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چکیده
 بللل از، از دیدگاه پدافند غیرعاملل. انتخاب پوشانه مناسب برای درج پیام محرمانه در آن است،یکی از مسائل مهم در سامانههای نهاننگاری
 یک انتخاب مناسب پوشانه میتواند باعث افزایش کارایی عملکرد و کاهش خطا در این سامانهها شلود،)عملیات نهان نگاری (اجرای درج پیام
 برخی ویژگیهای مهم تصویر مانند،در این مقاله یک روش برای آمادهسازی پوشانههای تصویر با امنیت مناسب ارائه میشود برای این منظور
 تصاویری،کنتراست و انرژی و نیز کاربرد منطق فازی با انتخاب سطح آستانه هریس در نظر گرفته می شود ابتدا با استفاده از هر تصویر پوشانه
با کنتراستهای متفاوت و اللته یک سطح آستانه هریس ثابت بهدست میآید کله بلرای اسلتخراج ویژگلیهلای ککلر شلده از ملاتریسهلای
 سطوح مختلف امنیتی برای تصاویر ارائه ملیشلود،) استفاده می شود سپس با استفاده از منطق فازیGLCM( همرخدادی سطوح خاکستری
 تصاویری که بلر اسلا،تصاویر با سطوح امنیتی مختلف را میتوان در بانکهای تصویر متفاوت کخیره کرد با توجه به شلیهسازی انجام شده
 هستندPSNR  وSSIM  دارای مقدار مناسب،روش پیشنهادی برای نهاننگاری انتخاب میشوند
 پوشانه نهاننگاری، سطح امنیت تصویر، آستانه هَریس، منطق فازی، ماتریسهای همرخدادی:کلیدواژهها
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Abstract
The selection of an appropriate cover to embedding a secret message is one of the main issues in the
steganography. This leads to increasing the performance and decreasing the error from the point of view of passive
defence. In this paper, preparation of a cover image with the suitable security level is described. For this porpose,
some important features such as contrast, energy and the use of fuzzy logic with a selection threshold for Harris
corners have been considered. Firstly, some images with different contrast were obtained but a fixed threshold for
Harris corners from each cover image which extracting the features is done using Gray Levels Co-Occurrence
Matrix (GLCM). Then, the security of images was graded using fuzzy logic. The images with different security
levels can be stored in the different bank of images. According to the simulation which is done, selected images
based on the proposed method, have an appropriate SSIM and PSNR in the steganography.

Keywords: Co-occurrence Matrix, Fuzzy Logic, Harris Threshold, Image Security Level, Cover of
Steganography
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 .1مقدمه

فضای عدم بطعیت منطق فازی بازهای جهت تعریف شرایط و
بوانین بیشتر را ایجاد میکند که در این مقاله تعریف سطوح
مختلف امنیت پوشانه به کمک منطق فازی حاصل شده است در
بخش دوم ،مفاهیم شامل منطق فازی ،معیارهای سنجش،
طلقهبند ،آشکارساز هریس ارائه میشود در بخش سوم روش
پیشنهادی و در بخش چهارم نیز نتایج تجربی و شلیهسازی ارائه
شده است در ادامه ،مفاهیم و تعاریفی که در این مقاله از آنها
بهره گرفته شده است ،هر یک به طور خالصه ارائه میشود

با توجه به بهرهگیری از کنترل فازی در این مقاله الزم است
تا گذری اجمالی به مقدمات و مفاهیم آن ارائه گردد منطق فازی
از منطق ارزشهای ”صفر و یک“ نرمافزارهای کالسیک فراتر رفته
و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرمافزاری و رایانهها میگشاید،
زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق
و استداللهای خود بهکار میگیرد ] 6و  [2منطق فازی از جمله
منطقهای چند ارزشی بوده و بر نظریه مجموعههای عدم بطعیتی
یا همان مجموعههای فازی تکیه میکند مجموعههای فازی خود
از تعمیم و گسترش مجموعههای بطعیتی به صورتی طلیعی
حاصل میآیند در حالت مجموعههای بطعی ،3تابع عضویت 2فقط
دو مقدار یک و صفر در بُرد خود دارد بنابراین:
()6

x A

اگر

x A

اگر

1
0

 A ( x)  

که در اینجا  A (x) ،تابع عضویت عنصر  xدر مجموعه بطعی
 Aاست یک تابع عضویت یک منحنی است که نشان میدهد هر
نقطه از فضای ورودی چگونه به یک مقدار عضویت (درجه
عضویت) بین  7و  6نگاشته میشود برد تابع عضویت از -1,1
در مورد مجموعههای بطعیتی به بازه بسته } {0,1برای
مجموعههای فازی تلدیل میشود درجه عضویت )  A (xبیانگر
~
میزان عضویت عنصر  xبه مجموعه فازی  Aاست توابع عضویتی
که در مجموعههای فازی استفاده میشود علارتند از :تابع مثلثی،
تابع کوزنقهای ،تابع سیگما ،تابع زنگولهای ،تابع -Sشکل ،تابع
گوسی ،تابع سیگموید و تابع چپ-راست در این مقاله از تابع
گوسی استفاده شده است به عنوان مثال :میتوان همانند شکل
( )6توابع عضویت برای توصیف سطح امنیت یک طرح نهاننگاری
فرضی را در نظر گرفت

 .1-1منطق فازی
با توجه به پیشرفت فناوری و انقالبی که در صنعت امنیت فضای
تلادل اطالعات رخ داده است ،اهمیت تخمین اطالعات یکی از
Texture
Feature-Points

1
2

شکل  .1سطح امنیت یک طرح نهاننگاری فرضی

Crisp Sets
Member Function

3
4
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امنیت نهاننگاری تحت تأثیر مواردی چون نوع تصویر پوشانه،
روش انتخاب محلی از پوشانه جهت اعمال تغییرات ،نحوه درج
6
پیام و تعداد تغییرات ناشی از درج است نوع تصویر با بافت
پیچیده و انتخاب محلی از پوشانه مانند للههای تصویر و یا حتی
نقاط خاص 2نزدیک للهها و گوشهها جهت اعمال تغییرات ،از
معیارهایی است که بر روی ماتریسهای همرخدادی تعریف
میشوند و تغییرات ناشی از درج پیام را حدابل میکنند و از این
معیارها در این مقاله بهره گرفته شده است در نهاننگاری موضوع
انتخاب پوشانه مناسب ،از این جهت از اهمیت ویژهای برخوردار
است که بلل از نهاننگاری ،فرستنده پیام اطمینان حاصل کند که
انتخاب پوشانه توسط خود فرستنده میتواند با سطح امنیتی مورد
نظرش صورت گیرد در پوشانه مناسب بین پارامترهای نرخ درج
(ظرفیت) ،امنیت و مقاومت تعادل مناسلی وجود دارد موضوع
مقاالت برای انتخاب پوشانه مناسب در فرستنده ،بیشتر از دیدگاه
بافت تصویر (از جمله آنتروپی و هملستگی) و بصری ارائه شده
است ] 6و  [2ولی در این مقاله روشی ارائه شده است که عالوه
بر موارد فوق ،معیارهای آماری نیز مورد نظر برار گرفته است
باالترین ظرفیت ممکن به شرط بربراری موازنه با امنیت در
نهاننگاری ،جزء اهداف طراحی الگوریتم است که در برخی
گزارشها مشهود است ] [3ولی هیچ مقالهای به موضوع
سطحبندی امنیت پوشانهها بلل از درج اطالعات نپرداخته است
سطحبندی امنیت پوشانهها ،بر اسا بعضی ویژگیهای پوشانه
در این مقاله بیان شده که به کمک منطق فازی انجام شده است
استفاده از منطق فازی در نهاننگاری ،در مقاالت زیادی بابل
مشاهده است مانند گزارشی که در خروجی سامانه استنتاج فازی،
حساسیت لله تصویر جهت درج اطالعات نهاننگاری مطرح است
][2

مواردی است که در پیشگیری از حوادث و یا سرعت تصمیمگیری
و بالطلع در کاهش یا افزایش پارامترهایی مانند امنیت نقش به
سزایی دارد در نهاننگاری ،امنیت یکی از پارامترهای مهم به
شمار میرود در این مقاله روشی بر ملنای کنترل فازی پیشنهاد
شده است که نه تنها امنیت پوشانه بلل از نهاننگاری تخمین زده
میشود ،بلکه سطح امنیت آن نیز بر اسا طلقهبندی که
پیشنهاد شده ،برآورد میگردد

تعیین سطح امنیت تصویر پوشانه نهاننگاری مبتنی بر منطق فازی ؛ رضا اصفهانی و زینالعابدین نوروزی

درستی هر چیزی در منطق فازی با یک مقدار به عنوان
درجه برگردانده میشود که به آن بوانین فازی 6اطالق میشود و
به کمک عملگرهای منطقی اجرا میشود  ORدر نظریه
مجموعهها معادل اجتماع 2مجموعهها و در منطق فازی بیشینه

3

عضویت مجموعهها است  ANDدر نظریه مجموعهها معادل
است  NOTدر نظریه مجموعهها معادل متمم 1یک مجموعه و
در منطق فازی اختالف عضویت از مقدار یک است
و اما کنترل فازی0؛ کنترل از دیدگاه مهندسی به معنی حفظ
پایداری 0یک سامانه و تضمین عملکرد 3مطلوب آن است کنترل
فازی روشی است که بر اسا

منطق فازی ،سعی میکند دو

روش ممدانی تعریف بهتری از خروجی ارائه میدهد ولی
محاسله مرکز ثقل نمودار کار دشواری است که باعث میشود
بازدهی محاسلاتی آن نسلت به روش ساگنو کاهش یابد در
مواردی که سرعت بر دبت ارجحیت دارد ،الگوریتم ساگنو
مناسبتر است در این مقاله از سامانه استنتاج فازی ممدانی
استفاده شده است پنج مرحله جهت تحلیل فرایند استنتاج فازی
مورد نیاز هستند مراحل به ترتیب علارتند از )6 :فازیسازی
متغیرهای ورودیها؛  )2اعمال عملگرهای فازی؛  )3محاسله
خروجی از ورودی؛  )2اجتماع تمام خروجیها؛  )9غیر فازی
کردن
 .4-1پارامترها و معیارهای سنجش

عامل پایداری و عملکرد مطلوب سامانه را تأمین میکند نکته

در این بسمت مفاهیم پارامترها و معیارهای مورد نیاز برای
روش پیشنهادی مورد استفاده در نهاننگاری مطرح شده
است

متغیرهای فازی سر و کار دارد برای کنترل فازی یک سامانه با

 شفافیت ،تمایزناپذیری و امنیت :شفافیت سامانه ،بیان کننده
عدم تفاوت محسو بلل و بعد از درج پیام در پوشانه است و
هدف آن نامحسو کردن پیام است در حقیقت امنیت یک
سامانه ،در مخفیسازی شفافیت ،نهفته است و هر چقدر که
شلاهت پوشانه در هر دو حالت پاك و آلوده (حاوی پیام) وجود
داشته باشد ،امنیت این سامانه در سطح باالتری برار دارد با
61
موضوع ”دستاورد مهاجم در تمایز“ 69میتوان تمایزناپذیری
بلل و بعد از درج پیام در پوشانه را مورد بررسی برار داد ][2

مهم آن است که سامانههایی که طراحی میشوند ،ورودی و
خروجی بطعیتی دارند این در حالی است که منطق فازی با
پارامترهای بطعی با منطق فازی ابتدا ورودیهای سامانه از حالت
بطعیت تلدیل به حالت عدم بطعیت و یا به علارتی متغیرهای
فازی میشوند این عمل فازی کردن 67نام دارد سپس میتوان
روی مجموعههای حاصل از فازی کردن بوانین فازی را اعمال کرد
که خروجی باز هم فازی شده است حال باید این خروجیهای
فازی را به خروجیهای بطعیتی تلدیل کرد که این عمل را غیر
فازی کردن 66میگویند الگوریتمهای مختلفی برای اعمال بوانین
فازی جهت کنترل یک سامانه وجود دارند که سامانه استنتاج
فازی ()FIS

62

نامیده میشوند دو سامانه استنتاج فازی معروف

علارتند از:
ممدانی :63در این روش برای غیر فازی کردن ،باید تابع
عضویت برای خروجی را داشته باشید
ساگنو :62در این روش برای غیر فازی کردن به جای تابع
عضویت ،از یک تابع چندجملهای جلری استفاده میشود که
متغیرهای این تابع ،ورودیهای مسئله هستند
1

Fuzzy Rules
Union
3
Conjunction
4
Intersection
5
Disjunction
6
Complement
7
Fuzzy Control
8
Stability
9
Performance
10
Fuzzification
11
Defuzzification
12
)Fuzzy Inference System (FIS
13
Mamdani
14
Sugeno
2

()2

]

[

]

[

دستاورد مهاجم در تمایز سیگنال بلل از درج پیام
و سیگنال بعد از درج پیام است
در یک گزارش ] ،[9تمایزناپذیری همارز با امنیت در نظر
گرفته شده است امنیت نشان دهنده میزان محسو بودن
آماری اثر اعوجاج ناشی از درج پیام است در بسیاری از
پژوهشها ،یک سامانه نهاننگاری را -εامن 60مینامند اگر آنتروپی
آنتروپی نسلی میان توزیع پوشانه و سیگنال نهان نگاشته
(سیگنالی حاوی اطالعات نهان شده در آن) حداکثر برابر  εباشد
هر گاه سیگنال  Cرا بلل از درج پیام و سیگنال  Sرا بعد از درج
پیام در نظر گرفت ،حال اگر مهاجم  Wبتواند فعالیتی بر روی C
باشد و همچنین اگر
انجام دهد که احتمال آن
مهاجم  Wبتواند فعالیتی بر روی  Sانجام دهد که احتمال آن
مقدار
باشد و اگر رابطه ( )3بربرار باشد که
15

Advantage of a Warden Performing Distinguishable
Indistinguishability
17
Secure-ε
16
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بسیار کوچکی است ،آنگاه سیگنال  Cاز سیگنال  Sغیر بابل تمایز
شود آنگاه
باشد تا جایی که
است هر گاه
تمایزناپذیری کامل و در نتیجه امنیت کامل را خواهید داشت:
|

⇒

()3

|

 معیار  : SSIMمعیارهایی جهت در نظر گرفتن مشابهتهای
ساختاری ارائه شدهاند که شناخته شدهترین آنها  SSIM6نام
دارد که در وابع یکی از معیارهای شفافیت به شمار میرود [ ]1و
در این مقاله برای ارزیابی و مقایسه نهایی از آن استفاده شده
است به طور خالصه در این معیار ،رابطه ( )2برای تشخیص
میزان تشابه دو تصویر  xو  yاستفاده شده است
 xy 
2 x y 
2x y
) .( 2
) .( 2
() )2
2
 x y
) ( x)  ( y
 x  y2

( SSIM 

شفافیت به تمایزناپذیری ،به سطح امنیت خواهید رسید C nm
تصویر پوشانه به ابعاد  n  mو  M kبه معنی پیام محرمانه به
طول  kاست همچنین با توجه به رابطه ( )3میتوان “امن کامل”
را در اینجا به شکل فوق مشاهده کرد
همانگونه که در رابطه ( )2مشخص است این مدل هر گونه
تغییر در تصویر را ناشی از سه پارامتر مختلف میداند :کاهش
هملستگی بین دو تصویر ،تغییرات روشنایی تصویر و تغییرات در
اختالف رنگ سطوح 3با یکدیگر مقادیر  , , همگی بزرگتر از
صفر و نمایانگر نقش هر پارامتر در معیار پیشنهادی است و
معموالً هر سه برابر یک فرض میشوند
جزء اول در رابطه ( )2بیانگر ضریب هملستگی بین دو
تصویر  xو  yبوده و میزان وابستگی خطی بین دو تصویر را
نمایش میدهد این جزء همواره مقداری در بازه  -1,1دارد
جزء دوم در رابطه ( )2با مقداری در بازه  0,1نشان میدهد چه
میزان متوسط روشنایی دو تصویر به هم نزدیک است و زمانی 6
میشود که  x = yجزء سوم در بازه  0,1تغییر کرده و تخمینی
برای تمایز رنگها در  xو  yاست و حداکثر مقدار آن زمانی پیش
میآید که
 معیار  :PSNR2این معیار« ،نسلت بیشینه سیگنال به نویز»
است این مقیا

نشان دهنده میزان نویز اضافه شده به سیگنال

در اثر درج داده نهان به آن است اگر چه این پارامتر دبیقاً
مطابق با خاصیت نامریی بودن بصری داده نهان درج شده در
تصویر نیست ،اما رابطه جلری مناسلی برای بهینگی پنهان شدن

که در آن:
N

i

()9

حاوی اطالعات نهاننگاری شده است که با توجه به تفسیر

1 N
 ( yi  y) 2
N  1 i 1

y
i 1

 y2 

1
N

y

N

x

i

i 1

1
N

x

1 N
 ( xi  x) 2
N  1 i 1

1 N
) ( xi  x)( yi  y
N  1 i 1

اطالعات در پوشانه ارائه میدهد این معیار به صورت رابطه ()0

 x2 

()0

 xy 

مقدار  SSIMکه در رابطه ( )2با  SoI stgنشان داده شده است ،در
بازه  -1,1محدود است که مقدار  6نشانگر بیشینه شلاهت بین
دو تصویر است
)1( SSIM  SoI stg Cnm , M k 

 1  SoI stg Cnm , M k   1

⇒

تعریف میشود:






2
( m, n) ( f w (m, n)  f (m, n)) 

)max ( m, n ) f 2 (m, n



PSNR ( f , w)  10 log10 
 1
N
 f

رابطه ( )0میزان «نسلت بیشینه سیگنال به نویز» را در واحد
9
دسیبل ارائه مینماید در این رابطه f ،سیگنال تصویر اولیهw ،
داده نهان درج شده fw ،سیگنال تصویر درج شده (m , n) ،اندیس
پیکسلهای تصاویر و  Nfتعداد پیکسلهای موجود در تصاویر  fو
 fwرا نشان میدهند هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد ،توانایی

اگر
⇒

SoI stg

)(Security of Image – Steg.
Contrast
4
Peak Signal To Noise Ratio
5
dB
2
3

Structural Similarity Measure

1
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همانطور که بیان شد یک روش نهاننگاری را کامالً امن
نامیده میشود اگر  ε=0باشد چنین تعریفی مشکالت زیادی را
دربر دارد چنین تعریفی از امنیت برای دنلاله بیتهای تصادفی
مناسب است ولی برای پوشانههایی مانند تصاویر طلیعی این
تعریف کارآمد نیست زیرا در چنین سیگنالهایی وابستگی باالیی
میان نمونههای سیگنال وجود دارد و از همین وابستگیها حتی
در حالت حفظ توزیع میتوان برای طراحی نهانکاو مناسب جهت
ارزیابی نهاننگاری استفاده کرد دو معیار  SSIMو PSNR
سنجههای مناسلی برای شفافیت نهاننگاری هستند که درنهایت
میتوان جهت ارزیابی روش پیشنهادی از آنها بهره جست این
دو معیار شفافیت را بر اسا تمایزناپذیری مورد ارزیابی برار
میدهند

 SSIMیا ) SoI stg (Cnm , M k

2

به معنی مقدار شفافیت تصویر

تعیین سطح امنیت تصویر پوشانه نهاننگاری مبتنی بر منطق فازی ؛ رضا اصفهانی و زینالعابدین نوروزی

روش در پنهان نمودن داده نهان در تصویر بیشتر است غالل ًا
مقادیر باالی  39دسیبل از نظر درك نشدن تغییرات توسط
انسان ،مقادیر بابل بلولی برای این پارامتر محسوب میشوند
مقدار رابطه ) max ( m,n) f 2 (m, nرا میتوان  299در نظر
گرفت ][0

()0

]

∑

∑

∑

∑

()3

شکل  .4چگونگی روش پیشنهادی :انتخاب تصویر پوشانه دارای
شفافیت مناسب به کمک معیارهای کنتراست و انرژی

[

که در آن )m,n( ،تمام پیکسلهای یک پنجره به مرکزیت پیکسل
( )i,jرا نمایش میدهد با استفاده از ) M(i,jخروجی آشکارساز
6
گوشه هریس برای هر پیکسل بر ملنای ردیابی و دترمینان M
است ][66
)

انرژی ،منطق فازی ،تصویر پوشانه با امنیت مطلوب جهت
جاگذری اطالعات حاصل میشود چگونگی روش پیشنهادی در
شکل ( )2نمایش داده شده است چنانچه مقادیر مربوط به
رنگهای بهکار رفته در یک تصویر را به کمک دستور  imhistدر
متلب مشاهده کنید ،ممکن است که بخشی از رنگها ،به مقدار
زیاد ،در تصویر بهکار رفته و بخشی دیگر ،کمتر در تصویر باشند.
افزایش کنتراست ،باعث میشود که میزان بهکار رفتن رنگهای
مختلف ،به هم نزدیکتر شوند و دیگر تفاوت زیادی که ککر شد،
وجود نداشته باشد .یکی از کارهای مهمی که در پردازش تصویر
انجام میشود ،باال بردن دبت عکس به منظور دید و بررسی
چشمی دبیقتر است روشهای بسیاری برای رسیدن به این
هدف وجود دارند ولی مهمترین آنها ،کنتراست تصویر و عملیات
فیلتر کردن است در ابتدا تصاویر مختلفی از یک تصویر با
کنتراستهای مختلف توسط دستورات ،imadjust ،histeq
 adapthisteqدر نرمافزار متلب تولید شده و یک حالت هم
 originalدر نظر گرفته میشود و از بین آنها تصویری مناسب
استخراج میشود

(

که در آن k ،یک ثابت دلخواه است استخراج نقاط خاص با
استفاده از جستجوی ) H(i,jبزرگتر از یک سطح آستانه بهدست
میآید

 .4روش پیشنهادی
با توجه به رشد و کارآمد شدن نهانکاوها ،انتخاب یک رسانه
پوششی مناسب با یک روند علمی میتواند در جهت ارتقاء
روشهای نهاننگاری و به طور مشابه مقاوم شدن طرح در مقابل
نهانکاوهای متفاوت ،مفید باشد در ادامه با استفاده از کنتراست،
Trace

1

در ابتدا یک تصویر پوشانه انتخاب کرده و سپس از آن تصویر ،تصاویری
با یک سطح آستانه هریس ثابت و کنتراستهای متفاوت ساخته شده و
ویژگیهای تصاویر به کمک ماتریسهای همرخدادی ،استخراج میشود
سپس چند تصویر بر اسا ویژگی کنتراست و انرژی به کمک منطق
فازی به صورتی مرتب میگردد که باالترین  SSIMو  PSNRرا در
هنگام نهاننگاری در نقاط برجسته نزدیک بعضی از گوشهها و للههای
تصویر (نقاط خاص حاصل از آشکارساز هریس) دارا است و میتوان با
یک سطح آستانهای از کنتراست و انرژی ،تصاویر مورد نظر را انتخاب
کرد طلق جدول ( -6الف) بازه کنتراست بین  7تا  23است با
توجه به وظیفه اصلی کنتراست که وضوح تصویر و ایجاد شفافیت است،
بررسی کنتراست در نهاننگاری از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا
کنتراست باال به تنهایی ،به معنی وضوح باالی تصویر است که حفظ
شفافیت و تمایزناپذیری در آن سخت است و با کوچکترین تغییر

(درج) ،به شکل بصری و یا آماری رؤیت میشود پس کنتراست پایین
برای یک تصویر پوشانه جهت نهاننگاری مناسب است اللته در
صورتی که کنتراست باال ولی انرژی پایین (طلق جدول ( -6ب)
بازه انرژی بین  7تا  6است) باشد نیز تغییرات (درج) را نشان
نمیدهد کنتراست توسط رابطه ( )67تعریف میشود که به کمک
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 .3-1آَشکارساز هریس
مرزهای اشیاء معموالً باعث ایجاد تغییرات در شدت پیکسلها
میگردند اصوالً از آشکارسازی لله جهت شناسایی این تغییرات
استفاده میشود یکی از خواص للهها حساسیت کمتر آنها به
تغییرات روشنایی در مقایسه با ویژگیهای رنگ است و به همین
خاطر درج اطالعات نهاننگاری در للههای تصویر مناسبتر به نظر
میرسد ] [0الگوریتمهایی که به ردیابی مرزهای اشیاء
میپردازند ،للهها را به عنوان یک ویژگی و نماینده شیء در نظر
میگیرند در نزدیک بعضی از گوشهها و للههای تصویر ،نقاط
برجستهای برار دارند که به نقاط خاص معروف هستند
آشکارسازهای نقاط خاص ،نقاط برجسته را در تصویر پیدا
میکنند معموالً این نقاط ،نزدیک گوشهها و للههای تصویر برار
دارند آشکارساز گوشه هریس ،یکی از آشکارسازهای نقاط خاص
است که برای بازسازی سه بعدی مورد استفاده برار میگیرد ][3
آشکارساز گوشه هریس ابتدا گرادیان عمودی و افقی تصویر را
) و سپس دو گرادیان تصویر توسط یک
محاسله میکند (
) بنابراین ماتریس M
فیلتر پایین گذر ،فیلتر میشوند (
برای هر پیکسل شکل میگیرد ][67

412

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 1331

412

ماتریسهای همرخدادی سطوح خاکستری (6)GLCMحاصل شده
است  iو  jسطوح روشنایی دو پیکسل مجاور و ) p(i,jهیستوگرام دو
∑ ∑ درصد زوج پیکسلهایی
بعدی در  GLCMاست در وابع
است که سطح روشنایی آنها به اندازه ) (i-jبا یکدیگر اختالف دارند هر
چه | |i-jکوچکتر باشد ،کنتراست نیز کوچکتر است ( ) :
⇒
|

حال اگر در بعضی از پیکسلهای مجاور با سطح روشنایی
نزدیک به هم ،درج اطالعات به شکل  LSBصورت گیرد به خاطر
اختالف کم سطح روشنایی پیکسلهای مجاور ،بابل تمایز نیست
کنتراست تصویر پوشانه ) Cبلل از درج پیام(
و در مجموع اگر
و کنتراست تصویر گنجانه ) Sبعد از درج پیام( باشد آنگاه با
توجه به رابطه ( )3دارید:
()66
رابطه ( )66نشان میدهد در حالتی که تصویر پاك (بلل از درج
پیام) دارای کنتراست پایین باشد” ،دستاورد مهاجم در تمایز“ به
سمت تمایزناپذیری منتج شده است علارت  2 SoI clrبه معنی
سطح امنیت تصویر پاك )بلل از درج پیام( است و عالمت

نشان

دهنده امنیت باال است ولی مقدار ) p(i,jنیز به لحاظ بزرگ و کوچک
بودن ،تأثیرگذار است سطوح امنیت با توجه به کمینه مقدار  39دسیبل
برای  PSNRو بیشینه مقدار  6برای  SSIMتعیین شده است برای

مشاهده مقدار ) p(i,jبهتر است معیار انرژی ( )Eرا مورد بررسی
برار داد که توسط ماتریسهای همرخدادی سطوح خاکستری
حاصل میشود (رابطه ( ))62انرژی ،نَرمی تصویر را مشخص
میکند که اگر تمام پیکسلها دارای سطح روشنایی یکسان k
باشند ،با توجه به  p(k,k)=1آنگاه  E=1میشود هر چه ناحیه
نرمتر باشد توزیع یکنواختتر و مقدار  Eکمتر میشود و کوچک
بودن  Eهم یعنی ) p(i,jکوچک است
⇒

()62

]

و

]
[

]

[

[
)

(
]

انرژی تصویر پوشانه ) Cبلل از درج پیام( و
که در آن،
انرژی تصویر پوشانه ) Sبعد از درج پیام( است با توجه به اینکه در
حالت حدی در رابطه ( )66و در رابطه ( )62هر دو به
بربرار است ،توسط منطق
سمت صفر میل میکنند و
فازی وزنهای متفاوتی به آنها نسلت داده شده است که با توجه
به امنیت مورد انتظار میتوان از رابطه ( )66یا رابطه ( )62استفاده
کرد رابطه ( )66پوشانهای با امنیت  Very High Securityو نتیجه
رابطه ( )62پوشانهای با امنیت  High Securityاست در روشهای
مرسوم ارزیابی امنیتی مانند  ،SSIMبر روی پوشانه ابتدا
نهاننگاری انجام شده سپس ارزیابی صورت میگیرد به عالوه در
این روش ،فقط یک مقدار عددی استخراج میشود که باید آن
مقدار را با مقایسههایی که صورت میگیرد تفسیر کرد ،در حالی
که در روش پیشنهادی امکان تخمین سطح امنیت بلل از
نهاننگاری امکان پذیر است اگر یک تصویر پوشانه با کنتراست
پایین و یا کنتراست باال و انرژی پایین تنظیم شود ،شفافیت آن
3
حفظ می شود و احتمال وجود پیام محرمانه در نهانکاوی
(موفقیت تالش مهاجم در شنود) بسیار پایین است پس دو
پارامتر کنتراست و انرژی تصویر پوشانه به عنوان دو آرگومان
ورودی جهت تعیین سطح امنیت در نظر گرفته میشوند مطابق
شکل ( )3در روش پیشنهادی ،برای سامانه استنتاج فازی دو نوع
ورودی در نظر گرفته شده است:

∑ ∑

حال هر چه | |i-jبزرگتر باشد ،کنتراست نیز بزرگتر میشود
( ):
()63

|

⇒
|

شکل  .3سامانه استنتاج فازی با دو ورودی کنتراست و انرژی

∑ ∑

مقدار ) p(i,jکوچک باشد که این مقدار را با
اما اگر در حالت
مشاهده و رصد  Eمیتوان بهدست آورد ) ) ،آنگاه میتوان گفت
که تصویر پوشانه تصویری نرم و دارای توزیع یکنواخت و دارای
اختالف سطح روشنایی پیکسلهای مجاور زیاد است حال اگر در
چنین تصویر درج صورت گیرد نیز غیر بابل تمایز است:
Gray Level Co-occurrence Matrix
)SoI clr (Security of Image - Clear

اولین ورودی سامانه استنتاج فازی ،کنتراست در بازه
که  Sاندازه ماتریسهای همرخدادی
سطوح خاکستری با مقدار  S=8است و ورودی دوم سامانه
استنتاج فازی در این روش پیشنهادی ،انرژی در بازه
است خروجی سامانه استنتاج فازی هم سطح امنیت تصویر
پوشانه (تصویر پاك) است و پنج سطح در بازه

1
2

Steganalysis

3
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()67

|

∑ ∑

[

اگر ()62
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برای آن در نظر گرفته شده است که اللته میتوان تعداد خروجی
را بیشتر یا کمتر در نظر گرفت

4
20

()69

Pr[SoI clr Cnm , M k ]  Pr[VHS ] 

شکل  27 .2بانون مربوط به خروجی سامانه استنتاج

که در آن ،احتمال رویداد سطح امنیت تصویر پاك با وزن ،VHS
با بوانین استنتاج شکل ( )2برابر با  4است
20

در شکل ( ،)9گراف تخمین امنیت نهاننگاری بر اسا
ورودیهای کنتراست و انرژی نمایش داده شده است با توجه به
جدول ( -6ج) تصاویر با کنتراست و انرژی مناسب که دارای
امنیت باال ( VHSو  )HS2هستند برای بانک تصاویر پوشانه
انتخاب میشوند
جدول  .1ورودیها و خروجی سامانه استنتاج فازی؛ الف) ورودی اول:
سطوح کنتراست تصویر پوشانه؛ ب) ورودی دوم :سطوح انرژی تصویر
پوشانه؛ ج) خروجی :سطوح کنتراست تصویر پوشانه
Summary
VHC
HC
MHC
MLC
LC
PC

Contrast Weight
Very High Contrast
High Contrast
Middle High Contrast
Middle Low Contrast
Low Contrast
Poor Contrast

Contrast Range

No
1
2
3
4
5
6

Summary

Energy Range

Very High Energy

1

HE

High Energy

2

MHE

Middle High Energy

3

MLE

Middle Low Energy

4

VHE

LE

Low Energy

5

VLE

Very Low Energy

6

Security Range

Security Weight

Pr.

Summary

1

4/20

VHS

Very High
Security

6/20

HS

High Security

2

3/20

MS

Middle Security

3

3/20

LS

Low Security

4

4/20

PS

Poor Security

5

(ج)
Very High Security
High Security

 .3نتایج و بحث

همانطور که در جدولهای شکل ( )1مشاهده میشود ،با
توجه به تغییر نوع کنتراست تصویر ،آنتروپی و نقاط خاص (نقاط
برجسته نزدیک للهها) و همچنین پارامترهای دیگر تغییر کردهاند
رفتار هر معیار در انواع کنتراست هر تصویر تقریلاً مشابه هم
هستند جهت مقایسه روش ،توسط یک الگوریتم نهاننگاری
 ،DCTدر تصاویر پوشانه با  %29ظرفیت اطالعات درج شده است
و دو ستون آخر هر جدول مربوط به دو پارامتر  PSNRو SSIM
است هر چند با کاهش کنتراست ،مقادیر دو پارامتر  PSNRو
 SSIMافزایش مییابند ولی در صورت افزایش ناگهانی کنتراست
باید به مقدار انرژی توجه داشت که اگر انرژی کاهش یافته باشد،
همچنان دو پارامتر  PSNRو  SSIMافزایش مییابند درنهایت،

(ب)
No

کنتراست و انرژی

در یک تجربه عملی سه تصویر انتخاب شده و با چهار نوع
کنتراست متفاوت تصاویر مناسب انتخاب میشوند سطح آستانه
هریس 6777 ،در نظر گرفته شده است در هر کنتراست ،تعداد
نقاط برجسته للهها یا همان نقاط خاص متفاوت هستند با تغییر
سطح آستانه هریس ،تعداد نقاط خاص و مابقی پارامترها تغییر
میکنند و با افزایش تعداد نقاط خاص ،نرخ درج (ظرفیت) هم
افزایش مییابد و در هر سطح آستانه هریس ،ظرفیت و در نتیجه
سطح امنیت تغییر میکنند

(الف)
Energy Weight

No

شکل  .2گراف تخمین امنیت نهاننگاری بر اسا

ورودیهای

1
2
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همانطور که در ستون آخر جدول ( -6ج) مشاهده میشود
احتمال هر یک از خروجیها با توجه به بوانین استنتاج حاصل از
نخلگی که شامل  27بانون بوده ،حاصل شده است (شکل ())2
به عنوان مثال با توجه به جدول ( -6ج) احتمال سطح  VHS6در
این روش ،با توجه به تعداد VHSهای احصاء شده از  27بانون
استنتاج به شکل رابطه ( )69محاسله شده است:

1331  پاییز،3  شماره،مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال هشتم

 نتیجهگیری.2
تاکنون کار نظری و تجربی مشابه این موضوع انجام نشده است
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تصاویر بر اسا کنتراست پایین و یا کنتراست باال و انرژی
پایینتر در هر تصویر مرتب میشوند

با شلیهسازی در محیط متلب و نتایج حاصل شاخصهای ارزیابی
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 به نتایج بابل بلولی دست یافتهایم انتخاب پوشانه،در این مقاله
مناسب برای نهاننگاری مسئله مهمی است که باید به آن توجه
 موضوع سطحبندی امنیت پوشانهها بلل از،کرد اهمیت این مقاله
Image1 : Harris Threshold = 1000

درج اطالعات است که تاکنون هیچ مقالهای به آن نپرداخته است
در اختیار برار دادن پوشانه مناسب نهاننگاری که امنیت آن
تخمین زده شده باعث اطمینان بیشتر و تسریع در کار میشود
ویژگیهای کنتراست و انرژی

انتخاب هر تصویر پوشانه بر اسا

تصویر و سپس برار دادن آن پوشانه در یک بانک بر ملنای امنیت
 باعث میشود تا پوشانههای،سطحبندی شده توسط منطق فازی
مناسب نهاننگاری از بلل آماده و در اختیار کاربران برار گیرد

Steg. Embedded = %25 of Capacity

Corner
Detected

Entropy

Contrast

Correlation

Energy

Homogeneity

SSIM

PSNR

920

7.6097
9

5.2513

0.224

0.0401

0.5348

0.999

52.0504

2796

7.7317
5

5.1297

0.1461

0.0307

0.5054

0.9992

52.8117

3110

7.6431
6

4.5754

0.1078

0.0343

0.5004

0.9994

54.5222

500

7.3652
4

3.2588

0.2908

0.0461

0.5882

0.9998

63.8214

الزم به ککر است که در این مقاله سطح آستانه هریس و تعداد
نقاط خاص ثابت (نزدیک بعضی از گوشهها و للههای تصویر) در
 که میتوان سطح آستانه هریس متغیر را،نظر گرفته شده است
در تحقیق آینده بررسی کرد همچنین انتخاب پوشانه بر اسا
ویژگیهای دیگر نیز از موضوعات بابل تحقیق و پژوهش است
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Image3 : Harris Threshold = 1000

Steg. Embedded = %25 of Capacity

Corner
Detected

Corner
Detected

Corner
Detected

Corner
Detected

Corner
Detected

Corner
Detected

Corner
Detected

Corner
Detected

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1255

1255

1255

1255

1255

1255

1255

1255

2419

2419

2419

2419

2419

2419

2419

2419

1028

1028

1028

1028

1028

1028

1028

1028

 با3  و2 ،6  نتایج رفتار تقریلاً مشابه ویژگیهای تصاویر.1 شکل
ویژگیهای کنتراست و انرژی

کنتراستهای متفاوت و مرتب بر اسا
هر تصویر

441

تعیین سطح امنیت تصویر پوشانه نهاننگاری مبتنی بر منطق فازی ؛ رضا اصفهانی و زینالعابدین نوروزی
[9]

Harris, C.; Stephens, M. “A Combined Corner and Edge
Detector”; Proc. of the IFII Alvey Vision Conf. 1988, 189192.

Downloaded from adst.ir at 22:27 +0430 on Thursday June 21st 2018

[10] Simitopoulos, D.; Koutsonanos, D. E.; Strintzis, M. G.
“Image Watermarking Resistant to Geometric Attacks
using Generalized Radon Transformations”; Proc. of DSP
2002, 1, 85-88.
[11] Amandeep, A.; Parveen, S. “Designing and Performance
Evaluation of an Advanced Method for Corner Detection
using Harris Technique”; Int. J. Comput. Appl. 2016, 139,
6-11.

