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 روش جدیدی برای، در این مقاله. و تشخیص جعل داردJPEG  نقش مهمی در جرمکاوی تصاویر، آشکارسازی فشردهسازی مجدد:چکیده
تشخیص جعل بر اساس آشکارسازی فشردهسازی مجدد تصاویر دیجیتال با استفاده از ترکیب ویژگیهای مبتنی بر اثر کوانتیزاسیون بر ضرایب
 و همچنین ویژگیهای مبتنی بر پریودDCT  در روش پیشنهادی از ترکیب ویژگیهای مبتنی بر توزیع ارقام اول ضرایب. ارائه میشودDCT
 بهمنظور انتخاب ویژگیهای مناسب و نیز کاهش حجم محاسبات ما از. هر سه کانال رنگی تصویر استفاده میشودDCT کوانتیزاسیون در ضرایب
 این روش عالوه بر انتخاب.یک الگوریتم سلسله مراتبی انتخاب ویژگی برای کاهش تعداد ویژگیها و انتخاب ویژگیهای مناسب استفاده میکنیم
 برای آزمایش الگوریتم پیشنهادی و مقایسه آن با سایر. امکان انتخاب توزیع رقم با بیشترین تأثیر را نیز فراهم میکند،ناحیه فرکانسی مناسب
، نتایج آزمایشها و مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشهای موجود. استفاده میشودCASIA روشها از پایگاه داده تصاویر جعلی و غیرجعلی
. درصد نسبت به روشهای موجود است که بیانگر عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است4/1  درصد و بهبود33/55 نشانگر صحت شناسایی
.JPEG  تصویر، تشخیص جعل، فشردهسازی مجدد، جرمکاوی تصویر دیجیتال:واژههای کلیدی
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Abstract: Recompression detection has an important role in JPEG image forensic and forgery detection. In this paper, a new
algorithm is proposed for image forgery detection using combined features of quantization effect on DCT coefficients. In the
proposed approach, we use distribution of most significant digit of DCT coefficients and features based on the period of DCT
coefficients in three color channels. To select more proper features and reduce computational overhead of the algorithm, a new
hierarchical approach is used for feature selection. The proposed feature selection algorithm can select both proper frequency region
and more effective digit distribution for efficient forgery detection. To test the proposed algorithm and compare the results with those
of other methods the forged and authentic images of CASIA database are used. The experimental results and a comparison of the
results of the proposed algorithm with those of other method show the correct recognition rate of 99.5% as well as the enhancement
of 7.6% with respect to existing approaches which demonstrate the efficiency of the proposed approach.
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 -1مقدمه
امروزه پردازش تصویر در زمینههای مختلفی از قبیل کاربردهای
صنعتی ،ورزشی [ ]6و پزشکی [ ]2استفاده می شود .اما با رشد سریع
ابزارهای پردازش تصویر جعل تصویر نیز گسترش یافته است .جعل
تصویر تاریخچه طوالنی دارد اما در عصر حاضر که عصر دیجیتال
است ،با رشد سریع ابزارهای پردازش تصویر ،دستکاری یک تصویر
دیجیتال بدون بهجا گذاشتن اثری که قابلمشاهده باشد بهآسانی
انجام میشود .لذا تغییر اطالعات و محتویات تصویر و ایجاد تصویری
که بهظاهر معتبر باشد ،بهراحتی صورت میگیرد .بررسی صحت
تصاویر دیجیتال و همچنین آشکارسازی اثرات و ردپاهای دستکاری
و جعل تصاویر زمینه مهم تحقیقاتی در بحث پردازش تصویر
محسوب میشود .تعیین صحت تصاویر و عدم جعل آنها ،نقشی مهم
در بسیاری از زمینهها داشته که شامل مواردی همچون سیستمهای
نظارت ،جرمکاوی ،خدمات هوشمند ،تصویربرداری پزشکی و
روزنامهنگاری است.
تحول و دگرگونی اطالعات دیجیتالی و همچنین موضوعاتی که
مرتبط با امنیت رسانهای و امنیت اطالعات میباشند ،منجر به ایجاد
روشهایی در آشکارسازی جعل شده است ،که این روشها بهصورت
کلی به دو دسته روشهای فعال و غیرفعال دستهبندی میشود.
آبنشانی 1دیجیتالی نمونهای از روشهای فعال است .این روشها که
نیاز به درج کدهای اولیه یا آبنشان در تصویر دارند ،بهطور عام
قابلاستفاده نیستند و تجهیزات منحصربهفردی الزم دارند لذا استفاده
عمومی آنها برای تشخیص جعل در تصاویر بدون آبنشان امکانپذیر
نیست.
بیشتر روشهای نوین جرمکاوی تصویر از آشکارسازی سرنخهای
معتبری در حین ایجاد و دستکاری تصویر بهره میبرند که به
روشهای غیرفعال مشهورند .در مقایسه با روشهای فعال ،روشهای
غیرفعال نیازی به آبنشان یا امضای اضافی ندارند و میتوانند
کاربردهای گستردهتر و عمومیتری در تشخیص جعل تصویر داشته
باشند .روشهای غیرفعال بر اساس ویژگیهای استفادهشده برای
جرمکاوی به گروههای مختلفی گونهبندی میشوند که از جمله میتوان
به  -6روشهای مبتنی بر سرنخهای وسیله تصویربرداری اخذ تصویر،
 -2روشهای مبتنی برای اثرهای ویرایشی -9 ،روشهای مبتنی بر
ناسازگاریهای فیزیکی ،هندسی یا محتوا و  -7روشهای مبتنی بر
سرنخهای کدینگ تصویر اشاره کرد.
بهمنظور اخذ تصویر و ذخیرهسازی آن توسط دوربین مراحل
متعددی توسط دوربین صورت میگیرد که این مراحل و نوع آن ممکن
است از یک دوربین به دوربین دیگری فرق کند .در برخی از
الگوریتمهای تشخیص جعل از اثرات مراحل تصویربرداری بر تصویر
خروجی استفاده میشود .برای نمونهای از این روشها میتوان به
روشهای مبتنی بر نویز غیریکنواخت پاسخ تصویر (،]9[ )PRNU2
روش انحراف رنگی [ ]5 ،7و نیز روش میانیابی رنگی [ ]4 ،1اشاره
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کرد .این روشها معموالً برای تصاویر با فشردهسازی کم خوب عمل
میکنند اما برای تصاویر با فشردهسازی باال نتایج معموالً مناسب
نیستند.
از اثر هرگونه عملیاتی که برای ویرایش تصویر استفاده میشود نیز
میتوان به جعل تصویر پی برد .البته برخی عملیات همانند فیلتر کردن
و تیزسازی تصویر لزوماً به معنای جعل نیستند ولی عملیاتی مانند
کپی کردن ،همانندسازی و انتقال قسمتی از تصویر به همان تصویر یا
تصویر دیگر که به پیوندزنی 3تصویر معروف است ،بهمنزله جعل
هستند .تشخیص جعل با استفاده از تشخیص همانندسازی و پیوندزنی
در مراجع متعددی مورداستفاده قرار گرفته است [.]0-69
تصویربرداری نگاشت فضای سهبعدی به فضای دوبعدی با استفاده
از مدل افکنشی پرسپکتیو و قوانین اپتیکی عدسی است .چشم انسان
معموالً به تغییرات هندسی زیاد حساس نیست ،لذا ناسازگاریهای
هندسی ناشی از جعل بهراحتی توسط چشم انسان آشکارسازی
نمیشوند .یکی از روشهای تشخیص جعل تصاویر دیجیتال استفاده از
تشخیص ناسازگاریهای فیزیکی ،هندسی یا محتوای تصویر است .برای
نمونهای از این روشها میتوان به روش تشخیص ناسازگاریهای سایه
[ ،]67ناسازگاریها هندسی و نور تصویر [ ]61 ،65و ناسازگاریهای
حرکتی در ویدئو [ ]64اشاره کرد .روش تشخیص ناسازگاریهای
فیزیکی ،هندسی یا محتوای تصویر برای تصاویر با محتوای خاص
قابلاعمال هستند و عمومیت ندارند.
امروزه فشردهسازی یکی از مراحل اجتنابناپذیر نرمافزاری پردازش
و ویرایش تصویر هستند .فشردهسازی اثرات خاص به خود را در تصویر
بهجای میگذارد لذا استفاده از اثرات فشردهسازی و کدینگ تصویر
یکی از روشهای تشخیص جعل محسوب میشود.
قالب  4JPEGیکی از پرکاربردترین قالبهای مورداستفاده در
کدینگ و فشردهسازی تصویر است .بنابراین آشکارسازی جعل در
تصاویر  ،JPEGنقش مهمی را در تشخیص دستکاریهای تصویری ایفا
میکنند .از آنجایی که بیشتر تصاویر  JPEGدستکاری شده ،متحمل
حداقل دو بار فشردهسازی میشوند ،بنابراین یکی از روشهای بسیار
مهم اعتبارسنجی تصویر  ،JPEGمبتنی بر آشکارسازی فشردهسازی
مجدد است.
در [ ]60از نویز کوانتیزاسیون برای بررسی فشردهسازی تصاویر
 JPEGاستفاده شده است .در مرجع [ ]63نیز تأثیر فشردهسازی
مضاعف بر هیستوگرام ضرایب  DCTبررسی شده است .در این مقاله
نشان داده شده است که فشردهسازی مضاعف با ضرایب متفاوت باعث
ایجاد الگوهای پریودیک در هیستوگرام میشود که میتواند در حوزه
فوریه آشکارسازی شود .از اشکاالت این روش تشخیص فشردهسازی با
استفاده از کاربر انسانی است .در مراجع [ ]26 ،28ضمن بسط روش
الگوهای پریودیک در هیستوگرام از ویژگیهای استخراجشده و
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبرای تشخیص خودکار و بدون
کاربر انسانی استفاده شده است.
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یکی دیگر از روشهای تشخیص فشردهسازی مضاعف در تصاویر
 JPEGاستفاده از روش توزیع آماری ارقام اول ضرایب تبدیل
کسینوسی گسسته ( )DCT5با استفاده از قانون بنفورد است [.]22-27
قانون بنفورد بیان میکند که توزیع احتمال اولین ارقام  xدر یک
مجموعه از ارقام طبیعی ،لگاریتمی هستند .وقتیکه تصویر یکبار
فشرده شده باشد توزیع مهمترین ارقام ضرایب بلوک  DCTاز قانون
بنفورد پیروی میکنند ولی این توزیع ،به دو بار فشردگی ،بسیار
حساس است ،به عبارتی قانون لگاریتمی بعد از دو بار فشردگی دچار
اغتشاش میشود که از این قانون برای تشخیص فشردهسازی مجدد
استفاده میشود.
ما در این مقاله ،روش جدیدی برای آشکارسازی جعل و
فشردهسازی مضاعف با استفاده از تلفیق ویژگیهای بهدستآمده از
روشهای توزیع ارقام باارزش ضرایب  DCTو همچنین ویژگیهای
مبتنی بر پریود کوانتیزاسیون ضرایب  DCTاستفاده کردهایم .ما هم از
اطالعات رنگی و هم اطالعات شدت روشنایی برای استخراج ویژگی
استفاده کرده ولی بهمنظور کاهش حجم محاسبات و همچنین افزایش
صحت الگوریتم پیشنهادی از یک الگوریتم سلسله مراتبی برای انتخاب
ویژگیهای مناسب استفاده کردیم.
ساختار این مقاله نیز به شرح زیر است :در بخش دوم مراحل
مختلف الگوریتم پیشنهادی ارائه و شرح داده میشود .بخش سوم به
نتایج آزمایشی و مقایسه الگوریتم با روشهای قبلی میپردازد و
درنهایت در بخش چهارم نیز نتیجهگیری مقاله آورده میشود.

 -2الگوریتم پیشنهادی
شکل  6بلوک دیاگرام کلی الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد ،در
این مقاله ،روش جدیدی برای آشکارسازی جعل با استفاده از
تشخیص فشردهسازی مجدد در تصاویر  JPEGارائه میشود.
همانطور که در شکل  6نشان داده شده است الگوریتم از دو قسمت
آموزش و آزمایش تشکیل شده است .قسمت آموزش بهصورت
برونخط 6صورت گرفته و شامل آموزش طبقه بند و استخراج
ویژگیهای مناسب است .در روشهای پیشنهادی از تلفیق دو نوع
ویژگی شامل ویژگیهای مبتنی بر پریود هیستوگرام ضرایب  DCTو
نیز توزیع آماری ارقام اول ضرایب DCTاستفاده شده است .یکی از
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هیستوگرام ضرایب  DCTتلفیق میشوند .بهمنظور کاهش حجم
محاسبات و همچنین افزایش صحت الگوریتم پیشنهادی در مرحله
بعدی الگوریتم ،از یک روش سلسله مراتبی برای انتخاب ویژگیهای
مناسب استفاده می شود .در نهایت طبقه بند تشخیص فشردهسازی
مضاعف آموزش داده می شود .در مرحله آزمایش صرفاً ویژگیهای
مناسب و انتخاب شده در مرحله آموزش استخراج شده و با استفاده از
طبقهبند آموزش دادهشده ،فشردهسازی مضاعف و جعل تصاویر مورد
آزمایش تشخیص داده میشوند.
 -1-2استخراج ویژگی
استخراج ویژگی یکی از مراحل مهم در الگوریتمهای طبقهبندی
محسوب میشود .در روش پیشنهادی از تلفیق دو نوع ویژگی شامل
ویژگیهای مبتنی بر پریود هیستوگرام ضرایب  DCTو نیز توزیع
آماری ارقام اول ضرایب DCTاستفاده شده است .بهمنظور استخراج
ویژگیهای مناسب در الگوریتم پیشنهادی ،از دو مرحله استخراج و
انتخاب ویژگی بهره برده شده است.
-1-1-2

ویژگیهای مبتنی بر پریود هیستوگرام ضرایب DCT

شکل  2هیستوگرام ضرایب  DCTرا به ازای یک بار فشردهسازی و دو
بار فشردهسازی با ضرایب کوانتیزاسیون مختلف را نشان میدهد.
همانطور که در شکل نشان داده شده است در صورت فشردهسازی
مجدد ضرایب  DCTهیستوگرام این ضرایب دارای الگوهای پریودیک با
پریودی غیر از یک خواهد بود .در مرجع [ ]63از تحلیل حوزه فوریه
توسط کاربر انسانی برای تشخیص پریود و فشردهسازی مضاعف
استفاده شده است .این روش خودکار نبوده و نیازمند تحلیل انسانی
میباشد.
در الگوریتم پیشنهادی از ویژگیهای مرجع [ ]28استفاده شده
است ولی برای افزایش صحت الگوریتم ،ضرایب  DCTو ناحیه فرکانسی
بهصورت پویا و سازگار انتخاب میشوند .ویژگیهای این مرحله از
الگوریتم ،مبتنی بر محاسبه پریود هیستوگرام است .ما برای محاسبه
پریود هیستوگرام از دو روش استفادهشده در مراجع [ ]28و [ ]26بهره
بردیم .در مرجع [ ]28پریود با بیشینه کردن رابطه زیر محاسبه
میشود.

عوامل مهم در عملکرد مناسب این دو ویژگی ،انتخاب مناسب ضرایب
 DCTو ناحیه مناسب فرکانسی برای کانالهای مختلف رنگی است.
در الگوریتم پیشنهادی ،انتخاب ناحیه مناسب فرکانسی برای
استخراج ویژگی مناسب در دو مرحله صورت میگیرد .در مرحله اول
ناحیه مناسب فرکانسی برای تعیین ویژگیهای مبتنی بر پریود
هیستوگرام ضرایب  DCTصورت میگیرد تا ضرایب مناسب

DCT

برای تعیین این نوع ویژگیها استخر اج شوند .در مرحله بعدی توزیع
آماری ارقام اول ضرایب DCTبرای کلیه ضرایب DCTکانالهای رنگی
محاسبه شده و ویژگیهای حاصل از آن با ویژگیهای مبتنی بر پریود

Serial no. 80

i max

()6

1
)  h (i  p  s 0
 i min  1 i min

i max

H (p) 

در رابطه باال  hنمایشگر هیستوگرام ضریب  p ،DCTپریود هیستوگرام،
 s 0اندیس بازهای از هیستوگرام با بیشترین مقدار است i max .و i min
نیز از روابط زیر محاسبه میشوند [:]28
()2

s max  s 0
p

i max 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /192مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

مرحله
آزمایش

آشکارسازی جعل و فشردهسازی مجدد . . .

تصاویر آزمایشی
استخراج ویژگیهای مناسب
مبتنی بر پریود هیستوگرام

تصاویر آموزشی

استخراج ویژگیهای مبتنی
بر توزیع آماری ارقام اول
ضرایب DCT

استخراج ویژگیهای مبتنی بر
مبتنی بر پریود هیستوگرام به
ازای ناحیههای فرکانسی متعدد

استخراج ویژگیهای مبتنی
بر توزیع آماری ارقام اول
ضرایب DCT

مرحله
آموزش

انتخاب ناحیه فرکانسی مناسب و
استخراج ویژگیهای مبتنی بر
پریود به ازای ضرایب DCT
انتخابی

تلفیق ویژگیها

تلفیق ویژگیها
طبقهبندی تصاویر
انتخاب ویژگیهای مناسب
انتخاب ویژگیهای مناسب

شکل  :1بلوک دیاگرام کلی الگوریتم پیشنهادی

شکل  :2تأثیر فشردهسازی مجدد بر پریود هیستوگرام ضرایب DCT؛ (الف) هیستوگرام اولیه بدون فشردهسازی( ،ب) هیستوگرام با یک بار
کوانتیزاسیون با ضریب ( ،5پ) هیستوگرام با دو بار کوانتیزاسیون به ترتیب با ضرایب  5و ( ،4ت) هیستوگرام با دو بار کوانتیزاسیون به ترتیب با
ضرایب  5و 4

()9

s min  s 0
p

i min 

که  s minو  s maxبه ترتیب کمترین و بیشترین اندیس در هیستوگرام
ضریب  DCTهستند .در مرجع [ ]26نیز پریود با بیشینه کردن )H(p
محاسبه میشود که روابط محاسبه ) H(pبه شرح زیر هستند:
()7

Serial no. 80

} N (z , p )  {h (i ) | z - p  i  z  p , i  z

()5

()1

}) h (i )  Max {N (z , p
}) Mean{N (z , p

f  i, p  

H (p) 
} Median{f (i , p ) | i  x  p  s 0 , i min  x  i max
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بهمنظور محاسبه ویژگیهای مبتنی بر پریود هیستوگرام ضرایب
 ،DCTباید پریود برای کلیه ضرایب  DCTمحاسبه شود .تعداد کل
ضرایب  DCTبرای هر کانال رنگی 17 ،ضریب است ،که با اندیسهای
(8و )8تا (4و )4مشخص میشوند .بهمنظور ایجاد هیستوگرام هر
فرکانس یا ضریب  DCTبا اندیس مشخص ،ضریب  DCTهمه
بلوکهای تصویر با همان اندیس جمعآوری و هیستوگرام آن ایجاد
میشود .یک تصویر رنگی در فشردهسازی  ،JPEGبه فضای رنگی
 YCbCrتبدیل میشود .بنابراین میتوانیم ،حداکثر به تعداد 632
( )9*17هیستوگرام ،برای ضرایب  DCTبا فرکانسهای مختلف و
کانالهای رنگی ایجاد کنیم .ولی از آنجاییکه اغلب ضرایب DCT
فرکانس باال ،به صفر کوانتیزه میشوند ،استفاده از آنها مفید نبوده و
تنها هیستوگرامهای فرکانسهای پایین هر کانال ،قابلاستفاده
میباشند .در این تحقیق ،با انتخاب سازگار و پویای ضرایب  DCTسعی
کردهایم که ویژگیهای مناسبی برای طبقهبندی داشته باشیم .ما از سه
شیوه متفاوت برای ایجاد هیستوگرامها و محاسبه پریود استفاده
کردیم .که این سه شیوه عبارتند از:
 -6هیستوگرام برای تعدادی از ضرایب فرکانس پایین به ترتیب Zig-
 Zagتولید میشود.
 -2در هر تصویر ورودی ،متوسط هر ضریب  DCTدر هر کانال رنگی
محاسبه شده و با اعمال یک حد آستانه مبتنی بر مقدار متوسط،
ضرایب با مقادیر باال و اطالعات کافی در هر کانال استخراج و
هیستوگرام برای آنها محاسبه میشود.
 -9در هر تصویر ورودی ،متوسط هر ضریب  DCTدر هر کانال رنگی
محاسبه شده و بعد از مرتبسازی ضرایب ،تعداد  Ncضریب با مقدار
متوسط باال برای تولید هیستوگرام انتخاب میشوند.
بهمنظور استخراج ویژگیهای مبتنی بر پریود هیستوگرام ضرایب
 ،DCTبرای هر بلوک  0*0از تصویر ،با استفاده از هیستوگرامها و
پریودهای محاسبهشده ،احتمال دستکاری و یا عدم دستکاری
بلوکها محاسبه میشود .برای این منظور فرض کنید یک پریود
هیستوگرام از اندیس  s0شروع شده و در اندیس ( )s0+p-1تمام
میشود .در این حالت احتمال دستکاری شدن ، Pt ،و احتمال عدم
دستکاری ، Pu ،پیکسلی از بلوک که مقدار آن در اندیس ( )s0+iاز
هیستوگرام قرار میگیرد بهصورت زیر تخمین زده میشود [:]28
) h (s 0  i

()4

()0

) k

p 1

0

 h (s

Pu (s 0  i ) 

k 0

1
p

Pt (s 0  i ) 

در اینجا h(k) ،مقدار هیستوگرام در بازه یا اندیس kام از هیستوگرام
ضریب  DCTرا نشان میدهد و  pپریود هیستوگرام است .همچنین با
استفاده از روش نایو بیز ،7احتمال پسین دستکاری یا عدم دستکاری
آن ،به ترتیب بهصورت زیر خواهد بود [:]28
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()3

()68

Pt
) (Pt  Pu

Pt
) (Pt  Pu

P (tampered | s 0  i ) 

P (unchanged | s 0  i ) 

با جمع احتمالهای پسین برای همه پیکسلهای یک بلوک از
تصویر ورودی ،تصویر احتمال پسین بلوک ایجاد میشود که هر پیکسل
از این تصویر متناظر با یک بلوک  DCTاز تصویر ورودی بوده و
نمایشگر دستکاری بودن آن بلوک از تصویر است.
بعد از ایجاد تصویر احتمال پسین بلوک ،این تصویر با اعمال

( T opt  arg maxبه دو ناحیه  C0و C1
آستانه بهینه )
 0  1
تقسیم میشوند و چهار ویژگی   0  1 ،  0 ،Toptو  K0استخراج
میشود که  K0نمایشگر اتصال در پیکسلهای دسته  C0و   0و   1به
ترتیب انحراف معیار تغییرات در دو ناحیه  C0و  C1است.
-2-1-2

ویژگیهای مبتنی بر توزیع آماری ارقام اول ضرایب DCT

روش بنفورد ،روشی آماری است که بر مبنای قانون بنفورد از
توزیعهای احتمالی اولین ارقام اعداد برای صحتسنجی آنها استفاده
میکند .این قانون بیان میکند که توزیع احتمال اولین ارقام  xدر یک
مجموعه از ارقام طبیعی ،لگاریتمی هستند .بهعبارتدیگر ،اگر مجموعه
دادهای از اعداد از قانون بنفورد تبعیت کند ،مهمترین ارقامش (رقم اول
از سمت چپ) ،توزیع زیر را خواهد داشت:
()66

1

p  x   log10 1    x  1, 2,..,9
 x

که ) p(xاحتمال رقم  xاست .روش بنفورد برای صحتسنجی دادهها
در کاربردهای متعددی از قبیل حسابداری [ ]25و اقتصاد ][21استفاده
میشود .در حوزه پردازش تصویر نیز ،توزیع ارقام اول ضرایب بلوک
 DCTنیز از قانون بنفورد و ضرایب  JPEGکوانتیزهشده نیز از قانون
لگاریتمی مشابه بنفورد پیروی میکند .البته این مسئله در صورتی
درست است که تصویر دارای یک بار فشردهسازی باشد .اما این توزیع
به فشردهسازی مجدد حساس است ،به عبارتی قانون لگاریتمی بعد از
دو بار فشردگی دچار اغتشاش میشود .این ویژگی در بسیاری از
الگوریتمهای پردازش تصویر در حوزه جرمکاوی و تشخیص جعل نیز
استفاده میشود [.]20 ،24
نکته بسیار مهمی که بر عملکرد توزیع آماری ارقام اول
ضرایب DCTبرای تشخیص جعل تأثیر میگذارد انتخاب ضرایب DCT
مناسب و نحوه ایجاد توزیع برای ضرایب است .ویژگیهای مبتنی بر
بنفورد ،میتواند بهصورت توزیعی برای کلیه ضرایب  DCTدر تصویر
ایجاد شود که در این حالت بردار ویژگی ،شامل  68مقدار (با در نظر
گرفتن مقدار صفر برای ضرایب صفر) برای هر کانال تصویر خواهد بود.
درصورتیکه توزیع برای هر ضریب  DCTبهصورت مجزا محاسبه شود
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در این حالت بردار ویژگی ،شامل  )68*17( 178مقدار برای هر کانال
تصویر خواهد بود .ما در روش پیشنهادی ،بهمنظور استخراج بردار
ویژگیهای مبتنی بر توزیع آماری ارقام اول ضرایب DCTاز توزیع هر
ضریب  DCTبهصورت مجزا استفاده میکنیم .الگوریتم پیشنهادی ما
برای استخراج این ویژگیها دارای مراحل زیر است:
 -6تصویر  RGBناشی از بازگشایی تصویر  JPEGبه فضای رنگی
 YCbCrمنتقل میشود.
 -2تصویر هر کانال رنگی به بلوکهای  0*0غیرهمپوشان تقسیم شده
و ضرایب  DCTمحاسبه میشوند.
 -9به ازای هر کانال رنگی و هر اندیس از  17ضریب  ،DCTضرایب
 DCTهمه بلوکهای همان کانال و همان اندیس جمعآوری و بعد از
محاسبه ارقام اول ،هیستوگرام آن ایجاد میشود.
 -7با تجمیع کلیه هیستوگرامها بردار ویژگی هر تصویر ایجاد میشود.
بردار ویژگی فوق شامل  )9*68*17( 6328مقدار خواهد بود ،که
یک بردار ویژگی با ابعاد باال خواهد بود .بهمنظور کاهش حجم
محاسبات و نیز انتخاب ویژگیهای مناسب ،ما از یک الگوریتم سلسله
مراتبی انتخاب ویژگی استفاده میکنیم که در بخش بعد توضیح داده
میشود.
 -2-2انتخاب ویژگی

آشکارسازی جعل و فشردهسازی مجدد . . .

تعداد ویژگیهای مبتنی بر توزیع ارقام اول مستقیماً با تعداد
ضرایب و ناحیه فرکانسی انتخابشده ارتباط دارد لذا ما این ویژگیها را
برای کلیه ضرایب محاسبه کرده و بعد از تلفیق آن با ویژگیهای
مبتنی بر پریود هیستوگرام از روش انتخاب ویژگی برای کاهش حجم
محاسبات و افزایش صحت طبقهبندی استفاده میکنیم .این روش
عالوه بر انتخاب ناحیه فرکانسی مناسب ،امکان انتخاب توزیع رقم با
بیشتری تأثیر را نیز فراهم میکند .الگوریتم ما برای انتخاب ویژگی یک
الگوریتم سلسله مراتبی و شامل دو مرحله است .در مرحله اول
الگوریتم انتخاب ویژگی ،از معیار  F-Scoreبرای انتخاب ویژگی استفاده
شده است [.[23
معیار  F-scoreمعیاری است که میزان تمایز و تفکیکپذیری بین
دو مجموعه از ویژگیها را اندازه میگیرد .اگر  xkویژگی kام
( ،)k=1,…,mاز مجموعه بردارهای ویژگی آموزشی باشد و تعداد
نمونههای دو گروه تصاویر جعلی و غیرجعلی به ترتیب برابر  n+و n-
باشند .معیار  F-scoreبرای ویژگی iاُم ،بهصورت زیر تعریف میشود
]:[23
Fscore (i ) 
(x (  )i  x i ) 2  (x (  )i  x i ) 2
1
)1 n ( 
)(
(  )2
(
x

x
)

(x k ,i  x i( ))2
 k ,i i n  1 
n   1 k 1
k 1


()62

n

همانطور که قبالً ذکر شد انتخاب ناحیه فرکانسی مناسب ضرایب
) (

) (

 DCTهم بر بازدهی ویژگیهای مبتنی بر توزیع ارقام اول و هم بر

که ، xi

بازدهی ویژگیهای مبتنی بر پریود هیستوگرام ضرایب تأثیر به سزایی

داده کل ،جعلی و غیرجعلی میباشند x ( ) k ,i .و  x ( ) k ,iنیز به
ترتیب ویژگی iام برای نمونه kام از گروههای جعلی و غیرجعلی
هستند .مقدار بزرگ معیار  F-scoreبرای یک ویژگی نمایشگر تمایز
بیشتر آن ویژگی بوده و بر اساس آن ،بعد از محاسبه معیار F-score
ویژگیهای با مقدار  F-scoreکم حذف میشوند.
8
از آنجاییکه ما برای طبقهبندی از ماشین بردار پشتیبان ( )SVM
استفاده میکنیم .لذا در مرحله دوم انتخاب ویژگی ،از ضرایب طبقهبند
ماشین بردار پشتیبان برای انتخاب ویژگی استفاده میشود .در روش
ماشین بردار پشتیبان برای هر ویژگی یک ضریب محاسبه شده و از
تابع زیر برای طبقهبندی استفاده میشود:

دارد .تعداد ویژگیهای مبتنی بر هیستوگرام ضرایب  7عدد بوده و
تعداد ضرایب انتخابی برای تولید هیستوگرام تأثیری بر تعداد این
ویژگیها ندارد .لذا برای انتخاب ناحیه مناسب ضرایب برای ویژگیهای
مبتنی بر پریود هیستوگرام از روش زیر استفاده شد.






انتخاب ناحیههای فرکانسی متعدد بر اساس شیوههای ذکرشده در
بخش (.)6-6-2
محاسبه ویژگیهای مبتنی بر پریود هیستوگرام
آموزش ماشین بردار پشتیبان بر اساس ویژگیهای استخراجشده
طبقهبندی تصاویر بر اساس ماشین بردار پشتیبان آموزش
دادهشده
انتخاب ناحیههای فرکانسی با بیشترین درصد طبقهبندی صحیح

همانطور که قبالً نیز ذکر شد ما از سه شیوه متفاوت برای انتخاب
ناحیههای فرکانسی و دو شیوه متفاوت برای محاسبه پریود استفاده
کردیم .عالوهبراین ،ما از دو روش مختلف انتخاب کانال رنگی نیز
استفاده کردیم که عبارت از استفاده از  -6فقط اطالعات کانال Y
(اطالعات سطح خاکستری) و  -2استفاده از اطالعات سه کانال رنگی
 YCbCrهستند .ترکیب این روشها در مجموع  62روش مختلف را
شامل میشود و با در نظر گرفتن  7ویژگی بهینه برای هر روش در
مجموع  70ویژگی در این مرحله استخراج میشود.
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()69

i

 xو

i

 xبه ترتیب میانگین ویژگی iام مجموعههای

) f (x )  sgn(  (x )  b
T

در رابطه فوق  sgnبیانگر تابع عالمت b ،بایاس x ،بیانگر بردار ویژگی،
 ضرایب ماشین بردار پشتیبان و تابع  نگاشتدهنده بردار ویژگی
به فضایی با ابعاد باالتر هستند .با توجه به رابطه فوق درصورتیکه
ضریب  kمتناظر با ویژگی  xkمقدار کمی داشته باشد تأثیر ویژگی xk
در محاسبه رابطه فوق کم بوده و میتواند در مرحله انتخاب ویژگی
بهعنوان یک ویژگی کمارزش حذف شود .بر این اساس ما در مرحله
دوم از الگوریتم انتخاب ویژگی ،ویژگیها را برحسب معیار  Fsvmمرتب
کرده و ویژگیهای با مقدار  Fsvmکم حذف میشوند .مقدار  Fsvmاز
رابطه زیر تعیین میشود [:]23
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i2

()67

Nt

1
 (i  i )2
N t  1 k 1

Fsvm (i ) 

در رابطه فوق  iمیانگین ضریب ویژگی  iام در  Ntبار آموزش

ماشین بردار پشتیبان بوده و مخرج کسر بیانگر واریانس  iدر  Ntبار

آموزش ماشین بردار پشتیبان است .هدف ما در استفاده از رابطه فوق
استفاده از ویژگیهایی با متوسط باال و واریانس کم است.
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دو روش مختلف انتخاب کانال رنگی نیز استفاده ک ردیم ک ه عب ارت از
استفاده از  -6فقط اطالعات کانال ( Yاطالعات سطح خاکستری) و -2
استفاده از اطالعات سه کانال رنگی  YCbCrمیباشد .برای طبقهبندی
نیز از طبقهبند  SVMبا هسته خطی استفاده شده است .نت ایج ش کل
نشان میدهد که استفاده از محاسبه پریود ب ا اس تفاده از روش مرج ع
[ ]26و استفاده از اطالعات کانال  Yنت ایج بهت ری را ب ه هم راه دارد.
بهترین نتایج نیز مربوط به استفاده از  9ضریب فرکانس پایین است.

 -3-2طبقهبندی
ما برای طبقهبندی تصاویر جعلی و غیرجعلی از طبقهبند ماشین بردار
پشتیبان استفاده کردهایم [ .]98ماشین بردار پشتیبان یکی از
روشهای یادگیری با نظارت است که از آن بهصورت گسترده برای
طبقهبندی و رگرسیون استفاده میشود .ماشین بردار پشتیبان ،دادهها
را با عبور یک صفحه یا یک ابر صفحه با استفاده از رابطه ()69
طبقهبندی میکند .در این روش ابتدا ،نمونههایی که مرز دستهها را
تشکیل میدهند ،محاسبه میشوند .بهعبارتدیگر ،تعدادی از نقاط
آموزشی که کمترین فاصله را تا مرز تصمیمگیری دارند ،میتوانند
بهعنوان بردار پشتیبان در نظر گرفته شوند .در این روش ،با افزایش
ابعاد دادهها با هستههای مختلف معموالً نتیجه مطلوبتری به دست
میآید که در قسمت نتایج آزمایشی مورداستفاده قرار گرفتهاند.

 -3نتایج تجربی
بهمنظور آزمایش و ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،این الگوریتم در محیط
متلب پیادهسازی شد و با پایگاه دادهای حاوی  6097تصویر شامل
 366تصویر جعلی و  329تصویر معتبر از پایگاه داده ]96[ CASIA
آزمایش شد .در شکل  ،9نمونههایی از تصاویر پایگاه داده نمایش داده
شد .در کلیه آزمایشها ما از  %58درصد دادهها برای آموزش و از %58
باقیمانده برای آزمایش استفاده کردهایم .همچنین مراحل آموزش و
آزمایش  68مرتبه تکرار شده و متوسط نتایج بهعنوان نتیجه نهایی
ذکر شده است.
همانطور که ذکر شد ،ما از سه روش مختلف برای انتخاب ضرایب
 DCTمناسب برای استخراج ویژگیهای مبتنی بر پریود هیستوگرام
استفاده کردیم که عبارتند از:
 -6ایجاد هیستوگرام برای تعدادی از ضرایب فرکانس پایین به ترتیب
Zig-Zag

 -2مرتبسازی میانگین ضرایب  DCTو انتخاب ضرایب بزرگ.
 -9اعمال حد آستانه بر روی میانگین ضرایب  DCTدر هر کانال رنگی
در شکل  7نتایج تشخیص تصاویر جعل ی و معتب ر ب ا اس تفاده از
روش ایجاد هیستوگرام ب رای تع دادی از ض رایب فرک انس پ ایین ب ه
ترتیب  Zig-Zagبه ازای تعداد ضرایب مختلف نشان داده ش ده اس ت.
در این شکل ،نتایج به ازای دو روش مختلف محاسبه پریود نش ان داده
شده است .عالوه بر انتخاب دو روش مختلف برای محاسبه پریود ،م ا از
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شکل  :3نمونههای از تصاویر آزمایش؛ (الف) تصاویر دستکاری
نشده( ،ب) تصاویر دستکاری شده

در شکل  ،5نتایج تشخیص تصاویر جعلی و معتبر با استفاده از
روش ایجاد هیستوگرام بر اساس مرتبسازی میانگین ضرایب  DCTو
انتخاب ضرایب بزرگ نشان داده شده است .در این شکل نیز نتایج به
ازای دو روش مختلف محاسبه پریود و دو روش مختلف محاسبه
انتخاب کانال رنگی نشان داده شده است .نتایج شکل نشان میدهد که
استفاده از محاسبه پریود با استفاده از روش مرجع [ ]26و استفاده از
اطالعات کانال  Yنتایج بهتری را به همراه دارد.
در شکل  1نتایج تشخیص تصاویر جعلی و معتبر با استفاده از
روش ایجاد هیستوگرام با اعمال حد آستانه بر روی میانگین ضرایب
 DCTدر هر کانال رنگی نشان داده شده است .در این شکل نیز نتایج
به ازای دو روش مختلف محاسبه پریود و دو روش مختلف محاسبه
انتخاب کانال رنگی نشان داده شده است .نتایج شکل نشان میدهد که
استفاده از محاسبه پریود با استفاده از روش مرجع [ ]26و استفاده از
اطالعات کانال  Yنتایج بهتری را به همراه دارد.
بر اساس نتایج شکلهای  7تا  1ما از روشهای زیر برای تولید
هیستوگرام و استخراج  70ویژگی مبتنی بر پریود هیستوگرام استفاده
کردیم.
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استفاده از یک ضریب فرکانس پایین به ترتیب  zigzagدر کانال
 Yو روش محاسبه پریود مرجع [.]28



استفاده از  9ضریب فرکانس پایین به ترتیب  zigzagدر کانالهای
 YCbCrو روش محاسبه پریود مرجع [.]28



استفاده از  9ضریب فرکانس پایین به ترتیب  zigzagدر کانال

Y

و روش محاسبه پریود مرجع [.[26


استفاده از  3ضریب فرکانس پایین به ترتیب  zigzagدر کانالهای
 YCbCrو روش محاسبه پریود مرجع [.]26



استفاده از یک ضریب  DCTبا دامنه بزرگ و بهرهگیری از کانال
 Yو روش محاسبه پریود مرجع [.]28



استفاده از  9ضریب  DCTبا دامنه بزرگ و بهرهگیری از کانالهای
 YCbCrو روش محاسبه پریود مرجع [.]28



استفاده از  9ضریب  DCTبا دامنه بزرگ و بهرهگیری از کانال

Y

و روش محاسبه پریود مرجع [.]26


استفاده از  66ضریب  DCTبا دامنه بزرگ و بهرهگیری از
کانالهای  YCbCrو روش محاسبه پریود مرجع [.]26



استفاده از حد آستانه  21/25به متوسط ضرایب  DCTو
بهرهگیری از اطالعات کانال  Yو روش محاسبه پریود مرجع
[.]28



استفاده از حد آستانه  94/5به متوسط ضرایب  DCTو بهرهگیری
از اطالعات کانالهای  YCbCrو روش محاسبه پریود مرجع [.]28



ایجاد هیستوگرام برای تعدادی از ضرایب فرکانس پایین ( )Ncبه

استفاده از حد آستانه  99/45به متوسط ضرایب  DCTو

ترتیب Zig-Zag؛ (الف) روش پریود مرجع [ ]22و کانال ( ،Yب) روش

بهرهگیری از اطالعات کانال  Yو روش محاسبه پریود مرجع

پریود مرجع [ ]22و کانالهای ( ،YCbCrج) روش پریود مرجع [ ]21و

[.]26


شکل  :4نتایج تشخیص تصاویر جعلی و معتبر با استفاده از روش

استفاده از حد آستانه  6/00به متوسط ضرایب  DCTو بهرهگیری
از اطالعات کانالهای  YCbCrو روش محاسبه پریود مرجع [.]26
بع د از انتخ اب ویژگ یه ای مبتن ی ب ر پری ود هیس توگرام ای ن

ویژگیها با ویژگیهای مبتنی ویژگیهای مبتنی بر توزیع آماری ارق ام
اول ضرایب DCTتلفیق شده و یک ویژگی  6310بعدی ایجاد میش ود.
همان طور که ذکر شد ب همنظ ور ک اهش حج م محاس بات و اف زایش
صحت ما از روش انتخاب ویژگی استفاده میکنیم .روش انتخاب ویژگی
پیشنهادی ،یک الگوریتم دومرحلهای است .در مرحله اول با اس تفاده از
معیار  ،F-scoreبه تعداد  NFscoreاز ویژگیها انتخاب و در مرحله دوم ب ا
استفاده از روش  SVMتعداد ویژگیها به  NSVMکاهش مییاب د .ش کل
 4درصد شناسایی تصاویر جعل ی و معتب ر را ب ه ازای مق ادیر مختل ف
 NFscoreو  NSVMرا نشان م یده د .در ای ن ش کل درص د شناس ایی ب ا
استفاده از  SVMب ا هس ته خط ی و  RBFنش ان داده ش ده اس ت .در
جدول  6حداکثر درصد شناسایی متوسط تص اویر جعل ی و معتب ر ب ه
ازای مقادیر مختلف  NFscoreو  NSVMو  SVMبا هستههای خطی،RBF ،
 Quadraticو  MLPنشان داده شده است.

Serial no. 80

کانال ( ،Yد) روش پریود مرجع [ ]21و کانالهای YCbCr

در شکل  4و جدول  6ما از  %58درصد دادهها برای آموزش و از
 %58باقیمانده برای آزمایش استفاده کردهایم .همچنین مراحل
آموزش و آزمایش  68مرتبه تکرار شده و متوسط نتایج بهعنوان نتیجه
نهایی ذکر شده است .بر اساس نتایج جدول  6بهترین نتایج مربوط به
 SVMخطی با  NSVM=758و  NFscore=6788است .در این حالت
الگوریتم پیشنهادی دارای صحت شناسایی  33/55در صد است.
بهمنظور مقایسه عملکرد الگوریتم پیشنهادی با سایر روشهای موجود
ما الگوریتمهای مراجع [ ]26[ ،]28و [ ]24را پیادهسازی و با پایگاه
داده توضیح دادهشده مورد آزمایش قرار دادیم .در این آزمایشها نیز از
 %58درصد دادهها برای آموزش و از  %58باقیمانده برای آزمایش
استفاده کردهایم .همچنین مراحل آموزش و آزمایش  68مرتبه تکرار
شده و متوسط نتایج بهعنوان نتیجه نهایی ذکر شده است .جدول 2
نتایج الگوریتم پیشنهادی را با روشهای موجود پیادهسازی شده
مقایسه میکند .همانطور که جدول  2نشان میدهد ،الگوریتم
پیشنهادی توانسته به میزان  4/1درصد نتیجه شناسایی را بهبود
بخشد.
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شکل  :5نتایج تشخیص تصاویر جعلی و معتبر با استفاده از روش
ایجاد هیستوگرام برای تعدادی از ضرایب ) (Ncبر اساس مرتبسازی
میانگین ضرایب  DCTو انتخاب ضرایب بزرگ؛ (الف) روش پریود
مرجع [ ]22و کانال ( ،Yب) روش پریود مرجع [ ]22و کانالهای
( ،YCbCrج) روش پریود مرجع [ ]21و کانال ( ،Yد) روش پریود مرجع
[ ]21و کانالهای YcbCr

شکل :6نتایج تشخیص تصاویر جعلی و معتبر با استفاده از روش ایجاد
هیستوگرام با اعمال حد آستانه ) (thrبر روی میانگین ضرایب DCT؛
(الف) روش پریود مرجع [ ]22و کانال ( ،Yب) روش پریود مرجع [ ]22و
کانالهای ( ،YCbCrج) روش پریود مرجع [ ]21و کانال ( ،Yد) روش
پریود مرجع [ ]21و کانالهای YCbCr

جدول  :1حداکثر درصد شناسایی متوسط تصاویر جعلی و معتبر به
ازای هستههای مختلف SVM

 -4نتیجهگیری

هسته

مقدار NSVM

مقدار NFscore

در صد شناسایی

در این مقاله ،روش جدیدی برای شناسایی تصاویر دیجیتال جعلی با

خطی

758

6788

33/55

RBF

استفاده از تشخیص فشردهسازی مجدد و ویژگیهای مبتنی بر اثرات

28

588

34/13

Quadratic

928

188

33/28

کوانتیزاسیون ضرایب  DCTشامل ویژگیهای پریود کوانتیزاسیون و

MLP

648

6588

04/17

توزیع ارقام اول ضرایب  DCTارائه شد .در الگوریتم پیشنهادی از یک
الگوریتم سلسله مراتبی و جدید برای انتخاب ویژگی استفاده شد و
الگوریتم پیشنهادی با پایگاه دادهای حاوی  6097تصویر شامل 366
تصویر جعلی و  329تصویر معتبر از پایگاه داده  CASIAآزمایش شد.
نتایج آزمایشها نشانگر صحت شناسایی  33/55درصد و بهبود 4/1

جدول  :2مقایسه درصد شناسایی الگوریتم پیشنهادی با سایر
روشهای موجود
روش
درصد

الگوریتم

روش مرجع

روش مرجع

روش مرجع

پیشنهادی

][22

][21

][22

33/55

42/84

45/77

36/35

درصد نسبت به روشهای موجود است.

شناسایی
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 درصد شناسایی تصاویر جعلی و معتبر را به ازای مقادیر:2 شکل
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Watermarking

2

Photo Response Non Uniformity

3

Splicing

4

Joint Photographic Experts Group

5

Discrete Cosine Transform

6

Offline

7

Naïve Bayesian

8

Support Vector Machine
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