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چكيده
 روش. استفاده میشود،در روشهای نهاننگاری تطبیقی از ایده ظرفیت جاسازی متغیر در نواحی تصویر با توجه به یکنواخت یا لبه بودن آنها
 انتخاب پیکسلهای مناسب برای جاسازی و جاسازی در آنها با استفاده از روش: یک روش تطبیقی است که دو مرحله اصلی داردALSBMR
 دو کلید توافقی میان فرستنده و گیرنده برای مشخص نمودن زاویه چرخش بالکها و انتخاب مسیر جاسازی استفاده، در این روش.LSBMR
. در روش اصلی این کلیدها بدون هیچ مالک و معیار مشخص و بهصورت تصادفی توسط فرستنده انتخاب و به اطالع گیرنده میرسدد.میشود
) و الگدوریتمGA(  انتخاب کلید بهعنوان یک مسئله بهینهسازی مدل شدده اسدت و از دو الگدوریتم بهیندهسدازی ننتیدک،در روش پیشنهادی
 برای بررسی بیشتر از دو تداب برازنددگی اخدتالی بدین.) برای یافتن کلیدهای بهینه استفادهشده استTLBO( یادگیری-بهینهسازی آموزش
 نتدایج نشدان.تصویر میزبان و نهاننگاری شده و همچنین اختالی هیستوگرام تصویر میزبان و تصویر نهاننگداری شدده اسدتفاده شدده اسدت
 با توجه به اینکه تمدام روشهدای. کیفیت و امنیت تصویر نهاننگاری شده در روش پیشنهادی نسبت به روش پایه بهبود یافته است،میدهد
 هوشمند کردن فرآیند انتخاب این کلیدها میتواند به بهبود عملکرد روشهای نهاننگاری موجدود،نهاننگاری نیاز به کلیدهای جاسازی دارند
.کمک کند
یادگیری- الگوریتم بهینهسازی آموزش، الگوریتم ننتیک، نهاننگاری تطبیقی، نهانکاوی، نهاننگاری:كليد واژهها

Improving Adaptive Steganography Performance with Intelligent Embedding
Key Selection Using Optimization Algorithms
V. Sabeti1*
*Assistant Professor, Alzahra University, Tehran, Iran
(Received: 00/00/2019; Accepted: 00/00/2020)

Abstract
Adaptive steganography methods use variable embedding capacity according to the uniformity or edges of image
areas. ALSBMR is an adaptive method with two main stages: Selecting suitable pixels, and embedding them using
the LSBMR method. This method utilizes two adaptive keys between the sender and the receiver to determine the
block rotation angle and select the embedding path. In the original method, the keys are randomly selected by the
sender with no specific criteria and then sent to the receiver. The proposed method models key selection as an
optimization problem and uses Genetic Algorithm (GA) and Teaching-Learning-Based Optimization (TLBO) to find
the optimal keys. Two fitness functions are used to further evaluate the difference as well as the histogram
difference between the cover and stego images. The results show that the image embedded with the proposed
method has improved quality and security compared to the base method. Since all steganography methods require
embedding keys, intelligent key selection can improve the performance of existing steganography methods.
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 -1مقدمه
با پیشرفت در فناوری ارتباطات دیجیتال و رشد قدرت کدامییوتر
در ذخیرهسازی ،اختالالت در تضمین حفظ حریم شخصی افدراد
بهطور فزایندهای به یک چالش تبدیل شده است .بدا ورود دوران
دیجیتال و استفاده عمومی از اینترنت و ایمیل برای تبادل افکار،
امنیت اطالعات منتقلشده از یک کانال باز به یک مسئله اساسی
تبدیل شده و بنابراین محرمانه بدودن و یکیدارچگی دادههدا بدرای
محافظت در برابر دسترسی و استفاده غیرمجاز ،مدورد نیداز اسدت.
این مسئله باعث رشد تحقیقات در زمینه پنهدانسدازی اطالعدات
شده است .تاکنون روشهدای مختلفدی بدرای حفاظدت از حدریم
خصوصی مورد بررسی و توسعه قدرار گرفتده اسدت .رمزنگداری و
نهاننگاری دو روش محبوب در این زمینه هستند .رمزنگاری اغلب
برای محافظت از محرمانه بودن اطالعات از طریق ناخواندا کدردن
پیامها استفاده میشود .بااینحال ،پیدامهدای غیرقابدل تشدخیص
ممکن است سوءظن حریف را افزایش دهند و احتمداالا منجدر بده
نابودی این روش ارتباطی شوند [.]1
در نهاننگاری آنچه که مهم است ،پنهان نگاه داشدتن وجدود
اطالعات یا ارتباطات است .هرگاه دشدمن از وجدود اطالعدات یدا
ارتباطات مطل شود ،نهاننگاری شکست خورده است .بهطورکلی
نهان نگاری فرایند جاسازی پیام از پیش تعیینشده در یک رسانه
میزبان به روشی است که کاهش کیفیدت را بده حدداقل برسداند.
رسانه میزبان میتواند یک تصویر ،صوت ،ویدیو و یدا مدتن باشدد
[.]2
روشهددای نهدداننگدداری در تصدداویر بددر اسددا ذات فرآینددد
جاسازی به دو حوزه مکان و تبدیل تقسدیمبنددی مدیشدوند .در
حوزه مکان ،داده محرمانه بهصورت مستقیم در مقدار پیکسدلهدا
جاسازی میشود که دو روش  LSBو  PVDاز روشهای پایده در
این حوزه هسدتند [ .]7 -1از طدری دیگدر ،در حدوزه تبددیل یدا
فرکانس ،ضدرایب تبددیل بیدتهدای پیدام محرمانده را نگهدداری
میکنند .روشهای نهداننگداری در ضدرایب  ]11[ DCTو DWT
[ ]11در این دسته قرار میگیرند.
مالک دیگر برای دستهبندی روشهدای نهدان نگداری ،نحدوه
تعیین ظرفیت جاسازی هر پیکسل است .هر الگوریتم نهان نگاری
به دو روش میتواند ظرفیدت جاسدازی هدر پیکسدل از تصدویر را
مشدخص کددرده و داده مددوردنظر را در آن جاسددازی کنددد .بددراین
اسا  ،الگوریتمهای نهان نگاری را میتوان بده دو دسدته تقسدیم
کرد :روشهای غیرتطبیقی ،روشهای تطبیقی.
در روشهای غیرتطبیقی ،ظرفیت جاسازی هر پیکسل ثابدت
است و به نواحی اطرای آن پیکسدل تدوجهی نمدیشدود .در ایدن
روشها بدون توجه به ویژگیهدای سیسدتم بیندایی انسدان ،داده
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جاسازی شده در کل تصویر توزی میشود و تفاوتی میان ندواحی
مختلف تصویر قائل نمیشوند .روشهای ایدن گدروه بدا دو هددی
مختلف ،ظرفیت پیکسلها را مشخص میکنند .هدی تعددادی از
آنها  ،ظرفیت جاسازی زیاد و کیفیت تصدویر قابدل قبدول اسدت.
بیشترین ظرفیت جاسازی در روشهای این گروه 7 ،بیدت در هدر
پیکسل است ،درحالیکه کیفیت تصویر در حد قابل قبول (بداالتر
از  ) 01dbبماند .هدی گروه دیگر ،کارایی جاسازی باال با تغییرات
اندک در تصویر است .این روشها بر روی حداقل کردن تغییدرات
تصویر در زمان جاسازی مقدار نسبتاا کمی از پیدام تمرکدز دارندد
(بهطور نرمال دو بیت یا کمتر) .کارایی جاسازی بهعندوان نسدبت
بین تعداد بیت جاسازیشده به مقدار تغییرات ایجادشده تعریدف
میشود .روش  ]7[ LSBMRدر این گروه قرار دارد.
دسته دوم ،روشهای تطبیقی است که ظرفیت هر پیکسل با
توجه به پیکسلهای همسایه مشخص میشود .با توجه به در نظر
گرفتن سداختار محلدی تصدویر در تعیدین ظرفیدت هدر پیکسدل،
ظرفیت جاسازی کلی تصویر با توجه به ویژگدیهدای آن متفداوت
است .این روشها مطدابق ویژگدی سیسدتم بیندایی انسدان عمدل
میکنند .ایده اصلی این روشها جاسدازی بیشدتر در ندواحی لبده
تصویر و جاسازی کمتر در ندواحی یکنواخدت تصدویر اسدت .ایدن
روشها پس از شناسایی نواحی مناسب جاسازی و تعیین ظرفیت
هر پیکسل ،دنبالده داده محرمانده را در حدوزه ،بسدتر و بده روش
موردنظر جاسازی میکنند .گیرنده باید بتواند نواحی که فرستنده
در آن داده جاسازی کرده است را بهدرستی شناسایی کند تا داده
جاسازیشده را بهصورت کامل از آن اسدتخرا کندد .بسدیاری از
تحقیقات اخیر بر روی روشهای تطبیقی انجام شده است .تدالش
برای پیدا کردن نواحی مناسب برای جاسازی داده با هدی تولیدد
تصویر نهان نگاری شده با کمترین انحرای [ ]12وکنترل ظرفیدت
جاسددازی براسددا

ویژگ دیهددای تصددویر [ ]17نموندده ای از ایددن

تحقیقددات اسددت .اسددتفاده از فرآینددد جاسددازی مبتنددی بددر لبدده
[ ]10 -10نیز یکی از ایده های مهم در این حوزه است.
روشهای یادگیری ماشین به صدورت موفقیدت آمیدزی بدرای
کاربردهای مختلف پردازش تصویر در گذشته استفاده شده است.
بددا تنظددیم روشهددای یددادگیری ماشددین و اسددتفاده از خاصددیت
پیشگویی هوش مصنوعی ،میتوان کمک گرفت تا داده بیشتری با
انحرای کمتر در تصدویر میزبدان جاسدازی کدرد [ .]13الگدوریتم
ننتیک بهعنوان ابزاری برای حل مسائل جستجو و بهینهسازی در
طراحی یک مدل نهاننگاری تصدویر اسدتفاده شدده اسدت [.]14
شددبکههددای عصددبی [ ]11و الگددوریتم  ]21[ PSOنیددز از دیگددر
روشهای یادگیری محبوب هستند کده بدرای بهبدود شدفافیت و
ظرفیت استفاده شده است [.]1
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یکددی از روشهددای تطبیقددی کدده بهبددود مددرثری نسددبت بدده
روشهای ابتدایی مانندد  LSBMو  LSBMRداشدته اسدت ،روش
 ALSBMRاست [ .]7این روش یکی از روشهای تطبیقی اسدت،
که طبق مطالعات انجامشده ،در پنهان کردن اطالعدات محرمانده
موفق عمل کرده است .هدی اصلی در این مقاله ،شناسایی نقطده
ضعف این روش و بهبود آن با استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی
است .در اجرای مراحل روش  ،ALSBMRدو کلید تدوافقی میدان
فرستنده و گیرنده برای مشخص نمودن زاویه چرخش بالکهدا و
انتخاب مسیر جاسازی استفاده میشود که این کلیدها بدون هیچ
مالک و معیار مشدخص و بده صدورت تصدادفی توسدط فرسدتنده
انتخاب و به اطالع گیرنده رسانده میشدود .در روش پیشدنهادی،
انتخاب کلید بهعنوان یک مسئله بهینهسازی مدل شده است و از
دو الگددوریتم بهینددهسددازی ننتیددک و الگددوریتم بهینددهسددازی
آموزش -یادگیری ( )TLBOبرای یافتن کلیدهای بهینه اسدتفاده
شده است .با توجه به اینکه تمام روشهای نهداننگداری نیداز بده
کلیدهای جاسازی دارند ،هوشدمند کدردن فرآیندد انتخداب ایدن
کلیدها میتواند به بهبود عملکرد روشهای نهاننگاری کمک کند.
در ادامه ،در بخش دوم بهطور مختصر روشهدای  LSBMRو
 ALSBMRبهعنوان روشهای پایده بررسدی مدیشدوند و سدیس
الگوریتم روش پیشنهادی بهصدورت کامدل معرفدی مدیشدود .در
بخددش سددوم ،نتددایج ارزیددابی روش پیشددنهادی بددا دو الگددوریتم
بهینهسازی و دو تاب برازندگی مختلف و برای دو مجموعه تصویر
آزمون بررسی میشود .در بخش چهارم نتیجهگیری نهدایی ارائده
میشود.

روش جاسازی در دو پیکسل بهصورت همزمدان انجدام مدیشدود.
پیکسلهدای تصدویر میزبدان هسدتند کده
فرض کنید و
در آنهدا جاسدازی شدوند و دو
و
بناست دو بیت داده
پیکسل حاصل از این جاسازی در تصویر نهاننگاری شده بدا و
نشان داده شود .جاسازی به نحوی انجام میشود کده بیدت
پیام برابر  LSBپیکسل در تصویر نهاننگاری شده باشدد و
باشد .تداب موردنیداز
 ،تابعی از دو پیکسل و
بیت
):
باید دو شرط زیر را داشته باشد (
()1
()2

)
)

(

)

(

(

)

)
(

(
(

)

 lو  nدو عدد صحیح هستند که ورودیهای تاب مدیباشدند.
جایگزین آنها میشدوند .دو
و
برای استفاده از این تاب
شرط باال به این دلیل الزامی است که ممکدن اسدت پیکسدل اول
نیاز به تغییر داشته یا نداشته باشد .در هر دو صورت بایدد بتدوان
انتخابی انجام داد که به روش موردنظر داده قابلاسدتخرا باشدد.
تاب زیر این ویژگی را دارد:
)

()7

⌋ (⌊ ⁄

(

)

الگوریتم این روش در شکل ( )1نمایش داده شدده اسدت .در
این روش تعداد تغییرات موردنیاز برای جاسدازی یدک بیدت داده
برابر  1/730میشود ،درحالیکه این معیار در روش  LSBMبرابدر
 1/0است.

 -2روش تحقيق
روشهای جاسازی در بیت کمارزش از سدادهتدرین و رایدجتدرین
روشهای نهاننگاری هستند .روش  LSBMیکی از ایدن روشهدا
است .در این روش ،در صورت تطابق بیت داده با بیدت کدمارزش
پیکسل ،تغییری در پیکسدل ایجداد نمدیشدود .در صدورت عددم
تطابق ،مقدار پیکسل بهصورت تصادفی کاهش یا افزایش مییابد.
با توجه به وجود حمالت موفق برای کشف این روش ،بسدیاری از
محققان روشهایی برای بهبود امنیت این روش پیشنهاد کردهاند
که در ادامه دو روش که مبنای روش پیشنهادی هستند ،بررسدی
میشوند و سیس روش پیشنهادی معرفی می شود.
 -1-2روش LSBMR

هدی ایدن روش ،تغییدر روش  LSBMبده نحدوی اسدت کده
تغییرات کمتری در اثر جاسازی در تصدویر میزبدان ایجداد شدود
[ .]7این روش در ادامه  LSBMRنامگذاری شدده اسدت .در ایدن

شكل  .1الگوریتم جاسازی دو بیت
به روش

و

در دو پیکسل

و

LSBMR

 -2-2روش ALSBMR

یکی از مقاومتدرین روشهدای تطبیقدی ،روش  ALSBMRاسدت.
مزیت اصلی این روش ،استفاده از روش  ]7[ LSBMRدر مرحلده
جاسازی است که باعث افزایش مقاومت آن نسبت بده روشهدای
دیگر شده است .در این روش ابتدا تصویر میزبان به بالکهای بدا
تقسیمبندی میشود .مقدار از ابتدا بده صدورت
اندازه
یک ثابت تعیدین مدی شدود .هدر بدالک بدا یدک درجده تصدادفی
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{ }231،141،11،1چرخانده میشود .این درجه در ابتددا توسدط
یک کلید مشخص میشود .سیس تصویر بهدسدتآمدده پیمدایش
میشود و بردار سطری از روی آن ساخته میشود .ایدن بدردار
( تقسیم
به واحدهای جاسازی شامل دو پیکسل متوالی )
میشود.
حال باید یک حد آستانه مناسب برای مقدار تفاوت در بدالک
دوتایی یافت بهگونهای که پیام  Mدر بالکهای با مقددار تفداوت
بزرگتر از حد آستانه قابل جاسدازی باشدد .فدرض کنیدد ) (
زو پیکسلهایی است که قدر مطلق تفداوت آنهدا بدزرگتدر یدا
مساوی باشد.
()0

)

(

|

({

||)

 )0جاسازی به روش  LSBMRدر هر زو پیکسل مناسب
 )0اصالح مقدار زو پیکسلها (در صورت نیاز)
 )3برای هر بالک تصویر :تعیین درجه چرخش اولیه (با توجه به
) و چرخش بالک با درجه مخالف اولیه.
کلید توافقی
 )4تشکیل تصویر نهاننگاری شده

) (

حد آستانه بدین ترتیب محاسبه میشود:
| |

()0

|) (

|

{

اگر حد آستانه مسداوی صدفر شدود ،ایدن روش مشدابه روش
 LSBMRمددیشددود .حددال در مجموعدده زیددر بدده روش LSBMR
جاسدازی انجددام مددیشددود .ترتیددب انتخدداب واحدددهای جاسددازی
بهصورت تصادفی استBz × Bz .
()0

)

(

|

||)

({

) (

با توجه به اینکه در قسمت قبلی روش  LSBMRبدهتفصدیل
شرح دادهشده است ،از بیان مجدد آن در اینجا اجتناب میشدود.
ممکن است بعد از جاسازی مقادیر جدید خار از بازه [ 200و ]1
شود یا مقدار تفاوت جدید کمتر از حد آسدتانه باشدد .در ایدن
صورت نیاز به مرحله اصالح وجود دارد.
بعد از جاسازی داده ،تصدویر بدهدسدتآمدده بده بدالکهدای
 Bz ⨯ Bzتقسیمبندی شده و برخالی درجه استفادهشده در ابتددا
چرخانده میشود تا تصویر نهاننگاری شده نهایی تولید شود.

 -3-2روش پيشنهادی
هدی اصلی در این مقاله بهبود روش  ALSBMRبده عندوان یدک
روش تطبیقی است .به همدین دلیدل الگدوریتم روش ALSBMR
بهصورت دقیقتر بررسی میشود .برای درک بهتر ،در شدکل (،)2
الگوریتم این روش ترسیمشده است .بر اسدا ایدن شدکل ،روش
 ALSBMRشامل مراحل زیر است:
 )1بالک بندی تصویر میزبان (پارامتر  ،BZاندازه بالک ،یک ثابت
ورودی است)
 )2برای هر بالک تصویر :تعیین درجه چرخش (با توجه به کلید
) و چرخش هر بالک
توافقی
 )7تعیین حد آستانه (با توجه بهاندازه داده موردنظر)
 )0تعیین ترتیب جاسازی در زو پیکسلهای مناسب (با توجده
)
به کلید توافقی

شكل  .2الگوریتم

ALSBMR

تمام روشهای نهان نگاری ،در الگوریتم جاسازی خود به یک
یا چند کلید نیاز دارند .این کلیددها اغلدب اعددادی هسدتند کده
فرستنده و گیرنده بر روی آنها توافدق مدیکنندد .شدخص سدوم
(دشمن) با آگاهی از الگوریتم جاسدازی و بددون اطدالع از کلیدد،
قادر به استخرا پیام نیست .اما اگر کلیدی در الگوریتم جاسدازی
استفاده نشود ،شخص سوم به راحتی مدیتواندد داده را اسدتخرا
کند .یکی از کاربردهای کلیدها در الگوریتم جاسازی ،تعیین نحوه
توزی پیام در تصویر است .بهعبارتدیگر ،با کلید میتدوان مکدان
جاسازی داده را مشخص کرد .برای مثال در الگوریتم ،ALSBMR
 ،طبق توضیحات قبلی ،برای تعیدین درجده
و
دو کلید
چرخش هر بالک و تعیین ترتیب جاسدازی در زو پیکسدلهدای
منتخب استفاده میشود.
ایده روش پیشنهادی ،انتخاب کلیدهای الگوریتم
به نحوی است که بتوان نتایج بهتری کسب کرد .در این روش بدا
تغییر این دو کلید ،مدیتدوان مکدان جاسدازی داده را تغییدر داد.
مقادیر ممکن برای کلیدها ،مقادیر بسیار زیدادی اسدت کده پیددا
کردن بهترین مقدار را میتوان به شکل یک مسئله بهیندهسدازی
اسدت
و
مدل کرد .هدی نهایی یافتن مقادیری بدرای
که به ازای آنها کارایی الگوریتم جاسازی بهبدود یابدد .دو معیدار
رایج برای سنجش الگوریتمهای جاسازی امنیت در برابر حمدالت
(کشف ناپذیری) و کیفیدت تصدویر نهداننگداری شدده (مشداهده
ناپذیری) است که معیارهای مشخصی برای سنجش آنها وجدود
دارد.
ALSBMR

معیارهای کیفیت تصویر نهدان نگداری شدده مانندد  PSNRو
 ،MSEنشان دهنده تغییرات تصویر نهان نگداری شدده نسدبت بده
تصویر میزبان است .هرچه این تغییرات کمتر باشدد ،مقددار ایدن
معیارها بهتر است و تصویر نهان نگاری شده کیفیت بهتدری دارد.
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بهبود عملكرد روش نهاننگاری تطبيقی از طریق انتخاب هوشمندانه كليدهای جاسازی با استفاده از الگوریتمهای بهينهسازی؛ وجیهه ثابتی

از طری دیگر ،حمالت با استفاده از تغییرات ایجادشده در تصدویر
نهان نگاری شده قادر به کشف آنها هستند .بندابراین ،اگدر روش
جاسازی به نحوی باشد که برای جاسازی داده تغییدرات کمتدری
در تصویر میزبان ایجاد کند ،احتمال کشف آن روش کمتر اسدت.
بنابراین با کم کردن تغییرات تصویر نهاننگاری شدده نسدبت بده
تصویر میزبان ،میتوان به بهبود هر دو معیار موردنظر امیدوار بود.
بهعبارتدیگر ،اگر بتوان کلیدهایی یافت که بدا اسدتفاده از آنهدا
الگوریتم جاسازی با حدداقل تغییدرات در تصدویر میزبدان بتواندد
تصویر نهان نگاری شده را تولید کندد ،تصدویر نهداننگداری شدده
تولیدشده بیشترین کیفیدت و کمتدرین احتمدال کشدف در برابدر
حمالت موجود را خواهد داشت.
الگوریتم کلی روش پیشنهادی در شکل ( )7نشان داده شدده
است .مقایسه شکل ( )2و ( )7نشدان مدیدهدد کده تفداوت روش
پیشنهادی نسبت به الگوریتم اصلی  ،ALSBMRاضافه شدن یدک
مرحلدده مجددزا بددرای تعیددین کلی ددها اسددت کدده خروجددی ایددن
 ،در مرحله بعدی الگوریتم استفاده میشدود.
و
مرحله،
بنابراین فرستنده باید بعد از تعیین شدن این کلیدها ،آنهدا را در
اختیار گیرنده قرار دهد.
برای حل این مسئله بهینهسازی ،مدیتدوان از الگدوریتمهدای
مختلفی استفاده کرد .در ادامه نحوه انجام این گام بدا اسدتفاده از
الگوریتم بهینهسازی ننتیدک (بدهعندوان یدک روش بهیندهسدازی
قدیمی موفق) و الگوریتم بهینه سازی ( TLBOبه عنوان یک روش
بهینهسازی نسبتاا جدید و جذاب) شرح داده میشود.
 -1-3-2روش GA-ALSBMR

درصورتیکه در روش پیشنهادی برای انتخاب کلیدها از الگدوریتم
ننتیک استفاده شدود ،روش پیشدنهادی  GA-ALSBMRنامیدده
شده است.

کلیدها در بازه [ ]1،211میتواند باشد .الزم به ذکر است که تعداد
ننهای هر کلید میتواند به انتخاب فرستنده تغییر کند.
گام دوم ،تعیین تاب برازندگی یا تاب هدی مناسب اسدت .دو
هدی مختلف برای این مرحله در نظر گرفته شده است :کمتدرین
تغییر در تصویر میزبان و کمتدرین تغییدر در هیسدتوگرام تصدویر
میزبان .با توجه به اینکده از الگدوریتم بهیندهسدازی تدک هدفده
استفاده میشود ،یکی از این تواب میتواند بهعنوان تاب هدی در
نظر گرفته شود .بنابراین ،بر اسدا اسدتفاده از هرکددام از توابد
هدی ،یک روش پیشنهادی متفاوت وجود دارد.
در صورت استفاده از تداب هددی اول ،از آنجدا کده هددی از
بهینهسازی کلیدها ،یافتن مقادیری از کلید است که با استفاده از
آنها در مرحله جاسازی کمترین تغییر در تصدویر میزبدان ایجداد
شود ،بنابراین ،باید تصویر نهاننگاری شده حاصل از کلیدهای هر
کروموزوم را تولید کرده و با تصویر میزبان مقایسه کرد.
 ،کروموزوم  jام در جمعیت باشدد و  Coverو Stego
اگر
نیز به ترتیب نشاندهنده تصویر میزبان و نهاننگاری شده با ابعاد
 M×Nباشند ،مقدار برازندگی هدر کرومدوزوم طبدق فرمدول زیدر
محاسبه میشود.

()3

پارامتر  MSEاسدت کده در محاسدبه PSNR

این معیار همان
نیز کاربرد دارد .در صورت استفاده از تاب هدی دوم ،از آنجدا کده
هدی از بهینه سازی کلیدها ،یافتن مقادیری از کلید است کده بدا
استفاده از آنها در مرحله جاسازی کمترین تغییر در هیستوگرام
تصویر میزبان ایجاد شود ،بنابراین باید تصویر نهدان نگداری شدده
حاصل از کلیدهای هر کروموزوم را تولید کرده و هیسدتوگرام آن
را بددا هیسددتوگرام تصددویر میزبددان مقایسدده کددرد .اگددر و
نشاندهنده هیستوگرام تصویر میزبان و نهاننگاری شدده باشدند،
مقدار برازندگی هر کرومدوزوم در حالدت دوم ،طبدق فرمدول زیدر
محاسبه میشود.

()4

شكل  .3الگوریتم کلی روش پیشنهادی

اولین گام تعریف ساختار یک کروموزوم بهعنوان یک عضدو از
جمعیت و به عبارتی یک راهحل برای مسئله مدوردنظر اسدت .در
روش  ،GA-ALSBMRهر کروموزوم شامل  01نن اسدت .مقددار
و
هر نن ،صفر یا یک است 21 .نن ابتدایی ،معدادل بداینری
است .بدین ترتیدب مقددار ایدن
 21نن دوم ،معادل باینری

|)

(

)

(

|∑∑

)

(

|) (

)(

|∑

)

(

 ،نشاندهنده تعداد کروموزوم حاضر در جمعیت هدر
اگر
نسل باشد ،باید در ابتددای الگدوریتم بده ایدن تعدداد ،کرومدوزوم
تصادفی تولید کرد .سدیس مقددار تداب برازنددگی مدوردنظر هدر
کروموزوم را محاسبه کرد .در هر تکرار الگوریتم ننتیک ،دو مرحله
عملیات تقاط و جهش انجام میشود .برای هرکدام از این اعمال
یک احتمال رخداد تعیین میشود.
 ،نشان دهنده احتمال عملیات تقاط باشد ،در هدر
اگر
( عملیدات
تکرار الگدوریتم ننتیدک بده تعدداد )⁄
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تقاط باید انجام شود .در هر عملیات تقداط  ،دو عضدو جمعیدت
فعلی به عنوان والد انتخاب میشوند و از ترکیب آنهدا دو فرزندد
جدید ساخته میشود .سدیس مقددار تداب برازنددگی هدر فرزندد
محاسبه میشود .درصورتیکه هر فرزند از بدترین عضدو جمعیدت
(کروموزوم با بیشترین مقدار تداب برازنددگی) بهتدر باشدد ،بدرای
تولید جمعیت جدید فرزند جدایگزین آن مدیشدود .بدرای انجدام
عملیات تقاط  ،از ترکیب دونقطهای استفادهشده است.
بعد از کامل کردن عملیدات تقداط  ،عملیدات جهدش انجدام
 ،نشاندهنده احتمال عملیات جهدش باشدد ،در
میشود .اگر
عملیات جهش انجدام
هر تکرار الگوریتم به تعداد
شود .در هر عملیات جهش ،یک نن تصادفی از کروموزوم معکو
میشود .اگر مقدار نن انتخاب شده ،صدفر اسدت تبددیل بده یدک
میشود و بالعکس .سیس مقدار تاب برازندگی کرومدوزوم جدیدد
محاسبهشده و درصورتیکده از کرومدوزوم اصدلی بهتدر باشدد ،در
جمعیت جایگزین آن میشود.
شرط پایان الگدوریتم ،تکدرار آن بده تعدداد دفعدات از پدیش
مشخص شده است .با پایان یدافتن الگدوریتم ،بهتدرین کرومدوزوم
(کروموزوم با کمترین مقددار تداب برازنددگی) انتخدابشدده و بدا
کلیدهای حاصل از آن ادامه الگوریتم  ALSBMRانجام میشود تا
تصویر نهاننگاری شده موردنظر تولید شود.
 -2-3-2روش TLBO-ALSBMR

درصورتیکه در روش پیشنهادی ،برای انتخاب کلیدها از الگوریتم
 TLBOاستفاده شود ،روش پیشنهادی  TLBO-ALSBMRنامیده
شده است .الگوریتم  TLBOیا الگوریتم بهیندهسدازی مبتندی بدر
آموزش-یادگیری ،توسط رائو و همکارانش پیشدنهاد شدده اسدت
[ .]21ایده اصلی این روش ،از یدک فرآیندد یدادگیری از مدرسده
کالسیک شبیهسازی شده است .الگوریتم این روش در شدکل ()0
نشان داده شده است .در این مقاله برای اولین بار از این روش در
نهاننگاری استفاده شده است.
اولین گام در این الگوریتم ،تعریف ساختار هر فدرد حاضدر در
یک نسل است .اگر  i ،امین نفر در جمعیدت باشدد ،مقدداردهی
اولیه آن با فرمول زیر انجام میشود.
() 1

)

(

پارامترهددای  varMax ،varminو  varSizeبدده ترتیددب نشددان
دهنده تعداد ،حداقل و حدداکثر مقددار متغیرهدا اسدت .در روش
پیشنهادی مقدار این پارامترها به ترتیب  1 ،2و  111111انتخاب
شده است .البته مقدار حداقل و حداکثر متغیرها قابل تغییر است.
باید برای هر  ،مقدار تاب برازندگی محاسبه شود .تاب برازندگی
استفادهشده ،مشابه تواب روش قبلی است.
 ،محاسددبه
در گددام بعددد ،میددانگین اعضددای جمعیددت،
م دیشددود و فددردی کدده بهتددرین کیفیددت (کمتددرین مقدددار تدداب

برازندگی) دارد به عنوان معلم انتخاب مدیشدود کده بدا
نشان داده میشدود .بقیده افدراد بدهعندوان داندشآمدوز شدناخته
میشوند.
در فاز آموزش ،هر دانشآموز تحت تأثیر اختالی بدین داندش
معلم و کیفیت میانگین کل دانش آموزان قدرار مدیگیدرد .نحدوه
انجام این آموزش ،بهصورت معادله زیر است:
()11

(

)

 ،عامل آمدوزش و در بدازه [2و ]1قدرار دارد ، .یدک عددد
تصادفی یکنواخت و در بدازه [1و ]1اسدت .اگدر برازنددگی
بهتر از برازندگی باشد ،جایگزین می شود.
در مرحله بعد ،فاز یادگیری هر دانشآموز با یک داندشآمدوز
دیگر که بهصورت تصادفی انتخاب شده است ،انجام میشود و اگر
راه حل تولیدشده جدید بهتر باشد ،خود را به روزرسانی مدیکندد.
فرض کنید یک فرد تصادفی برای تعامل و آموختن به فدرد
انتخاب شود ،در این حالت دو اتفاق امکانپذیر است:
اگر بهتر از باشد ،اصالح
صورت با فرمول  12انجام میشود:

با فرمول  11و در غیر ایدن

()11

)

(

()12

)

(

 ،مقدار تاب برازندگی برای ایدن عضدو
پس از محاسبه
بهتدر از باشدد،
جدید محاسدبه مدیشدود .اگدر
جایگزین میشود.

شكل  .7الگوریتم بهینهسازی

TLBO

شرط خاتمه الگوریتم تعداد تکرار در نظر گرفته شدده اسدت.
با پایان یافتن الگوریتم ،بهترین عضدو از میدان جمعیدت انتخداب
میشود و با کلیددهای حاصدل از آن ادامده الگدوریتم ALSBMR
انجام میشود تا تصویر نهاننگاری شده موردنظر تولید شود.

 -3نتایج و بحث
پس از پیشنهاد الگوریتم نهاننگاری جدید ،باید این الگدوریتم در
محیطی نرمافزاری پیادهسازی شده و کدارایی آن سدنجیده شدود.
عالوه بر سنجش هر روش بهتنهایی ،باید کارایی این روش نسبت
به دیگر روشهای موجود نیز مقایسه شود .روشهای پیشدنهادی
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در نرم افزار  Matlabپیاده سازی شده است .برای مقایسده از روش
 ALSBMRاستفاده شده است .مقایسه روشهدای پیشدنهادی بدا
ایددن روش ،میددزان بهبددود روشهددای پیشددنهادی را بهتددر نشددان
میدهند .برای سنجش کارایی الگوریتم نهدان نگداری ،معیارهدای
متفاوتی وجود دارد .اما ایدن معیارهدا را در سده بخدش مدیتدوان
تقسیمبندی کرد :ظرفیت جاسازی ،کیفیدت تصدویر نهداننگداری
شده (مشاهده ناپذیری) ،امنیت در برابر حمالت (کشف ناپذیری).
البته در هرکدام از بخشها ،معیارهای مختلفی برای اندازهگیری و
سنجش وجود دارد .با توجه بده اینکده روش پیشدنهادی در ایدن
مقاله قابلیت جاسازی حداکثر یک بیدت در هدر پیکسدل را دارد،
بنابراین حداکثر ظرفیت جاسدازی روش هدای  GA_ALSBMRو
 TLBO_ALSBMRمشابه روشهای  LSBMو  ALSBMRاست.
بنابراین از نظر ظرفیت جاسازی ،تمام این روشها یکسان هستند
و هیچکدام از روشها ،برتری بدر دیگدر روشهدا نددارد .بندابراین
ارزیابی و مقایسده روشهدا بدر اسدا دو معیدار کیفیدت تصدویر
نهاننگاری شده و امنیت انجام میشود.



پایگاه داده تصاویر  :Cameraاین پایگداه داده مجموعدهای از
تصاویر گرفته شده با  20دوربین دیجیتال مختلف است .این
تصاویر از مناظر طبیعی ،ساختمانها و  ...گرفته شده اسدت.
تصاویر این پایگاه داده با فرمت خام ذخیره شده اندد ،یعندی
تحت هیچ فشردهسازی با اتالفی قرار نگرفتهاند.

از هرکدام از دو پایگاه داده آزمدون  NRCSو 211 ،Camera
تصویر تصادفی انتخاب شده است که در ادامه از آنها برای آزمون
استفاده مدیشدود .در ادامده بدرای اشداره بده هرکددام از ایدن دو
مجموعه از همین اسامی  NRCSو  Cameraاستفاده میشود.
با توجه به اینکه روش  ALSBMRیک روش تطبیقدی اسدت،
بنابراین انتظار میرود بیشترین تغییرات در نواحی لبه تصدویر ر
دهد .برای مشداهده ایدن واقعیدت ،مدیتدوان تصدویر تفداوت کده
نشاندهنده اختالی تصویر میزبدان و نهداننگداری شدده اسدت را
بررسی کدرد .در شدکل ( ،)0تصدویر تفداوت حاصدل از جاسدازی
 1/2 bpp ،1/1 bppو  1/7 bppبرای تصویر  Lenaنشان داده شده
است .نواحی سفید در این تصویر نشاندهنده پیکسلهدایی اسدت
که در اثر جاسازی تغییریافتدهاندد .ایدن تصداویر بدهخدوبی نشدان
میدهند که نواحی تغییریافتده ندواحی لبده تصدویر هسدتند و بدا
افزایش درصد جاسدازی ندواحی لبده بیشدتری شناسداییشدده و
جاسازی در آنها انجام میشود.

یکی از ویژگیهدای مهدم روشهدای نهداننگداری ،وابسدتگی
عملکرد آنها به مجموعه آزمون استفادهشده برای ارزیابی اسدت.
هر روش نهاننگاری ممکن اسدت در بعضدی از مجموعده تصداویر
عملکرد متفاوتی نسبت به مجموعه تصاویر آزمدون دیگدر داشدته
باشد .در این بخش بدرای انجدام ارزیدابی جدامعتر از دو مجموعده
تصاویر آزمون استفاده شده است.

(الف)



پایگاه داده تصاویر  :NRCSاین پایگداه داده شدامل تصداویر
مرتبط با مناب طبیعی و محافظت از آنها در آمریکا است.

(ب)

( )

شكل  .7تصویر تفاوت الف)  1/1 bppب) 1/7 bpp ) 1/2 bpp
 -1-3بررسی كارایی روش TLBO-ALSBMR

در این قسمت کارایی روش پیشنهادی کده ترکیدب  ALSBMRو
 TLBOاست ،مورد ارزیدابی قدرار مدیگیدرد .در ایدن روش بدرای
از الگددوریتم بهینددهسددازی TLBO
و
تشددخیص مقدددار
استفاده میشود .در الگوریتم بهینهسدازی ،امکدان اسدتفاده از دو
تاب برازندگی وجدود دارد .در ایدن قسدمت کدارایی هدر دو تداب
مقایسدده مددیشددود .در صددورت اسددتفاده از تدداب  ،MSEاز روش

پیشنهادی با عنوان  TLBO_ALSBMR1و در صورت اسدتفاده از
تددداب اخدددتالی هیسدددتوگرام ،از روش پیشدددنهادی بدددا عندددوان
 TLBO_ALSBMR2یاد میشود.
در جدول ( 1و  ،)2میانگین  PSNRبرای دو سطح جاسدازی
 1/7 bppو  1/0 bppدر دو مجموعدده تصدداویر  NRCSو Camera
برای روش  ALSBMRاصدلی و دو روش پیشدنهادی مبتندی بدر
 TLBOنمددایش داده شددده اسددت .بددا توجدده بدده ایددنکدده روش
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 TLBO_ALSBMR1به دنبال بهینه کدردن مقددار  MSEاسدت،
بنابراین انتظار مدیرود بهبدود  PSNRبیشدتری نسدبت بده روش
 TLBO_ALSBMR2داشته باشد .نتایج جدول ( 1و  )2این ادعدا
را تأیید میکند.

جدددول  .7دقددت کشددف روشهددای  ALSBMRو دو روش پیشددنهادی
مبتنی بر  TLBOتوسط چهار حمله برای

درصد

نام روش

جاسازی

معیار سنجش بعدی ،مقدار کشف پدذیری در برابدر حمدالت
اسددت .حمددالت اسددتفادهشددده شددامل ،]22[ Ker2 ،]22[ Ker1

ALSBMR

نشان مدیدهدد .در شدکل ( ،)0یدک نمونده از نمودارهدای

حاصل از حمله  Ker1برای تصاویر  NRCSدر سطح جاسازی

1/1031 1/1172 1/1107 1/1104

1/1004 1/1704 1/1121 1/1101 TLBO_ALSBMR2

کشف حمدالت مختلدف را بدرای دو سدطح جاسدازی  1/7 bppو
ROC

ker2

CNGL

ALE

1/1407 1/1110 1/1101 1/1131 TLBO_ALSBMR1 1/7 bpp

 ]27[ CNGLو  ]20[ ALEمددیباشددند .جدددول ( 7و  ،)0دقددت
 1/0 bppبرای تصداویر مجموعده  NRCSو  Cameraبده تفکیدک

ker1

تصاویرCamera

ALSBMR

1/0371 1/1744 1/1311 1/1214

1/0414 1/1131 1/1002 1/1014 TLBO_ALSBMR1 1/0 bpp
1/0014 1/1030 1/1010 1/1207 TLBO_ALSBMR2

bpp

 1/0نشان داده شده است .نتایج جدول ( 7و  )0نشان میدهد بدا

1

تغییرات هیستوگرام است ،در اکثر موارد این روش احتمال کشف
کمتری در برابر حمالت دارد.

0.6
0.4

جدول  .1میدانگین  PSNRبدرای مجموعده تصداویر  NRCSدر سدطوح
جاسازی مختلف برای روشهای

ALSBMR
ALSBMR-TLBO1

مبتنی بر TLBO

1/3 bpp

1/7 bpp

ALSBMR

00/11

00/01

1

TLBO_ALSBMR1

03/03

00/14

شكل  .7نمودار  ROCحمله  Ker1برای مجموعه

TLBO_ALSBMR2

03/21

00/10

جدول  .2میانگین  PSNRبدرای مجموعده تصداویر  Cameraدر سدطوح
جاسازی مختلف برای روشهای

مبتنی بر TLBO

1/3 bpp

1/7 bpp

ALSBMR

00/21

07/01

TLBO_ALSBMR1

00/40

00/10

TLBO_ALSBMR2

00/01

07/42

جدددول  .3دقددت کشددف روشهددای  ALSBMRو دو روش پیشددنهادی
مبتنی بر  TLBOتوسط چهار حمله برای تصاویر

درصد
جاسازی

نام روش
ALSBMR

Ker1

NRCS

Ker2

CNGL

ALE

1/2314 1/1007 1/1110 1/1040

1/2032 1/1311 1/1110 1/1001 TLBO_ALSBMR1 1/7 bpp
1/2011 1/1241 1/1142 1/1071 TLBO_ALSBMR2
ALSBMR

1/0004 1/1137 1/1120 1/1010

1/0122 1/1201 1/1120 1/1771 TLBO_ALSBMR1 1/0 bpp
1/0014 1/1102 1/1121 1/1471 TLBO_ALSBMR2

0.2

Probability of detection

توجه به اینکه روش  TLBO_ALSBMR2به دنبال کمتر کدردن

0.8

ALSBMR-TLBO3
0.8

0.4
0.6
Probability of False Positive

0.2

0
0

NRCS

 -2-3بررسی كارایی روش GA-ALSBMR

در این قسمت کارایی روش پیشنهادی کده ترکیدب  ALSBMRو
الگوریتم ننتیک است ،مورد ارزیابی قرار مدیگیدرد .در ایدن روش
از الگوریتم بهینهسازی ننتیدک
و
برای تشخیص مقدار
استفاده شده است .در الگوریتم بهینهسازی ،امکان اسدتفاده از دو
تاب برازندگی وجدود دارد .در ایدن قسدمت کدارایی هدر دو تداب
مقایسدده مددیشددود .در صددورت اسددتفاده از تدداب  ،MSEاز روش
پیشنهادی بدا عندوان  GA_ALSBMR1و در صدورت اسدتفاده از
تددداب اخدددتالی هیسدددتوگرام ،از روش پیشدددنهادی بدددا عندددوان
 GA_ALSBMR2یاد میشود.
در جدول ( )0و ( ،)0میانگین  PSNRبرای دو سطح جاسازی
 1/7 bppو  1/0 bppدر دو مجموعدده تصدداویر  NRCSو Camera
برای روش  ALSBMRاصلی و دو روش پیشنهادی مبتنی بر GA
نمایش داده شده است .با توجه به اینکده روش GA_ALSBMR1
به دنبال بهینه کردن مقدار  MSEاست ،بندابراین انتظدار مدیرود
بهبود  PSNRبیشتری نسبت بده روش  GA_ALSBMR2داشدته
باشد .نتایج جددول ( )0و ( )0ایدن ادعدا را تأییدد مدیکندد.معیار
سنجش بعدی ،مقدار کشف پذیری در برابر حمالت است .حمالت
استفاده شده مانند قسمت قبدل شدامل ،]22[ Ker2 ،]22[ Ker1
 ]27[ CNGLو  ]20[ ALEمیباشدند .جددول ( )3و ( ،)4دقدت
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کشف حمالت مختلف را برای دو سطح جاسازی  1/7 bppو
 1/0برای تصاویر مجموعه  NRCSو  Cameraرا به تفکیک نشدان
میدهد .نتایج این جدولها ،نشاندهندده احتمدال کشدف کمتدر
روش  GA_ALSBMR2نسدددبت بددده روش  GA_ALSBMR1و
 ALSBMRدر اکثر موارد است.
bpp

 -3-3مقایسه روشهای پيشنهادی
در دو قسددمت قبددل روشهددای پیشددنهادی مبتنددی بددر  TLBOو
ننتیک هرکدام به تنهدایی نسدبت بده  ALSBMRاصدلی ارزیدابی
شدند .در اغلب موارد بهبود وجود داشت .اما اگر بخواهید از میان
چهار روش پیشنهادی ،بهترین را انتخاب کنید ،باید یکبار دیگدر
آمار ارائهشده در قسمت قبل مرور شود.
در جدددول ( 1و  )11میددانگین  PSNRبددرای چهددار روش
پیشددنهادی در دو سددطح جاسددازی و بددرای دو مجموع ده تصددویر
 NRCSو  Cameraرا نشان مدیدهدد .بررسدی ایدن نتدایج نشدان
میدهد اگرچه نتایج بسدیار نزدیدک اسدت ،امدا در حدالتی کده از
الگوریتم بهینهسازی  TLBOو تداب هددی  MSEاسدتفاده شدده
است ،تصاویر نهان نگاری شدهی تولیدشده بیشترین کیفیت و بده
عبدارتی بهتدرین  PSNRرا کسدب کدردهاندد .بندابراین ،الگدوریتم
 TLBOدر بهینه کردن تاب هدی موردنظر موفقتر بوده است.
در جدول ( 11و  )12دقت کشف توسط چهار حمله موردنظر
برای چهدار روش پیشدنهادی در دو سدطح جاسدازی و بدرای دو
مجموعه تصویر  NRCSو  Cameraنشان داده شده است .بررسدی
این نتایج نشان میدهد در اکثر موارد نتایج بسیار نزدیدک اسدت.
اگرچه دو روش  GA_ALSBMR2و  TLBO_ALSBMR2نتدایج
بهتری نسبت به دو روش دیگر کسب کردهاند ،ولی هدیچکددام از
این دو برتری محسوسی نسبت به یکدیگر ندارند و تقریباا عملکرد
یکسانی دارند.
جدول  .7میدانگین  PSNRبدرای مجموعده تصداویر  NRCSدر سدطوح
جاسازی مختلف برای روشهای مبتنی بر GA

ALSBMR
GA_ALSBMR1
GA_ALSBMR2

1/7 bpp

1/0 bpp

00/11
03/00
03/14

00/01
00/17
00/41

جدول  .7میانگین  PSNRبدرای مجموعده تصداویر  Cameraدر سدطوح
جاسازی مختلف برای روشهای مبتنی بر GA

ALSBMR
GA_ALSBMR1
GA_ALSBMR2

جدددول  .4دقددت کشددف روشهددای  ALSBMRو دو روش پیشددنهادی
مبتنی بر  GAتوسط چهار حمله برای تصاویر

درصد
جاسازی

1/7 bpp

1/0 bpp

نام روش

Ker1

NRCS

Ker2

CNGL

ALE

ALSBMR

1/2314 1/1007 1/1110 1/1040

GA_ALSBMR1

1/2711 1/1100 1/1177 1/1070

GA_ALSBMR2

1/2210 1/1113 1/1111 1/1043

ALSBMR

1/0014 1/1137 1/1120 1/1010

GA_ALSBMR1

1/0111 1/1277 1/1121 1/1712

GA_ALSBMR2

1/7140 1/1717 1/1113 1/1221

جدددول  .7دقددت کشددف روشهددای  ALSBMRو دو روش پیشددنهادی
مبتنی بر  GAتوسط چهار حمله برای
درصد
جاسازی

1/7 bpp

1/0 bpp

نام روش

تصاویرCamera

Ker1

Ker2

CNGL

ALE

ALSBMR

1/1031 1/1110 1/1107 1/1104

GA_ALSBMR1

1/1471 1/1000 1/1110 1/1133

GA_ALSBMR2

1/1011 1/1110 1/1100 1/1123

ALSBMR

1/0371 1/1744 1/1311 1/1214

GA_ALSBMR1

1/0411 1/1012 1/1317 1/1227

GA_ALSBMR2

1/0071 1/1103 1/1004 1/1214

جدول  .7میدانگین  PSNRبدرای مجموعده تصداویر  NRCSدر سدطوح
جاسازی مختلف برای روشهای پیشنهادی
1/7 bpp

1/0 bpp

TLBO_ALSBMR1

03/03

00/14

TLBO_ALSBMR2

03/21

00/10

GA_ALSBMR1

03/00

00/17

GA_ALSBMR2

03/14

00/41

جدول  .11میانگین  PSNRبرای مجموعده تصداویر  Cameraدر سدطوح
جاسازی مختلف برای روشهای پیشنهادی
1/7 bpp

1/0 bpp

1/7 bpp

1/0 bpp

TLBO_ALSBMR1

00/40

00/10

00/21
00/40
00/01

07/01
00/10
07/41

TLBO_ALSBMR2

00/01

07/42

GA_ALSBMR1

00/40

00/10

GA_ALSBMR2

00/01

07/41
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جدول  .11دقت کشف روشهای پیشنهادی توسدط چهدار حملده بدرای
تصاویر

NRCS

درصد
جاسازی

نام روش

Ker1

Ker2

CNGL

ALE

1/2032 1/1311 1/1110 1/1001 TLBO_ALSBMR1

[CBL ]20

00/70

00/10

[LCG ]20

07/73

01/10

1/2210 1/1113 1/1111 1/1043

[GA2019]23

07/01

01/70

1/0122 1/1201 1/1120 1/1771 TLBO_ALSBMR1

[LCG-GA]24

04/01

00/74

[MKGM ]21

00/74

00/70

TLBO_ALSBMR1

03/03

00/14

1/0014 1/1102 1/1121 1/1471 TLBO_ALSBMR2 1/0 bpp
1/0111 1/1277 1/1121 1/1712 GA_ALSBMR1
GA_ALSBMR2

1/7140 1/1717 1/1113 1/1221

جدول  .12دقت کشف روشهای پیشنهادی توسدط چهدار حملده بدرای
تصاویرCamera

نام روش

Ker1

Ker2

CNGL

ALE

1/1407 1/1110 1/1101 1/1131 TLBO_ALSBMR1
1/1004 1/1704 1/1121 1/1101 TLBO_ALSBMR2
GA_ALSBMR1

1/1471 1/1000 1/1110 1/1133

GA_ALSBMR2

1/1011 1/1110 1/1100 1/1123

1/0414 1/1131 1/1002 1/1014 TLBO_ALSBMR1
1/0 bpp

جاسازی مختلف برای روشهای پیشین و روش پیشنهادی
1/7 bpp

GA_ALSBMR2

1/7 bpp

جدول  .13میانگین  PSNRبرای مجموعه تصاویر  NRCSدر سطوح
1/0 bpp

1/2011 1/1241 1/1142 1/1071 TLBO_ALSBMR2 1/7 bpp
1/2711 1/1100 1/1177 1/1070 GA_ALSBMR1

درصد
جاسازی

دهنده موفقیت روش پیشنهادی در تولید تصاویر نهاننگاری شده
با بهترین کیفیت (بیشترین  )PSNRاست.

1/0014 1/1030 1/1010 1/1207 TLBO_ALSBMR2
GA_ALSBMR1

1/0411 1/1012 1/1317 1/1227

GA_ALSBMR2

1/0071 1/1103 1/1004 1/1214
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بده

روشهای موجود

در انتها ذکر چند نکته الزامی است:
 معموال در روشهای نهان نگاری برای انتخاب تصادفی
مکانهای جاسازی از تواب تولید اعداد شبهتصادفی استفاده می-
کنند که تعداد زیادی از این تواب وجدود دارد و تواندایی آنهدا در
تولید اعداد کامال تصادفی نیز متفاوت است .همه این تواب به یک
یا چند هسته ابتدایی نیاز دارند .روش پیشنهادی در این مقاله به
صورت ترکیبی با هر کدام از تواب تولید اعداد شبه تصادفی قابدل
استفاده است .به عبارت دیگر ،روش پیشنهادی میتواند عملکدرد
هر تاب تولید اعداد شدبه تصدادفی را بهبدود دهدد ،زیدرا مرحلده
انتخاب هسته ابتدایی با توجه به تصویر میزبدان انجدام مدیشدود.
بنابراین مزیت ایده پیشنهادی ،بهبود میزان تصادفی بودن مکدان
های جاسازی نیست ،بلکه انتخاب مکانهای جاسازی با توجه بده
تصویر میزبان و بیتهدای داده پیدام اسدت کده ایدن خاصدیت در
صورت استفاده از یک تاب تولید اعداد شبه تصدادفی بده تنهدایی
وجود ندارد.
 اگرچه انتخاب کلیدها بدهصدورت هوشدمندانه در ایدن
مقاله برای روش  ALSBMRبررسی شد ،اما از این ایده میتدوان
برای اغلب روشهای نهاننگاری استفاده کرد.

در گام آخر الزم است عملکرد روشهدای پیشدنهادی نسدبت بده
جدیدترین و موفقترین روشهای موجدود سدنجیده شدود .بدرای
انجام این آزمون ،تعدادی از روشهدای موجدود کده راهبدردهدای
مختلفی در انتخداب مکدانهدای مناسدب بدرای جاسدازی دارندد،
انتخاب شدهاند .اگرچده از ارائده روش  ]20[ CBLچنددین سدال
میگذرد ،اما به دلیل راهبرد خاصی که در این روش برای انتخاب
م کان جاسازی وجود دارد ،این روش یکی از روشهای مبتنی بدر
 LSBMاست که در تولید تصویر نهاننگاری شده با کیفیدت بداال
بسیار موفق بوده است .روشهای دیگر انتخداب شدده [،]21-20
روشهای جدیدتری هسدتند کده از روشهدای بهینده سدازی در
فرآیند انتخاب مکان های مناسب برای جاسازی استفاده کردهاند.

 نتایج بررسی نشان میدهد الگوی پیشنهادی میتواندد
برای تصاویر آزمون مختلف مناسب باشد و نسدبت بده روش پایده
بهبود عملکرد اتفاق میافتد.

نتایج ارائه شده در جدول  ،17میدانگین  PSNRبدرای پدنج
روش پیشددین و روش پیشددنهادی در دو سددطح جاسددازی بددرای
مجموعه تصویر  NRCSرا نشان میدهد .بررسی این نتایج نشدان

 در ازا ی بهبود عملکرد ،زمان الزم برای جاسدازی داده
افزایش مییابد که با توجه به غیدر بدرخط بدودن اجدرای فرآیندد
نهاننگار ی در اغلب کاربردها ،معیار زمان اجرا از اهمیت کمتدری

 نتایج نشان میدهد عملکرد روش پیشنهادی بیشتر به
تاب برازندگی انتخابشده بستگی دارد و روش بهینهسازی نسدبتاا
تأثیر کمتری دارد .انتخاب تاب برازندگی باید به نحوی انجام شود
که تغییرات حاصل از جاسازی کمتر شدود تدا حمدالت در کشدف
تصاویر نهاننگاری شده موفقیت کمتری داشته باشند.
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برخوردار است و به عنوان معیار مقایسده روشهدای نهداننگداری
 بددا توجدده بدده پیشددرفت روشهددای، از طرفددی.لحددان نمددیشددود
، بندابراین،نهان کاوی و موفقیت آنها در کشدف داده پنهدان شدده
ایدههایی که میتوانند به پنهانسازی مطمئن تدر دادههدا کمدک
 احتماال زمان بیشتری برای انجام این کدار نیداز دارندد کده،کنند
استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی در فرآیند جاسدازی یکدی از
.این ایدهها است
، بندابراین، روش پیشنهادی یک روش نهاننگاری است
حتما گیرنده داده ارسال شده را به صدورت کامدل و بددون هدیچ
 البتده شدرط دشدمن.خطایی از تصویر دریافتی استخرا میکند
 شرط الزامی در کانال ارسال است و تصویر نهداننگداری،غیرفعال
، تغییر انددازه، اضافه شدن نویز،شده تحت حمالتی از قبیل برش
. قرار نمیگیرد... فشرده سازی و

 نتيجهگيری-7
برخالی روشهای نهان نگاری با ظرفیت جاسازی ثابدت در تمدام
 در روشهای نهان نگاری تطبیقی ظرفیت جاسدازی در،پیکسلها
 تعیدین،نواحی تصویر با توجه به یکنواخدت یدا لبده بدودن آنهدا
 یک روش تطبیقی است که اجرای آن،ALSBMR  روش.میشود
به دو کلید نیاز دارد که مانند اغلب روشهای دیگدر ایدن کلیددها
به صورت تصادفی توسط فرسدتنده انتخداب و بده اطدالع گیرندده
 ایدهALSBMR  برای بهبود عملکرد روش، در این مقاله.میرسد
 در روش.انتخاب کلیدها بهصورت هوشمندانه پیشنهاد شده است
 برای یافتن کلیدهای بهینه از دو الگوریتم بهینهسازی،پیشنهادی
)TLBO(  یادگیری-) و الگوریتم بهینه سازی آموزشGA( ننتیک
 کیفیت و امنیدت تصدویر، نتایج نشان میدهد.استفاده شده است
تولید شده در روش پیشنهادی نسبت به روش پایه بهبدود یافتده
 اگرچه انتخاب هوشمندانه کلید جاسازی در این مقاله برای.است
 اما با توجده بده ایدنکده، پیاده سازی شده استALSBMR روش
،اغلب روشهای نهان نگداری نیداز بده کلیددهای جاسدازی دارندد
هوشمند کدردن فرآیندد انتخداب ایدن کلیددها از طریدق الگدوی
پیشنهادی در این مقاله میتواندد بده بهبدود عملکدرد روشهدای
 اما انتخاب تاب برازندگی مناسب به عنوان یک.موجود کمک کند
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