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نشان نگاری به عنوان شاخه ای از فرآیند پنهان سازی اطالعات محسوب میشود که روشی مناسب در

دریافت  11مرداد ماه 1۳99

حفاظت حق نشر و جلوگیری از تکثیر غیرقانونی اطالعات است .در واقع ،در نشان نگاری ،به منظـور

پذیرش  5خرداد ماه 1411

حفاظت حق نشر یک داده ،اقدام به قرار دادن نشانی از مالک داده در دادهای دیگر مانند تصویر و ویدیو
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میکنند .در این مقاله ،با هدف حفاظت از حق نشر ،تصویری به نام تصویر نشان را به عنـوان ردی از
مالک در تصویر میزبان قرار میدهیم .در این زمینه ،تا به امروز روش های متفاوتی ماننـد اسـتفاده از
تبدیلهای موجک ،فوریه و یا ترکیب این تبدیلها با تجزیههای مختلف ماتریس معرفی گردیده است .در
این مقاله ،با روشی کامال مبتنی بر تجزیه ماتریس به نشاننگاری میپردازیم .روش پیشنهادی ،دارای دو
مرحله جایگذاری و بازیابی تصویر است .در مرحله جایگذاری ،تصویر نشان را در تصویر میزبان جای
میدهیم .بدین منظور ،ابتدا ماتریسهای متناظر با تصاویر میزبان و نشان را با یکی از چهار تجزیـهی

تجزیه هسنبرگ

متداول مقادیر تکین ( ،QR ،)SVDهسنبرگ ،و شور تجزیه میکنیم .سپس در تجزیه های بدست آمده

تجزیهی مقادیر تکین

برای تصاویر نشان و میزبان ،ماتریسی که دارای کمترین تعداد مؤلفه ناصفر است را به عنوان ماتریس

QR

منتخب در نظر میگیریم .سپس ضریبی از ماتریس منتخب مربوط به تصویر نشان را به ماتریس منتخب

تجزیهی

مربوط به تصویر میزبان میافزاییم .در ادامه ،از ضرب ماتریس حاصل ،در سایر ماتریس های مربوط به
تصویر میزبان ،ماتریسی ایجاد میشود که اندکی متفاوت از ماتریس متناظر با تصویر میزبان است .تصویر
حاصل از این ماتریس ،تصویر نشانشده است که اثری از مالک در آن مخفی است .در مرحلهی بازیابی،
با انجام وارون عملیات نشانگذاری ،تصویر نشان شده را بازیابی میکنیم .در این صورت به صـحت
مالکیت یا عدم مالکیت شخص مدعی آن اثر پی میبریم .در هر دو مرحله جایگذاری و بازیابی ،دقت
روش را با پارامترهای PSNR

و  SSIMمیسنجیم .به منظور ارزیابی روش پیشنهادی ،از تصاویر موجود

در مجموعه دادههای  USC-SIPIاستفاده نمودهایم .باالترین مقدار مؤلفههای

PSNR

و  ،SSIMبه ترتیب

برابر با  51/35و  0/9994و با استفاده از تجزیه هسنبرگ به دست میآید .این مقادیر ،به معنای بـاالتر
بودن دقت بصری تصویر و کارآمد بودن تجزیه هسنبرگ در روش پیشنهادی است .در میان این چهار
تجزیه ،تصویر نشان با استفاده از تجزیه شور قابل بازیابی نمیباشد که این خود دال بر ضعف تجزیه
شور است .همچنین نتایج حاصل از روش پیشنهادی با نتایج برخی از مقاالت سالهای اخیر که تنها از
تصاویر خاکستری در آزماشیات خود استفاده نمودهاند ،مقایسه شده و میزان بهبود  10درصدی پارامتر
 PSNRو برابری پارامتر  ،SSIMدر مقایسه با دقیقترین مقادیر این پارامترها حاصل شد.
©  1411ـ مجلۀ محاسبات نرم ،کلیه حقوق محفوظ است.
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در محیط متلب ،4هر تصویر دیجیتالی خاکسـتری بیـانگر یـک

 .1مقدمه
با پیشرفت سریع فناوری چندرسانهای و فراگیـری اسـتفاده از

ماتریس است .مؤلفههای این مـاتریس ،اعـداد بـین  1و 155

اینترنت ،بستری برای انتقال سریع و آسان اطالعات و در عین

هستند ،که در آن عدد صفر متناظر با رنگ سـیاه و عـدد ،155

حال سرقت آن فراهم شده است .در نتیجه ،حفظ مالکیت اثـر،

متناظر با رنگ سفید است .در روش پیشنهادی ،ماتریس مربوط

درحین ارسال اطالعات اهمیت زیادی یافته است و تالشهای

به تصاویر نشان و میزبان را بـا تجزیـههـای ماتریسـی تجزیـه

زیادی برای یافتن راهحل مناسب در جهـت حفـظ حـن نشـر

میکنیم .با اسـتفاده از هـر تجزیـه ،تعـدادی مـاتریس حاصـل

مالک انجام شده است .یکی از ایـن روشهـا ،قـرار دادن اثـر

می شود .به عنوان مثال بـا تجزیـهی  QRمـاتریس مربـوط بـه

مالک در داده ای دیگر است که از آن به عنوان نشاننگاری 1یاد

تصویر میزبان ،به دو ماتریس باالمثلثی و متعامد و با تجزیـهی

میشود .نشاننگاری ،علم تغییر نامحسوس یک محیط یا رسانه

 QRماتریس مربـوط بـه تصـویر نشـان نیـز ،بـه دو مـاتریس
5

مثل تصویر ،صوت و یا ویدئو برای جاگذاری عالمت یا نشان

باالمثلثی و متعامد می رسیم .مرحله اول ،مرحله جایگذاری یا

اسـت .از اهـدام مهـم

نشاندن تصـویر نشـان در تصـویر میزبـان اسـت .از آنجـا کـه

نشان نگاری میتوان به حفاظت از حن نشر (کپی رایت) اشاره

تغییرات زیاد در مؤلفههـای مـاتریس میزبـان منجـر بـه تغییـر

کرد .یکی از روشهای نشاننگاری ،قرار دادن یک تصـویر در

بصری تصویر شده و عمل نشاندن قابل رؤیت میشود ،بایستی

تصویری دیگر است .تصویر میزبان 1تصویری است که برای ما

ماتریسی را برای این مرحله انتخاب نماییم که دارای مؤلفههای

از اهمیت خاصی برخوردار است و بایسـتی حـن نشـر مالـک

ناصفر کمتری باشد .لذا ضریبی از ماتریس باال مثلثی مربوط به

برای آن محفوظ باشد .به منظور حفاظت از حـن نشـر مالـک،

تصویر نشان را به ماتریس باال مثلثی مربوط به تصویر میزبـان

تصویری دیگر به نام تصویر نشان ۳را به عنوان ردی از مالـک

می افزاییم .در ادامه ،از ضرب ماتریس متعامد مربوط به تصویر

(نماد امضای مالک) ،در تصویر میزبان قرار میدهیم .در واقـع،

میزبان در ماتریس حاصل ،ماتریسی ایجاد می شود کـه انـدکی

تصویری که در تصویر دیگر مخفی است به عنـوان نشـانی از

متفاوت از ماتریس متناظر بـا تصـویر میزبـان اسـت .تصـویر

مورد نظـر بـه منظـور هـدفی خـا

مالک در تصاویر ارسالی قرار داده میشود ،به طوری که نشـان

1

حاصل از این ماتریس ،تصویر نشان شده اسـت کـه اثـری از
1

قرار داده شده قابل رؤیـت نباشـد .بـدین منظـور ،روشهـای

مالک در آن مخفـی اسـت .در مرحلـه بازیـابی نیـز ،تصـویر

مختلفی همچون استفاده از تبدیلهای موجک ،فوریه و ترکیب

نشانشده را با انجام وارون عملیات جایگذاری ،بازیابی کرده و

این تبدیل ها با تجزیه های ماتریس تا به امروز معرفی گردیـده

به تصویر نشان میرسیم و در واقع به صحت مالکیت یا عـدم

است که نتایج متفاوتی را در بردارنـد .روش پیشـنهادی مـا در

مالکیت شخص مدعی آن اثر پی میبریم .در این مقاله ،هدم،

این مقاله ،روشی کامال مبتنی بر تجزیه مـاتریس اسـت .نتـایج

نشاندن تصویر نشان در تصویر میزبـان اسـت بـه نحـوی کـه

حاصل شده ،دال بر برتری تجزیه هسـنبرگ نسـبت بـه سـایر

تصویر نشان در تصویر میزبان قابل رؤیت نباشد .در نتیجـه در
تالش هستیم که با انجام تجزیههای مختلف ماتریس متناظر با

تجزیهها ،در این روش است.

تصاویر و انتخاب ماتریس مناسب حاصل از تجزیهها ،به دقت
بصری باالتر دست یابیم .در بخش  ،1به ذکـر تاریخچـه ای از
 نوع مقاله :پژوهشی

فعالیــتهــای پژوهشــی انجــام شــده در حــوزه نشــاننگــاری

* نویسنده مسئول
پست(های) الکترونیک( m.mohammadi@khu.ac.ir :محمدی)
( fatemehnejati25@gmail.comنجاتی)
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می پردازیم .در بخش  ،۳تجزیه ماتریس و انـواع متـداول آن را

یک روش نشان نگاری شکننده بر اساس پیکسلهـای تصـویر

یادآوری می کنیم .بخـش  4را بـه معرفـی روش پیشـنهادی در

پیشنهاد کردهاند .با محاسبه ی ماتریس منفرد چپ و راسـت در

قالــب دو مرحلــه جایگــذاری و بازیــابی و همچنــین بیــان

 ،SVDدریافتند که ضرب ماتریسـی بـین سـتون اول مـاتریس

دادیم .نتایج عـددی حاصـل از

منفرد چپ و تغییرات سـتون اول مـاتریس منفـرد راسـت بـا

اعمال روش پیشنهادی بر روی تصاویر خاکستری موجـود در

ویژگــیهــای بافــت تصــویر ارتبــاط تنگــاتنگی دارد .ژو و

مجموعه دادههای  USC-SIPIرا در بخش  5ارئه مـیکنـیم .در

همکارانش یک روش نشاننگاری مقاوم با اسـتفاده از ،DWT

الگوریتمهای متناظر اختصا

1

این بخش به برتری محسوس تجزیه هسنبرگی نسبت به سـایر

تبدیل کسینوسی گسسته ( (DCTو  SVDارائه دادهاند ] .[4در

تجزیهها ،همچنین بهبود  11درصدی پارامتر  1PSNRو برابری

روش آنها ،در ابتدا  DCTبر تصویر اصلی اعمال میگـردد .بـا

پارامتر  1SSIMروش پیشنهادی ،در مقایسه با دقینترین مقادیر

انتخاب زیرباند مناسب از میان چهـار زیربانـد حاصـل شـده،

این پارامترها در روشهای موجود رسیدیم.

 DCTبر آن زیرباند اعمال می گردد کـه حاصـل آن ،مـاتریس
 8DCCاست .سپس  SVDبر این ماتریس اعمال می شود و در

 .۲پیشینهی پژوهش

نهایت ماتریس نشان ،در ماتریسهـای حاصـل از  SVDقـرار

همانطور که قبال بیان کردیم ،یکی از روشهای حفظ اثر مالک

داده می شود .در ] ،[5سو و همکارانش یک روش نشاننگاری
9

در دادههای با اهمیت ،نشـاننگـاری اسـت .امـروزه برخـی از

تصویر رنگی با استفاده از تجزیه باالهسنبرگ مـاتریس ارائـه

تحقیقات نشاننگاری با استفاده از تجزیهی ماتریسها پیریزی

داده اند .آن ها ،به منظور باال بردن امنیت از تبدیل آرنولـد و بـه
11

شده اند .به عنوان مثـال ،انصـاری و همکـارانش در ] ،[1یـک

منظور مقاومت بیشتر از  MDاسـتفاده کـردهانـد .بـه منظـور

روش نشاننگاری شکننده ارایه دادهاند .در این روش ،در ابتدا،

نشاندن تصویر نشان ،اطالعات نشـان رمـز شـده در بیشـترین

تصویر میزبان به چهار بلوک  4×4تقسیم میشود ،سپس تجزیه

مؤلفــهی انــرژی مــاتریس هســنبرگ قــرار مــیگیــرد .ســو و

مقادیر منفرد ( ۳)SVDبر هر بلوک ،اعمـال شـده و ترانهـادهی

همکارانش در ] ،[1یک روش نشاننگاری تصویر رنگی را بـا

ماتریس تکین در ساختن بیت هـای  4TLمـورد اسـتفاده قـرار

استفاده از تجزیه  QRارائه داده اند .در این روش هر دو تصویر

میگیرد .تنکار و همکارانش یک روش نشاننگاری با اسـتفاده

میزبان و نشان ،تصاویر رنگی هستند که در آن ،تصویر میزبـان

از تبدیل موجک گسسته ( 5)DWTو  SVDارائـه دادهانـد ].[1

 14بیتی ،به بلوکهای پیکسـل  ۳×۳تقسـیم مـیشـود .سـپس

در این روش ،به منظور دستیابی به زیرباندهای مختلفDWT ،

تجزیه  QRبر هر بلوک اعمال میگردد .سپس تصویر  14بیتی

بر تصویر پزشکی مربوطه اعمال مـی گـردد .سـپس  SVDبـر

نشان ،که تصویری رنگـی اسـت ،را بـا اصـالح ارتبـاط بـین

زیرباند  1LLاعمال می گردد .با در نظر گرفتن مـاتریس منفـرد

ضریب دومین سطر از اولین ستون و ضریب سـومین سـطر از

چپ ،جفت مقادیری حاصل میشود .به منظور قرار دادن یـک

اولین ستون ماتریس متعامد  ،Qدر تصویر رنگی میزبـان قـرار

بیت از تصویر نشان ،این مقـادیر بـا اسـتفاده از یـک آسـتانه،

می دهند .در ] ،[1سو و همکـارانش یـک روش نشـاننگـاری

اصالح میگردد و با انتخـاب مناسـب آسـتانه ،بـه یـک روش

تصویر رنگی با استفاده از تجزیه تقریبی شور بر اساس طیـف

نشاننگاری مقاوم دست یافتهاند .در ] ،[۳ژانـگ و همکـارانش

فضایی پیشنهاد داده اند .این روش دارای پیچیـدگی محاسـباتی
پایین و مقاومت باال است .در ابتـدا بـزرگتـرین مقـدار ویـژه

1

Peak Signal to Noise Ratio
Structural Similarity
3
Singular Value Decomposition
4
Tamper Localization
5
Discrete Wavelet Transform
6
Low-Low frequency
2

7

Discrete Cosine Transform
Discrete Cosine Coefficient
9
Upper Hessenberg Decomposition
10
Message-Digest Algorithm
8
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تقریبی مربوط به تجزیه شور محاسبه مـیگـردد ،سـپس از آن

فرستنده افزایش یابد .این روش ،مبتنی بر تقسـیم تصـاویر بـه

برای نشاندن تصویر نشان در تصویر میزبان استفاده مـیکننـد.

برخی بلوکهای متوالی متشکل از دو پیکسل اسـت .در ]،[15

در ] ،[8سینگ و همکارانش یک روش نشاننگاری مقـاوم بـا

شاه بهرامی و همکارانش نیز به تشـخیص جعـل کپـی-انتقـال

استفاده از  DCT ،SVDو  DWTبه منظور حفاظت حن مالـک

براساس ویژگیهـای ترکیبـی پرداختنـد .همچنـین مهرنهـاد و

پیشنهاد کردند .تصویر نشان خاکستری به دو بخش ()MSBs

1

همکارانش در ] ،[11روشی برای رمزنگاری تصویر بـه کمـک

و ( 1)LSBsتقسیم می شود DCT .مربوط بـه هـر ضـریب ،در
بخش مرکزی مقدار تکین هـر بلـوک  4×4حاصـل از تبـدیل
موجک مربوط بـه تصـویر میزبـان قـرار مـیگیـرد .سـینگ و

اتوماتای سلولی ترکیبی ارائه دادند.

 .3تجزیهی ماتریس

همکارانش در ] ،[9یک روش نشان نگاری با استفاده از تجزیه

جبرخطی در علوم مختلف کاربردهای فراوانـی دارد .یکـی از

 QRو  DCTارائه دادند .در ابتدا هر دو تصویر میزبان و نشـان

کاربردهای آن در علوم کامپیوتر ،به ویژه پردازش تصویر است.

به بلوکهای غیرهمپوشان تقسیم میشوند ،سپس  DCTبر هـر

کار کردن با ماتریسهای متناظر با تصویر کمک شایانی به علم

بلوک اعمـال مـیشـود و در پایـان تجزیـه  QRبـر تبـدیالت

پردازش تصویر می کند .هر تصویر در محیط متلب بیانگر یک

بلوکها اعمال میگردد .در ] ،[11سوالمی و همکـارانش یـک

ماتریس است .پیشتر گفتیم درایههای این ماتریسها اعـدادی

روش نشان نگاری بر اساس تجزیه شور ارائه دادهانـد .اسـتفاده

بین  1تا  155است .تجزیهی این ماتریسها میتواننـد اهـدام

از این تجزیه ،کاهش انحرام و افزایش غیرقابل مشاهده بودن

مختلفی را برآورده سازند .در این مقالـه بـه مقایسـه عملکـرد

را بــه همــراه دارد .در ] ،[11لــی و همکــارانش یــک روش

چهار تجزیهی مقادیر تکین ( ،QR ،)SVDهسنبرگ ،و شور در

نشاننگاری نوین پیشنهاد دادهاند که در آن ،از  ،DWTتجزیـه

روش پیشنهادی می پردازیم .در ایـن بخـش ،ابتـدا ایـن چهـار

هسنبرگ ،و  SVDاستفاده شده است .در ابتدا تصـویر میزبـان

تجزیه را معرفی کرده و در ادامه توضیح میدهیم نشاندن یـک

با استفاده از  DWTبه تعـدادی زیربانـد تبـدیل مـی شـود .بـا

تصویر در تصویر دیگر با استفاده از هر یک از این تجزیـههـا

انتخاب زیرباند مناسب ،تجزیه هسنبرگ بر آن زیربانـد اعمـال

چگونه انجام میشود.

می گردد و تصویر نشان نیز به صورت مشابه مورد  SVDقـرار

تجزیه مقـادیر تکـین ( :)SVDبـه ازای مـاتریس

می گیرد .با استفاده از فاکتور مقیاسی ،تصویر میزبان در تصویر

مـــاتریس متعامـــد

نشان قرار میگیـرد .آنهـا ،بـه منظـور یـافتن بهتـرین فـاکتور

بهطوری که

مقیاسی ،از الگوریتم بهینهسازی  Fruit Flyاسـتفاده کـردهانـد.
نجاتی و همکارانش در ] ،[11یک روش نشاننگاری شـکننده
بر اساس تبدیل فوریه و تجزیه  QRارائه دادنـد .کـاربرد ایـن
روش در تایید صحت تصاویر بـا اهمیـت ،همچـون تصـاویر
پزشکی و نظامی در مقابل هرگونه حملـه احتمـالی اسـت .در
] ،[14خدایی و همکارانش یک روش جدید پنهان سـازی داده
انطباقی با ظرفیت بزرگ جاسازی داده برای تصاویر در مقیاس
خاکسری ارائه داده اند تـا امنیـت ارسـال پیـام بـین گیرنـده و

Most Significant Bits
Least Significant Bits

1
2

و
]

()1
و]

[

ناصفر ماتریس

،
وجـــود دارد

[

مقـادیر تکـین

 ،که در آن،
هستند.

یک ماتریس باشـد ،.تجزیـه QR

تجزیه  :QRاگر
ایــن مــاتریس ،بــه صــورت
ماتریســی متعامــد و

اســت کــه در آن،
ماتریســی بــاالمثلثی

است.
تجزیه هسنبرگ :تجزیـهی هسـنبرگ مـاتریس
صورت

است که در آن

بـه
ماتریسـی
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ماتریسی باال هسنبرگ است.

متعامد و

تجزیه شور :تجزیهی شور ماتریس

نیز به صـورت

است که در آن مـاتریس
یکانی و

 .4.1.1نشاندن تصویر با استفاده از تجزیهی QR

ماتریسـی

ماتریسی باال مثلثی است.

 .4روش پیشنهادی مبتنی بر تجزیه ماتریسی
روش پیشنهادی دارای دو بخش است .در بخش اول ،نحـوهی

تصویر میزبان و نشان را با استفاده از تجزیه  QRتجزیه کرده،
به ماتریس های باالمثلثی

تجزیه ،ماتریس باالمثلثی  ،ماتریس مورد نظـر جهـت تغییـر
خواهد بود .با اعمال تجزیهی  QRبر دو تصویر نشان و میزبان،
چهار ماتریس به شرح زیر ایجاد میشود:
)1

نشاندن تصویر نشان در تصویر میزبان ،با استفاده از هریک از
چهار تجزیه ،توضـیح داده مـی شـود .در بخـش دوم ،نحـوهی

و متعامد

دست می یابیم .در این

و

ماتریسهای حاصل از تجزیهی ماتریس متناظر

با تصویر نشان،
)1

بازیابی تصویر نشان توضیح داده میشـود کـه ایـن مرحلـه در

و

ماتریس های حاصل از تجزیه ی ماتریس متناظر

با تصویر میزبان.

نشاننگاری امری مهم تلقی میشود .به منظـور نشـاننگـاری،

در میان دو ماتریس حاصل شده در تجزیهی  ،QRمـاتریس

پس از تجزیههای ماتریس هر دو تصویر ،در میان ماتریسهای

دارای مؤلفههای ناصفر کمتری است .در نتیجه تغییـر مـاتریس

حاصل شده ،ماتریسی را برای تغییر و نشاندن مـاتریس نشـان

منجر به تغییرات کمتری در ماتریس متناظر با تصویر اصلی

انتخاب می کنیم که دارای مؤلفههای صفر بیشتری باشد کـه بـا

حاصـل از

تغییر در مؤلفهها ،تغییر زیادی در کل ماتریس ایجاد نشود.

 .4.1قرار دادن تصویر نشان در تصویر میزبان
هدم از این بخش ،نشاندن تصویر نشان در یک تصویر دیگـر
است .بدین منظور ،ابتدا ماتریس متنـاظر بـا تصـاویر نشـان و
میزبان را تجزیه می کنیم ،سپس با انتخاب تنکتـرین مـاتریس
در میان ماتریسهای حاصل شـده،

برابـر مـاتریس منتخـب

مربوط به تصویر نشان را به ماتریس منتخب مربوط به تصـویر
میزبان میافزاییم .این تغییر نباید بزرگ و چشمگیر باشد ،زیرا
تغییرات زیاد در مؤلفههـای مـاتریس میزبـان منجـر بـه تغییـر
بصری تصویر شده و عمل نشاندن قابـل رؤیـت مـیشـود .در
نتیجه

باید به گونه ای انتخاب شود که کـارایی روش در هـر

دو مرحله جایگذاری و بازیابی تضمین شود ،یعنی جایگذاری
قابل تشخیص نباشد و بازیابی به درستی انجام شـود .در ایـن
مقاله با برقراری موازنه در مقادیر  PSNRمراحل جایگذاری و
بازیابی ،مقـدار
گردید.

بـه عنـوان مقـدار بهینـه انتخـاب

میشود .با افزودن ضـریب مناسـبی از مـاتریس
تصویر نشان ،به ماتریس

حاصل از تصویر میزبـان اثـری از

تصویر نشان را در تصویر میزبان قرار میدهیم ،و بـه مـاتریس
باالمثلثی نظیر ماتریس میزبان تغییریافته مطـابن بـا رابطـه ()1
میرسیم .سپس همانند رابطه ( ،)۳با ضرب ماتریس
با ماتریس میزبان در

متنـاظر

به ماتریس نشانشده میرسیم.

()1
()۳
اگر میزان تغییرات مناسب و اندک باشد ،با چشم قابل مشاهده
نخواهد بود و تصویر نشان به عنوان ردی از مالـک در تصـویر
میزبان مخفی میشود.
 .4.1.۲نشاندن تصویر با استفاده از SVD

با اعمال  SVDبـر دو تصـویر نشـان و میزبـان ،بـه ازای هـر
تصویر سه ماتریس حاصل می شود که یکی از آنهـا مـاتریس
قطری شامل مقادیر تکین ماتریس اصلی و دو مـاتریس دیگـر
ماتریس های یکانی هستند .تغییر باید برروی مـاتریس قطـری
انجام شود ،زیرا دارای مؤلفه های صفر بیشتری است .با اعمال
تجزیهی  SVDبر دو تصویر نشان و میزبان شش مـاتریس بـه
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شرح زیر ایجاد میشود:
)1

،

و

)1

ماتریسهای حاصل از تجزیهی تصویر

میزبان،
)1

،

متناظر با تصویر میزبان،

ماتریسهای حاصل از تجزیهی تصویر

نشان.
ماتریس

و

)1
و

به ترتیب ماتریسهای متعامد و باالهسنبرگ
به ترتیب ماتریسهای متعامد و باالهسنبرگ

و

متناظر با تصویر نشان.
همانند مورد قبل ،به منظور نشـاندن تصـویر نشـان در تصـویر

ماتریس قطری متناظر با تصـویر میزبـان و مـورد

میزبان ،ضریبی از ماتریس باالهسنبرگ متناظر با تصویر نشـان

مـاتریس

را به ماتریس باالهسنبرگ تصویر میزبان ،مطابن بـا رابطـه ()1

قطری متناظر با تصویر نشان ،به منظـور افـزودن بـه مـاتریس

میافزایی م تا اثری از تصویر نشان در تصویر میزبـان قـرار داده

قطری مربوط به تصویر میزبان است .افـزدون ضـریبی از ایـن

شود .این عملیات در رابطه ( )1نمایش داده شده است.

نظر به منظور تغییـر اسـت .همچنـین مـاتریس

ماتریس به ماتریس قطری

در رابطه ی ( )4نشان داده شده

()1

است.

()1

()4

ماتریس

ماتریسی باالهسنبرگ اسـت کـه بـا ضـرب آن در

()5

ماتریس

 ،در رابطه ( ،)1ماتریسی حاصل میشود که

و

با در نظر گرفتن رابطه ( )5در مییابیم که بـا ضـرب مـاتریس

نزدیک به ماتریس متناظر با تصویر میزبان اسـت .بـا انتخـاب

قطری حاصل شده ،در ماتریس های یکانی متنـاظر بـا تصـویر

مقدار مناسب ضریب  ،این تصویر از لحاظ بصری به تصویر

میزبان ،ماتریسی ایجاد می شود که اندکی با ماتریس متناظر بـا

میزبان نزدیک خواهد بود و نشانی از مالک اثر به سهولت قابل

تصویر میزبان متفاوت است و حاوی نشـان مالـک اسـت .بـا

تشخیص نیست.

انتخاب مقدار مناسـب ضـریب

تغییـرات بـا مشـاهده قابـل

تشخیص نخواهد بود.
 .4.1.3نشاندن تصویر نشان با استفاده از تجزیهی هسنبرگ

 .4.1.4نشاندن تصویر نشان با استفاده از تجزیه شور
به منظور نشاندن تصویر نشان در تصویر میزبان بـا اسـتفاده از
این تجزیه ،مانند موارد فوق دو ماتریس حاصل مـی شـود کـه

نشاندن تصویر نشان با استفاده از این نوع تجزیه همانند موارد

یکی ماتریسی باالمثلثی و دیگری ماتریسی یکانی است .در این

باال است .در این تجزیه ،هر کدام از مـاتریسهـای متنـاظر بـا

تجزیه نیز ،ما به منظـور قـرار دادن تصـویر نشـان در تصـویر

تصویر میزبان و نشان به دو ماتریس تجزیه می شوند .در میـان

میزبان ،ماتریس متناظر با هردو تصویر را تجزیه کرده و سپس

ماتریس های ایجاد شده ،بایـد مـاتریس باالهسـنبرگ را بـرای

به تغییر ماتریس باالمثلثی حاصل شده میپـردازیم .بـا اعمـال

تغییر انتخاب کنیم ،زیرا این ماتریس مؤلفه های صفر زیادتری

تجزیه ی شور بر تصاویر میزبـان و نشـان مـاتریسهـای زیـر

دارد .با تغییر ماتریس باالهسنبرگ متناظر با تصویر میزبـان بـا

حاصل میشود.

استفاده از ماتریس باالهسنبرگ متناظر با تصویر نشان ،اثری از

)1

ماتریس نشان را در ماتریس میزبان قرار مـیدهـیم و بـه ایـن
ترتیب اثر مالک در تصویر ارسالی حفظ مـی شـود .بـا اعمـال
تجزیه ی هسنبرگ بر تصاویر میزبان و نشان ماتریسهای زیـر
حاصل میشود.

و

ماتریسهای تجزیه شده حاصل از تصویر

میزبان،
و

)1

ماتریسهای تجزیه شده حاصل از تصویر

نشان.
ماتریس

ماتریس باالمثلثی مورد نظر به منظور تغییر اسـت.

با تغییر ماتریس باالمثلثی متناظر بـا تصـویر میزبـان و ضـرب
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ماتریس حاصل در ماتریس

متناظر با تصویر میزبان به شکل

زیر ،نشاندن انجام می شود .این عملیـات در روابـط ( )8و ()9
نمایش داده شدهاند.

 .4.3الگوریتمهای روش پیشنهادی مبتنی برتجزیه QR

در الگوریتم ( ،)1شبه کد مربوط به الگوریتم نشـاندن تصـویر
نشان در تصویر میزبان بیان شده است.

()8

الگوریتم ( :)1نشاندن تصویر

()9

ورودی :تصاویر میزبان و نشان ،ضریب ثابت

.

 .4.۲بازیابی تصویر نشان مربوط به تجزیهی QR

خروجی :تصویر نشان شده

در این بخش به معرفی یکی از مراحل مهـم نشـاننگـاری بـا

 .1تجزیــه  QRرا بــر تصــوبر میزبــان اعمــال کنیــد و

.

عنوان بازیابی تصویر نشان از تصویر نشـانشـده مـیپـردازیم.

ماتریسهای حاصل را

روش صحیح نشان نگاری ،روشی اسـت کـه نشـاندن تصـویر

 .1تجزیــه  QRرا بــر تصــوبر نشــان اعمــال کنیــد و

نشان و ب ازیابی آن به درستی انجام شـود .بـه منظـور بازیـابی،

ماتریسهای حاصل را

بایستی وارون عملیات فوق انجام شـود تـا بـه تصـویر نشـان

 .۳قرار دهید

دست یابیم.

 .4قرار دهید

بنامید.

و

بنامید.

و
.
.

در مرحله ی اول ،بایستی تصـویر نشـانشـده را بـا اسـتفاده از

در الگوریتم ( ،)1شبه کد مربوط به الگـوریتم بازیـابی تصـویر

تجزیه  QRتجزیه کرده تا به مـاتریسهـای تشـکیلدهنـده آن،

نشان از تصویر نشانشده ذکر شده است.

دست یـابیم .فـرک کنـیم دو مـاتریس

و

دو مـاتریس

تجزیه شده متناظر با تصویر نشانشده باشد .هدم مـا در ایـن
مربوط به تصویر نشان اسـت کـه بـا

مرحله ،یافتن ماتریس

توجه به رابطه ( ،)11با اعمـال وارون عملیـات قبـل و بـا بـه
کارگیری ماتریس

حاصل از تجزیه تصـویر نشـان شـده ،بـه

دست میآید .سپس این ماتریس را مطابن بـا رابطـه ( ،)11در
ماتریس

مربوط به تصویر نشان ضرب می کنـیم تـا تصـویر

نشان بازسازی شود.
()11

)

(

()11
بازیابی تصویر نشان برای تمام تجزیه ها ،به همین روش انجام
می شود .فقط کافی اسـت مـاتریس تصـویر نشـان شـده را بـا
تجزیه ی مورد نظر تجزیـه کـرده ،سـپس مـاتریس مربـوط بـه
تصویر نشان را از درون ماتریس مربوطـهی حاصـل از تجزیـه
بیرون بکشیم و تصویر را بازسازی کنیم .در ادامه شبه کـدهای
نشاندن تصویر نشان و بازیابی تصویر را برای روش پیشنهادی
مبتنی بر تجزیه  QRدر زیر ارائه میکنیم .الگوریتمهـای مبتنـی
بر سایر تجزیهها نیز به طور مشابه میباشد.

الگوریتم ( :)۲بازیابی تصویر

ورودی :تصویر نشانشده .

خروجی :تصویر نشان .
 .1تجزیه  QRرا بر تصویر نشان شـده  Sاعمـال کنیـد و
ماتریسهای حاصل را
 .1قرار دهید )

 .۳قرار دهید

و

بنامید.

(

.

.

 .5نتایج تجربی
در ایـن بخـش بـه ارائـه نتـایج حاصـل از پیـادهســازی روش
پیشـنهادی بــر روی مجموعـه دادههــای  ،[1۳] USC-SIPIدر
محیط متلب میپردازیم .ابتدا با انجام پیشپـردازشهـای الزم،
تصــاویر بــه صــورت ســیاه و ســفید و در ابعــاد 511×511
درآمده اند .در این مقاله ،کارایی روش بـا اسـتفاده از دو مؤلفـه
 PSNRو  SSIMمورد ارزیابی قرار گرفته است که هرچه ایـن
دو مؤلفه مقادیر بزرگتری اتخاذ کنند ،بیانگر باالتربودن کیفیت
بصری تصویر است PSNR .به صورت زیر محاسبه میشود:
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تمام آزمایش ها را با به کارگیری این تصویر ،به عنوان تصـویر

()11
ورودی این تابع ،دو تصویر و خروجی آن ،عددی بین صفر تا

میزبان و تصویر فلفل به عنوان تصویر نشان انجام خواهیم داد.

صد است .در تعریـف ایـن معیـار RMSE ،بـه صـورت زیـر
تعریف میشود:
(∑ ∑

)

()1۳

√

(الف) لنا
اسـت.

که در آن ،اندازهی تصاویر برابر بـا

(ب) میمون

(پ) ام_11

و

نیز به ترتیب ،نشان دهنده ی شدت نـور در پیکسـل ) (ام در
تصاویر میزبان و نشان هستند .همچنین مؤلفهی  SSIMبین دو
که این دو پنجره ،به ترتیب متناظر با پنجرههای

پنجرهی و

موجود در تصاویر نشان قبل و بعد از نشاننگاری هسـتند ،بـه
صورت زیر تعریف میشود:
()14

)

()
()

)

در این تعریف،
در پنجرهی

و

و

(
(

) ,

(

به ترتیب ،برابر با میانگین شدت نور

هستند .همچنین

و

به ترتیـب برابـر

بـا واریـانس شـدت نـور در پنجـرههـای و هســتند.
واریانس شدت نور بین دو پنجرهی
صورت )

در آن

(

،

(

و )

و

و

است .دو متغیر بـه
به دست میآیند کـه
اســـت .شـــش

(ت) خانه

(ث) قاین یادبانی

(ج) فلفل

شکل(( :)1الف) تا (ث) تصاویر میزبان (ج) تصویر نشان.
جدول ( :)1مقدار PSNR

روش پیشنهادی مبتنی بر تجزیهی ماتریسی

هسنبرگ با به کارگیری تصاویر میزبان مختلف.
نام تصاویر

مقدار

PSNR

در مرحله

پوششی

جایگذاری

بازیابی

لنا

51/۳5

۳1/۳1

میمون

51/14

41/41

ام_11

51/۳1

۳1/19

خانه

51/11

1/15

قاین بادبانی

51/۳1

1/11

تصویر استفاده شده در این مقاله ،تصاویر موجود در شکل ()1

در ادامه به بررسی نتایج حاصل از اعمال روش پیشـنهادی بـا

هستند .در این مقاله ،تصویر فلفل بـه عنـوان تصـویر نشـان و

تجزیه های مختلف ماتریس می پردازیم .در شـکل ( ،)1همـان

سایر تصاویر به عنوان کاندید تصاویر میزبان مورد استفاده قرار

طور که مشاهده می کنید ،در سـطراول ،تصـویر اول از سـمت

گرفته اند .در امر نشان نگاری ،انتخاب تصویر پوششی (میزبان)

راست ،تصویر اصلی میزبان ،بدون قـرار دادن نشـان و مـابقی

امری مهم تلقی می شود و بایستی تصویری انتخـاب شـود کـه

تصاویر ،تصاویر میزبان حاوی نشان با استفاده از تجزیـههـای

بهترین نتیجه را در بر داشته باشد .ابتدا با به کارگیری تجزیهی

مختلف هستند .با مشاهدهی این تصاویر ،درمییابیم که تصویر

هسنبرگ در این روش ،آزمـایشهـا را بـر روی پـنج تصـویر

نشان با کیفیت بصری باال در تصویر میزبان مخفی شده اسـت،

میزبان موجود در شـکل ( )1بـا در نظـر گـرفتن

به صورتی که تصویر نشان قابل مشاهده نیست .همچنین با در

انجام دادهایم .نتیجه این آزمایشهـا در جـدول ( )1نشـان داده

نظر گرفتن آلفا برابر با  ،1/115مقـادیر  PSNRو  SSIMروش

شده است .با مشاهدهی جدول ( )1درمی یابیم که تصویر لنا به

پیشنهادی با اعمال تجزیه هـای مختلـف ماتریسـی در مرحلـه

عنوان بهترین تصویر میزبان عمل میکند .در نتیجه ،این تصویر

جایگذاری در جدول ( )1گزارش شده است .با توجه به نتایج

را به عنوان تصویر میزبان نهایی انتخاب کـرده و از ایـن پـس،

جــدول ( ،)1بیشــترین مقــدار  PSNRدر مرحلــه جایگــذاری،
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مربوط بـه تجزیـه ی هسـنبرگ اسـت (بـا اخـتالم کـم) .بـا

جایگذاری ،دارای  PSNRمناسبی است ،امـا همـانطور کـه در

مقایسه ی مقدار  SSIMدر این چهار تجزیـه ،بیشـترین مقـدار

شکل ( )1مشاهده می شود ،در بازیابی دچار مشکل میشـود و

مربوط بـه  SVDاسـت .بـا ایـن حـال ،مقـدار ایـن مؤلفـه در

تصویر نشان به درستی ،بازیابی نمی شود که این مساله ضـعف

تجزیه ی هسنبرگ نیز از دقت قابل مالحظهای برخوردار اسـت

بزرگی محسوب میشود .در نتیجه این تجزیه ،نمیتواند تجزیه

و می توان این تجزیه را به عنوان یک تجزیهی مناسب در ایـن

مناسبی در نظر گرفته شود .در ادامه با توجه به برتـری تجزیـه

روش در نظــر گرفــت .تجزیــهی شــور نیــز در مرحلــهی

هسنبرگ ،تنها از این تجزیه استفاده میکنیم.

تصویر اصلی

تجزیه

تجزیه هسنبرگ

QR

SVD

تجزیه شور

شکل( :)۲تصاویر میزبان و نشان ،قبل و بعد از جایگذاری و بازیابی
جدول ( :)۲مقدار  PSNRو  SSIMروش پیشنهادی مبتنی بر تجزیهی

مقدار  PSNRنیز افزایش می یابد .در نتیجـه بـه منظـور یـافتن

ماتریسی مربوط به تجزیههای مختلف در مرحله جایگذاری.

بهترین مقدار آلفا ،بایسـتی موازنـهای برقـرار کـرد کـه هـر دو

نام تجزیه

مقدار

PSNR

مقدار

SSIM

SVD

51/1114

1/9998

QR

51/9114

1/9985

هسنبرگ

51/۳551

1/9994

شور

49/9811

1/9959

مرحله دارای مقدار کـافی  PSNRباشـند .بـا در نظـر گـرفتن
نمودار درمییابیم که آلفا برابر با  ،1/115مقـدار بهینـه خواهـد
بود.
از طرفی انتخاب انـدازه ی تصـاویر ،یکـی از عوامـل مـوثر در

با در نظر گرفتن الگوریتم های جایگذاری و بازیـابی در روش

کیفیـت روش در دو مرحلـهی جایگـذاری و بازیـابی تصـویر

پیشنهادی در می یابیم که مقدار مؤلفـهی آلفـا یکـی از عوامـل

است ،به این معنا که اندازهی تصاویر باید بـه نحـوی انتخـاب

تاثیرگــذار در کیفیــت ایــن روش اســت .ایــن مؤلفــه بایســتی

گردد که در هر دو مرحله ،روش به خوبی عمل کنـد و مقـدار

به گونه ای انتخاب شـود کـه کـارایی روش در هـر دو مرحلـه

مؤلفهی  PSNRدارای مقداری مطلوب باشد .مقایسـهی مقـدار

جایگذاری و بازیابی تضمین شود ،بهگونـه ای کـه جایگـذاری
قابل تشخیص نباشد و بازیابی به درستی انجام شود .با در نظر

ایــن مؤلفــه در چهــار انــدازهی ، 151×151 ، 118×118

 511×511و  1114×1114در شـکل ( )4نمـایش داده شــده

لـه ی جایگـذاری بـا
گرفتن شکل ( ،)۳درمی یابیم کـه در مرح 

است .با توجه بـه ایـن شـکل ،در مـییـابیم کـه در مرحلـهی

افزایش مقدار آلفا مقدار  PSNRکاهش مییابد .از طرم دیگر،

جایگذاری ،با افزایش اندازه ی تصاویر ،مقدار مؤلفـهی PSNR

در مرحله بازیابی بین مقادیر دو مؤلفهی آلفا و  PSNRرابطهی

با شیب بسیار مالیمی افزایش می یابد .از طرم دیگـر ،مقـدار

مستقیم وجود دارد .به این معنا که هرچـه آلفـا افـزایش یابـد،

این مؤلفه در مرحله بازیـابی ،بـا افـزایش انـدازه تصـاویر ،بـه
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سرعت کاهش می یابد .در نتیجـه ،انـدازه ی تصـاویر بایـد بـه

پیشنهادی با تجزیـه هسـنبرگ را بـا نتـایج برخـی از مقـاالت

گونه ای انتخاب گردد که با برقراری این موازنـه ،روش در هـر

سالهای اخیـر ،کـه آزمـایشهـای خـود را بـر روی تصـاویر

دو مرحلهی جایگذاری و بازیابی به صورت مطلوب عمل کند.

خاکستری انجام دادهاند ،مقایسـه مـیکنـیم .بـر اسـاس نتـایج

بنابراین بـا توجـه بـه شـکل ( ،)4انـدازهی مطلـوب در روش

جدول ( ،)۳مقدار  PSNRروش پیشنهادی مبتنی بـر تجزیـهی

پیشنهادی مبتنی بر تجزیهی ماتریس 511×511 ،است .الزم به

ماتریسی هسنبرگ ،برابر بـا  51/۳5اسـت .همچنـین براسـاس

ذکــر اســت کــه هرچنــد مقــادیر مؤلفــهی  PSNRدر مرحلــه

آزمایشهای انجام شده در این مقاله ،مقـدار  SSIMبرابـر بـا

جایگذاری به ازای اندازه های مختلف ،اندکی تفاوت دارد ،امـا

 1/9994است ،که این مقدار به عدد یک بسیار نزدیک است و

این تفاوت کم نیز در مقایسه با سایر مقاالت از اهمیت بـاالیی

به برتری روش پیشنهادی اشاره دارد.

برخوردار است و بایستی مورد توجه قرار گیرد .لذا ،مـا ملـزم

در حالی که احمـدی و همکـارانش در ] [15بـا بـه کـارگیری

به انتخاب اندازه ای هستیم که در هـر دو مرحلـه بـه صـورت

تبدیالت هیبریدی تجزیه مقدار تکین 1روشی پیشـنهاد دادهانـد

مطلوب عمل کند.

که مقدار  PSNRحاصل از این روش برابر با  4۳/۳1است .در
] ،[11روی و همکارانش نیز روشی مبتنی بر تبدیل کسینوسی
گسسته و تجزیه مقدار تکین ارائه داده انـد کـه مقـادیر PSNR

حاصل از این روش نیز برابر بـا  51/51اسـت .ایـن مقـدار از
دقت به مقدار  PSNRروش پیشنهادی نزدیک است اما باز هم
به برتری روش پیشنهادی مبتنی بر تجزیه ی ماتریسی هسنبرگ
تاکید دارد .همچنین در ] ،[11لی و همکارانش روشـی مبتنـی
بر شبکه عصبی با به کارگیری تبدیل کسینوسی گسسـته ارائـه
دادند .مقدار  PSNRحاصل از این روش نیـز برابـر بـا 48/41
شکل( :)3مقایسه مقادیر  PSNRبه ازای آلفاهای مختلف در دو مرحله
جایگذاری و بازیابی.

گزارش شده است .همچنین مقـدار مؤلفـهی  SSIMگـزارش
نشده است .روش ارائه شده توسط اعتماد و همکـارانش ][18
از ضرایب هادامـارد اسـتفاده کـرده اسـت .در ایـن روش نیـز
مقادیر دو مؤلفهی  PSNRو  SSIMبه ترتیب برابر با  48/99و
 1/9911است .این مقادیر بیان گر این است کـه ایـن روش از
دقت خوبی برخوردار است ،اما بـاز هـم بـا مقـادیر  PSNRو
 SSIMحاصـــل از روش پیشـــنهادی فاصـــله دارد .لـــون و
همکارانش ] [19نیز روشی مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسـته
با به کارگیری تبدیل آرنولد ارائه داده اند کـه مقـادیر  PSNRو
 SSIMایــن روش نیــز از مقــادیر  41/15و  1/9181تخطــی

شکل ( :)4مقایسهی مقدار مؤلفهی  PSNRدر اندازههای مختلف تصویر،
در دو مرحلهی جایگذاری و بازیابی.

در ادامه ،به منظور ارزیابی کارایی روش ،نتایج حاصل از روش

نمی کند .روش ارائه شده توسط ارناوان و همکارانش ] [11بـا
اعمال تبدبل کسینوسی گسسته پیشنهاد شده است کـه در ایـن
روش نیز مقدار  PSNRبرابر با  45/1۳است که باز هم فاصـله
Hybrid SVD Transforms

1
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زیادی با مقدار  PSNRحاصل از روش پیشنهادی دارد .در این

دادن تصویری دیگر در تصویر ارسالی است .برای تحقن ایـن

مقاله ،مقدار مؤلفه ی  SSIMنیز برابـر بـا  1/994اسـت کـه از

هدم ،روش های متفاوتی مانند استفاده از تبـدیالت مختلـف،

دقت باالیی برخـوردار اسـت .همچنـین در روش ارائـه شـده

تا به امروز ارائه شده است .ما در این مقاله ،روشـی مبتنـی بـر

توسط لو و همکـارانش ] ،[11کـه بـر اسـاس ترکیـب تبـدیل

تجزیه ی ماتریس متناظر با تصاویر میزبان و نشان ارائه دادهایم.

موجک و تجزیه  SVDاست ،مؤلفههـای  PSNRو  SSIMبـه

نتایج حاصل از این روش ،نشـان مـیدهـد کـه ایـن روش در

ترتیب برابر بـا  41/11و  1/9955هسـتند .همچنـین در روش

مقایسه بـا سـایر روش هـا از دقـت بصـری قابـل مالحظـهای

دیگری که مبتنی بر ضـریب همبسـتگی بـین بلـوکی اسـت و

برخوردار است .همچنین در این مقاله ،با اجرای این روش بـا

توسط کو و همکارانش ] [11ارائه شـده اسـت ،مؤلفـه PSNR

استفاده از چهار تجزیهی مقادیر تکین ،QR ،هسنبرگ ،و شور،

برابر با  41/14است .علی و همکـارانش در ] [1۳یـک روش

بیشترین کیفیت بصری مربوط به تجزیه ی هسنبرگ اسـت کـه

مبتنی بر تبدیل موجک و تجزیه مقدار تکـین از طریـن کلنـی

در هر دو مرحله ی جایگذاری و بازیابی بـه صـورت مطلـوب

زنبور عسل پیشنهاد داده اند که در آن ،مقـدار  PSNRبرابـر بـا

عمل میکند.

 49/11است که اگر چه از دقت خـوبی برخـوردار اسـت امـا

جدول ( .)3مقایسه مقادیر  PSNRو  SSIMروش پیشنهادی مبتنی بر تجزیه

همچنان از مقدار  PSNRروش پیشنهادی این مقاله کمتر است.

ماتریسی هسنبرگ با سایر روشها.

همچنین مقدار مؤلفهی  PSNRروش ارائه شده توسط زایر و

نام روش

PSNR

SSIM

همکارانش ] [14برابر با  4۳/88اسـت .ایـن روش مبتنـی بـر

تبدیالت هیبریدی تجزیه مقدار تکین ][15

4۳/۳1

1/9994

ترکیــب دو تبــدیل کسینوســی گسســته ( Discrete Cosine

تبدیل کسینوس گسسته +تجزیه مقدار تکین ][11

51/51

-----

شبکه عصبی +تبدیل کوسینوسی گسسته ][11

48/41

-----

ضرایب هادامارد ][18

48/99

1/9911

تبدیل کسینوسی گسسته  +تبدیل آرنولد ][19

41/15

1/9181

پیشنهادی با سایر روشها ،درمی یابیم که روش ارائـه شـده در

تبدیل کسینوسی گسسته ][11

45/1۳

1/994

تبدیل موجک  +تجزیه مقدار تکین ][11

41/11

1/9955

این مقاله ،در مقایسه با سایر مقاالت از مقادیر  PSNRو SSIM

ضریب همبستگی بین بلوکی ][11

41/14

----

بــاالتری برخــوردار بــوده کــه ایــن امــر بیــانگر برتــری روش

تبدیل موجک  +تجزیه مقدار تکین از طرین کلنی

پیشنهادی مبتنی بر تجزیهی ماتریسی هسنبرگ است.

زنبور عسل ][1۳

49/11

----

4۳/88

----

51/۳5

1/9994

 )Biorthogonal Transformو موجک گسسته با به کـارگیری
تجزیه مقدار تکین است.
با بررسی کلی جدول ( )۳و مقایسـه مقـادیر حاصـل از روش

تبدیل کسینوسی گسسته  +تبدیل موجک گسسته+

 .1نتیجهگیری
با توجه به پیشـرفت فراگیـر شـبکههـای مجـازی و اینترنـت،

تجزیه مقدار تکین ][14
روش پیشنهادی

اهمیت حفظ حن نشر ،بیش از پیش اهمیت پیدا کـرده اسـت.

تعارض منافع :نویسندگان اعالم می کنند که هیچ تعارض منـافعی

یکی از روشهای حفظ حن نشر در ارسال یک تصـویر ،قـرار

ندارند.

مراجع
”secure approach for telemedicine applications,
Multimedia Tools and Applications, 76(3): 36693697, 2017.
[3] Zhang Y., Wang C., Wang X., and Wang M.,
“Feature-based image watermarking algorithm using
SVD and APBT for copyright protection,” Future

[1] Ansari I.A., Pant M., and Ahn C.W., “SVD based
fragile watermarking scheme for tamper localization
and self-recovery,” International Journal of Machine
Learning and Cybernetics, 7(6): 1225-1239, 2016.
[2] Thakkar F.N. and Srivastava V.K., “A blind medical
image watermarking: DWT-SVD based robust and

751 نشاننگاری با رویکرد تجزیه ماتریسی هسنبرگ
internet, 9(2): 13, 2017.
[4] Zhou X., Zhang H., and Wang C., “A robust image
watermarking technique based on DWT, APDCBT,
and SVD,” Symmetry, 10(3): 77, 2018.
[5] Su Q. and Chen B., “A novel blind color image
watermarking using upper Hessenberg matrix,”
AEU-International Journal of Electronics and
Communications, 78: 64-71, 2017.
[6] Su Q., Wang G., Zhang X., Lv G., and Chen B.,
“An improved color image watermarking algorithm
based on QR decomposition,” Multimedia Tools
and Applications, 76(1): 707-729, 2017.
[7] Su Q., Yuan Z., and Liu D., “An approximate Schur
decomposition-based spatial domain color image
watermarking method,” IEEE Access, 7: 4358-4370,
2018.
[8] Singh D. and Singh S.K., “DWT-SVD and DCT
based robust and blind watermarking scheme for
copyright protection,” Multimedia Tools and
Applications, 76(11): 13001-13024, 2017.
[9] Singh K.U., Singh V.K., and Singhal A., “Color
Image Watermarking Scheme Based on QR
Factorization and DWT with Compatibility Analysis
on Different Wavelet Filters,” Journal of Advanced
Research in Dynamical and Control Systems,
10(06): 1796-1811, 2018.
[10] Soualmi A., Alti A., Laouamer L., and Benyoucef
M., “A blind fragile based medical image
authentication using schur decomposition,” In
International Conference on Advanced Machine
Learning Technologies and Applications, (pp. 623632). Springer, Cham, 2019.

decomposition domain for copyright protection,”
Royal Society open science, 4(6): 170326, 2017.
[17] Li D., Deng L., Gupta B. B., Wang H., and Choi
C., “A novel CNN based security guaranteed image
watermarking generation scenario for smart city
applications,” Information Sciences, 479: 432-447,
2019.
[18] Etemad E., Samavi S., Soroushmehr S. R., Karimi
N., Etemad M., Shirani S., and Najarian K., “Robust
image watermarking scheme using bit-plane of
hadamard coefficients,” Multimedia Tools and
Applications, 77(2): 2033-2055, 2018.
[19] Loan N. A., Hurrah N. N., Parah S. A., Lee J. W.,
Sheikh J. A., and Bhat G. M., “Secure and robust
digital image watermarking using coefficient
differencing and chaotic encryption,” IEEE Access,
6: 19876-19897, 2018.
[20] Ernawan F. and Kabir M. N., “A robust image
watermarking technique with an optimal DCTpsychovisual threshold,” IEEE Access, 6: 2046420480, 2018.
[21] Luo Y., Li L., Liu J., Tang S., Cao L., Zhang S.,
and Cao Y., “A multi-scale image watermarking
based on integer wavelet transform and singular
value decomposition,” Expert Systems with
Applications, 168: 114272, 2021.
[22] Ko H. J., Huang C. T., Horng G., and Shiuh-Jeng
W. A. N. G., “Robust and blind image
watermarking in DCT domain using inter-block
coefficient correlation,” Information Sciences, 517:
128-147, 2020.

[11] Liu J., Huang J., Luo Y., Cao L., Yang S., Wei D.,
and Zhou R., “An optimized image watermarking
method based on HD and SVD in DWT domain,”
IEEE Access, 7: 80849-80860, 2019.

[23] Ali M., Ahn C. W., Pant M., and Siarry P., “An
image watermarking scheme in wavelet domain
with optimized compensation of singular value
decomposition via artificial bee colony,”
Information Sciences, 301: 44-60, 2015.

[12] Nejati F., Sajedi H., and Mohammadi M., “Fragile
Watermarking for Image Authentication Using QR
factorization and Fourier Transform,” In 5th
International Conference on Web Research (ICWR)
(pp. 45-49). IEEE, 2019.

[24] Zear A., Singh A. K., and Kumar P., “A proposed
secure multiple watermarking technique based on
DWT, DCT and SVD for application in medicine,”
Multimedia tools and applications, 77(4): 48634882, 2018.

[13] USC-SIPI, 1997, http://sipi.usc.edu/database.

 «ارزیابی کارایی تشخیص جعل،. هویدا ف،.] شاه بهرامی ا52[

[14] Khodaei M., Sadeghi-Bigham B., and Faez K.,
“Adaptive data hiding, using pixel-valuedifferencing and LSB substitution,” Cybernetics and
Systems, 47(8): 617-628, 2016.
[15] Ahmadi S. B. B., Zhang G., Wei S., and Boukela
L., “An intelligent and blind image watermarking
scheme based on hybrid SVD transforms using
human visual system characteristics,” The Visual
Computer, 1-25, 2020.
[16] Roy S. and Pal A. K., “An indirect watermark
hiding in discrete cosine transform–singular value

 مجله محاسبات،»انتقال تصاویر مبتنی بر بالک بندی- کپی
.1۹77 ،77-25  ص،1  شماره،7  جلد،نرم
 «ارائه روشی برای رمزنگاری،. لطیف م،.] مهرنهاد ز52[
 مجله،»تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی ترکیبی
.1۹7۹ ،21-25  ص،1  شماره،۹  جلد،محاسبات نرم

