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  هاي ثبتی گفتار نگاري براي محرمانه ماندن اطالعات شخصی بیمار در داده نهانکاربرد 

 4و ابوالقاسم صیادیان 3گنج ، فرشاد الماس2محسن زارعیان، *1سیدمصطفی زرگرچی

، دانشکده مهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیر 3و1  

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق4و2

1 M_zargarchi@aut.ac.ir, 2 smohsenz@aut.ac.ir,  3 almas@aut.ac.ir, 4eeas35@aut.ac.ir  

  چکیده 
ها و  پروندهتشکیل و سهولت در ذخیره و جابجایی اسناد دیجیتال، شبکۀ جهانی اینترنت،  گسترشاخیر به علت در دهۀ 

امنیت پرونده الکترونیک سالمت در این میان مسئله مهم  .پذیرد میهاي بیماران در رایانه صورت  داده  اطالعات شخصی و ثبت
به منظور هاي دیجیتال به سهولت امکان پذیر است،  رداري غیر مجاز دادهاز آنجا که کپی ب .باشد حفظ اسرار بیماران میو 

این ما در  .جهت درج اطالعات بیماران استفاده نمود نگاري ي نهانها تکنیک توان از می اسناد،این  محرمانه ماندن حفاظت از
مقیاس ادراکی در این راستا  .نماییم ارائه می يهاي ثبت شده گفتار نگاري اسامی بیماران گفتاري را در داده نهانتحقیق 

را به  اسامی بیماران کردیم وانتخاب کمترین تخریب سیگنال  به منظور داشتن زیر باند بهینه تعیین جهت را شنیداري بارك
گام  PESQبا استفاده از معیار کیفیت شنیداري  .روش مدوالسیون اندیس کوآنتیزاسیون در این زیرباند نهان نمودیم

نتایج نشان داد که . که کیفیت شنیداري سیگنال حفظ گردد تعیین نمودیمبه نحوي  را در حلقه تکرار شونده زاسیونکوآنتی
، اضافه فیلتر باالگذر، فیلتر پایین گذري رایج سیگنال از قبیل ها در برابر تخریبمناسبی  پایدارياینکه ضمن روش ارائه شده 

 .کاهد نمیدر مقایسه با سیگنال اصلی  یگنال گفتار بیمارسکیفیت  از  دارد، ...و  MP3 ،شدن نویز
سالمت الکترونیک، امنیت ، )QIM(، مدوالسیون اندیس کوانتیزاسیون )Watermarking( نگاري نهان: هاي کلیدي واژه

  .، رازدارياسناد
  
  
  
 مقدمه -1

در   ي اخیر با پیشرفت دنیاي دیجیتال استفاده از رایانه در ده
در . به زندگی به شدت افزایش یافته استکلیه امور مربوط 

. نیستاین میان  حوزه بهداشت و درمان نیز مستثنی 

و جابجایی اسناد دیجیتال به سهولت  ، کپی برداريذخیره
شود و نیز گسترش شبکه جهانی اینترنت موجب  انجام می

 شده است، انتقال اطالعات دیجیتال به هر نقطه از جهان
از این رو حوزه بهداشت و . پذیرد آسان و کم هزینه انجام
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اطالعاتی تا  اند هدرمان تمامی کشورها به این سمت سو گرفت
هاي  سابقه درمانی، تست، اننظیر پرونده سالمت بیمار

را به ... آزمایشگاهی، نتایج و تشخیص و تحلیل پزشکان و 
  .صورت دیجیتال ذخیره نمایند

به هاي دیجیتال  طور که ذکر شد، کپی برداري داده اما همان
سهولت و با صرف زمان کم توسط هر شخصی که به این 

بنابراین، این . پذیر است ها دسترسی داشته باشد، امکان داده
شود که چگونه محرمانه بودن اطالعات و  سوال مطرح می

هاي گرفته شده از بیماران حفظ شود و از افشاي هویت  ثبت
ل که به ذهن یک راه ح .گردداین افراد ممانعت حاصل 
 ، مخفی نمودن اطالعاته استنگارندگان این مقاله رسید

باشد، به طوریکه  هاي ثبتی ایشان می در دادهبیماران  هویت 
فقط افراد ذیصالح اجازه دسترسی و مشاهده هویت صاحبان 

  .ها را داشته باشند داده
که با استفاده از  نماییم میدر این مقاله ما روشی را ارائه 

ان گفتاري را در نگاري، نام بیمار موسوم به نهان تکنیکی
عملیات درج . نماییم هاي ثبت شده از ایشان مخفی می داده

است که کیفیت شنیداري  شده  اي ترتیب داده  به گونه
در ضمن روش انتخاب شده . هاي ثبتی تغییري نکند داده

داراي مقاومت کافی در برابر تغییرات عادي و رایج سیگنال 
ها رخ دهد،  ر که ممکن است در حین انتقال دادهگفتا
نام بیمار فقط توسط استخراج  از نظر امنیت نیز .باشد می

د، ممکن نص ذیصالح که کلید رمز را در اختیار داراشخا
  .باشد می

نگاري  مختصري در مورد نهان در ادامه در بخش دوم توضیح
 جهت  انتخابی ما سپس در بخش سوم روش. شود می  داده
نحوه پیاده  چهارمدر بخش . شود بررسی می نگاري نهان

 و درج نام بیمار در سیگنال گفتار الگوریتم پیشنهادي سازي
نتایج حاصل شده از  پنجمدر بخش . شود داده می توضیح

و در نهایت نتیجه گیري در بخش . گردد این روش بیان می
  .شود آورده می ششم

  نگاري چارچوب کلی نهان -2
اي و نیز پیشرفت اینترنت  افزارهاي رایانه نرم امروزه وجود

اي  هاي چند رسانه و گسترش دامنه استفاده از سیستم
هاي غیر  برداري  ل، ایجاد تغییر در محصوالت و کپیدیجیتا
در  .ه استپذیر کرد اسناد اصلی را به سادگی امکانمجاز 

ابداع شده  نگاري جدیدي به نام نهان  هاي اخیر روش سال
این روش مخفی کردن اطالعات  هاي که یکی از کاربرداست، 

اي که فقط افراد  به گونه. باشد در سیگنال دیجیتال می
ذیصالح با داشتن کلید رمز توانایی دسترسی به این 

  .اطالعات را دارند
هاي  همانند سایر علوم، مخفی سازي اطالعات از روش 

تصاویر  نگاري در ابتدا و با هدف انجام نهان. آغاز گردیدساده 
نگاره در  روشی تعریف شد که بر مبناي آن اطالعات نهان

قرار داده  داده دیجیتالترین بیت اطالعات  ارزش کم
این روش به راحتی قابل استفاده بود و براي . ]1[شد می

همچنین حجم قابل . پیاده سازي به زمان زیادي نیاز نداشت
 8وان نمونه به عن .توجهی از اطالعات قابل جاسازي بود

در تصویري خاکستري به  توانست کیلوبایت اطالعات می
از شده   روش بیان. پیکسل ذخیره شود 260در  260ابعاد 

زیرا تغییر . نظر محسوس نبودن اطالعات نیز بسیار قوي بود
اما اشکال  .کرد نامحسوسی در شفافیت تصویر ایجاد می

 با ایجاد شدن. بزرگی براي این روش وجود داشت
نگاره  کوچکترین تغییر در تصویر، بخش اعظم اطالعات نهان

   ]2[.بنابر این از امنیت کافی برخوردار نبود. شد تخریب می
هاي جدیدتري مثل الگوریتم  هاي بعد راهکار در سال

 ،]4[محاسبات فراکتالی ،]3[مبتنی بر طیف گسترده
تبدیل  ،]5و6[هایی بر پایه تبدیالت کسینوسی روش
] 12[هاي ترکیبی و روش] 8-11[تبدیل موجک ،]7[فوریه

هایی  در حال حاظر دانشمندان در مورد روش .مطرح شد
انسان و شنیداري کنند که بر پایه سیستم بینایی  تحقیق می
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زمان ،سیگنال اصلی همزمان با حفظ کیفیت  تاطراحی شده 
  .]9[نگاره به حداقل برسد استخراج نهان و محاسبات

نگاري روند و عملیاتی  نهانشد،  طور که گفته  همان
نگاره به عنوان  اي تحت عنوان نهان است که طی آن داده

شود به نحوي که  به داخل شیء پوشانه اضافه میضمیمه 
نگاره  نهان .تغییر محسوسی در کیفیت پوشانه ایجاد نگردد

تواند  شیء پوشانه می. تواند ردیابی و یا استخراج شود یم
  .یا ویدئو باشدمتن، صوت، تصویر و 

  .]13[نگاري شامل سه بخش است در حالت کلی نهان
  نگاره نهانتولید  1
  الگوریتم الحاق 2
  ریتم ردیابی یا استخراج الگو 3

 نگاره نهانتولید  -2-1

نگاره اطالعاتی است که مایل به مخفی کردن آن  نهان
در اکثر مواقع اطالعات را به صورت رشته باینري . باشیم می

در این . کنند با توزیع شبه تصادفی رمز می از صفر و یک
با اضافه کردن اطالعات به سیگنال اصلی تغییر  حالت

به عالوه در صورت . شود آن ایجاد میکمتري در کیفیت 
نگاره، هنوز  یابی نهان فاش شدن الگوریتم الحاق و باز

  .]13[باشد نگاره قابل استفاده نمی اطالعات نهان

  مرحله رمزگذاري -2-2
و  Sرا با  نگاره نهان ،Iاصلی را با سیگنال یم فرض کن

تابع   E.دهیم نشان می ’Iنگاري شده را نیز با  نهان سیگنال
و  I سیگنال رمزگذاري، ي تابعها ورودي. رمزگذاري است

 سیگنالیک  ،این تابع 1ه مطابق رابط .است S نگاره نهان
  .]13[سازد نگاري شده است را می نهان سیگنالکه  ’Iجدید 
)1(                                          '),( ISIE   
  .دهد می مرحله رمزگذاري را نشان  1شکل 

  ]13[اري ذرمزگ: 1شکل 

  گشایی مرحله رمز -2-3
 سیگنالاین . گیرد را می J سیگنال Dتابع رمزگشاي 
ممکن است یک  یانگاري شده باشد  ممکن است نهان

را بازسازي  S نگاره نهانتا  داریمتصمیم . عادي باشد سیگنال
   .]13[یمکن

)2(                                         '),( SJID                           
 به وسیله  ’Sاستخراج شده  دادهنگاري،  براي ارزیابی نهان

نگاره  شباهت نهانخروجی این تابع شود  می بررسی Cتابع 
  .دهد نگاره اصلی را نشان می هاناستخراج شده با ن

 

  ]13[گشایی رمز :2شکل 
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  ]13[گر مقایسه :3شکل 
روش مدوالسیون اندیس کوانتیزاسیون  -3

)QIM(  
ي گوناگون ها سیگنال نگاري نهاني مختلفی براي ها روش

مدوالسیون اندیس ها،  روش کارآمدترینیکی از . وجود دارد
 بار خستینن براي روشاین  .است (QIM)کوانتیزاسیون 

 ازآقاي دانگ و همکاران  .شد ارائه Chen-Wornellتوسط 
که مقاومت نسبتا  استفاده کردند در حوزه فاز QIM روش 

پس  .]14[ هاي رایج سیگنال داشت خوبی نسبت به تخریب
تغییراتی در ، )lattice( اي شبکه از آن با استفاده از ساختار

 روش سپس .]15[ایجاد شد QIMنحوه استفاده از روش 
هر فریم گفتار به دو باند  ي ارائه شد که بر مبناي آنجدید

فرکانسی مناسب تقسیم شده و اطالعات مربوط به هر باند 
در اخیرا نیز . ]16[ شد میبا گام کوآنتیزاسیون جداگانه کد 

نیز روش حوزه تبدیل موجک و تبدیل کسینوسی گسسته 
QIM 5و4[ به کار گرفته شده است[.  

 به توجه با اصلی سیگنال، QIMکلی در روش به طور 

 کوانتیزه کوانتیزرها بیشتري تعداد یا دو با الگو اطالعات

  .دارند را خود خاص اندیس کوانتیزرها از کدام هر . شود می
)3(                                 ( , ) ( )ms x m Q x  

ال بایست در سیگن می، اطالعاتی است که m 3در رابطه 
نیز رابطه کوانتیزه کننده است که  Qm(x). نهان شود

، کوانتیزه mسیگنال اصلی را با توجه به اطالعات نهان نگاره 
   ].١٧[ کند می

 دودویی صورت به الگو سیگنال که حالتی در مثال براي
. شود می کردن استفاده کوانتیزه براي سطح دو از باشد

 بیت ي دهنده نشان فرد سطوح شوتده روي کوانتیزه مقادیر
 ي دهنده نشان زوج سطوح روي شده مقادیر کوانتیزه و یک
 آشکار و سازي نهان بخش بعد در]. 17[باشند می صفر بیت

 Ditherبا استفاده از روشی به نام  QIMبه وسیله سازي 
Modulation (DM)  شود میتوضیح داده.  

 QIMبه روش مرحله رمزگزاري   -3-1

. شود میتفکیک  Lی با طول های سیگنال گفتار به فریم
پس از . شود میسپس از هرفریم تبدیل فوریه گسسته گرفته 

آن دامنه ضرایب فوریه محاسبه شده و فرآیند کوآنتیزاسیون 
  :گیرد میبر اساس نوع اطالعات به صورت زیر صورت 

وسیله فریم به هر براي سطح صفر، دامنه ضرایب فوریه 
  .شود میکد   4رابطه 

)4       (         ( ) ( ( ) / )n i n iS round S      

وسیله رابطه فریم به هر براي سطح یک، دامنه ضرایب فوریه 
  .شود میکد  5
)5(( ) ( ( ) / 0.5) / 2n i n iS round S       

سپس عکس تبدیل فوریه از ضرایب کوآنتیزه شده گرفته 
ها سیگنال گفتار  شود و با کنارهم قرار دادن فریم می

  .شود مینهانگاري شده، بازسازي 

  آشکارسازي   -3-2
با پنهان کردن صفر  S1(wi)و  S0(wi)در آشکارساز دو بردار 

 نگاري شده در سیگنال نهانو یک  iŜ w دست، به 

  کدام هر اقلیدسی فاصله  بردار، دو محاسبه از پس .آیند می
 مقایسه با سازي آشکار .شود محاسبه می دریافتی بردار با

 با بردار اندیس و شود می انجام آمده دست به يها فاصله

 در .باشد می شده نهان بیت ي نشان دهنده کمتر ي فاصله

بیت  یک اصلی سیگنال از نمونه هر در ساز نهان که حالتی
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 نمایش 6 رابطه با توان می را سازي آشکار باشد، کرده نهان

  .]17[داد

)6                   (     2

{0,1}

ˆm = argmin S Sk
k

  



  

نمونه از سیگنال اصلی قرار  Lاگر نهان ساز هر بیت را در 
ي مجموع  داده باشد، معیار تشخیص بیت نهان شده مقیاسه

و  S1(wi)و  S0(wi)هاي  نمونه از بردار Lفاصله اقلیدسی 
ي نحوه  نشان دهنده 7رابطه . باشد بردار دریافتی می

  .]17[باشد میتشخیص بیت نهان شده 

)7          ( 

    2

{0,1} ( 1) 1

ˆm̂ arg min S S  ,

                                          p=1,2,...,N/L

L

k
k p L

p p



   

   

 داده گفتارينگاري نام بیمار در  نهان -4

حفظ کیفیت سیگنال نگاري  یکی از مسائل مهم در نهان
این مسئله به طور خاص . باشد اصلی بعد از عملیات درج می

هاي  زیرا داده. گیرد در کار ما اهمیتی مضاعف به خود می
بعدي و به  هاي ثبت شده از گفتار بیمار جهت پردازش

منظور تشخیص بیماري و کنترل روند درمان  استفاده 
نماییم باید کمترین  بنابراین روشی که اتخاذ می. خواهد شد

لذا در اولین اقدام . تغییرات را در کیفیت گفتار ایجاد کند
  .نماییم زیرباند بهینه را جهت درج اطالعات مشخص می

  تعیین زیر باند بهینه -4-1
فتار گوش انسان نسبت مستقیم با اندازه گیري گام گ

مقیاس بارك فرکانس فیزیکی را . فرکانس فیزیکی صدا ندارد
در مقیاس بارك پهناي باندهاي . برد میبه فرکانس بارك 

که این مورد با غشا پایه گوش انسان .بحرانی برابر هستند
  .مطابق است

غشا پایه حلزون گوش کارکرد انتخاب فرکانس و تنظیم 
 کیلوهرتز 16تا  هرتز 20باند فرکانسی از . دفرکانس دار

 نیداري تقسیمي شها باند بر اساس ویژگیزیر 24تواند به  می

 در ادراك سامانه شنیداري انسان، توان گفت، می. شود
فرکانس گفتار ارتباط نگاشت غیر خطی با فرکانس واقعی 

زیرباند بارك را در نظر گرفتیم  18در این تحقیق ما .  .دارد
محدوده فرکانسی  1در جدول  .باند بهینه را معین نماییمتا 
  .]18[ شده است مشخصباند  زیر هر

  
  

   ]14[فیلتر مقیاس بارك 18محدوده فرکانسی : 1جدول 

  
  

مقدار تغییر کیفیت ناشی از  ،براي یافتن زیر باند بهینه
گفتار ارزیابی   با استفاده از معیار ادراکی عملیات درج را در 

  .در نهایت زیرباند اول را برگزیدیم کردیم و

 نگاره درج نهان -4-2

نمونه مجموعه دادگان بیماران  20براي انجام این تحقیق از 
نرخ نمونه برداري هر سیگنال . استفاده شد KAYگفتاري 
بیت کوآنتیزه  16کیلو هرتز بوده و هر نمونه با  16گفتار، 

  .شده است
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. کردیمست انتخاب نام بیماران را به طور تصادفی از یک لی
ابتدا نام و نام خانوادگی بیماران را به صورت یک رشته از 

سپس کد اسکی هر . حروف به دنبال هم تفکیک نمودیم
با استفاده . حرف را به جاي حروف اسامی جایگزین نمودیم

هاي حاصل از  از یک تابع تصادفی با هسته مشخص، بیت
تبدیل  m زهاي اسکی را به صورت یک رشته شبه نوی کد

  .نمودیم
بیتی تقسیم  128هاي  سیگنال گفتار هر بیمار را به فریم

فریم سیگنال گفتار  هر  ابتدا تبدیل فوریه گسسته از. کردیم
هاي فرکانسی بارك تقسیم  ، سپس به زیر باندگرفتیم
همان گونه که گفته شد در زیر باند اول بارك . نمودیم

 نگاري نهانر باند اول سپس زی. دادیمانجام  را نگاري نهان
دادیم و عکس دیگر قرار  هاي باقیماندهشده کنار  زیر باند

بازسازي  شده را نگاري نهانسیگنال . تبدیل فوریه گرفتیم
و براي بررسی کیفیت شنیدن سیگنال از معیار  کردیم

اگر معیار  .نمودیماستفاده   (PESQ)کیفیت ادراکی گفتار
PESQ  یر گام کوآنتیزاسیون نبود، با تغی 4مساوي با( ) 

 4کیفیت سیگنال را به مراحل قبل را تکرار نمودیم تا 
  . نماییمنزدیک 

4PESQ 

0.5 
2


(.)

  
  نمایش بلوك دیاگرام فرآیند نهان سازي -4شکل 

  آشکارسازي -4-3
نگاري شده را به  سیگنال گفتار نهانبراي آشکارسازي، ابتدا 

تبدیل فوریه از هر . بیتی تقسیم بندي کردیم 128هاي  مفری
، زیر باند اول انتخاب شده و با مخفی یمفریم سیگنال گرفت

را  S1و  S0کردن صفر و یک در زیر باند اول به ترتیب 
)داده نهان شده هر بیت  Ŝو با مقایسه با ساختیم m̂ را  (
سپس با همان هسته تابع تصادفی در مرحله . آوردیمبدست 

نگاره را به شکل اولیه درآوردیم و  هاي نهان درج، ترتیب بیت
به نام ي اسکی استخراج شده، حروف مربوط با توجه به کدها

، نمایش فرآیند 5شکل . بیماران را بازیابی کردیم
  .دهد میآشکارسازي انجام شده را نشان 

0.5 
2


(.)

(.)

  
  نمایش بلوك دیاگرام فرآیند آشکار سازي - 5شکل 

  نتایج شبیه سازي -5
بر روي  MATLABروش خود را با استفاده از نرم افزار 

بیت در  125 نگاري نهان، نرخ . نمودیم اجرا KAY دادگان
بیت  8از آنجا که هر کد اسکی  .به دست آمدهر ثانیه 

. شد  حرف نهان 15گفتار  باشد، در یک ثانیه از سیگنال می
و بدون  در مرحله آشکار سازي تمامی حروف به درستی

براي تعیین مقاومت روش ارائه شده،  .استخراج گردید خطا 
. هاي رایج سیگنال را مورد بررسی قرار دادیم اثر تخریب

سازي سیگنال  فشرده: مورد بررسی ما عبارتند ازهاي  تخریب
کیلو بیت بر  40و  48، 56، 64هاي  نگاري شده با نرخ نهان
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بیت به  16نگاري شده از  ثانیه، کوانیزه کردن سیگنال نهان
سیگنال  دسیبل به 20بیت، افزایش نویز سفید گاوسی  8

تغییر نرخ نمونه برداري سیگنال  شده، نگاري نهان
فیلتر باال گذر گذر از ،  8به  6و از  6به  8نگاري شده از  نهان

فیلتر پایین گذر با  گذر از  هرتز، 50با فرکانس قطع 
  .کیلوهرتز 2فرکانس قطع 

نشان  2در جدول  نمونه 20نتایج بدست آمده بر میانگین 
نتایج نشان شود،  طور که مشاهده می همان .داده شده است

که خطاي سیگنال تخریب شده بسیار جزئی  دهد می
  .باشد می
  

هاي  تخریببررسی مقاومت روش ارائه شده در برابر  - 2جدول 
 رایج

احتمال خطاي 
 %)BER(بیت

 حمله

0 MP3   64Kbps 

0 MP3   56Kbps 

0 MP3   48Kbps 

0 MP3   40Kbps 

 8/  16کوانتیزاسیون  0.3

 دسی بل 20نویز  0

تغییر نرخ نمونه برداري  1.8
8/6/8 

 فیلتر باالگذر ٠.٢

 فیلتر پایین گذر ٠
 
 

  گیري نتیجه -6
در این مقاله روشی ارائه شد که بر اساس آن نام بیمار 

در این حالت . گردد مخفی می گفتاري در سیگنال گفتارش 

ح که از کلید رمز اطالع دارند توانایی صال تنها افراد ذي
بنابراین در صورت دسترسی افراد . استخراخ نام وي را دارند

، مخفی ماندن ثبت شده هاي گفتاري غیر مجاز به سیگنال
باشد حفظ  هویت بیماران که یکی از حقوق اساسی بیمار می

اند بهینه در حوزه نگاري با انتخاب زیرب فرآیند نهان. گردد می
نتایج نشان داد که . انجام شد QIM رك و به روشبا

موجب شد ضمن اینکه برگزیدن زیر باند بهینه باند اول 
، کیفیت سیگنال گفتار بیمار تغییر محسوسی نداشته باشد

ت خوبی داشته گنال مقاومهاي رایج سی در مقابل تخریب
کردن نام بیمار در سیگنال گفتارش با  بنابراین نهان. باشد
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