
 18اپی یشماره پ                                                                                                                1941، بهار 1، شماره 94مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019                                                                                                                Serial no. 87 

 یمخابرات یها شبکهتصویر در بستر  یدگذارهاکبندی  دسته
 

 ارشد ی، کارشناس2نفیسه حسینی ؛اری، استاد1یموریت یمهد

 

  mehditeimouri@ut.ac.ir -رانیا -تهران -دانشگاه تهران -نیدانشکده علوم و فنون نو -1

   nafiseh_hoseini@ut.ac.ir -رانیا -تهران -دانشگاه تهران -نیدانشکده علوم و فنون نو -2

اطالع از نوع  بنابراین؛ محسوسی افزایش یافته است طور بهای  های چندرسانه های مخابراتی، درخواست ارسال داده امروزه با گسترش شبکه :چکیده

شناسایی نوع نوعی برای یک سیستم شناسایی . مخرب موضوع مهمی است یها دادهجلوگیری از انتقال  کنترل ارتباطات و منظور به شده ارسال داده

های  معموالً بر اساس ویژگی بندی این نوع دسته. کند استفاده می کدگذارهامشخصی از  مجموعهبندی در میان  والً از دستهارسالی معم هکدشد داده

بندی خود  دسته مسئلتهای موجود تعداد کمی کدگذار تصویر را در  بیشتر پژوهش. پذیرد شده از جریان بیتی دریافتی صورت می مرتبط استخراج

 توسعهو روش بر مبنای ترکیب این . بندی بین ده نوع کدگذار تصویر مختلف پیشنهاد شده است در این مقاله روشی کارا برای دسته. اند وارد کرده

درصد  49/11سازی، سیستم پیشنهادی ده نوع کدگذار تصویر مختلف را با متوسط صحت  بر طبق نتایج شبیه. های موجود پیشنهاد شده است روش

درصد تشخیص  نیترباالدرصد دارای  5/42 با دقت BMPو درصد  9/44با دقت  GIF، ها کدکدر میان این . دهد ی از یکدیگر تشخیص میدرست به

     .کمترین دقت تشخیص درست را دارند 6/19و  9/19ترتیب با دقت  به WEBPو  FLIF از طرف دیگر. درست از دیگر کدگذارهای تصویری هستند

 . بندی، شناسایی نوع فایل تصویر، دسته یدگذارهاک :ی کلیدیها واژه
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Abstract: Nowadays, with the spread of communication networks, the demand to transmit multimedia data has significantly 

increased. So, the knowledge about data type which is transmitted through the network is an important issue for monitoring 

communications and preventing transmission of malicious data. A typical identification system attempts to identify the type of 

transmitted coded data through classification within a predefined set. The classification is usually based on some relevant features 

extracted from the received bit stream. Most of the researches in this field consider a few kinds of image codec in their classification 

problem. In this paper, an efficient identification system is proposed for classification within ten different images codecs. The 

proposed system is based on combination and extension of existing methods. According to simulation results, image codecs are 

classified with average accuracy of 88.90%. Among various codecs, GIF and BMP have the highest accuracy of 99.3% and 92.5%, 

respectively. On the other hand, FLIF and WEBP have the lowest accuracy 83.3% and 83.6%, respectively.            
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 مقدمه -1

های تحقیقاتی است که  های مخابراتی یکی از حوزه شناسایی کور شبکه

با گسترش . [2، 1]های اخیر توجه زیادی به آن شده است  در سال

ها از طریق  دنیای ارتباطات کامپیوتری و نیاز به ارسال انواع فایل

های  نوع بسته یبند دستهاسایی و های ارتباطی، موضوع شن شبکه

ها توجه بسیاری از محققان را به خود  در شبکه مبادله شدهاطالعاتی 

ارتباطی  شبکههای ارسالی در بستر  بیت جریان. معطوف کرده است

حاوی قسمتی از یک فایل متنی، تصویر، صوت و یا یک  استممکن 

بدیهی است که . دیگری باشد زیهر چفایل ترکیبی نظیر پاورپوینت یا 

 یها لیفاو شناسایی نوع  مبادله شدههای  نظارت بر جریان داده

امری ضروری  مخابراتی یها شبکهدر  جهت کنترل ارتباطات شده ارسال

 یها شبکههای ارسالی در بستر  عدم آگاهی از دادهدر حقیقت، . است

مخرب و ایجاد  یها دادهبسیاری همچون توزیع  یامدهایپ مخابراتی

 .[9] اختالالت را در بر خواهد داشت

های تصویری  داده های مخابراتی ارسالی در شبکه دادهیکی از انواع 

مختلفی مانند  یکدگذارهاها با استفاده از  از آنجا که این داده. هستند

JPEG ،BMP  دن به محتوای تصویری شوند، قبل از رسی کد میو غیره

در کدگذاری داده  کاررفته بهنیاز است که ابتدا نوع کدگذار  ها این داده

 1بندی دسته مسئلهای را معموالً در قالب یک  چنین مسئله. تعیین شود

های  بندی داده در حقیقت به معنی دسته 2د و شناسایینکن تعریف می

 .دریافتی در میان تعداد مشخصی کدگذار است

 و یبند دسته هنیزم در موجود تحقیقات توان یم یطورکل به

 پسوند هیپا بر یبند دستهمختلف  دسته سه به را داده نوع شناسایی

 تحلیل هیپا بر یبند دسته و [9] فایل امضای هیپا بر یبند دسته فایل،

شناسایی بر مبنای پسوند عمالً در  .تقسیم کرد ،[5-19]فایل  محتوای

 امضای روی از شناساییعالوه بر این، . های مخابراتی کاربرد ندارد شبکه

 فایل هر دهنده پایان یا سرآیند در که ویژه یها تیبا تطبیق با فایل

که کاربردی بودن چنین روشی را برای  ردیپذ یم انجام، دارد وجود

در . برد می سؤالهای مخابراتی زیر  های دریافتی در بستر شبکه داده

های آماری مختلف  بندی مبتنی بر محتوا از ویژگی های دسته روش

ها نیاز به داشتن کل  این روش. گردد شده از داده استفاده می استخراج

توانند  فایل یا داده ندارند و صرفاً با داشتن بخشی از داده می

هایی مناسب استفاده در  چنین روش. قرار گیرند مورداستفاده

 . باشند تی میهای مخابرا شبکه

از تحقیقات پیشین حوزه شناسایی قطعات فایل،  کی چیهدر  

در . بندی مخصوص برای کدگذارهای تصویری انجام نشده است دسته

تعداد کمی کدگذار تصویر را در کنار انواع  ، بیشتر این تحقیقاتحقیقت

در . نمایند بندی می دسته های متنی و غیره دیگر مانند فایلهای  داده

بندی کدگذارهای تصویری را مورد  طور ویژه موضوع دسته این مقاله، به

بندی بین ده  در این راستا، روشی کارا برای دسته. دهیم بررسی قرار می

طور که خواهیم  همان. نوع کدگذار تصویر مختلف پیشنهاد شده است

های موجود پیشنهاد  روش توسعهو دید، این روش که بر مبنای ترکیب 

 . ت دارای عملکرد بسیار مناسبی استشده اس
در بخش دوم، مدل . ساختار این مقاله در ادامه به این شرح است

در بخش سوم، تحقیقات . شود ارائه می مسئلهف دقیق یستم و تعریس

، روش چهارمدر بخش . گیرد پیشین ارائه شده و مورد بررسی قرار می

روش . شود می هارائتصویر  یدگذارهاک یبند دستهبرای  یشنهادیپ

های پیشین ارائه  سازی روش پیشنهادی در این بخش بر مبنای شبیه

پیشنهادی با  روشسازی  شبیه نتیجهدر این بخش،  بنابراین؛ گردد می

در انتها و در . گیرد های موجود مورد مقایسه و بررسی قرار می روش

 .گردد ارائه می یریگ جهینت، پنجمبخش 

 ستمیمدل س -2
نمایش داده شده  1ل کدر ش آنچهصورت  تصویر را به یک شبکه ارسال

تعدادی فایل  شود، که مالحظه می طور همان. است در نظر بگیرید

برای  اند شدهتصویری که با کدگذارهای متفاوت تصویر کدگذاری 

تصویری ممکن  یها لیفاهر یک این . اند ارسال در شبکه آماده شده

و  PNG ،GIF ،JPEGنظیر خود است با استفاده از کدگذار منحصر به 

 بستههر فایل تصویر در قالب تعدادی . شده باشند یکدگذارغیره 

یک تصویر ورودی را که با کدگذار  مثال عنوان به. شود بایتی ارسال می

JPEG این تصویر به . است در نظر بگیرید شده فشردهk بسته n   بایتی

J1,J2,…Jk در حالت کلی، . گردد و در شبکه ارسال می شده لیتبد 

در بستر  رمنظمیغ صورت بهتصویری کدگذارهای مختلف  یها بسته

 یها بسته ممکن است قطعاتدر این حالت . خواهند شددریافت شبکه 

متوالی قرار نگیرند و میان قطعات هر فایل  طور بهارسالی  یتصویر

ر یا کدگذارهای دیگر ای از فایل دیگری که توسط همان کدگذا قطعه

فرض کنید  1، مطابق شکل مثال عنوان به. کد شده است قرار بگیرد

باشد که  ...,J1,P1,G1 صورت بهدر شبکه  شده ارسال یها بستهجریان 

 G1و  PNG1اول از فایل  بسته P1و  JPEG1اول فایل  بسته J1در آن 

یک توسط  ها بستهاین جریان بایتی  .باشند یم GIF1اول از فایل  بسته

ی مورد تحلیل قرار بند دستهمنظور  دریافت شده و به سیستم شناسایی

استفاده از تصویر باید با ( بندی دسته)سیستم شناسایی . گیرند می

 افتیدرتصویری  یها بستهمناسب از جریان بایتی  یها یژگیواستخراج 

 . قادر به تشخیص نوع کدگذار هر بسته باشد شده

یا )شده از سیستم واقعی مراقبت  ک مدل سادهی 1مدل شکل 

است که در آن ابتدا شکل موج فرکانس رادیویی توسط گیرنده ( شنود

همچنین اضافاتی مانند سرآیند . شود دریافت، تحلیل و دمدوله می

بند  های خام به دسته شوند و در انتها داده ها از داده جدا می بسته

 یها هیال یسربارها میکن یمر، فرض عبارت دیگ به. شوند تحویل داده می

تصویری خالص روبرو  یها دادهبرداشته شده و با  ها داده یقبل از رو

 یها دادهدر  یاحتمال یخطاها میکن یمعالوه بر این، فرض . میهست

 .ح شده استیتوسط کد کانال تصح یافتیدر

سازی و بررسی عملکرد چنین سیستمی،  یک گام مهم برای شبیه

 199در این راستا، ابتدا . استمناسب  یا داده مجموعهی آور جمع

باال گرفته  تیفیباکو  یا حرفه یها نیدوربتصویر خام که با استفاده از 
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تصاویر خام،  مجموعهی آور جمعپس از . اند هآوری شد جمع ،اند شده

ی تصویر بر روی هر یک از ساز فشردهمتفاوت کدگذاری و  یها تمیالگور

نوع کدک  19ها شامل  این الگوریتم. این تصاویر اعمال شده است

، JPEG، PNG،GIF  ،BMP ،TIFF ،FLIF ،BPG، WEBPمتفاوت 

JPEGXR (اختصار  بهJXR ) وJPEG2000 (اختصار  بهJ2K )از  .باشد یم

پوشانی و به  تصادفی بدون هم بسته شش کدشدههر فایل تصویری 

 بسته 6999 مجموع در ،بنابراین؛ کنیم بایت انتخاب می 1929طول 

کدگذار  19شکل یکنواخت توسط یکی از  بایتی داریم که به 1929

از هر فایل  ها، قبل از استخراج بستهدر ضمن، . اند مختلف کد شده

ی فایل حذف انتهاطول آن را از ابتدا و  هشتم کتصویری معادل ی

تولیدشده شامل سرآیند و پایان دهنده  ةدادکنیم تا مطمئن باشیم  می

 .نخواهد بود

 6999داده شامل  مجموعهمناسب، یک  یژگیوبا استخراج تعدادی 

ها بحث خواهیم  در بخش بعد در مورد ویژگی)نمونه خواهیم داشت 

تولیدی  بسته 6999هر نمونه از این مجموعه متناظر با یکی از (. کرد

های  برای استخراج ویژگی ذکر این نکته ضروری است که. است

 5ازای هر کدگذار  ترین زیرتوالی و زیررشته مشترک، از قبل به طوالنی

نده یعنوان نما مجزا و جدا از مجموعه داده به( بسته 99معادل با )فایل 

و  9آموزش مجموعهعنوان  از مجموعه داده به یمین. ایم تولید نموده

این )شوند  در نظر گرفته می 9آزمون مجموعهعنوان گر بهید یمین

 یآموزش برا مجموعهاز (. صورت تصادفی انجام شده است انتخاب به

 5متقابل یاعتبارسنجبندی با  دسته ین پارامترهایدست آوردن بهتر به

ماشین بردار  مورداستفادهبند  دسته. استفاده شده است 6فولد-19

درخت  جهت مقایسه، از. ال استیراد هستهبا ( SVM)پشتیبان 

بند استفاده خواهیم  مناسب برای دسته نهیگزعنوان یک  نیز به 8میتصم

بند، با استفاده از کل  مناسب دسته یپس از استخراج پارامترها. نمود

آزمون نیز  مجموعه. دهیم بند را آموزش می آموزش دسته داده

ه استفاده یدست آوردن پارامترها و ساخت مدل اولبه یبرا عنوان چیه به

دیده استفاده  بند آموزش ش دستهیآزما ینشده و از آن صرفاً برا

 .  شود می

  تحقیقات پیشین -9

ها  یکی از این ویژگی. زیادی داریم یها نهیگزبرای استخراج ویژگی 

متوسط اطالعات موجود در آن  آنتروپی یک تصویر. باشد آنتروپی می

شناسایی  2991در سال  4و کولز 1کلهون. ازای هر بایت است بهتصویر 

از  ها آن. قراردادندرا مورد بررسی  ها لیفای تعدادی از تصاویر و دو دوبه

با استفاده از آن  کردند ویک ویژگی آماری استفاده  عنوان بهآنتروپی 

هم  از( درصد 12) صحترا با باالترین  BMPو  JPEGتصاویر با قالب 

و همکاران برای  19نیز بیب 2919در سال . [11]تفکیک کردند 

عنوان  نوع فرمت فایل متفاوت از ویژگی آنتروپی به 99بندی بین  دسته

 . [19]ها استفاده کردند  یکی از ویژگی

. است( مد)های آماری دیگر میانگین و نما  دو ویژگی از ویژگی

 12نیانگیانحراف مطلق مو  11تیبا یهمبستگ نیانگیمهای  ویژگی

(MAD )یپراکندگشاخص . نیز دو ویژگی مهم در شناسایی هستند 

. های مهم در تشخیص است نیز از ویژگی( یا انحراف معیار)واریانس 

کار  ی برای یافتن الگوهای تکراری بهخودهمبستگشاخص آماری 

 یها تیبابین  19کلهون و کولز  از همبستگی متقابل. رود یم

 محاسبهبا  ها آن. لبی رسیدندبه نتایج جا ها لیفانوع  دهنده لیتشک

درصد  16 صحتام با  m+1و ام  mی ها تیباهمبستگی بین مقادیر 

 JPEGی ها لیفانوع درصد  11 صحتو با  GIFو  JPEGی ها لیفانوع 

 .[11]تفکیک کردند  از همرا  BMPو 

 ها لیفاآماری که در شناسایی نوع  یها یژگیویکی دیگر از 

به سه حالت کد اسکی  معموالًکدهای اسکی است و  شود یم کاربرده به

کار  اسکی سطح متوسط و کد اسکی سطح باال به کد سطح پایین،

 یها یژگیوکلهون و کولز از این سه ویژگی در بردار . [19, 11] رود یم

و همچنین  JPEGو  PDFخود استفاده نمودند و توانستند دو نوع فایل 

PDF  وGIF  درصد  16طح متوسط و با صحت کد اسکی س به کمکرا

همچنین با کمک کد اسکی سطح پایین میزان . از هم تشخیص دهند

. درصد رسید 44از یکدیگر به  JPEGو  PDF یها لیفاتشخیص زوج 

به  GIFو  JPEGتصویری  یها کدکها همچنین در تشخیص زوج  آن

بیب  .[11]درصد رسیدند  14کد اسکی سطح پایین، به صحت  کمک

نوع فایل متفاوت از این  99بندی بین  ان نیز برای دستهو همکار

 .[19]استفاده نمودند  ها یژگیو

ترین زیررشته  های طوالنی دیگر ویژگی مورداستفادهدو ویژگی 

کلهون و کولز با . است 15ترین زیرتوالی مشترک و طوالنی 19مشترک

 PDFو  JPEG یها لیفازوج  زیرتوالی مشترک نیتر یطوالناستفاده از 

 مشترک ررشتهیز نیتر یطوالندرصد و با استفاده از  49را با صحت 

. [11]درصد از یکدیگر تفکیک نمودند  49همین زوج فایل را با صحت 

هستند که روی  ییها یژگیوازجمله  18وزن همینگ و 16همینگ فاصله

همینگ بین دو رشته بیت  فاصله. شوند یماعمال  ها تیبی از ا مجموعه

متفاوت در آن دو  یها تیبکه دارای طول برابر هستند معادل با تعداد 

موجود  یها کی به تعدادوزن همینگ یک رشته نیز . [15] استرشته 

در  مورداستفادهآماری  یها یژگیویکی از . شود یمدر آن رشته گفته 

ی دگیکش .باشد یمیا برجستگی  11کشیدگی ها لیفاشناسایی نوع 

حداکثر یا  نقطهحول  ها تیبامعیاری از تیزی منحنی توزیع 

چهارم  برابر گشتاورو  استمیزان ارتفاع منحنی توزیع  گرید عبارت به

ویژگی آماری دیگری است که  14چولگی. [18, 16] باشد یمنرمال شده 

و برابر  نیانگیحول م ها تیباتوزیع احتمالی  یتقارن منحنبیانگر میزان 

در حقیقت چولگی بیانگر وجود یا . باشد یماور سوم نرمال شده گشت

 یها تیبااگر . است ها تیباعدم وجود تقارن در تابع توزیع 

متقارن باشند چولگی  کامالًیک بسته نسبت به میانگین  دهنده لیتشک
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 ها تیباچولگی مقداری مثبت داشت توزیع  اگر .برابر با صفر خواهد شد

مقادیر باالتر متمایل است و اگر چولگی دارای  سمت بهنامتقارن بوده و 

مقادیر  به سمتنامتقارن بوده و  ها تیبامقدار منفی باشد توزیع 

 .[11] باشند یممتمایل  تر کوچک
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.

.
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 .یمخابرات یها هکتصویر در شب یدگذارهاک یبند دستهو  ییمدل کلی شناسا: 1شکل 

 

 یبند دستهدر شناسایی و  مورداستفادهآماری  یها یژگیویکی از 
از  nبه طول  یا ررشتهیزگرم -nهر . باشند یم ها گرم-n ها لیفانوع 

ی از ا مجموعهگرم در -nفراوانی یک . یا بایت است تیب رشته کی
ویژگی مناسبی است که توجه بسیاری از محققان را  ها تیبایا  ها تیب

 nاز انواع  .به خود جلب کرده است ها لیفای بند دستهدر شناسایی و 
. اشاره کرد... و 22گرم-21،9گرم-29،2گرم-1به  توان یم ها مگر
یک نوع فایل  دهنده لیتشک یها تیبگرم میان -1در  مثال عنوان به

را  ها آنرا محاسبه کرده و تعداد رخداد  1و  9 یها تیبمقدار فراوانی 
-2در  ترتیب نیبه هم. میآور یم دست به ها تیبنسبت به تعداد کل 

یعنی  2ی بیتی به طول ها ررشتهیزفراوانی مقادیر تمامی  به دنبالگرم 
در  ها گرم-nاز  خواهیم بود اه تیب مجموعهدر  11و  19و  91و  99

گویند  می 29و به آن توزیع فراوانی بایت کنند یمبایت نیز استفاده  حوزه
تایی است که فراوانی  256یک بردار  ها تیباگرم در -1 ،مثال عنوان به

بسیاری از افراد . آورد یم دست به ها تیبارا در مقادیر  255تا  9اعداد 
 2995در سال . اند کردهشناسایی فایل از این روش استفاده  حوزهدر 

 ها لیفابرای شناسایی نوع  ها گرم-nاز تحلیل  و همکاران 29وانگ
بیب و . [14]استفاده کردند و به نتایج قابل قبولی دست یافتند 

خود  یها یژگیوگرم در بردار -2گرم و -1همکاران نیز از ترکیب 

نیز استفاده  2916و همکاران در سال  25دیواکاران .[19]استفاده نمود 
برای جلوگیری از بزرگ ، حال بااین. قراردادند مدنظررا  ها گرم-n از 

استفاده نمود  شانیها یژگیوگرم در بردار -1تنها از  ،شدن بردار ویژگی
[29] . 

 سازی و روش پیشنهادی نتایج شبیه -9

 یبند دستهو کولز  ونهکل اشاره شد طور که در بخش قبل همان
از  هرکدامها  آن. قراردادندو تصاویر را مورد بررسی  ها لیفای دو دوبه

اسکی سطح  کد معیار، انحراف ی،همبستگ آنتروپی، یها یژگیو
مشترک و  ررشتهیز نیتر یطوالنباال و سطح پایین،  سطح متوسط،

 یها دادهمجزا بر مجموعه  صورت بهمشترک را  زیرتوالی نیتر یطوالن
 ، JPEG ،PDFنوع فایل  9دودویی بین  یا سهیمقاخود اعمال کرده و 

BMP و GIF  ها  شود، آن گونه که مالحظه می همان. [11]انجام دادند
دو از یکدیگر  دوبه صورت به هم آنهای تصویر را و  نوع از کدک 9تنها 

نوع  99بندی بین  بیب و همکاران نیز برای  دسته. نمایند تفکیک می
انحراف آنتروپی،  گرم، میانگین،-2گرم، -1ی ها یژگیوفایل متفاوت از 

همبستگی  نیانگیم ی،چولگ ی،دگیکش ، انحراف مطلق میانگین،اریمع
ها در  آن .بایت، کد اسکی سطح پایین، باال و متوسط استفاده کردند

 JPEG ،GIF ،BMP ،PNG نوع فایل تصویری 5ی خود ها لیفامجموعه 
دیواکاران و همکاران نیز در سال . [19] قراردادند مدنظررا  TIFFو 

گرم، -1 یها یژگیونوع فایل متفاوت،  4بین  یبند دستهبرای  2916
ی و چولگی را بر روی دگیکش ،اریمعی، انحراف آنتروپ میانگین،
 مورداستفادهدر روش . [29]خود اعمال کردند  یها داده مجموعه

نوع  4در میان  PNGو  JPEGفایل تصویری  دو نوعها تنها  توسط آن
استخراج مشخصه خود را که  روشدر این بخش، . فایل وجود داشت

نماییم  ای بر دو روش دیواکاران و بیب است معرفی می ترکیب و توسعه
 .این دو روش مقایسه خواهیم نمودو عملکرد آن را با هر یک از 

ای بر دو روش  از آنجا که روش پیشنهادی ترکیب و توسعه
دیواکاران و بیب است، در ابتدا الزم است نحوه عملکرد این دو روش 

های  در ادامه، با رفع ضعف. موجود را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم
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. ئه خواهیم دادروش پیشنهادی خود را ارا ها آناین دو روش و ترکیب 
با استفاده از روش استخراج مشخصه دیواکاران، متوسط صحت 

 8/11برای درخت تصمیم برابر  تصویری دادهنوع  19 یبند دسته
در . باشد درصد می 9/85درصد و برای ماشین بردار پشتیبان برابر 

 استفاده از با واکارانیروش د 26یختگیر درهم سیماتر، 1جدول 
هر  در این ماتریس. ایش داده شده استنم میبند درخت تصم دسته

بند و هر ستون متناظر  های ورودی دسته سطر متناظر با یکی از کدک
 . بند است های محتمل دسته با یکی از تشخیص

با استفاده از روش استخراج مشخصه بیب، متوسط صحت 

 5/12ر ویری برای درخت تصمیم برابتص دادهنوع  19 یبند دسته

در . باشد درصد می 9/88درصد و برای ماشین بردار پشتیبان برابر 

بند  دسته استفاده از با بیبروش  یختگیر درهم سیماتر 2جدول 

 یها سیماتربا مقایسه . نمایش داده شده است میدرخت تصم

توان گفت که هرچند متوسط صحت در  ی دو روش میختگیر درهم

در  دیواکارانکرده است، اما روش  افزایش پیدا 5/12به  بیبروش 

 .کند بهتر عمل می BPGیا  JPEGشناسایی برخی از انواع کدک مانند 

توان دید  با مالحظه و مقایسه نتیجه دو روش بیب و دیواکاران می

تصویری موجود، تشخیص اشتباه بین دو نوع  یها دادهکه در میان 

های  اگر بتوانیم ویژگی یرو نیازا. دهد زیاد رخ می BMPو  TIFF کدک

ها امکان تشخیص  ها بیفزاییم که توسط آن جدیدی به مجموعه ویژگی

 توان یمداشته باشیم،  BMP و TIFFتری بین دو نوع کدک  دقیق

مناسب  یها یژگیوای از  دسته. درصد تفکیک را تا حدودی بهبود داد

ترک ترین زیرتوالی و زیررشته مش های طوالنی برای این کار ویژگی

توان تا حد زیادی اشتباه بین سایر  ها می با افزودن این ویژگی. هستند

ررشته یز نیتر یطوالنبرای هر نمونه . ها را نیز کاهش داد کالس

ها  نماینده 99با هر یک از  کمشتر بیترت ریزترین  مشترک و طوالنی

شده مقدار  سپس میانگین نرمال. گردد هر کالس کدک محاسبه می

نماینده هر  99با تمام  موردنظرررشته مشترک بسته یز نیتر یطوالن

همین کار را برای . گیریم عنوان یک ویژگی در نظر می کدگذار را به

با این کار برای هر بسته . دهیم انجام می کمشتر یرتوالیترین ز طوالنی

  .آید دست می ویژگی جدید به 29

های بیب و دیواکاران به همراه  با استفاده از اجتماع مجموعه ویژگی

ترین زیررشته و زیرتوالی مشترک  ویژگی پیشنهادی طوالنی 29

تصویری با بهره گرفتن از  دادهنوع  19 یبند دستهمتوسط صحت 

 9/19درصد و با استفاده از ماشین بردار پشتیبان  1/18درخت تصمیم 

روش  یختگیر درهم سیماتر 9در جدول . آید دست می درصد به

 استفاده از با( نامیم که آن را روش پیشنهادی اول می) پیشنهادی

 . نمایش داده شده است میبند درخت تصم دسته

 
 درخت تصمیم بند دستهی روش دیواکاران با استفاده از ختگیر درهمماتریس :  1جدول 

JXR J2K GIF FLIF PNG BMP WEBP TIFF BPG JPEG نوع تصویر 

9 6/2 9/1 9/2 6/9 9 6/9 9 9/1 1/12 JPEG 

9 9/9 1 9/9 6/1 9 9/9 9 6/11 9/2 BPG 

9 9 . 9 . 9/16 9 6/19 9 9 TIFF 

9/2 6/8 9 9/8 2 9 6/89 9 6/5 9/1 WEBP 

9 9 9 9 9 6/18 9 9/12 9 9 BMP 

5 6/9 6/9 9/1 9/11 9 2 9 9/9 6/1 PNG 

6 9/1 9 1/64 9 9 6/1 9 6/1 6/2 FLIF 

6/1 9 8/48 9 6/9 9 9 9 9 9 GIF 

6/1 9/19 6/9 6 9 9 6/5 9 9/2 9/9 J2K 

5/86 5 6/9 1 9/9 9 9/9 9 9/9 9 JXR 

    
 درخت تصمیم بند دستهی روش بیب با استفاده از ختگیر درهمماتریس :  2جدول 

JXR J2K GIF FLIF PNG BMP WEBP TIFF BPG JPEG نوع تصویر 

5 9/9 6/9 9/9 6/2 9 9 9 9/9 8/11 JPEG 

6/1 6/5 9/9 9/1 9 9 9 9 9/19 6/9 BPG 

9 9 . 9 9/9 16 9 1/19 9 9 TIFF 

9/9 6/9 9 8 9 9 8/85 9 6/6 2 WEBP 

9 9 9/9 9 9 1/41 9 9/1 9 9 BMP 

6/2 6/1 9 9 5/19 9 6/1 9 6/2 6/9 PNG 

9/2 19 9 1/89 9/1 9 9/9 9 8 9/1 FLIF 

6/1 9 9/48 9 6/9 9 9 9 9 9/9 GIF 

9/9 2/11 6/9 5 9 9 6/9 9 9/5 6/9 J2K 
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5/85 9/1 6/5 9/9 5 9/9 2 9 9/9 6/2 JXR 

 

که از  گفت درصورتی توان یم یختگیر درهم یها سیماتر سهیمقابا 

 نیتر یطوالندرخت تصمیم استفاده کنیم اضافه کردن ویژگی  بند دسته

تنها باعث  ما نه یها داده مجموعهمشترک روی  زیرتوالیزیررشته و 

شود بلکه در دقت  می TIFFو  BMP یها کدکبهبود دقت در تفکیک 

این . مؤثر خواهد بود یریگ چشمطور  دیگر نیز به یها کدکتشخیص 

بندی  درصدی روی دقت دسته 19روش بیشترین تأثیر را با افزایش 

FLIF  طورکلی  به. تبدیل کرده است 2/19به  1/89گذاشته و آن را از

بند  کارگیری دسته های تصویری با به بندی کدک متوسط صحت دسته

افزایش  59/18به  59/12درخت تصمیم در مقایسه با روش بیب از 

 .پیدا کرده است

بخشی از درخت تصمیم روش پیشنهادی اول را نشان  2شکل 

شود، ویژگی انحراف مطلق میانگین   طور که مالحظه می همان. دهد یم

تأثیر  جهیدرنتتنها در سطوح انتهایی درخت ایفای نقش کرده و 

با تحلیل . تصویری نخواهد داشت یها لیفاچندانی در شناسایی نوع 

در  شیها داده مجموعه یدو دوبهکلهون در تفکیک  یها شیآزمانتایج 

وابستگی بین دو بایت )توان دید که ویژگی همبستگی  می [11]

های روش  ویژگی مجموعهویژگی مفیدی است که در ( متوالی

در روش پیشنهادی دوم . قرار نگرفته است مورداستفادهپیشنهادی اول 

و ویژگی  کرده اضافههای خود  ویژگی مجموعهویژگی همبستگی را به 

 9جدول . کنیم حذف می ها یژگیو مجموعهانحراف مطلق میانگین را از 

 بند دستهروش پیشنهادی دوم با استفاده از  یختگیر درهمماتریس 

آمده مشهود  دست با تحلیل مقادیر به. دهد یمدرخت تصمیم را نشان 

ثری را ایفا کرده نقش مؤ JPEGاست که این روش در تشخیص درست 

درصد در دقت تشخیص  1روش پیشنهادی اول حدود  و نسبت به

JPEG  همچنین . افزایش ایجاد کرده است ها کدکاز سایرBPG، GIF، 

TIFF  وJXR با استفاده از . نیز با افزایش دقت تشخیص همراه هستند

 1/1تصویری حدود  دادهنوع  19بندی  متوسط صحت دسته ،این روش

درخت  9شکل . رسیده است 4/14به  1/18یافته و از  درصد افزایش

این شکل و  سهیمقابا  دهد یمتصمیم روش پیشنهادی دوم را نشان 

اهمیت ویژگی همبستگی را نسبت به انحراف مطلق  توان یم 2شکل 

این ویژگی در سطوح باالتر ایفای نقش کرده و . مالحظه نمودمیانگین 

تصویری نقش مؤثرتری خواهد  یها دادهواع درنتیجه در تفکیک ان

 . داشت

 

 

               
               

FLIF         
            

        
         

               
              

WEBP

      

            

TIFF

BMP

GIF

               
              

BMP

               

       
            

       
       

TIFF
            
        

TIFF BMP

BMP TIFF

               
              

TIFF

       <      

        <       
        <       

      <     

      <            <      

       <      

      <            
<      

      <     
       <      

       <      

 



 . . . یمخابرات هایدر بستر شبکه تصویرکدگذارهای  یبند دسته                                          1941 ، بهار1، شماره 94مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد /  15

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019                                                                                                                Serial no. 87 

 اول یشنهادیروش پ میاز درخت تصم یبخش: 2شکل 
 

 

 

 

 درخت تصمیم بند دستهی روش پیشنهادی اول با استفاده از ختگیر درهمماتریس :  9جدول 

JXR J2K GIF FLIF PNG BMP WEBP TIFF BPG JPEG نوع تصویر 

9 9/1 2 9 9/1 9 9 9 6/9 8/12 JPEG 

9/1 5 9 9/1 6/9 9 6/9 9 2/16 6/9 BPG 

9 9 9 9 9 19 9 16 9 9 TIFF 

6/9 6/2 9 5 9/1 9 9/19 9 9/1 6/9 WEBP 

9 9 9 9 9 6/42 9 9/6 9 9 BMP 

6/2 6/9 6/9 6/9 8/14 9 6/2 9 6/2 9 PNG 

9/9 9/2 9 2/19 9 9 9/9 9 9/9 9/2 FLIF 

6/9 9 8/41 9 9 9 9 9 6/9 9 GIF 

6/1 9/49 9 2 6/9 9 9 9 2 9 J2K 

8/19 6/5 2 6/9 2 9 6/2 9 6/2 6/9 JXR 

 

 درخت تصمیم بند دستهی روش پیشنهادی دوم با استفاده از ختگیر درهمماتریس :  9جدول 

JXR J2K GIF FLIF PNG BMP WEBP TIFF BPG JPEG نوع تصویر 

6/2 9 9 9 9/1 9 9 9 6/2 9/49 JPEG 

2 6/2 9 6/2 6/9 9 6/2 9 1/14 9 BPG 

9 9 9 9 9 9/12 9 1/18 9/9 9/9 TIFF 

9/5 6/2 9/2 9/9 9 9 6/19 9 6/2 9 WEBP 

9 9 9 9 9 5/42 9 9/8 9 9 BMP 

2 9 6/9 9/1 9/11 9 9/9 9 6/2 6/1 PNG 

9/5 9 9 9/19 6/9 9 6/9 9 2 6/9 FLIF 

9 9 9/44 9 9 9 9 9 9 6/9 GIF 

6/9 6/14 9 6/2 6/9 9 6/9 9 6/2 9 J2K 

6/15 6/9 9 9/9 9/9 9 9/5 9 9/1 6/9 JXR 

 

 متفاوت یبندها ها و دسته با روشمختلف  یریتصو یها کدک بندی دقت دسته:  5جدول 

 روش کلهون روش دیواکاران روش نیکل بیب روش پیشنهادی اول روش پیشنهادی دوم

 درخت

 تصمیم

ماشین بردار 

 پشتیبان

 درخت

 تصمیم

ماشین بردار 

 پشتیبان

 درخت

 تصمیم

ماشین 

بردار 

 پشتیبان

 درخت

 تصمیم

ماشین 

بردار 

 پشتیبان

 درخت

 تصمیم

ماشین بردار 

 پشتیبان

9/49 41 8/12 9/14 8/11 9/16 1/12 2/19 2/19 1/15 JPEG 

1/14 6/16 2/16 6/84 9/19 6/66 1/11 9/61 8/19 2/68 BPG 

1/18 9/89 16 89 1/19 81 1/19 6/86 5/19 2/88 TIFF 

6/19 9/15 9/19 6/11 8/85 6/65 6/89 65 2/89 1/65 WEBP 

5/42 9/12 6/42 9/44 1/41 9/41 5/18 9/48 1/49 1/41 BMP 

9/11 6/19 8/14 9/19 5/19 86 1/11 5/62 1/12 8/89 PNG 

9/19 6/19 2/19 6/85 1/89 9/69 1/64 6/56 6/89 1/54 FLIF 

9/44 9/45 8/41 9/46 9/48 9/41 8/48 45 2/48 5/48 GIF 

6/14 19 9/49 6/12 2/11 6/89 9/19 9/89 9/19 4/89 J2K 

6/15 15 8/19 9/11 5/85 6/82 5/86 9/81 1/86 9/82 JXR 
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 دوم یشنهادیروش پ میدرخت تصم: 9شکل 

 

 یها روشدر ها  کدک بندی دسته دقتبین  یا سهیمقا 5جدول 

درخت تصمیم و ماشین بردار  یبندها دستهمختلف با استفاده از 

طور که قبالً اشاره شد و از این جدول  همان. دهد یمپشتیبان را نشان 

درخت  بند دستههم پیداست، روش پیشنهادی دوم با استفاده از 

درصد دارای بهترین دقت تفکیک بین  4/11تصمیم و متوسط صحت 

 .باشد یمما  یها داده مجموعهتصویری موجود در  دادهنوع  19

 یریگ جهینت -5

های مختلف تصویر  بندی بین کدک روشی برای دسته در این مقاله

استخراج  های ابتدا به جزئیات روشدر این راستا، . پیشنهاد شد

 [11] کلهون و [29] دیواکاران ،[19]بیب  توسط شده استفاده مشخص

 و بیب در روش مورداستفاده های در ادامه، ویژگی. پرداخته شد

 به کار تولیدی های داده مجموعه بر جداگانه طور به را دیواکاران

 نیتر یطوالنویژگی  29کلهون  یها شیآزمابا بررسی نتایج  .گرفتیم

را به اجتماع  ها آنمشترک را مناسب یافتیم و  زیرتوالیزیررشته و 

با این روش پیشنهادی . فزودیمهای بیب و دیواکاران ا ویژگی مجموعه

 با. درصد افزایش پیدا کرد 1/18بندی به  متوسط صحت دسته اول

 که رسیدیم نتیجه این به روش پیشنهادی اول تصمیم درخت تحلیل

 کاررفته است، به بیب نیکل در روش که میانگین مطلق انحراف ویژگی

 همبستگی ویژگی علت از نیبه هم .ندارد بندی دسته بر چندانی تأثیر

 مطلق انحراف ویژگی و جستیم بهره کلهون توسط مورداستفاده

گیری  با بهره و کار این با. ها حذف کردیم ویژگی مجموعهاز  را میانگین

، BPG، TIFFتصویری  های داده نوع تشخیص دقت ،از درخت تصمیم

JPEG، GIF و JXR بهبود  توسط روش پیشنهادی دوم تا حدودی

 . درصد رسیدیم 4/11یافت و به متوسط صحت 

. ر تصویر انجام شدکدگذا 19بندی بین  در این مقاله، دسته

توان تعداد این  تر در آینده، می باز و عملی مسئلهعنوان یک  به

تری را  همچنین پارامترهای کدگذاری متنوع. را افزایش داد کدگذارها
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