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چکیده – پنهان نگاری شاخهای از علم ارتباطات پوشیده است که هدف آن ،پنهان کردن وجود اطالعات استت در مقابت ،،علتم نهتانکتاوی
تشخیص و یا تخمین اطالعات مخفی شده با داشتن دانشی اندک (یا بدون هیچ دانشی) درباره الگوریتم پنهان نگاری است با وجود آنکه تصتاویر
رنگی ،ظرفیت پنهان نگاری باالیی دارند و استفاده از آنها متداول است اما تحقیقات کمتری در حوزهی مخفی سازی اطالعات در آنها نستبت بته
تصاویر خاکستری صورت گرفته است ،در این مقاله ،پنهان نگاری و نهانکاوی تصاویر رنگی در فضاهای رنگ مختلف (از جملته ،YIQ ،YUV ،RGB
 ،)HSV ،YCbCrبهطور جامعی مورد بررسی قرار گرفته و روشهای جدیدی نیز در این دو حوزه ارائه شده است در حوزه پنهاننگاری ،روش ستاده
و مقاومی برای پنهان سازی اطالعات در تصاویر رنگی با استفاده از فضاهای رنگ  YUVو  YCbCrپیشنهاد شده است که تشخیص وجود پیتا بته
دلی ،استفاده از ضرایب تبدیالت دشوارتر شده است مقاومت روش پیشنهادی با چند نهان کاو معروف ارزیابی شده است و نتایج نشان متیدهتد
که در این روش مقاومت در برابر حمالت نهان کاوی ،نسبت به روش مبتنی بر استفاده از فضای  ،RGBافزایش یافته است در حوزه نهان کاوی نیز،
با بررسی فضاهای رنگ مختلف ،روش نهان کاوی عا و جدیدی پیشنهاد شده است که مبتنی بتر همبستتگی مکتانی پیکست،هتای ماتاور در
مؤلفه های فضاهای رنگ مختلف است این روش مستق ،از نوع روش پنهاننگاری طراحی شده ،دارای قدرت تشخیص مناسبی است در مامتوع
نتایج حاص ،از این دو روش نقش استفاده مناسب و مؤثر از فضای رنگ را در مخفی سازی اطالعات در تصاویر رنگی برجسته می سازد
کلید واژهها  -پنهان نگاري ،نهانکاوي ،فضاي رنگ ،تصاوير

رنگي.

( )Steganalysisقرار دارند که سعي دارند تصوير پوشش (
 )imageرا از تصوير گنجانه ( )Stego imageتشخیص دهنرد [-4
.]3
با وجود استفاده گسترده از تصاوير ديجیتال در اينترنت و به
دلیل افزونگي باالي موجود در اين نوع فايرلهرا ،تصراوير يکري از
بهترين اشیاء پوشش براي پنهاننگاري هستند .تاکنون تحقیقات
زيادي در حوزه پنهاننگاري در تصراوير خاکسرتري انجرام شرده
است و در مقايسه با آن تحقیقات در حوزه تصراوير رنگري بسریار
کمتر بوده است .در میان تحقیقرات مروکور نیرز ا لر از فضراي
رنگ متداول  RGBاستفاده شده است .هدف اصلي در اين مقالره
بررسي تأثیر استفاده از اطالعات فضاهاي رنگ مختلف در پنهان-
نگاري و نهانکاوي تصاوير رنگي است.
در اين مقاله يک روش پنهاننگاري ساده و مقاوم با اسرتفاده
از فضاي رنگ  YUVو  YCbCrارائه شده است و میزان مقاومرت
آن در حمالت نهانکاوي نشان داده شده است .در حروزه نهران-
کاوي نیز روش جديدي پیشنهاد شده است که در آن ويژگيها از

 .4مقدمه
به دلیل رشد اينترنت يکي از مهمتررين فاکتورهراي فنراوري
اطالعات و ارتباطات ،امنیرت اسرت .رمزنگراري ()Cryptography
بهعنوان روشي براي امن کردن تبادل اطالعات محرمانه است و تا
کنون روشهاي مختلفي براي رمزنگاري و رمزگشايي بره منورور
حفاظت از پیام مخفي ارائه شده است .با اين وجود ،گاهي اوقرات
تنها حفاظت از محتواي پیام مخفي کافي نیست و بايرد از وجرود
پیام مخفي نیز محافوت شود .براي اين منورور از پنهراننگراري
( )Steganographyاستفاده ميشود .اشکال عمده رمزنگاري ايرن
است که اگر شخص ثرالیي در هنگرام ارسرال اطالعرات از وجرود
اطالعات محرمانه مطلع شود ،حتي اگر بهدلیرل رمزنگراري قروي
نتواند به اين اطالعات مخفي دست يابد ،ميتواند از رسیدن پیرام
به مقصد جلوگیري کند .اگر بتوان اطالعات را به گونهاي فرسرتاد
که وجود پیام نیز پنهان باقي بماند ،امنیت افزايش يافتره و پیرام
محرمانه خواهد ماند .در واقع ،پنهاننگاري به دنبال تحقق چنین
امري است .در مقابل روشهاي پنهاننگاري ،روشهاي نهانکاوي
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نور گرفته شوند ،به ايرن روش ،جرايگزيني تصرادفي  LSBگفتره
ميشود .تصادفي بودن ترتی تعبیه باعث ميشرود کره خوانردن
مستقیم داده مخفي توسط نهانکاو مقدور نباشد و همچنین داده
مخفي روي کل تصوير پوشرش ،پخرش شرود (هنگرامي کره داده
مخفي کمتر از حرداکیر ظرفیرت تعبیره اسرت) و روش در برابرر
حمالت نهانکاوي مقاومتر شود [.]4
بهعنوان میال در [ ]7-5روشهايري مبتنري برر LSBترتیبري
ارائه شده است که در آنها شنودکنندهها ميتواننرد برهراحتري برا
يک اسکن ترتیبري پیرام مخفري را بره دسرت آورنرد .در مقابرل،
انتخا تصادفي پیکسلها نیاز به يک کلیرد پنهراننگراري برراي
فازهرراي تعبیرره و اسررتخرا اطالعررات دارد .لرروا همرراهنگي بررین
فرستنده و گیرنده و سربار مديريت کلید را داراست [.]8
آقاي حسین در سرال 2242روش  ]8[ SCCرا توسرعهاي برر
روش  LSBارائه کرده است .در اين روش کانال رنگي که بايد يک
بیت در آن تعبیه شود ،براسا الگويي خاص و به صورت تکراري
انتخا ميشود .اگرچه امنیت آن از  LSBسراده بیشتراسرت امرا
اگر از طريق اسرکن ترتیبري ،الگروي بره کرار رفتره برراي تعبیره
اطالعات کشف شود ،کل داده مخفري اسرتخرا خواهرد شرد .در
مقابل ظرفیت اين روش کمتر از روش  LSBاست ،چرا کره فقرط
در يک کانال رنگ از هر پیکسل تعبیه انجام ميشود.
بهمنوور افزايش کیفیرت تصروير گنجانره ،در سرال  2222در
[ ]3روشي پیشنهاد شده اسرت کره دادههرا در لبرههراي تصروير
پوشش تعبیه ميشوند .اگرچره مزيرت ايرن روش کیفیرت براالي
تصوير گنجانه است ،اما ظرفیت اين روش کم است.
آقاي اوجا و همکارانش در سال  2223در [ ]42از چهار بیرت
کم ارزش در هر کانال رنگ  RGBبراي تعبیه داده استفاده کررده
اند .در روش آنها از فیلتر میانره ( )Median filterبرراي افرزايش
کیفیت تصوير گنجانه استفاده شده است و تفاضل تصوير پوشش
و تصوير گنجانه نیز به عنوان کلیرد داده کدگرواري شرده اسرت.
اگرچه اين روش ،ظرفیرت پنهراننگراري زيرادي دارد ،امرا فیلترر
کردن ،پیچیدگي محاسباتي را افزايش داده است و سربار مديريت
کلید نیز وجود دارد.
در روش تطبیق  ،LSBهر بیت داده مخفي با کرم ارزشتررين
بیت از بايت پیکسل مورد نور در تصوير پوشش مقايسه ميشود،
اگر با هم يکسان باشند هیچ تغییري انجام نميشود؛ در یر اين-
صورت آن بايت به صورت تصادفي يک واحد افزايش يرا کراهش
مييابد .با وجود اينکه شباهت زيادي بین روشهراي جرايگزيني
 LSBو تطبیق  LSBوجود دارد ،امرا مقاومتشران در برابرر نهران

فضرراهاي رنررگ (ماننررد فضرراهاي رنررگ  YCbCr ،YIQ ،YUVو
 )HSVبهجاي فضاي رنگ  RGBاسرتخرا مريشرود .پايره روش
پیشنهادي ،مبتني بر همبستگي مکراني پیکسرلهراي مجراور در
مؤلفههاي رنگي مختلف اسرت .ايرن روش مسرتقل از نروع روش
پنهاننگاري طراحي شده اسرت .فضراهاي رنرگ ا لر از تجزيره
مؤلفههراي رنرگ و روشرنايي اسرتفاده مريکننرد کره در نتیجره
همبستگي بین کانالهاي  G ،Rو  Bاز فضاي رنگ  RGBحروف
ميشود .همچنین اين فضاهاي رنرگ ،اثررات يرک روش پنهران-
نگاري را در کرل برردار رنرگ پیکسرل يکپارچره مريکننرد ،لروا
اطالعات مفیدتري براي نهانکاوي در مقايسه با استخرا ويژگري
از فضاي رنگ  RGBفراهم ميآورند.
ادامه اين مقاله در چند بخش سازماندهي شده است .روش-
هاي مختلف پنهاننگاري و نهانکاوي تصاوير رنگري در فضراهاي
رنگ مختلف در بخش  ،2به طور جامع مورد بررسي قررار گرفتره
است .در بخش  3روش پنهاننگاري و نهانکراوي پیشرنهادي بره
تفکیک ارائه شده است .نتايج حاصرل از پیرادهسرازي روشهراي
پیشنهادي در مقايسه با برخري روشهراي مترداول ،در بخرش 4
مورد بررسي قرار گرفته است .در بخش  5نیز نتیجهگیري کلي و
پیشنهادهايي براي ادامه کار ارائه شده است.
 .2بررسي روشهاي پنهاننگاري و نهانکاوي تصاوير رنگري
با استفاده از فضاهاي رنگ مختلف
در اين بخش روشهاي پنهاننگاري و نهانکراوي مختلرف برا
استفاده از اطالعات فضراهاي رنرگ مختلرف مرورد مطالعره قررار
گرفته است.
 1،2پنهان نگاری با استفاده از فضاهای رنگ
روش  )Least Significant Bit( LSBيکرري از مهررمترررين و
متداولترين روشهاي پنهاننگاري در دامنه مکاني تصاوير اسرت.
روش  LSBبرررررره دو دسررررررته کلرررررري جررررررايگزيني LSB
( )LSB replacementو تطبیرق  )LSB matching( LSBتقسریم
ميشود .اين روش ترکیبري از مزايراي ظرفیرت براال ،نامحسرو
بودن از نور ديداري ،و سهولت پیرادهسرازي را داراسرت .در ايرن
روش براي انتخرا پیکسرلهرا مريتروان از روشهراي مختلرف
استفاده کرد؛ اگر پیکسلها به ترتی براي تعبیه انتخرا شروند،
به اين روش جايگزيني ترتیبي  LSBگفته مريشرود .در صرورتي
که پیکسلها به صورت شبه تصادفي (به کمرک يرک کلیرد رمرز
مشترک بین ارسالکننده و دريافتکننرده) بره منورور تعبیره در
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آنها براي گیرنده اسرت .لروا ايرن مشرکل شربیه مشرکل سرربار
مديريت کلید است که در بعضي از روشهايي که پنهاننگراري را
مبتني بر کلید انجام ميدهند ،وجود دارد.
روش  MKAکه در سال  2242ارائه شد ،روشري مبتنري برر
 LSBاست که در آن ميتوان تا  5بیت کم ارزش از پیکسلهرا را
براي تعبیه استفاده کرد که البته وابسته به مقدار شدت روشنايي
پیکسل و مقدار بیت جاري براي تعبیره اسرت .مزيرت ايرن روش
امنیت باالي آن بهدلیل استفاده از يرک کلیرد رمرز هشرت بیتري
است [ .]8عی اصلي اين روش نیرز هماننرد روش قبرل ذخیرره
مکان پیکسلهايي است که در آنها اطالعات تعبیره شرده و نیرز
نیاز به ارسال آنها براي گیرنرده اسرت .همچنرین ظرفیرت ايرن
روش به نوع بیرت داده و شردت روشرنايي پیکسرلهراي تصروير
بستگي دارد .در روش توسعهيافته  ،MKAپیکسلهاي برا شردت
روشنايي کم نیز براي پنهانسازي اطالعات استفاده ميشوند .اگر
از همه بايتهاي تصوير پوشش براي تعبیره اسرتفاده شرود ،ايرن
الگوريتم ظرفیت پنهانسازي بااليي در مقايسه برا  MKAخواهرد
داشت و همچنین استفاده از کلید رمز هشت بیتي باعث افرزايش
امنیت روش مريشرود [ .]8امرا در ايرن روش نیرز هماننرد روش
 MKAمشکل ذخیره پیکسلهايي که در آنهرا اطالعرات تعبیره
شده است و نیز ارسال آنها براي گیرنده ،وجود دارد.
چن هسینگ يانگ و همکارانش در سال  2242روشي مبتني
بر مکان پنهانسازي اطالعات و مقدار اطالعرات پنهران شرده برر
اسا مقادير مختلف شدت روشنايي مؤلفههاي رنگ  G ،Rو B
در هر پیکسل ارائه نمودهاند .از جمله مزاياي اين روش اين اسرت
که ظرفیت اطالعات پنهان شرده توسرط ايرن روش تقريبرا %24
تصوير پوشش است .از طرف ديگر از آنجايي که اين روش همانند
 LSBدر هر صفحه بیتي بهصورت ثابت اطالعات را تعبیره نمري-
کند ،ميتواند از نشت اطالعات بهوسیله فیلترکردن صفحه بیتري
جلوگیري کند .بنابراين اين الگوريتم از لحاظ امنیتري نسربت بره
 LSBامنیت بیشتري دارد و همچنین داراي قابلیرت ضرد نرويز و
ضد برش بودن است [.]45
روش  Triple-Aنیز روشي مبتني بر  LSBاست .در اين روش
تعداد بیتها و کانالهاي رنگ به صرورت تصرادفي انتخرا مري-
شوند .تصادفي انتخا کردن تعداد بیتهرا و کانرال رنرگ و نیرز
استفاده از الگوريتم  AESباعث افرزايش امنیرت ايرن روش مري-
شود[ .]42از معاي اصلي اين روش ،مديريت سربار کلید است.
در روشري کره آقراي نیکوکرار در سرال  2242پیشررنهاد داده
است ،دادهها در يک سوم از حجم تصوير پوشش پنهان ميشوند؛

کاوي يکسان نیست .شايد وجود تقارن ذاتي در جرايگزيني
(پیکسل پوشش با مقدار زو ممکن است بدون تغییرر بمانرد يرا
ممکن است يک واحد به آن اضافه شود ،اما هرگز کراهش نمري-
يابد ،برعکس اين روند براي پیکسلهاي با مقدار فرد برقرار است)
باعث شده است که اين روش به آساني تشخیص داده شرود .ايرن
تقارن ذاتي در روش تطبیق  LSBوجود نردارد لروا ايرن روش در
برابر حمالت نهانکاوي مقاومتر است [.]4
ايده روش پنهاننگاري مبتني بر پیکسل نماينده در [ ]44که
آقاي گوت و همکاران در  2228ارائه داده اند اين است که از دو
بیت کم ارزش يکي از کانالهاي  G ،Rيرا  Bبره عنروان نماينرده
براي تعبیه داده در دو کانال ديگر استفاده مريشرود .عیر ايرن
روش اين است که ظرفیت آن کم و وابسته به بیتهاي نماينده و
تصوير پوشش است .همچنین اين روش از تعداد بیرت ثرابتي (در
هر کانال  2بیت) برراي تعبیره داده اسرتفاده مريکنرد .الگروريتم
ديگري براي توسعه اين روش ارائه شده است ،که روش بیتهراي
متغیر مبتني بر شردت روشرنايي [ ]42نرام دارد .ايرن الگروريتم
حداقل ظرفیت براي هر تصوير پوشش را تضمین ميکند و تعداد
بیتهاي تعبیه شده در هرر کانرال متفراوت و وابسرته بره شردت
روشنايي است .در مقابل از آنجايي که يکي از کانالهاي  G ،Rيرا
 Bبهعنوان کانال نماينرده مرورد اسرتفاده قررار مريگیررد ،عمرالا
ظرفیت تعبیه در يکي از کانال ها از دست مي رود.
در روش پنهرراننگرراري مبتنرري بررر تقسرریمبنرردي تصرروير و
رمزنگراري  ]43[ RSAدر  ،2242تصرروير و پیرام برره برالکهرراي
هشت تايي تقسیم ميشوند و هر بالک پیام در يک بالک تصروير
با يک کلید تعريف شده توسط کاربر تعبیه ميشود .در هر برالک
تصوير ،يک کانال به عنوان کانال نماينده در نور گرفته ميشود و
از دو کانال ديگر به منوور تعبیه چهرار بیرت اسرتفاده مريشرود.
البته در صورتي چهار بیت تعبیه مريشرود کره تغییرر مقردار در
کانالي که تعبیه در آن انجام شده است ،کمتر يا مساوي  7باشرد.
در اين روش همچنین از الگوريتم رمزنگراري و رمزگشرايي RSA
در سمت فرستنده و گیرنده به منوور باال بردن امنیرت ،اسرتفاده
شده است.
روش پنهاننگاري با افزايش کیفیت تصوير گنجانره [ ]44کره
در سال  2242ارائه شرده اسرت ،پیرام را مبتنري برر جسرتجويي
دربارهي مقادير يکسان بین بیتهاي پیام مخفي و پیکسرلهراي
تصوير ،تعبیه ميکند .مزيت عمده ايرن روش ،کیفیرت مناسر و
امنیت است .از معاي اصلي اين روش ،چگونگي ذخیره پیکسرل-
هايي است که در آنها اطالعات تعبیه شرده اسرت و نیرز ارسرال
LSB
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خانم فردريچ و همکرارانش ،روشري ارائره نمودنرد کره در آن
پیکسلهايي که از نور شدت روشنايي به هرم نزديرک هسرتند و
تفاوت آنها در هر سه کانال رنگ بیشتر از يرک نیسرت تعیرین
ميشوند .سپس نشان داده اند که نسبت رنگهاي نزديک به کرل
تعداد رنگهاي موجود در هنگامي که يک پیرام جديرد برا طرول
انتخابي در تصوير پوشش بدون پیام تعبیه ميشود ،در مقايسه برا
هنگامي که در تصوير پوشرش دو برار تعبیره صرورت مريگیررد،
تفاوت قابل مالحوهاي دارد .در اين روش پرردازشهرا برهصرورت
همزمرران در سرره کانررال  G ،Rو  Bانجررام مرريشررود [ .]22روش
پیچیدهتري نیز که دقت قابل تروجهي در تشرخیص تعبیره LSB
حتي براي پیامهاي کوتاه فراهم ميکند ،توسط نويسنده مروکور
ارائه شده است که به روش  ]24[ RSمشهور است .در ايرن روش
پردازشها به صورت مستقل در سه کانال رنگ  G ،Rو  Bانجرام
ميشود.
آقاي ابوالقاسمي و همکارانش روش نهانکراوي برراي تصراوير
خاکستري پیشنهاد کردند که در آن ترکیبي چنردتايي از عناصرر
قطري ماتريس  GLCMدر فضاي مکاني بره عنروان ويژگريهراي
نهانکاوي در نور گرفته شده است .اين ماتريس به فرآيند تعبیره
اطالعات حسا است [ .]22اين روش را ککر و همکارانش برراي
تصاوير رنگي توسعه داده اند [ .]23در اين توسرعه در هرر کانرال
رنگ از فضاي رنگ  GLCM ،RGBبهطور جداگانه محاسبه شده
و حداکیر مقادير سه کانال به عنوان نتیجه در نورر گرفتره مري-
شود.
آقاي میترا و همکارانش روش نهانکاوي زو رنگ همسايه را
ارائه نمودند که به روش  CCPمشهور است [ .]24ايده اصلي اين
روش مبتني بر نسبت تعداد رنگهاي واحد به تعداد کل پیکسل-
ها در تصوير است که اين نسبت معموالا در تصاوير پاک يرک بره
شش است .اين نسبت در تصروير قبرل از پنهراننگراري و بعرد از
پنهاننگاري محاسبه ميشود ،سپس تفاضل اين دو مقدار تقسیم
بر مقدار قبل از پنهان نگاري ميشود و بره عنروان ويژگري برراي
تفکیک بین تصروير گنجانره و تصروير پراک اسرتفاده مريشرود.
توسعهاي بر اين روش نیز وجود دارد که از حد آستانه متغیرر بره
منوور تمايز بین تصوير پاک و تصوير گنجانه استفاده مريکنرد و
آن را تحلیل زو رنگ با حد آستانه متغیر ( )CPAVTنامیدهانرد
[ .]25روش موکور از چگالي رنگ به عنروان حرد آسرتانه متغیرر
استفاده ميکند .اين روش براي بعضي از گروههاي تصراوير کره
به تعبیه  LSBخیلي حسا نبودند ،نتايج مطلوبي نداشته است.
ايراد موکور ،در روش نهانکاوي  ]22[ CCPASSTبا تغییر روش

در نتیجه اين روش داراي ظرفیت پنهاننگاري بااليي است .عالوه
بر اين در اين روش ،از يک کلید مناس براي رمز کرردن دادههرا
استفاده ميشود که باعث افزايش امنیت ميشود [.]47
با توجه به مطالعاتي که در حوزه پنهاننگاري در تصاوير رنگي
انجام شده است ،اکیر روشهاي پنهاننگاري اطالعات ،پیام را بره
صورت مستقیم در فضاي رنگ  RGBتعبیه ميکنند کره در ايرن
زمینه مقاالت زيادي با ظرفیت و مقاومت مختلف ارائه شده است.
در مقابل ،در ساير فضاهاي رنگ (از جمله YCbCr ،YIQ ،YUV
و  ،) HSVپنهاننگاري به ندرت انجام شده است .در سرال 2227
روشي براي پنهاننگاري در فضاي رنگ  YUVارائه شده است که
بهعلت استفاده از تبديالت فضراي رنرگ  RGBبره فضراي رنرگ
 YUVو برررعکس ،در هنگررام اسررتخرا اطالعررات ،پیررام تعبیرره
شده به صورت کامل قابل اسرتخرا نیسرت و بره عبرارتي BER
) (Bit Error Rateوجود دارد [ .]48با وجود مزايايي که اسرتفاده
از فضاهاي رنگ مختلف مي تواند داشته باشد ،اين نکتره ()BER
ميتواند يکي از داليل اسرتفاده نرادر از سراير فضراهاي رنرگ در
پنهاننگاري باشد.
هدف اصلي اين مقالره ،اسرتفاده از اطالعرات فضراهاي رنرگ
مختلف به منوور پنهاننگاري و نهرانکراوي و ارزيرابي آنهرا در
مقايسه با فضاي رنگ  RGBاست .در حوزه پنهران نگراري ،ايرده
اصلي اين مقاله اين است که از تبديالت فضاي رنگ براي تعبیره
اطالعات استفاده شود .هدف اين است کره ايرن تبرديالت باعرث
مقاومت بیشتر روش پنهان نگاري در مقابل روشهاي نهانکراوي
گردد .عالوه بر اين ضراي ماتريس تبديل ميتواند به عنوان کلید
رمز استفاده ميشود .چالش اصلي اين ايده ظهور  BERاست کره
نويسندگان در [ ]43نیز به آن اشاره کردهاند .در روش پیشنهادي
اين مقاله مشکل موکور مرتفرع گرديرده اسرت کره شررآ آن در
بخش  4.3آورده شده است.
در اين مقاله ،تأثیر استفاده از اطالعات فضاهاي رنگ در حوزه
نهانکاوي نیز با ارائه يک روش نهان کاوي جديرد مرورد بررسري
قرار گرفته است که در بخش هاي آتري بره آن پرداختره خواهرد
شد.
 1،1نهانکاوی با استفاده از اطالعات فضای رنگ
روشهاي مطرآ در حوزه نهرانکراوي تصراوير رنگري ا لر
مبتني بر پردازشهاي مستقل در هر يک از کانرالهراي رنرگ در
فضاي رنگ  RGBميباشند .در ادامه برخي از اين روشهرا مرورد
بررسي قرار گرفته است.
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بهطور کلي در حوزه نهانکاوي تصراوير رنگري ،اکیرر روشهرا
ويژگرريهايشرران را از فضرراي رنررگ  RGBاسررتخرا مرريکننررد و
پردازشهاي مستقلي بهمنوور استخرا ويژگي در کانالهراي ،R
 Gو  Bانجام ميدهند .بهعبارت ديگرر از همبسرتگي خاصري کره
بین کانالهاي رنگ در فضراي  RGBوجرود دارد اسرتفاده نمري-
کنند .اين درحالي است که از آن سو ا ل الگوريتمهاي پنهران-
نگاري از همبسرتگي میران کانرالهراي  G ،Rو  Bبرراي کراهش
تغییرات مقدار رنگ در تصاوير بهره برده اند و معموالا پیام را بره-
طور مستقل در سه کانال تعبیه نميکنند .از طرف ديگرر همران-
طور که در اين بخش مقاله نیز مشاهده شد روشهاي نهان کاوي
ا ل از اطالعاتي که ساير فضا هاي رنگ ميتواند در اختیار قررار
دهد بهره نبرده اند.

حد آستانه رفع شده است .در اين روش از شراخص SSIM

تعیین
بهمنوور تعیین حد آستانه استفاده ميشود و نسبت به روشهاي
 CCPو  CPAVTداراي نرررت تشررخیص بهتررري اسررت .ککررر و
همکارانش روش  CCPASSTرا توسعه دادند و از حد آستانههاي
متغیر مختلف به منوور نهانکاوي استفاده کردند [.]27
 S. Dumitrescuو همکارانش روش تحلیل زو نمونه را ارائره
دادند [ .]28مبناي اين روش ،يک ماشین وضعیت متناهي اسرت
که وضعیتهاي موجود در آن ،مجموعههاي انتخرابي از زو هراي
نمونرره هسررتند .روش تحلیررل زو نمونرره توسررط  Peizhongو
همکارانش توسرعه داده شرده اسرت [ ]23کره آنهرا معیارهراي
موجود در روش تحلیل زو نمونه با تخمرین حرداقل مربعرات را
ترکی کردند .اين روش در مقايسه برا روش تحلیرل زو نمونره
داراي قدرت تشخیص بهتري است.
نويسررندگان مقالرره در [ ]32روش نهررانکرراوي مبتنرري بررر
همبستگي کانالهاي رنگ در نواحي همگن تصراوير رنگري را ،برر
پايرره ترکیبرري از همبسررتگي کانررالهرراي رنررگ و همبسررتگي
پیکسلهاي مجاور ارائه نمودهاند که مستقل از نوع روش پنهران-
نگاري طراحي شده است .اين روش پتانسیل بااليي در نهانکاوي
تصرراوير حاصررل از روش جررايگزيني  LSBو روش تطبیررق LSB
داشته است.
تمام روشهاي نهانکراوي بررسري شرده در فرود ،در حروزه
فضاي رنگ  RGBارائه شدند .روشهاي نهانکاوي معردودي نیرز
وجود دارند که از ساير فضاهاي رنگ به منوور استخرا ويژگري
براي نهانکاوي استفاده ميکنند که در ذيل بدان اشاره ميشود.
 Xiang-Wei Kongو همکررارانش روشرري را مبتنرري بررر
همبستگي محلي  Hueدر فضاي رنگ  HSIبرراي تصراوير رنگري
پیشنهاد کردهاند .ايده اصلي اين روش اين است که تصروير را بره
بلوکهايي تقسیم ميکنند و همبستگي  Hueرا براي هرر يرک از
بلوکها بهطور مستقل چک ميکنند .اگر نسبت پیکسلهايي کره
 Hueمتفاوتي با آن محیط دارند به کل پیکسلهاي بلوک بزرگ-
تر از يک حد آستانه باشد ،آن بلوک به عنوان ناحیره گنجانره در
نور گرفته ميشود ،در یر اين صورت جزء نرواحي بردون تعبیره
است [.]34
 Yuan-lu Tuو  ،Sheng-rong Gongيک الگوريتم نهانکراوي
سراسري با استفاده از تبديل فضاي رنگ  YUVو ترکی ويژگي-
هاي  DCTو  DWTپیشنهاد کردنرد .در ايرن روش 42ويژگري از
مؤلفرره روشررنايي و يررک ويژگرري از مؤلفرره رنررگ اسررتخرا مرري-
شود[.]32

 3روشهای پیشنهادی بته منوتور پنهتاننگتاری و
نهان کاوی
در اين بخش روش پنهاننگاري و روش نهانکاوي پیشنهادي
در زيربخشهاي جداگانه ارائه شده است.
 3،2روش پنهان نگاری پیشنهادی
در بخش قبل ذکر شد کره اکیرر روشهراي پنهراننگراري در
تصاوير رنگي ،پیام را بهطور مستقیم در فضاي رنگ  RGBتعبیره
ميکنند و در ساير فضاهاي رنگ ،پنهاننگراري بره نردرت انجرام
شده است .در اين بخش ،پنهاننگاري در فضاهاي رنگ مختلف را
مورد بررسي قرار دادهايم .هدف از اين بررسري افرزايش مقاومرت
روش پنهاننگاري در برابر نهان کاوي و افزايش امنیرت و دشروار
شدن فرآيند تشخیص اطالعات تعبیه شده است.
به عبارت ديگر مزيت مورد انتوار از پنهاننگاري با استفاده از
تبديالت فضاهاي رنرگ ايرن اسرت کره اسرتفاده از ضرراي ايرن
تبديالت باعث دشوارتر شدن تشرخیص وجرود و اسرتخرا پیرام
تعبیه شده شود .عالوه بر اين ضراي تبديالت ميتواند بخشري از
کلید رمز تعبیه دادهها باشد و با تغییر در ضراي  ،نررت تشرخیص
اطالعات کاهش داده شود.
بدنررهي اصررلي روش پیشررنهادي برردين صررورت اسررت کرره
تصوير پوشش از فضاي رنگ  RGBبه فضاي رنگ ديگرري (يکري
از فضاهاي رنگ  YIQ ،YCbCr ،YUVو  )HSVتبديل ميشرود
و در يک کانال از آن فضراي رنرگ تعبیره انجرام شرود و پرس از
تعبیه ،تصوير مجدد به فضاي رنگ  RGBتبديل شود.
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Start
"Embedding phase":
Set S = YUV (or YCbCr).
Set M = The message for embedding.
Set Ch = Selected Channel for embedding.
Set I’ = Converted image I from RGB To S.
Embed M in Ch channel of I’.
Set O =Converted image (I’) from S To RGB.

در الگوريتم  4شبه کد الگوريتم تعبیه به همراه مرحلره تصرحیح
خطا آورده شده است.
همانطور کره در الگروريتم  4نشران داده شرده اسرت ،روش
پنهاننگاري پیشنهادي در هنگام تعبیره اطالعرات ،داراي دو فراز
است :فاز تعبیه و فاز ديکردر داخلري کره در ادامره مراحرل ايرن
الگوريتم شرآ داده ميشود.
در فاز تعبیه ابتدا تصروير پوشرش از فضراي رنرگ  RGBبره
فضاي رنگ مورد نور (فضراي رنرگ  YUVيرا  )YCbCrتبرديل
ميشود.
يکي از کانالهاي تصوير ،برهمنورور تعبیره اطالعرات انتخرا
ميشود و با استفاده از الگوريتم جايگزيني  ،LSBدرکانال انتخا
شده تعبیه انجام ميشود .پس از تعبیه ،تصوير مجددا بره فضراي
رنگ  RGBتبديل ميشود.
بهمنوور تصحیح خطا ،فاز ديکردر داخلري در هنگرام تعبیره
اطالعات ،در نور گرفته شده است .اين فاز مشخص ميکنرد کره
چه بیتهرايي از پیرام تعبیره شرده در سرمت گیرنرده ،برا خطرا
استخرا ميشوند .به عبارتي ديگرر ،مکران ايرن بیرتهرا (يعنري
پیکسلي که بیت تعبیه شده در آن با خطا استخرا شده است) را
تعیین ميکند .فاز ديکدر داخلي تا هنگامي که  BERصرفر شرود
اجرا ميشود و شامل مراحل زير است.
الف) ابتدا تصوير گنجانه اولیره بره فضراي رنرگ مرورد نورر
تبديل ميشود.
) پیام مخفي (' )Mاز کانالي کره در فراز تعبیره بره منورور
تعبیه پیام انتخا شده است ،استخرا ميشود و با پیامي کره در
فاز تعبیه پنهان شده است ( ،)Mمقايسه ميشود.
پ) پس از مقايسه  Mبرا ' Mدو حالرت ممکرن اسرت اتفراد
بیفتد؛ حالت اول اين است که پیام تعبیه شده  Mدر فاز تعبیه برا
پیام استخرا شده ' Mدر فاز ديکدر داخلي ،يکسان باشد که ايرن
نشاندهنده اين است که اطالعات بدون خطا استخرا شدهاند .به
عبارتي در اين حالت پنهاننگاري نیاز بره تصرحیح خطرا نردارد و
الگوريتم به پايان ميرسد .حالت دوم هنگامي است کره  Mبرا 'M
برابر نباشد ،که اين نشاندهنده اين است که بعضي از بیتهرا برا
خطا استخرا شدهاند و تصحیح خطا ضرروري اسرت .برراي ايرن
منوور ،پیکسل يا پیکسلهايي که در آنهرا خطرا رت داده اسرت
انتخا ميشوند؛ سپس به منوور تصحیح خطا ،مقردار کانرال Y
پیکسل يا پیکسلهاي موکور ،يک واحد کاهش داده ميشود.
ت) تصوير مجدد به فضراي رنرگ  RGBتبرديل مريشرود و
مراحل فاز ديکدر داخلي تا هنگامي کره  BERصرفر شرود ادامره

//"Inner Decoder phase":
Set E =1
While E = 1 Do
Set O’= Converted image O from RGB to S
’Set M'=Extraced Message from Ch of O
If M=M' then
Set E=0.
Else
Find the Pixels where error occurs in.
Decrease the corresponding Y channel
value of them by one.
Set O = Converted image O’ from S to
RGB.
End
Send RGB stego image (O) to Reciver
End

الگوريتم :4شبه کد تعبیه به روش پیشرنهادي در دو فضراي رنرگ
 YUVو YCbCr

در فرآينررد تعبیرره اطالعررات ،از روش جررايگزيني  LSBکرره
متداولترين روش پنهاننگاري اطالعات در تصاوير است ،استفاده
شده است و طي آن در هر پیکسل فقط يک بیت و آن يک بیرت
فقط در يکي از کانالها (کانالي که بهمنوور تعبیه انتخرا شرده
است) تعبیه ميشود .در فرآيند استخرا اطالعرات ابتردا تصروير
رنگي به فضاي رنگ مورد نور تبديل ميشود و اطالعات منطبرق
با روش تعبیه اطالعات ،استخرا ميشود.
مشکل اصلي پنهاننگاري در فضاهاي رنگري کره از تبرديالت
استفاده ميکنند اين است که (بره دلیرل خطراي گرردکرردن در
هنگام تبديالت) ،در هنگام استخرا اطالعات ،کمي  BERحاصل
ميشود .به اين مشکل در مراجع [48و ]43نیز اشاره شده اسرت.
در اين مقاله برراي بره صرفر رسراندن  BERدر دو فضراي رنرگ
 YUVو  YCbCrروشي پیشنهاد شده اسرت کره در ذيرل شررآ
داده شده است.
ايده روش پیشنهادي براي صفر کردن  BERمبتنري برر ايرن
است که يک عمل تصحیح خطا در سمت فرستنده اعمرال شرود.
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مختلف پیشنهاد نموديم که مسرتقل از نروع روش پنهراننگراري
طراحي شده است.

مييابد.
پس از اتمام فاز ديکدر داخلي ،تصوير بره فضراي رنرگ RGB
تبديل ميشود و براي گیرنده ارسال ميشود.
نتايج حاصرل از اعمرال الگروريتم پیشرنهادي در کانرالهراي
مختلف فضاهاي رنگ مختلف در مقايسه برا تعبیره اطالعرات در
فضاي رنگ  RGBدر بخش چهارم ارائره شرده اسرت و در مرورد
تأثیر روش پیشنهادي در افزايش مقاومت روش پنهاننگاري نیرز
بحث شده است.
 3،1روش نهانکاوی پیشنهادی
ا ل الگوريتمهاي پنهاننگاري که در بخش  2مورد مطالعه و
بررسي قرار گرفتنرد ،از همبسرتگي میران کانرالهراي  G ،Rو B
براي کاهش تغییرات مقدار رنگ در تصراوير اسرتفاده مريکننرد.
معموالا آنها پیام را بهطور مستقل در سه کانال تعبیه نميکننرد،
بلکه بهصورت همزمان پیام را در همه کانالها تعبیه ميکنند .در
مقابل ،اکیر روشهاي نهانکاوي که مورد بررسري قررار گرفتنرد،
ويژگرريهايشرران را از فضرراي رنررگ  RGBاسررتخرا مرريکننررد و
پردازشهاي مستقلي به منوور استخرا ويژگي در کانالهاي ،R
 Gو  Bانجام ميدهند .اين روشها از همبستگي که برین کانرال-
هرراي رنررگ در فضرراي  RGBوجررود دارد اسررتفاده نکررردهانررد و
همچنین به ندرت از اطالعات ساير فضاهاي رنگ اسرتفاده شرده
است.
در روش پیشنهادي اين مقالره ،ويژگريهرا از فضراهاي رنرگ
 YCbCr ،YIQ ،YUVو HSVبرره جرراي فضرراي رنررگ  RGBدر
تصاوير استخرا ميشوند ،به اين دلیرلکره ايرن فضراهاي رنرگ،
تغییر مقدار سه کانرال  G ،Rو  Bرا يکپارچره مريکننرد و داراي
اطالعات بیشتري براي تصمیم گیري در مورد وجود يا عدم وجود
پیام در تصوير هستند.
ايده اصلي روش پیشنهادي مبتني بر اين است که در تصراوير
رنگي طبیعري همبسرتگي مکراني وجرود دارد و هنگرامي کره از
تبديالت فضاي رنگ استفاده ميشود اين همبستگي مکاني واضح
تر ميشود .در شکل  4اين همبستگي مکاني در کانال  Iاز فضاي
رنگ  YIQبراي بخرش انتخرا شرده از تصروير لنرا ،نشران داده
شده است .اگر کوچکترين تغییري حتي در يکي از کانالهاي ،R
 Gيا  Bانجام شود باعث خواهد شد که اين همبسرتگي مکراني از
بین برود .ما از اين ايده اسرتفاده کرردهايرم و روشري مبتنري برر
همبستگي مکاني پیکسلهاي مجاور در مؤلفههاي فضاهاي رنرگ

شکل  :4همبستگي مکاني پیکسلهاي مجاور از بخش انتخا
شده از تصوير لنا در کانال  Iاز فضاي رنگ YIQ

شکل  :2فلوچارت روش نهانکاوي پیشنهادي
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روش نهانکاوي پیشنهادي ،مبتني بر يادگیري نوارتي اسرت
که داراي دو فاز يادگیري و آزمايش اسرت .فلوچرارت کلري روش
نهانکاوي پیشنهادي مطابق شکل  2است .بر اسا شرکل  2در
فاز يادگیري ،پايگاه دادهاي از تصراوير بره ماشرین يرادگیري داده
ميشود .ماشین يرادگیري بهتررين قروانین را برا اسرتفاده از ايرن
تصاوير ياد ميگیرد که خروجي آن يک طبقهبنديکننده آموزش
داده شده است .اين طبقهبنديکننده آمروزش داده شرده در فراز
آزمايش به منوور تمايز بین تصراوير پوشرش و گنجانره اسرتفاده
ميشود.
استخرا ويژگي يکي از مهمترين مراحل در نهانکاوي اسرت
و شیوهي استخرا ويژگي در روش پیشنهادي در ادامره تشرريح
شده است.
در مرحله اول تصوير ورودي به فضاي رنگ مورد نورر تبرديل
ميشود (مریالا يکري از فضراهاي رنرگ  YCbCr ،YIQ ،YUVيرا
 .)HSVسپس براي تمام پیکسرلهراي تصروير در فضراي تبرديل
شده ،تفاضل شدت روشرنايي (برردار شردت روشرنايي در کانرال
دلخواه از فضاي رنگ مورد نور) بین پیکسلهاي مجاور محاسربه
ميشود .براي اين منوور همانطرور کره در شرکل  3نشران داده
شده است ،پیکسل مجاور پیکسل  pدر چهار جهت همسايگي برا
زاويههاي صفر 32 ،45 ،و  435درجه (پیکسل ) qدر نور گرفتره
ميشود.
در مرحله دوم ،مقادير تفاضلي (برراي کانرالي کره در مرحلره
قبل انتخا شده است) محاسربه مريشرود .ايرن مقردار را برراي
پیکسررل مفرررو  ،Pو بررا در نوررر گرررفتن زاويرره signθ(p) ،θ
مينامیم.
q45
q0

q90
P

تغییرات ايجاد شده در کانالهاي رنگ ،مستقل از هم خواهند بود
و کوچکترين تغییر در هريک از کانالها باعث خواهد شد که ايرن
همبستگي مکاني از بین برود .ما از اين حقیقت بهره جسرته و از
آن به عنوان مشخصهاي براي کشف وجود پیرام پنهران اسرتفاده
کردهايم .بدين ترتی سه ويژگي پايرهاي مبتنري برر همبسرتگي
موکور ،به شرآ زير از تصوير استخرا ميکنیم.
در مرحلهي اول S90 ،S45 ،S0 ،و  S135طبق فرمرول ( )4برراي
تصويري دلخواه با ابعاد  M×Nمحاسبه ميشود که عبرارت اسرت
از نسبت تعداد پیکسلهايي که مقدار  signمحاسبه شرده برراي
آنها در زاويه مورد نور صفر است بره تعرداد کرل پیکسرلهراي
تصوير مورد نور.
()4





 P sign ( p)  0
M N

S 

رابطه ( ،)4مبناي محاسبه ويژگيهاي اصلي پیشنهادي برراي
نهانکاوي است .میانگین و واريانس چهار مقداري کره برر اسرا
رابطه ( )4محاسربه شردهانرد ،ويژگري اول ( )f1و دوم ( )f2را برر
اسا رابطه ( )2تشکیل ميدهند.
D   S 0 , S 45 , S 90 , S 135 

()2

f1  mean  D 

f 2  variance  D 

بهعلت وجود همبستگي مکاني در تصراوير انتورار مريرود در
روابط فود f1 ،در تصاوير پاک ،بیشتر از تصراوير گنجانره و  f2در
تصاوير پاک کمتر از تصاويرگنجانه باشد.
پس از استخرا دو ويژگي موکور در رابطهي ( ،)2در مرحله
دوم پیامي به روش جايگزيني  LSBدر تصوير تعبیه مريشرود و
عملیات قبل تکرار ميشود؛ با ايرن تفراوت کره تصروير ورودي در
اين حالت ،تصويري حاوي پیام است .تفاضل دو واريانس بهدسرت
آمده (قبل و بعد از پنهاننگاري) ،ويژگي سوم را تشکیل ميدهد.

q135

شکل  :3چهار همسايه پیکسل  pدر زاويههاي صفر 32 ،45 ،و 435
درجه

از آنجررا کرره تصرراوير طبیعرري داراي همبسررتگي مکرراني در
پیکسلهاي مجاور ميباشند ،انتوار ميرود که  signθمقدار صفر
را با احتمال بیشتري نسبت به مقادير ديگر کس کند .ولي پرس
از تعبیه پیام ،اين همبستگي از برین مريرود و مرا انتورار وجرود
مقادير مختلف براي  signθدر تصاوير گنجانه را داريم .در واقرع،
علت اين است که ا ل هنگام پنهاننگاري ،پیام ،بدون توجره بره
همبستگي کانالهاي رنرگ ،تعبیره مريشرود .بره عبرارت ديگرر،

()3

D '   S 0 , S 45 , S 90 , S 135 
f3  Variance  D   Variance  D '

در صورتي که تصروير ورودي اولیره حراوي اطالعرات مخفري
باشررد ،انتوررار مرريرود پنهرراننگرراري مجرردد ،تررأثیر چنررداني بررر
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ويژگي هاي محاسربه شرده نداشرته باشرد و مقردار ويژگري سروم
نزديک به صفر باشد.
پس از استخرا بردار ويژگيها ،انتخا طبقهبنديکننده يکي
ديگر از عناصر کلیدي در نهانکاوي است .در اين مقاله از ماشین
بردار پشتیبان ( )SVMبراي طبقرهبنردي دادههرا اسرتفاده شرده
است.

()2

در اين بخرش نترايج حاصرل از روشهراي پیشرنهادي برراي
پنهاننگاري و نهانکاوي آورده شده است .آزمايشات انجرام شرده
در اين بخش براي روشهاي پیشنهادي و ساير روشهايي که به-
منوور مقايسه با اين روشها آورده شده است ،در شررايط کرامالا
يکساني انجام شده است و کلیه روشها برا اسرتفاده از نررم افرزار
 Matlabپیادهسازي شدهاند.
 4،2نتایج پنهاننگاری در فضاهای رنگ مختلف
در اين بخش نترايج حاصرل از پیرادهسرازي پنهراننگراري در
کانالهاي مختلف فضاهاي رنرگ  YIQ ،YCbCr ،YUV ،RGBو
 HSVمورد بررسي قرار داده شده است .معیارهراي مقايسره در
اين بخش  PSNR ،MSEو  BERميباشرند کره محاسربه آنهرا
براي تصوير  Iبا ابعاد  M×Nطبق روابط زير صورت ميگیرد.
MSE 

()4

M N

 kR,G, B    I k (i, j )  I 'k (i, j) 
i 1 j 1

3 M  N

در فرمول ( I ،)4تصوير اصلي و
است.
 PSNRنیز بر اسا رابطه ( )5به دست ميآيد.

تصوير پس از پنهاننگراري

2

()5


L

 M (i)  M (i) 









در فرمول ( i ، ( ) ،)2اُمین بیت پیام تعبیه شده در تصروير
و ) (  i ،اُمین بیت پیام استخرا شده است .همچنین  Lطول
پیام (تعداد کل بیتهاي تعبیه شده در تصوير) است.
از معیارهرراي  MSEو  PSNRبررراي تعیررین کیفیررت تصرراوير
پنهاننگاري شرده و از معیرار  BERبرراي انردازهگیرري خطرا در
هنگام استخرا اطالعات استفاده ميشرود .برديهي اسرت هرچره
مقدار  BERکمتر و  PSNRبیشتر باشد ،روش بهتر و مطلرو ترر
است.
پنهاننگاري در فضاهاي رنگ مختلف با اسرتفاده از نررمافرزار
 Matlabپیادهسازي شده است و براي انجام آزمايشرات پیرامي برا
 333732بیررت در  352تصرروير رنگرري  24بیترري بررا انرردازهي
 284×488و برعکس ،تعبیه شده است (يعني در يرک کانرال بره
طور کامل تعبیه انجام ميشود) که نترايج آن در جردول  4آورده
شده است.
مقاديري که در جدول  4موجود است ،میانگین مقادير حاصل
از اعمال الگوريتم بر  352تصوير مختلف در کانرالهراي مختلرف
فضاهاي رنگ با تعبیه يک بیت در هرر پیکسرل اسرت .همچنرین
مقدار  BERبه درصد بیان شده است .به عنوان میرال اگرر BER
در کانال  Yاز فضاي رنگ  YUVبرابرر  2.42درصرد اسرت بردين
معني است که در هنگام استخرا اطالعات از کانال ،اطالعات بره
طررور میررانگین در  352تصرروير بررا  2.42درصررد خطررا اسررتخرا
شده است .همچنین مقدار  PSNRبیانکننرده مقردار  PSNRدر
کل تصوير است .بهعنوان میال اگر مقدار  PSNRدر فضراي رنرگ
 YUVبرابر  47.75است يعني مقدار  PSNRبه طور میرانگین در
کل  352تصوير اعمال شده است (يعني در هر سه کانرال فضراي
رنگ  YUVو نه فقط در کانال .)Y
همانطور که در جدول  4نشان داده شده است و با توجه بره
مقادير  PSNRو  BERهر کانال ميتوان نتیجه گرفت که فضاي
رنگ  RGBمناس ترين فضاي رنگ از نور ظرفیت پنهراننگراري
است؛ زيرا در اين فضاي رنگ  BERدر هر سه کانرال برابرر صرفر
است و مقدار  PSNRآنها نیز باال است.
پس از فضاي رنگ  ،RGBفضاي رنگ  HSVمناس است؛ به
اين دلیل که  BERدر کانال  Vاز ايرن فضراي رنرگ برابرر صرفر
است .علت اين نتیجه اين است کره ايرن کانرال در هنگرامي کره

 4نتایج روشهای پیشنهادی

2



 100



2

li 1

BER 

2n 1

PSNR  10 log
MSE

معیار  BERبهمنورور محاسربهي خطراي حاصرل از تعبیره و
بازيابي اطالعات از تصوير استفاده مريشرود و برهصرورت درصرد
بیتهاي اشتباه استخرا شده از تصوير ،نسبت به کل بیرتهراي
تعبیه شده در تصوير پوشش بیان ميشرود کره رابطره آن در ()2
آمده است.
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 BERدر اين دو فضاي رنگ بسیار پايین است .در اين دو فضراي
رنگ ،بره ترتیر کانرال ( Yدر فضراي رنرگ  YUVو  )YCbCrو
سپس کانرالهراي  Vو  Crو سررانجام کانرالهراي  Uو  Cbبرراي
پنهاننگاري مناس هستند .در فضراي رنرگ  ،YIQکانرال  Yترا
حدي براي پنهاننگاري مناس است ،در حاليکه دو کانال  Iو Q
براي پنهاننگاري مناس نیستند .علت آن وجرود  BERزيراد در
اين دو کانال است .علرت وجرود  BERدر فضراهاي رنرگ ،YUV
 YIQ ،YCbCrو  HSVبه خاطر تبديالت و خطاي گرد کردن در
هنگام تبديالت است.

تبديالت فضاي رنگ  RGBبه  HSVو بررعکس انجرام مريشرود
وابسته به دو کانال ديگر يعني  Hو  Sنیست .اما بايد به اين نکتره
توجه داشت که در فضاي رنگ  HSVدو کانال  Sو  Hبا توجه بره
 BERبااليي که دارند به هیچ عنوان قابل استفاده نیسرتند .علرت
خطاي موجود در اين دو کانال به خراطر خطراي گررد کرردن در
هنگام تبديالت فضاهاي رنگ است.
بر اسا نتايج جدول  ،4مقرادير  PSNRو  BERدر فضراهاي
رنگ  YUVو  YCbCrخیلي نزديک به هم هستند .علت اين امر،
شررباهت ايررن دو فضرراي رنررگ از نوررر تبررديالت اسررت .ايررن دو
فضاي رنگ بعد از فضاي رنگ HSVمناس تر هستند؛ زيرا مقردار

جدول  :4مقايسه پنهاننگاري در فضاهاي رنگ مختلف
فضاي رنگ
PSNR R

PSNR G

PSNR B

RGB

55.73
BER R
صفر
PSNR Y

55.73
BER G
صفر
PSNR U

55.73
BER B
صفر
PSNR V

YUV

47.75

47.75

48.44

YcbCr

BER Y
2.42
PSNR Y
47.52
BER Y
2.42
PSNR Y

BER U
2.33
PSNR Cb
47.75
BER Cb
2.33
PSNR I

BER V
2.42
PSNR Cr
48.44
BER Cr
2.42
PSNR Q

YIQ

43.35
BER Y
2.48
PSNR H

47.75
BER I
2.334
PSNR S

48.44
BER Q
3.83
PSNR V

HSV

54.8452
BER H
24.33
PSNR Y
47.32
BER Y
صفر
PSNR Y
47.82
BER Y
صفر

57.4222
BER S
37.42
PSNR U
47.83
BER U
صفر
PSNR Cb
47.84
BER Cb
صفر

54.2322
BER V
صفر
PSNR V
48.57
BER V
صفر
PSNR Cr
48.47
BER Cr
صفر

YUV
modified

YCbCr
modified
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شده است .مقراديري کره در جردول  2موجرود اسرت ،میرانگین
مقادير حاصل از اعمال الگوريتم بر  352تصوير مختلف در کانال-
هاي مختلف فضاهاي رنگ مختلف است.
همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،اگرر پنهران-
نگاري به طور مستقیم در فضاي رنگ  RGBانجام شود به راحتي
توسط نهانکاوها قابل تشخیص خواهد بود؛ اما در فضاهاي رنگري
که از ضراي تبديالت استفاده شده است ،تشرخیص پیرام تعبیره
شده سختتر ميشود .در نتیجه پنهاننگراري در فضراهاي رنرگ
 YIQ ،YCbCr ،YUVو  HSVنسرربت برره  RGBداراي مقاومررت
بیشتري در مقابل نهانکاوها است .همچنین نتايج حاصل از روش
پنهاننگاري پیشنهادي با  YUV Modifiedو YCbCr Modified
نشان داده شده است.
در مجموع با توجه به مطالعات و پیادهسازيهايي که در حوزه
پنهاننگاري درتصاوير رنگي در فضاهاي رنگ مختلف انجام شرده
است نتايج زير بهدست آمده اند.
پنهاننگاري در فضاي رنگ  RGBبه داليل زير نسبت به ساير
فضاهاي رنگ برتري دارد.

در جدول  4نتايج روش پیشرنهادي برا  YUVو  YCbCrبرا
ديکرردر داخلرري YUV modified ،و  YCbCr modifiedبررراي
تصحیح خطا نیز نشان داده شده است .ايرن دو روش فراز ديکردر
داخلي را بر خالف روش هايي کره نترايج آن در سرطرهاي قبرل
نشان داده شده بود ،به کار برده اند .عالوه بر اينکره خطراي ايرن
دو روش صفر شده است ،مقدار  PSNRآنها نیز از روشري کره بره
طور مستقیم پنهاننگاري را انجام ميدهد ،بیشتر است .در نتیجه
اين روش براي پنهاننگاري مناس تر است.
يکي از نیازهاي اصلي سیستم پنهاننگاري ،مقاومرت در برابرر
حمالت نهان کاوي است .در اين مقالره برراي سرنجش مقاومرت
پنهاننگاري در کانرالهراي مختلرف فضراهاي رنرگ مختلرف ،از
روشهرراي نهررانکرراوي  ]35[ WSو  ]28[ Sample Pairکرره دو
روش نهانکاوي متداول و موفقند و همچنرین روش نهرانکراوي
پیشنهادي اين مقالره برر اسرا اسرتخرا ويژگري از کانرال  Iاز
فضاي  ،YIQکه در بخش  2.3براي نهانکاوي ارائه شد ،استفاده
شده است (علت انتخا کانال  Iاز فضاي رنگ  YIQاين است که
اين کانال ،بهترين نرت تشخیص را دارد).
براي اين منوور ،همان  352تصويري که در مرحلره قبرل در
کانالهاي مختلف در فضاهاي رنگ مختلف پنهاننگاري شردهانرد
مورد آزمايش قرار داده شدهاند کره نترايج آن در جردول  2آورده

الف)  BERدر اين فضاي رنگ برابر صفر است.
) ظرفیت پنهاننگاري بااليي نسبت به ساير فضراهاي رنرگ

جدول  :2نتايج نهانکاوي بر روي روش پنهاننگاري در فضاهاي رنگ مختلف (درصد تشخیص)
فضاي
رنگ
RGB

درصدِ تشخیص مبتني بر نهان کاوي
 Sample pairبر اسا کانال
پنهان نگاري شده
کانالB
کانال G
کانال R
71.37

YUV

کانالY
56.42

YCbCr

کانالY
56.31

YIQ

کانالY
66.00

HSV

کانال H
34.10

YUV
Modified
YCbCr
Modified

کانالY
56.42
کانالY
56.31

78.10
کانال U
27.05
کانال Cb
27.05
کانالI
27.26
کانالS
42.84
کانالU
27.05
کانال Cb
27.05

93.93
کانال V
66.42
کانال Cr
68.63
کانال Q
28.63
کانال V
85.16
کانالV
67.89
کانال Cr
68.63

درصدِ تشخیص مبتني بر نهان کاوي
 WSبر اسا کانال
پنهان نگاري شده
کانالB
کانال G
کانالR
41.58

99.15

کانال Y

کانال U

35.89
کانال Y

39.47
کانال Cb

36.00
کانال Y

39.58
کانالI

48.94
کانال H

6.90
کانالS

32.42
کانالY

34.10
کانال U

36

39.57
کانالCb

کانال Y
36.00
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39.47

12.63
کانال V
39.15
کانال Cr
38.95
کانال Q
10.34
کانال V
70.52
کانالV
39.05
کانالCr
38.94

درصدِ تشخیص مبتني بر روش نهان
کاوي پیشنهادي بر اسا کانال پنهان
نگاري شده
کانال B
کانال G
کانال R
80.94
کانال Y
26.74
کانال Y
26.95
کانال Y
13.24
کانال H
22.84
کانال Y
26.84
کانال Y
26.94

81.15
کانال U
78.84
کانال Cb
78.84
کانال I
78.73
کانالS
21.37
کانالU
78.84
کانال Cb
78.74

80.94
کانال V
79.36
کانال Cr
79.24
کانال Q
66.10
کانال V
25.27
کانال V
79.36
کانال Cr
79.26

تأثیر فضاهاي رنگ در مخفيسازي اطالعات در تصاوير رنگي  .....................................................................................جوادي و حسن زاده
طبقهبندي کننده 422 ،تصوير رنگي [ ]33با انردازه 284×488
و برعکس استفاده شده است که  %52از ايرن تصراوير برهصرورت
تصادفي انتخا شده و پنهاننگاري در آنها بره روش جرايگزيني
 LSBبه صورت تصرادفي انجرام مريشرود .آمروزش  SVMبرراي
نرت هاي تعبیه  ... ،%32 ،%22 ،%42و %422بهطور مستقل انجام
ميشود .منوور از نرت پنهاننگاري ،نسبت طول بردار پیام مخفي
بهطول بردار حاصل از کم ارزشترين بیت در پیکسلهاي تصروير
پوشش است .عالوه برر آمروزش جرايگزيني  ،LSBآمروزش روش
تطبیق  LSBنیز به همین صورت انجام گرفته است.
براي تعیین دقت روشهاي نهانکراوي مختلرف ،در مرحلره
آزمايش 352،تصوير مختلف [ ]33ديگر انتخا شده است که هر
کدام در دو حالت پاک و گنجانه به طبقهبندي کننده ارائره مري-
شوند .ارزيابي نهانکاوي براسا ماتريس ا تشراش ( Confusion
 )Matrixدر جرردول  3و بررا اسررتفاده از معیررار میررزان درسررتي
(( )accuracy rateرابطره  )7و همچنرین منحنري  ROCانجرام
ميپويرد.

دارد.
پ) مقدار  PSNRبااليي دارد (کیفیت تصوير باال است).
ت) پیچیدگي محاسباتي در اين فضاي رنگ پايین اسرت (بره
دلیل اين که نیاز به تبديل فضا ندارد).
از طرف ديگر ،فضاهاي رنگ یر از  RGBمقاومرت خروبي در
برابر روشهاي نهانکاوي متداول دارند .از طررد ديگرر بره دلیرل
تبديالتي که از فضاي رنگ  RGBبه فضاي رنگ ديگر انجام مري-
شود ،خود اين تبديالت ميتواند به عنوان کلید رمز باشد و سربار
مديريت کلید نداشته باشیم.
کانال  Vدر فضراي رنرگ  HSVبرراي پنهراننگراري مناسر
است ،زيرا  BERدر ايرن کانرال برابرر صرفر اسرت و مقاومرت آن
نسبت به کانالهاي فضاي رنگ  RGBبیشتر است.
همچنین با توجه به روش پنهراننگراري پیشرنهادي ،پنهران-
نگاري در کانرالهراي مختلرف فضراهاي رنرگ  YUVو YCbCr
مناس است ،زيرا  BERبه صفر رسانده شده است و مقاومت آن-
ها نسبت به کانالهاي فضاي رنگ  RGBبیشتر است.
به طور کلي اشرکال پنهراننگراري در فضراهاي رنگري کره از
ضررراي تبررديالت اسررتفاده مرريکننررد ،وجررود  BERدر هنگررام
استخرا اطالعات است و علت آن وجود خطراي گررد کرردن بره
هنگام تبديالت  RGBبه فضاي رنگ مورد نور و بررعکس اسرت.
البته در روش پیشرنهادي ايرن مقالره BER ،در دو فضراي رنرگ
 YUVو  YCbCrبه صفر رسیده است؛ ولي در فضاي رنرگ YIQ
و کانالهاي  Hو  Sفضاي رنگ  HSVهمچنان  BERوجود دارد.
با توجه به جمعبندي فود ،بره منورور اسرتفاده از يرک روش
مقاوم پنهاننگاري تصاوير رنگي ،استفاده از کانال  Vفضاي رنرگ
 HSVو کانررالهرراي  Cb ، Yو  Crاز فضرراهاي رنررگ  YCbCrو
کانالهاي  U ، Yو  Vاز فضاي رنگ YUVمناس ميباشد.

جدول  : 3ماتريس ا تشاش

FP

TP

Stego

TN

FN

Cover

TP  TN
TP  FN  TN  FP

Detected

()7

Cover

True Type
Stego

AccuracyRate 

در فرمول ( TP (True Positive) ،)7به اين معنرا اسرت کره
تصوير گنجانه به صورت درست به عنوان تصوير گنجانره طبقره-
بندي شده اسرت؛ ) FN (False Negativeبره ايرن معناسرت کره
تصوير گنجانه به صورت اشتباه به عنوان تصروير پوشرش طبقره-
بندي شده است؛ ) TN (True Negativeنشاندهنده آن است که
تصوير پوشش بهصورت درست به عنوان تصروير پوشرش طبقره-
بندي شده اسرت و ) FP (False Positiveبره ايرن معناسرت کره
تصوير پوشش بهصورت اشتباه به عنوان تصوير گنجانه طبقهبندي
شده است .در شرکلهراي  4و  ،5نمرودار میرزان درسرتي برراي
تشررخیص جررايگزيني  LSBتصررادفي و تشررخیص تطبیررق LSB
تصادفي آورده شده است.
همانطور کره در شرکلهراي  4و  5نشران داده شرده اسرت،
ويژگيهايي که از کانرال  Iاز فضراي رنرگ  YIQاسرتخرا شرده
است ،بیشترين نرت تشخیص کلي در تشرخیص جرايگزيني LSB

 4،1نتایج حاص ،از روش نهانکاوی پیشنهادی
در اين بخش نتايج حاصل از روش نهانکراوي پیشرنهادي در
کانررالهرراي مختلررف فضرراهاي رنررگ مختلررف بررراي تشررخیص
جررايگزيني  LSBتصررادفي و تطبیررق  LSBتصررادفي آورده ش رده
است .بهدلیل اينکه نهانکاوي به منوور طبقرهبنردي تصراوير در
دو دسته تصاوير پاک و تصاوير پنهاننگاري شرده اسرتفاده مري-
شود ،بايد همانند ساير طبقهبنديکننردههرا شرامل دو مرحلرهي
يادگیري و آزمايش باشد .در ايرن مقالره برراي مرحلره يرادگیري
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نتايج آنها ترسیم نشده است .در واقع بر اسا ويژگيهرايي کره
ما در مؤلفههاي رنگ و روشنايي استخرا کرديم ،مؤلفههاي رنگ
به منوور نهانکاوي مؤثرتر از مؤلفه روشنايي عمل ميکنند.
روش پیشنهادي عالوه بر تشخیص جايگزيني  LSBتصادفي،
در تشخیص تطبیق  LSBتصادفي نیز داراي نتايج خروبي اسرت.
اين در حالي است که روشهاي تشخیص تطبیق  ،LSBبا تعرداد
زيادي ويژگي پیچیده به سختي اين نوع پنهاننگاري را تشخیص
ميدهند.

تصادفي و تشخیص تطبیق  LSBرا دارد .سپس به ترتیر کانرال
 Qاز فضاي رنگ  ،YIQکانال  Hاز فضاي رنگ  HSVو کانالهاي
 Uو  Vاز فضاي رنگ  YUVقرار دارند.
در شکلهاي  2و  ،7نمودار  ROCنرتهاي تعبیره ،%22 ،%42
 %82 ،%52 %32و %422براسا اسرتخرا ويژگري از کانرال  Iاز
فضاي رنگ  YIQآورده شده اسرت (بردين علرت کره کانرال  Iاز
فضاي رنرگ  ،YIQبیشرترين کرارايي را در تشرخیص جرايگزيني
 LSBتصادفي و تطبیق  LSBتصادفي دارد ،انتخا شده است).
شکلهاي  2و  ،7بیانگر اين موضوع هستند که روش نهانکراوي
پیشنهادي ،با تعداد ويژگي بسیار کرم توانسرته اسرت روشهراي
جايگزيني  LSBو تطبیق  LSBرا بسیار خرو تشرخیص دهرد.
اين درحالي است که روشهاي نهانکاوي تطبیق  LSBبرا تعرداد
ويژگيهاي زياد ،نرت تشخیص خوبي ندارند .به طور کلي با توجره
به آزمايشات انجام شده برا اسرتفاده از اطالعرات فضراهاي رنرگ
مختلف در حوزه نهانکاوي تصاوير رنگي ،نتايج زير بهدست آمرده
است.
کانال  Iاز فضاي رنگ  YIQبهترين نرت تشخیص را در هر دو
روش جررايگزيني  LSBتصررادفي و تطبیررق  LSBتصررادفي دارد.
سپس کانال  Qاز فضاي رنگ  YIQبهترين نررت تشرخیص را در
هر دو روش جايگزيني  LSBتصرادفي و تطبیرق  LSBتصرادفي
دارد .در واقع عملکرد مؤلفه رنگ اصلي به منوور نهانکاوي بهترر
از مؤلفه روشنايي ميباشد و در بین مؤلفههاي رنگ ،مؤلفه  Iکره
رنگ اصلي است و اطالعات بیشتري نسبت به  Qدارد ،داراي نرت
تشخیص باالتري است.
از جمله مزاياي اسرتخرا ويژگري از کانرال  Iاز فضراي YIQ
پايداري تشخیص است ،يعني در نرتهراي تعبیره مختلرف داراي
نرت تشخیص تقريباا يکساني است .اين در حالي است که در اکیر
روشهاي نهانکاوي اين مورد نقض ميشود.
پس از کانال  Iو  Qاز فضاي رنگ  ،YIQبه ترتی کانال  Hاز
فضاي رنگ  HSVو کانالهاي  Uو  Vاز فضاي رنگ  YUVداراي
نرت تشخیص خوبي در تشخیص روش جايگزيني  LSBتصادفي و
تشخیص تطبیق  LSBتصادفي هستند.
کانال  Hدر فضاي رنگ  HSVدر نرتهاي تعبیره  %42و %22
درصد داراي نررت تشرخیص خیلري براال برراي جرايگزيني LSB
تصادفي نیست؛ اما در نرتهاي  %32تا  %422درصرد داراي نررت
تشخیص بسیار باالست.
کانال  Yدر فضاهاي رنگ  YUV ،YIQو  YCbCrو کانال  Sو
 Vاز فضاي رنگ  HSVنتايج مطلوبي نداشته و بره همرین دلیرل

شکل :4نمودار میزان درستي بر اسا
جايگزيني  LSBتصادفي

شکل  :5نمودار میزان درستي بر اسا
تطبیق  LSBتصادفي
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شررکل  ROC :2روش پیشررنهادي بررا تعبیرره برره روش جررايگزيني  LSBتصررادفي بررا نرررتهرراي تعبیرره مختلررف (محررور افقرري میررزان  FPو
محور عمودي میزان )TP
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شررکل  ROC :7روش پیشررنهادي بررا تعبیرره برره روش تطبیررق  LSBتصررادفي بررا نرررتهرراي تعبیرره مختلررف (محررور افقرري میررزان  FPو
محور عمودي میزان )TP

تشکیل ميدهند .براي تعیین دقت روشهاي نهانکاوي مختلرف،
در اين بخش نیز از معیار میزان درستي استفاده کرردهايرم ،کره
اين معیار نشراندهنردهي تشرخیص کلري روشهرا در تشرخیص
جايگزيني  LSBاست (شکل .)8
همانطور که در شکل  8نشان داده شده اسرت ،روش نهران-
کاوي پیشنهادي مبتني بر استخرا ويژگي از فضاي رنرگ داراي
بیشترين دقت است .از آن جايي که روشهاي  SP ،WSو  RSبه-
منوور تشرخیص جرايگزيني  LSBبره کرار رفترهانرد بنرابراين از
مقايسه روش نهانکاوي پیشنهادي به منوور تشرخیص تطبیرق
 LSBصرف نور شده است و اين در حرالي اسرت کره روشهراي
نهانکاوي پیشنهادي داراي قدرت تشخیص برااليي در تشرخیص
تطبیق  LSBهستند (در شکل  5نمودار تشخیص تطبیرق LSB
توسط روش پیشنهادي نشان داده شده است).

به منوور دستیابي به نرت باالي تشخیص بیشتر ،سرناريوهاي
ترکیبرري (از جملرره  I+S ،I+V ،I+U ،I+Qو  U+Vو  )...از کانررال-
هاي رنگ مورد آزمايش قرار گرفتنرد کره در سرناريوهايي کره I
وجود داشت نرت تشخیص نهانکاوي افزايش مييافت اما از نتايج
مؤلفه  Iبه تنهايي بهتر نبودند و به همین دلیل از ذکرر نترايج آن
صرف نور شده است.
 4،3نتایج حاص ،از مقایسه روش نهانکاوی پیشنهادی
با چند روش دیگر
در اين بخش نتايج حاصل از مقايسره روشهراي نهرانکراوي
پیشنهادي با روشهراي نهرانکراوي  ]28[ SP ، ]35[ WSو RS
[ ]24آورده شده است .همچنین در روشهاي نهانکاوي SP ،RS
و  ،WSاستخرا ويژگي از هرر يرک از کانرالهراي تصروير رنگري
(کانال  G ،Rو )Bبه طور مستقل انجام ميشود و بردار ويژگري را
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4334  سال،3  شماره،4 جلد..................................................................................................پژوهشي رايانش نرم و فناوري اطالعات-مجله علمي
 اثررات، همچنین ايرن فضراهاي رنرگ. ميشودRGB فضاي رنگ
 بنرابراين اطالعرات،يک روش پنهاننگاري را يکپارچه مريکننرد
مفیدتري براي نهانکاوي در مقايسه با استخرا ويژگي از فضراي
 نترايج حاصرل از روش پیشرنهادي. فراهم مريکننردRGB رنگ
نشان داد که اين روش داراي قدرت تشخیص خروبي بره منورور
 حتري، روش نهانکاوي پیشرنهادي.نهانکاوي تصاوير رنگي است
.در نرتهاي تعبیه پايین نیز از دقت قابل توجهي برخوردار است
 ميتروان،بهمنوور پیشنهادات ادامه کار در زمینه پنهاننگاري
 اسرتفاده کررد و در دو،از يک کانال به عنوان کانال تنویمکننرده
- به منوور افزايش مقاومت نیز مري.کانال ديگر تعبیه انجام شود
) اسرتفاده کررد؛ بره عنروانLSB توان از روشهاي ديگر ( یرر از
.میال ميتوان از فضاي فرکانس بهمنوور تعبیه استفاده کرد
 تصادفيLSB  نمودار میزان درستي براي تشخیص جايگزيني:8 شکل
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