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یک روش جدید برای نهاننگاری تصاویر به کمک تبدیالت موجک
2

محسن شاهرضایی ،*1نوید رزمجوی

 -1استادیار -2 ،دانشجوی دکتری ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)
(دریافت ،09/10/11 :پذیرش)09/12/11 :

چکیده
در عصر حاضر ،به موازات گسترش فناوری در زمینههای مختلف و امکان شدن انجام کارهای مختلف از راه دور و با استفاده از شبکههای
داخلی و اینترنت ،مشکالتی نیز کنار این فناوریها بهوجود آمده است .از جمله این مشکالت میتوان به حفظ امنیت اطالعات در زمان ارسال
و دریافت برای جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز اشاره کرد .پنهاننگاری ،علم پنهانسازی و پوشاندن اطالعات مورد نظر با بیشترین میزان
دقت به امنیت ،جهت انتقال امن اطالعات بین نقاط موردنظر است ،به طوری که حتی در صورت دستیابی افراد غیرمجاز به اطالعات ،امکان
دستیابی به دادههای پنهان وجود نخواهد داشت .در پنهاننگاری دو ویژگی مهم وجود دارد .اول اینکه تعبیه اطالعات نباید تغییرات قابل
توجهی در محیط میزبان ایجاد کند و دوم اینکه خواص آماری پوشانه و پیام تا حد امکان به هم نزدیک باشند تا عمل پنهاننگاری بهتر انجام
گیرند .هدف اصلی در این مقاله ارائه یک روش جدید بر اساس تبدیالت موجک برای رسیدن به یک روش پنهاننگاری مناسب است .در این
روش ،بر اساس تبدیالت موجک ،تصاویر رنگی موردنظر برای پنهاننگاری در تصاویر دیگری نهاننگاری میشوند که بهصورت عادی قابل
مشاهده نیستند و برای مشاهده آن به کلید آن نیاز خواهد بود .نتایج شبیهسازی نشاندهنده کارایی باالی روش پیشنهادی است.
كلیدواژهها :احراز هویت ،نهاننگاری ،تصویر دیجیتال ،تبدیل موجک ،روش تجزیه مقدار تکین

 -8مقدمه

8

امروزه با توسعه فناوریهای چندرسانهای ،سیستمهای
چندرسانهای دیجیتال برای استفاده در مقیاس وسیعی از
برنامههای کاربردی مورد استفاده قرار گرفته است .در میان برنامه
های کاربردی مختلف ،برنامههای افزایش امنیت اطالعات و احراز
هویت به دلیل ضرورت امنیت اطالعات چندرسانهای به عنوان
یکی از مهمترین بحثها در این حوزه شناخته شده است.
نهاننگاری دیجیتال بهعنوان یک روش محافظت چندرسانهای،
فرآیندی است که اطالعات دیجیتال (عالمت) را بهصورت یک
تصویر مخفی یا جاسازی میکند .سپس ،تصویر جاسازی شده
میتواند از محصول با نهاننگاری شده برای اهداف امنیتی مانند
تضمین انتقال مخفی اطالعات و حل و فصل مالکیت کپیرایت
استفاده کرد.
به طورکلی ،یک سیستم نهاننگاری شده دیجیتال خوب باید
دارای ویژگیهایی مانند امنیت ،مقاوم بودن در برابر دیکد کردن
توسط هکرها ،مقاومت در برابر حذف راحت آن ،حساسیت پایین

باشد [ .]1-2با این وجود ،در بیشتر برنامههای کاربردی
نهاننگاری ،انواع مختلفی از مشکالت مانند امنیت پایین ،قابلیت
کم ،احراز هویت ضعیف و غیره پیش میآید و باعث ایجاد
محدودیت در فرایند کاربرد فناوریهای نهاننگاری میشود.
بیشتر روشهای نهاننگاری بر اساس تصاویر خاکستری انجام
میشود .این مورد باعث شده است تا به تازگی عالقه محققان به
نهاننگاری تصاویر رنگی افزایش یابد .در نهاننگاری تصاویر ،سه
مولفه ظرفیت ،شفافیت و مقاومت مشخصه های اصلی بوده و با
توجه به دو مولفه ،آنگاه مولفه بعدی را با توجه به کاربرد پیدا می
نمایند .در حال حاضر ،روشهای نهاننگاری را میتوان به دو
دسته اصلی از جمله روش حوزه مکان و روش حوزه تبدیل
تقسیمبندی کرد .روش حوزه مکان ،دادهها را با تغییر ارزشهای
پیکسل تصویر اصلی در فضای تصویر طبیعی نهاننگاری میکند،
اما روش حوزه تبدیل این کار را در ضرایب دامنه تبدیل انجام
میدهد.
استفاده از روش نهاننگاری در حوزه مکان ،روشی ساده است
که دارای پیچیدگی کمتر بوده و اجرای آن آسانتر است .از جمله

* رایانامه نویسنده مسئولmshahrezaee@alumni.iust.ac.ir :

روشهای بر پایه حوزه مکان ،میتوان به روش بیت کم ارزشترین
( ،]3-4[ ) LSBروش بر پایه همبستگی ( ]5-6[ )CBTو روش
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کدگذاری پیشبینی شده ( ]7[ )PCاشاره کرد.
با این وجود ،این روشدر برابر حمالت اعمالی بر روی تصاویر
بسیار ضعیف و شکننده است .مزیت اصلی روشهای دامنه تبدیل

تجزیه مقدارتکین یک روش تجزیه ماتریس بهینه بر اساس
کمترین مربعات است .این روش حداکثر انرژی را در چند ضریب
شامل میشود.

در این است که در مواجهه با اعوجاج طبیعی تصویر ،برتری قابل

از آنجا که تجزیه مقدارتکین میتواند با تغییرات در آمار

مقایسهای نسبت به روش مبتنی بر دامنه فضایی دارد .از سوی

محلی یک تصویر سازگار باشد ،طرحهای نهاننگاری با این روش

دیگر ،روشهای بر پایه حوزه تبدیل ،مدوالسیون ضرایب دامنه

معموال توانایی زیادی دارند .بسیاری از روشهای نهاننگاری

عمل نهاننگاری را انجام میدهند؛ به عبارت دیگر ،این روش در

مبتنی بر تجزیه مقدارتکین دادهها را با بهبود مقادیر تکین

برابر خطرات احتمالی مانند اعمال فیلتر و اعوجاج هندسی و

جاسازی میکنند.

غیره ،مقاوم هستند .از جمله این روشها میتوان به روش تبدیل
کسینوسی گسسته ( ،]4-9[ )DCTتبدیل موجک گسسته
( ]11-11[ )DWTو روش تجزیه مقدار تکین (]12[ )SVD
اشاره کرد .این روشها دارای مقاومت بیشتری در برابر حمالت
میباشند.

یکی از خواص ریاضی جذاب  SVDاین است که تغییرات
اندک بر روی مقادیر تکین ،ویژگیهای بینایی تصویر پوشش
دهنده را تحت تاثیر قرار نمیدهد که به نوبه خود باعث میشود
روش نهاننگاری به سمت نتیجهای مقاومتر سوق پیدا کند .از
اینرو ،بسیاری از فنون تصویربرداری بر اساس این دو روش

تبدیل موجک گسسته یکی از روشهای محبوب حوزه تبدیل
است که میتواند در نهاننگاری تصاویر مورد استفاده قرار گیرد.
در این روش ،تصویر ورودی به چهار باند تقسیم میشود و
میتواند با استفاده از تعبیه دادهها در تمامی فرکانسها برای
اهداف نهاننگاری تصاویر به کار رود .این روش ممکن است در
بعضی موارد یک تصویر بهینه از تصویر دادهشده را ایجاد نکند.
اگر چه روش بر پایه تبدیل موجک گسسته میتواند مشکل
عدم مقاومت در برابر حمالت هندسی مانند تغییر مقیاس،
چرخش ،انتقال و مشابه آنها را حل کند ،اما مسئله این است که
چنانچه در این حالت تغییری در ضرایب تبدیل ایجاد شود ،تاثیر
آن بر روی کل تصویر خواهد بود.
در سالهای اخیر ،روشی بهنام روش تجزیه مقدارتکین
( )SVDبا توجه به ثبات خوبی که در پردازش سیگنال دارد ،در
طراحی نظری نهاننگاری مورد توجه قرار گرفته است .روش

تبدیل انجام میپذیرند [.]15-13
از آنجا که استفاده از روش  SVDبرای نهاننگاری از لحاظ
محاسباتی پیچیده میباشد ،در این مطالعه به ارائه روشی ترکیبی
شامل روش  DWTو  SVDبرای از بین بردن معایب این دو روش
و استفاده از محاسن دو روش بیان شده خواهیم پرداخت؛
بهعبارت دیگر ،دستیابی به روشی با عملکرد بهتر و نیاز به
محاسبات کمتر.
در روش پیشنهادی ،پس از تجزیه یک مرحلهای  DWTبر
روی تصویر پوشش به چهار زیرباند ،ما  SVDرا فقط به دو زیرباند
فرکانس پایین و باال (نه کل آن) اعمال میکنیم و نهاننگاری را
در مقادیر تکین زیرباندهای بیانشده تعبیه میکنیم تا ویژگیهای
غیرقابل مشاهده بودن و مقاوم بودن تامین شوند .در شکل (،)1
الگوریتم کلی سیستم پیشنهادی نشان داده شده است:

شکل ( :)8نمودار کلی الگوریتم نهاننگاری پیشنهادی
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طبق توضیحات باال مشاهده میشود که روش ما نسببت
به روشهای مشبابه ببه محاسببات  SVDکمتبری نیباز دارد
بببهعببالوه ،بببر خببالف بس بیاری از الگببوریتمهببای مبتن بیبببر
 ،DWT-SVDکه مقادیر تکین نهاننگاری را در مقادیر تکبین
تصویر پوشش تعبیه مبیکننبد ،روش مبا ببهطبور مسبتقیم
نهاننگاری را در مقادیر تکین تصویر پوشش تعبیه میکند تا
کیفیت تصویر در حد باالتری باقی بماند.
ساختار ادامه مقاله به این ترتیبب اسبت :در بخبش دوم
مبانی نظری تبدیل موجک گسسبته و مفهبوم زیربانبدکردن
آن مطرح شده است ،در بخش سبوم در مبورد مفهبوم روش
تجزیه مقدار تکین و کاربردهبای آن در نهباننگباری تصبویر
بحث شده است و در بخبش چهبارم روش پیشبنهادی ارائبه
شده برای نهاننگاری ارائه شده است .در بخش پنجم نتبایج
آزمایشها و ارزیابیها نشان داده شبده و بباالخره در بخبش
ششم جمعبندی کلی مسئله ارائه شده است.

 -2تبدیل موجک گسسته
تبدیل موجک گسسته ( )DWTیکی از روشهای محبوب در

پردازش تصویر است کبه مبیتوانبد در کاربردهبای مختلبف
مانند فشردهسازی ،کباهش نبویز و کاربردهبای دیگبر مبورد
استفاده قرار میگیرد .در واقع DWT ،یک نمونبه گسسبته از
تبدیل موجک است.
از آنجاییکه روشهای  DWTدارای تفکیکپذیری زمبانی
هستند ،نسبت به تبدیل فوریبه دارای برتبری هسبتند :ایبن
روش اطالعات مربوط به مکان و فرکانس را ذخیره میکنبد.
ساختار اصلی  DWTبر اساس تجزیه و تحلیل چند وضبوحی
است که تصویر را در کانالهای فرکانس و پهنای بانبد ثاببت
در مقیاس لگاریتمی تجزیه میکند.
با استفاده از  ،DWTیک تصبویر ورودی را مبیتبوان ببه
چهار زیر باند شامل  ،HL ،LH ،LLو  HHتقسیم کرد HH .در
سطح  1دامنه  DWTقرار میگیرد .در اینجبا  ،HL ،LHو HH
ضرایب کوچک موجک را در نظر میگیرنبد ولبی  LLشبامل
ضرایب اصلی نشان داده میشود .بهعبالوه ،سبطوح مختلبف
تجزیه میتوانند دوباره برای زیر باند  LLتجزیه شوند .در این
حالت ،تجزیه تا جایی ادامه خواهد یافت که به تعداد سطوح
در نظر گرفتهشده توسط روش برسیم.

شکل ( :)1نمودار دو سطح از تجزیه به روش تبدیل موجک
برای ماتریسهای مستطیلی بسط یافت [.]16

 -3روش تجزیه مقدارتکین
به تازگی ،استفاده از روش تجزیه مقدارتکین ( )SVDبهعنوان
ابزاری جهت نهاننگاری تصاویر مورد استفاده قرار گرفته است.
 SVDدر ابتدا برای ماتریسهای مربعی به طور مستقل توسط
بلترامی 1در سال  1473و همچنین توسط جردن 2در سال 1474
معرفی شد .این روش بعدها در دهه  1931توسط اکارت و یانگ

3

این روش بهعلت نیاز به روشهای عددی پیچیده ،به عنوان
ابزار محاسباتی ،تا دهه  1961مورد استفاده قرار نگرفت .در
سالهای بعد ،ژن گلوب 4روشی سودمند و عملی برای حل
اینگونه مسائل در کاربردهای مختلف نشان داد [ SVD .]17از
جمله مفیدترین ابزار جبرخطی با کاربردهای مختلف از جمله
فشردهسازی تصاویر [ ]21-14و نهاننگاری [ ]24-22و دیگر

1

Beltrami
Jordan
3
Eckart and Young

زمینه های پردازش سیگنال [ ]27-25است.

2

Gene Golub

4
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که در آن k=1,2 ،نشاندهنده زیرباندها است.

روش  SVDبر روی ماتریس تولید شده برای یافتن مقادیر
تکین اصالح شده اعمال میشود .این مقادیر تکین با جزء
شناختهشده ترکیب میشود تا تصویر نهاننگاری شده بهدست
آید .برای بهدست آوردن تصویر اصلی در این حالت ،نیاز به
گرفتن معکوس فرآیند داریم.

بعد از آن ،تصویر نهاننگاری شده به دو بخش تقسیم
میشود ،یعنی

2

 W W 1 Wکه

k

 Wنیمی از تصویر
1

نهاننگاری شده را توصیف می کند .در اینجا ،با استفاده از

W

2

روش  SVDیک روش عمومی و محبوب برای حل مسائل
کمترین مربعات ،تحلیل چند متغیره برای محاسبه شبه معکوس
یک ماتریس توصیف میکند .تصاویر در واقع یک ماتریس با

و  ،Wمقادیر تکین  HLو  LHاصالح شده و سپس روش تجزیه
مقدارتکین بر روی آنها به شرح زیر اعمال میشود:
() 3

ورودیهای غیر منفی اسکالر است .یک تصویر با اندازه  m × mرا

() 1

U S V
K
W

 W

S

1

که در آن α ،فاکتور مقیاس را توصیف میکند.

در نظر بگیرید .برای یافتن  SVDاین تصویر میتوان از فرمول زیر
بهره برد.

KT
W

K
W

K

K

توضیح آنکه در این مرحله ،کلیه مقادیر تکین تصویر با
استفاده از یک ضریب ثابت که با نام عامل مقیاس تعریف میشود،

A  USV T

تغییر مقیاس یافته و با مقادیر تکین تصویر نهاننگاری شده

) S  diag (i

ترکیب شده و نتیجه حاصل با مقادیر تکین تصویر اصلی جایگزین

i  1,..., n

می شوند.

که در آن S ،یک ماتریس قطری شامل مقادیر تکین است که
بهصورت نزولی مرتب شده است و  Uو  Vماتریسهای متعامد را

توجه شود که،

K

 Wدر اصل برای بهروزرسانی فرمول

برای دو زیربخش تصویر نهاننگاری استفاده میشود.

توصیف می کنند.

فاکتور مقیاس میتواند برای کنترل استحکام نهاننگاری

ستونهای  Vشامل بردارهای تکین سمت راست و ستونهای
 Uشامل بردارهای تکین سمت چپ میباشند .با استفاده از روش
 SVDبرای نهاننگاری تصویر SVD ،هر بلوک یا تصویر پوشش
مییابد و سپس مقادیر تکین را برای نهاننگاری توسعه میدهد.

استفاده شود .در ادامه ،نحوه دست یافتن به ضرایب موجک
اصالح شده نشان داده شده است.

A *K  U K SWKVWKT

() 4

و در نهایت ،با استفاده از روش معکوس موجک ( )IDWTبا

 -4روش پیشنهادی برای نهاننگاری بهروش

ضرایب  DWTاصالح شده و ضرایب  DWTبدون تغییر ،میتوان

تركیبی تبدیل موجک گسسته و روش تجزیه

تصویر نهاننگاری شده را بهدست آورد.

مقدارتکین

 -2-4استخراج تصویر نهاننگاریشده

در ادامه دو مرحلهای که در روش پیشنهادی برای نهاننگاری

در ابتدا تبدیل موجک یکسطحی از نوع هاار برای تجزیه

تصویر مورد استفاده قرار گرفتهاند ،توضیح داده خواهند شد .این

تصویر نهاننگاری شده به چهار زیرباند ()HH ،HL ،LH ،LL

مطالعه دو مرحله ای برای نهاننگاری عبارتند از :تعبیه نهاننگاری

استفاده میشود .پس از آن ،روش تجزیه مقدار تکین بر روی

و استخراج نهاننگاری که در ادامه به توضی آنها خواهیم

زیرباندهای  LHو  HLاعمال میشود.

پرداخت.

() 5

 -8-4تعبیه نهاننگاری تصویر

پس از آن فرمول زیر اعمال میشود:

در ابتدا تبدیل موجک یکسطحی از نوع هاآر ( )Haarبرای تجزیه
تصویر پوشش  Aبه چهار زیر-باند ( )HH ،HL ،LH ،LLاستفاده
میشود .پس از آن ،روش تجزیه مقدارتکین بر روی زیر باندهای

*KT

AW*K  U *K SW*KV

()6

KT
W

U S V
*K
W

K
W

*K

D

پس از آن تصویر نهاننگاریشده میتواند از طریق زیرباند

 LHو  HLاعمال می شود.
() 2

KT

A U S V
K

K

K

Scale Factor

1
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توجه شود که اندازه فیلتر هم برای میانگین و هم میانه

توسط معادله زیر استخراج و بازیابی شود:

D *K  UWK SW*KVWKT

() 7

پس از آن ،نیمی از تصویر نهاننگاری شده براساس
فرمولهای ( )3و ( )7بهصورت زیر استخراج میگردد:
) ( D *K  S K

() 4


در نهایت با ترکیب نتایج

دستور

*2

*K

برابر 13×13در نظر گرفته شده و شدت نویز گاوسین برابر با
 %75انتخاب شده است.
از نتایج مشاهده میشود که روش پیشنهادی تا حدودی در
برابر تعدیل هیستوگرام مقاوم است .شکلهای ( )2-3بهترتیب



*K

W

 ،Wتصویر نهاننگاری شده از

 W * W 1* Wاستخراج میشود.

تصویر نهاننگاری شده و اطالعات موجک را برای دو تصویر نمونه
نشان میدهند .از نتایج شبیهسازی میتوان مشاهده کرد که
روش پیشنهادی در برابر حمالت پردازش سیگنال مانند
فیلترگذاری میانگین ،فیلترگذاری میانه ،نویز گاویسن ،و تعدیل

 -5ارزیابی و نتایج تجربی

هیستوگرام مقاوم است.

کدنویسی روش پیشنهادی در محیط  MTALABو نسخه
 R2017bانجام شده است .عملکرد روش پیشنهادی بر روی
تصاویر رنگی با اندازههای مختلف آزمایش شده است .معیارهای
مختلفی برای تایید حضور نهاننگاری و نشان دادن شباهت بین
مقادیر تکین اصلی و استخراج شده وجود دارد .در این پژوهش،
ضریب همبستگی به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفت:

برای بررسی بیشتر ،نتایج  PSNRسیستم پیشنهادی با
مقایسه با دو روش مشابه دیگر در جدول ( )2نشان داده شده
است PSNR .تصویر بر اساس فرمول زیر بهدست میآید:
 255 
PSNR  20log10 

 RMSE 

()11

r

) w (i )w (i
i 1

()9

r

r

) (i

2

w

) (i

i 1

2

 (w ,w ) 

w

که در آن RMSE ،خطای میانگین مربعات است و بهصورت
زیر بهدست میآید:

i 1

که در آن w ،و  wبهترتیب تصویر نهاننگاریشده اصلی و
مقادیر تکین استخراجشده را نشان میدهند ،و)r = max (M1,N1؛
بهطوریکه M1,N1 ،تعداد سطر و ستون (اندازه) تصویر را نشان
میدهد.
اگر مقدار  ρ=1باشد ،مقادیر تکین استخراج شده برابر با
تصویر اصلی خواهد بود ،در صورتی که  ρ = -1باشد ،سپس
تفاضل برای بزرگترین مقدار تکین منفی است .در این حالت ،یک
تصویر نهاننگاریشده را ایجاد می کند که شبیه نگاتیو یک فیلم
است .در جدول زیر ضرایب همبستگی برای تمام نهاننگاریهای
استخراج شده نشان داده شده است.
جدول ( :)8ضریب همبستگی تصاویر استخراج شده
تصویر

فلفل

بابون

كره ماه

پرتره

فیلتر میانگین
[]24

-1/3451

-1/3331

-1/4215

-1/3241

فیلتر میانه
[]29

-1/4154

-1/4237

-1/4153

-1/3965

نویز گاوسین

1/5423

1/5611

1/1263

1/5123

تعدیل
هیستوگرام
[]31

1/5152

1/5321

1/7611

1/5234

()11

2
1 M N
  I (i , j )  Iˆ(i , j ) 
MN  i 1 j 1






RMSE 

که در آن I (i , j ) ،تصویر اصلی و )  Iˆ(i , jتصویر
نهاننگاری شده است.
جدول ( :)2مقایسه مقدار  PSNRبرای چهار تصویر و مقایسه
با دو روش مشابه
الگوریتم

مقدار

PSNR

روش

روش

پیشنهادی

[DWT ]11

فلفل

95/14

45/55

47/62

بابون

91/79

41/27

44/13

کره ماه

91/32

44/64

43/12

پرتره

97/53

47/43

روش
[]31

SVD

54/17
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(الف)

(ب)

(ج)

بازسازی شده

پوشش

اصلی

شکل ( :)2دو نمونه تصویر نهاننگاری شده و استخراج شده( :الف) تصویر مورد نظر( ،ب) تصویر پوشش و (ج) تصویر اصلی پس از
استخراج نهایی
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شکل ( :)3اطالعات زیرباند  ،HL ،LH ،LLو  HHبرای دو تصویر نمونه
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ABSTRACT
In the present era, along with the spread of technology in different fields and the possibility of remotely
accomplishing different tasks and using internal networks and the Internet, related problems and challenges
have occurred. One of these problems is maintaining the security of information while sending and
receiving, to prevent unauthorized access. Watermarking is the science of hiding and covering the
information with the highest degree of accuracy in security, in order to securely transfer information
between the points of interest, so that even when an unauthorized access happens, there is no access to the
watermarked data. There are two important features in watermarking. First, the information embedding
should not make significant changes in the host environment, and second, the statistical properties of the
cover image and the message should be as close as possible in order to have better cryptography. The main
purpose of this paper is to provide a new method based on discrete wavelet transform to achieve a suitable
cryptographic method. In this method, based on wavelet transforms, color images are watermarked so that
they are not normally visible and their key is needed to view them. Simulation results indicate the efficiency
of the proposed method.
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