
 1از  1صفحه  ه           پیشرفت DSPپروژه 

 1397-98نیمسال اول سال تحصیلی           دانشگاه صنعتی قم              پیشرفته DSPپروژه 

 مهلت نهایی ارائه: حداکثر تا شنبه 20 بهمن 1397: پس از این تاریخ نمرهای به پروژهها تعلق نخواهد گرفت.

 با تبدیل هیلبرت صدا( در سیگنال Steganographyنگاری )پنهان

تواند به طالعات میا .بان استمیز واسط یکدر سازی اطالعات مخفیتکنیک  Steganographyیا نگاری نهانپ

 اشد. نال، تصویر یا ویدیو بواند یک سیگتنهانی نیز میاین اطالعات پباشد. میزبان  تصویر صدا یا ت متن،صور

ی اندازه فاز سیگنال را به ،یل هیلبرتاین نکته که تبددا و فاز سیگنال صگوش انسان به  ه به عدم حساسیتبا توج

 رد.گنال صدا استفاده کدر سیاطالعات گاری ساده نپنهانرای توان از این تبدیل بدهد، میییر میتغ درجه 90

  افزار در نرمرا  خواهی دلصدایک سیگنال  روژه ابتدااین پدرMATLAB  ی کنیدفراخوانضبط یا. 

  تبدیل کنید.های باینری دادهبه  ان سازی در سیگنال صدابرای پنهرا متن دلخواه یک 

  های هها یک بیت از دادوکبه هر یک از بل تقسیم کنید وبا طول مشخص هایی ا به بلوکصدا رسیگنال

 یا تبدیل هیلبرت آنال اصلی سیگن ،های باینریدادهصفر یا یک بودن  بر اساس اختصاص دهید.باینری را 

 کنید. جایگزینرا 

 های احتمالی آن دقت کنید.نگاری پخش و به تفاوتسیگنال صدا را قبل و بعد از پنهان 

  و متن کدگشایی را هشدعات پنهان مقصد، اطالی سیگنال اصلی در تیار داشتن نسخهفرض در اخبا 

 را بازیابی کنید.شده نپنها

 … ,hilbert, audioplayer, audiorecorder, dec2binمفید: برخی از توابع راهنمایی: 

 :های مورد نظرخروجی

 فایل گزارش شامل: 

o ای بر پنهانمقدمه( نگاری و تفاوت آن با رمزنگاریCryptography) 

o سازی اطالعاتو نحوه پنهان خالصه مراحل الگوریتم 

o نگاریدر حوزه زمان و فرکانس قبل و بعد از پنهانسیگنال  رسم 

o معایب روش استفاده شده چیست؟ 

 صدای استفاده شدهایل ف 

 های کد فایلMATLAB (m-file)  

o  :گنال صدا که متن درسیبرنامه است و خروجی  سیگنال صدا و متنورودی برنامه فایل کدکننده 

 نگاری شده است.آن پنهان

o  و خروجی آن متن بازیابی شده است. کدکنندهخروجی سیگنال فایل دیکدکننده: ورودی برنامه 

 های استفاده شده در یک فایل تمامی فایل.rar  یا.zip .فشرده کرده و به آدرس زیر ایمیل کنید 
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