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Giới thiệu 

Đề xuất một phương pháp thủy vân thuận nghịch mới dựa trên dịch 
chuyển histogram (DCH). Trong khi hầu hết các phương pháp thủy vân 
dựa trên DCH không có khả năng đóng gói mọi thông tin cần thiết về 
ảnh gốc vào ảnh thủy vân, nên ở giai đoạn khôi phục chúng phải sử 
dụng một số thông tin phụ về ảnh gốc, thì phương pháp đề xuất đã khắc 
phục được nhược điểm trên và không cần sử dụng bất kỳ thông tin phụ 
nào về ảnh gốc để khôi phục dấu thủy vân cũng như ảnh gốc. Các 
phương pháp thủy vân như vậy gọi là có tính đóng gói hoặc độc lập 
thông tin phụ. Giải pháp đóng gói được sử dụng ở đây là kết hợp kỹ 
thuật chèn bít thấp và dịch chuyển histogram. Ảnh gốc được chia thành 
hai miền: miền đầu gồm một số ít điểm ảnh được sử dụng để nhúng 
thông tin phụ bằng kỹ thuật chèn bít thấp, miền thứ hai gồm phần còn 
lại của ảnh, dùng để nhúng dấu thủy vân theo phương pháp DCH. So 
sánh với các phương pháp độc lập thông tin phụ khác, phương pháp đề 
xuất có khả năng nhúng cao hơn và độ phức tạp tính toán thấp hơn. Ưu 
điểm của giải pháp đóng gói đề xuất là đơn giản, hiệu quả và có thể dễ 
dàng áp dụng đối với hầu hết các phương pháp thủy vân DCH khác 
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Kết luận 

•  Đề xuất một phương pháp thủy vân thuận nghịch độc lập thông 
tin phụ 

•  Giải pháp đề xuất có thể áp dụng để khắc phục các pháp thủy 
vân thuận nghịch DCH đã biết nhằm đóng gói ảnh thủy vân.  

•  So với các phương pháp cùng có tính chất đóng gói hiện có, 
phương pháp đề xuất có khả năng nhúng tin cao hơn và thời gian 
thực hiện nhanh hơn. 

Tài liệu tham khảo 

Khả năng nhúng 
- Khả năng nhúng của phương pháp đề xuất trên ảnh gốc 𝐼 (nhúng mức 
1) lớn hơn phương pháp Hwang không nhiều và xấp xỉ hai lần phương 
pháp MF 
- Khả năng nhúng của phương pháp đề xuất trên ảnh thủy vân 𝐼’ (nhúng 
mức 2) lớn hơn khoảng hai lần cả hai phương pháp Hwang và MF 
Độ phức tạp tính toán 
Từ các phân tích trên, có thể kết luận: khối lượng tính toán của phương 
pháp đề xuất ít hơn nhiều so với cả hai phương pháp Hwang và MF 
Độ bảo mật 
Histogram của ảnh thủy vân trong phương pháp Hwang có hình dạng rất 
bất thường nên dễ bị phát hiện. Như vậy, độ bảo mật của phương pháp 
đề xuất và MF cao hơn so với Hwang 
Chất lượng ảnh 
Do khả năng nhúng của các phương pháp khác nhau, nên không thể 
dùng tiêu chuẩn PSNR để so sánh chất lượng ảnh của chúng. Để khách 
quan, ở đây sử dụng hệ số biến đổi ảnh (số điểm ảnh cần thay đổi để 
nhúng 1 bít) là tiêu chí so sánh chất lượng ảnh. Chúng ta nhận thấy, ảnh 
bị thay đổi là do dịch chuyển histogram. Ngoài ra, số điểm ảnh cần dịch 
chuyển tỷ lệ thuận với số bít nhúng được. Từ đó suy ra hệ số biến đổi 
ảnh của cả ba phương pháp trên là tương đương. 
 

 
STT 

Ảnh thử nghiệm 

Số bít nhúng tối đa của các lược đồ 

Hwang MF Đề xuất 
1 Lena  5535 2919 5696 

2 Pepper  5263 2712 5854 

3 Tiffany 5788 2956 5854 

4 Boat 7592 3906 7738 

5 Sailboat 7109 3707 7364 

6 Sight 2232 1200 2331 

7 Airport 44894 22723 45395 

  Tổng 78413 40123 80232 

 
STT 

Ảnh thử 
nghiệm 

Thời gian trích giá trị peak 

(tính bằng micro giây) 

Hwang MF Đề Xuất 
1 Lena  6700 949500 7.5 

2 Pepper  6600 491200 7.4 

3 Tiffany 6600 1891400 7.5 

4 Boat 6600 579900 7.5 

5 Sailboat 6700 635700 7.5 

6 Sight 1600 186100 7.5 

7 Airport 29100 89700 7.5 

  Tổng 63900 4823500 52.4 


