
  :تصاوير  در مخفي متن هاي روش بررسي

  : چكيده 

روشهاي بسياري براي پنهان كردن پيام ها در عكسها وجود دارد به طريقي كه دگرگوني هاي ايجاد نشده توسط 
ما به بررسي برخي از روش هاي متن مخفي كه بر پاية  در اين مقاله . انسانها قابل درك، و تشخيص نخواهد بود

و اين موضوع را نشان مي دهيم كه يك بيننده قادر است ميان يك . استوارانه مي پردازيماستفاده از عكس 
نمايي از احتمال كشف و اشتباه ما . عكس كه حال پيام مخفي است يك عكس فاقد پيام مخفي تفاوت قائل شود

يه اي در مورد هاي مخفي در عكس ها را نشان مي دهيم و اين ما را به نظر) Bit(در پيداكردن تعداد بيت 
ظرفيت متن مخفي آشنا خواهد كرد و اينكه چند بايت را مي توان بدون ايجاد نشانه براي كشف شدن در يك 

) يا مراحل(نتيجة اين عملكرد يافتن يك روش انطباقي براي متن مخفي كه داراي قدم هاي . عكس مخفي كرد
در اين مورد ما اميد داريم كه افزايش تعداد . روشني به منظور خنثي كردن مكانيزم هاي كشف رمز مي باشد

  .بايت هايي كه قابل مخفي كردن در عكس مي باشند قابل مشاهده باشد

  :مقدمه 

زنداني آليس و باب كه مي خواهند براي فرار خود نقشه اي طراحي كنند با  2متن مخفي از طريق بيان مشكل 
الي است كه تمام ارتباطات بين آنها توسط نگهبان وندي كه هم ارتباط داشته باشند، نشان داده مي شود اين در ح

در اين صورت ما آليس را . آنها را در صورت مشكوك شدن در سلولي انفرادي زنداني مي كند كنترل مي شود
به همين منظور او پيام مخفي خودش را درون يك شي  داريم كه مي خواهد به باب يك پيام مخفي ارسال كند

شي مورد نظر از . خفي مي كند در اين حال يك شي كه درون يك پيام مخفي است داردبه صورت پوشش م
نگهبان وندي كه اجازه دارد آزادانه پيامهاي ارسالي ميان آليس و باب را . طريق شبكة عمومي ارسال مي شود

دهد و يا  چك كند ممكن است پيام را چك كند و متوجه وجود پيام مخفي شود و عكس العمل مناسب را انجام
  .در غير اينصورت بدون آگاهي او پيام به مقصد مورد نظر مي رسد

پيام هاي محرمانه بدن امكان كشف يا دسترسي توسط افراد  با توجه به مثال باال هدف از متن مخفي انتقال مطمئن
اي شناسايي پيام در اين متن آناليز پيام مخفي باز مي گردد به بدنة روش هاي  مورد استفاده كه بر. ديگر است

  .هاي مخفي و پوشش آنها طراحي شده اند

در طول چندين سال اخير روش هاي پيام مخفي بي شماري به منظور جاسازي پيام هاي محرمانه درون فايلهاي 
اين پيشنهادات بر پاية اين حقيقت استوار است كه فايلهاي چندرسانه اي داراي . چندرسانه اي پيشنهاد شده است

ادي از بخشهاي اضافي هستند كه امكان تغيير و جايگزيني آنها توسط اطالعات مخفي وجود دارد بر مقدار زي
 .دنهمين اساس اين فايلها به عنوان مناسب ترين فايلها براي مخفي كردن اطالعات محرمانه به حساب مي آي


