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چکیده

استگانوگرافی ،هنرپنهان کردن این واقعیت است که ارتباط ازطریق پنهان سازی اطالعات دراطالعات دیگر صورت می
گیرد.بسیاری از فرمت های فایل حامل متفاوت را می توان مورد استفاده قرارداد  ،ولیکن تصاویر دیجیتالی با توجه به فراوانی
آنها دراینترنت ،به عنوان معروف ورایج ترین نمونه هستند .به منظور پنهان کردن اطالعات محرمانه در صوت ،حیطه متنوعی
از تکنیک های استگانوگرافی وجود دارد که بعضی از آنها بسیار پیچیده تر از بقیه بوده و همه آنها ازنقاط ضعف وقوت مربوطه
برخوردارند  .برنامه های کاربردی متفاوت از مستلزمات تکنیک استگانوگرافی مختلفی برخوردار می باشد.برای مثال،ممکن
است بعضی از برنامه های کاربردی مستلزم قابلیت عدم مشاهده مطلق اطالعات محرمانه باشد،در حالی که دیگر برنامه ها نیاز
به مخفی ماندن پیام های محرمانه بزرگ تر داشته باشند .این طرح سعی در ارائه بررسی اجمالی استگانوگرافی،کاربرد و تکنیک
های آن دارد.این طرح به منظور ارائه یک رویکرد ایمن تر،پیام را از طریق کلید محرمانه رمزنگاری نموده و سپس آن را به
دریافت کننده ارسال می کند.سپس دریافت کننده پیام را رمز گشایی نموده تا به پیام اصلی دست یابد.
کلمات کلیدی :استگانوگرافی  ،طیف گسترده  ،تکنیک

-1مقدمه

استتگانوگرافی برگرفته از لغت یونانی استتگانو به معنای پوشت یا محرمانگی بوده و گرافی (نوشتتن یا رسم کردن) می
باشتتد .استتتگانوگرافی در ستتاده ترین ستتطآ آن به معنی نوشتتته پنهان بوده ،حال به صتتورت جوهر نامرئی بر روی کاغذ یا
اطالعات کپی رایت پنهان شتده در یک فایل صتوتی باشد.در حالی که رمز نگاری،پیام ها را به شکل کد یا رمز درهم سازی
می کند،استتتگانوگرافی پیام را به طور کامل پنهان می ستتازد.این دو تکنولوژی ارتباط محرمانه را می توان به طور جداگانه یا
باهم مورد استتتفاده قرارداد .برای مثال در ابتدا پیام را رمز نگاری نموده و ستتپس آن را در فایل دیگر برای انتقال آن پنهان
ستازی می کند.در راستتای نگرانی جهان در زمینه استفاده از هر نوع ارتباط محرمانه و همچنین با توجه به قوانین اعمالی از
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ستوی دولت ها به منظور محدود ستازی استفاده از رمزنگاری ها بنابراین نق استگانوگرافی بسیار بارز و مهم می شود.آنچه
که استگانوگرافی عمال انجام می دهد ،بهره وری از درک انسان می باشد،حس های انسانی به گونه ای آموزش ندیده اند که
که در پی فایل هایی باشد که اطالعات درون آنها پنهان شده است  .هرچند یکسری برنامه هایی نیز وجود دارد که می تواند
استتگانالیز(تشتخیص استتفاده از استتگانوگرافی) را انجام دهند.رایج ترین کاربرد استتگانوگرافی،پنهان سازی یک فایل درون
دیگری استت .هنگامی که فایل یا اطالعاتی درون یک فایل حامل پنهان می شود،داده معموال ازطریق پسورد رمزنگاری می
شود[1].
 -2معرفی طیف گسترده

تکنیک طیف گسترده ،از کاربرد گسترده ای در ارتباطات داده ای مانند ارتباطات سیار ( CDMAدسترسی چندگانه با تقسیم
کدی) برخوردار است .اولین حق امتیاز آن توسط "هدی المار"و"جورج آنتیل" در سال  1491و در قبال ارائه ارتباط محرمانه
برای اهداف نظامی ثبت شتتد].[2تکنیک های طیف گستتترده ،روش هایی هستتتند که انرژی تولیدی در پهنای باند خاص
ازطریق آنها به طورعمدی در دامنه فرکانس گسترده شده وسیگنالی با پهنای باند گسترده تری را ایجاد می کند .مجموعه ای
از این نوع تکنولوژی ها دراین شتاخه وجود دارد  DSSS.طیف گسترده دنباله مستقیم  :داده قابل انتقال به قطعات کوچکتر
تقستتیم شتتده و هر قطعه داده به یک کانال فرکانس در ستتراستتر طیف اختصتتاص می یابد .انتقال دهنده از یک تکنیک
مدوالسیون با فاز متغیر به منظور مدوله سازی هر قطعه داده با توالی بیتی نرخ داده باالتر بهره می برد]([3شکل)1

شکل : 1طیف گسترده دنباله مستقیم

 FHSSطیف گستترده پرش فرکانسی  .روشی برای انتقال سیگنال ها ازطریق سوئیچ سازی سریع یک حامل درمیان کانال
های فرکانس بس تیار با استتتفاده از یک توالی شتتبه تصتتادفی شتتناخته شتتده برای هر دوی دریافت کننده و انتقال دهنده می
باشد]([3شکل)2

شکل :2طیف گسترده پرش فرکانسی

طیف گسترده با پرش زمانی.چریپ) (chirpاطالعات کوتاه با زمان پالس شبه تصادفی یا با موقعیت های تصادفی منتقل می
شوند.عموما دو روش برای اجرای این مساله وجود دارد:روشیک  :میانه چریپ ها ازطریق تولید کننده کد  PNتعیین می شود
(شتکل.[1])3روش دو:چریپ ها به طور همزمان در هر زمان بیت وارد می شود،تولید کننده  PNطول مدت خود را تغییر می
دهتد(شتتتکتل.[1])9دراینجتا ،یتک چریتپ ست تیگنتالی استتتت کته درآن فرکتانس به موازات زمان افزای یا کاه می
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یابد.کاربردعمومی طیف گسترده با استفاده از چریپ ها،طیف گسترده چریپ) (CSSنامیده می شود  .گاهی اوقات نیزمحقق
این تکنولوژی ها را باهم تلفیق نموده تا تکنولوژی طیف گسترده الگودار مشخصی به دست آید.

شکل  : 3میانه چریپ ها

شکل  : 4چریپ سیگنالی

 -3تکنولوژی استگانوگرافی صوتی

استتگانوگرافی صتوتی،تکنولوژی تعبیه ستازی اطالعات در یک کانال صتوتی است.این تکنولوژی برای حفظ یا حمایت کپی
رایت دیجیتالی مورد استتتفاده قرار می گیرد .واترمارکینگ ،تکنیکی استتت که یک قطعه ازاطالعات (پیام) را در قطعه دیگر
اطالعات (حامل) مخفی می ستازد.این تکنیک کاربرد گستترده ای درتصتویردوبعدی،کلیپ صوتی،کلیپ تصویری دارد.بیشتر
تحقیق ها مبتنی بر واترمارکینگ تصتویر دو بعدی هستتند.پنج نوع استتگانوگرافی صوتی وجودارد:کد دهی) LSBکم ارزش
ترین بیت):ساده ترین شیوه تعبیه اطالعات درفایل های صوتی دیجیتالی می باشد .درواقع این نوع کددهی،کددهی بیت هایی
با حداقل اهمیت به منظور حمل اطالعات می باشتتد.این روش بستتیارستتاده می باشتتد.بهرحال این تکنیک با توجه به عدم
توانمندی از کاربرد کمتری در صنعت واقعی برخورداراست]([5شکل.)5

شکل : 5کم ارزش ترین بیت
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کددهی پریتی :دراین روش ،یک س تیگنال به قستتمت های مجزای نمونه تقس تیم شتتده و هربیت برای پیام محرمانه در بیت
پریتی یک قستتمت از نمونه رمزنگاری می شتتود.بهرحال،مهاجمان هنوز هم می توانند الگوی شتتکستتتن یا حذف اطالعات
ازرسانه حامل را بیابند([5].شکل)6

شکل : 6کددهی پریتی

کددهی فازی:این نوع کدگذاری برای مطرح کردن معایب نویز ناشت تی از استتتتگانوگرافی صتتتوتی مورد استتتتفاده قرار می
گیرد.کتددهی فتازی مبتنی براین واقعیت استتتت که کمپوننت های فازی صتتتدا همانند نویزبرای گوش انستتتان قابل درک
نیست.عیب این روش هم نرخ پایین انتقال داده می باشد](.[6شکل)7

شکل : 7کددهی فازی

پنهان کردن اطالعات دراکو :اطالعات ازطریق معرفی یک اکو درستیگنال گسسته درفایل صوتی تعبیه می شود.بدین ترتیب
نرخ انتقال داده باال رفته و درمقایسه با روش های القای نویز از توانمندی باالتری برخوردارند(شکل)8

شکل : 8پنهان کردن اطالعات دراکو
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طیف گستترده:یکی از توانمند ترین تکنیک های واترمارکینگ می باشتد.طیف گستترده ،سعی در گسترده سازی اطالعات در
ستراستر طیف فرکانس ستیگنال صوتی تا حدامکان دارد.نقطه ضعف این تکنولوژی،هزینه باالی آن می باشد.عالوه بر این،با
توجه به تضمن الگوریتم های بعضی از الگوریتم های گران قیمت مانند تبدیل فوریه،بنابراین اجرای آن نیز به نوعی هزینه زا
و دشوار است.با این حال به عنوان یکی از توانمندترین روش ها تلقی می شود].[7
 -3تکنیک ها وروش ها

هیچگونه اجرای رایگان کانال پوش صوتی را نمی توان به صورت رایگان بر بستر اینترنت یافت.بسیاری از مقاالت پژوهشی
بر واترمارکینک دیجیتالی برای حمایت ازکپی رایت متمرکز شده اند.بیشتر منابع برای طیف گسترده تصویر یافت شده تا اینکه
کانال پوشتشتی صتوتی.دالئل احتمال آن هم بدین ترتیب هستتند:اکثر تقاضتای بازاریابی ناشی ازمساله کپی رایت است.در
مقایسته با تصتاویر دو بعدی،اجرای کانال پوشت طیف گستترده در موسیقی صوتی با توجه خصوصیات صدای انسان کمی
دشتتوار تر می باشتتد.دقت کد زدایی پیام ،نیز بعنوان یک مستتاله قابل مالحظه می باشتتد.هزینه ها با توجه به پهنای باندکمتر
تعبیه اطالعات ،باال می باشتد.اجرای آن دشتوار و پیچیده استت.روند کد دهی،به نوعی زمان بر است.اکثر کدها مبتنی بر C
بوده وبه خوبی ستازماندهی نشتده اند .تکنیک طیف گسترده گزینشی  :در اینجا پروژه در طرح ) DSSSطیف گستره دنباله
مستقیم) به طورمختصرتوصیف می شود.طرح های واترمارکینگ صوتی ،برنواقس سیستم شنیداری انسان )(HASاستناد می
کنند.تکنیک های مخفی ستتازی داده به بررستتی این واقعیت می پردازند مبنی براینکه  HASنستتبت به تغییرات دامنه ای
کوچک در حوزه فرکانس یا زمان غیر حستا می باشتد .مزیت  SSاین است که تشخیص واترمارک مستلزم گزارش اولیه
نبوده و استخراج داده پنهان شده با استفاده از تحلیل آماری بهینه تحت بعضی از خاص دشوار می باشد .روش  DSSSرا می
توان با استفاده از نمودار زیر بیان نمود](. [7شکل)11

شکل  : 11روش  DSSSرا می توان با استفاده از نمودار زیر بیان نمود

تبدیل همپوشتتان پیچیده مدوله شتتده)، (MCLTبرای انتقال اطالعات صتتوتی به دامنه اطالعاتی مورد استتتفاده قرار می
گیرد.دردامنه فرکانس ،اطالعات با استتتفاده از الگوریتم خاص در ستتیگنال تعبیه می شتتود .درپایان نیز MCLT ،معکو
شتده ) (iMCLTبه منظور انتقال مجدد ستیگنال به نمونه های دامنه زمانی به کار می رود.نمودار زیر (شکل،)11نشان می
دهد که چگونه اطالعات رمز نگاری و رمز گشتایی می شتوند .در اینجا از  Rشبه تصادفی برای ایجاد چریب های واترمارک
برای بلوک  iاستفاده می شود.
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شکل  : 11چگونگی اطالعات رمز نگاری و رمز گشایی

-4محیط برنامه

یک برنامه اثباتکننده نوشتتته شتتده به زبان متلب که طبق آن تائید میشتتود کاربران میتوانند بهراحتی اطالعات را در فایل
 Hz x 2Channel .wav99111رمزگذاری و رمزگشایی کنند (.شکل ) 12

شکل  : 12محیط برنامه

-5نتیجهگیری

تکنولوژی واترمارکینگ صتتوتی و محصتتوالت مربوطه تنها برای حمایت کپی رایت مورد استتتفاده قرار می گیرند.رویه کانال
پوشتتش تی مبتنی بر واترمارکینگ س تیگنال صتتوتی را نمی توان چندان در اینترنت یافت.مستتائل امنیتی کامپیوتری در زندگی
روزمره امروزی ما بستیار رایج شده است.این مساله منجربه افزای قابل مالحظه تقاضای طراحی سیستم های بسیار امنیتی
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اصل امنیتی طراحی.تا کنون هیچگونه رویکرد امنیتنی واحد نتوانسته سیستم را به طور کامل غیر قابل اجتناب سازد.شده است
این مستتاله مستتتلزم آن استتت که به ارزیابی گستتترده و انتخاب مولفه های امنیتی.در عمق نیز مستتاله ای مهم می باشتتد
به عنوان شیوه ای ایمن در، استگانوگرافی.یک تکنولوژی واترمارکینگ توانمند است، طیف گستترده دنباله مستتقیم.پرداخت
روش استگانوگرافی با ظرفیت تعبیه صوتی فوق العاده با،در این تحقیق.انتقال داده محرمانه در دنیای دیجیتال امروزی استت
زیرا حداقل شانس.ستیگنال های اصتلی و پنهان شتده شبیه هم بودند. پیشتنهاد می شتودDSSS استتفاده از شتبیه ستازی
.تشخیص پیام های محرمانه مخفی در صدای پنهانی وجود دارد
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