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Abstract- Steganography is the science and art to conceal the existence of communication, by hiding
information in a digital media, the existence of communication is hidden from the enemy's point of view.
steganography in the frequency transform coefficients and in particular the discrete cosine transform (DCT),
due to its low detection capability, is one of the most common and active areas of steganography among
researchers. But most of the methods in this area have used embedding directly in the DCT coefficients. The
main purpose of the proposed method in this paper is to suggest a different embedding platform in this field. In
the proposed embedding method, the DCT transformation coefficients are coupled and embedding is on the
difference value of each couple. The embedding is done in such a way that the receiver can extract the data
completely by calculating the difference in the value of the neighboring pairs. The proposed method is an
adaptive method because the number of embedded bits in each pair of coefficients is dependent on the
difference between them. The results of various experiments show that the proposed method, with the
preservation of the quality of the stego image at a desirable level and having a reasonable embedding capacity,
is less likely to be detected in relation to the existing steganalysis attacks.
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چکیده -نهاننگاری علم و هنر پنهانسازی وجود ارتباط است ،بدین صورت که با پنهان کردن اطالعات در یک رسانه دیجیتال وجود
ارتباط از دید فرد متخاصم پنهان میماند .نهاننگاری در ضرایب تبدیالت فرکانسی و به صورت خاص تبدیل کسینوس گسسته
( ،)DCTبه دلیل قابلیت کشف کمتر ،یکی از رایجترین و فعالترین حوزههای نهاننگاری در میان محققان است .اما اکثر روشهای
موجود در این حوزه از جاسازی مستقیم در ضرایب  DCTاستفاده کردهاند .هدف اصلی روش پیشنهادی در این مقاله ،پیشنهاد یک
بستر جاسازی متفاوت در این حوزه است .در روش پیشنهادی جاسازی در مقدار اختالف زوج ضریب حاصل از تبدیل  DCTانجام
میشود .جاسازی به نحوی انجام میشود که گیرنده میتواند با محاسبه اختالف مقدار زوجهای همسایه ،داده را به صورت کامل
استخراج کند .روش پیشنهادی یک روش تطبیقی محسوب میشود ،زیرا تعداد بیتهای قابل جاسازی در هر زوج ضریب متغیر و
وابسته به مقدار اختالف آنها است .نتایج آزمایشهای مختلف نشان میدهد روش پیشنهادی با حفظ کیفیت تصویر نهان نگاری شده
در حد مطلوب و داشتن یک ظرفیت جاسازی مناسب ،احتمال کشف کمتری در برابر حمالت نهان کاوی موجود دارد.
واژههای کلیدی :نهاننگاری ،نهانکاوی ،تصویر ،تبدیل کسینوس گسسته

توجه قرار گرفته است و یکی از مهمترین رسانهها در زمینه نهان
نگاری محسوب میشود ].[1
فرستنده در یک ارتباط سرّی با استفاده از نهاننگاری ،فرآیند
جاسازی داده در تصویر میزبان را انجام میدهد و تصویر نهان
نگاری شده را تولید و ارسال میکند .در مقابل گیرنده ،فرآیند
استخراج داده را از تصویر نهاننگاری شده انجام میدهد .در
طراحی یک روش نهاننگاری خوب سه الزام اصلی مورد نیاز است
که عبارتند از :شفافیت ادراکی ،ظرفیت حمل و امنیت .شفافیت
ادراکی یعنی رسانه نهاننگاری شده و رسانه میزبان نباید از نظر
ادراکی تفاوتی داشته باشند .ظرفیت حمل به مفهوم حداکثر تعداد
بیتهایی که میتواند در رسانه میزبان مخفی شود ،اشاره دارد.
امنیت نیز یعنی حمالت نهانکاوی موجود قادر به کشف تصاویر

 -1مقدمه
امنیت ارتباطات مساله مهمی است که امروزه به عنوان چالش
اصلی در زمینه ارتباطات مطرح میشود .رمزنگاری و نهاننگاری دو
روش برای تامین امنیت با دو سطح امنیتی مختلف ،خصوصا در
شبکههای ناامن ،محسوب میشوند .رمزنگاری از یک سو حافظ
امنیت است و از سوی دیگر گاهی وجود همین رمز نوعی نشت
اطالعات به حساب میآید و باید از یک سطح پوششی استفاده
نمود .هدف از نهاننگاری در دنیای کامپیوتر مخفی کردن وجود
ارتباط است ،بدین مفهوم که اطالعات درون یک رسانه دیجیتال
پنهان میشود به طوری که گمانی مبنی بر وجود اطالعات درون
این رسانه برانگیخته نشود .از میان رسانههای مختلف ،تصویر ،به
ع لت ظرفیت باال ،تنوع حجم و قالب و نیز فراگیر بودن بیشتر مورد
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میتواند در دامنه  DCTجاسازی شود ،کمتر از تعداد بیتهایی است
که میتواند به روش  LSBجاسازی شود .بعالوه ،ظرفیت جاسازی به
نوع تصویر استفاده شده نیز بستگی دارد ،چون بنابر بافت تصویر،
تعداد ضرایب غیر صفر  DCTمتفاوت است [.]7
تا به حال روشهای مختلفی برای جاسازی در ضرایب DCT
پیشنهاد شده است .روشهای  F4 ،F3 ،]9[ OutGuess ،]8[ Jstegو
 ]10[ F5از ساده ترین و قدیمی ترین روشها در این حوزه هستند.
اگرچه تغییر ضرایب  ،DCTاثرات بینایی غیر قابل تشخیصی ایجاد
میکند ،اما تغییرات آماری ناشی از آن ،قابل کشف هستند .هدف
روشهای نهانکاوی استفاده از همین نقاط ضعف و ارائه یک حمله
برای کشف روشهای نهاننگاری است .برای نمونه در [ ]11روشی
برای کشف  OutGuessو در [ ،]12روشی برای کشف  F5ارائه شده
است .تمام این روشها فقط توانایی جاسازی حداکثر یک بیت در هر
ضریب غیر صفر  DCTرا دارند .بهبود سه معیار کیفیت تصویر نهان-
نگاری شده ،ظرفیت جاسازی و امنیت روشهای نهاننگاری در
ضرایب  DCTهدف اصلی محققان در ارائه روشهای جدید در این
حوزه میباشد .اما با توجه به تضاد موجود در بین این سه هدف،
معموال دستیابی به روشی که عالوه بر ظرفیت جاسازی باالو حفظ
کیفیت تصویر نهاننگاری شده ،احتمال کشف کمتری توسط
حمالت داشته باشد تقریبا غیر ممکن است .زیرا در اثر جاسازی
بیشتر ،تأثیرات آماری ناشی از فرآیند جاسازی در تصویر افزایش
مییابد و در نتیجه احتمال موفقیت روشهای نهانکاوی برای کشف
وجود داده بیشتر میشود .بنابراین باید به دنبال روشی بود که عالوه
بر داشتن یک ظرفیت و کیفیت تصویر نهاننگاری شده مناسب،
امنیت خوبی در برابر حمالت موجود داشته باشد .هدف اصلی در
این مقاله ارائه روشی با این ویژگی است.
با مطالعه روشهای مختلف ،میتوان دو رویکرد موفق برای روش
های نهاننگاری موجود عنوان کرد .رویکرد اول ،شامل روشهایی
است که تالش میکنند کارایی جاسازی را افزایش دهند .به عبارت
دیگر ،هدف آنها کاهش تغییرات الزم برای جاسازی یک داده با طول
مشخص در تصویر میزبان است .روش  ،[13] DCT-M3یک نمونه از
این روشها است .اما تغییرات در نواحی یکنواخت نسبت به تغییرات
در نواحی لبه بسیار راحتتر کشف میشوند .بنابراین فقط افزایش
کارایی جاسازی ،برای تضمین امنیت نهاننگاری کافی نیست .در
رویکرد دوم ،روشهایی قرار میگیرند که به دنبال حداقل کردن
انحراف اضافه شده به تصویر میزبان نسبت به تصویر نهاننگاری شده
هستند .در این روشها هزینه تغییر پیکسلها در نواحی مختلف
تصویر متفاوت درنظر گرفته میشود ] .[14-16روش پیشنهادی در
این مقاله ،با ایده جاسازی بیتهای کمتر در نواحی یکنواخت و
جاسازی بیشتر در نواحی لبه ،از رویکرد دوم پیروی میکند.

نهاننگاری شده تولید شده بوسیله این روش نباشند [.]2

نهاننگاری در دو حوزه مکان و حوزه تبدیل انجام میشود.
الگوریتمهای نهاننگاری در حوزه مکان ،پیام را به طور مستقیم در
شدت نور پیکسلهای تصویر جاسازی میکنند .مزیت اصلی این
روشها باال بودن ظرفیت جاسازی است اما در عین حال این
روشها روی کیفیت تصویر نهایی تاثیر میگذارند و خطر حمالت
آماری را افزایش میدهند .در الگوریتمهای حوزه تبدیل ،تصویر
ابتدا به حوزه تبدیل منتقل شده و سپس پیام در ضرایب تبدیل
جاسازی میشود .این روشها نسبت به روشهای مکانی ،روشهای
پیچیدهتری محسوب شده که احتمال کشف را کاهش میدهند اما
ظرفیت جاسازی در آنها کمتر است ].[3
معموال به دلیل حجیم بودن فایلهای تصویر ،استفاده از فشرده
سازی امری ضروری است .اما فشردگی تصویر پس از انجام
جاسازی پیام ،یکپارچگی پیام مخفی شده را از بین میبرد و
بازیابی آن غیر ممکن میشود .برای غلبه بر این مشکل از جاسازی
پیام حین انجام عملیات فشردهسازی استفاده میشود .تبدیل
 DCTیکی از مهمترین تبدیالت در فرایند فشردهسازی مانند
 JPEGاست .تبدیل  DCTتصویر را به نواحی با درجه اهمیت
متفاوت با توجه به ویژگیهای بصری ،تقسیم مینماید :ضرایب
فرکانس پایین ،ضرایب فرکانس متوسط و ضرایب فرکانس باال ].[4
در ماتریس ضرایب  DCTفرکانس ضرایب از چپ به راست و از باال
به پایین افزایش مییابد .بخش فرکانس پایین تصویر نسبت به
تغییرات بسیار حساس بوده و بخش اصلی تصویر را شامل میشود.
بخش فرکانس باالی تصویر مقاومت کمی را داراست تا جایی که
میتوان تصویر را در این نواحی فشرده نمود .نواحی فرکانس متوسط
مکانهای مناسبی برای جاسازی هستند ،زیرا تغییرات در این نواحی
کمتر به چشم آمده و نیز کمتر در معرض فشردهسازی ،برش و
پردازش قرار دارند ].[5

شکل  :1یک بالک [6] DCT

جاسازی در دامنه  DCTبه سادگی با تغییر ضرایب  ،DCTبرای
مثال تغییر کم ارزشترین بیت هر ضریب ،انجام میشود .یکی از
محدودیتهای جاسازی در دامنه  ،DCTاین است که بسیاری از 64
ضریب صفر هستند و تغییر بسیاری از صفرها به مقدار غیر صفر،
روی نرخ فشرده سازی تأثیر دارد .به همین دلیل تعداد بیتهایی که
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از کاهش نرخ فشردهسازی ،در این روش در ضرایب صفر جاسازی
انجام نمیشود .با توجه به اینکه هنگام انجام فرآیند استخراج،
نمی توان بین ضریب صفری که از جاسازی در آن پرهیز شده است
و ضریب صفر تولید شده در اثر جاسازی بیت صفر در ضریبی با
مقدار یک تمایزی قائل شد ،اجازه جاسازی در بیتهای با مقدار
یک نیز وجود ندارد [.]8
روش  LSB Matchingکه به نام  (PM1) Plus Minus 1نیز
شناخته میشود ،احتمال کشف کمتری نسبت به LSB Flipping
دارد .در این روش نیز پیام محرمانه در کمارزشترین بیت تصویر
جاسازی میشود .با این تفاوت که در طول فرایند جاسازی ابتدا
بیت پیام با کمارزشترین بیت پیکسل مقایسه میشود ،اگر بیت
پیام با بیت پیکسل برابر بود ،پیکسل بدون تغییر باقی میماند .اما
در صورت عدم تطابق به مقدار پیکسل به صورت تصادفی یک
واحد اضافه یا کم ( +1یا  )-1میشود.
 Yuو همکارانش در سال  ،2009ایده  PM1را برای جاسازی در
ضرایب  DCTپیشنهاد کردند ] .[18در این روش برای کمتر شدن
احتمال کشف ،از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب هدفدار افزایش یا
کاهش مقدار ضریب استفاده کردهاند به نحوی که مقدار تابع
برازندگی انتخاب شده (متناسب با مفهوم  )Blockinessکمترین
مقدار شود .نتایج نشان داده که این روش از جهت حفظ معیار
 Blockinessو هیستوگرام ضرایب  DCTموفق بوده است .اما
ظرفیت جاسازی آن مشابه  Jstegو کمتر از ( 1bpnzیک بیت در
هر ضریب  ACغیر صفر) است.
در پژوهش دیگری ایده جاسازی تطبیقی در خود ضرایب  DCTبه
کار گرفته شده است که الگوریتم  Shieldنامیده شده است ].[19
در این روش پس از اعمال  DCTو کوانتیزه کردن مقادیر ،از
ضرایب صفر و یک صرف نظر شده و از میان ضرایب غیر صفر برای
جاسازی انتخاب میشوند .با توجه به مقدار ضرایب ،تعداد بیت
برای جاسازی درون هر ضریب تعیین میشود .انتخاب تعداد بیت
برای هر ضریب بر اساس جدول  1صورت میپذیرد.

تفاوت روش پیشنهادی و روشهای موجود ،در نحوه تعیین ظرفیت
جاسازی در ضرایب  DCTو نحوه جاسازی داده است .در اکثر
روشهای موجود ،ظرفیت جاسازی در تمام ضرایب  DCTغیر صفر
برابر درنظر گرفته شده است ،اما یکی از ایدههای اصلی روش
پیشنهادی در این مقاله انتخاب ظرفیت جاسازی در ضرایب DCT
غیر صفر به صورت متغیر و با توجه به ضرایب  DCTهمسایه است.
به همین دلیل روش پیشنهادی یک روش تطبیقی است .ایده دیگر،
جاسازی در مقدار اختالف زوج ضریب  DCTبه جای جاسازی
مستقیم در ضرایب  DCTاست .این ایده در حوزه مکان تحت عنوان
روش  ]17[ PVDارائه شده است .در روش پیشنهادی ،با توجه به
مقدار اختالف زوج ضریب  ،DCTظرفیت جاسازی در آنها تعیین
میشود و سپس مقدار زوج ضریب  DCTبه نحوی تغییر میکند که
گیرنده بتواند داده اصلی را از اختالف زوج ضریب جدید استخراج
کند .بدین ترتیب بستر جاسازی در روش پیشنهادی ،اختالف زوج
ضریب  DCTاست .برای ظرفیت جاسازی در این روش دو دیدگاه
مختلف بیان میشود ،بعالوه برای نحوه بازهبندی در روش
پیشنهادی نیز دو گزینه وجود دارد .بنابراین روش پیشنهادی با
الگوریتم کلی یکسان ،در چهار حالت مختلف معرفی میشود و نتایج
آنها با هم مقایسه میشود.
در ادامه ،در بخش  ،2تعدادی از روشهای مرتبط نهاننگاری در
حوزه  DCTبررسی میشوند .در بخش  ،3الگوریتم روش پیشنهادی
در چهار حالت مختلف به صورت کامل شرح داده میشود .در بخش
 ،4نتایج آزمون و مقایسه روشهای پیشنهادی با الگوریتمهای
موجود براساس پارامترهای مختلف بحث میشود و در بخش ،5
نتیجه گیری نهایی ارائه میشود.
 -2مرور کارهای مرتبط
تا به حال روشهای نهاننگاری بسیاری در هر دو حوزه مکان و
تبدیل پیشنهاد شده است .این روشها از لحاظ معیارهای کیفیت
تصویر نهاننگاری شده ،ظرفیت جاسازی و امنیت متفاوت هستند.
با توجه به حوزه اصلی این مقاله ،یعنی جاسازی در ضرایب تبدیل
 ،DCTدر ادامه تعدادی از روشهای نهاننگاری در این ضرایب
معرفی میشود و نقاط ضعف و قوت آنها بررسی میشود.
 LSB Flippingو  LSB Matchingدو روش رایج در حوزه مکان
است و براساس ایده این دو روش ،روشهایی در حوزه تبدیل نیز
پیشنهاد شده است .در روش  ،LSB Flippingبیت کمارزش
پیکسلهای تصویر میزبان با بیتهای پیام جاگذاری میشوند.
روش  ، Jstegاز همین ایده برای جاسازی در ضرایب  DCTاستفاده
میکند .الگوریتم جاسازی به این صورت است که کم ارزشترین
بیت ضرایب  DCTرا با داده پیام جاگذاری میکند .برای جلوگیری

جدول  :1تعداد بیت قابل جاسازی در ][19
تعداد بیتها

مقادیر  DCTکوانتیزه شده

1

2-8

2

9-16

3

17-31

4

32-64

5

< 65

همان طور که مشاهده میشود ،در ضرایبی که مقدار بیشتری
دارند تعداد بیت قابل جاسازی بیشتر بوده و در ضرایب کوچکتر
تعداد بیت کمتری پنهان میشود .نتایج حاصل از این روش نشان
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میمانند .عدم تغییر ضرایب فرکانس پایین ،کیفیت نواحی یکنواخت
تصویر میزبان را حفظ میکند و عدم تغییر ضرایب فرکانس باال،
کیفیت لبه های تصویر میزبان را حفظ میکند .در این روش ادعا
شده است که با تغییر ضرایب فرکانس میانی ،تصویر نهاننگاری شده
با کیفیت باالتر تولید میشود و بعالوه تصویر نهاننگاری شده در
برابر حمالت نهانکاوی مقاومتر است .در ادامه از این روش به عنوان
 MedFreqنام برده میشود.
روشهای بسیار دیگری نیز وجود دارند که از جاسازی در ضرایب
 DCTاستفاده کرده اند .تعدادی از آنها از ترکیب نهاننگاری و رمز
نگاری برای ایجاد امنیت بیشتر در انتقال پیام استفاده کردهاند
]23و .[24بعضی از روشهای دیگر نیز در حوزه نهاننگاری برگشت
پذیر از جاسازی در ضرایب  DCTاستفاده کردهاند که با مبحث
اصلی این مقاله متفاوت است و به همین دلیل با جزئیات به بررسی
آنها پرداخته نشده است ] 25و .[26

میدهد این روش ظرفیت جاسازی را افزایش داده است.
در ] ،[20روشی با ظرفیت بسیار باال برای تصاویر رنگی پیشنهاد
شده که از جاسازی ناحیهای تطبیقی سراسری بهره میبرد .ایده
اصلی ،تطبیق نواحی استفاده شده برای جاسازی داده در هر بالک
 DCTبا میزان همبستگی مقادیر تصویر در آن بالک است .افزایش
ظرفیت جاسازی مزیت اصلی این روش در مقایسه با روشهای
حوزه مکان و تعدای از روشهای حوزه  DCTاست .اما در این
روش ،کیفیت تصویر نهان نگاری شده حدود  30dbاست و در
مورد میزان امنیت این روش در برابر حمالت نهان کاوی هیچ
آزمونی انجام نشده است.
در ] ،[13یک الگوریتم جدید برای جاسازی در ضرایب  DCTتصاویر
 JPEGپیشنهاد شده است که  DCT-M3نامیده شده است .هدف
این روش حداقل کردن تغییرات تصویر میزبان است .در این روش،
دو ضریب  DCTاز هر بالک  8×8انتخاب میشود .مکان این دو
ضریب با توجه به کلید توافق شده بین فرستنده و گیرنده و به
صورت یکسان در تمام بالکها است .سپس با توجه به سه معیار
شامل حاصل باقیمانده تقسیم اختالف این دو ضریب  DCTبر ،3
زوج یا فرد بودن ضریب  DCTاول و مقدار داده دو بیتی مورد نظر
برای جاسازی ،نحوه تغییر حداکثر یک واحدی در دو ضریب به گونه
ای مشخص شده است که گیرنده با توجه به پیمانه  3اختالف دو
ضریب  DCTو زوج یا فرد بودن ضریب اول ،به راحتی قادر به
استخراج دو بیت داده جاسازی شده است .مهم ترین دستاورد این
روش حداقل کردن تغییرات حاصل از جاسازی داده در تصویر است.
اما این روش به شدت ظرفیت جاسازی را کاهش داده است و در
ظرفیت جاسازی بسیار پایین ،امنیت باالتری نسبت به روش ساده
 LSBدارد.
در ] ،[21روشی پیشنهاد شده است که  MPSنامیده شده است .در
این روش ،در هر بالک  4تا مجموعه سهتایی از ضرایب  DCTدرنظر
گرفته میشود .در هر مجموعه سهتایی ،به صورت تصادفی یکی از
ضرایب به عنوان شاخص انتخاب میشود .این انتخاب به نحوی انجام
میشود که گیرنده نیز بتواند ضریب شاخص در هر مجموعه را
تشخیص دهد .در ضریب شاخص ،داده ای ذخیره نمیشود .از دو
ضریب دیگر ،جاسازی در کوچکترین ضریب انجام میشود .در این
روش ،تعداد بیت قابل جاسازی در ضریب منتخب به عنوان یک
کلید بین فرستنده و گیرنده توافق شده است .اجازه جاسازی از  1تا
 8بیت در ضریب منتخب وجود دارد .بدین ترتیب ،در صورت
جاسازی  nبیت ( )1 ≤ 𝑛 ≤ 8در هر ضریب ،در هر بالک 𝑛 × 4
بیت داده جاسازی میشود.
در ] ،[22روش جاسازی در  LSBضرایب  DCTفرکانس متوسط
پیشنهاد شده است .ضرایب  DCTفرکانس پایین و باال بدون تغییر

 -3روش پیشنهادی
انتخاب مکان جاسازی و نحوه جاسازی کلیدیترین مولفهها در
یک روش نهاننگاری است که ضامن موفقیت روش خواهد بود.
حوزهی  DCTامکان تفکیک تصویر به گروههای فرکانسی مجزا
شامل فرکانس باال ،پایین و متوسط را فراهم میکند و بدین ترتیب
میتوان مناسب ترین مکانها برای جاسازی را انتخاب کرد .نواحی
فرکانس پایین معادل نواحی یکنواخت تصویر است که تغییرات در
این نواحی به راحتی قابل تشخص است و مکان مناسبی برای
جاسازی به شمار نمیرود .نواحی فرکانس متوسط و باال معادل
نواحی لبه در تصویر است که تغییرات به وجود آمده در این نواحی
سختتر قابل تشخیص است .مشابه این مفهوم را در حوزه مکان
نیز میتوان دید .اختالف مقدار دو پیکسل واقع در ناحیه لبه زیاد
است د ر حالی که اختالف مقدار برای دو پیکسل در ناحیه
یکنواخت تصویر کم است .بر همین مبنا روشی برای نهاننگاری در
حوزه مکان تحت عنوان  PVDارائه شده است ].[17
در روش پیشنهادی داده مخفی درون اختالف مقدار ضرایب DCT
همسایه پنهان میشود .مقدار داده قابل پنهانسازی به صورت پویا
و براساس میزان اختالف دو ضریب تعیین میشود .در روش
پیشنهادی برای جاسازی مقدار داده یکسان به طور کلی دو دیدگاه
متفاوت از منظر ظرفیت جاسازی میتوان متصور شد .دیدگاه اول
در مورد نحوه جاسازی این است که میزان تغییرات در اختالف
زوج ضریب بیشتر باشد (تعداد بیت بیشتری در هر زوج ضریب
جاسازی شود) ،اما تعداد زوجهای کمتری تغییر کند .دیدگاه دوم
این است که میزان تغییرات در اختالف زوج ضریب کمتر باشد
(تعداد بیت کمتری در هر زوج ضریب جاسازی شود) ،اما تعداد
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اعمال تبدیل  DCTو کوانتیزه
سازی هر بالک

تقسیم تصویر به بالک های
8×8

پویش زیگزاک هر بالک و تولید
بردار

انتخاب تصادفی زوج ضریب تا
یافتن یک زوج مناسب جاسازی

تعیین بازه و ظرفیت جاسازی
مناسب

محاسبه قدرمطلق اختالف زوج

محاسبه اختالف جدید با توجه
به داده و حد پایین بازه

تعیین ضرایب  DCTجدید

افزایش یا کاهش یک واحدی هر خیر
دو ضریب به صورت تصادفی

هر دو ضریب غیر
صفر هستند؟

خیر

بله
هر دو ضریب غیر
صفر هستند؟

بله

الگوریتم کلی روش پیشنهادی در شکل  2نمایش داده شده
است .در ادامه الگوریتم جاسازی و استخراج در این روشها به
صورت کامل بررسی میشود.

خیر

زوجهای بیشتری تغییر کنند .به طور کلی این مصالحه در عموم
روشهای نهاننگاری مطرح است و باید بررسی شود کدام دیدگاه
نتیجه بهتری در پی دارد .از طرف دیگر در روش پیشنهادی،
مبنای تعیین ظرفیت هر زوج ضریب ،بازه بندی مقدار اختالفها
است .این بازهبندی میتواند برای کل تصویر ثابت باشد و یا هر بار
برای کم کردن اثرات جاسازی ،از بازهبندی متغیر استفاده کرد .با
توجه به این دو مبحث ،در ادامه چهار روش جدید پیشنهاد
میشود که الگوریتم کلی آنها یکسان است و تفاوت آنها در نحوه
بازهبندی و تعیین ظرفیت زوج ضریب است .این چهار روش
عبارتند از:
 :ADCT_FR_LC -1نهاننگاری تطبیقی در ضرایب DCT
با بازهبندی ثابت و ظرفیت کم
 :ADCT_FR_HC -2نهاننگاری تطبیقی در ضرایب DCT
با بازهبندی ثابت و ظرفیت باال
 :ADCT_VR_LC -3نهاننگاری تطبیقی در ضرایب DCT
با بازهبندی متغیر و ظرفیت کم
 :ADCT_VR_HC -4نهاننگاری تطبیقی در ضرایب DCT
با بازهبندی متغیر و ظرفیت باال

تمام داده جاسازی
شده است؟
بله
پویش زیگزاگ معکوس ،اعمال
تبدیل معکوس DCT

شکل  :2روندنمای الگوریتم جاسازی روش پیشنهادی

 1-3الگوریتم جاسازی

در گام بعدی هر دو ضریب کنار هم در بردار زیگزاگ تشکیل یک
زوج ضریب را میدهند به نحوی که این زوج ضریبها با یکدیگر
همپوشانی ندارند ،به عبارت دیگر هر ضریب فقط در یک زوج
شرکت میکند .با توجه به اینکه ضریب اول هر بالک قابل
جاسازی نیست و با حذف آن  63ضریب باقی میماند ،بنابراین 31
زوج تشکیل میشود .ضریب  64ام در هیچ زوجی شرکت نمیکند
و با توجه به صفر بودن این ضریب هیچ ظرفیتی از دست نمیرود.
بنابراین بهتر است این ضریب در تشکیل بردار زیگزاگ نادیده
گرفته شود ،به همین دلیل در فرآیند ساخت بردار زیگزاگ در کد
شکل  ،3ضریب ابتدایی و انتهایی بالک  DCTنادیده گرفته شده
است .زوج  iام ،𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖) ،شامل ضرایب 𝑖 2و  2𝑖 + 1است که در
فرمول  1نحوه تشکیل آن نشان داده شده است.

در گام اول باید تصویر میزبان که یک تصویر سطح خاکستری است،
را به بالکهای  8×8تقسیم بندی کرد و تبدیل  DCTرا روی هر
بالک اعمال کرد .نتیجه اعمال تبدیل  DCTروی هر بالک ،یک
بالک  8×8از ضرایب  DCTاست .این ضرایب در هر بالک با
𝑖𝐶 (} ){𝑖 = 1, … ,64نشان داده میشوند .در یک بالک 8×8
حاصل از تبدیل  ،DCTاولین مولفه هر بالک (  ،)𝐶1عنصر  DCو
مولفه فرکانس پایین بالک محسوب میشود و نباید هیچ گونه
تغییری در آن ایجاد کرد ،زیرا این مولفه کلیت بالک را در خود
جای داده است .سپس ضرایب  DCTهر بالک  8×8به صورت
زیگزاگ پویش شده و درون یک بردار ریخته میشوند .در شکل ،3
نحوه انجام پیمایش زیگزاگ یک بالک به همراه شبه کد تولید آن
نمایش داده شده است .ورودی این شبه کد ،یک بالک به نام
 DCT_BLOCKو خروجی بردار  Zigzagاست.

()1
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}𝑖 ∈ {1,2, … . ,31

) 𝑃𝑎𝑖𝑟 (𝑖) = (𝐶2𝑖 , 𝐶2𝑖+1
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جدول  :2پارامترهای دو روش پیشنهادی با بازه بندی ثابت
ظرفیت جاسازی
=1
=1
=2
=3
=3
=3
=4
=5

𝑈1 = 7
𝑈2 = 15
𝑈3 = 31
𝑈4 = 63
𝑈1 = 7
𝑈2 = 15
𝑈3 = 31
𝑈4 = 63

𝐿1 = 0
𝐿2 = 8
𝐿3 = 16
𝐿4 = 32
𝐿1 = 0
𝐿2 = 8
𝐿3 = 16
𝐿4 = 32

ADCT_FR_LC

ADCT_FR_HC

اما برای افزایش امنیت میتوان از بازههای متغیر استفاده کرد .به
عبارت دیگر ،بازههای متناظر بالکهای مختلف ،میتوانند متفاوت
باشند و با استفاده از یک کلید رمز ] β ∈ [0.1محاسبه شوند .این
پارامتر به صورت شبه تصادفی برای هر بالک انتخاب میشود و
سپس حدود پایین و باالی بازه  kام طبق روابط  3و  4محاسبه
میشوند ،𝑊𝑘 .نشان دهنده طول بازه  kام است که توسط فرمول
 5قابل محاسبه است.

شکل  :3پویش زیگزاگ و کد تولید آن برای یک بالک 8×8

برای انتخاب زوجهای مورد نظر برای جاسازی ،از یک تابع شبه
تصادفی استفاده میشود تا بتوان داده را به طور یکنواخت در
سطح تصویر پخش نمود .این تابع شبه تصادفی نیاز به یک هسته
ابتدایی دارد که اگر مقدار آن به عنوان کلید در اختیار گیرنده قرار
گیرد ،گیرنده میتواند زوج ضریب استفاده شده برای جاسازی را به
راحتی پیدا کند .پس از انتخاب زوج ضریب ،اگر یک یا هر دو
ضریب انتخاب شده مقدار صفر باشد از آن زوج صرف نظر شده و
زوج دیگری انتخاب میشود .عدم جاسازی در ضرایب صفر ،قاعده
کلی روشهای نهان نگاری در ضرایب  DCTاست .در یک بالک
 DCTعناصر زیر قطر اصلی عموما صفر هستند که از جاسازی
درون آنها پرهیز میشود .فرض کنید زوج  iام ،𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖) ،برای
انجام جاسازی انتخاب شده است .در گام بعد باید با استفاده از
فرمول  ،2قدر مطلق اختالف مقدار زوج محاسبه شود تا از آن به
عنوان معیاری برای محاسبه تعداد بیت قابل جاسازی در آن
استفاده کرد.
()2

𝑁1
𝑁2
𝑁3
𝑁4
𝑁1
𝑁2
𝑁3
𝑁4

حد باال

حد پایین

روش پیشنهادی

()3

⌋ 𝑘𝑊 𝐿′ 𝑘 = 𝐿𝑘 + ⌊𝛽.

()4
()5

⌋ 𝑈′𝑘 = 𝑈𝑘 + ⌊𝛽. 𝑊𝑘+1
𝑊𝑘 = 𝑈𝑘 − 𝐿𝑘 + 1

در روش  ،ADCT_VR_LCبعد از محاسبه حدود هر بازه از
ظرفیتهای جاسازی مشابه روش  ADCT_FR_LCو روش
 ،ADCT_VR_HCنیز از ظرفیتهای جاسازی مشابه روش
 ADCT_FR_HCکه در جدول  2ذکر شد ،استفاده میکنند.
در گام بعد ،با توجه به روش مورد نظر برای جاسازی و بر اساس
این که ))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝑎𝑡𝑙𝑒𝐷 در چه بازهای قرار گرفته است ،تعداد
بیت مناسب از پیام برای جاسازی انتخاب شده و تبدیل به معادل
دهدهی میشود .فرض کنید این اختالف در بازه  kام قرار گرفته
باشد و 𝑖𝑀 ،معادل دهدهی 𝑘𝑁 بیت از پیام است که برای جاسازی
انتخاب شده است .حال باید مقدار اختالف جدید هر زوج ضریب
متناسب با مقدار دادهای که باید در آن جاسازی شود ،تعیین شود.
در روشهای  ADCT_FR_HCو  ADCT_VR_HCبرای محاسبه
مقدار اختالف جدید از فرمول  6استفاده میشود.
))New Delta (Pair(i
()6

| 𝑖𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) = | 𝐶2𝑖+1 − 𝐶2

در این مرحله براساس مقدار اختالف زوج ضریب انتخاب شده،
مقدار دادهای که باید در آن جاسازی شود ،تعیین می شود .بدین
منظور محدوده قدر مطلق اختالف ممکن در چند بازه دستهبندی
میشود و به هر بازه یک اندیس  kنسبت داده میشود .حد باال،
پایین و ظرفیت هر بازه به ترتیب 𝑘𝑈 𝐿𝑘 ،و 𝑘𝑁 نامیده میشود .دو
دیدگاه برای تعیین بازهها وجود دارد :ثابت و متغیر .در دیدگاه اول
یک بازه بندی ثابت برای کل تصویر میزبان انتخاب و استفاده
میشود .اما در دیدگاه دوم ،حد باال و پایین بازهها در هر بالک
متغیر است .در مورد تعداد بیت جاسازی نیز طبق توضیحات قبل،
دو دیدگاه وجود دارد .بر همین اساس در جدول  ،2بازهبندی و
ظرفیت بازهها در دو روش با بازهبندی ثابت ارائه شده است.

𝑖𝑓 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) ≥ 0

𝑖𝑓 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) < 0

𝑖𝑀 𝐿𝑘 +

) 𝑖𝑀 −(𝐿𝑘 +

{=

اما در روشهای  ADCT_FR_LCو  ADCT_VR_LCنحوه
محاسبه مقدار اختالف جدید متفاوت است .ابتدا پارامتر  Fکه برابر
اختالف مقدار دهدهی شده 𝑘𝑁 بیت از پیام و مقدار دهدهی 𝑘𝑁
بیت کم ارزش اختالف مقدار اصلی است ،توسط فرمول  ،7محاسبه
میشود.
))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝑎𝑡𝑙𝑒𝐷
()7
)
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𝑘 𝑁2

( 𝐹(𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) = 𝑀𝑖 −

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ....................................................................... (JSCITجلد  ،9شماره  ،3پائیز سال 1399
اگر  Fعددی مثبت باشد ،آنگاه دو گزینه برای مقدار اختالف
جدید وجود دارد که طبق رابطه  8قابل محاسبه است.
()8

برگشت داده شود .سپس تبدیل معکوس  DCTروی هر بالک
 DCTاجرا میشود تا تصویر نهاننگاری شده تولید شود.

))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃( 𝑎𝑡𝑙𝑒𝐷 𝑤𝑒𝑁
))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝐹 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 (𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) +
{=
)))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝐹 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 (𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) − (2𝑁𝑘 −

 2-3الگوریتم استخراج

هر الگوریتم جاسازی ،نیاز به یک الگوریتم استخراج مناسب دارد
که گیرنده بتواند از طریق آن داده جاسازی شده را به طور کامل
استخراج کند .الگوریتم استخراج روش پیشنهادی در شکل 4
نشان داده شده است .گیرنده مراحل ساخت بالکهای ،8×8
اعمال تبدیل  DCTروی بالکها و پویش زیگزاگ آنها را مشابه
فرآیند جاسازی روی تصویر دریافتی انجام میدهد .حال با استفاده
از کلیدی که در مرحله جاسازی جهت انتخاب تصادفی زوج ضریب
استفاده شده بود ،به همان زوج ضریب دسترسی یافته و اختالف
مقدار هر زوج را محاسبه میکند .فرض کنید هر ضریب  DCTدر
تصویر نهان نگاری شده 𝑆𝐶𝑖 ،و زوج ضریب 𝑆𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖) ،نامیده
شود .اختالف مقدار دو ضریب با رابطه  13محاسبه میشود.

اگر  Fعددی منفی باشد ،آنگاه دو گزینه برای مقدار اختالف
جدید طبق رابطه  9قابل محاسبه است.
()9

))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃( 𝑎𝑡𝑙𝑒𝐷 𝑤𝑒𝑁
))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝐹 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 (𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) +
{=
)))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝐹 (𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 (𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) + 2𝑁𝑘 ) +

حال باید تصمیم گرفت که از بین دو گزینه محاسبه شده ،کدام
یک از اختالفات مناسبتر است .برای انتخاب اختالف مقدار جدید،
اگر فقط یکی از اختالفهای بدست آمده درون بازه اختالف قبلی
قرار داشته باشد ،آن اختالف به عنوان اختالف مقدار نهایی منظور
می شود .اما اگر هر دو اختالف به دست آمده درون بازه قرار داشته
باشند ،هر کدام که به اختالف مقدار اصلی نزدیکتر باشد ،انتخاب
میشود.
بعد از محاسبه مقدار اختالف جدید که در چهار روش پیشنهادی
کمی متفاوت بود ،در تمام روشها در گام بعد باید مقدار زوج
ضریب به نحوی تغییر کند که اختالف مقدار آنها با اختالف مقدار
جدید محاسبه شده در مرحله قبل یکسان شود .برای رسیدن به
این هدف ابتدا از فرمولهای  11 ،10و  12استفاده میشود.
()10

()13

گیرنده پس از محاسبه اختالف مقدار زوج ضریب در تصویر نهان
نگاری شده ،باید تعیین کند این اختالف به کدام بازه تعلق دارد.
گیرنده با اطالع از روش جاسازی ،اطالعات حدود باال ،پایین و
ظرفیت جاسازی بازهها را دارد .فرض کنید اختالف محاسبه شده
به بازه  kام تعلق داشته باشد .اگر روش جاسازی ADCT_FR_HC
یا  ADCT_VR_HCباشد ،با استفاده از حد پایین بازه مقدار
دهدهی پیام قابل استخراج است.

))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃( 𝑎𝑡𝑙𝑒𝐷 𝑤𝑒𝑁 = ))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝐷
))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃( 𝑎𝑡𝑙𝑒𝐷 −
𝑖𝑓 |𝐷(𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖))|%2 ≠ 0

()11

))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝐷
)
2

( 𝑙𝑖𝑒𝑐 𝑁𝑒𝑤 𝐶(𝑖) = 𝐶(𝑖) −

))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝐷
( 𝑟𝑜𝑜𝑙𝑓 𝑁𝑒𝑤 𝐶(𝑖 + 1) = 𝐶(𝑖 + 1) −
)
2
{

→

𝑖𝑓 |𝐷(𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖))|%2 = 0

()12

𝑖𝑆𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑆𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) = 𝑆𝐶2𝑖+1 − 𝑆𝐶2

))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝐷
( 𝑟𝑜𝑜𝑙𝑓 𝑁𝑒𝑤 𝐶(𝑖) = 𝐶(𝑖) −
)
2
))𝑖(𝑟𝑖𝑎𝑃(𝐷
( 𝑙𝑖𝑒𝑐 𝑁𝑒𝑤 𝐶(𝑖 + 1) = 𝐶(𝑖 + 1) +
)
2
{

اعمال تبدیل  DCTو کوانتیزه
سازی هر بالک

→

بعد از محاسبه مقادیر جدید زوج ضریب ،این مقادیر جدید
جایگزین مقادیر قبلی در بردار زیگزاگ میشوند .اگر در طی فرایند
جاسازی ضریب صفری تولید شد ،به طور تصادفی به هر دو ضریب
عدد یک اضافه شده و یا از آنها کسر میشود .این کار تا زمانی
ادامه خواهد داشت که هر دو ضریب غیر صفر شوند .بعد از
اطمینان از جاسازی همه بیتهای پیام فرایند جاسازی به اتمام
رسیده و در ادامه باید تصویر نهاننگاری ساخته شود .ابتدا معکوس
روال پویش زیگزاگ انجام شده تا تصویر به حالت بالکهای 8×8

تقسیم تصویر به بالک های
8×8

پویش زیگزاک هر بالک و تولید
بردار

اجرای فرآیند انتخاب زوج ضریب تا
یافتن یک زوج حاوی داده

تعیین بازه و ظرفیت جاسازی زوج

محاسبه اختالف زوج

محاسبه مقدار داده جاسازی شده

شکل  :4روندنمای الگوریتم استخراج روش پیشنهادی
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فرمول استخراج در  14ذکر شده است.
()14

قبل از ارائه نتایج ،در مورد پیام محرمانه استفاده شده در آزمون
های مختلف باید این نکته ذکر شود که پیام محرمانه علیرغم
شکل ظاهری خود باید به صورت یک رشته بیتی بیان شود .در
روش های نهان نگاری برای افزایش امنیت ارتباط باید فرستنده دو
عملیات فشرده سازی و رمز کردن را روی داده بیتی اعمال کند.
فشردهسازی ،باعث حذف افزونگیهای موجود در آن و در نتیجه
جلوگیری از اتالف ظرفیت تصویر میشود .از طرف دیگر ،رمز
کردن ،باعث از بین رفتن وابستگیهای میان بیتها و تبدیل پیام
به یک دنباله تقریبا تصادفی میشود .به همین دلیل در آزمون ها،
از یک دنباله بیتی صفر و یک تصادفی تولید شده از طریق تابع
 randدر متلب به عنوان پیام استفاده شده است.

𝑘𝐿 𝑆𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑆𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) −
𝑆𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑆𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) ≥ 0
{ = 𝑖𝑀
−(𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑆𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖))) − 𝐿𝑘 𝑆𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑆𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖)) < 0

در روشهای  ADCT_FR_LCو  ADCT_VR_LCبرای استخراج
معادل دهدهی پیام از تعداد بیتهای قابل جاسازی در هر بازه
استفاده میشود .در این دو روش باید برای این کار از فرمول 15
استفاده کرد.
()15

𝑘𝑁𝑀𝑖 = 𝑆𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎(𝑆𝑃𝑎𝑖𝑟(𝑖))%2

پس از این مرحله گیرنده باید با تبدیل دهدهی به دودویی به
معادل 𝑘𝑁 بیتی پیام جاسازی شده دست یابد.

 1-4کیفیت تصویر نهاننگاری شده

 -4نتایج پیاده سازی

برای مقایسه کیفیت تصویر نهاننگاری شده معیارهای مختلفی
وجود دارد .یکی از این معیارها ،معیار  MSEاست که نشان دهنده
میانگین خطای مربعات است .منظور از خطا ،تفاوت تصویر میزبان
و نهاننگاری شده است .مقدار این شاخص همواره مثبت است و
هرچه مقدار آن به صفر نزدیکتر باشد ،نشان دهنده میزان خطای
کمتری است .معیار دوم ،معیار  PSNRاست که مقادیر بزرگتر
 ،PSNRنشان دهنده کیفیت بهتر تصویر نهاننگاری شده است.
 ،SSIMمیزان شباهت ساختاری تصویر نهاننگاری شده با میزبان
را نشان میدهد .منظور از اطالعات ساختاری ،وابستگی متقابل
پیکسلها خصوصا در مورد پیسکلهایی است که بسیار به هم
نزدیک هستند SSIM .در رنج  -1تا  +1تعریف میشود و برای
تصاویر ایدهآل این مقدار به عدد  1نزدیکتر است.

روشهای پیشنهادی در متلب  2016پیاده سازی شده است .برای
مقایسه روشهای نهان نگاری معیارهایی وجود دارد که میتوان در
سه دسته اصلی کیفیت تصویر نهاننگاری شده ،ظرفیت جاسازی و
میزان مقاومت در برابر حمالت تقسیم بندی کرد .هدف از آزمون
ها شناخت بهترین روش از میان چهار روش پیشنهادی و بعالوه
مقایسه کارایی این روشها در برابر روشهای قبلی است .در
مقایسهها از روشهای ( Jstegبه عنوان روش مبنایی در حوزه
 )DCTو ( [19] Shieldبه عنوان یک روش جاسازی چند بیتی
تطبیقی در خود ضرایب  )DCTو سه روش جدیدتر شامل DCT-
 [21] MPS ،[13] M3و  [22] MedFreqاستفاده شده است.
نتایج آزمون ارائه شده برای تمام روشهای مورد مقایسه ،میانگین
حاصل از  200تصویر آزمون از سایت http://lear.inrialpes.fr
است که شامل تصاویر فرمت  JPEGاست .این تصاویر رنگی با ابعاد
مختل ف هستند و قبل از اجرای الگوریتم جاسازی ،تبدیل به
تصاویر سطح خاکستری شدهاند .برای دسترسی به ضرایب DCT
تصاویر از  Jpeg toolboxاستفاده شده است .مقایسهها در سه
سطح جاسازی مختلف انجام شده است .واحد جاسازی در ضرایب
 DCTبا  bpnzبیان میشود که به معنای تعداد بیت جاسازی شده
به ازای هر ضریب  DCTغیر صفر است .برای مثال 0/1bpnz ،به
معنای جاسازی  0/1بیت در هر ضریب غیر صفر است .به عبارت
دیگر اگر تبدیل  DCTتصویر 1000 ،ضریب غیر صفر داشته باشد،
در سطح جاسازی  ،0/1bpnzپیامی به طول  100بیت در آن
جاسازی میشود .با مقایسه روشهای نهاننگاری مختلف در یک
سطح جاسازی یکسان ،طول پیام جاسازی شده در تصویر توسط
روشهای نهاننگاری موردنظر یکسان است و بنابراین این ارزیابی
نقاط ضعف و قوت روشها را به صورت واقعیتر منعکس میکند.

میانگین سه معیار  PSNR ،MSEو  SSIMبرای چهار روش
پیشنهادی و دو روش  Jstegو  [19] Shieldدر جدول  3ارائه شده
است .در این جدول ،در هر سطح جاسازی بهترین نتیجه با قرمز،
دومین نتیجه با سبز و سومین نتیجه با آبی مشخص شده است .با
توجه به اینکه در روش  Jstegهر ضریب  DCTحداکثر یک واحد
تغییر میکند ،بنابراین انتظار میرود که این روش بتواند بهترین
سطح را در پارامترهای کیفیت تصویر کسب کند .نتایج ارائه شده
در جدول  3این ادعا را تایید میکند .در تمام سطوح جاسازی و
برای تمام پارامترهای کیفیت تصویر نهاننگاریشده Jsteg ،بهترین
نتیجه را دارد .اما در روشهای پیشنهادی نیز با توجه به اینکه در
ر وش ظرفیت کم با جاسازی تعداد بیت کم ،تغییرات کمتری به
ضرایب  DCTتحمیل میشود ،بنابراین روشهای
 ADCT_VR_LDو  ADCT_FR_LCتوانستند نتایج بهتری
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جدول  :3میانگین معیارهای  PSNR ،MSEو  SSIMدر  200تصویر برای چهار روش پیشنهادی Jsteg ،و Shield
bpnz

Parameter

MSE

ADCT_FR_HC

ADCT_FR_LC

[Shield ]19

Jsteg

2/7752

4/7862

1/5652

0/1

1/3985

2/4046

0/7878

0/05

ADCT_VR_HC

ADCT_VR_LC

16/1114

2/7376

5/8843

8/1075

1/3772

2/9173

1/5826

0/2789

0/5810

0/2797

0/4822

0/1610

0/01

40/0047

44/7324

41/3568

44/6419

41/9256

47/1338

0/1

40/0318

47/7030

44/4108

47/6138

44/9152

50/1083

0/05

47/1591

54/6803

51/4168

54/6266

51/9012

57/0118

0/01

0/9507

0/9846

0/9764

0/9847

0/9823

0/9896

0/1

0/9744

0/9922

0/9880

0/9922

0/9908

0/9947

0/05

0/9948

0/9984

0/9976

0/9984

0/9981

0/9989

0/01

نسبت به بقیه روشها کسب کنند .با توجه به اینکه بحث تعیین
ظرفیت بازهها در این دو روش تقریبا یکسان است ،بنابراین نتایج
این دو روش تقریبا مساوی است که نشان میدهد اگر در فرآیند
جاسازی ،کیفیت تصویر نهاننگاری شده برای فرستنده بسیار مهم
است باید از دیدگاه دوم در مورد نحوه جاسازی استفاده کند .به
عبارت دیگر ،بهتر است میزان تغییرات در اختالف زوج ضریب
کمتر باشد (تعداد بیت کمتری در هر زوج ضریب جاسازی شود)،
اما تعداد زوجهای بیشتری تغییر کنند.

SSIM

 -2-4ظرفیت جاسازی

هر روش نهاننگاری 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 .یک روش دیگر بیان
ظرفیت جاسازی بر حسب  bpnzاست که حاصل تقسیم حداکثر
تعداد بیت قابل جاسازی بر تعداد ضرایب  DCTغیر صفر تصویر
است .برای مقایسه ظرفیت جاسازی روشهای پیشنهادی و
روشهای قبلی از سه تصویر سطح خاکستری نمونه با ابعاد
 512×512شامل  Baboon ،Lenaو  Peppersاستفاده شده
است که در شکل  5نمایش داده شده اند .نتایج این آزمون در
جدول  5ارائه شده است .در این جدول برای هر روش و هر تصویر
دو عدد ذکر شده است که عدد اولی حداکثر تعداد بیت قابل
جاسازی و عدد دوم ظرفیت جاسازی بر حسب  bpnzاست .برای
مثال روش  Jstegقابلیت جاسازی  29522بیت در تصویر یا
 0/71 bpnzدر تصویر  Lenaرا دارد.
با توجه به یکسان بودن ظرفیت جاسازی روشهای
 ADCT_FR_LCو  ADCT_VR_LCدر جدول  5فقط
یکی از این روشها ذکر شده است .همین نکته در مورد روشهای
 ADCT_FR_HCو  ADCT_VR_HCنیز صادق است.

در آزمون دیگر دو روش برتر پیشنهادی با روش های
] [21] MPS ،[13و  [22] MedFreqاز نظر پارامترهای کیفیت
تصویر نهاننگاری شده مقایسه شدهاند که نتایج در جدول  4نشان
داده شده است .با توجه به اینکه روش  DCT-M3عالوه بر
جاسازی فقط دو بیت در هر بالک ،موفق به کاهش تغییرات الزم
برای جاسازی داده شده است ،بنابراین این روش از لحاظ
معیارهای کیفیت تصویر نهاننگاری شده نسبت به دو روش برتر
پیشنهادی موفقتر است .اما کیفیت تصویر نهاننگاری شده حاصل
از روش های  [21] MPSو  [22] MedFreqپایینتر از دو روش
پیشنهادی است.
DCT-M3

جدول  :4میانگین معیارهای  PSNR ،MSEو  SSIMدر  200تصویر برای دو روش برتر پیشنهادی و روش های اخیر
ADCT_FR_LC

[MedFreq]22

[MPS ]21

[DCT-M3]13

2/7376

2/7752

9/2069

3/7816

1/6543

0/1

1/3772

1/3985

4/6148

1/8697

0/7991

0/05

ADCT_VR_LC

PSNR

bpnz

Parameter

MSE

0/2789

0/2797

0/9198

0/3941

0/1626

0/01

44/7324

44/6419

38/7973

42/4025

45/9833

0/1

47/7030

47/6138

41/8000

45/4632

49/1477

0/05

54/6803

54/6266

48/7984

52/2406

56/0959

0/01

0/9846

0/9847

0/8032

0/9630

0/9855

0/1

0/9922

0/9922

0/8776

0/9804

0/9930

0/05

0/9984

0/9984

0/9690

0/9954

0/9986

0/01
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(الف)

(ج)

(ب)
شکل  :5سه تصویر نمونه (الف) ( Lenaب) ( Baboonج) Peppers

بررسی نتایج ارائه شده در جدول  5نشان میدهد که روش
 DCT-M3کمترین ظرفیت و روش [ ]19بیشترین ظرفیت را
دارد که با توجه به الگوریتم جاسازی آنها این نتیجه قابل پیش
بینی بود .روش های  [21] MPS ،[13] DCT-M3و
 [22] MedFreqدر تمام تصاویر با ابعاد یکسان ظرفیت جاسازی
یکسانی دارند ولی روش های دیگر با توجه به ویژگیهای تصویر
ظرفیت متغیری دارند .با توجه به وجود حمالت عام موفق برای
کشف روشهای جاسازی ،ظرفیت جاسازی بسیار باال نمیتواند
نقطه قوتی برای روش نهان نگاری 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
نهاننگاری است که در سطوح جاسازی یکسان سنجیده میشود.

 3-4مقاومت در برابر حمالت

یک روش نهاننگاری با ایجاد تغییراتی در تصویر میزبان ،تصویر
نهان نگاری شده را تولید می کند .حمالت نهانکاوی برای کشف
یک روش نهاننگاری از این تغییرات استفاده میکنند .هر چه این
تغییرات بیشتر باشد ،احتمال کشف آن روش نهاننگاری بیشتر
است .یکی از پارامترهای عددی نشان دهنده دقت هر حمله ،مقدار
 AUCاست ،که این معیار عبارت است از مساحت زیر نمودار
 .ROCاین مساحت به گونه ای نرمالیزه میشود که مقدار آن برای
یک روش کشف با موفقیت کامل 1 ،است .هر چه مقدار  AUCبه
 0/5نزدیکتر باشد ،حمله مورد نظر ناموفقتر و در نتیجه روش
جاسازی امنتر است .برای مقایسه امنیت روشهای پیشنهادی و
روشهای قبلی از حمله  [27] SPAMاستفاده شده است .مقدار
 AUCحاصل از این حمله برای روشهای مختلف و در سه سطح
جاسازی در جدول  6ارائه شده است .در این جدول ،در هر سطح
جاسازی بهترین نتیجه با قرمز ،دومین نتیجه با سبز و سومین
نتیجه با آبی مشخص شده است.
نکته ذکر شده در مورد عدم اهمیت ظرفیت جاسازی باالی روش
به تنهایی در نتایج حاصل از حمله خود را نشان میدهد .با توجه
به پیشرفت حمالت نمی توان درصد جاسازی باال را از روش نهان
نگاری انتظار داشت ،زیرا به راحتی توسط حمالت کشف میشود و
این درصدها قابل استفاده عملی نیستند .نتایج حاصل از حمالت
نشان میدهد اگر این روشها برای درصدهای جاسازی باالتر از
 0/1 bpnzاستفاده شوند ،به راحتی قابل کشف خواهند بود.
بررسی نتایج جدول  6نشان میدهد که در سطوح جاسازی
مختلف ،روش  ADCT_VR_LCکمترین احتمال کشف ،روش
 ADCT_FR_LCدر رتبه دوم و روش  Jstegدر رتبه سوم
قرار دارد .این مقایسه دو نتیجه اصلی را در پی دارد که می توان از
آن در طراحی روشهای جاسازی جدید استفاده کرد .برتری این
سه روش به معنای برتری ایده ایجاد تغییرات کمتر در واحد
جاسازی

جدول  :5ظرفیت جاسازی روشهای مختلف بر حسب بیت و  bpnzدر سه
تصویر نمونه
Lena

Baboon

Peppers

29522
)(0/71 bpnz

71665
)(0/75 bpnz

30174
)(0/71 bpnz

139481

291945

146872

)(3/38 bpnz

)(3/07 bpnz

)(3/47 bpnz

8192

8192

8192

)(0/19 bpnz

)(0/08 bpnz

)(0/19 bpnz

16384

16384

16384

)(0/39 bpnz

)(0/17 bpnz

)(0/38 bpnz

131072
)(3/18 bpnz

131072
)( 1/37 bpnz

131072
)( 3/10 bpnz

41694

104751

42711

)(1/01 bpnz

)(1/1 bpnz

)(1/01 bpnz

13748

34307

14134

)(0/33 bpnz

)(0/36 bpnz

)(0/33 bpnz

Jsteg
]Shield [19
]DCT-M3 [13
]MPS [21
]MedFreq [22

ADCT-FR_HC
ADCT-FR_LC
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 تصویر برای روش های مختلف200  درAUC  معیار:6 جدول
bpnz

Jsteg

Shield
[19]

DCT-M3
[13]

MPS
[21]

Medfreq
[22]

ADCT_FR_LC

ADCT_FR_HC

ADCT_VR_LC

ADCT_VR_HC

0 /1

0/9152

0/9624

0/9852

0/9891

1

0/9101

0/9312

0/9079

0/9701

0/05

0/7969

0/8508

0/9344

0/9583

1

0/7709

0/8476

0/7601

0/9455

0/01

0/5583

0/5755

0/7004

0/7029

0/9435

0/5534

0/5919

0/5532

0/6423

 هر چند در این حالت باید در واحدهای جاسازی بیشتری،است
 از طرف دیگر برتری روشهای تطبیقی.فرآیند جاسازی انجام شود
 نشان دهنده این است که باJsteg پیشنهادی نسبت به روش
استفاده از اختالف زوج ضریب (به جای خود ضرایب) به عنوان
 اما از دالیل.واحد جاسازی میتوان امنیت روش را افزایش داد
 انتخاب مکان،[22] [ و21] [ و13] کشف بسیار باالی روشهای
های جاسازی در تصاویر مختلف بدون توجه به ویژگیهای آن مکان
 صفر نیز جاسازی انجامDCT است و بعالوه این روشها در ضرایب
.می دهند که باعث کشف راحتتر آنها میشود
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