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چکیده

جایگزین کردن تعدادی فریم با یک کپی از فریمها در همان ویدیو جعل کپی - انتقال نامیده میشود .در
این مقاله ،برای تشخیص جعل و مکانیابی آن از یک روش دو مرحلهای استفاده شدهاست .بدین صورت که
در مرحلهی اول ویژگیهای هر فریم توسط ماتریس هم -رخداد شاخص های رنگی استخراج میشود.
سپس فاصله اقلیدسی بین ویژگیهای هر فریم و فریم مرجع محاسبه میشود .بعد ازآن ،ویدیو به توالی
های همپوشان تقسیم شده و شباهت بین این توالیها حساب میشود .توالیهایی که شبیه به هم باشند به
عنوان توالیهای کاندید در نظر گرفته میشوند .در مرحله دوم،تکراری بودن توالیهای کاندیدتوسط روش
تطبیق بلوک تصادفی تاییدمیشود .دقت این روش برای 01ویدیو تست  %596.بدست آمد.
کلمات کلیدی

تشخیصجعلکپی-انتقال،مکانیابی،شباهت
 .1مقدمه

بااستفادهگستردهازانواعدستگاههای چندرسانهای دیجیتال همچنینتوسعه ابزارهای ویرایش ویدیو قدرتمند
(مانندAdobe Premiere Proو Adobe After Effectsو غیره)،کاربرانمعمولیبدونگذاشتنهیچسرنخبصری
بهآسانیمیتوانندفرایند ویرایش فیلمها  راانجامدهند.بهطوریکهتعدادزیادیفیلمویرایششدهوجعلیدر
سایتهایاشتراکگذاریویدیو،اخبار،اکتشافاتعلمیودادگاههادیدهمیشوند.بنابراینپزشکیقانونیویدیوبه
موضوعتحقیقاتیمهمیتبدیلشده است.پزشکیقانونیویدیودردرجهاولبهدودستهتقسممیشود:پزشکیقانونی
فعالوپزشکیقانونیغیرفعال.درپزشکیقانونیفعال،برایاحرازهویت،ازاطالعاتاعتبارسنجیاستفادهمیشود..به

عنوانمثال،واترمارکدیجیتالوامضایدیجیتالکهدرحینتولیدواردویدیومیشوند.درپزشکیقانونیغیرفعال،
صحتویکپارچگییکویدیوبدوناستفادهازهرگونهاطالعاتاعتبارسنجیبررسیمیشودکهدرعملبیشترمؤثر
است.]7[
دستاوردهای اخیر در پزشکی قانونی منفعل شامل مطالعات مختلفی صورت گرفته است.در یک مطالعه ،برای
1
2

مؤسسهآموزشعالیروزیهان،ساری

مؤسسهآموزشعالیروزیهان،ساری

تشخیصاشیاءحذفشدهدرویدیو-هایگرفتهشدهتوسطیکدوربینثابت،روشتخمینحرکتمبتنیبربلوکرا
بهکاررفت.]5[همچنینبهمنظورتشخیصکوانتیزاسیوندوگانهدرویدیودستکاری شدهبافشردهسازیمضاعفاز
الگوریتمیاستفاده  شد کهبراساسمفاهیمتئوریتخمینکوانتیزاسیوندوگانهکارمیکندولینمیتواندفریمهای
دستکاریشدهرامکانیابیکند. ]8[همچنینمیتوانبهمنظورتشخیصجعلاز خواص فشردهسازی ویدیوو
تطبیق ویژگی هیستوگرام گرادیان جهت -دار  )HOG(استفاده کرد .این رویکرد در برابر دستکاریهای مختلف
پردازشسیگنالمقاوماست.]9[همینطوربراساسچارچوبیادگیریماشینوتوجهبهماهیتحساستوزیعاولین
رقمدرمحتوایویدیوونرخبیتهدف،دقتراافزایشداد[.]10
دستکاریکپی-انتقالیکنوعرایجازجعلویدیواست.درحالحاضر،روشهاییبهمنظورتشخیصجعلکپی
انتقالتوسعهیافتهاندبرایناصلاستوارندکهایننوعجعلهمبستگیباالییبینفریمهایاصلیوکپیشدهایجادمیکند.بهعنواننمونه،برایمحاسبهشباهتمیتوانازماتریسهمبستگیمکانی وزمانیاستفادهکرد،بهطوری
کههمبستگیزیرتوالیها ،فریمهایکپیشدهدرتمامطولویدیو رانشانمیدهد.]11[یکرویکرددیگرمبتنیبر
درشتی بهزبری کهدرتشخیص فریمهای کپی شده-ی جعلی بهکارمی رود[.]6همچنین شباهتساختاری بین
فریمهانیزمیتوانددرتشخیصفریمهایتکراریبهکاررود.دراینرویکردویدیوبهتوالیهایهمپوشانتقسیممی-
شود سپسشباهتبین هردوفریم بدستمیآید..درنهایت برای پیدا کردنجفتزیرتوالیهایی کهرابطهتکراری
دارندشباهتزیرتوالیها محاسبهمی شود.]4[رویکرد دیگر مبتنی برشباهتبین فریمها ،روشی دومرحلهای است
کهدرمرحلهاولویژگی هرفریم استخراجمی گرددسپسشباهتبین زیرتوالیها محاسبهمی شوددرمرحلهدوم،
فریم¬هایکاندیداستخراجمیشوندومحلجعلتشخیصدادهمیشود.]12[
دراین تحقیق ،نیز ازیک روشدومرحلهای برای تشخیص جعلاستفادهشد.بهطوریکهابتدا ،ماتریس هم -
رخدادشاخصهایرنگیبهعنوانویژگیازهرفریماستخراجشدسپسزیرتوالیهایکاندیداستخراجگردیدومکان
جعلبدستآمد.سپسنتایجبرای01ویدیوگرفتهشدهتوسطدوربیندیجیتالودوربینموبایلنشاندادهمیشود.
درادامهمقالهبهشرحذیل سازماندهی میشود.بخش،2جزئیات این روشتشخیص ارائهشدهاست.بخش ،3
نتایجتجربینمایشدادهشدهاست.درنهایت،نتیجهگیریدربخش4ارائهشدهاست.
 .2الگوریتم
ازآنجاکهازشباهتزیادیبینتوالیاصلیوتوالیتکراروجووددارد،تجزیوهوتحلیولشوباهتیوکروشعملویبورای
تشخیصایننوعجعلاست.الگوریتمشاملدوگاماست)0(:جستجویکاندیدهایتکرار)2(بررسیمجدد

گاماولشاملتعیینتوالیهایکاندیدتکراردرسهمرحلهاست (i:استخراجویژگیهایهرفوریم)iiمحاسوبه
فاصلهاقلیدسیویژگیها)iiiمحاسبهشباهت.گامدومتاییدتوالیهایکاندیدتکراربدستآمدهاستکهدرسهمرحله
بهصورتذیلخالصهمیشود)i:ادغامزیرتوالیها)iiتاییدکاندیدهایتکرار)iiiمکانیابیجعل.

 .1 .2جستجوی کاندیدهای تکرار

دراینبخشبامشخصکردنتوالیهاییازویدیوکهبیشترینشباهترابهیکدیگردارندتعیینمیشوودکوه
آیاویدیوشاملفریمهایتکراریاستیاخیر.


 .1 .1 .2ویژگیهای هر فریم

ویژگیهایبافتتصویرویژگیهاییسراسریهستندوویژگیهایبصریکلتصویررابهخوبینشانمیدهند.
ازآنجاکهبافتورنگمفاهیممستقلینیستندبرایاستخراجویژگیهوا،مواتریسهوم-رخودادشواخصهوایرنگوی
استفادهشد. ]1-3[اینماتریسدرزاوایایمختلفوبراساساحتمالاتصالهرجفوتپیکسولدرکنوارهممحاسوبه
میشود.ماتریسهم-رخدادشاخصهایرنگیماتریسهم  -رخدادیاستکهبهبرچسو هوایرنگوییوکتصوویر
ایندکسگذاریشدهاعمالمیشود.دراینتحقیق8،ماتریسهم-رخدادبابردارهایذیلمحاسبهشد:
}){(1,0),(1,1)،(0,1),(-1,1),(-1,0),(-1,-1),(0,-1),(1,-1
سپس به منظور مقاومت در برابر چرخش میانگین این ماتریسها در نظر گرفته شد و ویژگی های آن به صورت ذیل استخراج گردید:


انرژی
()0



∑∑

کنتراست
()2



∑∑

همبستگی
()3



∑∑

همگنی
()4



∑∑

آنتروپی
()5

∑∑

کهv،uمختصاتماتریسهم  -رخدادهستندk،تعدادسطوحخاکستریσv،σu،μv،μu،بهترتیو میوانگین
مقادیروانحرافمعیارuامینسطروvامینستونازماتریسهم-رخدادهستند .
بنابرایندریکتوالیویدیوبرایهرفریمماتریسهم-رخدادمحاسبهمیشودوهرفریمiدراینتوالیبایک
بردارویژگیپنجمؤلفهایبهصورتذیلنشاندادهمیشود:
()6

}Fi ={f1i ,f2i ,f3i,f4i ,f5i


 .2 .1 .2محاسبهی شباهت

بهمنظورمحاسبهیشباهتتوالیویدیوبهچندینزیرتوالیهمپوشانتقسیممیشود.اگرطولویدیوLو
طولهرزیرتوالیnباشدویدیوبهmزیرتوالی)m=L-n-1(تقسیممیشود.
سپسشباهتبینزیرتوالیهاتوسطمحاسبهضری همبستگیبینفریمهایهرزیرتوالیمحاسبهمیشود:
()7

∑

ماتریسcorrیکماتریسمتقارنm×mاستکهدرایه)i,j(امآنضری همبستگیزیرتوالیiاموjاماست
کهمیزانشباهتبینایندوزیرتوالیرامشخصمیکند.اینمقدارهموارهدربازه[1,-1]قراردارد.

ازآنجاکهشباهتزبرتوالیهایمجاوربسیارزیاداستدرحالیکهآنهاکپییکدیگرنیستندبهمنظورحذف
تاثیراینزیرتوالیهاماتریسانحرافوزنداربهصورتذیلتعریفمیگردد:
()8

⁄

{

توجهشودکهماتریسDeviیکماتریسm×mاست.سپسشباهتباتفریقدوماتریسفوقمحاسبهمی-
شودکهبهصورتذیلتعیینمیگردد:
()9
دوزیرتوالیکهشباهتآنهاازآستانهتعیینشدهبیشترباشدبهعنوانزیرتوالیهایکاندیددرنظرگرفته
میشوند.
 .2 .2بررسی مجدد

یابیمواردتکراریبااستفادهازروشیاستکهبهسهمرحلهتقسیممیشوود:

دراینبخش،هدفتاییدومکان
)iادغامزیردنبالههایکاندید)ii،تاییدتوالیتکرار،و)iiiمکانیابی
 .1 .1 .2ادغام زیر توالیها

دراینمرحلهتوالیهایکاندیدبدستآمدهدرمرحلهقبلدرصورتیکهمجاورباشندباهمادغاممیشووند.درنتیجوه
یکزیرتوالیکاملکاندیدایجادمیشود.
 .2 .1 .2تأیید کاندیدهای تکرار

بعدازادغامزیرتوالیهایکاندیدهدفتآییدتکراریبودنآنهاست .بنابراینجهوتبررسویازروشتطبیوق
بلوکتصادفیاستفادهمیشود.
ابتداهرفریمبهتعدادTبلوکغیرهمپوشانبااندازه8×8کاشیمیشود.سپسبهطورتصادفیوبدونتکرارR

(دراینمقاله)R=200بلوکبین1-Tانتخابمیشود ومیانگینمقدارهربلوکمحاسبهمیشود.اگور)P,Q(یوک

جفتزیرتوالیکاندیدتکرارباشدهرفریمPiوQiبایکبردارRبعدینمایشدادهمیشودکهبوهترتیو GPiوGPi
نامیدهشد .سپسجهتمحاسبهشباهتایندوبردارضری همبستگیبراسواسفرموول)7(محاسوبهمویشووداگور
 GPi،C(i)>T2وGQiتکراریهسنتداینکارتازمانیکهآخرینفریمPو Qمحاسبهشوندانجاممیگیرد .بنابراین
Cیکبردارتکبعدیخواهدبود.

 .3 .1 .2مکانیابی جعل

بعدازمشخصشدنزیرتوالیهایکاندید،)P,Q(الگوریتمبایدبتواندبینزیرتووالیاصولیوزیرتووالیکپوی
تمایزقائلشوددراینمطالعهازروش(SSIMسنجششاخصشباهتساختاری(بهمنظوراندازهگیریشوباهتبوین
دوفریممجاور()Ii , Ii+1استفادهمیشودکهبهصورتتعریفمیشود:
()9

کهi =1,…,N-1وi، IiامینفریمویدیووNتعدادکلفریمهایویدیواست.
فرضکنیدm،P1امینفریمویدیواستکهبهصورتImنشاندادهمیشودوn،Q1امینفوریمویودیواسوت
کهبهصورتInنشاندادهمیشود.بنوابراینs[n-1] وs[m-1] محاسوبهمویشوودهموینطوورکوهدرشوکل)0(

مشخصشدهاست.اگرs[m-1] بزرگترازs[n-1] باشدPاصلیوQکپیاستدرغیراینصورتQاصلیوPکپی
است.

شکل  :0مثالی از مکانیابی تکرار


 .3بررسی الگوریتم

درصورتاستفادهازاشکالوجداول،الزاماًمیبایستدرمتن،پیشازنمایشآنها،ارجاعدادهشدهباشند.
دراینمطالعه،از01ویدیوتستاستفادهشد.ازاینتعداد6،ویدیوازکتابخانهدانشگاهسوریدررابطهباآنوالیز
جعل)SULFA(گرفتهشد.ایندیتاستازطریقآدرسذیلقابلدسترسیاست:
http://sulfa.cs.surrey.ac.uk/forged.php
این6ویدیوشاملvan _ car original , van _ car forged fuji_2800_ man (2), 02_ forged , 06_ :

forged, 07_ forged , 08_forgeاست.همچنین4ویدیونیزتوسطدوربینموبایلSony Ericson W995گرفتوه
شد.جدول()0جزئیات01ویدیوتستموردبررسیرانشانمیدهد.همچنینکامپیوترمورداستفادهدراینمقالهبوه
صورتذیلاست:
TM

Cpu: intel® core
i5-3230M 2.60 GHz
Os: Microsoft Windows 8
Coding:Matlab R2014a

شکل()2مثالیسادهایازجعلویدیوباروشکپی-انتقالرانشانمیدهدردیفباالتوالیاصلیوردیفپایین
توالیجعلشدهرانشانمیدهد.دراینمثالفریمهای3و4بافریمهای0و2جایگزینشدهاست .جدول)2(نتوایج
بدستآمدهرانشانمیدهد.

شکل  :2مثالی ساده از توالی ویدیوی جعل شده با روش کپی-انتقال .ردیف باالتوالی اصلی و ردیف پایین توالی جعل

شده رانشان می دهد.

 .1 .3محاسیه کارایی وانتخاب آستانه
برایارزیابیروشپیشنهادیازدومعیاردقتوبازخوانیبهصورتذیلبیانمیشوند:
()01

()01

،NcتعدادفریمهایمعتبریکهمعتیرتشخیصدادهشدهاندوNfتعدادفریمهایمعتبریکهجعلیتشخیص
دادهشدهاند و،Nmتعدادفریمهای جعلی کهمعتبرتشخیص دادهشدهاند.پارامترآستانه ،T1تعدادکاندیدهای تکرار
درمرحلهیجستجویکاندیدهایتکرارراتعیینمیکند.درحالیکهپارامترآستانه،T2برایاطمینانازتشخیصدر
مرحلهبررسی مجدداستفادهشد.دراین الگوریتم  T2= 0.995،T1=0.98و n=20درنظرگرفتهشد .پس از
محاسیه دومعیار فوق نتایج در جدول(  )3آمده است


جدول  :0ویدیوهای تست

جدول  :2نتایج تست




محل دستکاری

رزولوشن

طول
ویدیو

ویدیو
تست

اصلی

000×040

061

ویدیو1

 1 -11به جای فریم های
 66-101کپی شد

000×040

061

ویدیو 0

 1-106به جای فریم های
110-000ر کپی شد

000×040

000

ویدیو 0

 60-100به جای فریم های
 100-160کپی شد

000×040

009

ویدیو 4

 000-046به جای فریم های
 100-119کپی شد

000×040

410

ویدیو 1

فریم های  061-090به جای
فریم های  90=111کپی شد

000×040

014

ویدیو6

 : 000-046اصلی
 :100-119کپی

000×040

001

ویدیو1

فریم های  16-91به جای
فریم های  004-061کپی شد

000×040

041

ویدیو 6

فریم های  091-006به جای
فریم های  10-100کپی شد

000×040

069

ویدیو9

فریم های  104-164به جای
فریم های  004-044کپی شد

000×040

001

ویدیو
10



محل دستکاری

رزولوشن

طول
ویدیو

ویدیو
تست

اصلی

000×040

061

ویدیو1



 :1 -11اصلی
: 64-101کپی

000×040

061

ویدیو 0







: 1-106اصلی
: 111-000کپی

000×040

000

ویدیو 0

 :60-100اصلی
: 100-160کپی

000×040

009

ویدیو 4



 : 000-046اصلی
: 101-119کپی

000×040

410

ویدیو 1







: 061-090اصلی
: 90=111کپی

000×040

014

ویدیو6

 : 000-046اصلی
 :100-119کپی

000×040

001

ویدیو1



: 16-91اصلی
: 001-061کپی

000×040

041

ویدیو 6









: 091-006اصلی
: 69-101کپی

000×040

069

ویدیو9
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.4

توسط فریمهر ویژگیهایاولگامدر .شدارایهفریمتکراربرمبتنیروشیکاز،تحقیقایندر
فریموفریمهرویژگیهایبیناقلیدسیفاصلهسپسشداستخراجرنگیهایشاخصرخداد-همماتریس
روشتوسطتکرارکاندیدهای،دوممرحلهدر.شدمحاسبهزیرتوالیهابینشباهتسپس.آمدبدستمرجع
کاردر.شددادهتشخیصانتقال –کپیجعلدادنرخمکاننهایتدروشدندتآییدتصادفیبلوکتطبیق
توالیهایزیرازوشدخواهداستخراجفریمهرازدیگرویژگی هایمحاسبهزمانکاهشمنظوربه،بعدی
.شدخواهداستفادهدیگری
 معیارهای دقت و بازخوانی:3 جدول
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