مجله علمی -پژوهشی ”پدافند الکترونیکی و سایبری

“

سال پنجم ،شماره  ،2تابستان  ،6931ص 39-601

نهاننگاریتطبیقیتصویرمبتنیبرآنتروپیدرگرافباکاراییوامنیتبهبودیافته

محمدعلی شمع علیزاده بایی  ،*1زینالعابدین نوروزی ،2محمد سبزینژاد ،3محمدرضا کرمی

4

 -1دانشجوی دکتری -2 ،استادیار ،دانشگاه امام حسین (ع) -3 ،استادیار ،دانشگاه خوارزمی -4 ،دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
(دریافت ،59/60/22 :پذیرش)59/16/14 :

چکیده
کهتشخیصوجودپیاممخفیشدهدرلبههایتیزواقع

نگاریتطبیقیدرحوزههایمکانوفرکانسکاربردوسیعیدارد.ازآن 
جایی


نهان
رایننقاطبهینهاست.دراینمقالهیکروشنهاننگاریتطبیقیدرحوزه

درنواحیپراعوجاجوشلوغیازبردشواراست،مخفیسازیپیامد
شدهاستکهقابل  استفادهدرحوزهفرکانساست.دراینالگوریتمزبریپنجرههایناهمپوشان 3×3ازتصویر،بااستفادهاز


مکانطراحی
هایزبربهشیوهجدیدیاستخراج میشود.اهمیتدیگر


پنجره
چنینپیکسلهایلبه 

آنتروپیگرافوزندارمتناظرش،محاسبهمیشود.هم

روش این است که این الگوریتم ،با توجه به طول پیام ،آنها را با چگالی مناسبی در سراسر تصویر مخفی میکند .پیادهسازی الگوریتم
پیشنهادی روی  0555تصویر طبیعی و بهکارگیری یک الگوریتم نهانکاوی مدرن ،نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با
الگوریتمهایتطبیقینویندیگر،بیشاز%1ازسطحامنیتباالتریبرخورداراست.
یتطبیقی،آنتروپیدرگراف،پنجرههایزبر،امنیت .

نهاننگار
واژههای کلیدی :

 -6مقدمه
علموهنرمخفیسازیاطالعاتدر یکرسانهدیجیتال(تصویر،
صوت،فیلم،متن)رانهاننگاریمینامندو هدفاز آنپنهانکردن
هرگونه ارتباط بین فرستنده و گیرنده یک پیام است .فرآیند
جاسازی پیام در یک تصویر را پنهانسازی 1پیام میگویند .به
تصویرمورداستفادهبرایپنهانسازیپیام،پوشانه2وبهتصویری
دست
یکالگوریتمنهاننگاریبه 

له 
بهوسی 
کهدراثرجاسازیپیام 
3
میآید،تصویرمیزبانیانهانه میگویند].[1برخیازنویسندگان
بهجای واژه نهاننگاریازکلمهپنهاننگارینیزاستفادهمیکنند.

4
بهمنظورتشخیصاینکه
برخالفنهاننگاری،علمنهانکاوی نیز 
یشده یاخیر،
انهای دریکرسانهدیجیتالجاساز 
آیاپیاممحرم 
طراحی گردید .در اندازهگیری امنیت ،علم تحلیل نهاننگاری یا
نهاننگاری از
یتمهای  
بهمنظور ارزیابی کارایی الگور 
نهانکاوی  ،
.روشهاینهانکاویبااستفاده

یشود
دیدگاهامنیت،بهکارگیریم 

گیهای آماریساختارتصویرنهانه
ازعملیاتپردازشتصویر،ویژ 
مانند آماره درجه اول (هیستوگرام) یا آماره درجه دوم (ارتباط
یکنند] .[2
یکسلها)راتحلیلم 

بینپ
ژهای
روشهای نهاننگاری تطبیقی به متن پوشانه توجه وی 

*رایانامهنویسندهمسئولma.shamalizade@gmail.com:
1-Message hiding
2-Cover
3-Stego
4-Steganalysis

دارند .بهدلیل اهمیت لبهها و مکانهای نویزی تصویر از لحاظ
ت،روشهاینهاننگاریتطبیقیمبتنیبرلبه

حفظوارتقایامنی
اند.چراکهتشخیصوجودپیامجاسازیشدهدرچنین

شکل 
گرفته

نقاطیآساننیست.مسئلهدیگریکهدرنهاننگاریمبتنیبرلبه

وجود دارد ،اختالف پیکسلهای لبه تصویر در قبل و بعد از
جاییکهتحقیقات
نهاننگاری،یعنیدرپوشانهونهانهاست.ازآن 
در نهاننگاری تطبیقی سابقه زیادی ندارد ،تالش برای رفع
محدودیتهایفوقنیازمندتحقیقاتبیشتریاست .



روشنهاننگاری

نهاننگاریتطبیقی 
ازاولینروشهای 
میتوان
رانامبردکهمبتنیبرلبهشکلگرفتهاستوپیامرادر

 PVD5
اختالف بین پیکسلهای مجاور جاسازی میکند ] .[3دسته
دیگریازروشهاینهاننگاریمبتنیبرلبه،روشهاییهستند
کهلبهرابااستفادهازروشهایمعمولدرپردازشتصویر،مانند
کنند.محدودیتاینروشهانیزدر


شناساییمی
سوبل 6وکنی 7
تفاوتپیکسلهایلبهدرپوشانهونهانه،قبلوبعدازجاسازی

پیام است .دسته سوم از آنها ،روشهای نهاننگاری تطبیقی
مبتنیبر،LSBمانندEAMR9،LSBMR8وI-EAMR15هستندکه
محدودیتاصلیآنهاجاسازیناخواستهدرمناطقصافتصویرو

5-Pixel Value Difference
6-Sobel
7-Canny
8- LSB Matching Revisited
9- Edge Adaptive LSB Matching Revisited
10-Inproved EAMR
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تشخیصتوسطبعضیازالگوریتمهاینهانکاویاست .



دراینمقاله ،یکروشنهاننگاریتطبیقیکارآمد براساس
تشخیصنواحیشلوغازلبهونویز(نواحیزبر)1درپوشانهتصویری
ارائه میشود که در آن از مفهوم آنتروپی در گراف استفاده
میشود .این روش ،که با استفاده از نگاشت تصویر در گراف
یشوددرمقایسهباروشهایقبلی،بادقتبیشتریبه
تعریفم 
یپردازد.لذا،
شناسایینواحیزبروشلوغازلبهونویزدرتصویرم 
ازامنیتخوبیبرخورداراست.امتیازمهمدیگرروشپیشنهادی
این است که باانتخاب یک آستانهمناسببه انتشار وجاسازی
بیتهایپیامدرسراسرتصویرمیپردازدکهاینکارباعثتقویت
یشدهدرتصویرمیشود.مسئلهمهمدیگردر
امنیتپیامجاساز 
گونهایطراحی
به 
نهاننگاریتطبیقیایناستکهالگوریتمباید 

شودتامکانلبههایپوشانهونهانه یکتصویردادهشده،یکسان
گردد.الگوریتمپیشنهادیازاینامتیازنیزبرخورداراست .


نهاننگاریمرتبط
روشهای  
درادامه اینمقاله ،دربخش   2
بررسی میشود .بخش  3به پیش زمینه مورد نیاز در طراحی
الگوریتمپیشنهادی،مانندنگاشتیکتصویردرگرافوآنتروپی
درگرافپرداختهمیشود.الگوریتمپیشنهادی دربخش 4بیان
میشود.دربخش0نتایجتجربیالگوریتمطراحیشدهودرنهایت

دربخش6نتیجهگیریمیشود .


 -2تحقیقات مرتبط
نهاننگاری است که توانایی
رؤیتناپذیری 2یک شرط اساسی در  
این  
روشها را در بهبود کیفیت بینایی تصاویر نهانه تولیدشده
یدانیم که سیستم بینایی انسان در
یکند .بهخوبی م 
منعکس م 
نواحی زبر و تیز تصویر در مقایسه با نواحی صاف و نرم ،از
یهای لبه و
حساسیت کمتری برخوردار است .از طرفی برجستگ 
بهراحتیتوسط
یکسلهایمجاوردارند ،

نویزبهدلیلتفاوتیکهباپ
روشنهاننگاری


روشهاینهانکاویقابلشناسایینیستند.اولین
3
یشده براساس این واقعیت ،روش   PVDاست که تالش
طراح 
جاسازیرادرلبههاانجامدهد.اینروشکهدر2553

یکند 
م
0
یکجهت
تفاوتهاراتنهادر 

توسط ویو4وتیسای ارائهشد[،]3
لبههارا
یگیرد که شناسایی تمام  
عمودی یا افقیتصویر درنظر م 
یکند.روش]4[ IPVD6برایرفعچالشایجادشدهدر
تضمیننم 
8
7
PVDدرسال 2554توسطژانگ ووانگ مطرحشد.اینروش
1-High texture
2-Imperceptibility
3-Pixel Value Difference
4-Wu
5-Tsai
6- Improvement PVD
7-Zhang

مطلوبتر،ناهمگونیمورد نظر در

باتنظیمنحوهجاسازیبهنحو
روش PVDرابرطرفکرد.اماداراییکایراداساسیاستوآن
کسلهارابراساستفاضلبیشترشانانتخاب
ایناستکهزوجپی 
یکند .درنتیجه باعث ناهمگونی دیگری در هیستوگرام نهانه
نم 
9
میشود .روش   AE-LSBدر  2558توسط چنگ -هسینگ

15
یانگ وهمکارانشارائهشد[.]0اینروش نیزباتنظیمنحوه
مطلوبترناهمگونیموردنظردرروشPVDرا

جاسازیبهصورت

برطرف کرد .ولی مشابه  IPVDجاسازی پیام را در یک مکان
تصادفی از تصویر به پایان میرساند که این هم باعث یک
ستوگرامنهانهمیشود.ناگفتهنماندکهAE-LSB

ناهمگونیدرهی
بهدلیل اینکه از میانگین نرخ تغییرات کمتری برخوردار است،
تریاستامادرمقابلحملهایمعروف

دارایظرفیتجاسازیباال
بهحملهRS11دارایضعفاست[ .]6


چن 12و همکارانش در سال  2515یک روش ترکیبی
نسازی پیام معرفی کردند [ .]7در این
تشخیص لبه برای پنها 
یکتصویرلبهتوسطاجرایروشهایتشخیصلبهفازیو

روش،
ناخواستهای

یشود.مشکلاصلیاینروش،تغییرات 
کنیایجادم 
یشود .
استکهدرتصویرنتیجهایجادم 


لیو13وهمکارانشنیزدرسال2515یکالگوریتمتطبیقی
ینیشده از  ]8[ LSBMRمعروف به  EAMRرا مطابق لبه
بازب 
.اینروشلبههای عمودیوافقیرابهروشی

طراحیکردند[]9
یکند .این روش نواحی لبه را با محاسبه
سازگار شناسایی م 
یکند .انتخاب نواحی
یکسلهای متوالی جستجو م 

اختالف بین پ
بهطول پیام محرمانه بستگی دارد و توسط یک مقدار آستانه
یشود .این روش از لبههای افقی و عمودی با تقسیم
شناخته م 
تصویر به پنجرههای  3×3و سپس دوران پنجرهها با یک زاویه
یتواند
این حال ،این فرایند نیز م 
یکند .با  
تصادفی استفاده م 
این
یکسلهای عمودی وافقیراازبینببرد،ولیبا  

ارتباطبینپ
لبههایزیادیراازدست
وجود،بهدلیلضعفدرانتخابآستانه ،
یکند.درسال
میدهدوبعضاًدرمناطقصافوهموارجاسازیم 

14
،2514هوانگ وهمکارانالگوریتم I-EAMRراپیشنهاددادند
[ ]15که توسعهای از الگوریتم  EAMRاست .در این روش،
آنزوجپیکسلهایمتوالیبهصورت

برخالف روش EAMRکه در 
ترتیبی انتخاب میشدند ،پوشانه به پنجرههای ناهمپوشان 3×3
تقسیمشدهوزوجپیکسلهایمجاوربهطورتصادفیدرهرپنجره

8- Wang
9-Adaptive Edge LSB
10-Cheng-Hsing Yang
11-Regular Singular
12-Chen
13-Lou
14- Huang

نهاننگاری تطبیقی تصویر مبتنی بر آنتروپی در گراف با کارایی و امنیت بهبودیافته:محمدعلیشمععلیزادهباییوهمکاران97
،3×3برطبقجهتهایمختلفانتخابشدهوجاسازیپیامطبق
روش،LSBRدرلبههایتصویرصورتمیگیرد،امامسئلهتعیین
آستانههمچنانوجوددارد .


جاسازی ماتریسی اولین بار توسط کراندال 1در سال 1998
بهمنظورافزایش کارایی نهاننگاری ازطریقکاهشاختالف
[ ]11
بین تصاویر پوشانه و نهانه معرفی شد که از عمل  xorبرای
پنهانکردنبیتهایپیامدرپیکسلهایتصویراستفادهمیکند.
سپسوستفلد2درسال 2551روش F5رامعرفیکردکهدرآن
پیکسلمصرفمیشود[.]12این
برایجاسازی بیت،
داراینرخجاسازی5/67bppونرختغییر bpp
روشبرای
3
 5/20استکهنرخهایمناسبیهستند.هیاتالدیمور واحمد
االنی در سال  ]13[ 2516با تقسیم تصویر به پنجرههای 3×3
ستونهایچپوراست
ناهمپوشان ومحاسبهمیانگینتفاضالت  
همینطور

هر قالب و تکرار آن برای سطرهای باال و پایین و 
آنهاراeنامیدهوبادرنظر
قطرهایاصلیوفرعی،حداکثرمقدار 
باشد را
گرفتن یک آستانه تجربی  پنجرههای که 
پنجرههای لبه نامیدند .آنها در این روش ،پس از تشخیص
پنجرههایلبه،درچهارپیکسلازآنهابااستفادهازعمل،xor
سه بیت پیام را جاسازی میکنند .در این روش با وجود اینکه
نرختغییرپیکسلها 5/20 bppاست،فقطچهارپیکسلازهر
پنجره  3×3در شناسایی پیکسلهای لبه نقش دارند و بقیه
پیکسلهاکهاکثریتدارند،بهکارگرفتهنمیشوند .


 -9پیش زمینه
پیچیدگی یک تصویر میتواند توسط میزان صافی 4و یکنواختی
طورکمیارزیابیشود.بهطورکلی،یکنواختیوصافییک


آنبه
پنجرهازتصویربهچگونگیتوزیعشدتروشناییپیکسلهایآن
بستگی دارد .توزیع یکنواختتر ،صافی بیشتر تصویر را نشان
میدهد و در مقابل پنجرههایی با صافی کمتر به معنی وجود

نوسانبیشترشدتروشناییدرآنهااستکهاصطالحاً دراین
مقالهپنجرههایزبر 0نامیدهمیشوند.دراینمقالهبرایارزیابی
کمیزبریهرپنجره3×3ازتصویر،استفادهازآنتروپیمحلیدر
گرافمتناظرتصویر،دردستورکارقراردادهمیشود.بنابراین،در
اینبخشنخستروشمعمولمحاسبهآنتروپیدرپردازشتصویر
یادآوریمیشود.سپسبااستفادهازمفاهیمنظریهگرافوآنتروپی
درگراف،روشنوینیبرایمحاسبهآنتروپیمحلیتصویرطرحی
1-Crandall
2-Westfeld
3-Hayat-Aldamour
4-Flatness
5-High Texture

شده و نتایج تجربی آنها مقایسه میشود .در ادامه این بخش
پنجرههای زبر تصویر

روشی برای استخراج پیکسلهای لبه 
هایشناساییشده

طراحیمیشودکهاهمیتآندرایناستکهلبه
پنجرهمتناظریکپوشانهونهانهمربوطهیکساناست .

در

 -6-9آنتروپی تصویر
باتوجهبهمفاهیممطرحشدهدرنظریهاطالعاتوپردازشتصویر

محتویاتاطالعاتییکسیگنالبااستفادهازآنتروپیقابلارزیابی
باشد،
یک تصویر خاکستری 
است [ .]14اگر 
بهصورتزیرقابلمحاسبهاست :
آنتروپیتصویر  


()1
()2

∑




∑
∑

∑



کهدرآن ،شدتروشناییپیکسل) ( ،توزیعاحتمال و
دهنده میزان


].آنتروپیتصویرنشان
آنتروپی تصویر است[14
تفرقوپراکندگیشدتروشناییپیکسلهایآناست.باتوجه
،
بهاینکهماکزیممرابطه()1زمانیاتفاقمیافتدکه
کهشدتروشنایییکنواختتری

لذامیتواننتیجهگرفتتصاویری
دارند آنتروپی بیشتر و در مقابل تصاویری که تغییرات شدت
روشناییآنهازیادوشدیدترباشد،دارایآنتروپیکمتریهستند.
از طرفی ،از مطلب فوق میتوان نتیجه گرفت که آنتروپی یک
زیرماتریسازتصویرباواریانسوانحرافمعیاردادههایماتریس

رابطه عکس دارد .این یعنی با افزایش واریانس وانحراف معیار،
آنتروپیکاهشودرنتیجهدادههایچنینماتریسیازیکنواختی
وصافیدورمیشود.بنابراینمعموالًآنتروپییکپنجرهازتصویر
هایماتریسبهصورت


باتقسیمفرمولفوقبرانحرافمعیارداده
زیربهدستمیآید[ :]14



∑

()3

∑



کهدراینصورت،رابطهمقادیرعددیآنتروپیمحاسبهشده
و نوسانات و تغییرات پیکسلها برعکس میشود .یعنی مقدار
عددی بزرگتر آنتروپی نشاندهنده نوسانات و اعوجاج کمتر و
مقادیر عددی کمتر ،گواه تغییرات و اعوجاج بیشتردر تصویر
میدهدکهآنتروپیمیتواندمالکو
خواهدبود.اینبحثنشان  
معیار مناسبی برای شناسایی تصاویر زبر و پرنوسان از تصاویر
صاف و هموار است .بنابراین برای بهکارگیری آنتروپی در
نهاننگاریسعیکردهبهآنتروپیمحلیرسیدهوچالشهاوموانع
موجود را شناسایی و برطرف کنیم  .لذا در بخش بعد ،ابتدا
نحوهنگاشتیکپنجرهازتصویردریکگرافرابیانکردهسپس
دقیقتری جهت شناسایی
با استفاده از آنتروپی گراف ،معیار  
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پنجرههایزبر تصویر،برایجاسازیپیامدرنهاننگاری،طراحی
میشود .


 -2-9گراف و آنتروپی
تشکیل میشود که در آن،
(
یک گراف از زوج )
به مجموعه روئوس گراف و   ،که
زیرمجموعهایازتمامدوعضویهادر است،بهمجموعهیالهای
گراف معروفاست[.]10-16دراینتعریف،اگرترتیبمهم
دارودرغیراینصورت،بدونجهت

باشدگرافموردنظرراجهت
میگویند .همچنین اگر به هر راس گراف عددی نسبت دهیم
گرافراوزندارگویند.شکل()1نمونهایازیکگرافوزنداررا
نشانمیدهد .

گرافاست[.]24اینمعیارپیچیدگیبا"میزاناطالعات" طبق
گرفته
آنتروپی احتمالی متناهی شانون ،متناظر با گراف برابر  
میشود.درحالتکلی،چنینمعیارهایکالسیکیبرایگراف 

یشود :
بهصورتزیرتعریفم 


| |

| |

) | | (

()4


| |

)

∑

( 

کهدرآن ،یکگرافثابتدلخواهτ،معیاریبرایاستخراج

بهعنوان احتمالیبرای
یتواند  
کالسهایمعادل ومقدار|| || م 
کالس  تعبیر شود .همچنین با درنظر گرفتن گراف  برای
) (
) ( ∑

) ( 

رأس دلخواه   v i Vمیتوانیم تعریف کنیم :
نشاندهنده یکتابعاطالعاتیازوضعیتساختاری
که در آن  ،
) (
میتوانیم
∑  
درگراف استوباتوجهبهاینکه

بهعنواناحتمالرأسی v iتعبیرکنیمکهدراینصورت
)  P (v iرا 
بهصورتزیر
یکآنتروپیوابستهبهتابعاطالعاتی برایگراف  
قابلتعریفخواهدبود :



()0
ایازیکگرافبدونجهتوزندار 

شکل ( :)6
نمونه




راشیوسکی [ ،]17تراکو [ ،]18موشوویتز ،]19-22[ 3اولین
محققان در زمینه آنتروپی گراف بودند .پس از تحقیقات پایهای
اینافراد،کرنر 4یکتعریفمتفاوتازآنتروپیگرافتحتعنوان
آنتروپی کرنر [ ]23ارائه داد که به کدینگ و نظریه اطالعات
نزدیکاست.هدفاینمقاله،رسیدنبهفرمولمحاسبهآنتروپی
بهطورکلی،
نهاننگاری تطبیقی است  .
گراف متناظر تصویر در  
روشهای عمده و
مطرحکردن آنتروپی در نظریه گراف ،یکی از  
اندازهگیری پیچیدگی ساختارهای ریاضی در
اصلی برای  
یمختلفعلوماست.اینروشهاخودبهدو دسته کلی

شاخهها

6
0
یشوند .معیارهای احتمالی
آنتروپی قطعی و احتمالی تقسیم م 
کهموضوعبحثمااستباتوجهبهویژگیهایساختاریگراف
طراحی می شوند .مقادیر عددی این معیارها توسط یک تابع
آنتروپیبایکتوزیعاحتمالبهدستمیآیند.انواعمعیارمحاسبه
پیچیدگیاحتمالی،درروشتعیینتوزیعاحتمالمتفاوتهستند.
اولین معیار پیچیدگی گراف که در بیشتر منابع به چشم
یخورد ،براساس یک معیار داخلی ،مطابق خاصیت تشابه در
م
1

2

1-Rashevsky
2- Trucco
3-Mowshowitz
4-Körner
5-Deterministic
6-Probability



)

) (
) (

∑(

) (
) (

∑

∑



معیارهای آنتروپی فوق ،برای توصیف یک گراف با تعیین
یشان ،در حالت کلی بیان شدند .که هریک
محتوای اطالعات 
معیاریبراساسویژگیهایمحلیوزیربناییهستند .


 -9-9طراحی معیار شناسایی پنجره زبر با استفاده از
آنتروپی گراف
بهمنظور بهکارگیری مفاهیم نظریه گراف در نهاننگاری تصویر،

ابتدا تصویر باید در یک گراف نگاشته شود .این نگاشت ،هر
بهیک
یک 
پیکسلتصویررابهیکرأسگرافبهصورتیکرابطه 
مینگارد.متناظرهرپیکسلدرتصویر،یکرأسدرگرافداریم.
همچنین ،رابطه مجاورت پیکسلها در تصویر نیز بهطور مشابه
همسایگیدرگرافنگاشتهمیشود.


بهصورت -4همسایگییا -8
در شکل ( )a( ،)2یک پنجره  3 3متشکل از پیکسلهای یک
تصویر)b(،گرافمتناظربا -4همسایگیو()cگرافمتناظربا
بهیک
 -8همسایگی آن پنجره از تصویر است .در این تناظر یک 
بین یک پنجره از تصویر و یک گراف بدون جهت ،متناظر
پیکسلهای  و در تصویر ،رئوس  و

در گراف را داریم.

برایدورأس و درگراف،یکیال) (راداریمکهرابطدو
|
رأس است .اگر به هر یال این گراف یک عدد مانند |
اختصاصدادهشود،گرافوزندارخواهدشد .
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یگیریم .
درنظرم 


∑

) ( و 
در حالت اول ،با تعریف 
بنابررابطه()0برایزیرگراف از خواهیمداشت :

) ( ∑ و



((∑ ))7


شکل ((a) :)2یکپنجره4 4ازیکتصویر) (bگرافمتناظربا

-4همسایگی) (Cگرافمتناظر-8همسایگی 


لذا در راستای هدفمان در این مقاله فرض میکنیم  یک
متریکدرمجموعهاعدادحقیقینامنفیباشدو یکزیرگراف
باشد ،با

راسی از گراف   با رئوس 

نشاندادنآنتروپیاینزیرگرافنسبتبهرأس  v iبا  )  H D (v i
)میتوانتعریفکرد :
(آنتروپیمحلی نسبتبهرأس  


())6
کهدرآن)،
بودهو)
باقراردادن k

( ∑

(

)
) (

)

(

(
) (

∑

) (



تواندکوتاهترینفاصلهرئوس و 

( می
) ( باشد.واضحاستکهدراینتعریف
(

)
) (

) ( داریم:

) ( و

) ( ∑ کهنشانازصحتتعریفآنتروپیدارد.برایفهم



یعنی آنتروپی زیرگراف  برحسب مقدار رئوس زیرگراف
یتواند
پیکسلهایتصویر)کهم 

محاسبهمیشود(شدتروشنایی

یکی از ویژگیهای ساختاری در هر گراف باشد .واضح است که
اینرابطههمانفرمولمعمولبرایمحاسبهآنتروپیدرپردازش
تصویر و نظریه اطالعات ،یعنی رابطه ( )1است که تأثیر شدت
روشناییهرپیکسلدرپیکسلهایهمسایهبرایمحاسبهآنتروپی
دتوجهقرارنمیگیرد .

مور


درحالتدوم،باتوجهبهاینکههرپیکسلازلحاظآنتروپی
بینیناپذیری و درنتیجه عدم قطعیت و پیچیدگی
به معنی پیش 
همه هشت همسایه خودش تأثیرگذار است .بنابر رابطه ()6
در  
برای زیرگراف  از   ،برای هر رأس  با قراردادن
( بهعنوان وزنی برای یال متناظر در این
| )
|
∑
) ( خواهیمداشت :
|
گرافو
(
|)


)

شهودیموضوعمیتواناینروابطراباشکل()2تطبیقداد.در

اینشکلمتناظرپیکسل راس راداشتهوگرافمتناظربا
درنظرگرفتن-8همسایگیتعیینشد .


همانطوریکه قبالً اشاره شد ،بررسی مطلوبیت ناحیه مورد
نظر از تصویر از لحاظ زبری شرط اصلی جاسازی پیام در
نهاننگاری تطبیقی است .برای بهدستآوردن معیار تعیین زبری
یکتصویروGگرافمتناظر

به
طوربهینهفرضمیکنیم 
باشد.یکپنجره3×3ازتصویر وگراف-8همسایگیمتناظرآن
یگیریم .
رامطابقشکل()3درنظرم 


∑

∑

) (

|

|

|
|)

∑(

(

|
|

|
|)

∑)

(

(∑

) (

()8
اینترتیب ،برای هر رأس گراف و درنتیجه هر پیکسل ،با
به 

توجه به همه هشت همسایهاش به محاسبه آنتروپی اقدام
یکنیم .اینبدینمعنیاستکهدرواقعمتناظرهرپنجره3×3
م
گرافوزندارموجوداستکهدرآنوزنیال) (

درتصویر،یک
| استکهآنتروپیمتناظرآنرأسدرپنجرهمورد
برابر |
نظر) (مطابقرابطه()8قابلمحاسبهاست.درنتیجهتاکنوندو
معیاررابطههای()7-8برایمحاسبهآنتروپییکپنجرهازتصویر
کنیم.درادامه،بهصورت

ارائهشدکهبرایمقایسهآنهااقداممی

عملیهممالحظهخواهیمکردکهمعیارجدیدیعنیفرمول()8
نتایجبهتریازفرمول (،)7یعنیفرمولمعمولمحاسبهآنتروپی
در پردازش تصویر و نظریه اطالعات ،خواهد داشت .اما برای
لتر کردن دو فرمول ( )7-8دو تصویر زیر را در نظر
تکمی 
میگیریم :


]
شکل (:)9یکپنجره3×3ازتصویروگراف-8همسایگیمتناظرآن 

[

]

[





فشده در()6بهیکمعیارعددیمشخص
طبقروابطتعری 
یرسیم.برایاینکاردوحالت
براییکپنجرهمحلیازتصویرم 

با بهکارگیری روابط ( )7-8روی دو زیرگراف،در حالت اول
( )  2/27609
) ( و در حالت دوم 4/29150
) (
) ( بهدستخواهدآمدکهباتوجهبهبرابری
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آنهادرهرموردیکمحدودیتخواهیمداشت.بهدلیلاینکهدر

دامنه تغییرات دنباله اعداد بهکاررفته  15برابر شد ،ولی
محاسبهشده یکسان بهدست آمده است .لذا برای رفع

آنتروپی 
محدودیتگفتهشدهونظربهاینکهآنتروپیدرتصویرباواریانس

و انحراف معیار شدت روشنایی پیکسلها رابطه عکس دارد ،با

(
بهصورت):
محاسبه انحراف معیارها  
،هردوفرمولرابرانحراف
|{(
|
و )}
یکنیم.یعنی :
معیارشانتقسیمم 


()9



 -4-9تعیین آستانه زبری
از

با توجه به مباحث گذشته ،اگر در یک تصویر کامل 

) (

) (

گوشه چپ باال تمامی پنجرههای ناهمپوشان را استخراج کرده،

) (

) (

گراف -8همسایگیهریکرا درنظرگرفتهمطابقفرمول()15



()15

)درردیفهای 9،8و 15همنتیجهمشابهیبراییکپنجره

4
اینترتیب که مقادیر  هر ردیف با ردیف دیگر
 3×3داریم .به 
متفاوتاست،ولیمقادیر برایهرسهردیفیکساناست.
لذا ،این نتایج قابل اعتمادتربودن فرمول پیشنهادی این مقاله،
میدهد کهقبلاز
یعنی()15درمقایسهبافرمول()9رانشان 
یشد .
اینبرایتعیینزبریمحلیدرتصویربهکارگرفتهم 

آنتروپی هریک را محاسبه کنیم ،پنجرههایی که دارای آنتروپی
جدول (:)6محاسبهآنتروپیچندزیرگرافمتناظریکتصویردر
دوحالت 

در نهاننگاری ،قابل استفاده نیستند .با درنظر گرفتن گراف
داده

ردیف

متناظرهرپنجره،مطابقشکل(،)2بهمحاسبهآنتروپیمحلیآن

2/99626

 1/43520

1,2,3,4

1

طبقفرمول()15میپردازیم.دراینمحاسبه،مقادیرصفرراکه

2/99626

1/04803

31 , 32 , 33 , 34

2

پنجرههایصافهستند،حذفکردهوبقیهراتا k

نشاندهنده 


2/99626

1/04959

85 , 81 , 82 , 83

3

رقم اعشار گرد نموده و در آرایهای چون 

5/29963

5/14352

15,25,35,45

4

بهصورت صعودیمرتبمیکنیم.
ذخیرهمیکنیم.سپس،آرایهرا 

5/29963

5/10320

05,65,75,85

0

5/15120

5/58116

45, 0 , 6 , 7

6

5/15120

5/15435

05 , 10 , 16 , 17

7

3/63881

1/17980

9

3/63881

1/14962

19

3/63881

1/10733

159



نکته قابل توجه این است که پنجرههای زبرتر دارای آنتروپی
محلیکمتریهستندکههنگامجاسازیپیامبایددراولویتقرار
گیرند.لذابرایجاسازیپیام باطول| |الزماستآستانهای
5

را طوری بهدست آورد که تعداد پنجرههای زبر

1,2

8

شمارششدهبهازایآنمقدار یعنی 


11,12

9

راطوریتعیینمیکنیم

جاسازیآنپیامراداشتهباشد.لذا 

151,152

15

که| |



،ظرفیتالزمبرای

تعدادبیتهایپیامیاستکه

باشدکه 

بستهبهروشجاسازیپیام،میتواندریکپنجرهزبرجاسازی



یآنها،چندزیرگراف

حالبراینتیجهگیریبهترومقای 
سه

محلیمتناظریکتصویررادرنظرگرفتهونتایجرادرجدول()1
یدهیم .
نشانم 


با توجه به دادههای ثبتشده در جدول( )1میتوان نتیجه
گرفتکه :
 )1در ردیفهای  2 ،1و  3مقادیر متفاوت ولی مقادیر  
ثابتاست.درحالیکهتغییراتدادهثابتاست .



)درردیفهای 4و 0مقادیر متفاوتولیمقادیر ثابت

2
استدرحالیکهتغییراتدادهثابتاست .



)درردیفهای 6و 7مقادیر متفاوتاستولیمقادیر 

3
ثابتاست.درحالیکهتغییراتدادهثابتاست .



متناظرصفرباشندپنجرههایصافویکنواختتصویرهستندکه


کرد.بنابراین،پنجرههاییباآنتروپیموجوددربازه


قالب

شوندوبرایجاسازیبیتهایپیامدرنظر


زبرنامیدهمی
اپنجره

ی
گرفتهمیشوند.اماتعیین بهطولپیاموتعدادبیتهایپیامی
کهدرهرپنجرهزبرمیتوانجاسازیکرد،بستگیدارد.یعنیاین
روش راطوریپیدامیکندکهبیتهایپیامبتواننددرسراسر
تصویرپخششوندوبهعبارتیازکلظرفیتتصویربرایجاسازی
پیاماستفادهمیشود .


 -9-9شناسایی پیکسلهای لبه در پنجرههای زبر
تاکنون مالحظه شد که نواحی مختلف تصویر را میتوان به دو
بخش"زبر"و"صافویکنواخت"تقسیمکرد.نواحیزبردرواقع
لبهبیشترهستندکهداراینوساناتوتغییرات
نواحیداراینویزو 
بیشتری هستند .این موضوع میتواند در هر پنجره از تصویر،
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پنجرههای  ،3×3مالک عمل قرار گیرد .در بخش قبل،

ازجمله 
معیاریبرایشناساییپنجرههای"زبر" ارائه شد(وجودآنتروپی

دربازه

کهآستانه باتوجهبهطولپیامتعیین

امنتر در پیکسلها ،شناسایی
میشود) اما برای جاسازی  
برجستهتر هموارهمورد توجه محققانبودهاست.هر

یکسلهای

پ
پنجره زبر با پیکسلهای 
دسته پیکسلهای لبه ،زیرمجموعه 

را میتوان به دو
یکسلهای غیرلبه،

و پ

زیرمجموعه ،تقسیمکرد.خواصپیکسلهایدستهاولعبارتند
از)1:از نظر تعداددراقلیتهستند)2.قدرمطلقتفاضلاین
یکسلهای همنوع ناچیز و با پیکسلهای

یکسلها با پ

دسته از پ
یکسلهاحداقلبایکیاز

توجهتر است)3.اینپ
قابل  
غیرهمنوع 
پیکسلهایهمسایه،غیرهمنوعهستند.اماویژگیهایپیکسلهای
دسته دوم ،یعنی پیکسلهای صاف و یکنواخت ،عبارتند از)1 :
یکسلهااز

ویژگیووجهتمایزآنهاایناستکهاینپ

مهمترین 




()11



|

|

|

|

|

|

|



یف شده است .اگر
که در آن   ،یک آستانه از پیش تعر 
 | |  6آنگاه  شامل  2 ،1 ،5یا  3پیکسل لبه است.
بنابراین،باتوجهبهمکانپیکسلهایلبه،متناظرتصویراصلی ،
تصویرلبه وتصویرنهانه راتشکیلمیدهیم.ناگفتهنماندکه
استفاده از مجموعه  برای شناسایی پیکسلهای لبه،
لبههاییکساندرپوشانهونهانهتصویریاستکه
کننده  

تضمی 
ن
درحالیکهبسیاریازالگوریتمهای

یآید.
باتغییرپوشانهبهدستم 
آنهایی که مبتنی بر لبهیابی معمولی
نهاننگاری ،بهخصوص  
باشند ،دارای این ویژگی نیستند .شکل ( )0تصویر سبد میوه و
استخراجشده ازآنراتوسطالگوریتمپیشنهادی،

نواحیزبرولبه

و آستانه شناسایی لبه 
با انتخاب آستانه زبری 
میدهد .
نشان 


لحاظتعداددرهرتصویرویادرهرپنجرهدراکثریتهستند)2.
قدر مطلق تفاضل این دسته از پیکسلها با پیکسلهای همنوع
خود ناچیز و با پیکسلهای غیرهمنوع نسبتاً زیاد است )3 .این
یکسلهانیزممکناستباهمهپیکسلهایهمسایهخودمشابه

پ
باشند.یعنیاگرپیکسلیباهمهپیکسلهایهمسایههمنوعباشد،
جزوپیکسلهایصافاست.بنابراین،هرپیکسلدرهرپنجرهزبر

شکل ()a(:)9تصویرمیوهو()bاستخراجلبهآنتوسطالگوریتم

رامیتوانمتعلقبه یکیازدستههایفوقدانست.پیکسلهای
داده شده
لبه،مطابقشکل(،)4داراییکیازهشتجهتنشان 
هستند .



پیشنهادی


 -4روش نهاننگاری تطبیقی پیشنهادی


جهتهایمختلفلبهدریکپنجره3×3ازتصویر
شکل ( :)4نمایش 

برایشناساییپیکسلهایلبهدرهرپنجرهزبر،کافیاست
پیکسلهای غیرلبه یعنی مجموعه  را شناسایی کنیم .جهت
بهصورتزیرتعریف
اینکاربرایاینپیکسلهاعددتشابه،| |،را 
میکنیم :

همانطوریکه قبالً اشاره شد ،سیستم بینایی انسان نسبت به

لبهدار و نویزدار ،معروف به نواحی زبر ،در
تغییرات در نواحی  
مقایسه با نواحی نرم و صاف حساسیت کمتری دارد .بنابراین،
منطقی است که پیام را در نواحی زبر پنهان کنیم .تصویر لبه
تولیدشده توسط روشهای تشخیص لبه معمولی معموالً نسبت
بهتغییراتدرتصاویرخاکستری ،حتیتغییراتکوچک،حساس
میباشند.اینویژگی ،کاربرد روشهایتشخیصلبهمعمولیرا
در پنهانسازی پیام محدود میسازد ،چرا که پنهانسازی پیام،
تغییراتیبرتصویراصلیاعمالخواهدکرد.بنابراین،جاسازیدر
شناساییشدهتوسطروشهایتشخیصلبهمعمولی،

یکسلهای

پ
2
1
همانندسوبل یاکنی ،شناساییدقیقلبهرابرایتصاویرپوشانه
نهاننگاریتضمیننمیکند.دراینمقاله
ونهانهدرقبلوبعداز 
الگوریتم نهاننگاری تطبیقی نوینی با استفاده از معیار
یشدهباکمکآنتروپیدرگراف،جهتکشفوشناسایی
طراح 
1-Sobel
2-Canny
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پنجرههای زبر و پیکسلهای لبه در آنها ،با ویژگیهای زیر

یکسلهایهرپنجرهدرهمه

میشود.دراینروشکلیهپ
پیشنهاد 
جهتهایافقیوعمودیدرمحاسبه معیارزبریدخالتدارند.

این موضوع تضمینکننده دقت روش است .دوم آنکه میزان
زبریناحیه،برایباالبردنرؤیتناپذیریوسطحامنیتروش،با
قابل تعیین است .سوم آنکه
اندازه دلخواهو بر طبق طول پیام  
این روش با دقت باالیی که دارد ،نواحی صاف را بهطور دقیق
اجازهجاسازیپیامدرآنهارا

بههیچوجه
شناساییمیکند.لذا ،
نمیدهد .




|

|

|

|

|

|

|

()12
| |آنگاه شاملسهپیکسللبه،مطابقیکیاز
اگر
جهتهاینشاندادهشدهدرشکل()3است.بنابراین،باتوجهبه

مکانسهپیکسل لبه،دوبیتپیام و را در آنسه
پیکسل ،با استفاده از عمل  و روش  (گام  )0جاسازی
میکنیم .





 -6-4الگوریتم پیشنهادی
یها:تصویرپوششی  Iباابعاد
ورود 
خروجی:تصویرنهانه باابعاد
آنیعنی  .

پنجرهزبرشناساییکنیم.جهتاینکاربرایاینپیکسلهاعدد
رابادرنظرگرفتنآستانهازپیشتعیینشده و

تشابهیعنی| | 
دلخواه ازرابطهزیربهدستمیآوریم :

وپیاممحرمانه  .
وآستانهاستخراجپیاماز



گام  )6تقسیم پوشانه تصویری به پنجرههای نا همپوشان
دراینگامتصویررابهصورتپنجرههایناهمپوشان 3×3تقسیم

کردهومطابقشکل()2برایهرپنجرهیکگراف -8همسایگی
،یعنیمعیارزبریدرنظرمیگیریم .

برایمحاسبهآنتروپی


گام  )2محاسبه آنتروپی هر پنجره یا قالب
با درنظر گرفتن گراف متناظر هر پنجره ،مطابق شکل (  ،)2به
محاسبهآنتروپیمحلیآنطبقفرمول()15میپردازیم.دراین
پنجرههایصافهستند،

نشاندهنده 
محاسبه،مقادیرصفرراکه 
حذف کرده و بقیه را تا  kرقم اعشار گرد نموده و در ارائه
بهصورت
ذخیره کرده و سپس ،ارائه را  
صعودیمرتبمیکنیم.نکتهقابل توجه ایناستکهپنجرههای
کوچکتریهستند .

پنجرههایزبرتردارایآنتروپیمحلی

شامل

گام  )9جاسازی دو بیت پیام
لبه از یک پنجره زبر

دراینمرحله ،دو بیتپیام  و  در  LSBسه پیکسللبهاز
ینامیم،مطابقفرایند
یکپنجرهزبر،کهآنهارا   ،و  م 

زیرجاسازیمیشود :


 )1دو عمل 
اجرامیشود .


شامل آنتروپی کلیه پیکسل
با توجه به اینکه آرایه 
پنجرههای ناصاف تصویر مورد نظر با ترتیب صعودی است و

پیکسلپنجرههای زبرتر است،با

دهنده 

مقادیرکمتردرآن 
نشان
را طوری
توجه به طول پیام   ،آستانه زبری 
تعدادبیتهای

باشدو 
انتخابمیکنیمکه| | 
پیامیاستکهبستهبهروشجاسازیپیام،میتواندرهرپنجره

است) .پس از محاسبه  
زبر جاسازی کرد (در اینجا 
گامهای 4و 0را تاپایانجاسازیکلیهبیتهایپیام تکرار

میکنیم .



گام )4شناسایی پیکسلهای لبه در هر پنجره زبر
برایشناساییپیکسلهایلبه،جهتجاسازیپیام،درهرپنجره
زبر ،کافیاستپیکسلهایغیرلبهیعنیمجموعه رادرهر

و 

مقابل 





بیتمحاسبهشده 

)2برایجاسازیدوبیتپیام و دو
یشوند .نتایج این
یتهای پیام  و  مقایسه م 
و  با ب 
مقایسههامیتواندیکیازچهارحالتدرجدول()2باشد .


جدول (:)2شرایطجاسازی 
تغییرات 

شرط 
شرط

بدونتغییر 



گام  )9محاسبه آستانه زبری پنجرهها

و

در  LSBسه پیکسل

تغییر



تغییر



تغییر





پسازجاسازیدرهرپنجرهازتصویر ،آنتروپیآنپنجره
جدید را محاسبه کرده با آنتروپی پنجره زبر اولیه در پوشانه  
مقایسهوعددبیشتررادرمتغیر

ذخیرهمیکنیم .



گام )1آستانه شناسایی پنجرههای زبر در نهانه یعنی  و
آستانهشناساییپیکسلهایغیرلبهدرپنجرههاینهانهیعنی 
یشده| |رادرمکانخاصیازنهانهجاسازی
وطولپیامجاساز 
کردهیاازطریقکانالامنبهمقصدارسالمیکنیم(شکل .)6

 -2 -4الگوریتم استخراج پیام
آسانترازفرآیند
یشدهدرتصویرنهانه 
فرآینداستخراجپیامجاساز 
نشاندهنده نمودار
جاسازی آن در پوشانه هست .شکل (  )7
عملیاتی این فرآیند میباشد که با بازیابی مقدار آستانه آغاز
میگردد .
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پنجرههایزبرتصویرنهانهبااستفادهازآستانهزبری، ،بازیابی


کهدرآن ،حداکثرتعدادبیتهایپیاممحرمانهاستکه

آستانه

میتواندر پوشانهتصویریجاسازیکرد و  و طولوعرض

میشوند .سپس ،در هر پنجره زبر نهانه با استفاده از
یکسلهای غیرلبه،

تشخیص پ


میکنیم.درادامه،
و 

یکسلهای لبه را شناسایی

 ،پ



تصویرمیباشند.برخیازروشهایجاسازیپیام،ظرفیتجاسازی

یکسلهایلبهدرهرپنجرهنهانهرا ،

پ

عنوانمثالظرفیتجاسازیروشLSBباجاسازی
دارند.به 

ثابتی 

و

یک بیت در هر پیکسل دارای ظرفیت جاسازی  %12/0است.



منظورازنرختغییریکروشجاسازیاحتمالتغییریکپیکسل

بهصورت 


نامیدهوعملیات

و 

جهت بازیابی دو بیت پیام 
یرود .
جاسازیشدهدرهرپنجرهزبربهکارم 


از پوشانه تصویری به ازای جاسازی یک بیت پیام است .جدول
( ) 3ظرفیت جاسازی و نرخ تغییر چند روش جاسازی پیام را

 -9نتایج تجربی و بحث

نشانمیدهد .


نهاننگاریوجوددارد
سهآزموناستانداردبرایارزیابیروشهای 
ازآنهانرخ 1یاظرفیت جاسازی ( 2بارجاسازی)3است،
کهیکی  
دومی نرختغییر( 4پیکسلها)یاکاراییجاسازی 0استوسومی
یباشد .در این
سطح امنیت (آشکارناپذیری) روش نهاننگاری م 
بخش ،ابتدا تعاریفموارد یادشده را یادآوری کردهسپس نتایج



بقیهروشهابرایباالبردن

درحالتکلیبهجزءروش LSB

امنیت ،با دقت در متن پوشانههای مختلف و بسته به تصویر،
ظرفیتجاسازیمتفاوتیدارند.بههمیندلیل،مقادیریکهدر
ستون جاسازی مالحظه میشود بدون توجه به متن پوشانه
میباشد.امااگرنهاننگاریتطبیقیبه همراهاینروشهااعمال

تجربیالگوریتمپیشنهادیخودوچندروشتطبیقیجدیددیگر

شود،بستهبهدقتروشوتصویراینمقادیرمتفاوتخواهندبود.

و0555تصویرطبیعیدرمقیاس

بنابراین ،برایمقایسههاازمیانگین استفادهمیشود.روشپیشنهادی

خاکستریباابعاد012 012ازپایگاهBOWS2ارائهمیدهیم .

در این مقاله بهدلیل اینکه تصویر را به پنجرههای ناهمپوشان

نرختغییروظرفیتجاسازیپیاممهمترینروشهای

جدول (:)9
نهاننگاری 


 3×3تقسیممیکندوبرایارتقایامنیتروشدرهرپنجرهزبر

رابااستفادهازمتلب



توضیحات 

نرختغییر  ظرفیتجاسازی

جاسازییکبیتدر
یکپیکسل

bpp5/0

نامروش
LSB

 %12/0

جاسازیدوبیتدر
دوپیکسل

bpp5/370

%12/0

LSBMR

جاسازیدوبیتدر
دوپیکسل

bpp5/370

%12/0

EAMR

جاسازیدوبیتدر
سهپیکسل

bpp5/20

 %8/3

جاسازیسهبیتدر
چهارپیکسل

bpp5/20

 %9/3



سه پیکسل لبه را برای جاسازی پیام برمیگزیند ،لذا از روش
جاسازیپیام استفادهمیکند .


 -6-9ارزیابی تخریب ناشی از جاسازی

1

کیفیت تص ویر نهانه با استفاده از نرخ سیگنال به نویز حداکثر
( برای ارزیابی تفاوت بین تصاویر پوشانه و نهانه مطابق
)
فرمول()16محاسبهمیشود .


)

)(14

)

(

میانگین مجموعمربعات خطایبینتصاویرپوشانهونهانه
بهصورتزیراست :
میباشدکه 
Edge xor
Coding

ظرفیت جاسازی یک معیار مهم برای ارزیابی کارایی
روشهاینهاننگاریاستکهفرمولمحاسبهآنعبارتاستاز :
()13



(



1-Rate of Embedding
2-Embedding Capacity
3-Embedding Payload
4-Rate of change
5-Embedding Efficiency





)

(

∑

∑

()10

تخریبایجادشدهدرهرتصویرنهانهرابدون
معیارکیفیت
درنظر گرفتن سیستم بینایی انسان ،  ،اندازهگیری میکند.
مقیاس کیفی دیگری است که در معادله ( )18آمده
است.اینمقیاسازیکپارامتراضافیبهنامتابعقابلیتدیدنویز7
برای نواحی یکنواخت
( ) استفاده میکند .البته ،

6- Embedding distortion
7- Noise Visibility Function
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استولیبراینواحیلبهمقادیربیشتریرانشان
مانند
قتریاست .
اندازهگیریکیفیدقی 
معیار 
میدهد.درواقع،



( )16

)

()17

()

) (
||) (

(

||

) (
) (

جدول ( )4کیفیت تصاویر نهانه را با استفاده از الگوریتم
پیشنهادی در حوزه مکان با نرخ جاسازی  %0تا  %35نشان
میدهد .مالحظه میشود که روش پیشنهادی بههمراه روش

 ،بهدلیل استفاده از کدگذاری   ،بهترین
بهدستآوردهاست .
کیفیتنهانهرادرمقایسهبا

نامشخصبهکارمیروند.اجرایهرالگوریتمنهانکاویشاملدو 
اینترتیبکهابتدابردارهای
باشد.به 

مرحلهآموزش3وآزمون4می
ویژگی پوشانهها و نهانهای موجود توسط یک استخراجکننده
هایاستخراجشدهدرمرحله

ویژگی،استخراجشدهسپسویژگی

آموزش،بهیکطبقهبندیکننده،آموزشدادهمیشود.سرانجام

توسط یک طبقهبندیکننده آموزشدیده ،در مرحله آزمون به
تفکیکپوشانهازنهانهاقداممیشود .
جدول (:)4مقایسهروشپیشنهادیبادوروشدیگرنهاننگاری
دستآمدهاز0555تصویرپوشانه 
ازلحاظارزیابیکیفیتصاویرنهانهبه 



میانگین
نرخ



تغییر

همچنین با توجه به انتخاب دقیقتر پیکسلهای لبه برای
جاسازیپیام،مقادیر wPSNRدرروشپیشنهادیتقریباًدرهمه
مواردبهترازدوروشدیگر است.دلیلاینموضوعهمایناست
کهروشپیشنهادیبادقتباالتریپیکسلهایلبهدرپنجرههای
زبررابرایجاسازیپیاماستفادهمیکند .


 -2-9ارزیابی امنیت
موضوعامنیتیکهدفاصلیدرنهاننگاریاست.برایارزیابی
امنیتیالگوریتمهاینهاننگاریازحمالتمختلفاستفادهمیشود.
یکیازاینحمالت،حملهبصری(بینایی)میباشدکهدرآنسعی
میشودوجودپیاممحرمانهدریکتصویرازطریقدقتدرتصویر
یاهیستوگرامآن،باچشمغیرمسلحیارایانه،حدسزدهمیشود.
سپس با بهکارگیری روشهای خالقانه یا روشهای نهانکاوی
دیگروجودپیامدرتصویراثباتمیشود .

میانگین
wPSNR

میانگین میانگین
PSNR

MSE

جاسازی( )%
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63/11

64/41

 5/5370

EAMR

5/5202

67/13

66/21

5/5296

Edge
xor
Coding

0

5/5200

69/77

63/12

5/5272

روش



5/5376

65/33

62/30
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EAMR

5/5244

60/78

61/91

5/5490

Edge
xor
Coding

5/5230

67/31

61/00

5/5479

5/5368

09/70

08/17

5/5980

EAMR

5/5206

61/32

09/13

5/5800

Edge
xor
Coding

5/5207

63/24

09/78

5/5848

5/5385

07/44

00/40

5/1142

EAMR

5/5266

65/06

07/18

5/1119

Edge
xor
Coding

5/5267

63/49

07/34

5/1158

5/5388

03/28

05/66

5/1290

EAMR

5/5281

00/84

02/62

5/1200

Edge
xor
Coding

5/5285

06/64

03/11

5/1231



شکل ( )8تصویر پوشانه ( )aو نهانههای ( )b-dمنتج از
الگوریتمپیشنهادیبرایتصویرمردعکاسباابعاد012 012و
میدهد که
با نرخهای جاسازی  %25 ،%15و  %35را نشان  
تفاوتها ی بینایی بین تصاویر پوشانه و نهانه با چشم و حتی با

مقایسه هیستوگرامهای آنها قابلتشخیص نیست .روش دیگر
نگاریبااستفادهازالگوریتمهای

ارزیابیامنیتیالگوریتمهاینهان
1
نهانکاوی است .این الگوریتمها خود به دو دسته معین یا
اختصاصی و کور 2یا جامع تقسیم میشوند .دسته اول مختص
الگوریتمهاینهاننگاریمعینطراحیمیشوندولیدستهدومکه
معموالً مبتنی بر آمارههای مراتب باالتر و استخراج انواع
ویژگیهایآماریهستند،برایتشخیصجاسازیاکثرروشهای
نهان نگاری در حوزه مربوطه (مکان یا فرکانس) با الگوریتم

روش 

نرخ



پیشنهادی 

روش


 15

پیشنهادی 

روش


 10

پیشنهادی 

روش


 25

پیشنهادی 

روش


 35

پیشنهادی 



1-Targeted
2-Blind or Universal

3-Training
4- Test

نهاننگاری تطبیقی تصویر مبتنی بر آنتروپی در گراف با کارایی و امنیت بهبودیافته:محمدعلیشمععلیزادهباییوهمکاران150


ناشیازارزیابیپیادهسازیالگوریتمپیشنهادی



شکل (:)3منحنی

بااستفاده

برای  0555تصویر بانرخ جاسازی  %25از پایگاه داده
وطبقهبندیکننده
ازروشنهانکاوی







()18



()19


شکل ()a(:)8تصویراصلیوهیستوگرامآن،و(c،bو)dتصاویرنهانهو
نرخهایجاسازی%25،%15و %35
هایآنهابا 

هیستوگرام





برای ارزیابی الگوریتم نهاننگاری پیشنهادی از نرمافزار

نهانکاوی  SRM1و  
طبقهبندیکننده 
استفاده میکنیم که در ] [26در دسترس همگان است .چهار
رخداد متفاوتی که در هنگام طبقهبندی پوشانه و نهانه رخ
میدهندبهیکدیگروابستهبودهوبرهمتأثیرمتقابلدارند.برای

فهمبهترومقایسهارزیابیهمهجانبهعملکردحملهنهانکاویمان

2
از یک منحنی مشخصه عملکرد گیرنده معروف به منحنی
،کهنشاندهندهتغییراتنرختشخیصمثبتنادرست در

مقابل نرخ تشخیص مثبت درست  است ،استفاده میشود
.بهعنواننمونهنتیجهیکیازآزمونهابایکمنحنی 
] [1-2
مطابق شکل ( )9به نمایش گذاشته شدهاست .بقیه نتایج برای
  0555تصویر،مطابقنرخجاسازی،براساسسطحزیرمنحنی هر
یک معروف به AUC3در جدول ( )0به نمایش درآمده است.
هماناحتمالتشخیصدرست4
یا
مساحتزیرمنحنی
)است] [ 20کهبااستفادهازرابطه()18قابلمحاسبه
(
است .

کهدرآن ،و بهترتیببرابراحتمالتشخیصمثبت
نادرست و احتمال تشخیص منفی نادرست است .مقدار
نشان میدهد که طبقهبندیکننده در تشخیص
نهانه از پوشانه معادل حدس و گمان و تصادف کامل است.
دهنده امنیت صددرصدی الگوریتم نهاننگاری

بهعبارتی ،نشان
دهنده این است که

نیز نشان
است .در مقابل 
الگوریتمنهاننگاری


طبقهبندیکننده دارای دقتصددرصدیاستو
یا 
هیچگونهامنیتیندارد.احتمالتشخیصدرست

حاصلازارزیابیالگوریتمپیشنهادیودوالگوریتمدیگرتوسط
درجدول()0بهنمایشدرآمدهاست .
الگوریتمنهانکاوی






جدول (:)9مقایسهاحتمالتشخیصصحت



یا

الگوریتم
پیشنهادی 

Edge xor
Coding

EAMR

نرخجاسازی
( )%

 5/0248

5/0344

5/0421

0

5/0000

5/0662

5/0761

 15

5/0807

5/0946

5/6532

10

5/0948

5/6144

5/6328

 25

5/6143

5/6244

5/6629

 35





 -1نتیجهگیری


1-Spatial Rich Model
2-Receiver Operating Characteristic Curve
3-Area Under Curve
4-Detection Accuracy
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انجامشده در
   کار اصلی.در مناطق زبر تصویر طراحی گردید
معرفیمعیاریکارآمدبااستفادهازآنتروپی،الگوریتمپیشنهادی
گرافمتناظرپنجرههایناهمپوشانتصویربرایشناساییمناطق
 یک راهکار ابتکاری جهت، سپس.زبرتر تصاویر خاکستری است
،شناسایی پیکسلهای لبه واقعشده در پنجرههای زبر ارائه شد
،گونهای که در صورت اجرا روی تصویر نهانه یا پوشانه
 به
 مهمترین ویژگیهای.دستآمده یکسان است
 پیکسلهای لبه به
یکسلهای هر

) کلیه پ1 :الگوریتم طراحیشده عبارت است از
جهتهای افقی و عمودی در هر پنجره در این
  پنجره در همه
.ینکنندهدقتروشاست
 معیاردخالتدارندکهاینموضوعتضم
جهتباالبردنرؤیتناپذیریوسطحامنیت،)میزانزبریناحیه2
،قابل تعیین است
   با اندازه دلخواه و برطبق طول پیام،روش
بیتهایپیامدرنواحی،ترباشد
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الگوریتمبرایحوزهمکانطراحیشدهاستکهتوازن.نمی دهد
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ABSTRACT
LBlock is a Lightweight block cipher, with a 64-bit block size and 80-bit key length. Biclique attack is a
kind of MITM attack that has recently attracted lots of attention. Biclique cryptanalysis often breaks full
version of the cipher on which many other existing attacks do not work. In this paper, firstly, asymmetric
biclique is introduced, then by using low data complexity algorithm technique (LDC), a biclique attack on
full round Lightweight block cipher LBlock is presented. The computation and data complexity of this attack
are and, respectively. The data complexity is considerably less than the existing cryptanalytic result. The
computational complexity remains the same as the previous ones.

Keywords: Lightweight, LBlock, Meet in the Middle Attack, BicAdaptive Steganography, Entropy of
Graph, High Texture Window, Security
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