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 آباد، ایران. انشگاه آزاد اسالمی، نجف، دمرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین، واحد نجف آباد

 
 خالصه

 به همین دلیل شود.جا میباالیی از اطالعات جابه هر روز حجم های دیجیتالبا توسعه سریع فناوری و رشد رسانه

ی این امر روشی مناسب راستااست. در ی برخوردار شدهابع اطالعات از اهمیت ویژهحفاظت از حق تالیف و اثبات اصالت من

در این روش  شود.کردن اطالعات در یک تصویر پوششی مطرح میبرای مخفی تصویر دیجیتال نگارینهان تحت عنوان

 یفیتک پیشنهاد شده که یک تصویرنگاری در این مقاله طرح جدیدی برای نهان .شونداطالعات در یک تصویر جاسازی می

با  .دهدافزایش می LSBی مکان با استفاده از روش نگاری حوزهدر نهانعبارت دیگر ظرفیت را شده یا بهجاسازیاطالعات 

نگار در تصویر میزبان به جای توان برای جاسازی یک یا دو بیت از تصویر نهانین مقاله میاستفاده از روش مطرح شده در ا

نگاری دو بیت با و در نهان 128تنها بیت آخر با ارزش  LSBاستفاده از روش کالسیک که برای جاسازی یک بیت در روش 

شود حجم باالیی از اطالعات نادیده گرفته میکند و از این طریق جاسازی می 64و  128 با ارزش هایروش ذکر شده بیت

از  ترینگاری یک بیتی و دو بیتی به صورت انتخابی عمل کرد و از این طریق حجم بیشبرای جاسازی اطالعات در نهان

شده و اطالعات بین اطالعات استخراج PSNRپذیرد اطالعات را جاسازی نمود. در این روش که از طریق کدگذاری انجام می

با استفاده از روش کالسیک و  LSBنگاری های قبلی افزایش یافته است. در این مقاله روش نهاننگار نسبت به روشهانن

 است.دنباله اعداد فیبوناچی انجام شده
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 مقدمه   .1

حجم باالیی از اطالعات در زمان کوتاه و به راحتی قابل های دیجیتال، این امکان بوجود آمده که ی رسانهبا توسعهامروزه 

مور است. به نحوی که بسیاری از ای بشر نیز تاثیر به سزایی گذاشتهگیر در زندگی روزمرهجایی باشد. این تحول چشمجابه

 ی مقابلاما در نقطهپذیرد. به سهولت و در زمان کوتاه انجام می ،ال اطالعاتی انتقی همین سرعت باالروزمره به واسطه

پذیرد که این امر موجب بروز مشکالت و به طور کلی تحریف اطالعات نیز به سادگی انجام میبرداری، تغییر و اختالل نسخه

بات اصالت اطالعات و منابع آن یک امر مهم اثضرورت حفظ حق تالیف و برای مقابله با این مشکل بنابراین  شود.متعددی می

 .گرددتلقی می

امنیت اطالعات دو روش حفظ برای  .شوندی انتقال داده محسوب میاز جمله مهمترین معیارها ،کیفیت داده و امنیت آن

گردد به نحوی که اطالعات در یک قالب امن ارسال می ،. در روش رمزنگاری[1,2,3]شودکردن مطرح میرمزنگاری و مخفی

با که دارد  قدمت تاریخی زیادیرغم علی فقط فرد مجاز در مقصد قادر خواهد بود از محتوای آن با خبر شود. این روش

 ،دشده بدون مشکل به دست فرد مجاز برسکه اطالعات رمزنگاریهمراه است. در این روش حتی در صورتی نیز مشکالتی 

به عبارت دیگر برای حفظ هر  .کردتوان از آن کلید برای حفظ امنیت سایر اطالعات استفادهپس از رمزگشایی دیگر نمی

های رمزنگاری معموالً پیچیده هستند و این عالوه بر این، روشرمز منحصر به آن اطالعات استفاده کرد. یک اطالعاتی باید از 

کردن برای امنیت انتقال اطالعات استفاده شود لذا از روش مخفیات محسوب مینیز یک ضعف در فرآیند حفاظت اطالع

 گردد.می
سازی اطالعات، ترکیب دو . پنهانشودتقسیم می 2نگاریو نهان 1سازیروش پنهان دوبه کردن اطالعات نیز خود مخفی

هایی زیاد بین دو با وجود شباهت .[4]باشدبه معنای نوشتن می Graphyو  به معنای پوشاندن Steganoی یونانی واژه

سازی، پیام است. در روش پنهانهایی هم مطرح است که موجب تفکیک این دو روش از یکدیگر شدهروش ذکر شده، تفاوت

 و بدین ترتیب امنیترویت باشد زیرا هدف آن است که افراد غیرمجاز قادر به آشکارسازی آن نباشند  حتما باید غیرقابل

 رویت باشد کهرویت و هم غیرقابل تواند قابل نگاری پیام مورد نظر هم مینهانروش در صورتی که در حفظ گردد  اطالعات

یک نگاری، هدف قراردادن پیام درون اطالعاتی در . در نهانشودسازی تلقی میاین یک مزیت مهم در مقایسه با روش پنهان

نگاری خود با توجه به مباحثی که در این نهان شخص غیرمجاز نباشد. قالب پوششی است که قابل برداشت و تغییر توسط

بودن یا  پذیرتوان به بازگشتها میی این تقسیم بندیشود. از جملههای مختلفی تقسیم میگردد به دستهحیطه مطرح می

حفظ امنیت آن از روش ی کاری و نوع سندی که برای ی دید، حوزهنگاری، درک بشری از لحاظ گسترهنبودن روش نهان

( نمای کلی از یک سیستم امنیت داده و همچنین یک طرح کلی 1شکل ). [4,5,6]اشاره کرد ،شودنگاری استفاده مینهان

 دهد.های آن با توجه به معیارهای مورد بحث در این حوزه را نشان میبندینگاری و تقسیماز نهان

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Steganography 
2 Watermarking 
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 [4]نگاریهای مختلف مورد بحث در نهانامنیت داده و حوزهمروری بر یک سیستم  – 1شکل 

 
 نگارینهان .2

 ، درون اطالعات فاقد اهمیت به عنوان اطالعات پوششی1نگارنهانمهم تحت عنوان اطالعات اطالعات  ،نگارینهاندر 
توانند به صورت متن، صوت، ویدئو و یا میزبان می نگارنهان گویند. اطالعاتمی 2شود که به آن اطالعات میزبانجاسازی می

نگاری نهان شود به آننگار استفادهنهانوشش اطالعات تصویر به عنوان سیگنال میزبان برای پاز تصویر باشند. در صورتی که 

ی جاسازی، هی جاسازی و استخراج است. در مرحلمرحله نگاری تصویر دیجیتال شاملنهان شود.میگفته 3تصویر دیجیتال

 4دهشنگارینهانشود. تصویر میزبان پس از جاسازی اطالعات را تصویر درون تصویر میزبان جاسازی می نگارنهاناطالعات 

( نمای 2شکل ) گردد.شده از تصویر استخراج میو توسط فرد مجاز، اطالعات جاسازی گویند. در مرحله استخراج در گیرنده

 .[7-4]دهدرا نشان می نگارینهانکلی از یک سیستم 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Watermark Information 
2 Host information 
3 Digital Image Watermarking 
4 Watermarked Image 
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 [4,8]نگارینمای کلی از یک سیستم نهان – 2شکل 

 

 نگاریهای نهانحوزه. 3

که در ادامه به معرفی هر کدام  گرددو مکان تقسیم میی تبدیالت حوزهبه دو  ،ی کاریاز لحاظ حوزه نگارینهان

 . [8-4]استپرداخته شده

 
 حوزه تبدیالت .3.1

، تبدیل 1(DFT) نگاری بر روی تصویر میزبان تبدیالتی از قبیل تبدیل فوریه گسستهپیش از نهان ،حوزه تبدیالتدر 

، تبدیل موجک پیچیده 4(SVD) ، تبدیل تجزیه مقدار منفرد3(DWT) ، تبدیل موجک گسسته2(DCT) گسسته کسینوسی

ر نگاری بپذیرد سپس عملیات نهانانجام میبرای تولید ضرایب دامنه تبدیالت  6کانتورلت و 5(DTCWT) درختی دوتایی

 .[4]شودروی تصویر و پس از اعمال تبدیالت یاد شده انجام می

 

 حوزه مکان .3.2

ه همین بگیرد. های تصویر میزبان قرار میپیکسل ونمستقیم دربه طور  نگارنهاناطالعات  ،روشاین نگاری با نهان در

ارزش از تصویر میزبان های کمین جاسازی اطالعات در بیتمعموالً اگویند. ی مکان مینگاری در حوزهنهان ،دلیل به این روش

در  پذیرد تا با کمترین تغییراتانجام می نگارنهانشدت روشنایی هر پیکسل از تصویر میزبان و تصویر میزان  و بر اساس

را در تصویر میزبان جاسازی نمود و اطالعات را با حاشیه  نگارات نهاناطالعتوان ه باشد. از این طریق میتصویر میزبان همرا

های های جاسازی شده را از بیتتوان همان بیتجاسازی اطالعات، میی هحلربا توجه به مهنگام استخراج، امن انتقال داد. در 

توان به سادگی، ظرفیت باالی نگاری در حوزه مکان میهای نهانتصویر میزبان تفکیک کرده و جداسازی نمود. از مزیت

از اطالعات را با ابعاد کمتر بیش  توان حجم کمتریمی ،عالوه بر این .اشاره کردنگاری سازی اطالعات و سرعت باالی نهانجا

ها امکان خارج کردن از یکبار و در جاهای مختلف تصویر میزبان جاسازی نمود تا در صورت بروز مشکل برای یکی از آن

                                                 
1 Discrete Fourier Transform 
2 Discrete-Cosine Transform 
3 Discrete-Wavelet Transform 
4 Singular Value Decomposition 
5 Dual Treecomplex Wavelet Transform 
6 Contourlet 

اطالعات 

 میزبان

 جاسازی

اطالعات 

 نگارنهان

اطالعات 

 شدهنگارینهان

 حمالت

 میزبان

استخرا

 ج
 اطالعات

مقای
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مشکل ی مکان، نگاری در حوزههای روش نهانباشد. با وجود مزیتویر میزبان وجود داشتهاز جاهای دیگر تص سالم اطالعات

 .[4,8]است 3سازیو فشرده 2، نویز فلفل و نمک1مقاوم نبودن آن در برابر حمالت مکانی مانند برش روشاین 

از تصویر  4(LSBترین بیت )نگاری در کم ارزشنگاری در حوزه مکان، روش نهانهای نهانروش ترینمعروفیکی از 

به  نگارهانناز تصویر میزبان و تصویر  بتدا هر پیکسلاصورت است که در به اینروش نگاری با این ی نهاننحوهمیزبان است. 

است که در  255تا  0ی مقدار هر پیکسل در یک تصویر خاکستری در بازه یابد.تعمیم می ی خودهای تشکیل دهندهبیت

های بیت نگار در تعدادی ازهای پرارزش تصویر نهانسپس تعدادی از بیتشود. بیت تشکیل می 8فرم معمول هر پیکسل از 

( فرآیند جاسازی 3پذیرد. شکل )شوند و به این ترتیب عمل جاسازی اطالعات صورت میارزش تصویر میزبان قرار داده میکم

 دهد.را نشان می LSBبه روش 

 

 

 
 

 LSB[4,7,8]فرآیند جاسازی اطالعات با استفاده از روش  – 3شکل 

 

 توان حجم باالتری از اطالعاتدر تصویر میزبان جاسازی شود می نگارنهانداد بیت بیشتری از تصویر هرچه تع LSBدر روش 

 شود.ن میزبان آسیبی وارد کیفیت تصویربه شده را انتقال داد اما باید درنظر داشت که با افزایش تعداد بیت جاسازی

 ییهاویژگی از جمله مهمترین ،حمالت مختلف نگاری در برابرظرفیت الزم برای جاسازی اطالعات و مقاوم بودن نهان

ظرفیت از جمله پارامترهای است که  نگاری را با یکدیگر مقایسه کرد.های مختلف نهانتوان بر اساس آن روشاست که می

توان در تصویر میزبان قرار داد به نحوی که تصویر میزبان دچار تغییر نشود. در را می نگارز نهانکند چه میزان امشخص می

پرداخته شود و روشی و میزان اطالعات جاسازی شده توامان نگاری نهاندر ظرفیت ویژگی اله سعی شده به بررسی این مق

                                                 
1 Cropping 
2 Salt & Pepper noise 
3 Jpeg 
4 Least Significant Bit 
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یت در صورتی که تصویر میزبان کیف کرد ارائه گردد که بتوان با استفاده از آن حجم بیشتری از اطالعات را در تصویر جاسازی

 خود را از دست ندهد.

 

 ام شدهمروری بر کارهای انج .4

ترین بیت در کم ارزش 128نگار با ارزش ترین بیت تصویر نهانبرای جاسازی یک بیت، پرارزش LSBنگاری با روش در نهان

نگار در تصویر میزبان با از تصویر نهان 64و  128نگاری دو بیت، بیتهای با ارزش شود و برای نهانتصویر میزبان جاسازی می

نگار در تصویر تنها یک بیت پرارزش از تصویر نهان [9]در مقاله  .[9]گرددنگاری میاهمیتترین بیت نهاناستفاده از روش کم 

 است.میزبان جاسازی شده

 

 نگاریمعیارهای ارزیابی نهان .5

توان مقایسه که توسط آن می وجود داردی هاینگاری معیارمختلف نهانهای روش و ارزیابی برای بررسی کارآمد بودن

 ی اول پارامترهایی هستند که بینشوند. دستهتقسیم می کلی به دو دستهاین معیارها  ها متفاوت انجام داد.خوبی بین روش

ی دوم ده و دستهشنگارینهانی کیفیت تصویر کنندهبیان شوند کهشده تعریف مینگارینهانویر تصویر میزبان)اصلی( و تص

ا ارزیابی شده راستخراج گردند و صحت اطالعاتو تصویر استخراج شده مطرح می نگارنهانهایی هستند که بین تصویر پارامتر

اند. در معادالت مربوط به هر پارامتر در ادامه این پارامترها معرفی شده کنند کهمی jiI بیانگر تصویر میزبان،  , jiIW ,  
NMو نگارتصویر نهان  باشد.ابعاد تصویر می 

 

 شده:نگاریای مربوط به کیفیت تصویر نهانپارامتره .5.1

ا هتوان توسط آنشود. معیارهایی وجود دارند که میتصویر پوششی دچار برخی تغییرات می ،پس از مرحله جاسازی

 این تغییرات را محاسبه کرد.

 (PSNRمعیار نسبت دامنه سیگنال به نویز )

 آید.شود که از طریق معادله زیر بدست میشده محاسبه مینگارینهانبین تصویر میزبان و تصویر معموالً این معیار 

 شود.نگار نیز استفاده میهرچند گاهی از این معیار جهت مقایسه تصویر استخراج شده و تصویر نهان

 

 
 

MSE
MAXIIPSNR I

W
2

log10, 

 (1)                                                                                                          
بزرگتر باشد بیانگر  PSNRبیشترین مقدار ممکن برای پیکسل تصویر اصلی است. هرچه مقدار  IMAXی باال در رابطه

 ر اصلی است. ده به تصویشنگارینهانشباهت بیشتر تصویر 

 

 شده:پارامترهای مربوط به صحت تصویر استخراج .5.2

 شود.استفاده می BERپس از استخراج اطالعات برای مقایسه صحت تصویر استخراج شده معموالً از معیار 

 

 (BERنرخ خطای بیتی )
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. هرچه میزان است نگارهای تصویر نهانتعداد کل بیت شده بههای نادرست تصویر استخراجاین پارامتر بیانگر تعداد بیت

BER نگاری خواهد بود.ی عملکرد بهتر نهاندهندهکمتر باشد نشان 
                                                                                                                                                       

(2                                                                                                                            )    
NB
DBBER                 

 است. نگارنهان تصویر هایبیتتعداد کل  NBهای نادرست و تعداد بیت DBی باال در رابطه 
 طرح پیشنهادی .6

فی در این قسمت ابتدا به معر است.ده شدههای این مقاله از تصاویر استاندارد نرم افزار متلب استفاسازیامی شبیهدر تم

در ساختار فیبوناچی پرداخته شده سپس طرح  LSBدر شکل کالسیک و روش  LSBنگاری با استفاده از روش نهان

 است.  های آن در قالب جدول و نمودار بیان شدهیسازپیشنهادی ارائه و نتایج حاصل از شبیه

 

 بیت 8تعمیم مقادیر یک پیکسل توسط  .6.1

 لت معمولاست. در حا 255تا  0ی در تصاویر خاکستری مقدار هر پیکسل بر اساس شدت روشنایی آن عددی در بازه

ها و شود که با قرارگیری مقادیر صفر و یک درون این بیتمیبیت تعمیم داده 8از تصویر توسط  هر پیکسل و کالسیک

بیت را  8 ( تصویر بابون و تعمیم آن توسط4آید. شکل )مقدار پیکسل مورد نظر بدست می ،گذاری بر مبنای دوارزش

 دهد.مینشان

 

                            
 الف                                                                       ب                             

 بایت( برای هر پیکسل 1بیت ) 8الف( تصویر بابون، ب( تعمیم تصویر بابون توسط  – 4شکل 

 

یت نگار را در یک یا چند بپرارزش تصویر نهانا چند بیت توان یک یمیترین بیت نگاری به روش کم اهمیتبرای نهان

نگاری دو بیت پرارزش تصویر ( نهان5شکل ) ارزش تصویر میزبان جاسازی نمود و از این طریق اطالعات را مخفی کرد.کم

 دهد. را نشان می بیتی 8کالسیک یعنی در ساختار  ترین بیتبا استفاده از روش کم اهمیت قایق در تصویر بابون
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 الف                        ب                        ج                          د                       ه                   

 کالسیک LSBنگاری تصویر قایق در بابون به روش نهان – 5شکل 

 ،نگاریپرارزش تصویر قایق برای نهان نگار)قایق(، ج( دو بیتالف( تصویر میزبان)بابون(، ب( تصویر نهان

 شدهشده، ه( تصویر استخراجنگارید( تصویر نهان

                                                                                 

 سری فیبوناچی .6.2

ی عددی، دو عدد ابتدایی ن دنبالهدر ای میالدی توسط پیسا فیبوناچی ارائه شد. 13ی اعداد فیبوناچی در قرن دنباله

رت شوند. بخشی از این دنباله به صومیحاصل جمع دو عدد قبلی نمایش دادهیک و پس از آن هر عدد به صورت 

 آیند.( بدست می3ی )است که از طریق رابطه 1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،233...

 

 

(3 )                                                         𝐹(𝑛) = {
                          0                              𝑛 < 0
                          1                              𝑛 = 0
𝐹𝑃(𝑛 − 1) + 𝐹𝑃(𝑛 − 𝑝 − 1)        𝑛 > 0

 

 
 

کرد. به این منظور و برای نمایش مقدار هر ی تعمیم مقادیر یک پیکسل استفادهبرا نیز ی فیبوناچیتوان از دنبالهمی

بهره برد. در این روش از اولین یک در دنباله صرفه  ی فیبوناچیبیت با اعداد دنباله 12توان از می 255تا  0ی پیکسل در بازه

 دهد. های مختلف نشان می nی فیبوناچی را برای ی تعمیم دنباله( نحوه1جدول )شود. نظر می

 

  بیتی کالسیک و فیبوناچی 8مقایسه تعمیم مقدار یک پیکسل در ساختار  -1جدول 
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 n 

      
128 

 
64 

 
32 

 

 
16 

 
8 

 

 
4 

 

 
2 

 
1 

 

بیتی  8ساختار 

 کالسیک

 فیبوناچی 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233

  

 های تصویر توسط اعداد فیبوناچیتعمیم مقادیر پیکسل .6.3

فیبوناچی برای نمایش مقدار یک پیکسل استفاده کرد. برای مثال پیکسلی با  اعداد توان از دنبالهدر این مرحله می

که مقادیر هر بیت  نوشت ...و101100100000، 101111000000، 100010100000توان به صورت را می 30مقدار 

این امکان وجود دارد که مقدار یک پیکسل را بتوان  مانند مثال مطرح شده از آنجا که لیو شود( محاسبه می1مطابق جدول )

در ی با هر مقدارپیکسل یک سازی آن گردد که با پیادهبه چندین روش توسط اعداد فیبوناچی تعمیم داد روشی معرفی می

در این روش برای تعمیم مقدار توسط اعدادفیبوناچی تعمیم داد.  ،بیت مشخص 12توان به صورت یکتا با را ب 255تا  0ی بازه
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اچی عدد ی فیبونتر از مقدار پیکسل از دنبالهترین بیت با ارزش کوچکبیت فیبوناچی، ابتدا به بزرگ 12هر پیکسل توسط 

تر مقدار ی که در بیت مربوطه با ارزش بیششود به گونهر میهای دیگر تکرااین فرآیند برای بیت یابد سپساختصاص می 1

یک قرار گیرد و مقدار پیکسل مورد نظر توسط دنباله اعداد فیبوناچی تعمیم یابد. برای مثال با این روش پیکسلی با مقدار 

شود و در میگردد. این روش تحت عنوان تئوری زاکروف مطرح به شکلی یکتا مشخص می 010001010000به صورت  30

( تصویر بابون و تعمیم 6شکل ) ی فیبوناچی تعمیم یافته است.ها توسط دنبالهاین مقاله بر اساس همین تئوری مقادیر پیکسل

 دهد.ی فیبوناچی را نشان میآن بر اساس دنباله

 

                     
 ب        الف                                                                                

 الف( تصویر بابون، ب( تعمیم تصویر بابون توسط دنباله اعداد فیبوناچی – 6شکل 

 

ها صفر سیاه است یا به عبارت دیگر مقدار اکثر آن 12است معموالً بیت ( نیز قابل مشاهده6طور که در شکل )همان

داشته باشند محدود است لذا در  233های یک تصویر که مقداری باالتر از اتفاق آن است که تعداد  پیکسل است. دلیل این

 های کمی دارد.هنگام تعمیم به فرم فیبوناچی بیت آخر تعداد یک

 

 در فرم فیبوناچی  LSBنگاری با روش نهان .6.4

 الف( جاسازی

بیت  12در فرم فیبوناچی ابتدا باید هر دو تصویر توسط  LSBنگاری یک تصویر در تصویر میزبان با روش برای نهان

های نگار را در تعدادی از بیتنهانهای پرارزش تصویر توان تعدادی از بیتد. سپس مییابن( تعمیم 7فیبوناچی مطابق شکل )

 دهد.را نشان میدر ساختار فیبوناچی  LSB( بلوک دیاگرام جاسازی با روش 7ارزش تصویر میزبان جاسازی نمود. شکل )کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ساختار فیبوناچی LSBبا روش  نگاریدر نهان بلوک دیاگرام جاسازی –  7شکل 

تصویر 

 میزبان

تصویر 

نگارنهان  

تعمیم به شکل 

 دنباله فیبوناچی

تعمیم به شکل 

 دنباله فیبوناچی

 تصویر جاسازی

شدهنگارینهان  
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 ب( استخراج 

اساس دنباله اعداد فیبوناچی تعمیم یابد سپس بر اساس تعداد بیت شده برنگارینهانبرای استخراج اطالعات ابتدا باید تصویر 

 دهد.( بلوک دیاگرام استخراج را نشان می8شده، استخراج انجام گیرد. شکل )جاسازی

 

 

 

 

 در ساختار فیبوناچی LSBنگاری با روش بلوک دیاگرام استخراج  در نهان –  8شکل 

 

بیتی برای جاسازی یک بیت،  8ترین بیت به شکل کالسیک و در ساختار نگاری با استفاده از روش کم اهمیتدر نهان

ترین بیت تصویر نگاری در کم ارزشاست به عنوان اطالعات نهان 128که دارای ارزشی برابر  ترین بیت یک تصویرپرارزش

باشد، اطالعاتی از آن پیکسل در مجموع  128شود. این در حالی است که اگر مقدار پیکسلی کمتر از نگاری میمیزبان نهان

گردد. برای مثال در صورتی عات در هنگام جاسازی مینگار وجود نخواهد داشت و این باعث از بین رفتن اطالاطالعات نهان

ترین بیت آن مقداری برابر صفر دارد لذا در هنگام جاسازی عدد صفر به عنوان باشد، پرارزش 127که مقدار یک پیکسل 

 شود.ه میگیرد و این در حالی است که میزان زیادی از اطالعات نادیده گرفتر میزبان قرار میاطالعات این پیکسل در تصوی

 دهد.را نشان می 512در  512با ابعاد  قایق( نمودار هیستوگرام تصویر 9شکل )

 

 
 نمودار هیستوگرام تصویر قایق –  9شکل 

 

ی مقادیر ممکن برای یک پیکسل در تصویر خاکستری و محور عمودی بیانگر ( محور افقی مشخص کننده9در شکل )

طورکه در شکل مشخص است بخشی است. همان قایقهای تصویر بر اساس هر مقدار پیکسل موجود در تصویر تعداد پیکسل

ترین بیت کالسیک هستند و در صورتی که به روش کم اهمیت 128دارای مقدار کمتر از  قایقهای تصویر از پیکسل

 شود.یها منتقل نمو عمالً هیچ اطالعاتی از این پیکسل نگار صفر خواهد بودها در تصویر نهاننگاری شوند مقدار تمامی آننهان

نگار دهد. در این روش میزان شباهت تصویر نهاننگاری یک بیت از تصویر قایق در تصویر بابون را نشان می( نهان10شکل )

 است. 13.5021به تصویر قایق برابر 

 

شنگاریتصویرنهان

 ده

به شکل  تعمیم

 استخراج دنباله فیبوناچی
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 ه                           د                          ج                         ب                         الف            

نگار(، ب( تصویر بابون)تصویر میزبان(، ج(تصویر یک بیت از الف( تصویر قایق)تصویر نهان  –  10شکل 

 قایق

 شدهشده، ه( تصویر استخراجنگارید( تصویر نهان

  

برای جاسازی اطالعات درنظر  64و  128هایی با ارزش نگار نیز بیتپرارزش از تصویر نهانحتی برای جاسازی دو بیت 

باشد، برای  64عددی کمتر از نگار برابر وند و این در حالی است که اگر برای مثال مقدار پیکسلی از تصویر نهانشگرفته می

ا روش نگاری بدر این مقاله سعی شده روشی برای نهان ،با توجه به این مشکل شود.دو بیت پرارزش صفر در نظر گرفته می

شخیص ها را تترین بیتترین بیت در جاسازی یک و دو بیت پرارزش ارائه گردد که بر اساس مقدار پیکسل پرارزشاهمیتکم

 نگاری کند.ترین بیت در تصویر میزبان نهانداده و با روش کم اهمیت

های نگار در تصویر میزبان ابتدا تصویر به بیتجاسازی یک بیت از تصویر نهان در روش ارائه شده در این مقاله برای

که مقدار موجود در سپس در هر پیکسل به جای آن یابد.تعمیم می ( قسمت )ب(4مطابق شکل ) بیت 8خود بر اساس 

گردد. یک دارد، جاسازی میترین بیتی که مقدار نگاری شود پرارزشدر تصویر میزبان نهان 128ترین بیت یعنی پرارزش

( یک بیت پرارزش 11شود. شکل )نگاری مینگار در تصویر میزبان نهانبدین ترتیب حجم باالتری از اطالعات تصویر نهان

دهد. میزان شباهت تصویر حاصل از یک بیت بدست آمده در تصویر قایق مبتنی بر روش ارائه شده در این مقاله را نشان می

 واحد افزایش یافته است. 4است که نسبت به قبل  17.5199با تصویر قایق روش ارائه شده 

 

 
 روش ارائه شدهتصویر یک بیت از قایق بر اساس  –  11شکل 

 

 دهد.( تصویر دو بیت پرارزش قایق بر اساس روش کالسیک و روش ارائه شده در این مقاله را نشان می12شکل )
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 الف                                  ب                                                       

الف( دو بیت پرارزش تصویر قایق با استفاده از روش ارائه شده، ب( دو بیت پرارزش تصویر قایق  –  12شکل 

 در شکل کالسیک

 

 است. 26.9692و در روش جدید برابر  17.9095به تصویر قایق در روش کالسیک برابر  دو بیت پرارزشمیزان شباهت 

 گیرد. میزبان قرار میترین بیت در از طریق روش کم اهمیت اطالعات ،ی جاسازینگار در مرحلهسازی نهانمادهپس از آ

 

 

 

 ی بکارگیری روش ارائه شده برای یک بیتتشریح نحوه .6.5

و  128،64،32،16،8،4،2حالت مختلف برای مقادیر بیتی 8نگار جاسازی یک بیت از اطالعات نهان در این روش برای

ها به عنوان است که بر اساس مقدار پیکسل مورد نظر تصویر و یک شدن هرکدام از این بیتصفر در نظر گرفته شده

 ارزشی شده و این سه بیت در سه بیت کمحالت توسط سه بیت کدگذار 8شود. سپس این ترین بیت تعیین حالت میپرارزش

  شوند.جاسازی میمیزبان تصویر 

   000باشد، کد محاسبه شده به صورت                                     128نگار ترین بیت تصویر نهاناگر پرارزش

    001                        باشد، کد محاسبه شده به صورت               64نگار ترین بیت تصویر نهاناگر پرارزش

   010باشد، کد محاسبه شده به صورت                                       32نگار ترین بیت تصویر نهاناگر پرارزش

     011باشد، کد محاسبه شده به صورت                                       16نگار ترین بیت تصویر نهاناگر پرارزش

   100باشد، کد محاسبه شده به صورت                                        8نگار ترین بیت تصویر نهانپرارزش اگر

   101باشد، کد محاسبه شده به صورت                                        4نگار ترین بیت تصویر نهاناگر پرارزش

   110اشد، کد محاسبه شده به صورت                                       ب 2نگار ترین بیت تصویر نهاناگر پرارزش

                                 111داشته باشد، کد محاسبه شده به صورت            2نگار مقداری کمتر از ترین بیت تصویر نهاناگر پرارزش

 

شود که به صورت زیر عمل کدگذاری ار بیت جاسازی میحالت مختلف توسط چه 16برای جاسازی دو بیت پرارزش نیز 

 انجام پذیرفته است:

 

   0000باشد، کد محاسبه شده به صورت                          64و  128نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

   0001باشد، کد محاسبه شده به صورت                          32و  128نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

   0010باشد، کد محاسبه شده به صورت                          16و  128نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

   0011                         باشد، کد محاسبه شده به صورت   8و  128نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش
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  0100                     باشد،  8های با ارزش کمتر از یکی از بیتو  128نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

   0101           باشد، کد محاسبه شده به صورت                 32و  64نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

   0110           باشد، کد محاسبه شده به صورت                 16و  64نگار تصویر نهان هاترین بیتپرارزشاگر 

   0111                   باشد، کد محاسبه شده به صورت           8و  64نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

   1000                        باشد، 8های با ارزش کمتر از یکی از بیت و 64نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

    1001       باشد، کد محاسبه شده به صورت                     16و  32نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

    1010باشد، کد محاسبه شده به صورت                             8و  32نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

    1011باشد،                      8های با ارزش کمتر از و و یکی از بیت 32نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

    1100صورت                              باشد، کد محاسبه شده به 8و  16نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

    1101باشد،                      8های با ارزش کمتر از و و یکی از بیت 16نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

    1111   باشد،                   8های با ارزش کمتر از و و یکی از بیت 8نگار تصویر نهان هاترین بیتاگر پرارزش

 

 

 

در ساختار کالسیک و فیبوناچی  LSBبرای جاسازی این کدها در تصویر میزبان از دو روش نهاننگاری با روش 

( بلوک دیاگرام روش به کاربرده شده برای جاسازی یک 13شکل ) است.است و نتایج حاصل با هم مقایسه گشتهشدهاستفاده

 دهد.نشان میبیت انتخابی ارائه شده در این مقاله را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا استفاده از روش ارائه شدهبنگاری یک بیت دیاگرام نهانبلوک  –  13شکل 

 

( باید عمل 13برای جاسازی دو بیت با استفاده از روش ارائه شده همانند بلوک دیاگرام نمایش داده شده در شکل )

 شوند.بیت نمایش داده می 4حالت خواهد بود که با استفاده از  16کرد با اسن تفاوت که کدها در این قسمت 

شده را تعمیم داد سپس سه بیت نگاریابتدا باید تصویر نهاننگاری یک بیت برای حالت نهاندر هنگام استخراج 

رای ب نگار را  استخراج کرد.ترین بیت یک شده هر پیکسل از تصویر نهانپرارزش ش را جدا کرده و مطابق کد مربوطهارزکم

را استخراج کرده و مطابق کدهای ارائه شده دو بیت پرارزش تصویر  استخراج در حالت دو بیت باید چهار بیت کم ارزش

 نگار را استخراج نمود.نهان

 

 سازینتایج شبیه .7

تصویر 

 نگارنهان

تعمیم به 

 بیت 8صورت 
ترین انتخاب پرارزش

بیت یک شده در هر 

 پیکسل

کدکردن بر اساس 

 حالت 8یکی از 

تبدیل کد ها به سه بیت بر 

 اساس صفر و یک

تصویر 

 میزبان
جاساز

 ی
 شدهنگارینهان تصویر
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لنا در قالب روش ارائه شده برای یک  و ( تعدادی از تصاویر استاندارد متلب از قبیل تصویر بابون، قایق، کمرامن2) جدولدر 

طور که از تصاویر نشانداده شده در همان است.ههای کالسیک قبلی مقایسه گشتبیت و دو بیت نشان داده شده و با روش

( نیز مشخص است کیفیت تصاویر بدست آمده با روش مطرح شده در این مقاله در مقایسه با تصاویری که حاصل 2جدول )

های متناظر با هر پیکسل از تصویر است. در ی بهینه از بیتباشد و این به دلیل استفادهگذشته است بهتر میهای از روش

است. میزان محاسبه و نشان داده شده PSNR( با تصویر اصلی از طریق معیار 2( میزان شباهت تصاویر جدول )3جدول )

در روش ارائه شده نیز حاکی از افزایش اطالعات تصویر اصلی  تصاویر شامل یک بیت و دو بیت با تصویر اصلی PSNRباالی 

 ی خود است.های گذشتهدر این تصاویر در مقایسه با روش

 

 

 

 

 

 

 

های کالسیکمقایسه تصاویر شامل یک و دو بیت پرارزش روش ارئه شده با روش -2جدول   
 برای دو بیت

 روش کالسیک                        روش ارائه شده
یک بیت برای  

 روش کالسیک                        روش ارائه شده 
 تصویر اصلی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )لنا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )بابون(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )قایق(
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 )کمرامن(

 

های ( تصاویر شامل یک و دو بیت پرارزش روش ارئه شده با روشPSNRمقایسه شباهت ) -3جدول    

 کالسیک
بیت  برای دو

با روش ارائه 

 شده

برای دو 

بیت 

 کالسیک

یک بیت برای 

با روش ارائه 

 شده

برای یک 

بیت 

 کالسیک

 

 تصویر اصلی

 

 لنا 11.2131 17.3715 17.3641 26.8853
 بابون 10.8173 16.3844 16.4219 25.1380
 قایق 13.5021 17.5199 17.9095 26.9692
 کمرامن 13.2603 17.0726 17.0285 26.0596

 

در روش ارائه شده در این مقاله برای جاسازی یک بیت پرارزش از تصویر از کدی شامل سه بیت استفاده شد و برای جاسازی 

بیت تصویر اصلی و تصویر  PSNRی شامل چهار بیت استفاده شده است که در این حالت مقدار دو بیت پرارزش نیز از کد

 یابد.شده کاهش مینگارینهان

 

 

 LSBقایق در تصویر بابون به عنوان تصویر میزبان با استفاده از روش  و نگاری تصاویر لنانهان PSNR( مقدار 4در جدول )

 است.  بیتی و فیبوناچی محاسبه و مقایسه شده 8در شکل کالسیک 

 

 LSBنگاری با ( روش ارائه شده در نهانPSNRمقایسه ) -3جدول 
 PSNR تصویر

 بیتبرای یک 
 فیبوناچی                 بیتی کالسیک 8

PSNR 
 برای دو بیت

 فیبوناچی                 بیتی کالسیک 8
 30.5398 32.0530 36.7366 38.1307 لنا

 30.3919 32.2136 36.7015 38.0736 قایق

 

 گیرینتیجه .8

در تصویر میزبان  LSBنگاری با روش طریق نهان ی آن حجم باالتری از اطالعات ازدر این مقاله روشی مطرح شد که بوسیله

 ترین بیت تصویربرای جاسازی یک بیت و دو بیت معرفی گردید و به جای جاسازی پر ارزش این روشگردید. جاسازی می

عاتی عمالً اطال 128ها علی رغم وجود مقدار قابل توجه ولی کمتر از مقدار بود و در بعضی پیکسل 128با ارزش و که بیت آخر 

داشته  128توانست مقداری به جز نگار که میترین بیت از تصویر نهانشد پرارزشاز پیکسل در تصویر میزبان جاسازی نمی
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گشت. برای دو بیت نیز همین روند ولی با کدگذاری باشد انتخاب و از طریق کدی سه بیتی در تصویر میزبان جاسازی می

ی های قبلی قابلیت جاسازشد. در این روش حجم باالتری از اطالعات نسبت به روشیچهار بیتی در تصویر میزبان جاسازی م

دارد. در  نگار اصلیبدین ترتیب تصویر جاسازی شده و در نهایت استخراج شده شباهت باالتری با تصویر نهانکرد. پیدا می

ه و تصویر میزبان در هر دو روش کالسیک نگاری شدتصویر نهان PSNRاین روش علی رغم حجم باالتری از اطالعات میزبان 

 یابد که این به دلیل جاسازی بیشتر اطالعات در تصویر میزبان است. بیتی و روش فیبوناچی کاهش می 8

 

 قدردانی .9

در پایان از استاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا نقش به خاطر یاری اینجانب در تهیه این مقاله کمال تقدیر و تشکر را 

 دارم.
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