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 چکیده       

ها و از اطالعات رکن اصلي در تبادل پیامحفاظت ي فناوري اطالعات، ي جهاني اينترنت و توسعهرشد وگسترش روزافزون شبكهتوجه به با 

براي حفاظت اطالعات کاري ترين راهمهمشود. کند. براي تامین نیازهاي امنیتي تراکنش، از رمزنگاري استفاده ميمبادالت تجاري ايفا مي

ن روش با استفاده از الگوريتم خاصي، باشد. در اي، اعم از صوت، تصوير و ويدئو ميايهاي چندرسانهنگاري دادهنهان، در دنیاي ديجیتال

تا ارتباط محصول مورد نظر با مؤلف واقعي آن از طريق اين اطالعات مخفي گنجانند اطالعاتي را براي شناسايي صاحب اثر در درون آن مي

دازش سیگنال که احتماالً روي مسلماً براي کاربرد حفاظت از حق تألیف، اين اطالعات بايد در مقابل تعدادي از فرايندهاي پر احراز گردد.

نگاري اطالعات با کار جديدي براي نهانبر ارائه راهعالوه، مقالهشوند، مقاومت داشته باشند. در اين اي موردنظر اعمال ميي چندرسانهداده

در پردازش تصوير ارائه شده است که ضمن دارا بودن  هادي به منظور شناسائي جفت بلوکروش جديدر نظر گرفتن میزان خطاي بازيابي، 

 نگاري مشارکت ندارند کارايي دارد.که در نهان هاييدقت باالتر نسبت به ساير روشها در شناسايي بیت

 ، بازيابيبلوکنگاري، الگوريتم، رمز، کلمات کلیدي: نهان
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 مقدمه

 داده از آسان استفاده و توزيع در انفجاري ،اينترنت شبكه جهاني به شخصي کامپیوترهاي از بیشماري تعداد اتصال علت به ،اخیر دهه در

 دهندگان ارائه ولي ،آنالوگ دارد داده به نسبت بسیاري مزاياي ديجیتال داده چه گر .است پیوسته وقوع اي بهرسانه چند ديجیتال

 حالت آنالوگ خالف بر که ،هستند ديجیتال هايداده مجاز غیر کپي از ناشي بي رويه انتشار و پخش نگران ايرسانه چند هايسرويس

نیازهاي جديدي در   ،فناوري اطالعات جهاني اينترنت و توسعه رشد وگسترش روزافزون شبكهتوجه به با . دارند اصلي داده مشابه کیفیتي

ي اخیر صورت هاي زيادي طي دههتالش ،اند. در همین زمینهاي مطرح شدهرابطه با حفاظت از حق تألیف محصوالت چندرسانه

اعم  ،اي ديجیتالهاي چندرسانهنگاري دادهنهان  ،استکاري که براي اين موضوع پیشنهاد شده و توسعه پیدا کردهترين راهاست. مهمگرفته

اطالعاتي را براي شناسايي صاحب اثر در درون آن  ،باشد. در اين روش با استفاده از الگوريتم خاصيتصوير و ويدئو مي  ،از صوت

مسلماً براي کاربرد حفاظت از حق  تا ارتباط محصول مورد نظر با مؤلف واقعي آن از طريق اين اطالعات مخفي احراز گردد.گنجانند مي

 ،شونداي موردنظر اعمال ميي چندرسانهالعات بايد در مقابل تعدادي از فرايندهاي پردازش سیگنال که احتماالً روي دادهاين اط ،تألیف

 (.6838.، اديم و توسلي، 6831احسان و همكاران، ) مقاومت داشته باشند

 ويدئويي و تصويري، صوتي هايداده براي  انتشا حق حفظ و غیر مجاز هايکپي برابر در ايرسانه چند ديجیتال محصوالت از حفاظت براي

 به فرستنده از انتقال هنگام به ديجیتال داده حفاظت براي رمز نگاري هايتكنیك .شود مي استفاده نگاري نهان و نگاري رمز دو تكنیك از

 هیچگونه ديگر پس اين از .شوندمي گشاييرمز  گیرنده در دريافت از پس و شوندمي رمز فرستنده در هاداده .روندکار مي به گیرنده

 حك داده داخل مستقیمًا در واترمارک، نام به پنهاني سیگنال يك ،نگارينهان هايتكنیك در ولي .گیردنمي صورت داده از حفاظتي

 اين سیگنال زيرا نیست واترمارک سیگنال برداشتن به نیازي ،شده نگاري نهان از داده استفاده براي .ماند مي باقي آن در همواره و شودمي

 (.6838.، اديم و توسلي، 6831احسان و همكاران، گذارد )اصلي نمي داده بر نامطلوبي تأثیر هیچ که شودمي درج میزبان داده در طوري

 

 نگاریهای نهانبندی نسلتقسیم

 نهان روش اولین .رشديافت نمايي صورت به زمینه اين در تحقیقات بعد به از آن و ارائه شد 633١ سال در بار اولین نگاري تصاويرنهان ايده

 قبل از اين تاريخ چه اگر(. Caronni, 1993., Caronni, 1995گرديد ) ارائه 6338 سال در ٤کاروني توسط ديجیتال تصاوير براي نگاري

 Tanaka et al, 1990., Sharda, S., andصورت گرفته است ) محرمانه اطالعات با تصاوير زدن برچسب ايدة براي تحقیقاتي

Budhiraja, 2013 .) 

 حوزه روي کل را نگارينهان عمدتاٌ که هستند هاييروش ٥ اول نسل تقسیم نمود. نسل دو به توان مي را نگاري نهان کلي ديدگاه يك از

 در گارينننها هايروش در گیرد.مي صورت تبديل يا و مكاني هايحوزه پیام درج درعمل معموالً هاروش اين در دهند. مي انجام رسانه

برابر  در را بیشتري مقاومت هاتبديل حوزه در نگاريمعموالً نهان کنند.مي تغییر مشخصي قانون اساس بر تبديل ضرايب ،تبديل حوزه

 کالَ و فیلترنمودن  ،سازيفشرده قبیل از حمالتي مقابل ،نويز کردن در اضافه هاروش اين دهد.مي نشان خود از رايج هايپردازش و حمالت

 هندسي هايپردازش و هاخرابي ،حمالت مقابل در عمدتاَ ولي دارند خوبي مقاومت دهندقرار نمي تاثیر تحت را رسانه هندسة که حمالتي

 دست از را خود کارايي ،واترمارک زمان آشكارسازي در سنكرونیزاسیون رفتن دست از علت به و انتقال کردن مقیاس ،چرخش مانند

 (.6831نیا، .، ابوالقاسمي و آقائي683١رحیمي و همكاران، دهند )مي

 هايروش اند.يافته توسعه اول نسل مشكالت بر غلبه و بودن نامرئي و افزايش مقاومت منظور به که است هاييروش نگارينهان دوم نسل

 حمالت مقابل در بازيافت و حسب شكارسازي بر بیشتري هايمزيت و داده قرار نظر مورد را شيء و مرزها ،ايناحیه هايويژگي دوم نسل

از  مشخصات و شئ هايويژگي يا مطلوب ناحیه و استخراجکشف  با هامزيت اين دهند.مي بدست اول نسل هايبا روش مقايسه در هندسي

 حمله هاي مختلفکالس براي انتخاب قابل هايمقاومت که اندشده طوري طراحي دوم نسل هايروش همچنین .آيدمي بدست تصوير

نیا، .، ابوالقاسمي و آقائي683١رحیمي و همكاران، ) يافت خواهد بهبود مالحظه قابل نگاري بطورنهان انعطاف قابلیت نتیجه در آيد. بدست
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6831.) 

 اين در چند هر گیرند.مي بهره  LSBاز روشهاي  ،نمايند مي پیكسلي مخفي فضاي در را خود هايداده کهنگاري نهان هاي شیوه اکثر

 با ولي ،ببرند باال را نگاري پنهان جهت الزم امنیت ،کلیدهاي مخفي و تصادفي فاکتورهاي از گیريبهره با است شده سعي هاروش

 اگر هاپیكسل ارزش کم هايبیت شوند. مي شكسته هاشیوه اين اکثر ،شود مي انجام تصاوير اين آماري هايمؤلفه روي که بر هاييبررسي

 ،تصوير يك در هابیت اين چیدمان نوع ،توان گفتمي کلي طور به ندارند. واقعي تصادفي شكل عمل در ولي ،رسندنظر مي به تصادفي چه

نگاري نهان از پس و قبل را آنها بتوان تغییرات که هاييهمؤلف يافتن و بیشتر هايبا بررسي و است تصوير هاي آنويژگي از بخشي معرف

 (.683٥نقش نیاچي و همكاران، زد ) حدس تغییرات را توانمي ،کرد بررسي

 

 تصاویر رنگی و چندسطحی نگاریهای پنهانتکنیک

 ،نسبت به نوع خاصي از نويز ،سیستم بینايي انسان ،شود. براي مثالاستفاده مينگاري نهاناز خواص بینايي انسان براي  ،در حالت کلي

براساس تبديل کسینوسي  شود.استفاده مي ،نگاري اطالعات به عنوان نويز در تصويراز اين اصل براي پنهان ،حساسیت کمتري دارد

. بدين (Funk and et al., 1999)شوند استفاده مينگاري نهانبراي  ،هاي تبديل کسینوسي گسستهبلوک ،ي فرکانس: در حوزه6گسسته

بسیار آسیب مي بیند و نويز باند باال نیز توسط  ،توسط نويز باند پايین ،گیرند. تصويرمیاني مورد استفاده قرار ميهاي فرکانس ،منظور

 رود.استاندارد از بین مي JPEGسازي فشرده

استفاده ري نگانهانجهت  ،از ضرايب بدست آمده ،سرانجام ،شودتصوير تجزيه مي ،ي تبديل موجك: توسط قاعده 2براساس تبديل موجك

قسمتي از  ،شوند. به عنوان مثالاستفاده مينگاري نهانبراي  ،هاي مختلف تصويرقسمت ٤: خود شباهتي8براساس هم ريختي. شودمي

 داشته باشد. ،اي ديگري ديگر تصوير در ناحیهاي اصالح شود که شباهت بسیار زيادي با تكهتواند به گونهتصوير مي

تغییر مي دهد. بعد از  ،ها( را با جابجايي مستقیمنقاط شاخص تصوير )مثال گوشه ،معروف به نسل دومنگاري نهانبراساس نسل دوم: روش 

هانسینگر در يك روش ابدائي از يك تصوير براي  (.Kutter and et al., 199) محاسبات آماري خاصي برآورده مي شوند ،اين تغییرات

 شدهاي حمل شده، تصوير مورد نظر به صورت کم اتالف بازيابي ميبا کم کردن و استخراج داده ها استفاده کرد که در گیرندهحمل داده

(Honsinger and et al., 2001.) 

 

 نگارینهانخصوصیات 

تقريباً غیرممكن است که  ،بحث شده است. در عملنگاري نهانهاي در مورد خصوصیات روش ،مقاالت متعددي وجود دارد که در آنها

طراحي کنیم که تمام خواص را داشته باشد. اهمیت نسبي هر خاصیت وابسته به نیازهاي کاربردي آن است نگاري نهانبتوانیم يك سیستم 

يد با ،با توجه به کاربرد آن متفاوت است. در عمل براي طراحي يك سیستمنگار نهانتوان گفت که تفسیر خصوصیت و در حقیقت مي

بايستي با تحلیل دقیق کاربرد مربوطه انتخاب شود. به طور کلي خصوصیات  ،برقرار شود که اين مصالحه نیز ،بین خواص ٥ايمصالحه

                                                           
6 Discrete Cosine Transform (DCT) 

2 Wavelet 

8 Fractal 

٤ Self-similarity 

٥ Trade-off 
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توان به دو دسته خصوصیات مربوط به درج واترمارک مانند شفافیت و ظرفیت و ديگري خواص مربوط به آشكارسازي را مينگاري نهان

 (.683١بندي نمود )رحیمي و همكاران، هزينه و پیچیدگي تقسیم ،امنیت ،مانند مقاومت

 نگاریهای نهانتکنیک

اين است که پس از  نگاري کم اتالف اطالعات نیز نامید. چرا که هدف اين روشتوان نهانها را مينگاري برگشت پذير دادهروش نهان

میزبان  ،بتوان آنها را با کمترين خطا بازيابي و استخراج نمود. در اکثر اين موارد ،متن و يا هر میزبان ديگر ،ها در يك تصويرجاسازي داده

 شوند. هاي آن نهان ميمیزبان يك تصوير خواهد بود و اطالعات درون بیت ،نیز بايد به شكل اولیه خود بازگردد. در اين پروژه

ريختگي داراي کمترين بهم ،کندهايي را با خود حمل ميصل که دادهتصوير حا ،نگاري اطالعاتيكي از اهداف اصلي اينست که پس از نهان

خود باشد. دلیل اين امر نیز اينست که بتوان تصوير میزبان را به طور صحیح به حالت اولیه خود بازگرداند.  1و تفاوت نسبت به حالت اولیه

هاي نهان شده از باشد. چراکه با حذف)استخراج( دادهن ميها و تصوير میزباپذيري دادهبرگشت ،هاي جذاب و جالب اين روشاز ويژگي

 (. Tanaka et al, 1990., Sharda, S., and Budhiraja, 2013را به حالت اصلي خود بازگرداند) توان تصويرمي ،تصوير میزبان

 

ولي تغییر محتواي تصوير میزبان امري  ،باشداگرچه تعبیه اطالعات درون اين تصاوير غیر قابل مشاهده است و اغلب قابل تشخیص نمي

 يربه خصوص در تصاو ،باشد محسوسممكن است  یكسلدر مقدار پ يجزئ یاربس ییرتغ يك يحتطوريكه اجتناب ناپذير خواهد بود. به

روي اطالعات  رییهر گونه تغدر واقع  از اطالعات مهم است. یتهر ب ،هاييروش یندر چني. پزشك تصاويرو  يمانند اطالعات نظام ،حساس

 از آنجا که تفاوت باشد.مي يخام اصل يبه داده ها يدسترس الزم و حیاتي استمورد  یشههمموضوعي که  و ،گذارد يم یرتاث يرتصوماهیت 

در نتیجه نهان  ،استقابل مشاهده  یرغتوسط چشم انسان  يباتقرو اين تفاوت است  ياصل يرو تصو حامل اطالعات يرتصو ینب ايجاد شده

 شیوه يك ،يتهو يیدکد تأ ايجادبا پنهاني بین فرستنده و گیرنده باشد. در گیرنده نیز  يکانال ارتباط يكتواند به عنوان  يم هاکردن داده

 شود. يبرگشت داده فراهم مجهت 

ها به صورت مغرضانه دستكاري و داده. اگر تصوير حامل روش شكننده است يك پذيربرگشتهاي داده یهتعبروش که  یدتوجه داشته باش

هاي غیر معتبر را دريافت خواهد کرد و در نتیجه بازيابي آنها به حالت اصلي گیرنده داده ،يا فشرده سازي با اتالف روي آن صورت گیرد

ضعف عمده يعني پائین بودن يك  ،علیرغم مزيتهاي فراواننگاري تصاوير هاي ارائه شده براي نهانشدر اکثر رو امكان پذير نخواهد بود.

ها درون مجموعه که بیت 2( و به دلیل انتخاب همجوار Zhang, 2011., Wien, 2012نگاري رشته بیت وجود دارد )ظرفیت حمل نهان

ش جديدي در اين مقاله سعي شده است تا رو ،شوند امكان حمله به اين روشها زياد خواهد بود. با توجه به مطالب ارائه شدهآنها نهان مي

ها و پنهان نمدن بیت درون آنها ارائه گردد و سپس با استفاده از يك رابطه به عنوان معیاري براي میزان سطح همواري و براي جفت بلوک

 بازيابي اطالعات پنهان شده استفاده گردد.

 

 

 روش تحقیق

 رمزنگاری تصویر

ها چرا که تهديد کننده ،باشدنگاري در تصوير دست نخورده  مياز نهان نگاري اطالعات درون يك تصوير رمزشده بهترنهان ،در حالت کلي

در نگاه اول فقط به دنبال رمزگشايي باشند و در اين صورت احتمال کمتري براي تهديد اطالعات پنهان  ،در مواجه با يك تصوير رمزشده

 صورت گرفت. در نتیجه عملیات رمزنگاري توسط يك رشته بیت تصادفيشده وجود خواهد داشت 
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 تبدیل تصویر به رشته بیت

ابتدا  ،بیت است. براي رمزنگاري اين تصوير3باشد و هر پیكسل شامل پیكسل مي M×Nشود که داراي سايز نامیده مي Jتصوير اولیه 

گردد. تبديل پیكسل به بیت نیز از رابطه حاصل مي M×N×8هاي آن را به بیت تبديل کرده به طوريكه يك رشته بیت به طول پیكسل

 آيد.بدست مي زير

 𝐽𝑖,𝑗
(𝑣)

= [
𝐽𝑖,𝑗

2𝑣
] 𝑚𝑜𝑑 2  ,0 ≤ 𝑣 ≤ 7 

 

Ji,jو   i,jبیانگر مقدار پیكسل واقع شده در موقعیت  Ji,jدر رابطه باال 
(k)  نشان دهنده مقدار بیتvباشد.مي ام آن پیكسل 

 

 رمزنگاری بوسیله رشته بیت تصادفی

𝑘𝑖,𝑗ايجاد و  Jهاي حاصل از تصوير يك رشته بیت تصادفي با طول برابر با بیت ،هاي تصوير به بیت تبديل شدپس از اينكه پیكسل 
(𝑣) 

شود که در رابطه زير نشان داده شده بین اين دو رشته بیت ايجاد شده انجام مي 7شود. رمزنگاري توسط عمل ياي انحصارينامیده مي

 است:

  𝐽′𝑖,𝑗
(𝑣)

= 𝐽𝑖,𝑗
(𝑣)

⨁𝑘𝑖,𝑗
(𝑣)

 

 

𝐽′𝑖,𝑗
(𝑣)  بیانگر مقدار بیتv ام واقع در موقعیتi,j انحصاري مينیز بیانگر عمل ياي  ⨁صورت رمزشده درآمده است. عملگرباشد که بهمي-

′𝐽شود. ( استفاده مي8-٤از رابطه ) ،هاي رمزشدهباشد. جهت تبديل اين رشته بیت به پیكسل
𝑖,𝑗  مقدار پیكسل تصوير رمز شده را نشان

 قرار دارد. i,jدهد که در موقعیت مي

 

  
𝐽′

𝑖,𝑗 = ∑  𝐽′𝑖,𝑗
(𝑣)

7

𝑣=0

. 2𝑣  

 

 شود.حاصل مي ′𝐽ها تصوير رمزشده از کنار هم قرار گرفتن اين پیكسل

 

 یافتن جفت بلوک توسط روش همریختی

توان اين دو بلوک را همسايه از تصوير رمزشده نیاز است. مي باشد دو بلوک پیكسلنگاري اطالعاتي که به صورت رشته بیت ميبراي نهان

توان اين دو بلوک را تا حد ممكن غیر همسايه با استفاده از روش همريختي مي ،نگاريتر شدن عمل نهانولي براي قوي ،انتخاب کرد

 گیرد. ه( صورت ميگیرندنگاري)درستنده( و هم پس از نهانفرگاري)درنهم قبل از نهان ،هاانتخاب کرد. عمل همريختي و يافتن جفت بلوک

شود. تصوير حاصل از اين قرار داده مي "١"بیت کم ارزش( برابر  8بیت متغیر )8ها و انجام عملیات همريختي در هنگام يافتن جفت بلوک

ها بتوانند شود. براي اينكه اين بلوکتقسیم بندي مي b×b هايي با سايز يكسانبه بلوک 𝐽1در ادامه تصوير نامیده شده است. 𝐽1مرحله 
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 باشند. ٤مضاربي از عدد  bبهتر است مقدار  ،حجم بیشتري از تصوير را دربر داشته باشند

نیستند شود. در ادامه مراحل مربوط به يافتن جفت بلوک هايي که لزوما همسايه گذاري مينام p,q ، 𝐵𝑝,𝑞سپس بلوک واقع در موقعیت  

 به صورت موردي در زير آمده است:

 .شدقرار داده  𝑅درون بلوک جديدي به نام  𝐵1,1هاي بلوک مقادير پیكسل .6

 .شدندجاگذاري  𝐷درون بلوک ديگري با نام  𝐵1,2هاي بلوک همچنین مقادير پیكسل .2

 :شدمحاسبه  �̃�با استفاده از رابطه زير  .8

  R̃ = SD + O 

  

 .آمدندبه ترتیب از روابط بدست  Oو  Sساخته مي شود که  Dمي باشد که از روي  𝑅شبیه ترين ماتريس به  �̃�ماتريس 

  S=
<𝑅−r̅I,D−d̅I>

‖R−r̅I‖2  

  O=d̅ − r̅S 

 هستند. Dو Rمتوسط ماتريس هاي به ترتیب  r̅وd̅که 

به صورت زير مشخص  Rبا بلوک  ،نامیده شد �̃�که از روابط باال بدست آمد و ماتريس  Dسپس اختالف میان تغییر يافته بلوک  .٤

 :شد

  X1,2 = R − R̃ 

  

𝑀قابل محاسبه است. براي بلوک سوم تا  ٤تا6طبق مراحل  Rهاي بعدي با بلوک در ادامه فاصله بلوک .٥ × 𝑁 ام اين اختالف

 شد.نامیده  X𝑀,𝑁تا  X1,3محاسبه شده و 

به ترتیب صعودي مرتب شده و مكان اولین مقدار بدست آمده نشانگر بلوکي است که کمترين اختالف را با بلوک  X𝑝,𝑞مقادير  .1

R  دارد. درنهايت اين بلوک(p,q)  انتخاب مي شود. (1,1)به عنوان جفت بلوک اول 

 جفت مربوطه خود را پیدا کند.شود تا هر بلوک ادامه داده مي 1تا6مراحل  ،𝐽1هاي عكس با حذف اين جفت بلوک از بلوک .7

 

 نگاری و جاسازی اطالعاتنهان

يك بیت را  ′𝐽پس از اينكه جفت بلوک ها توسط روش ارائه شده در مرحله قبل مشخص شدند حاال مي توان در هر جفت بلوک از تصوير 

به دو  (1,1)شود. بلوک موعه تقسیم ميباشد هر بلوک به طور تصادفي به دو مج (p,q)متناظر با  (1,1)پنهان کرد. فرض کنید بلوک 

هاي باقي مانده نیز به شوند. تمامي جفت بلوکتقسیم مي 𝐴3و 𝐴2نیز به دو مجموعه  (p,q)و بلوک متناظر آن يعني  𝐴1و  𝐴0مجموعه 

 𝐴3و 𝐴2 و بلوک متناظر و جفت آنها به عنوان  𝐴1و  𝐴0هاي اول به دو مجموعه شوند به طوريكه بلوکهمین ترتیب تقسیم بندي مي

 دسته بندي شدند.

هاي بیت کم ارزش از تمام پیكسل8بود  "١"نگاري بیت اول در اين جفت بلوک از معادله زير استفاده شد که اگر بیت مربوطه براي نهان
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 معكوس گرديد. 𝐴0مجموعه 

  𝐵𝑖,𝑗,𝑘
′  = 𝐵𝑖,𝑗,𝑘

̅̅ ̅̅ ̅̅  , (𝑖, 𝑗)𝜖 𝐴0 and 𝑘 = 0,1,2 

𝐵𝑖,𝑗,𝑘که 
توانند عضو تنها مي jو  iباشد. و البته اين شرط نیز وجود دارد که مي ′Jام تصوير jام و سطر iام واقع در ستون kمقدار بیت  ′

 باشند و نه سطر و ستون ديگري. A0سطر و ستون مجموعه 

که مربوط به بلوک  A2هاي مجموعه ت کم ارزش از تمام پیكسلبی8بار بود اين "6"نگاري به همین ترتیب اگر بیت مربوطه جهت نهان

 معكوس شدند. زيرثانويه است طبق رابطه 

 𝐵𝑝,𝑞,𝑘
′ = 𝐵𝑝,𝑞,𝑘  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,(p,q) ϵ 𝐴2 and k = 0,1,2 

 در اينجا نیز صادق است. ،که در باال بیان شد "١"نگاري بیت تمامي شروط مربوط به نهان

  ′𝐽بر اساس مقدار بیت دوم از رشته بیتي که بايد درون تصوير  ،جفت بلوک دوم انتخاب شده و مانند باال ،پس از نهان نمودن بیت اول

 شوند.معكوس مي 𝐴2يا  𝐴0بیت کم ارزش مربوط به  8 ،پنهان گردد

نگاري تصوير بدست آمده از اين مرحله که يك تصوير رمزشده با اطالعات نهان ،ها جاسازي شدندها درون بلوکپس از اينكه تمامي بیت

 نامیده شد. ′′𝐽شده است 

 

 استخراج اطالعات پنهان شده و بازیابی تصویر اصلی

بايد با در سمت گیرنده براي استخراج اطالعات نهان شده بايد تمامي مراحل انجام شده در سمت فرستنده تكرار شود. در گیرنده ابتدا 

با استفاده از رابطه سطح همواري به استخراج اطالعات  ، ′′𝐽  ها مشخص و پس از رمزگشايي تصويراستفاده از روش همريختي جفت بلوک

 پرداخت.

روي ها در نتیجه اگر جفت يابي بلوک ،ها معكوس شده استبیت کم ارزش برخي از پیكسل 8نگاري با توجه به اين نكته که در عمل نهان

بیت کم  8هاي حاصل از مرحله فرستنده متفاوت خواهد بود. به همین دلیل ابتدا هاي بدست آمده با جفتجفت ،اين تصوير انجام شود

گفته شد هر بلوک  2-٤است. بر طبق آنچه در مرحله  𝐽1شود که همان شود و تصويري حاصل ميبرابر صفر قرار داده مي ′′𝐽ارزش تصوير 

هاي تصوير را به بیت تبديل کرده و با عمل ياي ابتدا مقادير پیكسل ،′′𝐽براي رمزگشايي تصوير  ،یدا مي کند. پس از آنجفت خود را پ

𝑘𝑖,𝑗 انحصاري بین رشته بیت حاصله و رشته بیت
(𝑣) هاي اکثر بیتهاي تصوير از حالت رمز شده خارج و به حالت اصلي و اولیه خود)مانند بیت

کم ارزش  بیت8بجز در نیمي از  (𝐽2)اين رشته بیت به پیكسل تبديل شده و تصوير حاصله )٤-٤(گردند. با استفاده ازرابطه بازمي (Jتصوير 

𝐽2 ، 𝐵𝑖,𝑗هاي مربوط به تصوير بلوک باشد.مي Jشبیه تصوير  ،هاپیكسل
 اند.نامیده شده ′

براي استخراج  ،شودبلوکي که از قبل با يكديگر جفت شده بودند کاسته مي نگاري سطح همواري يكي از دوبا توجه به اينكه در هنگام نهان

 اي بر مبناي سطح همواري استفاده شد.هاي پنهان شده از رابطهبیت

𝐵𝑖,𝑗باشد. براي بلوک هاي  (p,q)بلوک  (i,j)در حالت کلي فرض کنید بلوک متناظر با 
𝐵𝑝,𝑞و  ′

با استفاده از روابط زير میزان همواري  ′

′𝑓𝐵مقادير  ،کنندها را مشخص ميبلوک
𝑖,𝑗  و𝑓𝐵′

𝑝,𝑞 :بدست آمدند 

 
𝑓𝐵′

𝑖,𝑗
=

1

𝑠1 . 𝑠2

(∑ ∑ |𝑝𝑢,𝑣 − 𝑝𝑢,𝑣+1| +

𝑠1−1

𝑣=2

𝑠2

𝑢=2

∑ ∑|𝑝𝑢,𝑣 − 𝑝𝑢+1,𝑣|

𝑠1

𝑣=2

𝑠2−1

𝑢=2

) , 𝑝𝑢,𝑣ϵ 𝐵𝑖,𝑗
′  
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𝑓𝐵′
𝑝,𝑞

=
1

𝑠1 . 𝑠2

(∑ ∑ |𝑝𝑢,𝑣 − 𝑝𝑢,𝑣+1| +

𝑠1−1

𝑣=2

𝑠2

𝑢=2

∑ ∑|𝑝𝑢,𝑣 − 𝑝𝑢+1,𝑣|

𝑠1

𝑣=2

𝑠2−1

𝑢=2

) , 𝑝𝑢,𝑣ϵ 𝐵𝑝,𝑞
′  

  

′𝑓𝐵اختالف بین  
𝑖,𝑗  و𝑓𝐵′

𝑝,𝑞  بدست آمد: زيراز رابطه 

 𝑓𝑖,𝑗=𝑓𝐵′
𝑖,𝑗

-𝑓𝐵′
𝑝,𝑞 

𝐵𝑖,𝑗هاي بلوک مشخص مي شود که از سطح همواري مقادير پیكسل 𝑓𝑖,𝑗براي مقادير مثبت و بزرگ 
کاسته شده است و اين به معني  ′

𝐵𝑖,𝑗هاي اينست که مقدار پیكسل
𝐵𝑝,𝑞)بلوکي از تصوير اولیه( متفاوت است و با اين اوصاف  𝐵𝑖,𝑗هاي با مقدار پیكسل  ،′

به عنوان جفت  ،′

𝐵𝑖,𝑗مربوط به 
 ،دهد که از جفت بلوک مربوطهنشان مي 𝑓𝑖,𝑗باشد. به بیان ديگر مقادير بزرگ ( مي𝐵𝑝,𝑞بلوک اولیه خود ) کامال مشابه ،′

تغییرات در بلوک اول از هر جفت بلوک صورت  ،"١"بلوک اول در فرستنده حاوي تغییراتي بوده است و از آنجا که براي نهان نمودن بیت 

𝐵𝑝,𝑞بلوک  هايشود.به اين ترتیب مقدار پیكسلاستخراج مي "١"بیت  𝑓𝑖,𝑗در نتیجه براي مقادير بزرگ  ،گرفتمي
همان مقادير تصوير  ′

𝐵𝑖,𝑗هاي بلوک باشند و براي بازيابي مقادير پیكسلاولیه و اصلي مي
معكوس  𝐴0بیت کم ارزش از مجموعه 8کافیست  ،به حالت اصلي خود ′

 شود.

باشد. يعني اينكه  که هاي باال ميگفته بیانگر مطالبي بر خالف ،داراي مقادير کوچكي بود)مقادير منفي( به طور مشابه 𝑓𝑖,𝑗اگر  ،از طرفي

𝐵𝑖,𝑗
به اين معني است که براي بازيابي  "6"باشد. استخراج بیت مي "6"گردد بلوک اصلي بوده و بیتي که از اين زوج بلوک استخراج مي ′

𝐵𝑖,𝑗بلوک  ،اين جفت بلوک به حالت اولیه و اصلي خود
 ،𝐴2هاي یت کم ارزش مجموعه پیكسلب 8نبايد تغییر کند ولي با معكوس کردن  ′

𝐵𝑝,𝑞بلوک 
 گردد.نیز به حالت اولیه  اصلي خود باز مي ′

 

 و بحثنتایج 

شبود کبه بازيبابي    شوند، اين عمل سببب مبي  نگاري رشته بیت به صورت غیر همجوار انتخاب ميها جهت نهانهنگامي که مجموعه پیكسل

امر اينست که براي بازيابي بیت ابتدا بايد بلوکي که با بلوک مورد نظر جفت شده است پیدا تر صورت گیرد. دلیل اين بیت نهان شده سخت

ها به درستي جفت خود را پیبدا نكننبد، بازيبابي    شده و سپس مراحل مربوط به استخراج اطالعات صورت گیرد. در نتیجه تا زماني که بلوک

 صل خود متفاوت خواهد بود.  رشته بیت به درستي انجام نشده و تصوير بدست آمده با ا

عالوه بر اين مساله مهمي که بايد به آن اشاره کرد اينست که براي استخراج اطالعات، بايد کل تصبوير ببه صبورت يكجبا رمزگشبايي      

قايسبه  هاي ايجاد شبده در تصبوير م  شود که الزمه اين روش اينست که هر بلوک براي يافتن جفت خود، بايد از نظر اختالف با تمامي بلوک

هاي مربوط ببه  هاي ژانگ  و وين  اگر حتي قسمتي از تصوير نیز مورد حمله واقع شده و رمز گشايي شود، بیتشود. در صورتي که در روش

شود که در روش ارائبه شبده در ايبن مقالبه ضبمن قبدرت بباالي رمزنگباري، روي         ها قابل بازيابي خواهند بود. اين امر سبب ميآن قسمت

توان از استخراج اطالعات به طور کلبي جلبوگیري کبرد. ببه عنبوان      یز تاثیر مثبت داشته باشد. زيرا با داشتن يك رمز قوي، مينگاري ننهان

هاي تصوير( بلوک از تصوير قابل رمزگشايي نباشد. در چنین شرايطي بدون )يك عدد کوچك نسبت به تعداد بلوکxمثال، فرض کنید تنها 

هبا  بي نبدارد ولبي از بباقي بلبوک    بیت از رشته بیت اصلي قابلیت بازيبا  xهاي ارائه شده قبلي تنها ، براي روشدر نظر گرفتن خطاي بازيابي

هباي  به همه بلبوک  ، با توجه به وابسته بودن هر بلوکقبليارائه شده  هاي توان بیت نهان شده را بازيابي نمود. در صورتي که براي روشمي

استخراج اطالعات به طور کلي با مشكل روبرو شده و گاهي حتي امكان استخراج يك بیبت صبحیح نیبز     باقي مانده براي يافتن جفت خود،

 میسر نخواهد بود.

ها در مقايسه با ساير روشهاي ارائه شده قبلي نشان داد که روش پیشنهادي از خطاي کمتري نمودار خطاي بیت نسبت به سايز  بلوک

شود شروع مي 3اين مقدار از ها، یكه در ساير روشگردد در صورتشروع مي ٤در اين روش از عدد  برخوردار بوده ضمن اينكه سايز بلوکها

 (.6)شكل 
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 ها: نمودار درصد خطای بیت نسبت به سایز بلوک1شکل 

 

دهد. اين نمودار مربوط به هاي قبلي نشان مييك نمونه مقايسه را جهت کاهش میزان خطاي اين روش در مقايسه با روش 2شكل 

اند. ها دچار خطا شدههايي هستند که در استخراج رشته بیتهاي سفید مشخص کننده بلوکبوده که در آن بلوک Lenaتصوير 

بي تصوير با هاي سفید روش پیشنهادي نسبت با دو روش ژانگ و وين کمتر بوده و بازياهمانطوريكه در شكل مشخص است، تعداد بلوک

 دقت باالتري صورت گرفته است.
 

 
 (C) پیشنهادی( و روش B) وین(، روش A) ژانگهای سفید )تخریب شده( در روش : تعداد بلوک2شکل 
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