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  مقدمه :فصل اول

  

  ؟پردازش تصوير ديجيتالي چيست

مختصات هاي مکاني است و  x,yتعريف کرد که ) x,y(يک تصوير را مي توان بصورت يک تابع دو بعدي 

و  yو   xشدت يا سطح خاکستري از تصوير در آن نقطه ناميده ميشود وقتي ) x,y(در هر مختصات   fدامنه 

پردازش تصوير . گويند متناهي ، مجزا و گسسته باشند به اين تصوير ، تصوير ديجيتالي مي   fمقادير 

ه توجه کنيد ک. ديجيتالي به پردازش هاي  ديجيتالي روي تصوير ديجيتالي با استفاده از رايانه اشاره دارد

اين المان ها . تصوير ديجيتالي ترکيبي از تعداد عنصر محدود است که هر کدام مکان ومقدار خاصي دارند

پيکسل واژه اي است که به طور گسترده براي مشخص کردن المان . نقاط تصوير يا پيکسل ناميده ميشوند

  . هاي تصويري به کار مي رود

راين شگفت آور نيست که تصاوير نقش بسيار مهم و منحصر بناب.بينايي از حس هاي پيشرفته  ي انسان است

بر خالف انسان ها،که منحصر به باند مرئي طيف الکترو مغناطيسي  .به فردي را در ادراک آدمي بازي مي کنند

هستند،ماشين هاي تصوير برداري تقريباٌ تمامي طيف الکترومغناطيسي را که از اشعه گاما تا امواج راديويي 

مثل تصاوير مافوق صوت،ميکروسکوپ (ت،مي پوشانند ومي توانند روي تصاويري گسترده اس

بنابراين .عمل کنند که منبع ايجاد آن ها،براي انسان نامأنوس است)الکتروني،وتصاوير ايجاد شده توسط رايانه

اتي گاهي پردازش تصوير عملي. پردازش تصوير ديجيتالي کاربرد هاي گسترده و متنوعي را دربر مي گيرد

از طرف ديگر حوزه هايي وجود دارد که مقصد نهايي . تعريف مي شودکه ورودي و خروجي آن تصوير باشد

مثالٌ در بينايي،ماشين يادگيري ،استنباط،نتيجه گيري .آن استفاده از رايانه ها براي تقليد حس بينايي انسان است

زه ها شاخه اي از هوش مصنوعي اين حو.و انجام عمليات بر اساس ورودي هاي بصري انجام مي شود

حوزه ي تحليل .هستند که مي خواهند از هوش انسان تقليد کنند و در گام هاي اوليه ي پيشرفت  قرار دارند

  . بين پردازش تصوير و بينايي ماشين واقع شده است)که درک تصوير نيز خوانده مي شوند(تصوير 
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ي ماشين  در طرف ديگر است،مرز هاي کامالً در زنجيره اي که پردازش تصوير در يک طرف و بيناي

به هر حال ،يک الگوي مناسب در نظر گرفتن سه نوع پردازش کامپيوتري در اين .مشخصي وجود ندارد

پردازش هاي سطح پايين شامل عمليات ابتدايي .پردازش هاي سطح پايين ،مياني و سطح باال :زنجيره است

در پردازش هاي سطح پايين .د کنتراست و تيز کردن تصوير استپردازش تصوير به منظور کاهش نويز، بهبو

تقسيم بندي (پردازش هاي سطح مياني ، شامل کارهايي از قبيل قطعه بندي .ورودي و خروجي تصوير است

،توصيف عناصر به فرم مناسبي براي پردازش هاي رايانه ها و دسته بندي )تصوير به نواحي يا عنصر

در پردازش ها سطح مياني ورودي، عموماًتصوير  مي باشد اما خروجي صفات .عناصر مي باشد) شناسايي(

در نهايت پردازش هاي سطح باال با ايجاد حساسيت در يک مجموعه ي .استخراج شده اي از آن تصوير است

شناسايي شده  از عناصر در ارتباط است و در طرف ديگر زنجيره اي  به انجام توابع شناختي که معموالً با 

 . ينايي انسان همراه است مي پردازدب
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  چکيده

نده و رشد يفزا يريفراگ. ان کرد يتال بيجيد يتوان به صورت داده ها يدئو را مير،صوت و ويمتن ، تصو

تال سوق داده يجيد يق داده هايتال و ارتباط ازطريجيجهان د ينترنت انسان ها را به سويع استفاده ازايسر

  [١]گردد يز مطرح مين ياز ارتباط به ميان آيد، مساله امنيت کانال ارتباطهر جا سخن . است

که وجود  ياز ارسال اطالعات محرمانه است به نحو يروش ي، استگانوگراف يک کانال ارتباطيدر واقع، در 

است که  ياز استگانوگراف ي، روشيوتريکامپ يروش استگانو گراف. بماند  ين ارتباط مخفيخود کانال در ا

ق رسانه يام محرمانه از طريسازد و هدف آن درج و ارسال پ يتال فراهم ميجيت اطالعات را در رسانه ديامن

تواند به صورت يام محرمانه ميپ. خته نشوديبرارسال اطالعات برانگ يمبن يچ ظنيکه ه يتال است بگونه ايجيد

ک ياز صفر و  يتيک رشته بيتواند بصورت که ب يزيگنال کنترل و خالصه هر چيا سيا متن و ير يک تصوي

 يتحت مراحل فشرده ساز يام محرمانه قبل از استگانوگرافيقابل توجه است ، امکان دارد، پ. ان شود، باشديب

 ١ت اطالعات وارد شوندهيظرف يسه پارامتر اساس يدارا ياستگانو گراف. رد يز قرار گين يا رمز نگاريو 

ست و ير نين پارامترها امکان پذيا يتوام همه  ينه سازيشيبدون شک ب. است  ٣، و مقاومت ٢يت ادراکيفي،ک

 [٢]جاد کردين پارامترها اين ايب يابد مصالحه اي يتنها بسته به کاربرد م

زبان ير ميدرج اطالعات ، در تصو يبرا ياست که روش ياطالعات ، نهان نگار يساز ياز مخف يگريمقوله د

در همه موارد . ر است يتصو يساز يف ، معتبر و قانونيآن حفاظت از قانون حق تال يبوده و هدف اصل

. وارد نشود  يبير آسيت تصويفيباشد که به ک يد تا حد مجازير بمنظور درج اطالعات بايدر تصو يدستکار

اثبات  نگ نحوه انتشار محصول ،يتوريز همانند مانين ياز نهان نگار يگريمتنوع و د يامروزه کاربرد ها

  .[٣,٤]شده اند يمعرف يو ارتباطات مخف يت ، کنترل کپيمالک

ر استگانو قابل يچ وجه تصويباشند که به ه يد به گونه اي، اساسا بايوتريکامپ ياستگانوگراف يروش ها

 ياهداف مختلف يتوانند برا يم ياز استگانوگراف يين روش هاين چنيا.  [٥]نباشد ير اصليکشف از تصو

                                                           
١
 Pay Load 

٢Impercebtibility 
٣ Robustness 
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جاد ي،کمک در ا يتيعالوه بر ارتباطات امن يگر استگانوگرافيمثال ،کاربرد د يبرا.رندياستفاده قرار گمورد 

ر يو مربوطه به تصو يهمراه کردن اطالعات اضاف يفه استگانوگرافي،وظ ين کاربريدر ا. است يبانک اطالعات

 ياز استگانوگراف يين کاربردهايچن. ،است يره سازيل در ذخياطالعات و تسه يکپارچه سازيبا آن، به منظور 

از حمله به  يچگونه نگرانيشود و ه يستم بسته فرض مير عموما معلوم بوده و سي، وجود اطالعات در تصو

ر مقاوم مناسب به نظر يغ ين موارد، روش هايدر ا. ر از خارج به منظور کشف اطالعات وجود ندارد يتصو

ام يگنال حامل بوده و پيتال  به عنوان سيجيردي، تصو ياطالعات يهاگر در کاربردياز طرف د. رسند  يم

ن يباشد در ا ير مخصوصيو تصاو ينظام يار محرمانه نقشه هايبس يتواند به صورت نامه ها يمحرمانه م

ر نشده و نتواند يچ وجه متوجه وجود اطالعات در تصوين است که ناظر سوم به هيبر ا يد اصليکاربردها تاک

 يتوان از روش ها ين کاربردها، ميدر ا. ام شوديا موفق به کشف پيجاد کند يا يدر کانال ارتباط يتداخل

ر ،بسته به ياز تصو يو متعدد ياضاف ين ارتباط فضاهايدر هم. ر مقاوم استفاده کرديغ يا از روش هايمقاوم 

ن روش ها بر اساس ياز ا يتعداد. ر ارائه شده استيدرج اطالعات به تصو يروش مورد استفاده برا

 يروش ها [٦]کنند يزبان عمل مير مينقاط تصو  )LSB(آخر و کم ارزش  يت هاياطالعات در ب ينيجانش

 يبرا  Wavelet[٩,١٠]و  DCT[٧,٨] يشوند و حوزه ها يم ياده سازيز پيل نيدر حوزه تبد ياستگانوگراف

  .قرار گرفته اند ياطالعات مورد استفاده فراوان يجاساز

 ير رنگيک تصويدر  ير خاکستريک تصوي يپنهان ساز يبرا  LSBولت و روش يل ويمقاله از تبد نيدر ا

  .استفاده شده است
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