تطث٘م 

   
L .اگر خاسازٕ دادُ تِ غَرت هستم٘ن در پ٘ىسل ّإ تػَٗر اًدام ضَد 

H .اگر خاسازٕ دادُ در ٗه راتطِ ه٘اى پ٘ىسل ّإ تػَٗر اًدام ضَد 

   

L  اگر ترإ خاسازٕ دادُ، از رٍشLSB-F .استفادُ ضذُ تاضذ 

M  رزش استفادُ ضذُ تاضذ.اونّإاسازٕ دادُ، از رٍش تطاتك تا ت٘تترإ خاگر 

H ٌٖتر تاتع استخراج استفادُ ضذُ تاضذ.اگر ترإ خاسازٕ، از رٍش خاسازٕ هثت 

 

: هقداردّی پاراهترّای هؤثر در اهٌی. رٍش ّای تطبیقی 2جدٍل 

 هَجَد براساس سیستن اهتیاز دّی ًوًَِ
C B A 

 ًام رٍش
                  

L H L L L L PVD [5] 

L L L H L L  GPVD [6] 

L H L H L L MPVD [7] 

L H L H L L [8] 

H H H H L L ALSBMR [9] 

L H L H L L [11] 

L H L H L L [11] 

L L L H H L [12] 

M L L H L L [13] 

M L H H H L [14] 

M L L H M L [15] 

L H L L M H [16] 

L H L L M H [17] 

M L L L H H [18] 

M L H H H H  CBL[19] 
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