2013)3() العدد10( مجلة الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيات المجلد

Chaotic Image Steganography using DCT and DWT
Nadia M. Mohammed
nadia.m.mohammed@uomosul.edu.iq
College of Computer Science and Mathematics
University of Mosul
Received on: 12/02/2012

Accepted on: 28/06/2012
ABSTRACT

The researchers was interest in the issue of security from long time ago even
arrived to the current age (the digital age), and because of the importance of
this topic and the challenges in it, so this work which included study and application
of new algorithm is proposed to achieve a high level of security by encrypting the
secret message (image) using the Logistic Chaotic function after the implementation
of Discrete Wavelet Transform (DWT). In the next phase, it has been implemented the
Discrete Cosine Transform (DCT) on the cover (image) and then hide the secret
message within encrypted data in which the adoption of the principle of random Blocks
which is determined by chaotic series.
Deliberately proposed algorithm to provide more of an advantage in it's work,
provide ingreliability through data encryption, message security, and provided a very
high degree of security through the adoption of the principle of random selected
passages Chaotic, increasing the efficiency of the work of the algorithm and the degree
of security.
After the application it must be the use of performance measurements, so the
following was used (NC, BER, PSNR, MSE). The language was Matlab9.
Keywords: Chaotic, DWT, DCT.
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الملخص
 و اميعة،تتمتع مأعةلة الأعرية تةاتمعام اليعامنذ م ع امع تعذع متعص وصعلع للعلعر الحعالص العلعر الرالمعصة
واد ميععة ج ع د

ا ع ا الموضععوث و ن عرد التح ع جات الموجععو د ايععع ععاذ ا ع ا العمععل ال ع ط اقععتمل علععص ادسععة وت ذ ع

مقترمععة لتحقذ ع مأ ععتو ع ععا ٍ م ع الأ عرية ع ع رري ع تة ععسذر الرس ععالة الأ عرية ص ععوددة تةس ععت ام ال ال ععة اللوجأ ععتية
ةDCT  وفععص المرملععة التععص تلذتععا تع ت سذع.Discrete Wavelet Transform ةDWT

السوضععوية تعع ت سذع

 علص الغ اء صوددة وم ث ا ساء بيانات الرسالة الأرية المةعسرد فذتعا تاعتمعاDiscrete Cosine Transform

. العةوائية التص ت تح اا ع رري الألألة السوضويةBlocks م أ
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عم ت ال واد مية المقترمة الص توفذر اكنر م مذعةد فعص عملتعا ،وف وفعرت الوثوعيعة عع رريع تةعسذر بيانعات
الرسالة الأرية ،ما وفرت دجة سرية عاليعة جع ا مع

عب ت عص م ع أ المقعار العةعوائية الم تعادد فوضعويا ممعا ا

فص ساءد عمل ال واد مية و دجة سريتتا.
تع ع ع ع ع الت ذ ع ع ع ع

ع ع ع ععاذ ب ع ع ع ع م ع ع ع ع اسع ع ع ععت ام مقع ع ع ععا يد سع ع ع ععاءد ل يع ع ع ععاذ جع ع ع ععو د العمع ع ع ععل ،مذ ع ع ع ع

 MSE، PSNR، BER، NCة .اما اللغة فكانع .Matlab9

ت ع ع ع ع اعتمع ع ع ععا

الكلمات المفتاحية :السوضص.DCT ،DWT ،
_1المقدمة
اذ مأععائل ام يععة المعلومععات اصععيحع مع الموضععوعات الحأاسععة والمتمععة ج ع ا فععص ميععاد اليةععر ت اصععة تع ع

انتةاد الحكومعات ا لكترونيعة فعص مع ع و الععال  ،ومع ا عا متعر علع ا
ال ام الج

سعاء Steganographyة الع ط جعع

والمتم لعل التةسذر Encryptionة وال اسعتغرق والتعا رعويب فعص ت االعل الرسعائل الأعرية والمتمعة ع عر

الةيكات وا نترنع ،ما جع م ررائ الحماجة التص تجعل ال يانات المرسع لة غذعر مرئيعة وفلعا تا سعاء دسعائل معذ عة
ا ل غ اء معذ .

اذ ال ط قج اجضا علص امياء وت وير تق ية ا

ساء او ا نسجعاد التائعل فعص تق يعة الحاسعوب وا تلعا ت،

والةئ الممذة فذتا انتا تواكب التق يات الح نة .واذ ا ه التق ية لتا اسعت اماتتا فعص جميع الوسعائح الحاسعو ية مع
صود ,نلوص ,صوت وفذ و....الخ]1[ .
_2دراسات سابقة
فععص [ ،]2007االتععرا اليامع

 Peipei Liuوا ععروذ رريقععة ج ع د لب سععاء تاسععت ام ال ري ععة السوضععوية ،وف

الععاموا او بتقأععي اللععودد الغ ععاء الععص مجموعععة م ع المقععار فات مج ع 8*8ة ث ع ت سذ ع  DCTعلععص ععل مق ع ،
وا ذع ع ار رم ععر الرس ععالة الأع عرية ض ععم المق ععار الت ععص ععت تح ع ع اا عع ع رريع ع ال ري ععة السوض ععوية تاس ععت ام ال ال ععة

اللوجأتية]2[ .

 Guang-ming Yangوا عروذ بتحأعذ رريقعة ا

وفعص [ ]2009العام اليامع
Significant Bitوفلا م

سعاء LSBة Least

ب است ام ن ريعة السوضعص  ،وف تع تح ع مواالع العع  bitsالتع ص سعذت ا

سعاء فذتعا

فوضويا تاست ام ال الة اللوجأتية]3[ .
_3مفاهيم عامة
فص ا ه السقرد سذت تق ج تعض المساهي والتوضيحات ال اصة تمسر ات اليح :
أ-

تحويل المويجة المتقطع )Discrete Wavelet Transform )DWT
اععو تحويععل عععام والععوط انتةععر تةععكل واسع فععص الأع وات ا

ذعرد ،ونجععب تاسععت مع فععص الع ع م ع المجععا ت

ابر ا ع ععا مج ع ععا الل ع ععود ،ت ع ععتل ع السكع ع عرد ا ساس ع ععية ف ع ععص عم ع ععل تحوي ع ععل المويج ع ععة بتقأ ع ععي الل ع ععودد ال ع ععص  4اجع ع عةاء
LL1,LH1,HL1,HH1ة ,مذ ع

جمن ععل  LL1ة ج ععةء الت ععر ال عوارئ ،ام ععا تتي ععة ا جععةاء فتمن ععل محتوي ععات الت ععر

الععالص تاتجعاه ال عرط ،عمععو ط او افقعص ،مع الةع كل 1ة .للحلعو علعص المأعتو ا

ععر لتحويعل المويجعة ،سععذت

تقأي الجةء LL1ة الص  4اجةاء ا ر واك ا .اذ س ب است ام ا ا التحويعل جععو العص مذةتعع فعص الحلعو علعص
أنموفج ملغر لللودد ا صلية ولق اعتم التقأي فص اليح
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الشكل ( :)1الصورة بعد تطبيق تحويل المويجة

ب -تحويل جيب التمام المتقطع )Discrete Cosine Transform )DCT
لائلع أنع تت

قذوعا ن ار لسعالذتع ومرونتع ،ويت ت يقع علص عذ ات م اإلقادد .وم
او التحويل األكنر
َ
تجةئة اللودد ولص"مقار " NxN Blocksة ث ائية اليع تحذ تمنل  Coefficientsاط ملسوفة أ ر ث ائية
اليع م معامبت Pixels NxNم الةكل 2ة .است م ا ا التحويل فص اليح
الص مجموعة مقار

Blocksة تعو تالسائ د علص السكرد المرجود فص ا

ن ار ل يعتع فص تقأي اللودد

ساء]2[ .

الشكل ( :)2الصورة بعد تطبيق تحويل جيب التمام

ج -الفوضى ()Chaos
وام د م الألو يات التص تر ح ا ن مة غذر ال

ية والتص تح ث ت و اد فص التي المح د ل ام المعلومات،

اف ع اكتةاف ا ا ال عام العةعوائص ثعودد ا ت العص الع ع مع القضعاجا المترات عة ون ريعة ا سعتقراد ومذعةات ا سعية

ج ع د وعععروم لتمذذععة التواعيع  .اسععت مع ال الععة السوضععوية أساسععا لت ععوير ال مععافج الرياضععية واجتع بع الع ع مع
الرياضذذ تأ ب الحأاسية العالية للتيمة ا بت ائية وت يقاتتا لمةاكل الحياد الذومية]4[ .
ت است ام ال الة السوضوية فص تةسذر وا ساء ال يانات لما تمتا تع م
 .1التعقذ العالص والتلرفات غذر ال

لائع]5[ :

ية.

 .2الحأاسية المعتم د علص التيمة ا بت ائية.
ع اع اء عيمة ابت ائية ل ام معذ فم المعروف انع جمكع توالع الحالعة المأعتق لية لل عام ا انعع فعص ان معة
السوضص فاذ توال الم
•

اليعذ جأتحذل الت ؤ تع]6[ .

الدالة اللوجستية ()Logistic Map
تمنععل امع انعواث الع وا السوضععوية والتععص تع ادسععتتا و معرد عع ام  .1960لععوم ااتمععام الكنذععر بتععا لمععا

تمتا تع م

لائع ،وف اذ التي المح د التص ت ةئتا ا ه ال الة اص ععي عةعوائية تمامعا فعص صعيغتتا علعص

الرغ م انتا تق ضم م و معذ ةة ،وا ه التي

تتكرد متص تعع عع مع الع ودات ،وااع صعسة لتع ه ال العة
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سعاء .امعا التمنذعل الرياضعص

اص مأاسذتتا للتيمة ا بت ائية مما جعلتا فات اامية عاليعة فعص مجعا التةعسذر وا
لل الة فتو ممنل تالمعا لة التالية]3[]2[ :

Xn+1 = µ (1-Xn ) Xn

)…(1
مذ

اذ:

 Xn+1عع متيقعص تعراوا بعذ ) 1 ≥ Xn+1 ≥ 0)(1 ,0ة ,و Xnتمنعل التيمعة ا بت ائيعة ،و µة عيمعة موجيعة

تتراوا عيمتتا بذ

) 4≥ µ ≥ 0 (4 ,0ة .م الةكل 3ة]4[ :

الشكل ( :)3الرسم البياني التشعبي لسلوك الدالة اللوجستية []4

_4خوارزمية التشفير الفوضوي
وتأت م لتةسذر الرسالة الأرية Secret Imageة وتتل ع تما جةتص[7]]5] :
الخطوة ( :)1الراءد اللودد الأرية الن ائية 'Sة فات مج m*mة.
الخطوة ( :)2اع اء التيمة ا بت ائيعة لكعل مع  µ , X0اللع

جعع اذ مستامعا التةعسذرة µ ،1≥ X0 ≥ 0 ,

] ،[5, 4, 3وا ه التي µ ،X0ة ب م ا تساق علذتا مابذ المرسل والمأتق ل ال ل ال ء تالعمل.
الخطوة ( :)3است ام المعا لة دال 1ة معا لة ال الة اللوجأتيةة لتولذع سلأعلة مع ا دالعام الحتيتيعة Rة فات
مج m2ة.

الخطوة ( :)4تحويل الألألة Rة الص سلألة فات ادالام ث ائية تاست ام المعا لة اآلتية :

مذ

اذ .m2 ,..........., 2,1,0 =k

الخطوة ( :)5تةسذر اللودد الأرية 'Sة تاست ام المعا لة اآلتية :
)…(3
مذ اذ :

S''(i,j) = S'(i,j)  R'k

 . m2-1 ≥ k ≥ 0 , m-1≥ j ≥ 0 ,m-1 ≥ i ≥ 0م الةكل 4ة.

الشكل ( :)4تشفير الصورة السرية
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_5الخوارزمية الفوضوية
اذ ال واد مية السوضوية المأت مة فص ا

ا تص]8[]3[ :

ساء ست س

الخطووووة ( :)1اع ععاء التيم ععة ا بت ائي ععة لع ع  ،X0والت ععص تمن ععل ب ع دد seedة ال ال ععة اللوجأ ععتية وتع ع المست ععاا ا و
لب ساء.
الخطوة ( :)2ت سذ ال الة اللوجأتية المعا لة دال 1ة ة لع n-1ة م المرات لتكوي الألألة اآلتية:
}X={ X 1, X 2, X 3,........ , X n-1
وف اذ  nتمنل رو الرسالة الأرية.
الخطوة ( :)3ترتذب الألألة ال اتجة تلاع جا لتكوي سلألة ج د 'Xة:
}X'={ X '0, X '1, X '2, X '3,........ , X 'n-1
الخطوووة ( :)4اججععا موال ع ععل ع لععر موجععو فععص الألأععلة Xة ضععم الألأععلة 'Xة لتكععوي سلأععلة التحويععل
Tة والتص تع المستاا ا

ر لب ساء :

}T={ t0, t 1, t 2, t 3,........ , t n-1
ادالعام المقعار Blocksة المأعت مة فعص

اذ الألألة Tة التص ت تكوي تعا مع اع ه ال واد ميعة والتعص سعتح

ا

ساءة ستحتوط علص عي تتراوا بذ n,1ة مرتية تةكل عةوائص وغذر متألأل.

_6خوارزمية االخفاء المقترحة
اذ واد مية ا

ساء المقترمة ضم مجا  DCTست س

ا تص:

الخطوة ( :)1الراءد اللودد الغ اء Cة فات الحج .n*n
الخطوة ( :)2الراءد اللودد الأرية Sة فات الحج .m*m
الخطوة ( :)3ت سذ  DWTعلص اللودد الأرية Sة.

الخطوة ( :)4تحويل اللودد ال اتجة الص صودد ث ائية 'Sة ممنلة تالعرمة 0,1ة.

الخطووووة ( :)5تة ععسذر الل ععودد الأ عرية ال اتج ععة تاس ععت ام واد مي ععة التة ععسذر السوض ععوط للحل ععو عل ععص الل ععودد
المةسرد ''Sة.

الخطوة ( :)6ت سذ  DCTعلص اللودد الغ اء Cة.
الخطوة ( :)7تقأي اللودد ال اتجة الص مجموعة م المقار

blocksة فات مج 3*3ة.

الخطوة ( :)8تكوي الألألة السوضوية Tة فات الحج  n2مستاا ا
السوضععوية للحلععو علععص ادالععام المقععار

ساء النانصة ع رري ت سذ ال واد مية

blocksة العة عوائية تا عتمععا علععص عععي الألأععلة

Tةة.
الخطوة ( :)9ت سذ ما لص:

 .1فحع السرق بذ مجموث ل نق تذ متجاودتذ ضم المق

الوام  .مذ

اذ:

 v1جمنل مجموث او نق تذ  v2 ،جمنل مجموث ثانص نق تذ .

 .2تك عراد ال ق ععة 1ة علععص مقععار اللععودد blocksة المح ع د م ع ال ععل الألأععلة Tة وا متسععاب بتألأععل
ال قاط التص تحق اك ر فرق عتما ه فص ا

الخطوة ( :)10اعتما الةرط التالص لتح

ساء.

عيمة الع  bitالم فية ضم المقار
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الخطوووة ( :)11ت سذع  IDCTلللععودد ال اتجععة للحلعو علععص اللععودد تعع ا
الةكلذ

5ةو 6ة.

الشكل ( :)5مخطط خوارزمية االخفاء المقترحة
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الشكل ( :)6المخطط االنسيابي لخوارزمية االخفاء المقترحة

_7خوارزمية االسترجاع المقترحة
اذ المرسل والمأتق ل سذتسقاذ مأيقا علص عي µ , X0ة ا بت ائيعة المأعت مة فعص عملذتعص التةعسذر وا

وعلص تألأل ال قاط المح د لمواال ا
ست س

سعاء

ساء وفلا ع رري ال اد م فية فات سرية جذ د .واذ واد مية ا سترجاث

ا تص:
الخطوة ( :)1الراءد اللودد تع ا

ساء Stegoة فات الحج .n*n

الخطوة ( :)2ت سذ  DCTعلص اللودد تع ا

ساء Stegoة.

الخطوة ( :)3تقأي اللودد ال اتجة الص مجموعة م المقار

blocksة فات مج 3*3ة.

الخطوة ( :)4ت سذ ال واد مية السوضوية تا عتما علص عي µ , X0ة المتسع علذتعا مأعيقاة لتكعوي الألأعلة
السوضع ع ععوية Tة فات الحجع ع ع  n2لتح ع ع ع المقع ع ععار

ا

blocksة العةع ع عوائية المأع ع ععت مة فع ع ععص

ساءة.

الخطوووة ( :)5تح ع مواالع ا

سععاء v1,v2ة المتسع علذتععا مأععيقاة ضععم مقععار ا

الأرية المةسرد تا عتما علص الةرط المعا لة 4ةة.

الخطووة ( :)6ت سذع

سععاء سععترجاث اللععودد

واد ميعة فععا التةعسذر السوضعوط تاسععت ام ععي µ , X0ة المتسع علذتعا مأععيقاة لسعا تةععسذر

اللودد الأرية.

الخطوة ( :)7ت سذ  IDWTعلص اللودد ال اتجة .م الةكلذ 7ة و 8ة .
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الشكل ( :)7مخطط خوارزمية االسترجاع المقترحة
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الشكل ( :)8المخطط االنسيابي لخوارزمية االسترجاع المقترحة

_8مثال تطبيقي

م ال مافج التص است مع فص ت ذع وت سذع ال واد ميعة المقترمعة اعو المنعا اآلتعص ،مذع

تع اعتمعا صعودد

فات مج ع ع 1024*768ة لع ععودد غ ع ععاء ،وصع ععودد فات مج ع ع 128*128ة لع ععودد س ع عرية .و مع ععا موضع ععب فع ععص
الةكل 9ة.

الشكل ( :)9الصورة الغطاء و الصورة السرية

المرملععة ا ولععص

واد ميععة التةععسذر السوضععوطة :سععذت فذتععا تةععسذر اللععودد الأ عرية تاسععت ام ال الععة اللوجأععتية ،تع ع

ا تياد عيمة ل م :
1≥ X0 ≥0ة و 4≥ µ ≥ 3.5ة واللع ع اذ جمع ععنبذ مستع ععامص التةع ععسذر .والةع ععكل 10ة جمنع ععل اللع ععودد الأع عرية

المةسرد تاست ام  0.897=X0و .4=µ

الشكل ( :)10الصورة السرية المشفرة
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المرمل ععة الناني ععة ال واد مي ععة السوض ععويةة :س ععيكوذ ناتجت ععا قي ععادد ع ع مجموع ععة ادال ععام ص ععحيحة تمن ععل ادال ععام المق ععار
ساء .لقع تع ا تيعاد عيمعة  4=µاجضعا نتا تمنعل اعلعص

Blocksة العةوائية التص ستأت م فص عملية ا

فوضصة ،وعيمة  0.698=X0واما جمنبذ مستامص ا
المرملة النالنة

واد مية ا

ساءة :تع تح

بععذ مجمععوث ععل نق تععذ متجععاودتذ

مقار

ساءة.

Blocksة ا

ساء ناتج المرملة النانيةة ,سذت فحع السرق

v2,v1ة ضععم المق ع الوام ع  ,فلععو فرض ع ا اذ عيمععة ال ق ععة ا ولععص

= , 7.034عيمع ععة ال ق ع ععة النانيع ععة =  , 9.872عيمع ععة ال ق ع ععة النالنع ععة =  8.275و عيمع ععة ال ق ع ععة الراتعع ععة =

 ,7.324ستكوذ عي  v1و v2ا تص :

16.906= 9.872 + 7.034 = v1

15.599 = 7.324 + 8.275 = v2
تم ععا اذ  v2 > v1افذ س ععذت ا س ععاء الع ع

م قص اط ب وذ تغذذر.
تعع ع ت سذع ع

واد مي ععة ا

 1 bitوا الع ع  . 0 bitعلم ععا اذ ا

س ععاء ا ععا ا ععو

س ععاء المقترم ععة ,س ععتيقص الل ععودد م ععا ا ععص و ع ع وذ تغذذ ععر واض ععب لل ي ععاذ مم ععا جع ععص اذ

ال واد مية ل تح ث اط تح ي لللودد الغ اء م ا قكا 11ة12 ،ة.

الشكل( :)11الصورة الغطاء والومدرج التكراري لها

الشكل ( :)12الصورة بعد االخفاء( )Stegoوالومدرج التكراري لها

_9النتائج والمناقشة
ثيات ساءد ال واد مية المقترمة ت ت ذ المقا يد اآلتية:
•

) :Mean Sequare Error(MSEوتحأب م القانوذ اآلتص:
∑ni=1∑nj=1 (C(i,j)-S(i,j)) 2

)…(5
علما اذ :

 :M , Nتمنبذ اتعا اللودد :C ,تمنل اللودد الغ اء :S ,تمنل اللودد تع ا
•

ساء.

) :Peak Signal to Noise Ratio(PSNRوتحأب م القانوذ اآلتص:
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)…(6
علما اذ  Cmax :اص اعلص عيمة لونية فص اللودد.
•

)PSNR=10log10[Cmax 2/MSE](in db

) :NormalizeCorrelation(NCت مأاب السرق بعذ اللعودد ا صعلية الغ اءة واللعودد ال اتجعة
تع ا

ساء تاست ام القانوذ اآلتية:

)…(7

∑ni=1∑nj=1

NC=∑i∑j C(i,j)S(i,j)/
])[C(i,j
عة لللعودد المأعترجعة عع ا  bitsال ارئعة التعص تع

2

•

) : Bit Error Rate (BERجتيد نأعية ال
استرجاعتاة

BER=(no. of wrong bit/no. of original bit)*100
)…(8
الج و ) (1جمنل عي المقا يد المأت مة لع م اللود التص است مع فص العمل:
الجدول ( :)1نتائج مقاييس الكفاءة

ت

اسم الوصورة

ابعاد الصورة

MSE

PSNR

NC

BER

1

Boat. png

1024*768

0.019

61.821

0.88

0

2

Flower.jpg

800*600

0.012

65.876

0.94

0

3

Fly. png

1024*768

0.018

62.433

0.90

0

4

Loin.jpg

1024*768

0.011

66.215

0.98

0

5

Horse.png

800*600

0.016

63.611

0.91

0

6

Car. jpg

1024*768

0.021

59.765

0.86

0

7

Rose.png

800*600

0.013

65.210

0.93

0

8

Water. jpg

800*600

0.017

62.788

0.90

0

9

Girl. png

1024*768

0.020

60.900

0.87

0

10

Baby. jpg

800*600

0.022

58.662

0.84

0

تةذر ال تائج المن تة فص الج و 1ة اذ ال واد مية المقترمة ال نجحع فص الحلو علص:
 MSEتتععي صععغذرد جع ا PSNR ,تتععي عاليععة جع ا NC ,تتععي الرييععة مع  1و BERتتععي =  0ممععا جع ععص اسععترجاث
كامل للرسالة الأرية واص ال ق ة ا ا .
_10االستنتاجات
 .1اث تع ال تائج الود و ساءد ال واد مية المقترمة.
 .2كاذ للسوضص ا ثر الك ذر فص يا د سرية ال ريقة المقترمة وفلعا مع

عب مأاسعذتتا للتيمعة ا بت ائيعة ل العة

السوضص المأت مة ال الة اللوجأتيةة.

 .3اذ اط تغذذر فص التي ا بت ائية لل الة اللوجأتية µ , X0ة سذؤثر علص الألألة السوضوية Tة.
 .4كانع ا فضلية فص التقأي الص مجموعة م المقار blocksة للحج 3*3ة وفلا لما وفره مع

عر مجع

ال يانات الم فية.
 .5مع

ععب ال تععائج التجري يععة ،ت ععذ اذ اسععت ام  DCTفععص ا

سععاء

ععؤ ط الععص تح ععي اللععودد الغ ععاء واع ا

ماعكأتع عي  NCالقريية م  1مما جع ص التماثل الك ذر بذ اللودد ال ل و ع ا
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ساء.

نادية معن محمد

_11التوصيات
 .1است ام الك تودلذع ب

م .DWT

 .2است ام وا فوضوية ا ر منل الة  Lorenzو.Rossler
 .3اعتمععا اسععلوب ا ععر لب سععاء بع

مع اججععا السععرق بععذ مجمععوث ال قععاط المتجععاودد مععنب رريقععة ا سععاء ال ععع ا الععل

اامية او المقادنة بذ نقاط معذ ة.
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