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برای  اشد.بدر این مقاله هدف ارائه یک الگوریتم واترمارکينگ مقاوم صوت در برابر حمله نویز با استفاده از تبدیل موجک گسسته می – چکيده

های فرکانس پایين ابتدا توسط روش تبدیل ویولت این مشخصهگردد. اطالعات در ضرایب فرکانس پایين تعبيه می دستيابی به این هدف

تا  گردداز انرژی فرکانس پایين سيگنال هستند درج میکه شامل بخش اعظمی  هاگردند، و رشته بيت پيام بر روی این نمونهاستخراج می

رشته بيت پيام توسط کدهای الگوریتم جدید در  الگوریتم واترمارکينگ ارائه شده، در مقابل حمالت از حداکثر مقاومت بهره مند گردد.

روش پيشنهادی در مقایسه با در مقابل نویز و اعوجاج کانال است. های این کدها مقاومت زیاد گردد. یکی از ویژگیکانولوشن، کدگذاری می

 باشد.های ارائه شده در حوزه تبدیل موجک دارای سرعت استخراج واترمارک باالتر و خطای کمتر در ظرفيت برابر می دیگر روش

 واترمارکينگ، تبدیل موجک گسسته، مقاومت، نویز -کليد واژه

 

 مقدمه .1

پيشرفت  5های دیجيتالرسانه فنّاوریهای اخير در سال

های در مقایسه با سيستم فنّاوریگيری داشته است. این چشم

آنالوگ قدیمی، برتری و نتایج بسياری همچون، انتقال سریع 

اطالعات و کپی بدون از دست دادن هيچ بخشی از منبع را 

 هایدهد. همچنين یکی دیگر از برتریدسترس عموم قرار می

های دیجيتال قابليت پردازش و ویرایش بسيار مهم رسانه

موازی رشد این صنعت در  صورتبهباشد. ها میآسان آن

اینترنت و وایرلس نيز مشهود است و با موفقيت و مقبوليت 

مواجه شده است. از سویی دیگر این رشد  ایگستردهبسيار 

 است. آوردهبرخی از مشکالت و مسائل را نيز به همراه 

ی محدودیت در تعداد کپ گونههيچقابليت کپی سریع بدون   

 قانون کپی  آمدنو یا از دست رفتن اطالعات سبب به وجود 

                                                           
1- Digital Multi Media  
2- Copy Right  

 

 

 

راه حلی  عنوانبه 9سازیين پنهانشده است. در این ب 2رایت

ارائه شده است. سيگنال  مؤلفبرای اثبات حق و حقوق 

مشاهده است که در  واترمارک، سيگنالی محرمانه و غير قابل

ای گردد. این تعبيه به گونهتعبيه میداخل اطالعات اصلی 

که داده اصلی از نظر کيفيت، در سطحی است که تا هنگامی

قابل قبول قرار دارد، سيگنال واترمارک نيز در آن  قابل کشف 

ی دستياب منظوربهماند. در این مقاله، باقی می یآشکارسازو 

تر، از تبدیل ویولت و استخراج هایی هر چه قویبه مشخصه

طالعات فرکانس پایين استفاده شده است. بر اساس ا

توان دریافت، که مساله اساسی، ارائه توضيحات داده شده می

است که بتواند به بهترین نحو ممکن  یسازپنهانروشی برای 

های ارزیابی را برآورده سازد. مالکی متعادل، تمامی صورتبهو 

های مالک های مختلف به منظور بهبود هر یک از اینبلوک

3- Watermarking  

ارائه یک روش واترمارکينگ صوت مقاوم در برابر حمله نویز با استفاده از تبدیل 

 موجک گسسته

 9عليرضا نقشو  2سعيد نصری، 5فاطمه السادات قنادی

  ، نجف آباد، ایران.دانشگاه آزاد اسالمیدانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، 5

  .، نجف آباد، ایرانآزاد اسالمیدانشگاه دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، 2
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سنجش وجود دارند، ولی مساله مهم ترکيب و به کارگيری 

است که بهترین نتایج حاصل شده و  ایها به گونهبلوک این

 ارزیابی برقرار گردد. ابعاد یتمامقابل قبول بين  یاموازنه

 سازپنهانساختار کلی یک سيستم  .2

توان بر اساس سازی را میهای مختلف پنهانروش

شود که عمل درج سيگنال پيام در آن انجام می یاحوزه

سازی در تقسيم بندی نمود. سه نوع متداول، انجام پنهان

 باشد.های فرکانس، زمان و هيستوگرام میحوزه
در حالت کلی  5سازی، مطابق شکلیک سيستم پنهان

و  یسازپنهانساختاری متشکل از دو قسمت  عنوانبه

ل دو سيگنا یسازپنهانو یا استخراج است. در قسمت تعبيه 

و دیگری سيگنال  5مجزا وجود دارد، یکی سيگنال  پذیرنده

 گردد.واترمارک بر روی پذیرنده کد می عنوانبهپيام که 

 

 

 

 

 

 

 

 تبدیل گسسته ویولت .3

سازی، بسيار مورد تبدیل دیگری که برای انجام عمل پنهان

 (DWT) توجه قرار گرفته است تبدیل موجک گسسته

وت و تصویر به کار سازی صباشد که در هر دو زمينه پنهانمی

تبدیلی است که در مراحل مختلف به  DWT شود.گرفته می

شود و سيگنال را در سطوح و باندهای سيگنال اعمال می

سيگنال را  ،تبدیل ویولت .دهدمختلف مورد پردازش قرار می

در اغلب موارد ویولت  .دهدمتفاوت نمایش می هایرزولوشنبا 

بانکی متشکل از فيلترهای پایين گذر و باال گذر  توسط فيلتر

 .]5[شودمی یسازادهيپ

                                                           
1 - Host Signal 

د؛ در شوروند پردازش با تبدیل ویولت گسسته چنين آغاز می

باند با پاسخ گذر نيمابتدا سيگنال از یک فيلتر دیجيتال پائين

کند، و لذا خروجی فيلتر برابر است با عبور میh[n] ضربه

کانولوشن ورودی و پاسخ ضربه فيلتر. در نتيجه این عمل 

های فرکانسی که بيشتر از نصف مؤلفهفيلترینگ، تمام 

. وندشمیبزرگترین فرکانس موجود در سيگنال باشند حذف 

از آنجا که بيشترین فرکانس موجود در سيگنال خروجی فيلتر 

. لذا اندحذفها قابل رادیان، نيمی از نمونه π / 2 برابر است با

ها، طول سيگنال نصف خواهد شد ميان نمونهبا حذف یکی در 

بدون اینکه اطالعاتی را از دست داده باشيم. روند مشابهی نيز 

     ا پاسخ ضربهب باند مينفيلتر دیجيتال باالگذر  با استفاده از یک

g[n]  در خروجی اولين مرحله از  جهيدرنت. ردیپذیمانجام

 نيائپاعمال تبدیل ویولت، دو نسخه، یکی باالگذر و دیگری 

)نصف شده( از سيگنال اوليه به فرم  افتهیکاهش، با طول گذر

 :]2[آیندمی به دستزیر 

𝑦ℎ𝑖𝑔ℎ[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]. 𝑔[2𝑘 − 𝑛]

𝑛

 

𝑦𝑙𝑜𝑤[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]. 𝑔[2𝑘 − 𝑛]

𝑛

 

(5) 

 روش ارائه شده .4

ر هایی هدر این تحقيق، به منظور دستيابی به مشخصه

تر، از تبدیل ویولت و استخراج اطالعات فرکانس چه قوی

های فرکانس پایين مشخصهپایين استفاده شده است. این 

ه گردند، و رشتابتدا توسط روش تبدیل ویولت استخراج می

ژی از انرکه شامل بخش اعظمی  هابيت پيام بر روی این نمونه

گردد تا الگوریتم فرکانس پایين سيگنال هستند درج می

از حداکثر  ه شده، در مقابل حمالت نویزواترمارکينگ ارائ

 مقاومت بهره مند گردد.

شی یکی از روش    سيون کوانت شته بيت  مدوال های درج ر

پيام بر روی سيگنال صوت است که از مقاومت خوبی نسبت     

مند است.یکی دیگر از اهداف این تحقيق به حمالت نویز بهره

تعبيه 

سيگنال  

 واترمارک

انواع حمالت،  

نویز، فشرده  

 سازی و ...

  استخراج

  سيگنال

واترمارک 

 شده

 هان سازسيستم پن: ساختار کلی یک 5شکل 
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بل انواع             قا نگ، در م مارکي مت الگوریتم واتر قاو افزایش م

حمالت استتت. بدین منظور رشتتته بيت پيام توستتط کدهای  

استتاستتی  هایویژگیگردد. یکی از شتتن، کدگذاری میکانولو

این کدها مقاومت زیاد در مقابل نویز و اعوجاج کانال استتتت. 

شته      ستخراج ر شایی نرم در هنگام ا این مقاومت، در اثر کدگ

شایی نرم از اطالعاتی فراتر از  بيت پيام به وجود می آید. کدگ

 گيرد.اطالعات دودویی در مرحله استخراج بهره می

با         به منظور تلفيق هر چه بهتر این الگوریتم کدگذاری 

های واترکينگ، در این مقاله، چگونگی استتتخراج ستتيستتتم 

شده و این مدوالتور     شی ارائه  اطالعات نرم از مدوالتور کوانت

 گردد.  به طریقی مناسب با دکودر نرم ترکيب می

مت الگوریتم         قاو عات، م فاده از این اطال در اثر استتتت

در مقتتابتتل حمالت  یريگچشتتتمنتتگ بتته نحو واترمتتارکي

شرده  یابد. در واقع یک دمدوالتور  و  نویزی بهبود می یساز ف

تواند با استتتفاده از گردد که مینرم کوانتشتتی جدید ارائه می

 اطالعات نرم، تا حد زیادی مقاومت را بهبود بخشد.

های و یا حمالتی که ممکن است به سيگنال هابيآساز  یکی

در سيگنال  واترمارک شده وارد شود، ایجاد اغتشاش و یا نویز

واترمارک شده در اثر عواملی مختلف همچون ضبط مجدد 

 باشد.صدا و ... می

ابتدا سيگنال ، 2سازی این حمله، مطابق شکلدر شبيه

مارکينگ در ترصوت مورد پردازش قرار گرفته و اطالعات وا

 AWGN5گردد. سپس این سيگنال از کانال آن تعبيه می

در هنگام  نماید.های متفاوت عبور میSNRنویزی با شدت 

شده  ایجاد BER  استخراج اطالعات از سيگنال نویزی، مقدار

گردد تا به کمک مرتبط محاسبه و ذخيره سازی می SNRدر 

 برای تخریب از نوع نویز سفيد رسم گردد. BERآن منحنی 

 

 

 

 

 

 

 پارامترهای استفاده شده در روش پيشنهادی .5

دو پارامتر مهم در ارزیابی عملکرد روش پيشنهادی، 

 (BER)و نرخ خطای بيت  (SNR)شدت مخفی سازی 

 باشد.می

 

 شدت مخفی سازی .5-1

در این قسمت روش محاسبه شدت مخفی سازی مورد 

ی این پارامتر در مخفی گيرد. دقت محاسبهبررسی قرار می

 یسازپنهاناگر شدت  چراکهسازی امری حياتی است 

اطالعات از آستانه شنوایی باالتر آثار نامطلوب شنيداری به 

  رتنیيپاوجود خواهد آمد و اگر این ميزان از آستانه شنوایی 

 

 

                                                           
1 Additive White Gaussian Noise 

 
 

 

آب نقش نگار در برابر حمالت مختلف کاهش  مقاومتباشد، 

 خواهد یافت.

سيگنال نتيجه شد  SNRهای واترمارکينگ، شدت در الگوریتم

 ]9[آید:از رابطه زیر بدست می
 

 

(2) 

 
های زمانی سيگنال به ترتيب نمونه ′𝐹و  Fکه در آن 

𝐹‖2‖صوت قبل و بعد از عمل واترمارکينگ، و 
مجموع   2

های زمانی سيگنال صوت، قبل از تعبيه اطالعات مربعات نمونه

یا  dB22شدت مخفی سازی باید بر روی  معموالًباشد. می

 از آن تنظيم گردد. تربزرگمقادیر 

 انجام عمل واترماینگ
اضافه کردن نویز با  

 SNRمقادیر متفاوت 

استخراج داده و  

 BERمحاسبه 

بر  BERرسم منحنی 

  SNRاساس مقدار 

 متناظر

: چگونگی شبيه سازی حمله نویز به سيگنال واترمارکينگ2 شکل  
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 . نرخ خطای بيت5-2

نرخ خطای بيت یا نرخ بازیابی، کميتی است که عملکرد روش 

( به دست 9د و از رابطه )شوپيشنهادی با آن ارزیابی می

 ]9[آید.می

 

𝐵𝐸𝑅 =  
تعداد بیتهای خطا

کل تعداد بیتهای واتر مارک
(9                              )  

 

 

 نتایج .6

 MATLAB 2014a افزارنرمالگوریتم پيشنهادی توسط 

انواع صوت سنتی، آرام، تند و  روی برگردیده و  سازیشبيه

های مورد آزمایش گفتار مورد آزمایش قرار گرفته است. صوت

  هستند. Wavو از نوع فرمت  00522دارای نرخ 

ثانيه  S51 ابتدا انجام شده در این قسمت، هایسازیشبيهدر 

 بردارینمونهو نرخ  =S 2.9 سيگنال صوت با سطح شدت

Sample/S 00522  مورد پردازش قرار گرفته و اطالعات واتر

گردد. سپس این سيگنال از کانال مارکينگ در آن تعبيه می

AWGN  نویزی با شدتSNRنماید. در های متفاوت عبور می

ایجاد  BER هنگام استخراج اطالعات از سيگنال نویزی، مقدار

گردد تا به می سازیذخيرهمرتبط محاسبه و  SNRشده در 

برای تخریب از نوع نویز سفيد رسم  BERکمک آن منحنی 

اطالعات واترمارکينگ در این شبيه سازی از نوع متن  گردد.

در سرتاسر سيگنال صوت  ”This is a signature“و جمله بوده 

متن در نظر شود طور که مشاهده میدرج شده است. همان

کتر باید توسط او هر کار باشدکاراکتر می 53دارای گرفته شده 

 53*8=512بيت نمایش داده شود. بنابراین هر جمله دارای  8

 ، پس از انجام عمل تعبيه اطالعات باشد.بيت اطالعات می

ضرائب اعمال شده و سيگنال صوت ویولت معکوس به تمامی

 گردد.مجددا بازسازی می

آزمایش نویز بر روی دو نوع سيگنال صوت متفاوت توسط 

در زیر نمایش  سازیشبيهروش جدید ارائه شده و نتایح این 

شود.داده می

 

     

 =S 2.9و سطح مخفی سازی 00522 یبردارنمونهواتر مارک شده با نرخ  5زی به سيگنال صوت حاصل شده پس از اعمال حمله نوی BERمنحنی  : 9شکل
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 =S 2.9و سطح مخفی سازی00522 یبردارنمونهواتر مارک شده با نرخ  2حاصل شده پس از اعمال حمله نویزی به سيگنال صوت  BERمنحنی : 0شکل

 

 سازیپنهاندو روش هر  یريکارگبهحاصل از  BERمنحنی 

نمایش داده شده است. در این دو شکل،  0و  9های در شکل

تبدیل ویولت به کمک روش  یسازهيشبمنحنی آبی رنگ، 

با روش جدید ارائه شده  یسازهيشبو منحنی قرمز رنگ ساده 

 رائهاتوان دریافت که الگوریتم می یخوببه  دهد.را نمایش می

بهتر را نشان  مراتببههای نویزی عملکردی شده در کانال

ونده ضافه شدهد. بهبود عملکرد سيستم، در مقابله با نویز امی

های خطای بيت، با توجه به منحنی باشد.بهتر می مراتببه

و در صوت شماره  dB2به اندازه  5مقدار خطا در صوت شماره 

 بهبود یافته است. dB5ه اندازه ب 2

 

 نتيجه گيری .7

دارای کاربردهای متنوع و کليدی در  سازیپنهان

ل و دریافت امن هایی همچون حفظ حقوق مولفين، ارساحوزه

 باشد.اطالعات می

اصلی درج  دو قسمت، شامل سازیپنهانیک سيستم 

اطالعات پيام بر روی سيگنال پذیرنده و استخراج این اطالعات 

از سيگنال پذیرنده است. قبل از مرحله استخراج اطالعات 

ممکن است تغييراتی در سيگنال ایجاد گردد که مرحله 

استخراج را با مشکالتی روبرو ساخته و به اطالعات درج شده 

الت تحقيقی، به مقا رونیازاشود. نيز آسيب وارد می

در مقابل این حمالت  سازیپنهانهای روش یسازمقاوم

 .اندپرداخته

درج اطالعات از طریق مدوالسيون کوانتشی  در این مقاله

 تدر حوزه ویولت مورد تمرکز قرار گرفت و به افزایش مقاوم

نویز پرداخته شد و در این راستا، رشته  آن در برابر حمالت

های دکگردیند.  کدگذاریکدهای کانولوشن  بيت پيام توسط

نظير ارتباطات رادیویی، موبایل،  ییهایفنّاورکانولوشن در 

 مخابرات ماهواره و پخش دیجيتالی تصاویر کاربرد دارد.
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یکی از مزایای استفاده از کد کانولوشن، توانمندی این  

کنترل خطاهای قطاری رخ داده در زنجيره مدل کد برای 

 ست.اطالعات ا

بل قا طوربهز نوع نویز، کدهای کانولوشن در هنگام حمالت ا

های که در منحنی طورهماننمایند.میخطا را حذف  قبول

خطا مشاهده گردید، الگوریتم ارائه شده قابليت بهبود تا حد 

dB2 دهد.را از خود نشان می 
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