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چکيده :در اين مقاله ،روش جديدي براي پنهاننگاري 1دادهها در تصوير مبتني برر الگوريتمهراي ژنتيرک 2و تپرهنوردي 1ارائره شرده اسررو روش
پنهانسازي مورد استفاده در اين مقاله ،روش جاسازي  LSBاسرو براي افزايش کيفير تصوير پنهاننگاريشده و همچنين ظرفير ذخيرهسازي در
روش ارائه شده از الگوريتم ژنتيک استفاده شده اسر که عمل پنهانسازي را بهصورت يک عمل جسرتجو و بهينهسرازي ،مدلسرازي کررده اسررو
همچنين چون جستجو با الگوريتم ژنتيک عمل زمانگيري اسر ،براي حل اين مشکل از الگوريتمهاي جستجوي محلي 4و تپهنوردي بهرره گرفتره
شده اسرو نتايج ارزيابيها نشان ميدهد که در روش ارائه شده کيفير تصوير پنهاننگاريشده با افزايش ظرفير پنهانسازي براز هرم بابرل ببرول
اسرو همچنين اعمال الگوريتم تپهنوردي باعث افزايش سرعر مخفي سازي ميشودو
واژههاي کليدي :پنهاننگاري ،روش پنهاننگاري  ،LSBالگوريتم ژنتيک ،الگوريتمهاي جستجوي محلي ،الگوريتم تپهنورديو
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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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 -1مقدمه
از زماني که انسانها بادر به ارتباط با يکرديگر شردند امکران بربرراري
ارتباط مخفيانه يکي از خواستههاي مهرم افرراد بروده اسررو گسرترش
روزافزون اينترنر و رشد سريع استفاده از آن ،انسانها را بهسوي جهان
ديجيتال و ارتباط از طريق دادههاي ديجيتالي سوق داده اسرو در اين
ميان امنير ارتباطات يک نياز مهم اسر و هرروزه نيراز بره آن بيشرتر
احساس ميشودو در سراليان دراز مرردم در جسرتجوي راههرايي برراي
ارتباطررات امررن بودنرردو ي رک راه سرراده بررراي اي رن مسررئله اسررتفاده از
رمزنگاري 5اسرو در اين روش اطالعات به طريقي رمز ميشود که براي
شخص ثالث بابل فهم نيسرو اما برا آنکره رمزنگراري محترواي پيرام را
مخفي نگه ميدارد ،وجود ارتباط را مخفي نميکندو پنهاننگاري شريوه
دوم ارتباط محرمانه اسررو در پنهاننگراري عرالوه برر مخفري مانردن
اطالعات ،وجود ارتباط محرمانه بايد مخفي بماندو پنهاننگاري بره علرم
ارتباطات غيربابل مشاهده اشاره ميکندو برخالف رمزنگاري کره هردف
امنير اطالعات اسر ،پنهاننگاري به دنبال مخفي کردن خود پيرام از
ديد ديگران اسرو پنهاننگاري عمل جاسازي اطالعات و دادههاي سري
در يک رسانه ديگر هسر بهگونرهاي کره ظراهر آن رسرانه بيانکننرده
اطالعات پنهان درون آن نباشد ][1-5و تقريباً همه فرمرهاي ربمري را
ميتوان برراي پنهاننگراري مرورد اسرتفاده بررار داد ،امرا فرمرهرايي
مناسبترند که داراي درجه زيادي از افزونگري 1باشردو شرکل  ،1انروا
رسانههاي مورد استفاده در پنهاننگاري را نشان ميدهد []0 ،1و

استفاده از الگوريتم ژنتيک و و و و

] 1-1و [1-0و برخي روشهاي پنهاننگاري براي باال برردن م يارهراي
کارايي سيسرتم پنهاننگراري برهوجود آمدهانردو م يارهراي مهرم يرک
سيسررتم پنهاننگرراري ظرفي رر مخفيسررازي ،9کيفي رر ،14امني رر 11و
مقاومر 12هستندو ازجمله اين روشها روش  ،]9[ OPAP11اسر که در
آن کيفير بصري تصوير با پيچيدگي محاسرباتي پراييني براال مريرودو
روشهاي پنهاننگاري با الگوريتم ژنتيرک برراي دو منظرور براال برردن
امنير و شفافير و باال بردن ظرفير پنهانسازي بهکار گرفته ميشوند
[]14و
هدف اين مقاله ،ارائه روشري اسرر کره بتوانرد تصراوير امنيتري را
طوري در تصوير پوشش پنهانسازي کرد که هم ظرفير ذخيرهسرازي
دادهها را باال برد و هم بره کيفيرر برااليي برراي پنهاننگراري تصراوير
امنيتي دسر يافرو براي رسيدن به اين هردف از الگروريتم ژنتيرک در
اين روش بهره گرفته شده اسر که مسئله پنهاننگاري را بهصورت يک
14
الگوريتم جستجو و بهينهسازي مدلسازي ميکند و طبق کرومروزوم
موجود بهترين جا را در تصوير پوشش براي پنهان کردن تصوير امنيتي
مييابدو همچنين براي باال بردن سرعر روش ارائه شده ،ببل از اجراي
الگوريتم ژنتيک ،از يک الگوريتم جستجوي محلري بهرره گرفتره شرده
اسر که در اين روش الگوريتم جستجوي محلي استفادهشده ،الگوريتم
تپهنوردي اسرو
بخشهاي ب دي مقاله بهصورت زيرر سرازماندهي شرده اسرر :در
بخش  ،2مروري بر کارهاي پيشين خواهيم داشررو در بخرش  ،1روش
پيشنهادي و کاراييهاي آن بررسي ميشودو در بخش  ،4نتايج حاصرل
از شبيهسازي اين مقاله و در آخر در بخش  5نتيجهگيري بيان خواهد
گرديدو

 -2مروري بر کارهاي پيشين

شکل  :1رسانههاي مورد استفاده در پنهاننگاري []۷

روشهاي پنهاننگاري را ميتوان به دو گرروه عمرده تقسريم کررد:
پنهاننگاري در دامنه مکراني 0و پنهاننگراري در دامنره تبرديالت0و در
روش پنهانسازي در حوزه مکران يرا روش  LSBکره سرادهترين روش
پنهانسازي پيام در تصوير اسر پيرام در بيرهراي  LSBهرر پيکسرل
جاسازي ميشود و به دو دسته  LSBبرا طرول ثابرر و  LSBبرا طرول
متغير تقسيم ميشودو در اين روش چون دامنه تغييرات کم اسر براي
همين براي چشم انسان بابلدرک نيسر ،ولي مقاومرر کمترري داردو
در روش پنهاننگاري در حوزه فرکانس تصوير ابتدا به حروزه فرکرانس
برده ميشود و پنهانسازي در آنجا انجام ميشودو از جملره روشهراي
پنهانسازي در حوزه فرکانس روش تبديل کسينوسي گسسته (،)DCT
تبديل فوريه گسسته ( )DFTو تبديل موجرک گسسرته ( )DWTاسرر
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در يک مسئله پنهاننگاري م موالً بره داليرل زيرر از الگروريتم ژنتيرک
استفاده ميشود:
15
 براي باال بردن امنيرر تصروير پنهاننگاريشرده در برابرر
11
حمالت تحليل پنهاننگاري
 براي باال بردن ظرفير ذخيرهسازي با حفظ ويژگي کيفيرر
تصوير پنهاننگاريشده
با اينکه روشهاي پنهاننگاري امروزه کاربرد وسي ي پيدا کردهاند
ولي اين روشها توسط الگوريتمهراي تحليرل پنهاننگراري بره چرالش
کشرريده ميشرروند []11و يکرري از مهمترررين الگوريتمهرراي تحليررل
پنهاننگاري ،الگوريتم  RS10اسرو که توسط  Fridrichو همکاران [-11
 ،]12ارائه شده اسرو که پيام مخفيشرده را برا تجزيرهوتحليل آمراري
مقادير پيکسلها تشخيص ميدهردو برراي اطمينران يرافتن از امنيرر
دادههاي پنهانشده در مقابرل حمرالت  shen wang ،RSو همکرارانش
[ ،]14يک روش پنهاننگاري جديد مبتني بر الگوريتم ژنتيرک را ارائره
داده اسرو در مقاله آنها هيچ روش جديدي براي پنهانسازي دادههرا
ارائه نشده اسر و روش پنهاننگاري که آنهرا اسرتفاده کردهانرد روش
 LSBم مولي اسرو ب د از اينکه پيام مخفي در بيرهاي  LSBتصروير
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پوشش جاسازي شد ،پيکسلهاي تصوير پنهاننگاريشده با استفاده از
الگوريتم ژنتيک دسرکاري ميشوند تا مشخصات آماري تصوير حفرظ
شودو بنابراين وجود پيام مخفي در تصوير پنهاننگاريشرده برا تحليرل
 RSبابل تشرخيص نيسررو  Vijay Kumar Sharmaو همکراران [،]15
روشي را براي باال بردن امنير تصوير پنهانسازي شده در برابر حمالت
 ،RSبا استفاده از الگوريتم ژنتيک ارائه دادهاند که روش آنهرا هماننرد
روش  shen wangاسرر ولري روش ارائره شرده داراي کيفيرر بصرري
بهتري نسبر به روش  shen wangاسر و در مقابله با حمالت  RSبهتر
از آن عمل ميکند و همچنين داراي پيچيدگي محاسرباتي پرايينتري
نسربر بره روش  wang shenاسررو  J.K.Mandalو همکرارانش [،]11
روش پنهاننگاري مبتني بر الگوريتم ژنتيرک ارائره دادنرد و نرام آن را
 ،DEGGAنهادندو هدف اصلي روش آنها پنهانسازي حجرم زيرادي از
دادهها در تصوير پوشش اسرو در اين روش حجم وسري ي از دادههراي
تصوير سري در تصروير پوشرش بهصرورت ماسرکهاي  1×1جاسرازي
ميشوندو پنهانسرازي در روش آنهرا بره روش  LSBانجرام ميگيرردو
بدين شکل که هر  4بير از تصوير اصلي در  4بير پاياني هرر پيکسرل
از تصوير پوشش جاسازي ميشودو ب د از آن عمل جهش 10روي تصوير
جاسازيشده اعمرال ميشرودو  J.K.Mandalبرراي براال برردن امنيرر
تصوير پنهاننگاريشده در روش خود از الگوريتم ژنتيک استفاده کرده
اسرو  G.Premaو همکارانش [ ،]10روشي را براي پنهانسازي مبتنري
بر  LSBو همچنين الگوريتم ژنتيک و سرهمبندي ارائره داده اسررو در
روش ارائه شده توسرط آنهرا پيرام اصرلي در بيرهراي  ،LSBتصروير
پوشش پنهانسازي ميشودو سپس براي باال برردن امنيرر روش ارائره
شده از الگوريتم ژنتيرک و سرهمبندي اسرتفاده مريشرودو از الگروريتم
ژنتيک براي دسرتکاري مکران پيکسرلها در تصروير پنهاننگاريشرده
استفاده ميشود تا بردين ترتيرب تشرخيص پيرام مخفيشرده در آن را
مشررکل کنررد و در آخررر بررا اسررتفاده از سررهمبندي تصرراوير ،تصرروير
پنهاننگاريشده را بين دو شريک بر اساس يک مقدار آسرتانه تقسريم
ميکندو
بين مقدار داده ذخيرهشده و کيفير تصوير پنهاننگاريشده نسبر
عکس وجود داردو ي ني هرچه مقدار دادهاي که در ميزبان ذخيره کنيم
بيشتر باشد ،کيفير تصوير پنهاننگاريشده پايينتر ميآيدو روشهراي
پنهاننگرراري مبتن ري بررر الگرروريتم ژنتي رک ميخواهنررد هررم ظرفي رر
پنهانسازي را باال ببرند هم کيفير تصوير پنهاننگاريشده باال بمانردو
 Ran-Zan Wangو همکارانش [ ،]10روش جديدي براي پنهانسرازي
دادهها براي اين منظور ارائه کردهاند که عرالوه برر براال برردن ظرفيرر
ذخيرهسازي و کيفير تصوير ،امنير تصوير پنهاننگاريشده را هرم در
مقابررل دسترسرريهاي غيرمجرراز حفررظ کننرردو بررراي جلرروگيري از
دسترسيهاي غير م تبرر و افرزايش عملکررد سيسرتم ،روش تصرادفي
کردن عمليات  LSBپيشنهاد شده اسرو ي ني  kبيرر برراي جاسرازي
بهصورت تصادفي جابجا ميشوندو براي باال بردن ظرفير ذخيرهسرازي
هم از الگوريتم ژنتيرک در ايرن روش بهرره گرفتره شرده اسررو نترايج
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استفاده از الگوريتم ژنتيک و و و و

بررسيها نشان ميدهد که در ايرن روش کيفيرر تصروير پنهاننگراري
مناسب اسرو همچنين ظرفير ذخيرهسازي اين روش بهاندازه  1/4ترا
 1/2تصوير ميزبان اسرو  Lifang Yuو همکارانش [ ،]19روشي برراي
پنهاننگاري در تصراوير  JPEGبرا عملکررد براال ارائره نمودهانردو روش
ارائهشده توسط آنها شامل دو بخرش اسررو در ابتردا بهبرودي برراي
پنهاننگاري  LSBارائه شده اسر که با حفظ مشخصات آمراري مرتبره
اول ،به ظرفير بااليي براي پنهانسازي دسر يابدو بخش دوم بهمنظور
به حدابل رسراندن تخريرب بصرري تصروير پنهاننگاريشرده ،ترتيرب
بيرهاي پيام سري ،به هم زده ميشود ،که پارامترهاي اين بينظمي و
بههمزدگي بر اساس الگوريتم ژنتيک بهدسر ميآيندو نترايج بررسريها
نشرران ميدهررد کرره روش ارائهشررده داراي کيفيررر برراالي تصرروير
پنهاننگاريشده با حفظ ويژگيهاي هيستوگرام و ظرفير باال نسبر به
روشهاي کالسيک پنهاننگاري اسرو الهام باسرمي و همکراران [،]14
يک روش پنهاننگراري جديرد مبتنري برر تبرديل موجرک گسسرته و
الگوريتم ژنتيک ارائه کردهاندو در روش آنها از الگوريتم ژنتيرک برراي
ايجاد يک تابع نگاشرر برراي پنهانسرازي دادههرا در ضررايب تبرديل
موجک تصوير پوشش ،استفاده شده اسرو همچنين براي کاهش خطرا
بين تصوير پوشش و تصروير پنهاننگاريشرده ،عمليرات اصرالح برراي
بهينهسازي پيکسل ( ،]9[ )OPAPروي تصوير پنهاننگاريشده انجرام
ميشررودو حميدرضررا رشرريدي کن رران و همکرراران [ ،]24يررک روش
پنهاننگاري براي دسر يافتن به کيفير باالي تصاوير پنهاننگاريشده
با الگوريتم ژنتيرک ارائره دادهانردو هردف اصرلي آنهرا در ايرن مقالره،
مدلسررازي مسررئله پنهانسررازي بررهعنوان ي رک الگرروريتم جسررتجو و
بهينهسازي اسرو نتايج بررسيها اين روش نشان داده کره روش آنهرا
نررهتنها داراي کيفيررر برراالي تصرراوير اسررر بلکرره داراي ظرفيررر
ذخيرهسازي بااليي نيز اسرو عمليات پنهراننگراري در روش رشريدي
کن ان در دو مرحله انجام ميشود :اولين مرحلره دسرتکاري دادههراي
مخفي و مرحله ب دي جاسازي آنها در تصروير پوشرش اسررو در هرر
تصوير پوشش جاهاي مختلفري برراي پنهاننگراري برر اسراس ترتيرب
بررسي پيکسلها ،نقاط شرو مختلف و ووو وجود داردو در اين مقالره از
الگوريتم ژنتيک که توسط گلدبرگ [ ،]21در سرال  1909ارائره شرده
اسر ،براي يافتن بهترين نقاط شرو  ،ترتيب بررسي پيکسلها و يافتن
بهترين  PSNRتصوير پنهاننگاريشرده اسرتفاده ميشرودو برر اسراس
نظريه رشيدي کن ان ،ترتيب بررسي پيکسلها در يک تصوير ميتوانرد
مختلف باشدو ترتيب سطري از سطر اول تا آخرر و از چرب بره راسرر
همانطور که در شکل  2نشان داده شده اسر ،برهعنوان Raster order
شناخته ميشود کره م مروالً از ايرن ترتيرب برراي بررسري پيکسرلها
استفاده ميشودو
ترتيبهاي بررسي مختلفي در يک تصوير وجود دارد ،بنابراين اگرر
روشي باشد که همه ترتيبهاي ممکن را براي يرافتن بهتررين ترتيرب
براي جاسازي تصوير امنيتي در تصروير ميزبران بررسري کنرد ،نتيجره
حاصل مطمئناً بهتر از روش  LSBساده خواهد بودو مسرئله ب ردي کره
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رشيدي کن ان به آن پرداخته اسرر ،نقطره شررو بررسري پيکسرلها
اسرو به بيان ديگر در  Raster orderاگر برراي جفرر تصراوير اصرلي و
پوشش ،نقطه شرو ديگري بهجاي پيکسل سطر اول ستون اول در نظر
بگيريم ،ممکن اسر به نتايج بهتري دسر يابيمو

استفاده از الگوريتم ژنتيک و و و و

آن ابتدا فايلي که برار اسر پنهانسازي شرود برراي کوچرکتر کرردن
اندازهاش ابتدا فشردهسرازي ميشرودو سرپس برا اسرتفاده از الگروريتم
رمزنگاري  ،AESرمزنگاري ميشود و در آخر داده رمزنگاريشده داخل
يک تصوير پنهانسازي ميشودو الگروريتم ژنتيرک در ايرن روش برراي
دستهبندي پيکسلهاي تصوير که داده در آن پنهان شده اسرر برهکار
گرفته ميشود تا نتوان داده پنهاننگراريشرده در تصروير را شناسرايي
کردو هدف اصلي روش ارائه توسط  Pratiksha Sethiو همکارانش براال
بردن امنير با بهکارگيري روش رمزنگاري  AESو بهکارگيري الگوريتم
ژنتيک براي پنهانسازي براي شناسرايي داده پنهران شرده در تصروير
اسرو
جدول  :1نمايش يک کروموزوم در روش رشيدي کنعان []2۲

شکل ]2۲[ Raster order :2

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

براي جفر تصوير اصلي و ميزبان ،نقاط شرو مختلف و ترتيبهاي
بررسي مختلف داراي PSNRهاي مختلفي اسر و هيچ تضميني وجرود
ندارد که نقطه شرو و ترتيرب بررسري پيشفرر بهتررين نتيجره را
بدهدو در روش رشيدي کن ران ،برراي يرافتن بهتررين نقطره شررو و
بهترين ترتيب بررسي از الگوريتم ژنتيک استفاده شرده اسرر ترا يرک
تصوير پنهاننگاريشده با باالترين  PSNRرا بيابدو
ببل از شرو توضيح الگوريتم پنهاننگراري برهکار گرفتره شرده در
روش رشيدي کن ان  ،نمايش يک کرومروزوم را در ايرن روش بررسري
ميکنيمو کروموزوم بهکار گرفته شده در اين روش شامل  0ژن 19اسر
که در جدول  1نشان داده شده اسرو ژنهاي
 ،نشان دهنده نقطه شررو بررسري و ژن
پيکسلها را نشان ميدهدو

X-offset

Direction

و

Y-offset

ترتيرب بررسري

 SB-Dire ، SB-Poleو  BP-Direهم در جدول  2آمده اسرو
ژنهاي کروموزوم روش رشيدي کن ان به دو گرروه تقسريم ميشروندو
گروه اول به ژنهايي اشاره دارد که مکران جاسرازي بيرهراي تصروير
امنيتي را در ميزبان نشان ميدهدو
گررروه دوم ژنهررايي هسررتند کرره روي بيرهرراي تصرروير امنيت ري
تغييراتي انجام ميدهند تا با تصوير پوشش بيشتر منطبق شروندو روش
پنهانسازي بهکاررفته در اين روش در فلوچرارت شرکل  ،4نشران داده
شده اسرو در اين فلوچارت نحوه ذخيرهسازي داده در تصوير ميزبان و
ايجاد تصوير پنهاننگاريشده نشان داده شده اسرو  Pratiksha Sethiو
همکارانش [ ،]22روشي براي پنهاننگاري دادهها ارائه دادهانرد کره در
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15-4

Direction
X-offset

توضيحات

طول

جهر بررسي پيکسلهاي تصوير
ميزبان
آفسر  Xنقطه شرو
آفسر  Yنقطه شرو

4
بير
0بير
0بير

255-4
255-4

مکان  LSBبراي جاسازي داده سري

4بير

15-4

بطب بيرهاي تصوير سري
جهر بيرهاي تصوير سري
جهر Bit-Plan

1بير
1بير
1بير

1-4
1-4
1-4

Y-offset
BitPlanes
SB-Pole
SB-Dire
BP-Dire

جدول  :2همه مقادير ممکن براي ژنهاي  SB-Dire ،SB-Poleو ]2۲[ BP-Dire
توضيحات

مقدار

هيچ تغييري در بيرهاي تصوير اصلي ايجاد نميشود

4

در اين مورد ،تمام بيرهاي تصوير اصلي م کوس
ميشوند

1

هيچ تغييري در بيرهاي تصوير اصلي ايجاد نميشود

4

در اين مورد ،بيرهاي تصوير اصلي از ابتدا تا انتها
م کوس ميشوند

1

در اين مورد Bit-plane ،از جهر  MSBبه LSB

استفاده ميشود
در اين مورد Bit-plane ،از جهر  LSBبه MSB

استفاده ميشود

ژن  ، Bit-Planesبراي ت يين مکان  LSBدر هر پيکسرل ميزبران
براي جاسازي بيرهاي تصوير سرري اسررو توضريحات برراي ژنهراي

محدوده
مقدار

نام ژن

نام ژن
SB-Pole

SB-Dire

4
BP-Dire

1

 -3روش پيشنهادي
روش ارائه شده در اين مقاله ،يک روش پنهانسرازي حروزه مکراني برا
استفاده از الگوريتمهاي ژنتيک و تپهنوردي اسرو در بخشهاي ب ردي
ابتدا هر يک از ايرن مرواد و روشهرا را بررسري مريکنيم و سرپس بره
بررسي روش پيشنهادي ميپردازيمو
 -1-3بررسي مواد و روشها
 -1-1-3پنهانسازي به روش LSB

پنهاننگاري در حوزه زمان يکي از ابتداييترين و سادهترين روشهراي
موجود اسررو در ايرن روش اطالعرات امنيتري مسرتقيماً در بيرهراي
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کمارزش تصوير پوشش ذخيرره ميشروند بهطوريکره کيفيرر تصروير

مسير در حافظه نگهداري ميشودو وبتي هدف پيدا شد ،مسير رسريدن

پوشررش و  PSNRآن تنررزل نکنرردو يکرري از مهمترررين مزيرهرراي

به آن هدف راهحل مسئله را تشکيل ميدهدو ولي در بسياري از مسائل

پنهاننگاري به روش  LSBاين اسر که تغييرات با چشم انسران بابرل

مس رير رس ريدن برره هرردف مهررم نيسرررو بنررابراين از نررو ديگررري از

درک نيستندو

الگوريتمها ،به نام الگوريتمهراي جسرتجوي محلري اسرتفاده ميشرودو
الگوريتمهاي جستجوي محلي ،با استفاده از حالر ف لي عمل ميکنند
و فقط به همسايههاي آن حالر منتقرل ميشروندو مسريرهايي کره در
جستجو رديابي ميشوند نگهداري نخواهند شدو برهطرور م مرول ،هرر
راهحل پيش رو ،بيشتر از يک راهحل مجراور داردو انتخراب هرکردام از
راهحلها براي حرکر ،تنها با اسرتفاده از اطالعراتي اسرر کره دربراره
راهحلهاي مجاور راهحرل ف لري در دسرر داريرم و بره همرين جهرر
جستجوي محلي ناميده ميشودو زماني که راهحرل مجراور برهگونرهاي
انتخاب شود که بهصورت محلي ،م يار را به حداکثر برساند ،ايرن روش
فرررا ابتکرراري 21را الگرروريتم تپررهنرروردي مينامن رد []20 ،21و در علررم
کررامپيوتر تپررهنوردي ،ي رک تکني رک بهينهسررازي مت لررق برره خررانواده
جستجوي محلي اسررو ايرن الگروريتم ،حلقرهاي اسرر کره در جهرر
افزايش مقدار حرکر ميکند و فقط به همسايههاي حالر ف لري نگراه
ميکندو وبتي به بلهاي رسيد که هيچ همسايهاي بلنردتر از آن نيسرر،

شکل  :4فلوچارت پنهانسازي روش پنهاننگاري رشيدي کنعان []2۲

خاتمه مييابدو در حالر کلي بهينگي جروابي کره ايرن الگروريتم پيردا
ميکند محلي اسر و ممکن اسر در ماکزيمم محلي گير کندو بنابراين
با توجه به اين مشکل ،نقطه شرو در الگروريتمهراي جسرتجو محلري

 -2-1-3الگوريتم ژنتيک

بسيار در ادامه اجراي الگوريتم تأثيرگذار خواهد برودو برراي حرل ايرن

الگوريتم ژنتيک ،تکنيک جستجويي در علم رايانه براي يرافتن راهحرل
تقريبي براي بهينهسازي و مسائل جستجو اسر .الگوريتم ژنتيرک کره
بهعنوان يکي از روشهاي تصرادفي بهينرهيرابي شرناختهشرده ،توسرط
جانهالند [ ،]21ابدا شده اسرو دروابع الگوريتمهاي ژنتيک از اصول
انتخاب طبي ي داروين برراي يرافتن فرمرول بهينره جهرر پيشبينري
يا تطبيق الگو استفاده ميکنند .در هوش مصرنوعي الگروريتم ژنتيرک،
يک تکنيک برنامهنويسي اسرر کره از تکامرل ژنتيکري برهعنوان يرک
الگوي حل مسئله استفاده ميکند .در الگوريتمهاي ژنتيک ابتدا برهطور
تصادفي ،چندين جواب براي مسئله توليد ميکنيمو اين مجموعه جواب
را جم ير اوليه ميناميمو تکامل با جم ير اوليه شررو ميشرود و در
نسلهاي ب دي تکرار ميشودو در هرر نسرل ،مناسربترينهرا انتخراب
ميشوندو هرر راهحرل برراي مسرئله را يرک کرومروزوم مينراميمو هرر
کروموزوم حاوي ت دادي از ژنها اسرو و يک تابع هردف بره نرام ترابع
برازش 24براي ارزيابي کيفير هر کروموزوم استفاده ميشودو گام ب دي
ايجاد دومين نسل از جام ه اسر که بر پايه عملگرهاي الگوريتم ژنتيک
انجام ميگيردو عمليات الگوريتم ژنتيک تا زماني تکرار ميشود که يا به
نتيجه مطلوب برسيم يا ت داد تکرارها به حداکثر برسد []25 ،24و

ميشود [ 20 ،21و .]29

 -3-1-3الگوريتمهاي جستجوي محلي

 -2-3روش پيشنهادي

الگوريتمهايي مثل الگوريتم ژنتيک طوري طراحي شردهاند کره فضراي

عمليات موجود در روش پيشنهادي در دو فاز پنهانسازي و جستجوي
جم يرهاي برگزيده انجام خواهد شدو

جستجو را سيستماتيک بررسي کنندو براي اين منظرور يرک يرا چنرد
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مشکالت روشهاي مختلف تپهنوردي از ببيل تپرهنوردي غيربط ري،22
تپهنوردي اولين انتخاب 21و تپهنوردي شرو مجدد تصادفي 24برهوجود
آمدندو
 -4-1-3تپهنوردي اولين انتخاب
تپررهنوردي اول رين انتخرراب  ،تپررهنوردي غيربط ري را برره اي رن صررورت
پيادهسازي ميکند که جانشينها را بهصورت تصادفي انتخاب ميکنرد
تا يکي از آنها بهتر از حالر ف لي باشدو اگر مسئله داراي جانشينهاي
زيادي باشد اين روش مناسب اسرو
 -5-1-3تپهنوردي شروع مجدد تصادفي
تپهنوردي شرو مجدد تصرادفي ،دنبالرهاي از جسرتجوهاي تپرهنوردي
اسر ،که از حالرهاي اوليه تصادفي شرو ميکننرد و برا رسريدن بره
هدف متوبف ميشوندو در مسائل واب ي که ت داد مرکزيم محلري رشرد
نمايي دارد ،پس از ت داد کمي شرو مجدد ،ماکزيمم محلي خوبي پيدا
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 -1-2-3فاز پنهانسازي
بررراي پنهاننگرراري در روش ارائهشررده ،از روش پنهاننگرراري براسرراس
الگوريتم ژنتيک حميدرضا رشيدي کن ان [ ،]24اسرتفاده شرده اسررو
روش پنهانسازي در روش ارائهشده همرانطور در فلوچرارت شرکل ،4
آمده اسر به اين شکل اسر که در ابتدا بر اساس کروموزوم مروردنظر
براي پنهانسازي جفر تصاوير اصلي و ميزبان را آماده ميکنيمو برراي
اي رن کرراربر اسرراس ژنهرراي
Direction

X-offset

و

Y-offset

و همچنررين ژن

 ،تصوير پوشرش جديرد ميسرازيمو همچنرين برر اسراس

ژنهاي  SB-Poleو  SB-Direجريان بيرهاي تصوير اصرلي را برراي
جاسازي آماده ميکنيمو ب د از اينکه بررسي شرد آيرا تصروير ميزبران
گنجايش ذخيرهسازي تصوير امنيتي را دارد يا خيرر ،جريران بيرهراي
تصرروير امنيترري بررر اسرراس ژنهرراي  Bit-Planesو  ، BP-Direدر
پيکسلهاي تصوير ميزبان جاسازي ميشوندو همچنين خود کرومروزوم
هم در يک جاي استاتيک و از ببل ت يين شده جاسازي ميشودو ب د از
اين مراحل تصوير پنهاننگاريشده آماده اسرر و ترابع بررازش کره در
اينجا  PSNRاسر ،برايش محاسبه ميشودو
 -2-2-3عمليات جستجو و بهينهسازي
هدف از ارائه اين مقاله ،مدلسازي عمل پنهاننگاري بهصورت عمليرات
جستجو و بهينهسازي اسرو ي نري برراي يرک جفرر تصروير اصرلي و
ميزباني که در دسر داريرم ،پيکسرلهاي تصروير ميزبران را بگررديم و
بهترين مکان را براي پنهان کردن جريان بيرهاي تصوير اصلي بيرابيم
ترا هرم کيفيرر تصروير پنهاننگاريشرده را براال ببرريم ،هرم ظرفيرر
ذخيرهسازي و هم به امنير بااليي دسر بيابيمو براي رسريدن بره ايرن
هدف حميدرضا رشريدي کن ران پنهانسرازي برا الگروريتم ژنتيرک را
پيشنهاد داده اسرو ولي ما در روش پيشنهادي براي رسيدن به سرعر
بااليي براي عمليات جستجو روش باال را برا يرک الگروريتم جسرتجوي
محلي ترکيب کرديمو دروابع اين روش يرک روش جسرتجوي ژنتيکري
محلي براي عمليات بهينهسازي اسرو روش جستجوي ژنتيکي محلري،
در سال  2441توسط  Andrzej Jaszkiewiczمطرح شد []14و هدف از
اين روش ،ارائه يک مجموعه از راهحلهاي تقريباً کارآمد در يک زمران
کوتاه اسر که بره کراربر اجرازه انتخراب يرک راهحرل خروب از ميران
راهحلهاي ارائه شده را ميدهدو در روش جسرتجوي ژنتيکري محلري،
الگوريتم جستجوي محلي به هر نسل اعمال ميشود و از ميان هر نسل
بهترين نتايج را براي توليد نسل ب دي انتخاب ميکندو
ما در اين مقاله براي رسيدن به اين اهداف از الگروريتم تپرهنوردي
استفاده کرديمو الگوريتم تپهنوردي براي يافتن يک بيشينه سراسري از
ميان جم يرر اوليره ،از حالرر ف لري شررو ميکنرد و همسرايهها را
يکييکي بررسي ميکندو اگر همسايه حالر ف لي بهتر از آن بود ،به آن
حالر منتقرل ميشرود و حالرهراي ببلري را رهرا ميکنردو الگروريتم
تپهنوردي کامل نيسر چون هميشه در ماکزيمم محلري گيرر ميکنردو
همچن رين مررا دنبررال ي رک مرراکزيمم سراسررري نيسررتيم بلکرره دنبررال
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استفاده از الگوريتم ژنتيک و و و و

مجموعهاي از جوابها هستيم که بهتر از تابع برازش ما باشردو يکري از
مدلهاي الگوريتم تپهنوردي ،تپهنوردي شرو مجدد تصادفي اسر کره
اين خواسته ما را برآورده ميسازدو الگوريتم تپهنوردي با شررو مجردد
تصادفي ،مجموعرهاي از الگوريتمهراي تپرهنوردي اسرر کره از حالرر
تصادفي شرو ميشوند و دنبال ماکزيمم سراسري هستندو ولري اينجرا
ما فقط دنبال ماکزيمم سراسري نيستيم بلکه هر جوابي که بهتر از تابع
برازش باشد ،آن را بهعنوان جم يرهاي برگزيده حفظ خرواهيم کرردو
الگوريتم تپرهنوردي برا شررو مجردد تصرادفي ،زمران اجررا را برهطور
چشمگيري کاهش دادو ولري  PSNRآن نسربر بره روش [ ،]24کمترر
شده اسرو دليرل آن هرم ايرن اسرر کره ،در الگروريتم شررو مجردد
تصادفي ،اگر ت داد ماکزيممهاي محلي زياد باشد اکثر موابع درسر کار
نميکندو براي رسيدن به جواب بهينه ما روش شرو مجدد تصادفي را
با الگوريتم تپهنوردي اولين انتخاب ترکيب کرديمو اين روش هرم مثرل
روش ببلي مجموعهاي از الگوريتمهاي تپهنوردي اسر با اين تفاوت که
در اينجا جانشينها هم تصادفي انتخاب ميشوندو ايرن روش مجموعره
جوابهايي که مدنظر ما هستند را مييابدو ولي زمان اجرايش کمري از
روش ببلي بيشتر شده اسرو دليل آن هم اين اسر که چون اين روش
خيلي کم در ماکزيمم محلي گير ميکند ،پس طول زمان جسرتجويش
هم بيشتر اسرو ولي زمان جستجويش از روش [ ،]24خيلي بهتر اسرو
ولي در مقابل روش پيشنهاد شده مشرکل روش ببلري کره کرم شردن
ميانگين  PSNRبود را بهبود بخشريده اسرر و همچنرين  PSNRايرن
روش با روش [ ،]24برابر اسر و در برخي جاها حتي بهتر از آن اسرو
فلوچارت شکل  ،5عمليات گفتهشده براي جسرتجو و يرافتن جم يرر
برگزيده در روش ارائهشده را نشان ميدهدو
 -3-2-3مرحله توليد نسل جديد از ميان جمعيتهاي برگزيده
براي توليد نسل جديد از ميان جم ير برگزيده مرحله ببل ،ابتدا اندازه
جم ير برگزيده محاسبه ميشودو اگر بهاندازهاي بود کره بتروان عمرل
 Crossoverرا رويش انجام داد وارد اين مرحله ميشودو
عملگر  Crossoverبا استفاده از دو رشته والرد دو رشرته فرزنرد بره
وجود ميآورد .براي اين کار بسمتي از بيرهراي والردين در بيرهراي
فرزندان کپي ميشود .انتخاب بيرهايي که بايد از هرر يرک از والردين
کپي شوند به روشهاي مختلف انجام ميشودو که ما در روش ارائه شده
از دو روش  Crossoverيکنقطرهاي و دونقطرهاي اسرتفاده کرردهايمو
بدين ترتيب نسل جديرد از روي کروموزومهراي برگزيرده نسرل ببلري
توليد ميشوندو ب د از توليد نسل جديد دوباره عمليات يافتن جم يرر
برگزيده با الگوريتم تپهنوردي شرو ميشرودو ايرن عمليرات ترا زمراني
تکرار ميشود که يا در نتايج نسل جديد نسبر به نسل ببلري بهبرودي
حاصل نشود يا ت داد توليدات نسل جديد به حداکثر برسدو
ب ررد از اينکرره عمررل تولي رد نسررل جدي رد پاي ران يافررر الگرروريتم
پيشنهادي از ميان جم ير برگزيده ،يک کروموزوم با بهترين دبرر در
 PSNRرا انتخاب ميکند و آن را بهعنوان جواب برميگرداندو
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جداول ثبر گرديرده اسررو همچنرين انردازه جم يرر اوليره در روش
ارائهشده 244 ،کروموزوم در نظر گرفته شده اسرو

شکل  :5عمليات جستجوي جمعيت برگزيده در روش ارائه شده

 -4-2-3بازيابي تصوير پنهاننگاريشده
همانطور که در فلوچرارت شرکل  ،1آمرده اسرر ،برراي بازيرابي داده
مخفيشده از تصوير پنهاننگاريشده ،در بدم اول ،بايد کروموزومي که
از آن براي پنهاننگاري استفاده کردهايم را داشته باشيمو براي اين کرار

شکل  :6فلوچارت بازيابي تصوير مخفيشده از تصوير
پنهاننگاريشده

کروموزوم را از محل استاتيک از ببل ت يين شده ،استخراج مريکنيم و
ژنهايش را جدا ميکنيمو براساس ژنهاي مربروط بره تصروير ميزبران
ي

نرررررري  Bit-Planes ،Direction ،Y-Offset ، X-Offsetو BP-Dire

محل جاسازي داده مخفي را مييابيم و داده مخفي را از آنجا استخراج
ميکنيم و بر اساس ژنهاي مربوط به جريران بيرهراي تصروير اصرلي
ي ن ري  SB-Poleو  ،SB-Direبررس ري م ريکنيم کرره اگررر تغييرات ري در
جريان بيرها در مرحله پنهانسازي انجام شده باشد بره حالرر اولرش
برميگردانيم و از روي جريان بيرهرايي کره در دسرر داريرم جريران
پيکسلها و درنهاير تصوير امنيتي را درسر ميکنيمو

 -4نتايج ارزيابيها
در اين بخش کارايي روش پيشنهادي نسربر بره روش [ ،]24بررسري
ميشودو کارايي الگوريتمهاي پنهانسازي را از ديردگاههاي مختلرف از
جمله کيفير تصوير پنهاننگاريشده يا شفافير ،ظرفير ذخيرهسازي،
زمان اجرا و امنير ميتوان بررسي کرد که ما در ادامه اين فصرل روش

 -1-4کيفيت و ظرفيت پنهاننگاري
کيفير تصوير پنهاننگاريشده را از دو ديدگاه ميتروان بررسري کرردو
بابلير شناسايي توسط انسان به سيستم بينايي انسران مررتبط اسررو
منظور از غيربابلشناسايي بودن توسط انسان اين اسرر کره يرک فررد
عادي با نگاه کردن به تصوير اوليه و تصوير حاوي پيغام نتواند برين دو
تصوير تفاوتي بائل شودو از آنجا که اين م يار دبيق نيسر ،بايد م ياري
ت ريف کنيم تا توسط آن بتوانيم کارايي الگوريتمها را در زمينره حفرظ
کيفير تصوير بسنجيمو اين مقياس نسبر بيشينه سيگنال به نرويز يرا
همان  PSNRاسرو اين مقياس نشان دهنده ميزان نويز اضافهشرده بره
تصوير در اثر پنهان کردن اطالعات در آن ميباشردو رابطره ( )1ميرزان
نسبر بيشينه سيگنال بره نرويز را در واحرد دسريبرل ارائره ميدهردو
همچنين از اين نسبر بهعنوان تابع برازش در ايرن الگروريتم اسرتفاده
شده اسرو
2
()1
 255
MSE

PSNR  10  log10

پيشنهادي را بر اساس اين م يارها بررسي خواهيم کردو همچنين بابل

در رابطه ( )1مقدار  ،MSEميانگين مجمو مرب ات تصوير پوشش ببل

ذکر اسر که در تمام ارزيابيهاي ايرن مقالره ،آزمايشهرا را برراي هرر

و ب د از ذخيرهسرازي بيرهراي تصروير اصرلي اسررو مقردار  MSEبرا

حالر  24بار اجرا شده اسر و در آخر ميانگين نتايج ارزيابيشده را در

استفاده از رابطه ( )2محاسبه ميشودو
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استفاده از الگوريتم ژنتيک و و و و
جدول  :3نتايج ارزيابي روش ارائه شده براي تصاوير پوشش مختلف برحسب
ظرفيتهاي مختلف پنهانسازي

در رابطه ( W*H ،)2اندازه طرول و عرر تصروير اسرر و  ،Xi,jمقردار
پيکسل مربوطه ببل از ذخيرهسازي و  Yi,jنيز مقدار اين پيکسل را ب د
از ذخيرهسازي نشان ميدهدو
ظرفير پنهاننگاري ميزان اطالعاتي اسرر کره ميتروان از طريرق

woman darkhair

54/21

25/54

٪
٪ 25/1

4/5

52/29

52/1

٪ 14

4/0

الگوريتم پنهاننگاري در تصاوير موردنظر ذخيره کرد ،طروري کره ايرن

ظرفير

PSNR
Baboon

bpp

41/42

41/41

٪ 24

1/11

45/24

45/19

٪ 24/1

1/91

ديگر ظرفير پنهاننگاري حرداکثر ميرزان دادهاي اسرر کره ميتوانرد

44/11

44/15

٪ 25

2

11/01

11/04

٪ 10/5

1

بدون اينکه بابل شناسايي باشد جاگذاري شودو فاکتورهراي کيفيرر و

12/14

12/20

٪ 54

4

جاگذاري از طريق روشهاي نهانکاوي بابل شناسايي نباشدو بهعبرارت

ظرفير پنهانسازي با يکديگر نسربر عکرس دارنردو اگرر برراي کراربر
کيفير تصوير پنهاننگاريشده مهم باشد ،پرس بايرد داده کمترري در
تصوير پوشش مخفي کند تا کيفير آن تنزل نکندو ولي اگر براي کاربر
ظرفير پنهاننگاري در اولوير باشرد ،و کيفيرر زيراد مسرئله مهمري
نباشد ،ميتواند داده بيشتري را در تصوير پوشش جاسازي کندو
براي ارزيابي کيفير روش ارائه شده با ظرفيرهاي مختلف از دو تصوير
« »woman_darkhairو « »Baboonبا اندازههاي ( 120×120شکل ،)0
بهعنوان تصوير پوشرش و از تصروير « ،»Cameramanبرهعنوان تصروير
امنيتي استفاده کردهايمو
اب اد تصوير امنيتي همانطور که در شکل  0نشان داده شده اسر،
براي اندازهگيري ظرفيرهاي مختلف پنهاننگاري متفاوت اسرو
ظرفير تصوير پوشش براي پنهانسازي را ميتروان بره دو صرورت
بير به ازاي هر پيکسل يا بهاصطالح  bppو يا بهصورت درصردي بيران
کردو جدول  ،1نتيجه اجراي روش ارائهشرده برراي دو تصروير پوشرش
شکل  0و همچنين تصاوير امنيتي شکل  0را نشان ميدهدو

شکل  ،9نمودار جدول  1را نشان ميدهدو با توجه به اين نمرودار
و همچنين مقادير جدول  1مشاهده ميشود که نتايج روش ارائه شرده
از نظر  PSNRو ظرفير پنهانسازي رضرايربخش اسررو ايرن نمرودار
نشان ميدهد حتي زماني که ظرفير ذخيرهسرازي براال مريرود در آن
صورت  PSNRتصوير پنهاننگاريشده باز هم بابل ببول اسرو
 -2-4زمان اجرا
الگوريتمهاي ژنتيک از لحاظ محاسباتي پرهزينه هسرتندو چرون برراي
رس ريدن برره جررواب بهينرره باي رد فضرراي حالررر بزرگ ري را بهصررورت
سيستماتيک بررسي کنندو براي همين براي کراهش زمران اجررا ،کره
هدف اصلي اين مقاله اسر ،مرا سررا روشهراي جسرتجوي محلري و
تپهنوردي رفتيمو نتايج آزمايشهايي که در زير آمرده نشران از کراهش
زمان اجرا در روش پيشنهادي ميدهندو براي اجراي اين ارزيابي هم از
تصوير امنيتي « ،»Cameramanبا اب راد مختلرف هماننرد شرکل  0و از
تصوير پوشش « ،»woman_darkhairبا اب اد  ،120×120استفاده شرده
اسرو

woman darkhair

Baboon

PSNR

شکل  :۷تصاوير پوشش با اندازههاي .12۱×12۱الف)

woman dark

 . hairب) Baboon

ظرفيت پنهانسازي بر حسب bpp

شکل  :9نمودار ارزيابي  PSNRروش ارائه شده براي تصاوير پوشش
شکل  :۱تصوير امنيتي  Cameramanدر اندازههاي مختلف
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مختلف برحسب ظرفيتهاي مختلف پنهانسازي
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جدول  :4ارزيابي زمان اجراي سه روش بيانشده براي تصوير پوشش
 woman darkhairبا اندازه  12۱ ×12۱و تصوير امنيتي  Cameramanبا
اندازههاي مختلف
ظرفير
ذخيرهسازي

زمان اجرا(به ثانيه)
روش
پيشنهادي

پنهاننگاري با ژنتيک و
تپهنوردي شرو مجدد
تصادفي

پنهاننگاري
با ژنتيک
[]24

٪

210/04

155/4

214/92

٪1/25

4/5

bpp

استفاده از الگوريتم ژنتيک و و و و

 PSNRبهتري نسبر به روش پنهاننگاري با الگوريتم ژنتيرک [ ]24و
پنهاننگاري با الگوريتم ژنتيک تپهنوردي شرو مجدد تصرادفي اسررو
همچنين با توجه به نمودار شکل  ،11ميتوان مشاهده کرد کره روش
پيشنهادي داراي زمان اجراي بهتري نسربر بره روش پنهاننگراري برا
الگوريتم ژنتيک اسرو
پنهاننگاریباژنتیک

159/41

112/51

225/00

٪14

4/0

104/00

240/00

209/11

٪24

1/11

252/41

100/59

291/92

٪1/24

پنهاننگاری با ژنتیک و

1/91

201/10

219/01

101/44

٪25

2

تپهنوردی شروع مجدد

55/01

29/05

01/45

٪10۷5

1

55/21

11/15

1441/40

٪54

4

تصادفی
روشپیشنهادی
PSNR

با توجه به نتايج بهدسرآمده از اين آزمايش و دادههاي جدول ،4
مشاهده ميشود که روشي که در آن از الگوريتم ژنتيک با تپهنوردي
شرو مجدد تصادفي استفاده شده اسر ،در اکثر موارد زمان اجراي
بهتري نسبر به دو روش ديگر داردو ولي با دبر روي مقادير جدول ،5
که نتايج  PSNRرا در همين آزمايش نشان ميدهد ،مشاهده ميشود
که اين روش نسبر به دو روش ديگر مقادير کمتري براي

PSNR

تصوير پنهاننگاريشده ارائه ميدهد و چون هدف يک الگوريتم
پنهاننگاري به حداکثر رساندن تمامي فاکتورهاي بهينهسازي اسر،
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 -5نتيجهگيري
در اين مقاله يک روش پنهاننگاري جديد با کيفير باال در حوزه مکان
مبتني بر الگوريتمهاي ژنتيک و تپهنوردي ارائره شرده اسررو در روش
ارائهشررده ،الگرروريتم پنهانسررازي بررهعنوان يررک مسررئله جسررتجو و
بهينهسازي مدلسازيشده اسررو دليرل اسرتفاده از الگروريتم ژنتيرک
يافتن بهترين مکان براي پنهان کردن تصوير امنيتي در تصوير پوشرش
اسرو دليل استفاده از الگوريتمهراي جسرتجوي محلري در روش ارائره
شده ،صرفهجويي در زمان جستجو اسرو روش ارائه شده داراي ظرفير
باالي پنهانسازي ،کيفير باالي تصاوير پنهاننگاريشده و زمان اجراي
پايين اسرو عمليات جاسازي در روش ارائه شده در دو فاز دستکاري و
آمادهسازي تصوير پوشش براي جاسازي و دستکاري بيرهراي تصروير
امنيتي براي پنهانسازي انجام ميشودو در روش ارائهشده چون تصروير
امنيتي به جرياني از بيرها تبديل ميشود ،بنابراين ميتوان از هر فايل
ديجيتالي ديگر اعم از صدا ،فيلم و يرا مرتن کره بتوانرد بره جريراني از
بيرها تبديل شود را در تصوير ميزبان ذخيره کردو بنابراين يکي ديگرر
از مزيرهاي اين روش اين اسر داده امنيتي محدود به تصوير نيسرو
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