
 

   

   
  

 

نگاری که توانایی ایجاد ارتباط محرمانه را داشته چون پنهان، نياز به ابزارهای همدر ارتباطات به دليل استفاده گسترده از اینترنت امروزه - دهيچک

طوری که برای افراد قابل مشاهده نباشد، در یک رسانه پوششگر مانند تصاویر نگاری داده محرمانه بهشود. در پنهانباشد، به شدت احساس می

سازی تصاویر مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله از های فشردهسازی داده در تصویر، روششود. به دليل محدودیت در ذخيرهيه میتعب

روی به دنبال شود. از ایننگاری باعث تخریب در رسانه پوششگر میشود. پنهانسازی تصاویر استفاده میکوانتيزاسيون برداری برای فشرده

های تعبيه تيم که عالوه بر استخراج داده، بتوانيم رسانه پوششگر را نيز با کمترین ميزان تخریب بازیافت نمایيم. در این مقاله روشهایی هسروش

پذیر که قادرند مقدار زیادی داده را با کمترین ميزان گيرد. در نهایت چند روش کارآمد و بازگشتداده محرمانه در تصاویر مورد بررسی قرار می

  .شودخریب تصویر در آن تعبيه نماید با بيان نقاط ضعف و قوتشان ارائه میت

 سازی تصویر، كوانتيزاسيون برداری. نگاری، فشردهپنهان -كليد واژه

 

 مقدمه -1

ها در پا  یاافتر راها  دیرباز با برقراری ارتباطات، انسااناز 

ون اند. امروزه گساتر  روزافازبرای برقراری ارتباط محرمانه بوده

ها را به ساوی برقاراری ارتبااط از اینترنت و ابزار دیجيتال، انسان

های باینری در كانال ناامر اینترنت سوق داده است. از طریق داده

روی امنياات ارتباطااات یاا  نياااز مهاام و اساساا  محسااو  ایاار

نگااری های تأمير امنيت رمزنگااری و پنهانشود. از جمله راهم 

شوند كه برای طالعات به صورت  رمز م ا. در رمزنگاری [1]است 

سایر افراد قابل فهم نباشد، اما فرستنده و گيرناده باا اساتهاده از 

ی  كليد مشترک ما  توانناد اطالعاات ماوردنار را رمزگشاای  

نگاری عالوه بار مفها  مانادن اطالعاات، وجاود كنند. در پنهان

اری دانا  نگ. در پنهان[2]ارتباط محرمانه نيز باید مفه  بماند 

های حاوی نگاری كه هدف آن تميز دادن بير رسانهتحليل پنهان

طور كه های عادی است، بسيار مهم است. هماناطالعات از رسانه

داشتر دان  تحليل  ،نگاری از اهميت باالی  برخوردار استپنهان

آن نيز بسيار مهم است چرا كه عل  رغم امتيازهاای مببتا  كاه 

امکااان سااوت اسااتهاده از آن باارای م اصااد نگاااری دارد، پنهان

خرابکارانااه نيااز وجااود دارد. شاا ا داشااتر شااناخت كاااف  از 

  است. نگاری و دان  تحليل آن بسيار مهم پنهان

نگاااری و اهااداف آن بفاا  دوم م اشااه بااه تحلياال پنهاندر 

كوانتيزاسايون ساازی تصاویر و پردازیم. بف  سوم باه فشردهم 

نگااری و های پنهانر بف  چهارم رو برداری اختصاص دارد. د

گيارد. های تعبيه داده ماورد بررسا  قارار م بندی رو ت سيم

همچنير كارهای مهم  نيز كه تاكنون در ایر زمينه ارائه شده با 

شاود. در بيان ن ااط عاعو و قوتشاان، در ایار بفا  آورده م 

 گيری كارده و پيشانهادات  رانهایت در بف  پنجم م اشه، نتيجه

 م. نمایيم  برای ادامه كار مطرح

 اطالعات نگاریپنهانتحليل  -2

رساانه اساتهاده از فاااهای  از ، ساازیو اساا  پنهااناصل 

وارد نکناد. باا كما   شطماه رسانهباشد كه به هویت م  پوششگر

ساازی در تصاویر دارای بيشاتریر توان دیاد كاه پنهااندقت م 

باند زیادی برای انت اال زیرا پهنای است،  سازیامکان برای پنهان

سازی پنهان تصویر وجود دارد و بنابرایر فااهای بيشتری را برای

نگااری باا هاای پنهانقرار م  دهاد. در واقار رو در اختيار ما 

های محرمانه در یا  رساانه پوششاگر وجاود تعبيه مناسب داده

هاای . رو [3] داردپيام را از كاربران غيرمجاز مفها  نگاه ما 

 تصویر براساس کوانتيزاسيون برداری سازیفشردهبا استفاده از  نگاریپنهان

 2حميدرعا دشيل  اسکوی ، 1احمدرعا خواجوی  نژاد
 yahoo.com@Ahmadreza.khajoeiدانشگاه علوم و فنون هوای  شهيد ستاری، 1
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های رمزنگاری است. به ایر ترتياب كاه نگاری مکمل رو پنهان

های رمزنگاری رمز شاده و سا د در ها با یک  از رو ابتدا داده

نگااری مفها  كاردن شاوند. هادف پنهانی  رساانه تعبياه م 

. تحلياال [2] هاسااتاطالعااات و جلااوگيری از جلااب توجااه آن

ی انهنگاری، علم  برای اثبات وجود ی  پياام در یا  رساپنهان

بساته باه  گر، استفراج و یا تغيير پيام است. در ایر راساتاپنهان

تااوان حمااالت كااه مااورد اشگااوریتم تعبيااه داریاام، م اطالعااات  

 . مفتله  را طراح  و اجرا نمود

 نگاریتحليل پنهاناهداف  -2-1

نگاری رسيدن به موارد زیر طور كل  هدف از تحليل پنهانبه 

 : [4] است

م وجاود پياام پنهاان  در یا  رساانه: وجاود و یاا عاداثبات 

نگاااری اساات و تاااكنون اكباار تااریر هاادف در تحلياال پنهانمهم

های  كه توسط مح  ان ارائه شاده در ایار زميناه باوده اشگوریتم

 . است

نگااری از تحليال پنهان نگااری: هادفاشگاوریتم پنهانیافتر 

باشد تا های رمز شده نگاری از پيامتواند یافتر اشگوریتم پنهانم 

نگار بعدی نياز پياام پنهاان  را های پنهانبتوان از آن برای رسانه

استفراج كرد. در ایر راستا تحليلگر دو نوع بازرسا  غغيرفعاال و 

تمااام  نااا ر ،توانااد انجااام دهااد. در بازرساا  غيرفعااالفعااالم م 

های ارساش  بير فرستنده و گيرنده را بررس  كرده وش  هيچ پيام

هاای دهاد. اماا در بازرسا  فعاال، ناا ر پيامر نم پيام  را تغيي

 . كندكاری م ارساش  را دست

كلياد رمزنگااری فاا  شاده باشاد و یاا  پيام: اگاراستفراج 

تواند پيام اشگوریتم توسط دشمر شناسای  شده باشد، دشمر م 

نگاری باه سافت  اتهااق را استفراج كند كه ایر حاشت در پنهان

 . افتدم 

حاشت مربوط به بازرس  فعال است. در یا   ایر پيام:تفریب 

دهناد های ارساش  را طاوری تغييار م كانال ارتباط  تمام رسانه

شود. اشبتاه بایاد كه اطمينان داشته باشند هيچ پيام  ارسال نم 

تغيير رسانه با هدف تفریب، كمتریر تأثير را روی كيهيت رساانه 

 . بگ ارد

تواناد پياام را باه درسات  در صورت  كه دشمر ب پيام:تغيير 

تواند پد از استفراج پياام،  پياام را باه گاه م استفراج كند آن

 .قصد فریب تغيير داده و برای گيرنده ارسال كند

در ایر نوع تحليال هادف  كليد عموم  و كليد رمز:استفراج 

دشمر یافتر كليد است تا بتواند در آینده از آن بارای اساتفراج 

 ند. رمز شده استهاده كپيام اصل  از پيام 

  نگاریحمالت پنهانتحليل  -2-2

نگاری سع  بر ایر است كه اطالعاات طاوری در پنهاناگرچه 

 وش پنهان شود كه قابل مشاهده و درک برای افراد مغرض نباشد 

های  روی مشفصات آماری رسانه پوششاگر ایجااد اعوجاجناگزیر 

ی حمااالت تااوان بااه دو شاايوهشااود. بنااابرایر تحلياال را م م 

هاای تحليال، شناساای  ای و آماری انجام داد. هنر رو مشاهده

هااا، باارای جداسااازی تصاااویر بندی آنهااا و دسااتهایاار ویژگ 

  .[4] نگار استنگار و غيرپنهانپنهان

های عماوم  و های تحليل آماری خود به دو گروه رو رو 

نگااری خااص  طراحا  های  كه بارای یا  رو  پنهاناشگوریتم

های عماوم ، تحليال بارای گردند. در رو شوند، ت سيم م م 

هاااای ای از رو نگااااری یاااا دساااتههاااای پنهانی رو هماااه

های عماوم  بارای یا  شود. اگرچه رو نگاری انجام م پنهان

تر هساتند اماا اشگوریتم خااص نسابت باه گاروه دوم  كااربردی

 د. كنتری توشيد م های ععيوپاسخ

 رتصوی سازیفشرده -3

با توجه به ساختار سيساتم بيناای  انساان، تغييارات كام در 

هاای روی فایلتصویر برای انسان غيرقابل تشفيص است. از ایار

توانناد باه عناوان حامال ای  به خصاوص تصااویر م چند رسانه

های محرمانه تبدیل شوند. از ساوی دیگار باه مناسب  برای داده

ساازی و همچناير مناور كاه  فاای مورد نيااز بارای یخياره

سااازی تصااویر و هااا، مبحاار فشردهكاااه  زمااان ارسااال داده

 . [5] سازی مطرح گردیدهای فشردهرو 

و بادون  سازی تصویر به دو دساته باا اتاالفهای فشردهرو 

ساازی بارای م ایساه باير . در فشرده[6]شوند اتالف ت سيم م 

بر از معياار حاداك و تصاویر اصال  كيهيت تصویر بازسازی شاده

  شود.م استهاده م 1مطابق رابطه غ  (PSNR)سيگنال به نرخ نویز 

                             م1غ
RMSE

log20
max oii

PSNR  

 RMSEهای تصاویر اصال  و پيکسالتعداد  م 1رابطه غدر 

باير دو  مياانگير مربار خطاا MSEاسات كاه  MSEریشه دوم 

  م است. 2غ رابطهفرمول ریاع  آن تصویر بوده و 

878 / 1004



 

   

   
  

                               م2غ  



n

i

QO iin
MSE

1

2

)(
1

 

تعداد   های تصویر وپيکسلتعداد  nم 2در رابطه غ

 د. دههای تصویر بازسازی شده را نشان م پيکسل

 تصویر  سازیفشردهکوانتيزاسيون برداری برای  -3-1

ساازی ر فشردههاای كارآماد دبارداری از رو كوانتيزاسيون 

ساازی تصویر است. ساده بودن عمل كدگشای  كه سادگ  پيااده

شود و نرخ بيت پایير كد فشارده، باه افزاری را موجب م سفت

. كوانتيزاسيون برداری شاامل ساه [7]محبوبيت آن افزوده است 

 :مرحله زیر است

تعدادی تصاویر باه عناوان  مرحلهدر ایر  آموز  كتابچه كد:

هاای شود. ایر تصاویر به بلوکدر نار گرفته م  تصاویر آموزش 

شاوند. اشگاوریتم آماوز  غيرهم وشان با اندازه ثابت ت سايم م 

، 256، 121های به نام كلمه كد با تعداد محادود غمجموعه بلوک

مجموع بتوان با كمتاریر  یابد كه درم را چنان م  1224و  512

 زد.تفمير ها را های آنتفریب در تصاویر آموزش  بلوک

هااای  تصااویر فشاارده بااه بلوک مرحلااهدر ایاار  كااد كااردن:

شود. سا د بارای هار غيرهم وشان با اندازه مشفص ت سيم م 

بلوک، كتابچه كد مورد جستجو قارار گرفتاه و بساته باه ميازان 

نزدیکتریر كلمه كد باه بلاوک  شباهت بر اسا  فاصله اقليدس 

ماه كاد در كتابچاه نزدیکتریر كل شود و اندیدكد شده پيدا م 

گيارد. كاد كد برای كد كردن بلوک جاری مورد استهاده قرار م 

 نامند. م  جدول اندید توشيد شده نهای  را

هر اندید از جدول اندید با كلماه  مرحله در ایر كدگشای :

 در نهایات كال تصاویر  كد معادل از كتابچه كد جایگزیر شاده و

 د. شوبازسازی م 

 برداری انواع کوانتيزاسيون -3-2

اری معمااوش  ف ااط همبسااتگ  بااير كوانتيزاساايون باارددر 

ساازی ماورد اساتهاده قارار ی هر بلاوک، بارای فشردههاپيکسل

هااای مجاااور در نااار گرفتااه گياارد و همبسااتگ  بااير بلوکم 

آیاد. از تری باه دسات م شود، در نتيجاه نارخ بيات پاایيرنم 

داری وجاود دارد روی انواع بهبود یافته رو  كوانتيزاسيون برایر

 . پردازیمها م كه در ادامه به یكر سه مورد از آن

 جوانب تطبيق روش طبق برداری کوانتيزاسيون -3-2-1

، براساا  پيشاگوی  [1]برداری تطبيق جوانب كوانتيزاسيون 

كند. بدیر صورت كه هنگام كد كاردن هار بلاوک، بلوک كار م 

بلاوک  های باال و سمت چپ كه قبال ازهای مرزی بلوکپيکسل

گيرند تا كلماه كادهای  مورد استهاده قرار م  ،اندجاری كد شده

اشااره  های ماوردها بيشتریر تطابق را با پيکسلهای آنكه كناره

های یافات شاده های همسایه دارناد، پيادا شاوند. كلماهبلوکاز 

دهناد. سا د بلاوک جااری باا تشکيل كتابچه كد محلا  را م 

شاود. كتابچه كاد محلا  كاد م  اندید نزدیکتریر كلمه كد از

چون كتابچه كد محل  از كتابچه كد اصال ، كلماه كاد كمتاری 

ها نيااز اسات. دارد پد تعداد بيت كمتری برای نماای  انادید

كوانتيزاسيون براسا  تطبياق جواناب عاالوه بار فشارده ساازی 

هاای های بلوکبيشتر، باعار كااه  ميازان مصانوعيت در شباه

 . شودتصویر م 

 جستجو مرتبه کد طبق برداری کوانتيزاسيون -3-2-2

ها دقي اا  جدول اندید هر تصویر، تعداد زیاادی از انادیددر 

ل های واقر شاده در هماان ناحياه از جادوبرابر با یک  از اندید

 مSearch Order Coding (SOC)و غاست. كد كردن مرتبه جستج

د. ایار بارسازی جدول اندید بهره م از ایر ویژگ  برای فشرده

رو  برای هر اندید، ی  مسير از پاي  تعریاو شاده را بارای 

دهد، اگر یافت شد كد مرتبه اندید جاری مورد جستجو قرار م 

جستجو است در غير ایر صورت م دار اصال  انادید بارای كاد 

شااود. باارای تهکياا  مرتبااه كااردن بلااوک جاااری اسااتهاده م 

نشانگر قبل از جستجوی اندید و م دار اصل  اندید از ی  بيت 

 . [9] شودكد هر اندید استهاده م 

 وفقی محل کد طبق برداری کوانتيزاسيون-3-2-3

 Locallyغ كااد كااردن محاال وف اا رو  كوانتيزاساايون از 

Adaptive Scheme (LAS)برای فشرده سازی جادول انادید  م

كار ی  شيسات ساازمان بادون م ادار شود. برای ایراستهاده م 

اند را در   كه اخيرا  برای كد شدن استهاده شادههایاوشيه، اندید

كناد دارد. تکني  انت ال به جلو در شيست كم  م خود نگه م 

هاای تا با احتمال بيشتری بتوان اندید جاری را در یک  از مکان

ابتدای  شيست یافت. برای كد كردن هر اندید، اندید ماوردنار 

کاان آن انادید شود، اگر یافت شد عادد مدر شيست جستجو م 
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رود و سا د آن در شيست برای كد كردن آن اندید به كاار ما 

شود. در اندید از آن مکان در شيست به ابتدای شيست منت ل م 

صورت یافت نشدن اندید در شيست، ی  كد خاص و باه دنباال 

آید و اندید جدید به ابتادای شيسات اعاافه آن اندید اصل  م 

 . [12] شودم 

 نگارینهانهای پروش -4

نگاری متهاوت  متاأثر از فاكتورهاای ارزیااب  های پنهانرو 

پ یری، چون كيهيت بصری تصاویر،  رفيات تعبياه، بازگشاتهم

م اوم بودن در برابر حمله، امنيت و كم هزینه باودن وجاود دارد. 

ای نگاری را با توجاه باه دامناههای پنهانتوان رو همچنير م 

بندی كارد. در ایار شاود، ت سايمنجام م كه تعبيه داده در آن ا

نگاری در دامنه فاای  تصااویر و های پنهانم اشه به بررس  رو 

  .پردازیمپ یری م از ن طه نار بازگشت

 تعبيه داده در دامنه فضای تصویر -4-1

 نه فااای تصااویر باه شاکل نگاشات بيتا در ایر رو  دام

 ادیر متنا ر باا شوند. برای تعبيه در ایر دامنه منمای  داده م 

 . [5] شوندهای مورد تغيير قرار داده م پيکسل

 پذیرینگاری از نظر بازگشتپنهان -4-2

نگااری باه دو نهاای پنهارو پ یری از ن طه ناار بازگشات

شوند. در حاشات و بازگشت پ یر ت سيم م  دسته بازگشت ناپ یر

بازگشت ناپ یر تفریب حاصل از تعبيه داده جبران ناپا یر اسات 

توان تصاویر پ یر در كنار استفراج داده م وش  در رو  برگشت 

پوششگر را نيز به طور كامل بازیافت كرد. قابليت بازیافات كامال 

رسانه پوششگر در بعا  كاربردها مهيد است. در بعا  كاربردها 

  .[6] شودعدم بازیافت رسانه منجر به از دست رفتر اطالعات م 

  ناپذیربازگشت ارینگپنهان از نمونه ارائه -4-2-1

هاای تریر رو یک  از سااده (LSB) ارز های كمرو  بيت

. چشام [5]ناپ یر در دامناه فااای  اسات نگاری بازگشاتپنهان

های بسيار نزدی  باه قادر به تهکي  دقيق شدت روشنای انسان 

هاای یا  تصاویر در حاد شدت روشنای  پيکسل. اگر هم نيست

هاا وط به شادت روشانای  پيکسالتریر بيت مربتغيير كم ارز 

 تغيير كند، تغيير انجام شده برای چشم انسان محسو  نفواهاد

هاای رو  بيتایر محدودیت سيستم بينای  انسان، اساا  بود. 

هاای است. در ایر رو  ی  یا تعادادی از بيت (LSB)كم ارز  

هاای محرماناه ارز  متناا ر باا هار پيکسال جاایگزیر بيتكم

شادت  LSBيه داده به ایر صاورت اسات كاه شود. رو  تعبم 

ی باینری موردنار های تصویر ميزبان را با رشتهروشنای  پيکسل

مابال  اگار  كناد.های محرمانه است را جایگزیر م كه همان داده

تصویر پوششگر، تصویری با سطح خاكستری باشاد، هار ن طاه از 

هر ن طه را روی را دارد. از ایر 255ایر تصویر ارزش  بير صهر تا 

یا   ینمای  داد. اگر بایت  كه در برگيرندهبایت  توان با ی م 

از هار كادام  بيت  در ناار بگياریم، 1باشد را ن طه از تصویر م 

های بایت ماورد ناار ارز  متهااوت را در نماای  عادد باه بيت

تهاوت در رنا  را  ایر داشت. خواهند 255تا  2ای از صورت بازه

م 1مشفص شده است در شاکل غ 255تا  2داد ی اعكه به وسيله

 . نشان داده شده است

 
مشفص  255تا  2: تهاوت در رن  ی  ن طه كه با اعداد 1شکل 

  [11].شودم 

 پذیرنگاری بازگشتاز پنهانارائه نمونه  -4-2-2

از  (Difference Expansion (DE))بسااط تهاعاال  رو  

. [12]   استپ یر در دامنه فااینگاری بازگشتهای پنهانرو 

در ایر رو  افزونگ  موجود در تصویر را پيدا كرده و از ایر ن اط 

برای باال بردن  رفيت تعبيه استهاده م  كند. مشکل ایار رو  

بساط خطاای محدود باودن  رفيات تعبياه اسات. رو  دیگار، 

. [13] اسات (Prediction Error Expansion (PEE))  پيشاگوی

االی  بارای تعبياه اسات كاه باا ایر رو  دارای  رفيت بسيار ب

كم  تکني  شايهت هيساتوگرام اثارات تفریاب را باه حاداقل 

رسيده است. ایر رو  مشاکل محادودیت  رفيات تعبياه رو  

بسط تهاعل  را حل كرده و برای ایر كار از همبستگ  یات  بير 
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 . كندهای همسایه استهاده م پيکسل

ن کوانتيزاسيو پذیر مطابقنگاری بازگشتپنهان -4-3

 یبردار

كنناد های كه براسا  كوانتيزاسايون بارداری عمال م رو 

قادرند جادول انادید اصال  را بازیافات كنناد. جادول انادید 

  .[14]شود ت سيم م  دستهبازیافت شده در ایر رو  به دو 

جدول اندید غيراستاندارد به عنوان خروج : خروج  ایر 

شای  است. از ها كد فشرده غيراستاندارد و غيرقابل كدگرو 

روی خروج  مشکوک بوده و برای بعا  كاربردها مناسب ایر

سازی ساده و های ایر دسته پيادهنيست. نکته مببت  رو 

 هاست. رفيت باالی آن

جدول اندید استاندارد باه عناوان خروجا : در ایار دساته 

شاود. باه ایار ها انجاام م تعبيه داده براسا  جایگزین  اندید

های مورد جایگزین  بایاد كلماه كاد مشاابه  دصورت كه اندی

 . داشته باشند تا تفریب حاصل از جایگزین  به حداقل برسد

 اندیس جدول دسته در شده انجام تحقيقات -4-3-1

 غيراستاندارد

از كوانتيزاسيون برداری براسا  كاد  [15]در مرجر مح  ان 

های  اند. در ایر تح ياق، انادیدكردن محل وف   استهاده كرده

در شيست خود سازمان وجود دارند، قابليت تعبيه داده دارناد.  كه

بدیر صورت كه برای تعبيه بيت صهر یا ی ، به ترتيب كد محال 

رود. مشکل ایر رو  كااه  وف   یا كد اصل  اندید به كار م 

 است. سازیقابليت فشرده

مح  ان ابتدا كتابچاه كاد را براساا  تعاداد  [16]مرجر در 

كنند. س د كتابچاه كاد باه ت نزوش  مرتب م ارجاعات به صور

سه گروه با اندازه مساوی ت سيم شده و ی  اندید رزرو خواهاد 

گيارد كاه انادید های  انجاام م شد. اشبته تعبيه ف ط در بلوک

ها در گروه اول باشد. مبال  بارای تعبياه بيات صاهر، متنا ر با آن

وه دوم و برای اندید مورد تعبيه به اندید با مکان یکسان در گر

تعبيه بيت ی ، اندید مورد تعبيه به اندید با مکان یکساان در 

های واقر در گاروه دوم و ساوم شود. اندیدگروه سوم تبدیل م 

شااود. باارای بااه اناادید متنا رشااان در گااروه اول تباادیل م 

های  كه جلوگيری از ایجاد ابهام، اندید رزرو شده قبل از اندید

گيرد. برای مباال در شاکل ستند، قرار م مربوط به گروه سوم ه

كلمه كد بوده و اندید صهر رزرو شده  16م كتابچه كد شامل 2غ

بيت در هار بلاوک تعبياه  2تواند برای تعبيه است. ایر رو  م 

گاروه باا  6پ یر توسعه یابد. در ایر صورت باید كتابچاه كاد باه 

باه  انادید رزرو شاده 2اندازه مساوی ت سيم شده و حاداقل از 

  شود. عنوان نشانگر استهاده

 
 [16]: مبال برای تعبيه به رو  تعداد ارجاعات 2شکل 

 

 اندیس جدول دسته در شده انجام تحقيقات-4-3-2

 استاندارد

مح  اان از كوانتيزاسايون بارداری براساا   [13]مرجر در  

كاار اناد. بارای ایرتطبيق جوانب برای تعبيه داده اساتهاده كرده

وده، در ایار با r  است كه اندازه كتابچاه كاد محلا فرض بر ایر

صورت كد كوانتيزاسيون برداری براسا  تطبيق جوانب مربوط به 

دد اهد بود. اگر ایر كد را عخو [r-1,0] یهر بلوک، عددی در بازه

p كد نار بگيریم، آنگاه دو  درp و p+r توانند برای كد كاردن  م

استهاده از ی  توشيد كننده  توان بابلوک جاری استهاده شوند. م 

شبه تصادف  اعداد، با توجه به ی  بيت عدد تصادف  و ی  بيات 

ا برای كد كردن بلاوک ر p+rیا  pد داده مورد تعبيه، یک  از دو ك

جاری انتفا  نمود. مشکل ایر رو  ایر است كه هيچ تامين  

كتابچاه  از p+rیا  pی هابرای مشابهت دو كلمه كد واقر در مکان

د مرتب شده براساا  تفریاب تطبياق جواناب وجاود نادارد. ك

چنير ممکر است تعبيه تفریب زیادی را در رسانه پوششاگر هم

 . ایجاد كند

در هيستوگرام كوانتيزاسيون بارداری  [17]در مرجر مح  ان 

براسا  تطبيق جوانب تعدادی ن طه اوج و ن طه صهر برای تعبيه 

ب كه بارای تعبياه داده در یا  اند. بدیر ترتيداده در نار گرفته
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كلمه كد كه در ن طه اوج قرار گرفته، اگر بيت مورد تعبياه صاهر 

باشد كلمه كد بدون تغيير باق  مانده وش  اگر بيات ماورد تعبياه 

ی  باشد، كلمه كد با كلمه كد واقر شده در ن طه صهر جایگزیر 

خواهد شد. مشکل اساس  ایر رو  آن است كه هايچ تاامين  

ی اوج و هاای ن طاهشاابهت دو كلماه كاد واقار در مکانبرای م

 چناير تعبياه تفریاب زیاادی دری صهر وجود نادارد و همن طه

توان با به كااربردن تعادادی ن طاه كند. اشبته م ایجاد م رسانه 

 . ميان  تا حدودی ایر مشکل را حل كرد

 گيرینتيجه -5

را مارور  نگاارینگاری و علم تحليل پنهانایر م اشه، پنهاندر 

سازی تصویر را با انواع كوانتيزاسيون برداری كردیم. س د فشرده

ای كه تعبياه نگاری را از نار دامنههای پنهانتوعيح دادیم. رو 

پ یری باه چناد دساته ت سايم شاود و بازگشاتدر آن انجام م 

بندی را انجام داده و برای روشر شدن شوند كه ما ایر ت سيمم 

را هر دسته یكر كردیم. اشبته توجاه ماا بيشاتر های  مطلب مبال

پ یر براسااا  نگاااری بازگشااتهااای پنهانمعطااوف بااه رو 

كوانتيزاسيون برداری بود كه مطابق با آن تح ي ات انجام شده در 

ایر زمينه را ارائاه كاردیم. اشبتاه ایار تح ي اات نشاان داد كاه 

 هااا دارای ن اااط عااعو و قااوتهااای مااورد اسااتهاده در آنرو 

توان برای ادامه كار مطرح كارد، جا م هستند. آنچه را كه در ایر

های یاد شده است كه بتوان های جدید یا بهبود رو یافتر رو 

 . های قبل  را برطرف نمودها مشکالت رو به كم  آن
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