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مقدمه
نهان نگاری واژه ای یونانی به معنی نوشته استتارشده می باشد و در واقع علم و هنر پنهان کردن ارتباط به
وسیله قرار دادن پیام در یک پوشانه است به گونه ای که کمترین تغییر قابل کشف را درآن ایجاد نماید و نتوان
وجود پیام پنهانی را در رسانه حتی به صورت احتمالی آشکار ساخت.
در برابر نهان نگاری ،دانش نهان کاوی که هنر کشف وجود ارتباط پنهان است ،قرار دارد .هدف از نهان کاوی،
تمیز دادن رسانه های حاوی اطالعات پنهان از رسانه عادی است.
اگرچه فناوری های نوین و در این مورد ،فناوری اطالعات و ارتباطات باعث دگرگونی و پیشرفت بسیار در کارها
و وظایف مختلف سازمان های دولتی و خصوصی و افراد شده است و سهولت انجام وظاایف و ارتباطات و تبادل
اطالعات را موجب شده است ،اما شاید به همین اندازه نیز باید مراقب اطالعات خصوصی و محرمانه افراد و
سازمان ها نیز بود چرا که تهدیدات امنیتی بسیاری وجود دارد که شاید قبالً یا وجود نداشتند و یا تا این حد
مهم نبودند.
پنهان نگاری در امور تجاری بسیار پرکاربرد است و در کشورهایی که متعهد به به اجرای قانون حق تکثیر
هستند ،خدمات خوبی برای صاحبان تولیدات الکترونیکی روی شبکه اینترنت ارائه نموده است .در کشور
ما در حال حاضر متاسفانه به دلیل عدم رعایت قانون ذکر شده ،شاید اهمیت کاربردی این علم زیاد مورد
توجه نباشد لیکن با پیشرفت صنعت  ITدر آینده ای نه چندان دور توجه بیشتر به آن گریزناپذیر خواهد
بود.
همچنین به لحاظ ارتباط این علم با مسائل امنیتی در برقراری ارتباطات پوشیده ،توجه ارگان ها و نهاد های ذی
ربط و ذی نفع را می طلبد و غفلت از آن زیان های جبران ناپذیری را متصور می سازد
هدف روش های نهان نگاری ،پنهان کردن اصل وجود ارتباط محرمانه به وسیله قرار دادن پیام در یک رسانه
است .این کار باید به گونه ای صورت گیرد که کمترین تغییرات قابل کشف را در آن ایجاد نماید .اگر تکنیک
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پنهان نگاری به گونه ای باشد که دیگران متوجه سوءظنی به رسانه حامل داده شوند ،آنگاه هدف این تکنیک با
شکست مواجه می شود.
نهان نگاری مانند رمزنگاری به عنوان راهکاری جهت حفظ امنیت اطالعات محسوب می شود .تفاوت اساسی
نهان نگاری و رمزنگاری را می توان در این دانست که هدف رمزنگاری مخفی نمودن اطالعات پیام است و نه
اصل وجود و یا اطالع دیگران از تبادل پیام ،اما در نهان نگاری هدف مخفی کردن هرگونه نشانه ای از وجود پیام
است.
اگرچه از تمام فرمت های دیجیتالی می توان جهت نهان نگاری استفاده نمود اما فرمت هایی برای این کار
مناسب به نظر می رسند که درجه افزونگی آنها باالتر باشد .منظور از درجه افزونگی تعداد بیت هایی است که
دقتی بیش از حد الزم را برای نمایش ،ارائه می کنند .با توجه به این نکته عکس و صوت بیشتر از سایر فرمت
ها برای این امر مورد استفاده قرار می گیرند.

پردازش تصویر دیجیتالی :
یک تصویر را می توان بصورت یک تابع دوبعدی( )x,yتعریف کرد که  x,yمختصات های مکانی است و دامنه f
در هر مختصات ( )x,yشدت یا سطح خاکستری از تصویر درآن نقطه نامیده می شود .وقتی  xو  yو مقادیر f
متناهی ،مجزا و گسسته باشند به این تصویر ،تصویر دیجیتالی می گویند .پردازش تصویر دیجیتالی به پردازش
های دیجیتالی روی تصویر دیجیتالی با استفاده از رایانه اشاره دارد .توجه کنید که تصویر دیجیتالی ترکیبی از
تعداد عنصر محدود است که هرکدام مکان و مقدار خاصی دارند .این المان ها نقاط تصویر یا پیکسل نامیده می
شوند .پیکسل واژه ای است که به طور گسترده برای مشخص کردن المان های تصویری به کار می رود.
بینایی از حس های پیشرفته ی انسان است .بنابراین شگفت آور نیست که تصاویر نقش بسیار مهم و منحصر به
فردی را در ادراک آدمی بازی می کنند .برخالف انسان ها ،که منحصر به باند مرئی طیف الکترومغناطیسی
هستند ،ماشین های تصویربردارری تقریبا تمامی طیف الکترومغناطیسی را از اشعه گاما تا امواج رادیویی گسترده
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است می پوشانند و می توانند روی تصاویری عمل کنند که منبع ایجاد آن ها برای انسان نامأنوس است .بنابراین
پردازش تصویر دیجیتالی کاربردهای گسترده و متنوعی را در بر می گیرد .گاهی پردازش تصویر عملیاتی تعریف
می شود که ورودی و خروجی آن تصویر باشد .از طرف دیگر حوزه هایی وجود دارد که مقصد نهایی آن استفاده
از رایانه ها برای تقلید حس بینایی انسان است; مثال در بینایی ماشین ،یادگیری ،استنباط ،نتی گیری و انجام
عملیات براساس ورودی های بصری انجام می شود .این حوزه ها شاخه ای از هوش مصنوعی هستند که می
خواهنداز هوش انسان تقلید کنند و در گام های اولیه ی پیشرفت قرار دارند .حوزه ی تحلیل ( که درک تصویر
نیز خوانده می شود ) بین پردازش تصویر و بینایی ماشین واقع شده است.
در زنجیره ای که پردازش تصویر در یک طرف و بینایی ماشین در طرف دیگر است ،مرزهای کامال مشخصی
وجود ندارد به هر حال یک الگوی مناسب در نظر گرفتن سه نوع پردازش کامپیوتری در این زنجیره است:
پردازش های سطح پایین ،میانی و سطح باال .پردازش های سطح پایین شامل عملیات ابتدایی پردازش تصویر
به منظور کاهش نویز ،بهبود کنتراست و تیز کردن تصویر است .در پردازش های سطح پایین ورودی و خروجی،
تصویر است .پردازش های سطح میانی ،شامل کارهایی از قبیل قطعه بندی ( تقسیم بندی تصویر به نواحی یا
عناصر ) ،توصیف عناص به فرم مناسبی برای پردازش های رایانه ها و دسته بندی ( شناسایی ) عناصر می باشد.
در پردازش های سطح میانی ورودی ،عموما تصویر می باشد اما خروجی صفات استخراج شده ای از آن تصویر
است .در نهایت پردازش های سطح باال با ایجاد حساسیت در یک مجموعه ی شناسایی شده از عناصر در ارتباط
است و در طرف دیگر زنجیره ای به انجام توابع شناختی که معموال با بینایی انسان همراه است می پردازد.
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چکیده
پنهان نگاری یکی از شاخه های مهم علم مخفی سازی اطالعات است .در این پروژه سعی شده به معرفی روش
هایی پرکاربرد از این علم پرداخته شود .برای این منظور ابتدا اصطالحات و تاریخچه ای از این علم آورده شده
است.
در ادامه انواع روش های پنهان نگاری و انواع رسانه هایی که برای این منظور مناسب هستند ،معرفی شده اند.
نهان نگاری در دو حوزه مکان و فرکانس می تواند انجام شود .برای انجام نهان نگاری در حوزه فرکانس ،باید
رسانه مورد استفاده را با کمک یکی از تبدیالت  DCT,DWT,DFTبه حوزه فرکانس برده می شود .با توجه به
مزایایی که تبدیل  DCTدارد و در متن به طور کامل توضیح داده شده است ،استفاده از این تبدیل برای نهان
نگاری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
هدف از نهان نگاری ایجاد یک کانال محرمانه و امن بین فرستنده و گیرنده است .یکی از رای ترین و ساده ترین
روش های ایجاد این کانال ،درج اطالعات محرمانه در بیت کم ارزش مقادیر پیکسل های تصویر می باشد .چون
این روش مشخصات آماری و ادراکی تصویر را به مقدار زیادی تغییر می دهد ،مورد توجه حمالت گوناگونی قرار
گرفته است .و همواره روش های جدیدی برای بهبود الگوریتم های نهان نگاری که بر پایه ی تغییر بیت کم
ارزش هستند ،ارائه می شود .الگوریتم های  Jstegو  OutGuess0.1از جمله شناخته شده ترین این روش ها
هستند .در این پروژه سعی شده چند الگوریتم مهم و اصالح شده بررسی شود و در نهایت یک الگوریتم پیشنهادی
بر پایه ی جاگذاری در 2بیت کم ارزش )) (2-LSB(sمعرفی شده که دارای ظرفیت جاسازی و کیفیت پوشانه
قابل قبولی است.

4

اصطالحات:
در زمینه ی استگانوگرافی تعدادی اصطالح توسعه یافتند که عبارتند از:
 coverیا پوشاننده
 hostیا میزبان
 Embededdedیا جاسازی شده
 Stegoیا تصویر حاصل از پنهان نگاری
همگی این اصطالحات در کارگاه مخفی کردن اطالعات در کمبری تعریف شده اند.
اصطالح  Coverیا پوشاننده به پیغامی که اطالعات دیگر در آن جاگذاری می شوند می گویند; مانند عکس،
صدا ،فیلم ،متن و . ...وقتی در استگانو گرافی از صدا استفاده کنیم ،به سیگنال هایی که اطالعات در آن ها ذخیره
می شود میزبان می گویند.
اطالعاتی که در پوشاننده جاسازی می شوند  Embeddingنام دارند و  Stegoاطالعاتی است که هم پوشاننده
را در بردارد و هم اطالعات جاسازی شده را .به طور منطقی به پردازشی که منجر به جاسازی اطالعات در
اطالعات پوشاننده می شود  Embeddingمی گویند .به طور خاص ،در استگانوگرافی در عکس ،به عکس
میزبان  Containerگفته می شود.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نتیجه گیری

در این تحقیق سعی شد اطالعاتی جامع درباره علم نهان نگاری و نحوه انجام آن در دو حوزه مکان و
فرکانس ،داده شود .همچنین بر روی تعدادی از مهم ترین روش های نهان نگاری به طور کامل بحث شد.
و در انتها الگوریتم های اصالح شده ی برخی از روش ها را نیز معرفی کردیم و روشی را معرفی کردیم که
دارای ظرفیت جاسازی و کیفیت قابل قبولی است.
پنهان نگاری در هر دو حوزه مکان و فرکانس امکان پذیر است ،اما پنهان نگاری های حوزه فرکانس کمتر
بر روی تصویر تأثیر منفی می گذارند و از طرفی در مقابل پردازش های تصویر مقاوم تر هستند; همچنین
امنیت و مقاومت بهتری در برابر پنهان شکنی ها دارند ،هر چند که این پنهان نگاری ها پیچیده ترند.
همان طور که مشاهده شد برای انتقال اطالعات به روش هایی که کسی متوجه آن نشود راه های زیاد و
موثری وجود دارد Steganography .علمی است که از زمان های دور از مفهوم آن برای انتقال اطالعات
سری استفاده می شد و امروزه نیز در سطح گسترده ای از آن استفاده می کنند .اکثر سرویس های اطالعاتی
روش های مشابهی برای انتقال اطالعات سری خود بکار می گیرند .در این میان گروه های خرابکار و گروه
های تروریستی نیز که معموال ً از امکانات مالی خوبی بر خوردار هستند از این تکنولوژی چشم پوشی نمی
کنند ،شاید وقتی شما برنامه را در تلویزیون تماشا می کنید صدای مجری یا حتی عکس پشت سر آن
حاوی اطالعاتی برای گروه خاصی باشد که بعدها وقتی آن اطالعات از طبقه بندی خارج شد ما هم مفهوم
آنها را بفهمیم.
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