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 چکیده

مهمتکرين  . در اين مقاله يک روش جديد برای پنهان نگاری در حوزه تبديل موجکک پیشکنهاد شکده اسک     

. مکي باشکد   مختلک   تنويز گوسي و نیز پايداری آن نسب  بکه حمک    برابرگیرنده در  ارتقاويژگي اين روش 

کمک رياضي محاسبه گرديده ه تابع توزيع آن ب کهپايدار معرفي شده   یمتغیر هدف،به اين برای دستیابي 

مک الگوريتم بیشینه همانندی طراحکي و  که با داشتن تابع توزيع تجمعي گیرنده بهینه در برابر نويز ب. اس 

بکرای  . بصورت دقیق محاسکبه شکده اسک     گیرنده با تحلیل عملکرداحتمال خطای . پیاده سازی شده اس 

ين منظکور مصکالحه   دبک . استفاده شده اسک   منظورهاز الگوريتم بهینه سازی چند  دادهدرج بیشترين مقدار 

که توسط پارامتر انديس کیفی  ارزيابي مي شکود بکر    ادهدمناسبي بین احتمال خطای الگوريتم و شفافی  

برای ارزيابي صح  مدل پیشنهادی و نیز احتمال خطکای تحلیلکي، روش بکر روی سکیگنال     . قرار شده اس 

نتکاي   . گوسي مصنوعي شبیه سازی شده اس  و سپس الگوريتم بر روی سیگنالهای تصوير آزموده شده انکد 

صنوعي  حاکي از درستي روابط رياضي منت  شده و صح  مدل بکار برده شبیه سازی بر روی سیگنالهای م

همچنین نتاي  تجربي بر روی تصاوير از مقاوم  بسیار خوب الگوريتم نهکان نگکاری معرفکي    . شده مي باشد

همچنکین در شکرايط   . ، و بهره خبر مي دهکد JPEGشده در برابر حم ت متداول نظیر نويز، فشرده سازی 

 .نرخ درج و شفافی ، روش پیشنهادی پايداری بهتری نسب  به روشهای گذشته داردبرابر از نظر 

 رفتار، تحلیل منظوره، بهینه سازی چند ک، تبديل موجموجکنهان نگاری مبتني بر  :واژگان کلیدی
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 مه دمق

يک رسانه ديجیتال مانند تصکوير، صکدا،   سازی اط عات ديجیتال به صورت غیر قابل روي  در  نگاری، پنهان نگاری يا نهان پنهان

سازی برای اثبات مالکی  يکا انتقکال امکن اط عکات      پنهان . ای نرساند اس  به طوری که به رسانه پوشش صدمه .  .  . متن، فیلم و

از . زنکد ای ن باشد که به هوي  پوشکش لطمکه   از فضاهای پوشش اط عات مي سازی استفاده پايه و اساس پنهان . شود استفاده مي

سازی در اختیار ما قکرار   نیز برای پنهان شود بنا براين فضاهای بیشتری آنجا که برای انتقال تصوير پهنای باند زيادی استفاده مي

سازی در تصوير دارای بیشکترين امککان بکرای پنهکان ککردن اط عکات        بريم که پنهان دارد و با کمي دق  در اين مسئله پي مي

ها تنها با کلید خاصي قابل استخراج باشند و ايکن کلیکد فقکط     گردد که داده ای انجام مي ی در تصوير به گونهساز پنهان . باشد مي

نگاری شده بايد در تصوير پوشکش، نکامريي باشکد و غیکر      اط عات نهان . نگاری را انجام داده اس  در انحصار فردی اس  که نهان

بکه طکور ککل عملیکات      . ه برای کاربران مجاز به راحتکي قابکل اسکتخراج باشکد    قابل حذف برای افراد غیر مجاز باشد در حالي ک

يکي مرحله درج اط عات در تصوير پوشش و ديگری بازيکابي ايکن اط عکات از درون تصکوير      . نگاری دارای دو مرحله اس  نهان

صکوتي، تصکوير، فکیلم و    )اط عات  با گسترش روز افزون اينترن  به عنوان محیطي برای انتقال سريع و آسان انواع.پوشش اس 

بکا وجکود مزايکای آن،    . اين امکان برای افرادی که خواستار به اشتراک گذاشتن اط عات خود هستند به وجود آمده اس ( غیره

اين گونه انتقال اط عات مي تواند مشک ت جدی برای مولفاني که نمي خواهند آثارشان بکدون اجکازه خودشکان پخکش شکود      

يکي از بهترين روشها برای پاسخ گکويي بکه   . به همین دلیل حفاظ  از اط عات دارای حق کپي امری ضروری اس  .ايجاد کند

مشک ت فوق نهان نگاری مي باشد که دارای کاربرد های زيادی از جمله مخابرات مخفي، زمان بندی پخش برنامکه هکا، اثبکات    

 . نهان کردن الگو نبايد باعث کاهش کیفی  اط عات اصلي شوداين . (Miller,2012)-(Wang,2012)مالکی  و غیره اس  

در ساده ترين مدلهای کانکال ايکن پديکده    . يکي از مهمترين حم ت که در کانال مخابراتي بوفور اتفاق مي افتد حمله بهره اس 

،  (QIM) والسکیون ، کوانتیزاسکیون انکديس مد  ( LSB)بسیاری از روشهای متداول نظیر بیک  ککم ارزش   . قابل مشاهده اس 

ای که در برابر بهکره بکي   معرفي تبديل يا حوزه. و غیره در برابر اين حمله ناتوانند (Miller,2012) -(chen,2010)  روش دو تیکه

مکا  . (Miller,2012) -(chen,2010)تغییر باشد از چالشهای مسأله نهان نگاری اس  که تا کنون بسیاری به بررسي آن پرداختنکد 

تکابع  . وشي هستیم که ع وه بر امنی  پايداری بااليي نیز داشته باشد و در برابر حمله بهره بطکور کامکل مقکاوم باشکد    به دنبال ر

در .گیرنده نیز با توجه به نظريه بیشینه همانندی انتخاب گردد تا بیشترين پايداری نسب  به نويز سکفید گوسکي حاصکل گکردد    

روش ما در واقع بهبکود و  . در حوزه تبديل موجک پیشنهاد مي کنیم (Saheaeian,2012)بر پايه روش  نواين مقاله ما يک روش 

به اين منظور تصوير به بلوکهای غیر همپوشان تقسیم شکده  و از هکر بلکوک تبکديل     . مي باشد (Saheaeian,2012)تعمیم روش 

کنار يکديگر قرار مکي گیرنکد و هکر     نمونه های شامل فرکانسهای پايین بر مبنای يک کلید محرمانه در. موجک گرفته مي شود

تکابع  . عمل درج نهان نگاره با عوض کردن شیب اين پاره خطها صورت مي پذيرد. چهار نمونه تشکیل يک پاره خط را مي دهند

يکي از کارهايي که . توزيع شیب پاره خط محاسبه گرديده و بکمک گیرنده بیشینه شباه  عمل آشکار سازی صورت مي پذيرد

تعمیم روش صورت پذيرفته محاسبه احتمال خطای سیستم بصورت دقیق اس  که شکبیه سکازيها بکر روی سکیگنال      به عنوان

همچنین به منظور رعاي  مصالحه میان شفافی  نهان نگاره و پايداری آن در برابر حمک ت  . مصنوعي گوسي آنرا تأيید مي کند

انکدازه زاويکه يکک     (Saheaeian,2012)ين در حالیسک  ککه در روش   ا. استفاده شده اس  منظورهاز الگوريتم بهینه سازی چند 

بصکورت خودککار    (Wang,2012)در اين حال  میزان شفافی  بکه روش انکديس کیفیک  تصکوير    . مقدار ثاب  انتخاب شده اس 

قاومک   با اين ککار روش معرفکي شکده م   . محاسبه شده و پايداری نیز بکمک روابط احتمال خطای منت  شده محاسبه مي گردد

 . بسیار بااليي در برابر حم ت متداول دارد

 مدل سیگنال پیشنهادی - 1
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ما فرض مي کنکیم ککه يکک    . در اينجا مدل سیستمي را که برای نهان نگاری مورد استفاده قرار مي گیرد توضیح داده مي شود

( سکیگنال میزبکان  )در هر سناريو چهار نمونه از سیگنال مورد نظر  .داريم 2سیگنال تصادفي گوسي با میانگین صفر و واريانس

ما اين چهکار نمونکه را بکه دو    . نمايش داده مي شوند u=[u1,u2,u3,u4]اين چهار نمونه بصورت . مورد استفاده قرار مي گیرد

قطکه را بهکم وصکل    شیب خطي که ايکن دو ن . در يک فضای دو بعدی تقسیم مي کنیم q=[u3,u4]و  p=[u1,u2]زوج نمونه 

 . مي کند بصورت زير بیان مي شود

(1)  
 . a,b~N(0,2σn2)نشان دهیم خواهیم داش   bو  aاگر صورت و مخرج رابطه باال را بصورت 

(2)  

  
 : بنابراين تابع چگالي احتمال آن بصورت

(3)  

كه در آن 
2

2
0 2 2

1

( ) (2 ) (1 )a a b b

r

c rc


   




 

 .است 

  
 . رت زير قابل محاسبه اس همچنین تابع توزيع تجمي آن بصو

(4)  
 .از اين تابع توزيع تجمعي در ادامه برای بدس  آوردن گیرنده بهینه و احتمال خطای آن استفاده خواهیم کرد

 

 برجابجاییروش پیشنهادی مبتنی  - 2

 درج نهان نگاره - 2-1

در هر يک از ايکن  . وشان تقسیم مي گرددبرای درج نهان نگاره در تصوير، سیگنال میزبان به بلوک های مساوی و غیر همپ

در واقع هر يک از اين بلکوک هکا حاملهکای مکا در سیسکتم پنهکان نگکاری مکذکور         . بلوکها يک بی  پیغام مخفي نهان مي گردد

به اين منظور به هر بلکوک تبکديل موجکک دو    . در هر بلوک ما چهار ضريب تقريب تبديل موجک آنرا انتخاب مي کنیم. هستند

پس از بدس  آوردن چهار ضريب تقريب انديس آنها بصورت تصادفي انتخاب مي گکردد و بوسکیله يکک    . مال مي گرددبعدی اع

 4!بعبارت ديگر به چهار نمونه بدس  آمده . اين کار برای باال بردن امنی  انجام شده اس . کانال امن به گیرنده ارسال مي شود

حکال فکرض   .حال  ممکن را انتخاب مي کنکیم  44در هر بلوک ما يکي از اين به کمک کلید رمز . انديس مي توان اختصاص داد

و  p=[u1,u2]همانطور که در مدل بیکان شکد   . انتخاب گرديده اند u=[u1,u2,u3,u4]کنید انديسها اختصاص يافته و بردار 

q=[u3,u4] ي دهداين دو نقطه را بر خط فاصل بین آنها را نشان م( 1)شکل . در فضای دو بعدی هستند. 
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 نقاط جابجاييتصوير مراحل درج نهان نگاره بکمک ( 1) شکل

نقطه وسط اين پاره خط در نقطکه  . باشد فرض مي کنیم زاويه شیب اين خط 
1 3 2 4

2 2

u u u u  
 

     اگکر مکا   . قکرار دارد

نقکاط مرککزی شکده     qcو  pcمنظکور از  . مکي رسکیم   qcو  pcاين پاره خط را به نقطه مبدأ منتقل کنیم به دو نقطکه جديکد   

تصوير مي کنیم بر حسب اينکه چه بیتي نهکان   L1و  L0حال برای درج نهان نگاره ما اين پاره خط را بر روی دو خط .میباشند

. شکود تصکوير مکي    L1و بعکد از درج يکک روی خکط     L0در نتیجه پاره خط مرکزی شده بعد از درج صفر روی خط . شده باشد

ککه   L0شکیب زاويکه خکط    . مي گويیم ┴qو  ┴pما به نقاط تصوير شده . اين فرايند را به طور ريز توضیح مي دهد ((1)شکل )

در غیکر  . ب  باشدمث( اولیه qو  pشب پاره خط متواصل بین ) انتخاب مي شود اگر  متناظر با بی  پیام صفر اس ، مقدار 

 L1بطور مشابه شیب خط . انتخاب مي گردد اينصورت 
1

  يا
1

- انتخاب مي گردد. 

تصوير مي شود با تقاطع دو خط حاصل مکي   kدر موقعي که بر روی يک خط دلخواه با شیب  ┴pمحل نقطه تصوير شده 

در قدم آخر تنها کافي اس  تا ما پاره خکط تصکوير شکده را بکه محکل      . صورت مي پذيرد ┴qو يک روند مشابه نیز برای  . شود

 . بعد از انتقال حاصل مي گردند qw=[u"3,u"4]و  pw=[u"1,u"2]در نتیجه مجموعه نقاط جديد . اولش انتقال دهیم

 
 ج نهان نگارهاستخرا - 2-2

ضکرايب   y=[y1,y2,y3,y4]فکرض کنیکد   . برای استخراج نهان نگاره در هر بلوک ما از گیرنده بهینه استفاده مکي کنکیم  

ککه    y=u"+nدر نتیجکه  . ايکن ضکرايب آلکوده بکه نکويز جمکع شکونده سکفیده شکده انکد          . تقريب با انديسهای مناسب باشکند 
2(0, )nn N  مي باشد. 
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يک عمل خطي اس  و اين عملگر توزيع گوسي را گوسي نگکه مکي دارد، همچنکین نکويز      T(k)جا که اعمال ماتريس از آن

همچنین بدلیل اسکتق ل نکويز و   . جمع شونده هم گوسي اس ، لذا سیگنال نهان نگاری شده بدس  آمده هم گوسي خواهد بود

رت نمونه های نهان نگاری شده، واريانس سیگنال درياف  شده بصو
2 4 2

2y n      حکال از مکدل معرفکي شکده در     .مکي باشکد

در يک فضکای   qr=[y3,y4]و  pr=[y1,y2]چهار ضريب بدس  آمده از سیگنال دريافتي را با . قسم  قبل استفاده مي کنیم

ره خکط، براحتکي مکي    با داشتن تابع توزيع متغیر شیب پکا . دو بعدی انتخاب کرده و شیب خط واصل بین آنرا حساب مي کنیم

 .را برای آشکارسازی بکار برد MLتوان گیرنده بهینه 

(5) 

  

 که در آن

 
 

بدس  آمده اند و بعکد از سکاده    (u)نیز همبستگي بین آنها  bو  aدر واريانسهای متغیرهای  kاين پارامترها با جايگزيني  

 .سازی به راه ساده زير مي رسیم

(6)  

هکای منفکي نیکز     cهمچنین واضح اس  که برای . عمل مي کند αشکار ساز بهینه مستقل از همانطور که ديده مي شود آ

 (.عوض شود v1و  v0تنها مي بايس  ع م  . )بحث به همینگونه اس 

 تحلیل عملکرد -3

خطا هنگامي رخ مي دهد ککه بیک    . در اينجا مي خواهیم احتمال خطای سیستم پیشنهادی را در حضور نويز بدس  آوريم

با توجه به تقارن موجود در اين دو نوع خطا ما به بررسي يککي از آنهکا   . عکسرهان کرده باشیم و صفر آشکار شده باشد و بيک ن

. محاسبه مي گردد +Peبا يک بحث مشابه مي بینیم که احتمال خطا هنگامیکه شیب پاره خط منفي اس  همانند .مي پردازيم

نتیجه  در. +Pe- = Peبه عبارت ديگر 

1
( )

2
e e e eP P P P    

نتاي  محاسبات تئوری بکا نتکاي  تجربکي در    ( 5)در شکل  

σn=40  برای ارزيکابي عملککرد مکا از    . همانگونه که ديده مي شود محاسبات با مشاهدات تطابق خوبي دارند. مقايسه شده اس

اسکتفاده  ( DWR)بان به توان نهان نگاره و نسب  توان سیگنال میز(  WNR) دو  پارامترنسب  توان  نهان نگاره به توان نويز 

 .اين پارامترها بصورت زير تعري  مي شوند. مي کنیم

(7)  
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(8)  

  .به ترتیب سیگنال نهان نگاری شده و دريافتي بعد از کانال مي باشند vو  `xسیگنال میزبان اس  و  xدر اين روابط 

 نتایج تجربی

ای بسیاری را روی تصاوير گوناگون انجام داديم و عملکرد الگوريتم نهان نگاری را ما برای ارزيابي روش پیشنهادی خود آزمايشه

در تجربه نخسک  بکرای تسک  صکح  روش و نیکز درسکتي روابکط رياضکي         . در برابر حم ت متداول به بوته آزمايش گذاشتیم

حضکور نکويز سکفید گوسکي      در( دقیقا مکدل فکرض شکده   )استخراج شده ، ما عملکرد روش را بر روی سیگنال مصنوعي گوسي 

نتاي  روش برای نويزهای متفاوت که با نسب  تکوان  . مي باشد db44اندازه گیری مي شود  DWRتوان نهان نگاره با . آزموديم

همچنین نتاي  بکا روش کوانیزاسکیون زاويکه    . آمده اس (3)و ( 4)سنجیده مي شود در شکل  (WNR)نهان نگاره به توان نويز 

همانطور که مي بینکیم نتکاي  روش   . مقايسه شده اس  (Miller,2012)آمده و نیز کدهای مخروطي در  (chen,2010)ای که در 

اين موضوع بهبود عملکرد طرح دوراني را به کوانیزاسیون بکرداری بکه خکوبي نشکان مکي      . مي باشد AQIMپیشنهادی بهتر از 

 .دهد

 
 σn=40مقايسه احتمال خطای تئوری با نتاي  تجربي در :  4شکل 

 
 (Miller,2012)و  (chen,2010)مقايسه احتمال خطای روش پیشنهادی با روش :   3شکل 

 Danbechiesدر اين راستا از موجک با فیلترهکای متقکارن   . انجام مي دهیم (4)شکلسازی را برای تصاوير واقعي حال شبیه 

 55نتاي  با میانگین گیکری روی  . ک صورت مي پذيرددرج نهان نگاره در سطح دوم ضرايب تقريب در هر بلو. استفاده مي کنیم

 .اجرای متفاوت صورت پذيرفته اس 

تصاوير پکاک  . مورد استفاده قرار گرفته اند 514×514به اين منظور تصاوير زيادی نظیر هواپیما، دزد دريايي، قايق و پل با اندازه 

. بکه نمکايش در آمکده انکد    (  6)هان نگاره هستند در شککل  بی  ن 131که شامل مجموعاً  16×16و نهان نگاری شده با بلوکهای 
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مقادير بر حسب رابطه بهینکه   اين. درجه انتخاب شده اس  45تا 16که در قبل معرفي شد بنا به تصوير بین   θهمچنین زاويه 

. ره حفک  شکود  سازی  بدس  آمده اند؛ بگونه ای که هم پايداری خوبي در برابر حم ت داشته باشد و هکم شکفافی  نهکان نگکا    

پارامتر بیشینه نسب  سیگنال به نويز . هويداس ، نامحسوس بودن نهان نگاره بخوبي لحاظ شده اس ( 6)همانطور که در شکل 

(PSNR)  مي باشند 1/45و  9/39، 45/45، 45/45در تصاوير مربوط به ترتیب. 

 
 (ا و دزد درياييتصاوير هواپیم)چپ تصوير اصلي و راس  تصوير نهان نگاری شده :  4شکل 

نتاي  شکبیه سکازی را نشکان مکي     ( 6)و ( 5)شکل . اولین حمله ای که اينجا مورد بررسي قرار مي گیرد نويز سفید گوسي اس 

مهمتکرين دلیکل ايکن مقاومک  بهینکه بکودن       . همانگونه که مشهود اس  الگوريتم دوران در مقابل نويز بشدت مقاوم اس . دهد

مقاوم  باال نسب  به اين . اس  JPEGحمله دوم در اينجا بررسي مي شود فشرده سازی به روش . الگوريتم آشکار سازی اس 

ککه عمومکا روی    JPEGلذا الگوريتم . حمله در اين نکته نهفته اس  که اط عات نهان نگاری در ضرايب تقريب نهفته  شده اند

 .را تخريب کند مولفه های فرکانس باالی تصوير کار مي کند نمي تواند روش پیشنهادی

 
 حمله نويز بازای واريانسهای متفاوت:  5شکل 

 
 حمله فشرده سازی بازای ضريب کیفیتهای گوناگون:  6شکل 
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نشان مي دهد که روش مقاوم   1جدول . در حمله سوم فیلتر میانه و فیلتر گوسي بر روی الگوريتم نهان نگاری اعمال شده اند

 .دلیل اين امر نیز نهان نگاری در ضرايب حاوی فرکانس پايین اس . ردبااليي نسب  به اين نوع حم ت دا
 نتاي  شبیه سازی بعد از فیلتر گوسي و میانه:  1جدول 

فیلتر  تصویر

 میـانه

 فیــلتــــر گوســــی

3×3 3×3 5×5 7×7 

 16/1 16/1 36/0 96/2 هواپیما

 77/2 41/2 99/1 23/5 دزد دریایی

 96/2 31/2 73/1 13/13 قایق

 80/2 99/2 11/1 14/13 پل

 
همکانطور ککه   . (Saheaeian,2012)و  (chen,2010)در نهاي  ما روش پیشنهادی را با دو روش کور و جديد مقايسکه نمکوده ايکم    

آنچنانکه ديده مکي شکود بکا    . نمايش مي دهد الگوريتم دوران بطور محسوس دارای عملکرد بهتر از اين دو روش اس  4جدول 

 . دچار شکس  مي گردد در حالیکه روش پیشنهادی مقاوم  خود را حف  مي کند (chen,2010)ويز روش افزايش ن
 در حضور نويز (Saheaeian,2012)مقايسه روش پیشنهادی با  : 4جدول 

 nσ روش
1 2 3 4 5 6 7 

(Saheaeian,2012) 0/1 0/2 0/3 0/4 0/15 0/25 0/44 

 05/1 25/1 43/0 12/0 12/0 0/0 0/0 پیشنهادی

 نتیجه گیری -4

شیب پاره خط حاصل از چهار نمونه تصادفي از ضرايب تقريکب بلوکهکای    جابجاييدر اين مقاله يک روش نهان نگاری مبتني بر 

با فرض گوسي بودن نمونکه هکای تقريکب تکابع چگکالي      . غیر همپوشان تصوير معرفي گرديد و مورد تحلیل و بررسي قرار گرف 

بکرای بهینکه بکودن تکوان     . اره خط محاسبه گرديد و گیرنده بهینه در حضور نويز برای آن طراحي شدتجمعي و احتمال شیب پ

بکرای ارضکای   . اسکتفاده شکد   منظکوره شیب پاره خط داش  از روش بهینه سازی چند  جابجايينهان نگاره که وابسته به میزان 

م ت روابط تحلیلي احتمکال خطکا مکورد اسکتفاده قکرار      شرط شفافی  از انديس اندازه گیری کیفی  و برای مقاوم  در برابر ح

در نتیجه اين بهینه سازی، درج نهان نگاره در ضرايب تقريب موجک و نیز بهینه بودن گیرنده روش بسیار مقاومي پديکد  . گرف 

ر روشکها تأيیکد مکي    نتاي  شبیه سازيها بهتر بودن عملکرد الگوريتم پیشنهادی را بر ساي. آمد که بر روشهای پیشین برتری دارد

همچنین بدلیل ماهی  شیب پاره خط که با تغییر ضريب بهره بدون تغییر باقي مي ماند روش نسب  به حملکه بهکره نیکز    . کند

 . مقاوم اس 
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