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 از آنجا کحه روش پي شنهادی عالوه بر کم ارزشترين بيت قادر به جاسازی.بيتهای کم ارزش پيکسلهحای تحصوير ميحزبان جحاسازی ميشوند
 نتايج شبيهسازیها نشان ميدهند.دادهها درون بيتهای با ارزشتر با حفظ کيفيت بصری تصوير ميباشد بار مفيد جاسازی را بهبود بخشيده است
 مقاومت در مقابل حمالت، با افزايش ظرفيت تصحيح خطاها، ضمن افزايش بار مفيد جاسازی،که الگوريتم پيشنهادی در مقايسه با روشهای مشابه
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Abstract:

In this paper, a new steganography method is provided to embed the secret data into the least
significant bits of host pixels. Data extraction process from the host image is independent of the original image.
Before the embedding process, the secret data are encoded using a Reed-Solomon block error correction code.
Therefore, the proposed algorithm is able to correct errors resulting from intentional or unintentional damages
created on stego-image during the data extraction. Also after encoding, in order to reduce the mean square error
(MSE) between the images before and after embedding, data are embedded into the least significant bits of host
pixels using optimal substitution table and modulus function. This diminished MSE improves the visual quality
of the stego-image meaningfully. Since the proposed method is able to embed data into more significant bits
preserving the visual quality of the image, it has enhanced the embedding payload. The simulation results show
that the proposed algorithm not only increases the embedding payload, but also increases robustness to attacks
by increasing error correction capability, in comparison with similar methods.
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 -1مقدمه
پنهان کردن دادهها ،تکنيکي برای جاسازی اطالعات محرمانه در داخل
يک رسانهی پوشش 1و سحپس اسحتخراج آن اطالعحات هسحت [.]4-1
آنچه در اين فرآيند بايد مورد توجه قرار گيرد ايحن اسحت کحه رسحانهی
پوشش پس از جاسازی نبايد دچار اعوجحاج بصحری زيحاد شحود يعنحي
چشم قادر به تشخيص تغيير در رسانهی پوشش نباشحد .واترمارکينح
ديجيتال2و استگانوگرافي 3دو شاخهی مهم از تکنيکهای مخفي کردن
اطالعات هستند [ .]5 ,3در استگانوگرافي ،دادههای جاسازی شده هيچ
ارتباطي با رسانهی پوشش ندارند به بيان ديگر وجود پيام در رسحانهی
پوشش قابل تشخيص نيست .در حالي که در واترمارکينح  ،دادههحای
جاسازی شده با رسانهی پوشش مرتبط هستند و نميتوانند ححذ يحا
جايگزين شوند .در اين مقاله ،از تصحاوير سحطح خاکسحتری بحه عنحوان
رسانهی پوشش برای استگانوگرافي استفاده ميشود کحه ايحن تصحاوير،
تصاوير ميزبان 4ناميده ميشوند .تصوير به دست آمده پس از جاسحازی
در تصوير ميزبان اصطالحاً تصوير استگو 5ناميده ميشود.
دو پارامتر مهم در تصوير استگو وجود دارد ظرفيت جاسازی و کيفيت
بصری .طبق تعريف [ ،]6ظحرفيت جحاسازی طحول پيححامي اسحت کحه
ميتواند در تصوير ميزبان جاسازی شود و کيفيت بصحری يعنحي اينکحه
پيام مخفي طوری در تصوير ميزبان جاسازی شود که ناظر انساني پس
از جاسازی دادهها با چشم قادر به تشحخيص تغييحر در تصحوير ميزبحان
نباشد .معيار کمي که معموالً برای ارزيابي کيفيت بصری تصوير بهکحار
ميرود به صورت پيک نسبت سيگنال به نويز )PSNR( 6ميحان تصحوير
استگو و تصوير اصلي (تصوير ميزبان) است و بر حسب واحد دسحيبحل
بيان ميشود .هر چه مقدار  PSNRباالتر باشد ،کيفيت بصحری تصحوير
استگو باالتر خواهد بود (يعني تشخيص تصوير جاسازی شده از تصحوير
ميزبان برای چشم مشکلتر خواهد بود).
الگوريتمهحای اسحتگانوگرافي از لححاو ححوزهی جاسحازی ،بحه دو نحو
جاسازی در حوزهی مکاني و جاسازی در ححوزهی طيفحي طبقحهبنحدی
ميشوند [ .]7معموالً روشهای جاسازی در حوزهی طيفي مقاومتر ولي
در عوض پيچيدهتحر هسحتند .بحرای م،حال ،در مرجحع [ ،]8يحک روش
استگانوگرافي در حوزهی طيفي مبتني بر تبديل موجک 7با اسحتفاده از
حذ نويز 8تصوير توسط آستانهی موجک ارائه شده است.
به طور کلي در حوزهی مکاني ،سه تکنيک برای جاسازی دادهها وجود
دارد :جانشيني کمارزشترين بيحت ،)LSB( 9تطبيحق کحم ارزشتحرين
بيت 10و تفاضل مقدار پيکسل .]3[ )PVD( 11در تکنيک نو اول کحه
از ابتداييترين و سادهترين روشها برای جاسازی ميباشد ،بيت مخفي
به طور مستقيم جانشين کم ارزشترين بيححتهحای تصويححر محيزبححان
ميشود .در تکنيک نو دوم ،کم ارزشترين بيت تصوير پوشحش دچحار
تغيير ميشود و در تکنيک نو سوم اختال بين پيکسل و همسايهاش
محاسبه ميگردد تا تعداد بيتهای جاسازی شونده تعيين شود.
در مرجع [ ]11با هد کاهش افت بصحری تصحوير پححس از جاسحازی
سادهی اطالعات مهم در بيتهای کم ارزش تصحوير ،از يحک الگحوريتم
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ژنتيک برای توليد جدول جانشاني استفاده شده است .جدول جانشاني
نشان ميداد که برای جاسازی دادههای محرمانه ،مقادير بيتهای کحم
ارزش تصوير ميزبان بايد به چه مقداری تغيير کنند .در مرجع [ ]11بحا
استفاده از تابع مدول ،12يک روش ساده برای جاسازی رقم به رقم داده
در بيتهای کم ارزش تصاوير ديجيتال ارائه شده است که باعث افزايش
بار مفيد پنهان کحردن دادههحا گرديحد .مرجحع [ ]12در تکميحل روش
مرجع [ ]11و با استفاده از جدول جانشاني ،کيفيحت تصحوير اسحتگو را
بهبود داده است .در مرجع [ ]14يک روش نحوين بحا نحام تطبيحق کحم
ارزشترين بيت با استفاده از تابع مشخصهی هيستوگرام )HCF( 13و با
هد بهبود جاسازی در  LSBارائه شحده اسحت .در مرجحع [ ]13يحک
روش اصالح شده مبتني بر تکنيک تطبيق کم ارزشترين بيت پيشنهاد
داد که با فرض بار مفيد 14جاسازی برابر ،تغييرات کحمتحری در تصحوير
ميزبان ايجاد ميشد .در مطالعهی انجحام شحده در مرجحع [ ،]15بحرای
اولين بار ،روشي با عنوان تفاضل مقدار پيکسل ( )PVDارائحه شحد کحه
برای پنهان کردن پيحام محرمانحه در تصحاوير سحطح خاکسحتری محورد
استفاده قرار گرفت و نسبت به روشهای سنتي جاسازی  ،LSBمقحدار
جاسازی بيشتری فراهم ميکرد ،بدون آن که کيفيت تصوير افت زيادی
داشته باشد .ويژگي مهمي که آنها در روش پيشنهادی خود محد نرحر
قرار دادند اين بود که در هر تصوير تغييرات مقدار سطح خاکستری در
نواحي صا به راحتي برای چشم قابل تشخيص هستند در ححالي کحه
در نواحي لبه اين تغييرات کمتر قابحل مشحاهده بحا چشحم هسحتند .در
مرجع [ ،]3يک روش جانشاني وفقي برای جاسازی درون بيتهای کم
ارزش بحا هحد جحلوگيری از تغييرات ناگهحاني در لبحههحای تصحوير و
همچنين دستيابي به کيفيت بهتر تصوير استگو پيشنهاد دادنحد .روش
آنها از نقابگذاری 15روشنايي ،لبحههحا و بافحت تصحوير ميزبحان بحرای
تخمين تعداد LSBها به منرور پنهان کردن دادهها استفاده محيکنحد.
در کار آنها ،بيتهای بيشتری در پيکسلهای نواحي غيحرحسحاس بحه
نويز نسبت به نواحي حساس به نويز جانشاني ميشود .عحالوه بحر ايحن
يک فرايند تنريم پيکسل بهينه توسط روش جانشاني  ،LSBبه منرور
افزايش کيفيت بصری تصوير استگو استفاده ميشود .در مرجحع [،]16
يک مطالعه روی پنهان کردن اطالعات در تصاوير سطح خاکسحتری در
خصوص بهبود ظرفيت و راندمان جاسازی انجحام گرفتحه اسحت .بحدين
منرور ،آنها دو الگحوريتم بحه نحامهحای ظرفيحت بحاالی پنهحان کحردن
اطالعات )HCIH( 16و کيفيت باالی پنهان کردن اطالعات)HQIH( 17
که در اولي هد دستيابي به نحر جاسحازی بحاال و در دومحي هحد
راندمان جاسازی باال است.
آنچه در اک،ر روشهای ارائه شده به چشم ميخورد ،مصحالحهای اسحت
که بين بار مفيد جاسازی و کيفيت بصری تصوير جاسازی شده وجحود
دارد .يعني اين که با افزايش بار مفيد جاسازی ،کيفيت بصحری تصحوير
استگو پايين ميآيد .از طرفي تخريب تصوير استگو به وسيلهی حمالتي
هم چون افزودن نويز که با هد حذ يا دستکاری اطالعات مهحم و
محرمانه انجام ميشود ،يکي از جنبههحای مهحم در طراححي الگحوريتم
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استگانوگرافي است .در حوزهی پنهان کردن دادهها مقاالت متعددی بحا
هد بهبود بار مفيد جاسازی و افزايش کيفيحت بصحری تصحاوير ارائحه
شده است .همچنين الگوريتمهای متفحاوتي بحا هحد کحاهش تخريحب
تصاوير پس از حمالت ارائه شدهاند .لکن مقاالت محدودی هستند کحه
به تمام جنبههای فوق توجه کرده باشند .با توجه به حساسيتهايي که
در حوزههای نرامي ،حقوقي و غيره وجود دارد ،لزوم ارائهی روشهحای
نويني که هر سه مسئله ی بحاال (بحار مفيحد جاسحازی ،کيفيحت بصحری،
مقاومت در برابر تخريب) را همزمان مورد توجه قرار محيدهنحد ،امحری
مهم تلقي ميشود .در اين پژوهش سعي در بهبود دو پارامتر بحار مفيحد
جاسازی و مقاومت در برابر تخريب (با حفظ کيفيحت بصحری مطلحوب)
داريم .در سال  ]17[ Crandall ،1338برای اولين بار ايدهی کد کردن
ماتريس 18را مطرح ساخت و  Westfeldدر سحال  2111در مطالعحهی
خود با نام الگوريتم استگانوگرافي  ،F5-aاين ايده را پيحادهسحازی کحرد
[ .]18کد کردن ماتريس که از کدهای خطي استفاده ميکرد سحعي در
افزايش راندمان جاسازی (يعني افزايش کيفيت بصری تصوير استگو) با
حفظ بار مفيد جاسازی زياد داشت .در سال  Zhang ،2117و همکاران
[ ]13بحا اسحتفاده از کححدهحای بححاينری  BCHو  Goppaکحه خاصححيت
تصحيح خطا دارند ،روشحيهحايي بحا نحام  Hamming+1و Golay+2
پيشنهاد کردند که کيفيت بصری و بار مفيد جاسازی را بهبود بخشحيد.
همچنححين  ]21[ Changبححا اسححتفاده از کححدهای  Hammingکححه از
خانوادهی کدهای تصحيح خطا ميباشد و جاسازی  ،LSBتوانست بحار
مفيححد جاسححازی در روشهححای  ]21[ Crandallو  Zhangو همکححاران
[ ]13را افزايش دهد .در سحال  Zhang ،2112و همکحاران [ ]22يحک
روش استگانوگرافي مبتني بر کد  BCHارائه کردند که در آن دادههای
محرمانه با تغيير برخي ضرايب بححلوکي دادههححای ورودی جحاسححازی
ميشدند .روش آنها دادهها را در زمحان محاسحباتي کحم و بحا ظرفيحت
دخيرهسازی کمتری نسبت به روشهای موجود جاسازی ميکند .يکي
از داليل استفاده از کدگحذاری سحندروم در روشهحای اسحتگانوگرافي،
کاهش اعوجاج ناشي از جاسازی است Cui-Qing .و همکاران [ ]24در
پژوهش خود ،يک بررسي روی ظرفيت استگانوگرافي کحدهحایReed-
 Solomonانجام دادند و چند الگوريتم بحرای محاسحبهی آن پيشحنهاد
دادند Fontaine .و  ،]23[ Galandدو روش به منرور کنترل کدهحای
 Reed-Solomonدر فرايند اسحتگانوگرافي پيشحنهاد دادنحد :اولحي بحر
اساس يک فرايند کدگشايي خام 19از طريق درونيابي الگرانژ 20و دومي
بر اساس موازنه 21بين موقعيتهای قفلشده 22و راندمان جاسازی.
در اين مقاله با استفاده از کدهحای  ،Reed-Solomonضحمن معرفحي
يک روش جديد اسحتگانوگرافي کحه بحار مفيحد جاسحازی بحااليي دارد،
مقاومت در برابر حمالت تخريبي هم چون نويز نيز مد نرر قرار گرفتحه
است .همچنين به منرور افزايش کيفيت بصری تصوير اسحتگو ،قبحل از
فرايند جاسازی از تابع مدول و جدول جانشحاني بهينحه [ ]12اسحتفاده
خواهيم کرد .برای نشان دادن برتحری روش پيشحنهادی آزمحايشهحای
متعددی بر روی تصاوير تست انجام شده و نتايج بحا روشهحای مشحابه
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بررسحي خواهحد شحد .نتحايج آزمحايشهحا عملکحرد فحوقالعححادهی روش
پيشنهادی را نشان ميدهند.
ادامهی اين مقاله به صورت زير سازماندهي شحده اسحت :در بخحش ()2
مروری بر متون و کارهای محرتبط خحواهيم داشحت .در بخحش ( )4بحه
معرفي کدهای  Reed-Solomonو ساختار کحدگحذاری و کحدگشحايي
آنها خواهيم پرداخت .در بخش ( )3الگحوريتم پيشحنهادی را بحه طحور
کامل تشريح خواهيم کرد .بخش ( )5به ارائهی نتايج شبيهسحازیهحا و
بحث در مورد نتايج اختصاص دارد .در بخش ( )6نتيجهگيری ارائه شده
است.

 -2مروری بر کارهای گذشته
در اين بخش ابتدا روش پيشحنهادی  ]21[ Changشحرح داده خواهحد
شد .سپس دو روش جانشاني بيتهای کم ارزش کحه توسحط  Theinو
 ]11[Linو  Chanو همکاران [ ]12به منرحور بهبحود کيفيحت بصحری
تصوير استگو پيشنهاد شدهاند را معرفي خواهيم کرد.

 -1-2روش ]21[ Hamming  7,4 
روش  ]21[ Changاز کححد  Hamming  7, 4 بححرای پنهححان کححردن
اطالعات استفاده ميکند .به اين ترتيحب کحه ابتحدا  128رشحتهبيحت از
دادههای محرمانه به طول  16 ،7گروه تشکيل ميدهند که هحر يحک از
اين گروهها شامل  8رشتهبيت 23مختلف به طول  7بيت هستند .سپس

هفت بيت از دادههای محرمانه   b1, b2 ,..., b7 خوانده و به دو بخش
-4بيتحي  v   b1, b2 , b4 و -3بيتحي  u   b3 , b5 , b6 , b7 تقسحيم

ميشوند .مقدار دهحدهي  uبحرای انتخحاب يکحي از  16گحروه و مقحدار
دهدهي  vبرای انتخاب يکي از  8رشتهبيت استفاده محيشحود .در هحر
گروه  ، G uرشتهبيتهحای  g vuطحوری آرايحش محييابنحد کحه مقحدار
دهدهي

T T




 

 ،  H  gvuبرابر بحا مقحدار دهحدهي  vشحود ،کحه H


ماتريس بررسي توازن 24کد  Hamming  7, 4 و  Tعملگر برگردان
است .سپس برای جاسازی اطالعات ،کمارزشترين بيحت از  7پيکسحل
تصوير ميزبان را با رشتهبيت انتخابي جايگزين ميکند .برای م،حال ،بحا
فححححححرض اينکححححححه قححححححرار اسححححححت  7بيححححححت محرمانححححححه

25

  b1, b2 , b3 , b4 , b5 , b6 , b7   1,1,1,0,0,1,1درون هفت پيکسحل
p   p1, p2 , p3 , p4 , p5 , p6 , p7   15,15,12,13,14,14,14 

از تصوير ميزبان جاسازی شوند ،مقدار دهدهي  uو  vبه ترتيب برابحر
، g11
با  11و  6خواهند شحد .سحپس رشحتهبيحت 6   0,0,1,1,0,1,1

درون LSBهححای  ) l  1,1,0,1,0,0,0 ( pجححايگزين مححيشححوند.
فرآيند باال برای مابقي دادههای محرمانه روی پيکسلهای بعدی تصوير
ميزبان تکرار ميشود تا تمام دادههای محرمانه جاسازی شوند .حداک،ر
طحول دادهای کحه ميتحوانححد بححه روش [ ]21درون يححک تصحوير بحا
اندازهی H×Wجاسازی گردد برابر است با .H×W-1
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در مرحلهی استخراج ،يک دنبالهی -7تايي از پيکسلهای تصحوير
خوانده شده و کم ارزشترين بيت هر پيسکل جدا شده و به شکل يک
رشته بيت -7تايي در کنار هم قرار ميگيرند .اين رشحتهی -7بيتحي در
ماتريس بررسي تحوازن مربحو بححه کححد  Hamming  7, 4 ضحححرب

ميشود تا بردار -4بيتي سندروم به دست آيد .با ترکيب ايحن بحردار -4
بيتي و  3بيت ديگر 7 ،بيت جاسازی شحده اسحتخراج محيگحردد .ايحن
عمليات آنقدر تکرار ميشود تا تمام بيتهای جاسازی شحده اسحتخراج
شوند.
يکي از نقا ضحعف روش  ،]21[ Changبحار مفيحد جاسحازی مححدود
(حداک،ر  H W  1بيت) آن است ،زيرا دادهها تنها قابليت جاسازی

درون  LSBهر پيکسل را دارند .همچنين کد  Hamming  7, 4 تنها
قادر به تصحيح يک بيت خطا ميباشد و اين موضو ميتواند در مواجه
بححا حمححالت شححديد کححارآيي مححاژول اسححتخراج را پححايين بيححاورد .روش
پيشنهادی در اين مقالحه هحيچ يحک از دو مححدوديت فحوق را نخواهحد
داشت .در واقع در روش پيشحنهادی ضحمن افحزايش مقاومحت در برابحر
تخريب و حفظ کيفيت بصری مطلوب (با اسحتفاده از جحدول جانشحاني

بهينه) ،با محدوديت بار مفيد جاسازی نيز مواجه نخواهيم بود.

 -2-2روش جاسازی بيتهای کم ارزش با استفاده از
تابع مدول []11
اين روش با استفاده از تابع مدول دادههای محرمانه را درون بيتهحای
کمارزش پيکسلهای تصوير ميزبان جاسحازی کحرده و سحپس آنهحا را
استخراج ميکند .فرض کنيد قرار است دادهها در  rتا کم ارزشتحرين
بيت از هر پيکسحل تصحوير ميزبحان جاسحازی شحوند .ابتحدا دادههحا بحه
واحدهای  rبيتي تجزيه ميشوند .برای جاسازی - iامين واحد  x iدر
- iامين پيکسل  y iاز تصحوير ميزبحان ،ابتحدا مقحدار اخحتال  d iاز
رابطهی زير محاسبه ميشود:
(d i  x i  ( y i mod 2r ) )1

که  Z  X mod Yبه معنای باقيماندهی تقسيم  Xبر Yاست .حال
مقدار اختال بهينهی  d iبه صورت زير محاسبه ميشود:

()2

 2r  1 
 2r  1 

  di  

 2 
 2 
 2r  1 
 2r  1  d i   

 2 
 2r  1 
r

  di  2
 2 


 di
if



'
d i   d i  2r if



r
d i  2 if


کحه در اينجا   x بزرگترين عحدد صححيحي اسحت کحه از  xتجحاوز
نميکند و   x عدد صحيحي است که از گرد کردن مقدار  xبه بحاال
حاصل ميشود .در نهايت ،مقدار تغييريافتهی سطح خاکستری - iامين
پيکسل تصحوير ميزبحان پحس از جاسحازی دادههحا  yˆ iاز رابطحهی زيحر
محاسبه ميشود:
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if 0  y i  d i'  255

()3

if y i  d i'  0
if y i  d i'  255

' y  d
i
 i

yˆ i   y i  d i'  2r

y  d i'  2r

 i

بححرای استحخححراج دادههححای جحاسححازی شححده کححافي اسححت
رابحطهی( )3محاسبه شود:
()4

x i  yˆ i mod 2r

که  rتعداد کمارزشترين بيتهای مورد استفاده بحرای جاسحازیyˆ i ،

مقحدار سطح خاکستری - iامين پيکسحل تصحوير اسحتگو و  x iمقحدار
دادهای است که درون  rتا از کحمارزشتحرين بيحتهحای پيکسحل yˆ i
پنهان شده است.

 -4-2روش جاسازی بيتهای کم ارزش با استفاده از
جدول جانشاني بهينه []12
روش پيشنهادی  Wangو همکاران [ ]12که سحعي در بهينحه کحردن
جاسازی بيتهای کم ارزش به منرور پنهان کردن دادهها دارد ،شحامل
يک جدول جانشاني است که تعيين ميکند مقدار هر دادهی محرمانحه
برای جاسازی در پيکسلهای تصوير ميزبان چگونحه بايحد تغييحر کنحد.
 Chanو همکاران [ ]25با ترکيحب روشهحای [ ]11و [ ]11توانسحتند
تفاوت بصری تصوير ميزبان را قبل و بعد از جاسازی نسحبت بحه هحر دو
روش کاهش داده و در نتيجه کيفيت بصحری بهتحری از تصحوير اسحتگو
ارائه دهند .هد اصلي در روش [ ]12پيدا کردن يک جدول جانشاني
بهينه است .پس از آن ،مقادير دادههای محرمانه مطابق با اين جحدول
اصالح شده و با استفاده از روش  Thienو  ]11[Linدر تصوير ميزبحان
جاسازی ميشوند.
ابتدا دادههای محرمانه  Sبه واحدهای  rبيتي تجزيه شده و به
شکل يک تصوير '  Sبا اندازهی مشابه با تصوير ميزبان در ميآيحد کحه
 rتعداد کم ارزشترين بيتهای مورد استفاده برای جاسحازی در هحر
پيکسل تصوير ميزبان است .حال مقدار ' d iرا با استفاده از روابط ()1
و ( )2به دست آورده و با استفاده از رابطهی ( )5اصالح ميشود:

()5

d '  2r if y  d '  0
i
i
 i
' " 
r
d i  d i  2
if y i  d i'  255
' 
d i otherwise

روابحححححط ( )2( ،)1و ( )5بحححححه صحححححورت يحححححک تحححححابع کحححححه
 Modu _ Function d i , x i ناميده ميشود ،تجميع ميشحود .بحا
فرض اينکه بخواهيم مقدار x iرا درون  d iجاسحازی کنحيم ،آنگحاه
اختال بين پيکسل اصلي و پيکسل جاسازی شده " d iخواهد بود که

مقدار  Modu _ Function d i , x i را بر ميگرداند.

يک ماتريس مربع خطا 26به صورت زير تعريف ميشود:
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M N N  m [i ][ j ] | 0  i , j  2r  1

() 6

که  Nبرابر با  2rاست و محتحوای  m i   j مجمحو مربعحات
خطا است هنگامي که تمام پيکسلها با مقدار  iدر '  Sبه مقدار j

تبديل شده و با استفاده از روش  Thienو  ]11[Linدر پيکسل متناظر
تصوير ميزبان جاسازی شوند .مقدار  m i   j ميتواند از رابطحهی
( )7محاسبه شود:
2

 Modu _ Function (c pixel , j ) 



m [i ][ j ] 

 pixel s ', pixel i

()7
ابتدا تصوير '  Sاسکن شده و پيکسلهايي که مقدار آنها برابحر بحا i

است پيدا ميشوند سپس مقدار متنحاظر آن در تصحوير ميزبحان يافحت
ميشود ،که اين مقدار همان  c pixelاست .برای تشکيل ماتريس مربع
خطححا  Mبايححد مقححادير  m i   j بححه ازای 0  i , j  2r  1

محاسبه شود.
مرحلهی بعدی برای پيدا کردن جدول جانشاني بهينه محاسحبهی
فرمححول برنامححهنويسححي دينححاميکي اسححت .فححرض کنيححد  Nمقححدار
 m 0 j 0  , m 1 j1  , m 2 j 2  , , m N 1 j N 1 از محححاتريسM
برداشته شود (يعني از هر سطر يک عنصر) .هد اين است که مجمو
m 0  j0   m 1  j1   m 2  j2   ...  m  N  1  jN 1 

مينيمم شود بحه شحرطي کحه اگحر '  ، k  kآنگحاه '  j k  j kکحه
 . 0  k , k '  N  1فرمول برنامه نويسي ديناميکي به صحورت زيحر
تعريف ميشود:
}]} Cost [a, Set ]  min {m [a][ j ]  Cost [a  1, Set  { j

اگرچحه تکنيکهای جانشحاني بيحتهحای کحم ارزش نسحبت بحه سحاير
تکنيکها سادهتر هستند اما در عوض کيفيت تصوير پحس از جاسحازی
دادهها افت کمتری دارد .در اين مقاله پس از کدگذاری دادهها ،آنها را
با استفاده از روش باال درون بيتهای کم ارزش تصوير ميزبان جاسازی
خواهيم نمود.

 -3کدهای Reed-Solomon
در سال  Reed ،1361و  Solomonکالس جديدی از کدهای تصحيح
خطا را معرفي کردند کحه اکنحون بحه نحام کحدهحای Reed-Solomon
شناخته ميشوند [ .]26اين کدهای غير باينری بحا اسحتفاده از حسحاب
ميدان متناهي 27ساخته و رمزگشايي محيشحوند .ميحدانهحای متنحاهي
توسححط رياضيححدان فرانسحوی  Evariste Galoisکشحف شحدند و بحه
ميدانهای گالوا مشهور هستند .يک ميدان گالوا بحا  qالمحان کحه q
عددی اول است ،با نماد  GF q نشان داده ميشحود .محيتحوانيم بحا

بسط  GF q به ميداني با

کححححه  Setزيححححرمجموعححححهای از  0,1, 2, , N  1اسححححت و
 Cost a, Set حداقل هزينهی ليست جانشاني برداشته شحده از زيحر
ماتريس '  Mمتعلق به محاتريس  Mاسحت .زيحر محاتريس '  Mاز
سحطرهای  N  1تا  aو ستحونهای ليست شده در  Setسحاخته
ميشود .مقدار اوليهی  Cost N ,  صفر در نرر گرفته محيشحود.
ميتوان نشان داد که Cost 0, 0,1, 2, , N  1ححداقل مقحدار
 m 0 j 0  , m 1 j1  , m 2 j 2  , , m N 1 j N 1 است .بحه
اين ترتيب مقادير  j N 1 ،... ، j 2 ، j1 ،j 0به دست آمحده و جحدول
جانشاني بهينه  STتشکيل ميگردد .بر اسحاس ايحن جحدول مقحادير
پيکسلهای '  Sتغيير مييابند تا تصوير "  Sبه دست آيد .در نهايحت
مقادير "  Sبا استفاده از روش  Thienو  ]11[ Linدر تصحوير ميزبحان
جاسازی ميشوند تا تصوير استگو به دست آيد .جدول جانشاني ST
به عنوان يک کليد محرمانه در اختيار کاربران مجاز قرار داده ميشود تا
هنگام استخراج اطالعات پنهان مورد استفاده قرار گيرد.

Serial No. 66

 qالمان برسيم کحه فيلحد گسحترش

ناميده ميشود و در آن  qيک عدد اول و  mيک عدد صحيح م،بت
ميباشد .ميدانهای گالوا اساس کدهای  BCHرا تشکيل ميدهند کحه
قادر به تصحيح خطاها هستند .کدهای  BCHبا اتخاذ ميحدان گحالوای

 

 GF q mو طححول بلححو

 q m  1از کححدهححای Reed-Solomon

 

پديدار ميشوند ،اما سمبلهای کد بحه جحای  GF q mاز GF  q 

گرفته ميشوند .برای مورد خاص  ، q  2سمبلهای کحد بحه صحورت
باينری هستند و نه گروهي از بيتها .کدهای  Reed-Solomonمبتني

 

بر بسط ميدانهای گالوا به صورت  GF 2mميباشند [.]23-27
کحدهحای  Reed-Solomonبحه فحرم  RS  n , k نمحايش داده

j Set

()8

m

28

ميشوند که  nطول کلمه کد يا تعداد سمبلها پس از کحدگحذاری و
 kتعداد سمبلهای پيام محيباشحد .در واقحع کحد  29R-Sشحامل k
سمبل پيام همراه با  n  kسمبل توازن ميباشد که ايحن سحمبلهحا
عموماً باينری نيستند n  k .اندازهی افزونگي در هر بلو اسحت .بحا
فرض اينکه هر سمبل دارای  mبيت باشد ،که  mيک عحدد صححيح
بزرگتر از  2است ،داريم:
()9

0  k  n  2m  1

شکحل ( )1سحاختار يحک کحد  RS  n , k را نشحان محيدهحد .تعحداد
سمبلهايي که اين کد قادر به تصحيح آنها ميباشحد ،برابحر اسحت بحا
[:]31 ,30
() 10

n k 
t 

 2 

منحرور از   x بحزرگتحرين عححدد صححيحي اسحت کحه از  xتجحاوز
7  4

 سمبل
نميکند .برای م،ال RS  7, 4  ،قابليت تصحيح   1
 2 
خطا را دارد.

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 43, No. 2

 /38مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،34شماره 2

استگانوگرافي کور مبتني بر کدهای ... Reed- Solomon

 X n  1تقسيمپذير شود n  2m  1 ،باشحد .جحدول ( )1ليسحت
برخي از چندجملهایهای اوليه را به ازای مقحادير مختلحف  mنشحان
ميدهد.يک چندجملهای مولد برای کد  R-Sبا حداقل فاصلهی d min
به صورت رابطهی ( )12تعريف ميشود:

شکل ( :)1ساختار يک کد . RS  n , k 

()12
يکي از پارامترهای اصلي در کدهحای تصححيح خطحا کحه ظرفيحت
تصحيح خطا را تعيين ميکند ،حداقل فاصله 30است .منرحور از فاصحله،
فاصلهی همين بين دو کلمهکد 31مجزا (يعني تعداد عناصحر متفحاوت
در آن دو) ميباشد .بحرای م،حال ،فاصحلهی دو کلمحهکحد  1111111و
 ،1111111برابر با  4است .رابطهی بين حداقل فاصلهی کلمه کدها و
تعحداد سمبلهای تصحيحشونده به وسحيلهی رابطحهی ( )11مشحخص
ميشود:
d min  2t  1

() 11

که  tظرفيت تصحيح خطا و  d minحداقل فاصلهی کلمهکدها اسحت
[ .]42کدهای  R-Sدارای بحزرگتحرين مقحدار ممکحن ححداقل فاصحله
هستند و اين يکي از داليل انتخاب اين کحدهحا بحرای اسحتفاده در ايحن
مقاله بوده است .از ديگر مزايای اين کدها آن است که برای کدگشحايي
آنها از الگوريتمهای کدگشايي جبری استفاده ميشود کحه پيچيحدگي
محاسباتي کمي دارند .همچنين اين کدها نسبت بحه کحدهحای بحاينری
عملکرد بهتری در مقابل نويزهای متوالي دارند .عملکرد فحوق العحادهی
اين کدها باعث شد که پس از کشف ،در کحاربردهحای متعحددی چحون
لوحهای فشرده ،تلويزيون ديجيتال ،حافرحهی کحامپيوتر ،سحفينههحای
فضايي و ماهوارهها و کنتحرل خطحا در سيسحتمهحای فيحدبکدار محورد
استفاده قرار گيرند .برای م،ال RS  255, 223 ،يکي از معرو تحرين
کدهای  Reed-Solomonاست که به عنحوان کحد اسحتاندارد سحازمان
فضايي آمريکا ( )32NASAبرای ارتباطات ماهوارهای و فضايي اسحتفاده
ميشود [ .]44در اين مقاله ،از کدهای  R-Sبرای کدگحذاری دادههحای
محرمانه به منرور جاسحازی در بيحتهحای کحمارزش تصحوير ميزبحان و
سپس کدگشايي آنها به منرور استخراج اطالعحات محرمانحه اسحتفاده
خواهيم کرد .در ادامه نحوهی کدگذاری و کدگشايي کدهای  R-Sشرح
داده خواهد شد.

 -1-4کدگذاری کدهای Reed-Solomon
چنححدين روش بححرای کححدگححذاری کححدهححای  Reed-Solomonوجححود
دارد[ .]43در اين مقاله روش چندجملهای مولد33ا شرح داده شحده و از
آن برای کدگذاری استفاده خواهد شد.
کالسي از چندجملهایها به نحام چنحدجملحهایهحای اوليحه بحرای
تعريف فيلدهای متناهي
نشححدني



 

 GF 2mبهکار ميرود .چندجملهای سحاده

)

j

d min 1

 (X  

g (X ) 

j 1

که  عنصر اوليحه در  GF q محيباشحد .عنصحر  در ميحدان
34

متناهي  ،GF q عنصر اوليحه خوانحده محيشحود اگحر عناصحر ميحدان





متنححاهي در  0,  0 , 1 , ,  q 2 ، GF q باشححند [  .]45در
حقيقت ريشهی چندجملهای اوليحه اسحت .پحس از محاسحبهی عناصحر
ميدان متناهي ،ميتوان از آنها برای به دست آوردن چندجملهای مولد
و در نتيجه کدگذاری پيام ورودی استفاده کرد.کدگذاری RS  n , k 

با استفاده از ميدان گالوا



 

 GF 2mمبتني بر چندجملحهای اوليحهی

 ، f  Xتوسط رابطهی ( )14تعريف ميشود:
) c (X )  i (X ) X n k  [i (X ) X n k ] mod g (X

()14



کححه

 c  Xچنححدجملححهای کلمححه کححد از درجححهی ، n  1

چندجملهای پيام ورودی از درجهی  k  1و





i X

 g  Xچندجملحهای

مولد از درجهی  dmin  1هستند.

 -2-4کدگشايي کدهای Reed-Solomon
يکي از رايجترين الگحوريتمهحای کحدگشحايي کحدهحای  ،R-Sالگحوريتم
 ]47 ,46 ,43[ Peterson-Gorenstein-Zierlerاسححت کححه در ادامححه
شرح داده خواهد شد .فرض کنيحد در گيرنحده يحک کحد RS  n , k 

دريافت شده و  vتا خطا در سمبلها ايجاد شده اسحت کحه مقحدار v

نامشخص است .اگر چندجملهای دريافتي را  r  X بناميم ،سندروم

35

 s jبه صورت رابطهی ( )13تعريف ميشود:
()13

j  1, 2,3,..., 2t

,

) s j  r ( j

که  يک عنصر اوليه و tظرفيت تصحيح خطحای کحد اسحت [ .]48بحا
فرض  ،v  tچندجملهای جانمای خطحا از رابطحهی ( )15بحه دسحت
ميآيد:
()15

 1X  1

(X )  t X t  t 1X t 1 

که ضرايب معادلهی فوق از معادلهی ماتريسي ( )16به دست ميآيند:
جدول ( :)1برخي از چندجملهایهای اوليه . f  X 

 f  Xاز درجححهی  ، mبححه پيمانححهی  2اوليححه اسححت ،اگححر

کوچححکتححرين عححدد صحححيح م،بححت  ، nبححرای آن کححه
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 f  Xبححه
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 -4روش پيشنهادی

  t   st 1 


 
  t 1   st  2 
(  t 2   st 3  )16





 
s2t 2    2   s2t 1 


 
s2t 1   1   s2t 
st
st 1
st  2

st 1
st
st 1
s2t 3
s2t 2

s2
s3
 s1

s3
s4
 s2
 s3
s4
s5


s
st
st 1
 t 1
s
s
s
t 1
t 2
 t

ب ححرای حححل دسححتگاه معححادالت ( )16الزم اسححت دترمينححان مححاتريس
سندرومها غيرصفر باشد .اگر دترمينان ماتريس سندرومهحا صحفر شحد،
راستترين ستون ماتريس ،سطر پايين ماتريس و  tبا باالترين مقدار
 tحذ ميشوند .در بردار معلومات نيز مقحادير  tبحه  t  1شحيفت
مي يابند .تا زماني که دترمينان ماتريس غير صفر شود ،اين کحار تکحرار
ميشود .پس از به دست آوردن چندجملهای جانمحای خطحا



،  X

ريشههای آن را پيدا کرده و معادلهی ماتريسي زير تشکيل ميشود:
X t  e i1   s 
1
 
... X t2  e i 2  s 2 
    
   
... X tt  e i t   st 
...

()17

X2
X 22
X 2t

X1
 2
X 1


X t
 1

که  X 1 , X 2 , , X tجانماهای خطا هستند که مقحاديرآنهحا مکحان
خطاها را در کلمحهکد دريافتي نشحان محيدهحد .مقحادير ( e iضحرايب
چندجملهای خطا) در معادلهی ( )18قرار داده ميشوند تا چندجملهای
خطا



 e  Xبه دست آيد:

t

()18

X log  X k

k

ei

e (X ) 

k 1

که  tظرفيت تصحيح خطای کد و  يک عنصر اوليحه محيباشحد .در
نحهايت چنحدجملححهای تصححيح شححدهی دريححافتي تحوسححط جححمع
چحندجملهایهای دريافتي و خطا محاسبه ميشود يعني:
()19

) c (X )  r ( X )  e ( X

پيام کدگشاييشده از استخراج سمبلهحا از  kجملحهی سحمت چح



 c  Xبه دست ميآيد.

در اين بخش يک روش استگانوگرافي با بار مفيد جاسازی باال و قابليت
تصحيح خطاها در مرحلهی استخراج ارائه خواهد شد .روش پيشنهادی
در هر دو مورد قابل رقابت با روشهای مشابه است .همچنحين از آنجحا
که برای استخراج دادههای محرمانه نيازی به در دسترس بودن تصحوير
اصلي نداريم ،روش پيشنهادی يک تکنيک استگانوگرافي کور به حساب
م حيآي حد [ .]43بلححو ديححاگرام کلححي روش پيشححنهادی در شححکل ()2
مالحره ميگردد .ابتدا توالي پيکسلهای تصوير ميزبان که يک تصحوير
سطح خاکستری است به صورت بلوکي تقسيم ميشود .سپس نمحايش
سمبلي يک رشحتهبيحت از دادههحای محرمانحه بحه وسحيلهی کحدهحای
بلوکي Reed-Solomonکدگذاری ميشود .اين کدگذاری باعث خواهد
شد در هنگام استخراج ،دادههايي که تخريب شدهاند تصحيح و بازيابي
گردند .دادههای محرمانه ميتواننحد اطالعحات بحاينری حاصحل از يحک
تصوير ،يک متن و يا هر نو داده به فرمت باينری باشحند .بحرای م،حال
اگر دادهی خام مورد نرر برای پنهان نمودن متني باشحد ،محيتحوان بحا
استفاده از کدهای  ASCIIآن را به دادهی باينری تبديل نمود .از آنجحا
که در يک تصوير سطح خاکستری با پيکسلهای  8بيتي ،تحاثير تغييحر
مقادير در بيتهای اول تا هشتم با يکديگر متفحاوت اسحت (بحه عنحوان
م،ال تغيير در مقحدار بيحت اول نسحبت بحه تغييحر در مقحدار بيحت دوم
اعوجاج بصری کوچکتری ايجاد ميکنحد) ،در روش پيشحنهادی بحرای
کدگذاری اطالعات به منرور پنهانسازی درون بيتهای پيکسل تصوير
ديجيتال از کدهحای R-Sگونحاگون بحا پحارامترهحای  kو  nمختلحف
استفاده خواهد شد .پس از آنکه سمبلها کدگذاری شدند ،دوباره آنها
را به صورت باينری درآورده و سحپس توسحط روش  Chanو همکحاران
[ ]25درون بيتهای کحم ارزش تحصويحر ميزبان جاسازی ميکنحيم .از
آنجا که در اين مقاله ،عالوه بر  LSBاز بيتهای با ارزشتحر نيحز بحرای
جاسحححازی دادههحححا اسحححتفاده شحححده اسحححت ،هحححد از اعمحححال روش
جاسححازی Chanو همکححاران ايححن اسححت کححه ( MSEميححانگين مربححع
خطاها )36بين دو تصوير قبل و بعد جاسازی را کاهش داده و در نتيجه
به  PSNRبيشتری دست پيدا کرد ..در مرحلهی استخراج دادهها نيز با
در اختيار داشتن کليدمحرمانه ،ابتدا بيتهحای کحم ارزش رمحزگشحايي
ميشوند .سپس توالي پيکسلهای تصوير به صورت بلوکي تقسيم شده
و مقادير به دست آمده از مرحلحهی رمحزگشايي به وسيحلهی کدگشای
 R-Sکدگشايي ميشوند .همچنين برای تسحت قابليحت فحوق العحادهی
تصحيح خطای الگوريتم پيشنهادی،تصوير استگو به انوا نويزها آغشته
شده و پس از فرايند استخراج ظرفيت تصحيح خطحا محاسحبه خواهحد
شد.

 -1-3شيوهی جاسازی
فرض کنيد ميخواهيم دادههای محرمانحهی  Sرا درون پيکسحلهحای
تصوير سطح خاکستری  Iبحه عنحوان پوشحش بحا انحدازهی H W
پنهان کنيم r .تعداد بيتهای کم ارزش هححر پيکسحل در نرحر گرفتحه
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ميشود کحه اطالعات محرمانه در آنها جاسازی شده است .مقحدار r

ميتواند از  1تا  8انتخاب گردد که  r  1همان  LSBاست و هر چحه
مقدار  rباالتر رود ،ارزش بيت بيشتر ميشود .با فرض استفاده از کد

بلوکي  RS  n j , k j برای پنهانکردن اطالعات در - jامين بيت کم
ارزش ،حداک،ر اندازهی  Sاز رابطهی ( )21تعيين ميشود:




 j 1 H W n j  d   k j  d

()21

شکل ( :)2بلو

r



) (q j

,...,u k j

) (q j

,u 2

) (q j

ايححن عمححل تعححدادی بلححو



 Uدر اختيار خواهيم داشحت.

بهوسيلهی کد  RS  n j , k j کدگذاری محيشحود .بحا

حال هر بلو
) (q j



,...,v n j

) (q j

,v 2

) (q j



کححد شححده بححا طححول  n jبححه فححرم

 v1

) (q j

 Vايجاد خواهد شحد کحه بايحد

درون  jامين بيت کم ارزش از پيکسلهای تصوير  Iجاسازی شوند .به
اين منرور بايد مقدار باينری سمبلهای هر بلو محاسبه شود
يعني



) (q j

,...,v n j d

) (q j

,...v 2d

) (q j

,v 22

) (q j

,v 21

) (q j

,...,v 1d

) (q j

,v 12

) (q j



 v 11

) (q j

V binary

(هر سمبل  vيک مقدار باينری به طول  dتوليد ميکنحد) .بحه ايحن
ترتيب هر بلحو بحرای پنهحان شحدن در تصحوير دارای  n j  dبيحت
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بحححححححححححه واححححححححححححدهحححححححححححای  k j  dبيتحححححححححححي



) (q j

,..., s k j d

) (q j

,s2

) (q j



 s1

) (q j

 Sتقسيم ميشود کحه q j

انديس هر واحد  k j  dبيتي از  Sبرای پنهان کردن درون  jامين

دياگرام کلي روش پيشنهادی( :الف) شيوهی جاسازی( ،ب) شيوهی استخراج.

هر يک از اين واحدهای  dبيتي به صورت يک سمبل بيان محيشحود.
بحه ايحن ترتيحب تعحدادی بلحو از سحمبلهحا بحه طحول  k jبحه فحرم
 u1



maxsizeS 



بيت کم ارزش است و  . 1  q j   H W n  d هر يک از ايحن
j


واحدها خود به  k jتا واحد  dبيتي تجزيه ميشوند .مقحدار دهحدهي

) (q j





که  d  log 2 n j  1 و  . j  1, 2,..., rابتدا توالي بيتهحای S

خواهد بود .برای پنهان کردن اين بلو هحای بحاينری درون - jامحين
بيحححت کحححم ارزش محححيبايسحححت تحححوالي پيکسحححلهحححای ، pi ( I
) 1  i  H Wبه  nbبلو

q j 

 bبا طول  n j  dتقسيم کحرد



که  nb   H W n  d و - j . 1  q j  nbامحين بيحت کحم
j



ارزش از پيکسلهحای هحر بلحو
بحه فرم

q j 



 bيحک تحوالححي از بحيححتهحا را

q j 1 n j d 1, j , pq j 1 n j d  2, j ,..., pq j  n j d 1, j 

تشکيل ميدهد که با بيتهای

) (q j

q j    p



pbinary

 V binaryجحايگزين محيشحوند .در

حقيقت تا اين مرحله - jامين بيت کمارزش از پيکسلهای تصوير به

وسيلهی کد  RS  n j , k j کدگذاری شحده اسحت .شحکل ( )4بحرای
نمونه فرآيند کدگذاری اولين بلحو اطالعحاتي و تغييحر مقحادير اولحين
بلو تصوير ميزبان (  ) q j  1را نشان ميدهد .همانطور که از شکل
( )4مالحره ميشود ،بحرای  ، q j  1ابتحدا  k j  dبيحت نخسحت از
اطالعات محرمانه خوانده و به واحدهای  dبيتي تقسيم محيشحوند .از
توالي مقدار دهدهي هر يک از واحدها ،بلوکي از سمبلها تشکيل شده
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که پس از کدگذاری و تبديل مقدار دهحدهي هحر يحک از سحمبلهحای
کدگذاریشده به باينری ،اولين بلو اطالعاتي توليحد محيشحود .بحرای
توليد اولين بلو تصحوير ميزبحان n j  d ،پيکسحل نخسحت از تحوالي
پيکسلهای تصوير انتخاب و بيتهای تشکيلدهنده تجزيه ميشوند .در
نهايت - jامين بيت هر پيکسل به روش نشان داده شده در شکل (-4
پ) ،اصالح محيشحود .همحين فرآينحد بحرای  1  q j  nbنيحز تکحرار
ميشود.
پس از تغيير مقادير تمام بلو های تصوير ميزبان ،فحرم دهحدهي
بيتهای کم ارزش تغيير يافته از پيکسحلهحای  Iرا بحه صحورت يحک

استگانوگرافي کور مبتني بر کدهای ... Reed- Solomon



کنيححححححححد کححححححححه  1  q j  nb ، nb   H W n  d و
j



. d  log 2  n j  1


q 

گام  :3مقادير پيکسلهای بلو  b jرا بحه بيحتهحای تشحکيل
دهندهاش تجزيه کنيد و - jامحين بيحت کحم ارزش از هحر پيکسحل را
برداريد و دنبالهی اين بيتها را

) d i  x i  ( pi mod 2r

()21

که  ، x iمقدار - iامين پيکسل از تصوير '  Sو  piمقحدار - iامحين
پيکسل از تصوير اصلي  Iاست .حال مقدار اختال بهينحه از رابطحهی
( )2محاسبه شده و با استفاده از رابطحهی ( )5آن را اصحالح محيشحود.
حال بحا اسحتفاده از روابحط ( )6و ( )7محاتريس مربحع خطحا M N N
محاسبه ميشود که در آن  Nبرابر با  r 2است .سپس بحا اسحتفاده از
فرمول برنامهنويسحي دينحاميکي ( ،)8جحدول جانشحاني بهينحه  STا
تشکيل ميدهد .با استفاده از ايحن جحدول و توضحيحات ارائحه شحده در
بخش ( )4-2مقادير پيکسلهای '  Sتغيير مييابد تا تصوير جديد " S

حاصححل شححود .در آخححرين مرحلححه پيکسححلهححای "  Sتوسححط روش
Thienو ]11[ Linکه در بخش ( )2-2توضيح داده شحد ،درون بيحت-
های کم ارزش از پيکسلهای تصوير  Iجاسحازی محيگردنحد .در زيحر
فرآيند جاسازی به صورت گام به گام آورده شده است.
فرآيند جاسازی دادهها
ورودی :يک تصوير سطح خاکستری  Iبا اندازهی  H Wکحه
به عنوان پوشش استفاده ميشحود ،دادههحای محرمانحهی بحاينری ، S
تعداد بيتهای کم ارزش مورد استفاده از هر پيکسل برای جاسازی ( r
) ،کد بلوکي  RS  n j , k j برای کحدگحذاری دادههحای  Sو تغييحر

دادن - jامين بيت کم ارزش از بلو های پيکسلي تصوير ميزبان.
خروجي :يحک تصحوير اسحتگو '  Iبحا انحدازهی  ، H Wجحدول
جانشاني بهينه . ST
گام  :1پيکسلهای تصحوير  ) 1  i  H W ، pi ( Iرا از بحاال
به پايين و چ به راست اسکن کنيد.
گام  :2برای جاسازی بلو های کد شده در - jامحين بيحت کحم
ارزش ،مقادير  piرا به  nbبلو
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q j 

q j 

 pbinaryبناميد.

گام  k j  d :5بيت بعدی را از  Sرا برداريد (

تصوير در نرر گرفته و اين تصوير '  Sنامگذاری ميشود .مقادير '  Sدر
گسترهی  0تا  2r  1قرار خواهند داشت .در نهايت بحرای جاسحازی
اطالعات ،از روش توضيح داده شده در بخش ( )3-2استفاده ميکنحيم.
ابتدا داريم:



گام  :4مقدار اوليهی  q jرا برابر با  1در نرر بگيريد.

گام :6

) (q j

) (q j

.) S

 Sرا به  k jتا واحد  dبيتي تقسيم کنيحد و مقحدار

دهدهي هر يک از اين واحدها را به صورت يحک سحمبل  utبازنويسحي
کنيد که . t  1, 2,..., k j
گام  :7توالي سمبلهای به دست آمده از گام (( )6

) (q j

 ) Uرا بحا

استفاده از کحد  RS  n j , k j کحه در بخحش ( )1-4شحرح داده شحد،
کدگذاری کرده و توالي سمبلهای کد شده را
) (q j

گام  :8مقدار باينری اجزای بلو
باينری بازنويسي کنيد (

) (q j

گححام  :3بيححتهححای بلححو
) (q j

) (q j

 Vبناميد.

 Vرا به صورت يک تحوالي

.)V binary

q j 

 pbinaryرا بححه بيححتهححای بلححو

 V binaryتغيير دهيد.
گام  :11تا زماني که  q j ، q j  nbرا يک واحد افزايش دهيحد

و
به گام ( )3بازگرديد.
گححام  :11مقححدار دهححدهي بيححتهحای کححم ارزش تغييححر يافتححه از
پيکسلهای  Iرا به صورت يک تصوير '  Sدر نرر بگيريد.
گام  :12مقادير  d i' ، d iو " d iرا به ترتيب از روابط ( )2( ،)21و
( )5محاسبه کنيد که . 1  i  H W
گام  :14ماتريس مربع خطا  M N Nرا از روابحط ( )6و ( )7پيحدا
کنيد.
گام  :13با استفاده از فرمول برنامهنويسي دينحاميکي ( ،)8جحدول
جانشاني بهينه  STرا تشکيل دهيد و آن را ذخيره نماييد.
گام  :15به ازای هر سطر  ،) i  1, 2, , N ( iشمارهی ستون
 ) j  1, 2,..., N ( jاز  STرا که مقدار المان آن برابر بحا  1اسحت،
پيدا کرده و تمام پيکسلهای  Sبا مقحدار  i  1را بحه مقحدار j  1
تغيير دهيد تا تصوير جديد "  Sبه دست آيد.
گام  :16با در نرر گرفتن تصوير جديد "  d i ، Sو ' d iرا به ترتيب از
روابط ( )1و ( )2محاسبه کنيد که . 1  i  H W

 bبحا طحول  n j  dتقسحيم
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گام  :17مقدار سطح خاکستری تغيير يافتحهی - iامحين پيکسحل
تصوير  Iپس از فرآينحد جاسحازی (  ) yˆ iرا از رابطحهی ( )4محاسحبه

کنيد تا تصوير استگو حاصل شود.

(الف)

(ب)

(پ)
شکل ( :)4فرايند کدگذاری اولين بلو

اطالعاتي و تغيير اولين بلو

تصوير ميزبان ( ( ) q j  1الف) توليد اولين بلو

اطالعاتي( ،ب) توليد اولين بلو

تصوير ميزبان( ،پ)

نحوهی تغيير.

Serial No. 66
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 -2-3شيوهی استخراج
با فرض اينکه گيرنده از پارامترهای کد ( Reed-Solomonيعني n j

محرمانه استخراج ميشوند .همين فرآيند برای
اولين بلو
 1  q j  nbنيز تکرار ميشود.

و  ) k jمطلع است و همچنين با در اختيار داشتن کليد محرمانهی
 ، STدادههای محرمانه توسط الگوريتمي که در ادامه توضيح داده
خواهد شد ،استخحراج محيشونحد .پيکسلهحای تصحويحر استگحو yˆ i
ناميده ميشوند که در اينجا  . i  1, 2,..., H Wابتدا با اعمال
رابطهی ( )3به پيکسلهای تصوير استگوی دريافتي ،مقاديری کحه
درون  rبيت کمارزش از پيکسل  yˆ iپنهان شدهاند (يعني  x iها) به
دست ميآيد .سپس بحا استفاده از کليد محرمانحهی  x i ، STها
اصالح ميگردد (يعني دقيقاً عکس عملي که برای اصالح پيکسلها در
مرحلهی جاسازی انجام شد تا جدول جانشاني بهينه  STتوليد شد).
با اين کار مقادير پيکسلها از  yˆ iبه  y iتغيير ميکند .حاال اطالعات
آمادهاند تا توسط کدگشای ،RSکدگشايي گردند.برای کدگشايي
اطالعات پنهان شده در - jامين بيت کم ارزش ،ابتدا پيکسلهای
اصالح شدهی تصوير (  ) y iرا به  nbبلو
ميکنيم

تقسيم

q j 

 bبا طول n j  d

، d  log 2  n j  1

که







 nb   H W n  d و
j


پيکسلهای هر بلو به  8بيت تشکيلدهندهاش- j ،امين بيت کم

 . 1  q j  nbپس از تجزيحهی

q j 

ارزش از پيکسلهای هر بلو
را
بيتها



) (q j

) (q j

,..., y n j d , j

, y 3, j

) (q j

 bبرداشته شده و يک توالي از
فرم
به

, y 2, j

) (q j



 y 1, j

) (q j

 Yتشکيل

) (q

داده ميشود .مقدار دهدهي هر واحد  dبيتي از بلو  Y jرا يافته
که به اين ترتيب بلو هايي با  n jتا سمبل به فرم



) (q j

,...,v n j

) (q j

,v 2

) (q j



 v1

) (q j

 Vدر اختيار خواهيم داشت.

) (q

 V jپس از فرايند کدگشايي توسط روش توضيح داده
هر بلو
شده در بخش ( ،)2-3يک توالي  k jسمبلي به فرم



) (q j

,...,u k j

) (q j

,u 2

) (q j



 u1

) (q j

 Uتوليد ميکند .در نهايت
) (q

دادههای محرمانه با تبديل سمبلهای  U jبه مقادير باينری
استخراج ميشوند .شکل ( )4برای نمونه فرآيند کدگشايي اولين بلو
اصالح شده و استخراج اولين بلو محرمانه (  ) q j  1از آن را نشان
ميدهد .همانطور که از شکل ( )3مالحره ميشود ،برای ، q j  1
ابتدا  n j  dپيکسل نخست از توالي پيکسلهای تصوير استگو پس از
اصالح خوانده و به بيتهای تشکيلدهنده تجزيه ميشوند- j .امين
بيت از هر پيکسل برداشته شده و توالي آنها به واحدهای  dبيتي
تقسيم ميشود .از کنار هم قرار دادن مقدار دهدهي هر يک از اين
واحدها ،بلوکي از سمبلها ايجاد ميشود .در نهايت ،پس از کدگشايي و
تبديل فرمت سمبلهای کدگشايي شده از دهدهي به باينری ،دادههای

Serial No. 66

فرآيند استخراج دادهها
ورودی:يحک تصويححر اسحتگو '  Iبحا انححدازهی  ، H Wتعححداد
بيتهحای کحمارزش محورد اسحتفاده بحرای جاسحازی (  ،) rکحد بلحوکي
 RS  n j , k j که برای کدگحذاری دادههحای  Sو تغييحر - jامحين

بيت کمارزش از بلو های پيکسلي تصوير ميزبان استفاده شده ،جدول
جانشاني بهينه . ST
خروجي :دادههای محرمانه.
گام  :1برای پيکسلهای تصوير '  ) 1  i  H W ، yˆ i ( Iتابع
مدول رابطهی ( )3را به کار ببريد تا  x iها (مقادير پنهحان شحده درون
 rبيت کمارزش از پيکسل  ) yˆ iبه دست آيند.
گام  :2با استفاده از کليد محرمانهی  x i ، STها را اصالح کنيد
(يعني به ازای هحر سحطر  ،) i  1, 2,..., N ( iشحمارهی سحتون ( j
 ) j  1, 2,..., Nاز  STرا که مقدار المان آن برابر با  1اسحت ،پيحدا
کرده و تمام  x iها با مقدار  j  1را به مقدار  i  1تغيير دهيد) تحا
مقادير  yˆ iاصالح شوند .مقادير تصحيح شدهی  yˆ iرا  y iبناميد.
گام  :4برای کدگشايي اطالعحات موجحود در - jامحين بيحت کحم
ارزش ،مقادير  y iرا به  nbبلو

q j 

 bبحا طحول  n j  dتقسحيم



کنيححححححححد کححححححححه  1  q j  nb ، nb   H W n  d و
j


. d  log 2 n j  1 


گام  :3مقدار اوليهی  q jرا برابر با  1در نرر بگيريد.





q 

گام  :5مقادير پيکسلهای بلو  b jرا بحه بيحتهحای تشحکيل
دهندهاش تجزيه کنيحد و - jامحين بيحت کحمارزش از هحر پيکسحل را
برداريد و توالي اين بيتها را

گحام :6

) (q j

) (q j

 Yبناميد.

 Yرا بححه  n jتحا واحححد  dبيتحي تجزيححه کنيحد و مقححدار

دهدهي هر يک از اين واحدها را به صورت يحک سحمبل  v tبازنويسحي
کنيد که . t  1, 2,..., n j
گام  :7توالي سمبلهای به دست آمده از گام قبل (

) (q j

 )Vرا بحا

استفاده از کدگشای  RS  n j , k j شرح داده شده در بخحش ()2-4
کدگشايي کرده و توالي سمبلهای کدگشايي شده را
گام  :8مقدار باينری اجزای بلحو
بلو  q jرا فراهم ميکند.

) (q j

) (q j

 Uبناميد.

 ، Uاطالعحات محرمانحهی

گام  q j :9را يک واحد اضافه کنيد .تا زماني کحه اطالعحات تمحام
بلو ها استخراج شوند ،به گام ( )5بازگرديد.
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 -5نتايج شبيهسازیها و بحث
برای ارزيابي عملکرد الگوريتم پيشنهادی ،چند تصوير سطح خاکستری
با اندازهی  512  512به عنوان تصاوير تست در نرر گرفته شده است.
توسط سه معيار کيفيت بصری ،بار مفيد جاسحازی و ظرفيحت تصححيح
خطای الگوريتم پيشنهادی مقاله با روش[ ]21مورد مقايسه قرار خواهد
گرفت.
بحرای ارزيحابي کيفيت بححصری معمحوالً از معيحار PSNRاسحتفاده
ميشود که ميزان اعوجاج تصوير را پس از جاسازی بر حسب دسيبحل
نشان ميدهد و از رابطهی( )22محاسبه ميشود [:]21
2552
MSE

()22

PSNR  10log10

که در اين رابطه  MSEنشاندهندهی اختال بين مقادير پيکسلها در
تصححححوير اصححححلي و تصححححوير اسححححتگو اسححححت و بححححه صححححورت
2

i 1 j  I ij  I ij' 
W

H

1
H W

 MSE محاسبه ميشود .در

اينجا  I ijمقادير پيکسلهای تصوير اصحلي I ij' ،مقحادير پيکسحلهحای
تصوير استگو و  Hو  Wبه ترتيب طول و ارتفا تصوير ميباشد .هر
چه اختال بين دو تصوير کمتر باشد ،مقدار  MSEکحمتحر اسحت و در
نتيجححه مقححدار  PSNRبححاالتر خواهححد بححود کححه ايححن بححرای اهححدا
استگانوگرافي مطلوبتراست.

شکل ( :)3فرايند کدگشايي اولين بلو

S

() 24

H W

ارزشتححر داشححته باشححد .بنححابراين مححا از کححدهححای  RS 15, 9 و

P

که  Sبه تعداد بيتهای محرمانهای که توسط تصحوير ميزبحان حمحل
ميشود اشاره دارد .واحد  ، Pبيت بر پيکسل ( )bppاست .هر چه ايحن
مقدار بيشتر باشد ،عملکرد سيستم در جاسازی بار مفيد بهتر است.
معيار سوم ظرفيت تصحيح خطای الگحوريتم را ارزيحابي محيکنحد.
قابليت تصحيح خطا اين امکحان را بحه کحاربر محيدهحد کحه در صحورت
تخريب عمدی يا ناخواستهی تصوير استگو ،بتواند اطالعات محرمانهای
که مخدوش شده ،به طور صحيح بازيابي کند .ظرفيحت تصححيح خطحا،
متناسب با تعداد خطاهای تصحيح شده ميباشد و به صحورت رابطحهی
( )23تعريف ميشود:
b
C  c
be

() 24

که در رابطهی ( bc )23و  beبه ترتيب تعداد بيتهای صحيح و تعداد
بيتهای خطا پس از فرايند استخراج است.

اصالح شده و استخراج اولين بلو

تغيير در بيتهای بحا ارزشتحر تصوير باعحث اعوجحاج بصحری بيشحتری
ميگردد که الزم است ماژول استخراج اطالعات در بيتهای با ارزشتر،
عملکرد تصحيح خطای مطلوبتری نسبت به تغييرات در بيتهای کحم

Serial No. 66

معيار دوم بار مفيد جاسازی است که نسبت تعداد بيتهحای جاسحازی
شده در تصوير ميزبان به تعداد پيکسلهای تصوير ميزبحان اسحت و بحه
صورت رابطهی( )24تعريف ميشود [:]21

محرمانه (  ) q j  1از آن.

 RS  31,17 به ترتيب برای جاسازی اطالعات محرمانه در بيتهحای
اول و دوم پيکسلهای تصاوير تست استفاده کحرديم کحه بحا توجحه بحه
رابطهی ( )10توانايي تصحيح  3و  7سمبل را دارا هستند .نحو دادهی
محرمانهای که در شبيهسازیها به کار گرفته شده ،متني بحوده کحه بحا
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استفاده از کدهای  ASCIIآن به دادهی باينری تبديل گرديد .هر يحک
از تصاوير تست  453255بيت اطالعات را حمل ميکنند بنحابراين بحار
مفيد جاسازی برابر است با  1/73بيحت بحر پيکسحل .شحکل ( )5نتحايج
کيفيت بصری تعدادی از تصاوير تست را نشان ميدهد .در جحدول ()2
يک مقايسه از لحاو بار مفيد جاسازی و کيفيت بصری تصحوير اسحتگو
بين روش پيشنهادی و روشهای مشابه انجام شده است .ماکزيمم بحار
مفيد جاسازی در روشهحای [ ]16[HCIH ،]21و 1/11 ،]16[HCIH
بيت بر پيکسحل اسحت ،در ححالي کحه روش پيشحنهادی ،ضحمن حفحظ
کيفيت بصری مطلوب ،قابليت حمل اطالعات با بار مفيد باالتر از 1/11
بيت بر پيکسل را دارا اسحت .هحمچنحين نتحايج مقايسحهای بحين روش
پيشنهادی بحا روش []21در جحدول ( )3گحردآوری شحده اسحت .روش
پيشنهادی  PSNRباالی  47دسيبل را تضمين ميکند ،در ححالي کحه
بار مفيد جاسازی را نسبت به روش [ 72/9 ]21درصد افزايش دادهايم.
هححمچنححين همححانطححور کححه در جححدول ( )3مشححاهده مححيگححردد ،روش
پيشنهادی در برابر انوا نويز با شدتها و ويژگيهای آمحاری متفحاوت،
ظرفيت تصحيح خطا را افزايش داده است .برای م،ال در مورد افحزودن
نويز گؤسي با ميانگين  0/6و واريانس  ،0/01ظرفيت تصححيح خطحا از
 0/87در روش[ ]21به  1/1در روش پيشنهادی افزايش يافتحه اسحت و
يا در مو رد افزودن نويز فلفل و نمک با چگالي اين افزايش از مقدار به
مقدار بوده است .اين افزايش در ظرفيت تصحيح خطا به دليل استفاده

Baboon

PSNR=50.96 & P=0.99

PSNR=47.23 & P=1.73

Barbara

PSNR=50.36 & P=0.99

PSNR=47.25 & P=1.73

)Jet (F16

PSNR=50.77 & P=0.99

PSNR=47.24 & P=1.73

Tiffany

PSNR=50.11 & P=0.99

PSNR=47.25 & P=1.73

شکل ( :)5نتايج کيفيت بصری تعدادی از تصاوير تست .از سمت راست به
چ  :قبل از جاسازی ،پس از جاسازی توسط روش [ ،]21پس از جاسازی
توسط روش پيشنهادی.

Baboon

PSNR=20.04 & C=0.9

PSNR=20.03 & C=1.1

Barbara

PSNR=11.48 & C=0.9

PSNR=11.45 & C=1.13

Boats

PSNR=6.73 & C=0.87

PSNR=6.72 & C=1.11

)Jet (F16

Lena

Zelda

Serial No. 66

PSNR=17.9 & C=338.59 PSNR=17.97 & C=17.37

PSNR=9.42 & C=2.24

PSNR=9.45 & C=4.02

PSNR=11.25 & C=1.08 PSNR=11.27 & C=0.89

شکل ( :)6مقاومت در برابر افزودن نويز .از سمت راست به چ  :تصوير اصلي،
نويزیکردن تصوير استگو در روش [ ،]21نويزیکردن تصوير استگو در روش
پيشنهادی .به تصاوير استگوی ،Jet (F16) ،Boats ،Barbara ،Baboon
 Lenaو  Zeldaبه ترتيب نويز سفيد گؤسي با ميانگين  1و واريانس ،1/11
نويز سفيد گؤسي با ميانگين  1و واريانس  ،1/1نويز سفيد گؤسي با ميانگين
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 1/6و واريانس  ،1/11نويز نمک و فلفل با چگالي  ،1/15نويز نمک و فلفل با

(الف)

استگانوگرافي کور مبتني بر کدهای ... Reed- Solomon
چگالي  1/3و نويز اسپکل با واريانس  1/3افزوده شده است.

از کدهای  R-Sمناسب در مقابل کد  Hamming  7, 4 بحوده اسحت.
تعحدادی از تصاويحر استگوی آغشته بحه نححويز در شحکل ( )6مالحرحه
ميگردند .در ستون راست تصاوير اصلي مشاهده ميشوند .ستونهحای
وسطي و چپي به ترتيب تصاوير استگو در روش [ ]21و تصاوير اسحتگو
در روش پيشنهادی را که آغشته به نويز شدهانحد ،هسحتند .بحه منرحور
بررسي مقاومت الگوريتم پيشنهادی در برابر افزودن نويزهحای مختلحف
با شدتها و ويژگيهای آماری گوناگون به تصوير استگو ،آزمايشهحای
مختلفي بر روی تصوير تست ) Jet (F16داديم که نتايج آن به صحورت
نمودارهايي در شکل ( )7مشاهده ميشود .محور افقحي ميحزان PSNR
تصاوير نويزی و محور عمودی ظرفيت تصحيح خطا را نشان محيدهحد.
همانطور که مالحره ميشود از حيث بهبحود ظرفيحت تصححيح خطحا،
روش پيشنهادی نسبت به روش [ ]21عملکحرد بهتحری از خحود نشحان
ميدهد .به طور ويژه در مورد نويز فلفل و نمک ،هر چه ميزان تخريحب
تصوير استگو کمتر بوده ،بهبود مقاومت در روش پيشنهادی نسحبت بحه
روش [ ،]21بسيار چشمگيرتر بوده است.

(ب)

(پ)
شکل ( :)7مقايسهی مقاومت به تخريب در برابر سه نو نويز با شدتهای
تخريب گوناگون در تصوير تست )( .Jet (F16الف) نويز گؤسي( ،ب) نويز
نمک و فلفل( ،پ) نويز اسپکل

Serial No. 66
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استگانوگرافي کور مبتني بر کدهای ... Reed- Solomon

جدول( :)2نتايج مقايسهای از لحاو بار مفيد جاسازی و کيفيت بصری تصوير استگو بين روش پيشنهادی و ساير روشها.
روش پيشنهادی

روش HQIH

روش HCIH

روش ])r=6([3

روش ])r=5([3

تصاوير تست

روش ][21

P
)(bpp

PSNR
)(dB

P
)(bpp

PSNR
)(dB

P
)(bpp

PSNR
)(dB

P
)(bpp

PSNR
)(dB

P
)(bpp

PSNR
)(dB

P
)(bpp

PSNR
)(dB

نام تصوير

1.73

47.24

0.83

52.10

0.75

46.01

1.00

51.15

1.97

45.25

0.99

50.77

Jet
)(F16

1.73

47.25

0.83

52.09

0.75

47.02

1.00

51.14

1.99

45.14

0.99

50.84

Lena

1.73

47.24

0.83

52.10

0.75

45.12

1.00

51.15

1.80

45.77

0.99

50.12

Pepper

1.73

47.25

0.83

52.10

0.75

45.38

1.00

51.14

2.00

45.13

0.99

50.11

Tiffany

1.73

47.25

0.83

52.10

0.75

45.88

1.00

51.15

1.94

45.32

0.99

50.46

تصوير
تست

ميانگين

جدول( :)4نتايج مقايسهای بين روش [ ]21و روش پيشنهادی.
روش پيشنهادی
C

روش []21

PSNR

نو نويز افزودهشده

P
)(bpp

1.10

20.03

1.13

11.45

1.73

47.25

0.90

1.11

6.72

1.73

47.27

0.87

6.73

1.00

5.87

1.73

47.26

0.86

5.89

338.59

17.90

1.73

47.24

17.37

17.97

4.02

9.45

1.73

47.25

2.24

9.42

2.23

7.55

1.73

47.24

1.52

7.54

1.12

19.06

1.73

47.25

0.91

19.12

1.08

11.25

گؤسي با ميانگين  1و
واريانس 1/11
گؤسي با ميانگين  1و
واريانس 1/1
گؤسي با ميانگين 1/6
و واريانس 1/11
گؤسي با ميانگين 1/6
و واريانس 1/1
نمک و فلفل با چگالي
1/15
نمک و فلفل با چگالي
1/3
نمک و فلفل با چگالي
1/6
اسپکل با واريانس
1/13
اسپکل با واريانس 1/3

1.73

47.23

1.73

47.25

0.89

11.27

39.04

12.14

1.73

47.25

2.94

12.16

(نويزی)

PSNR

PSNR

نو نويز افزودهشده

P
)(bpp

0.90

20.04
11.48

گؤسي با ميانگين  1و
و واريانس 1/11
گؤسي با ميانگين  1و
واريانس 1/1
گؤسي با ميانگين 1/6
و واريانس 1/11
گؤسي با ميانگين 1/6
و واريانس 1/1
نمک و فلفل با چگالي
1/15
نمک و فلفل با چگالي
1/3
نمک و فلفل با چگالي
1/6
اسپکل با واريانس
1/13
اسپکل با واريانس 1/3

0.99

50.96

0.99

50.36

Barbara

0.99

50.39

Boats

0.99

51.09

Goldhill

0.99

50.77

Jet
)(F16

0.99

50.84

Lena

0.99

50.12

Pepper

0.99

50.11

Tiffany

0.99

50.94

Zelda

0.99

50.62

(نويزی)

 -6نتيجهگيری
يک روش استگانوگرافي کور با بار مفيد جاسازی باال و ظرفيت تصحيح
خطای باال ارائه شد .با آن که اين روش قابليت جاسازی در بيتهای با
ارزشتر پيکسل را نيز دارد ،کيفيت بصری تصوير را به خوبي حفظ
ميکند .نتايج به دست آمده از شبيهسازیها با کارهای [ [3] ،]21و
] [16مقايسه شد .به دليل استفاده از جدول جانشاني بهينه برای
جاسازی دادههای محرمانه اين نتيجه حاصل گرديد که  MSEبين
تصاوير قبل و پس از جاسازی کاهش يافته است و در حالي که بار

Serial No. 66

C

تصاوير تست
PSNR

نام تصوير
Baboon

تصوير
تست

ميانگين

مفيد جاسازی نسبت به روش ] 74 ،[21درصد افزايش پيدا کرد ،به
 PSNRباالی  37دسيبل قابل دستيابي ميباشد .ضمن آن که
مقاومت در برابر حمالت با استفاده از کد تصحيح خطای Reed-
 Solomonو در نتيجه افزايش ظرفيت تصحيح خطا ،بيشتر گرديد.
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