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 -1کارشناس ارشد ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) – 2 ،دانشیار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر -3 ،دکتری کامپیوتر ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،
 -4دانشجوی دکتری ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
(دریافت ،04/30/33 :پذیرش)09/33/11 :

چکیده
برقراری ارتباط پنهان و امن از نیازهای ضروری در فضای سایبر است .نهان نگاری اطالعات بهتررین رویرا اسرت ارن امنیرت ارتبراط در
یبکنهای عموما مانند اینترنت را فراهم مااند .روش نهاننگاری  Mod4از جملن روشهای مطرح حوزه تبدیل اسینوس است ،ان بنیکلا
متفاوت از روش های گذیتن پیام را درون تصویر جاسازی مااند .در این روش همبستگا بین ضرایب برنخروبا حفرم مرایرود ،و در برابرر
نهانااوی اور مقاوم است .در این مقالن بهبود روش نهراننگراری  ،Mod4یعنرا افریایظ فرفیرت و یرفافیت ،برنعنروان دو معیرار ایرلا در
نهاننگاری یورت گرفتن است .در روش پیشنهادی با تغییر اندازه قالبهای ضرایب اسینوس ،و با تعیین یروط مناسب برای انتخاب قالبهای
معتبر ،یفافیت بیظ از  5درید و فرفیت بیظ از  86درید افیایظ یافتن است .برای ارزیابا یرفافیت تصراویر نهانرن در روش پیشرنهادی ،و
مقایسن با روش ایلا  ،Mod4از دو معیار  PSNRو  SSIMاستفاده یده است.

واژههای

کلیدی :نهاننگاری ،فرفیت ،یفافیتJPEG ،Mod4 ،

 -5مقدمه ز

در ضرایب اسینوسا ،قرار دادن نها در بیتهای با امترین

تا انون روشهای گوناگونا برای نهاننگاری اطالعرات اراهرن

ارزش ضرایب است.در این روش تعداد زیادی از  86ضریب تبردیل

یده است .نهاننگاری در دو حوزه مکران و حروزه تبردیل ان رام

اسینوسا گسستن در هر قطعن  6×6از پیکسلهای تصویر یرفر

ما یود .حوزه مکران یرامل ن دسرتن از روشهرایا اسرت ارن

هستند و تغییر تعداد زیادی یفر بن مقادیر غیرر یرفر ،برر نرر

بیتهای پیام بین بیت های مییبان جاسازی ما یروند ،برنعنروان

فشردهسازی تصویر و یفافیت ن تأثیر منفا ماگذارد .بنهمرین

مثال در روش جاگذاری امارزشترین بیت ،1بیتهای پیام در ام

دلیل است ان فرفیت نهاننگاری در حوزه تبدیل ،امتر از فرفیت

ارزش ترین بیت هر پیکسل گن انده ما یوند .حوزه تبدیل یامل

نهاننگاری در حوزه مکان است .اما دلیرل رویکررد برن روشهرای

ن دستن از روشهایا است ان بیتهای پیام روی مقادیر ضرایب

حوزه تبدیل این است ان یکارناپذیری (یفافیت) و مقاومرت در

تبدیل مورد نظر پخظ ماگردد .در این روشهرا از تبردیلهرایا

این حوزه نسبت بن نهاننگاری در حوزه مکان بیشتر است.

مانند تبدیل اسینوسا گسستن 2و تبدیل موجک 3و غیره استفاده
مایود .از بین قالبهای مختلف تصرویر ،قالرب  JPEGبرن دلیرل
وی ژگاهایا نظیر فشردهسازی باال در انار حفم ایفیت مطلروب
تصویر ،از پرااربردترین فرمتهای تصویر بوده و ااثر تصاویری ان

در یک سیستم نهاننگاری ،پارامترها یا معیارهای سرن ظ
مییان اارایا ،عبارتند از:


مقاومت :6بن مییان حفم پیام در برابر تغییرات قابل اعمرال
بر روی تصویر نهاننگاری یده (نهانن) اطالق ماگردد.



ظرفیت :5بن مییان ح م اطالعرات قابرل مخفراارردن در

از طریررا اینترنررت مبادلررن مررایرروند ،بررا فرمررت  JPEGذخیررره
مایوند .قالب تصویری مرذاور برا توجرن برن اسرتفاده از تبردیل
اسینوسررا گسسررتن جهررت فشررردهسررازی ،قابلیررت الزم برررای
نهاننگاری در فرضای تبدیل را دارا است .راه مخفا ارردن بیتها
* رایانامن نویسنده مسئولhamid_deh@yahoo.com :
)1- Least Significant Bit (LSB
2- Discrete Cosine Transform
3- Wavelet

داخل پویانن (تصویر قبل از نهاننگاری) ،فرفیت نهاننگاری
اطالق ماگردد.

4- Robustness
5- Capacity
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شفافیت :1بن مییان عدم تشرخی ،،یرا یرکارناپذیر برودن
پیام مخفا در تصویر پویانن اطالق ما گردد .یرکارپذیری
بیان مادارد ان تا چن اندازه تصویر حاوی اطالعات مشخ،
و گویا ماباید در حقیقت امنیت یک سیستم نهاننگراری
در همین مسئلن یفافیت نهفتن است ،و هرر قردر یرباهت
پویانن و نهانن ،بیشتر باید امنیت ایرن سیسرتم در سرط
باالتری قرار دارد.

شکل ( .)5سن یاخ ،ایلا نهان نگاری

سن ویژگا فوق بنطور بسیار تنگاتنگا در ارتباط برا یکردیگر
هستند .بدین معنا ان با ثابت فرض اردن ویژگا اول و افریایظ
ویژگا دوم ویژگا سوم ااهظ خواهد یافت (یکل.]1[ )1
در ایرن تققیرا برررای بررسرا میرریان یرفافیت از دو معیررار
PSNR2و  SSIM3استفاده یده اسرت SSIM .معیراری اسرت ارن
جهت سن ظ مشابهت ساختاری دو تصویر قبل از نهاننگراری و
پس از نهاننگاری استفاده مایود.
نهاننگاری بن روش  Mod4از جملن روشهای مطرح در حوزه
تبدیل اسینوسا است و مییرت ایرلا ن نسربت برن روشهرای
دیگر حوزه تبدیل ،مقاومت ن در برابر نهانااوی اور 6است [.]2
در این مقالن بهبود روش نهاننگراری  ،Mod4یعنرا افریایظ
فرفیت و یفافیت بنعنوان دو معیار ایلا ارزیرابا نهراننگراری،
یورت گرفتن است.
در این روش از ضرایب اسینوسا م اور هم ان تشکیل یرک
گروه از ماتریسهای  2×2مادهد ( )GQC5استفاده ماگرردد .برا
توجررن بررن یرررایط مربوطررن ،تعررداد  GQCهررای معتبررر مشررخ،
مایوند و از طریا اوتراهتررین مسریر تغییرر ،جاسرازی ان ررام
ماگردد.
نچن در ادامن اراهن ماگردد بن این یورت است :در بخرظ 2
بن بررسا برخا از اارهای مرتبط پرداختن یده اسرت .در بخرظ
 ،3روش نهاننگاری  Mod4بن طور مختصر بیان مایرود .سر س
1- Transparency
)2- Peak Signal Noise Ratio (PSNR
)3- Structural Similarity Index Measure (SSIM
4- Blind
)5- A Group of Quantized DCT Coefficients (GQC

در بخظ  ،6روش پیشنهادی توضی داده مایرود .در بخرظ ،5
نتررایش یرربینسررازی اراهررن یررده اسررت ،و در انتهررا در بخررظ ،8
نتی نگیری و پیشنهاد برای ادامن اار اراهن گردیده است.

 -2کارهای مرتبط
در این بخظ ایارهای بن برخرا اارهرای یرورت گرفترن در
حوزه تبدیل بر مبنای تصراویر  JPEGداریرم .سر س برن بررسرا
بعضا از روشهرایا ارن برن نروعا برا روش پیشرنهادی مررتبط
هستند ،ماپردازیم.
روش نهاننگاری ان در مرجع [ ]3بن ن ایراره یرده ،روش
 Jstegاست .الگوریتم نهانسازی ن ،بیت با امترین ارزش ضرایب
اسینوسا را از غاز و بن یورت متوالا با بیتهای پیام جایگیین
مانماید .این روش دارای الید مخفا نیست .بنابراین هر اس ان
بن سیستم نهاننگاری واقف باید ،ماتواند بن پیام مخفرا دسرت
یابد [ .]6در روش  JQTMان در مرجع [ ]5بیان یده اسرت ،برن
جای استفاده از ماتریس چندیسازی استاندارد  ،JPEGاز ماتریس
ایالحیده استفاده مایود .مهمترین مییت این روش نسربت برن
 Jstegفرفیت ذخیرهسازی اطالعات در تصویر ماباید .این روش
دارای نر فشردهسازی امتری نسبت بن  Jstegماباید ،و بندلیل
استفاده از جایگیینا امارزشترین بیت توسط حمالت مبتنا برر
امارزشترین بیت قابرل تشرخی ،اسرت OutGuess .یرک روش
نهاننگاری است ان روش  Jstegرا با استفاده از یک مولرد اعرداد
تصادفا یا یبنتصادفا برای انتخراب ضررایب اسینوسرا بهبرود
مابخشد .در این روش نیی امارزشترین بیت ضرایب اسینوسرا
انتخاب یده ،با بیت پیام بن روش  Jstegجایگیین مایود .ایکال
این روش این است ان توسط حمالت ماری قابل یناسایا است
[ .]1در مرجع [ ،]8روش نهاننگاری  F5اراهن گردیده اسرت .ایرن
روش بهبود یافتن روشهای  F3و  F4است .در این روش تغییررات
ضرایب اسینوسا بن امترین مقدار خود خواهد رسرید .در روش
 F5بررخال روشهرای  F3 ،Outguess ،Jstegو  F4پیرام در اررل
تصویر بنیورت گسرترده و پخرظ ،نهراننگراری مرایرود .عردم
مقاومت در برابر حمالت ماری ،یکا از ایکالت این روش اسرت.
روش نهاننگاری  YASSدر سال  2002و در مرجرع [ ]2معرفرا
ید .این روش پاین و اساس رویا است ان در مرجرع ] [6برن ن
پرداختن یده است .اساس روش  YASSبرر مبنرای تغییرر انردازه
قالرب ضررایب اسینوسرا اسرت .در ایرن روش ابتردا تصرویر بررن
قالبهای  B×Bناهمپویان تفکیک مایود ارن ابعراد ن از یرک
قالرررب  JPEGبیرگترررر اسرررت ) .(B>8سر ر س در هرررر قالرررب،
زیرقالبهایا بن ابعاد  6×6بنروش یبنتصادفا انتخاب مرایرود
(یکل  .)2مهمترین مییت این روش مقاومت در برابر نهاناراوی
اور است [.]2
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برخررا از مییررتهررای روش نهرراننگرراری  Mod4نسرربت بررن
روشهای دیگر عبارت است از:
 مقاومت در برابر نهانااوی اور ][10
 نقوه جاسرازی پیرام در ن برنیرکلا اسرت ارن حرداقل
تغییرات روی ضرایب اسینوسا یورت ماگیرد.
 همبستگا ضرایب در این روش بنخوبا حفم مایود.
در ادامن روش  Mod4را تشری ماانیم.
شکل ( .)2نقوه انتخاب قالب ها در روش

YASS

با توجن بن توضیقات باال ،روین است ان تغییر انردازه قالرب
ضرایب اسینوسا را ماتروان برنعنروان یکرا از راههرای بهبرود
نهاننگاری ،بنویژه در برابر نهانااوی اور مورد توجن قرار داد .در
این تققیا نیی تغییر قالبهای ضرایب اسینوسا ،جهرت بهبرود
روش  Mod4مورد توجن واقع یده است.
ایده اولین روش نهاننگاری  Mod4در سال  2005اراهن گردید
] .[9س س در مرجع ] ،[10این روش بنطور ااملتری بیان یرد.
ویژگا ممتاز روش  ، Mod4مقاومت ن در برابر نهاناراوی ارور
است ].[10

 -9روش نهاننگاری Mod4
در این بخظ با توجرن برن یرکل ( ،)3روش  Mod4توضری
داده مایود ].[10

 -5-9يافتن قالبهايی برای جاسازی
3

قالبهای  6×6از ضرایب اسینوسا چندیسازی یرده ارن
نها را  FQTمرانرامیم از مراتریس داده تصرویر  ،JPEGاسرتخرا
مایود .هر  FQTاز  18گروه  2×2از ضرایب اسینوسا م اور هم
تشکیل یده اسرت .قالربهرا( 6گرروههرا) را برنگونرنای انتخراب
ماانیم ان همپویانا یورت نگیرد .یک قالب معتبر 5است اگرر
یروط ( )1و ( )2برقرار بایند:

در مرجع [ ] 11ایده جاسازی چنرد پیرام در یرک تصرویر برا
استفاده از روش  Mod4مورد بقث واقع یده است .نویسنده مقالن
اخیر با اسرتفاده از یرروط قابرل تعریرف در روش  Mod4امکران
جاسازی چند پیام مختلف در یک تصویر را مورد بقث قررار داده
است .لذا یکا از مواردی ان در ایرن تققیرا جهرت بهبرود روش
1
 Mod4مورد توجن قرار گرفتن ،تغییر هدفمند در پارامترهای ،Ø1
 τ1 ،Ø2و  ، τ2برای یک پیام است .در مرجرع ] [12مقالرنای تقرت
عنوان نهاننگاری در یوت با استفاده از روش  ، Mod4چگرونگا
نهاننگاری در فایلهای یوتا برا اسرتفاده از روش  Mod4مرورد
بقث واقع یده است .در مرجع ] [13نهراننگراری در تصرویر برا
استفاده از روش  Mod4بر اساس انتراست تصرویر اراهرن گردیرده
است .تفاوت ایلا این روش با روش مطرح یده در مرجع ]،[10
در نقوه انتخاب قالبهای  2×2معتبر 2است .در روش مذاور ،یک
قالب در یورتا معتبرر اسرت ارن تفاضرل مقردار متوسرط برین
پیکسلهای ن قالب از یک مقردار متوسرط (حرداقل انتراسرت)
باالتر باید .با توجن بن مقدار سط سرتانن (حرداقل انتراسرت)،
تعداد قالبهای معتبر و در نتی ن فرفیت و یفافیت تصویر قابرل
تغییر است.

) Mod(bi ,4یعنا باقامانده حایلجمع ضرایب در هر قالرب

 Ø1 -1و  Ø2اندازه ضرایب و  τ1و  τ2تعییناننده تعداد (حداقل) ضرایب
مثبت و منفا هستند.
2- valid GQC2×2

3- qDCT
4- GQC
5- vGQC

|{x: x є GQC, x > Ø1 }| ≥ τ1

()1
|{x: x є GQC, x >- Ø2 }| ≥ τ2
()2
 Ø1و  Ø2اندازه ضررایب و  τ1و  τ2تعیریناننرده تعرداد (حرداقل)
ضرایب مثبت و منفا هستند.

 -2-9تخمین ظرفیت جاسازی
قالبهای معتبر از  FQTها استخرا مرایروند و در رایرنای
بننام  βبن ترتیب اتخاد بنوسیلن الید مقرمانن  kذخیره مایروند.
هنگاماان همن قالبهای معتبر استخرا یدند ،انردازه  βتعیرین
اننده فرفیت جاسازی (  ) Ωدر تصویر پویانن است .اندازه  Ωبرن
ایفیت تصویر ،مقادیر  Ø1و  Ø2و دو ستانن مثبت  τ1و  τ2وابسرتن
است( Ω .فرفیت) دو برابر تعداد قالبهای معتبر است زیرا در هر
قالب دو بیت جاسازی مایود.

 -9-9فرايند جاسازی پیام
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معتبر ،تقسیم بر  6را بندست ما وریم .1اانون یک جفتبیرت از
پیام ) (xyiرا در نظر گرفتن و ضرایب قالب معتبر را طروری تغییرر
ما دهیم ان ) Mod(b`i ,4برابر با  xyiیود .2برای تغییر ضرایب از
روش ( SRM3اوتاهتررین مسریر تغییرر) اسرتفاده مرایرود ].[10
بنهمین ترتیب مابقا پیام را در بقین قالبهرای معتبرر جاسرازی
ماانیم .س س قالبهای معتبر جدید را بن جای اول (جایاان از
ن ا استخرا یده بودند) برگردانده و تصویر جدید (حاوی پیرام)
را بازسازی ماانیم.
پس از ایرن مرحلرن و یرکلگیرری قالربهرای  ، F`QTادامرن
استاندارد فشردهسازی  JPEGاعمال ماگرردد و سرران ام تصرویر
نهاننگاری یده (نهانن) ،حایل ماگردد.
 -4-9فرايند استخراج روش Mod4

فراینررد اسررتخرا دریررکل ( )6نمررایظ داده یررده اسررت.
دریافتاننده تصویر ،ابتدا همن قالبهرای معتبرر را برا توجرن برن
پارامترهای  τ1 ،Ø2 ،Ø1و  τ2و همچنین با توجن بن الید مقرمانن
 ،kاستخرا مااند .س س برای استخرا پیام مورد نظر ،حایرل
) ،Mod(bi,4یعنا باقامانده حایرلجمرع ضررایب در هرر قالرب
معتبر تقسیم بر  6را بندست ما ورد .دو بیتا حایل ،دو بیرت از
پیام ماباید .ادامن اار بنهمین ترتیرب بررای مرابقا قالربهرای
معتبر ادامن مایابد تا تمام پیام استخرا یود.

در روش  ، Mod4جهت افیایظ فرفیت و یفافیت یورت گرفترن
بنیورتا نیست ان مقاومت را تقت تاثیر قرار دهد .در عمل هرم
بعضا از حمالت مانند چرخظ ) (kπ/2و فشررده ارردن تصرویر،
جهت ارزیابا مقاومت نهاننگاری زمایظ ید ،ارن پرس از نکرن
تصویر بن حالت اولین برگشت ،پیام بندرستا قابل اسرتخرا برود.
البتن مهمترین معیاری ان در نهاننگاری حاهی اهمیت است ،معیار
یفافیت ما بایرد ،زیررا هرر چرن یرفافیت براالتر بایرد ،امنیرت
6
نهاننگاری بیشتر است .معیار مقاومرت بیشرتر در نشرانگرذاری
مورد بقث واقع مایود ].[1
در روش پیشنهادی برای بهبود فرفیت ،اندازه قالب ضررایب
بنیورت  2×1در نظر گرفترن مرایروند ،زیررا در ایرن حالرت ،از
حدااثر ضرایب برای جاسرازی اسرتفاده مرایرود .همچنرین برن
منظور بهبود یفافیت ،اندازه قالب ضرایب بنیرورت  6×6در نظرر
گرفتن یده است ،زیرا در این حالت هرمبسرتگا ضررایب بیشرتر
حفم ما یود و امترین تغییرات روی م موعن ضرایب مربوط بن
قالب یورت ماگیرد ،و در نتی ن یفافیت بیشتر خواهد ید.
پس هر چرن انردازه قالرب ضررایب بریر ترر انتخراب یرود،
یفافیت بیشتر مایود ،اما در یورت انتخراب قالرب بریر ترر از
 ،6×6حدااثر یک قالب معتبر در هر  ،FQTخرواهیم دایرت ،و برا
توجن بن اینان در هر قالب معتبر تنها دو بیت جاسازی مایرود،
لذا فرفیرت بسریار ارم مرایرود ارن مطلروب نیسرت .بنرابراین
مناسبترین حالت بررای بهبرود یرفافیت ،انتخراب انردازه قالرب
ضرایب ،بن یورت  6×6است .در ادامن ،روش پیشنهادی با توجرن
بن یکل ( )3تشری مایود.

 -5-4بهبود ظرفیت
شکل ( .)9نمودار جاسازی روش نهاننگاری [11] Mod4

مرحلن اول بهبود روش نهاننگاری  Mod4بهبود فرفیت است
ان در ادامن مراحل اار توضی داده مایود:
 .1ابترردا قالرربهررای  FQTیررامل ضرررایب اسینوسررا
چندیسازی یده ،از تصویر پویانن استخرا مایود.
 .2مطابا (یکل  )5هر یک از قالبهای  FQTبرن  32قالرب
 2×1غیرهمپویان 5تقسیم مایود.
 .3یک قالب معتبر است اگر حداقل یکا از یرروط ( )3یرا
( )6را دایتن باید ):(τ1 Or τ2 =1 ،Ø1= Ø2=1

شکل ( .)4نمودار استخرا روش نهاننگاری [11] Mod4

 -4روش پیشنهادی برای بهبود :Mod4
نچن در این تققیا جهت بهبود  Mod4مرورد توجرن قررار
گرفتن ،بهبود فرفیت و یفافیت تصویر بنعنوان دو معیار ایلا در
نهاننگاری اسرت .البترن مقاومرت برنعنروان یکرا از پارامترهرای
نهاننگاری در این روش ،بدون تغییر ماباید ،زیرا تغییراترا ارن
 bi - 1م موع ضرایب در هر قالب معتبر
 b`i - 2م موع ضرایب در هر قالب معتبر جدید
3- Shortest route modification

()3

≥ |} |{x: x є GQC, x > 1

()6

|{x: x є GQC, x < -1 }| ≥ 1

4- Watermarking
5- GQC2×1
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 .6با توجن بن یروط ( )3و ( ،)6قالبهای معتبر از FQTهرا
استخرا یده و در راین  βبر اساس الید مقرمانرن K
ذخیره مایود.
 .5اانون پیام مورد نظر بنیورت زو بیرت در هرر یرک از
قالرربهررای معتبررر بررر اسرراس روش  ،SRMجاسررازی
مایود.
مثال:

 .6با توجن بن بند قبل ،قالبهای معتبر از FQTها اسرتخرا
یده و در راین  βبر اسراس الیرد مقرمانرن  Kذخیرره
مایود.
 .5اانون پیام مورد نظر بنیورت زو بیرت در هرر یرک از
قالرربهررای معتبررر بررر اسرراس روش  SRMجاسررازی
مایود.
 .8مابقا پیام نیی بنهمین یورت در بقین قالبهای معتبرر
جاسازی مایوند.
س س قالبهای معتبر جدید بن جای اول خود برگردانده
مایوند ،و پس اعمال فشردهسازی  ،JPEGتصویر نهانن حایل
مایود.

 .8مابقا پیام نیی برنهمرین یرورت در قالربهرای معتبرر
جاسازی مایوند.
 .2س س قالربهرای معتبرر جدیرد برن جرای اولیرن خرود
برگردانده مایوند ،و پس اعمال فشرردهسرازی ،JPEG
تصویر نهانن حایل مایود.

شکل ( .)6انتخاب قالبهای ضرایب بنیورت 6×6

 -1نحوه انجام آزمايش و بررسی نتايج
در این تققیا ،یبینسازی توسط نرمافیار متلرب و برر روی
م موعررنای ،یررامل  35تصررویر  JPEGاز منررافر گونرراگون بررا
اندازههای متفاوت و ابعاد  640x480ان ام یده اسرت .نترایش برر
مبنای نر نهاننگاری  %100فرفیت یک تصویر ان ام یده است.

شکل ( .)1انتخاب قالبهای ضرایب بنیورت 2×1

 -2-4بهبود شفافیت
مرحلن دوم بهبود روش نهاننگاری  ،Mod4بهبود یرفافیت
است ان در ادامن مراحل اار بیان مایود:
 .1ابترردا قالرربهررای  FQTیررامل ضرررایب اسینوسررا
چندیسازی یده ،از تصویر پویانن استخرا مایود.
 .2مطابا یکل ( )8هر یک از قالبهرای  FQTبرن  6قالرب
 6×6غیرهمپویان 1تقسیم مایود.
 .3یک قالب معتبر است اگر هر دو یرط ( )3و ( )6برقررار
باید )  .(τ1 And τ2 =1یعنا در هر قالرب حرداقل یرک
ضریب مثبت و حداقل یک ضریب منفا وجرود دایرتن
باید.
1

1- GQC4×4

تذکر :در نمودارهای اراهن یده ،فرفیرت برر حسرب بیرت و
 PSNRبر حسب دسابرل اسرت SSIM ،واحرد نردارد و حردااثر
مقدار ن یک است .در این نمودارها ،میلنها برن ترتیرب از سرمت
چپ مربوط بن حالت انتخاب اندازه قالربهرای  2×2 ،2×1و 6×6
است.
در یکلهای ( )2 -9مقایسن مقادیر متوسط  SSIM ،PSNRو
فرفیت روش پیشرنهادی ،برا حالرت انتخراب قالربهرای معتبرر
بنیورت  ،2×2اراهن یده است.
مطابا یکل ( ،)2یفافیت تصویر در حرالتا ارن قالربهرای
ضرایب بنیورت  6×6یا  2×1انتخاب یوند و  τ1 And τ2=1بایرد،
نسبت بنحالتا ان قالبها بنیورت  2×2بایند ،بیظ از  5درید
افیایظ مایابد ،البتن در حالت  ،6×6بندلیل اینارن هرمبسرتگا

مجله علمی  -پژوهشی ” پدافند الکترونیکی و سایبری “  ،سال چهارم ،شماره ،2تابستان 5931
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ضرررایب بیشررتر حفررم مررا یررود ،یررفافیت بهتررر اسررت .مطررابا
یکل ( SSIM ،)6بنعنوان یکا دیگر از معیارهای ارزیابا ،نشران
از ایفیت روش  Mod4و روش پیشنهادی دارد .مطابا یرکل ()9
در یورتاان اندازه قالبهای ضرایب بنیورت  2×1انتخاب یوند
و  τ1 or τ2=1باید فرفیت بیظ از  86درید افیایظ مایابد.
در یررکل ( )10دو تصررویر قبررل از نهرراننگرراری و بعررد از
نهرراننگرراری (بررا جاسررازی  %100فرفیررت تصررویر و در حالررت
حدااثری فرفیت ،یعنا  ) τ1 or τ2=1 ،Ø1=Ø2=0نمرایظ داده
یده اسرت Ø1=Ø2=0( ،یعنرا در ضررایب  1و  -1نیری جاسرازی
یورت گرفتن است ان ایرن حالرت برنعلرت فرفیرت حردااثری،
پایینترین یفافیت را نسبت بن حالتهای دیگر دارد) همرانطرور
ان مالحظن ما یود تصویر نهانن از ایفیت بصری خوبا برخوردار
است.

شکل ( .)7مقایسن مقادیر متوسط  PSNRروش پیشنهادی ،با حالت
انتخاب قالبهای ضرایب بنیورت 2×2

شکل ( .)51تصویر پویانن (سمت چپ) ،و تصویر نهانن با حدااثر
فرفیت نهاننگاری (سمت راست)

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
با توجن بن نتایش ،و مباحث مطرح یده ،در روش پیشرنهادی
با تغییر انردازه قالرب ضررایب اسینوسرا و همچنرین برا تغییرر
پارامترهررای  τ1 ،Ø2 ،Ø1و  ، τ2مرراترروان یررفافیت و فرفیررت را
متناسب با نیاز افیایظ داد .طبا نتای ا ان اراهن ید ،در حرالتا
ان قالبهای ضرایب بنیورت  2×1انتخراب یروند و ، τ1 or τ2=1
باید ،فرفیت بیظ از  86درید افیایظ مایابد ،و در حرالتاارن
قالبهای ضرایب برنیرورت  6×6انتخراب یروند و ، τ1 and τ2=1
باید ،یفافیت بیظ از  5درید افیایظ مایابد.
از جملن مواردی ان برای ادامن اار پیشنهاد مایود ،تهیرن
نرررمافرریاری اسررت اررن بررا توجررن بررن روش نهرراننگرراری  Mod4و
روشهای پیشنهادی در این تققیا ،بنیورت هویرمند از میران
بانک تصاویر ،با توجن بن اندازه پیرام ،تصرویر مناسرب را از لقرا
فرفیت مورد نیاز و یفافیت حردااثری بررای نهراننگراری پیرام
انتخاب نماید.

 -6مراجع

شکل ( .)8مقایسن مقادیر متوسط  SSIMروش پیشنهادی ،با حالت
انتخاب قالبهای ضرایب بنیورت 2×2

شکل ( .)3مقایسن مقادیر متوسط فرفیت روش پیشنهادی ،با حالت
انتخاب قالبهای ضرایب بنیورت 2×2
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ABSTRACT
The secure and hidden communication, is one of the essential requirements in cyberspace. Steganography
is the best approach, in which the communication security in common network like Internet, is provided.
Steganography based on Mod4 is one of the prevalent methods in DCT transformation domain which
embeds the message in the image in different way from the past methods. In this method, correlation
between coefficients is kept well and is robust against blind steganalysis .
The ultimate of this paper is to improve steganography based on Mod4, that is, increasing capacity and
transparency, as two principal criteria in steganography. In the proposed method, by changing the size of
GQC blocks and by determining the suitable conditions for choosing the valid blocks, transparency is
increased more than 5 percent and capacity is increased more than 86 percent.
For evaluation the stego images transparency in the proposed method, and comparing with basic Mod4
method, two criteria, PSNR and SSIM are used .
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