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Abstract: In this paper, a new method based on genetic and hill Climbing algorithms for steganography in image is proposed. Data is 

embedded in LSB. In order to enhance image quality and storage capacity, genetic algorithm is utilized which model hiding as a 

search and optimization process. Also, to speed up the search function with genetic algorithm, local search and hill Climbing 

algorithms have been used. The findings show that the hiding image quality is acceptable while capacity is increased. Also, hill 

Climbing Algorithm speed up the hiding process. 
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 مقدمه -1

 يبربررارگر شردند امکران يکرديبادر به ارتباط با  هاانسانکه  ياز زمان

مهرم افرراد بروده اسررو گسرترش  يهااز خواسته يکيانه يارتباط مخف

جهان  يسوبهها را ع استفاده از آن، انسانينترنر و رشد سريروزافزون ا

ن يسوق داده اسرو در ا يتاليجيد يهاق دادهيارتباط از طر تال ويجيد

شرتر ياز بره آن بيرن هرروزهاز مهم اسر و يک نير ارتباطات يان امنيم

 يبررا ييهراهرا يان دراز مرردم در جسرتجويشودو در سرالياحساس م

ن مسررئله اسررتفاده از يررا يک راه سرراده برررايررارتباطررات امررن بودنرردو 

 يشود که برايرمز م يقيروش اطالعات به طرن ياسرو در ا 5يرمزنگار

ام را يرپ يمحتروا يسرو اما برا آنکره رمزنگراريشخص ثالث بابل فهم ن

وه يشر ينگارکندو پنهانينم يدارد، وجود ارتباط را مخفينگه م يمخف

مانردن  يمخفر عرالوه برر ينگراردوم ارتباط محرمانه اسررو در پنهان

بره علرم  ينگاربماندو پنهان يمخف دياطالعات، وجود ارتباط محرمانه با

کره هردف  يرمزنگار برخالفکندو يمشاهده اشاره م ربابليغارتباطات 

ام از يرکردن خود پ يبه دنبال مخف ينگارر اطالعات اسر،  پنهانيامن

 يسر يهااطالعات و داده يعمل جاساز ينگارگران اسرو پنهانيد ديد

کننرده انيهر آن رسرانه بکره ظرا ياگونرهگر هسر بهيک رسانه ديدر 

را  يربمر يهاباً همه فرمريو تقر]1-5[اطالعات پنهان درون آن نباشد 

 ييهرافاده بررار داد، امرا فرمرمرورد اسرت ينگرارپنهان يتوان بررايم

، انروا  1شرکل باشردو  1ياز افزونگر ياديدرجه ز يترند که دارامناسب

 و[0، 1]دهد يرا نشان م ينگارمورد استفاده در پنهان يهارسانه

 

 
 [۷] ينگارپنهان در استفاده مورد يهارسانه: 1شکل 

 

م کررد: يتوان به دو گرروه عمرده تقسريرا م ينگارپنهان يهاروش     

و در 0التيدر دامنره تبرد ينگرارو پنهان 0يدر دامنه مکران ينگارپنهان

ن روش يترکره سرادهLSB ا روش يردر حوزه مکران  يسازروش پنهان

کسرل يهرر پ LSB يهراريام در بيرر اسر پيام در تصويپ يسازپنهان

برا طرول  LSBبرا طرول ثابرر و  LSBشود و به دو دسته يم يجاساز

 يرات کم اسر برايين روش چون دامنه تغيشودو در ايم مير تقسيمتغ

داردو  يمقاومرر کمترر يول ،سرين درکبابلچشم انسان  ين برايهم

ر ابتدا به حروزه فرکرانس يدر حوزه فرکانس تصو ينگاردر روش پنهان

 يهراشودو از جملره روشيدر آنجا انجام م يسازشود و پنهانيبرده م

(، DCTگسسته ) ينوسيل کسيدر حوزه فرکانس روش تبد يسازپنهان

( اسرر DWTل موجرک گسسرته )ي( و تبدDFT) ه گسستهيل فوريتبد

 يارهرايباال برردن م  يبرا ينگارپنهان يهاروش يو برخ]1-0 و 1-1[

ک يرمهرم  يارهرايانردو م وجود آمدهبره ينگرارسرتم پنهانيس ييکارا

و  11ريرر، امن14ريررفي، ک9يسررازير مخفيررظرف ينگررارسررتم پنهانيس

، اسر که در 11OPAP [9]ها روش ن روشيا ازجملههستندو  12مقاومر

رودو يبراال مر ينييپرا يمحاسربات يدگيچير با پيتصو ير بصريفيآن ک

دو منظرور براال برردن  يک بررايرژنتتم يبا الگور ينگارپنهان يهاروش

شوند يکار گرفته مبه يسازر پنهانيظرفر و باال بردن ير و شفافيامن

 و[14]

را  يترير امنياسرر کره بتوانرد تصراو ين مقاله، ارائه روشريهدف ا     

 يسرازرهير ذخيکرد که هم ظرف يسازر پوشش پنهانيدر تصو يطور

ر يتصراو ينگرارپنهان يبررا يير برااليرفيها را باال برد و هم بره کداده

ک در يرتم ژنتيالگرورن هردف از يدن به ايرس يافرو برايدسر  يتيامن

ک يصورت را به ينگارشده اسر که مسئله پنهان بهره گرفتهن روش يا

 14کند و طبق کرومروزوميم يسازمدل يسازنهيتم جستجو و بهيالگور

 يتير امنيپنهان کردن تصو ير پوشش براين جا را در تصويموجود بهتر

 ياز اجرا باال بردن سرعر روش ارائه شده، ببل ين برايابدو همچنييم

بهرره گرفتره شرده  يمحلر يتم جستجويک الگوريک، از يتم ژنتيالگور

تم يشده، الگوراستفاده يمحل يتم جستجوين روش الگورياسر که در ا

 اسرو ينوردتپه

در  :اسرر شرده يدهسرازمان ريرز صورتبه مقاله يب د يهابخش     

روش ، 1 بخرش م داشررو درين خواهيشيپ يبر کارها ي، مرور2 بخش

ج حاصرل ي، نتا4شودو در بخش يم يآن بررس يهاييو کارا يشنهاديپ

ان خواهد يب يريگجهينت  5ن مقاله و در آخر در بخش يا يسازهياز شب

 دويگرد

 نيشيپ يبر کارها يمرور -2

ک يرتم ژنتير از الگروريرل زيرم موالً بره دال ينگارک مسئله پنهانيدر 

 شود:ياستفاده م

 در برابرر  15شردهينگارر پنهانيتصرو ريرباال بردن امن يبرا

 11ينگارل پنهانيحمالت تحل

 ر يرفيک يژگيبا حفظ و يسازرهير ذخيباال بردن ظرف يبرا

 شدهينگارر پنهانيتصو

اند دا کردهيپ ي يامروزه کاربرد وس ينگارپنهان يهاکه روشنيبا ا     

بره چرالش  ينگرارل پنهانيرتحل يهراتميها توسط الگورن روشيا يول

ل يررتحل يهرراتمين الگوريتررراز مهم يکرريو [11]شرروند يده ميکشرر

-11]و همکاران  hFridricاسرو که توسط  10RSتم ي، الگورينگارپنهان

 يآمرار ليوتحلهيرتجزشرده را برا يام مخفي، ارائه شده اسرو که پ[12

ر يرافتن از امنيرنران ياطم يدهردو بررايص ميها تشخکسلير پيمقاد

و همکرارانش  RS ،shen wangشده در مقابرل حمرالت پنهان يهاداده

ک را ارائره يرتم ژنتيبر الگور يد مبتنيجد ينگارک روش پنهاني، [14]

هرا داده يسازپنهان يبرا يديجد چ روشيه هاآنداده اسرو در مقاله 

انرد روش اسرتفاده کرده هراآنکه  ينگارنهانارائه نشده اسر و روش پ

LSB يهاريدر ب يام مخفيکه پنياسرو ب د از ا يم مول LSB ر يتصرو
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شده با استفاده از ينگارر پنهانيتصو يهاکسليشد، پ يپوشش جاساز

ر حفرظ يتصو يشوند تا مشخصات آماريم يکاردسرک يتم ژنتيالگور

ل يرشرده برا تحلينگارر پنهانيدر تصو يام مخفين وجود پيشودو بنابرا

RS سررو يص نيبابل تشرخVijay Kumar Sharma  [15]و همکراران ،

شده در برابر حمالت  يسازر پنهانير تصويباال بردن امن يرا برا يروش

RSهماننرد  هراآناند که روش ک ارائه دادهيتم ژنتي، با استفاده از الگور

 ير بصرريرفيک يروش ارائره شرده دارا ياسرر ولر shen wangروش 

بهتر  RSاسر و در مقابله با حمالت  shen wangنسبر به روش  يبهتر

 يترنييپرا يمحاسربات يدگيچيپ ين دارايکند و همچنياز آن عمل م

، [11]و همکرارانش   J.K.Mandalاسررو shen wangنسربر بره روش 

ک ارائره دادنرد و نرام آن را يرتم ژنتيبر الگور يمبتن ينگارروش پنهان

DEGGAاز  ياديرحجرم ز يسازپنهان هانآروش  ي، نهادندو هدف اصل

 يهرااز داده ي ين روش حجم وسرير پوشش اسرو در ايها در تصوداده

 يجاسراز 1×1 يهاماسرک صرورتبهر پوشرش يدر تصرو ير سريتصو

ردو يرگيانجرام م LSBبره روش  هراآندر روش  يسرازشوندو پنهانيم

کسرل يهرر پ يانير پايب 4در  ير اصلير از تصويب 4که هر  شکل نيبد

ر يتصو يرو 10شودو ب د از آن عمل جهشيم ير پوشش جاسازياز تصو

ر يربراال برردن امن يبررا  J.K.Mandalشرودو يشده اعمرال ميجاساز

ک استفاده کرده يتم ژنتيشده در روش خود از الگورينگارر پنهانيتصو

 يمبتنر يسازپنهان يرا برا ي، روش[10]و همکارانش  G.Premaاسرو 

ارائره داده اسررو در  يبندک و سرهميتم ژنتين الگوريو همچن LSBبر 

ر ي، تصروLSB يهراريدر ب يام اصرليرپ هراآنروش ارائه شده توسرط 

ر روش ارائره يرباال برردن امن يشودو سپس برايم يسازپوشش پنهان

تم يشرودو از الگرورياسرتفاده مر يبندک و سرهميرتم ژنتيشده از الگور

شرده ينگارر پنهانيها در تصروکسرليمکران پ يدسرتکار يک برايژنت

شرده در آن را يام مخفيرص پيتشرخ بيرترت نيبردشود تا ياستفاده م

ر ير، تصررويتصرراو يبندمشررکل کنررد و در آخررر بررا اسررتفاده از سررهم

م يک مقدار آسرتانه تقسريک بر اساس ين دو شريشده را بينگارپنهان

 کندويم

شده نسبر ينگارر پنهانير تصويفيشده و کرهين مقدار داده ذخيب     

م يره کنيزبان ذخيکه در م ياهرچه مقدار داده ي نيعکس وجود داردو 

 يهرادو روشيآيتر منييشده پاينگارر پنهانير تصويفيک ،شتر باشديب

ر يررخواهنررد هررم ظرفيک ميررتم ژنتيبررر الگررور يمبتنرر ينگررارپنهان

شده باال بمانردو ينگارر پنهانير تصويفيرا باال ببرند هم ک يسازپنهان

Ran-Zan Wang  يسرازپنهان يبرا يدي، روش جد[10]و همکارانش 

ر يراند که عرالوه برر براال برردن ظرفن منظور ارائه کردهيا يها براداده

شده را هرم در ينگارر پنهانير تصوير، امنيصور تيفيو ک يسازرهيذخ

از  يريجلرروگ يرمجرراز حفررظ کننرردو برررايغ يهايمقابررل دسترسرر

 يسرتم، روش تصرادفيش عملکررد سير م تبرر و افرزايغ يهايدسترس

 يجاسراز ير بررايرب k ي نيشنهاد شده اسرو يپ LSBات يکردن عمل

 يسرازرهيذخ ريباال بردن ظرف يشوندو برايجابجا م يصورت تصادفبه

ج يشرده اسررو نترا بهرره گرفترهن روش يرک در ايرتم ژنتيهم از الگور

 ينگرارر پنهانير تصرويرفين روش کيردهد که در ايها نشان ميبررس

ترا  4/1 اندازهبهن روش يا يسازرهير ذخين ظرفيمناسب اسرو همچن

 يبررا ي، روش[19]و همکارانش  Lifang Yu زبان اسرو ير ميتصو 2/1

انردو روش برا عملکررد براال ارائره نموده JPEGر يدر تصراو ينگارپنهان

 يبررا يابتردا بهبرودشامل دو بخرش اسررو در  هاآنشده توسط ارائه

مرتبره  يارائه شده اسر که با حفظ مشخصات آمرار LSB ينگارپنهان

منظور ابدو بخش دوم بهيدسر  يسازپنهان يبرا يير باالياول، به ظرف

ب يرشرده، ترتينگارر پنهانيتصرو يب بصرريربه حدابل رسراندن تخر

و  يمنظين بيا يشود، که پارامترهايزده م به هم، يام سريپ يهاريب

ها يج بررسريندو نترايآيدسر مک بهيتم ژنتيالگور بر اساس يزدگهمبه

ر يتصررو ير بررااليررفيک يشررده دارادهررد کرره روش ارائهينشرران م

ر باال نسبر به يستوگرام و ظرفيه يهايژگيشده با حفظ وينگارپنهان

، [14]و همکراران  ياسرو الهام باسرم ينگارک پنهانيکالس يهاروش

ل موجرک گسسرته و يبرر تبرد يد مبتنريرجد يارنگرک روش پنهاني

 يک بررايرتم ژنتياز الگور هاآناندو در روش ک ارائه کردهيتم ژنتيالگور

ل يب تبرديهرا در ضرراداده يسرازپنهان يک تابع نگاشرر بررايجاد يا

کاهش خطرا  ين براير پوشش، استفاده شده اسرو همچنيموجک تصو

 يات اصرالح بررايرشرده، عملينگارر پنهانير پوشش و تصروين تصويب

شده انجرام ينگارر پنهانيتصو ي، رو[9]( OPAPکسل )يپ يسازنهيبه

ک روش يرر، [24]و همکرراران  کن رران يديرشرردرضررا يشررودو حميم

شده ينگارر پنهانيتصاو ير بااليفيافتن به کيدسر  يبرا ينگارپنهان

ن مقالره، يردر ا هراآن يانردو هردف اصرلارائره دادهک يرتم ژنتيبا الگور

تم جسررتجو و يک الگرروريررعنوان برره يسررازمسررئله پنهان يسررازمدل

 هراآنن روش نشان داده کره روش يها ايج بررسياسرو نتا يسازنهيبه

ر يررظرف ير اسررر بلکرره دارايتصرراو ير بررااليررفيک يدارا تنهانرره

 يديرشردر روش  ينگرارات پنهرانيز اسرو عملين ييباال يسازرهيذخ

 يهراداده ين مرحلره دسرتکاريشود: اوليدر دو مرحله انجام م کن ان

ر پوشرش اسررو در هرر يدر تصرو هاآن يجاساز يو مرحله ب د يمخف

ب يربرر اسراس ترت ينگرارپنهان يبررا يمختلفر ير پوشش جاهايتصو

ن مقالره از يها، نقاط شرو  مختلف و ووو وجود داردو در اکسليپ يبررس

ارائره شرده  1909، در سرال [21]برگ ک که توسط گلديتم ژنتيالگور

افتن يها و کسليپ يب بررسين نقاط شرو ، ترتيافتن بهتري ياسر، برا

شرودو برر اسراس يشرده اسرتفاده مينگارر پنهانيتصو PSNRن يبهتر

توانرد ير ميک تصويها در کسليپ يبررس بيکن ان، ترت يديه رشينظر

از سطر اول تا آخرر و از چرب بره راسرر  يب سطريتلف باشدو ترتمخ

 Raster order عنوانبرهنشان داده شده اسر،  2شکل طور که در همان

ها کسرليپ يبررسر يب بررايرن ترتيرم مروالً از ا کره شوديمشناخته 

 شودوياستفاده م

ن اگرر ير وجود دارد، بنابرايک تصويدر  يمختلف يبررس يهابيترت     

ب يرن ترتيافتن بهتررير يممکن را برا يهابيباشد که همه ترت يروش

جره يکنرد، نت يزبران بررسرير ميدر تصرو يتير امنيتصو يجاساز يبرا

کره  يساده خواهد بودو مسرئله ب رد LSBحاصل مطمئناً بهتر از روش 



 و و و ه از الگوريتم ژنتيک واستفاد 1195 پاييز و زمستان ،1شماره  ،1جلد ، پردازش سيگنال پيشرفته مجله( 10)

 

(18) Journal of Advanced Signal Processing, vol. 1, no. 1, Fall and Winter 2016-2017   Using Genetic and Hill Climbing . . . 

ها کسرليپ يکن ان به آن پرداخته اسرر، نقطره شررو  بررسر يديرش

و  ير اصرليجفرر تصراو ياگر بررا Raster orderگر در يان دياسرو به ب

کسل سطر اول ستون اول در نظر يپ يجابه يگريپوشش، نقطه شرو  د

 مويابيدسر  يج بهتريم، ممکن اسر به نتايريبگ

 
 Raster order [2۲]: 2شکل 

 
 [2۲] مختلف شروع نقاط با Raster order:  3شکل 

 يهابيزبان، نقاط شرو  مختلف و ترتيو م ير اصليجفر تصو يبرا     

وجرود  ينيچ تضمياسر و ه يمختلف يهاPSNR يمختلف دارا يبررس

جره را ين نتيفرر  بهتررشيپ يب بررسريرندارد که نقطه شرو  و ترت

ن نقطره شررو  و يافتن بهتررير يکن ران، بررا يديبدهدو در روش رش

ک يرک استفاده شرده اسرر ترا يتم ژنتياز الگور يب بررسين ترتيبهتر

 ابدو يرا ب PSNRن يشده با باالترينگارر پنهانيتصو

کار گرفتره شرده در بره ينگرارتم پنهانيح الگوريببل از شرو  توض     

 ين روش بررسريرک کرومروزوم را در ايش يکن ان ، نما يديروش رش

اسر  19ژن 0ن روش شامل يکار گرفته شده در امو کروموزوم بهيکنيم

Y-offsetو   X-offset يهانشان داده شده اسرو ژن 1جدول  که در

 يب بررسريرترت  Directionو ژن  يدهنده نقطه شررو  بررسر، نشان 

 دهدو يها را نشان مکسليپ

زبران يکسرل ميدر هر پ LSBن مکان ييت  ي،  برا Bit-Planesژن      

 يهراژن يحات برراياسررو توضر ير سرريتصو يهاريب يجاساز يبرا
SB-Pole ،SB-Dire  وBP-Dire  آمده اسرو 2جدول هم در 

 شروندويم ميکن ان به دو گرروه تقسر يديکروموزوم روش رش يهاژن

ر يتصرو يهراريب ياشاره دارد که مکران جاسراز ييهاگروه اول به ژن

 دهدويزبان نشان ميرا در م يتيامن
 يتررير امنيتصررو يهرراريب يهسررتند کرره رو ييهرراگررروه دوم ژن     
شتر منطبق شروندو روش ير پوشش بيدهند تا با تصويانجام م يراتييتغ

نشران داده ، 4شرکل ن روش در فلوچرارت يرفته در اکاربه يسازپنهان
زبان و ير ميداده در تصو يسازرهين فلوچارت نحوه ذخيدر ا شده اسرو

و   Pratiksha Sethi شده نشان داده شده اسروينگارر پنهانيجاد تصويا
انرد کره در ها ارائه دادهداده ينگارپنهان يبرا ي، روش[22]همکارانش 

تر کرردن کوچرک يشرود بررا يسازاسر پنهان که برار يليآن ابتدا فا
تم يشرودو سرپس برا اسرتفاده از الگروريم يسرازاش ابتدا فشردهاندازه

داخل  شدهيرمزنگارشود و در آخر داده يم ي، رمزنگارAES يرمزنگار
 ين روش بررايرک در ايرژنتتم يشودو الگروريم يسازر پنهانيک تصوي

کار در آن پنهان شده اسرر بره ر که دادهيتصو يهاکسليپ يبنددسته
 يير را شناسرايشرده در تصروينگرارشود تا نتوان داده پنهانيگرفته م

و همکارانش براال   Pratiksha Sethiروش ارائه توسط  يکردو هدف اصل
تم يالگور يريکارگبهو  AES يروش رمزنگار يريکارگبهر با يبردن امن

ر يداده پنهران شرده در تصرو ييشناسرا يبرا يسازپنهان يک برايژنت
 اسرو

 [2۲کنعان ] يديرش روش در کروموزوم کي شينما: 1جدول 

 طول حاتيتوض
محدوده 

 مقدار
 نام ژن

ر يتصو يهاکسليپ يجهر بررس

 زبانيم

4 

 ريب
4-15 Direction 

 X-offset 255-4 ريب0 نقطه شرو  Xآفسر 
 Y-offset 255-4 ريب0 نقطه شرو  Yآفسر 

-Bit 15-4 ريب4 يداده سر يجاساز يبرا LSBمکان 

Planes 
 SB-Pole 1-4 ريب1 ير سريتصو يهاريبطب ب
 SB-Dire 1-4 ريب1 ير سريتصو يهاريجهر ب

 BP-Dire 1-4 ريبBit-Plan 1جهر  

 

 BP-Dire [2۲] و SB-Pole، SB-Dire يهاژن يبرا ممکن ريمقاد همه: 2جدول 

 نام ژن مقدار حاتيتوض

 4 شوديجاد نميا ير اصليتصو يهاريدر ب يرييچ تغيه

SB-Pole م کوس  ير اصليتصو يهارين مورد، تمام بيدر ا

 شونديم
1 

 4 شوديجاد نميا ير اصليتصو يهاريدر ب يرييچ تغيه

SB-Dire از ابتدا تا انتها  ير اصليتصو يهارين مورد، بيدر ا

 شونديم کوس م
1 

 LSBبه  MSBاز جهر  Bit-planeن مورد، يدر ا

 شودياستفاده م
4 

BP-Dire 
 MSBبه  LSBاز جهر  Bit-planeن مورد، يدر ا

 شودياستفاده م
1 

 

 يشنهاديروش پ -3

برا  يحروزه مکران يسرازک روش پنهانين مقاله، يشده در ا روش ارائه

 يب رد يهااسرو در بخش ينوردک و تپهيژنت يهاتمياستفاده از الگور

م و سرپس بره يکنيمر يهرا را بررسرن مرواد و روشيرک از ايابتدا هر 

 مويپردازيم يشنهاديروش پ يبررس

 هامواد و روش يبررس -3-1

 LSBبه روش  يسازپنهان -3-1-1

 يهران روشيترن و سادهيتريياز ابتدا يکيدر حوزه زمان  ينگارپنهان

 يهراريماً در بيمسرتق يترين روش اطالعرات امنيرموجود اسررو در ا

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916304665
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916304665
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ر ير تصرويرفيکره کيطورشروند بهيره ميرر پوشش ذخيارزش تصوکم

 يهررارين مزيتررراز مهم يکرريآن تنررزل نکنرردو  PSNRپوشررش و 

رات با چشم انسران بابرل يين اسر که تغيا LSBبه روش  ينگارپنهان

 ستندويدرک ن

 

 
 [2۲] کنعان يديرش ينگارپنهان روش يسازپنهان فلوچارت: 4شکل 

 کيتم ژنتيلگورا -3-1-2

حرل افتن راهير يانه برايدر علم را ييک جستجويتکن، کيتم ژنتيالگور

ک کره يرتم ژنتيالگور. و مسائل جستجو اسر يسازنهيبه يبرا يبيتقر

توسرط  ،شردهشرناخته يابيرنرهيبه يتصرادف يهااز روش يکيعنوان به

ک از اصول يژنت يهاتميالگور دروابع اسرو ابدا  شده، [21] هالندجان

 ينريبشينره جهرر پيافتن فرمرول بهير يبررا نيدارو ي يانتخاب طب

، کيرتم ژنتيالگرور يهوش مصرنوع در .کنندياستفاده م ق الگويتطب اي

ک ير عنوانبره يکرياسرر کره از تکامرل ژنت يسينوک برنامهيک تکني

 طوربرهک ابتدا يژنت يهاتمير الگورد .کندياستفاده م حل مسئله يالگو

ن مجموعه جواب يمو ايکنيد ميمسئله تول ين جواب براي، چنديصادفت

شرود و در يشررو  مه ير اوليبا جم مو تکامل يناميه مير اوليرا جم 

هرا انتخراب نيترشودو در هرر نسرل، مناسربيتکرار م يب د يهانسل

هرر  موينراميک کرومروزوم ميررا  مسرئله يبررا حرلراههرر و شونديم

ک تابع هردف بره نرام ترابع يها اسرو و از ژن يت داد يحاو کروموزوم

 يگام ب دشودو ير هر کروموزوم استفاده ميفيک يابيارز يبرا 24برازش

ک يتم ژنتيالگور يه عملگرهايپان نسل از جام ه اسر که بر يجاد دوميا

ا به يشود که يتکرار م يک تا زمانيتم ژنتيات الگوريردو عمليگيانجام م

 و[25، 24]ا ت داد تکرارها به حداکثر برسد يم يمطلوب برسجه ينت

 يمحل يجستجو يهاتميالگور -3-1-3

 ياند کره فضراشرده يطراح يک طوريتم ژنتيمثل الگور ييهاتميالگور

ا چنرد يرک يرن منظرور يا يکنندو برا يک بررسيستماتيجستجو را س

دن ير رسريدا شد، مسيهدف پ يشودو وبتيم ير در حافظه نگهداريمس

از مسائل  ياريدر بس يدهدو وليل ميحل مسئله را تشکبه آن هدف راه

از  يگرررين از نررو  ديسرررو بنررابرايدن برره هرردف مهررم نير رسرريمسرر

شرودو ياسرتفاده م يمحلر يجسرتجو يهراتميها، به نام الگورتميالگور

کنند يعمل م ي، با استفاده از حالر ف ليمحل يجستجو يهاتميالگور

کره در  ييرهايشروندو مسريآن حالر منتقرل م يهاهيو فقط به همسا

طرور م مرول، هرر هبرنخواهند شدو  يشوند نگهداريم يابيجستجو رد

از  هرکرداممجراور داردو انتخراب  حلراهک يشتر از يش رو، بيحل پراه

 دربراره اسرر کره يحرکر، تنها با اسرتفاده از اطالعرات يها براحلراه

ن جهرر يو بره همر ميردر دسرر دار يحرل ف لرمجاور راه يهاحلراه

 ياگونرهحرل مجراور برهکه راه يشودو زمانيده مينام يمحل يجستجو

روش  نير، ابرساند به حداکثرار را يم  ،يصورت محلانتخاب شود که به

و در علررم [20، 21]د نامنرريم ينرروردتم تپررهيالگررور را 21يفرررا ابتکررار

مت لررق برره خررانواده  يسررازنهيک بهيررک تکنيرر، ينوردوتر تپررهيکررامپ

اسرر کره در جهرر  ياتم، حلقرهين الگروريراسررو ا يمحل يجستجو

نگراه  يحالر  ف لر يهاهيکند و فقط به همساير حرکر مش مقدايافزا

سرر، يبلنردتر از آن ن ياهيچ همسايد که هيرس يابه بله يکندو وبتيم

دا يرتم پين الگروريرکره ا يجرواب ينگيبه يدر حالر کلابدو ييخاتمه م

 نيبنابرا ر کندويگ يمم محليو ممکن اسر در ماکز اسر يند محلکيم

 يجسرتجو محلر يهراتمينقطه شرو  در الگرور مشکل،ن يبا توجه به ا

ن يرحرل ا يدو برراخواهد برو رگذاريتأثتم يالگور يار در ادامه اجرايبس

، 22يربط ريغ ينوردل تپرهياز بب ينوردمختلف تپه يهامشکالت روش

وجود بره 24يشرو  مجدد تصادف ينوردو تپه 21ن انتخابياول ينوردتپه

 آمدندو

 ن انتخابياول ينوردتپه -3-1-4

 صررورت نيررارا برره  يربط رريغ ينوردن انتخرراب ، تپررهياولرر ينوردتپرره

کنرد يانتخاب م يتصادف صورتبهها را نيکند که جانشيم يسازادهيپ

 يهانيجانش يباشدو اگر مسئله دارا يبهتر از حالر ف ل هاآناز  يکيتا 

 ن روش مناسب اسرويباشد ا ياديز

 يشروع مجدد تصادف ينوردتپه -3-1-5

 ينوردتپره ياز جسرتجوها يا، دنبالرهيتصرادف مجدد شرو  ينوردتپه

دن بره يکننرد و برا رسريشرو  م يه تصادفياول يهااسر، که از حالر

 رشرد يمحلر ميمرکز ت داد که يواب  مسائل شوندو دريهدف متوبف م

 دايپ يخوب يمحل مميماکز مجدد، شرو  يکم ت داد از دارد، پس يينما

 .[29 و 20، 21]شود يم

 يشنهاديروش پ -3-2

 يو جستجو يسازر دو فاز پنهاند يشنهاديات موجود در روش پيعمل

 ده انجام خواهد شدويبرگز يهاريجم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 يسازفاز پنهان -3-2-1

براسرراس  ينگررارشررده، از روش پنهاندر روش ارائه ينگررارپنهان يبرررا

، اسرتفاده شرده اسررو [24] کن ان يديرشدرضا يک حميتم ژنتيالگور

، 4شرکل در فلوچرارت  طورهمرانشده در روش ارائه يسازروش پنهان

 مروردنظرن شکل اسر که در ابتدا بر اساس کروموزوم يآمده اسر به ا

 يمو بررايکنيزبان را آماده ميو م ير اصليجفر تصاو يسازپنهان يبرا

ن ژن يو همچنرر Y-offsetو   X-offset يهررااسرراس ژن کرراربر نيررا
Direction  ن برر اسراس يمو همچنريسرازيد ميرر پوشرش جدي، تصو

 يرا بررا ير اصرليتصو يهاريان بيجر SB-Direو  SB-Pole يهاژن

زبران ير ميا تصرويرشرد آ يکه بررسنيمو ب د از ايکنيآماده م يجاساز

 يهراريان بيرر، جريرا خيرا دارد  يتير امنيتصو يسازرهيذخش يگنجا

، در BP-Direو  Bit-Planes يهررابررر اسرراس ژن يتررير امنيتصررو

ن خود کرومروزوم يشوندو همچنيم يزبان جاسازير ميتصو يهاکسليپ

شودو ب د از يم يشده جاسازن ييک و از ببل ت ياستات يک جايهم در 

ترابع بررازش کره در  شده آماده اسرر وينگارر پنهانين مراحل تصويا

 شودويش محاسبه ميبرا ،اسر PSNR  نجايا

 يسازنهيات جستجو و بهيعمل -3-2-2

ات يرعمل صورتبه ينگارعمل پنهان يسازن مقاله، مدليهدف از ارائه ا

و  ير اصرليتصروک جفرر ير يبررا ي نرياسرو  يسازنهيجستجو و به

م و يزبران را بگرردير ميتصرو يهاکسرليم، پيرکه در دسر دار يزبانيم

م يابيرب ير اصليتصو يهاريان بيپنهان کردن جر ين مکان را برايبهتر

ر يررم، هرم ظرفيشرده را براال ببررينگارر پنهانير تصرويرفيترا هرم ک

 نيردن بره ايرسر يمو برايابيدسر ب يير بااليو هم به امن يسازرهيذخ

ک را يرتم ژنتيبرا الگرور يسرازپنهان کن ران يديرشردرضا يهدف حم

دن به سرعر يرس يبرا يشنهاديما در روش پ يشنهاد داده اسرو وليپ

 يتم جسرتجويک الگروريرات جستجو روش باال را برا يعمل يبرا ييباال

 يکريژنت يک روش جسرتجويرن روش يا دروابعمو يب کرديترک يمحل

، يمحلر يکيژنت يروش جستجو اسرو يزسانهيات بهيعمل يبرا يمحل

و هدف از [14]مطرح شد  Andrzej Jaszkiewiczتوسط  2441در سال 

ک زمران يباً کارآمد در يتقر يهاحلک مجموعه از راهين روش، ارائه يا

ان يراز مخروب  حرلراهک يرکوتاه اسر که بره کراربر اجرازه انتخراب 

، يمحلر يکريژنت يدهدو در روش جسرتجويارائه شده را م يهاحلراه

ان هر نسل يشود و از ميبه هر نسل اعمال م يمحل يتم جستجويالگور

 کندويانتخاب م يد نسل ب ديتول يج را براين نتايبهتر

 ينوردتم تپرهين اهداف از الگروريدن به ايرس ين مقاله برايما در ا     
از  ينه سراسريشيک بيافتن ي يبرا ينوردتم تپهيمو الگورياستفاده کرد

ها را هيکنرد و همسرايشررو  م يه، از حالرر ف لريرر اوليران جم يم
بهتر از آن بود، به آن  يه حالر ف ليکندو اگر همسايم يبررس يکييکي

تم يکنردو الگروريرا رهرا م يببلر يهراشرود و حالريحالر منتقرل م
کنردو ير ميرگ يمم محلريشه در ماکزيسر چون هميکامل ن ينوردتپه

م بلکرره دنبررال يسررتين يمم سراسررريک مرراکزيررن مررا دنبررال يهمچنرر

از  يکريم که بهتر از تابع برازش ما باشردو يها هستاز جواب يامجموعه
اسر کره  يشرو  مجدد تصادف ينورد، تپهينوردتم تپهيالگور يهامدل

با شررو  مجردد  ينوردتم تپهيسازدو الگورين خواسته ما را برآورده ميا
اسرر کره از حالرر  ينوردتپره يهراتمياز الگور يا، مجموعرهيتصادف
نجرا يا يهستندو ولر يمم سراسريشوند و دنبال ماکزيشرو  م يتصادف

که بهتر از تابع  يم بلکه هر جوابيستين يمم سراسريما فقط دنبال ماکز
م کرردو يده حفظ خرواهيبرگز يهاريعنوان جم برازش باشد، آن را به

 طوربره، زمران اجررا را يبرا شررو  مجردد تصرادف ينوردتم تپرهيالگور
، کمترر [24]آن نسربر بره روش  PSNR يکاهش دادو ولر يريچشمگ

تم شررو  مجردد ين اسرر کره، در الگروريرل آن هرم ايرشده اسرو دل
موابع درسر کار اد باشد اکثر يز يمحل يهاممي، اگر ت داد ماکزيتصادف

را  ينه ما روش شرو  مجدد تصادفيدن به جواب بهيرس يکندو براينم
ن روش هرم مثرل يمو ايب کردين انتخاب ترکياول ينوردتم تپهيبا الگور

ن تفاوت که ياسر با ا ينوردتپه يهاتمياز الگور يامجموعه يروش ببل
مجموعره  ن روشيرشوندو ايانتخاب م يها هم تصادفنينجا جانشيدر ا

از  يش کمريزمان اجرا يابدو ولييکه مدنظر ما هستند را م ييهاجواب
ن روش ين اسر که چون ايل آن هم ايشتر شده اسرو دليب يروش ببل

ش يکند، پس طول زمان جسرتجوير ميگ يمم محليکم در ماکز يليخ
بهتر اسرو  يلي، خ[24]ش از روش يزمان جستجو يشتر اسرو وليهم ب
کره کرم شردن  يشنهاد شده مشرکل روش ببلريدر مقابل روش پ يول
ن يرا PSNRن يچنرده اسرر و هميبود را بهبود بخشر PSNRن يانگيم

بهتر از آن اسرو  يجاها حت ي، برابر اسر و در برخ[24]روش با روش 
ر يرافتن جم يرجسرتجو و  يبرا شدهگفتهات ي، عمل5شکل  فلوچارت

 دهدويشده را نشان مده در روش ارائهيبرگز

 دهيبرگز يهاتيان جمعيد از ميد نسل جديمرحله تول -3-2-3

دازه ده مرحله ببل، ابتدا انير برگزيان جم يد از ميد نسل جديتول يبرا

بود کره بتروان عمرل  يااندازهبهشودو اگر يده محاسبه مير برگزيجم 

Crossover شودوين مرحله ميش انجام داد وارد ايرا رو 

بره  فرزنرد رشرته دو والرد رشته دو از استفاده با  Crossoverعملگر     

 يهراريب در نيوالرد يهراريب از يبسمت کار نيا يبرا. وردآيم وجود

 نيوالرد از کير هرر از ديبا که ييهاريب انتخاب . شوديم يکپ فرزندان

و که ما در روش ارائه شده شوديم انجام مختلف يهاروش به شوند يکپ

مو يااسرتفاده کررده يانقطرهو دو يانقطرهکي   Crossoverاز دو روش 

 يده نسرل ببلريربرگز يهراکروموزوم يد از رويرنسل جد بيترت نيبد

ر يرافتن جم يات يد دوباره عمليد نسل جدياز تول شوندو ب ديد ميتول

 يات ترا زمرانيرن عمليرشرودو ايشرو  م ينوردتم تپهيده با الگوريبرگز

 يبهبرود يد نسبر به نسل ببلريج نسل جديا در نتايشود که يتکرار م

 د به حداکثر برسدويدات نسل جديا ت داد توليحاصل نشود 

تم يافررر الگرروريان يررد پايررد نسررل جديررکرره عمررل تولنيب ررد از ا     

ن دبرر در يک کروموزوم با بهتريده، ير برگزيان جم ياز م يشنهاديپ

PSNR گرداندويمجواب بر عنوانبهکند و آن را يرا انتخاب م 
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 ده در روش ارائه شدهيت برگزيجمع يات جستجويعمل: 5شکل 

 شدهينگارر پنهانيتصو يابيازب -3-2-4

داده  يابيرباز ي، آمرده اسرر، بررا1شرکل طور که در فلوچرارت همان

که  يد کروموزوميشده، در بدم اول، باينگارر پنهانيشده از تصويمخف

ن کرار يا يبرا مويم را داشته باشيااستفاده کرده ينگارپنهان ياز آن برا

م و يکنين شده، استخراج مرييز ببل ت ک ايکروموزوم را از محل استات

زبران ير ميمربروط بره تصرو يهامو براساس ژنيکنيش را جدا ميهاژن

 BP-Direو   X-Offset ، Y-Offset، Direction، Bit-Planes ي نرررررري

را از آنجا استخراج  يم و داده مخفيابييرا م يداده مخف يمحل جاساز

 ير اصرليتصرو يهراريان بيرمربوط به جر يهام و بر اساس ژنيکنيم

در  يراتررييم کرره اگررر تغيکنيمرر ي، بررسررSB-Direو  SB-Pole ي نرري

انجام شده باشد بره حالرر اولرش  يسازها در مرحله پنهانريان بيجر

ان يرم جريرکره در دسرر دار ييهراريان بيجر يم و از رويگردانيبرم

 مويکنيرا درسر م يتير امنيتصو ريدرنهاها و کسليپ

 هايابيارز جينتا -4

 ي،  بررسر[24]نسربر بره روش  يشنهاديروش پ يين بخش کارايدر ا

مختلرف از  يهادگاهيررا از د يسازپنهان يهاتميلگورا ييشودو کارايم

، يسازرهير ذخير، ظرفيا شفافيشده ينگارر پنهانير تصويفيجمله ک

ن فصرل روش يکرد که ما در ادامه ا يتوان بررسير ميزمان اجرا و امن

ن بابل يم کردو همچنيخواه يارها بررسين م يرا بر اساس ا يشنهاديپ

هرر  يرا بررا هراشيآزمان مقالره، يرا يهايابيارزذکر اسر که در تمام 

شده را در يابيج ارزين نتايانگيبار اجرا شده اسر و در آخر م 24حالر 

ه در روش يرر اوليرن انردازه جم يده اسررو همچنريرجداول ثبر گرد

 کروموزوم در نظر گرفته شده اسرو 244شده، ارائه

 

 
 ريتصو از شدهيمخف ريتصو يابيباز فلوچارت: 6شکل 

 شدهينگارپنهان

 

 ينگارت پنهانيت و ظرفيفيک -4-1

کرردو  يتروان بررسريدگاه ميشده را از دو دينگارر پنهانير تصويفيک

انسران مررتبط اسررو  يينايستم بيتوسط انسان به س يير شناسايبابل

ک فررد يرن اسرر کره يبودن توسط انسان ا ييشناساربابليغمنظور از 

دو ن يغام نتواند بريپ ير حاويه و تصوير اوليبا نگاه کردن به تصو يعاد

 ياريد م يسر، بايق نيار دبين م يبائل شودو از آنجا که ا يتفاوت ريتصو

نره حفرظ يها را در زمتميالگور ييم کارايم تا توسط آن بتوانيف کنيت ر

ا يرز يگنال به نروينه سيشياس نسبر بين مقيمو اير بسنجير تصويفيک

بره  شردهاضافهز يزان نوياس نشان دهنده مين مقياسرو ا PSNRان هم

زان ير( م1باشردو رابطره )ير در اثر پنهان کردن اطالعات در آن ميتصو

دهردو يارائره م برليدسرز را در واحرد يگنال بره نرويس نهيشينسبر ب

تم اسرتفاده ين الگروريرتابع برازش در ا عنوانبهن نسبر ين از ايهمچن

 شده اسرو

(1)  
2

10

255
10 logPSNR

MSE
 

 
ر پوشش ببل ين مجمو  مرب ات تصويانگي، مMSE(  مقدار 1در رابطه )

برا  MSEاسررو مقردار  ير اصرليتصرو يهراريب يسرازرهيو ب د از ذخ

 شودوي( محاسبه م2استفاده از رابطه )
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، مقردار i,jXر اسرر و ياندازه طرول و عرر  تصرو W*H، (2در رابطه )

کسل را ب د ين پيز مقدار اين i,jYو  يسازرهيکسل مربوطه ببل از ذخيپ

 دهدو ينشان م يسازرهياز ذخ

ق يرتروان از طرياسرر کره م يزان اطالعاتيم ينگارر پنهانيظرف     

ن يرکره ا يره کرد، طروريذخ موردنظرر يدر تصاو ينگارتم پنهانيالگور

عبرارتنباشدو به ييبابل شناسا يکاونهان يهاروشق ياز طر يجاگذار

توانرد ياسرر کره م يازان دادهيرحرداکثر م ينگارر پنهانيگر ظرفيد

ر و يرفيک يشودو فاکتورهرا يباشد جاگذار ييکه بابل شناسانيبدون ا

کراربر  يگر نسربر عکرس دارنردو اگرر بررايکديبا  يسازر پنهانيظرف

در  يد داده کمترريرم باشد، پرس باشده مهينگارر پنهانير تصويفيک

کاربر  ياگر برا ير آن تنزل نکندو وليفيکند تا ک ير پوشش مخفيتصو

 ياد مسرئله مهمريرر زيرفير باشرد، و کيدر اولو ينگارر پنهانيظرف

 کندو  ير پوشش جاسازيرا در تصو يشتريتواند داده بينباشد، م

ر يمختلف از دو تصو يهارير روش ارائه شده با ظرفيفيک يابيارز يبرا

«woman_darkhair » و«Baboon »(، 0شکل ) 120×120 يهابا اندازه

ر يتصرو عنوانبره، «Cameraman»ر ير پوشرش و از تصرويتصو عنوانبه

 مويااستفاده کرده يتيامن

نشان داده شده اسر،  0شکل طور که در همان يتير امنياب اد تصو     

 متفاوت اسرو  ينگارمختلف پنهان يهاريظرف يريگاندازه يبرا

تروان بره دو صرورت يرا م يسازپنهان ير پوشش برايتصو ريظرف     

ان يرب يصورت درصردا بهيو  bpp اصطالحبها يکسل يهر پ ير به ازايب

ر پوشرش يدو تصرو يشرده برراروش ارائه يجه اجراي، نت1جدول کردو 

 دهدويرا نشان م 0شکل  يتير امنين تصاويو همچن 0شکل 

 

 woman dark( الف.12۱×12۱ يهااندازه با پوشش ريتصاو: ۷شکل 

hair  .ب )Baboon  

 

 
 مختلف يهااندازه در Cameraman يتيامن ريتصو: ۱شکل 

 برحسب مختلف پوشش ريتصاو يبرا شده ارائه روش يابيارز جينتا: 3جدول  

 يسازپنهان مختلف يهاتيظرف

PSNR ريظرف 
Baboon woman darkhair ٪ bpp 

21/54 54/25 1/25 ٪ 5/4 

29/52 1/52 14 ٪ 0/4 

42/41 41/41 24 ٪ 11/1 

24/45 19/45 1/24 ٪ 91/1 

11/44 15/44 25 ٪ 2 

01/11 04/11 5/10 ٪ 1 

14/12 20/12 54 ٪ 4 

 
ن نمرودار يو با توجه به ادهديمرا نشان  1جدول ،  نمودار 9شکل       

ج روش ارائه شرده يشود که نتايمشاهده م 1جدول ر ين مقاديو همچن
ن نمرودار يراسررو ا بخشريرضرا يسازر پنهانيو ظرف PSNRاز نظر 
رود در آن يبراال مر يسرازرهير ذخيکه ظرف يزمان يدهد حتينشان م
 شده باز هم بابل ببول اسروينگارر پنهانيتصو PSNRصورت 

 زمان اجرا -4-2

 ينه هسرتندو چرون بررايهزپر يک از لحاظ محاسباتيژنت يهاتميالگور

 صررورتبهرا  يحالررر بزرگرر يد فضررايررنرره بايدن برره جررواب بهيرسرر

کراهش زمران اجررا، کره  ين برايهم يکنندو  برا يک بررسيستماتيس

و  يمحلر يجسرتجو يهراسررا  روشن مقاله اسر، مرا يا يهدف اصل

ر آمرده نشران از کراهش يکه در ز ييهاشيج آزمايمو نتايرفت ينوردتپه

هم از  يابين ارزيا ياجرا يو برادهنديم يشنهاديزمان اجرا در روش پ

و از  0شرکل ، با اب راد مختلرف هماننرد «Cameraman» يتير امنيتصو

، استفاده شرده 120×120، با اب اد «woman_darkhair»ر پوشش يتصو

 اسرو 

 

 

 پوشش ريتصاو يبرا شده ارائه روش PSNR يابيارز نمودار: 9شکل 

 يسازپنهان مختلف يهاتيظرف برحسب مختلف
 

P
SN

R

bppظرفيت پنهان سازي بر حسب  

Baboon woman darkhair
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  پوشش ريتصو يبرا شدهانيب روش سه يزمان اجرا يابيارز : 4جدول 

woman darkhair يتيامن ريتصو و 12۱× 12۱ اندازه با  Cameraman با 

 مختلف يهااندازه

 ه(يزمان اجرا)به ثان
ر يظرف

 يسازرهيذخ

روش 

 يشنهاديپ

ک و يبا ژنت ينگارپنهان

شرو  مجدد  ينوردتپه

  يتصادف

 ينگارپنهان

 کيبا ژنت

[24] 

٪ bpp 

04/210 4/155 92/214 25/1٪ 5/4 

41/159 51/112 00/225 14٪ 0/4 

00/104 00/240 11/209 24٪ 11/1 

41/252 59/100 92/291 24/1٪ 91/1 

10/201 01/219 44/101 25٪ 2 

01/55 05/29 45/01 10۷5٪ 1 

21/55 15/11 40/1441 54٪ 4 

 

، 4هاي جدول آمده از اين آزمايش و دادهدسربا توجه به نتايج به

نوردي شود که روشي که در آن از الگوريتم ژنتيک با تپهمشاهده مي

شرو  مجدد تصادفي استفاده شده اسر، در اکثر موارد زمان اجراي 

 ،5بهتري نسبر به دو روش ديگر داردو ولي با دبر روي مقادير جدول 

شود دهد، مشاهده ميرا در همين آزمايش نشان مي PSNRکه نتايج 

 PSNRکه اين روش نسبر به دو روش ديگر مقادير کمتري براي 

دهد و چون هدف يک الگوريتم شده ارائه مينگاريتصوير پنهان

سازي اسر، نگاري به حداکثر رساندن تمامي فاکتورهاي بهينهپنهان

کرديم که هر دو فاکتور را بهبود دهدو روش بنابراين روشي را انتخاب 

بااليي دارد و هم زمان  PSNRپيشنهادي هم نسبر به دو روش ديگر 

 اجرايش بهتر اسرو

 woman  پوشش ريتصو يبرا شدهانيب روش سه PSNR يابيارز:  5جدول 

darkhair يتيامن ريتصو و 12۱× 12۱ اندازه با  Cameraman يهااندازه با 

 مختلف

PSNR 
ر يظرف

 يسازرهيذخ

روش 

 يشنهاديپ

ک و يبا ژنت ينگارپنهان

شرو  مجدد  ينوردتپه

  يتصادف

نگاپنهان

با  ير

 کيژنت

[24] 

٪ bpp 

25/54 01/52 24/54 25/1٪ 5/4 

14/52 20/51 25/52 14٪ 0/4 

41/41 41/41 51/45 24٪ 11/1 

19/45 41/44 49/45 1/24٪ 91/1 

15/44 12/44 11/44 25٪ 2 

04/14 15/11 19/11 5/10٪ 1 

20/12 21/12 11/12 54٪ 4 

 

را به شکل نمودار نشان  يابين ارزيج ايهم نتا 11شکل و  14شکل      

 يدهرد کره روش ارائره شرده دارايمنشان  14شکل دهندو نمودار  يم

PSNR [ و 24ک ]يرتم ژنتيبا الگور ينگارنسبر به روش پنهان  يبهتر

اسررو  يدد تصرادفشرو  مج ينوردک تپهيتم ژنتيبا الگور ينگارپنهان

توان مشاهده کرد کره روش ي، م11شکل ن  با توجه به نمودار يهمچن

برا  ينگرارنسربر بره روش پنهان يبهتر يزمان اجرا يدارا يشنهاديپ

 اسروک  يتم ژنتيالگور

      

 
 برحسب شدهانيب يهاروش  PSNRيابيارز نمودار: 1۲شکل 

  يسازپنهان مختلف يهاتيظرف

 يريگجهيتن -5

ر باال در حوزه مکان يفيد با کيجد ينگارک روش پنهانين مقاله يدر ا
ارائره شرده اسررو در روش  ينوردک و تپهيژنت يهاتميبر الگور يمبتن
ک مسررئله جسررتجو و يرر عنوانبرره يسررازتم پنهاني، الگررورشرردهارائه
ک يرتم ژنتيل اسرتفاده از الگروريرشده اسررو دليسازمدل يسازنهيبه
ر پوشرش يدر تصو يتير امنيپنهان کردن تصو ين مکان برايافتن بهتري

 ارائرهدر روش  يمحلر يجسرتجو يهراتميل استفاده از الگورياسرو دل
ر يظرف يدر زمان جستجو اسرو روش ارائه شده دارا ييجوشده، صرفه

 يشده و زمان اجراينگارر پنهانيتصاو ير بااليفي، کيسازپنهان يباال
و  يدر روش ارائه شده در دو فاز دستکار يات جاسازياسرو عملن ييپا

ر يتصرو يهراريب يو دستکار يجاساز ير پوشش برايتصو يسازآماده
ر يشده چون تصروشودو در روش ارائهيانجام م يسازپنهان يبرا يتيامن
ل يتوان از هر فاين ميشود، بنابرايل ميها تبدرياز ب يانيبه جر يتيامن
از  يانيرا مرتن کره بتوانرد بره جريرلم و يگر اعم از صدا، فيد يتاليجيد
گرر يد يکين يره کردو بنابرايزبان ذخير ميل شود را در تصويها تبدريب

 سروير نيمحدود به تصو يتين اسر داده امنين روش ايا يهارياز مز

P
SN

R

bppظرفيت پنهان سازي بر حسب  

پنهاننگاریباژنتیک

وژنتیکباپنهاننگاری

مجددشروعتپهنوردی

تصادفی
روشپیشنهادی
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 برحسب شدهانيب يهاروش ياجرا زمان يابيارز نمودار: 11شکل 
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