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ارتباط احتمال کشف ،ظرفیت و هزینه نهاننگاری با مدلسازی نهانکاو
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ایمان غالمپور ،*1روحاهلل امیری

 -1استادیار -2 ،دانشجوی دکتری ،دانشگاه صنعتی شریف
(دریافت ،29/50/92 :پذیرش)29/50/29 :

چكیده
قابلیت کشف آماری یک نهانکاو بیانکننده توانایی آن در تشخیص تصاویر پاک از تصاویر درج شده است .نهاننگاری بهینه به گونه ای بایهد
طراحی شود ک نهانکاو نتواند تصاویر درجشده را تشخیص دهد .ب همین دلیل ،طراحی یک الگوریتم نهاننگاری بهر مننهای کهاه قابلیهت
کشف آماری نهانکاو ،هدفی مهم در نهاننگاری است .با این حال ،ایجاد رابط دقیق بین هزین تغییر تصویر و قابلیت کشف آماری در حالهت
کلی مسئل ای حل نشده است .در این مقال با مدلسازی نهانکاو توسط مدلهای گرافیکی خاصی ب نها مهدلههای مووهو،ی ،به تخمهین
احتمال خطای نهانکاو ب ،نوان معیاری از قابلیت کشف آماری رسیدهایم .همچنین ،بر اساس این معیار ،تعریف جدیدی از ظرفیت نهاننگاری
ارائ داده شده و رابط آن را با هزین تغییر تصویر بررسی گردیده اسهت .همچنهین ،نشهان داده شهده اسهت که روابهط ریاوهی حاصهل بهین
پارامترهای نهاننگار و نهانکاو با مالکهای کالسیک نظیر  PSNRهمخوانی دارد .سپس از رابط هزین تغییر تصویر و قابلیت کشف آماری ب
یک الگوریتم نهاننگاری مناسب رسیدهایم .با آزمهون روی دادگهان مناسهب نشهان داده شهده اسهت که الگهوریتم حاصهل در زمهره بهتهرین
الگوریتمهای قابل تحلیل ریاوی است .الز ب ذکر است ک تمرکز این مقال روی حل یک مسئل تئوریک و بازتعریف مفاهیم نهاننگاری است
ب طوریک روش بهین درج برمننای بهین سازی فریب نهانکاو انجا گردد و ن ب صورت کالسیک برمننای کهاه فاصهل تصهویر پوشه و
تصویر درجشده .با اینحال ،مالً ب

بهنود دقت اندکی در حدود  % 0/5نیز حاصل شده است.

واژگان کلیدی :نهاننگاری ،مدل نهانکاوی ،ظرفیت نهاننگاری ،هزین تغییر پیکسل ،قابلیت کشف آماری ،مدلهای مووو،ی

 -7مقدمه

2

ایده ارتناط پنهان بین افراد از دیرباز مورد توج بهوده اسهت ].[1
در رمزنگاری با تندیل پیا ب شکل رمزشده ،آن را بهرای افهرادی
ک کلید رمزنگاری را در اختیار ندارند ،غیرقابل فهم مهیسهازد.
با این حال ،هرچند رمزنگاری مورد استفاده قدرتمند باشد ،ارسال
پیا رمزشده دشمن را بی از حد معمول تحریک مهیکنهد .به
همین دلیل ،طرفین مراوده باید ب صورتی با ههم ارتنهاط برقهرار
کنند ک دشمن متوج انتقال اطال،ات بهین آنهها نشهود].[2-3
این نیاز موجب پیدای زمین ای ب نا نهاننگهاری شهده اسهت.
نهاننگاری ب صورت مخفیکردن پیا  ،درون پوش های دیجیتهال
مانند تصویر انجا میگیرد و بهدین طریهق ارتنهاط بهین طهرفین
مراوده مخفی نگاه داشت میشود .از جهت دیگر، ،لم نهانکهاوی
برای مقابل با نهاننگهاری شهکل گرفته اسهت .اسهتفاده تهوم از
رمزنگاری و نهاننگاری ،سطح امنیت تنادل اطال،ات را بسیار باال
* رایانام نویسنده مسئولimangh@sharif.ir :

میبرد؛ ب گون ا ی ک ابتدا پیا را رمز کهرده و سهپس آن را درون
یک پوش دیجیتال پنهان میکنند .در این حالت ،درصورتیکه
نهانکاو ب وجود مراوده مخفی پی بنرد و حتی بتوانهد داده درون
پوش را استخراج کند ،با یک متن رمزشده مواج میشود و باز
هم نمیتواند ب محتوای پیا اصلی دست پیدا کند.
هدف نهاننگاری ،ارسال اطال،ات ب صورت مخفهی در قالهب
پوش های دیجیتال است و این هدف توسط روشهای نهانکاوی
ک ب دننال کشف این ارتناط مخفی هستند ،تهدید میشود ]-[4
] .[7قابلیت کشف آمهاری ،یهک وییگهی نههانکهاو اسهت که بها
معیارهای خاصی میتوان آن را در سمت نهاننگهار انهدازهگیهری
کرد .از جمل برخی از این معیارها میتوان ب دیهوراانس [4] KL
12
یا  MMDبین بردارهای وییگی ] [8اشهاره کهرد .در ] [9و ][10
نشان داده شده است ک ظرفیت نهاننگاری بها ریشه دو ابعهاد
تصویر رشد میکند .درنتیج  ،در تصاویر با ابعاد بسیار بزرگ ،نرخ
درج اطال،ات ب صورت امن به سهمت صهفر میهل خواههد کهرد.
1- Maximum Mean Discrepancy
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همچنین ،اطال،ات فیشهر 1به ،نهوان تقرینهی از دیهوراانس ،KL
ظرفیت سامان های نهاننگاری را مشخص مهیکنهد ] [11که در
] [12یک تخمینزننده ،ملی برای آن ارائ شهده اسهت .در تمها
این بررسیها از دیوراانس  KLب ،نوان معیاری از قابلیهت کشهف
آماری استفاده شده است ک نمیتواند توصیفکننده کاملی از آن
باشد .الگوریتمهای نهاننگاری ب س دست الگوریتمههای منتنهی
بر سنتز پوش  ،انتخاب پوش و تغییر پوش تقسیم میشوند؛
ک دو دست اول صرفاً جنن نظری دارند و الگهوریتمههای ،ملهی
نهاننگاری همگی بر پای تغییهر پوشه طراحهی شهده انهد ].[5
الگوریتم های دست سو برای کاه قابلیت کشف آماری از سه
روش متفاوت استفاده میکنند .در روش اول تالش میکننهد که
یک مدل مشهخص از پوشه  ،در ا هر درج ابهت بمانهد .گسهتره
زیادی از الگوریتمهای نهاننگاری بر این پای استوارند؛ ک ازجمل
آنها میتوان ب روشهای حفظ خواص آماری مرتنه اول ]-[13
] ،[11روشهای حفظ آمارگان مراتب باالتر ] [17و یها روشههای
آمههاری تصههحیح وییگههی ] [19]-[18اشههاره کههرد .هرچنههد ایههن
الگوریتمها براساس یک مدل خاص از پوش کشف ناپذیرند ،ولی
درصورتیک نهانکاو از یک مهدل دیگهر بهرای توصهیف پوشه
اسههتفاده کنههد ،قابههلکشههف خواهنههد بههود .در روش دو ک ه ب ه
الگوریتم های درج ماتریسی 2مشهور هستند ،سعی مهیشهود که
تعههداد تغییههرات ناشههی از درج کمین ه شههود ] .[23]-[20در ایههن
روشها ،مکان تغییرات اهمیتی ندارد و از نظر آنها هزین تغییهر
3
پیکسلهای مختلف یکسان هستند .در روش سهو که به DM
مشهور است ،نهاننگار با به کهارگیری یهک روش کهدین  ،تهاب
ا،وجاج مورد نظر خود را کمین میکند .قویترین الگوریتم ههای
نهاننگاری در سالهای اخیر از ایهن روش بهرای کهاه قابلیهت
کشههف آمههاری اسههتفاده مههیکننههد ] .[31]-[24در ] [32روش
کدین کاغذ خیس 4ارائ شده است ک در آن نیازی ب اشهتراک
گذاشتن کانال نداریم .همچنین ،تعدادی روشهای کدین ،ملی
طراحی شده اند ک دارای ،ملکردی در نزدیکی باند نرخ-ا،وجهاج
5
هستند ] .[35]-[33از مهمترین این روشها میتهوان به STC
اشاره کرد؛ این روش ،تاب ا،وجاج را ب صورت جم پذیر (نسهنت
ب پیکسل های تصویر) درنظر میگیهرد و بها اسهتفاده از کهدین
کاغذ خیس ،در تصویر ب گون ای درج میکنهد که ا،وجهاج کهل
کمین ه شههود ] .[31ب ه همههین دلیههل ،طراحههی یههک الگههوریتم
نهان نگاری جدید ،معهادل طراحهی یهک تهاب ا،وجهاج یها حتهی
تخصیص مناسب هزین های تغییر پیکسل خواهد بهود .در حالهت
ایدهآل ،هزین تغییر هر پیکسل باید ب گون ای تعریهف شهود که
1- Fisher Information
2- Matrix Embedding
3- Distortion Minimization
4- Wet Paper Coding
5- Syndrome Trellis Coding

موجب کمین کردن قابلیت کشف آماری شوند .با این وجود ،هنوز
رابط مشخصی بین هزین تغییر پیکسل و قابلیت کشهف آمهاری
وجود ندارد؛ تنها می دانیم که هزینه تغییهر پیکسهل در نهواحی
هموار تصویر ک ب راحتی قابل مدلسازی هسهتند ،بایهد بهاالتر از
نواحی نویزی و لن ها باشد .در ساختار الگوریتمهای جدیهد بهرای
سادگی از ا،وجاج جم پهذیر یها معهادل جمه پهذیر بهرای توابه
ا،وجاج غیرجم پذیر استفاده میشود ک در این صورت نیز قابهل
پیادهسازی با  STCهستند ] .[2الگوریتم  ، [25] HUGO1اولهین
الگوریتمی است ک ب صورت ،ملهی از کمینه کهردن ا،وجهاج در
ساختار خود بهره میبرد .در این الگوریتم هزین تغییر هر پیکسل
ب صورت مجموع وزنداری از اختالف بهین بهردار وییگهیههای
تصویر پوش و تصویر درجشده (در آن پیکسل) محاسن میشود
و در آن از بردار وییگیهای  [37] SPAM7استفاده شهده اسهت.
نحوه تخصیص هزین  ،این الگوریتم حوزه مکان را تحت نهانکاوی
با بردار وییگهیههای  SPAMغیرقابهل کشهف سهاخت اسهت .در
الگوریتم  [29] WOW8هزین تغییر هر پیکسل از روی باقیمانده-
های وزندار فیلترهای موجک 9محاسن میشود .این روش با این
فرض ارائ شده است ک مقدار باقیمانده فیلتر بها قابلیهت کشهف
آماری رابط معکوس دارد .ایده این الگوریتم ،در الگهوریتم حهوزه
مکان  S-UNIWARD10با تغییر کمهی در تهاب ا،وجهاج تکهرار
شده است ] [30هر دو روش ذکرشده، ،ملکردی ب مراتب بهتهر
11
از الگوریتم  HUGOتحت نهانکاوی با بردارهای وییگهی SRM
] [38دارند .در ادام ب بررسی الگوریتم  [31] MG12میپردازیم
ک روند متفاوتی برای محاسن هزینه تغییهر پیکسهل دارد .ایهن
الگوریتم با مدلسازی تصویر پوش ب صورت نرمال چنهدمتغیره،
اطال،ات فیشر را ب ،نوان معیاری از کشفپذیری آماری محاسهن
میکند .سپس این تاب را نسنت به احتمهال تغییهر ههر پیکسهل
کمین میکند .در مرحل بعد ،هزینه تغییهر ههر پیکسهل را از
روی این احتمالها محاسن میکند .ایهن الگهوریتم در نهرخههای
درج پایین ،ملکردی مشهاب  HUGOدارد و بها بهاالرفتن میهزان
درج ،همچنان خاصیت وفقی خود را حفظ میکند و ،ملکهرد آن
تحت نهان کاوی با بردارهای وییگی  SRMبهتر از  HUGOخواهد
بود، .الوهبر ،ملکرد مناسب این الگوریتم ،اهمیت اصلی آن ایجاد
ارتناط بین معیهار نظهری دیهوراانس ( KLبه ،نهوان معیهاری از
قابلیت کشف آماری) و هزین تغییر پیکسل است .با ایهن وجهود،
همچنان ارتناط روشنی بین هزین تغییر پیکسل و قابلیت کشهف
آمهاری وجهود نهدارد] .[40]-[39پهس از مقدمه  ،در بخه دو
6- Highly Undetectable Stego
7- Subtractive Pixel Adjacency Matrix
8- Wavelet Obtained Weights
9- Wavelet
10- Spatial Universal Wavelet Relative Distortion
11- Spatial Rich Model
12- Multivariate Gaussian
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پی نیازها و تعدادی از مرتنطتهرین کارههای پیشهین به همهراه
دادگان آزمون و روش تحقیق گزارششده در این مقال شرح داده
شده است .پس از معرفی مختصر مدلهای گرافیکی مهوردنظر در
بخ سو  ،بخ چهار ب مدلسهازی نههانکهاو توسهط مهدل
مووو،ی  LDA1و ارائ معیاری از قابلیت کشف آمهاری براسهاس
این مدلسازی اختصاص داده شده است ک با توج ب این معیار،
تعریفی از ظرفیت بیان شده اسهت و رابطه آن بها هزینه تغییهر
پیکسل بررسی شده است .همچنین ،یهک الگهوریتم نههاننگهاری
مناسب براساس کمین کردن قابلیهت کشهف آمهاری ارائه شهده و
،ملکرد آن با الگوریتمهای موجود مقایس شده اسهت .در بخه
پنجم ،از مجمو ،ابزار تحلیلی ب دسهت آمهده در بخه چههار ،
معیاری برای هزین درج در تصویر ارائ و رابط آن با نهرخ درج و
 PSNRبررسی شده است .همچنین ،رابط ظرفیت نهاننگاری بها
ابعاد تصویر برای الگوریتم پیشنهادی بیان شده است .بخ ششم
ب نتیج گیری و ارائ پیشنهادهایی برای ادام کار اختصاص دارد.
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است ک آشکارسازی آن نسنت ب روشهای منتنی بر جایگذاری
 LSB2دشوارتر است .اگهر احتمهال  1شهدن برابهر   iباشهد،
توزی پیکسل متناظر خروجی ب صورت ( )3درمیآید.
()3

) q j (i )  (1  2i ) p j  i ( p j 1  p j 1

برای انتخاب نقاط مناسب برای تغییر و درج پیا بدون کهدکردن
محل درج از کدین کاغذ خیس استفاده میشود .ایهده کهدین
کاغذ خیس برای اولین بار در ] [32مطرح شد .از این روش برای
آشکارسازی اطال،ات درج شده بدون اطالع از توزیه مکهانی درج
در پوش استفاده میشهود .فهرض کنیهد تصهویر پوشه مهورد
اسههتفاده }  X  {x1 ,, xnدارای  nپیکسههل باشههد و ، kههدد از
آنها قابل تغییر باشد .در نا گهذاری کهدهای کاغهذ خهیس ایهن
بخ معادل قسمتهای خشک یک کاغذ ذهنی اسهت که قابهل
نوشتن است .حال ههدف ایهن اسهت که بها تغییهر مقهادیر ایهن
پیکسلها ،پیا مورد نظر ( )mدر تصویر پوشه درج شهود .اگهر
تصهههویر پهههس از درج را بههها  Yنشهههان دههههیم و بردارههههای
 b  x   [b( x1 ),..., b( xn )]Tو b  y   [b( y1 ),..., b( yn )]T

 -2روش تحقیق
مننای روش نهاننگهاری در ایهن مقاله  ،روش  MGاسهت که از
اولین الگوریتمهای نهاننگاری منتنی بر محتوای سیگنال پوش
محسههوب مههیشههود .در ایههن روش ،از ) ، DKL ( P || Qیعنههی تههاب
دیوراانس بین تواب چگالی پیکسل ها در تصویر پوش و تصهویر
نهان نگاریشده ب ،نوان معیاری از قابلیت کشف آماری یاد شهده
است و قصد دارد ک درج بهین و هزین تغییر پیکسل متناظر بها
آنها را ب نحوی بیابد ک این معیار کمین شود ] .[31درنتیجه ،
تاب ا،وجاج ناشی از درج با ( )1بیان میشود:

ب ترتیب بردارهای بیتهای کمارزش تصویر اولی و انوی باشهند،
میخواهیم  Yرا با تغییر روی  Xب گون ای بسازیم ک رابطه ()4
برقرار باشد .در این رابط  ،مهاتریس  Dیهک مهاتریس تصهادفی از
پی ب اشتراک گذاشت شده بهین فرسهتنده و گیرنهده اسهت .از
آنجاییک  kپیکسل قابل تغییر داشتیم ،بردار  vدارای ، kنصر
مجهول و ، n−kنصر صفر است .لذا میتوان با حذف ، n−kنصهر
صفر از بردار  vو ستونهای متناظر آنها از مهاتریس  ،Dانهدازه
دستگاه معادالت فوق را کوچک کرد .لذا رابط ( )4ب رابطه ()5
خالص خواهد شد.

D

Db  y   m 

()1

)) || q (i ) ( i

n

) (i

D

KL ( p

i 1

ک در آن p (i ) ،و )  q(i ) ( iب ترتیب نشاندهنده توزی پیکسهل
-iا تصویر پوش و درجشده هستند و   iنرخ درج در پیکسل
-iا است .با نوشتن بسط تیلور برای دیوراانس در (:)1
nn

()2

(0) // 22
)  II (0
22
ii ii

ii11

=D
D
][41

ک در آن Ii (0) ،نشهاندهنهده اطال،هات فیشهر اسهت .در
نشان داده شده است ک با مدلسهازی پوشه مهیتهوان مقهدار
اطال،ات فیشر را محاسن کرد .برای سادگی ،توزی پیکسهلههای
پوشه ه را گوسهههی کهههوانتیزه شهههده و مسهههتقل به ه صهههورت
))  Q ( N (0, viدرنظر گرفت میشود .در اینجا فرض میشود از
درج ب صورت  LSBMاستفاده گردد ک در ] [42نشان داده شهده
1- Latent Dirichlet Allocation Topic Model

()4

D v  m  Db  x  ; v  b  y   b  x 

()5

Hv  s

ک در آن H ،ماتریسی  m  kو  vبرداری بها ، kنصهر اسهت.
درنتیج  ،فرستنده باید ایهن دسهتگاه معهادالت بها  mمعادله و k
مجهول را حل کند .مشاهده میشود ک این مسهئل معهادل کهد
3
برداری یک کد خطی ) (k , k  mبا ماتریس توازن آزمهایی
 Hاست .یک روش ،ملی برای کمین کردن ا،وجاج جمه شهونده
درروش کدین کاغذ خیس استفاده از  STCاسهت ] .[31ههدف
این روش ،یافتن بهترین نحوه درج بهرای کمینه کهردن ا،وجهاج
جم شونده ناشهی از درج اسهت .در ایهن روش ،تصهویر پوشه ،
هزین تغییر هر پیکسل و پیا مورد نظر ب ،نوان ورودی دریافهت
میشود .با توج ب ساختار کدین کاغذ خیس ،پیا ها در نقه
2- Least Significant Bit Replacement
3- Parity Check Matrix
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سندر یک کد پیچشی 1ظاهر میشهوند و در گیرنهده ،بهدون به
اشتراکگذاشتن کانال قابل استخراج هسهتند .درنتیجه  ،مسهئل
بهین سازی درنظر گرفت شده در  STCب صورت رابط ( )1است.

()1

}yi {0,1

n

  ( x, y ),
i

i

i 1

min
y

s.t. Hy  m

الگوریتم های  [30] S-UNIWARD ،[35] Hugoو چند الگوریتم
دیگر نیز از طی این مسیر با مالکهای دیگری ب جای دیهوراانس
ب دست آمدهاند .در ] [41مالک بهین سازی برای اولین بار از دید
نهانکاو مطرح شده است .در این روش ،مهالک بهینه تشهخیص
نهاننگاری ب ،نوان مالک بهین سازی نههاننگهاری به کهار رفته
است .در این مقال ما ایهن مههم را بها مهدل سهازی نههانکهاو بها
مدل سازی رفتار آن ب کمک مدلهای گرافیکهی انجها دادهایهم.
مزیت این روش آن است ک از روی نتیج ا،مال یهک نههانکهاو
روی یک مجمو ،داده میتوان مدلههایی از رفتهار آن به دسهت
آورد و با پیچیهدهکهردن مهدل گرافیکهی جننه ههای بیشهتری از
نهانکاو را مدل کرد و مهالکههایی بهرای ارزیهابی نههانکهاوی و
نهاننگاری ایجاد نمود .الز ب ذکر است ک گون ههای دیگهری از
نهاننگاری تطنیقی با استفاده از گراف معرفی شده است (مثالً در
] )[47ک ب موووع مورد بحث ما ارتناط خاصهی نهدارد و بهدون
توج ب نهانکاو مورد استفاده قرار میگیرد.
پس از معرفی روشهای نهانکهاوی به صهورت طنقه بنهدی
نظارتشده ،بردار وییگیهای مختلفی از روی وییگیههای آمهاری
تصویر استخراج شدند .در این مقال از بردار وییگیههای 12753
بعدی  SRMQ1اسهتفاده شهده اسهت ] .[38ایهن بهردار وییگهی،
وابستگی بین باقیماندههای نویزی که بها اسهتفاده از فیلترههای
باالگذر خطی و غیرخطی گوناگون ایجهاد مهیشهوند را اسهتخراج
میکند .در این مقال از مجمو ،تصاویر  Corelاستفاده شده است
] .[43این مجمو ،تصاویر شامل  8185تصهویر فشهردهنشهده بها
ابعاد  512×512است ک دارای تصاویری از مووهو،ات مختلهف
مانند مناظر طنیعی ،اشخاص ،حیوانات ،اشیاء ،ساختمانهها ،آ هار
هنری و غیره است.
این مجمو ،تصاویر قنالً در نهاننگاری مانند ] [44اسهتفاده
شده است .این تصاویر را ب تصهاویر خاکسهتری -8بیتهی تنهدیل
نموده و با فرمت ( ).tifذخیره کردهایم .ب دلیل پیچیهدگی بهاالی
 SVM2بههرای بردارهههای وییگههی بهها ابعههاد بههاال ،در ایههن مقال ه از
طنق بند مرکب استفاده میشود] .[48این روش برای مسائلی ک
تعداد زیادی زوج تصویر پوش و درجشده در مجمو،ه آمهوزش
1- Convolutional
2- Support Vector Machine

داریم و ابعاد بردار وییگی نیز باال است، ،ملکردی مشاب  SVMبا
پیچیدگی بسیار پایینتر از آن خواههد داشهت .پیچیهدگی بسهیار
پایین این روش ،ب نهانکاو این قابلیت را مهیدههد که در یهک
زمان متعارف از وییگیهای آماری با ابعاد باال و مجمو،ه تصهاویر
آموزش زیهادتری اسهتفاده کنهد و درنتیجه بتوانهد سهامان ههای
نهاننگاری مهدرن را بهتهر شناسهایی کنهد .طنقه بنهد مرکهب از
چندین طنق بند پای برای آموزش تشکیل شده است .هرکهدا از
این طنق بندها روی یهک زیرفضهای تصهادفی از فضهای وییگهی،
آموزش میبینند .همانگون ک در شکل ( )1مشهاهده مهیشهود،
تصمیم نهایی در مرحله آزمهون براسهاس مجمهوع تصهمیمههای
طنق بندهای پای ا،ال میشود .در دو بخ بعد ب مقدمه ای از
مدلهای مووو،ی و روش ب کاررفت پرداخت ایم.

شكل ( :)7ساختار طنق بند مرکب

 -3مدلهای گرافیكی
برای نمای توزی احتمال مدلهای مووو،ی ،از ساختاری ب نا
مدل گرافیکی استفاده میشود .این مهدل به صهورت یهک گهراف
جهتدار تعریف می شود ک در آن گرههها متغیرههای تصهادفی و
یالها وابستگیهای احتمالی بین متغیرها را نشان مهیدهنهد .در
این مدل ،گرههای خاکستری نشهاندهنهده متغیرههای مشهاهده
شده و مستطیلها نشاندهنده یک ساختار تکرارشهونده هسهتند.
شکل ( )2ساختار یک مدل گرافیکی ساده را نشان مهیدههد که
بیههانگههر مههدل بیههز سههادهانگارانهه و تههاب چگههالی احتمههال
N

) p( y, x1 ,..., xN )  p( y) p( xi | yاست.
i 1

شكل ( :)2مدل گرافیکی بیز سادهانگاران

()Naiive Bayes

مووهو،ی LDA

در شکل ( )3مدل گرافیکی مربوط ب مهدل
نشان داده شده است .این مدل ب دلیل شناهت ب مسئل مهورد
نظر ما در این مقال مننای پیوه قرار گرفت است ] .[45در این
شکل  zیک موووع w ،یک سند و  wiها کلمات موجود در ایهن
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سند هستند .مدل  LDAتوانست است با تعریف وزن هر مووهوع
در سند ب صورت یک متغیر تصادفی ،این مشکالت را حل نماید.
براساس این مدل ،هر سند  wبدینصورت تولید میشود ک ابتهدا
سهم هر موووع در سند از توزی )   ~ Dir (مشخص میشود.
سپس ب ازای هر کلم

 wnاز این سهند ،یهک مووهوع  znبها

توزیه )  zn ~ Multinomial (انتخهاب شهده و سهپس کلمه
 wnبا توزی )  p(wn | zn , تولید مهیشهود .توزیه احتمهال
مشترک بردارهای  z ، و  wدر رابط ( )7نشان داده شده است.

شكل ( :)3مدل مووو،ی

LDA

) p( , z, w |  , 

()7

) |  ) p( wn | zn , 

N

n

نهاننگاری براساس فریب مدل نههانکهاو و آزمهون آن روی یهک
دادگان شناخت شده بررسی شده است.
در بین مدل های مووو،ی موجود، LDA ،ملکرد بهتهری در
طنق بندی دادهها دارد .همچنین ،بسیاری از مدل های مووهو،ی
جدیدتر بر پای  LDAطراحیشدهاند .ب ،الوه ،این سهاختار بهرای
ارتناطدادن هزین تغییر پیکسل ب ظرفیت نهاننگهاری و قابلیهت
کشف آماری مناسب است .بر ایهن اسهاس ،فهرض مهیشهود که
نهانکاو از این مدل برای نهانکاوی تصاویر استفاده میکند.
در این ساختار فرض میشود هر تصویر یک سند باشد که از
تعدادی پیکسل ب ،نوان کلمات تشکیل شده است .همچنهین دو
موووع وجود دارد ک به ترتیهب پهاک ( )Cو درجشهده ( )Sنها
دارند .با توج ب مدل گرافیکهی  ،LDAبها دریافهت یهک تصهویر،
توزی هر موووع در این تصویر از رابط ( )8ب دست مهیآیهد .در
،مل ،پارامترهای مدل ب گون ای تعیین میشهود که ایهن مهدل
بتواند ب خوبی مجمو ،اسناد دریافتی را توصیف کند ].[45
) P(1 , 2 , X | Model

) P( X | Model

 p( z

)  p( | 

P(1 , 2 | X, Model ) 

n 1

ک در آن  ،مخلوطی از مووو،ات است ک سهم هر موووع در
سند را مشخص میکند w ،برداری از  Nکلم موجود در سند و z
برداری از مووو،ات متناظر با هر کلمه در سهند اسهت .مقهادیر
  , پارامترهای مربوط ب مدل هسهتند که در رونهد آمهوزش
محاسن میشوند .درصورتیک  kمووهوع داشهت باشهیم ،توزیه
)  p( | ب صورت دیریکل -kبعدی مطابق رابط ( )8است.

  )
)  (
k

()8

... k k 1

1 1

i

(

i 1

1

k

p( |  ) 

i

توزی احتمال حاشی ای هر سند را میتوان با جم و انتگرالگیری
روی  و  zب دست آورد .درنتیج خواهیم داشت:

) p(w |  , 
|  ) p( wn | zn ,  ))d

n

  p( z
n 1 zn

()8



i 1 zi Z
n

 P( |  Model )  P( zi |  ) P( xi | zi ,  Model ) d
i 1 zi Z



()  p( | 

 -9مدلسازی نهانکاو
در این بخ با مدلسازی گرافیکهی نههانکهاو ،احتمهال خطهای
نهانکاو ب ،نوان معیاری از قابلیت کشف آماری بیهان و محاسهن
میشود .براساس این معیار ،تعریهف جدیهدی از ظرفیهت ارائه و
رابط آن را با هزین تغییر پیکسل بررسی کردهایم .رابطه هزینه
تغییر پیکسهل و قابلیهت کشهف آمهاری ،بها ارائه یهک الگهوریتم



n

}) 11 1 2 2 1 {1 P( xi | Clean)   2 P( xi | Steg
i 1
n

{1P( xi | Clean)   2 P( xi | Steg )}d
i 1

i 1

N

) P( zi |  ) P( xi | zi ,  Model

n

P( |  Model )



1 1  2 1

2

 1



در ( ) 8منظور از مدل ،پارامترهایی هستند که طهی فرآینهد
آموزش محاسن میشوند .همچنین X ،در این نمای  ،نشاندهنده
یک سند با تعداد کلمات  nاست.
برای ایجاد ارتناط بین پارامترهای مهدل و ا هر نههاننگهاری،
تصویر )  X  ( x1 ,..., xnبا توزی هر یک از پیکسلها به صهورت
)  xi  N (0, i2و مستقل از هم مدل مهیشهوند .همچنهین ،در
نهاننگاری از درج ب صورت  LSBMاسهتفاده مهیشهود .در

][42

نشان داده شده است ک تشخیص روشهای نهاننگاری منتنی بر
 LSBMنسنت ب جایگذاری  LSBدشوارتر است .ب همین دلیهل،
در نهاننگاری LSBM ،نسهنت به جایگهذاری  LSBتهرجیح داده
شده است ] .[31اگر احتمال  1شدن برابر   / 2باشد ،تهاب
چگالی احتمال پیکسلهای تصویر نهاننگاریشده به صهورت ()9
بیان میشود.
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f ( xi , 1,  i2 ) 

()9

) f ( xi ,1,  i2


2


2

f  ( xi ,  i2 ) 

(1   ) f ( xi , 0,  i2 ) 

ک در آن f ( xi , i , i2 ) ،تاب چگالی گوسی با میانگین  iو
واریانس   i2است .با استفاده از فرویات فوق ،رابط استنتاج ()8
ب صورت ( )10درمیآید.
P(1, 2 | X, Model ) 
n

()10

}) 11 1 2 2 1{1 f ( xi ,0, i2 )   2 f i ( xi , i2
i 1
n

{1 f ( xi ,0, i2 )  2 f i ( xi , i2 )}d
i 1

خطاهههای  pMDو  pFAرا از صههفر تهها یههک جابه جهها مههیکنههد.
همچنههین ،در رونههد آمههوزش  ،LDAاز توزی ه دیریکل ه متقههارن
(  ) 1  ...  kاستفاده میشود .لذا بدون ا،مال نظر خاص ،ما
نیز مقادیر  1و   2را برابر درنظر میگیریم.
در این قسمت قصد داریم با فرض استفاده از نهانکاو قسمت
قنل ،میزان درج بهین در هر پیکسل تصویر را بهرای سهطح درج
کل  بیت بر پیکسل بیابیم .ب ،نارتی ،بایهد از دیهد نههاننگهار
ب گون ای در تصویر درج شود ک احتمال لورفتن تصویر درجشده
کمین شود .لذا با مسئل بهین سازی ( )13روبرو هستیم.
])max EX|Steg [ P(1  0.5




1 n
 s.t.
 h(  i )  
n i 1



 1  2 1

2

 1 1



از آنجایی ک دو موووع وجهود داردi ،هها (  ) i  1, 2روی
خط  1  2  1در ناحی اول مختصات قرار میگیرنهد .لهذا بها
جایگذاری  2  1  1در رابط و اندکی سادهسازی ب تهوزیعی

()13

ک در آن، P(1  0.5) ،نارت است از:
1

برحسب  1میرسیم ک آن را  f1مینامیم.
1












برای تصمیمگیهری در مهورد یهک تصهویر ،آن تصهویر را به

مووو،ی ک بیشترین احتمال را دارد ،نسنت میدهیم .لذا قا،هده
تصمیمگیری ب صورت ( )11قابل بیان است.
()11

f1 d1 

f1 P(1, 2 | X, Model ) 
f1 = P(1, 2 | X, Model ) 

 2
n
1
 xi 2
2 i
n
1111(11 1) 2 1 2 {1
(cosh
x
})) 22i
1  i (1  1 )(1  e
1
(1  1 ) i 1
})) {1  i (1  1)(1  e  i cosh( i2

i 1
i
1
 2
n
x1i
1 1
2 i
 2 1

n
1  (11  1)  {1
 i (1  1)(1  e
cosh( 2))}d1 x
1
(1  1 ) i 21 1 {1  i (1  1)(1  e 2i2i cosh( i2 ))}d1
1 1
i
i 1
1

1  0.5  Clean

D  1  0.5  Steg
  0.5  Clean or Steg
 1

0.5

))}d1

xi

 i2

(cosh

1
2 i2

()12

1
) ( pMD  pFA
2

1
)])( EX|Steg [ P(1  0.5)]  EX|Clean [ P(1  0.5
2



ک در آن pMD ،و  pFAب ترتیب احتمهال ،هد کشهف تصهویر
درجشده و احتمال تشخیص تصویر پاک ب ،نوان تصویر درجشده
هستند .همچنین ،توزی تصاویر پاک و درجشده برای میانگینگیری
1
نیز مشاب قسمت قنل ،ب ترتیب توزی گوسی و گوسهی مخلهوط
برای هر پیکسل فرض شده است، .د تقارن پارامترهای دیریکل
 1و   2ک طی روند آمهوزش محاسهن مهیشهوند ،احتمهال

1- Mixture of Gaussian



n

{1  i (1  1)(1  e

 2 1

i 1

1

)(1  1

 1

0.5



i

1

1 1

n
2
x
(1  1) 2 1{1  i (1  1)(1  e 2 i cosh( i2 ))}d1

 1

i 1

1

 1 1

0

در اینجا با استفاده از تقریبهای سهادهکننهده ،تخمینهی از
تاب هدف ب دست آورده و با اسهتفاده از آن به بررسهی ظرفیهت
نهاننگاری و همچنین ارائ یک الگوریتم نهاننگاری میپردازیم.
در اولین تقریب ،با توج ب کوچهکبهودن مقهادیر iهها ،از
جمالت حاصلورب آنها در رابط تاب هدف صرفنظر میشهود.
درنتیج خواهیم داشت:

بر این اساس ،میانگین احتمال خطای نهانکاو ب صورت ()12
محاسن میشود.
= pE



P(1  0.5) 

) P(1  0.5)  (a  bY ) / (a ' b 'Y
1

ک در آن)) ،

xi

 i2

2 i2

(cosh



n

 i (1  e
i 1

= ،Y

1

1

0.5

0

، a ' =  11 1 (1  1 )2 1 d1 ، a =  11 1 (1  1 )2 1 d1
(1  1 ) 2 d1

1 1

1

 1
0.5

1

=  bو . b ' =  11 1 (1  1 ) 2 d1
0

با محاسن این انتگرالها ،رابط ( )13به صهورت ( )14سهاده
میشود:
()14

b
) P(1  0.5)  (1  Y ) / (2  Y
a
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در تقریب دو  ،ازآنجاییک  xiها مستقل هستند ،با اسهتفاده

از قضی حد مرکزی EX|Steg [ P(1  0.5)] 1میتوان نوشت:

]) EX|Steg [ P(1  0.5)]  EY|Steg [(1  bY / a) / (2  Y

برای این منظور از روش بهین سازی الگرانی 3اسهتفاده مهیشهود.
با تشکیل الگرانیین و مشتقگهرفتن نسهنت به  iهها مهیتهوان
نوشت:
n

ک ه در آن ،متغیههر تصههادفی  Yدارای توزی ه گوسههی ب ه صههورت
)  Y ~ N (Y ,  Y2است .با اندکی محاسن
قابل محاسن است:
))  1

()15

)  1)2 } 
1

 ،میانگین و واریانس Y

)  1), i  1,..., n

1

n

n

 i2

i 1

i 1

n

n

1

 i2
1

(Y   i ( i )   i2 (cosh

( Y2   vi2 ( i )    {i4 (cosh
i 1

i 1

1

1

 2
2
2
2
1
})) { i2 e  i (e i  1)2 (2  i (e i  1)(e i  3
i 1 4
n

طنق رابط (  Y2  O( 2 ) ،)15است .لهذا در حهالتیکه
   0توزی  Yب سهمت تهاب وهرب  2میهل مهیکنهد؛ یعنهی
)  fY ( y)   ( y  Yاست .بها ایهن فهرض ،رابطه تهاب ههدف
ب صورت رابط ( )11ساده میشود.
b
b
1 Y
1  Y
a
EY|Steg [ a ] 
2 Y
2  Y
b n 2
1
) i (cosh(  2 )  1
a i 1
i

()11

))  1

1

n

 i2

i 1

1


(2   i2 (cosh

1

n

i

i 1

) i2 (cosh( 2 )  1

اسهههت.

درنتیج  ،دو مسئل بهین سهازی  P1و  P2در رابطه ( )17بها ههم
معادل هستند:
])max EX|Steg [ P(1  0.5
 
P1 : 
1 n
 s.t.
 h3 ( i )  
n i 1


()17

i 1

1

 i2

n

1
)i2 (cosh( 2 )  1

min

i

i 1
P2 : 
n
 s.t. 1 h (  )  
 3 i

n i 1


برای حل مسئل بهین سازی دو  ،رابط ( )17مناسبتر است.
1- Central Limit Theory
2- Impulse Function

 i2

i 1

( 2)  4 (cosh

(L   i2 (cosh

2

i

(ln

2

i


i




حهههل هریهههک از معهههادالت ( ،)18معهههادل حهههل معادله ه
) x ln( x  2)  4 (cosh(1/  i2 ) 1اسهههههههت کههههه ه در آن،
 x  2 / i  3است .برای حل سری ایهن معادله بهرای همه
پیکسلها ،مقادیر تاب معکوس ) y  x ln( x  2با محاسن تاب
در فواصل کوچک در یک جدول ذخیره مهیشهود .بهرای داشهتن
نقط کمین باید مشتق دو تاب هدف نسنت ب  iمثنت باشد؛
درنتیج  ،باید    0باشد .مقدار  نیز از شرط مسئل محاسن
میشود .از طرفی ،بهین احتمهال تغییهر پیکسهل و هزینه تغییهر
پیکسههل بههرای کمینهه کههردن ا،وجههاج جمهه پههذیر رابطهه
))  i  1/ (1  exp(k iبرقرار است ] .[31بها اسهتفاده از ایهن
رابط ه  ،مههیتههوان هزین ه تغییههر پیکسههل را برحسههب  iهههای
محاسن شده در قسمت قنل به دسهت آورد .در ادامه i ،هها به
بزرگترین مقدار آنها نرمالیزه میشود:
()19

طنق رابط ( ،)11تاب هدف ب ازای مقهادیر مختلهف پهارامتر
دیریکله ه  ،تهههابعی نزولهههی از

()18

) ( h3 (i )  n

1



)  1) 

1

n

)i  ln(1/ i  1

الز ب ذکر اسهت که بهرای جلهوگیری از جهه روشهنایی
پیکسل ،هزین افزودن  1برای پیکسلهای بها روشهنایی  255و
افزودن  1برای پیکسلهای با روشنایی صفر برابهر بها بیشهترین
هزین منظور میشود.
 -سهطحی STC

درنهایت ،میتوان بها اسهتفاده از نسهخ سه
] ،[31با پروفایل هزین تعریف شده در رابطه ( )19بهرای درج در
تصاویر استفاده کرد .واریهانس ههر پیکسهل به صهورت واریهانس
نمون ای در یک همسایگی کوچک (مثالً یک بلوک  ) 3  3از آن
پیکسل محاسن میشهود .همچنهین ،به دلیهل پایهداری ،هددی،
بیشین واریانس هر پیکسهل و  1به ،نهوان واریهانس آن پیکسهل
درنظر گرفت میشود.

 -5نتایج و بحث
این بخ ب بررسی رفتهار الگهوریتم پیشهنهادی از نظهر درج در
نواحی مختلف تصویر و ارتناط آن بها توزیه روشهنایی در تصهویر
اختصاص دارد .سپس، ،ملکرد الگوریتم با بهترین الگهوریتمههای
موجود مقایس میشود.
3- Lagrange Optimization

مجله علمی -پژوهشی” پدافند الکترونیکی و سایبری “ ،سال ششم ،شماره  ،3پاییز 7331

88

 -7-5احتمال تغییر پیكسل

 -2-5نهانکاوی

در الگوریتم پیشنهادی ،هزین تغییر پیکسل ب وییگیهای تصویر

در این مقال ب منظور بررسهی ،ملکهرد الگهوریتم پیشهنهادی در
نههرخهههای درج مختلههف ،از روش نهههانکههاوی ذکرشههده در ][48
استفاده شهده اسهت .تصهاویر پوشه اسهتفادهشهده از مجمو،ه
تصاویر  Corelانتخاب شدهاند ] .[43این مجمو ،تصهاویر شهامل
 8185تصویر فشهردهنشهده بها ابعهاد  512×512اسهت .تصهاویر
انتخابشده توسط بردار وییگیهای  12753بعدی  SRMبها q=1
توصیف مهیشهوند ] .[38درنهایهت، ،ملکهرد نههانکهاو براسهاس
میههههانگین احتمههههال خطههههای نهههههانکههههاوی بههه صههههورت

وابست است .تصویر ارائ شهده در شهکل ( -4الهف) دارای تنهو،ی
مناسب ازنظر قسمتهای نهویزی و همهوار اسهت و در ] [29نیهز
ب کار رفته اسهت .در شهکل ( ،)4احتمهال تغییهر پیکسهل بهرای
الگوریتمهای مختلف نشان داده شده است .همانگون ک مشاهده
مههیشههود ،الگههوریتم پیشههنهادی مهها نیههز یههک الگههوریتم وفقههی
محتوامحور است .ب ،نارتی ،احتمال تغییر پیکسل در قسمتهای
نویزی و لن ها بیشتر از قسمتهای هموار تصویر است .همچنین،
با توج ب شهناهت رفتهار الگهوریتم پیشهنهادی به  ،MGانتظهار
میرود کارایی این دو الگوریتم نیز مشاب هم باشند.

الف) تصویر پوش

ب)

HUGO

ج)

 PE  min pFA ( pMD  pFA ) / 2سههنجیده مههیشههود .احتمههال
خطای ذکرشده در شکل ( ،)5میانگین  10بهار اجهرای الگهوریتم
نهانکاوی ] [48با تنظیمات پی فهرض اسهت .همهانطورکه در
] [31نشههان داده شههده اسههت، MG ،ملکههرد بهتههری نسههنت ب ه
 HUGOدارد .در ایههن بررسههی، ،ملکههرد الگههوریتم پیشههنهادی را
نسنت ب بهترین الگوریتم های موجود میسنجیم .همانگونه که
انتظار میرفت، ،ملکرد الگوریتم پیشهنهادی ،مشهاب  MGاسهت.
مشاهده میشود ک همچنان ،ملکهرد الگهوریتم S-UNIWARD
بهتر از سایر الگوریتمها است .النت باید توج کرد ک ساختار تاب
ا،وجاج استفادهشده در  S-UNIWARDپیچیدهتر اسهت و رابطه
بین پیکسلهای مجاور را درنظر میگیرد؛ درحالیک در الگوریتم
پیشنهادی ،پیکسلهای پوش مسهتقل از ههم فهرض شهدهانهد.
درنتیج  ،استفاده از مدلهای پیچیدهتری بهرای توصهیف تصهویر
2
پوش  ،مانند توزی گوسی توم  1یا استفاده از زنجیهره مهارکوف
(ک همنستگی بین پیکسلهای مجاور را نیز درنظهر مهیگیرنهد)
میتواند ب تولید الگوریتمهای نهاننگاری بهتر بینجامد.

S-UNIWARD

شكل ( :)5میانگین احتمال خطای نهانکاو
ج) MG

د) الگوریتم این مقال

LDA-G

شكل ( :)9مقایس احتمال تغییر پیکسل برای الگوریتمهای نهاننگاری
مختلف .مقادیر احتمال درج در بازه ] [0,1/3هستند و تیرهترین نقاط
مشخصکننده احتمال درج  1/3هستند و روشنترین نقاط احتمال درج

صفر را نشان میدهند.

PE

برحسب نرخ درج 

برای الگوریتمهای مختلف .نمودارهای مربوط ب  LDA-Gو  MGتقریناً
منطنق شدهاند.

 -3-5بررسییی ویژگیییهییای دیییداری الگییوریتم
پیشنهادی
در این قسمت ،قصد داریم افت کیفیت تصویر و تغییهرات آمهاری
1- Jointly Gaussian
2- Markov Chain
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آن را در ا ر درج توسط الگوریتم پیشنهادی بررسی کنیم .نسهنت
مقدار بیشهین سهیگنال به نهویز PSNR ،نامیهده مهیشهود که
بیانکننده افت کیفیت ناشی از درج در تصویر است؛ ایهن مهالک
برای تصویر پوش  ICو تصویر درجشده  ISبدینصهورت تعریهف
میشود ].[49
PSNR( IS , IC ) 

()20

1 n
}] 10{log10 [ Max P 2 ]  log10 [  ( IS (i)  IC (i)) 2
n i 1

ک در آن Max P ،بیشین روشنایی پیکسلهها اسهت که بهرای
تصاویر خاکستری -8بیتی برابر  255است .در شهکل ( ،)1رابطه
میانگین  PSNRو درج نسنی  برای الگوریتمهای مختلف نشان
داده شده است .این میانگین روی  100تصویر گرفت شده است.

()21

} C( )  {Sup( ) :1  h( pE ( ))  

ک در آن h( x) ،نشاندهنده آنتروپی باینری اسهت و به صهورت
) h( x)   x ln( x)  (1  x) ln(1  xتعریف میشود .احتمهال
خطای نهانکهاو ،هددی در بهازه  0  PE  0.5اسهت .نههانکهاو
درصورت دریافت تصاویر با درج صفر ،ب صهورتی کهامالً تصهادفی
تصمیم میگیرد و  PEدر این حالت ب مقدار بیشین خود یعنهی
 0/5میرسد .آنتروپی باینری در بازه ) (0,0.5تابعی یکبه یهک از
 PEاست .درنتیج  ،دو تعریهف ( )21و ( )22از ظرفیهت ،معهادل
یکدیگرند .در رابط ( 1  0.5  h1 (1   ) ،)22است.
()22

}C(1 )  {Sup( ) :1/ 2  pE ( )  1

و

رابط ظرفیت نهان نگاری بها وییگهی ههای تصهویر پوشه
الگوریتم درج را می توان از این تعریف استخراج نمود .با توج به
رابط ( )22و روش پیشنهادی ایهن مقاله  ،ظرفیهت نههاننگهاری
ب صورت رابط ( )23محاسن میشود .این رابط نشهان مهیدههد
ک مقدار داده امن ب پراکندگی تصویر پوشه  ،انهدازه تصهویر و
الگوریتم درج وابست است .همچنین ،در دو حالت حدی   0
و   2  ابها نهانکاو بیشین است و این به معنهی امنیهت
کامل است .این دو حالت ب ترتیب نشاندهنده تصویر بدون درج و
تصویر بسیار نویزی هستند.
1/ 2  pE ( )  1 

شكل ( :)6میانگین  PSNRبرحسب نرخ درج برای روشهای مختلف.
نمودارهای  LDA-Gو  MGتقریناً منطنق شدهاند.

همانگون ک مشاهده مهیشهود ،بهرای همه الگهوریتمههای
بررسی شده ،کیفیت تصاویر پس از درج ب روش پیشنهادی افهت
زیادی نخواهد کرد .همچنین، ،ملکرد الگوریتم پیشنهادی ازنظهر
 ،PSNRمشههاب الگههوریتم  MGو انههدکی وههعیفتههر از الگههوریتم
 S-UNIWARDاست.

 -9-5ظرفیت نهاننگاری
همانگون ک در شکل ( )5مشهاهده مهیشهود ،احتمهال خطهای
نهانکاو  PEتابعی نزولی از نرخ درج نسنی  است .درصورتیک
سطح مشخصی از کشفپذیری قابل تحمل باشد تا جایی میتوان
در یک تصویر درج کرد ک ابها نههانکهاو در مهورد درج از ایهن
سطح قابل تحمل کمتر نشود؛ مقدار داده قابل درج در این سهطح
آستان را ظرفیت نهاننگاری مهینهامیم .ظرفیهت نههاننگهاری را
ب طور دقیقتر ب این صورت تعریف میکنیم:
تعریف :یک سیستم نهاننگاری را -امن مینهامیم هرگهاه،
فاصل ابها نهانکاو از حالت بیشین کمتر از  باشد .بر این اساس،
ظرفیت نهاننگاری برای هر الگوریتم درج ب صورت ( )21تعریهف
میشود.

b
Y
1
1/ 2  ( a
 ) / 2  1
2  Y
2
1

()23

1

)  1)   2
2

i

n

(  i2 (cosh
i 1

ک ه در آن  2  81 / (1  2b / a  41 ) ،اسههت .همچنههین ،از
آنجاییک رابط با فرض س  -سطحیبودن درج به دسهت آمهده
n

است ،شرط   h3 ( i )  nنیز بایهد برقهرار باشهد .از ایهنجها
i 1

می توان قضی ریش دو ظرفیت نهان نگاری را نتیج گرفهت که
ب آن اشاره نمیکنیم .این نتیج مشاب نتیج ای است که تحهت
،نوان قانون ریش دو برای ظرفیت نهاننگاری براسهاس تعریهف
کاچین ] [4مطرح شده است ] .[10طنق این قضهی  ،میهزان کهل
داده امن برابر )) m(n)  n  O( n ln(nاسهت؛ بنهابراین ،بها
افزای ابعاد تصویر ،نمیتوان با نرخ قنل در تصویر درج کرد.

 -5-5هزینه درج در تصویر
در بخ  4دیدیم ک احتمال خطای نهانکاو ،برحسهب تهابعی از
واریانس و میزان درج در پیکسلهای تصهویر تغییهر مهیکنهد .در
رابط ( ،)24هزین درج در تصویر ب گون ای تعریف شده است ک
هرچ مقدار این تاب کمتر باشد ،ابها نهانکاو افزای مییابد.
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n

)IC   i2 (cosh(1/  i2 )  1

()24

i 1

()29

)  2)  g ( 

2



(ln

1
2

y

برای مستقل شدن این تاب از الگوریتم درج ،مقدار بهین این

از آنجههاییک ه ) g ( xتههابعی اکیههداً نزولههی اسههت ،معادل ه
 g ( x)  cteتنها یک نقط جواب دارد و میتوان نوشت:

میکنیم .بر این اساس ،مقدار بهین این تاب ب ازای هر نرخ درج،

f  ( x)  g '( x) fY ( g ( x)) ;0  x  2 / 3

تههاب را بههرای الگههوریتم پیشنهادشههده در بخ ه

قنههل ،محاسههن

تنها وابست ب واریانس پیکسلهای تصهویر اسهت .بها جایگهذاری
رابط ( )18در رابط ( ،)24هزین درج در تصویر ب صورت رابطه
( )25محاسن میشود.
1 n
2
) i ln(   2
2 i 1
i

()25

()30

توزی واریانس پیکسلها ب صورت آماری محاسن میشود .در
شکل ( ،)7تاب چگالی احتمال واریانس برای  100تصویر با ابعهاد
 ،512×512ب صورت تجربی رسم شده است.

IC 

با درنظرگرفتن یک توزی آماری برای واریهانس پیکسهلهها،
مقدار هزین درج در تصویر و نرخ درج قابلمحاسن است .با حذف
 ، می توان رابط این دو متغیر را با یکدیگر یافت .بدین منظور،


هزین درج در تصویر نرمالیزهشده و نرخ درج برحسب توزیه

محاسن شده است .در روابط ( i )21-33ها نمونه ههای ایهن
متغیر تصادفی هستند؛ از آنجاییک تعداد پیکسهلههای تصهویر
ب اندازه کافی زیاد اسهت ،میهانگین نمونه هها تقریهب مناسهنی از
میانگین آماری است.
1
1 1 n
2
IC 
)  i ln(  2
n
2 n i 1
i

()21

ICn 

1
2

x ln(  2) f  ( x)dx

2
x
1 n
 h3 (i )   h3 ( x) f  ( x)dx
n i 1

()27



با توج ب رابطه ) ، 2 ln( 2  2)  4 (cosh( 12 )  1






تابعی از متغیر تصادفی   2است .برای محاسن  ICnو  ، تاب
چگالی احتمال متغیر تصادفی  را در دو مرحل برحسهب تهاب
چگالی احتمال   2قابل محاسن است .در مرحل اول داریم:
)  1 ; 2  0 

()28

;y0

2



1
2





1

f 2 
 ln(( y  1)  y 2  2 y ) 





(y  cosh

fY ( y ) 

) y  2 y ln(( y  1)  y  2 y
2

2

در مرحل دو  ،از روی تاب چگالی احتمال متغیر تصادفی ،Y
تاب چگالی احتمال  را مییهابیم .رابطه بهین ایهن دو متغیهر
تصادفی ب صورت رابط ( )29است.

شكل ( :)1تاب چگالی احتمال تجربی واریانس پیکسلها

حال با استفاده از توزی تجربی واریانس و روابط فوق ،رابطه
هزین درج در تصویر و نرخ درج را ب دست میآوریم .همهانگونه
ک در شکل ( )8مشاهده میشود ،رابط این دو متغیر به صهورت
تابعی دو وابط ای است .این رابط با انطناق دو چندجمل ای بهر
شکل ( )8تخمین زده شده است.
1 2
2
3

6.7 10   3 10   6.110 ;  0.45
ICn ( )  
2
2
;  0.45

8.6 10   9 10

ب کمک این تقریب و تعریف ظرفیت در بخ قنل و تعریف
ظرفیت در رابط ( ،)23می توان رابط داده امن با ابعاد تصهویر را
ب صورت ب اینصورت بررسی کرد:
IC ( )   
1 2
2
3

n(6.7  10   3  10   6.1 10 )   ;   0.45

2
2
;  0.45

n(8.6  10   9  10 )  
1

  O( )  m(n)  O( n ) ;   0.45


n

1
  O( )  m(n)  O(1) ;  0.45

n


نتیج این بررسیها نشان میدهد ک برای سطوح امنیت باال
(مربوط ب نرخهای درج کمتر از  ،) 0.45 bppمیزان داده امن با
ریش دو ابعاد تصویر رشد میکند .این وییگهی نتهایت تحقیقهات
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قنلی ] [11 ]-[9را تایید میکنهد .در ،هین حهال ،بهرای سهطوح
امنیت پایینتر (مربوط ب نهرخههای درج بیشهتر از ) 0.45 bpp
محدودیت بیشتری وجود دارد؛ تا جاییک با افزای ابعاد تصهویر
نمیتوان اطال،ات بیشتری در تصویر درج کرد.
از طرفی در ] ،[10قانون ریش دو تنها بها فهرض  βکوچهک
ا نات شده است؛ درحالی ک در بررسی فعلی ،برقراری این وییگی
تا نرخ درج  0.45 bppنشان داده شهده اسهت .همچنهین ،وییگهی
ذکرشده برای نهرخ درجههای بهاال ،وییگهی مهمهی اسهت که در
تحقیقات قنلی ب آن اشاره نشده است .این نکت میتواند برتهری
تحلیل ارای شده در این مقال را تایید کند.

با فرض  LSBMبودن مکانیسم درج ،نرخ تغییرات به صهورت
رابط ( )33تقریب زده میشود؛ درنتیج  ،مشاب قسهمت قنهل بها
استفاده از توزی  محاسن میشود.
n

()33

CR   i / n   xf  ( x)dx
i 1

درنهایت با حذف  ، رابط  PSNRو  ICnمطابق شکل ()9
ب دست میآید .همانگون ک مشاهده میشود ،تصاویر بها هزینه
درج باالتر ،دارای  PSNRکمتری هستند و کیفیتشان در ا ر درج
بیشتر افت میکند .درنتیج  ،تاب هزین تعریفشهده ،حساسهیت
مناسنی نسنت ب افت کیفیت ناشی از درج دارد.

 -6نتیجهگیری

شكل ( :)1تغییرات هزین درج در تصویر برحسب نرخ درج

شكل ( :)3تغییرات  PSNRبرحسب هزین درج در تصویر

هدف از تعریف هزین درج در این بخ  ،بررسهی حساسهیت
تاب هزین تعریفشده به تغییهرات کیفیهت تصهویر پهس از درج
است .از آنجاییک مکانیسم درج ب صورت  1فرض شده است،
رابط  PSNRب صورت رابط ( )31ساده میشود:
()31

]PSNR  10  log10 [Max P2 ]  10  log10 [CR

ک در آن CR ،بیانکننده نرخ تغییرات در تصویر است و ب صورت
رابط ( )32تعریف میشود:
()32

1 n
])  [ IS (i)  IC (i
n i 1

ک در آن  [n] ،تاب ورب است.

CR  1 

در این مقال  ،ب دننال بررسهی ارتنهاط هزینه تغییهر پیکسهل بها
ظرفیت نهاننگاری و قابلیت کشف آماری بودیم .یافتن این رابط ،
مسئل مهم حلنشدهای در نهاننگاری است .با مدلسازی نهانکاو
توسط مدل مووو،ی  ،LDAمعیاری از قابلیت کشف آماری ارایه
کردیم .برای یافتن این معیار ،تصویر پوش را به صهورت نرمهال
چندمتغیره مهدل کهردیم .همچنهین ،بها اسهتفاده از ایهن معیهار،
تعریفی جدید از ظرفیت را بیهان نمهوده و رابطه آنرا بها هزینه
تغییر پیکسل بررسی کهردیم .بها ایهن تعریهف از ظرفیهت ،رابطه
ظرفیت با ابعاد تصویر پوش (ک در نهاننگاری ب قهانون ریشه
دو  ،معروف است) تایید شد .همچنین ،رابط بین هزینه تغییهر
پیکسل با قابلیت کشهف آمهاری را بها ارایه الگهوریتمی مناسهب،
ب دست آوردیم .ایهن الگهوریتم براسهاس بیشهین کهردن احتمهال
خطای نهانکاو( ،ب ،نوان معیار قابلیت کشف آماری) هزین تغییر
پیکسل را محاسن و در تصویر درج میکند .ایهن الگهوریتم ،یهک
الگوریتم وفقی محتوامحور است و ،ملکردی مشاب الگوریتم MG
دارد .با استفاده از توزی الپالس برای پیکسلها بهنودی در حدود
 %0/5نسنت ب  MGحاصل میشود .النت ،ملکهرد آن از بهتهرین
الگههوریتم موجههود ،یعنههی  S-UNIWARDک ه فاقههد زیرسههاخت
تحلیلی مورد نظر مقال است ،وعیفتر است .الز به ذکهر اسهت
ک هدف این مقال  ،ایجاد رابط ای بهین هزینه تغییهر پیکسهل و
قابلیت کشف آماری بود .النت ب نظر میرسد ک دسهتیهابی به
الگوریتمهای نهاننگاری قویتر با استفاده از مدلهای بهتر بهرای
تصویر پوش  ،قابل حصول است .با اسهتفاده از مهدل نههانکهاو،
مع یاری برای هزین درج در تصویر اری کرده و رابط این معیار را
با نرخ درج و  PSNRبررسی کردیم .بهرای الگهوریتم پیشهنهادی،
رابط ظرفیت نهاننگاری را با ابعاد تصویر بررسی کرده و مشاهده
شد ک قانون ریش دو ظرفیت نهاننگاری بهرای نهرخههای درج
باال ،برقرار نیست .برای ادام این مسیر با مهدلههای مناسهبتهر
پوش میتوان ب نتایت جدید و بهنودهایی رسید.

7331  پاییز،3  شماره، سال ششم،“  پژوهشی” پدافند الکترونیکی و سایبری-مجله علمی
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ABSTRACT
Statistical detectablity of a steganalyser declares its ability to distinguish between cover and stego images. Optimum steganographer must be designed to confuse the corresponding steganalysers in detecting
stego images. Thus, designing a steganographic algorithm based on reducing statistical detectability is of
great importance. Unfortunately establishing a perfect relation between pixel cost and statistical detectability is still an open problem. In this paper, we have modelled steganalyser by special graphical models,
called topic models, to estimate the error rate of a steganalyser in terms of the steganographic pixel cost.
Morover, we have redefined the steganographic capacity and pixel cost based on such models. It is also
shown that the new critera are compatible with classical ones, like PSNR. Then, an algorithm is designed as
per such criteria. It is shown empirically that the presented algorithm is comparable to the best analytically
designed algorithms presented so far. It is worth mentioning that the paper is focused on establishing a
mathematical basis for the relation between the steganalyzer error and pixel cost and not improving the current algorithms. Nonetheless, as compared to the rivals, a small improvement, about 0.5% in steganalysis
error, has also been achieved.

Keywords: Steganography, Steganalysis Model, Capacity, Pixel Cost, Statistical Detectability, Topic
Models
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