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 مهلت  نهایی  ارائه:   حداکثر تا چهارشنبه 12 بهمن 1401:  پس از این تاریخ نمره ای به پروژه ها تعلق نخواهد گرفت. 

 موجک با تبدیل  صدا( در سیگنال Steganographyنگاری )نهان

تواند به صورت متن، صدا یا اطالعات می  .میزبان است  واسطدر یک  سازی اطالعات  تکنیک مخفی  Steganographyنگاری یا  نهان

 تواند یک سیگنال، تصویر یا ویدیو باشد. تصویر باشد. میزبان این اطالعات پنهانی نیز می

بدون تغییر محسوس را  تبدیل موجک، می توان اطالعات    بامختلف    تجزیه سیگنال به مولفه های تقریب و جزئیات در سطوحبا توجه به  

 .خر پنهان کردضرایب تقریب مراحل آدر  نال فیت و محتوای سیگدر کی

صدای سیگنال ای مثال بر) .ضبط یا فراخوانی کنید MATLABافزار در این پروژه ابتدا یک سیگنال صدای دلخواه را در نرم •

strong.mat ) 

 ( wavedec)دستور    به دست آورید.تا تعداد سطوح دلخواه  و    دلخواه  مادربا موجک  تبدیل موجک سیگنال را   •

ینری تصادفی  یا یک دنباله داده های با  های باینری تبدیل کنیدیک متن دلخواه را برای پنهان سازی در سیگنال صدا به داده •

کمینه مقدار ضرایب تبدیل موجک   به و صفرها را  یشینه مقدار ضرایب تبدیل موجک  ب  بهیک ها را    .تولید و استفاده کنیدرا  

 نگاشت کنید.

باید از تعداد ضرایب    طول داده ها  موجک جایگزین کنید.خر تبدیل  آ  سطحریب  جای ضرایب تقیر مرحله قبل را به  مقاد •

 .صفر قرار دهیدرا    ابتدایی و پایانیبرای مثال بیتهای    آخر  سطحبقیه ضرایب تقریب    آخر کمتر باشد.  سطحتقریب  

  و پخش کنید.   به دست آورید  (waverecدستور  )  جک معکوستبدیل مو با    را   است  ی که اطالعات در آن پنهان شدهسیگنال •

مناسب    5تعداد سطوح    4096برای سیگنال با طول  )برای مثال    دیطوح را به اندازه کافی زیاد انتخاب کرده باشاگر تعداد س

 . ودواد بنخقابل توجه  نگاری شده    هانتفاوت صدای اصلی و صدای ن  است(

 شده را بازیابی کنید. پنهانیا دنباله باینری  را کدگشایی و متن    هشدعات پنهان  طالا •

 … ,wavedec, waverec, audioplayer, audiorecorder, dec2binراهنمایی: برخی از توابع مفید:  

 :های مورد نظرخروجی

 فایل گزارش شامل: •

o نگاری و تفاوت آن با رمزننهانای بر  مقدمه( گاریCryptography) 

o   سازی اطالعاتنهانخالصه مراحل الگوریتم و نحوه 

o نگاریرسم سیگنال در حوزه زمان و فرکانس قبل و بعد از پنهان 

o  روش استفاده شده چیست؟ و محدودیت های  معایب 

 صدای استفاده شدهفایل   •

   MATLAB (m-file)های کد فایل •

o   :نگاری نهانسیگنال صدا که متن در آن  است و خروجی برنامه    سیگنال صدا و متن ورودی برنامه  فایل کدکننده

 شده است.

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

 کنید.  بارگذاری  LMSدر سامانه   فشرده کرده و   zip.یا    rar.در یک فایل    را های استفاده شدهتمامی فایل •

 

 تندرست باشید شاد و 

 روزبه رجبی 


