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ش نیاز به یک فضای امن برای انتقال اطالعات بی ،های مخابراتی نظیر اینترنتاز شبکه ش روز افزون تبادل اطالعات در سراسر جهان و استفادهبا گستر -چکیده

ی تصویر دیجیتال روش نگارینگاری تصویر است. نهاناستفاده از نهان ،برای حفظ اطالعات در برابر حمالت مناسبهای شود. یکی از روشاز پیش احساس می

نگاری در گیرد. روش نهانی مکان و تبدیل مورد استفاده قرار مین روش در دو حوزهشود. ایتصویر جاسازی و ارسال می است که در آن اطالعات در یک

برای حل این مشکل از روشی استفاده شده های اخیر نویز فلفل و نمک مقاوم نیست. در سال یرد در برابر حملهی مکان علی رغم ظرفیت باالیی که داحوزه

 یملهنگاری را در برابر حنتوان مقاومت نهاکنند که با این کار مینگاری میکه در آن تصویر واترمارک را در قالب یک جدول سودوکو تبدیل کرده و سپس نهان

واترمارک با روش کم  تصویر با کدهای متفاوت با استفاده از دو جدول سودوکوی مختلف است که به این صورت در این مقالهنوآوری ذکر شده افزایش داد. 

 و ر داشتاتوان تعداد بیشتری از تصویر واترمارک را در اختیبا این روش می نگاری شده است.ی مکان است نهانهای حوزهترین بیت که یکی از روشاهمیت

 تر کرد.مقاوم ی نویز نمک و فلفل تصویر واترمارک را در برابر حمله

 نگاری تصویر دیجیتالی مکان، نهانحوزه ی تبدیل،سودوکو، حوزه -کلید واژه

 

 مقدمه -1

امروزه انتقال اطالعاتی نظیر متن، صوت، فیلم و تصویر در 

ساختار دیجیتال بسیار معمول است. اکثر مردم از اینترنت برای 

د. وجود اینترنت و پیشرفت کننانتقال اطالعات استفاده می

برای تبادل  مناسبیتکنولوژی در این زمینه شرایط بسیار 

 ،است اما علی رغم مزایای زیادطالعات در سراسر دنیا پدید آوردها

مشکالتی هم در این راستا وجود دارد. مشکالتی از قبیل 

 ن،آبرداری، دسترسی به اطالعات دیگران و حتی تخریب کپی

 با وجود کنند.خطراتی هستند که امنیت اطالعات را تهدید می

ایی فضداشتن امنیت در انتقال اطالعات باید این مشکالت برای 

اد کرد که ایج امن برای تبادلی به دور از مشکالت مطرح شده

 ی دیگر جا به جا شوند.ی به نقطهبه راحتی از نقطه اطالعات

هایی که برای مقابله با مشکالت فوق وجود حلیکی از راه

نگاری نهاننگاری دیجیتال است. های نهاندارد استفاده از روش

به معنای جاسازی اطالعاتی در شکل صوت، متن، ویدئو و تصویر 

، تواند صوتدر سیگنال میزبان است. سیگنال میزبان نیز می

ری تصویر، داده در نگامتن، ویدئو و حتی تصویر باشد. در نهان

اطالعات مهم که  شود.ی میجاساز تصویری به عنوان پوشش

ترمارک و تصویری که به عنوان کردن آن است را واهدف مخفی

ه تصویر بنامند. گیرد، میزبان میپوشش مورد استفاده قرار می

تواند میزبان خوبی که حجم اطالعات زیادی دارد میدلیل آن

 .[1]مختلف باشد هایدادهبرای 

نگاری روشی مطمئن برای حفظ امنیت اطالعات به نهان

نمای کلی از یک سیستم  1 . در شکل[2]رودشمار می

  شود.میمشاهدهتصویر  نگاری نهان

mailto:m.shahabgoli0015@yahoo.com
mailto:naghsh.a@pel.iaun.ac.ir


 

 نگاری تصویر: مراحل نهان1 شکل

ی از لحاظ حوزه ،ارددهای مختلفی بندییمنگاری تقسنهان

به وابستگی  ی تبدیل و از نظری مکان و حوزهکاری شامل حوزه

به دو صورت کور و غیر کور به کار در هنگام استخراج،  تصویر اصلی

های مطرح شده دارای مزایا و معایبی رود. هر کدام از حوزهمی

ی مکان آسان، سریع و با ظرفیت باال نگاری در حوزهباشند. نهانمی

است اما در برابر حمالتی از قبیل نویز، فشردگی، برش و  ههمرا

رچه دارای ی تبدیل اگچرخاندن مقاوم نیست در حالی که حوزه

ظرفیت باالیی نیست اما در برابر حمالت مختلف نظیر آنچه گفته 

 .[3,4]شد بسیار مقاوم است

های مختلفی وجود دارد نگاری تصویر دیجیتال روشبرای نهان

ها اطالعات مهم را از حمالت حفظ کرد. توان با استفاده از آنکه می

ویر نگاری تصت در نهانهایی که برای باالبردن امنییکی از روشاخیراً 

 است. پیشنهاد شده استفاده از جدول سودوکو در مقاالت مختلف 

که تصویر ودوکو به دلیل آننگاری بر پایه جدول سروش نهاندر 

توان از آن به عنوان روشی امن در شود، میچندین مرتبه تکرار می

 برابر حمالت برش و نویز فلفل و نمک استفاده کرد.

، شودمرور می لی مکان و تبدیدر حوزهنگاری اننه 2در بخش 

ها سازیشبیه نتایج حاصل از 4، در بخش مقاله پیشنهاد  3دربخش 

 .گرددمقاله مطرح می گیرینتیجه 5و در نهایت در بخش نمایش 

 ی تبدیلی مکان و حوزهنگاری در حوزهنهان -2

 ی مکاننگاری در حوزهنهان -2-1

مکان تصویر واترمارک به طور مستقیم در ی نگاری حوزهدر نهان

برای این نوع از شود. مشخصات مکانی تصویر میزبان جاسازی می

های مختلفی وجود دارد که پرکاربردترین آن روش نگاری روشنهان

( است. در این روش اطالعات واترمارک LSBترین بیت)کم اهمیت

 ود.شمی نگاریارزش تصویر میزبان نهان های کمدر بیت

 

 ترین بیت در یک پیکسل از تصویرنگاری کم اهمیتن: نمایش نها2 شکل

در این روش معموالً بسته به سیاستی که مدنظر است سه یا چهار 

بیت پرارزش تصویر واترمارک در سه یا چهار بیت کم ارزش تصویر 

 از خطراتاطالعات واترمارک گردد. به این ترتیب میزبان جاسازی می

نگاری با استفاده از کم نهان شود.محفوظ نگاه داشته میاحتمالی 

 کردن اطالعات واترمارکترین بیت ظرفیت باالیی برای مخفیاهمیت

رود اما در برابر حمالت مکانی دارد و این یک مزیت مهم به شمار می

 .[3,4]از قبیل برش و نویز نمک و فلفل مقاوم نیست

 ی تبدیلنگاری در حوزهنهان -2-2

ی تبدیل اطالعات واترمارک در شکل تبدیل نگاری حوزهدر نهان

گردد. این روش در برابر حمالت ی تصویر میزبان جاسازی مییافته

مکانی بسیار مقاوم است اما ظرفیت کمی دارد. پرکاربردترین 

ی تبدیل شامل تبدیل موجک نگاری حوزههای نهانروش

و تبدیل تجزیه  (DCT(، تبدیل کسینوسی گسسته)DWTگسسته)

  .[6]باشدمی (SVD)مقدار منفرد

 نگاری با استفاده از جدول سودوکونهان -3

 فاده از یک جدول سودوکوتنگاری با اسنهان-3-1

ی سطر و ی است متشکل از یک شبکهجدول سودوکو مجموعه

شود و درون هر میناحیه تقسیم Nخانه، بهNستونی که توسط 

انواع مختلفی دارد و  جدول سودوکو. [7]گیردخانه عدد قرار می

است که شامل  9در  9سودوکوی ،  مورد نظر در این مقاله سودوکوی

نمایش  9در  9جدول سودوکوی یک  2در شکل  باشد.خانه می 81

 داده شده است.



 

 9در  9: جدول سودوکوی 3 شکل

توان اطالعات می 9در  9سودوکوی با استفاده از جدول 

در این مقاله  .[7]مرتبه در تصویر میزبان تکرار کرد 9واترمارک را  

ا ب تصویر متلبجعبه ابزار پردازش یک تصویر از تصاویر استاندارد

چیدمان  3جدول سودوکوی نمایش داده شده در شکل تفاده از اس

 شود.می

 است. 512در  512با  ابعاد  تصویر انتخاب شده تصویر بابون

بندی و تقسیم 3قسمت مطابق شکل  9ابتدا تصویر واترمارک به 

 شود.گذاری میشماره

 

 گذاری تصویر واترمارک: شماره4 شکل

م در کنار ه  2ی شکل مطابق جدول سودکو قسمت  هر سپس

به این صورت تصویر مورد نظر مطابق با یک کد  .گیردقرار می

توان تعداد بیشتری از شود و از این طریق میمیمشخص چیدمان 

. در زیر [7,8,9]یک تصویر را با یک الگوی خاص در اختیار داشت

ا ر توان تصویر بابون پیش از اعمال الگوی سودوکو و پس از آنمی

 مشاهده کرد.

 

 : تصویر پیش از سودوکو شدن5 شکل

 

 تصویر پس از سودوکو شدن: 6 شکل

بار تکرار شده  9است که  بابونیتصویر حاصل، شامل تصویر  

اگر برشی در قسمتی از آن ایجاد شود یا  ،است. به دلیل تکرار تصویر

ا توان بی نویز نمک و فلفل قرار گیرد، میحتی تصویر مورد حمله

که آسیبی ندیده یا کمتر در معرض  های دیگراستفاده از قسمت

بازسازی کرد و به این ترتیب پوششی  را صلیاآسیب بوده، تصویر 

 امن در برابر حمالت برش و نویز نمک و فلفل ایجاد نمود.  

 نگاری با اسفاده از دو جدول سودوکوی متفاوتنهان -3-2

نگاری بسیار مفید است و استفاده از جدول سودوکو در نهان

. در مقاالت مختلف کندحاشیه امن مناسبی در برابر حمالت ایجاد می

از یک جدول سودوکو استفاده شده اما در این مقاله سعی بر آن است 

نگاری یک تصویر در که از دو جدول سودوکوی مختلف برای نهان

ها دو جدول سودوکوی که با استفاده از آنتصویر دیگر استفاده شود. 

 بتوان به الگوهای متفاوتی در چیدمان تصویر دست یافت.

قسمت  9به  3مطابق شکل  روش ابتدا تصویر واترمارکدر این 

با استفاده از یک جدول سودوکو با کد هر قسمت گردد و تبدیل می



سپس تصویر ایجاد شده به  شود.چیدمان می در خودش مشخص

قسمت دیگر تقسیم شده و  9خود به  جدیدعنوان تصویر واترمارک 

دیگر چیدمان  های جدید مطابق با یک جدول سودوکویاین قسمت

گردند. به این ترتیب تصویر واترمارک با استفاده از دو جدول می

کند که سودوکوی مختلف و در دو مرحله ساختار جدیدی پیدا می

تکرار  81 ،واترمارک تکرار از تصویر 9به جای داشتن  تدر این حال

از تصویر مورد نظر ایجاد خواهد شد. با داشتن تعداد تکرار بیشتر از 

 از جمله توان مقاومت را در برابر حمالت مختلفویر واترمارک میتص

نتایج هر مرحله از این روش به  باال برد. برش و نویز فلفل و نمک

 مجزا در زیر آمده است. صورت

 

 تصویر بابون پیش از سودوکو شدن :7 شکل

تقسیم شده  3قسمت مطابق شکل 9به  تصویر بابون ی اولدر مرحله

 2شکل با استفاده از جدول نمایش داده شده در  و در هر قسمت

نمایش داده  7و نتیجه در شکل  عملیات سودوکو انجام پذیرفته

 .استشده

 

 : تصویر بابون پس ازاعمال اولین سودوکو8 شکل

کو مجدد سودو 8ی دوم تصویر ایجاد شده در شکل لهدر مرح

. سودوکوی اعمالی مطابق با جدول نمایش داده شده در شکل شودمی

 انجام پذیرفته است. 8

 

  : جدول سودوکو استفاده شده در مرحله دوم9 شکل

شود به صورت سودوکو ایجاد می ینمتصویری که پس از اعمال دو

 زیر است.

 

 : تصویر بابون پس از اعمال دومین سودوکو10 شکل

مطرح شد در تصویر نمایش داده شده در شکل  ترطور که پیشهمان

 مرتبه تکرار شده است. 729تصویر بابون  10

تصویر واترمارک جدید که با اعمال دو سودوکوی مختلف ایجاد 

های مختلفی در تصویر میزبان توان با روششده است را می

یت ب تریندر این مقاله با استفاده از روش کم اهمیت نگاری کرد.نهان

 هنگاری شدتصویر واترمارک سودوکو شده در تصویر میزبان نهان

 .  است



 

 هاسازیشبیهنتایج  -4

های مختلف معیارهایی نگاری با روشبرای سنجش عملکرد نهان

های مختلف را با هم ها روشتوان توسط آنوجود دارد که می

 MSEو  PSNRتوان به مقایسه کرد. از جمله این معیارها می

 اشاره کرد.

 PSNRو MSE: روابط ریاضی معیارهای 1 جدول

معیار  ی ریاضیرابطه

 ارزیابی
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 یتترین بنگاری با روش کم اهمیتنتایج نهان -4-1

ترین بیت اهمیتایجاد شد با روش کم  10تصویری که در شکل 

ی مکان در تصویر میزبان جاسازی نگاری در حوزههای نهاناز روش

تصویر میزبان نیز از  شد که نتایج حاصل شده به صورت زیر است.

خاب افزار متلب انته ابزار پردازش تصویر در نرمبتصاویر استاندارد جع

 شده است.

 

 نگاری و پس از آنسودوکو شده پیش از نهان: تصویر بابون 11  شکل

شود تصویر بابون پس از سودوکو شدن در طور که مشاهده میهمان

ترین بیت قابل بازیابی نگاری با روش کم اهمیتدو مرحله و نهان

  است.

 ترین بیتنگاری با روش کم اهمیتن: نتایج معیارها در نها2 جدول

 معیار ارزیابی بدست آمدهمقدار 

6.45 MSE 

 Db40.0322   PSNR 

 

ترین بیت و نویز نمک و نگاری با روش کم اهمیتنتایج نهان -4-2

 فلفل

درصد  75نتایجی که پس از اعمال نویز نمک و فلفل به میزان 

 بدست آمد به شرح زیر است.



 

 75نویزفلفل و نمک نگاری روش مطرح شده در برابر : نتایج نهان12 جدول

 درصد

 گیرینتیجه -5

روشی مطمئن برای حفظ اطالعات در تصویر دیجیتال نگاری نهان

دول سودوکو حاشیه پیش از این با یک ج برابر حمالت مختلف است.

شد اما در این مقاله الت نویز نمک و فلفل ایجاد میامن در برابر حم

 یبا استفاده از سودوکوی دو مرحله نوآوری به این صورت است که

تعداد تصاویر واترمارک تکرار شده، افزایش پیدا با کدهای متفاوت 

 تعداد شودکند. در مواقعی که از یک جدول سودوکو استفاده میمی

 گردداستفاده می ی مختلفاست و زمانی که از دو سودوکو 9تکرارها 

تکرار تصاویر واترمارک شده  رسد. افزایشمی 81این تکرار ها به 

کند در هنگامی که نویز فلفل و نمک تصویر واترمارک شده کمک می

شود و یا دهد و تصویر واترمارک مخدوش میرا مورد حمله قرار می

شود از دیگر بخشی از تصویر برش داده میحتی در زمانی که 

اند برای ها که در معرض کمتری از حمالت قرار گرفتهقسمت

 بازسازی تصویر استفاده شود. 
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