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 .چکيده
استخراج  یهایژگیروش، و نیشده در حوزه موجک ارائه شده است. در ا ینگارپنهان ریتصاو یبرا یشکنروش پنهان کیمقاله،  نیدر ا

 22 یبدست آمده دارا یژگیباشد. بردار ویم ریمرتبه دوم بدست آمده از تصو ستوگرامیتابع مشخصه حاصل از ه یشده شامل گشتاورها
 کیگشتاورها از  ییاست. هر مجموعه شش تا یتابع مشخصه دو بعد یاز گشتاورها ییباشد که شامل چهار مجموعه شش تایم عدب

داده  بانیبردار پشت نیبه ماش یدسته بند یبدست آمده برا یژگی. بردار ودیآیخاص بدست م ییجدا کیمرتبه دوم با  ستوگرامیه سیماتر
در حوزه  ینگاراز دو روش پنهان یشکنپنهان یابر یشنهادیکند. روش پ یریگ میتصم ریا گنجانه بودن تصویشود تا در مورد پوشانه یم

موجود،  یشکنپنهان یهاروش یآشکارساز جینتا ،یشنهادیپ یهادهد که روش یها نشان مشیآزما جیبکار گرفته شد. نتا دیموجک جد
 .دهدیاند را بهبود مشده شیشده در حوزه موجک آزما ینگارنپنها ریتصاو یکه بر رو

 كليدی های واژه
 .تابع مشخصه یموجک، گشتاورها لیتبد ،ینگارپنهان ،یشکنپنهان 

 
 

  مقدمه 

کردن ای رمزگذاری و پنهاننگاری دیجیتال، محیط دیجیتالی بردر پنهان
فی مورد ارتباط مخشود که ای اصالح میهای پیام، به گونهای از بیتدنباله

شود این نوع ارتباط شکنی دیجیتال، سعی میشک قرار نگیرد. در پنهان
شکنی شکنی دو نوع است: پنهان[. پنهان1پوشیده تشخیص داده شود]

شکنی غیر فعال اقدام به تشخیص شکنی غیر فعال. پنهانال و پنهانفع
شکنی فعال نکند. اما پنهاعدم وجود پیام مخفی در تصویر می وجود یا

های پیام، کلید رمز جود پیام به تخمین طول پیام، بیتعالوه بر تشخیص و
ل بسیار شکنی غیر فعاشکنی فعال در مقایسه با پنهانپردازد. پنهانو ... می
یا عدم حضور  شکنی اخیر بر روی حضورهای پنهانتر است. تکنیکمشکل

 [. 2کنند]پیام مخفی تمرکز می
شوند. نگاری به دو گروه تقسیم میهای پنهانالگوریتماز یک دیدگاه 

ه طور مستقیم به های حوزه مکان نام دارند که بدسته ای از آنها روش
های حوزه تبدیل نام دارند که  ی دیگر روششوند. دسته اسیگنال اعمال می

تبدیل  سه حوزه عمده تبدیل،شوند. روی تبدیل یافته سیگنال اعمال میبر 
 ( و تبدیل موجکDCT) (، تبدیل کسینوسی گسستهDFT) فوریه گسسته

های های حوزهبرای هر یک از الگوریتم.  [3باشند]( میDWT)گسسته 
یک در این تحقیق شکنی خاصی ارائه شده است. های پنهانتبدیل، روش

نگاری شده در حوزه ی غیر فعال که برای تصاویر پنهانشکنپنهان روش
 .ارائه گردیده استموجک  بکار می رود، 

که در آن بوسیله فیلترهای  شکنی ارائه کردیک روش پنهان ،فرید
تصویر را در حوزه موجک تجزیه نمود. وی در  (QMF)ای متعامد آیینه

های مرتبه باالتر شامل میانگین، واریانس، خمیدگی و رهروش خود آما
باند بع چگالی احتمال مربوط به هر زیرماری را از تادرجه اوج نمودار آ

تبدیل موجک تصویر استخراج کرد. وی همچنین آماره های مشابهی را از 
یک پیش بینی کننده باند که بوسیله دامنه ضرایب پیش بینی شده هر زیر

های بدست آمده برای اند، استخراج نمود. ویژگیپیشگویی شده خطی بهینه
[. 2داده شدند] (FLD)دسته بندی به یک طبقه بندی کننده خطی فیشر 

-به عنوان دسته (SVM)روش فرید را با ماشین بردار پشتیبان  ،لیو و فرید
موجک  مبنای بر شکنیپنهان روش بهبندی کننده بکار بردند. این روش 

(WBS) [.5]معروف است 
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های مورد استفاده ارائه کرد که در آن ویژگیکنی را ششی، روش پنهان
شامل گشتاورهای آماری توابع مشخصه تصویر اصلی، تصویر خطای 

باشد. دسته بندی کننده و زیرباندهای تبدیل موجک آنها میپیشگویی شده 
 [. 6مورد استفاده وی، شبکه عصبی مصنوعی است]

ابتدا  از مقادیر چن،  توسط شکنی فراگیر ارائه شدهاندر الگوریتم پنه
  JPEG قدرمطلق ضرایب تبدیل کسینوسی گسسته بلوکی آرایه دو بعدی

-سه سطحی گرفته میموجک تصویر ورودی، بوسیله موجک هار تبدیل 
، سه  JPEGشود. سپس برای هر زیرباند بدست آمده از آرایه دو بعدی 

ی هر سپس براشود. تولید میافقی، عمودی و قطری هیستوگرام مرتبه دوم 
محاسبه می  هیستوگرام مرتبه دوم، گشتاورهای تابع مشخصه دو بعدی

ونگ و همکاران نشان دادند که تغییرات در گشتاورهای آماری  [.7شوند]
تابع مشخصه در اثر جاسازی پیام، نسبت به تغییرات گشتاورهای تابع 

 [.8چگالی احتمال بیشتر مشهود است]
د اعمال شده بر روی شکنی موجوهای پنهانبا توجه به اینکه روش

شکارسازی باالیی را نگاری شده در حوزه تبدیل موجک، نرخ آتصاویر پنهان
ده است روشی غیر فعال برای اند، در این مقاله سعی شبدست نیاورده

نگاری شده در حوزه تبدیل موجک با نرخ شکنی از تصاویر پنهانپنهان
هیستوگرام مرتبه دوم ئه شده چهار آشکارسازی بهتر ارائه شود. در روش ارا
بعد از  شود.تولید میای از تصویر افقی، عمودی، قطری و قطری آینه

دو بعدی بر روی هر هیستوگرام مرتبه دوم و بدست آوردن  DFTبکاربردن 
ای برای  سه دو نوع گشتاور تابع مشخصه حاشیهتابع مشخصه دو بعدی، 

-در دو جهت فرکانسی محاسبه می)مراتب اول، دوم و سوم(  مرتبه اول
شود تا در مورد پوشانه داده می SVMشوند. بردار ویژگی بدست آمده به 

-روش پیشنهادی برای پنهانیا گنجانه بودن تصاویر تصمیم گیری کند. 
نگاری در حوزه موجک جدید بکار گرفته شد. نتایج شکنی از دو روش پنهان

های دی، نتایج آشکارسازی روشش پیشنهاها نشان می دهد که رویشآزما
اری شده در حوزه موجک نگی موجود، که بر روی تصاویر پنهانشکنپنهان

 دهد.اند را بهبود میآزمایش شده
فاده در در ادامه این مقاله، در بخش دوم چهار چوب نظری مورد است

هیستوگرام مرتبه دوم، گشتاورهای  شکنی شاملالگوریتم پیشنهادی پنهان
سوم به شوند. در بخش و ماشین بردار پشتیبان معرفی می تابع مشخصه

شکنی از تصاویر پنهان شکنی برای پنهانمعرفی روش پیشنهادی پنهان
یگاه داده شود. در بخش چهارم پااری شده در حوزه موجک پرداخته مینگ

به همراه نتایج آنها آورده شده های انجام شده مورد استفاده و آزمایش
است. بخش پنجم هم به خالصه و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی برای 

 کارهای آینده اختصاص دارد.

 چهارچوب نظری 

 تبدیل موجک -2-1
تبدیل موجک یک روش متداول برای کاربردهای پردازش تصویر است. با 

، می توان آن را     با ابعادبکار بردن تبدیل موجک بر روی یک تصویر 
 جزئیات، (LH) افقی جزئیات، (LL) به چهار زیر بخش )زیر باند( تقریب

. [9]تجزیه کرد  {     } با ابعاد (HH) قطری جزئیاتو  (HL) عمودی
، چهار زیر  LL1با به کار بردن دوباره تبدیل موجک بر روی زیرباند تقریب 

( 1شکل )شود. حاصل میباند تجزیه شده در سطح دوم تجزیه موجک 
نشان  ریتصو کی یرا بر رو هیموجک با دو سطح تجز لینحوه اعمال تبد

 دهد.یم
 

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

 

 هيستوگرام مرتبه دوم -2-2

رخداد پیوستگی توام، معیاری از  رخداد هیستوگرام مرتبه دوم یا ماتریس
له و جهت مشخص شده از هم ها است که بوسیله فاصپیکسلجفت هایی از 

-نشان می θو زاویه نسبت به محور افقی را با  ρاند. فاصله را با جدا شده
(  ρ      )   شود:مرتبه دوم به صورت زیر تعریف می هیستوگرامدهیم. رابطه     (      ρ  )  (ρ  )                      (1)  

مقدار    ای که باشد به گونهتعداد جفت پیکسل ها می (  ρ      ) که 
هم تعداد کل جفت  (  ρ)  مقدار پیکسل دوم است.    پیکسل اول و 

است. هیستوگرام مرتبه دوم متناطر  (  ρ)هایی از تصویر با جدایی پیکسل
با یک آرایه دو بعدی، اغلب ماتریس وابستگی یا ماتریس رخداد توأم نامیده 

 [.11می شود]

 تابع مشخصه یگشتاورها -2-3

است.  (PMF)تصویر، تابع جرم احتمال تصویر  می دانیم اساساً هیستوگرام
در یک ضربه واحد شیفت یافته مربوطه، تابع  PMFاز ضرب هر مؤلفه 

شود. در مفهوم تبدیل فوریه گسسته  حاصل می  (PDF)چگالی احتمال 
توانند نادیده گرفته شوند. بنابر این ی است که ضربه های واحد میبدیه

PDF یک هیستوگرام در نظر  اند به عنوان نسخه نرمالیزه شدهمی تو
این است که  (CF)[، یک تفسیر از تابع مشخصه 12گرفته شود. طبق ]

CF  تبدیل فوریهPDF .است 
ت زیر گشتاورهای تابع مشخصه یک هیستوگرام یک بعدی به صور

 شوند:تعریف می

  =
∑         |     |∑ |     |                                              (2)  
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تعداد نهایی نقاط در محور افقی   ،    در فرکانس  CFمؤلفه        که 
، CFمؤلفه فرکانس صفر از         هیستوگرام است. توجه کنید که

وگرام گسسته را معرفی های هیستبخاطر اینکه فقط مجموع تمامی مؤلفه 
کند، عمداً از محاسبه گشتاورها خارج شده است. این مقدار برای یک می

سازی داده، یکسلها است که در طی فرایند مخفیتصویر، تعداد نهایی پ
تواند حساسیت گشتاورها می( 2در رابطه )       حذف کند.تغییری نمی

[ نشان 13که این مطلب در ]را نسبت به مخفی سازی داده را افزایش دهد 
 داده شده است.

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

 آیند و...دوم و سوم بدست می
مرتبه دوم به صورت زیر  گشتاورهای تابع مشخصه یک هیستوگرام

 شوند:تعریف می

    =
∑ ∑              |        |∑ ∑ |        |                                       (3)  

    =
∑ ∑              |        |∑ ∑ |        |                                        (2)  

مربوط          مؤلفه تابع مشخصه دو بعدی در فرکانس          که 
است. خاکستری تصویر  سطوح تعداد نهایی مقادیر   است و  DFTبه 

شود دو مجموعه گشتاور ( مالحظه می2( و )3که از روابط )همانطور 
می توان بدست آورد. باز    و  ای مربوط به جهت های فرکانسی حاشیه

-وم بدست میی مراتب اول و دوم و سگشتاورها          به ازای هم 
 [.12] آیند و...

 بانيبردار پشت نيماش -2-4
یک تکنیک شناخته شده است که به طور  (SVM) ماشین بردار پشتیبان

-ئل رگرسیون مورد استفاده قرار میگسترده برای طبقه بندی و مسا
یک تکنیک یادگیری به عنوان  SVM[. برای اهداف طبقه بندی، 15گیرد]

ای ی کند یک ابرصفحه با جدایی حاشیهسعی مکند که بانظارت کار می
)همچنین یک مسأله با بیش از دو  حداکثری از دو کالس را ایجاد کند

[(. این 16کالس می تواند به یک مسأله با دو کالس کاهش داده شود]
 آید:سازی زیر بدست میاز مسأله بهینهای ابرصفحه به عنوان نتیجه

{                     ‖ ‖    ∑                     〈       〉                                              (5)  

یک تابع انتقال   ضرب نقطه ای،   〈 〉تعداد الگوهای آموزش،  mکه 
کران باالی  ξیک نقطه داده،    (،    یک برچسب کالسی)   ضمنی، 
 [.17مقدار جریمه است] Cخطا و 

SVM  برای اینکه بتواند مساله ابعاد خیلی باال را با استفاده از این
 سازی مینیمم هبرای تبدیلِ مسال قضیه دوگانی الگرانژها حل کند، از  روش

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

کند. از توابع هسته مختلفی  شود، استفاده می ظاهر می  ضرب برداری تابع 
توان استفاده  و ... می سیگماییو  ای چندجملههای نمایی،  از جمله هسته

   (  )  .       =          ، با تساوی      هسته با انتقال  نمود.
 ی شعاعی)گوسین(اتابع پایه هسته های متداول در ارتباط است. یکی از 

(RBF)  به صورت زیر هستند:است که رابطه آن  (     )      ‖     ‖                           (6)   

 شود.پارامتری می         گاهی اوقات بوسیله که 
برای انتخاب بهینه پارامتر کرنل  (CV) اعتبار سنجیمعموالً یک روش 

SVM های اعتبار سنجی هم لزوماً رود و با توجه به اینکه روشبکار می
دهند، همیشه احتمال اینکه بهترین ارامتر را در اختیار ما قرار نمیبهترین پ

 [.18پارامتر را نیابیم وجود دارد]
در  SVMسنجی برای انتخاب پارامتر بهینه کرنل یک روش اعتبار

 [:18شود]ادامه شرح داده می
کنیم. برای هر پارامتر انتخاب لیستی از پارامترها را انتخاب می -1

-ی بر روی مجموعه آموزشی انجام میشده، پنج مورد آزمایش اعتبار سنج
 دهیم.

شود کمترین نرخ خطای اعتبار سنجی می پارامتری که منجر به -2
 کنیم.را انتخاب می

کننده، یبینبرای ایجاد یک مدل به عنوان پیش بهترین پارامتر را -3
 بریم.بکار می

 
 شکنیروش پيشنهادی پنهان 

اری شده در نگشکنی تصاویر پنهاندر این بخش الگوریتمی برای پنهان
پردازش بر شیپ کیابتدا  تمیالگور نیدر ا شود.حوزه موجک پیشنهاد می

به  یورود ریآن تصاو یشود که طیانجام م شیمورد آزما ریتصاو یرو
چهار . شوندیم لیتبد کسلیپ 512×512با ابعاد  یسطح خاکستر ریتصاو

-( تولید می7ذکر شده در معادله ) هیستوگرام مرتبه دوم با چهار جدایی
(     )      }       :شود  (     )  (     )}   (7)  

که به ترتیب هیستوگرام مرتبه دوم افقی، هیستوگرام مرتبه دوم عمودی و 
ای نامیده و هیستوگرام مرتبه دوم قطری آینههیستوگرام مرتبه دوم قطری 

 شود.مشخص می                          های ( به ترتیب با زوج2ها در شکل )شوند. این جداییمی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%98&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 ،(a)، عمودی (b)در جهت های افقی x پيکسل همسایگان  :2شکل 

 (d)و قطری آینه ای (c)قطری

 
تمامی  روی بر بعدی دو DFT بکاربردن از در روش پیشنهادی، بعد

 سه بعدی آنها، دو مشخصه تابع آوردن بدست و دوم های مرتبههیستوگرام
 تابع ایگشتاور حاشیه نوع از دو )مراتب اول، دوم و سوم( اول مرتبه

-دوم استخراج می فرکانسی از هر هیستوگرام مرتبه جهت دو در مشخصه
شوند. رابطه محاسبه ای دسته بندی استفاده میشود که به عنوان ویژگی بر

 ل فوریه دو بعدی به شکل زیر است:               تبدی
                         ∑ ∑                                           

(8)  
ابعاد ماتریس هیستوگرام       مقدارهیستوگرام مرتبه دوم،        که 

 باشد.دوبعدی می DFTمقدار        مرتبه دوم و 
رتبه دوم بر روی تصویر محاسبه با توجه به اینکه چهار هیستوگرام م

محاسبه مشخصه  تابع گشتاور حاشیه ایشوند و از هر کدام از آنها شش می
. بردار ویژگی بدست بعد است 22شوند، بردار ویژگی بدست آمده دارای می

انه یا گنجانه شود تا در مورد پوشبه ماشین بردار پشتیبان داده می آمده
، کرنل  SVMگیری کند. کرنل مورد استفاده در بودن تصاویر تصمیم

RBF باشد.می 
تابع پایه از کرنل   تر سنجی که برای انتخاب بهینه پارامروش اعتبار

 شود:رح داده میدر نظر گرفته شد، در ادامه شی شعاعی ا
باید عدد صحیح مثبتی باشد، اعداد یک    پارامتربا توجه به اینکه  -1

این انتخاب آن  کنیم. دلیللیست پارامترها انتخاب می را به عنوان 111تا 
بهینه،   های فراوان به این نتیجه رسیدیم که مقدار است که با آزمایش

خواهیم الگوریتم بهترین ون میکمتر است و چ 111تقریباً در همه موارد از 
را بینی رنل داشته باشد و خطای مرحله پیشعملکرد را در انتخاب پارامتر ک

 پارامتر انتخاب 111سنجی را به ازای تمامی به حداقل برسانیم، روش اعتبار
 دهیم تا پارامتر بهینه بدست آید.شده انجام می

جموعه تصاویر در نظر گرفته شده برای آموزش  را به دو قسمت م -2 از تصاویر که نیمی از آنها      تقسیم می کنیم. تعداد        و        
برای         نگاری شده اند ونیمی دیگر پاک هستند را به عنوان  نهانپ

دیگر از تصاویر را که نیمی از آنها      تعداد  . گیریمآموزش در نظر می
به عنوان تصاویر معتبر نگاری شده اند و نیمی دیگر پاک هستند را هاننپ  گیریم. جهت اعتبارسنجی در نظر می        

انتخاب   ، برای هر پارامتر  SVMرا توسط         صاویر معتبرت  -3
 کنیم.شده  آزمایش می

شود را می ارامتری که منجر به بیشترین نرخ پیش بینی درستپ -2
 یابیم.می

هترین پارامتر را برای ایجاد یک مدل به عنوان پیش بینی کننده ب -5
 بریم.و برای مرحله آزمایش بکار می RBFدر کرنل 

 

 نتایج آزمایشات 

 انتخاب پایگاه داده -4-1
 (R2011b)های عملی، برنامه مطلب نسخه سازی برای آزمایشپیادهمحیط 

تصویر از پایگاه داده  1311می باشد. آزمایشات بر روی  7.13.0.564
انجام گرفت. از آنجا که تصاویر این  (UCID)تصاویر رنگی غیر فشرده 

پایگاه رنگی بوده، همه آنها به تصاویر سطح خاکستری تغییر داده شدند. 
نگاری در حوزه موجک ز تصاویر، یک بار توسط روش پنهاند اعد 651

در حوزه موجک  نگاری[ و بار دیگر توسط روش پنهان19ی]خسرو
باقیمانده به عنوان تصویر  651نگاری می شوند. [، پنهان11معتمدی]

شوند. در هر دو روش ی نشده )پوشانه( در نظر گرفته مینگارتصاویر پنهان
( نشان داده شده است، به 3که در شکل )  Jet-F16ر نگاری، تصویپنهان

 شود.عنوان پیام مخفی در نظر گرفته می
 

 
 به عنوان پيام مخفی  Jet-F16: تصویر 3شکل 

 

  شکنی روش پيشنهادیمقایسه نتایج پنهان -4-2

پیشنهادی که  بدست آمده از روششکنی پنهاننتایج  ،در این قسمت
اند، در نگاری خسروی و معتمدی آزمایش شدههای پنهانبر روی روش
( آورده شده است. همچنین نتایج روش پیشنهادی، 2( و )1جدول های )

نگاری خسروی شی که بر روی روش پنهانشکنی پنهانبا نتایج روش 
  فرید که برشکنی پنهان[ و همچنین با نتایج روش 19آزمایش شده است]

 

e d 

x b 

a c 
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 19شده است] شیآزما یو معتمد یخسرونگاری پنهانروی هر دو روش 
 قرار گرفته است. سهی[، مورد مقا11و

که  SVMاز  RBFمربوط به کرنل    ( پارامتر2( و )1در جدول های )
نرخ آشکارسازی باالتری بدست می دهد، آورده شده است. با بررسی نتایج 

معرفی  این جدول ها مشخص می شود که نتایج تحقیقات ما منجر به
موجود فرید و شی، در شکنی پنهان روشی شده است که نسبت به روشهای

نگاری حوزه موجک خسروی و معتمدی بهتر از روشهای پنهانشکنی پنهان
 .ستعمل کرده ا

 

  نتيجه گيری و پيشنهادات 

 گيریخالصه و نتيجه -5-1
 شکنی موجود اعمال شده بر رویپنهانبا توجه به اینکه روش های 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 را ییباال یموجک، نرخ آشکارساز لیشده در حوزه تبد ینگارپنهان ریتصاو

 برای پنهان،  روشی غیر فعالتا اند، در این مقاله سعی شد بدست نیاورده

نگاری شده در حوزه تبدیل موجک با نرخ شکنی از تصاویر پنهان
 یپردازش بر رو شیپ کیابتدا  تمیالگور نیدر اآشکارسازی بهتر ارائه شود. 

 ریبه تصاو یورود ریآن تصاو یشود که طیانجام م شیمورد آزما ریتصاو
سپس چهار  .شوندیم لیتبد کسلیپ 512×512با ابعاد  یسطح خاکستر

افقی، عمودی، قطری و قطری آینه ای از تصویر هیستوگرام مرتبه دوم 
دو بعدی بر روی هر هیستوگرام  DFTبعد از بکاربردن  شود.تولید می

دو نوع گشتاور تابع مرتبه دوم و بدست آوردن تابع مشخصه دو بعدی، 
در دو  )مراتب اول، دوم و سوم( مشخصه حاشیه ای برای  سه مرتبه اول

بعد  22 یبدست آمده دارا یژگیبردار وشوند. جهت فرکانسی محاسبه می
گنجانه  ایشود تا در مورد پوشانه یداده م بانیبردار پشت نیبه ماش که است

، کرنل  SVMکند. کرنل مورد استفاده در  یریگ میتصم ریبودن تصاو
RBF نگاری نشکنی از دو روش پنهاروش پیشنهادی برای پنهان باشد.یم

secret image size  256*256 128*128 64*64 

Proposed 

 Method 

Detection Rate (% ) 58 76.37 67.65 

Parameter    2 2 1 

Feature Number 22 22 22 

Shi 

  Method 

Detection Rate (% ) 

[19] 
83.13 67.11 60.67 

Feature Number 78 78 78 

   Farid Method 

Detection Rate (% ) 

[19] 
79.1 58.05 54.47 

Feature Number 24 24 24 

پنهان شکنی شی و روش پنهان شکنی پيشنهادی با روش  روش پنهان شکنی : مقایسه نتایج1جدول 
 مخفی آزمایش شده اند. پيام پيکسلی متفاوت درج نرخ با خسروی نگاری پنهان فرید، كه بر روی روش

 پنهان فرید، كه بر روی روشپنهان شکنی با روش  پيشنهادی روشپنهان شکنی  نتایج: مقایسه 2جدول 
.استآزمایش شده  αمتفاوت  درج معتمدی با نرخ های نگاری  

Alpha_ parameter 3 2 1 0.61 

   Proposed 

Method 

Detection Rate  (%) 96.67 96.67 95.67 55 

Parameter    1 1 1 87 

Feature Number 24 24 24 24 

    Farid 
Method 

Detection Rate  (%) [10]  %51 for α =1.2 

Feature Number 24 
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تصویر از  1311آزمایشات بر روی در حوزه موجک جدید بکار گرفته شد. 
خشی از انجام گرفته است. ب (    )مجموعه تصاویر رنگی فشرده نشده 

حوزه موجک خسروی و معتمدی، نگاری در تصاویر توسط دو روش پنهان
 یشنهادیروش پ ها نشان می دهد کهنتایج آزمایش نگاری شدند.پنهان

در  ،یو ش دیموجک موجود فر یبر مبنا یشکنپنهان ینسبت به روشها
بهتر  یو معتمد یحوزه موجک خسرو ینگارپنهان یاز روشها یشکنپنهان

 جیداده است. با توجه به نتا شیرا افزا یسازعمل کرده است و نرخ آشکار
 نهیگز دتوان یم یشنهادیگرفت که روش پ جهیتوان نت یبدست آمده م

شده در حوزه موجک  ینگارپنهان یاز روش ها یشکنپنهان  یبرا یمناسب
 د.باش

 

 پيشنهادات كارهای آینده -5-2

پیشنهاد شده، شکنی پنهانجهت اعتبار سنجی نتایج بدست آمده از روش 
-های پنهانبر روی تعداد بیشتری از الگوریتمشکنی پنهاناعمال این روش 

توان روش شود. همچنین مینگاری در حوزه موجک، پیشنهاد می
ری که در سایر حوزه ها انجام نگاهای پنهانپیشنهادی را بر روی روش

 عام آن مشخص شود.شکنی پنهاناند آزمایش کرد تا توانایی شده
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