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 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان ،سپیدان ،ایران.
 2استادیار ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان ،سپیدان ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
نجمه احمدي

چکيده
نهان نگاری یک سیگنال پنهان است که مستقیما در داخل داده جاسازی می شود و همیشه
در آن باقی می ماند و باعث باال رفتن امنیت داده ها می شود .تکنیک نهاننگاری با توجه به
نوع رسانه استفاده شده به سه دسته نهاننگاری صوت ،نهاننگاری تصویر و نهاننگاری
ویدئو تقسیمبندی میشود .در نهاننگاری صوت معموالً یک داده نهاننگار تصویری در یک
سیگنال صوتی مخفی میگردد .در این مقاله ،یک روش جدید برای نهاننگاری صوت ارائه
شده است .در روش ترکیبی پیشنهادی از الگوریتمهای بهینهسازی کلونی مورچگان ،تجزیه
مقادیر منفرد ،تبدیل موج گسسته ،تبدیل فوریه گسسته و تبدیل کسینوسی گسسته بهره
برده شده است .ابتدا استراتژی حل مساله و تعیین فلوچارت کلی مساله بیان شده و پس از
طراحی روش نهاننگاری صوت پیشنهادی ،روش مورد نظر توسط نرمافزار متلب پیادهسازی
گردیده و نتایج حاصل از پیاده سازی روی چند دیتابیس تست شده و مورد بحث و بررسی
قرار گرفته است .نتایج بدست آمده نشان داد که روش نهاننگاری صوت پیشنهادی در برابر
تستهای شنیداری ،عینی و استحکام و مقاومت از عملکرد مطلوبی برخوردار میباشد.

واژگان کليدي :نهان نگاری ،نهان نگاری صوت ،الگوریتم کلونی مورچگان،
الگوریتم تجزیه مقدارهای منفرد
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مقدمه
با توجه به گسترش روز افزون اینترنت به عنوان محیطی مناسب برای انتقال سریع و آسان انواع اطالعات ،مفهوم امنیت اطالعات
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .اطالعات مخابره شده در اینترنت دارای کاربردهای گوناگونی همانند کاربردهای تجاری ،نظامی و
علمی هستند که نیازمند حفاظت جدی در همه کاربردها میباشند .روشهای مختلفی برای حفاظت از اطالعات ارسالی در شبکه اینترنت
وجود دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به رمزنگاری (کریپتوگرافی) ،پنهاننگاری (استگانوگرافی) و نهاننگاری (واترمارکینگ) اشاره
نمود [ .]1رمزنگاری علمی است که در آن پیام سری بگونهای دچار تغییر و بهمریختگی میشود که توسط یک شخص سوم یا همان مهاجم
فرضی قابل فهم و درک نباشد .پنهان نگاری علمی است که در آن پیام سری در یک رسانه پوششی با استفاده از رویکردی مشخص ،جانمایی
میشود بگونه ای که مهاجم فرضی قادر به تشخیص وجود پیام سری در رسانه پوششی نمیباشد .نهاننگاری شاخهای از علم پنهاننگاری
است که به عنوان یک روش مناسب برای حفاظت کپیرایت و جلوگیری از تکثیر غیر قانونی شناخته میشود .استفاده از تکنیک نهاننگاری
در شبکه اینترنت به دلیل حفاظت از اطالعات در برابر جعل و کپی برداری از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .بطورکلی نهاننگاری از دو
فاز اصلی جانمایی و استخراج تشکیل شده است .در فاز جانمایی ،داده نهاننگار که میتواند یک لوگو ،شماره آی دی و یا امضاء نویسنده
باشد در یک رسانه پوششی مخفی میگردد ،بگونهای که تاثیری بر کیفیت رسانه پوششی ایجاد ننماید .در فاز استخراج ،مالک میتواند برای
بیان حق کپی رایت ،داده نهاننگار را از رسانه پوششی ،آشکار نماید .تکنیک نهاننگاری بسته به نوع رسانه پوششی استفاده شده به سه
دسته نهاننگاری صوت ،نهاننگاری تصویر و نهاننگاری ویدئو تقسیمبندی میگردد [ .]2در شکل  ،1شمای کلی رویکردهای امنیتی در
شبکه اینترنت نشان داده شده است.

شکل  :1رویکردهاي امنيتی در شبکه اینترنت

همانطور که مشخص است ،تمرکز اصلی در این مقاله بر روی نهاننگاری صوت میباشد .در نهاننگاری صوت تالش خواهد شد که
یک داده نهاننگار در سیگنالهای صوتی مخفی و پنهان گردد .اساس و مبنای کار در نهاننگاری صوت ،خصوصیات شنوایی انسان میباشد.
یک روش نهاننگاری صوت باید بتواند در برابر استخراج غیر مجاز داده نهاننگار ،از بین بردن داده نهاننگار ،تغییر داده نهاننگار و مخدوش
کردن داده نهان نگار مقاوم باشد و در برابر این حمالت از استحکام الزم و کافی برخوردار باشد .بطورکلی ،روشهای مختلف نهاننگاری صوت
را میتوان به دو گروه روشهای مبتنی بر حوزه زمان و روشهای مبتنی بر حوزه تبدیل تقیسمبندی نمود [ .]3پیادهسازی روشهای نهان-
نگاری صوت مبتنی بر حوزه زمان سادهتر و راحتتر است ،ولیکن ،استحکام این دست از روشها در برابر حمالت مختلف کمتر میباشد .در
طرف مقابل ،پیادهسازی روشهای نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل دشوار است ،ولی میزان مقاومت این دست از روشها در برابر
حمالت مختلف باال می باشد .هدف اصلی از این مقاله طراحی یک روش ترکیبی جدید برای نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل می-
باشد .در روش ترکیبی پیشنهادی از الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان ( 1،)ACOالگوریتم تجزیه مقادیر منفرد ( 2،)SVDتبدیل ویولت
گسسته (3)DWTو تبدیل کسینوسی گسسته (4)DCTبهره برده خواهد شد.
1

Ant Colony Optimization
Signular Value Decomposition
3 Discrete Wavelet Transform
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این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است .در بخش دوم مروری بر مهمترین کارهای انجام شده در زمینه نهاننگاری صوت
صورت خواهد پذیرفت .در بخش سوم یک روش ترکیبی جدید برای نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل طراحی خواهد شد .در بخش
چهارم ،روش طراحی شده پیادهسازی گشته و نتایج حاصل از پیادهسازی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .نهایتا در بخش پنجم
نتیجهگیری از مطالب عنوان شده ارائه خواهد شد.

 -1مطالعات انجام شده
همانطور که عنوان شد ،روشهای مختلف نهاننگاری صوت به دو گروه روشهای مبتنی بر حوزه زمان و روشهای مبتنی بر حوزه
تبدیل تقیسمبندی میشوند .از آنجاییکه روشهای نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل از سطح امنیت باالتری نسبت به روشهای
نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه زمان برخوردار هستند ،لذا تمرکز اصلی بر روی این دست از روشها میباشد .در واقع ،در این بخش برخی
از مهمترین و جدیدترین روشهای نهان نگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل ارائه خواهند شد .در سال  2011نوامی و همکارانش یک روش
جدید نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل ارائه نمودند [ .]4در روش ارائه شده توسط آنها از الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد و توابع
آشوبگون بهره برده شده است .در این روش ،داده نهاننگار یک تصویر دیجیتالی میباشد که این تصویر دیجیتالی توسط توابع آشوبگون
رمزگذاری می گردد .تصویر رمز شده بدست آمده توسط الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد در یک سیگنال صوتی مخفی و پنهان میشود .این
روش بدلیل استفاده از توابع آشوبگون جهت رمزگذاری داده نهاننگار تصویری از سطح امنیت بسیار باالیی برخوردار است .در سال 2011
پنگ و همکارش یک روش جدید نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل ارائه نمودند [ .]5در روش ارائه شده توسط آنها از الگوریتم
ژنتیک بهره گرفته شده است .در این روش با بکارگیری الگوریتم ژنتیک امکان بهینهسازی چند پارامتر مختلف فراهم شده است .به عبارت
دیگر ،در این روش الگوریتم ژنتیک تعادلی بین دو پارامتر شفافیت و امنیت برقرار نموده است .الگوریتم ژنتیک به صورت اتوماتیک جانمایی
بهینه برای هر فریم از یک سیگنال صوتی را فراهم میآورد .نتایج بدست آمده از اجرای این روش نشان داد که عالوه بر جانمایی بهینه داده
نهان نگار در سیگنال صوتی ،سرعت اجرای الگوریتم نیز در مقایسه با سایر روشها افزایش یافته است .در سال  2011بهات و همکارانش یک
روش نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل ارائه نمودند [ .]6در روش پیشنهاد شده توسط آنها از الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد و
مدوالسیون اندیس کوانتیزاسیون بهره برده شده است .در این روش بیتهای نهاننگار با استفاده از تکنیک مدوالسیون اندیس کوانتیزاسیون
در مقادیر منفرد بلوکهای سیگنال صوتی جانمایی میشوند .در فاز استخراج ،بیتهای نهاننگار بدون نیاز به سیگنال صوتی اصلی میتوانند
استخراج شوند .در سال  2013میشرا و همکارش یک روش نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل ارائه نمودند [ .]7در این روش از دو تابع
ریاضی تجزیه مقادیر منفرد و تبدیل ویولت گسسته استفاده شده است .در این روش ،فازهای جانمایی و استخراج به کمک الگوریتم تجزیه
مقادیر منفرد و با استفاده از تبدیل ویولت گسسته صورت میپذیرد .در سال  2016اللیتا و همکارانش یک روش جدید نهاننگاری صوت
مبتنی بر حوزه تبدیل با ظرفیت باال طراحی نمودند [ .]8در روش پیشنهاد شده توسط آنها از الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد ،تبدیل ویولت
گسسته و تبدیل کسینوسی گسسته استفاده شده است .در این روش ،فازهای جانمایی و استخراج به کمک الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد
صورت میپذیرد .سپس با کمک الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد و با استفاده از تبدیل ویولت گسسته و تبدیل کسینوسی گسسته سعی در باال
بردن سطح امنیت نموده است ،بگونهای که کمترین تغییرات در سیگنال صوتی ایجاد شود .نقطه اشتراک روشهای معرفی شده آن است که
همگی در حوزه تبدیل عملیات جانمایی و استخراج را انجام میدهند .در جدول  ،1نتایج مقایسه بین روشهای معرفی شده نشان داده شده
است .برای مطالعه بیشتر در خصوص روشهای نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل میتوانید به مراجع [ ]9،10،11مراجعه نمایید.
جدول  :1مقایسه روشهاي نهاننگاري صوت

شماره

نام نویسنده اول

سال انتشار

نوع حوزه

تکنیکهای استفاده شده

1

نوامی

2011

تبدیل

تجزیه مقادیر منفرد ،توابع آشوبگون

2

پنگ

2011

تبدیل

الگوریتم ژنتیک

3

بهات

2011

تبدیل

تجزیه مقادیر منفرد ،مدوالسیون اندیس
کوانتیزاسیون

4

میشرا

2013

تبدیل

تجزیه مقادیر منفرد ،تبدیل ویولت گسسته

Discrete Cosine Transform

4
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5

اللیتا

2016

تجزیه مقادیر منفرد ،تبدیل ویولت
گسسته ،تبدیل کسینوسی گسسته

تبدیل

 -2روش پيشنهادي
در این بخش ،یک روش ترکیبی برای نهان نگاری صوت در حوزه تبدیل ارائه خواهد شد .در روش ترکیبی پیشنهادی از الگوریتم
بهینهسازی کلونی مورچگان ،الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد ،تبدیل ویولت گسسته و تبدیل کسینوسی گسسته استفاده میشود .نکته قابل
توجه آن است که در روش نهاننگاری پیشنهادی ،داده نهاننگار یک تصویر باینری خواهد بود.
 -1-2فاز جانمایی
در این بخش ،فاز جانمایی نهاننگاری صوت مبتنی بر الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد ،تبدیل ویولت گسسته و تبدیل کسینوسی
گسسته بیان خواهد شد .در این فاز داده نهاننگار ،تصویر باینری  Wمیباشد که قرار است در سیگنال صوتی  Fپنهان و مخفی گردد .در
ادامه مراحل فاز جانمایی بیان خواهند شد.
گام  :1داده نهان نگار  Wکه دارای ابعاد  M×Mاست به بردار تک بعدی  Gبه طول  M×Mتبدیل میشود .بردار  Gدر رابطه
شماره یک نشان داده شده است.
()1
گام  :2سیگنال صوتی  Fبه فریمهایی که با یکدیگر تداخل ندارند ،تقسیمبندی میشود .فریمهای سیگنال صوتی  Fدر رابطه شماره
دو نشان داده شده است.
()2
گام  :3تبدیل ویولت گسسته به هر یک از فریمهای سیگنال صوتی  Fاعمال میشود و ضرایب فرکانس پایین و ضرایب فرکانس باال
تخمین زده میشود.
گام  :4تبدیل کسینوسی گسسته به ضرایب تخمین زده شده ،اعمال میشود و در نتیجه اعمال تبدیل کسینوسی گسسته ،ماتریس
 Xایجاد میگردد.
گام  :5یک الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد به ماتریس بدست آمده در گام قبل (ماتریس  )Xاعمال میگردد .این مسئله در رابطه
شماره سه نشان داده شده است.
()3
گام  :6گامهای سه و چهار بر روی داده نهاننگار  Wاعمال میشود و ماتریس نهاننگار  Wcایجاد میگردد .سپس یک الگوریتم
تجزیه مقادیر منفرد به ماتریس نهاننگار  Wcاعمال میشود .این مسئله در رابطه شماره چهار نشان داده شده است.
()4
گام  :7توابع درهم سازی یک طرفه برای ماتریسهای
نشان داده شده است.
()5
()6
گام  :8ماتریسهای

و

و

و همچنین مقادیر درهم ساز

محاسبه میگردد .این مسئله در روابط شماره پنج و شش

و

در کلید خصوصی ذخیره میشوند.

ساخته میشود .در این رابطه
گام  :9بر اساس رابطه شماره هفت ،ماتریس
کیفیت بصری و استحکام از طرح نهاننگاری را کنترل میکند.
()7
گام  :10بر اساس رابطه شماره هشت ،ماتریس
()8

عامل قدرت نهاننگار میباشد که رابطه میان

ساخته خواهد شد.

گام  : 11معکوس تبدیل کسینوسی گسسته و سپس معکوس تبدیل ویولت گسسته به ماتریس
سیگنال صوتی نهاننگاری شده

تولید میشود .این مسئله در رابطه شماره نه نشان داده شده است.

اعمال میگردد و سپس
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()9
 -2-2فاز استخراج
در این بخش ،فاز استخراج نهان نگاری صوت مبتنی بر الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد ،تبدیل ویولت گسسته و تبدیل کسینوسی
گسسته بیان خواهد شد .نکتهای که باید به آن اشاره نمود آن است که روش نهاننگاری صوت پیشنهادی یک روش کور نمیباشد .لذا برای
اجرای فاز استخراج به سیگنال صوتی اصلی نیاز است.
گام  : 1در اولین گام باید تست ایمنی اجرا شود .یعنی فرض بر آن است که یک مهاجم قصد انجام عملیات استخراج را دارد .مهاجم
برای اجرای عملیات استخراج باید دو مقدار درهم ساز
فرض شود و ماتریسهای
()10

و

و

به صورت

را بدست آورد .اگر مقادیر درهم ساز بدست آمده از طرف مهاجم
و

و

در نظر گرفته شوند ،شرط ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.

گام  :2تبدیل ویولت گسسته به سیگنال صوتی اصلی  Fو سیگنال صوتی نهاننگاری شده
پایین و ضرایب فرکانس باال تخمین زده میشود.

اعمال میگردد و ضرایب فرکانس

گام  :3تبدیل کسینوسی گسسته به ضرایب تخمین زده شده از سیگنال صوتی اصلی  ،Fاعمال میشود و ماتریس
گردد .همچنین ،تبدیل کسینوسی گسسته به ضرایب تخمین زده شده از سیگنال صوتی نهاننگاری شده

ایجاد می-

 ،اعمال میشود و ماتریس

ایجاد میگردد.
گام  :4یک الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد به ماتریس
()11

اعمال میگردد .این مسئله در رابطه شماره یازده نشان داده شده است.

گام  :5یک الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد به ماتریس
()12
گام  : :6ماتریس
()13

اعمال میگردد .این مسئله در رابطه شماره دوازده نشان داده شده است.

از طریق رابطه شماره سیزده محاسبه میگردد.

گام  :7نهاننگار رمز شده تخمین زده شده
()14

 ،به وسیله محاسبه رابطه شماره چهارده بدست میآید.

 -3-2بهبود با الگوریتم بهينهسازي کلونی مورچگان
در این بخش ،روش نهاننگاری صوت پیشنهادی با استفاده از الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان بهبود خواهد یافت .در ادامه،
مراحل اعمال الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان به روش پیشنهاد شده بیان خواهد شد.
گام  :1گام اول مربوط به مقداردهی اولیه به پارامترها میباشد .در واقع ،اندازه کلونی ،دنباله فرومون اولیه ،نرخ انحالل ( ) و تعداد
نسل به عنوان معیار برای توقف الگوریتم باید مقداردهی شوند.
گام  :2با استفاده از رابطه شماره پانزده یک جمعیت اولیه از مورچهها به صورت تصادفی تولید میشود که مجموعهای از راهحلهای
بالقوه را تشکیل میدهند .هر مورچه به صورت

نشان داده میشود .در رابطه زیر،

نقطه یافت شده به وسیله بهینه ساز درون فضای طراحی در تکرار فعلی است و
طراحی میباشد .در تکرار اول،
میشود.
()15

مطابق با یک توزیع یکنواخت با

مختصات  iام از بهترین

شاخص تراکم مورچهها برای مختصات  iام از فضای

گرفته شده ،حداقل  3مرتبه بزرگتر از طول فاصله جستجو انتخاب
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گام  :3برای هر مورچه  Xاز جمعیت باید مراحل ذیل به ترتیب اعمال شوند.
 .1تولید داده نهان نگار

بر اساس فاز جانمایی و با استفاده از مورچه  Xبه عنوان عامل قدرت نهاننگار .با توجه به این مسئله،

رابطه شماره هفت در فاز جانمایی باید به رابطه شماره شانزده تبدیل شود .در رابطه شماره شانزده،
ایجاد شده از مورچه  Xمیباشد.
()16
بین تصویر اصلی و تصویر نهاننگاری شده

 .2محاسبه همبستگی نرمال

 .3اعمال یک حمله نهاننگار خارج از یک مجموعه از
به

حمله مختلف تصاویر نهان نگاری شده

 .4استخراج نهاننگارهای

و

حمله انتخاب شده روی تصویر نهاننگاری شده

 .این منجر میشود

برای هر تصویر نهاننگاری شده اصلی

از تصاویر نهاننگاری شده حمله شده

 .5محاسبه ضرایب همبستگی نرمالیزه شده بین نهاننگار اصلی
 .6ساخت بردار از مقادیر هدف،

ماتریس قطری

.

با استفاده از فاز استخراج  5که
.

و مجموعهای از نهاننگارههای استخراج شده

 ،بر اساس رابطه شماره هفده

()17

 .7ارزیابی بردار مقادیر هدف مطابق با روش وزندهی نمائی برای بهینهسازی چندهدفه بر اساس رابطه شماره هجده
()18

گام :4پیدا کردن بهترین مورچه

به عنوان برداری که کوچکترین مقدار هدف

را دارد.

گام  : 5بروزرسانی توزیع دنباله فرومون با استفاده از رابطه شماره پانزده .در این مرحله شاخص تراکم برای  iامین بعد
رابطه شماره نوزده محاسبه میگردد .در این رابطه،
تعدادی از اندازه کلونی میباشد.
()19

نشاندهنده  iامین ستون از ماتریس کلونی ،C

به وسیله

مقدار میانگین از بردار

و

بین این نسل و یک نسل قدیمی.
گام  :6ذخیره بهترین مورچه
گام  : 7اگر تعداد نسل به مقدار بهینه برسد فرآیند از عوامل مقیاسبندی ضربی ( )MSFخاتمه یافته است ،در غیر اینصورت به
مرحله بعد میرود.
گام  :8با استفاده از رابطه شماره پانزده یک جمعیت جدید از مورچهها تولید میشود و سپس بازگشت به گام سوم خواهد داشت.
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 -3پياده سازي و ارزیابی روش پيشنهادي
در بخش قبل ،یک روش ترکیبی برای نهاننگاری صوت مبتنی بر حوزه تبدیل طراحی گردید .در این بخش روش نهاننگاری صوت
پیشنهادی توسط نرمافزار متلب پیادهسازی گشته و نتایج حاصل از پیادهسازی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .به منظور پیادهسازی روش
نهاننگاری صوت پیشنهادی ،سه سیگنال صوتی مونو  16بیتی (پاپ ،محلی و جاز) نمونهگیری شده در  44.1کیلوهرتز در نظر گرفته شده
است .فرمت فایلهای صوتی به صورت  WAVمیباشد .همچنین ،هر فایل صوتی شامل  262،144نمونه (مدت زمان  5.94ثانیه) است که
هر سیگنال صوتی به فریمهایی با سایز  256نمونه تقسیم شده است .در هر فریم از سیگنال صوتی ،یک بیت از داده نهاننگار مخفی می-
شود .داده نهاننگار یک تصویر باینری با ابعاد  32×32میباشد که در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  :2داده نهاننگار تصویري

داده نهاننگار مورد نظر در سیگنالهای صوتی معرفی شده بر اساس الگوریتم طراحی شده ،مخفی میگردد .در شکل  ،3چهل ثانیه
از سیگنال صوتی اصلی و سیگنال صوتی نهاننگاری شده ،نشان داده شده است .همانطور که مشخص است ،جزئی بودن تغییرات در سیگنال
صوتی نهاننگاری شده نسبت به سیگنال صوتی اصلی کامالً مشهود میباشد .به منظور ارزیابی دقیق این مسئله تستهای مختلفی بر روی
روش پیشنهادی اعمال خواهد شد.

شکل  :3سيگنال صوتی اصلی و سيگنال صوتی نهاننگاري شده

 -1-3تست شنيداري
به منظور تست شنیداری روش نهاننگاری پیشنهادی ،صوت اصلی و صوت نهاننگاری شده به صورت تصادفی برای یک گروه 10
نفره متشکل از افرادی با سنین مختلف ،پخش گردید .در واقع ،با انجام این تست تالش میشود تا کیفیت ادراکی از سیگنال صوتی نهان-
نگاری شده ،ارزیابی گردد .ه ر یک از نفرات بر اساس میزان کیفیت ادراکی از عدد یک الی پنج به روش نهاننگاری پیشنهادی نمره دادند.
نمره یک نشاندهنده کیفیت پایین و نمره پنج نشاندهنده کیفیت باال میباشد .متوسط نمرات نفرات تحت عنوان  MOSبیان میگردد .در
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جدول  2نتایج بدست آمده از اجرای تست شنیداری نشان داده شده است .همانطور که مشخص است ،با توجه به متوسط نمرات نفرات می-
توان عنوان داشت که روش نهان نگاری صوت پیشنهادی از نقطه نظر تست شنیداری از عملکرد باالیی برخوردار است.
جدول  :2نتایج بدست آمده در تست شنيداري

نوع سیگنال صوتی

تعداد نفرات شرکتکننده در تست

پاپ

 10نفر

MOS
4/9

جاز

 10نفر

5

راک

 10نفر

5

 -2-3تست عينی
تست عینی یکی دیگر از تستهای مرسوم در ارزیابی روشهای نهاننگاری صوت میباشد .کیفیت عینی یک سیگنال صوتی نهان-
به ترتیب
و
نگاری شده با  SNRنشان داده میشود که از طریق رابطه شماره بیست قابل محاسبه است .در این رابطه،
سیگنال صوتی اصلی و سیگنال صوتی نهاننگاری شده میباشند .نکته قابل توجه آن است که مقدار بدست آمده برای  SNRباید باالی 20
دسی بل باشد تا به سطح استاندارد  IFPIبرسد.
()20
در جدول  3نتا یج بدست آمده از اجرای تست عینی نشان داده شده است .همانطور که مشخص است ،نتایج بدست آمده برای معیار
 SNRبسیار باال میباشد که نشاندهنده عملکرد مطلوب روش نهاننگاری صوت پیشنهادی است .در واقع ،روش نهاننگاری صوت
پیشنهادی از نقطه نظر تست عینی به استاندارهای مورد نظر رسیده است.
جدول  :3نتایج بدست آمده در تست عينی

نوع سیگنال صوتی

تعداد فریمهای هر سیگنال

پاپ

1024

SNR
39/08

جاز

1024

41/80

راک

1024

42/14

 -3-3تست استحکام
پس از بررسی کیفیت سیگنال صوتی نهان نگاری شده ،با اعمال یک سری از عملیات پردازش سیگنال ،مقاومت و استحکام روش
نهان نگاری پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .به منظور بررسی میزان استحکام روش نهاننگاری صوت پیشنهادی باید دو معیار
 NCو  BERمورد ارزیابی قرار گیرند .معیار  NCنشاندهنده میزان همبستگی بین داده نهاننگار اصلی و داده نهاننگار استخراج شده
میباشد .اگر مقدار بدست آمده برای معیار  NCنزدیک به یک باشد ،بدین مفهوم است که شباهت بین داده نهاننگار اصلی و داده نهاننگار
استخراج شده بسیار زیاد است و اگر مقدار بدست آمده برای معیار  NCنزدیک به صفر باشد ،بدین مفهوم است که شباهت بین داده نهان-
نگار اصلی و داده نهاننگار استخراج شده بسیار کم است .همچنین معیار  BERنشاندهنده دقت آشکارسازی داده نهاننگار پس از اعمال
حمالت مختلف میباشد .نتایج بدست آمده از اجرای تست استحکام بر روی سیگنالهای پاپ ،جاز و محلی به ترتیب در جداول شماره
چهار ،پنج و شش نشان داده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده ،روش نهاننگاری صوت پیشنهادی در برابر حمالت مختلف دارای
مقاومت باالیی است .زیرا ،مقدار بدست آمده برای معیار  NCدر تمام حاالت باالی  0/94است و همچنین مقدار بدست آمده برای معیار
 BERدر همه حاالت کمتر از  %3است .این موارد در جداول  5 ،4و  6نشان داده شده است.
جدول  :4نتایج بدست آمده در تست استحکام بر روي سيگنال صوتی پاپ

نوع سیگنال صوتی
پاپ

نوع حمالت

NC
1

)BER (%
0

اضافه کردن نویز 200

0/99

0/63

بدون حمله
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اضافه کردن نویز 900

0/99

0/61

تقویت

1

0

متراکم سازی

0/97

2/4

برش نمونه

0/96

0/2

اکو

0/94

0/76

باز نمونهگیری

1

0

فیلتر پایین گذر RC

0/94

0/5

فیلتر باال گذر RC

0/94

0/5

جدول  :5نتایج بدست آمده در تست استحکام بر روي سيگنال صوتی جاز

نوع سیگنال صوتی

نوع حمالت

NC
1

)BER (%
0

اضافه کردن نویز 200

0/99

0/61

اضافه کردن نویز 900

0/98

0/58

تقویت

1

0

متراکم سازی

0/99

2/05

برش نمونه

0/96

0/02

اکو

0/95

0/44

باز نمونهگیری

1

0

فیلتر پایین گذر RC

0/94

1

فیلتر باال گذر RC

0/94

1

بدون حمله

جاز

جدول  :6نتایج بدست آمده در تست استحکام بر روي سيگنال صوتی محلی

نوع سیگنال صوتی

نوع حمالت

NC
1

)BER (%
0

اضافه کردن نویز 200

0/99

0/3

اضافه کردن نویز 900

0/98

0/29

تقویت

1

0

متراکم سازی

0/98

2/9

برش نمونه

0/96

1/3

اکو

0/95

1/2

باز نمونهگیری

1

0

فیلتر پایین گذر RC

0/97

0/9

فیلتر باال گذر RC

0/97

1/1

بدون حمله

محلی
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 -4نتيجه گيري
در این مقاله ،یک روش ترکیبی جدید برای نهاننگاری صوت در حوزه تبدیل ارائه شده است .روش نهاننگاری صوت پیشنهادی یک
روش کور نمیباشد .در واقع ،در روش نهاننگاری صوت پیشنهادی برای اجرای فاز استخراج ،سیگنال صوتی اصلی مورد نیاز است .روش
نهاننگاری صوت پیشنهادی توسط نرمافزار متلب پیادهسازی گردید .نتایج بدست آمده از اجرای تستهای شنیداری ،عینی و استحکام نشان
داد که روش طراحی شده از عملکرد مطلوبی برخوردار است .به عنوان پیشنهادی برای کارهای آتی میتوان عنوان داشت که ،بجای استفاده
از الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان از دیگر الگوریتمهای بهینهسازی همانند الگوریتم جستجوی گرانشی استفاده نمود.

 -5پيشنهادات
در مطالعات آینده ،می توان برخی از حمالت مدرن مانند محوشدگی کانال ،جیتر و حمله حذف بسته درنظر گرفته شود زیرا این
حمالت منحصرا به شبکه های مختلف مانند ( GSMشبکه جهانی برای ارتباطات همراه) و ( CDMAدسترسی چندگانه تقسیم کد)
مربوط می شوند .بعالوه ،مدل شنوایی می تواند اتخاذ شود تا به غیر قابل مشاهده بودن از روش پیشنهاد شده را بهبود بخشد .از این گذشته،
کاهش پیچیدگی های محاسباتی از روش های پیشنهاد شده و همچنین استحکام از الگوریتم پیشنهادی می تواند به وسیله ی الگوریتم
های بهینه سازی دیگر نظیر الگوریتم خفاش انجام شود.
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