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چکيده.
در این مقاله ،یک روش پنهانشکنی برای تصاویر پنهاننگاری شده در حوزه موجک ارائه شده است .در این روش ،ویژگیهای استخراج
شده شامل گشتاورهای تابع مشخصه حاصل از هیستوگرام مرتبه دوم بدست آمده از تصویر میباشد .بردار ویژگی بدست آمده دارای 22
بعد میباشد که شامل چهار مجموعه شش تایی از گشتاورهای تابع مشخصه دو بعدی است .هر مجموعه شش تایی گشتاورها از یک
ماتریس هی ستوگرام مرتبه دوم با یک جدایی خاص بدست میآید .بردار ویژگی بدست آمده برای دسته بندی به ماشین بردار پشتیبان داده
می شود تا در مورد پوشانه ی ا گنجانه بودن تصویر تصمی م گیری کند .روش پیشنهادی برای پنهانشکنی از دو روش پنهاننگاری در حوزه
موجک جدید بکار گرفته شد .نتایج آزمایشها نشان می دهد که روشهای پیشنهادی ،نتایج آشکارسازی روشهای پنهانشکنی موجود،
که بر روی تصاویر پنهاننگاری شده در حوزه موجک آزمایش شدهاند را بهبود میدهد.

واژههای كليدی
پنهانشکنی ،پنهاننگاری ،تبدیل موجک ،گشتاورهای تابع مشخصه.
گسسته ( )DWTمیباشند[ . ]3برای هر یک از الگوریتمهای حوزههای
تبدیل ،روشهای پنهان شکنی خاصی ارائه شده است .در این تحقیق یک
روش پنهانشکنی غیر فعال که برای تصاویر پنهاننگاری شده در حوزه

مقدمه
در پنهاننگاری دیجیتال ،محیط دیجیتالی برای رمزگذاری و پنهان کردن
دنبالهای از بیتهای پیام ،به گونهای اصالح می شود که ارتباط مخفی مورد
شک قرار نگیرد .در پنهان شکنی دیجیتال ،سعی می شود این نوع ارتباط
پوشیده تشخیص داده شود[ .] 1پنهان شکنی دو نوع است :پنهان شکنی
فع ال و پنهان شکنی غیر فعال .پنهان شکنی غیر فعال اقدام به تشخیص
وجود یا عدم وجود پیام مخفی در تصویر می کند .اما پنهان شکنی فعال
عالوه بر تشخیص و جود پیام به تخمین طول پیام ،بیتهای پیام ،کلید رمز
و  ...میپردازد .پنهان شکنی فعال در مقایسه با پنهان شکنی غیر فعال بسیار
مشکلتر است .تکنیکهای پنهان شکنی اخیر بر روی حضور یا عدم حضور

موجک بکار می رود ،ارائه گردیده است.

فرید ،یک روش پنهان شکنی ارائه کرد که در آن بوسیله فیلترهای
آیینهای متعامد ) (QMFتصویر را در حوزه موجک تجزیه نمود .وی در
روش خود آماره های مرتبه باالتر شامل میانگین ،واریانس ،خمیدگی و
درجه اوج نمودار آماری را از تابع چگالی احتمال مربوط به هر زیرباند
تبدیل موجک تصویر استخراج کرد .وی همچنین آماره های مشابهی را از
دامنه ضرایب پیش بینی شده هر زیرباند که بوسیله یک پیش بینی کننده
خطی بهینه پیشگویی شدهاند ،استخراج نمود .ویژگیهای بدست آمده برای
دسته بندی به یک طبقه بندی کننده خطی فیشر ) (FLDداده شدند[.]2
لیو و فرید ،روش فرید را با ماشین بردار پشتیبان )  (SVMبه عنوان دسته -
بندی کننده بکار بردند .این روش به روش پنهانشکنی بر مبنای موجک
) (WBSمعروف است[.]5

پیام مخفی تمرکز می کنند[.]2

از یک دیدگاه الگوریتمهای پنهاننگاری به دو گروه تقسیم می شوند.
دسته ای از آنها روش های حوزه مکان نام دارند که به طور مستقیم به
سیگنال اعمال می شوند .دسته ای دیگر روشهای حوزه تبدیل نام دارند که
بر روی تبدیل یافته سیگنال اعمال میشوند .سه حوزه عمده تبدیل ،تبدیل
فوریه گسسته ( ،)DFTتبدیل کسینوسی گسسته ( )DCTو تبدیل موجک
1

شی ،روش پنهانشکنی را ارائه کرد که در آن ویژگیهای مورد استفاده
شامل گشتاورهای آماری توابع مشخصه تصویر اصلی ،تصویر خطای
پیشگویی شده و زیرباندهای تبدیل موجک آنها میباشد .دسته بندی کننده

{ تجزیه کرد[.]9
عمودی ) (HLو جزئیات قطری ) (HHبا ابعاد }
با به کار بردن دوباره تبدیل موجک بر روی زیرباند تقریب  ، LL1چهار زیر
باند تجزیه شده در سطح دوم تجزیه موجک حاصل می شود .شکل ()1
نحوه اعمال تبدیل موجک با دو سطح تجزیه را بر روی یک تصویر نشان
میدهد.

مورد استفاده وی ،شبکه عصبی مصنوعی است[ .]6

در الگوریتم پنه ان شکنی فراگیر ارائه شده توسط چن ،ابتدا از مقادیر
قدرمطلق ضرایب تبدیل کسینوسی گسسته بلوکی آرایه دو بعدی JPEG
تصویر ورودی ،بوسیله موجک هار تبدیل موجک سه سطحی گرفته می -
شود .سپس برای هر زیرباند بدست آمده از آرایه دو بعدی  ، JPEGسه
هیستوگرام مرتبه دوم افقی ،عمودی و قطری تولید میشود .سپس برای هر
هیستوگرام مرتبه دوم ،گشتاورهای تابع مشخصه دو بعدی محاسبه می
شوند[ .]7ونگ و همکاران نشان دادند که تغییرات در گشتاورهای آماری
تابع مشخصه در اثر جاسازی پیام ،نسبت به تغییرات گشتاورهای تابع

شکل  : 1تبدیل موجک دو بعدی یک تصویر در دو سطح تجزیه[]11

چگالی احتمال بیشتر مشهود است[.]8

با توجه به اینکه روشهای پنهان شکنی موجو د اعمال شده بر روی
تصاویر پنهاننگاری شده در حوزه تبدیل موجک ،نرخ آشکارسازی باالیی را
بدست نیاوردهاند ،در این مقاله سعی شده است روشی غیر فعال برای
پنهان شکنی از تصاویر پنهاننگاری شده در حوزه تبدیل موجک با نرخ
آشکارسازی بهتر ارائه شود .در روش ارائه شده چهار هیستوگرام مرتبه دوم
افقی ،عمودی ،قطری و قطری آینهای از تصویر تولید می شود .بعد از
بکاربردن  DFTدو بعدی بر روی هر هیستوگرام مرتبه دوم و بدست آوردن
تابع مشخصه دو بعدی ،دو نوع گشتاور تابع مشخصه حاشیهای برای سه
مرتبه اول (مراتب اول ،دوم و سوم) در دو جهت فرکانسی محاسبه می -
شوند .بردار ویژگی بدست آمده به  SVMداده می شود تا در مورد پوشانه
یا گنجانه بودن تصاویر تصمیم گیری کند .روش پیشنهادی برای پنهان -
شکنی از دو روش پنهاننگاری در حوزه موجک جدید بکار گرفته شد .نتایج
آزمایشها نشان می دهد که روش پیشنها دی ،نتایج آشکارسازی روشهای
پنهانشکنی موجود ،که بر روی تصاویر پنهاننگ اری شده در حوزه موجک

 - 2- 2هيستوگرام مرتبه دوم
هیستوگرام مرتبه دوم یا ماتریس رخداد توام ،معیاری از رخداد پیوستگی
جفت هایی از پیکسلها است که بوسیله فاصله و جهت مشخص شده از هم
جدا شدهاند .فاصله را با  ρو زاویه نسبت به محور افقی را با  θنشان می -
دهیم .رابطه هیستوگرام مرتبه دوم به صورت زیر تعریف میشود:
()1

) ρ
) (ρ

(

(

) ρ

( تعداد جفت پیکسل ها میباشد به گونهای که مقدار
که ) ρ
پیکسل اول و مقدار پیکسل دوم است (ρ ) .هم تعداد کل جفت
پیکسلهایی از تصویر با جدایی )  (ρاست .هیستوگرام مرتبه دوم متناطر
با یک آرایه دو بعدی ،اغلب ماتریس وابستگی یا ماتریس رخداد توأم نامیده
می شود[.]11

آزمایش شدهاند را بهبود میدهد.

 - 3- 2گشتاورهای تابع مشخصه

در ادامه این مقاله ،در بخش دوم چهار چوب نظری مورد استفاده در
الگوریتم پیشنهادی پنهان شکنی شامل هیستوگرام مرتبه دوم ،گشتاورهای
تابع مشخصه و ماشین بردار پشتیبان معرفی می شوند .در بخش سوم به
معرفی روش پیشنهادی پنهان شکنی برای پنهان شکنی از تصاویر پنهان
نگ اری شده در حوزه موجک پرداخته می شود .در بخش چهارم پایگاه داده
مورد استفاده و آزمایشهای انجام شده به همراه نتایج آنها آورده شده
است .بخش پنجم هم به خالصه و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی برای
کارهای آینده اختصاص دارد.

می دانیم اساس اً هیستوگرام تصویر ،تابع جرم احتمال تصویر ) (PMFاست.
از ضرب هر مؤلفه  PMFدر یک ضربه واحد شیفت یافته مربوطه ،تابع
چگالی احتمال ) (PDFحاصل می شود .در مفهوم تبدیل فوریه گسسته
بدیهی است که ضربه های واحد میتوانند نادیده گرفته شوند .بنابر این
 PDFمی تواند به عنوان نسخه نرمالیزه شده یک هیستوگرام در نظر
گرفته شود .طبق [ ،] 12یک تفسیر از تابع مشخصه ) (CFاین است که
 CFتبدیل فوریه  PDFاست.

گشتاورهای تابع مشخصه یک هیستوگرام یک بعدی به صورت زیر

چهارچوب نظری

تعریف میشوند:

 - 1- 2تبدیل موجک

تبدیل موجک یک روش متداول برای کاربردهای پردازش تصویر است .با
 ،می توان آن را
بکار بردن تبدیل موجک بر روی یک تصویر با ابعاد
به چهار زیر بخش (زیر باند) تقریب ) ،(LLجزئیات افقی ) ،(LHجزئیات
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 SVMبرای اینکه بتواند مساله ابعاد خیلی باال را با استفاده از این
روشها حل کند ،از قضیه دوگانی الگرانژ برای تبدیلِ مساله مینیمم سازی

مؤلفه  CFدر فرکانس  ،تعداد نهایی نقاط در محور افقی
که
مؤلفه فرکانس صفر از ،CF
هیستوگرام است .توجه کنید که
بخاطر اینکه فقط مجموع تمامی مؤلفه های هیست وگرام گسسته را معرفی
می کند ،عمداً از محاسبه گشتاورها خارج شده است .این مقدار برای یک
تصویر ،تعداد نهایی پ یکسلها است که در طی فرایند مخفی سازی داده،
در رابطه ( )2میتواند حساسیت گشتاورها
تغییری نمیکند .حذف
را نسبت به مخفی سازی داده را افزایش دهد که این مطلب در [ ]13نشان

مورد نظر به فرم دوگانی آن ،که در آن به جای تابع پیچیده که ما را به
فضایی با ابعاد باال میبرد تابعِ سادهتری به نامِ تابع هسته (کرنل) که در آن

ضرب برداری تابع ظاهر می شود ،استفاده می کند .از توابع هسته مختلفی
از جمله هستههای نمایی ،چندجملهای و سیگمایی و  ...میتوان استفاده
 ،با تساوی ) ( .

نمود .هسته با انتقال
در ارتباط است .یکی از هسته های متداول تابع پایه ا ی شعاعی(گوسین)
) (RBFاست که رابطه آن به صورت زیر هستند:

داده شده است.

 ،گشتاور مرتبه اول حاصل می شود که مرکز جرم
به ازای
هم گش تاورهای مراتب
تابع مشخصه هیستوگرام است .به ازای

( )6

دوم و سوم بدست میآیند و...

که گاهی اوقات بوسیله

گشتاورهای تابع مشخصه یک هیستوگرام مرتبه دوم به صورت زیر
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 -1لیستی از پارامترها را انتخاب می کنیم .برای هر پارامتر انتخاب
شده ،پنج مورد آزمایش اعتبار سنجی بر روی مجموعه آموزشی انجام می -
دهیم.
 -2پارامتری که منجر به کمترین نرخ خطای اعتبار سنجی می شود
را انتخاب می کنیم.
 -3بهترین پارامتر را برای ایجاد یک مدل به عنوان پیشبینی کننده،
بکار میبریم.

روش پيشنهادی پنهان شکنی

 - 4- 2ماشين بردار پشتي بان

در این بخش الگوریتمی برای پنهان شکنی تصاویر پنهاننگ اری شده در
حوزه موجک پیشنهاد میشود .در این الگوریتم ابتدا یک پیشپردازش بر
روی تصاویر مورد آزمایش انجام می شود که طی آن تصاویر ورودی به
تصاویر سطح خاکستری با ابعاد  512×512پیکسل تبدیل میشوند .چهار
هیستوگرام مرتبه دوم با چهار جدایی ذکر شده در معادله ( )7تولید می -

ماشین بردار پشتیبان ) (SVMیک تکنیک شناخته شده است که به طور
گسترده برای طبقه بندی و مسائل رگرسیون مورد استفاده قرار می -
گیرد[ .] 15برای اهداف طبقه بندی SVM ،به عنوان یک تکنیک یادگیری
بانظارت کار می کند که سعی می کند یک ابرصفحه با جدایی حاشیهای
حداکثری از دو کالس را ایجاد کند (همچنین یک مسأله با بیش از دو
کالس می تواند به یک مسأله با دو کالس کاهش داده شود[  .)]16این
ابرصفحه به عنوان نتیجهای از مسأله بهینه سازی زیر بدست میآید:
()5

∑

پارامتری می شود.

ادامه شرح داده می شود[:]18

مربوط
مؤلفه تابع مشخصه دو بعدی در فرکانس
که
به  DFTاست و تعداد نهایی مقادیر سطوح خاکستری تصویر است.
همانطور که از روابط ( )3و ( )2مالحظه می شود دو مجموعه گشتاور
حاشیهای مربوط به جهت های فرکانسی و می توان بدست آورد .باز
گشتاورهای مراتب اول و دوم و س وم بدست می-
هم به ازای
آیند و.]12[ ...

‖ ‖

‖

)

(

معموالً یک روش اعتبار سنجی ) (CVبرای انتخاب بهینه پارامتر کرنل
 SVMبکار می رود و با توجه به اینکه روش های اعتبار سنجی هم لزوم اً
بهترین پ ارامتر را در اختیار ما قرار نمی دهند ،همیشه احتمال اینکه بهترین
پارامتر را نیابیم وجود دارد[.]18
یک روش اعتبار سنجی برای انتخاب پارامتر بهینه کرنل  SVMدر

تعریف میشوند:

∑

‖

=

〉

〈

شود:

()7

})

( )

( )

(

{

که به ترتیب هیستوگرام مرتبه دوم افقی ،هیستوگرام مرتبه دوم عمودی و
هیستوگرام مرتبه دوم قطری و هیستوگرام مرتبه دوم قطری آینهای نامیده
می شوند .این جداییها در شکل ( )2به ترتیب با زوجهای
مشخص میشود.

{

که  mتعداد الگوهای آموزش 〈 〉 ،ضرب نقطه ای ،یک تابع انتقال
ضمنی ،یک برچسب کالسی( ) ،یک نقطه داده ξ ،کران باالی
خطا و  Cمقدار جریمه است[.]17
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 - 3تصاویر معتبر
شده آزمایش می کنیم.

 - 2پ ارامتری که منجر به بیشترین نرخ پیش بینی درست می شود را

مییابیم.

شکل  : 2همسایگان پيکسل  xدر جهت های افقی) ،(bعمودی )،(a
قطری) (cو قطری آینه ای)(d

 - 5ب هترین پارامتر را برای ایجاد یک مدل به عنوان پیش بینی کننده

در کرنل  RBFو برای مرحله آزمایش بکار میبریم.

در روش پیشنهادی ،بعد از بکاربردن  DFTدو بعدی بر روی تمامی
هیستوگرامهای مرتبه دوم و بدست آوردن تابع مشخصه دو بعدی آنها ،سه
مرتبه اول (مراتب اول ،دوم و سوم) از دو نوع گشتاور حاشیهای تابع
مشخصه در دو جهت فرکانسی از هر هیستوگرام مرتبه دوم استخراج می -
شود که به عنوان ویژگی برای دسته بندی استفاده می شوند .رابطه محاسبه

نتایج آزمایشات
 - 1- 4انتخاب پایگاه داده

تبدیل فوریه دو بعدی به شکل زیر است:

()8
که

مرتبه دوم و

مقدارهیستوگرام مرتبه دوم،

را توسط  ، SVMبرای هر پارامتر

انتخاب

محیط پیاده سازی برای آزمایشهای عملی ،برنامه مطلب نسخه )(R2011b

∑

 7.13.0.564می باشد .آزمایشات بر روی  1311تصویر از پایگاه داده
تصاویر رنگی غیر فشرده ) (UCIDانجام گرفت .از آنجا که تصاویر این
پایگاه رنگی بوده ،همه آنها به تصاویر سطح خاکستری تغییر داده شدند.
 651عدد ا ز تصاویر ،یک بار توسط روش پنهاننگاری در حوزه موجک
خسروی[ ] 19و بار دیگر توسط روش پنهاننگاری در حوزه موجک
معتمدی[ ،]11پنهاننگاری می شوند 651 .تصویر باقیمانده به عنوان
تصاویر پنهاننگار ی نشده (پوشانه) در نظر گرفته می شوند .در هر دو روش
پنهاننگاری ،تصویر  Jet-F16که در شکل ( )3نشان داده شده است ،به
عنوان پیام مخفی در نظر گرفته می شود.

∑

ابعاد ماتریس هیستوگرام

مقدار  DFTدوبعدی میباشد.

با توجه به اینکه چهار هیستوگرام م رتبه دوم بر روی تصویر محاسبه
می شوند و از هر کدام از آنها شش گشتاور حاشیه ای تابع مشخصه محاسبه
می شوند ،بردار ویژگی بدست آمده دارای  22بعد است .بردار ویژگی بدست
آمده به ماشین بردار پشتیبان داده می شود تا در مورد پوش انه یا گنجانه
بودن تصاویر تصمیم گیری کند .کرنل مورد استفاده در  ، SVMکرنل
 RBFمیباشد.
روش اعتبار سنجی که برای انتخاب بهینه پارامتر

از کرنل تابع پایه

ای شعاعی در نظر گرفته شد ،در ادامه ش رح داده می شود:

 - 1با توجه به اینکه پارامتر باید عدد صحیح مثبتی باشد ،اعداد یک
تا  111را به عنوان لیست پارامترها انتخاب می کنیم .دلیل این انتخاب آن
است که با آزمایش های فراوان به این نتیجه رسیدیم که مقدار بهینه،
تقریب اً در همه موارد از  111کمتر است و چون می خواهیم الگوریتم بهترین
عملکرد را در انتخاب پارامتر ک رنل داشته باشد و خطای مرحله پیشبینی را
به حداقل برسانیم ،روش اعتبار سنجی را به ازای تمامی  111پارامتر انتخاب

شکل  : 3تصویر  Jet-F16به عنوان پيام مخفی

شده انجام می دهیم تا پارامتر بهینه بدست آید.

 - 2- 4مقایسه نتایج پنهان شکنی روش پيشنهادی

 - 2م جموعه تصاویر در نظر گرفته شده برای آموزش را به دو قسمت

در این قسمت ،نتایج پنهان شکنی بدست آمده از روش پیشنهادی که
بر روی روشهای پنهاننگاری خسروی و معتمدی آزمایش شدهاند ،در
جدول های ( )1و ( ) 2آورده شده است .همچنین نتایج روش پیشنهادی،
با نتایج روش پنهانشکنی شی که بر روی روش پنهاننگاری خسروی
آزمایش شده است[ ] 19و همچنین با نتایج روش پنهانشکنی فرید که بر

و
تقسیم می کنیم .تعداد از تصاویر که نیمی از آنها
برای
پ نهاننگاری شده اند ونیمی دیگر پاک هستند را به عنوان
آموزش در نظر می گیریم .تعداد
دیگر از تصاویر را که نیمی از آنها
پنهاننگاری شده اند و نیمی دیگر پاک هستند را به عنوان تصاویر معتبر
جهت اعتبارسنجی در نظر می گیریم.
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جدول  : 1مقایسه نتایج پنهان شکنی روش پيشنهادی با روش پنهان شکنی شی و روش پنهان شکنی

فرید ،كه بر روی روش پنهان نگاری خسروی با نرخ درج متفاوت پيکسلی پيام مخفی آزمایش شده اند.
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جدول  : 2مقایسه نتایج پنهان شکنی روش پيشنهادی با روش پنهان شکنی فرید ،كه بر روی روش پنهان
نگاری معتمدی با نرخ های درج متفاوت  αآزمایش شده است.
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تصاویر پنهاننگاری شده در حوزه تبدیل موجک ،نرخ آشکارسازی باالیی را
بدست نیاوردهاند ،در این مقاله سعی شد تا روشی غیر فعال ،برای پنهان
شکنی از تصاویر پنهاننگاری شده در حوزه تبدیل موجک با نرخ
آشکارسازی بهتر ارائه شود .در این الگوریتم ابتدا یک پیش پردازش بر روی
تصاویر مورد آزمایش انجام می شود که طی آن تصاویر ورودی به تصاویر
سطح خاکستری با ابعاد  512×512پیکسل تبدیل میشوند .سپس چهار
هیستوگرام مرتبه دوم افقی ،عمودی ،قطری و قطری آینه ای از تصویر
تولید می شود .بعد از بکاربردن  DFTدو بعدی بر روی هر هیستوگرام
مرتبه دوم و بدست آوردن تابع مشخصه دو بعدی ،دو نوع گشتاور تابع
مشخصه حاشیه ای برای سه مرتبه اول (مراتب اول ،دوم و سوم) در دو
جهت فرکانسی محاسبه میشوند .بردار ویژگی بدست آمده دارای  22بعد
است که به ماشین بردار پشتیبان داده می شود تا در مورد پوشانه ی ا گنجانه
بودن تصاویر تصمی م گیری کند .کرنل مورد استفاده در  ، SVMکرنل
 RBFمیباشد .روش پیشنهادی برای پنهان شکنی از دو روش پنهاننگاری

روی هر دو روش پنهاننگاری خسروی و معتمدی آزمایش شده است[19
و ،] 11مورد مقایسه قرار گرفته است.
در جدول های ( )1و ( )2پارامتر مربوط به کرنل  RBFاز  SVMکه
نرخ آشکارسازی باالتری بدست می دهد ،آورده شده است .با بررسی نتایج
این جدول ها مشخص می شود که نتایج تحقیقات ما منجر به معرفی
روشی شده است که نسبت به روشهای پنهانشکنی موجود فرید و شی ،در
پنهانشکنی از روشهای پنهاننگاری حوزه موجک خسروی و معتمدی بهتر
عمل کرده است.

نتيجه گيری و پيشنهادات
 - 1- 5خالصه و نتيجهگيری

با توجه به اینکه روش های پنهان شکنی موجود اعمال شده بر روی
5

 تصویر از1311  آزمایشات بر روی.در حوزه موجک جدید بکار گرفته شد
 بخشی از.( انجام گرفته است
) مجموعه تصاویر رنگی فشرده نشده
،تصاویر توسط دو روش پنهاننگاری در حوزه موجک خسروی و معتمدی
 نتایج آزمایشها نشان می دهد که روش پیشنهادی.پنهاننگاری شدند
 در،نسبت به روشهای پنهانشکنی بر مبنای موجک موجود فرید و شی
پنهانشکنی از روشهای پنهاننگاری حوزه موجک خسروی و معتمدی بهتر
 با توجه به نتایج.عمل کرده است و نرخ آشکارسازی را افزایش داده است
بدست آمده می توان نتیجه گرفت که روش پیشنهادی می تواند گزینه
مناسبی برای پنهانشکنی از روش های پنهاننگاری شده در حوزه موجک
.باشد

[9]

S. M allat, "A theory for multiresolution signal
decomposition: the wavelet representation", IEEE Pattern
Anal. and M achine Intell., vol. 11, no. 7, pp. 674–693,
1989.
[10] H. M otamedi, A. Jafari, “A New Image Steganography Based
on Denoising M ethods in Wavelet Domain”, 9th International
Conference on Information Security and Cryptology (ISC),
pp. 18-25 ,2012 .
[11]

W. K. Pratt, Digital Image Processing, 3rd Edition, John
Wiley & Sons, Inc., 2001.

[12] A. Leon-Garcia, Probability and Random Processes for
Electrical Engineering, 2nd Edition, Reading, M A: AddisonWesley Publishing Company, 1994.
[13] Y.Q. Shi, “Image steganalysis based on moments of
characteristic functions using wavelet decomposition,
prediction-error image, and neural network”, IEEE
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،جهت اعتبار سنجی نتایج بدست آمده از روش پنهان شکنی پیشنهاد شده
- اعمال این روش پنهانشکنی بر روی تعداد بیشتری از الگوریتمهای پنهان
 همچنین میتوان روش. پیشنهاد می شود،نگاری در حوزه موجک
پیشنهادی را بر روی روشهای پنهاننگا ری که در سایر حوزه ها انجام
.شدهاند آزمایش کرد تا توانایی پنهانشکنی عام آن مشخص شود

[15] V. Vapnik, The Nature of Statistical Learning Theory.
Information Science and Statistics: Springer, 1999.
[16] C.-W. Hsu and C.-J. Lin, “A comparison of methods for multiclass support vector machines”, IEEE Transactions on Neural
Networks, vol. 13, no. 2, pp. 415–425, 2002.
[17] J. Reyes-Lopez, S. Campos, H. Allende, R. Salas, "Zernike's
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