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ارائه روشی بهبودیافته برای نهاننگاری تصویر مبتنی بر ویژگیهای کدهای خطی
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علی نورآذر ،1زینالعابدین نوروزی ،*2مهدی میر

 -1کارشناسی ارشد -2 ،استادیار ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) -3کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
(دریافت ،19/11/11 :پذیرش)19/19/11 :

چکیده
میپردازد.
حوزههایپرکاربردمخفیسازیاطالعاتاستکه بهجاسازیغیرمحسوسپیاممحرمانهداخلیکپوشانه  
نهاننگارییکیاز  

براساسنظریهکدگذاریمعرفیمیکنیم،

دراینمقالهیکروشبهبودیافتهبرایجاسازیپیاممحرمانهداخلپوشانهتصویردرحوزهمکان،
)کدتوافقیباگیرنده،درپوشانهباکمترینتغییرجاسازینموده

بهماتریسکنترلمشابهتH(
یکهفرستندهپیاممحرمانهراباتوجه 
بهطور 

راحتیمیتواندپیامراازپوشانهاستخراجکند.دراینروش


انماتریستوافقیبه
میکند.حالگیرندهتنهاباهم
وآنرابرایگیرندهارسال 
میتوانمقاومترابین%49
جدید،ضمنبرخورداریاز مزایایحوزهمکانوتشخیصوتصحیحخطایرشتهبیتدریافتیتوسطگیرنده ،
الی،%011شفافیت)PSNR(راتا%10/49ومشابهت)SSIM(راتا%44/4444افزایشداد.
نهاننگاری،پوشانهتصویری،کدخطی،ماتریسکنترلمشابهت.
واژههای کلیدی :

 -6مقدمه

6

نهاننگاری یکی از جدیدترین حوزهها برای باالبردن
حوزه  

0
حفاظت و امنیت اطالعات است .نهاننگاری چگونگی جاسازی
باشد.هدفنهاننگاریپنهانکردن

اطالعاتداخلیکپوشانه 2
می
خصوصازپوشانههاییمانند تصویر،

خود رابطه استو دراین 
غیرهجهتدرجاطالعاتاستفادهمیگردد .تاکنون

صوت ،ویدئو و
هایگوناگونیبراینهاننگاریاطالعاتارائهشدهاست.


الگوریتم
نهاننگاری در دو حوزه مکان و تبدیل انجام میشود
عموماً  
[.]0-2
الگوریتمهایی میشود که

حوزه مکان شامل آن دسته از 
میشوند .]3[
بیتهای پیام بین بیتهای میزبان جاسازی  

3
بیتهای پیام در
بهعنوان مثال ،در روش جاگذاری   LSB 

ارزشترین بیت هر پیکسل گنجانده میشوند  .]9-5[برای
کم 

روشهای معکوس در بیت
نهاننگاری در این حوزه میتوان به  

کمارزش  ،[6] LSBF9تطبیقی براساس اغتشاش جمعشونده


6
وروشهایPVD مبتنیبراختالف مقـدار شـدت

[1] LSBM5

گونهروشهااگرچهنسبتبه


]وغیرهاشارهنمود.این
پیکسل4[
1
خوبیراازخودبهنمایش

سیستمبیناییانسان)HVS (کارایی 
هادرمواجههبانهانکاوهاسبب


اند،اماعملکردضعیفآن

گذاشته
ابداع حوزه تبدیل گردید .در نهاننگاری حوزه فرکانس ،ابتدا از
)گرفتهمیشود،سپسپیام در این

پوشانه،تبدیلیمانندDCT4(
میشود (پیام محرمانه ،در داخل
ضرایب تبدیلشده گنجانده 
فضای تبدیل سیگنال پوشش جاسازی میشود)  4-01[و .]25
ازجملهالگوریتمهاییکهبرایدرج دادههایمحرمانهازضرایب
روشهای
حاصل از تبدیل  DCTاستفاده مینمایند ،میتوان به  
]02[F5،]00[JStegو]03[OutGuessاشارهنمود.
نهاننگاریتصویردرحوزه
دراینمقالهروشجدیدیبرای 
مکان براساس نظریه کدگذاری جهت جاسازی پیام معرفی
میشود تا ضمن برخورداری از مزایای حوزه مکان ،میتوان

مقاومتراتاحدچشمگیریافزایشداد.درضمن ،برایارزیابی

01
4
روشپیشنهادیازدومعیار PSNR و SSIM وبرایسنجش
امنیت از نهانکاوی  )spam, srmg, srm(استفاده شدهاست که
دهندهبهبودیافتنمقاومتوامنیتنهاننگاری

نتایجحاصلنشان
.مقالهمشتملبرچهاربخشمیباشد،در

میباشد
درحوزهمکان 

*رایانامهنویسندهمسئولznorozi@ihu.ac.ir:
1- Steganography
2- Cover
3- least significant bit
4-least significant bit flipping
5-LSB maching

6-pixel value differencing
7- Hhuman Visual System
8- Discrete Cosine Transform
9- Peak Signal Noise Ratio
10- Structural Similarity Index Measure
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معرفیروشنهاننگاریتصویربااستفادهازساختار


بخشدومبه
کدگذاریوبراساسماتریسکنترلمشابهتپرداختهمیشودو

منظورجبرانمحدودیتهایاینروشوبهینهنمودنآن،روش


به
پیشنهادی را در بخش سوم بیان نموده و در بخش چهارم به
شبیهسازی روش پیشنهادی براساس بانک تصاویر مختلف
 
پرداخته و نتایج حاصل از آن را براساس معیارهای ذکرشده
نتیجهگیری روش پیشنهادی در
ارزیابی مینماییم .در ادامه  ،
بخشپنجمآمدهاست.

 -2نهاننگاری تصویر با استفاده از کدهای خطی
(روش جاسازی ماتریس)

طوریکه روند جاسازی 0کمترین

کدگذاری استفاده نموده ،به
تغییراتراداشتهوازلحاظآماریمقاومتباالییداشتهوخواص
میتوان از روش
اصلی را حفظ نماید  .[01]بر همین اساس  ،
طوریکهفرستنده

کدگذاریدرنهاننگاریاستفادهنمود .
به

نظریه
2
پیاممحرمانهراباتوجهبهماتریسکنترلمشابهت)H (توافقی،

به عنوانیکمشخصهازپوشانهدریافتنمودهوپیامرابااستفاده

ازماتریسکنترلمشابهت،داخلپوشانهای(مانندتصویر)ذخیره

نموده ،سپس دریافتکننده با استفاده از همان ماتریس ،پیام
جاسازیشده توسط فرستنده را از نهانه بازگشایی نموده و
تشخیصوتصحیحخطارارویآناعمالمیدارد.[05-06]

روشهای مختلفی بر این اساس در
در چند سال اخیر  ،

فرضکنیمkوnدوعددطبیعیباشندکهk≤nوV,Wدوفضای

مقاالت متعددی ارائه شده است ،ولی اکثر این روشها دارای

برداریبهترتیبباابعادn , kرویمیدانGF(q)باشندکهدرآن


باشند.مواردیازاینمعایبعبارتانداز:


معایبمتنوعیمی

بهیک
 qقواییازاعداداولاست،دراین صورت ،هرتبدیلیک  
 T: V→Wرا یک کد  C:=[n,k,d]با طول  ،nبعد  kو کمترین
مینامیم.اگرTخطیباشدآنگاهکد
فاصلهdرویمیدان GF(q)

مینامند  .[09]حال با توجه به مطالب بیانشده،
را کد خطی  
روشهای حوزه مکانباوجودظرفیتباال،

مهمترین نقطهضعف

میباشند.
نهانکاوها 
مقاومت و امنیت پایین در برابر حمالت و  
راههایی برای افزایش مقاومت و امنیت تصویر حاوی
یافتن 
حلها
ضروریاست.یکیازاینراه 

اطالعات پنهان درحوزهمکان،
میباشد.
استفادهازنظریهکدگذاری 
در استفاده از نظریه کدگذاری جهت جاسازی اطالعات،
کدهای خطی بهعنوان پایه اصلی قلمداد شده و میتوان از
هادرنهاننگاری،تحتروشجاسازیماتریس،نام


هایآن

ویژگی
برد.[01]
برای کارایی مطلوب این روش بایستی از کدهای مناسب
استفاده نمود .توجه داشته باشید که در میان همه کدهای با
اندازه و بعد ثابت ،کدی مناسب محسوب میشود که کمترین
بیشترین ظرفیت جاسازی ،داشته باشند.
تغییرات را نسبت به  
کدهای بهینه خطی متشکل از کدهای دو و سهبعدی بر روی
گذاریمشخصهاستفادهمیشود،

)GF(2وGF(3)کهدرروشکد
کدمناسببراینهاننگاریماتریستلقیشوند.

یتوانند
م

روشها تنها مربوط به کدهای خطی و کاربرد
 برخی از  
3
میباشند.[04]
نشانهگذاری  
آنهادر 

 درمواردمتعددیازیکفرمولجاسازیواحدومشخص
بهصورت
برای دادههای مختلف استفاده نمیکنند و  
شدهاند (گزاره به شرطی درست است که
شرطی بیان  
پارامترxباخواصموردنظررابیابیم).[05-06]

Finde (δ∍Fm2 ) For (Ht(E+δ)=M) → Emb and Exc is OK

 درمواردخاصیدرحدتئوریبودهوهمچنین،دریک
هایمختلففاقدپیادهسازیبودهویا


بانکدادهبافرمت
هاپیچیدهمیباشد.[04]


سازیآن

شبیه
 بعضی از روشهای ارائهشده ،بهینه نبوده و بعضاً نتایج
غیرمطلوبی تحت عنوان یک روش نهاننگاری دارند
].[21-20
ارزیابیمناسبینسبتبهروشبیانشده

 دربرخی موارد ،
باسایرروشهایاینحوزه،بایکبانکمشترک،صورت

نگرفتهاست05-06]و.[04-20
فرمول جاسازی و بازیابی اطالعات را که ارائه و در روش
پیشنهادی استفاده مینماییم (رابطه ،)2-شکل بهبودیافته [01]
است که دارای گزارهجاسازی و بازیابی مشخص برای دادههای
بهصورت کاربردی برای انواع کدها (خطی و
مختلف بوده و  
غیرخطی)قابلپیادهسازیمیباشد.باتوجهبهایدهموردنظرو


 -6-2استفاده از کدهای خطی در نهاننگاری

شبیهسازی انجامشده ،به این نتیجه رسیدیم که روش ارائهشده


نگاریمیتواندمقاومتآندرمقابل


هایاصلینهان

ویژگی
یکیاز
عبارت دیگرآشکارسازیآماری باشد ،مابرای


حملهآمارییابه
تحقق این هدف از جایگذاری شبهتصادفی برمبنای نظریه

دارای عملکرد مناسبی از نظر پارامترهای ارزیابی و نهانکاوها،
هایموجوددراینحوزهمیباشد.

نسبتبهسایر 
روش
1- Embedding
2- Parity Check
3- Watermarking
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شدهانددرمیدان
دراینمقالهتمامکدهاییکهدرنظرگرفته 
میباشند.فرضکنیدC⊆F2nکدیباشدکهباماتریسکنترل
  F2
مشابهت  Hتعریف شود ،آنگاه میانگین وزن کلمه کد همه
مجموعههایکدCراباRa(C)نشاندادهوبرابربامقدارمیانگین

n
توانآنرابهصورتمفهوم


باشدومی
فاصلهازمحورF2 تا C
می
کالسیکشعاعپوششیCدرنظرگرفت.[01]
فرضکنیمپوشانه،یکفایلدیجیتالیباشدآنگاهاطالعات

محرمانه در بیتهای پوشانه دیجیتال درج میشود .برای ارائه
تردراینمورد،یکتصویردیجیتالرابهعنوان

توضیحاتملموس
پوشانه درنظر میگیریم .فرستنده ابتدا یک رشته از بیتهای
ترینبیتهایپیکسلها)ازرویتصویر

کم 
ارزش
داده(،مانندرشته 
استخراج میکند .اصالح و تغییر برخی از این بیتها متناظر با
پیامیهستندکهقصدجاسازیآنرادرپوشانهداریم.سپسبا
توجهبه تغییراتایجادشده،چونپیاممحرمانهوپوشانهدیجیتال

هایمحرمانهباروشهایمختلفیمثلروشجاسازی

بوده،پیام
رابهصورت
قابلبازیابیهستندومیتوانآن 

ماتریس،درگیرنده
بردارهایدودوییدرنظرگرفت.
اگر  M∍ مجموعه متناهی از پیامها و  x∍ رشته بیت
ازپیکسلهایتصویرپوشانه که  n≥rباشد،معموالً

استخراجشده 
رابهصورتیکجفتازتوابعبازیابی
طرحنهاننگاری S

یک)n,r(
وجاسازیاطالعاتبهصورت ) S= (Emb,Excبااستفادهازنظریه

تعریفمیباشد.

کدگذاری،طبقرابطه)0(قابل
()0



→

یکه،برایهرx∍ و
بهطور 


, Exc :

→

با این روش ،طرح نهاننگاری مبتنی بر نظریه کدگذاری
امکانپذیرشد.الزمبهذکراستبااینروش mبیتپیامداخل


 nبیت پوشانه جاسازی میگردد ،ولی نکتهای که اهمیت دارد،


بیشترین
کمترینتغییررانسبتبه 
میباشدکه 
استفادهازکدهایی 
ظرفیتداشتهباشندکهاصطالحاًکدهایبهینهنامیدهمیشوند.
ظرفیتجاسازیباالوکمترینخرابی

ازجملهکدهایتصادفیکه
نوعکدیکهاستفادهمینماییم،


.بدینمنظور،بستهبه
رادارند
برایطرحخودمیتوانازسهمؤلفه cov (ρ,N,n)استفادهنمود

که در آن جاسازی  nبیت در رشته  Nبیتی پوشانه با حداکثر




تغییرات  ρبیت صورت میگیرد .بهتر است برای کارایی باال از


کدهاییاستفادهنماییمکهدرآنکرانρحداقلباشد.[01]
عنوانمثال ،فرض کنید فرستنده برای نهاننگاری پیام
به 

 M=110از پوشانه تصویری استفاده میکند که رشته بیت
تصویرپوشانهاستخراجشده

پیکسلهای

استخراجیX=1110000از
و ماتریس  Hکد خطی همینگ  C=[7,4,3]را بهصورت ذیل با
طرفگیرندهتوافقمیکند.کدمورداستفادهمادراینمثالیک

میباشد.
طرح cov (1,7,3)

] [⊕] [=

[→ ]

].

[ =Emb: H

] [

Emb:

= [ ] → X′ = 1110010

∍،mآنگاه:
Exc (Emb(x,m))= m

بیتاستخراجشدهاز

حالفرضکنیمX∍ یکدنبالهازn
هایشی پوششیموردنظرباشد و


پیکسل

= [ ] → M= 110

].

[→ ]

[ =Exc: H

= m∍Mپیاممورد

نظر برای جاسازی در آن باشد .ارسالکننده و دریافتکننده از
پیش بر روی ماتریس  Hr*nمتناسب با کد  ،C= [n,k,d]توافق

] [

روشفوقعالوهبرکدهایخطیشاملکدهایغیرخطینیز

میکنند .برای جاسازی پیام محرمانه ،فرستنده مقدار )Emb(

ماتریسکنترلمشابهتذیلمربوطبهکد

عنوانمثال،
.به 
میشود 


رابطه  )2(را محاسبه نموده و شماره یک بیت از رشته  nبیتی

کانولوشن نوع  B2بهینه میباشد که میتوانند بین فرستنده و

دستمیآورد


عنوانخروجیبه

پوشانهکهبایدتغییرنمایدرابه

گیرندهتوافقشدهباشد.دراینمثال ،فرستندهازاینماتریس

).سپسباتغییریکبیتازرشتهبیتپوشانه X′،را

(همانn*

برایجاسازیهرپیامسه بیتی)M=100(درشش بیتپوشانه

برایگیرندهارسالمینماید.دریافتکننده،پیاممحرمانه  mرابا


استخراجشده از تصویر  )X=111000(استفاده مینماید


استفادهازرابطه  Excازپوشانهاصلیکهتنهایکبیتاز nبیت

تواندبهپیام


راحتیمی

)وگیرندهبرهمیناساسبه
()cov(1,6,3

آنتغییرنمودهاست،استخراجمینماید.


درجشدهدرپوشانهبرسد.






Emb: (X, Exc: H. X′t = Mt → M)2(
M) → (H. Xt) xor Mt = n*, 𝑓(X, n*) → X′
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نمودار ( :)6مقایسهکاراییکدهمینگوکدتصادفی
].

=] [⊕] [=

[ =Emb: H

[→ ]

] [
[ ] → X′ = 1110001

].

= [ ] → M= 100

[ =Exc: H

[→ ]

)H(x) = −x log2 x − (1 − x)log2(1 – x)(3

] [

)  (9



کدیکهمورداستفادهقرارمیگیرد،


بستهبه
دراینروش ،
میتوان از سه پارامتر ذیل در بهبود عملکرد روش پیشنهادی

بهرهجست:[20]


ظرفیتنسبی = 



نرختغییراتR= 



کارایی

=

= e

در همین خصوص ما در طرح خود بهمنظور کسب نتایج
مطلوبوبهینهنمودنروش،بهدنبالکاراییودرنتیجهبهدنبال
میباشیم.[01]
کاهششعاعپوششینسبییا  
بهترتیبظرفیتنسبیبرابربا و، نرخ
برایمثالهایباال ،

تغییرات و باکاراییمؤثردرهردومثالبرابر3خواهدبود.
یکی خانواده از کدهای بسیار پرکاربرد ،کدهای همینگ
هستند.ولیبهعلتبهینهنبودنایننوعکدها طبقجدول،)0(

جاسازیمناسبیرادراختیارنمیگذارندوازظرفیتنسبیایده

آلی برخوردار نمیباشند .این موضوع را بهصورت عملی و
یشدهدربخشبعدینشانخواهیمداد.
شبیهساز 
جدول (:)6کاراییوظرفیتنسبیکدهمینگ[2p − 1, 2p − 1 − p]

1

6

5

9

3

2

0

بعد
همینگ
()P

1/155

1/143

1/060

1/261

1/924

1/661

0/111

ظرفیت
نسبی
( ) p

1/155

6/143

5/060

9/261

3/924

2/661

2/11

کارایی
()ep

≤

=e

میانگینفاصلهنسبیکدبودهوبهنوعی

توجهداریمکه 
هم تعیینکننده کارایی جاسازی و شعاع پوششی نسبی نیز
می باشد.حالاگرکدتوافقیدراینروشبهینهیاایدهآل باشد

بهصورت کاربردیاستفاده
نمیتوان از این روش  
(∞→ [29] )n
کهدر
نمود،چراکه   → 0وخواهیمداشت = 1-  =1 ،
هاویاسردستههارادرحالتکلی


توانمشخصه
این صورت  
نمی
بهدستآورد.
نگاریهادراینمقاله،برحسبکـد


هاونهان
کلیهشبیه 
سازی

همینگمیباشد،چراکهاینکـددرروشجاسـازیمـاتریساز

عملکردضعیفیبرخورداراسـتومـابـادرنظرگـرفتنایـنکـد
تــاحــد

ضــعیفتوانســتهایــممقاومــتوامنیــتایــنروشرا

میتـوانادعـانمـودکـه
چشمگیریبهبوددهیم.دراینصورت ،

هایپیشنهادیبرایسایرکدهایمناسب،عملکردبهتریاز


روش
خودنشانخواهدداد.

 -2-2شبیهسازی نهاننگاری با استفاده از نظریه
کدگذاری (جاسازی ماتریس)
،بهعنوانیکپوشانهپوششیبااندازه
شکل)0(رابافرمت bmp
درنظرمیگیریم.حالروشجاسازیماتریس معرفی-

 354 KB
شده را برحسب رابطه  )2(برروی آن به ازای تمام پیکسلهای
نرمافزار  Matlabبراساس ماتریس کنترل
پوشانه با استفاده از  
مشابهت کد همینگ ذکرشده در مثال اول ،شبیهسازی
ینماییم .نتیجه حاصل در شکل  )2(و جدول  )2(آورده شده
م
است.

بنابراین،بایدبهدنبالکدهایبهینهیاتصادفیبود.درنمودار
()0کاراییکدتصادفیوکدهمینگدودوییرابرحسبآنتروپی
آنهاطبقروابط)3-9(نشاندادهشدهاست.



شکل (:)6تصویراولیهپوشانهبدونجاسازی

ارائه روشی بهبودیافته برای نهاننگاری تصویر مبتنی بر ویژگیهای کدهای خطی:علینورآذروهمکاران91
لبهرابرایمامشخصخواهدنمود.

شکل ( :)2تصویرپوشانهبعدازجاسازی



جدول ( :)2شبیهسازیروشجاسازیماتریسبهازایتمام
پیکسلهایپوشانه

ظرفیتجاسازی

PSNR

SSIM

امنیت

0 MB

04/41

1/93

پایین

شکل ( :)9اجرایالگوریتمکنیبررویتصویرپوشانهاصلی

پوشانه

روینقاطلبهای

بااجراروشنهاننگاریپیشنهادیبر

)حاصلمیگردد.

اصلی،نتیجهایطبقشکل)9(وجدول3(


در شکل فوق ،مقدار ظرفیت جاسازی خوب میباشد اما
بهمنظورجلوگیریاز اینتغییرات
میزانتغییراتباالرفتهاست  .
0
باالمیتواناینروشرادرنقاطلبه پیادهنمود.

حلهاییبراییافتنلبه
راه 
تحقیقاتگوناگونیبهمنظورارائه  
کسلهای لبه را
در تصاویر دیجیتال صورت گرفته است .پی 
آنهاشدتروشناییتابع
کسلهاییاختیارنمودکهدر 
میتوانپی 

مجموعهای از

لبهها را میتوان 
تصویر ،تغییرات ناگهانی دارد و  
2
بههم درنظر گرفت .آشکارسازهای لبه 
لبه متصل  
کسلهای  
پی 
کسلها
روشهاییهستندکهتغییراتمحلیدرشدتروشناییپی 

سازی لبه ،مکانیابی
را تشخیص میدهند  .]22[هدف از آشکار 
بهعنوان بینایی برای
یتواند  
محدوده اشیا در تصویر است و م 
3
استفاده در آنالیزهای تصاویر و ماشین بینایی موردتوجه قرار
ازالگوریتمهای لبهیابیاستکه یک سطح

گیرد.]23[کنی یکی
تها است .هرجا سطح
آستانه دارد .این آستانه تفاضل سطح شد 
میشود و هرجا سطح
شدت روشنایی کم باشد ،لبهیابی ضعیف 
مناسبتراست .زمانیکه نیازبهلبهیابی

روشناییزیاد باشد لبهیابی
شیبها از الگوریتم کنی استفاده

قویی باشد ،با درنظرگرفتن
روشناییها ،سه سطح آستانه

میکنیم.کنی برای اختالف سطح

بیشتر باشد آن سطح
دارد.اگر اختالف سطح شدت ازآستانه اول 
کوچکتر باشد

میشود ،اگر از آستانه دوم
بهعنوان لبه شناخته 

لبه ضعیف
لبهای وجود ندارد و اگر بین این دو مقدار باشد یک 

میکند.
لبهها را حفظ 
وجود دارد ،یعنی پیوستگی 


لبههایکنی
شکل ( :)4اجرایروشجاسازیماتریسبرروی 
ماتریسدرنقاطلبهایپوشانه

جدول ( :)9شبیهسازیروشجاسازی
ظرفیتجاسازی
لبهها=031KB
* 3 bitتعداد 

PSNR

SSIM

 1/446 24/49متوسط

باشدکهبااینروش،درهرنقطهلبهایبا

الزمبهذکر  
می
عمق  4بیتیتصویرخاکستریتوانستیم  3بیتاطالعاتجاسازی
ینماییدامنیت
،اماهمانطوریکهازجدول)3(مالحظهم 

نماییم
و  PSNRاین روش بهعنوان یک روش نهاننگاری ،مطلوب
نمیباشد.اینامررابامقایسهنمودارهیستوگرامتصویرپوشانه

اصلی (شکل  )0و تصویر نهاننگاریشده با روش فوق را طبق
مشاهدهنمودبهطوریکهدارای

بهوضوح 
یذیلمیتوان  

شکلها

تغییراتمحسوسیمیباشند.


حالاگرالگوریتملبهیابیکنیرابررویتصویرپوشانهاصلی
(شکل)0اجرانماییم،خروجیآنشکل)3(خواهدبودکهنقاط
شکل (:)3نمودارهیستوگرامپوشانهاصلی
1- Edge
2- Edge detectors
3- Machine vision

امنیت
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بیتیپوشانهمیباشد کهنتیجهآن،

)رشتههایn

1→0


نهانهخواهدبود.)xi→x/i(

)رابهعنوان LSBمتناظرn

 رشته nبیتیحاصل x/i(


پیکسل پوشانه درنظر گرفته و آن نهانه را به گیرنده
ارسالمیکنیم.

نمودارهیستوگرامپوشانهنهاننگاریشده

شکل (:)1

کنیم،نتیجهاینروشنهاننگاری

همانطوریکهمشاهده 
می

شفافیتباالیآناستکهتنهابایکماتریسکنترلمشابهت
مشترکبینفرستندهوگیرندهمیباشد.


 چونروندخطیبوده،)A⊕B=D↔D⊕A=B(لذابازیابی
بهراحتی باضرب
پیامبرگشتپذیرخواهدبودوگیرنده  

ماتریسHدرترانهادههررشته nبیتیمتشکلاز،LSB


/

/

/

/

 nپیکسل نهانه دریافتی یا همان،X =x 1║ x 2║….║x t


میتواندپیامM=m1║m2║….║mtرااستخراجکند.

)میباشد.
بلوکدیاگرامروشپیشنهادیطبقشکل 1(

 -9روش پیشنهادی
اینمقالهروشترکیبیرابرایبهبودروشجاسازیماتریسارائه
به
میدهد که از نظر امنیت و سایر پارامترهای ارزیابی نسبت  

مناسبتر بوده و از کارایی باالیی

روشهای این حوزه 
بقیه  
میباشد .این روش نهاننگاری ترکیبی پیشنهادی،
برخوردار  



بهمنظور افزایش امنیت ،با حفظ مشابهت و شفافیت باال ،روش


شکل ( :)7بلوکدیاگرامروشپیشنهادی

 LSBMرا در روش جاسازی ماتریس مورد استفاده قرار داده و
بهعنوان یک روش نهاننگاری بهبودیافته موردتوجه قرار
آنرا  
روشپیشنهادیطبقترتیبذیلمیباشد:

میدهد.مراحلاجرای

بهصورت محرمانه،
 ابتدا ماتریس کنترل مشابهت    Hk*n
بینفرستندهوگیرندهتوافقمیگردد.


روشفوقرابایکمثالسادهشرحمیدهیم.فرضکنیدC
کدهمینگC=[7,4,3]باطرحcov(1,7,3)که Xهای nبیتیرااز
هایکمارزش1پیکسلمتوالیهمانندشکل)4(تهیهشده،


بیت
استخراجمیکنیم.




 یک پوشانه با ابعاد  C*Rرا درنظر گرفته که محتویات
نشاندهندهروشناییاست.
آنبهصورتپیکسلیبودهو 

 پوشانه انتخابشده را بهصورت  nپیکسل n ،پیکسل




کمترین تغییرات
اینکه  
مرتب میکنیم و با توجه به  
آنها است ،ما  LSBآن  nپیکسل را
پیکسل در   LSB


های  nبیتی X=x1║x2║….║xtرا
درنظرگرفتهورشته 






تشکیلمیدهیمکهازپوشانهاستخراجشدهاست.


هایکمارزش1

شکل ( :)8جاسازیرشتهبیتاستخراجیاز 
بیت
پیکسلپوشانه

 پیامراباعملالیهگذاری0مضربیازkنمودهوخواهیم
داشت.M=m1║m2║….║mt:

درنتیجه،باروشپیشنهادیخواهیمداشت:

رادرترانهادهرشتههای  nبیتی xiپوشانهضرب

 حاال H


میآوریم.هرکداماز
نمودهویکرشته kبیتیبهدست  


ضربهاراباپیام│mi│=kجمع)xor(نموده
اینحاصل 


].

] [=

[ → Emb: M=110, X=1110011

میآید.
ورشتهkبیتیبهدست 


 این رشتههای kبیتی حاصلجمع ،نشاندهنده ستونi


باشدونشاندهندهتغییربیتiام0→1(و

ماتریس H
می
1- Padding

] [
[ ] = [ ] → X′ = 1110010

] [

ارائه روشی بهبودیافته برای نهاننگاری تصویر مبتنی بر ویژگیهای کدهای خطی:علینورآذروهمکاران94
جاسازیبهصورتشکل

بنابراین،پوشانهحامل(نهانه)،بعداز 
()4خواهدشد:

)میباشد:
نگاریبهصورتجدول 9(


نتیجهروشنهان
جدول (:)4نتیجهنهاننگاریشکل)4(بااستفادهازروشپیشنهادی
ظرفیتجاسازی

PSNR

SSIM

امنیت

 056KB

54/05

1/4446

%15



،میتوان
بهمنظوربهبودعملکردروشپیشنهادی 
نکته اساسی :
.بهعبارتدیگر،استفادهترکیبیاز
آنرادرنقاطلبهایاجرانمود 
چندپیکسللبهایکهنتایجعملیآندربخش3-0-3ارائه

LSB
گردیدهاست.

شکل ( :)3نهانهحاصلبعدازفرایندجاسازیاطالعات

حال گیرنده با دریافت نهانهو همچنین با دانستنماتریس
،Hبهسادگیمیتواندپیاممحرمانهرااستخراجکند.

نهاننگاریروشپیشنهادیوLSB
جدول ( :)3شبیهسازی 
تصاویر

PSNR
56/443

SSIM
1/4443

PSNR
55/02

2

51/056

1/4443

55/02

1/4444

9

51/020

1/4441

55/03

1/4446

4

51/054

1/4444

55/02

1/4446

3

51/064

1/4441

55/00

1/4445

6

].

= [ ]→M=110

[→ ]

[=Exc: H

] [

مشاهده میکنیم که با کاهش نسبی ظرفیت ،مقاومت
نهاننگاریشده
نهاننگاری افزایش مییابد .شکل  ،)01(تصویر  

کمارزش
بیت 
یکهدرهر 1
بهطور 
)میباشد 
پوشانهاولیه(شکل 0
یکه حداکثر یک
بهنحو 
جاسازیشده  

پوشانه 3 ،بیت اطالعات 
اولیهتغییرمینماید.

بیتازپوشانه


شکل ( :)61تصویرنهاننگاریشدهبااستفادهازروشپیشنهادی

نمودارهیستوگرامشکلنهاننگاریشدهبااستفادهازروش

شکل (:)66
پیشنهادی

روش پیشنهادی

LSB
SSIM
1/4449

1

51/064

1/4444

55/00

1/4446

7

51/011

1/4441

55/00

1/4445

8

51/011

1/4444

55/02

1/4441

3

51/064

1/4444

55/00

1/4444

61

51/013

1/4444

55/00

1/4446

66

51/054

1/4444

55/00

1/4446

62

51/065

1/4441

55/00

1/4445

69

51/011

1/4444

55/14

1/4441

64

51/065

1/4446

55/00

1/4443

63

51/015

1/4441

55/09

1/4445

61

51/010

1/4445

55/01

1/4442

67

51/145

1/4445

55/09

1/4445

68

51/011

1/4446

55/00

1/4449

63

51/061

1/4444

55/02

1/4441

21

51/061

1/4444

55/03

1/4441

26

51/064

1/4446

55/03

1/4449

22

51/056

1/4444

55/01

1/4446

29

51/015

1/4445

55/03

1/4442

24

51/015

1/4445

55/00

1/4443

23

51/064

1/4446

55/02

1/4449

21

51/063

1/4444

55/00

1/4444

27

51/015

1/4444

55/02

1/4441

28

51/051

1/4446

55/09

1/4449

23

51/042

1/4444

55/00

1/4444

91

51/054

1/4444

55/03

1/4446
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سازی روش پیشنهادی و ارزیابی آن با
 -6-9شبیه 

میتوان
شبیهسازیروشباال ،
بابررسینتایجبهدستآمدهاز 
نتیجه گرفت که روش پیشنهادی از عملکرد مناسب و بهتری
برخورداراست.

سایر روشها
نرمافزار MATLAB (2013.b)
شبیهسازی با استفاده از  
در اینجا  
میتوان
بهراحتی  
شبیهسازی  
میگیرد؛بنابراین Tدر اجرای  
انجام  
اندازههای مختلف در نظر
فرمتهای مختلفی از تصاویر را با  

گرفت.

توانخاطرنشاننمودکهدرروشپیشنهادیاگرمابرای

م
ی
پوشانهایاستفاده

نهاننگاریازماتریسکنترلمشابهتییاتصویر

ستونهای تصویر پوشانه
ستونهای ماتریس و  
نماییم که تعداد  
عبارتدیگر،اگرابعادتصویرپوشانه

مضربیازیکدیگرباشند.یا 
به
ستونهای تصویر مضربی از تعداد
را طوری تغییر دهیم که  
ستونهای ماتریس کنترل مشابهتتوافقی باشد؛دراینحالت،

یباشد.
حداکثرمقدارشفافیتبرایتصویرنهانهقابلتصورم 

 -6-6-9شبیهسازی و مقایسه روش ترکیبی پیشنهادی و
روش  LSBبا ظرفیت یکسان
نهاننگاری
در همین راستا ،ابتدا به بررسی و اجرای روش  
بهبودیافته پیشنهادی بر روی  31تصویر پوشانه با فرمت  bmpبا

اندازههای مختلف و براساس همان ماتریس
ابعاد )502×502(با  
نهاننگاری1/93
مثالهایفوق)H3*7(وظرفیت 
کنترلمشابهت 
شبیهسازی روش  LSBبا
یپردازیم.نتایج حاصل را با خروجی  
م
ظرفیت  1/91را برای همان تصاویر پوشانه ،مورد ارزیابی قرار
میدهیم.


 -2-6-9شبیهسازی و ارزیابی روش پیشنهادی و سایر
روشهای حوزه مکان
حال همان بانک تصاویر را با فرمت  bmpو اندازه و ابعاد
روشهای
( )502×502یکسان ،برای روش پیشنهادی و سایر  
آن را
شبیهسازی نموده و نتایج  
حوزه مکان با ظرفیت یکسان  
مینماییم.شکل ،)03(مقایسه بین نمودار
تحت جدول)1(ارائه  
میباشد
روشهایمختلفبراییکتصویرتصادفی 
هیستوگرامهای 

میشویم که هیستوگرام روش
آنها متوجه  
که با مقایسه  
بههیستوگرام تصویر اصلی دارد.
بیشترین شباهت را  
پیشنهادی  
در همین خصوص و با توجه به جدول مذکور و مقایسه نتایج
میتواننتیجهگرفتکهمبتنیبرظرفیت
بهراحتی 
حاصلازآن ،
برابر،روشپیشنهادیازلحاظدومعیارSSIMوPSNRعملکرد
بهتریدارد.

دقت داشته باشید که منظور از روشپیشنهادی استفاده از
عبارت دیگر ،اجرای

میباشد و  
به
 1بیت  1 ،LSBپیکسل متوالی  
میباشد.
پیکسلها 

روشدرکلتصاویروبهازایتمام




سازیشده
در ادامه اگر میانگین را برای هر دو روش شبیه 
(روشپیشنهادیوروش)LSBمحاسبهنماییم،نتایججدول)6(
بهدستخواهدآمد.
جدول (:)1میانگیناجرایروشپیشنهادیوLSBبرروی31تصویر
معیار

ظرفیت

PSNR

SSIM

امنیت

روش پیشنهادی

1/93

51/051

1/4441

خوب

روشLSB

1/91

55/00

1/4445

خوب



اگربراییکتصویرمشخصازبانکتصاویر،درهردوروش
میآید
نمودارهیستوگرامراترسیمنماییم،شکل)02(بهدست  
جعبهابزار پردازش تصویر نرمافزار ،MATLAB 
که به کمک  
بیشترین تشابه
خواهیمدانستکههیستوگرامروشپیشنهادی 
بهنمودارتصویراولیهدارد.
را 


مقایسههیستوگرامروشهایمختلف

شکل (:)69

ازنظرامنیـت،روشپیشـنهادیوسـایرروشهـایموجـود
نهانکاو،تقریباًعملکردیکسانیداشـتهبـاایـن
نرمافزار 
نسبتبه 
تفاوتکـهفراینـدجاسـازیدرروشپیشـنهادیبـهازایتمـام
پیکسلهایپوشانهبودهاست.برهمیناساسوبهمنظورافزایش



شکل ( :)62هیستوگرامروشپیشنهادیوLSBبراییکتصویر

امنیتوبهبودروشترکیبیپیشنهادی،سراغاجرابرروینقـاط
ایکنیمیرویم.


لبه

ارائه روشی بهبودیافته برای نهاننگاری تصویر مبتنی بر ویژگیهای کدهای خطی:علینورآذروهمکاران50
روشهایمختلفحوزهمکان
جدول ( :)7نتیجهنهاننگاریبرروی31تصویرbmpدر 


 -9-6-9شبیهسازی روش پیشنهادی بر روی نقاط لبهای
و ارزیابی آن با سایر روشها
گفتهشده وبااجرایروشپیشنهادیبر
بهمطالب 
حالباتوجه  
روینقاطلبهایدر همانبانکتصاویرموجود،نتایججدول)4(

کنیمکهموفقیتنرمافزارهای

بهدست خواهدآمد.خاطرنشان  
می



%میباشد.درادامه،اگر
نهانکاویدراینروشبین% 1الی  6

همرابراینقاطلبهایبانکتصاویر باهمانظرفیت

روش LSB
روشبهبودیافتهپیشنهادیاجرانماییم،نتیجهجدول)4(خواهد

بود.نتیجهارزیابیومقایسهدوروشدرنقاطلبهای،درجدول

()01آمدهاست.
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ییبرخوردارمیباشد.

پیشنهادشدهازکاراییوامنیتباال

اجرایروشپیشنهادیبرروینقاطلبهای

جدول (:)8
تصاویر

PSNR

SSIM

تصاویر

PSNR

SSIM

6

10/13

0/111

61

11/96

0/111

2

40/20

0/111

67

11/04

0/111

9

10/01

0/111

68

13/14

0/111

4

10/95

0/111

63

64/22

0/111

3

19/22

0/111

21

14/44

0/111

1

64/20

0/111

26

64/54

0/111

7

10/03

0/111

22

64/00

0/111

8

11/15

0/111

29

64/95

0/111

3

64/64

0/111

24

13/16

0/111

61

64/39

0/111

23

11/34

0/111

66

11/59

0/111

21

11/13

0/111

62

13/51

0/111

27

64/90

0/111

69

64/91

0/111

28

13/16

0/111

64

19/14

0/111

23

61/12

0/111

63

16/41

0/111

91

13/39

0/111

 -2-9مزایای روش پیشنهادی
الزماستدرروشترکیبیپیشنهادیبهمواردذیلتحتعنوان

مزایایروشترکیبیپیشنهادیتوجهداشتهباشیم:
مثالهای بخش دوم و سوم مشاهده
همانطوریکه در  


یباشد و
نمودیم ،این روش مختص کدهای خطی نم 
یتواندبراساسسایرکدهانیزپیادهگردد.
م





برروینقاطلبهای

جدول ( :)3اجرایروشLSB

میزان پیام قابل جاسازی در رشته بیت پوشانه با تعداد
میباشد.
سطرهایماتریسکنترلمشابهتتوافقی،متناسب 
طول رشته بیت استخراجی از پوشانه ،برای اجرای هر
ستونهای ماتریس کنترل
نهاننگاری متناسب با تعداد  

یباشد.
مشابهتتوافقیم 
داشتهباشیدکهظرفیتومقاومتسیستمنهاننگاری

دقت
طوریکه در

تواندبهصورتدوکفهترازوعملنماید .
به


می
کمارزش،
میتوانبهجای1بیت 
بهبودیافتهپیشنهادی ،
روش 
کمتریاستفادهنمودهومقاومت
1پیکسلمتوالی؛ازتعداد 
بهعنوانمثال،برایجاسازیرشتهبیتاستخراجی
راباالبرد .
 1بیتی ،میتوان از  3بیت کمارزش یک پیکسل و  9بیت
کمارزشپیکسلبعدیاستفادهنمودواطالعاتراجاسازی

نحویکهفقطیکبیتاز  1بیترشتهاستخراجی
نمودبه 

تغییرمیکند.

با وجود کاهش نسبی ظرفیت نسبت به روش جاسازی
ماتریس ،روش پیشنهادی از ظرفیت مطلوبی نسبت به
هاینهاننگاریبرخورداراست.


برخیازروش

باالییمقابلنهانکاوها

اینروندجاسازیپیام از مقاومت 
برخورداراست.
،روشپیشنهادیبیشترین PSNRو

ارائهشده
طبقنتایج 
ممکنرابراییکسیستمنهاننگاریرادارد.

SSIM
برایعملکردحداکثریسیستم،میتوانازطرحکدهاییبا

ظرفیتباالوکمترینخرابیاستفادهنماییم.

توانبهعنوانافزونگیوتشخیصو


همانکدمشترکمی
از
تصحیحخطااستفادهنمود.


تصاویر

PSNR

SSIM

تصاویر

PSNR

SSIM

6

65/11

0/111

61

10/94

0/111

2

15/24

0/111

67

69/01

0/111

9

66/01

0/111

68

61/61

0/111

4

65/91

0/111

63

63/02

0/111

3

64/25

0/111

21

10/42

0/111

1

62/23

0/111

26

62/53

0/111

7

65/10

0/111

22

63/00

0/111

8

69/61

0/111

29

62/95

0/111

3

63/62

0/111

24

61/09

0/111

61

63/34

0/111

23

69/92

0/111

66

69/54

0/111

21

69/40

0/111

62

61/93

0/111

27

63/91

0/111

69

63/95

0/111

28

61/01

0/111

64

64/91

0/111

23

66/64

0/111

63

10/05

0/111

91

66/31

0/111



برروینقاطلبهای

جدول ( :)61ارزیابیروشپیشنهادیوروشLSB
معیار

امنیت

PSNR

SSIM

تشابه
هیستوگرام

روش
بهبودیافته


%011-%49

10/46

0/111

%94

روشLSB

%45-%45

65/41

0/111

%32

با ارزیابی نتایج موجود در مییابیم که روش ترکیبی
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 نوعکدوماتریسکنترلمشابهتآن،بایدبینفرستندهو
گیرندهبهاشتراکگذاشتهشود[26].

 در صورت استفاده از کدهای تصادفی ،بهدستآوردن
هاویاسردستههادرحالتکلیاست.[26]


مشخصه

 -4نتیجهگیری
بهمیزان
نهاننگاری بستگی  
روشهای  
یکی از معیارهای جذابیت  
اغتشاشهایی دارد که در هریک از

آنها در برابر 
تحملپذیری  
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میتوانند
  و داشته رخداد امکان نهاننگاری
  فرآیند گامهای

پیشنهاد.نمایند اعمال نهاننگاریشده
  داده بر را مخربی تأثیرات
امن نهاننگاری
  بهمنظور
  ،کدها یژگیهای
 و از استفاده مقاله این
به دستیابی
  راستای در.است نهاننگاری
  جاسازی برایموردنیاز
کنترل ماتریس از توانمی حداکثری ظرفیت و هدف این
ابعادباراتصویرابعادیاونموداستفادهمتناسبابعادبامشابهتی
.نمودمتناسبماتریس
مرحله در انجامشده
  هایآزمون از حاصل نتایج براساس
و ظرفیت عالوهبر ،بهبودیافته پیشنهادی روش
  ،سازی
 پیاده

به هندسی حمالت با مواجه در قبولی قابل دقتاز باالمقاومت
توانمیمهمتر
  آناز و است برخوردار فشردهسازی

 عملیات ویژه
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An Optimal Method for Images Steganography Based
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ABSTRACT
Steganography is an information hiding application which aims to hide secret messages imperceptibly
into commonly used media. In this paper, we describe an Optimal embedding method based on linear codes
that conforms to least significant bit, that is, the secret data is embedded into a cover message by parity
check matrix. The new method not only benefits from the field of location and detection and error
correction bit stream received by the receiver, but also can increase the Resistance between 94% to 100%,
the transparency (PSNR) up to 84/71, and the similarity (SSIM) up to % 9999/99.

Keywords: Steganography, Image Cover, Linear Code, Parity Check Matrix.
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