
This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 

hash value to your admin for the original file.

daaaf2afaba55b7798d441e8ae0f127201011b085f4f9ab16c745165227c76a2

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 
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 چکیذُ

 در حتَسُ   (SVM)تز اساس هاضیي تزدار پطتتیثاى  تزای تصاٍیز دیجیتال ًیوِ ضکٌٌذُ تْی ٍ ًگاری یک الگَریتن ًْاىدر ایي هقالِ، 

ٍ  ضتَد ًگارُ در تصَیز جایگذاری ًویًْاى ،ًگاری رایج، در ایي الگَریتنّای ًْاىضذُ است. تزخالف الگَریتن ارائِ،  تثذیل ٍیَلت

ٍ تتزدار  ًگتارُ  تزای حفظ راتطِ تیي ًْتاى  SVMدر طزف هثذاء یک سیستن تٌاتز ایي تصَیز دستخَش ّیچ ًَع تغییزی ًوی گزدد. 

-ًگارُ استفادُ هتی تزای استخزاج ًْاى ضذُ آهَسش دادُ SVMاس  هقصذدر ضَد ٍدُ هیَسش داآه ،صَیزت ٍیژگی استخزاج ضذُ اس

ست.استتخزاج  تٌذی ضذُ ٍ تزای ّز تلَک تزدار ٍیژگی تصَرت هجشا استخزاج گزدیذُ ادر ایي رٍش تصَیز هیشتاى اتتذا تلَک ضَد.

هَجَد در پاییي تزیي سیز تاًذ ضزایة  اس تیطتز   تْزُ گیزیتا ٍ  ّای تصَیز هیشتاى در حَسُ ٍیَلت اًجام گزفتِ استی اس تلَکٍیژگ

تزگطت پذیز  ًیوِ ضکٌٌذُ تَدى رٍش تا آسهایص ُ است.یذزدگتأهیي ساسی اتز فطزدُهقاٍهت رٍش در تزتِ ًحَ هطلَتی ، فزکاًسی

ًْاى ًگارُ در حضَر فطزدُ ساسی ّایی کِ خذضِ سیادی تِ تصتَیز ٍارد هتی    تَدى کاهل رٍش در غیاب حوالت  ٍ اهکاى تطخیص

کِ هَرد استفادُ تزای کارتزدّای هحافظت اس حق هالکیت  ًیوِ ضکٌٌذُ تَدى پذیز تَدى ٍػالٍُ تز تزگطتاًجام ضذُ است.  ،ساسًذ

هتَاردی کتِ تصتَیز دریتافتی     ستکاری ضذُ در دّای  تلَک تؼییي  اهکاى ارائِ ضذُ الگَریتن ، ٍ ًیش تطخیص سٌذیت تصَیز است

 .را ًیش فزاّن هی کٌذ  دستکاری ضذُ است

 کلوات کلیذی

 .ًگاری هقاٍم، هاضیي تزدار پطتیثاىًیوِ ضکٌٌذُ، ًْاى ،پذیزتزگطت تْی، ًگاریًْاى

 

 هقذهِ -1
ًگاسُ ٍ ًْاىتاصیاتی دلیك تػَیش اغلی  تػَیش، اهىاىپزیشتشگطت ًگاسیًْاى

هجوَػِ تضسگیی   تشایایي سٍش  وٌذ.ضذُ ، فشاّن هی ًگاسیسا اص تػَیش ًْاى
ویِ دس   ،آثاس ٌّشی ٍیش پضضىی، تػاٍیش ًظاهی ٍسیستن تػا اص تػاٍیش، ضاهل

ًگاسی ضذُ، لاتیل اسیتخشا    آًْا الصم است، تػَیش اغلی اص سٍی تػَیش ًْاى
  ًیاص است.تاضذ، هَسد 

                                                 
1

Reversible data hiding 

-ًیاصهٌیذی تشگطیت   [6-1] ًگاسی هغشح ضیذُ ّای ًْاىتؼضی تىٌیه

ضیذُ دایاس   وٌٌیذ، اهیا اٌاً یِ تػیَیش هیاسن     پزیشی سا تِ خَتی تیمهیي هیی  
ایي ًگیاسُ ًخَاٌّیذ تیَد.   وَاىتشیي تغییشاتی ضَد، دیگش لادس تِ تاصیاتی ًْیاى 

 هطَْسًذ. (fragile)ّای ضىٌٌذُ ّا تِ سٍشسٍش
ًگیاسی ضیذُ دس هماتیل    تشدّا ًیاصهٌذین ویِ دیتیای ًْیاى   دس تؼضی واس

ساصی ٍ دس حوالت غیشػوذ ٍ غیشلاتل اجتٌاب ٍاسد ضذُ تِ تػَیش هاًٌذ فطشدُ
تؼضی هَاسد ٍجَدًَیض تػادفی، وِ ووتش اص حذ هؼیٌی تَدُ ٍ هحتَای تػیَیش  

، هماٍم تاضذ.دس اییي حالیت   ّای عثی()حتی تشای تطخیع دٌّذسا تغییش ًوی
تػَیش هیضتیاى تیذٍى    ًگاسی ضذُ دستخَش تغییش ًگشدد،ِ تػَیش ًْاىاً اٌ
ضیذُ تیا حیذٍدی     ًگاسییچ اػَجاجی تاصیاتی ضذُ ٍلی اٌاً ِ تػَیش ًْاىّ
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ًگیاسُ  ّو ٌیاى ًْیاى  ساصی ٍ ًَیض لشاس گیشد، ّایی هاًٌذ فطشدُهَسد پشداصش
-شگطیت ت ًگیاسی ًْاى ّایی تا ایي خػَغیت،ست. تِ تىٌیهلاتل استخشا  ا

تَاًیذ داییشُ ویاستشد    ضَد. اٌییي خػَغییتی هیی   گفتِ هی پزیش ًیوِ ضىٌٌذُ
ّایی وِ دس آًْیا اتیالک وین ٍ لاتیل     تشای هحیظپزیش سا ّای تشگطتتىٌیه

ّیای تیا اتیالک تیا     لثَل ٍجَد داسد، افضایص دّذٍ اهىاى واستشد تشای هحییظ 
 ّن وٌذ.سا فشا تذٍى اتالک

 ّای هَجَدرٍش -1-1

ضًَذ. دستِ پزیش ًیوِ ضىٌٌذُ تِ دٍ دستِ ولی تمسین هیتّای تشگطسٍش

 ٍدس آًْا گیشًذ،یش هَسد استفادُ لشاس هیتػَ سٌذیت تؼییي هؼوَالً تشای اٍل

اص تػَیش  ٍ سپس دس گیشًذُجایگزاسی ضذُ دس تػَیش هیضتاى  اتتذاًگاسُ ًْاى
 .[9-7]ضَدتِ عَس واهل تاصیاتی هی لی ًیضٍ تػَیش اغاستخشا  هیضتاى 

ییه الگیَسیتن    2008دس سیال   [7]ٍ ّوىیاساًص   Niتِ ػٌیَاى هایال   
اًذ وِ دس آى تػَیش هیضتیاى تیِ تؼیذادی    اسائِ وشدُ پزیش ًیوِ ضىٌٌذُتشگطت
ِ    m × nتلَن  ّیش تلیَن ضیاهل دٍ صییش      تذٍى ّوپَضاًی تمسیین ضیذُ وی

ضیاهل تویام    Aّیا اسیت. هجوَػیِ    پیىسیل تیایی اص   m × n /2 هجوَػِ 
ّای ضاهل توام پیىسل Bٍ هجوَػِ " +"گزاسی ضذُ تا ای ػالهتّپیىسل
اٌییي الگیَیی سا تیشای سیایض      (1)تاضذ. ضىل هی" -"گزاسی ضذُ تا ػالهت
دّذ. سپس هتَسظ اختالک سیاضی ّش تلیَن ویِ تیا    ًطاى هی 8 × 8تلَن 
 ضَد:ضَد تِ غَست صیش هحاسثِ هیًطاى دادُ هی αپاساهتش 
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ai ϵ ٍ تَدُ m × n /2تشاتش تا  kوِ دس آى   A ,bi ϵ  B ّش پیىسل تٌْیا   و
 گیشد.َسد استفادُ لشاس هییه تاس ه
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تش اساس ّا سا ّوىاساًص تلَن ٍ Ni تشای هماتلِ تا هطىل سشسیض/پاسیض

تٌذی وشدُ ٍ تیشای ّیش گیشٍُ    تِ اْاس گشٍُ هتفاٍت دستِّایطاى ّیستَگشام
اًذ.ػالٍُ تش ایي یه سغح آستاًِ ًگاسی هختلف استفادُ وشدُیه سٍش ًْاى

K ًگاسی تیت غفش، ضذُ ٍ تشای ًْاى تؼشیفα  ُدس تاص–K  تاK   ًِگِ داضیت
تیِ خیاس  اص    βتا وویت ضیفت  αهمذاس ، ًگاسی تیت یهضَد ٍ تشای ًْاىهی
الگیَسیتن دٍ تشاتیش    دس ایي βضَد. وویت ضیفت ضیفت دادُ هی Kتا  K–تاصُ 

دس ٍالیغ دس اییي سٍش هتَسیظ     دس ًظیش گشفتیِ ضیذُ اسیت.     Kسغح آستاًِ 
ت وَاه ٍ تغییشااست، هماٍم ختالک سیاضی دس ّش تلَن یه وویت آهاسی ا
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Authentication 
2

Overflow/underflow 

ی ایي وویت آهاس JPEGساصی ٍاسد ضذُ تِ تػَیش هاسن ضذُ تَسیلِ فطشدُ
 سٍش تِ ایي ٍسیلِ تمهیي ضذُ است. سا تغییش ًخَاٌّذ داد ٍ هماٍهت

وِ اسائِ وشدًذ  αالگَسیتوی تش اساس پاساهتش   Ni [7] تشای تْثَد سٍش
ًگیاسی هغیشح ضیذُ ٍ    دس آى دٍ سغح آستاًِ ٍ یه هىاًیضم جذیذ تشای ًْاى

 [.8اًذ ]تش وشدُدادُ ٍ آى سا هماٍم سا تْثَد الگَسیتنتذیي ٍسیلِ ظشفیت 
ًیض الگیَسیتن تشگطیت    [9]ٍّوىاساًص  Kimتَسظ  اسائِ ضذُ الگَسیتن

ٍ تش اساس  اٍل لشاس داسدپزیش هماٍم )ًیوِ ضىٌٌذُ( دیگشی است وِ دس دستِ 
دس اییي سٍش تػیَیش    دس تػیَیش هیضتیاى اسیت.    ًگاسُّای ًْاىتیت جاساصی

( تمسین ضذُ ٍ 16×16پَضاًی )هاالً سایض تذٍى ّنّای ّن-هیضتاى تِ تلَن
 : ضَداص ّش تلَن اْاس صیشًوًَِ اًتخاب هی

 
                                      
                                          
      (2)  
                       
                           
 

s1 ،s2 ،s3  وs4 ًَِتلَن ّای صیشًوI   تا سیایضN1 × N2    ّسیتٌذ ٍ پیاساهتش

 ضَد:( تشای ّش تلَن تِ تشتیة صیش هحاسثِ هیGX  ٍGY) هشوضثمل
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تػیَیشی تیاالیی تیا     ٍ افضًٍگیی  ّیا ّوثسیتگی  ص آًجایی وِ صیشًوًَِا
حیَل  ًضدیه تِ ّن داضتِ ٍ همادیش ًیض دس ّش تلَن GX  ٍGY ،ش داسًذیىذیگ

 ،ضیذُ  ًگاسییشات جضئی ٍاسد ضذُ تِ تػَیش ًْاىتا تؼی غفش هتوشوض ّستٌذ ٍ
هاًٌیذ.تٌاتشایي اییي   اختالک ایي دٍ همذاس ّو ٌاى ًضدیه تِ غیفش تیالی هیی   

هماٍهت ًگاسُ هَسد استفادُ لشاس گشفتِ ٍ ّای ًْاىجایگزاسی تیتپاساهتش تشای 
  .جوغ ضًَذُ سا تِ ّوشاُ داضتِ است ساصی ٍ ًَیضُالگَسیتن دس تشاتش فطشد
ّیای  ش تیا ػٌیَاى سٍش  پیزی ًگاسی تشگطتّای ًْاىدستِ دٍم اص سٍش

ًگیاسی،  ّیای ًْیاى  دس ایي دستِ اص سٍش .ذضًَضٌاختِ هی ًگاسی تْیًْاى

 ّیایی تلىیِ تؼضیی ٍییگیی    ضیَد ًگاسُ دس تػَیش هیضتاى جایگزاسی ًویًْاى
ًگیاسُ  تِ غَست هٌاسة تِ ًْاىآًْا  ضتاى استخشا  ضذُ ٍهی تػَیشاص اساسی 

 [.13-10]ضًَذب هیاًتسا

دس تػَیش هیضتاى ًاااساً ًگاسُ جایگزاسی ًْاىتا ،  ّای دستِ اٍلدس سٍش
تؼیاسؼ تییي    ت لاتل دسن ویفیت تػَیش هَاجِ ّستین ٍ ػالٍُ تش اییي تا اف

سیاص  ًییض هطیىل   آى دس هماتل حوالت ٍ هماٍهت ًگاسی ضذُویفیت تػَیش ًْاى
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Gravity center 
4

Zero watermarking 

 [10ٍ13](: الگَی صٍ  اختالک1ضىل)
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َاب دادُایي هطىالت سا تِ خَتی ج ًگاسی تْیّای ًْاىتىٌیه .تَدُ است 
 .اًذ

ًگاسی تْی تیش  یه الگَسیتن ًْاى[ 13]ٍ ّوىاساًص  Tsaiتؼٌَاى هاال 

تشای  SVMاستفادُ اص اًذ. اسائِ وشدُ (SVM) هاضیي تشداس پطتیثاى ساسا

تیشداسی  ٍ سیپس تْیشُ  ء ّیای تػیَیش دس هثیذا   ٍییگیی  تًِگاسُ ًْاى اًتساب
-پیزیش ویشدُ  اىسا اهىگیشًذُ سًگاسُ دتخویي ًْاى آهَصش دادُ ضذُ،SVMاص

  .است
ّای تیذٍى ّوپَضیاًی تمسیین ضیذُ ٍ     دس ایي الگَسیتن تػَیش تِ تلَن

ٍییگی هٌاسة تش اساس هیاًگیي ضشایة ٍیَلت اسیتخشا   ّش تلَن سپس اص 
ّای تػَیش دس یه تیشداس سیغشی   آهذُ تشای توام تلَنتذستدیش اهمضَد.هی

هجیاٍس آى ییه    داس سیغشی تیا ػٌػیش   تش ّش ػٌػش گیشًذ ٍ تا همایسِلشاس هی

ا استفادُ اص اییي  تضَد. تشای ول تػَیش استخشا  هی هاتشیس ٍییگی دٍدٍیی

ضیَد. دس  آهَصش دادُ هیی   SVM،ًگاسُ هَسد ًظش هؤلفْاىتشداس ٍییگی ٍ ً

تشیس ٍییگیی تَلییذ ضیذُ اسیت     وذس دلیماً تِ ّواى تشتیثی وِ دس وذس هادی
ًگیاسُ تیشای   آهَصش دیذُ ضذُ استفادُ ویشدُ ٍ ًْیاى   SVMذُ ٍ اص ػول ض

 ضَد.تػَیش دسیافتی استخشا  هی
ًگیاسُ تیِ ولییذ    تیشای اسیتخشا  ًْیاى   دس سٍش فَق اگشایِ الگیَسیتن   

ی هَجَد دس ایي ّاسٍش تطخیع ٍاتستِ ًیست ٍتذیي ٍسیلِ ًسثت تِ تؼضی
سسیذ ویِ   تِ ًظش هیداسد، اها تَجِ تِ ایي ًىتِ ضشٍسی ًَع هماٍهت تیطتشی 

خیع هحل ٍلَع خغا دس تػَیش دسیافتی واهالً ًیاتَاى اسیت.   الگَسیتن دس تط
ًگیاسی اگشایِ همیاٍم اسیت ، اهیا دس تطیخیع       ؼالٍُ تش ایي سیسیتن ًْیاى  ت

 ًتایج یىساًی داسد.تشای حوالت ضؼیف ٍ ضذیذ دستىاسی تػَیش 
ًگیاسی  ئِ یه الگَسیتن ًْاىوٌین اساّذفی وِ ها دس ایي همالِ دًثال هی

ٍ تثذیل ٍیَلت ٍ تْثَد ًتیایج حاغیل اص    SVMاساس  ًیوِ ضىٌٌذُ تشغفش 
 تاضذ.ضایص داهٌِ واستشد آى هیٍ اف Tsai [13] الگَسیتن

 الگَریتن پیطٌْادی -2
تمسین ضذُ، ٍ اص ّش تلَن سِ هشحلِ  ّاییدس ایي الگَسیتن تػَیش تِ تلَن

سپس تا تَجِ تِ ضشایة  ضَد.گشفتِ هی (IDWT)غحیح تثذیل ٍیَلت 
وٌین ٍ ًْایتاً آهذُ، تشای ّش تلَن یه تشداس ٍییگی استخشا  هیٍیَلت تذست

تا تَجِ تِ تشداسّای ٍییگی استخشا  ضذُ،الگَّای آهَصضی تشای آهَصش 
SVM ایي هشاحل دس فلَااست  ضَد.هیاسُ فشاّنًگّای ًْاىٍ اًتساب تیت
 ( ًطاى دادُ ضذُ است.2ضىل )

 ٍیژگی استخزاج -2-1

تذٍى  16× 16ّای تذا تػَیش سا تِ تلَنات تشای استخشا  ٍییگی اص تػَیش
         غحیح لتتمسین وشدُ ٍ سپس اص ّش تلَن سِ سغح ٍیَپَضاًی ّن
هشتَط تِ ّش تلَن، اص تشای استخشا  تشداس ٍییگی  .(3ضىل ) گیشین هی

استفادُ  LL3 LH3 , HL3 , HH3 , LH2 , HL2 , HH2 سغَح ٍیَلت
وٌین. ّذک ایجاد یه دًثالِ تیت تایٌشی ضاهل غفش ٍ یه تا عَل ثاتت هی

اص تػَیش است. استشاتیی ها دس استخشا  ٍییگی اص  16 × 16تشای ّش تلَن 

                                                 
1

Support vector machine 
2

Binary feature 
3

Author 

سغَح فشواًس پاییي ٍ سغَح هختلف ٍیَلت، اختػاظ دًثالِ تیت تیطتش تِ 
اختػاظ دًثالِ تیت ووتش تِ سغَح فشواًس تاالست.تشای ایي هٌظَس اص 

ٍ ضاهل اْاس  2 × 2وِ یه تلَن  LL3هؼادل دٍدٍیی ّش پیىسل سغح 
 LH3ّای سغَحاص هؼادل دٍدٍیی پیىسل تش،پیىسل است، اْاس تیت تا اسصش

, HL3, HH3   ضاهل اْاس پیىسل ّستٌذ ،  2 × 2وِ ّش وذام یه تلَن ٍ
 ,LH2 , HL2ّای سغَح تش ٍ اص هؼادل دٍدٍیی پیىسلدٍ تیت تا اسصش

HH2  پیىسل ّستٌذ ، یه تیت تا  16ٍ ضاهل  4 × 4وِ ّش وذام یه تلَن
ّای توام سغَح، تشای ػالهت وٌین. تشای پیىسلتش سا استخشا  هیاسصش

 .یندّپیىسل ًیض یه تیت جذاگاًِ اختػاظ هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ییه دًثالیِ تیایٌشی     16 × 16تا سٍش تىاسگشفتِ ضذُ تشای ّش تلیَن  
تَاى هطاّذُ ( هی3ضَد. هشاحل گفتِ ضذُ سا دس ضىل )تایی استخشا  هی 152
 16× 16ّیای  پس اص استخشا  تشداس ٍییگی تِ جای ّش ویذام اص تلیَن   وشد.

دُ ٍ یه هیاتشیس  تػَیش اغلی تشداس ٍییگی استخشاجی هؼادل تلَن سا لشاس دا
وٌین. سایض اییي هیاتشیس تیشای تػیَیش     تایٌشی هتٌاظش تػَیش اغلی ایجاد هی

Lena (512 × 512 تشاتش تا )خَاّذ تَد. 32 × 4864 

 SVM آهَسش -2-2

-اص هاتشیس ٍییگی تایٌشی تذست آهذُ ، اسیتفادُ هیی   SVM تشای آهَصش

تیا ّوپَضیاًی اص     n × nّیای  ًگیاسُ تلیَن  ّیای ًْیاى  تِ تؼذاد تیتوٌین ٍ
ًگیاسُ، تیا تیطیتش ضیذى     وٌین. تستِ تِ سایض ًْاىهاتشیس ٍییگی استخشا  هی

ّیا ًییض   هییضاى ّوپَضیاًی تلیَن    SVMّای الصم تشای آهَصش تؼذاد تلَن
ًثالیِ  تییت اص د تیِ ییه    اص هاتشیس ٍییگیی  n × nّش تلَن یاتذ.افضایص هی

 ضَد. یهٌتسة هًگاسُ ًْاى

                                                 
4

Train 

 ًگاسی( : فلَااست الگَسیتن ًْاى2ضىل )
Seed: s1 

Split into blocks 

Feature extraction 

Training pattern collection 

Pseudo-code random 

number generator SVM 

 IDWT 

 Original image X 

Trained SVM 

(TSVM) 
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ِ ٍ تِ ووه ییه   دُ اص هَلذ وذّای تػادفیًگاسُ تا استفاًْاى  ّسیت

تیَاى تیِ جیای    تستِ تِ واستشد هیی  SVMضَد. تشای آهَصش اٍلیِ تَلیذ هی
تػادفی روش ضذُ اص اهضای غاحة اثش ًییض اسیتفادُ ویشد. تیا اییي      دًثالِ ضثِ

ًاااس تِ اسسال اهضای غیاحة   شای اثثات حك هالىیت وذس تتفاٍت وِ دس دی
-ًگاسُ استفادُ هیتػادفی تشای ًْاىدس حالتی وِ اص دًثالِ ضثِ اثش ّستین اها

 وٌذ.هیاٍلیِ وِ یه ػذد غحیح است، وفایت  وٌین اسسال ّستِ
 

 
 

2bits per pixel 3bits per pixel 4bits per pixel 

 

 

 

HL1 

HL2 
HL3 

 

LL3 

 

HH3 LH3 

HH2 LH2 

HH1 LH1 

 
 
 

 ًگارُىاستخزاج ًْا -2-3

اسیتخشا   ّای عی ضذُ تیشای  گام ،ًگاسُدس ایي الگَسیتن تشای استخشا  ًْاى
 ًیذُ شاًجام ضذُ، دس گیً ِ دس هثذاء هغاتك آدلیماً سا  SVMٍییگی ٍ آهَصش 

وٌین ٍ سپس تا اسیتفادُ اص الگیَی آصهایطیی ٍ    تشای تػَیش دسیافتی تىشاس هی
SVM (ُآهَصش دادُ ضذTSVMدسگی ،)ًذُش SVM سا تست وشدُ ٍ ًْاى-

 آٍسین.ًگاسُ سا تشای تػَیش دسیافتی تذست هی

  ًتایج -3

 ضثیِ MATLABهشاحل تَضیح دادُ ضذُ تشای الگَسیتن پیطٌْادی دس 
 دٍ والسِ تایٌشی ٍ SVMاستفادُ ضذُ دس ایٌجا   SVMاست. ساصی ضذُ

ّستٌذ. پاساهتشی وِ تشای Lena  ٍBaboon (512 × 512 )تػاٍیش هیضتاى 

                                                 
1   Pseudo-code random number generator 
2

Seed 

 BCR (Bit Correctهمایسِ هماٍهت سٍش دس ًظش گشفتِ ضذُ است، 

Rate) ( ِتؼشیف هی4است وِ هغاتك ساتغ ).دس ایي ساتغِ  ضَد wk ًْاى-

΄ًگاسُ اغلی ٍ 
wk تاضذ.ًگاسُ استخشاجی هیًْاى 

      
∑        ́  
 
   

  
         (4)  

 
هغیاتك آً یِ تَضییح    Lena  ٍBaboon (512 × 512 )تشای تػاٍیش 

پَضاًی تمسین ضذُ ٍ اص ّش تذٍى ّن 16 × 16ّای دادُ ضذ، تػاٍیش تِ تلَن
تیایی تیشای   152تشداس ٍییگی پس گیشین. ستلَن سِ هشحلِ تثذیل ٍیَلت هی

تا وٌاس ّن لیشاس دادى تشداسّیای ٍییگیی دس هحیل      وٌین ٍلَن تَلیذ هیّش ت
ییه   ،آهذُوٌین. هاتشیس تذستهاتشیس ٍییگی سا تَلیذ هی هتٌاعش ّش تلَن،

تایٌشی خَاّذ تَد.اص اییي هیاتشیس   ٍ  سغش 32و  ستَى 4864 ضاهل هاتشیس
پیىسیل   8ّا دس ساستای سیتًَی  ایي تلَنوٌین. جذا هی 16 × 16ّای تلَن

-تخیاب هیی  ًّوپَضیاًی ا تا ّن ّوپَضاًی داسًذ ٍلی دس ساستای سغشّا تذٍى

-ًْاى َاّین داضت.خ SVMتلَن تشای آهَصش  1212ضًَذ. تِ ایي تشتیة 

َلیذ  تایی ضاهل غفش ٍ یه است ویِ تیا ه   1212یه دًثالِ تایٌشی ًیض ًگاسُ 
تیشای   BCR . تشای سٌجص هماٍهت الگیَسیتن دًثالِ تػادفی تَلیذ ضذُ است

 تیا فیاوتَس ویفییت    JPEGسیاصی  ضیذُ تحیت فطیشدُ   ًگیاسی  تػَیش ًْیاى 
Quality Factor)     وِ دس ًوَداسّیا تیِ اختػیاسQF   ،)ًُطیاى دادُ ضیذ 

)ضیىل   تذست آهذُ اسیت.   Lena , Baboonتشای تػاٍیش; % 60% تا 100
ضَد حتی دس حالتی وِ ّواًغَس وِ دس ًوَداس ّن دیذُ هی (.a , bلسوت ( 4)

 BCRتػیَیش   ضَد تشای ّیش دٍ % ّن  فطشدُ هی60تا فاوتَس ویفیت تػَیش 
 % است.90تاالتش اص 

دس سسذ ویِ الگیَسیتن پیطیٌْادی    تَجِ تِ ایي ًىتِ ضشٍسی تِ ًظش هی
ویفییت   ویِ تیشای فیاوتَس   [ 11-9]هَجَد  ّای دستِ اٍلهمایسِ تا الگَسیتن

تیش  وٌذ، تسیاس هَفكافت هی BCRتِ یىثاسُ  ،ساصی ووتش اص حذ هؼیٌیفطشدُ
است. تؼٌَاى هاال ًتایج همایسِ الگَسیتن پیطٌْادی دس ایي همالِ ٍ ػول وشدُ
 وٌیذ.( هطاّذُ هی1( ٍ جذٍل )5سا دس ضىل )Kim  [9] الگَسیتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 ( : استخشا  ٍییگی دس حَصُ تثذیل ٍیَلت3ضىل )

4 pixels 3 x 4 

pixels 
3 x 16 

pixels 

 ٍییگی هشتَط تِ یه تلَنتیتی  152 تایٌشی تشداس

 Kim  [9] همایسِ الگَسیتن پیطٌْادی ٍ الگَسیتن( 1) جذٍل

 
Kim's Algorithm[9] Proposed Algorithm 

Capacity(bits) 1024 1212 

PSNR(dB) 40.2 infinite 

BCR(QF=90) 90.77 93.18 

BCR(QF=80) 67.78 91.91 

BCR(QF=70) 61.33 90 
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-ًگاسی تْی تَدُ ٍ ًْاىالگَسیتوی وِ دس ایي همالِ پیطٌْاد ضذُ، ًْاى

تی ًْایت ضذُ  PSNRًگاسُ دس تػَیش جایگزاسی ًطذُ است، تِ ّویي دلیل 
تشای فاوتَسّای ویفیت  BCRًگاسی ٍ است. ػالٍُ تش ایي ظشفیت ًْاى

 افضایص داضتِ است. Kim [9] تش، ًسثت تِ الگَسیتنپاییي ساصیفطشدُ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تاثیش اًذاصُ تلَن الگَی آهَصضیی ًطیاى دادُ ضیذُ     (6دس ًوَداس ضىل )

اتشیس اص هی  24 × 24ٍ  16 × 16 ّیای  تلَناست. ًتایج هشتَط تِ همایسِ 
ٍییگیی   تیا تضسگتیش ضیذى    ًگاسُ اسیت. تیت ًْاى ٍییگی تشای اًتساب تِ یه

 SVMًتیایج تْتیشی تَسییلِ     ًگیاسُ، ًْیاى دادُ ضذُ تِ ّیش تییت   اختػاظ 
ایي اهش آى است وِ تا افیضایص اًیذاصُ تلیَن ، اهىیاى     وٌین. ػلت دسیافت هی

تٌذی ٍ دس ًتیجِ اسیتخشا   ّای یىساى ووتش ضذُ ٍ والستىشاس ضذى تلَن
 ضَد. ًگاسُ تا هَفمیت تیطتشی اًجام هیًْاى

 Tsai [13] الگیَسیتن پیطیٌْادی تیا الگیَسیتن     ( ًییض 7ًوَداس ضىل )دس 

ویاهالً همیاٍم    JPEGسیاصی  فطشدُ دس تشاتش[13] الگَسیتن است.همایسِ ضذُ
% یىسیاى ٍ  60% تیا  100سیاصی اص  تشای فاوتَس ویفیت فطشدُ BCRٍ  است

 BCRتاضذ. دس الگَسیتوی وِ دس ایٌجا هغشح ضیذُ، اگشایِ   -هی 100تشاتش تا 
اسیت(، اهیا    90ّوَاسُ تاالتش اص  BCRدس تؼضی هَاسد افت هحذٍدی داضتِ )
ساصی تػَیش واهالً هتٌاسیة ٍ هؼٌیاداس   دُهیضاى ایي افت تا افضایص ضذت فطش

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ًگاسی دس ایي الگَسیتن تا هحذٍدیت خاغی هَاجِ ًْاى  ظشفیتدسهَسد 

ضایص ٍ اف اص هاتشیس ٍییگی n × nًیستین ٍ تا تغییش ًحَُ اًتخاب تشداسّای 
ًگیاسی الگیَسیتن سا   تَاى ظشفیت ًْاىتِ ساحتی هی ّاپَضاًی تلَنهیضاى ّن

تا افیضایص   ًگاسی هتٌاظشاَى افضایص ظشفیت ًْاىػالٍُ تش ایي افضایص داد. 
است، دس ایي حالت تِ هماٍهت الگیَسیتن خللیی    SVMّا تشای آهَصش ًوًَِ

 ضَد.ٍاسد ًوی
ساصی ضذُ دس ایي الگَسیتن، تطخیع هحیل ٍلیَع   دس توام هشاحل پیادُ

پیزیش اسیت.   اهىیاى  ،TSVMآهیذُ تَسیظ   ًگاسُ تذستخغا تا تَجِ تِ ًْاى

                                                 
1

capacity 

 
-دس هماتل افضایص فاوتَس ویفیت فطشدُ BCR( افضایص ًشخ 4ضىل )

  a. Baboon , b. Lenaساصی.

 
 ساصیدس هماتل افضایص فاوتَس ویفیت فطشدُ BCRضایص ًشخ ( اف5ضىل )

  Kim [9] ای الگَسیتن پیطٌْادی ٍ الگَسیتنتش

 

 
 تشداس ٍییگی دس هماتل افضایص سایض  BCRضایص ًشخ ف( ا6ضىل )

 

 
تشای  ساصیدس هماتل افضایص فاوتَس ویفیت فطشدُ BCRضایص ًشخ ( اف7ضىل )

  Tsai[13]الگَسیتن پیطٌْادی ٍ الگَسیتن 
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ضَد ٍ تا تَجِ تیِ هحیل   همایسِ هیًگاسُ اغلی آهذُ تا ًْاىًگاسُ تذستًْاى
ى دس تػیَیش هیضتیاى    هتٌیاظش آ  16 ×16تیت خغا دس الگَی آهَصضی ٍ تلَن 

حل دستخَسدگی تػَیش سا هطخع وشد.اگشاِ ایي ضٌاسایی هحیل  ه تَاىهی
ّای حَصُ تػَیش تِ تشداسّای ٍییگی ویاهالً  ٍلَع خغا تِ ػلت اًتساب تلَن
ّای هطاتِ ویِ اغیال لیادس تیِ تطیخیع      ندلیك ًیست، اها ًسثت تِ الگَسیت

( لسوت   8ضَد. دس ضىل )هحل ٍلَع خغا ًیستذ یه هضیت هْن هحسَب هی
a  ٍb  تِ تشتیة تػَیشLena    وِ تغَس ػوذی هخذٍش ضذُ ٍ هحیل ٍلیَع

 است.خغا تشای آى هطخع ضذُ
  

 

  گیزیًتیجِ -4
گشٍُ ضىٌٌذُ دس پزیش ًیوًِگاسی تشگطتاسائِ یه الگَسیتن  ًْاىایي همالِ  دس

-تخاب سٍضی تشهثٌای ًْاى. دلیل اًاسائِ گشدیذ ًگاسی تْیّای ًْاىالگَسیتن

ِ جلَگیشی اص تغییش هحتَای تػَیش اغلی  ،ًگاسی تْی   ًگیاسی ًْیاى  دس پشٍسی
تؼاسؼ هیاى هماٍهیت  تِ دلیل پزیش ًگاسی تشگطتًْاى سایجّای سٍش . است

 ، ّوَاسُ تا هحذٍدیت هَاجِ ّستٌذ.ًگاسی ضذُویفیت تػَیش ًْاىٍ  الگَسیتن
تش پاییِ  هماٍم تش ایي اساس، الگَسیتن اسائِ ضذُ تا استخشا  تشداس ٍییگی 

شای ضیشایة فشویاًس   ٍ اختػاظ دًثالِ تیت تیطیتش تی  ضشایة ٍیَلت تػَیش 
 هضاییای  اسیتفادُ اص ییش تػَیش تشاحتی تغییش ًىشدُ، ٍ ّویٌغیَس  ییي، وِ تا تغپا

SVMپیزیش ًیویِ ضیىٌٌذُ     ّای تشگطت، واهالً پاسخگَی ًیاصّای الگَسیتن
 است.

ّیای  ِ سیایش الگیَسیتن  ، ًسیثت تی  ّای ایي الگَسیتنتشیي ٍییگیاص هْن
تطیخیع هحیل ٍلیَع    تَاى تِ لاتلییت  ، هیًگاسی تْیصهیٌِ ًْاى هَجَد دس

خغا، اضاسُ وشد. ػالٍُ تش ایي، هضیت دیگش ایي سٍش آى است ویِ اگشایِ دس   
 100ًضدییه تیِ    BCR ،سیاصی تشاتش حوالت غیشلاتل اجتٌاتی هاًٌیذ فطیشدُ  

تیِ عیشص    غیحیح ّیای  است، اها تا افضایص ضذت حوالت، ًیشخ تؼیییي تییت   
ای ویاتش فیشاّن   اٌیي خػَغیتی ایي اهىیاى سا تیش   یاتذ.هیواّص هؼٌاداسی 

ٌیی تیطیتش   وٌذ وِ اص پزیشش تػاٍیشی وِ دس آًْا ًشخ تیت خغا اص حذ هؼیهی
است، خَدداسی وٌذ.ایي ٍییگیی دس سیسیتن تػیاٍیش پضضیىی ویِ تطیخیع       
پضضه ٍاتستِ تِ تػَیش دسیافتی ٍ یا تػاٍیش هَجَد دس آسضیَ پضضیىی اسیت،   

 تاضذ.تسیاس هْن هی
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