مجله علمی  -پژوهشی ” پدافند الکترونیکی و سایبری

“

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان  ،5931ص 44-26

روشی جدید در نهاننگاری تصاویر رنگی بر اساس فضای رنگی  YPbPrدر حوزه FWHT
محمدرضا ظل انوار ،1حسین قانعی یخدان ،2علیمحمد لطیف

*3

 -1کارشناسی ارشد -2 ،استادیار ،دانشكده مهندسی برق ،دانشگاه یزد
 -3استادیار ،گروه مهندسی کامپیوتر پردیس فنی و مهندسی ،دانشگاه یزد
(دریافت ،00/40/40 :پذیرش)09/40/14 :

چکیده
آنهرامریباشرند ایر دو
شفافیتومقاومتازمهمترری  

باتوجهبهکاربرددارایویژگیهایمختلفیهستندکه

سامانههاینهاننگاری
ویژگیدرتضادبایکدیگرهستند درای مقاله،دوروشجدیددرحوزهFWHTوفضایرنگیYPbPrجهتجاسازینهاننگارهارائهمیشود 
روشاولبرایجاسازینهاننگارهباینریدرتصویررنگیمیزبانپیشنهادشدهاستکهدرآن،نهاننگارهدرمؤلفهرنگیPbجاسازیمیشود 
روشدومبرایجاسازینهاننگاره رنگیدرتصویررنگیمیزبانپیشنهادشدهاست درای روشمؤلفههایPb،YوPrتصویرنهاننگرارهبره
تصویرمیزبانجاسازیمیشوند ای روشهادارایشفافیتومقاومتمناسرییمریباشرند نترایححا رزاز

ترتیبدرمؤلفههایPb،YوPr
افزایشمییابند  

سازیهانشانمیدهد،مقادیرPSNRوNCCنسیتبهروشهای[]7-11و[]11بهترتیبحدود11/77dBو1/10
شییه 

واژههای کلیدی :نهاننگاریتصاویررنگی،YPbPr،والش-هادامارد،مقاومت،شفافیت

 -5مقدمه ز

5


نهاننگارهمحافظتکرد] [3ای دوویژگینسیتبرهیکردیگر
از 
رابطهعک دارند هرچهمقاومتافزایشیابد،شرفافیتکراهش
پیدامیکندوبرعک اهمیتپارامترشفافیتازآنیاییاستکه
نهاننگاریشدهازتصرویرا رلیغیررممک 
بایدتشخیصتصویر 
باشرردییهنررینترروانتشررخیصدادکررهدرونتصررویراطالعرراتی
جاسازیشدهاست درای  ورتاحتمالای کهبهتصویرحمله
شودکماست ازطرفیاهمیرتپرارامترمقاومرتازایر جهرت
میباشدکهبهد از حملهبهتصویربترواناطالعراتنهراننگرارهرا

کهقابزتشخیصباشد،استخرا کرد 

بهطوری


فرآیندنهراننگراریتصراویردیییترالشرامزتهییرهکرردن
اطالعاتمخفیبهنامنهراننگرارهدرتصرویرمیزبرانمریباشرد،
بهنحویکهغیرقابزمشاهدهباشدونتوانآنراازتصویرمیزبران
بهراحتیجدانمود نهاننگراریکراربردهرایگونراگونیداردکره
مهم تری کراربردآنابیراتحرامالکیرتنسریتبرهیر داده
دیییتالمیباشد]  [1احبدادهدیییتالمیتواندبااسرتخرا 
یشده،مالکیتخودرانسریتبرهمحصرولابیرات
اطالعاتمخف 
نماید] [2
رونددر تصویرنهاننگرارهدریر سرامانهنهراننگراریبرا
استفادهازحوزهتیدیزبه ورتشکز()1میباشد همانطورکه
درای شکزمشخصاست،ازتصویرمیزبانوتصویرنهراننگراره
تیدیزگرفتهمیشودوسرس تصرویرنهراننگرارهدرونتصرویر
شکل ( .)5نحوهساختشیکهاولیه
میزباندر میشود پ ازآنمهکوستیدیزمحاسیهوتصرویر
نهاننگاری،روشهایمختلفیبرای
باتوجهبهکاربردوهدف 
یشدهبهدستمیآید
نهاننگار 

نهاننگاریتصاویردیییتالپیشنهادشردهاسرت در[]7روشری
درنهاننگاری،پارامترهاییهمچونشفافیتومقاومتنقش
میتنیبرکدوالشبرایافزایشظرفیتاطالعاتوآشکارسرازی
مهمیراایفامیکنند برایحفظشفافیتپ ازدر نهاننگاره،
دقیااطالعاتارائهشدهاست  
نیایدتصویرنهاننگاریشدهباتصویرا لیتفاوتفاحشیداشته
درالگرروریتمپیشنهادشرردهازمؤلفرره(Yروشررنایی)دری ر 
دادههرراییکررهوارد
باشررد برررایمقرراومبررودنبایررددامنرره 
تصویررنگی،012×012برایتهییهنهاننگارهاستفادهشدهاست
میشودتاحدیبزرگباشدکهبتواندربرابرحرملههایمختلف 
کهفرآیندتهییرهبرااسرتفادهازروشطیرفگسرتردهدرحروزه
*رایانامهنویسندهمسئول alatif@yazd.ac.ir:
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 DCT1ورتمیگیرد 
در[]0نهاننگاریوفقیبااستفادهازتیدیزهادامراردبررای
محافظتازحانشرارائهشدهاست درروشارائهشدهجاسرازی
نهاننگارهبراساسعامزمقیاسگذاریتصویر ورتمریگیررد 
استخرا نهاننگارهبهای  ورتمیباشدکهابتداتصرویررنگری
میزبانوتصویرنهاننگاریشدهبرهعنروانورودیگرفترهشرده،
آنگاهازفضایRGBبهYUVانتقالدادهمیشود سس تیدیز
هاداماردبرررویمؤلفرهروشرنایی()Yتصرویرمیزبرانوتصرویر
نهاننگاریشدهاعمالمیشود 

درزمینهنهاننگاریتصاویررنگیKutter،وهمکارانش[،]6
نهاننگاره رادرمؤلفهآبری()Bتصرویررنگریمیزبرانجاسرازی
کردند آنهادلیزاسرتفادهازمؤلفرهرنرآآبریبررایجاسرازی
نهاننگارهراحساسیتکمترچشمانسراننسریتبرهرنرآآبری

مطرحنمودند باای حال،پر ازاعمرالحملرههراییازجملره
فشردهسازیJPEGمؤلفههایآبیوقرمزازتصویر،RGBانرریی

قابزتوجهیراازدستمیدهند در[]7مؤلفرهسریز()Gازیر 
تصویرRGBبرایجاسازینهاننگارهانتخابمیشودوایر کرار
درحوزهDWT2-SVD3انیامشدهاست
Royوهمکارانش[]1روشیمیتنیبرنهراننگراریتصراویر
رنگیمطرحنمودهوادعاکردنردکرهفضرایرنگریYCbCrیر 
فضایرنگیادراکیمناسباست آنهابرایجاسازینهاننگراره
ازمؤلفهCbاستفادهمیکنند در[]9روشجدیدیبااسرتفادهاز
ترکیرربتیرردیزهررایDCTوPCA7بررهمنظرروراسررتفادهازبانررد
فرکانسیپایی برایتصویررنگیدرفضرایرنگریYUVمطررح
شدهاسرت درایر روشازمؤلفرهروشرناییYبررایجاسرازی
نهرراننگررارهاسررتفادهشرردهاسررت در[]11هماننرردروش[]9از
ترکیبتیدیزهایDCTوPCAاستفادهشدهاستونهاننگراره
درفضایرنگیYCbCrدرمؤلفه،Yجاسازیمیشود
Sahaوهمکارانش[،]11روشیمقاومدرنهاننگاریتصاویر
رنگیبااستفادهازحوزهDCTارائهکردنرد درروشپیشرنهادی
آنها،تصویررنگیمیزبانوتصویررنگینهاننگرارهبره3مؤلفره
نهاننگارهبرهایر 
رنگیمیزا()R,G,Bتیدیزمیشوند جاسازی 
ورتاستکهمؤلفههایG،RوBتصویرنهاننگارهبهترتیرب
درمؤلفههایG،RوBتصویرمیزبانجاسازیمریشروندعیرب
ای روشاستفادهازفضایرنگیRGBبرایجاسازینهاننگراره
میباشد،زیراهمیستگیبی کانالهایرنگیRGBزیرادبرودهو
هایمختلفکاهشمییابد 


دربرابرحمله
نهاننگاره
مقاومت 
1- Discrete Cosine Transform
2- Discrete Wavelet Transform
3- Singular Value Decomposition
4- Principal Component Analysis

هدفمادرای مقالهیافت روشیجدیدجهتمقاومسرازی
سامانهنهاننگاری تصاویررنگیاسرتیالیترهبراایر شرر کره
شفافیتتصویرحفظشود برایمحقاشدنای امر،دوروشبا
فضررایرنگرریYPbPrوحرروزهتیرردیزوالررش-هادامرراردسررری 
()FWHT0پیشنهادمیشود درروشاولتصویرمیزبانرنگریو
تصویرنهاننگاره،باینریانتخابمیشرودودرروشدومتصرویر
نهاننگارههردورنگیانتخابمیشوند 
میزبانوتصویر 
ای مقالهدر0بخشسازماندهیشدهاست:تهریفمفاهیم
اولیرهوروابرریریادرریدربخرشدومارائررهمرریشررود الگرروریتم
پیشنهادیدربخشسومشرحدادهمیشود نترایحشرییهسرازی
طورکامزبرایدوروشارائهشدهدربخش

الگوریتمپیشنهادیبه
چهارمبیانشدهونتییهگیریدربخشپنیمارائهخواهدشد

 -6تعریف مفاهیم اولیه
 -5-6فضای رنگی  RGBو YPbPr

 فضای :RGBتمام رنآهاازترکیبسهرنرآا رلیقرمرز
(،)Rسیز()Gوآبی()Bتشکیز میشروند بررایملرال،برا
ترکیبرنرآقرمرز()1‚1‚200ورنرآسریز(،)1‚200‚1
)تولیدمیشرود مقردارهرریر از

رنآزرد(1‚200‚200
رنآهایا لینشانازشدتآناست اگرتماممؤلفههرای
رنررآبیشررینهشرردتراداشررتهباشررندآنگرراهرنررآسررفید
()200‚200‚200تولیدمیشودواگرعکر ایر مودرو 
برقرارباشدرنآسیاه()1‚1‚1تولیردخواهردشرد(شرکز
( ]12[))2ای عملکررددرفنراوری  رفحهنمرایشبسریار
کاربرددارد ازمهایبای فضایرنگیمیتوانبههمیستگی
زیادبی کانالهایرنآاشارهکرد برایاینکرههمیسرتگی
بی کانالهرایرنرآکمتررشرودبایردشردتروشرناییاز
مؤلفههایرنآجداشود برایای منظروردرایر مقالرهاز
فضایرنگیYPbPrاستفادهمیشود

شکل (( .)6الف)-فضایرنگیRGBبهشکزمکهب(،ب)-ترکیب3
رنآا لی[]12

5- Fast Walsh-Hadamard Transform
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فضای  :YPbPrدرفضایرنگری ،YPbPrمؤلفرهروشرنایی
()YومؤلفههایرنگیPb(1آبیبدونروشناییوPrقرمرز
بدونروشنایی)مشخصشدهاست درواق سیستمYPbPr
درمقایسهباسیستمYCbCrدارایدریبمقیاسوسطح
DCمتفاوتبودهوبیشرتردرویردئویمؤلفرهای2کراربرد
داردییهنیبرایارسالسهمؤلفرهسریگنالویردئوازسره
کابزجداگانهاستفادهمیگردد ای درحالیاسرتکرهاز
مدلYCbCrدرویدئویمرکب3استفادهشردهوهررسره
مؤلفهآنبای کابزارسرالمریشرودتیردیزRGBبره
YPbPrبراساسرابطه()1وعک ای تیدیزبرراسراس
رابطه()2است[]12

()1

Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
Pb =0.168736 R  0.331264 G + 0.5 B
Pr = 0.5 R  0.418688 G  0.081312 B

R = Y  0.000926 Pb + 1.401686 P
(G = Y  0.343695 Pb  0.714169 Pr)2

ازبسیسریتواب پایهایکهمقادیرشان+1یا-1است،تشکیز
میشود[ ]13

ماتری تیدیزهاداماردی ماتری مرب متهامداسرتکره
مقدارعنا رآنتنها1و-1مریباشرد ایر تیردیزبرهتیردیز
والش-هاداماردمهروفاست پایی تری مرتیهماتری هادامرارد
به ورترابطه()3تهریفمیشودوماتری هایمرتیهباالترآن
طیارابطه()7تولیدمیشوند[ ]13
1 1 1 


2 1 -1

( )3

( )7

H N -1 

-H N - 1 

 -6-6تبدیل والش -هادامارد سریع ()FWHT
تیدیزوالش-هادامارد،تیدیلیغیرسینوسیومتهامداسرت
کهسیگنالرادرونتواب پایرهتیزیرهمریکنرد ایر تیردیزدر
پردازشتصویر،پردازشسیگنالهایگفتاروپزشکی،فیلترینرآ
وتو یفسیگنالهایغیرخطیاستفادهمیشود برایکمکردن
پهنایباندازتیدیز والش-هاداماردسری کهبهحافظهکمترری
برایذخیرهسازینیازدارد،استفادهمیگرردد ایر امررموجرب
n -1
) b ( x )b (u
i
i

( )6

N -1

f ( x )(-1)i =0
x =0

1
N

= ) W H (u

میگررددترامحاسریاتسرادهوسرری تررانیرامگیررد تیردیز
والش-هاداماردبرههریضدرربکننردهاینیرازنرداردوحقیقری
میباشدیزیراتواب پایه7آنتواب والشیاهاداماردمیباشردکره
برخالفتیدیزفوریهکهبراساسعیاراتملللاتیاست،ای تواب 
1- Chrominance
2- Component Video
3- Composite Video
4- Basis Function

H
H N = H 1  H N -1 =  N -1
H N - 1

کهدرآنHماتری هاداماردوNمرتیهمراتری هادامرارد
میباشد بهطورملالدررابطه()0یر مراتری هادامرارد7×7
نمایشدادهشدهاست 

B = Y + 1.772160 Pb + 0.00099 Pr

ازمزایایای فضایرنگیمیتوانبرههمیسرتگیکرمبری 
کانالهایرنآاشارهنمودکهمنیربهمقاومتبیشترنهاننگراره
هایمختلفمیشودکهدربخشسرومبرهتشرریح


دربرابرحمله
آنپرداختهمیشود 


= H1

0
3

() 0

1
2

1
1 -1 


-1 -1 
-1 1 
1

1
1
1
H2 = 
2
1
 1

1
-1
1
-1



شمارههایکنارهرسطردررابطه(،)0دنیاله0سرطرنامیرده
میشوند دنیالهسطربراساستغییرعالمتهرادرهررردیرفیرا
سطرمحاسریهمریشرود درحقیقرتدنیالره،تفسریریاسرتاز
فرکان کهتوسیهارموث6ابدا شرد پر مریتروانمراتری 
هاداماردیساختکرهدارایمرتیرهN=2nباشردودارایمؤلفره
دنیالهاعداد رحیحاز0تراN-1نیرزباشرد تهییررفرکانسریاز
دنیالهها(تغییرعالمتدرردیفهایماتری هادامارد)رامیتوان
به ورتی مو مربهیکهبی +1و-1بازیرتناوب  7اسرت،

تصورکردیبنابرای هرکیابهماتری هادامرارداشرارهمریشرود،
درواق انیامتیزیهی تاب توسیمیموعرهایازامروا مربهری
بررهجررایامرروا سینوسرریمرردنظرم ریباشررد تیرردیزمسررتقیم
)میباشد[]17
هاداماردبه ورترابطه( 6

والش-
درای رابطه  b i xو  b i uبه ورترابطره()7محاسریه


میشود
( )7

) (

)) (

) (

) (
) (

(

) (
) (
) (

5- Sequency
6- Harmuth
7- Subperiod
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) (

) (

)) (

) (

(

) (

بهعنوانملالبافرضداشت 1نمونهداریم :

)

) (

(

n= 3
b 2 (6 ) = 1, b1 (6 ) = 1, b0 (6 ) = 0

N = 8

f (6 ), 6 = (110 )2

تیدیزمهکوسوالش-هاداماردبه ورترابطه()1میباشرد
[ ]17
n- 1

]

( )1

) b i ( x )b i (u

(-1 )i = 0

N -1

)[W H(u

= ) f (x

u=0

دالیزاستفادهازتیدیزوالش-هاداماردومزیتایر تیردیز
نسیتبهتیدیزهایدیگردرزیرآمدهاست :
 برخالفتیدیزفوریهوتیدیزکسینوسیکهمیتنریبرر
جمالتملللاتیمیباشد،تیدیزوالش-هادامراردشرامز
دنیالهایگستردهازتواب پایهایمریباشردکرهمقرادیر
توانندبه ورتمؤبری

آنها+1و-1است ای تواب می
درمحییهایدیییترالبرهجرایتوابر نمراییتیردیز
فوریه،بهکارگرفتهشوند
 هستههایتیدیزوالش-هاداماردمستقیمومهکوسدر
حالتی بهدیشییهبههممیباشند،بهاستلناییر 
دریب  N1کهدرتیدیزمستقیمآنوجودداردولریدر


تیدیزمهکوسآننیست
 تیدیزوالش-هاداماردازاموا مربهیبهعنوانتواب پایه
استفادهمیکندوای تواب از-1تا+1متغیرند
 برایانیاممحاسریاتسرری تیردیزوالرش-هادامرارد،
چندی الگوریتمارائهشدهاسرتکرها رطالحابتیردیز
هاداماردنامیدهمیشود

سری والش-
 تیدیزسری والش-هاداماردبهحافظرهکمترریبررای
ذخیرهسازینیازداردکهای امرموجربمریگررددترا
محاسیاتسادهوسری ترانیامگیرد

 -9الگوریتم پیشنهادی
درسامانههاینهاننگاری،اطالعاتنهاننگرارهبایردبرایر 
روشمناسبدرتصویرمیزبانجاسازیشودکهغیرقابزمشاهده
ودرمقابزحملههایمختلفمقاومباشد برایتحقاای امر،دو

روشدرنهاننگاریتصاویررنگیبرایبهیودمقاومتوشرفافیت
تصررویرپیشررنهادمرریشرود هررردوروشدرحرروزهFWHTودر
فضایرنگیYPbPrاستکهبهعنوانروشیدرنهاننگاریتصاویر
رنگیارائهمیشود دلیرزاسرتفادهازایر فضرایرنگری،YPbPr
همیستگیکمبی کانالهایرنآدرای فضایرنگینسیتبره

RGBمرریباشررد پ ر ازاینکررهتیرردیزRGBبررهYPbPrانیررام
میشود،مؤلفههایرنآازروشناییجداشدهوباعثکمترشدن

همیستگیبی کانالهایرنآمریشرودسرس نهراننگرارهدر
داخزکانالهایرنآجاسازیمیگردد 

درروشاول،الگوریتمیجهتجاسازینهاننگارهیبراینری
درتصویررنگریپیشرنهادمریشرودودرروشدوم،الگروریتمی
جهتجاسرازینهراننگرارهیرنگریدرتصرویررنگریپیشرنهاد
میشود بهدازآزمایشهایمختلفبررویتمامفضاهایرنگیو

طیانتایحبهدستآمده،مشخصشردکرهفضرایرنگریYPbPr
برایجاسازینهاننگارهنسیتبهفضاهایرنگریدیگررعملکررد
بهتریداردوهمیستگیبی کانالهایرنگیآنکمترمیباشردی
بنابرای درای مقالهازای فضایرنگیبرایجاسازینهاننگاره
استفادهمیشود تمامآزمایشهاتوسیی لپتاپباحافظهGB

701ورم2GB1درمحییویندوز2111بابرنامهمتلب2117
شییهسازیشدهاست

 -5-9روش اول :الگوریتم پیشنهادی برای جاساازی
نهاننگارهی باینری در تصویر رنگی
درای روشازی تصویرباینریبهعنوانتصویرنهراننگراره
استفادهنمودهوسس باروشیمناسبدرتصویررنگریمیزبران
جاسازیمیگردد درروشارائرهشردهتصرویررنگریمیزبرانبره
فضایرنگیYPbPrتیدیزمیشرود سرس ازمؤلفرهPbتصرویر
میزبانوتصویرباینرینهاننگارهتیدیزوالش-هادامراردسرری 
گرفتهمری شرود درحروزهفرکران برراسراسالگروریتمشرکز
درمؤلفهPbتصرویرمیزبرانجاسرازی

(-3الف)تصویرنهاننگاره
میشودوبهدازاعمالعک تیدیزوالش-هاداماردسری ،مؤلفه
Pbجدیدبهدستمیآیدوبابرگرداندنتصویرمیزبرانازفضرای
رنگیYPbPrبهفضایرنگی،RGBتصویرنهراننگراریشردهبره
نهاننگارهبرراسراسرابطره( )9رورت
دستمیآید جاسازی 
میپذیرد 
()9

 )

́(

نهرراننگرراریشرردهW،تصررویر

درایرر رابطررهIˊ،تصررویر
2
نهاننگارهI،مؤلفهPbتصویرمیزبانوαدریبمقیاس میباشد 
دریبمقیاسعامزتهیی کنندهایدرجاسازینهاننگرارهدارد 
نهاننگارهباای دریبدرتصویرمیزبانجاسرازی
درواق تصویر 
میشودکهدربخشهایبهدیبهتشریحآنپرداخترهمریشرود
برایاستخرا نهاننگارهابتداتصویرنهاننگاریشردهبرهفضرای
رنگیYPbPrتیدیزمریشرودوازمؤلفرهPbآنتیردیزFWHT
گرفتهمیشود سس درحوزهفرکان براساسالگوریتمشرکز

)1- Random Access Memory (RAM
2- Scaling Factor

روشی جدید در نهاننگاری تصاویر رنگی بر اساس فضای رنگی  YPbPrدر حوزه :FWHTمحمدرداظزانواروهمکاران01
(-3ب)تصویرنهاننگارهبازیابیشدهوبااعمرالعکر تیردیز
،FWHTنهاننگارهاستخرا مریشرود اسرتخرا نهراننگرارهبرر
اسرراسرابطرره( )11ررورتمرریپررذیردکررهدرای ر رابطررهˊW

نهاننگارهاستخرا شدهمیباشد  

( )11

(الف)

́

́

́

(ب)

شکل ( .)9بلوکدیاگرامروشپیشنهادیاول(،الف)-فرآیندجاسازینهاننگارهو(ب)-فرآینداستخرا نهاننگاره


 -6-9روش دوم :الگوریتم پیشنهادی برای جاساازی
نهاننگاره رنگی در تصویر رنگی
نهاننگارهاستفادهنموده
روشازتصویررنگیبهعنوان 

درای
وسرس براروشرریمناسربدرتصرویررنگرریمیزبرانجاسررازی
میگردد درروشارائهشدهتصویررنگیمیزبانونهاننگرارههرر
دوبهفضایرنگریYPbPrتیردیزمریشروند سرس برراسراس
الگوریتمشکز()7مؤلفههایPb،YوPrتصرویرنهراننگرارهبره
ترتیبدرمؤلفههایPb،YوPrتصویرمیزبانجاسازیمیشوند 
نهاننگاره
بهای  ورتکهمؤلفههایPb،YوPrتصویرمیزبانو 
باکم تیدیزFWHTبهحوزهفرکان انتقالیافترهودرآنیرا
بهترتیبدرمؤلفههای،Y

نهاننگاره
مؤلفههایPb،YوPrتصویر 
PbوPrتصویرمیزبانجاسازیمیشوند سس بااعمرالتیردیز
مهکوسFWHTوتیدیزفضایYPbPrبهفضرای،RGBتصرویر
نهاننگاریشدهبهدستمیآید جاسازینهاننگارههمانندروش
اولطیارابطه()9انیاممیشودیباای تفراوتکرهدراینیرااز
ای رابطهسهمرتیهاستفادهمیشود برهایر  رورتکرهابتردا
مؤلفهYنهاننگرارهرنگریرادرمؤلفرهYتصرویررنگریمیزبران
جاسرازیمریگررددکررهطیراایر رابطرهW،همررانمؤلفررهY
نهاننگارهوIهمانمؤلفهYتصویرمیزبانخواهدبود بههمری 
ترتیب،مؤلفههایPbوPrنهاننگارهرنگیدرمؤلفههرایPbوPr
تصویررنگیمیزبانجاسازیمیشوند بهدازآنطیارابطه(،)2
نهاننگاریشردهراازفرضایرنگیYPbPrبهRGBانتقال 
تصویر 

دادهوآنرانمایشمیدهیم برایاستخرا نهاننگارهبراسراس
نهاننگاریشدهبرهفضرایرنگری
الگوریتمشکز()0ابتداتصویر 
YPbPrتیدیزمیشود سس ازمؤلفههایPb،YوPrآنتیردیز
FWHTگرفتهمیشودودرحوزهفرکان براساسرابطره()11
نهاننگاره
نهاننگارهبازیابیشدهوبااعمالعک تیدیز ،FWHT

استخرا میشود فرآیندجاسازیواسرتخرا نهراننگرارهبررای
روشپیشنهادیدومبهترتیبدرشکزهای()7و()0به رورت
بلوکدیاگرامنشاندادهشدهاست 

 -9-9تحلیل روش پیشنهادی
 -5-9-9مقاومت نهاننگاری و رابطه آن با ضریب مقیاس 
ی تصویرباN1 × N2پیکسزبامقیاسپیوسرتهبره رورت
نقا xرامیتواندری فضایNبهدیX=[0,1]N, N= N1 × ،X
N2نمایشداد میموعهتصاویرنهاننگاریشدهبانهراننگرارهw
به ورترابطه()11تهریفمیشوند[  ]10

( )11

}I  = {x  X | x w - Th  0

درای رابطهIˊ،تصویرنهاننگاریشدهوThمقردارآسرتانه
تهیی شدهمیباشرد مقردارآسرتانهبره رورتیدرنظررگرفتره
نهاننگاریشدهازای میزانکمتررباشرد،
میشودکهاگرتصویر 
نشاندهندهازدستدادنمقاومرتتصرویرمریباشرد ازطرفری
تصویرنهاننگاریشدهنیایدبیشازاندازهازسطحآستانهبیشتر
باشررد،زیرررادرای ر  ررورتشررفافیتتصررویرازبرری م ریرودو
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نهاننگارهدرونتصویرمیزبانمشاهدهمریشرود درواقر مقردار
آستانههمانسطحآستانهدریبمقیاسمیباشد دریبمقیاس

نیایدازای سطحآستانهبیشترباشد 

شکل ( .)4جاسازینهاننگارهدرروشپیشنهادیدوم

شکل ( .)1استخرا نهاننگارهدرروشپیشنهادیدوم


مقاومتنهاننگاریبه ورترابطره()12تهریرفمریشرود
[  ]10
( )12

انتخابمناسبای دریبازاهمیتباالییبرخورداراست 

)μ (w  w 
) μ (w

درای رابطه ˊ wنهاننگارهاسرتخرا شردهو  μتراب توزیر 
احتمالاعوجا تصویرمیباشد برهدلیرزکوچر برودن  μبره
دسررتآوردنی ر برررآوردتقرییرریازآنغیرررممک مرریباشررد 
اندازهگیرریمقاومرتبررایمحاسریاتعملریبرراسراسمهیرار
همیستگیمتقابزنرمالیزهشدهمریباشرد درشرکز()6سراختار
فضایتصویردرفرآیندنهاننگارینمایشدادهشدهاست درای 
شکزخیتیرهرنآمرزبی تصویرا لیوتصرویرنهراننگراری
شده میباشدکهتوسیدریبمقیاستهیی میشرودیبنرابرای 

شکل ( .)2ساختارفضایتصویر

باتوجهبهرابطه()9دریبمقیاسبایدطوریانتخابشرود

روشی جدید در نهاننگاری تصاویر رنگی بر اساس فضای رنگی  YPbPrدر حوزه :FWHTمحمدرداظزانواروهمکاران03
کهتوازنیبی شفافیتومقاومرتبرقررارگرردد هرچرهدرریب
مقیاسبزرگانتخابشود،شرفافیتتصرویرکراهشمرییابردو
درعی حالمقاومتنهاننگارهافزایشخواهدیافرتیبنرابرای برا
انتخابمناسبدریبمقیاسمیترواندرعری حفرظشرفافیت
نهاننگارهرادربرابرحملههرایمختلرفافرزایش
تصویر،مقاومت 
تردریبمقیاسمیتروانترابهیجهرت

داد برایمحاسیهدقیا
اییادتوازنبی دوپارامترشفافیتومقاومت،طراحینمرود بره
ای تاب کهطیارابطه()13تهریرفمریشرود،تراب شایسرتگی
میگویند 
( )13

) Attacks

NCC (Three of

f(α) = PSNR + α

درای رابطهαدریبمقیاسPSNR،شفافیتتصویرقیزاز
اعمالحملهوNCCمیانگی مقاومتتصویردربرابرحملرههرای
مختلفنظیرJPEGبادریبکیفیت،01نم وفلفزبادرریب
1/1وفیلترمیانگی میباشد باتوجهبهرابطه(،)13ابتدادریب
مقیاسهایمختلفیبرهتراب دادهمریشرودوبرراسراسآنهرا
شفافیتومقاومتتصویرمحاسیهودرونتاب قراردادهمیشود 
سس نمودارای تاب بهدستمیآید دریبمقیاسیکرهباعرث
ماکزیممشدنای تاب میشود،بهعنروانمناسربترری درریب
مقیاسانتخابمیشودکهباعرثاییرادتروازنبری شرفافیتو
مقاومتمیشود دربخشچهارمتاب شایستگیبرای ددریب

مقیاسمحاسیهونمودارآننمایشدادهخواهدشد 

 -6-9-9رابطه ی بین همبستگی مؤلفه هاای فضاای
رنگی با مقاومت نهاننگاره
ی تصویررنگیشامزسهمؤلفهرنگیمیباشد باتوجرهبره
تصادفیبودنمقادیرای مؤلفهها،میتوانسهمؤلفهرنگیتصویر
دلخواهIراباسهمتغیرتصرادفیI2،I1وI3نمرایشداد درایر 
ورتتصویر،Iتابهیازای سهمتغیرتصادفیبودهومریتروان
نوشت I = f (I1, I2, I3):وادحاستکرهمؤلفرههرایرنگرییر 
تصویرنمیتوانندمستقزازهمباشندیلذامتغیرهایتصرادفی،I1
I2و I3وابستهخواهنردبرود کوواریران بری جفرتمتغیرهرای
تصادفی()I1, I3(،)I1, I2و()I2, I3رابرهترتیرببره رورت،σI1I2
نمایشدادهمیشوند ای کهتراچرهحرددومتغیرر

 σI1I3و σI2I3
تصادفی(سط وحتصویررنگی)بهیکدیگروابستههسرتندتوسری
دریبهمیستگیتهیی میگرددکهطیارابطره()17محاسریه
میشود 
()17

}{1, 2, 3

mIn

, m, n
nIn

کهدرآن،

mIn

σI

σI
mIm

σI

= ρ

 σ Iکوواریان بی متغیرهایتصادفیImوIn

(مؤلفههایتصویررنگری)،


mIm

 σIو

nI n

 σ Iبرهترتیربانحرراف

مهیارمتغیرهایتصادفیImوInمیباشندکرهبرراسراسروابری

)تهریفمیشوند 

(10
(-10الف) 
)

)

( ( )
N

(-10ب) 

(I m (i, j) - μ I )2

( ) -10

(I n (i, j) - μ I )2

m

)

(

M

1
M

i=1 j =1
M

N
n

i=1 j =1

(

=

1
M

=

mIm

nIn

σI

σI

درای روابیM×N،ابهادتصرویررنگریIm(i,j)،و)In(i,jبره
ترتیبمقادیرپیکسزتصاویرImو Inدرموقهیتمکانی)(i,jبرای
هایتصویررنگیمیباشند  μ Iو  μ Iبهترتیبمیرانگی 

مؤلفه
n

m

مقادیرپیکسزتصاویرImو Inهستندکهبره رورتروابری()16
محاسیهمیشوند 
N

(-16الف)

M

)I m (i, j
i=1 j =1

N

(-16ب)

1
N

M

)I n (i, j
i=1 j =1

M

m

1
N

M

n

μI

μI

بهدازای کهنهاننگاریانیامشد،تصویرIبره∆Iوبرهطرور
مشابهI2،I1وI3به ∆I2 ،∆I1و  ∆I3تغییرپیدامیکنرد تغییررات
بی تصویرا لیوتصویرنهراننگراریشردهبرهعلرتجاسرازی
نهاننگارهدرونتصویررخمیدهردکرهبرراسراستقریبتاب و
]،میتوانآنرابره رورت
مشتقاتآنبهکم سریتیلور[ 16
رابطه()17بیاننمود

( )17

)

)
)

(

(
(

درای رابطه f 2 ، f 1 ،و  f 3توابهیدلخواهمیباشند 
برایمقاومبودننهاننگاریبایدتغییراتبی تصویرا لیبا
تصویرنهاننگاریشدهخیلیکرمباشرد،یهنری∆Iبایردحرداقز

گردد بررایایر کره∆Iحرداقزگررددبایرد σI1I3 ،σI1I2و σI2I3
حداقزباشند،یابرهعیرارتدیگررمسرتقزازهرمباشرندییهنری
تغییراتیکهجهتجاسازینهاننگارهبرروییر مؤلفرهرنگری
تصویرا لی ورتمیگیرد،ابرکمیبررویمؤلفرههرایرنگری
دیگربگذاردوباعثتغییراتآنهانشود زمانیکره σI1I3 ،σI1I2و
σI2I3حداقزباشند،همیستگیبی
)I1, I3(،)I2و()I2, I3کاهشمییابد 

جفتمتغیرهایتصادفی( I1,

برررایسررهمؤلفررهرنررآI2،I1و،I3سررهجفررتهمیسررتگی
به رورتهمیسرتگیبری رنرآهرای()I1, I3(،)I1, I2و()I2, I3

محاسیهمیشود درجدول()1میانگی مقادیردریبهمیستگی
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(براساسرابطه())17بی مؤلفههرایرنرآدرفضراهایرنگری

YCbCr،YUV،RGBوYPbPrبرررایتصرراویرمررورداسررتفاده
بهعنوانتصویرمیزبان،شامزتصاویرBaboon،Peppers،Lenna

وSailنمایشدادهشردهاسرت همرانطرورکرهدرایر جردول
مشاهدهمیشود،درریبهمیسرتگیبری مؤلفرههرایرنرآدر
فضاهایرنگیYCbCr،YUVوYPbPrنسریتبرهفضرایرنگری
RGBکمتراست همچنی مشاهدهمیشودفضایرنگریYPbPr
نسریتبررهفضرراهایرنگرریYUVو،YCbCrدررریبهمیسررتگی
کمتریمیانمؤلفههایرنآآنمیباشدیبنابرای استفادهازای 
فضایرنگیبرایجاسازینهاننگارهباعثمیشرودترامقاومرت
نهاننگارهافزایشیابد

شکزهای(-7الف)و() -7نشانمیدهندکههمیسرتگی
بی کانالهایفضایرنگیRGBخیلیبیشترازکانالهایفضای
نهاننگارهدرفضرایرنگریRGB
میباشد بیتهای 
رنگی YPbPr
درونمؤلفه(Bدرشکزبه ورتنقطهنقطرهنمرایشدادهشرده
است)ودرفضایرنگریYPbPrدرونمؤلفرهPbجاسرازیشرده
اسررت درشررکزهررای(-7ب)و(-7د)،موقهیررتبیررتهررای
نهاننگارهرابهدازاعمالحملهبهترتیببررویشکزهرای(-7
الف)و() -7نمایشمیدهند همانطورکهدرشکزهرای(-7
ب)و(-7د)مشاهدهمیشود،پراکندگیبیتهاینهاننگارهبهد
ازاعمالحملهدرفضرایرنگریRGBنسریتبرهفضرایرنگری
YPbPrخیلیبیشتراست دلیزای مودو همیستگیباالیبی 
)میباشد لرذا
مؤلفهرنآآبی()Bودومؤلفهرنآدیگر(Rو G
بهدازاعمالحمله،اطالعاتنهاننگارهدرمؤلفههایفضایرنگی
عیارتدیگر

YPbPrبیشترازفضایرنگیRGBمحفوظمیماند به
ترمیباشد 


فضایرنگیمقاوم
نهاننگارهدرای 
جاسازی 

نهاننگاریشدهاستفادهمیشودوطیارابطره()11تهریرف
میشود[]17

)

()11

(

√

بزرگتری مقدارپیکسرزدرتصرویرو
کهدرآن،مقدار   I max
MSE2بیانگرمقدارمیانگی میذورخطابری تصرویرمیزبرانو
تصویرنهاننگراریشردهمریباشردکرهازرابطره()19محاسریه
میشود[]17

́

)

()19

∑

(

کهدرآنI،تصویرمیزبان I'،تصویرنهاننگاریشرده M ،و
گرابهادتصویرمیزبانمیباشند

 N
بیان
 معیار همبستگی متقابل نرمالیزه شده (:)NCC9
ای پارامتربهعنوانمهیاریبرایبررسیمقاومتنهاننگاره
استخرا شدهاستفادهمیشرودوطیرارابطره()21تهریرف
میشود[]17
))

()21

))

(́ (

(́ )
∑

( (

∑

∑ ))

( (

∑
∑

∑√

کرهدرآنW،تصرویرنهراننگرارهو'  Wتصرویر نهراننگراره
شدهمیباشد 

استخرا

 -6-4نتایج تجربی
بررهمنظرروربررسرریعملکررردالگرروریتمهررایپیشررنهادی،

شییهسازیهابررویچهرارتصرویرBaboon،Peppers،Lennaو

 -4نتایج شبیهسازی الگوریتمهای پیشنهادی

نهاننگاره
عنوانتصویرمیزبانودوتصویرباینریبهعنوان 

Sailبه

 -5-4معیارهای ارزیابی

روشپیشنهادیاولودوتصویررنگیبهعنواننهراننگرارهروش

 معیار حداکثر نسبت سیگنال به نویز (:)PSNR5

پیشنهادیدوم،انیامشدهاست درجدول()2مقرادیرPSNRو

ای پارامتربهعنوانی مهیاربرایسرنیششرفافیتتصرویر

NCCبرایدوتصویرLennaوPeppersدر شدهاست  


جدول( .)5میانگی مقادیردریبهمیستگیبی مؤلفههایرنآبرایتصاویرBaboon،Peppers،LennaوSailدرفضاهایرنگیمختلف
فضایرنگی
()I1I2I3

همیستگیبی I1وI2

همیستگیبی I1وI3

همیستگیبی I2وI3

مقادیرمیانگی همیستگیبرای
هرفضایرنگی

RGB

1/6171

1/7666

1/1673

1/6713

YUV

-1/3661

-1/1776

-1/7010

-1/3217

YCbCr

-1/3670

-1/1776

-1/7013

-1/3211

YPbPr

-0/9843

-0/6488

-0/6384

-0/9554

)1- Peak Signal to Noise Ratio (PSNR

)2- Mean Square Error (MSE
)3- Normalized Cross-Correlation (NCC

روشی جدید در نهاننگاری تصاویر رنگی بر اساس فضای رنگی  YPbPrدر حوزه :FWHTمحمدرداظزانواروهمکاران00
قیزوبهدازاعمالحملهمیپردازیم 

بهمنظورروش ترشدنمودو ،بهتشریحساختارهایفضایرنگیRGBوYPbPr


نهاننگارهبهدازاعمال
نهاننگارهدرمؤلفهBقیزازاعمالحمله(ب)موقهیتبیتهای 
شکل ( .)4مقایسهبی فضایرنگیRGBو(YPbPrالف)جاسازی 
حملهدرفضای(RGB

نهاننگارهبهدازاعمالحملهدرفضایYPbPr
)جاسازینهاننگارهدرمؤلفهPbقیزازاعمالحمله(د)موقهیتبیتهای 

جدول( .)6نتایحشییهسازیالگوریتمهایارائهشدهومحاسیهمقادیرPSNRوNCCبرایتصویرLennaوPeppers
روش

تصویر

نهان نگاره

تصویر

نهاننگاره

نهان نگاره

تصویر

نهاننگاره

اصلی

5

نهاننگاری شده

استخراج شده

6

نهاننگاری شده

استخراج شده

روش اول
روش دوم

012×012×3

67×67

PSNR=06/09

NCC=1

67×67

PSNR=07/11

NCC=1

012×012×3

67×67

PSNR=01/03

NCC=1

67×67

PSNR=07/10

NCC=1

012×012×3

67×67×3

PSNR=07/19

NCC=1

67×67×3

PSNR=01/27

NCC=1/999

012×012×3

67×67×3

PSNR=09/12

NCC=1

67×67×3

PSNR=01/29

NCC=1/999



همچنی درای جدولنهاننگاره1ونهاننگاره2برایهردو

الگوریتمارائهشدهقیزازاعمالحملههایمختلفدرحدمناسب

روشپیشنهادینمایشدادهشدهاست تصویررنگیمیزبرانبرا

وقابزقیولیمیباشد همانطورکرهدربخرشقیرزذکررشرد،

اندازه012در012پیکسزوتصویرنهاننگارهبااندازه67در67

انتخابمناسبدریبمقیاسباعرثمریشرودتراتروازنیمیران

پیکسزمیباشدکهتماماطالعراتآندرونتصرویرمیزبراندر 

شفافیتومقاومتتصویراییرادشرود برراسراسرابطره()13و

میشرود طیاجردول()2مشخرصاستکهشفافیتتصویردر

طیانموداریکهازای رابطهبررایتراب شایسرتگیبرهدسرت
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میآیدمیتوانیمدریبمقیاسمناسبراانتخابکنیم درشکز

بهترای مطلبدرجدول()3مقادیرPSNRوNCCبرایچنرد

() 1نمودارتاب شایستگیبرایدرایبمقیاسبی  فروی با

دریبمقیاسمختلفبررایتصرویرLennaدرروشپیشرنهادی

دقررت1/11برررایتصررویرLennaجهررتروشپیشررنهادیاول

اولودومموردمقایسهقرارگرفتهاند 

نمایشدادهمیشود زمانیکهای تاب بیشرینهمریشرودیهنری
نسیتبهی دریبمقیاسمشخص،شفافیتومقاومتتصرویر
بیشینهشدهاستیآندریبمشخصبهعنرواندرریبمقیراس
بهینهانتخابمیشود برهمری اسراسمریتروانگفرتدرریب
مقیاس1/110برایروشپیشنهادیاولانتخابمناسرییاسرت
زیرادرای نقطهتاب شایستگیبیشینهشردهاسرت بررایدرک

دریبمقیاسدرالگوریتمپیشنهادیاولبرابرربرا1/110و
برایروشپیشنهادیدومبرابربا(1/30براساسرابطه())13به
دستآمدهاست درجدول()7مقادیرPSNRوNCCحا رزاز
شییهسازیروشهایپیشنهادیبرای7تصرویرمختلرفمیزبران
(Baboon،Peppers،Lennaو)Sailارائهشدهاست 

شکل ( .)8نمودارتاب شایستگیبرایتماممقادیردریبمقیاسبادقت1/11برایتصویرLennaدرروشپیشنهادیاول
جدول( .)9مقادیرPSNRوNCCبرایچندی دریبمقیاسمختلفبرایتصویر Lenna
روش اول

ضریب مقیاس

α

روش دوم

0/05

0/01

0/081

0/5

0/1

0/05

0/5

0/91

0 /1

0 /4

نهاننگاره

PSNR

13/03

60/92

12/13

03/37

37/61

11/27

67/0

14/53

01/07

72/31

5

NCC

1/120

1/991

5

1

1

1/911

1

5

1

1

نهاننگاره

PSNR

11/12

61/21

14/55

01/91

37/30

73/11

09/16

10/64

70/93

31/01

6

NCC

1/199

1

5

1

1

1/690

1/162

0/333

1

1

جدول( .)4مقادیر(PSNRبرحسب)dBوNCCبرایتصاویرBaboon،Peppers،Lennaو Sail

تصویر میزبان

روش اول
روش دوم

Lenna

Peppers

Baboon

Sail

نهاننگاره

PSNR

06/09

01/03

01/71

01/71

5

NCC

1

1

1

1

نهاننگاره

PSNR

07/11

07/10

07/23

07/11

6

NCC

1

1

1

1

نهاننگاره

PSNR

07/19

07/12

06/13

00/11

5

NCC

1

1

1

1

نهاننگاره

PSNR

01/27

01/29

01/39

01/31

6

NCC

1/999

1/999

1/999

1/999

روشی جدید در نهاننگاری تصاویر رنگی بر اساس فضای رنگی  YPbPrدر حوزه :FWHTمحمدرداظزانواروهمکاران07
اکنونبهبررسیالگوریتمهایپیشنهادیبهدازاعمالحملههرای

جررردولروشپیشرررنهادیبررراروشهرررایاسرررتفادهشرررده

مختلررفبررررویتصررویرپرداختررهوبررامحاسرریهNCCبهررداز

در[7-11و]11مقایسررهشرردهترراالگرروریتمپیشررنهادیمررورد

استخرا نهاننگارهبهارزیرابیایر روشهرامریپرردازیم نترایح

استفادهشردهدر[7-11و]11

ارزیابیقرارگیرد تمامروشهای

بهدستآمدهازای آزمایشها،درجدول()0آمدهاست 

یشدهوسس باروشهایپیشرنهادیمقایسرهشرده
شییهساز 

همانطورکهدرجدول()0مشخصاست،بهدازاعمرالحملره،
نهاننگاریشدهدرحدقابزقیولیحفرظشردهو
شفافیتتصویر 
ازطرفیدراکلرموارد،تصویرنهاننگارهباکیفیرتنسریتابخروب
استخرا شدهاستکهای نشاندهنردهیمقاومرتبراالیروش

است درای جردول،درهرردوروشارائرهشردهتصرویرLenna
بهعنوانتصویرمیزبانونهاننگاره1بهعنواننهاننگارها رلیدر
نظرگرفتهشدهاستکهازنظرمقاومتباروشهایدیگررمرورد
مقایسهقرارگرفتهاست  

پیشنهادیدربرابرحملههایمختلفمیباشد دلیزای مودرو 

براساسنتایحذکرشدهدرجردول(،)7مشراهدهمریشرودکره

میباشدکره
همیستگیکمبی مؤلفههایرنآدرفضای YPbPr

روشهایپیشنهادیدرمقابرزحملرههرایمختلرفازمقاومرت

درای مقالهازآناستفادهشدهاست 

باالییبرخوردارند ای مقاومتباالودرعی حالحفرظشرفافیت

درجدول()6حوزهمورداستفادهبرایجاسازینهاننگاره،فضای
رنگی،NCC،PSNR،اندازهتصویرمیزبانواندازهنهاننگارهبرای
روشهایپیشنهادیوروشهایمرج نمایشدادهشردهاسرت 
عنوانروشهایمرج ،

روشهایارائهشدهدر[11،9،1و 11
]به
ینمودهوباروشهایپیشنهادیمقایسهشدهاست در
شییهساز 
ای جدول،درهردوروشارائرهشرده،تصرویرLennaبرهعنروان
بهعنواننهاننگارها لیمرورد
تصویرمیزبانوتصویرنهاننگاره 1
بررسیقرارمیگیرد همچنی مقادیرPSNRوNCCنیرزبردون
درنظرگررفت حملرهمریباشرد همرانطرورکرهازجردول()6

تصویرنهاننگارهشده،بهدلیزالگروریتمجدیردطراحریشردهو
میباشد همانطورکه
جاسازینهاننگارهدرفضایرنگی YPbPr
دربخش()3-3ابیاتگردیرد،ویژگریمهرمایر فضرایرنگری
همیستگیبسیارکمبی مؤلفههایرنگیآنمیباشدکرهباعرث
افزایشمقاومتنهاننگارهدربرابرحملههایمختلفمیگردد از
طرررفدیگررربرراانتخررابمناسرربدررریبمقیرراس()αدرترراب 
شایستگیکهبراساسرابطه()13بهدستآمدهاست،تهادلبی 
دوویژگیشفافیتومقاومتبرقرارشدهوای امررسریبحفرظ
بهموازاتافزایشمقاومتنهاننگارهشدهاست 
شفافیت 

دردوروشپیشنهادینسیتبهروشهرای

مشخصاستNCC،

بهمنظورارزیابیدقیاترالگوریتمپیشنهادی،حملههایگوناگونی

[11،1و]11بهترشدهاسرتوPSNRدرروشپیشرنهادیاول

برر ویچهارتصویرمختلفمیزباناعمالگردید سرس تصرویر

نسیتبهدوروش[]1-9بهترتیرب7/6dBو16/7dBبهیرود

نهاننگارهاستخرا ومقادیرNCCمربوطهمحاسیهگردیرد ایر 

یافتهاستودرروشپیشرنهادیدوممقردارPSNRنسریتبره

ارزیابیبررویتصراویرBaboon،Peppers،LennaوSailانیرام

روشهای[]11و[]11بهترتیب1/90dBو21dBبهیودیافته

شدهونتایحآندرشکز()9نشاندادهشدهاست درای شکز،

است 

مقایسهبرایچهارحالتمختلفشامزروشاولبانهاننگراره،1

مقادیرمختلرفNCCبهردازاعمرالحملرههرایمختلرفبررای

نهاننگراره1وروشدومبرا
روشاولبانهاننگاره،2روشدومبا 

روشهایپیشنهادیدرجدول()7نشاندادهشدهاست درای


نهاننگاره2انیامشدهاست  


جدول( .)2مقایسهروشپیشنهادیباروشهایدیگرازنظرحوزه،فضایرنگی،اندازهPSNR،وNCCبرایتصویرLenna

حوزه تبدیل

فضای رنگی (مؤلفه مورد استفاده)

اندازه تصویر میزبان

اندازه نهاننگاره

PSNR

NCC

روش
روش

روش اول

FWHT

)YPbPr (Pb

156×156×9

24×24

12/13

5

پیشنهادی

روش دوم

FWHT

)YPbPr (Y,Pb,Pr

156×156×9

24×24×9

14/53

5

]Roy[1

DWT

)YCbCr(Cb

 1127×1127×3

 67×67

 01/90

1/99

]Saboori[9

DCT-PCA

)YUV(Y

 012×012×3

 67×67

 71/11

1

]Saha[11

DCT

)RGB(R,G,B

 012×012×3

 67×67×3

 03/20

1/99

]George[19

SVD-DWT

)RGB(B

 012×012×3

 67×67×3

 33/21

1/99
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جدول( .)4مقایسهNCCروشپیشنهادیباروشهایدیگربااعمالحملههایمختلفبرایتصویرLenna

NCC

روشپیشنهادی

Yin

Roy

Saboori

Hosseini

Saha

George

روشاول

روشدوم

][7

][1

][9

][11

][11

][11

بدونحمله

5

5

1/99

1/99

1

1

1/99

1/99

نم وفلفز1/1

0/30

0/34

1/91  1/19

1/77

1/79

1/62

1/91

نم وفلفز1/11

0/34

0/33

1/93

1/11

1/11

1/71

1/90

)JPEG (Q=61

0/38

5

1/96  1/97

1/96

1/96

1/91

1/91

)JPEG (Q=01

0/34

0/33

1/97  1/97

1/90

1/90

1/17

1/19

)JPEG (Q=31

0/83

0/30

1/11  1/11

1/17

1/17

1/10

1/16

)JPEG (Q=21

0/84

0/88

1/17

1/10

1/71

1/77

1/11

1/12

برش%21

0/81

0/36

1/10  1/17

1/17

1/17

1/79

1/10

کنتراست%01

5

0/36

1/92

1/92

1/91

1/91

1/11

1/91

چرخش21°

0/41

0/42

1/70

1/72

1/30

1/21

1/69

1/77

چرخش0°

0/43

0/84

1/77

1/70

1/09

1/31

1/73

1/77

فیلترمیانه

0/33

0/33

1/92  1/91

1/97

1/97

1/91

1/91

فیلترگوسی

5

0/33

1/99  1/77

1

1

1/91

1/91

فیلترمیانگی

5

0/33

1/17

1/91

1/10

1/10

1/19

1/91

فیلتروینر

5

0/33

1/91

1/99

1/91

1/91

1/92

1/91

نویزدربهای1/11

0/83

0/31

1/10

1/11

1/11

1/11

1/13

1/17

حمله

1/91

شکل (.)3مقایسهNCCبررویچهارتصویرمیزبانبااعمالحملههایمختلف(الف)روشاول-نهاننگاره( ،1ب)روشاول-نهاننگاره) (،2روش
دوم-نهاننگاره(،1د)روشدوم-نهاننگاره 2

1- Sharpen Noise
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Lenna نتایحشییهسازیالگوریتمهایپیشنهادیبهدازاعمالحملههایمختلفبرایتصویر.)1(جدول
روش دوم

روش اول

6نهاننگاره

5نهاننگاره

6نهاننگاره

5نهاننگاره

نهاننگاره

تصویر

نهاننگاره

تصویر

نهاننگاره

تصویر

نهاننگاره

تصویر

استخراجشده

نهاننگاریشده


استخراجشده

نهاننگاریشده


استخراجشده

نهاننگاریشده


استخراجشده

نهاننگاریشده


حمله

نویز
1

NCC=0/36

PSNR=51/95

NCC=0/34

PSNR=51/54

NCC=0/83

PSNR=65/94

NCC=0/30

نمک و فلفل
0/5

PSNR=64/60
2

فشردهسازی
JPEG
(Q=10)

NCC=0/33

PSNR=90/33

NCC=0/33

PSNR=95/31

NCC=0/32

PSNR=41/44

NCC=0/34

PSNR=49/13

3

NCC=0/30

PSNR=54/54

NCC=0/36

PSNR=59/15

NCC=0/35

PSNR=60/23

NCC=0/81

برش

PSNR=60/32
4

کنتراست
10%

NCC=0/35

PSNR=1/43

NCC=0/36

PSNR=1/38

NCC=0/33

PSNR=50/41

NCC=5

PSNR=50/49
5

چرخش
60°

NCC=0/46

PSNR=8/80

NCC=0/42

PSNR=8/52

NCC=0/41

PSNR=59/58

NCC=0/41

PSNR=59/56

6

NCC=0/33

PSNR=94/42

NCC=0/33

PSNR=99/45

NCC=0/38

PSNR=43/60

NCC=0/33

PSNR=48/29

7

NCC=0/33

PSNR=63/34

NCC=0/33

PSNR=63/45

NCC=0/33

PSNR=48/05

NCC=5

PSNR=95/68

NCC=0/33

PSNR=90/32

NCC=0/38

PSNR=44/69

NCC=5

فیلتر گوسین

PSNR=44/04

8

NCC=0/33

فیلتر میانه

فیلتر میانگین

PSNR=48/64

9

NCC=0/33

PSNR=95/38

NCC=0/33

PSNR=99/18

NCC=0/33

PSNR=41/23

NCC=5

فیلتر وینر

PSNR=41/10
10

تار شدن

(lens=69)
NCC=0/34

PSNR=69/98

NCC=0/38

PSNR=64/52

NCC=0/84

PSNR=91/35

NCC=0/82

(theta=48)
PSNR=92/94
11

نویز لکهای
0/5

NCC=0/34

PSNR=54/54

1- Salt & Pepper
2- Compression
3- Crop
4- Contrast
5- Rotate
6- Median Filter
7-Gaussian Filter
8-Average Filter
9- Wiener Filter
10- Blur
11- Speckle Noise

NCC=0/31

PSNR=52/06

NCC=0/85

PSNR=91/41

NCC=0/83

PSNR=91/43
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شکزهای(-9الف)و(-9ب)نتایحمربو بهمقاومرتروش

پیشنهادیاولرابهدازاعمالحملههایمختلرفبرررویچهرار
تصویرمیزبانرانمایشمیدهند همانطورکهدرایر دوشرکز
شودبهدازاعمالحملههرایمختلرفبرررویچهرار

مشاهدهمی
تصویرمیزبان،مقاومتای تصاویردربرابرحملرههراییهمچرون
نویزچرخشی،نم وفلفزونرویزدرربهاینسریتبرهیکردیگر
متفاوتاستیامادردیگرحملههرااخرتالفمقاومرتبری ایر 
تصاویرخیلیکموحتیدرحملههایJPEGوکنتراستبه فر
رسیدهاست درشرکزهرای() -9و(-9د)نترایحمربرو بره
مقاومتروشپیشنهادیدومبهدازاعمالحملههایمختلفبرر
رویچهارتصویرمیزباننمایشدادهشدهاست مشاهدهمیشود
کهدرای شکزهرانسریتبرهشرکزهرای(-9الرف)و(-9ب)،
مقاومتچهارتصویرمیزباندربرابرحملههایمختلرفاخرتالف
کمینسیتبهیکدیگردارند پ میتواننتییهگرفتکهروش
دومنسیتبهروشاولازبیاتبیشتریبرخرورداربرودهودرآن
نتایحبرایتصاویرمختلفمیزبانتقرییابیکساناست 
مقایسررهایبرری NCCدوروشپیشنهادشرردهبرراروشهررای
استفادهشدهدر[11،9،1و]11بادرنظرگررفت حملرههرای

انیامشدهودرشکز
مختلف،برایتصویرBaboonونهاننگاره 1
()11نشاندادهشدهاست همانطورکهدرای شرکزمشرخص
نسیتبهروشهایدیگردربرابررحملرههرا

ارائهشده
است،روش 
عملکردبهتریدارد 

شکل ( .)50مقایسهNCCبی دوروشپیشنهادشدهوروشهایدیگر
برایتصویرBaboon

 -1نتیجهگیری

رنگیانتخابشدهاستکهدرای روشمؤلفرههرایPb،YوPr
بهترتیبدرمؤلفههایPb،YوPrتصویرمیزبان

تصویرنهاننگاره
جاسازیشدهانرد براانتخرابمناسربدرریبمقیراسدرتراب 

شایستگیدرالگوریتمپیشنهادی،توازنبی دوویژگیشرفافیت
ومقاومتاییادشدهکهباعثحفظشفافیتتصویرنهراننگراری
شدهگردیدهاست مقاومرتبراالدرروشپیشرنهادیبرهدلیرز
همیستگیکمبی سهمؤلفههایرنآدرفضایرنگریYPbPrو
سرعتبخشیدنبهمحاسیاتبهدلیزاسرتفادهازحروزهتیردیز
FWHTازمزایرایروشپیشرنهادیمریباشرد نترایححا ررزاز
شییهسازیهانشرانمریدهردکرهالگروریتمارائرهشردهدربرابرر
حملههایمختلف،باحفظشفافیتتصویرنهراننگراریشردهدر

حدقابزقیول،بهیودقابزتوجهیدرمقاومتنهاننگارهنسیتبه
روشهایمرج دارد 
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ABSTRACT
Watermarking systems have different features where the two opposite ones named transparency and
robustness are the most important ones. In this paper, two new methods for the watermark embedding have
been presented based on color images watermarking in FWHT domain and YPbPr color space. The first
method is proposed to embed binary watermark in the host color image where the watermark is embedded
in the Pb color component. The second method is proposed to embed color watermarks in the host color
image. In this method, the Y, Pb and Pr components of watermark image are embedded respectively in Y,
Pb and Pr components of the host image. This method has suitable transparency and robustness. The
simulation results show that the PSNR and NCC values have increased about 10.74 dB and 0.05 compared
to the methods used in [7-11] and [18].

Keywords: Color Images Watermarking, YPbPr, Walsh-Hadamard, Robustness, Transparency
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