
Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 6 (4-2015)

MỘT LƯỢC ĐỒ THỦY VÂN THUẬN NGHỊCH MỚI
SỬ DỤNG MỞ RỘNG HIỆU ĐỐI VỚI CÁC VÉC-TƠ

ĐIỂM ẢNH

Đỗ Văn Tuấn1, Trần Đăng Hiên2, Phạm Đức Long3, Phạm Văn Ất4

Tóm tắt

Bài báo đề xuất một lược đồ thủy vân thuận nghịch mới sử dụng ý tưởng mở rộng hiệu trên
các véc-tơ giá trị điểm ảnh. Với mỗi véc-tơ, một phần tử được chọn làm cơ sở để tạo các hiệu bằng
cách trừ phần tử cơ sở với các phần tử khác. Mỗi hiệu nhỏ (về giá trị tuyệt đối) có thể được sử dụng
để nhúng một bít theo kỹ thuật mở rộng. Trong lược đồ mới, vị trí của phần tử cơ sở được điều
chỉnh một cách linh hoạt theo từng véc-tơ để sinh ra các hiệu nhỏ, điều này góp phần cải thiện khả
năng nhúng và chất lượng ảnh. Kết quả thử nghiệm cho thấy lược đồ đề xuất có khả năng nhúng
cao hơn và chất lượng ảnh tốt hơn so với nhiều lược đồ hiện có.

Difference expansion (DE) is an important technique for designing reversible watermarking
schemes. In this paper we propose a new reversible watermarking algorithm by using the idea of
DE for vectors of image pixel values. For each vector, an element is selected as a basic element and
differences are generated by subtracting the basic element from other elements. Each small difference
can be used for embedding a bit by using the DE technique. In our new scheme, the position of
a basic element is adjusted adaptively on each vector so that the differences have small absolute
values. As a consequence, the embedding capacity and the watermarked image quality of the scheme
are improved. Experimental results show that the proposed scheme has higher embedding capacity
and better image quality in comparison with many existing reversible watermarking methods.

Từ khóa
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1. Giới thiệu

THỦY vân ảnh số là kỹ thuật nhúng thông tin (dấu thủy vân) vào dữ liệu ảnh nhằm bảo
vệ quyền tác giả, hoặc phát hiện sự thay đổi trái phép trên ảnh chứa dấu thủy vân (ảnh

thủy vân). Các lược đồ thủy vân có thể được chia thành hai loại: thủy vân bền vững [8] và
thủy vân dễ vỡ [2-7,9-13]. Đối với thủy vân bền vững, dấu thủy vân cần ít bị biến đổi (bền
vững) trước các phép tấn công ảnh. Trái với thủy vân bền vững, thủy vân dễ vỡ yêu cầu dấu
thủy vân phải dễ bị biến đổi (dễ vỡ) trước những sự thay đổi trái phép trên ảnh thủy vân.

Theo [14, 15], trong nhiều ứng dụng của y tế và quân sự, ngoài việc trích dấu thủy vân thì
việc khôi phục lại ảnh gốc từ ảnh thủy vân là yêu cầu bắt buộc. Các lược đồ thủy vân có khả
năng như vậy được gọi là thủy vân thuận nghịch (reversible watermarking). Trong thủy vân

(1) Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
(2) Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
(3) Học viện Kỹ thuật Quân sự
(4) Đại học Giao thông Vận tải
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thuận nghịch thường dùng một số phương pháp như: nén bảo toàn dữ liệu [16]; dịch chuyển
histogram (histogram shifting) [6]; các phép biến đổi nguyên như mở rộng hiệu (difference
expansion) [10], tương phản (contrast mapping) [7], wavelet số nguyên (integer wavelets) [9];
cộng modulo 256 [13] và sử dụng đặc trưng nén JPEG [3, 5]. Theo [1, 15], hầu hết các lược
đồ thủy vân thuận nghịch thuộc loại dễ vỡ và hai tính chất quan trọng nhất của chúng là khả
năng nhúng tin và chất lượng ảnh thủy vân.

Đối với các phép biến đổi nguyên, phép biến đổi mở rộng hiệu của Tian [10] có ý tưởng
hay và được nhiều người quan tâm. Phương pháp này chia ảnh gốc thành các cặp giá trị điểm
ảnh (dưới đây gọi điểm ảnh thay cho giá trị điểm ảnh). Với mỗi cặp điểm ảnh khả mở (x, y)
có thể nhúng thuận nghịch một bit bằng phép biến đổi mở rộng hiệu.

Alattar [2] và Mohammad [11] đã phát triển phép biến đổi mở rộng hiệu từ cặp 2 điểm
ảnh sang véc-tơ n điểm ảnh, do đó cải thiện được khả năng nhúng tin so với lược đồ Tian.
Tuy nhiên, tốc độ thực hiện của hai lược đồ này chậm và chỉ phù hợp với véc-tơ có ít phần
tử (xem 2.2, 2.3).

Lee và các cộng sự [4] đề xuất phương pháp chọn một phần tử có giá trị nằm ở khoảng
giữa giá trị min và max của véc-tơ làm cơ sở. Sau đó tạo các hiệu giữa phần tử cơ sở với
các phần tử khác và nhúng một bít trên các hiệu khác 0. Khodaei và cộng sự [12] đề xuất
một lược đồ tương tự như [4] nhưng chọn phần tử ở giữa véc-tơ làm phần tử cơ sở.

Cả hai lược đồ [4] và [12] có một thiếu sót chung là không đưa ra điều kiện đảm bảo các
điểm ảnh thủy vân nằm trong miền giá trị điểm ảnh, nên dẫn đến đánh giá thiếu chính xác
về khả năng nhúng tin. Trong bài báo này, chúng tôi đã chỉnh lý sai sót nêu trên của các lược
đồ [4] và [12] để đưa ra các đánh giá đúng về khả năng nhúng tin của chúng.

Bằng cách chọn phần tử cơ sở nằm giữa giá trị min và max, lược đồ Lee [4] có thể tạo
ra được nhiều hiệu nhỏ. Tuy nhiên, lược đồ này chỉ sử dụng các hiệu khác 0 để nhúng tin
mà bỏ qua các hiệu bằng 0. Điều này dẫn đến hai nhược điểm: thứ nhất là hạn chế khả năng
nhúng tin, thứ hai là chưa cải thiện được chất lượng ảnh thủy vân.

Dưới đây chúng tôi cũng sử dụng cách chọn phần tử cơ sở như trong [4], nhưng sử dụng
cả các hiệu bằng 0 để nhúng tin. Do đó, lược đồ đề xuất cải thiện tốt hơn được cả khả năng
nhúng tin và chất lượng ảnh so với lược đồ Lee [4]. Các kết quả thực nghiệm cho thấy, khả
năng nhúng và chất lượng ảnh thủy vân của lược đồ đề xuất cao hơn các lược đồ nói trên.
Nội dụng tiếp theo của bài báo được tổ chức như sau: Phần 2 trình bày tóm tắt một số lược
đồ thủy vân thuận nghịch liên quan. Phần 3 trình bày nội dung lược đồ đề xuất. Các kết quả
thực nghiệm trình bày trong phần 4. Cuối cùng là một số kết luận trình bày trong phần 5.

2. Các lược đồ thủy vân thuận nghịch liên quan
Mục này trình bày tóm tắt năm lược đồ nhúng tin thuận nghịch bao gồm: Lược đồ Tian

[10], lược đồ Alattar [2], lược đồ Mohammad [11], lược đồ Lee [4] và lược đồ Khodaei [12].

2.1. Lược đồ Tian

Theo [10], việc nhúng bít b vào cặp điểm ảnh (x, y) theo phép biến đổi mở rộng hiệu
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(difference expansion transform) được thực hiện như sau:

h = x− y, l =

⌊
x+ y

2

⌋
h′ = 2h+ b, x′ = l +

⌊
h′ + 1

2

⌋
, y′ = l −

⌊
h′

2

⌋
Cặp (x, y) gọi là khả mở hay có hiệu khả mở (expandable) nếu (x′, y′) nằm trong miền

giá trị điểm ảnh ([0, 255] đối với ảnh đa cấp xám) với mọi b thuộc {0, 1}. Rõ ràng khi (x, y)
khả mở thì ta có thể khôi phục được bít b và cặp điểm ảnh gốc (x, y) theo các công thức:

h′ = x′ − y′, l =

⌊
x′ + y′

2

⌋
b = h′ mod 2

h =

⌊
h′

2

⌋
, x = l +

⌊
h+ 1

2

⌋
, y′ = l −

⌊
h

2

⌋
Lược đồ Tian chia ảnh gốc I thành các cặp điểm ảnh (xi, yi), với i = 1 . . . N . Mỗi cặp

(xi, yi) khả mở nhúng thuận nghịch một bít bi theo các công thức trên.

Để xác định vị trí các cặp khả mở, Tian sử dụng bản đồ nhị phân M có độ dài bằng số
cặp điểm ảnh và được xác định theo công thức:

M(i) =

{
0 nếu (xi, yi) khả mở
1 nếu trái lại

M thường được gọi là bản đồ định vị khả mở hay bản đồ định vị (Location Map). Bản đồ
M được nén theo thuật toán bảo toàn dữ liệu để nhận được mã nén MN . Mã nén MN và
một số thông tin chung (ký hiệu H) như: d(MN) - độ dài của MN , d(W ) - độ dài của dấu
thủy vân W được nhúng cùng với W vào ảnh I để nhận được ảnh thủy vân I ′.

Gọi E là tập hợp các cặp (xi, yi) khả mở của ảnh I . Khi đó ta có:

d(H) + d(MN) + d(W ) ≤ d(E)

hay
d(W ) ≤ d(E)− d(H)− d(MN) (2.1)

Nếu gọi KN là khả năng nhúng của lược đồ Tian, thì từ công thức (2.1) suy ra:

KN = d(E)− d(H)− d(MN)

Do d(H) cố định và nhỏ (khoảng 48 bít), nên thường bị bỏ qua và KN được xác định
theo công thức:

KN = d(E)− d(MN) (2.2)

Từ công thức (2.2) suy ra, để tăng khả năng nhúng thì phải tăng d(E) (số cặp khả mở)
và giảm d(MN). Nếu chia ảnh I thành các véc-tơ n điểm ảnh và xây dựng bản đồ M theo
véc-tơ, thì độ dài của M sẽ bằng số véc-tơ, như vậy giảm được d(MN). Ngoài ra, nếu trên
mỗi véc-tơ, ta chọn một phần tử làm cơ sở và tạo các hiệu giữa các phần tử còn lại với phần
tử cơ sở thì ta được n− 1 hiệu. Trong khi xây dựng hiệu theo từng cặp như Tian thì chỉ được
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bn/2c hiệu. Như vậy, việc chia ảnh thành các véc-tơ sẽ đạt được cả hai mục đích nêu trên.
Đây chính là hướng nghiên cứu của các lược đồ được trình bày dưới đây.

2.2. Lược đồ Alattar

Lược đồ Alattar [2] thực chất là sự mở rộng của lược đồ Tian từ cặp hai điểm ảnh
thành véc-tơ n điểm ảnh (n > 2): U = (u0, . . . , un−1). Theo [2], thuật toán nhúng dãy
bít B = (b1, . . . , bn−1) vào véc-tơ U khả mở để nhận được véc-tơ U ′ = (u′0, . . . , u

′
n−1) theo

các bước:

1) Biến đổi U sang V = (v0, . . . , vn−1):

v0 =

⌊∑n−1
i=0 aiui∑n−1
i=0 ai

⌋
, vj = uj − u0, j = 1, . . . , n− 1.

Ở đây ai là các hệ số dương cho trước, ví dụ có thể chọn ai = 1 với mọi i.

2) Nhúng dãy bít B vào V :

v′j = 2vj + bj, j = 1, . . . , n− 1.

3) Tạo véc-tơ U ′ = (u′0, . . . , u
′
n−1) theo công thức:

u′0 = v0 −

⌊∑n−1
i=1 aiv

′
i∑n−1

i=0 ai

⌋
, u′j = v′j + u′0, j = 1, . . . , n− 1

véc-tơ U được gọi là khả mở nếu với mọi bj ∈ {0, 1}, các phần tử của U ′ vẫn nằm trong
miền [0, 255].

Nhược điểm của lược đồ Alattar là phải dùng số phép tính khá lớn để kiểm tra tính khả
mở của mỗi véc-tơ. Thực vậy, mỗi véc-tơ B = (b1, . . . , bn−1) cho một véc-tơ U ′. Do có 2n−1

véc-tơ B khác nhau nên cần phải tính và kiểm tra 2n−1 véc-tơ U ′ khác nhau. Nếu tất cả 2n−1

véc-tơ U ′ đều không vượt ra ngoài miền [0, 255] thì mới khẳng định được véc-tơ U khả mở.
Để tính mỗi U ′ cần thực hiện n phép nhân chia (không kể các phép cộng). Để kiểm tra mỗi
U ′ có thuộc đoạn [0, 255] hay không cần thực hiện 2n phép so sánh. Như vậy, để biết U có
khả mở hay không cần thực hiện: 2n−1 × n phép nhân chia và 2n × n phép so sánh.

Để hình dung khối lượng tính toán nói trên lớn đến mức nào, ta xét một ví dụ với ảnh có
kích thước 512 × 512. Nếu chia ảnh thành các khối kích cỡ 4 × 4 thì mỗi véc-tơ có độ dài
n = 16 và số véc-tơ là 16384. Khi đó, để xác định tính khả mở của các khối cần thực hiện:

- 215 × 16× 16384 = 8589934592 phép nhân chia
- 216 × 16× 16384 = 17179869184 phép so sánh

Trong thực tế, lược đồ Alattar chỉ ứng dụng tốt đối với khối 2 × 2. Đối với khối 3 × 3
tốc độ thực hiện chậm, còn đối với khối lớn hơn thì không thể thực hiện được. Đây là một
nhược điểm đáng kể của lược đồ này.

Theo thuật toán nhúng tin, mỗi véc-tơ khả mở n điểm ảnh nhúng được n− 1 bít. Do vậy,
khả năng nhúng của lược đồ Alattar được xác định theo công thức:

KN = SKM × (n− 1)− d(MN) (2.3)
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Trong đó, SKM là số véc-tơ khả mở.

2.3. Lược đồ Mohammad

Alattar dùng phần tử u0 làm phần tử cơ sở để tạo các hiệu. Mohammad và cộng sự [12]
đã cải tiến bằng cách chọn phần tử ở giữa của véc-tơ làm phần tử cơ sở, do đó nhận được
nhiều hiệu nhỏ hơn và số khối khả mở SKM có thể tăng lên. Nên theo công thức (2.3) thì
khả năng nhúng tin của lược đồ Mohammad cao hơn so với lược đồ Alattar. Tuy nhiên, lược
đồ này có cùng hạn chế như lược đồ Alattar là chỉ có thể sử dụng tốt đối với các khối 2× 2,
mà không thể sử dụng được đối với các khối lớn.

2.4. Lược đồ Lee

Để có được các hiệu nhỏ, Lee và các cộng sự [4] đề xuất cách chọn phần tử cơ sở là các
phần tử trung tâm về giá trị (không phải phần tử trung vị như Mohammad) của véc-tơ U và
các giá trị này sẽ không bị thay đổi trong quá trình nhúng tin.

2.4.1. Thuật toán nhúng tin trên véc-tơ U

Bước 1: Sắp xếp các phần tử của U theo thứ tự tăng để nhận được véc-tơ V .

Bước 2: Xác định giá trị cơ sở a:
a = V (

⌊n
2

⌋
)

Bước 3: Nhúng bít bj vào phần tử uj theo công thức:

hj = |uj − a|

u′j =


a+ (2hj + bj), nếu uj > a

a− (2hj + bj), nếu uj < a

a, nếu uj = a

(2.4)

Các giá trị u′j được tính theo công thức (2.4) có khả năng vượt ra ngoài miền giá trị điểm
ảnh. Tuy nhiên, các tác giả không xét điều kiện đảm bảo u′j nằm trong miền giá trị điểm
ảnh (điều kiện khả mở) mà cứ mặc nhiên sử dụng công thức (2.4) để nhúng 1 bít trên một
phần tử uj có giá trị khác a. Từ đó suy ra mỗi khối nhúng được số bít bằng số phần tử khác
giá trị cơ sở và khả năng nhúng tin của lược đồ bằng tổng số bít nhúng được của tất cả các
khối. Đánh giá khả năng nhúng tin như vậy rõ ràng là quá cao so với thực tế.

Lược đồ này có thể được chỉnh lý bằng cách đưa vào khái niệm khả mở như sau: một khối
được gọi là khả mở nếu với bj ∈ {0, 1}, các u′j tính theo công thức (2.4) đều thuộc miền
[0, 255]. Khi đó, khả năng nhúng tin KN của lược đồ được xác định như sau:

KN =
∑
i∈E

Se(Ui)− d(MN) (2.5)

Trong đó:

- Se(U) là số phần tử của Ui khác giá trị cơ sở a.
- E = {i|Ui khả mở} – tập các véc-tơ khả mở.

2.4.2. Thuật toán khôi phục
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Nếu U khả mở thì thuật toán 2.4.1 là khả nghịch. Nói cách khác, từ U ′ có thể khôi phục
được các bít bj và véc-tơ U như sau:

Bước 1: Sắp xếp U ′ theo thứ tự tăng để nhận được véc-tơ V ′.

Bước 2: Xác định giá trị cơ sở a:
a = V ′(

⌊n
2

⌋
)

Bước 3: Trích bít bj từ phần tử u′j với |u′j − a| ≥ 2 theo công thức:

bj = |u′j − a| mod 2

Bước 4: Khôi phục các phần tử uj:

- Đặt h′j = |u′j − a|, với j = 0, . . . , n− 1,
- Các phần tử uj được tính theo công thức:

uj =


a+

⌊
h′j
2

⌋
, nếu u′j > a

a−
⌊
h′j
2

⌋
, nếu u′j < a

a, nếu u′j = a

2.5. Lược đồ Khodaei

Giống như lược đồ Mohammad, lược đồ Khodaei [12] sử dụng phần tử ở giữa của véc-tơ
U làm phần tử cơ sở và thiết lập n− 1 hiệu theo công thức:

hj = |uj − uk|, với k =
⌊n
2

⌋
, j = 0, . . . , k − 1, k + 1, . . . , n− 1

và nhúng bít bj vào phần tử uj (j 6= k) để nhận được phần tử u′j theo công thức:

u′j =


uk + (2hj + bj), nếu uj ≥ uk và j 6= k

uk − (2hj + bj), nếu uj < uk và j 6= k

uk, nếu j = k

(2.6)

Giống như lược đồ Lee, các tác giả trong [12] không xét điều kiện đảm bảo u′j nằm trong
miền giá trị điểm ảnh (điều kiện khả mở) mà cứ mặc nhiên sử dụng công thức (2.6) để nhúng
một bít trên phần tử uj . Từ đó dẫn đến kết quả đánh giá sai: tổng số bít nhúng được trên
toàn bộ ảnh bằng số véc-tơ nhân với (n− 1), như nói trong phần thực nghiệm của [12].

Lược đồ này có thể được chỉnh lý bằng cách đưa vào khái niệm khả mở như sau: một
véc-tơ được gọi là khả mở nếu với bj ∈ {0, 1}, các phần tử u′j (j 6= k) tính theo công thức
(2.6) đều thuộc miền [0, 255]. Khi đó, mỗi véc-tơ khả mở nhúng được n− 1 bít và khả năng
nhúng tin được xác định theo công thức (2.3).

Nhận xét 2.1. So với lược đồ Khodaei, số véc-tơ khả mở của lược đồ Lee nhiều hơn, nhưng
số bít nhúng được trên mỗi véc-tơ lại ít hơn, vì vậy khả năng nhúng tin của lược đồ Lee trên
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thực tế thấp hơn so với lược đồ Khodaei.

3. Lược đồ đề xuất
Lược đồ đề xuất sử dụng cách chọn phần tử cơ sở như lược đồ Lee nhưng chỉ xác định

một phần tử cơ sở (trong Lee là một tập các phần tử cơ sở) và nhúng một bít vào một phần
tử khác phần tử cơ sở. Do vậy, mỗi véc-tơ khả mở n điểm ảnh thuật toán nhúng được n−1 bít.

3.1. Thuật toán nhúng và khôi phục trên véc-tơ n điểm ảnh

3.1.1. Thuật toán nhúng tin

Thuật toán nhúng n− 1 bít vào n điểm ảnh của véc-tơ U = (u0, . . . , un−1) để nhận được
U ′ gồm các bước:

Bước 1: Sắp xếp các phần tử của véc-tơ U theo thứ tự tăng để nhận được V .

Bước 2: Xác định phần tử cơ sở: Đặt a = V (
⌊
n
2

⌋
). Phần tử U(k) đầu tiên của véc-tơ U có

giá trị bằng a được chọn làm phần tử cơ sở.

Bước 3: Nhúng bít bj vào phần tử uj theo công thức:

hj = |uj − a|, với j = 0, . . . , n− 1 và j 6= k

u′j =


a+ (2hj + bj), nếu uj ≥ a và j 6= k

a− (2hj + bj), nếu uj < a và j 6= k

a, nếu j = k

(3.1)

Sau khi nhúng ta được véc-tơ U ′ = (u′0, . . . , u
′
n−1). véc-tơ U được gọi là khả mở nếu với

mọi bj ∈ {0, 1}, u′j xác định theo (3.1) nằm trong miền giá trị điểm ảnh, hay nói cách khác:

0 ≤ u′j ≤ 255, với j = 0, . . . , n− 1

3.1.2. Thuật toán khôi phục

Nếu U khả mở, thì có thể khôi phục các bít bj và véc-tơ U từ U ′ = (u′0, . . . , u
′
n−1) như

sau:

Bước 1: Sắp xếp U ′ theo thứ tự tăng để nhận được véc-tơ V ′.

Bước 2: Xác định phần tử cơ sở: Tìm j lớn nhất sao cho:

1 ≤ j ≤
⌊n
2

⌋
và V ′(j − 1) ≤ V ′(j)− 2

và đặt a = V (j). Nếu không tồn tại j thỏa mãn điều kiện trên thì đặt a = V ′(0). Chọn phần
tử U ′(k) đầu tiên của véc-tơ U ′ có giá trị bằng a. Có thể chứng minh chỉ số k xác định như
trên trùng với k trong thuật toán nhúng tin. Hay nói cách khác, U ′(k) = U(k) = a là phần
tử cơ sở.

Bước 3: Trích bít bj và khôi phục uj từ phần tử u′j theo các công thức:

h′j = |u′j − a|, bj = h′j mod 2, nếu j 6= k (3.2)
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uj =


a+

⌊
h′j
2

⌋
, nếu u′j ≥ a và j 6= k

a−
⌊
h′j
2

⌋
, nếu u′j < a và j 6= k

a, nếu j = k

(3.3)

3.2. Thuật toán nhúng tin và khôi phục bằng phương pháp chèn bít thấp

Đối với các véc-tơ không khả mở, lược đồ đề xuất sử dụng khái niệm khả biến và thuật
toán nhúng tin bằng phương pháp chèn bít thấp như sau:

3.2.1. Thuật toán nhúng tin

Sắp xếp véc-tơ U = (u0, . . . , un−1) theo thứ tự tăng để nhận được V . Chọn giá trị cơ sở
a = V (

⌊
n
2

⌋
) và đặt hj = |uj − a|. Bít bj ∈ {0, 1} được nhúng vào bít thấp của hj theo công

thức:

u′j =


a+ (2

⌊
hj
2

⌋
+ bj), nếu uj ≥ a+ 2

a− (2

⌊
hj
2

⌋
+ bj), nếu uj ≤ a− 2

uj, nếu a− 1 ≤ uj ≤ a+ 1

(3.4)

Sau khi nhúng ta nhận được véc-tơ U ′ = (u′0, . . . , u
′
n−1). véc-tơ U được gọi là khả biến

nếu với mọi bj ∈ {0, 1}, u′j xác định theo công thức (3.4) vẫn nằm trong miền giá trị điểm ảnh.

Nhận xét 3.1. Nếu gọi Sc(U) là số bít nhúng được trên mỗi véc-tơ U khả biến, thì Sc(U)
bằng số phần tử thỏa điều kiện: |uj − a| ≥ 2. Hay nói cách khác:

Sc(U) = d(R) (3.5)

Trong đó, R = {j|0 ≤ j ≤ n− 1, |uj − a| ≥ 2}.
Ngoài ra, các tính chất |uj − a| ≥ 2 và |u′j − a| ≥ 2 là tương đương nhau.

3.2.2. Thuật toán khôi phục

Nếu U khả biến thì từ U ′ có thể tính được các bít bj nhưng không khôi phục được véc-tơ
U . Do vậy, thuật toán 3.2.1 không khả nghịch.

Để khôi phục được U từ U ′ cần lưu trữ bít thấp của hj (ký hiệu LSB(hj)) trước khi thực
hiện thuật toán nhúng tin 3.2.1. Ngoài ra, theo (3.4) và Nhận xét 3.1 thì chỉ cần khôi phục
bj , uj với các j thỏa điều kiện |u′j − a| ≥ 2. Thuật toán khôi phục bj và uj như sau:

Bước 1: Sắp xếp U ′ theo thứ tự tăng để nhận được véc-tơ V ′.

Bước 2: Xác định giá trị cơ sở a:
a = V ′(

⌊n
2

⌋
)
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Bước 3: Trích các bít bj từ các phần tử u′j với |u′j − a| ≥ 2 theo công thức:

bj = |u′j − a| mod 2

Bước 4: Khôi phục các phần tử uj:

Đặt h′j = |u′j − a|, j = 0, . . . , n− 1.
Tính uj theo công thức:

uj =


a+

(
2

⌊
h′j
2

⌋
+ LSB(hj)

)
, nếu u′j ≥ a+ 2

a−
(
2

⌊
h′j
2

⌋
+ LSB(hj)

)
, nếu u′j ≤ a− 2

u′j, nếu a− 1 ≤ u′j ≤ a+ 1

Nhận xét 3.2.

- Hai thuật toán nhúng tin 2.4.1 và 3.2.1 tuy khác nhau nhưng cách trích bít bj thì giống
nhau. Nói cách khác cách khôi phục bj trong các thuật toán 2.4.2 và 3.2.2 là như nhau.

- Nếu U khả biến và nhúng tin theo thuật toán 3.2.1 thì U ′ vẫn khả biến.
- Nếu U khả mở và nhúng tin theo thuật toán 3.1.1 thì U ′ có thể không khả mở nhưng khả

biến.

Những tính chất trên sẽ được sử dụng trong thuật toán dưới đây để khôi phục các thông
tin chung H và mã nén MN của bản đồ định vị.

3.3. Thuật toán thủy vân

Thuật toán nhúng dãy bít thủy vân W vào ảnh gốc I để nhận ảnh thủy vân I ′ gồm các
bước:

Bước 1: Chia ảnh I thành các véc-tơ gồm n điểm ảnh, ký hiệu Ui, với i = 1, . . . , N .

Bước 2: Xây dựng bản đồ định vị M theo công thức:

M(i) =

{
0, nếu Ui khả mở
1, nếu trái lại

Sử dụng phương pháp nén bảo toàn dữ liệu f nén bản đồ M để nhận được MN :

MN = f(M)

Gọi H là dãy bít chứa các thông tin chung bao gồm độ dài MN , C và W . Trong thực
nghiệm chọn H có độ dài 48 bít bao gồm: 16 bít để lưu trữ d(MN), 10 bít dùng để lưu trữ
d(C) và 22 bít dùng để lưu trữ d(W ). Đặt:

α = d(H) + d(MN)

Bước 3: Xác định số véc-tơ N1 và dãy bít C:
Với 1 ≤ p ≤ N , ký hiệu:

E(p) = {Ui|1 ≤ i ≤ p, Ui khả mở},
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F (p) = {Ui, |1 ≤ i ≤ p, Ui khả biến},
g(p) =

∑
Ui∈E(p) Se(Ui) +

∑
Ui∈F (p) Sc(Ui)

trong đó, Se(U) được định nghĩa trong mục 2.4.1 (bên dưới công thức (2.5)) và Sc(U) được
xác định theo công thức (3.5).

Khi đó, N1 được xác định là số nguyên nhỏ nhất thỏa điều kiện: g(N1) ≥ α. Nói cách
khác, N1 là số véc-tơ nhỏ nhất dùng để nhúng α bít của H và MN theo thuật toán 2.4.1 đối
với véc-tơ khả mở và theo thuật toán 3.2.1 đối với véc-tơ khả biến.

Bít thấp của các hiệu ứng với các véc-tơ trong tập F (N1) dùng để nhúng tin được lưu trữ
trong dãy C với mục đích để khôi phục các hiệu này.

Bước 4: Xây dựng dãy bít nhúng B như sau:

B = H ∪MN ∪ C ∪W

Trong đó, ký hiệu ∪ dùng để ghép hai dãy bít.

Bước 5: Nhúng α bít của H và MN vào N1 véc-tơ điểm ảnh đầu tiên của dãy U1, . . . , UN .
Đối với véc-tơ khả mở sử dụng thuật nhúng 2.4.1 còn đối với véc-tơ khả biến thì dùng thuật
toán nhúng 3.2.1.

Bước 6: Nhúng các bít còn lại của B:

Để nhúng các bít còn lại của B chỉ sử dụng các véc-tơ khả mở (dựa vào bản đồ M ). Mỗi
véc-tơ nhúng n− 1 bít theo thuật toán 3.1.1.

Đánh giá khả năng nhúng tin

Nếu ký hiệu E2 là tập các véc-tơ Ui khả mở với N1 < i ≤ N thì theo các Bước 5, Bước
6, việc nhúng tin được thực hiện theo thuật toán 2.4.1 đối với các véc-tơ trong tập E(N1) và
thực hiện theo thuật 3.1.1 đối với các véc-tơ trong tập E2. Như vậy, khả năng nhúng tin KN
của lược đồ đề xuất được đánh giá theo công thức:

KN =
∑

Ui∈E(N1)

Se(Ui) + d(E2)× (n− 1)− d(MN)

Trong đó, Se(U) được xác định trong Bước 3.

3.4. Thuật toán khôi phục dấu thủy vân và ảnh gốc

Thuật toán khôi phục dấu thủy vân W và ảnh gốc I từ ảnh thủy vân I ′ gồm các bước:

Bước 1: Chia ảnh thủy vân I ′ thành các véc-tơ U ′i cấp n (i = 1, . . . , N ) như trong thuật toán
thủy vân.

Bước 2: Trích thông tin chung H và mã nén MN của bản đồ định vị:

Duyệt các véc-tơ U ′i với i = 1, . . . , N . Sử dụng các U ′i khả biến để trích 48 bít của H (sử
dụng thuật toán 3.2.2). Sau khi có H , xác định độ dài d(MN), d(C) và d(W ). Tiếp tục sử
dụng các U ′i khả biến để trích d(MN) bít của bản đồ nén MN .

Gọi số véc-tơ đã duyệt để trích dãy bít H và MN là N1. Các véc-tơ này sẽ được khôi
phục ở Bước 5 của thuật toán.
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Bước 3: Sử dụng hàm f−1 (hàm giải nén) giải nén MN để nhận được M :

M = f−1(MN)

Bước 4: Trích dãy bít C và dấu thủy vân W

Sau khi đã có bản đồ định vị M , tiếp tục duyệt từ các véc-tơ thứ N1 + 1. Với mỗi U ′i ứng
với M(i) = 0 (trường hợp Ui khả mở) dùng thuật toán khôi phục 3.1.2 để trích n− 1 bít và
khôi phục véc-tơ Ui. Quá trình tiếp tục cho đến khi đủ d(C) bít của C và d(W ) bít của W .

Bước 5: Khôi phục các véc-tơ Ui, với i = 1, . . . , N1

Sử dụng bản đồ M :

Nếu M(i) = 0, thì sử dụng thuật toán 2.4.2 để khôi phục Ui từ U ′i .
Nếu M(i) = 1 và U ′i khả biến, thì sử dụng các bít thấp trong C và thuật toán 3.2.2
để khôi phục Ui từ U ′i .
Nếu M(i) = 1 và U ′i không khả biến, thì đặt Ui = U ′i .

4. Thực nghiệm
Để so sánh, đánh giá khả năng nhúng tin và chất lượng ảnh của các lược đồ thủy vân thuận

nghịch sử dụng phép biến đổi mở rộng hiệu, trong thực nghiệm sử dụng 4 ảnh đa cấp xám
có kích thước 256× 256 dưới đây.

(a) Pagoda (b) Pepper (c) Baboon (d) Plane

Hình 1. Các ảnh sử dụng trong thực nghiệm

4.1. Khả năng nhúng tin

Như đã trình bày ở trên, khả năng nhúng tin của các lược đồ là số bít nhúng được sau khi
đã trừ đi số bít của mã nén MN . Vì vậy khả năng nhúng phụ thuộc vào hiệu quả của thuật
toán dùng để nén. Trong thử nghiệm sử dụng thuật toán mã hóa loạt dài (Run Length) để nén
bản đồ định vị M . Kích thước véc-tơ điểm ảnh n được chọn để đạt được khả năng nhúng
cao nhất cho mỗi lược đồ. Với lược đồ Tian chọn n = 2 (cặp điểm ảnh), các lược đồ Alattar
và Mohammad chọn n = 9 (khối 3× 3), các lược đồ còn lại chọn n = 16 (khối 4× 4). Kết
quả thử nghiệm được đưa ra trong bảng dưới đây.

26



Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 167 (4-2015)

Bảng 1. Khả năng nhúng tin của các lược đồ (tính theo bít)

Lược đồ
Các ảnh thử nghiệm

Pagoda Pepper Baboon Plane

Tian 20889 29329 29625 29384

Alattar 32144 48232 51704 47688

Mohammad 32096 48256 51712 47712

Lee 28999 43981 43981 39950

Khodaei 29761 48711 45855 46696

Lược đồ đề xuất 35160 50670 51885 48510

Kết quả thực nghiệm cho thấy lược đồ đề xuất có khả năng nhúng tin cao hơn so với các
lược đồ thủy vân liên quan.

4.2. So sánh chất lượng ảnh

Chất lượng ảnh thủy vân rõ ràng phụ thuộc vào độ dài của dấu thủy vân W . Để có được
chất lượng ảnh tốt nhất khi nhúng W vào ảnh gốc, mỗi lược đồ chọn ra các hiệu nhỏ nhất
(tính theo giá trị tuyệt đối) trên các khối khả mở để nhúng. Chất lượng ảnh thủy vân được
đánh giá theo hệ số PSNR. Chọn ảnh Pepper làm ảnh gốc, 6 dãy bít thủy vân (độ dài từ
3000 đến 30000) được sinh ra một cách ngẫu nhiên. Kết quả thực nghiệm được cho trong
bảng dưới đây.

Bảng 2. Hệ số PSNR của các lược đồ (tính theo dB)

Lược đồ
Độ dài của W (số bít nhúng)

3000 7000 15000 20000 25000 30000

Tian 64.52 58.74 53.19 48.85 45.20 39.97

Alattar 62.30 56.58 51.06 48.19 45.80 43.96

Mohammad 62.48 56.62 53.34 49.89 47.05 44.89

Lee 57.53 53.86 48.27 45.35 43.11 41.25

Khodaei 64.51 54.04 49.16 45.92 43.99 41.49

Lược đồ đề xuất 64.52 59.32 54.04 51.07 48.25 44.46

Kết quả thực nghiệm cho thấy trong phần lớn các trường hợp, chất lượng ảnh thủy vân của
lược đồ đề xuất tốt hơn so với các lược đồ khác.

5. Kết luận

27



Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 6 (4-2015)

Bài báo đề xuất một lược đồ thủy vân thuận nghịch mới dựa trên ý tưởng mở rộng hiệu
đối với các véc-tơ hay khối điểm ảnh. Với mỗi véc-tơ, một phần tử được chọn làm cơ sở để
lập ra các hiệu bằng cách trừ phần tử cơ sở cho các phần tử còn lại. Khác với các lược đồ
hiện có, luôn chọn một phần từ có vị trí cố định (như vị trí đầu hay giữa của véc-tơ) làm cơ
sở, trong lược đồ đề xuất vị trí phần tử cơ sở có thể thay đổi linh hoạt theo từng véc-tơ sao
cho giá trị phần tử cơ sở nằm ở khoảng giữa giá trị cực tiểu và cực đại của véc-tơ. Với cách
chọn phần tử cơ sở như vậy sẽ có được nhiều hiệu nhỏ về giá trị tuyệt đối. Điều này làm gia
tăng số lượng véc-tơ khả mở, do đó cải thiện cả về khả năng nhúng và chất lượng ảnh. Kết
quả thử nghiệm cho thấy lược đồ đề xuất có khả năng nhúng cao hơn và chất lượng ảnh tốt
hơn so với nhiều lược đồ hiện có.

Tài liệu tham khảo
[1] A.Khan, A.Siddiqua, S.Munib, and S.A.Malik, "A Recent Survey of Reversible Watermarking Techniques," Information

Sciences, pp. 251-272, 2014.
[2] A.M.Alattar, "Reversible Watermarking Using the Difference Expansion of A Generalized Integer Transform," IEEE

Transactions on Image Processing, pp. 1147-1156, 2004.
[3] C.C.Chang, C.C.Lin, C.S.Tseng and W.L.Tai, "Reversible hiding in DCT-based compressed images," Information

Sciences, pp. 2768-2786, 2007.
[4] C.C.Lee, H.C.Wu, C.S.Tsai and Y.P.Chu, "Adaptive lossless steganographic scheme with centralized difference

expansion", Patterm Recognition, pp. 2097-2106, 2008.
[5] C.C. Lin and F.F. Shiu, "DTC-based Reversible Data Hiding Scheme," Journal of software, pp. 214-224, 2010.
[6] C.C.Lin, W.L.Tai and C.C.Chang, "Multilevel reversible data hiding based on histogram modification of difference

images," Pattern Recognition, pp. 3582-3591, 2008.
[7] D.Coltuc and J-M.Chassery, "Very Fast Watermarking by Reversible Contrast Mapping", IEEE Signal processing letters,

pp. 255-258, 2007.
[8] Đỗ Văn Tuấn, Trần Đăng Hiên, Cao Thi Luyên và Phạm Văn Ất, "Một thuật toán thủy vân bền vững khóa công khai

cho ảnh màu dựa trên sự hoán vị ngẫu nhiên trong các tập con", Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và
ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông, tr. 67-76, 2013.

[9] G.Xuan, C.Yang, Y.Zhen, Y.Q.Shi and S.Ni, "Reversible data hiding using integer wavelet transform and companding
technique", Lecture Notes in Computer Science, pp. 115-124, 2004.

[10] J.Tian, "Reversible data embedding using a difference expansion", IEEE Transactions on Circuits and Systems for
Video Technology, pp. 890–896, 2003.

[11] K.Y. Mohammad and A.J.Ahmed, "Reversible Watermarking Using Modified Difference Expansion", International
Journal of Computing and Information Sciences, pp. 134-142, 2006.

[12] M.Khodaei and K.Faez, "Reversible Data Hiding By Using Modified Difference Expansion", IEEE Signal Processing
Systems, pp. 31-34, 2010.

[13] M.Goljan, J.J.Fridrich and R.Du, "Distortion-free data embedding for images", Information Hiding Workshop, pp.
27–41, 2001.

[14] M.Nosrati, R. Karimi and M. Hariri, "Reversible Data Hiding, Principles, Techniques, and Recent Studies", World
Applied Programming, Technology Institute of Dadaab, pp. 349-353, 2012.

[15] R.Caldelli, F.Filippini, and R.Becarelli, "Reversible Watermarking Techiques: An Overview and a Classification",
EURASIP Journal on Information Security, pp. 1-19, 2010.

[16] W.Zhang, B.Chen and N.Yu, "Improving Various Reversible Data Hiding Schemes Via Optimal Codes for Binary
Covers", IEEE Transaction on Image Processing, pp. 2991 – 3003, 2012.

Ngày nhận bài 15-8-2014; Ngày chấp nhận đăng 19-5-2015.
�

Đỗ Văn Tuấn sinh ngày 9/6/1975 tại Hải Dương. Tốt nghiệp Đại học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
năm 2002. Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2007 tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Giảng dạy tại Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

28



Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 167 (4-2015)

Trần Đăng Hiên sinh ngày 06/08/1983 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học năm 2005. Tốt nghiệp Thạc
sĩ năm 2010 tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Giảng dạy tại Trường Đại
học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Đức Long sinh ngày 12/03/1970. Tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia
Hà Nội năm 2004 chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng. Hiện đang theo học chương trình thạc sĩ CNTT
tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Phạm Văn Ất sinh ngày 12/6/1945 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học năm 1967 và tiến sĩ năm 1980
tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1984 nhận học hàm PGS. Giảng dạy tại Khoa CNTT –
Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

29


	Tài liu tham khao
	Biographies
	Ð Van Tun
	Trn Ðang Hiên
	Pham Ðc Long
	Pham Van t


