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بگیرند ] .[3همچنین با افزايش کاربرد اينترنت ،کپیهباي
غیرقانونی و ديگر حمالت ،حفا ت از حل مالکیت به يب
موضوع حیاتی مبدل گشته است؛ بنابراين نیاز به روشهاي
کارآمد براي مقابله با اين مشکالت بیش از پیش احسباس
میگردد که با استفاده از نهاننگاري میتوان به ايبن مهبم
دستيافت.
در طببی دو دهببه گذشببته ،روشهبباي مختلفببی بببراي
نهان نگاري ديجیتالی ارائه شبده اسبت .ايبن روشهبا را از
نقطه نظرات گوناگون میتوان دستهبندي کرد .از نقببببطه
نظر نوع سبببندي که نهبان نگباري مبیشبود ،چهبار نبوع
سیستم نهاننگاري متن ] ،[4صوت ]5و ،[6تصوير ][11-7
و ويديو ] [15-12وجود دارد.
روشهاي نهاننگاري نیز به دو دسته حوزه مکبان و حبوزه
تبديل تقسیم میگردند .نهاننگباري حبوزه مکبان اببزاري
مناسبی براي سنديت است .روشهاي حوزه تبديل در برابر
حمالت مقاومت بیشتري از خود نشان میدهنبد و بباوجود
اينکه از آنها هم میتوان ببراي سبنديت بهبره ببرد ،ولبی
بیشتر براي حفا ت حل چاپ مورد استفاده قرار میگیرند
که در اين روشهبا از تببديلهبايی ماننبد تببديل موجب
گسسته ( ،)DWT2تبديل کسینوسی گسسبته ( )DCT3و
غیره استفاده میشود.
در ] ،[16به ي طرح پنهاننگاري مبتنی بر  DCTاشباره
شده است که در آن تصوير در حوزه  DCTبه ببال هباي
 8×8تقسیم میشود و پنهباننگباري در ضبرايب فرکبان
پايین تعبیه میگردد کبه در آن مللبف از الگبوريتم خبارج
قسمت-جاسازي بهره برده است .قبل از جاسازي اطالعبات
هم ي سري اعداد شبه تصادفی براي تغییبر نهباننگباري
مورد استفاده قرارگرفته است.
در ] ،[17ي الگوريتم نهاننگاري مقاوم را پیشبنهاد شبده
است که در آن  DCTو  JND4به کبار ببرده و از ضبرايب
 DCبراي جاسازي نهاننگاري استفاده شده است .سپ از
مقادير  JNDتصوير پوشش براي ايجباد مقاومبت اسبتفاده
شد.
در ] ،[18ابتدا ضرايب  DCTتصوير محاسببه مبیگبردد و
سپ تصوير به چهار بال ديگر برحسب مقبادير ضبرايب

 -1مقدمه
گسترش سامانههاي چندرسانهاي و استفاده از شببکههباي
کامپیوتري و اينترنت دسترسبی ببه اطالعبات ديجیتبال و
کپیبرداري از آنها را بهآسانی امکانپذير نموده اسبت کبه
اين ،نیبازي جهبت حفا بت از حبل مالکیبت رسبانههباي
ديجیتالی مختلف به وجبود آورده اسبت .بنبابراين مسبلله
حفا ت از دادهها در مقابل کپیبرداري و جعبل از اهمیبت
بااليی برخوردار است .به اين دلیل بايد از روشهايی ببراي
کنترل کپی کردن استفاده نمبود .از روش هباي حبل ايبن
مشکل می توان ببه اسبتفاده از نهبان نگباري 1و روش هباي
مختلف رمزنگاري اشاره نمود ].[1
نهاننگاري به فرآيندي اطالق میگردد که در آن اطالعبات
مخفبی در رسبانهاي مثبل تصبوير ،ببا تغییراتبی کبه در
پیکسببلهبباي آن داده م بیشببود ،جاسببازي م بیگببردد.
نهاننگاري به دو دسته مرئی و غیرمرئی تقسبیم مبیشبود.
مفهبوم نهباننگباري مرئبی بسبیار سباده اسبت .ايبن نبوع
نهاننگاري مانند مهري بر روي کاغذ میباشد و قابل رويت
است ].[2
در سالهاي اخیر نهاننگباري ديجیتبال ببراي کاربردهباي
مختلف مانند سنديت و حفا بت از حقبوق مبللفین مبورد
توجه قرار گرفته است .نهاننگاري ديجیتال تکنیکی ببراي
جاسازي اطالعات داخل تصوير است که میتوان از آن براي
اهداف متفاوت مثل سنديت ،حفا ت حل مالکیت و غیبره
استفاده نمود .به دلیل پیشرفتهاي شبکههباي ارتبباطی و
افزايش روزافزون تصاوير ديجیتالی ،استفاده از نهاننگباري
ديجیتال مورد اهمیت فراوانی قبرار گرفتبه اسبت .تصباوير
ديجیتالی بهراحتی میتوانند در معرض تغییبرات عمبدي و
غیرعمدي قرار بگیرند؛ بنابراين بهطور معمول نمبیتبوان از
صبحت تصباوير اطمینبان حاصبل نمبود .ببراي مثبال در
کاربردهاي قضايی و گزارشهاي خبري ،ما بايد اطمینان از
چیزي که میبینیم ،حاصل کنبیم تبا چبه انبدازه سبنديت
دارد .بهعنوان مثالی ديگر میتوان ببه تجبارت الکترونیب
اشاره کرد .زمانی که فروشندگان تصاوير ديجیتالی را ببراي
خريداران ارسال میکننبد .در ايبن مبورد شبخ خريبدار
میخواهد ،بداند که تصوير رسیده تا چه اندازه معتبر است.
در اين مورد هم تصوير و هم منبع بايد مورد تصبديل قبرار
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پیشنهاد پیادهسازي ي روش براي حفظ امنیت دادههباي
مهم به دست آمده از سبونار اسبکن جبانبی ببا اسبتفاده از
الگوريتم رمزنگاري قوي  AESبه عنوان رمزنگار اولیه قببل
از طرح نهاننگاري مبتنبی ببر  DCTمطبرح شبده اسبت،
به طوريکه الگوريتم ترکیبی در نظر گرفته شده باعث بباال
رفتن امنیت اطالعات در زمان ارسال شبده و از افشباي آن
جلوگیري مینمايد ].[22
در ادامه و در بخش دوم سباختار الگبوريتم  AESتشبري
خواهد شد .بخش سوم به معرفی رويکرد پیشبنهادي مبی-
پردازد .در بخش چهارم نتاي شبیهسازي ارائه می شود .در
نهايت ،در بخش پنجم نتیجبهگیبري و پیشبنهاد کارهباي
آينده ارائه خواهد گرديد.

فرکان تقسیم میشبود کبه ايبن ضبرايب در طیبفهباي
بااليی ،میانی و پايینی قرار میگیرند؛ يعنی ي بال فقط
شامل ضرايب فرکان باال ،دو بال شامل ضرايب فرکان
میانی و ضرايب فرکان پايین میگردد .سبپ ببراي هبر
ببال  SVD1 ،آن محاسببهشبده و مقبادير منفبرد آن ببا
ضريبی از مقادير منفرد نهاننگاري جمع میگردد و به اين
صورت تصوير نهاننگاري شده حاصل میشود .مقاله ]،[19
ي الگوريتم مبتنی بر  SVDرا معرفی میکند .در بیشبتر
مقباالت از  DCTاسبتفاده شبده اسبت .الگبوريتم مرسبوم
نهاننگاري پايه و اساس برخی از الگوريتمهاي مبتنی ببر
 DCTو  SVDاست .به اين صورت که برخی مقاالت مانند
]18و [20با تغییراتی که در آن ايجاد نمودهاند ،باعث ارتقاء
آن شدهاند.
سونار اسکن جانبی ي وسبیله تصبويربرداري رايب ببراي
استفاده در زيردريا و يافتن آثار مخروبه کف دريبا و موانبع
بستر دريا است که میتوانند براي کشبتیرانی و تسسیسبات
دريايی مرببو ببه صبنعت نفبت و گباز خطرنبا باشبند.
بهعالوه وضعیت خطو لوله و کابلها ببر بسبتر دريبا مبی
تواند با استفاده از سونار اسکن جبانبی بررسبی شبود .داده
هاي سونار اسکن جانبی و دادههاي مربو به کف دريا که
ي نمايش اجمالی از ساختار اهري بستر دريا فراهم می
کنند ،در طول عملیات عمليابی صوتی به دست میآينبد.
سونار اسکن جانبی از ي وسیله سونار که پال هبايی ببه
پايین به سوي بستر دريا در گستره ي زاويه بزرگ منتشر
میکند ،استفاده مینمايد .ايبن وسبیله قبادر اسبت اشبیاء
بزرگی را که بر روي بستر دريا افتبادهانبد و در آ تاريب
دريا کامالً ناپیدا هسبتند ،نمبايش دهبد .فرکبان صبوتی
استفاده شده در سونار اسکن جانبی معموالً داراي محدوده
بین  100تا  500کیلوهرتز است ].[21
در سالهاي گذشته ببه علبت نیازهباي فراوانبی کبه ببراي
کاربردهببباي رمزنگارهبببا وجبببود داشبببته اسبببت ،بحبببث
استانداردسازي الگوريتمهاي رمزنگاري مطرح شبده اسبت
که نمونههباي اسبتاندارد شبده آن در سبالهباي گذشبته
 DES2و در سالهاي اخیر AES3میباشد .در ايبن مقالبه،

 -2ساختار الگوریتم AES

الگوريتم  AESرمزنگاري کلید متقارن میباشد که در آن
هر دو فرستنده و گیرنده از ي کلید واحد براي رمزنگاري
استفاده میکنند .ساختار اين الگوريتم بدينصورت است
که ي جعبه شامل چندين ماژول وجود دارد .متن اصلی
و کلید رمزنگاري با طول رشتههاي ثابت بهصورت
بلو هاي پیاپی وارد اين جعبه میشوند و پ از گذراندن
ي رشته عملیات بهصورت رمز شده از جعبه خارج می
گردند .درنهايت تمام بلو ها پ از خروج از جعبه کنار
يکديگر قرار داده شده و متن رمز شده تولید میشود .طول
رشته براي متن اصلی  128بیت و براي کلید نیز 128
بیت است .طول کلید ورودي اين ساختار متفاوت است که
اين بستگی به حالت الگوريتم  AESدارد .الگوريتم مذکور
در سه ساختار تولید شده است و حداقل طول رشته براي
کلید اين الگوريتم  128بیت است.
در مرحله اول ي عملیات  XORوجود دارد .کلید در
همان آغاز وارد چرخه شده و براي ت ت مراحل موجود
توسط ماژول تولید  Sub Keyاقدام به تولید کلیدهاي
جديد میکند .پ از اولین مرحله عملیات  XORمتن
وارد  10مرحله عملیات به شرح زير میگردد .در هر
مرحله  4عملیات انجام میشود .مرحله اول جايگزينی ،در
مرحله دوم عملیات جابجايی انجام میشود .در مرحله سوم
باز عملیات جايگزينی و درنهايت عملیات  XORروي 128
بیت رشته انجام میپذيرد .مشخ است که Sub Key
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ساختار مشخ

جابجايی بیتها ،بر اساس ي
.2
بیتها با يکديگر جابجا میگردند.
در اين مرحله از جايگزينی ،عملیات بهصورت 4
.3
32
بايت  4بايت انجام میپذيرد .درنتیجه  2حالت ممکن به
وجود میآيد .چون تهیه ي جدول براي اين تعداد حالت
مشکل است ،به همین دلیل ي رابطه جايگزين جدول در
اين مرحله میگردد.
در اين مرحله عملیات  XORبا ي کلید جهت
.4
اعمال روي بیتها وارد ساختار میشود ]22و.[23
نمودار فرآيند رمزنگاري و رمزگشايی  AESدر شکلهاي
( )1و ( )2نشان داده شده است ].[24

تولید شده براي هر مرحله در مرحله چهارم وارد چرخه
میشود ]22و.[23
مراحل اين الگوريتم بهصورت ذيل تشري میشوند:
 128بیت به ترکیبی  8تايی از دو بايت تبديل
.1
میشود؛ يعنی  8رشته  16بیتی و هر بايت با ي بايت
متفاوت ديگر جايگزين میگردد و اين اطالعات درون ي
جدول ثبت میشود .احتمال جايگزينی در اين حالت  2به
توان  8است؛ يعنی  256حالت ممکن براي اين جايگزينی
ها وجود دارد .به عبارت ديگر ،ترکیبات متفاوتی از  0و 1
ها براي اين ساختار حاصل میشود.

شکل ( )2رمزگشایی با .AES

شکل ( )1رمزنگاری با .AES

ي روش نهاننگاري کور در دامنه فرکانسی ارائه شده کبه
ي تصوير خاکستري را نهاننگاري میکند .الگوريتم مورد
نظر ي تصبوير بباينري را درون يب تصبوير خاکسبتري
مخفی مینمايد .ببدين منظبور ابتبدا دادههبا ببه دادههباي
دسببتگاه اعببداد پايببه  16تبببديل شببده و توسببط الگببوريتم
رمزنگاري قوي  AESرمزنگاري شده و تصبوير بباينري ببه

 -3معرفی رویکرد پیشنهادی
در اين مقاله سعی شده است کبه ببا اسبتفاده از الگبوريتم
رمزنگاري قوي  AESبه عنوان رمزنگار اولیه قببل از طبرح
نهاننگاري مبتنی بر تبديل کسینوسبی گسسبته (،)DCT
ي سیستم نهاننگار مقاومی طراحی شود .به اين منظبور،
4
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میشود و دوباره بخشهاي مختلبف تصبوير کنبار يکبديگر
قرار مبیگیرنبد و تصبوير نهباننگباري شبده را ببه وجبود
میآورند .سپ توسط الگوريتم رمزنگاري قوي  AESداده
را از تصوير نهاننگاري شده به دسبت مبیآورد .تغییراتبی
که سیستم نهاننگاري موجود روي تصوير به وجود میآورد
و غیرقابل رؤيت است ،در صورت استخراج نهاننگاره به هر
طريقی بدون داشتن کلید و بردار ابتدايی غیرقاببل تحلیبل
است .شکلهاي ( )3و ( ،)4بلو دياگرام کلی اين سیستم
نهاننگاري را نشان میدهد که شکل ( )3بخش رمزنگباري
و جاسازي و شکل ( )4بخش استخراج و رمزگشايی است.

دست میآيد .سپ تصوير باينري که همبان نهباننگباري
است ،توسبط کلیبدي رمزگبذاري مبد زنجیبرهاي )(CBC
میشود .اين عمل سبب مقاومتر شدن نهاننگاري در براببر
شناسبايی و حبذف مبیشبود .سبپ تصبوير اصبلی ببه
بخشهاي جداگانهاي بر اساس الگوريتم تقسیم شده و هبر
بخبش ،جداگانبه تحبت تببديل  DCTقببرار مببیگیببرد.
نهاننگاري رمز شده نیز بهطور جداگانبه توسبط الگبوريتم
جاسازي ،در هر ي از اين قسمتها ،مخفی میشود.
در الگوريتم جاسازي از روابط بین ضرايب همسايه استفاده
میشود و نهاننگاري در بین ضرايب میانی مخفی میگردد.
پب از عملیبات جاسبازي عکب عملیبات تببديل انجبام

شکل ( )3بلوک دیاگرام کلی سیستم رمزنگاری و نهاننگاری.

شکل ( )4بلوک دیاگرام کلی سیستم استخراج تصویر نهاننگاری و رمزگشایی.

ثابتی باشند يا اينکه توسط اعداد تصادفی انتخبا گردنبد.

مزاياي مهم اين روش ،استخراج کور نهاننگباري از تصبوير
نهاننگباري شبده اسبت .ببه ايبن ترتیبب ببراي اسبتخراج
نهاننگاري در طول فرآيند استخراج ،نیازي به تصوير اصلی
و مقايسه آن با تصوير نهاننگاري شده نیسبت .ايبن مزيبت
باعبث کمتبر شبدن ببار محاسبباتی سیسبتم نهباننگباري
می شبود .مزيبت بعبدي ايبن روش اسبتفاده از دو مرحلبه
رمزنگاري اسبت کبه ايبن عمبل باعبث بباال رفبتن امنیبت
اطالعات میگبردد .در فرآينبد اسبتخراج ،هماننبد فرآينبد
جاسازي ،تصوير دريافتی به چندين بخش تقسیم شده و از
هر بخش بهطور جداگانبه تببديل  DCTگرفتبه مبیشبود.
آنگاه طبل روابط موجبود ببین ضبرايب میبانی ببا ضبرايب
همسايه ،اطالعات مخفی شده استخراج مبیشبود .ضبرايب
میانی که مورد بررسی قرار میگیرنبد ،مبیتواننبد ضبرايب

 -1-3الگوریتم جاساازی در دامناه فرکانسای باا
استفاده از تبدیل DCT

بخشی از تصوير بهعنوان سندي که بايد نهاننگباري شبود
( )Wو بخشی از نهاننگاري ) (IOبهعنوان نهباننگبار وارد
میشوند .صرفاً براي نامگذاري از حروف بهصبورت اختصبار
استفاده میشود و معناي ديگري ندارند IO .تحبت تببديل
 BDCTقرار میگیرد (تبديل کسینوسبی گسسبته تحبت
بال هاي  .)8×8سپ با استفاده از اعبداد شببه تصبادفی،
يکی از ضرايب میانی بال هباي  ،8×8از مباتري ضبرايب
حاصل ( )DIOانتخا میشوند .با استفاده از اين ضبرايب
انتخا شده ،ي ماتري کوچ تر که ابعادش نسببت ببه
5
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که در آن Wj ،مبین  jامین بیت نهباننگبار مبورد نظبر و
 Ckiنشان دهنده يکی از چهار ضريب انتخابی از بال هاي
 8×8میباشبد .پب از عمبل جاسبازي ،مباتري ضبرايب
 DRDIOتببببديل ببببه  WDRDIOخواهبببد شبببد .از
 WDRDIOتبديل کسینوسبی گسسبته معکبوس تحبت
بال هاي  8×8میگیريم .سپ هر عنصر از ايبن مباتري
را که يکی از ضرايب میانی بال متنا رش در  DIOاست
را به جايگاه خود باز میگردانیم تا ببدين ترتیبب مباتري
 WDIOبه دست آيبد .اکنبون از مباتري حاصبل تببديل
کسینوسی گسسته معکوس مبیگیبريم تبا  WIOحاصبل
شود WIO .ي تصوير نهاننگاري شبده مبیباشبد .شبکل
( )5بال دياگرام جاسازي را نمايش میدهد.

 1/8 ،DIOبرابر است ،تشکیل میشبود کبه هبر درآيبه آن
يکبی از ضبرايب انتخبابی از ببال هباي  DIOاسبت و در
جايگاه متناسب با بال متنبا رش در  DIOقبرار دارد .از
اين ماتري ( )RDIOکه خود ضرايب  DCTي ماتري
بزرگتر است ،تبديل کسینوسی گسسته تحت ببال هباي
 8×8گرفته میشود و ماتري  DRDIOبه وجود میآيبد.
اکنون در هر ببال  4ضبريب ببر اسباس مراجبع ]1و[25
انتخا و با استفاده از همسبايگی آن ببا ضبرايب اطبرافش
عملیات جاسازي طبل شبه کد زير انجام میشود:
IF Wj=0 Then
)Cki=MIN(Ci+1,Ci+2,Ci+3,Ci+4,Ci+5
ELSE
)Cki=MAX(Ci+1,Ci+2,Ci+3,Ci+4,Ci+5

شکل ( )5بلوک دیاگرام جاسازی در دامنه فرکانسی با استفاده از تبدیل . DCT

کنبار هبم قبرار دادن ضبرايب متنبا ر از ببال هباي 8×8
ماتري کوچ تري تولید میگردد ،بهطوري که هر عنصبر
از اين ماتري  ،عضوي از ي بال  8×8است و متنا ر ببا
جايگاه بال خودش قرار گرفته است .ابعاد ماتري حاصل
براببر  1/8مباتري  BDIrاسبت کبه مبیتبوان نبام آن را
 RBDIrگذاشت .از  RBDIrتحت بال هاي  8×8تببديل
 DCTگرفته میشود .اکنون ضرايب حاصبله از هبر ببال
طببل مراجبع ]1و [25انتخبا و ببر اسباس رابطبه آن ببا

 -2-3الگوریتم استخراج در دامنه فرکانسی با
استفاده از تبدیل DCT

در اين قسمت نیز تا حدودي اعمال انجام شبده در فرآينبد
جاسازي انجام میشود .پ از دريافت بخش مورد نظر بنام
 ،Irاز آن تحببت بببال هبباي  8×8تبببديل  DCTگرفتببه
میشود و بدين ترتیب  BDIrحاصل میگردد .از هر ببال
 8×8ي يا چند ضبريب ،ببر طببل همبان رونبدي کبه در
مرحله جاسازي انتخا شده بود ،انتخا میشود .سپ از
6
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که در آن Wj ،مبین  jامین بیت استخراج شده و Cdi

ضرايب همجوارش ،نهاننگار رمز شده بر اسباس شببه کبد
آورده شده ،استخراج میشود:

نشاندهنده  dامین ضريب انتخا شده است .پ از
استخراج کامل W ،با استفاده از کلید مخصوص رمزنگاري،
رمزگشايی شده و به اين ترتیب ،بخش ديگري از نهاننگار
در دسترس است .بلو دياگرام شکل ( )6روند استخراج
در دامنه فرکانسی با استفاده از تبديل کسینوسی گسسته
را نمايش میدهد.

If Cdi<= median (Cdi+1, Cdi+2, Cdi+3,
)Cdi+4, Cdi+5
Then
Wj = 0
Else
Wj = 1

شکل ( )6بلوک دیاگرام روند استخراج در دامنه فرکانسی با استفاده از تبدیل .DCT

 MATLABاستفاده شد .با استفاده از الگوريتم رمزنگاري
 AESداده ،دسببتگاه اعببداد پايببه  16مطببابل شببکل ()7
رمزنگاري میشود.

 -4نتایج شبیهسازی
براي شبیهسازي اين روش ،داده با عنوان «نیروي دريايی»
در نظر گرفته میشبود و ببه داده دسبتگاه اعبداد پايبه 16
تببديل مبیگبردد .بببراي شببیهسبازي از نبرمافببزار 2014

 AESرمزنگاری با

(الف)

( )

شکل (( )7الف) داده اصلی و (ب) داده رمزنگاری شده توسط .AES

 AESبببهعنببوان تصبباوير نهبباننگببار اسببتفاده مببیشببود،
به طوري که شکل (-8الف) شبامل تصبوير اصبلی و () -8
تصاوير نهاننگار درآيبه اول تبا درآيبه  16از شبکل () -7
می باشد .شکل (-9الف) تصوير نهان نگار شده اصبلی و (-9

داده توسط الگوريتم  AESرمزنگباري مبیشبود و سبپ
جهت انجام نهان نگاري ،ي تصوير کبف دريبا کبه توسبط
سونار اسکن جانبی گرفته شده ،به عنوان تصبوير اصبلی در
نظر گرفته میشود و تصاوير داده رمزنگباري شبده توسبط
7
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 16است.

) تصاوير نهاننگاري استخراج شده درآيبه اول تبا درآيبه

(الف

)

( )
شکل (( :)8الف) تصوير اصلی و ( ) تصاوير نهاننگار.

(الف)

( )
شکل (( )9الف) تصویر نهاننگاری شده و (ب) نهاننگار استخراج شده.

 AESرمزگشایی با

(الف)

( )

شکل (( )11الف) داده رمزگشایی شده توسط  AESو (ب) داده اصلی.

8
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حاال با توجه به تصباوير نهباننگباري اسبتخراج شبده و ببا
استفاده از الگوريتم  AESآنها را رمزگشايی کبرده و داده
اصلی را بهصورت شکل ( )10به دست میآوريم.
همانطور که مشاهده میشود ،روش فبوق در عبین سباده
بودن تبديل  ،DCTبه علت کباربرد الگبوريتم  AESداراي
امنیت بسیار بااليی مبیباشبد و نیبز ببین تصبوير اصبلی و
تصوير نهاننگاري شده از نظر اهري ،تفاوت زيادي وجبود
ندارد .نسبت سیگنال به نويز  PSNR1بین تصوير اصبلی و
تصاوير نهاننگاري شده براببر  40/953انبدازهگیبري شبده
است .براي تخمبین شبباهت نهباننگبار اسبتخراج شبده و
نهباننگبار اصبلی از رابطبه همبسبتگی متقاببل نرمبالیزه
) (NCC2استفاده شده است .به اين ترتیبب شبباهت ببین
نهاننگباري اصبلی و نهباننگباري اسبتخراج شبده براببر 1
اندازهگیري شد .بعد از اين مرحله ،اثبرات حمبالت ببرش،
تغییر اندازه و اضافه کردن نبويز روي تصبوير نهباننگباري
شده بهصورت جدول ( )1بررسی شبد .مالحظبه مبیشبود
 NCCمقادير قابل قبولی را ببراي آشکارسبازي نهباننگبار
فراهم نموده است.

(الف)

جدول ( )1مقاومت در مقابل حمالت مختلف.

نوع حمله

PSNR

NCC

برش

10/73

0/56

نویز گوسی

20/05

0/41

فیلتر میانه

26/62

0/65

فیلتر پایینگذر

25/76

0/64

فشردهسازی %01

25/59

0/92

فشردهسازی %51

25/43

0/84

فشردهسازی %21

25/10

0/64

( )
شکل (( )11الف) هیستوگرام تصویر اصلی و (ب) هیستوگرام
تصویر نهاننگاری شده.

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله ،روش نهاننگاري ديجیتالی با استفاده از
الگوريتم  AESدر تصاوير مورد مطالعه و بررسی قرار
گرفت .با توجه به اينکه در نهاننگاري ديجیتالی ،حجم
اطالعات جاسازي شده نسبت به پارامترهاي ديگري مثل
مقاومت ،نامرئی بودن ،نوع استخراج و غیره اهمیت بااليی
ندارد و از طرفی فضاي فرکانسی تصوير نیز میتواند در
برآورده کردن نیازهاي اصلی ،ملثرتر باشد ،روش ارائهشده
از فضاي فرکانسی استفاده میکند و ي روش نهاننگاري
در تصاوير  ،JPEGارائه میدهد .طبل اين روش ،ي
تصوير به قسمتهايی تقسیم میشود و هر قسمت توسط
تبديل  DCTبه فضاي فرکانسی برده شده و الگوريتم

با بررسی هیستوگرام تصبوير نهباننگباري شبده و تصبوير
اصلی مشاهده میشود هیستوگرام دو تصوير نزدي به هم
میباشد .محورها عمودي و افقی به ترتیب تعداد پیکسلها
و شدت روشنايی را نشان میدهد.

Peak Signal to Noise Ratio
Normalized Cross Correlation

1
2
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 سپ عک تبديلهاي.جاسازي روي آن انجام میشود
مذکور صورت گرفته و قسمتهاي مختلف تصوير به فضاي
 در اين.پیکسلی برگردانده و در کنار يکديگر قرار میگیرند
. استخراج بدون نیاز به تصوير اصلی صورت میگیرد،روش
 و استفاده ازDCT همچنین با توجه ساختار ساده تبديل
 بخصوص استفاده از الگوريتم،رمزگذاري در طول عملیات
 امنیت روش پیشنهادي را در عین سادگی،AES رمزنگار
 بهطوري که امکان کشف و استخراج داده،باال برده است
اصلی را از نهاننگار به کمترين حالت ممکن میرساند و در
 قابل قبولی برايNCC مقابل حمالت مختلف نیز مقادير
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