
   

نگاری تصویر دیجیتال مقاوم در برابر معرفی یک طرح جدید نهان

 برش و نویز فلفل و نمک با استفاده از سودوکو

 شادی صانعی، علیرضا نقش

  ،مهندسی برق دانشکده

  ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد

 نجف آباد، اصفهان، ایران
shadi.saneie@yahoo.com , naghsh_a@yahoo.com 

 

 

با توسعه سریع تکنولوژی دیجیتال، حفاظت اطالعات    —چکیده 

و اثبات مالکیت محتوا اهمیت بیشتری یافته  1مانند حفاظت از حق تالیف

، اطالعات داخل تصویر به نحوی جاسازی 2نگاری تصویردر نهان .است

گیرنده بتواند اطالعات  و د که کیفیت بصری تصویرکاهش نیابدشومی

مورد نظر را دریافت کند. برخی از حمالت مانند برش تصویر و نویز 

برند. در نگار را از بین میفلفل و نمک، مقدار زیادی از اطالعات نهان

و  3نگاری که در مقابل نویز فلفل و نمکاین مقاله یک طرح جدید نهان

  5گردد. یک جدول سودوکود مقاوم شده است، پیشنهاد میشدی 4برش

است و هر سطر و ستون از جدول شامل اعداد  3×3ناحیه  9دارای 

هر دو جدول سودوکو و است. در طرح پیشنهادی از  9تا  1متفاوت 

استفاده شده  7و حوزه تبدیالت 6نگاری مبتنی بر حوزه مکانروش نهان

درصد و نویز فلفل  66قابل حمالت برش نگاری در ماست. مقاومت نهان

درصد، بیانگر عملکرد خوب و موثر  75 و نمک با چگالی نزدیک به

 .طرح پیشنهادی است

                                                           
1 .Copyright 
2 .Image Watermarking 
3 .Salt & Pepper noise 
4 .Cropping 
5 .Sudoku 
6 .Spatial Domain 
7 .Transform Domain 

حوزه  ؛سودوکو ؛نگاری تصویر دیجیتالنهان —های کلیدی هواژ

 نویز فلفل و نمک ؛حمالت برش ؛حوزه تبدیالت ؛مکان

 مقدمه   .1

ندها، تصاویر، فیلم و فایلهای امروزه انتقال اطالعات ذخیره شده، س

صوتی به فرمت دیجیتال، معمول و رایج هستند. برای بیشتر مردم انتقال دادن 

فایلهای دیجیتال در اینترنت یک فعالیت روزانه است. بدلیل توسعه سریع 

تکنولوژی دیجیتال و استفاده گسترده از اینترنت، زندگی بطور قابل توجهی 

ایجاد شده  ی نیزچه همراه با این راحتی مشکالتتر از قبل است. اگرراحت

های نامحدود از اطالعات و تغییر محتوای آنها و انتقال ایجاد کپی است.

گیرد. بنابراین حفاظت از حق ها در اینترنت به سهولت انجام میسریع کپی

  تالیف، اثبات مالکیت و کشف مداخله در اطالعات بسیار ضروری به نظر 

از راه حلها برای این مشکل استفاده از تکنیکهای نهان نگاری رسد. یکی می

هایی نظیر دیجیتال است. نهان نگاری به مفهوم گنجاندن اطالعات به فرمت

صوت، تصویر، فیلم و غیره در داخل یک سیگنال میزبان است. سیگنال 

. در [1] تواند صوت، تصویر یا هر سند دیجیتال دیگری باشدمیزبان نیز می

شود که ن نگاری تصویر، اطالعات داخل تصویر بگونه ای جاسازی مینها

کیفیت بصری تصویر کاهش نیابد و اطالعات به استفاده کننده نهایی ارسال 

نگاری را در پول رایج، اسناد دولتی، تمبر و ای از نهانما نمونه شود.

 بینیم.آشکارسازی اسناد یا مخابره اطالعات می

mailto:shadi.saneie@yahoo.com
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 نگاریای کلی از یک سیستم نهاننم : 1شکل 

نهان نگاری سطحی از اطمینان را در مورد تائید یا مالکیت اسناد فراهم  

و  8نگاری شامل دو مرحله اساسی درجهر الگوریتم نهان .[2] کندمی

نگاری نمای کلی از یک سیستم نهان «1شکل»در  باشد.می نگارنهان 1استخراج

توان از حوزه مکان یا تبدیالت می ج اطالعاتبرای درنشان داده شده است.  

نگار نیز با استفاده از  استخراج نهان و یا ترکیبی از هر دو حوزه استفاده نمود.

     و یا مستقل از آن و به صورت  10مرجعنگار با تصویر همبستگی نهان

نگاری اطالعات در حوزه مکان سریع و نهان گیرد.انجام می 11نگاری کورنهان

باالیی برای جاسازی اطالعات دارند ولی در برابر  12ه هستند و ظرفیتساد

نگاری در حوزه مقاوم نیستند. نهان JPEGسازینویز و حمالت فشرده

مقاومت بهتری از  ،تری دارند اما در مقابل حمالتتبدیالت ظرفیت پایین

توان به نگاری میاز خصوصیات یک سیستم نهان دهند.خود نشان می

  .[4]و  [3] ، ظرفیت اشاره نمود15، وضوح14، امنیت13مقاومت

، 16حفاظت از حق مالکیت، کنترل کپی برداری، تائید هویت و یکپارچگی

 18و برچسب زدن به تصاویر 17های مختلف با امکان رد گیریپنهان کردن داده

 نگاری است.از کاربردهای سیستم نهان

 جاسازی اطالعات که هستند 11حمالت نگاری،نهان در مهم مسائل از یکی

 .است 20هندسی حمالت حمالت، از مهمترین یکی .کنندمی خراب را شده

                                                           
8 .Watermark Embedding 
9 .Watermark Extraction 
10 .Reference 
11 .Blind Watermarking 
12 .Capacity 
13 .Robustness 
14 .Security 
15 .Perceptual Transparency 
16 .Authentication and Integrity Verification 
17 .Transactional Watermarks(Fingerprint) 
18 .Indexing 
19 .Attacks 
20 .Geometrical Attacks 

یا  سایت وب یک برای تصاویر مقیاس تغییر شامل حمالت این از مثالهایی

 یک برش در .است آن مطلوب ناحیه استخراج منظور به تصویر یک برش

 حالی در ند،کمی حذف را مطلوب تصویر ناحیه از خاصی بخش کننده حمله

برش  میزان که اندازه همان به .ماندمی باقی تغییر بدون دیگر های بخش که

 و آشکارسازی و شودمی تربزرگ تصویر خرابی یابد،می افزایش ناحیه

 و فلفل نویز همچنین .گردددشوارتر می شده جاسازی اطالعات استخراج

 برای پیکسل مقدار متفاوت، چگالیهای با است ایضربه نویزهای از که نمک

. دهدمی تغییر «255»بیشینه  مقدار یا «0»کمینه  مقدار به را تصویر خاکستری

 .[5] کندمی تغییر فرکانس و مکان حوزه در تصویر اصلی نتیجه محتوای در

 مقابل در شده نگارینهان تصویر سازی مقاوم برای متفاوتی روشهای تاکنون

 اطالعات که دهدمی نشان اخیر تحقیقات .است قرارگرفته استفاده مورد برش

 قابل متفاوت روشهای در درصد 75 تا 50 بین برش میزان با شده، نگارینهان

 تصویر در بایت کیلو 4 حجم با اطالعات مجموعه پنج [6] در .هستند بازیابی

 مجموعه یک و ها در گوشه اطالعات این از مجموعه چهار که شده جاسازی

 75 برش با که روش این در .است شده جاسازی تصویر زمرک در اطالعات از

 در و هستیم مرجع تصویر نیازمند است، بازیابی قابل اطالعات درصدی

 بزرگتر حجم با اطالعاتی دیگر ایمقاله در .باشدنمی کور نگارینهان نتیجه

 از بیشتر برش اما شده جاسازی تصویر رنگی اجزا در بایت، کیلو 22 یعنی

 استخراج برای مرجع تصویر نیازمند و نداده قرار پوشش تحت را درصد50

 .[7] هستیم اطالعات

 را درصد 75 از بیشتر برشی تواندنمی طرحها از کدام هیچ اینجا تا بنابراین

 بحث در هم و شده جاسازی اطالعات حجم در که قرارداده پوشش تحت

 .دارد وجود محدودیت برش بودن تصادفی

 در شده نگارینهان تصویر سازیمقاوم برای اوتیمتف طرحهای همچنین

 تصویر در اطالعات [8] در .است شده مطرح نمک و فلفل نویز مقابل

 یافته بهبود روش این در نگار نهان بازیابی. است شده جاسازی بار چندین

 کرده پیدا افت درصد 40 از باالتر نویز مقابل در روش این عملکرد اما

 .است

 تبدیل  LH,HLباندهای در اطالعات از تصادفی کپی هشت [1] در

 بازیابی قابل اطالعات درصد  40نویز با که شده جاسازی 21گسسته موجک

 .است

 تبدیل از که شده پیشنهادCDMA  نگارینهان الگوریتم یک [10] در

 از پس طرح این در .کند می استفاده 23آرنولد تبدیل و 22سطحی دو موجک

                                                           
21 . Discrete-wavelet Transform 
22 . 2-level DWT 
23 . Arnold Transform 
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 بازیابی قابل اطالعات درصد، 50 نویز مالاع سپس و اطالعات جاسازی

 این عملکرد متفاوت، محتوای با تصاویر در که است این مشکل اما .است

 منطق و 24سطحی سه موجک کارگیریه ب با  [11] در .یابد می تغییر طرح

 اطالعات قابل درصد  20نویز اعمال با اطالعات، جاسازی برای 25فازی

 .یابدمی کاهش دسیبل  20میزان تا 26نویز به سیگنال نسبت اما .بود بازیابی

 تصادفی مجموعه چهار جاسازی با شده ارائه [12] در که دیگر روش

 قابل اطالعات درصد،  70نویز  اعمال با و ثابت مکان چهار در اطالعات

 اطالعات، آشکارسازی برای یعنی .باشدنمی کور گاریننهان اما بود بازیابی

 نگارینهان شده انجام تاکنون که تحقیقاتی در .است الزم مرجع تصویر

درصد  70 از بیشتر چگالی با نمک و فلفل نویز مقابل در تواندنمی تصویر

 .باشد مقاوم مرجع، تصویر وجود با حتی

 استفاده با .است شده استفاده اطالعات نگارینهان برای سودوکو از [13] در

 بازیابی برای برش درصد ار،نگنهان تصویرکپی از  1و  1×1 سودوکوی از

 از همچنین .است یافته افزایش درصد 94 تا شده مخفی تصویر از قسمتی

 شده استفاده نمک و فلفل نویز برابر در سازی مقاوم برای روش همین

 از قسمتی نگار، نهان از کپی 9 جاسازی و درصد 78 نویز میزان با که است

  .[14]هستند بازیابی قابل اطالعات

 یا برش اعمال با که است این [14] و [13]هایطرح محدودیتهای زا یکی

 شده اطالعات جاسازی از بخشی بازیابی به قادر تنها نمک، و فلفل نویز

 .نیست بازیابی قابل کامل بصورت شده نگارینهان تصویر و هستیم

 اطالعات، آشکارسازی که جهت است این دیگر محدودیت همچنین

 .است الزامی کوسودو جدول کد دانستن

نگاری در حوزه مکان و تبدیالت را یررسی خواهیم در بخش دوم مقاله نهان

شود. در بخش چهارم پیشنهادی ارائه می طرحکرد. سپس در بخش سوم 

گیری نتیجه بخش پنجم در ،گرددسازی طرح پیشنهادی بررسی مینتایج شبیه

 د.خواهد ش ارائهمقاله و در نهایت در بخش ششم منابع 

 نگاری در حوزه مکان و تبدیالتنهان  .2

 نگاری در حوزه مکاننهان .1.2

یک روش  27جاسازی نهان نگاری در حوزه مکان در اجزای تصویر پوشش

نگاری مبتنی بر حوزه مکان تعدادی سر راست است. معموال طرحهای نهان

                                                           
24 . 3-level DWT 
25 . Fuzzy logic 
26 . Peak-Signal-to-Noise Ratio(PSNR) 
27 .Cover 

کنند و مقادیر روشنایی این از پیکسلهای تصویر پوشش را انتخاب می

شوند که جاسازی می ینگارانتخابی را با توجه به بیتهای نهانپیکسلهای 

تصویر حاوی این پیکسلهای تغییر یافته است بنابراین  ،دهند. تصویرتغییر می

برای استخراج یا آشکارسازی  .کندنگار را حمل میاطالعات نهاناز این پس 

رحله نگار جاسازی شده معموال همان پیکسلهای استفاده شده در منهان

نوع نگار شده انتخاب شوند. سپس بر اساس جاسازی باید از تصویر نهان

آوری تواند آشکار شود. با جمعبیت حمل شده داخل هر پیکسل می روش،

نهان نگار مخفی شده  ،تمام بیتهای استخراج شده یا تمام نتایج آشکار شده

 آید. بدست می

نگار برای جاسازی نهان این روشها سریع و ساده هستند و ظرفیت باالیی

نگار کوچک کنند. مزیت دیگر این روشها این است که یک نهانفراهم می

نگارها تواند چندین بار جاسازی شود به طوری که امکان حذف تمام نهانمی

نگارهای بازمانده تکی بنابراین حتی نهان با هر نوع حمله خیلی پایین است.

      با این حال روشهای حوزه مکان ممکن است نیازها را برآورده کند.

د در مقابل نویز یا حمالت فشرده سازی با اتالف نجات یابند. یکی نتواننمی

 28نگار داخل بیتهای با ارزش کمترحوزه مکان این است که نهان روشهایاز 

(LSB) شود. تصویر ورودی ابتدا با روشاز تصویر میزبان جاسازیLSB 

نگار ای سمت راست هر پیکسل با بیتهای نهانشود. سپس بیتهباینری می

مقادیر پیکسل باینری تغییر یافته در پایان شوند و می ورودی جایگزین

 .[4]شونددوباره به مقادیر پیکسل دهدهی تبدیل می

 تبدیالتنگاری در حوزه نهان .1.1

نگار تبدیالتی مانند نهان جاسازینگاری حوزه تبدیالت، قبل از در نهان

، تبدیل موجک گسسته، 30، تبدیل کسینوسی گسسته21یه گسستهتبدیل فور

و تبدیل تجزیه مقادیر  32، کانتورلت31تبدیل موجک پیچیده درختی دوتایی

. شونداستفاده میدر تصویر میزبان برای تولید ضرایب دامنه تبدیالت  33تکی

آید. فاکتور نگاری شده با تغییر این ضرایب تبدیالت بدست میتصویر نهان

حساسیت  34سیستم بینایی انسان به صورتی که مت، با تغییر ضرایبمقاو

دو تبدیل کسینوسی  ادامهدر  .[15] یابدافزایش می داشته باشد،کمتری به آن 

                                                           
28 . Least Significant Bits 
29 . Discrete-Fourier Transform(DFT) 
30 . Discrete-Cosine Transform(DCT) 
31 . Dual tree complex wavelet transform (DTCWT) 
32 . Contourlet Transform(CT) 
33 . Singular Value Decomposition(SVD) 
34 . Human Visual System(HVS) 
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اند گسسته و موجک گسسته که در طرح پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته

 شود.بررسی می

 تبدیل کسینوسی گسسته .2.2.1

گسسته یک تکنیک مبتنی بر بلوک است. روش مبتنی بر تبدیل کسینوسی 

با استفاده از این تبدیل تصویر به سه باند فرکانسی تقسیم خواهد شد. نواحی 

تبدیل  (FH)و فرکانس باال (FM)، فرکانس متوسط(FL)فرکانس پایین

 نشان داده شده است. «2شکل»در کسینوسی گسسته 

 

 

 

 

 

 DCTنواحی تبدیل  :2شکل 

بخش یزرگی از انرژی تصویر تبدیل شده را حمل   (FL)ضرایب در نواحی

شامل حداقل مقدار انرژی هستند.  (FH)کنند. در حالی که ضرایب در می

به  (2(و)1)معادله مستقیم و معکوس دو بعدی تبدیل کسینوسی گسسته در 

 .ترتیب آورده شده است

 
(1)  

 

(2) 
 

 و ستمقادیر پیکسل دامنه مکان اg(x,y) در این معادالت  که

G(U,V)  ضریبDCT است. سایز بلوک با ضرایب m وn وα  به صورت

 زیر محاسبه شده است.

(3)  

 

ضرایب میانی زیر باندها از تبدیل کسینوسی گسسته معموال برای جاسازی 

نگار و اجتناب از تغییرات بخشهای بصری مهم تصویر که همان نهان

 ،یرند. عالوه بر اینگفرکانسهای پایین است، مورد استفاده قرار می

نگاری مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته مقاومت بیشتری در سیستمهای نهان

مقابل فشرده سازی دارند. اشکال روشهای مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته 

این است که اگر تصویر اصلی خراب شود حالت برگشت ناپذیری آن به 

 .[16] زیابی کردتوان اطالعات را به دقت باگونه ای است که نمی

 تبدیل موجک گسسته .2.2.2

تبدیل موجک گسسته یک ابزار قدرتمند ریاضی است که در کاربردهای 

گیرد. مختلفی از جمله پردازش و تجزیه تصویر بسیار مورد استفاده قرار می

های چند مقیاسه از تبدیل موجک که ویژگیهای عمومی و محلی یک توانایی

ا به ابزار کارآمدی در پردازش تصویر و در کند، آن رسیگنال را برجسته می

 نگاری تبدیل کرده است.نرم افزارهای نهان

کند. تصویر را به چهار باند از فرکانس مختلف تقسیم می ،تبدیل موجک

بخش تقریب  این چهار باند به صورتبینیم می «3شکل»همانطور که در 

و جزئیات  K(LH(، جزئیات عمودی HL)K(، جزئیات افقی LL)K(تصویر

به سطح تجزیه می کند.  Kکه در آنها  نشان داده شده است K(HH(مورب 

 این فرآیند را می توان بارها و بارها در بخش تقریب اعمال کرد. 

 

 

 

 

 

 تجزیه تصویر با استفاده از تبدیل موجک  :3شکل 

تر آسیب پذیری بیشتری در کاربردهای نهان نگاری سطوح تجزیه پایین

تری نسبت به سطوح تجزیه پایین غییرات تصویر دارند چون انرژینسبت به ت

 :به صورت زیر تعریف می شود (4) یژباالتر دارند. انر

(4)  

K سطح تجزیه است، KI کند وبه ضرایب زیر باندهای مربوطه اشاره می 

KN  وKM باشد. با مقایسه انرژی زیرباندها در همان ابعاد زیر باندها می

توان دید که انباشت می LL3,HL3,LH3(HH,3(مثال سطح به عنوان 

به طور قابل توجهی بیشتر از  KHLانرژی در ضرایب جزئیات افقی یا همان 

ضرایب عمودی و مورب است. بنابراین زیرباند افقی در مقابل تغییرات 

. به عبارت دیگر حتی اگر تقریب تصویر دارای باالترین استتر تصویر مقاوم

تصویر اصلی باشد با جاسازی نهان نگار در این بخش بخش از انرژی 

یابد. بنابراین به منظور دستیابی به حفظ کیفیت کیفیت تصویر کاهش می

توان به عنوان بهترین منطقه برای تصویر، زیرباند افقی در هر سطح را می
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از مزایای تیدیل موجک این است که  جاسازی نهان نگار انتخاب کرد.

کند و استاندارد فشرده سان را بهتر از تبدیالت دیگر مدل میسیستم بینایی ان

  .[17] و [4] سازیی تصویر بر پایه تبدیل موجک است

 

 نگاری پیشنهادیطرح نهان  .3

یک جدول سودوکو شامل یک شبکه سطری ستونی از سلولهاست که به 

N  ناحیهN  شده و با مجموعه ای از سمبلهای متمایز پر سلولی بخش بندی

یکی از ویژگیهای جدول سودوکو این است که محدودیتهای  شود.می

سودوکو موجب پراکنده شدن سمبلها یا اعداد به صورت یکنواخت و عادالنه 

شود. از ویژگیهای دیگر سودوکو راه حل منحصر بفرد در سرتاسر جدول می

در طرح پیشنهادی از جدول سودوکوی کالسیک که یک جدول  آن است.

مزیت این روش در این است که اطالعات به  فاده شده است.است ،است 1×1

بلکه با توجه به نوع شوند طور متمرکز در یک ناحیه از تصویر دخیره نمی

 گردند.جدول سودوکو اطالعات در تمام تصویر پراکنده می

که از تصاویر پیکسل  512×512با ابعاد در این طرح ما از تصویر فلفل 

باشد به عنوان تصویر ار پردازش تصویر برنامه متلب میجعبه ابزاستاندارد در 

  نگار استفاده کردیم.میزبان و از تصویر میمون به عنوان تصویر نهان

ccبا ابعاد میزبانتصویر  nm  تگار را نیز با ابعاد و تصویر نهان

ww nm گیریم که ر میظرا در نm  وn  به ترتیب ارتفاع و عرض تصاویر

نگار در تصویر میزبان باید مطابق با راه حل هستند. برای جاسازی تصویر نهان

توزیع گردد.  میزباننگار در تصویر تصویر نهان ،انتخابی جدول سودوکو

ناحیه  1هر جدول سودوکو شامل  نشان داده شده، «4شکل»همانطور که در 

 81باشد بنابراین در جدول سودوکو ل میسلو 1است و هر ناحیه شامل 

بدست  (6( و )5) سلول وجود دارد. اندازه سطر و ستون هر ناحیه مطابق با

 .[14] و [13] آیدمی

(5) 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول سودوکوی انتخابی در طرح پیشنهادی و نمایش ناحیه و  :4شکل 

 سلول در جدول سودوکو

کنیم که در آن استفاده می (7)نگار از برای مشخص کردن اندازه نهان

orgwنگار اصلی و نهانtwنگار تغییر سایز یافته است.نهان 

(7) 

نگار پس از اعمال فرمول تغییر سایز، بنابراین ابعاد هر ناحیه تصویر نهان 

پیکسل خواهد  56×56نگار و ابعاد هر سلول تصویر نهان پیکسل 168×168

کنیم و گذاری میشماره «5شکل»نگار را مطابق با هر سلول تصویر نهان شد.

س بر اساس جدول سودوکوی انتخابی هر سلول را در محل مربوط به سپ

 .«6شکل»دهیمخودش قرار می

1 2 3 

4 5 6 

7 8 1 

 نگارگذاری تصویر نهانشماره نحوه :5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 نگار بهم ریخته بر اساس جدول سودوکوتصویر نهان : 6شکل 

1 2 4 7 5 3 1 6 8 
7 6 1 4 1 8 3 5 2 
3 8 5 6 1 2 7 4 1 

6 5 3 2 7 1 4 8 1 
4 7 1 8 6 1 2 3 5 
8 1 2 5 3 4 6 1 7 

5 3 8 1 4 7 1 2 6 
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2 4 7 1 8 6 5 1 3 
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نگاری با استفاده از تبدیل فرآیند نهان .1.2

 در طرح پیشنهادی دو بعدی هکسینوسی گسست
توضیح  2.2.1که در  با استفاده از تبدیل کسینوسی گسستهدر این قسمت 

که از این پس آن را  «6شکل» دهیم.داده شد، طرح پیشنهادی اول را ارائه می

یک تصویر باینری است بنابراین در جدول نامیم، تصویر بخش بندی شده می

اینری پشت سر هم قرار داده و یک رشته سودوکو تمام اعداد را به صورت ب

تصویر  ازنگار در مرحله جاسازی نهان کنیم.باینری از اطالعات ایجاد می

گیریم و تصویر میدو بعدی تبدیل کسینوسی گسسته بخش بندی شده 

بلوک یک بیت از کنیم و در هر تقسیم می 8×8بدست آمده را به بلوکهای 

دو بعدی سپس تبدیل کسینوسی گسسته  دهیم.رشته اطالعات را قرار می

در ضرایب، تصویر از حالت باینری خارج گیریم. به دلیل تغییر معکوس می

شود. سپس این اطالعات را در بیت شده و به یک تصویر دو بیتی تبدیل می

را در بیت اول تصویر تصویر بخش بندی شده و  میزباندوم و سوم تصویر 

 .دهیممیقرار میزبان 

نگار نگار، بیتهای دوم و سوم از تصویر نهانله آشکارسازی نهاندر مرح

شده را جدا کرده و تصویر بدست آمده از بیتهای دوم و سوم را به بلوکهای 

گیریم کنیم. از هر بلوک تبدیل کسینوسی گسسته دوبعدی میتبدیل می 8×8

ت کنیم. اطالعات را از حالو سپس اطالعات را به صورت باینری جدا می

گردانیم و با کمک جدول سودوکوی بدست باینری به جدول سودوکو باز می

نگار شده، تصویر میمون را به آمده و جداسازی بیت اول از تصویر نهان

در این روش ما از تصویر مرجع در مرحله  کنیم.صورت کامل بازیابی می

ا توجه به بباشد. گاری کور مینآشکارسازی استفاده نکردیم و در نتیجه نهان

آید، چنانچه برش و یا نویز تصویر میمون بدست می 1اینکه در آشکارسازی 

توان تصویر میمون را به صورت نگار شده اعمال گردد میروی تصویر نهان

 قابل قبولی استخراج نمود.

نگاری با استفاده از تبدیل فرآیند نهان .1.1

 گسسته دو بعدی در طرح پیشنهادی موجک
توضیح  2.2.2استفاده از تبدیل موجک گسسته که در با در این قسمت 

تصویر بخش بندی شده یک  دهیم.داده شد، طرح پیشنهادی دوم را ارائه می

تصویر باینری است بنابراین در جدول سودوکو تمام اعداد را به صورت 

 کنیمباینری پشت سر هم قرار داده و یک رشته باینری از اطالعات ایجاد می

کنیم و آن را تصویر میزبان بیت از تصویر میزبان را جدا می 7در این طرح 

 56×56سلول  81سپس تصویر میزبان تغییر یافته را به  نامیم.می تغییر یافته

. گیریمپیکسلی تقسیم کرده و از هر سلول جداگانه تبدیل موجک گسسته می

و  عدد نسبت داده شده در جدول سودوکو به این سلول را به صورت باینری

سپس از تصویر بدست  دهیم.قرار می افقی تبدیل موجک زیرباندبا تکرار در 

آمده تبدیل موجک گسسته معکوس گرفته و تصویر بدست آمده را  در محل 

کنیم و سپس سلول تکرا می 81این کار را برای هر  دهیم.خودش قرار می

ده و را در بیت کم ارزش تصویر میزبان قرار داتصویر بخش بندی شده 

 آوریم.نگاری شده را بدست میتصویر نهان

نگاری شده را جدا کرده و به بیت تصویر نهان 7در مرحله آشکارسازی 

    آوریم و دوباره از هر کدام تبدیل موجک در می 1×1صورت بلوکهای 

از زیر باند افقی تبدیل موجک عدد سلول متناظر را استخراج کرده  گیریم.می

با بدست آوردن جدول  کنیم.ا تا حد ممکن کامل میو جدول سودوکو ر

 1نگاری شده سودوکو و تصویر جداسازی شده از بیت یکم تصویر نهان

در این روش ما از تصویر مرجع در  کنیم.تصویر میمون را جداسازی می

 باشد.گاری کور مینمرحله آشکارسازی استفاده نکردیم و در نتیجه نهان

ه صورت کامل بدست آید در صورت اعمال نویز یا چنانچه جدول سودوکو ب

 .استفاده کرد نگاردیگر برای ترمیم تصویر نهانهای سلولاز توان برش می

 

 سازی طرح پیشنهادی هنتایج شبی .4

نگاری شده از معیارهای و ارزیابی تصویر نهان جهت بررسی طرح پیشنهادی

در این معادالت  .کنیمشده استفاده میبه آن اشاره  «1جدول»ارزیابی که در 

I(i,j)کند و ، تصویر اصلی را معرفی میIw  تصویر نهان نگاری شده و ابعاد

 (8از )نگار استخراج شده گیری صحت نهاناندازهجهت  است. N×Mتصویر 

 DBدر این معادله  .کنیماستفاده می شود،نامیده می 35نرخ خطای بیتی که

تعداد کل  NBست رمزگشایی شده و تعداد بیتهایی است که به صورت نادر

 .نگار اصلی استبیتهای نهان

(6) 

 

 

                                                           
35 . Bit Error Rate 

NB

DB
BER 
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 نگاری شده: ارزیابی کیفیت تصویر نهان1 جدول

 معادله معیار ارزیابی

 (MSE) 36میانگین مربعات خطا    
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نگاری با نتایج شبیه سازی طرح نهان .1.2

 استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته

پس از اعمال نویز  نگاریتصاویر نهانبیان شد  3.1با استفاده از روشی که در 

نشان داده  «8شکل» و «7شکل»فلفل و نمک و ایجاد برش روی تصویر، در 

 شده است. خالصه «2جدول»نتایج طرح پیشنهادی در و شده 

 نگاری شده: معیارهای ارزیابی تصویر نهان2 جدول

 معیار ارزیابی

نتایج برای نویز 

فلفل و نمک با 

 درصد75چگالی 

نتایج برای برش 

 درصد  63

 0.0516 0 (MSE)میانگین مربعات خطا 

 نسبت دامنه سیگنال به نویز

(PSNR) 
 دسیبل 51/36 دسیبل 51/36

 0 0 (IF)وفاداری

 0.0833 0 (BER)نرخ خطای بیتی

 

 

 

 

 

 

درصد و استخراج  75با چگالیمراحل اعمال نویز فلفل و نمک  : 7شکل 

 نگار نهان

                                                           
36 . Mean Square Error  
37 . Image Fidelity 

 

 

 

 

 

 نگار درصدی و استخراج نهان 63مراحل اعمال برش  : 8شکل 

نگاری با نتایج شبیه سازی طرح نهان .1.1

 گسسته موجکاستفاده از تبدیل 

با استفاده از  طرح پیشنهادی بیان شد نتایج 3.2با استفاده از روشی که در 

شبیه سازی پس از خالصه شده است.  «3جدول»در  تبدیل موجک گسسته

 نشان داده شده است. «1شکل»برش روی تصویر، در  اعمال

 نگاری شده: معیارهای ارزیابی تصویر نهان3 جدول

 معیار ارزیابی

نتایج برای نویز 

فلفل و نمک با 

 درصد65چگالی 

نتایج برای برش 

 درصد  66

 0.158 0 (MSE)میانگین مربعات خطا 

 نسبت دامنه سیگنال به نویز

(PSNR) 
 دسیبل 16/31 دسیبل 16/31

 0 0 (IF)وفاداری

 0.3 0 (BER)نرخ خطای بیتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاردرصدی و استخراج نهان 66مراحل اعمال برش  : 1شکل 
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ایم نگاری استفاده کردهبرای نهان در این طرح که از تبدیل موجک گسسته

دهد اما برای نویز درصد نتایج خوبی را نشان می 86اگرچه در مقابل برش 

اگرچه با . باشیمکارآمدتری می فلفل و نمک نیازمند اعمال روش حذف نویز

نگار درصد تصویر نهان 65اعمال نویز فلفل و نمک با چگالی نزدیک به 

 ن نویز در آن زیاد است.شود، اما میزااستخراج می

 طرحهای پیشنهادی تحلیل نتایج .1.1

    تصویرPSNR  شویم که میزانبا مقایسه دو طرح پیشنهادی متوجه می

با استفاده از تبدیل موجک گسسته افت پیدا کرده اما  نگاری شدهنهان

که از طرح پیشنهادی  در مقایسه بااین طرح در مقابل درصد برش باالتر 

اما  .عملکرد بهتری دارد ،کرداستفاده می وسی گسستهاز تبدیل کسین

نمک با  و مقاوم بودن تبدیل کسینوسی گسسته در مقابل نویز فلفل

است.  مقابل نویزدرصد نشان دهنده عملکرد بهتر این تبدیل  75چگالی 

با طرح پیشنهادی  قبلینگاری نهان هایای از طرحمقایسه «4جدول»در 

 آورده شده است.

با طرح پیشنهادی در مقابله  نگاریهای نهانطرح سایر : مقایسه عملکرد4 جدول

  و نویز فلفل و نمک با حمالت برش

مقایسه 

 عملکرد
 میزان برش

میزان چگالی 

نویز فلفل و 

 نمک

نگارتعداد نهان  

نگار کور نهان

 و غیر کور

 هایسایر طرح

 پیشنهادی
75%-50%  70%-10%  

از  کپی 5تا  1

رای ب نگار نهان

 8تا  1برش و 

 ارنگاز نهان کپی

 برای نویز

 ترکیب نهان

ر نگار کور و غی

 کور

طرح 

 پیشنهادی
86%  75%  

از نهان  کپی 1

 نگار
نگار کورنهان  

 گیرینتیجه .5

تال با نگاری تصاویر دیجینهانمقاوم سازی در این مقاله طرح جدیدی برای 

با  ل و نمک ارائه شد.استفاده از جدول سودوکو در مقابل برش و نویز فلف

استفاده از ویژگیهای سودوکو مانند پراکنده بودن اطالعات در جدول و 

گیری از مزایای منحصربفرد بودن راه حل جدول سودوکو و همچنین بهره

نگاری در حوزه تبدیالت مانند مقاومت در برابر حمالت و اعمال نویز، نهان

  نگاری دست یافتیم.هاندر مقاوم سازی طرح ن به نتایج قابل قبولی
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