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Abstract- The LSB matching method or LSBM is one of the simplest methods of steganography that has been
proposed relatively successful attacks for its discovery. Visual image quality (imperceptibility) and lack of
discovery by steganalysis attacks are two important criteria for any method of steganography. The main
purpose of this paper is to provide a LSBM-based approach that is superior to LSBM in these two criteria. In
the proposed method, the cover image is blocked and selected the best embedding sequence for each block
using the genetic algorithm and the Linear Congruential Generator (LCG). The best sequence contains pixels
whose LSB correspond most to data bits. The second step is to use the LSBM in the pixels of this embedding
sequence. If the secret bit does not match the pixel’s LSB, the pixel value should be incremented or
decremented randomly by one unit. To make these random selections, a genetic algorithm has been used, so
that the block has the least change in histogram compared to the original block. Comparing the parameter of
visual image quality and the accuracy of the attacks in discovering this method, indicates the proper
improvement of these criteria compared to the LSBM method.
Keywords- Steganography, Steganalysis, LSBM, Genetic algorithm, Linear Congruential Generator (LCG).
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چکیده -روش تطابق بیت کم ارزش ( ،)LSBMیکی از روشهای ساده پنهاننگاری است که حمالت نسبتاً موفقی برای کشف آن ارائه
شده است .کیفیت بینایی تصویر (مشاهده ناپذیری) و عدم کشف توسط حمالت پنهانشکنی ،دو معیار مهم برای هر روش پنهاننگاری
است .هدف اصلی در این مقاله ارائه روشی بر مبنای  LSBMاست که نسبت به آن ،در این دو معیار برتری داشته باشد .در روش
پیشنهادی تصویر پوشش بلوکبندی شده و برای هر بلوک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع تولید اعداد شبه تصادفی (،)LCG
بهترین دنباله جاسازی انتخاب میشود .بهترین دنباله شامل پیکسلهایی است که بیت کم ارزش آنها با بیتهای داده بیشترین مطابقت
را داشته باشد .در مرحله دوم ،با استفاده از  LSBMدر پیکسلهای این دنباله جاسازی انجام میشود .پیکسلهایی که بیت کم ارزش
آنها با بیت داده موردنظر مطابقت ندارند ،باید یک واحد افزایش یا کاهش یابند .برای انجام این انتخاب ،از الگوریتم ژنتیک استفاده
شده است ،به نحوی که بلوک حاصل کمترین تغییر هیستوگرام را نسبت به بلوک اولیه داشته باشد .مقایسه معیارهای کیفیت تصویر و
دقت حمالت در کشف این روش ،نشان دهنده بهبود مناسب این معیارها در مقایسه با روش  LSBMاست.
واژههای کلیدی :پنهاننگاری ،پنهانشکنی ،LSBM ،الگوریتم ژنتیک ،تابع .LCG

برخی موارد نیاز به یک ارتباط نامرئی ،که توجه کسی را به خود
جلب نکند ،احساس میشود .در واقع این موضوع دلیلی بر نیاز به
وجود مکانیسم پنهانسازی اطالعات میباشد .پنهانسازی اطالعات
از دو شاخهی پنهاننگاری 1و تهنقشنگاری 2تشکیل یافته است .هر
دو روش پنهاننگاری و تهنقشنگاری برای پنهانسازی اطالعات
محرمانه مورد استفاده قرار میگیرند و ارتباط نزدیکی با هم دارند.
با این وجود دارای اهداف متفاوتی میباشند .مهمترین هدف
پنهاننگاری ،پنهانسازی وجود ارتباط محرمانه و محافظت از داده
محرمانه میباشد .در مقابل ،هدف از تهنقشنگاری حفظ یکپارچگی
دادهی محرمانه بدون پنهان کردن وجود داده محرمانه میباشد.
هدف اصلی تهنقشنگاری حفظ مالکیت معنوی محتوا میباشد

 -1مقدمه
با گسترش فناوریهای ارتباطات دیجیتال و رشد سریع پهنای باند
شبکه ،اینترنت تبدیل به یک کانال رایج برای انتقال بسیاری از
اسناد مانند ،صوت ،تصویر ،ویدیو و متن دیجیتالی شده است .تا به
حال روشهای متعددی در زمینه سیستمهای امنیتی و به منظور
دستیابی به انتقال ایمن دادهها ،ارائه شده است که این روشها در
دو دسته تحت عنوان رمزنگاری اطالعات و پنهانسازی اطالعات
تقسیمبندی میشوند [ 1و .]2
در رمزنگاری اطالعات ،پیام محرمانه به یک پیام ناخوانا تبدیل
میشود .با این وجود ،آشکار بودن وجود یک ارتباط رمز شده و
محرمانه بین طرفین ارتباط ،امری قابل توجه است .بنابراین در
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میشوند .یکی از دسته بندیهای اخیر برای روشهای پنهاننگاری
براساس حوزه جاسازی ،در شکل  1نمایش داده شده است [.]3

[.]3
با توجه به محبوبیت استفاده از تصاویر در ارتباطات ،پنهاننگاری
در تصاویر ،یکی از حوزههای فعال در این زمینه میباشد .در
پنهاننگاری فرستنده در یک ارتباط سرّی با استفاده از
پنهاننگاری ،فرآیند جاسازی داده در تصویر پوشش 3را انجام
میدهد و تصویر پنهاننگاریشده 4را تولید و ارسال میکند .در
مقابل گیرنده ،فرآیند استخراج داده را از تصویر پنهاننگاری شده
انجام میدهد [ .]4اگر  K ،C ′ ،Cو  Mبه ترتیب نشان دهنده تصویر
پوشش ،تصویر پنهاننگاریشده ،کلید (اختیاری) و داده موردنظر
برای ارسال باشد ،فرآیند جاسازی (  )Emو فرآیند استخراج ( )Ex
مطابق فرمولهای  1و  2قابل نمایش هستد [.]5
()1
()2

پارامتر دوم مشخص میکند که الگوریتم پنهاننگاری در حوزه
موردنظر خود ،از چه بستری برای جاسازی داده استفاده میکند.
برای مثال در حوزه مکان ،جاسازی ممکن است مستقیماً در مقدار
یک پیکسل انجام شود و یا اینکه یک رابطه میان چند پیکسل
تعریف شود و داده موردنظر در مقدار این رابطه جاسازی شود.
مقدار تفاوت دو پیکسل همسایه ،رایجترین رابطهای است که برای
جاسازی داده در روشهای  PVD9و روشهای برمبنای آن []6-8
به عنوان بستر جاسازی استفاده شده است .عالوه بر مقدار تفاوت،
روابط دیگری نیز تا به حال در الگوریتمهای مختلف استفاده شده
است .در [ ،]9از مجموع دو پیکسل و در [ ،]10-12از مقدار
تفاوت یک پیکسل با متوسط پیکسلهای همسایه به عنوان بستر
جاسازی استفاده شده است.

𝐸𝑚 : 𝐶 ⨁ 𝐾 ⨁ 𝑀 → 𝐶 ′
𝑀 ∈ 𝑚 ∀𝑐 ∈ 𝐶. 𝑘 ∈ 𝐾.

𝑚 ≈ ))𝑚 𝐸𝑥 (𝐸𝑚 (𝑐 . 𝑘 .

یک روش پنهاننگاری خوب سه الزام اصلی دارد که عبارتند از:
شفافیت ادراکی ،ظرفیت حمل و امنیت .شفافیت ادراکی یعنی
رسانه پنهاننگاریشده و رسانه پوشش نباید از نظر ادراکی تفاوتی
محسوسی داشته باشند .معموال از معیار  PSNRبرای سنجش
شفافیت ادراکی استفاده میشود .ظرفیت حمل هر روش نشان
دهنده حداکثر تعداد بیتهایی است که میتواند در رسانه پوشش
مخفی کند .مفهوم امنیت ،عدم توانایی حمالت پنهانشکنی موجود
در کشف تصاویر پنهاننگاریشده حاصل از این روش پنهاننگاری
است [ .]2افزایش ظرفیت حمل ،معموال باعث کاهش دو معیار
دیگر میشود .طراح روش برای پیشگیری از این اتفاق و ایجاد یک
مصالحه میان این معیارها ،باید از ایدههای مختلف استفاده کند.
روشهای پنهاننگاری مختلفی تا به حال ارائه شده است .اگرچه
در ظاهر هر کدام از آنها الگوریتمهای خاص متفاوتی برای جاسازی
داده استفاده کردهاند ،اما بررسی روشهای پنهاننگاری مختلف
نشان میدهد که برای هر الگوریتمهای پنهاننگاری میتوان چند
پارامتر مهم تعریف کرد .این پارامترها عبارتند از :حوزه جاسازی،
بستر جاسازی و روش جاسازی.

شکل  :1دسته بندی روشهای پنهاننگاری براساس حوزه جاسازی []3

در هر الگوریتم پنهاننگاری ،پس از تعیین حوزه و بستر جاسازی
باید روش جاسازی داده انتخاب شود .در این گام بستر انتخاب
شده ،به منظور جاسازی طوری تغییر میکند که بعداً و توسط
الگوریتم استخراج ،بتوان داده جاسازی شده را از آن استخراج
نمود .میتوان روش جاسازی را به سه دسته اصلی شامل
جایگزینی بیتهای کمارزش ،تطابق با بیتهای کمارزش و
جاسازی مبتنی بر تابع استخراج تقسیم نمود [.]13

دو حوزه متداول برای جاسازی داده در تصاویر وجود دارد :حوزه
مکان 5و حوزه تبدیل .6معموالً روشهای پنهاننگاری ،داده
موردنظر را در یکی از این دو حوزه جاسازی میکنند .الگوریتمهای
پنهاننگاری در حوزه مکان ،پیام را به طور مستقیم در شدت نور
پیکسلهای تصویر جاسازی میکنند ،اما در الگوریتمهای حوزه
تبدیل ،تصاویر ابتدا به حوزه تبدیل موردنظر (مثالً DWT8 ،DCT7
و )...منتقل میشوند و سپس پیام در ضرایب تبدیل جاسازی

در روش اول که  LSBF10نامیده میشود ،بیت کم ارزش نمونههای
بستر با بیتهای پیام جاگذاری میشوند .اما در روش دوم ،در
صورت تطابق بیت داده با بیت کم ارزش نمونههای بستر ،تغییری
در آنها ایجاد نمیشود .در صورت عدم تطابق ،نمونههای بستر به
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هدف روش پیشنهادی در این مقاله ،پیشنهاد روشی جدید برای
بهبود کیفیت تصویر پنهاننگاری شده و امنیت روش LSBM
است .برای رسیدن به این هدف در روش پیشنهادی در دو مرحله-
ی انتخاب پیکسلها برای جاسازی و تعیین مقدار پیکسلها بعد از
جاسازی داده از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است .در مرحله اول
با کمک الگوریتم ژنتیک ،دنبالهای از پیکسلها برای جاسازی
انتخاب میشوند که بیت کمارزش آنها بیشترین تطابق را با
بیتهای داده موردنظر دارند .بدین ترتیب کمترین پیکسلها نیاز
به تغییر دارند و درنتیجه کیفیت تصویر پنهاننگاریشده افزایش
مییابد .در مرحله دوم برای جاسازی داده از  LSBMاستفاده شده
است و برای تصمیمگیری در مورد افزایش یا کاهش مقدار
پیکسلهایی که نیاز به تغییر دارند از الگوریتم ژنتیک استفاده
شده است .هدف اصلی در این مرحله انتخاب به نحوی است که
تغییرات هیستوگرام تصویر پنهاننگاری شدهی نهایی نسبت به
تصویر پوشش حداقل باشد .میتوان امیدوار بود با کم کردن
تغی یرات هیستوگرام ،احتمال موفقیت حمالت آماری کمتر شود و
روش پیشنهادی امنیت بیشتری نسبت به  LSBMدر برابر حمالت
داشته باشد.

صورتی تغییر داده میشوند که بیت کم ارزش آنها با بیتهای
پیام تطابق یابند .این کار به روشهای مختلفی انجام میشود .در
سادهترین روش به صورت تصادفی نمونههای بستر افزایش یا
کاهش مییابند .از این روش به عنوان  LSBM11یا جاسازی ±1
[ ]10یاد میشود .اما روشهایی پیشنهاد شده است که این
انتخاب را به صورت تصادفی انجام نمیدهند ،بلکه این انتخاب را
به صورت هدفدار و برای رسیدن به یک هدف خاص انجام
میدهند .بعضی از این اهداف عبارتند از :کمینه کردن تغییرات
مقداری پیکسلها (روش  ،)]14[ OPAP LSBکمینه کردن
تغییرات هیستوگرام (روش  ،)]15[ A-LSBMکمینه کردن نویز
اضافه شده به تصویر (روش  CAS-Dو .)]16[ CAS-NE
روش  LSBFبه دلیل تشکیل زوج مقادیر در هیستوگرام تصویر
پنهاننگاریشده به راحتی و با حمالت مختلف قابل کشف است،
اما  LSBMاین نقطه ضعف را ندارد .اما با پیشرفت علم
پنهانشکنی حمالت نسبتاً موفقی برای کشف  LSBMنیز پیشنهاد
شده است که به صورت خالصه ایده تعدادی از آنها در جدول 1
ارائه شده است .تمام این روشها کارایی یکسانی ندارند و در اکثر
موارد کارایی آنها بستگی به نوع تصویر پوشش مورد استفاده دارد
[ .]25ضعف روش  LSBMاین است که هیستوگرام تصویر و
همبستگی بین پیکسلهای مجاور را تغییر میدهد و این موضوع
به روشهای پنهانشکنی برای حمله به این روش ،کمک میکند
[ .]26با توجه به امنیت بیشتر روش  LSBMنسبت به ،LSBF
ارائه روشهای جدید برمبنای  ،LSBMمنطقیتر است.

در ادامه ،در بخش دوم به مروری بر تعدادی از روشهای
پنهاننگاری که از الگوریتمهای بهینهسازی استفاده کردهاند،
پرداخته میشود .سپس در بخش سوم ،الگوریتم پیشنهادی
بهصورت مفصل شرح داده شده است .در بخش چهارم ،نتایج
آزمون و مقایسه روشهای پیشنهادی ارائه شده است و در انتها
نتیجهگیری بیان میشود.

جدول  :1خالصه تعدادی از حمالت ارائه شده برای LSBM
حمله

خالصه ایده

[]17

براساس ادعای افزایش تعداد رنگهای همسایه در تصاویر پنهاننگاریشده
رنگی

[]18

مدلسازی روشهای پنهاننگاری به عنوان عامل اضافه کردن نویز

[]19

مدلسازی روش  LSBMدر تصاویر سطح خاکستری و مفهوم مرکز ثقل
هیستوگرام

[]20

مدلسازی روش  LSBMدر تصاویر رنگی و مفهوم مرکز ثقل هیستوگرام

[]21

براساس تأثیر  LSBMبر روی کمینهها و بیشینههای محلی هیستوگرام

[]22

استخراج  10پارامتر از هیستوگرام تصویر و هیستوگرام همسایگی دو بعدی

[]23

کشف  LSBMدر تصاویر غیرفشرده براساس ویژگیهای مکانی

[]24

حمله عام براساس یک بردار ویژگی شامل  27خصیصه

 -2مروری بر کارهای گذشته
با توجه به سه هدف افزایش ظرفیت جاسازی ،افزایش کیفیت
تصویر پنهاننگاریشده و افزایش امنیت در طراحی روشهای
پنهاننگاری ،بعضی از روشها انتخابهای خود را بهعنوان یک
مسئله جستجو در فضای بزرگی از راهحلها برای برآورده کردن
یک یا چند تا این اهداف مدلسازی کرده و برای حل آن از
روشهای بهینهسازی استفاده میکنند .استفاده از الگوریتمهای
بهینهسازی در روشهای پنهاننگاری معموالً پیش از مرحله
جاسازی ،در حین جاسازی و یا پس از جاسازی انجام میشود .در
دسته پیش از مرحله جاسازی ،معموالً از الگوریتم بهینهسازی برای
پیدا کردن بهترین مکان برای انجام جاسازی یا تغییر بیتهای پیام
استفاده میشود .در دسته دوم ،الگوریتم بهینهسازی برای تعیین
چگونگی ذخیرهسازی داده و تعیین مقدار پیکسل پنهاننگاریشده
استفاده میشود و در دسته سوم ،الگوریتم بهینهسازی ضمن حفظ
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باید دو بیت از پیام در دو بیت از پیکسل تصویر پوشش ذخیره
شود ،اما بیتها بهجای قرارگیری در  LSBهای پیکسل در بهترین
دو بیت از آن قرار میگیرند .نتایج حاصله در مقایسه با جایگذاری
 LSBمعمولی که  2بیت را در تصویر جایگذاری میکند ،نشان
میدهد که این روش  PSNRبهتری دارد و نسبت به حمالت آنالیز
هیستوگرام مقاومتر است.

داده جاسازی شده به کاهش تغییرات حاصل از جاسازی کمک
میکند .در ادامه تعدادی از این روشها بهصورت مختصر معرفی
میشوند.
یک روش پنهاننگاری توسط  Tsengو همکارانش [ ]27بر اساس
 OPAPو الگوریتم ژنتیک ارائه شده که با استفاده از تغییر ترتیب
داده محرمانه سعی کرده است که شباهت تصویر پوشش و تصویر
پنهاننگاریشده را افزایش دهد .خدایی و همکاران [ ]28نیز در
کنار  ،LSBFاز الگوریتم ژنتیک برای تنظیم پارامترهای تابع هدف
بهمنظور به دست آوردن بهترین شرایط در توزیع پیکسلها
استفاده کردهاند و توانستهاند کیفیت بصری تصویر
پنهاننگاریشده را بهبود بخشند.

در [ ]32روشی بر پایه ترکیب پنهاننگاری در حوزه مکان و
الگوریتم ژنتیک ارائه شده است .از الگوریتم ژنتیک به منظور پیدا
کردن بهترین مکان جاسازی استفاده شده است .هر کروموزوم در
الگوریتم ژنتیک از  5ژن و در مجموع از  19بیت تشکیل شده ،که
هر ژن با توجه به مقداری که به آن تعلق میگیرد ،تغییراتی در
تصویر پوشش و یا پیام محرمانه ایجاد میکند .در این روش از
روش  LSBFبرای پنهاننگاری استفاده شده است .مقایسه روش
ارائه شده نسبت به روش پایه و سایر روشهایی که برای
پنهاننگاری از الگوریتم ژنتیک بهره بردهاند نشان از برتری این
روش از لحاظ  PSNRو ظرفیت جاسازی دارد.

روش ارائه شده در [ ]29از ترکیب پنهاننگاری و الگوریتم ژنتیک
برای کاهش تغییرات پس از جاسازی استفاده میکند .به این
صورت که ابتدا اطالعات محرمانه در  4بیت کم ارزش پیکسلهای
تصویر جاسازی میشود .بعد از جاسازی کامل پیام ،تصویر حاصل
به بلوکهای  8×8تقسیم شده و بر روی هر بلوک الگوریتم ژنتیک
اعمال میشود .تاثیر الگوریتم ژنتیک بر  4بیت با ارزش در هر
پیکسل است تا با عدم از دست رفتن اطالعات محرمانه جاسازی
شده ،کمترین تخریب در تصویر حاصل ،ایجاد شود .نتایج بدست
آمده نشان میدهد این روش توانسته  PSNR12بهتری نسبت به
روشهای مقایسه شده داشته باشد.

 Shahو همکاران [ ،]33یک روش پنهاننگاری تصویر در حوزهی
دامنه مکانی ،مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ،با ظرفیت جاسازی باال و
کیفیت بصری مناسب پیشنهاد دادهاند .در این روش دو بیت از
دادهی محرمانه در هر پیکسل از تصویر پوشش جاسازی میشود.
جاسازی داده در تصویر پوشش بهصورت ترتیبی انجام نمیگیرد.
برای تولید مسیر شبه تصادفی ،تابع  LCG13مورد استفاده قرار
گرفته شده است .از الگوریتم ژنتیک برای اصالح پارامترهای LCG
استفاده میشود .دادههای محرمانه قبل از جاسازی در تصویر
پوشش با استفاده از جهت و قطبیت اصالح میشوند و سرانجام
بعد از جاسازی کل پیام در تصویر OPAP ،برای بهبود هر چه
بیشتر کیفیت تصویر پنهاننگاریشده اعمال میشود.

در [ ]30یک روش پنهاننگاری بر پایه الگوریتم مورچگان ارائه
شده است .در روش ارائه شده از الگوریتم مورچگان برای تشخیص
لبه استفاده میشود و سپس با استفاده از روش  LSBFاطالعات
محرمانه در نواحی پیچیده (لبه) جاسازی میشوند .تشخیص
نواحی پیچیده با استفاده از ماتریس فرمون انجام میشود که هر
عنصر از این ماتریس متناظر با یک پیکسل از تصویر است .ماتریس
فرمون با توجه به حرکت مورچهها ،که این حرکت با استفاده از
تفاوتهای محلی بین پیکسلها و با توجه به شدت نور پیکسلهای
تصویر تعیین میشود ،توسعه مییابد .برای مخفی کردن اطالعات
محرمانه LSB ،پیکسلهای منطقه پیچیده با بیت پیام جایگزین
میشوند .یکی از امکانات روش ارائه شده تغییر ظرفیت جاسازی با
توجه به پارامترهای انتخابی است.

ثابتی و همکاران در [ ]34روشهایی پیشنهاد کردهاند که ایده
اصلی آنها ترکیب روش  LSBMو الگوریتم ژنتیک است و تمام
آنها یک چهارچوب یکسان دارند .اولین روش پیشنهادی
 GLSBMنامیده شده است .روش  ،GLSBMهمان روش LSBM
است با این تفاوت که برای تصمیمگیری در مورد افزایش یا کاهش
مقدار پیکسلهایی که  LSBآنها با بیت پیام مطابقت ندارد ،از
الگوریتم ژنتیک استفاده میشود .هدف الگوریتم ژنتیک در این
روش تولید تصویر پنهاننگاریشدهای است که هیستوگرام آن با
هیستوگرام تصویر پوشش کمترین تفاوت را داشته باشد .برای
بهبود این روش ،ایدهی تکرار اجرای الگوریتم  GLSBMبا
کلیدهای متفاوت و یافتن بهترین کلید پیشنهاد شده است .با
تغییر کلید ،ترتیب انتخاب پیکسلها برای جاسازی تغییر میکند.

 Shahو همکاران در [ ،]31یک روش پنهاننگاری با استفاده از
الگوریتم ژنتیک ارائه دادهاند .در این روش از ژنتیک برای
پنهانسازی ماتریس ضرایب و نه پیام محرمانه ،استفاده میشود.
این روش بهجای استفاده از روش  LSBمعمولی برای جایگذاری
در تصویر از روش نگاشت داده استفاده میکند .بدینصورت که
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یک روش پنهاننگاری تصویر ایمن با کیفیت بینایی تصویر باال بر مبنای  LSBMو الگوریتم ژنتیک ....................وجیهه ثابتی و همکاران
ایجاد کند .بنابراین ارائه یک روش پنهاننگاری مبتنی بر
که با ظرفیت جاسازی مناسب ،بتواند کیفیت و امنیت بهتری
فراهم کند ،میتواند هدف مناسبی برای طرح یک روش پنهان-
نگاری جدید باشد.

روش نهایی ،روش ( MKGMروش  GLSBMچندکلیدی مبتنی
بر بلوکبندی) است که مهمترین تفاوت آن با روش قبلی
بلوکبندی تصویر پوشش و اجرای روش قبلی روی هر بلوک
تصویر پوشش و تولید بلوکهای متناظر در تصویر پنهاننگاریشده
بهصورت مجزا در هر اجرا است .نتایج آزمون نشاندهنده احتمال
کشف کمتر روش نهایی نسبت به روشهای قبلی و روش LSBM
اصلی است ،اما از لحاظ معیار  PSNRتقریباً مشابه یکدیگر هستند
و بهبود چشمگیری اتفاق نیفتاده است.

LSBM

براساس اطالعات بدست آمده از مقاالت مختلف ،الگوریتم ژنتیک
رایجترین الگوریتم بهینهسازی در میان الگوریتمهای پنهاننگاری
است و بر همین اساس در الگوریتم پیشنهادی در این مقاله نیز از
این الگوریتم استفاده شده است .اما برخالف اکثر روشهای موجود
که از  PSNRبه عنوان تابع برازندگی و  LSBFبه عنوان روش پایه
برای جاسازی داده استفاده کردهاند ،در روش پیشنهادی در این
مقاله از دو تابع برازندگی متفاوت و  LSBMبه عنوان روش پایه
استفاده شده است.

جدول  :2مقایسه روش های موجود
مرجع نام روش
[]29

روش

الگوریتم

جاسازی بهینه سازی

4 LSBF GA2017

ژنتیک

نقطه قوت
افزایش ظرفیت

نقطه ضعف
عدم توجه به امنیت

[]30

ACO2018

LSBF

کلونی
مورچگان

جاسازی در لبه

کاهش ظرفیت

[]31

LCG

جایگزینی
 2بیت

ژنتیک

• بهبود نسبی کیفیت
تصویر
• بررسی حمالت آنالیز
هیستوگرام

کاهش ظرفیت

[]32

GA2019

LSBF

ژنتیک

افزایش ظرفیت

عدم توجه به امنیت

[]33

2 LSBF LCG_GA

ژنتیک

افزایش ظرفیت

عدم توجه به امنیت

[]34

GLSBM

LSBM

ژنتیک

افزایش امنیت

[]34

MKGM

LSBM

ژنتیک

افزایش امنیت

 -3روش پیشنهادی
همانگونه که در بخش قبل اشاره شد ،روش  ]34[ MKGMدر
افزایش امنیت روش  LSBMموفق بوده است .ولی کیفیت تصویر
پنهاننگاری شده در این دو روش تقریبا مشابه یکدیگر است .در
این بخش روشی پیشنهاد میشود که سعی میکند عالوه بر حفظ
امنیت روش  ،MKGMکیفیت تصویر پنهاننگاریشدهی بهتری
نسبت به آن داشته باشد .در این صورت روش پیشنهادی نسبت به
 ،LSBMکیفیت و امنیت بهتری خواهد داشت.

عدم توجه کیفیت
تصویر
عدم موفقیت در
بهبود چشمگیر
کیفیت تصویر

نمودار بلوکی روش پیشنهادی در شکل  2نشان داده شده است.
طبق شکل  ،2الگوریتم روش پیشنهادی شامل دو مرحله اصلی
است که این مراحل برای هر بلوک تصویر پوشش تکرار میشود و
در خروجی یک بلوک تصویر پنهاننگاریشده تولید میشود .این
مراحل عبارتند از:

در جدول  ،2خالصهی تعدادی از مقاالتی لیست شدهاند که سعی
کردهاند با استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی عملکرد روشهای
مبتنی بر جاسازی در بیتهای کم ارزش را بهبود دهند .با توجه به
تناقض موجود میان ظرفیت و امنیت یک روش پنهاننگاری،
معموال روشهایی که با هدف افزایش ظرفیت جاسازی ارائه شده-
اند ،مانند [ ]32[ ،]29و [ ،]33در بهبود چشمگیر کیفیت تصویر
نهایی موفق نبودند و به معیار امنیت نیز توجهی نکردهاند .از طرف
دیگر روشهایی مانند [ ]30و [ ]31با کاهش ظرفیت جاسازی
(کمتر از یک بیت در هر پیکسل) ،توانستهاند در هدف افزایش
کیفیت تصویر نهایی تاحدی موفق باشند .ولی یک نکته مشترک
تمام  5روش ابتدایی استفاده از روش  LSBFبرای جاسازی است.
با توجه به توضیح ارائه شده در بخش قبل ،استفاده از LSBM
برای جاسازی میتواند امنیت بیشتری را بدنبال داشته باشد.
روشهای ارائه شده در [ ]34این برتری را نسبت به روشهای
قبلی دارد ،اما این روشها فقط در بهبود امنیت موفق بودهاند و
روش  MKGMهم با وجود درنظر گرفتن ایده چند کلیدی
نتوانسته بهبود چشمگیری در کیفیت تصویر پنهاننگاریشده

 .1استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و  LCGبرای یافتن بهترین
دنباله پیکسلها برای جاسازی ()LCG-GA
 .2استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و  LSBMبرای یافتن
بهترین مقدار پیکسلها بعد از جاسازی ()GLSBM
عالوه بر بلوک تصویر پوشش و بلوک داده محرمانه ،پارامترهای
الگوریتم ژنتیک به عنوان ورودی در هر مرحله الزم است .خروجی
مرحله اول ،مجموعه کلیدها برای تولید بهترین ترتیب جاسازی و
خروجی مرحله دوم ،بلوک تصویر پنهاننگاریشده است .شبه کد
این روش در شکل  3نمایش داده شده است .جدول  ،3شامل تمام
اصطالحات و پارامترهایی است که در ادامه برای بیان جزئیتر
مراحل الگوریتم پیشنهادی از آن استفاده میشود.
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 -1-3گام اول جاسازیLCG-GA :

اولین گام هر روش پنهاننگاری ،انتخاب پیکسل مناسب برای
جاسازی است .عالوه بر تعیین پیکسلهای مناسب باید ترتیب
جاسازی در آنها نیز مشخص شود .برای جاسازی کامل (،)100%
باید در تمام پیکسلها جاسازی انجام شود ،اما باز هم ترتیب
جاسازی میتواند تغییر کند .برای جاسازی کمتر از  ،%100بنا بر
طول داده موردنظر ،باید پیکسلهای مناسب و ترتیب جاسازی در
آن تعیین شود .اما در تمام روشهای پنهاننگاری ،باید این مراحل
به نحوی انجام شود که گیرنده نیز بتواند دقیقاً همان پیکسلها و
ترتیب جاسازی استفاده شده توسط فرستنده را شناسایی کند تا
بتواند داده را به صورت کامل استخراج کند .به همین دلیل یکی از
روشها استفاده از توابع تولید اعداد شبه تصادفی است.

شکل  :2نمودار بلوکی روش پیشنهادی
ورودی :تصویر پوشش ،داده محرمانه ،اندازه بلوک
خروجی :تصویر پنهاننگاری شده ،مجموعه بهترین کلیدها
.1
.2

.3

تصویر پوشش را با توجه به اندازه بلوک ،بلوکبندی کنید.
داده محرمانه را با توجه به تعداد بیت قابل جاسازی در هر
بالک ،تقسیمبندی کنید.
برای هر بلوک از تصویر پوشش مراحل زیر را تکرار کنید:
 .1-3برای جاسازی بلوک داده محرمانه در بلوک تصویر
پوشش ،با استفاده از الگوریتم  ،LCG-GAبهترین دنباله
پیکسلها را انتخاب کنید.
 .2-3براساس بهترین دنباله جاسازی حاصل از مرحله قبل
و با استفاده از الگوریتم  ،GLSBMعملیات جاسازی بلوک
داده در بلوک تصویر پوشش را انجام دهید.

روش  ،]34[ MKGMبرای این انتخاب از تابع )( ،randتابع تولید
اعداد شبه تصادفی در  ،Matlabاستفاده میکند ،که نیاز به یک
هسته ابتدایی دارد .اما در روش پیشنهادی برای انجام این کار از
الگوریتم ژنتیک و  LCGاستفاده میشود .تابع  ،LCGیکی دیگر از
توابع تولید اعداد شبه تصادفی است .این تابع برای تولید یک
دنباله اعداد به مقدار هسته ابتدایی (  ،)x0فاکتور افزایشی ( )aو
یک آفست ( )cنیاز دارد و طبق رابطه بازگشتی  3تعریف میشود.

شکل  :3شبه کد روش پیشنهادی
جدول  :3اختصارات استفاده شده در شرح الگوریتم
عالمت اختصاری

تعریف پارامتر

𝒓𝒆𝒗𝒐𝑪

تصویر پوشش
تصویر پنهاننگاری شده
داده محرمانه
بلوک  iام تصویر پوشش
بلوک  iام داده
بلوک  iام تصویر پنهاننگاری شده
اندازه بلوک داده
تعداد جمعیت ژنتیک مرحله اول
اندازه هر بلوک
احتمال تقاطع مرحله اول
احتمال جهش مرحله اول
تعداد تکرار مرحله اول
بهترین دنباله خروجی بلوک  iام
بهترین مقدار  aبرای بلوک  iام
بهترین مقدار  cبرای بلوک  iام
بهترین مقدار  𝑥0برای بلوک  iام
مجموعه بهترین  c ،aو  𝑥0برای بلوک  iام
تعداد جمعیت ژنتیک مرحله دوم
احتمال تقاطع مرحله دوم
احتمال جهش مرحله دوم
تعداد تکرار مرحله دوم

𝒐𝒈𝒆𝒕𝑺
𝒂𝒕𝒂𝑫
𝒊𝒌𝒄𝒐𝒍𝑩𝑪
𝒊𝒌𝒄𝒐𝒍𝑩𝑫
𝒊𝒌𝒄𝒐𝒍𝑩𝑺
𝒆𝒛𝒊𝒔 𝑫𝑩𝒍𝒐𝒄𝒌 −
𝒑𝒐𝒑𝑵
𝒆𝒛𝒊𝒔 𝑩𝒍𝒐𝒄𝒌 −
𝒔𝒔𝒐𝒓𝒄𝑷
𝒕𝒖𝒎𝑷
𝒉𝒄𝒐𝒑𝒆
𝒊𝒒𝒆𝑺 𝑩𝒆𝒔𝒕 −
𝒊𝒂 𝑩𝒆𝒔𝒕 −
𝒊𝒄 𝑩𝒆𝒔𝒕 −
𝒊𝒙 𝑩𝒆𝒔𝒕 −
𝒊𝒚𝒆𝒌 𝑩𝒆𝒔𝒕 −
𝒑𝒐𝒑𝑵′
𝒔𝒔𝒐𝒓𝒄𝑷′
𝒕𝒖𝒎𝑷′
𝒆𝒑𝒐𝒄𝒉′

()3

𝑚 𝑑𝑜𝑚)𝑐 𝑥𝑛+1 = (𝑎 × 𝑥𝑛 +
n+

که در این فرمول  xnعدد  nام در دنباله خروجی xn+1 ،عدد
 1ام در این دنباله است m .محدودهی اعدادی که تولید میشوند،
را مشخص میکند.
با تغییر پارامترهای  a ،x0و  cدنباله اعداد خروجی  LCGمتفاوت
است .بهعبارتدیگر ،پیکسلهای انتخاب شده برای جاسازی در هر
حالت متفاوت است .از طرف دیگر ،در روش  LSBMبا توجه به
مقدار پیکسل و مقدار بیت داده موردنظر ،یکی از دو حالت عدم
تغییر مقدار پیکسل یا تغییر یک واحدی پیکسل انجام میشود.
بنابراین در هر دنباله از پیکسلهای انتخابی ،تعداد پیکسلهایی که
باید تغییر کند متفاوت است .اگرچه با تغییر مقدار  a ،x0و c
دنبالههای متفاوتی برای جاسازی تولید میشود ،اما باید بتوان از
میان دنبالههای موجود ،بهترین دنباله را برای جاسازی انتخاب
کرد .یک دیدگاه برای انجام این انتخاب میتواند اینگونه باشد که
دنبالهای درنهایت برای جاسازی استفاده شود که کمترین تعداد
پیکسل در آن نیاز به تغییر داشته باشد .با ایجاد کمترین تغییر در
تصویر پوشش برای تولید تصویر پنهاننگاریشده ،میتوان امیدوار
بود که تصویر پنهاننگاریشده کیفیت بهتری داشته باشد.
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پیدا کردن بهترین مقدار برای  a ،x0و  cبه نحوی که دنباله حاصل
از آن شامل پیکسلهایی باشد که نیاز به کمترین تعداد تغییرات
در آن وجود داشته باشد را میتوان بهصورت یک مسئله بهینه-
سازی مدل کرد .برای حل این مسئله میتوان از الگوریتم ژنتیک
استفاده نمود .فلوچارت الگوریتم ژنتیک در شکل  4نمایش داده
شده است .نحوه انجام این مراحل به مسئلهای بستگی دارد که قرار
است توسط این الگوریتم پیادهسازی شود.

گام دوم ،تعیین تابع برازندگی یا تابع هدف مناسب است .از آنجا
که هدف از انجام این مرحله ،پیدا کردن دنباله جاسازی است که
بیشترین تطابق بین پیکسلهای دنباله و بیت متناظر پیام وجود
داشته باشد ،مقدار برازندگی تعریف شده برای هر کروموزوم عبارت
است از تعداد پیکسلهایی از دنبالهی حاصل از اجرای تابع LCG
متناظر کروموزوم موردنظر که بیت کمارزش آنها با دادهی مورد
نظر برای جاسازی مطابقت ندارد .فرمول  7تابع برازندگی
بهکاربرده شده در روش پیشنهادی را بیان میکند .در شبه کد
شکل  ،5نحوهی محاسبه مقدار تابع هدف برای هر کروموزوم
نمایش داده شده است.
()7

= ) 𝑗𝑟𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠( 𝐶ℎ
) 𝑖𝑘𝑐𝑜𝑙𝐵𝐷 𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ − 𝑁𝑜( 𝐶ℎ𝑟𝑗 , 𝐶𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖 ,
ورودی :بلوک تصویر پوشش ،بلوک داده محرمانه ،یک کروموزوم
خروجی :مقدار برازندگی
.1
.2

.3

مقدار اولیه برازندگی را صفر درنظر بگیرید.
تابع  LCGرا با استفاده از عناصر کروموزوم موردنظر به عنوان
پارامترهای تابع اجرا کنید و دنباله جاسازی را تولید کنید.
به تعداد عناصر بلوک داده محرمانه این عملیات را تکرار کنید:

•

اگر باقیمانده تقسیم پیکسل متناظر در دنباله برای
جاسازی بیت داده موردنظر به  2با بیت داده موردنظر
مساوی نیست ،یک واحد مقدار برازندگی را افزایش
دهید.

شکل  :5شبه کد تابع  Match-Noدر فرمول 5

گام سوم الگوریتم ژنتیک ،انجام عملیات تقاطع روی درصدی از
جمعیت فعلی است .اگر 𝑠𝑠𝑜𝑟𝑐𝑃 ،احتمال عملیات تقاطع و 𝑝𝑜𝑝𝑁،
تعداد اعضای جمعیت باشد ،باید به تعداد (𝑃𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 × 𝑁𝑝𝑜𝑝 ) ∕ 2
بار عملیات تقاطع روی جمعیت انجام شود .در هر بار ،دو
کروموزوم والد که دارای کمترین مقدار تابع برازندگی در میان
جمعیت فعلی هستند انتخاب شده و با استفاده از تقاطع تک
نقطهای دو کروموزوم جدید (فرزندان) ساخته میشوند .سپس در
صورتی که دو فرزند تولید شده دارای برازندگی بهتری نسبت به
دو کروموزوم با بیشترین مقدار تابع برازندگی در جمعیت باشند،
بهجای آنها به جمعیت اضافه میشوند.

شکل  :4فلوچارت اجرای الگوریتم ژنتیک

اولین گام تعریف ساختار یک کروموزوم به عنوان یک عضو از
جمعیت و به عبارتی یک راهحل برای مسئله موردنظر است .در
الگوریتم  ،LCG-GAساختار کروموزوم  jام و تفسیر آن طبق
فرمول  4و  5انجام میشود.
()4

] 𝐶ℎ𝑟𝑗 = [𝑔1 , 𝑔2 , … , 𝑔24
] 𝑝𝑜𝑝𝑁 𝑔𝑘 ∈ {0,1}, 𝑘 ∈ [1,24], 𝑗 ∈ [1,

()5

] 𝑎𝑗 = [𝑔1 , … , 𝑔8 ] . 𝑐𝑗 = [𝑔9 , … , 𝑔16
] 𝑥0𝑗 = [𝑔17 , … , 𝑔24

بدین ترتیب هر کروموزوم شامل  24ژن است که این ژنها مقدار
صفر یا یک دارند 8 .ژن ابتدایی بیانگر مقدار  aو هشت ژن دوم
بیانگر مقدار  cو  8ژن سوم بیانگر مقدار  x0است .با استفاده از این
مقادیر میتوان یک تابع  LCGداشت که دنبالهی اعداد را تولید
میکند .مطابق فرمول  6دنباله تولیدی کروموزوم  jام Seqj ،نامیده
میشود.
()6

در گام بعد ،باید روی درصدی از جمعیت عملیات جهش انجام
شود که 𝑡𝑢𝑚𝑃 ،احتمال این عملیات را مشخص میکند .بنابراین
تعداد عملیات جهش 𝑝𝑜𝑝𝑁 × 𝑡𝑢𝑚𝑃 بار است .برای اعمال عملگر
جهش ،ابتدا یک کروموزوم بهصورت تصادفی از بین جمعیت
انتخاب میشود و بهصورت تصادفی مقدار یکی از ژنهای آن
معکوس میشود.

) 𝑗𝑆𝑒𝑞𝑗 = 𝐿𝐶𝐺( 𝑎𝑗 , 𝑐𝑗 , 𝑥0
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این نکته قابلتأمل است که ،همیشه یکی از موفقترین ویژگیهای
استفاده شده برای شکست این روش ،ویژگیهای استخراج شده از
هیستوگرام تصویر حاصل است .با کم کردن تغییرات هیستوگرام
تصویر پنهاننگاریشده نسبت به تصویر پوشش ،میتوان احتمال
موفقیت این حمالت را کاهش داد .برای تعیین مقدار برازندگی هر
کروموزوم در این مرحله ،باید مقدار اختالف هیستوگرام بلوک
تصویر پوشش با بلوک هیستوگرام تصویر پنهاننگاریشده محاسبه
شود .بنابراین ابتدا با استفاده از تابع تعریف شده در فرمول ،9
بلوک تصویر پنهاننگاریشدهی حاصل هر کروموزوم تولید
میشود .شبه کد این تابع در شکل  6نمایش داده شده است.

با انجام کامل مراحل تقاطع و جهش روی جمعیت فعلی ،جمعیت
جدید ساخته میشود .پارامتر  ،epochتعداد تکرار الگوریتم را نشان
میدهد .با پایان یافتن تکرارهای الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم LCG-
 GAبرای یک بلوک کامل میشود .با پایان یافتن این مرحله،
بهترین مسیر در بلوک موردنظر از تصویر پوشش بهعنوان خروجی
گام اول روش پیشنهادی آماده شده است (  )Best − Seqiو برای
مرحله دوم الگوریتم ارسال میشود.
 -2-3گام دوم جاسازیGLSBM :

در مرحله قبل ،دنبالهای از پیکسلها در تصویر پیدا شد که
کمارزشترین بیت آنها بیشترین تطابق را با دنباله داده موردنظر
برای جاسازی دارد .در این مرحله ،هدف جایگذاری پیام در دنباله
بهدست آمده از مرحله قبل ،بهگونهای است که تصویر پنهاننگاری
شده حاصل بیشترین امنیت را در برابر حمالت موجود داشته
باشد .معیار انتخاب در این گام ،ایجاد کمترین تغییر در تصویر
جهت جاسازی داده است .روش مبنا  LSBMاست و در این روش
برای جاسازی در پیکسل ،در صورت نیاز به تغییر ،دو گزینه
افزایش یا کاهش یک واحدی وجود دارد.

()9

ورودی :بلوک تصویر پوشش ،بلوک داده محرمانه ،یک کروموزوم،
بهترین دنباله ترتیب جاسازی
خروجی :بلوک تصویر پنهاننگاری شده
.1

.2

تمام پیکسلهای بلوک تصویر پوشش را در بلوک تصویر
پنهاننگاریشده کپی کنید.
به تعداد عناصر بلوک داده محرمانه این عملیات را تکرار کنید:

•

انتخاب هرکدام از این دو گزینه میتواند روی تصویر پنهاننگاری
شده نهایی تأثیر بگذارد .در روش  ،GLSBMقرار است به کمک
الگوریتم ژنتیک در مرحله جاسازی این انتخاب بهگونهای انجام
شود که درنهایت به هدف موردنظر دست پیدا کنیم .برای توضیح
این روش ،باید مجدداً تمام مراحل الگوریتم ژنتیک ،مطابق شکل 3
و بنابر مسئله موردنظر ،تعریف شوند .در روش  ،GLSBMهر
کروموزوم طبق فرمول  8تعریف میشود:
()8

𝑆𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖 = 𝑀𝑎𝑘𝑒𝑆𝑡𝑒𝑔𝑜( 𝐶𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖 , 𝐶ℎ𝑟𝑗′ , 𝐷𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖 ,
) 𝑖𝑞𝑒𝑆 𝐵𝑒𝑠𝑡 −

اگر باقیمانده تقسیم پیکسل متناظر در بهترین دنباله
ترتیب جاسازی به  2با بیت داده موردنظر مساوی
نیست ،مقدار ژن متناظر در کروموزوم را به پیکسل
موردنظر اضافه کنید.

شکل  :6شبه کد تابع  MakeStegoدر فرمول 9

فرض کنید  ،Hcهیستوگرام بلوک تصویر پوشش و  ،Hsهیستوگرام
بلوک تصویر پنهاننگاریشدهی حاصل از کروموزوم  Chrj′باشد.
اگر  hiو  ،h′iبه ترتیب فراوانی سطح  iدر بلوک تصویر پوشش و
تصویر پنهاننگاریشده باشد ،مقدار برازندگی کروموزوم Chrj′
طبق فرمول  10محاسبه میشود.

] ’ 𝐿𝑔 𝐶ℎ𝑟𝑗 ’ = [𝑔1 ’, 𝑔2 ’, … ,
′
𝑝𝑜𝑝𝑁 𝑔𝑘′ = {−1 ,1}, 𝑘 ∈ [1, 𝐿], 𝑗 ∈ [1,
]

()10

برای تولید یک کروموزوم ابتدایی ،باید بیت کمارزش پیکسلهای
دنباله ( Best − Seqiخروجی مرحله اول) با بیتهای داده به
ترتیب مقایسه شوند .در صورت تطابق ،مقداری در کروموزوم قرار
نمیگیرد .بهعبارتدیگر ،در صورت عدم نیاز به تغییر مقدار
پیکسل ،نیازی به در نظر گرفتن ژنی در کروموزوم نیست .در
صورت عدم تطابق بهصورت تصادفی مقدار  +1یا  -1در مقدار ژن
مربوطه قرار میگیرد که بیانگر یکی از دو انتخاب افزایش یا کاهش
تک واحدی مقدار پیکسل مربوطه است .بنابراین طول کروموزوم
در روش  ،GLSBMبه تعداد پیکسلهایی از دنباله Best − Seq i
است که نیاز به تغییر دارد ،بستگی دارد.

= ) 𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝐶ℎ𝑟𝑗′
′
𝐷𝑖𝑓(𝐻𝑐 , 𝐻𝑠 ) = ∑255
| 𝑖𝑖=0 |ℎ𝑖 − ℎ
0 ≤ 𝑖 ≤ 255

نحوه انجام مراحل تقاطع و جهش در  ،GLSBMمشابه این مراحل
در  LCG-GAاست .به همین دلیل برای کوتاهتر شدن بحث ،از
بیان مجدد آنها خودداری میشود .در این الگوریتم ،فرایند
الگوریتم ژنتیک بهاندازه پارامتر ’ 𝑒𝑝𝑜𝑐ℎتکرار میشود ،تا الگوریتم
 GLSBMبرای یک بلوک کامل شود .با پایان یافتن این مرحله،
بلوک پنهاننگاری شدهی حاصل از بهترین کروموزوم در جمعیت
نهایی به عنوان بلوک پنهاننگاریشدهی نهایی در تصویر
پنهاننگاریشده قرار میگیرد.

با مطالعه حمالت خاص و مختلف ارائه شده برای کیفیت ،LSBM
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()12

 -3-3الگوریتم استخراج

هر الگوریتم جاسازی ،به یک الگوریتم استخراج نیاز دارد که
گیرنده برای استخراج پیام این الگوریتم را اجرا میکند .نمودار
بلوکی این الگوریتم در شکل  7نمایش داده شده است .عملیات
استخراج روی هر بلوک تصویر پنهاننگاریشده تکرار میشود.
گیرنده با استفاده از بلوک تصویر پنهاننگاریشده و اطالع از
کلیدهای استفاده شده در مرحله جاسازی ،میتواند داده جاسازی
شده را به صورت کامل استخراج کند .شبه کد الگوریتم استخراج
در شکل  8نشان داده شده است .مراحل الگوریتم استخراج به
صورت جزئیتر در ادامه شرح داده می شود.

 -4نتایج پیادهسازی
با هدف بهبود امنیت و کیفیت تصویر پنهاننگاریشده در ،LSBM
یک روش جدید پیشنهاد شد که در آن برای تصمیمگیری در دو
مرحله انتخاب پیکسلها برای جاسازی و نحوه تغییر مقدار
پیکسلها در اثر جاسازی از الگوریتم ژنتیک کمک گرفته شده
است .این روش در  Matlab 2016پیادهسازی شد .با توجه به
اینکه این روش بیشترین شباهت را به روشهای موجود در []34
دارد و این روش یکی از جدیدترین روشهای چاپ شده در این
حوزه است ،برای مقایسه از این روشها استفاده شده است .در
جداول مقایسهها روش  GLSBMو  MKGMکه در بخش دوم
معرفی شدند به همراه روش  LSBMبه عنوان روش پایه وجود
دارند .در این جداول روش پیشنهادی 2GA-LSBM ،نامیده شده
است .به عالوه از روشهای مبتنی بر  LSBFمرور شده در جدول
 2نیز استفاده شده است.

شکل  :7نمودار بلوکی الگوریتم استخراج
ورودی :تصویر پنهاننگاری شده ،مجموعه بهترین کلیدها ،اندازه بلوک
خروجی :داده محرمانه
.1
.2

تصویر پنهاننگاریشده را با توجه به اندازه بلوک ،بلوکبندی کنید.
برای هر بلوک از تصویر پوشش مراحل زیر را تکرار کنید:
 .1-2تابع  LCGرا با استفاده از کلیدهای جاسازی در این بلوک،
اجرا کنید و بهترین دنباله جاسازی را تولید کنید.
 .2-2به تعداد عناصر بلوک داده محرمانه این عملیات را تکرار کنید:

•

معیارهای موجود برای مقایسه روشهای پنهاننگاری را میتوان در
سه دسته اصلی کیفیت تصویر پنهاننگاری شده ،ظرفیت جاسازی
و میزان مقاومت در برابر حمالت تقسیمبندی کرد .از آنجا که
ارائه کامل نتایج تمام آزمونهای انجام شده امکانپذیر نیست ،فقط
نتایج مهمترین آزمونها در ادامه ارائه میشود .در این نتایج اندازه
بلوکها  16×16و در الگوریتمهای ژنتیک اجرا شده تعداد جمعیت
برابر  ،20احتمال تقاطع برابر  ،0/7احتمال جهش برابر  0/1و تعداد
تکرار برابر  20در نظر گرفته شده است.

باقیمانده تقسیم پیکسل متناظر در بهترین دنباله ترتیب
جاسازی به  2را به عنوان بیت داده به دنباله داده محرمانه
اضافه کنید.

شکل  :8شبه کد الگوریتم استخراج

در هنگام استخراج ،گیرنده باید مشابه فرستنده و با اطالع از
پارامتر  ،Block-sizeعملیات بلوکبندی کردن تصویر
پنهاننگاریشده دریافتی را انجام دهد .سپس باید تالش کند تا
داده جاسازی شده در هر بلوک از تصویر پنهاننگاریشده را
استخراج نماید .برای انجام این کار روی بلوک  ،SBlock iالزم است
گیرنده از  Best − Keyiکه شامل بهترین مقادیر پارامترهای c ،a
و  x0است ،اطالع داشته باشد .این مقادیر در واقع خروجی الگوریتم
 LCG-GAدر اولین مرحله جاسازی است که فرستنده از آن برای
شناسایی بهترین دنباله از پیکسلها ،استفاده کرد .گیرنده با
استفاده از فرمول  ،11میتواند همان دنباله را مجدداً تولید کند.
()11

= )𝑗( 𝑖𝑘𝑐𝑜𝑙𝐵𝐷)𝑚𝑜𝑑(𝑆𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖 (𝐵𝑒𝑠𝑡 − 𝑆𝑒𝑞𝑖 ), 2
𝑒𝑧𝑖𝑠 ≤ 𝑗 ≤ 𝐷𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 −

 -1-4کیفیت تصویر پنهاننگاریشده

همانطور که گفته شد یکی از اهداف روش ارائه شده بهبود
کیفیت تصویر است ،که یکی از معیارهای مهم در پنهاننگاری
محسوب میشود .برای سنجش کیفیت تصویر از معیار PSNR
استفاده شده است .در گام اول ،روش پیشنهادی با روشهای
مبتنی بر  LSBFموجود در جدول  2مقایسه شده است .برای این
مقایسه از نتایج موجود در این مقاالت برای درصد جاسازی  0/5در
تصاویر نمونه  Baboon ،Lenaو  Peppersاستفاده شده است.
جدول  ،4نتایج  PSNRرا برای این روشها نشان میدهد .الزم به
ذکر است که با توجه به اینکه در مقاله [ ]30اعداد دقیق PSNR
ذکر نشده است .نتایج جدول  4نشان میدهد که کیفیت تصویر
پنهاننگاریشده در روش پیشنهادی نسبت به روشهای مبتنی بر
 LSBFکامال برتری دارد.

𝐵𝑒𝑠𝑡 − 𝑆𝑒𝑞𝑖 ← 𝐿𝐶𝐺(𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑎𝑖 ,
) 𝑖𝑥 𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑐, 𝑏𝑒𝑠𝑡 −

پس گیرنده میتواند از کنار هم گذاشتن بیتهای کمارزش
پیکسلهای موجود در دنباله ،داده جاسازی شده در این بلوک را
شناسایی کند .فرمول  ،12نحوه انجام این کار را نشان میدهد.
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جدول  :4معیار  PSNRبرای سه تصویر نمونه در روشهای جاسازی
مبتنی بر  LSBFو روش پیشنهادی با درصد جاسازی 0/5
روش جاسازی

Lena

Baboon

Peppers

]29[ GA2017

40/87

40/01

40/38

]30[ ACO2018

> 45

> 45

> 45

]31[ LCG

51/16

51/15

51/16

]32[ GA2019

51/36

51/35

51/36

]33[ LCG_GA

46/38

46/39

46/38

2GA-LSBM

55/03

55/04

55/01

در گام دوم ،برای چند تصویر نمونهی  Peppers ،Baboon ،Lenaو
 Boatمقدار این معیار برای درصدهای جاسازی  0/5 ،0/3و  0/8در
روشهای مبتنی بر  LSBMو روش پیشنهادی محاسبه شدهاند.
جدول  ،5نتایج  PSNRرا برای این روشها نشان میدهد .نتایج
این جدول نشان میدهد اگرچه نتایج این روشها بیشتر به هم
نزدیک هستند ،اما باز هم برتری با روش پیشنهادی است .برای
بررسی بیشتر میانگین  PSNRبرای  250تصویر از پایگاه داده
 NRCSدر درصدهای جاسازی متفاوت برای روش پیشنهادی در
مقایسه با روش  MKGMو  GLSBMمحاسبه شده است که شکل
 9این نتایج را نشان میدهد .این نمودار نیز برتری کیفیت تصویر
پنهاننگاریشدهی حاصل از روش پیشنهادی را نسبت به روش-
های مبتنی بر  LSBMنشان میدهد .از آنجا که در روش
پیشنهادی ابتدا با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین مسیر
جاسازی از نظر تطابق بین پیکسلهای تصویر و پیام محرمانه
تعیین میگردد ،کیفیت تصویر در روش پیشنهادی در درصدهای
جاسازی مختلف همواره بهتر از روشهای قبلی بوده و از این نظر
برتری روش پیشنهادی کامالً چشمگیر است و هدف افزایش
کیفیت تصویر پنهاننگاریشده برآورده شده است.

شکل  :9مقایسه  PSNRبرای درصدهای جاسازی مختلف

 -2-4ظرفیت جاسازی

هر روش پنهاننگاری ظرفیت جاسازی مشخصی دارد .منظور از
ظرفیت جاسازی ،حداکثر تعداد بیتی است که می توان با استفاده
از این روش در هر تصویر جاسازی کرد .معموال در روشهای حوزه
مکان از واحد ( bppتعداد بیت در هر پیکسل) برای بیان مقدار
جاسازی در یک تصویر استفاده می شود که حاصل تقسیم حداکثر
تعداد بیت قابل جاسازی بر تعداد پیکسلهای تصویر است .در
جدول  ،6حداکثر ظرفیت جاسازی روش پیشنهادی و روشهای
قبلی آورده شده است.

جدول  :5معیار  PSNRبرای چهار تصویر نمونه در روشهای جاسازی
مبتنی بر  LSBMو روش پیشنهادی با سه درصد جاسازی مختلف
درصد جاسازی روش جاسازی

0/3 bpp

0/5 bpp

0/8 bpp

Peppers

Lena

Baboon

Boat

]10[ LSBM

56/37

56/37

56/39

56/38

]34[ GLSBM

55/68

56/41

55/35

55/65

]34[ MKGM

56/57

56/68

56/53

56/61

2GA-LSBM

57/60

57/58

57/61

57/60

]10[ LSBM

54/15

54/15

جدول  :6حداکثر ظرفیت جاسازی روشهای قبلی و روش پیشنهادی

54/14

54/13

روش جاسازی

حداکثر ظرفیت جاسازی

]34[ GLSBM

53/64

54/16

54/13

52/11

]29[ GA2017

4

]34[ MKGM

54/32

54/41

54/26

54/34

]30[ ACO2018

> 0/5

2GA-LSBM

55/03

55/04

55/03

55/01

]31[ LCG

0/5

]10[ LSBM

52/11

52/11

52/10

52/09

]32[ GA2019

4

]34[ GLSBM

51/61

52/13

52/12

51/45

]33[ LCG_GA

2

]34[ MKGM

52/10

52/12

52/16

52/12

]34[ GLSBM

1

2GA-LSBM

52/80

52/81

52/81

52/82

]34[ MKGM

1

2GA-LSBM

1
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روش است .بررسی نتایج جدول  7و نمودارهای شکل  10و 11
نشان میدهد اگرچه  ]34[ GLSBMبهتنهایی نتایجی مشابه و
حتی در اندکی از موارد بدتر از  LSBMدارد ،اما روش MKGM
[ ]34و روش  2GA-LSBMامنیت باالتری نسبت به روش LSBM
دارند .به عبارت دیگر روش پیشنهادی در بهبود امنیت نسبت به
روش  LSBMموفق بوده است .بعالوه بررسی نتایج روش LCG
[ ]31ادعای برتری کامل امنیت روش پیشنهادی نسبت به روش-
های مبتنی بر  LSBFرا تأیید میکند.

بعضی از روش ها مانند  ]29[ GA2017و  ]32[ GA2019ظرفیت
بسیار زیاد و روشهایی مانند  ]30[ ACO2018و ]31[ LCG
ظرفیت کمی دارند .اما روشهای مبتنی بر  LSBMاز جمله روش
پیشنهادی ظرفیت جاسازی حداکثر یک بیت در هر پیکسل را
دارند.
با توجه به وجود حمالت عام موفق برای کشف روشهای جاسازی،
ظرفیت جاسازی بسیار باال به تنهایی نمیتواند نقطه قوتی برای
روش پنهاننگاری باشد .زیرا در صورت استفاده از این درصد
جاسازی باال ،حتما حمالت با دقت باالیی قادر به کشف آن روش
خواهند بود .بنابراین اگر روشی بتواند داده کمی را به نحوی
جاسازی کند که احتمال کشف آن پایین باشد ،بسیار بهتر و
کاربردیتر است نسبت به روشی که داده زیادی را با احتمال کشف
باال توسط حمالت ،در تصویر جاسازی کند .بنابراین فاکتور بسیار
مهمتر امنیت روش پنهاننگاری است که در سطوح جاسازی
یکسان سنجیده میشود.

جدول  :7دقت کشف روشهای مختلف توسط چهار حمله
نام روش

ker1

ker2

CNGL

ALE

]10[ LSBM

0/1522

0/0795

0/0995

0/2889

درصد جاسازی

0/3 bpp

 -3-4امنیت در برابر حمالت

0/5 bpp

احتمال کشف کمتر توسط حمالت ،یک هدف مهم برای هر روش
پنهاننگاری است .با توجه به امنیت پایینتر روش  LSBFنسبت به
 LSBMو وجود حمالت موفق زیاد برای کشف روشهای مبتنی بر
 ،LSBFبرتری امنیت روش پیشنهادی نسبت به روشهای مبتنی
بر  ]29-31[ LSBFکامال قابل پیشبینی است .اما برای اطمینان
بیشتر روش  ]31[ LCGبه عنوان نماینده روشهای مبتنی بر
 LSBFدر سنجش میزان امنیت در نظر گرفته شده است .برای
آزمایش این معیار از  500تصویر پایگاه داده  NRCSاستفاده شده
است .حمالت استفاده شده شامل ،]19[ ker2 ،]19[ ker1
 ]22[ CNGLو  ]23[ ALEمیباشند که مخصوص روش جاسازی
 LSBMاست .یکی از پارامترهای عددی نشان دهنده دقت هر
حمله ،مقدار  AUCاست ،که این معیار عبارت است از مساحت
میان نمودار  ROCو قطر .این مساحت بهگونهای نرمالیزه میشود
که مقدار آن برای یک روش کشف با موفقیت کامل 1 ،است .هر
چه مقدار  AUCبه صفر نزدیکتر باشد ،حمله موردنظر ناموفقتر و
درنتیجه روش جاسازی امنتر است .جدول  ،7دقت کشف حمالت
مختلف (مقدار  )AUCبرای درصدهای جاسازی  0/3و  0/5را
نشان میدهد .برای درک بهتر ،نمودار  ROCحاصل از دو حمله
 CNGLبرای ظرفیت جاسازی  0/5و  ALEبرای ظرفیت جاسازی
 0/3در شکلهای  10و  11نشان داده شده است .هر چه نمودار
 ROCیک روش به قطر نزدیکتر باشد ،نشاندهنده امنیت باالتر
آن روش یا بهعبارتدیگر موفقیت کمتر حمله موردنظر در کشف

]31[ LCG

0/8986

0/6881

0/0899

1

]34[ GLSBM

0/1590

0/0622

0/1295

0/2840

]34[ MKGM

0/0867

0/0579

0/0890

0/2724

2GA-LSBM

0/0856

0/0566

0/0842

0/2719

]10[ LSBM

0/2923

0/1443

0/1445

0/4099

]31[ LCG

0/9443

0/8228

0/2350

1

]34[ GLSBM

0/2834

0/1349

0/1096

0/4038

]34[ MKGM

0/1587

0/0748

0/1252

0/3055

2GA-LSBM

0/2076

0/1199

0/0980

0/3097

0.8 % embedding, CNGL attack, NRCS database
1

0.6
0.4
GLSBM
MKGM
2GA-LSBM

0.2
0.8

1

0.4
0.6
Probability of False Positive

0.2

Probability of detection

0.8

0
0

شکل  ROC :10حاصل از حمله  CNGLدر  %50جاسازی
0.5 % embedding, ALE attack, NRCS database
1

0.6
0.4
GLSBM
MKGM
2GA-LSBM

1

0.2
0.8

0.4
0.6
Probability of False Positive

0.2

Probability of detection

0.8

0
0

شکل ROC :11حاصل از حمله  ALEدر  %30جاسازی

 -4-4مدیریت کلید در روش پیشنهادی

تمام روشهای پنهاننگاری و رمزنگاری در الگوریتم خود به
کلیدهایی نیاز دارند که الزم است این کلیدها به نحوی به اطالع
گیرنده رسانده شود .باید این فرآیند به نحوی انجام شود که
حداکثر امنیت (حداقل احتمال افشای کلیدها) وجود داشته باشد.
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برای کلیدهای کوتاه ،استفاده از یک کانال امن برای انجام این
تبادل بهترین راهحل است .اما در بعضی از روشهای پنهاننگاری
با کلیدهای نسبتاً طوالنی ،از ایده تلفیق کلید و پیام اصلی استفاده
میکنند و داده حاصل را در تصویر پوشش جاسازی میکنند .در
این حالت برای استخراج بخش کلید به کلید کوتاهی نیاز است که
این کلید از طریق کانال امن میان فرستنده و گیرنده تبادل
میشود .سپس از کلید استخراج شده از تصویر ،برای استخراج داده
اصلی استفاده میشود.

 -5نتیجهگیری
با کم کردن تغییرات تصویر پنهاننگاریشده نسبت به تصویر
پوشش ،میتوان کیفیت تصویر پنهاننگاریشده را افزایش و
احتمال موفقیت یک روش پنهانشکنی را کاهش داد .در روش
پیشنهادی از الگوریتم ژنتیک برای رسیدن به این هدف استفاده
شده است .در این روش تصویر پوشش بلوکبندی شده و الگوریتم
جاسازی برای هر بلوک از تصویر شامل دو مرحله است .در مرحله
اول که ترکیب الگوریتم ژنتیک و تابع  LCGاست ،پیکسلهایی از
بلوک برای جاسازی انتخاب میشوند که بیشترین مطابقت با دنباله
پیام موردنظر را داشته باشند .در مرحله دوم برای جاسازی در این
پیکسلها از ترکیب الگوریتم ژنتیک و  LSBMاستفاده میشود تا
ایجاد تغییرات در پیکسلها برای جاسازی داده با هدف حداقل
تغییر در هیستوگرام بلوک انجام شود .نتایج حاصل آمده از
آزمونهای مختلف نشان میدهد که روش پیشنهادی با حداکثر
ظرفیت جاسازی یک بیت در هر پیکسل ،دقت کشف پایینتری در
مقابل حمالت مختلف نسبت به  LSBMدارد و بعالوه کیفیت
تصویر پنهاننگاریشدهی حاصل از آن نسبت به  LSBMبهبود
مناسبی داشته است .استفاده از بهینهسازی چندهدفه به جای
استفاده از دو مرحله بهینهسازی تکهدفه به عنوان یک ایده برای
کارهای آتی پیشنهاد میشود.

طول کلید در روش پیشنهادی به طول بلوکها بستگی دارد .برای
هر بلوک ،یک کلید  24بیتی محاسبه میشود و باید به اطالع
گیرنده رسانده شود .برای ارائه یک تحلیل عددی ،یک تصویر
 512×512را در نظر بگیرید .اگر اندازه بلوک  16×16در نظر
گرفته شود ،تصویر شامل  1024بلوک است که با فرض جاسازی
داده در تمام بلوکها ،طول کلید  24576بیت است که نسبت به
کل ظرفیت تصویر تقریباً  0/093است .بدین ترتیب کمتر از 10
درصد از ظرفیت تصویر را باید به جاسازی کلید اختصاص داد و
میتوان در مابقی تصویر ،بیتهای پیام محرمانه را جاسازی کرد.
یک استراتژی برای جاسازی کلید میتواند به این ترتیب باشد:
میتوان بلوکهای مشخصی از تصویر را برای جاسازی کلید
استفاده کرد و جاسازی کلید در این بلوکها را به روش GLSBM
و با یک کلید کوتاه به عنوان هسته ابتدایی تابع  randانجام داد .با
توجه به طول کلید ،در  94بلوک از تصویر (شامل بلوکهای اولین
ردیف ،آخرین ردیف و اولین ستون از تصویر) داده کلید ذخیره
میشود و در بقیه بلوکها داده اصلی به روش پیشنهادی جاسازی
میشود.
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