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 -1استادیار و  -2دانشیار ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) -3 ،استادیار ،دانشگاه تهران
(دریافت ،19/1/11 :پذیرش)12/9/82 :

چکیده
یکی از ضعفهای عمده الگوریتمهای نهاننگاری ،عدم تخمین مناسب در سمت گیرنده از دادهها در آشکارسازی میباشد .آشکارسازی مناسب
در الگوریتم نهاننگاری ،با مصالحه سه پارامتر شفافیت ،مقاومت ،ظرفیت ارتباط مستقیم دارد .الگوریتم پیشنهادی ،مصالحه مناسبی بین این
سه پارامتر ایجاد میکند که با توجه به این موضوع ،در این مقاله برای حفظ شفافیت ،از درج اطالعات بهشیوه طیفگسترده در ضرایب
فرکانس میانی موجک استفاده شده است .با بهدستآوردن پارامتر ضریب قدرت مناسب درج اطالعات (  ،) از کاهش مقاومت جلوگیریشده
است .سنجش مناسببودن  نیز توسط نرخ بیت خطا ارزیابی شده است .دو مرحله تنظیم ظرفیت مناسب در یک پوشانه و پوشش کامل
درج دادههای محرمانه ،دو مرحلهی پیشنهادی است که مربوط به پارامتر ظرفیت میباشد .در مرحله اول ،ظرفیت مناسب بهمعنی مصالحه
مناسب پارامتر ظرفیت با پارامتر شفافیت است ،یعنی نهاننگاری دارای مقادیر مناسب پارامترهای  SSIMو  PSNRباشد .اگر از پوشانه با
آنتروپی پایین استفاده گردد ،نتیجه آن ظرفیت پایین ولی مقاومت باال است .در این وضعیت نرخ بیتخطا کاهش یافته و این بهمعنی
نزدیکشدن بهمقدار مناسب  و بهعبارتی مقاومت مناسب است .برای جلوگیری از کاهش ظرفیت و برای پوشش کامل درج دادههای
محرمانه ،استفاده از فریمهای ویدیوی خام پیشنهاد شده است .امکان دارد دادههای محرمانه دارای حجم باالیی باشند و یک پوشانه کافی
نباشد و نیاز به بانک پوشانه خواهد بود .از آنجا که ممکن است تهیه بانک تصاویر دارای خواص آماری مناسب نزدیک بههم ،کاری مشکل و
زمانبر باشد ،از فریمهای ویدیوی خام استفاده شده است.
کلمات کلیدی :طیف گسترده ،آشکارسازی مناسب ،ضرایب فرکانس میانی تبدیل موجک ،مقاومت ،نرخ خطای بیت

 .1مقدمه
نهاننگاری در فریم ویدیو یکی از راهحلهای موثر برای مقابله با
بسیاری از مسائل همچون مخفیکردن اطالعات بدون ایجاد
حساسیت است ،بهطوریکه همواره بین سه ویژگی مهم
مقاومت ،1غیرقابل مشاهده بودن و ظرفیت نوعی مصالحه برقرار
گردد .آشکارسازی مناسب ،تخمین مناسب دادههای محرمانه از
سیگنال دریافتی در گیرنده است .در واقع سیگنال
نهاننگاریشده از کانال نویزی عبور کرده و با حفظ شفافیت،
مقاومت و ظرفیت مناسب ،به مقصد میرسد .مقاله ] [1یک
آشکارساز مناسب در حوزه  LSBاست .مهمترین ویژگیهای یک
نهاننگاری معتبر ،ایجاد ظرفیت مناسب جهت درج اطالعات
محرمانه ،نامحسوس بودن نهاننگاره ،مقاومت آن در مقابل
حملههای مختلف و حفظ شفافیت 8میباشد .ایده اصلی در این
*نویسنده پاسخگوznorozi@ihu.ac.ir :
1- Robustness
2- Transparency

مقاله استفاده از نهاننگاری بهروش طیفگسترده ضربی در
ضرایب فرکانس میانی تبدیل موجک است .در دو مقاله ][8-9
نهاننگاری در حوزه  DWTاست و پارامتر مقاومت بیشتر مورد
3
نظر است .در مقاله ] [1مبتنیبر  DWTو تجزیه مقدار منفرد
نهاننگاری صورت گرفتهاست .مقاله ] [6یک نوع بهبودیافته از
حوزه  DWTرا معرفی کردهاست .در مرجع ] [5براساس طراحی
یک مدل بصری رنگی است و پارامترهای مقاومت ،شفافیت و
ظرفیت دارای مصالحه مناسبی هستند .در مقاله ] [9نیز
براساس  DWTبوده و از شفافیت و مقاومت مناسبی برخوردار
است که با هم مصالحه بهنسبت خوبی را فراهم نمودهاند.
نهاننگاری در ضرایب فرکانس میانی تبدیل موجک سبب
شفافیت روش خواهد شد ،ولی بهدلیل حساسیت ضرایب
فرکانس میانی ،الگوریتم قادر به برخورداری از مقاومت باال
نیست .در کانالی مانند اسکایپ که کد کانال را نداریم و نرخ
پایین مطرح است دیگر نمیتوان از روشهایی همچون LSB
)3- Singular Value Decomposition (SVD
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بهره برد ،بلکه استفاده از طیفگسترده مناسبتر است .در مقاله
] [2بر موضوع طیفگسترده پرداخته ولی در این تحقیق،
نشانگذاری مورد بحث قرار گرفتهاست .در مرجع ] [1یک
آشکارساز محلی بهروش ضربی بهکمک مدل بینایی انسان در
ضرایب حوزه موجک طراحی و بررسی شده است .این مقاله
بیشتر به مقوله نشانگذاری پرداخته است .مقاله ] [11بیشتر
بر روی تحلیل نهاننگاری طیفگسترده با توجه بهمیزان
روشنایی پنجرهها (اندازه ماتریسها) برای هر تصویر متمرکز
شدهاست.
در ادامه کالسبندی مقاله به شرح زیر است .در بخش دوم
اولیههای مورد نیاز که در مقاله از آن استفاده شده ،ارائه گردیده
است .راهکار پیشنهادی برای نهاننگاری با آشکارسازی مناسب
با توجه به سه پارامتر اصلی شفافیت ،مقاومت و ظرفیت در
بخش سوم ارائه شده است و بخش چهارم به نتایج شبیهسازیها
پرداختهایم.

 .2اولیههای مورد نیاز
توانایی روش نهاننگاری بهروش طیفگسترده تصاویر(SSIS) 1
در تحمل تداخالت ناخواسته بسیار باال است .در این مقاله برای
گسترش طیف سیگنال پیام در پوشانه ،از روش گسترش هر بیت
در پنجرههای مشخصشده که دارای خواص آماری مناسبی از
نظر همبستگی متقابل پایین هستند ،استفاده شده است .روش
نهاننگاری طیفگسترده تصاویر ترکیب چند تکنیک مختلف
همانند کدگذار خطا ،بازیابی تصویر و ارتباط طیفگسترده
میباشد ] .[11این روش دارای محاسبات پیچیدهای است که با
طراحی آشکارسازی مناسب مـیتـوان عملکـرد سیسـتم را
بهصـورت ریاضـی تحلیـل کـرد .اگرچه نسخههای متفاوتی برای
درج در نهاننگاری روش طیفگسترده ارائهشده است و اساس
این مقاله بخشی از مدل اصلی در مقاله ] ،[18مورد نظر بوده
است .نهاننگاری در این روش به دو صورت جمعی ] [19و ضربی
قابل انجام است .روش ضربی مبتنی بر مدل بوده و با ویژگیهای
بینایی و شنیداری انسان کامالً منطبق است ] .[11-16همین
عامل سبب موفقیت این الگوریتم نسبت به روشهای جمعی شده
است .در نهاننگاری ضربی دو حالت آشکارسازی کور و نیمهکور
وجود دارند که در روش پیشنهادی از حالت نیمهکور بهره
بردهایم .همانطور که در جدول ( )1بخش نتایج تجربی قابل
مشاهده است ،روش ضربی در مقایسه با روش جمعی در حوزه
مکان دارای درصد آشکارسازی کمتری است زیرا مناسبسازی
پارامتر ضریب قدرت درج اطالعات و یا بهدست آوردن روابط

)1- Spread Spectrum Image Steganography (SSIS

احتمال خطا و ظرفیت بهسادگی روش جمعی نیست و دیگر
نمیتوان از روابط تئوری اطالعات و مخابرات بهره برد و نیاز به
طراحی آشکارسازی مناسب دارد .در روش ضربی هرچه تبدیل
مورد نظر سیگنال پوشانه را بهصورت تنکتر 2نمایش دهد،
عملکرد روش نهاننگاری در آن حوزه بهتر میگردد ] .[15در این
مقاله حالت نیمهکور استفاده از اطالعاتی مانند میانگین و
واریانس پوشانه در گیرنده (بخش استخراج اطالعات) در نظر
گرفته و در تبدیل موجک از فیلتر هار 9استفاده شدهاست .از
مهمترین خواص تبدیل موجک به موارد زیر اشاره میکنیم:
 .1تبدیل موجک نسبت به تبدیل  DCTبه سیستم بینایی انسان
نزدیکتر است و تغییرات حاصل از نویز و فشردهسازی در آن
کمتر به چشم میآید .اعوجاجهای ناشی از بلـوکی کـردن در
تبدیل  ،DCTدر تبدیل موجک کمتر بهوجود میآید .تبـدیل
6
موجک توصیف چند رزولوشنی 1سیگنال است و کدگشایی
بهصورت سلسله مراتبی از یک رزولوشن پایینتر به رزولوشن
باالتر انجام میگیرد.
 .8این تبدیل مدل بینایی بهتری را در اختیـار قـرار مـیدهـد و
نسبت به تبدیل  ،DCTتبدیل دقیقتری بـهمنظـور پـردازش
زیرباندها ،بهصورت مستقل است.
 .9تبدیل موجک دارای ساختار شناخته شدهای بـهنـام نمـایش
مکان–مقیاس است .در این ساختار بخشهای فرکانس پایین
تصویر در زیرباند تقریب  LLو بخشهای فرکـانس میـانی در
زیرباندهای جزییات  HLو  LHنمایان میگردند .لبههای تیـز
تصویر که دارای مولفههای فرکانس میانی قـوی هسـتند ،در
زیرباندهای جزییات بهچشم میخورند.
بهطور کلی نهانسازی اطالعات در ضرایب زیرباند تقریب
در برابر حمالت مقاومتر است ،اما در این حالت میزان کاهش
کیفیت تصویر زیاد است .نهانسازی در باند  HHموجک از نظر
سیستم بینائی انسان قابل درک نیست ،اما در برابر حمالت
آسیبپذیر است .نهانسازی در زیرباندهای  HLو  LHمصالحهای
بین کیفیت و آسیبپذیری است .روشهای جایگذاری در دامنه
موجک به اندازه روشهای حوزه  DCTمورد بررسی و تحلیل قرار
نگرفتهاند.
LL

در این مقاله از شباهت بیشینه ( )5MLبرای آشکارسازی
مناسب بهرهبرداری شده است .تخمین شباهت بیشینه ()9MLE
روشی برای محاسبه و تخمین پارامترهای یک مدل آماری است،
2- Sparse
3- Haar
4- Approximation Subband
5- Decode
6- Maximum Likelihood
7- Maximum Likelihood Estimation
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که واریانس و میانگین را مجهول در نظر میگیرد ،آنگاه مقادیری
را به آنها نسبت میدهد که با توجه به اطالعات موجود
محتملترین حالت باشد .اصول کار بهشرح زیر است :فرض کنیم
 nمشاهده  x1 , x2 ,..., xnوجود داشته باشد که مستقل از هم و
دارای توزیع احتمال نامشخص  ƒ0باشند ƒ0 .بهطور محتمل
متعلق به یک خانواده مشخص از توزیعهای نرمال مانند
} { f (0 |  ), میباشد که مدل پارامتری نـامیـده میشـود،
Θ
 f (0 |  )  f 0میبـاشــد و
بنـــابرایــن،
متغیر ثابت و ناشناخته است که باید تخمین زده
شود .مقدار نامعلوم است و بهعنوان مقدار صحیح پارامتر در
^

نظر گرفته میشود .حال میخواهیم تخمینگری چون  بیابیم
که تا حد امکان بهمقدار صحیح یعنی نزدیک باشد .هم  xiها
و هم پارامتر هر دو میتوانند بردار باشند .برای استفاده از روش
شباهت بیشینه ابتدا باید تابع چگالی توام را برای همهی
مشاهدات مشخص کنیم .برای حالتی که توزیعها مستقل و
یکنواخت باشند ،تابع چگالی توام بهصورت زیر است:
) f ( x1 , x2 ,..., xn |  )  f ( x1 |  ). f ( x2 |  ) ... f ( xn | 

()1

در نگاه دیگر ،میتوان گفت مشاهدات x1 , x2 ,..., xn
پارامترهای ثابت و  پارامتر متغیر این تابع است و از این منظر
این تابع توزیع ،تابع شباهت نامیده میشود .در عمل راحتتر
است که از رابطه زیر استفاده شود.
n

) L( | x1 , x2 ,..., xn )  f ( x1 , x2 ,..., xn |  )   f ( xi | 

()8

i 1

که لگاریتم شباهت نامیده میشود و نمونهی ترازشده آن
معادله ( )9است ،که میانگین شباهت لگاریتمی نامیده میشود.
n
^
1
ln L( | x1 , x2 ,..., xn )   ln f ( xi |  ) ,  ln L
n
i 1

()9
^

مقدار لگاریتم شباهت انتظاری یک مشاهدهی
در واقع
منفرد را در مدل بیان میکند .روش شباهت بیشینه ،عبارت
^

را با یافتن مقداری از که ) ( | xرا بیشینه کند ،تخمین
میزند .برای بسیاری از مدلها میتوان  MLEرا بهصورت تابعی
صریح از دادههای مشاهده شدهی  x1 , x2 ,..., xnپیدا کرد .اما
در بسیاری از مسایل پیدا کردن یک فرم بسته برای تابع شباهت
ممکن نیست و باید از روشهای عددی برای یافتن  MLEاستفاده
کرد .ویژگیهای  MLEرا میتوان اینطور بیان کرد که شباهت
بیشینه یک تخمینگر ،اکسترمم بنا شده بر تابع هدف زیر است.
n

()1

1

)  ln f ( x | 
n
i

( | x) 

^

i 1

و مشـابه نمونهای آن شبـاهت لگاریتمی میـانگین عبارت
 ( )  E ln f ( xi |  )میباشد .در سیستمهای دیجیتال اثر
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نویز و سایر عوامل مزاحم ،سبب بهاشتباه انداختن گیرنده در
تشخیص بیت میشوند و بهطور کلی میزان سالمت سامانه
مخابراتی را میتوان در انتقال با کمترین اشتباه در مقصد سنجید،
بههمین منظور تعداد نسبی بیت های استخراج شده اشتباه،
تعیین کننده نرخ خطای بیت ( )BER 1است .در این مقاله از
 BERبرای ارزیابی آشکارسازی بهره گرفته شده است.

 .3روش پیشنهادی
در روش پیشنهادی راهکاری برای نهاننگاری تصویر در حوزه
تبدیل ارائه شده است ،بهطوریکه دارای آشکارسازی مناسب در
گیرنده بوده و عالوه بر باال بودن مقاومت و امنیت این روش در
برابر حمالت ،ظرفیت سیگنال پوشانه نیز پاسخگوی حجم
دادههای محرمانه جهت جاسازی پیام میباشد .در بسیاری از
پژوهشها برای افزایش مقاومت روش ،از نهاننگاری در اطالعات
فرکانس پایین سیگنال استفاده میشود .اگرچه چنین سیستمی
از نقطه نظر مقاومت عملکرد مناسبی خواهد داشت ،ولی از نظر
امنیت و شفافیت بسیار آسیبپذیر خواهد بود ] .[19-12راهکاری
که در این مقاله پیشنهاد میشود ،استفاده از ضرایب فرکانس
میانی تبدیل گسسته موجک برای ایجاد شفافیت مناسب استفاده
شده است .روش تبدیل موجک یکی از روشهای حوزه تبدیل
است که در مقاالت از آن استفاده میشود .در مقاله ] [11یک
روش نهاننگاری بر مبنای تبدیل موجک است ،که براساس
الگوریتم ژنتیک در حوزه تبدیل موجک کار شدهاست و ظرفیت
باال در آن مورد نظر است .نهاننگاری بر اساس تبدیل موجک
یکی از مواردی است که باب پژوهشی آن باز است و تقریباً هر
ساله مقاالتی مانند ] [81در این حوزه انتشار مییابند که برای
افزایش مقاومت ،از نهاننگاری در اطالعات فرکانس پایین
سیگنال استفاده میشود .اگرچه چنین سیستمی از نقطه نظر
مقاومت عملکرد مناسبی خواهد داشت ،ولی از نظر امنیت و
شفافیت بسیار آسیبپذیر خواهد بود .عموماً بیشتر انرژی تصویر
در زیرباندهایی با فرکانس پایین  LLxمتمرکز شدهاست ،بنابراین
درج نهاننگاره در این زیرباند ،مقاومت را بهطور قابل مالحظهای
افزایش خواهد داد ولی در واقع از کیفیت تصویر میکاهد ،لذا
درج نهاننگاری در زیرباندهایی با فرکانس میانی کیفیت را کاهش
نمیدهد ولی از مقاومت خوبی برخوردار نیست .بههمین علت در
این مقاله درج نهاننگاری در زیرباندهایی با فرکانس میانی
پیشنهاد میشود .در روش پیشنهادی برای ارتقاء شفافیت
نهاننگاری از ضرایب فرکانس میانی مبتنی بر طیفگسترده
ضربی استفاده شده است که توان نهاننگاره متناسب با توان
1- Bit Error Rate
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سیگنال تغییر خواهد کرد که این موضوع باعث کاهش مقاومت
میشود .برای بهبود عملکرد مقاومت ،در بسیاری از پژوهشها از
الگوریتم  MLبرای آشکارسازی داده استفاده شده است .راهکار
اصلی پیشنهادی در این روش ،نوآوری در ارائه الگوریتم
آشکارسازی است که بتواند با کاهش خطای آشکارسازی
نهاننگاره ،مقاومت روش را افزایش دهد .برای استفاده از گیرنده
مبتنی بر روش  ،MLمهمترین بخش ،مدلسازی ضرایب مورد
نظر از سیگنال پوشانه میباشد .برای حفظ ظرفیت مناسب نیز
استفاده از تصاویر پوشانه با آنتروپی پایین مطرح شده ،ولی با
توجه به این که ممکن است ،دادههای محرمانه دارای حجم باالیی
باشند ،و یک پوشانه تصویر کافی نباشد ،استفاده از فریمهای
ویدیو برای پوشش کامل درج دادههای محرمانه مطرح شده است
شکل (.)1

قرار دادن اطالعات نهان استفاده نموده که مبتنی بر
کوانتیزاسیون است .در این تکنیک بازه اعداد حقیقی به تعدادی
نقطه با فاصله  تقسیم میشود و ضرایب دامنه موجک به
نزدیکترین نقطه بازسازی( 1نقاط تعیین شده برای
کوانتیزاسیون) جهت درج بیت موردنظر از اطالعات نهان کوانتیزه
میگردد .پارامتر  وظیفهی تنظیم اندازهی گام کوانتیزاسیون را
بر عهده دارد شکل ( .)8باال بردن این پارامتر باعث بیشتر شدن
مقاومت اطالعات نهان و در ازای آن افزایش میزان تخریب تصویر
میگردد.

شکل ( :)2روش کوانتیزاسیون استفاده شده در روشهای
نهاننگاری ].[81

در قسمت درج ،الگوریتم نهاننگاری به اینصورت عمل
میشود که سیگنال پوشانه به بلوکهای غیرهمپوشان (بلوکهایی
که دارای پیکسل مشترک نباشند) با طول  Nتقسیم میشود.
سپس اطالعات نهان با وزندهی دامنه هر بلوک به شکل
x

شکل ( :)1ارتباط بین سه پارامتر شفافیت ،مقاومت و ظرفیت در روش
پیشنهادی.

 .1-3نهاننگاری نیمهکور با شفافیت مناسب و درج در
ضرایب فرکانس میانی تبدیل موجک تصویر
در بین روشهای نهاننگاری در حوزه تبدیل ،روشهای
نهاننگاری در حوزه تبدیل موجک گسسته بهعلت خواصی نظیر
محلیسازی مکان-فرکانس ،نمایش مالتی رزولوشن و پیچیدگی
خطی محاسبات کارآمدتر هستند .این نوع از الگوریتمها باند
پایین را بهعنوان نقاط مهم ادراکی برای قرار دادن اطالعات نهان
انتخاب میکنند و عموماً الگوریتمهایی با مقاومت باال هستند و
اکثراً بر اساس شیوههای مبتنی بر روش طیفگسترده عمل
میکنند تا حداقل تغییر را در ضرایب این زیرباند موجب شوند،
چون تغییر در ضرایب این زیرباند بهشدت بر کیفیت تصویر تاثیر
میگذارد .در این روشها عموما اطالعات نهان را روی نویز قرار
میدهند .اشکال اساسی در این روشها عبارت است از اینکه
ایجاد هرگونه اعوجاجی ،اطالعات نهان ،حذف شده و بهشدت
کیفیت تصویر کاهش مییابند .ولی در روش پیشنهادی که به
صورت عمومی از لبهها (مناطقی از تصویر که تغییرات سطح
خاکستری زیاد است) برای مخفیکردن اطالعات نهان استفاده
میکند ،الگوریتمی است که از زیرباندهای با فرکانس میانی برای

1



xi' 

(برای درج بیت صفر) یا ( xi'    xبرای درج بیت

یک) درج خواهد شد .مقدار ( ضریب قدرت درج اطالعات) باید
به شکل    1  باشد .مقادیر بزرگتر  منجر به مقاومت
باالتر شده ولی کیفیت سیگنال نهاننگاری شده را پایین
میآورند .استخراج آن در حالت نیمه کور (با داشتن بعضی
ویژگیها از سیگنال پاک) و یا کور (بدون داشتن بعضی ویژگیها
از سیگنال پاک) به شکل آشکارساز مناسب با شیوههایی مانند
 MLبه شکل رابطه ( )6قابل تخمین است.

()6

)P( y1 , y2 ,..., yN | 0

)P( y1 , y2 ,..., yN |1

که در آن y   .w  n ،ضرایب دریافتی حاوی بیت یک یا بیت
صفر است  .ضریب قدرت موجک و  nنویز گوسی سفید با
میانگین صفر میباشد.
) y 1|1   .w 1  n1  y 1|1  ( ,  y2 |1

()5

) y 1|0   1.w 1  n1  y 1|0  N ( 1 ,  y2 |0

 y2 |1   2 2   n2
 y2 |0   2 2   n2

1- Reconstruction Point
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واریانس نویز   n2بهشکل زیر تخمینزده میشود و اگر
انحراف معیار نویز در سیگنال تصویر   2باشد ،این مقدار
بهکمک ضرایب جزیی تبدیل موجک (  ) HH1بهوسیله تخمینگر
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در شکل ( -9الف) چگونگی ساختار عملیات جاسازی پیام و
همچنین چگونگی ساختار عملیات استخراج داده در
شکل ( -9ب) نشان داده شده است.

مقاوم میانه طبق مرجع ] [88قابل تخمینزدن است:
)| Median(| Yi
; Yi  subband HH1
0.6745

()9

)  L (l , k

 approx 

|| L ||  approx || L ||

2

l

k

که در آن L ،تقریب باند گسسته ضربه پاسخ است .با توجه به
اینکه ضرایب تبدیل موجک در هر مرحله تجزیه ،زیرنمونه
میشوند ،این ضرایب در مدل  iid1در نظر گرفته شدهاند .در
نتیجه توزیع این ضرایب در یک بلوک مشخص با  Nضریب
)  ( y1 , y2 ,..., yNبعد از درج بیت یک و بیت صفر طبق
رابطه( )2میباشد:
e 1

()2

e 0
( yi   )2
2 2 y|1

که در آن،



و

1

1

P( y1 , y2 ,..., yn |1)   i 1
N

2 y2|1

1

P( y1 , y2 ,..., yn | 0)   i 1
N

2 y2|0

( yi   )2
2 2 y|0



0

 میباشند.با توجه به

رابطه ( ،)9آشکارساز مناسب با شیوه  MLبه شکل رابطه زیر
تخمین زده میشود:
 -اگر

e 0

1
2 y2|0

جایگذاری میشود.
 اگر1

0

e

2 y2|0

e 1   i 1

1

N

e 1   i 1

2 y2|1

1

N

2 y2|1

N
i 1

N
i 1





الف) ساختار جاسازی داده

آنگاه عدد یک

آنگاه عدد صفر

جایگذاری میشود.
فرض   1

بعد از لگاریتمگیری طرفین ،سادهسازی رابطه و
میتوان بیان کرد که آشکارسازی مناسب در محیطهای بـا نویز
کم و    1طبق رابطه زیر محاسبه خواهد شد:
 -اگر

N

(i)  3 MFSC (i)  ( N 2  2 N  2 ) K 0

N

2

i 1

یک جایگذاری میشود.
 اگرMFSC (i)  ( N 2  2 N  2 ) K
0

i 1

N

(i)  3
i 1

 MFSC

آنگاه عدد

N

2

 MFSC

آنگاه عدد

i 1

صفر جایگذاری میشود.
ب) ساختار استخراج داده
شکل ( :)3نهاننگاری در تصویر به شیوه موجک دوبعدی با سه سطح
1- Identically Independently Distributed

و فیلتر موجک هار
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 .2-3افزایش مقاومت با مناسبسازی ضریب قدرت 

یکی از ویژگیهای مهم الگوریتمهای نهاننگاری مقاومت آنها در
برابر حمالت میباشد ،و در طراحی و بررسی کارآیی آنها باید
این ویژگی را مد نظر داشت .عمومیترین حمالت نهاننگاری،
1
حمالت مکانی هستند که از آن جمله میتوان به چرخش ،برش
و جابجایی اشاره کرد .برخی از حمالت بهصورت غیرعمدی پس از
منتشر شدن تصویر رخ میدهند که فشردهسازی از این نوع است.
اما گروهی دیگر مانند حمالت حذفی بهصورت عمدی صورت
میگیرند .تمام روشهای تست مقاومت استیرمارک 8ارائه شده
توسط پتیتکوالس 9و همکارانش در] [89جهت مقایسه و برآورد
الگوریتمهای نهاننگاری بهکار میرود .حمالت در این محک
شامل حمالت هندسی (اعوجاجهای هندسی ،مقیاسدهی ،برش و
غیره) ،اعمال نویز و سایر عملیات پردازش سیگنال مانند
فشردهسازی ،اعمال فیلتر میانگین و یا اعمال فیلتر میانه است.
که در این مقاله جهت ارزیابی مقاومت از آن استفاده شده است.
با مناسبسازی ضریب قدرت  و در واقع کاهش احتمال خطای
آشکارسازی ،مقاومت الگوریتم بهتر خواهد شد .در روش
پیشنهادی ،دو شیوه بازخوردی و محاسباتی برای یافتن 
مناسب مطرح شده است .در روش محاسباتی ،در ابتدا احتمال
خطای آشکارسازی سیستم (با وجود نویز سفید گوسی) را با
توجه به مقاله ] [86 ،81طبق رابطه ( )1میتوان بهدست آورد.
1
1
pe|1  pe|0 
2
2

a
1
1
[
. 1  Y ( N2 , 2x )e 1 dx] 
2 2 N y2|1 a2 0
pe 

()1

 .) K 2  0.03از ضریب کیفیت تمامی بلوکها ،میانگین حسابی
میگیریم تا اندیس کیفیت نهایی حاصل شود .اما چون قضاوت
بصری عموماً بر روی بدترین بلوکها صورت میپذیرد ،از میانگین
هندسی استفاده کردهایم.
با تعریف اندیس اندازهگیری کیفیت ،دو تابع هدف ( )11مورد
نظر است .تابع )  f D (که بیانگر نقش  در مسیر اعوجاج بوده
و تابع یکنوا و صعودی از  است و تابع
الگوریتم بوده و تابع اکیداً نزولی است.

()11



که بیانگر مقاومت

f D ( )  1  Q( ) , f E ( )  pe

ایده ما در اینجا پیدا کردن  مناسب برای کمینهکردن هر
دو تابع هدف است .چون ماهیت دو تابع باهم تفاوت دارد،
نمیتوان بهصورت وزندار جمع کرد .لذا از روش مطرح شده
جمبیکی [85] 1استفاده میکنیم .در ایــن روش بــرای
متناسبســــازی مقدار  mتــابعی که بین آنها مصـــالحه
وجــود دارد ،یکسری اهــداف طراحــی ] F   [F1 , F2 , , Fm
بههمراه مجموعه توابع هدف

] , Fm

F  [F1 , F2 ,

در نظر گـرفته

میشـــــود کـــــه بـــــا اتخاذ وزن دلخواه
]  ،   [1, 2 , , mبا کمینهسازی رابطه ( ،)18آنگاه ناحیه
مناسب حاصل میشود .در شکل ( )1چگونگی این فرآیند برای
دو تابع هدف آمده است.

()18

) (



b
1
1
[
]. 1 Y ( N , x )e  2 dx
2 2 N y2|0 b2 0 2 2

که در آن،



( T a2a1x N  ) 2
2 N 2 y|1



1

و



( T b2b1x N  1 )2
2
y|0

2 N



2

 میباشند.

حال برای هر بلوک رابطه ضریب کیفیت ( )11را داریم ]:[86 ،81
()11

) ( C  S  (K1l) 2

) (( C2 )  (  S2 )  (K1l) 2

Qj 

N

)((2( N11 )  ( HFCS (i) C )(HFSC (i)   S ))  (K 2l) 2
) (( C2 )  ( S2 )  (K 2l) 2

شکل ( :)4یافتن مقدار مناسب به روش جمبیکی

i 1

که در آن l ،بازه دینامیکی تغییرات نمونههای تصویر است (866
برای  2بیت) و ( K1 , K 2  lدر اینجا  K1  0.01و

1 Clipping
2 Stirmark
3 Petitcolas

که در آن  ،ناحیه حصول در فضا و پارامترهای  xو  متغیر
کمکی بدون عالمت هستند .بردار وزن  کمک به برقراری
مصالحه مناسب بین اهداف را بر عهده دارد .یعنی اگر بتوان یک
هدف را با مقادیر بیشتر تحمل کرد ،وزن کمتری به آن تخصیص
داده میشود و بالعکس ( ) .یک ناحیه قابل دسترس در فضای
4 Gembicki
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توابع هدف است .کمترین مقدار  در
مرز پایینی اهداف را قطع میکند .مقدار
بــــردار
FS

رخ میدهد ،جایی که

مناسب  αکه معادل است ،کمی بزرگتر از  1است .بهعنوان
مثال در نمودار مربوط به جدول ( )9نحوه بهدست آوردن هدف
نشان داده شده است .بازه وزن ) ( عددی بسیار کوچکتر از
 1است و بازه وزن ) (
که از جنس احتمال بوده از  0تا 1
است با استفاده از این روش مقدار مناسب  αرا جهت جاسازی
پایدار و نامحسوس در تصویر بهدست آوردیم تا در برابر حمالتی
مانند مقیاس ،بُرش ،فیلتر میانه ،فیلتر گوسی و چرخش مقاومت
داشته باشد .بهعنوان مثال در جدول ( )1نتایج تجربی آن آمده
است.

 .3-3پوشش کامل درج دادههای محرمانه
ظرفیت نهاننگاری میزان اطالعاتی است که میتوان از طریق
الگوریتم نهاننگاری در تصاویر مورد نظر ذخیره کرد ،طوری که
این جایگذاری توسط روشهای نهانکاوی قابل شناسایی نباشد.
بهعبارت دیگر ظرفیت نهاننگاری ،ظرفیت قابل جایگذاری برای
حداکثر میزان دادهای 1است که دادهها قابل شناسایی
نباشند] .[89ظرفیت نهاننگاری معیار اصلی مقایسه کارایی
الگوریتمهای مختلف نهاننگاری است .تاکنون روشهایی برای
محاسبه ظرفیت نهاننگاری در ] [91 ،91 ،81 ،82ارائه شده
است .در ] [82ظرفیت نهاننگاری از منظر روشهای نهانکاوی
تعریف شده است .بهعلت فقدان مدلهای آماری دقیق برای
تصاویر طبیعی ،روشهای نهاننگاری از دید مدل تئوری
ضرایب DCTمورد بررسی قرار نگرفتهاند ] .[89محققان معتقدند
که برای بهدست آوردن جواب قابلقبول ،نیاز است تا برخی از
عبارتهای مدل آماری سادهتر شود (پیچیدگی محاسباتی آنها
کمتر گردد) که این امر باعث ایجاد نتیجه نامناسب میگردد
] .[12در ] [85بهجای بررسی مدل تئوری ،به آخرین روشهای
نهانکاوی توجه شده است .یک مدل مناسب برای تصاویر،
فرمت JPEGاست و میتوان امنیت روشهای نهاننگاری را با
توجه به مدل ] [85با ابعاد بزرگ ارزیابی نمود .در حقیقت ][89
این بحث را از نقطه نظر تعریف کشین 8از امنیت نهاننگاری،
بررسی میکند .ویژگیهای تصویر پوشانه pdf9 ،تصاویر پوشانه را
مدل میکند .امنیت سیستم نهاننگاری میتواند با فاصله KL1
میان توزیع آماری تصاویر بدون پیام  PCو تصاویر حاوی پیام
PSدر فضای ویژگی ارزیابی شود .فاصله  KLدر رابطه ( )19آمده

1- Payload
2- Cachin
3- probability density function
4- Kullback-beibler

است .طبق تعریف بهبودیافته کشین ،الگوی جایگذاری امن است
اگــــر آنتروپی نسبی میان  PCو  PSبرابر با - امنیت 6باشد
یعنی  . H ( PC | PS )   Secureبا توجه به ] [98اگر نهاننگاری
امن کامل باشد ،پارامترهای  SSIMو  PSNRدارای مقادیر مناسب
و خوبی هستند که بهمعنی شفافیت مناسب است .شفافیت
مناسب هم با توجه به یک مقدار درج دادههای محرمانه رخ داده
) نامیدهایم .پس
که ما در این مقاله ظرفیت مناسب (
طبق رابطه ( ،)19اگر آنتروپی نسبی به سمت صفر میل کند
(مقدار  ،) ظرفیت مناسب را خواهیم داشت.
)(
)(

()19

)(

) | (

∑

) | (
)

(

هدف تحقیق ] [81تعیین ظرفیت نهاننگاری در تصاویر
( JPEGبیشترین میزان دادهای که بهصورت غیرقابل تشخیص
میتواند در یک تصویر  JPEGجایگذاری شود) با در نظر گرفتن
روشهای نهاننگاری است .بهعالوه با آزمایش الگوریتمهای
نهاننگاری منتخب ،تاثیر المانها و اصول طراحی بررسی میشود.
بهعنوان مثال میتوان با مناسبسازی فشردهساز ،JPEG
نهاننگاری با حداقل خرابی با استفاده از اطالعات سمت فرستنده
را داشت .نتایج آزمایشات نشان میدهد که متوسط ظرفیت
نهاننگاری تصاویر  JPEGسطح خاکستری با فاکتور کیفیت 915
تقریباً  1/16بیت در هر ضریب غیرصفر  ACاز ضرایب DCT
است ] .[89در این مقاله مناسببودن ظرفیت را از طریق مصالحه
با شفافیت (پارامترهای  SSIMو  )PSNRمورد بررسی قرار
دادهایم.
 تصاویر پوشانه با آنتروپی پایین :هرگاه درج ضرایب فرکانسمیانی موجک بهصورت طیفگسترده و با توجه به مقدار 
صورت پذیرد ،نتیجه آن افزایش مقاومت است .حال اگر آنتروپی
)
آن از یک سطح آستانهای پائینتر باشد که آن را با نماد (
نشان میدهیم ،آنگاه  BERدر یکی از مقادیر پایینتر از سطح
آستانه آنتروپی ،کاهش یافته و در امتداد آن درصد آشکارسازی
آن طبق رابطه ( )11افزایش مییابد ،که آشکارسازی باال را با
نماد ( ) نشان میدهیم .طبق رابطه ( )11اگر ظرفیت مناسب
وجود داشته باشد ،آنگاه میزان آشکارسازی نیز باال است.

()11
سطح آستانه بیشینه بینظمی و  Dمیزان آشکارسازی
که
است .بهطور کلی بیشترین میزان آنتروپی برای یک متغیر
5-  Secure
6- Quality Factor

نشریه علمی «پدافندع الکترونیک ع وع سایبریع »؛ سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1311

62
تصادفی در توزیع یکنواخت ،و کمترین میزان آنتروپی در توزیعی
با یک رویداد قطعی (یعنی با احتمال یک) رخ میدهد.
با توجه به ویژگیهای کانال واقعی و همچنین با توجه به اینکه
خرابشدن بیتها یک پدیده تصادفی است ،برای محاسبه
احتمال نادرستبودن بیتهای دریافتی در گیرنده ،از تئوری
احتمال بهره برده شده است ] .[91با رابطه ( )16احتمال
نادرستبودن (آسیبدیده) یک بسته  Fبیتی بهدست میآید.

()16

(

)

احتمال نادرستی بیتها

و احتمال درستبودن بیتها را میتوان با رابطه ( )15محاسبه
کرد.
)

()15

(

احتمال درستی بیتها

با توجه به روابط ( )16و ( )15میتوان به رابطه ( )19رسید.
) (

()19

)

) (
(

∑
)

(∑

آزمایشهای متعددی که نمونه آن در جداول  6و  5بخش نتایج
تجربی مشخص شده ،این موضوع را نشان میدهد.
 فریمهای ویدیوی خام :ممکن است اندازه ظرفیت مناسب،کوچکتر از کل داده محرمانه برای درج باشد ،آنگاه میتوان
نهاننگاری دستهای را مطرح کرد .نهاننگاری دستهای مساله
پنهانکردن و نهانکاوی را به چندین شیء پوشانه تعمیم میدهد
] .[91کِر 1در ] [91ظرفیت نهاننگاری دستهای را تعریف میکند
و بهصورت تئوری ثابت میکند که اندازه داده محرمانه میتواند با
امنیت افزایش یابد اما نباید نرخ افزایش آن بیشتر از جذر تعداد
تصاویر پوشانه باشد .در رویکرد نهاننگاری دستهای ،داده محرمانه
در چندین شیء پوشانه پنهان میشود .اگر یک داده محرمانه با
اندازه مشخصی را در نظر بگیریم ،پنهانکردن آن در چندین
تصویر ،نرخ جایگذاری در هر تصویر را کمتر کرده و شناسایی
8
تصاویر حاوی پیام را مشکل میکند .به عالوه فردریچ در ][89
تاکید نموده است که یک الگوریتم نهاننگاری قابل شناسایی
است اگر نرخ جایگذاری باالتر از آستانهای ( 1/16بیت در هر
ضریب غیرصفر  )DCTباشد .بنابراین نرخ کم جایگذاری در
نهاننگاری دستهای قابل شناسایی بودن تصاویر حاوی پیام را
کاهش میدهد .کِر در ] [91سه فرض ذیل را برای نهاننگاری
دستهای در نظر گرفته است )1 :تمامی اشیاء پوشانه دارای

1- Ker
2- Fridrich

ظرفیت نهاننگاری یکسانی هستند )8 .داده محرمانه اندازه
مشخصی دارد )9 .تعداد اشیاء پوشانه ثابت است و نهانکاو از این
تعداد مطلع است.
به عالوه در ] [99بیان شده است که بهترین گزینه برای
نهاننگار این است که داده محرمانه را بهطور مساوی میان تصاویر
پخش نماید .ما این رویکرد تئوری نهاننگاری دستهای را
9
«نهاننگاری دستهای ایستا » مینامیم .همانطور که در ][91
نیز بررسی شده است برخی از این فرضها بهمنظور ارائه یک
چهارچوب تئوری مناسب برای موضوع جدید نهاننگاری دستهای
است .با این وجود ممکن است این فرضها در موارد عملی،
کاربردی نباشد .مثالً اگر تعداد تصاویر کم باشد و ظرفیت کل
تصاویر برای مخفیکردن داده محرمانه کافی نباشد ،در هر تصویر
بیش از حد جایگذاری میشود و در نتیجه از امنیت تصاویر حاوی
پیام کاسته می شود .اگر تعداد تصاویر زیاد باشد با پخش مساوی
داده میان تصاویر ،امنیت تصاویر حاوی پیام باال میرود ،اما کانال
ارتباطی بیشتر اشغال میشود .در ] [91روش نهانکاوی
دستهای 1را برای تحلیل یک دسته تصویر و کشف اینکه آیا اصالً
در این دسته نهاننگاری صورت گرفته است یا نه تعریف نمود .در
] [91یک دسته تصویر شامل چند تصویرحاوی پیام و چند تصویر
بدون پیام است .در ] [96نشان دادهشده که ظرفیت نهاننگاری
یک تصویر تحت شرایطی متناسب با جذر اندازه تصویر است و در
نهاننگاری دستهای برای تصاویر با ظرفیت نهاننگاری یکسان و
در صورت برقراری شرایط مطرح شده در مقاله مذکور ،ظرفیت
نهاننگاری متناسب با جذر تعداد تصاویر است .ولی در این مقاله
ظرفیت و میزان درج اطالعات در هر فریم ویدیویی متفاوت در
نظر گرفته شده است .در واقع در این قسمت ،ظرفیت را با بانکی
از تصاویر پوشش دادهایم و چون تهیه اختصاصی آن وقتگیر
است از فریمهای ویدیو استفاده شده است .فرمت ویدیوی خام
 AVI6عرضهشده در نوامبر  1118توسط مایکروسافت ،بهدلیل
انعطافپذیری در اغلب دستگاهها قابل استفاده است .البته توسعه
فرمت  AVIدر  1115توسط گروه Matrix Open DML
( )AVI 2.0و تلفیق موفقیتآمیز  AVIو  DIVXدر سال 8116
توسط شرکت  DIVXصورت گرفت .الگوریتم درج و استخراج،
همانند شکل ( -9الف) و ( -9ب) است .البته همانطور که در
شکل ( )6مشاهده میشود ،مدیریت ظرفیت مطابق طول پیام به
کمک شمارنده  jمدیریت شده است و با درج مقدار متغیر  kدر
هر تصویر مشخص شده که درج در تصویر بعدی ادامه دارد .اگر
 k=1باشد بهمعنی ادامه داشتن است و  k=0یعنی آخرین تصویر
درج است.
3- Static batch steganography
4- Pooled steganalysis approach
5- Audio Video Interleave
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الف) ساختار جاسازی داده

ب) ساختار استخراج داده
شکل ( :)5نهاننگاری در فریمهای ویدیوی خام
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 .2-4نتایج شفافیت

 .4نتایج تجربی
 .1-4مقایسه روش ضربی و جمعی
در شکل ( )5مثال درج بهشکلی ساده در حالت طیفگسترده
آورده شدهاست .درج بهروشهای جمعی و ضربی صورت گرفته
است.
Cover Image(Barbara):

Layer 1 to 8 (layer
1 is LSB):

Secret Message:
……101…1

بهعنوان مثال ،تصویر باربارا دارای اندازه  618  618است .با
توجه به شکل ( -9الف) ساختار عملیات جاسازی و طبق
شکل ( -9ب) ساختار عملیات استخراج داده بهکمک موجک
دوبعدی با سه سطح و فیلتر موجک هار و بهشیوه طیفگسترده
عمل نهاننگاری اطالعات (شامل یک بردار  811بیتی) در ضرایب
فرکانس میانی موجک بلوکهای  98  98از تصویر صورت
میگیرد .شکل ( -9الف) اولین بلوک  98  98از تصویر است و
شکل ( -9ب) ضرایب تبدیل موجک اولین بلوک  98  98از
تصویر را نمایش میدهد.

Secret Message (SS):
…1111111...000000000000…11 . . .
LSB

Create Pseudo random noise in dimension
layer with seed:

Steg. Image (Barbara):

شکل ( :)6درج اطالعات نهاننگاری به شیوه گسترش طیف سیگنال
نهان در تصویر باربارا
الف) اولین بلوک  32  32ب) ضرایب تبدیل موجک

همانطور که در جدول ( )1بخش نتایج تجربی قابل مشاهده
است ،روش ضربی در مقایسه با روش جمعی در حوزه مکان
دارای درصد آشکارسازی کمتری است زیرا متناسبسازی پارامتر،
بهدست آوردن روابط احتمال خطا و ظرفیت بهسادگی روش
جمعی نیست .در روش ضربی هرچه تبدیل مورد نظر سیگنال
میزبان بهصورت تنکتر نمایش داده شود ،عملکرد روش در آن
حوزه بهتر میگردد .لذا استفاده از تبدیلهای چنددقتی
جدانشدنی مانند کانتورلت و ریجلت گسسته سبب افزایش
چشمگیر عملکرد روشهای ضربی برای تصاویر میگردد ]،95
.[81
جدول ( :)1مقایسه نهاننگاری روش ضربی و جمعی در حوزه مکان
مشخصات پیام و نویز
کانال

درصد
آشکارسازی
روش جمعی

درصد
آشکارسازی
روش ضربی

طول پیام 111111بیت
و نویز کانال 1/18

12/58

91/161

طول پیام 111111بیت
و نویز کانال 1/8
طول پیام 1111بیت و
نویز کانال 1/18

21/519

98

82/111
1

ج) تصویر باال :اصلی؛ تصویر پائین :نهاننگاریشده
شکل ( :)7نهاننگاری در تصویر  Barbaraبه شیوهی موجک دوبعدی
با سه سطح و فیلتر موجک هار

جدول ( ،)8مقایسه بین پارامتر شفافیت درج در ضرایب فرکانس
میانی و ضرایب فرکانس پایین ( )LFSC1را نشان میدهد.
جدول ( :)2مقایسه شفافیت بین درج در  MFSCو

91/1615

1/1211

18/1991

LFSC

1/1181

Low Frequency Scale Coefficients

1

51

نهاننگاری ویدیوی خام مبتنیبر آشکارسازی مناسب با مصالحه بین پارامترهای شفافیت ،مقاومت و ظرفیت؛ رضا اصفهانی و همکاران

 .3-4نتایج مقاومت
مطابق با جدول ( )9با انتخاب بردار وزن
)) (

1 56 1 16

(

) (

ما مقدار مناسب  αرا جهت جاسازی پایدار و نامحسوس در
تصویر باربارا بهدست آوردیم.
جدول ( :)3محاسبه مقدار مناسب  αبه روش جمبیکی در تصویر باربارا
) (

) (

α

1/116

1/11111186

1/119

1/916

1/11111199

1/1196

1/828

1/1111116

11/111

1/81

1/1111185

1/1116

1/89

1/1111186

/11119
1

1/8

1/1111111

1/116

1/196

1/1111162

1/1166

1/16

1/1111191

1/115

1/196

1/1111116

1/1156

جدول( )1نتایج  BERدر برابر حمالت مقیاس ،بُرش ،فیلتر
میانه ،فیلتر گوسی و چرخش در تصویر باربارا (در حالت مقدار
مناسب  αبرابر با  )1/11119را نشان میدهند.
جدول ( :)4نتایج  BERدر حمالت مقیاس ،بُرش ،فیلتر میانه ،فیلتر
گوسی و فیلتر گوسی
PSNR



1/1211 1/6118

91/1611

1/111119

1/1211 1/1161

91/1615

1/11119

1/1211 1/1129

91/1681

1/1119

1/1211 1/6199

91/1128

1/119

BER

SSIM

 .4-4نتایج ظرفیت
تصاویر با ظرفیت مناسب :در جدول ( )6نتایج تست تخمین
اطالعات بهشیوه  MLدر آشکارسازی مناسب روش ضربی
نیمهکور نهاننگاری در تصویر  98  98باربارا با آنتروپی کل
تصویر  9/5112آورده شدهاست .درج در تمام بلوکهای ،98  98
بدون در نظر گرفتن بیشینه بینظمی بلوکها میباشد .طول پیام
 1115بیت است و درج در ضرایب فرکانس میانی موجک انجام
شدهاست.

حال اگر در جدول قبل ،در بلوکهای دارای بیشینه
بینظمی ،درج صورت گیرد ،مقدار  کمتر شده و بهعبارتی بهتر
میشود .بهعنوان مثال در حالت  =  1/11119مقدار BER
برابر با  1/1961خواهد بود و درحالت  =  1/119مقدار BER
برابر با  1/1111خواهد بود .نتایج تست تخمین اطالعات بهشیوه
 MLدر آشکارسازی مناسب با روش ضربی نیمهکور نهاننگاری
در تصویر  98  98باربارا با آنتروپیهای مختلف در جدول ()5
آمده است.
جدول ( :)5نتایج نهاننگاری بدون در نظرگرفتن بیشینه بینظمی
بلوکها

حمله مقیاس
ضریب مقیاس
1/1
1/1
1/1
1/9
8

BER

1/1811
1/195
1/119
1/889
1/821
حمله بُرش

بُریدن
6%
11%
16%

BER

1/192
1/811
1/811
حمله فیلتر میانه

فیلتر میانه
9×9
6×6

BER

1/126
1/891
حمله فیلتر گوسی

فیلتر میانه
9×9
6×6
9×9
حمله چرخش
زاویه چرخش (درجه)
6
8
1
1/6
-1/6

BER

1/121
1/892
1/821
BER

1/818
1/811
1/118
1/152
1/198

-1

1/112

-8

1/811

-6

1/891
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با توجه به نتایج فوق ،نهاننگاری پیشنهادی در حالت مقدار
مناسب  ،αدر مقابل حمالت مقاوم است.
جدول( :)6نهاننگاری با در نظر گرفتن بیشینه بینظمی بلوکها

1/119

1/1119

1/11119

1/111119

پوشش
آشکارسازی
ظرفیت از
از پیام
پیام 1115
 1115بیتی
بیتی



در یک تصویر جایگذاری شود آنگاه قابلیت شناسایی افزایش
مییابد] .[99همانطور که در جدول ( )9نشان دادهشده با در
نظرگرفتن سطح آستانه آنتروپی  9/6موارد ذیل بهدست آمده
است:
 مناسبترین ظرفیت (در حالت بیشترین مقدار SSIM
و  PSNRبهعبارتی شفافیت فریم) در فریم دارای
پایینترین آنتروپی ( )9/991951بهدست آمدهاست.


1/1111

1/1115

1/1921

1/1168

1/8921

1/8811

1/1961

1/1612
1/1921

98/59% 98/92%

1/8916

11/26% 11/26%

1/8969

1/1196

16/11% 16/11%

=BER (H

)1/1951
BER
=(H

)1/9518

No. of message
embedded bits

No. of message
detected bits

Entropy of cover

)9/2811

SSIM

PSNR
=Min

1/111958

=Min

1/166811

(11/19%)111

191

91/89115

BER

Percent of
Detected
)(Bits

Bits of
Message

Entropy of
Steg.

9/568169

Optimum

1/119969

18/5511

1/119966

43.5623

1/158961

19/6589

1/162911

(11/15%)929

1/119996

18/22599

=Max

1/151161

(19/62%)189

=Min

119
168

9/518165

(19/95%)911

Min=111

9/561199
9/565861

1/111911

1

...

...

...

...

...

...

1/119191

18/11866

1/161511

(11/29%)611

618

9/11112

1/111282

مصالحه بین سه ویژگی شفافیت ،مقاومت و ظرفیت موضوعی
است که در طراحی روش پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
مصالحهای میان قابلیت شناسایی و میزان دادهای که در یک
تصویر نهان نگاری میشود ،وجود دارد .اگر میزان اطالعات زیادی

9

...

ظرفیت

8

...

 .5-4مصالحه بین سه ویژگی شفافیت ،مقاومت و

1

1/111911

شکل ( :)8نهاننگاری در فریمهای ویدیو Snowdays.avi

1/111281

برای همه فریمها محاسبه شده است .طبق جدول ( )9بیشترین
ظرفیت در فریمِ دارای آنتروپی نسبتاً پایین (  ،)9/16598بهدست
آمدهاست (شکل .)2

1/111286

( ،مقدار مناسب α



Frame No.

)(1 56 1 16

)) (

جدول ( :)7نتایج تست برروی فریمهای ویدیوی خام

BER
=(H

افزایش ظرفیت به کمک فریمهای ویدیی خام :در این مقاله
از ویدیو  Snowdays.aviتعداد  15فریم برای درج 89811
بیت گرفته شده و بعد از درج اطالعات بهروش شکل (-6الف) در
تمام فریمها ،مجدداً فیلم با نام  myFile.aviبازسازی شدهاست.
در ضریب
1/19 ،
بـا توجه به انتخاب 1/11
کیفیت تمـامی بلوکها ( )Qjو انتخـاب بـردار وزن
) (

کمترین ( BERبا درنظرگرفتن مقدار مناسب  و در
نتیجه مقاومت فریم) و بیشترین درصد آشکارسازی با
نسبت  15/1%در فریم دارای آنتروپی نسبتاً پایین،
 9/122562حاصل شده است.
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1/115991

18/12511

1/151191

(19/1%)681

Max=662

9/16598

1/111969

12

1/119115

18/91119

1/112281

(16/18%)685

669

9/156116

1/111191

11

...

...

...

...

...

...

...

...

نهاننگاری صورت گرفت و مقادیر  ،AUCبرای هر حالت نهانکاو
 WAMو  FARIDنیز محاسبه شد .هر چه مقدار  AUCمربوط به
یک طبقهبند بزرگتر باشد کارآیی نهایی طبقهبند مطلوبتر
ارزیابی میشود .در واقع هرچه  AUCبهعدد یک نزدیکتر باشد،
کارآیی قویترِ نهانکاو را نشان میدهد و هرچه به  1/6نزدیکتر
باشد ،کارآیی ضعیفترِ نهانکاو را نشان میدهد مطابق جدول
( ،)1روش پیشنهادی نسبت به  JStegرفتار مقاومتری در برابر
نهانکاوهای  WAMو  FARIDداشت.

=Max

1/11219

=Max

16/1962

1/158585

116

=Min

9/991951

...

...

...

...

...

...

1/111196

...

1/111992

91

...

(19/99%)151

جدول ( :)1بررسی روش پیشنهادی و  JStegدر مقابل نهانکاوها

15

AUCFARRID
1/619

AUCWAM
1/586

روش پیشنهادی

1/289

1/266

JSteg

 .5نتیجهگیری
1/119119

11/21515

=Min

1/192125

=Max

(15/1%)119

619

9/122562

الگوریتم پیشنهادی را طبق مقاله ] ، [92با پوشانههای تصاویر
انتخابی آزمایش کردیم ،بهطوری که تصویر پوشانه از سطح امنیت
خوبی برخوردار بود ،میانگین نتایج آزمون برروی  111تصویر
بهصورت جدول( )2حاصل شد که نتیجه تمام پارمترها در حالت
بیشینه بود.
جدول ( :)8میانگین نتایج تست بر روی  111تصویر
SSIM

PSNR

BER

Percent of
Detected
)(Bits

Bits of
Message

1/11111

16/8951

1/156119

(15%)118

669

9/568169

1/111999

Entropy of
Steg.

Optimum



 .6-4بررسی در برابر نهانکاو  WAMو FARID

درج در فریمهای ویدیوی خام در برابر نهانکاو  WAMو
مورد آزمایش قرار گرفت .در ابتدا از حدود  8111تا  5111فریم
(حدود چهار دقیقه ویدیو) آماده کرده و بر روی 1811تا 9111
فریم با نرخ  %86درج بهروش پیشنهادی انجام شده است1611 .
فریم برای آموزش و نصف دیگر برای تست استفاده شد؛ به کمک
طبقهبندی  FLDمقادیر  ،AUCبرای هر حالت نهانکاو  WAMو
 FARIDمحاسبه شد .سپس در مرحله دیگر ،در فریمها بهشیوه
( ،JStegدلیل مقایسه با این روش ،شباهتهای ساختاری و
پرکاربرد بودن  JStegبا این روش پیشنهادی بوده است) درج
FARID

نهاننگاری مبتنی بر آشکارسازی مناسب ،با مصالحه سه مؤلفه
شفافیت ،مقاومت و ظرفیت ارتباط مستقیم دارد .با مقایسه
تجربی نهاننگاری در ضرایب فرکانس پایین و فرکانس میانی
تبدیل موجک ،میتوان مشاهده کرد که برای حفظ شفافیت ،در
بخش فرستنده ،از درج اطالعات بهشیوه طیفگسترده در ضرایب
فرکانس میانی موجک استفاده شده است .اما این موضوع باعث
کاهش مقاومت میشود که در این مقاله نشان داده شده است .با
بهدستآوردن پارامتر ضریب قدرت مناسب درج اطالعات ( ،) 
مقاومت کاهش نمییابد و در واقع برای بهبود مقاومت ،در بخش
گیرنده ،ارائه راهکاری برای کاهش خطای آشکارسازی داده نهان
در الگوریتم  MLمطرح شده است .برای حفظ ظرفیت
نهاننگاری ،راهکار دو مرحلهای ارائه شد که بهترتیب برای
محاسبه ظرفیت مناسب به کمک پوشانههای با آنتروپی پایین و
برای پوشش درج کل دادههای محرمانه بهعلت نداشتن یک بانک
مناسب با مولفههای تاثیرگذار همچون کنتراست ،انرژی و غیره،
است .با این وجود پیشنهاد نویسندگان مقاله استفاده از فریمهای
ویدیویی خام است.
برای تحقیقات آینده روشهای دیگر به جز تبدیل موجک را
میتوان مورد بررسی قرار داد .تبدیل موجک با وجود داشتن
مزایای فراوان ،نقاط ضعفهایی دارد که محققان را بر این میدارد
که روشهای جدیدی را پایهگذاری نمایند .این تبدیل دارای دو
مشکل اصلی است .مشکل اول ،حساس بودن نسبت به تغییرات؛
یعنی هرگاه در ضرایب تبدیل موجک تغییری صورت گیرد ،باعث
تغییرات زیادی در سیگنال ورودی میشود .این اشکال به خاطر
انجام عمل نمونهبرداری کاهشی میباشد .مشکل دوم ،جهتهای
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؛ تنها سه جهت افقی عمودی و اریب را میتوان1انتخابی محدود
 همچنین در روش ضربی.برای تبدیل موجک در نظر گرفت
هرچه تبدیل مورد نظر سیگنال میزبان را بهصورت تنکتری
 لذا برای. عملکرد روش در آن حوزه بهتر میگردد،نمایش دهد
 استفاده از تبدیلهای چنددقتی،غلبه بر ضعفهای تبدیل موجک
جدانشدنی مانند کانتورلت و ریجلت گسسته سبب افزایش
 یا طبق.چشمگیر عملکرد روشهای ضربی برای تصاویر میگردد
 عالوه بر پوشش اشکاالتDTCWT2 [ استفاده از91] مقاله
 که میتوان در. سرعت درج را هم میتوان باال برد،DWT
 الزم به ذکر است که با توجه به.تحقیقات آینده در نظر گرفت
 ضرایب این تبدیل،تنکبودن ضرایب پوشانه تبدیل کانتورلت
 همچنین چون.برای جایگذاری به روش ضربی بسیار مناسب است
 میتوان مبحث ماتریس،موضوع فریمهای ویدیو مطرح است
همرخدادی سطح خاکستری هر فریم را براساس همبستگی و
مقادیر پیکسلهای فریم استخراج کرد تا براساس آنها برای
الگوریتم آشکارسازی مناسب تصمیمگیری دقیقتری صورت
.گیرد
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ABSTRACT
One of the major weaknesses of steganography algorithms in detection, is the lack of proper estimation of
the data on the recipient side. The appropriate detection in the steganography algorithm is directly related
to the tradeoff between the three parameters of transparency, resistance and capacity. The proposed
algorithm uses a proper tradeoff between these three parameters. Due to this issue, in this article the
inclusion of information in the intermediate frequency coefficients of the wavelet by the Spread
Spectrum method has been used in order to maintain transparency. The reduction of resistance is prevented
by obtaining the appropriate amplification coefficient parameter for embedding of information. Proper
measurement of is also assessed by the error bit rate. Setting the proper capacity in a cover and the full
coverage of secret data embedding are the two suggested steps related to the capacity parameter. In the
first step, the proper capacity means the proper tradeoff between the capacity parameter and the
transparency parameter, i.e. the steganography has the proper values of the SSIM and PSNR parameters.
The use of low entropy covers leads to low capacity but also high resistance. In this case, the error bit rate
is also reduced, which means getting close to the appropriate value of and the appropriate resistance. In the
second step, the use of video frames of Windows Media Video is proposed for full coverage of secret data
embedding. Since there may be a massive amount of secret data and a single cover may not be sufficient, a
cover bank is required. As creating an image bank with close statistical properties may be difficult and time
consuming, the video frames of Windows Media Video have been used.
Keywords: Spread Spectrum, Proper Detection, Intermediate Frequency Coefficients of the Wavelet, amplification
coefficient , Error Bit Rate
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