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 PSOچندگانه در حوزه موجک با استفاده از SVDبر  یر مبتنيتصو ینگارنهان

 *یدیجواد وح

 یراندانشگاه علم و صنعت ا یار،استاد

 (50/50/50، پذیرش: 50/50/50)دریافت: 

 چکیده
، در زندگی روزمره خود استفاده رقمی، اعم از اصوات، تصاویر و ویدئوهای ( Digital)رقمیبر تعداد کسانی که از محصوالت  هرروزه

و بدون افت کیفیت باعث شده است تا همواره طراحی  یراحت بهبرداری از این محصوالت، شود. از طرف دیگر قابلیت کپی کنند، افزوده می می

نگاری داده در . امروزه نهاناستها حفاظت کند، یکی از نیازهای جدی این عرصه و حقوق صاحبان آن محصوالت ینااز  بتواند که یا سامانه

شده از یک های چاپ سازی و اثبات حق مالکیت، احراز اصالت محتوی و کنترل تعداد نسخهحل برای پیادهیک راه عنوان به، رقمیمحصوالت 

که هیچ طوریهای رسانه پوششی، به یک سیگنال نامحسوس در بین داده قرار دادننگاری دیجیتالی یعنی اثر را محقق ساخته است. نهان

ادعا برای مالکیت اثر دیجیتالی استفاده نمود.  عنوان بهنیاز بتوان آن را استخراج کرده و  در صورتهای اصلی نداشته باشد ولی  تغییری در داده

پس از حمالت عمدی یا  شدهتصویر یا متن نهانتصاویر ارائه گردید که جهت استخراج  ینگار نهاندر این مقاله، یک روش ترکیبی جدید برای 

 است.  شده استفاده Scaling factorمقدار بهینه  کردن یداپ( جهت PSOغیرعمدی، از الگوریتم توده ذرات )

 

توده ذرات یتممقدار منفرد، الگور یهتجز یل،حوزه تبد ،یرقم یرتصاو ینگارنهان یدی:کلهای واژه

 1مقدمه -1
در  یلیفاا  یاا داده  اضاافه کاردن  یا  پنهان کردن یبرانگاری نهان
که فقط افراد آگاه با ابزار الزم بتوانناد باه آن   یطورهب یگر،د یلفا

هاای   هاای حفاظات از داده   چناین یکای از راه  یابناد و هام  دست 
هاا  های غیرقانونی و توزیع غیرقانونی آن نشرای در برابر  چندرسانه

نگاری در این است کاه در     نگاری با پنهاناست. تفاوت اصلی نهان
که درحالی   استنگاری هدف اصلی حفظ محصول دیجیتال نهان

.در ایان روش  اسات  هشد پنهاننگاری، هدف اصلی، پیام در پنهان
هاای صاوتی   یک سیگنال ثانویه یا الگو به تصویر، ویدئو و یا  داده

صاورت یاک ع او    نیسات و باه   کشا   قابلشود که جاسازی می
و در  اسات اصلی منطباق   رقمیهای  با داده یخوب بهناپذیر جدایی

بادون هایچ     [2-1] ایمقابل هر نوع پردازش سیگنال چندرسانه
شاده، عالمات   ماند. این اطالعاات ثانویاه  تعبیاه    مشکلی باقی می

، یاک  یطورکل به رقمینگاری است. عالمت نهان رقمینگاری نهان
که ممکن است برخی اطالعات  استکد شناسایی مرئی یا نامرئی 

هاای اصالی و قاوانین    مربوط به گیرنده قانونی و یا نویسانده داده 
 شاده  یرهذخهای متنی و یا تصویری در آن به شکل داده حق نشر

تاوان شناساایی و یاا    را مای  رقمای نگااری  باشد. این عالمت نهان
یک ادعا در مورد مالکیات حقیقای    عنوان بهاستخراج نمود و بعداً 
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نگااری در  ها از آن استفاده کارد. فقادان یاک عالمات نهاان     داده
اسات کاه   نگاری شده باود باه ایان معنای     تصویری که قبالً نهان

کاه   رقمای نگاری دچار تغییر شده است. نهان رقمی محتوای داده
مانناد، ماا را در   باقی می نخورده دستتحت عملیات انتقال/تبدیل 
در ادامه ایان   کنند.کمک می رقمیحفاظت از حقوق مالکیت اثر 
روش  نگاااری و در ادامااه، هااای نهااانفصاال در بخاام دوم روش

پیشنهادی نهان نگاری در حوزه موجک در بخم سوم شرح داده 
هاا   سازی یادهپشود. در انتها در بخم چهارم با نتیجه گیری از می

-را به پایاان مای   و نتیجه گیری نهایی در بخم پنجم، این مقاله

 رسانیم.

 نگارینهان هایروش -2

 :بندی شوندیمدسته تقسزیر توانند به دو ینگاری مهای نهانروش

 های حوزه فرکانسروش -2 های حوزه مکان روش -1
 ،موردنظر رقمی یهای حوزه مکان برای گنجاندن شدر روش

روش  یان شاود. ا یکاری مدست یمطور مستقهها بیکسلپ یرمقاد
اماا در   یساتند، ن مقااوم ترناد و  دارند، شاکننده  یترکم یچیدگیپ

هاای  از حاوزه  کای یباه   یرهای حاوزه فرکاانس ابتادا تصااو    روش
در  یرکاری مقادنگاری با دستو سپس پنهان یافته انتقال یفرکانس

باه حاوزه مکاان     یرتصاو  یتدرنهاو  یردگیحوزه فرکانس انجام م
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 شاده  ثابتهای حوزه مکان روشبا  یسهشود. در مقایم بازگردانده
های یتمبه الگور یافتنفرکانس در دست  حوزههای روشاست که 
هاای  یازمندیو ن مشاهده بودنقابل یرغ ازلحاظ رقمینگاری نهان

هاای حاوزه فرکاانس کاه عمومااً در      . انتقاال استاستحکام بهتر 
 یردگیقرار م مورداستفاده رقمی یرنگاری تصاوهای پنهانیتمالگور

 است:  یرهای زشامل انتقال

 Discrete cosineدامنااه تباادیل کسینوساای گسسااته )   

transform1 تبادیل فوریاه گسساته )    (، دامناهDiscrete Fourier 

Transform2  دامنااااااه تباااااادیل موجااااااک گسسااااااته ،)

(Discrete wavelet transform3  دامنه تبادیل ،) هاداماارد   ساریع

(Fast Hadamard Transform0 ،)مقاااادار منفاااارد   یااااهتجز

(5Singular Value Decomposition) .و غیره 

هاای حاوزه   وش، این مطلب مورد تأیید است که ریطورکل به 

 .[3] کنندهای دامنه ف ایی عمل میروشتر از فرکانس، قوی

 (DWTتبدیل موجک گسسته ) -2-1
های تصویری سازی و کدینگ سیگنالدر فشرده DWTاستفاده از 
تواناد مصاالحه   گردد. دالیل مثبت این روش میتر میبیم هرروز

در ایان   یات بااهممطلوب کیفیت، امنیت و مقاومت باشاد. نکتاه   
توان با روش وجود خاصیت چندتبدیلی در این حوزه است که می

گیری مناسب این روش پیام را به شایوه مطلاوبی در تصاویر    بهره
گذاری کرد. تبدیل موجک از تجزیه تصویر در حوزه پخم و جای
ترین باند فرکانسی در ای تشکیل شده است. کمفاصله –فرکانسی
 HL. کنناد  یما گاذاری  ناام  LLای را با ترین فاکتور تجزیهکوچک

تارین باناد فرکانسای    ترین باند فرکانسای افقای و کام   یعنی بیم
تارین  تارین ساایز تجزیاه در کام    نیاز کوچاک   LHعمودی است. 

 .[0-5] ترین فرکانس عمودی قرار داردفرکانس افقی و بیم

 
 تبدیل موجک گسسته: (1)شکل 

 موجکروش پیشنهادی نهان نگاری در حوزه  -4

مشاهده و مبتنی بر   نگاری غیرقابلدر این تحقیق، یک روش نهان

جهت  PSOچندگانه در حوزه موجک که از الگوریتم  SVD روش

گاردد. در   اسات، پیشانهاد مای    شاده  اساتفاده افزایم اساتحکام  

و  Wنگااری  و تصاویر نهاان   Iالگوریتم پیشنهادی، تصویر میزبان 

نامیاده شاده اسات و محادودیتی در      Iwشاده   نگاری تصویر نهان

 

1- DCT 

2- DFT 

3- DWT 

4- FHT   
5- SVD 

وجاود نادارد زیارا در هنگاام      نهاان شاده  اندازه تصویر میزباان و  

      نگاااری داخاال تصااویر میزبااان، تصااویر  نهااان تصااویر قااراردادن

تصاویر   LLانادازه باا زیرباناد    نگاری تغییر انادازه داده و هام  نهان

تصویر  نگاری وچنین در این روش تصویر نهانگردد هم میزبان می

 .[6-7] ( باشدRGBتواند رنگی ) میزبان می

 نگاریکردن تصویر نهانالگوریتم جاسازی -4-1
نگااری در تصاویر میزباان باه     کردن تصویر نهانالگوریتم جاسازی

 باشد: شرح زیر می

 تقسیم کن. IR , IG , IBرا به سه ماتریس  Iتصویر میزبان  -1

جاارا کاان و آن را بااه را ا Ii ; i=R,G,B  ،DWTدر ماااتریس  -2

تقسایم   Ii_LL , Ii_LH , Ii_HL , Ii_HH ; i=R,G,Bهاای   بلاو  

 کن.

 ,Ii_LL_u]را اجارا کان.    Ii_LL ; i=R,G,B  ،SVDدر بلو   -3

Ii_LL_s ,Ii_LL_v]=svd(Ii_LL) ; i=R,G,B 

از تصاویر   LLرا باه ابعااد بلاو      Wنگااری  ابعاد تصویر نهاان  -0

 میزبان تغییر بده.

 WR , WG , WBرا باه ساه مااتریس     Wنگااری  نهاان تصویر  -5

 تبدیل کن.

ضارب کارده،    T=45/4نگاری را در مقیاس فاکتور تصویر نهان -6

از تصویر میزبان را جماع   LL( مجموعه Sگاه با مقادیر منفرد )آن

 Ii_LL_s2=Ii_LL_s+T*Wi ; i=R,G,Bکنید: 

 را اجرا کن. Ii_LL_s2 ; i=R,G,B  ،SVDدر ماتریس  -7

8- [Ii_LL_s2_u,Ii_LL_s2_s,Ii_LL_s2_v]= svd(Ii_LL) ; 

i=R,G,B 

 را بشکل زیر اجرا کن. SVDمعکوس  -9

i. Ii_LL_new=Ii_LL_u* Ii_LL_s2_s* Ii_LL_vT 

 ماتریس 0را برای  DWTمعکوس  -14

ii. Ii_LL_new, Ii_LH, Ii_HL, Ii_HH; i=R,G,B   اجرا کان و

Ii ; i=R,G,B .را به دست بیاور 

شاده  نگاریرا ادغام و تصویر نهان IR , IG , IBیس سه ماتر -11

Iw .را ایجاد کن 

)کلیاد   Ii_LL_s2_u , Ii_LL_s , Ii_LL_s2_vسه مااتریس   -12

 جهت بازیابی تصویر واترمار ( را ذخیره نمایید.
 

 
 الگوریتم جاسازی واترمار  در تصویر میزبان.(: 2شکل )
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 الگوریتم استخراج واترمارك -4-2
 باشد: نگاریازتصویر بهشرح زیر میاستخراج تصویر نهان الگوریتم

IWرا به سه مااتریس   IWشده تصویر واترمار  -1
 R , IW

 G , IW
 B 

 تقسیم کن.

IWدر ماااتریس  -2
 i ; i=R,G,B  ،DWT را بااه را اجاارا و آن

IWهااای بلااو 
i_LL_new , IW

i_LH , IW
i_HL , IW

i_HH ; 

i=R,G,B .تقسیم کن 

 را اجرا کن. Ii_LL_new ; i=R,G,B  ،SVDدر بلو   -3

[IW
i_LL_u, IW

 i_LL_s2_s , IW
i_LL_v]=svd(IW

i_LL_new) ; 

i=R,G,B 
کاه در   Ii_LL_s2_u , Ii_LL_s , Ii_LL_s2_vهاای   ماتریس -0

الگوریتم جاساازی واترماار  ذخیاره کارده باودیم را فراخاوانی       

 نمایید.
 

 را به شکل زیر اجرا کن: SVDمعکوس  -5

Ii_LL =Ii_LL_u* Ii_LL_s* Ii_LL_vT 

 ,Ii_LL, Ii_LH, Ii_HLمااتریس  0را بارای   DWTمعکاوس   -6

Ii_HH; i=R,G,B   اجرا کن وIi ; i=R,G,B .را به دست بیاور 

را ادغااام کاان تااا تصااویر میزبااان  IR, IG, IBسااه ماااتریس  -7

 شده ایجاد گردد.استخراج

 شکل زیر اجرا کن:را به SVDمعکوس  -8

Ii_LL_s2 =Ii_LL_s2_u* Ii_LL_s2_s* Ii_LL_s2_vT 

کم کرده سپس بر مقیااس   Ii_LL_sرا از  Ii_LL_s2ماتریس  -9

     PSOتارین مقادار آن از طریاق الگاوریتم     ) کاه بهیناه   Tفاکتور 

 Wi =(Ii_LL_s2- Ii_LL_s)/ Tکنیم:  آید ( تقسیم می دست میبه

; i=R,G,B 

را ادغاام کان تاا تصاویر      WR , WG , WBساه مااتریس    -14

 شده ایجاد گردد.خراجواترمار  است

 
 : الگوریتم استخراج واترمار  از تصویر میزبان.)4(شکل 

جهات   PSOفلوچارت الگوریتم پیشنهادی به همراه الگوریتم 

کردن واترمار  بر روی تصویر مورد حملاه قارار گرفتاه     استخراج

 باشد. ( می3صورت شکل )به

    نگااری پاس از فرآینااد  بارای بررسای کیفیات تصاااویر نهاان    

هاای متعاددی    هاا، روش نگاری و اعمال حمالت بار روی آن نهان

یاا اوج   PSNRگیاری،  های رایا  انادازه   وجود دارد. یکی از روش

میااانگین مربااع خطاهااا  MSEنساابت وزن ساایگنال بااه نااویز و 

شده نگاری استخراجباشند که در آن کیفیت بصری تصویر نهان می

W* گیرند. سی قرار مینگاری اصلی مورد بررو تصویر نهان 

 شود: با استفاده از رابطه زیر انجام می PSNRمحاسبه 

   (    )  
 

  
∑ ∑ ( (   )    (   ))  

   
 
   (1  )  

    (    )         
    

   (    )
(2)                      

 
 فلوچارت الگوریتم پرندگان در الگوریتم پیشنهادی. :)3(شکل 

  PSNRبیات، مقادار معماول بارای     8تصاویر باا عماق   برای 

باشاد. کاه ایان     مای  Decibelدر واحد   db54 و  db34عددی بین 

بیت  16تر باشد بهتر است. برای تصاویر با عمق مقدار هرچه بیم

کاه تصاویر   باشاد. درصاورتی   مای  db84تاا   db64این مقادار باین   

بیه باه هام   شاده دقیقااً شا   واترمار  و تصویر واترمار  استخراج

برابار صافر   MSE باشند )اصالً نویز وجود نداشاته باشاد( مقادار    

تعری  نشده است. )تقسیم بر صافر(  PSNRپس مقدار خواهد بود 

]8[ 
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 سازینتایج پیاده -3

چندگانه پیشانهاد   SVDنگاری مبتنی بر برای آزمایم طرح نهان

 512×512( با اندازه . ب5شکل ) RGBشده، از یک تصویر رنگی 

شاکل   RGBو یک تصویر رنگی  Iپیکسل به عنوان تصویر میزبان 

 Wنگااری  پیکسل به عنوان تصویر نهان 60×60( با اندازه . ال 5)

 باشد.شده مینگاری( تصویر نهان. ج5استفاده شده است. شکل )

 

 

 نگاری شده.تصویر نهان (جتصویر میزبان.   (بتصویر نهان.   (الف (:5شکل )

شاده،  نگااری نتای  حاصل از حمالت رای  بر روی تصویر نهان

بار روی تصااویر سایاه و     ]7[( آمده است. الگوریتم 1در جدول )

شده نیاز سایاه و سافید    چنین تصویر استخراجباشد. همسفید می

به دست آمده هم بر اساس تصاویر سایاه   PSNRباشد و مقدار می

باشد ولی روش پیشنهادی ما، بار روی تصااویر رنگای     و سفید می

کند به این دلیل در جدول زیر در قسمت مربوط باه روش   کار می

 PSNRمرباوط باه تصااویر رنگای و هام       PSNR، هم پیشنهادی

ایام. تاا مقایساه باه      مربوط به تصاویر سیاه و سافید را قارار داده  

 تر صورت گیرد. صورت شفاف

 .]7[مقایسه روش پیشنهادی و الگوریتم (:1جدول )

 
ای را باین روش  در ادامه باا توجاه باه جاداول بااال مقایساه      

 ارائه می دهیم. ]7[پیشنهادی و الگوریتم

پردازیم. ابتدا باید  های بین این دو روش مینخست به شباهت

هر دو  ]7[ا و روش در نظر داشته باشید که روش پیشنهاد شده م

نگااری مبتنای بار مقاادیر منفارد هساتند. دوم         های نهان از طرح

نگااری،      نگاری بارای امنیات طارح نهاان    که هر دو روش نهاناین

نگااری از  جای استفاده از دنباله اعداد تصادفی در عالمت نهاان به

کنند که این مسئله بر عملکارد   تصویر با متن معنادار استفاده می

کااذب   -افزاید و از مشاکل تشاخیم مثبات    نگاری می روش نهان

کاه در هار دو روش، از طارح    کند. مطلب بعدی این جلوگیری می

که هار  شود و نکته آخر این نگاری برگشت ناپذیر استفاده مینهان

نگاری به منظور احراز حق مالکیت استفاده دو روش از طرح نهان

 شود. می

پاردازیم.   نگااری مای  و طارح نهاان  های این د اکنون به تفاوت

خاالم   SVDنگااری مبتنای بار    از یک روش نهاان  ]7[الگوریتم 

نگاری ها، تصویر میزبان و تصویر نهانکند. در روش آن استفاده می

)سایاه و سافید( باشاد و ایان مسائله       GrayScaleصاورت  باید به

را  RGBمحاادودیتی در ایاان روش اساات زیاارا تصاااویر رنگاای    

کند ولای در روش پیشنهادشاده ماا، ایان مشاکل       یپشتیبانی نم

کند. همان طور  برطرف شده است و تصاویر رنگی را پشتیبانی می

نگااری ماا   های قبل توضیح داده شد در روش نهاان  که در قسمت

هساتند و   RGBنگاری از ناوع رنگای   تصویر میزبان و تصویر نهان

 RGBنگی نگاری ایجادشده نیز یک تصویر رچنین تصویر نهانهم

 باشد.می

در برابر حماالت رایا  مقاومات خاوبی نادارد.       ]7[در روش 

همااان طااور کااه در جااداول فااوق مشاااهده کردیااد ایاان روش   

کناد و  ترین حماالت ضاعی  عمال مای    نگاری در برابر رای  نهان

شاده از آن بادون کیفیات بصاری     نگااری اساتخراج  تصویر نهاان 

تارین   ما در برابار رایا   نگاری پیشنهادشده باشد اما روش نهان می

حمالت مقاومت خوبی از خود نشان داده اسات نتاای  حاصال از    

 باشد.آزمایشات در جداول فوق مبین این مسئله می

ای بار   که هیچ حملاه روش پیشنهادشده درصورتی همچنین، 

کند  نگاری را به خوبی بازیابی میروی آن انجام نشود تصویر نهان

بار روی آن صاورت    ایحملاه  هیچ کهدر حالتی ]7[ولی الگوریتم 

 .کندنگاری را با کیفیت پایین بازیابی مینگیرد تصویر نهان

 نتیجه گیری-5

خاالم   SVDنگااری مبتنای بار    از یک روش نهاان  ]7[الگوریتم 

نگاری ها، تصویر میزبان و تصویر نهانکند. در روش آن استفاده می

فید( باشاد اماا در روش   )سایاه و سا   GrayScaleصاورت  باید باه 

پیشنهادشده ما، این مشکل برطرف شده است و تصاویر رنگای را  

 (ج)                                (ب)                           )ال (
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شده مشاهده کردیم شود. با توجه به آزمایشات انجامپشتیبانی می

ای بار روی آن   کاه هایچ حملاه   که روش پیشنهادشده درصاورتی 

کناد ولای    نگاری را به خوبی بازیاابی مای  انجام نشود تصویر نهان

بر روی آن صورت نگیارد   ایحمله هیچ کهدر حالتی ]7[الگوریتم 

. نتاای   کناد نگاری را باا کیفیات پاایین بازیاابی مای     تصویر نهان

آزمایم ها نشان دهنده مزیت روش پیشنهادی نسابت باه روش   

 مشابه است. 
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