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Abstract- As an important security technology, recently quantum watermarking attracted wide research
attention. Up to now, several methods have been proposed for quantum image watermarking, while there are a
few achievements in the domain of quantum audio watermarking. This study presents two quantum audio
watermarking schemes, with the aim of improving robustness. The first scheme embeds a watermark qubit into
odd number of qubits of host audio, and employs majority-voting policy to extract the correct watermark qubit.
In the second proposed scheme, k audio samples are grouped as a frame, which holds one qubit of watermark.
In order to embed a qubit into a frame, parameter r, which is sum of frame amplitudes, is calculated in module
2k. The amplitudes are then adjusted to set parameter r in the median of two ranges, [0, 2k-1-1], and [2k-1, 2k-1]
to represent embedding |0⟩ or |1⟩. The parameter r is recalculated in extracting phase, and based on belonging
to a range, the extracted qubit is determined. For every procedure of the proposed schemes, the quantum circuit
and complexity analysis are presented. The circuit complexity of both proposed schemes is linear.
Experimental results show that the proposed schemes offer promising trade-offs in terms of robustness and
transparency.
Keywords- Quantum Audio Watermarking, Signal Processing, Quantum Signal Processing, Quantum
Computation, Robustness, Time Domain.
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چکیده -اخیرا نهاننگاري کوانتومي به عنوان يک مبحث امنیتي مهم توجه پژوهشگران زيادي را به خود جلب کررده ا ترتت تراکنون
روشهاي زيادي براي نهاننگاري تصاوير کوانتومي پیشنهاد شده اتت ولي دتتاوردهاي انگشتشماري در حوزه ن هرانن گراري صرو
کوانتومي به چشم ميخوردت اين مقاله دو رويکرد نهاننگاري صو کوانتومي را با هدف بهبود مقاومت ارائه ميدهدت روي کررد اول يرک
کیوبیت نهاننگاره را در تعداد فردي از نمونههاي صوتي تیگنال میزبان جايگذاري کرده و برا ا ترتداده از روش راي گ یرري اکرر يرت
کیوبیت صحیح را اتتخراج ميکندت در رويکرد پیشنهادي دوم تعداد  kنمونه صوتي از تیگنال میزبان به عنوان يک قاب گروه ب نردي
ميشوند که حامل يک کیوبیت از نهاننگاره خواهند شدت به منظور جايگذاري يک کیوبیت مجموع دامنه نمونههاي صو در پیمانه 2k
محاتبه ميشود ( )rو با افزايش يا کاهش جزئي مقدار دامنه نمونهها مقدار  rدر مرکز يکي از دتتههاي ] [0,2k-1-1و ] [2k-1,2k-1بره
ترتیب براي درج کیوبیت ⟩ |0يا ⟩ |1تنظیم ميگرددت در زمان اتتخراج مقدار  rمجددا محاتبه شده و با توجه به اينکه در کدام يک از
دتتههاي مذکور قرار ميگیرد کیوبیت اتتخراج شده مشخص خواهد شدت براي هرکدام از رويکردهاي پیشنهادي مردار کوان ترومي و
تحلیل پیچیدگي ارائه شده اتتت پیچیدگي مداري هر دو رويکرد ارائه شده خطي اتتت نتايج شبیه تازي نشان ميدهد که روي کررد-
هاي ارائه شده مصالحه قابل قبولي بین مقاومت شدافیت و ظرفیت ارائه ميدهندت
واژههاي کلیدي :نهاننگاری صوت کوانتومی ،پردازش سیگنال کوانتومی ،محاسبات کوانتومی ،مقاومت ،حوزه زمان

 -1مقدمه
در اوایل دهه  ،1980بنیاف نشان داد که میتوان یک مدل
مکانیک کوانتومی میکروسکوپی از کامپیوترهایی ساخت که با
ماشین تورینگ نمایش داده میشوند[ .]1دو سال بعد ،فینمان
یک مدل محاسباتی جدید بهنام کامپیوترهای کوانتومی ارائه داد.
کامپیوترهای کوانتومی در واقع ماشینهای فیزیکی هستند که
میتوانند حالتهای ورودی را بپذیرند که بیانگر یک برهمنهی1
منطقی از چندین ورودی مختلف است و آنها را به یک برهمنهی
متناظر بهعنوان خروجی تبدیل میکنند .محاسبات که دنبالهای از
تبدیالت واحد 2است بهطور همزمان روی هر مولفه برهمنهی تاثیر

میگذارد که این امر منجر به پردازش داده موازی عظیم خواهد
شد .درحالی که موازیسازی در کامپیوترهای کالسیک نیازمند
سختافزار اضافی است ،در کامپیوترهای کوانتومی ،فقط با یک
قطعه سختافزار انجام میشود .این قابلیت ،کامپیوترهای کوانتومی
را قادر میسازد تا برخی از مسائل را که روی کامپیوترهای
کالسیک رامنشدنی محسوب میشوند ،به صورت بهینه حل
کنند[.]2
در سالهای اخیر ،رسانههای دیجیتال مانند متن ،تصویر ،ویدئو و
صوت با نمایشهای گوناگون در محاسبات کوانتومی و شبکههای
کوانتومی توسعه پیدا کردهاند .اولین نمایش تصاویر کوانتومی،
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شبکه کیوبیت ]3[3بود .این نمایش یک حالت کوانتومی است که از لین یک طرح نهاننگاری برای تصاویر کوانتومی بر اساس بیت کم
امواج الکترومغناطیس تکرنگ از طریق ماشینها و موقعیتهای ارزش ( )LSB16ارائه کردند[ .]16در این طرح فقط مالک کپیرایت
ویژه بهدست میآید .نگاشت پیکسلها به کِت حقیقی 4فضای که کلید خصوصی را در دست داشت میتوانست اطالعات
هیبلرت 5توسط التور پیشنهاد شد[ .]4نمایش انعطافپذیر تصاویر نهاننگاری شده را به کمک مدارهای کوانتومی الگوریتمهای
کوانتومی ( )FRQI6که به صورت گسترده ای استفاده میشود ،جایگذاری و استخراج به دست آورد .در سال  ،2016حیدری و
اطالعات رنگ و موقعیت یک تصویر را در یک حالت کوانتومی همکاران یک طرح نهاننگاری بر اساس بیت کم ارزش ارائه دادند
تجمیع میکند[ .]5با تکیه بر  ،FRQIیک نمایش چندکاناله برای که در آن با استفاده از کلید خصوص که توسط مالک حق کپی
تصاویر کوانتومی ) (MCRQI7با استفاده از فضای رنگ  RGBαارائه میشد ،یک تصویر سیاه و سفید در یک تصویر مقیاس
توسط سان و همکاران پیشنهاد شد[ .]6یک نمایش نوین بهبود خاکستری17جایگذاری میگردید[ .]17جیانگ و همکاران دو
یافته کوانتومی برای تصاویر دیجیتال ( )NEQR8توسط ژانگ و الگوریتم پنهاننگاری کور مبتنی بر بیت کمارزش برای تصاویر
همکاران ارائه شد که از دنباله دودویی برای نمایش سطح کوانتومی ارائه دادند[ .]18در سال  ،2017حیدری و همکاران یک
رویکرد نهاننگاری تصویر پیشنهاد دادند که از تبدیل موجک
خاکستری استفاده میکند[.]7
سانگ و همکاران نمایش کوانتومی نوینی برای تصاویر دیجیتال کوانتومی استفاده میکرد[.]19
رنگی ) (NCQI9پیشنهاد کردند که از سه دنباله دودویی برای با مرور ادبیات موجود مشخص میشود که اکثر دستاوردهای قبلی
کانالهای  RGBاستفاده میکند تا مقادیر رنگ پیکسلها را روی محافظت از حق کپی برای تصاویر کوانتومی است .در
نمایش دهد[ .]8در سال  ،2015وانگ یک نمایش کوانتومی موثر خصوص نهاننگاری صوت کوانتومی که یک رسانه مهم دیگر است،
برای صوت دیجیتال ارائه داد .نمایش کوانتومی صوت دیجیتال مقاالت اندکی تا کنون به چشم میخورد.
( )QRDA10از دو دنباله کیوبیتی درهم تنیده 11برای ذخیره در سال  ،2017چن و همکاران دو پروتکل پنهاننگاری صوت
اطالعات دامنه و زمان استفاده میکند و تمام صوت دیجیتال را در کوانتومی ارائه دادند که بیت کم ارزش سیگنال صوتی کوانتومی
برهمنهی دو دنباله کیوبیتی نگهداری میکند[ .]9در سال  ،2017میزبان را دستکاری میکردند .سیگنالهای صوت کوانتومی میزبان
یان و همکاران یک نمایش انعطاف پذیر برای صوت کوانتومی در نمایش  FRQAبودند[ .]20پروتکل پنهان نگاری اول در واقع
( )FRQA12پیشنهاد دادند که از سیستم مکمل دو برای نمایش ذخیره کیوبیتهای پیام در کیوبیت کمارزش است که اگرچه از
لحاظ شفافیت بهخوبی عمل میکند ،مقاومت بسیار پایینی در
دامنه سیگنال استفاده میکند[.]10
با توسعه چندرسانهای در محاسبات کوانتومی و شبکههای مقابل نویز دارد .پروتکل دوم مربوط به ذخیره کیوبیتهای پیام در
کوانتومی ،امنیت رسانههای دیجیتال به مسئلهای پراهمیت تبدیل کیوبیتهای الیههای باالتر است .در این پروتکل با حرکت بهسمت
شد .در دهههای اخیر فناوریهای مختلفی برای حفاظت از الیههای باالتر مقاومت افزایش یافته و شفافیت کاهش مییابد .در
اطالعات پا به عرصه گذاشته اند .نهاننگاری کوانتومی به عنوان سال  ،2018کیو و همکاران الگوریتم نهاننگاری صوتی کوانتومی
یک فناوری امنیت اطالعات کوانتومی مهم ،گونهای فناوری برای بهبود یافته ای با تغییر بیت کم ارزش ارائه دادند .در این الگوریتم
حفاظت از حق کپی است که با جایگذاری سیگنال نامحسوس به منظور افزایش مقاومت ،دو بیت کمارزش دامنه بر اساس یک
حاوی اطالعات شناسهای رسانه در سیگنالهای حامل چند رسانه -منطق ارائه شده تغییر میکرد[ .]11باوجود تالش برای افزایش
مقاومت در این روش ،فاز استخراج نهاننگاره بهگونهایست که در
ای کوانتومی گوناگون محقق میشود[.]11
در سال  ،2013ژانگ و همکاران یک راهبرد نهاننگاری برای صورت تغییر کیوبیت کمارزش نمونه سیگنال صوت ،در اثر عواملی
تصاویر مبتنی بر نمایش  FRQIارائه کردند[ .]12در همان سال مانند نویز ،کیوبیت نهان نگاره از بین خواهد رفت .مقاله مذکور
سونگ و همکاران یک طرح نهاننگاری تصویر بر مبنای تبدیل صرفا به نحوه جایگذاری داده در یک نمونه سیگنال اشاره کرده
موجک کوانتومی ( )QWT13پیشنهاد دادند[ .]13پس از آن سونگ است و مداری برای جایگذاری در تمام سیگنال ارائه ننموده است.
و همکاران یک طرح نهاننگاری پویا برای تصاویر بر اساس همچنین هر دو مقاله اخیر از ظرفیت موازیسازی که دستاورد
تبدیلهادامارد 14ارائه دادند[ .]14طرح ارائه شده کیفیت بصری مهم محاسبات کوانتومی است استفاده ننموده اند.
بهتر ،ظرفیت نهان نگاری باالتر و پیچیدگی کمتری داشت .در سال جایگذاری کیوبیتهای نهاننگاره در بیت کم ارزش نمونههای
 ،2015وانگ و همکاران یک روش نهاننگاری تصویر بر اساس صوتی دارای مزیت شفافیت و ظرفیت است ولی مقاومت پایینی
تبدیل کسینوسی کوانتومی ( )QCT15پیشنهاد کردند[ .]15وانگ و دارد .در این مطالعه به منظور افزایش مقاومت ،دو رویکرد ارائه
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شده است .رویکرد اول یک کیوبیت نهاننگاره را در تعداد فردی از
نمونهها ی صوتی سیگنال میزبان جایگذاری کرده و با استفاده از
روش رایگیری اکثریت ،کیوبیت صحیح را استخراج میکند .به
عنوان مثال در صورتی که سه نمونه صوتی برای جایگذاری یک
کیوبیت نهاننگاره استفاده شود ،در صورت تغییر یک نمونه (مثال
در اثر نویز کانال) ،کیوبیت صحیح نهاننگاره از طریق دو نمونه
دیگر قابل استخراج است .در رویکرد پیشنهادی دوم ،تعداد k
نمونه صوتی از سیگنال میزبان به عنوان یک قاب ،گروه بندی
میشوند که حامل یک کیوبیت از نهاننگاره خواهند شد .به منظور
جایگذاری یک کیوبیت ،مجموع دامنه نمونههای صوت در پیمانه
 2kمحاسبه میشود که آن را  rمینامیم .با افزایش یا کاهش مقدار
دامنه نمونهها ،مقدار  rرا در مرکز یکی از دستههای ] [0,2k-1-1و
] [2k-1,2k-1به ترتیب برای درج کیوبیت ⟩ |0یا ⟩ |1تنظیم
میکنیم .در زمان استخراج ،مجددا مقدار  rمحاسبه شده و با توجه
به اینکه در کدام یک از دستههای مذکور قرار میگیرد ،کیوبیت
استخراج شده مشخص میگردد .به عنوان مثال برای  ،k=3مجموع
دامنههای هر سه نمونه محاسبه میشوند و باقیمانده تقسیم آنها
بر عدد  23=8محاسبه میشود .از آنجایی که باقیمانده تقسیم هر
عدد بر  8عددی بین صفر تا  7است ،این بازه به دو دسته صفر تا
 3و  4تا  7تقسیم میشود .در زمان استخراج ،مجددا مجموع
دامنههای سه نمونه محاسبه شده و باقیمانده تقسیم آنها بر 8
محاسبه میشود ،این مقدار اگر در دسته اول (صفر تا  )3قرار
گرفت بیانگر کیوبیت نهاننگاره ⟩ |0است و در صورتی که در دسته
دوم ( 4تا  )7جای داشت بیانگر کیوبیت نهاننگاره ⟩ |1است .برای
افزایش مقاومت در زمان جایگذاری با افزایش یا کاهش مقدار
نمونهها به شکلی عمل میشود که مقدار محاسبه شده در مرکز
دسته مورد نظر قرار گیرد .قرار گرفتن مقدار محاسبه شده در
مرکز دسته درجهای از آزادی را به وجود میآورد که در صورت
تغییر مقدار دامنهها ،مقدار محاسبه شده کماکان در دسته مورد
نظر باقی بماند .با توجه به اینکه دستههای ذکر شده اعداد زوج
هستند و مرکز آنها یک عدد اعشاری است ،عددی به عنوان مرکز
انتخاب میشود که کمترین تغییرات در اندازه دامنهها را نیاز
داشته باشد.
ادامه این مقاله به صورت زیر تنظیم شده است :مفاهیم پایه مورد
نیاز در خصوص رویکردهای ارائه شده در بخش  2ارائه گردیده
است .در بخش  3به بیان روشهای نهاننگاری پیشنهادی پرداخته
شده است .تحلیل پیچیدگی مدارهای کوانتومی ارائه شده در
بخش  4و نتایج شبیه سازی و تحلیل آنها در بخش  5بیان شده
اند .مقاله با بخش جمع بندی و نتیجه گیری به پایان میرسد.

 -2مداهیم پايه
به منظور سازماندهی اطالعات پشتیبان کننده روشهای
پیشنهادی ،مفاهیم پایه مورد نیاز در این بخش ارائه میگردد.
 -1-2نمايش کوانتومي صو ديجیتال ()QRDA

نمایش کوانتومی صوت دیجیتال ( )QRDAاز دو دنباله کیوبیتی
درهمتنیده برای ذخیره سازی اطالعات دامنه و زمان استفاده
میکند و تمام سیگنال صوت دیجیتال را در برهم نهی این دو
دنباله کیوبیتی نگهداری میکند .هر دو دنباله کیوبیتی در پایه ⟩|0
و ⟩ |1هستند .بهمنظور نمایش سیگنال صوت دیجیتال
] A = [a0, a1, …, aL-1در  QRDAکه در آن  Lطول سیگنال
صوتی است و }،𝑎𝑖 ∈ {−2𝑞−1 , … , −1,0,1, … ,2𝑞−1 − 1
میبایست سیگنال به شکل } 𝑎𝑖 ∈ {0,1, … , 2𝑞 − 1برگردانده
شود .این انتقال تاثیری روی شکل موج سیگنال ندارد .نمایش
𝑞−2 𝑞−1
𝑇𝐷 𝑇𝐷 … 𝐷𝑇 = 𝐷𝑇0 𝐷𝑇1
 QRDAاز دنباله دودویی  qبیتی
برای کدگذاری مقدار دامنه  aTاستفاده میکند .بنابراین یک
سیگنال صوتی  QRDAمیتواند به شکل رابطه ( )1نوشته شود.
2𝑙 −1

()1

1

⟩𝑇|⨂⟩ 𝑇𝐷| ∑
√2𝑙 𝑇=0
}|𝑇⟩ = |𝑡0 𝑡1 … 𝑡𝑙−1 ⟩, 𝑡𝑖 ∈ {0,1
𝑞−2 𝑞−1
}|𝐷𝑇 ⟩ = |𝐷𝑇0 𝐷𝑇1 … 𝐷𝑇 𝐷𝑇 ⟩, 𝐷𝑇𝑖 ∈ {0,1
1
𝐿=1
⌉ 𝐿𝑔𝑜𝑙⌈{ = 𝑙
𝐿>1
2
= ⟩𝐴|

که در این رابطه ⟩𝑇| بیانگر اطالعات زمان و ⟩ 𝑇𝐷| مقدار کدگذاری
شده دودویی دامنه مربوط به زمان  Tمیباشد .در ،QRDA
اطالعات زمان  Tبا استفاده از  lکیوبیت نمایش داده میشود که
میتواند  2lنقطه زمانی را بیان کند .با این وجود ،فقط  Lنقطه
زمانی ابتدای سیگنال موثر هستند و  2l-Lنقطه زمانی انتهایی زائد
بوده که به دلیل ویژگی ذاتی محاسبات دودویی ایجاد شده اند.
این نقاط زمانی زائد در  QRDAبا مقدار دامنه ⟩ |0مقداردهی
میشوند.
 -2-2نمايش کوانتومي نوين بهبوديافته تصاوير ()NEQR

نمایش کوانتومی نوین بهبود یافته تصاویر ( )NEQRاز دو دنباله
کیوبیتی درهمتنیده برای ذخیره سازی اطالعات سطح خاکستری
و موقعیت استفاده میکند و تمام تصویر را در برهمنهی این دو
دنباله کیوبیتی نگهداری میکند .برای یک تصویر سطح خاکستری
𝑞−2 𝑞−1
0
𝑘
𝑥𝑦𝐶
𝑥𝑦𝐶 … 𝐶𝑦𝑥 𝐶𝑦𝑥 ,
با محدوده خاکستری  2qدنباله دودویی
مقدار سطح خاکستری ) f(y,xرا برای پیکسل متناظر ) (y,xمطابق
رابطه ( )2کدگذاری میکند.
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𝑞−1

()2
نمایش یک تصویر
میشود.

()3

𝑞−2

0
𝑘
𝑥𝑦𝐶 = )𝑥 𝑓(𝑦,
𝑥𝑦𝐶 … 𝐶𝑦𝑥 𝐶𝑦𝑥 ,
∈ [0,1],
𝑞
]𝑓(𝑦, 𝑥) ∈ [0, 2 − 1
 2n×2nدر فرم  NEQRبه صورت رابطه ( )3بیان
2𝑛−1 2𝑛 −1

1
⟩𝑥𝑦|⟩)𝑥 |𝐼⟩ = 𝑛 ∑ ∑ |𝑓(𝑦,
2
2𝑛−1 2𝑛 −1

𝑦=0 𝑥=0

1
𝑞−1
𝑖
𝑥𝑦𝐶| = 𝑛 ∑ ∑ ⨂𝑖=0
⟩𝑥𝑦|⟩
2
𝑦=0 𝑥=0

الف) مدار کوانتومي
 -3-2جمعکننده کوانتومي پیمانه 2n

جمعکننده کوانتومی یک تبدیل کوانتومی و یا مدار معادل آن
است که دو عدد  nکیوبیتی ⟩𝑎| و ⟩𝑏| را به عنوان ورودی دریافت
کرده و حاصل جمع آنها را در یک حالت کوانتومی نشان میدهد.
یک عدد مانند ⟩𝑎| به صورت حاصل ضرب مستقیم کیوبیتهای
آن تعریف میشود .به عنوان مثال عدد  6در مبنای  2به صورت
 110نوشته میشود و بارکردن یک رجیستر کوانتومی با این مقدار
با آماده سازی سه کیوبیت در حالت ⟩ |1⟩⨂|1⟩⨂|0انجام
میگردد .بنابراین منظور از عدد ⟩𝑎| شکل فشرده حاصلضرب
مستقیم ⟩  |𝑎𝑛 ⟩⨂|𝑎𝑛−1 ⟩⨂ … ⨂|𝑎1 ⟩⨂|𝑎0است که بیانگر یک
رجیستر کوانتومی با مقدار 𝑛𝑎 𝑛𝑎 = 20 𝑎0 + 21 𝑎1 + ⋯ + 2
میباشد .برای جمع دو عدد در پیمانه  2nکافیست  nبیت کمارزش
آن دو عدد را جمع کنیم .شکل  1یک جمعکننده پیمانه  8را
نشان می دهد که بر اساس طرح ارائه شده توسط ودرال و
همکاران[ ]2رسم شده است .این مدار از دو ماژول  Carryو Sum
استفاده میکند که در شکل  2نشان داده شدهاند .با افزایش تعداد
کیوبیتها میتوان به جمعکنندههای پیمانههای  16و  32و باالتر
دست یافت.

ب) بالک دياگرام
شکل  )1مدار کوانتومي جمعکننده پیمانه  8و بالک دياگرام آن براتاس

مرجع []2

الف) مدار کوانتومي Carry

ب) بالک دياگرام Carry

ج) مدار کوانتومي Sum

د) بالک دياگرام Sum

شکل  )2مدارهاي کوانتومي و بالک دياگرام  Carryو  Sumبر اتاس

مرجع []2

 -4-2افزاينده و کاهنده دودويي کوانتومي

دو مدار پایه مورد نیاز در اجرای الگوریتم جایگذاری روش
پیشنهادی دوم ،مدارهای افزاینده و کاهنده دودویی هستند .با
وجود اینکه میتوان به کمک یک جمعکننده دودویی ،عملیات
افزایش یا کاهش یک واحد را به درستی انجام داد ،ولی به جهت
افزایش کارایی و کاهش پیچیدگی مدار نهایی ،بهتر است از
مدارهای ویژه افزایش و کاهش یک واحدی استفاده کرد .شکل 3
مدارهای کوانتومی و بالک دیاگرام افزاینده و کاهنده را بر اساس
مرجع[ ]21نشان میدهد.
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الف) مدار کوانتومي افزاينده

ب) بالک دياگرام افزاينده

ارائه دو روش نهاننگاری صوتی کوانتومی بهبود یافته از نظر مقاومت ...............................................................................یوسفی نژاد و همکاران
⟩𝐼𝑊|

2𝑢 −1 2𝑣 −1

⟩𝑥𝑦|⟩)𝑥 ∑ ∑ |𝑓(𝑦,

()5

𝑦=0 𝑥=0
2𝑢 −1 2𝑣 −1

}∑ ∑ |𝑞𝑦𝑥 ⟩|𝑦𝑥⟩ , 𝑞𝑦𝑥 ∈ {0,1
𝑦=0 𝑥=0

ج) مدار کوانتومي کاهنده

د) بالک دياگرام کاهنده

شکل  )3مدار کوانتومي و بالک دياگرام افزاينده و کاهنده رتم شده
براتاس مرجع []21

افزایش یک واحد ابتدا با بررسی  n-1کیوبیت کمارزش (تمام
کیوبیتهای عدد بجز کیوبیت پرارزش) صورت میگیرد .در صورتی
که همه این کیوبیتها یک باشند ،پرارزشترین کیوبیت مکمل
میشود .در مرحل بعد اگر  n-2کیوبیت کمارزش یک باشند،
کیوبیت  n-2مکمل میشود .آخرین مرحله مکمل نمودن کیوبیت
کمارزش است که بدون شرط انجام میپذیرد .روال کاهش یک
واحد به طور مشابه با بررسی صفر بودن کیوبیتها انجام میپذیرد.

𝑣√2𝑢+
1
𝑣√2𝑢+

=
=

روال جایگذاری سیگنال میزبان را دریافت کرده و اطالعات
نهاننگاره را در مکانهای مناسب سیگنال مطابق روشهای
پیشنهادی جایگذاری میکند .روال استخراج سیگنال صوتی
نهاننگاری شده را دریافت کرده و تصویر نهاننگاره درهم را از آن
استخراج میکند .سپس به کمک روال معکوس درهم سازی تصویر
اصلی بازسازی میشود .در ادامه ،ابتدا بهارائه روش پیشنهادی
درهمسازی اشاره خواهد شد .سپس هر کدام از طرحهای
پیشنهادی ارائه میگردند.
تصویر نهاننگاره

روال درهم سازی

تصویر نهاننگاره درهم

 -3روشهاي پیشنهادي
در این مقاله دو رویکرد پیشنهادی برای نهاننگاری یک تصویر در
سیگنال صوتی بیان شده است .علت انتخاب تصویر به عنوان
نهاننگاره این است که عموما تولیدکنندگان اثر تمایل دارند
لوگوی خود را در اثر صوتی تصنیف شده به عنوان نماد حق کپی
قرار دهند .بااینوجود هر گونه دنباله کیوبیتی میتواند در
رویکردهای پیشنهادی جایگزین نهاننگاره تصویری شده و نیاز به
هیچگونه تغییری در رویکردهای پیشنهادی نیست.
هر دو رویکرد پیشنهادی از سیگنال صوتی کوانتومی ⟩𝐴| در
نمایش  QRDAبا تعداد  2lنمونه صوتی به عنوان سیگنال میزبان و
تصویر دودویی ⟩𝐼𝑊| با ابعاد  2u×2vبه عنوان نهاننگاره استفاده
میکنند .با توجه به فرضیات و بر اساس مرجع [ |𝐴⟩ ]9به صورت
رابطه ( )4تعریف میشود.
2𝑙 −1

()4

1

1

روال جایگذاری

سیگنال صوتی نهان
نگاری شده
الفت جايگذاري
سیگنال صوتی

روال استخراج

نهاننگاری شده

تصویر نهاننگاره درهم

روال عکس درهم سازی

⟩𝑇|⨂⟩ 𝑇𝐷| ∑
√2𝑙 𝑇=0
}|𝑇⟩ = |𝑡0 𝑡1 … 𝑡𝑙−1 ⟩, 𝑡𝑖 ∈ {0,1
𝑞−2 𝑞−1
}|𝐷𝑇 ⟩ = |𝐷𝑇0 𝐷𝑇1 … 𝐷𝑇 𝐷𝑇 ⟩, 𝐷𝑇𝑖 ∈ {0,1
= ⟩𝐴|

همچنین تصویر نهاننگاره ⟩𝐼𝑊| بر اساس فرض و مطابق مرجع
[ ]7به صورت رابطه ( )5قابل تعریف است.
طرح کلی جایگذاری و استخراج روشهای پیشنهادی در شکل 4
ارائه شده است .به منظور حذف ویژگیهای آماری تصویر
نهاننگاره و دشوارسازی تشخیص این تصویر ،پیش از درج
نهاننگاره در سیگنال صوتی ،تصویر درهمسازی میشود.

سیگنال صوتی میزبان

تصویر نهاننگاره
استخراج شده

بت اتتخراج
شکل  )4طرح کلي روشهاي پیشنهاديت الفت جايگذاري بت اتتخراج

 -1-3درهم تازي تصوير نهاننگاره

در رویکردهای پیشنهادی ابتدا تصویر نهاننگاره ⟩𝐼𝑊| درهمسازی
میشود .درهم سازی یک تصویر ،فرایند تبدیل تصویر معنیدار به
تصویر بیمعنی است .این علمیات ویژگیهای آماری تصویر را
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حذف میکند و در مبحث نهاننگاری آشکارسازی تصویر را دشوار
میکند .روشهای درهمسازی مختلفی تاکنون پیشنهاد شده است.
از آن جمله میتوان به الگوریتم مکعب روبیک[ ،]22روش درهم-
سازی بر اساس تبدیل آرنولد[ ،]23درهمسازی بر مبنای اعداد
فیبوناچی[ ،]24منحنی هیلبرت[ ]25و معمای سودوکو[ ]26اشاره
کرد .برخی از این روشهای درهمسازی به محاسبات کوانتومی
منتقل شده اند که میتوان به روشهای درهمسازی آرنولد و
فیبوناچی[ ]27و روش درهمسازی هیلبرت[ ]28اشاره کرد .تمام
روشهای یاد شده با تغییر موقعیت پیکسلها ،تصویر را درهم-
سازی میکنند و اکثر آنها نیاز به تصاویر با طول و عرض یکسان
دارند .در این مطالعه یک روش درهمسازی تصویر متفاوت پیشنهاد
شده است که با تغییر مقدار دودویی پیکسلها به جای تغییر
مختصات آنها عمل درهم سازی را انجام میدهد .شکل 5
الگوریتم روش درهمسازی پیشنهادی را نشان میدهد .این
الگوریتم به عنوان تابعی بر روی هر پیکسل از تصویر داده شده
عمل میکند که به صورت مختصات ) (x,yو مقدار دودویی آن )(q
تعریف شده است .در این روش پیشنهادی پیکسلها بر اساس سه
بیت کم ارزش مختصاتشان ) (x2x1x0 xor y2y1y0به هشت
گروه مختلف تقسیم میشوند .با توجه به اینکه یک پیکسل به
کدام گروه تعلق داشته باشد به کمک عملیات منطقی مانند
 XOR ،ANDو  NORعملیات متفاوتی روی آنها انجام میشود.
به منظور اجتناب از تشکیل الگوهای  8×8تکراری ،بلوکهای
مجاور با توجه به بیت مرتبه چهارم مختصات تغییر میکنند.
)procedure scramble (x,y,q
x=xu-1…x2x1x0
y=yv-1…y2y1y0
begin
m=x2x1x0
n=y2y1y0
)q=q xor (x3 xor y3
)switch (m xor n
case 0:q=q xor x0
case 1:q=q xor y0
)case 2:q=q xor (x0 and y0
)case 3:q=q xor (x0 nor y0
;case 4:q=q xor y1
;case 5:q=q xor y1
)case 6:q=q xor (x2 and y0
)case 7:q=q xor (x1 and y2
end
end procedure

شکل  )5الگوريتم درهم تازي تصوير پیشنهادي

مدار کوانتومی درهم سازی تصویر در شکل  6قابل مشاهده است.
ورودیهای مدار ⟩  |𝑦0 ⟩ … |𝑦3 ⟩ ،|𝑥0 ⟩ … |𝑥3و ⟩𝑞| و چهار کیوبیت
کمکی  |𝑎0 ⟩ … |𝑎3 ⟩.میباشند .کیوبیت کمکی ⟩ 𝑖𝑎| حاصل
⟩ 𝑖𝑦| 𝑅𝑂𝑋 ⟩ 𝑖𝑥| را نگهداری میکند و به عنوان کیوبیت کنترلی

برای انتخاب عملیات مناسب استفاده میگردد .شکل  7سه تصویر
نمونه و نتایج حاصل از اعمال الگوریتم درهمسازی پیشنهادی روی
آنها را نشان میدهد.

شکل  )6مدار کوانتومي درهم تازي تصوير

ب) لوگوي تمپاد

ج) دوربین

الف) لنا

د) لنا

هر) لوگوي تمپاد

و) دوربین

درهمتازي شده

درهمتازي شده

درهمتازي شده

شکل  )7ته تصوير نمونه و نتیجه اجراي درهمتازي روي آنها

از آنجایی که ساختار ذاتی تصویر دوبعدی است ،تصویر نهاننگاره
میبایست به معادل یکبعدی تبدیل شود تا از لحاظ تعداد ابعاد با
سیگنال صوت سازگار باشد .برای این تبدیل از نمایش رابطه ()6
استفاده میکنیم.
2𝑚 −1

⟩𝑗|⨂⟩ 𝑗𝑤| ∑
()6

𝑗=0

1
𝑚√2

= ⟩𝑤|

}|𝑗⟩ = |𝑗0 𝑗1 … 𝑗𝑚−1 ⟩, 𝑗𝑖 ∈ {0,1
}|𝑤𝑗 ⟩ ∈ {0,1
2u×2v=2u+v=2m

تعداد کل پیکسلهای تصویر نهاننگاره برابر با
میباشد .این  2mپیکسل در حالت کوانتومی ⟩𝑤| با استفاده از دو
دنباله کیوبیتی درهم تنیده ⟩ 𝑗𝑤| و ⟩𝑗| ذخیره میشوند که در
مجموع نیاز به  m+1کیوبیت دارد .در این نمایش |𝑗⟩ ،همانند
اندیس و ⟩ 𝑗𝑤| همانند مقدار (کیوبیتی که باید جایگذاری شود)
عمل میکنند .با توجه به ساختار ذخیره سازی حالت کوانتومی در
یک بردار ،مشخص می گردد که بردار ذخیره سازی تصویر NEQR
مطابق رابطه ( )5مشابه حالت کوانتومی پیشنهادی در رابطه ()6
میباشد که در آن ⟩ 𝑥𝑦𝑞| = ⟩ 𝑗𝑤| و ⟩𝑥𝑦| = ⟩𝑗| میباشد .بنابراین
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برای تبدیل تصویر به دنباله کیوبیتی ،عمال نیاز به هیچ مدار
کمکی نیست.
 -2-3تساويتنج

یک مدار کمکی برای مقایسه تساوی در روالهای جایگذاری و
استخراج نیاز است که در این بخش ارائه میگردد .علت عدم
استفاده از مدارهای کوانتومی موجود مقایسه گر کاهش پیچیدگی
مدار است .مدارهای کوانتومی موجود مقایسه گر ،کوچکتر یا
بزرگتر بودن را نیز چک میکنند که در روالهای مذکور به آنها
نیازی نیست .بنابراین با سادهسازی مدارهای کوانتومی مقایسهگر
میتوان به مدار کوانتومی تساویسنج دست یافت .شکل  8مدار
کوانتومی پیشنهادی تساویسنج و بالک دیاگرام آن را نشان
میدهد .ورودیهای مدار دو حالت کوانتومی ⟩𝐴| و ⟩𝐵| هستند که
بیانگر دو عدد  nبیتی میباشند .یک کیوبیت کمکی برای نگهداری
حاصل مقایسه نیز مورد نیاز میباشد .خروجیها ⟩𝐴| و ⟩𝐵| و ⟩𝑞𝑒|
میباشند که در حالت تساوی ⟩𝐴| و ⟩𝐵| مقدار ⟩𝑞𝑒| برابر ⟩ |1و در
حالت عدم تساوی ⟩ |0خواهد بود.

میشود .نمونه چهارم هر قاب دستنخورده باقی میماند .برای
پرهیز از جایگذاری مستقیم کیوبیت نهاننگاره در بیت کمارزش
سیگنال میزبان ،کیوبیت نهاننگاره با بیت سوم زمانXOR ،
میشود .به عبارت دیگر کیوبیتهای نهاننگاره ،قبل از جایگذاری
به طور یک در میان مکمل میشوند .روال کامل جایگذاری یک
کیوبیت در نمونه صوتی داده شده به شکل زیر است.
;>if (|t1t0>==|00>) then |DT0>=|wj> XOR |t2
;>if (|t1t0>==|01>) then |DT0>=|wj> XOR |t2
;>if (|t1t0>==|10>) then |DT0>=|wj> XOR |t2

که در آن ⟩ 𝑖𝑡| بیانگر iمین کیوبیت ⟩𝑇| و ⟩  |𝐷𝑇0بیانگر بیت کم-
ارزش نمونه صوتی جاری است .همچنین ⟩ 𝑗𝑤| کیوبیت نهاننگاره
میباشد که میبایست در سیگنال میزبان درج گردد .شکل  9مدار
کوانتومی جایگذاری یک کیوبیت نهاننگاره در سه نمونه صوتی و
بالک دیاگرام آن را نشان میدهد.

الف) مدار کوانتومي

الف) مدار کوانتومي

ب) بالک دياگرام
ب) بالک دياگرام

شکل  )9مدار کوانتومي جايگذاري يک کیوبیت در يک قاب از تیگنال

شکل  )8مدار کوانتومي پیشنهادي تساويتنج و بالک دياگرام آن

صوتي میزبان به روش پیشنهادي اول و بالک دياگرام آن

 -3-3رويکرد نهاننگاري صو کوانتومي پیشنهادي اول

در این رویکرد هر کیوبیت نهاننگاره در تعداد فردی نمونه صوتی
متوالی جایگذاری میشود .جایگذاری در بیت کمارزش هر نمونه
صوتی انجام میشود .طرح پیشنهادی با تعداد سه نمونه متوالی
ارائه میگردد که قابل تعمیم به تعداد نمونههای باالتر است .بدیهی
است در این روش افزایش تعداد نمونههایی که یک کیوبیت
نهاننگاره در آنها درج میشود باعث کاهش ظرفیت و افزایش
مقاومت میشود .به منظور کمینه کردن تعداد عملیات کوانتومی،
سیگنال صوتی به قابهایی شامل چهار نمونه صوتی تقسیم بندی

مدار کوانتومی کامل برای جایگذاری دنباله نهاننگاره در سیگنال
صوت کوانتومی بهروش پیشنهادی اول در شکل  10نشان داده
شده است .بالک تساویسنج قابهای صوت متناظر با کیوبیتهای
نهاننگاره را انتخاب میکند .این کار با مقایسه ⟩  |𝑡 𝑙−1 ⟩ … |𝑡 2با
⟩𝑗| انجام میشود .سه کیوبیت سمت راست مولفه زمان،
⟩  ،|𝑡 2 ⟩ … |𝑡 0کیوبیت کم ارزش نمونههای صوت ،|𝐷𝑡0 ⟩ ،و کیوبیت
نهاننگاره ،|𝑤𝑗 ⟩ ،وارد بالک درج یک کیوبیت در یک قاب میشوند
که این بالک ،پیشتر توضیح داده شد.
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الف) مدار کوانتومي
شکل  )10مدار کوانتومي جايگذاري دنباله نهاننگاره  2l-2کیوبیتي در
تیگنال صوتي میزبان با  2lنمونه به روش پیشنهادي اول

روال استخراج به این صورت است که ابتدا کیوبیت کمارزش
نمونههای صوتی اول ،دوم و سوم یک قاب داده شده استخراج
میشوند .اکثریت این سه کیوبیت محاسبه میشود و حاصل با
سومین کیوبیت کمارزش مولفه زمان  XORمیشود .منظور از
محاسبه اکثریت ،شمارش تعداد صفرها و یکها و انتخاب دادهای
است که فراوانی بیشتر را دارد .به عنوان مثل وجود دو یا سه داده
صفر به معنی اکثریت صفر است و وجود دو یا سه داده یک به
معنی اکثریت یک است .در تعداد داده فرد ،همیشه یکی از
دادههای صفر یا یک اکثریت را دارد و با هم برابر نمی شوند .علت
انتخاب تعداد فرد نمونه صوت نیز همین امر است .شکل  11مدار
کوانتومی استخراج یک کیوبیت نهاننگاره از قاب مفروض شامل
چهار نمونه صوتی و بالک دیاگرام آن را نشان میدهد.
پیش از شروع فرایند استخراج نیاز به تولید یک دنباله کیوبیتی
خالی به منظور نگهداری مقادیر استخراج شده نهاننگاره است.
برای تولید این دنباله ،ابتدا حالت کوانتومی  |𝜓⟩0را مطابق رابطه
( )7شامل  m+1کیوبیت صفر تولید میکنیم.
()7
|𝜓⟩0 = |0⟩⨂𝑚+1
18
سپس به کمک  mگیتهادامارد و یک گیت همانی مطابق رابطه
( )8تبدیل  Uرا ایجاد میکنیم.
𝑚⨂
𝐻⨂𝐼 = 𝑈
()8
تبدیل یکانی  Uمیتواند حالت کوانتومی  |𝜓⟩0را به حالت
کوانتومی ⟩ 𝑦𝑡𝑝𝑚𝑒𝑤| مورد نظر انتقال داده که همان دنباله
کیوبیتی خالی مورد نظر است.
همانگونه که در رابطه ( )9قابل مشاهده است حالت کوانتومی
بدست آمده از اعمال تبدیل  Uروی حالت کوانتومی  |𝜓⟩0کامال
مشابه رابطه ( )6میباشد که به جای ⟩ 𝑗𝑤|  |0⟩ ،قرار گرفته است.
()9

= 𝑚⨂)⟩|𝑤𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 ⟩ = 𝑈(|𝜓⟩0 ) = (𝐼|0⟩)⨂(𝐻|0
𝑚
𝑚
1
1
∑2 −1
∑2 −1
= ⟩𝑗| 𝑚 |0⟩⨂ 𝑗=0
⟩𝑗|⟩𝑚 𝑗=0 |0
√2

√2

ب) بالک دياگرام
شکل  )11مدار کوانتومي اتتخراج يک کیوبیت از يک قاب از تیگنال
صوتي میزبان به روش پیشنهادي اول و بالک ياگرام آن

مشابه فرایند جایگذاری ،روال استخراج کامل نیازمند یک
تساویسنج است تا قابهای سیگنال صوتی را با مکان متناظر در
دنباله خالی نهاننگاره تطبیق دهد .شکل  12مدار کوانتومی
استخراج کامل نهاننگاره از سیگنال صوت کوانتومی نهاننگاری
شده را نشان میدهد.

شکل  )12مدار کوانتومي اتتخراج دنباله نهاننگاره  2l-2کیوبیتي از
تیگنال صوتي نهاننگاري شده با  2lنمونه به روش پیشنهادي اول

 -4-3رويکرد نهاننگاري صو کوانتومي پیشنهادي دوم

در این رویکرد تعداد  kنمونه صوتی از سیگنال میزبان به عنوان
یک قاب ،گروهبندی میشوند که حامل یک کیوبیت از نهاننگاره
خواهند شد .به منظور جایگذاری یک کیوبیت ،مجموع دامنه
نمونههای صوت در پیمانه  2kمحاسبه میشود که آن را  rمینامیم.
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با افزایش یا کاهش یک واحدی مقدار دامنه نمونهها ،مقدار  rرا در
مرکز یکی از دستههای ] [0,2k-1-1و ] [2k-1,2k-1به ترتیب برای
درج کیوبیت ⟩ |0یا ⟩ |1تنظیم میکنیم .در زمان استخراج ،مقدار
 rمجددا محاسبه شده و با توجه به اینکه در کدام یک از دستههای
مذکور قرار میگیرد ،کیوبیت استخراج شده مشخص میگردد.
بهعنوان مثال برای  ،k=3مجموع دامنههای هر سه نمونه محاسبه
میشوند و باقیمانده تقسیم آنها بر عدد  23=8محاسبه میشود.
باقیمانده تقسیم هر عدد بر  8عددی بین صفر تا  7است .این بازه
به دو زیر بازه [3و ]0و [7و ]4تقسیم میشود .در زمان استخراج،
مجددا مقدار  rمحاسبه میشود و با توجه به اینکه در کدام زیر بازه
قرار میگیرد بیانگر کیوبیت نهاننگاره ⟩ |0یا ⟩ |1است .برای
افزایش مقاومت در زمان جایگذاری با افزایش یا کاهش مقدار
نمونهها به شکلی عمل میشود که مقدار محاسبه شده در مرکز
زیربازه مورد نظر قرار گیرد .قرار گرفتن مقدار محاسبه شده در
مرکز زیربازه درجهای از آزادی را به وجود میآورد که در صورت
تغییر مقدار دامنهها ،مقدار محاسبه شده کماکان در محدوده مورد
نظر باقی بماند .با توجه به اینکه مرکز زیربازههای ذکر شده یک
عدد اعشاری است ،عدد صحیحی به عنوان مرکز انتخاب میشود
که کمترین تغییرات در اندازه دامنهها را نیاز داشته باشد.
الگوریتمها و مدارهای کوانتومی ارائه شده در این بخش بر اساس
 k=3میباشند که به سادگی قابل تعمیم به مقادیر بزرگتر k
خواهند بود .شکل  13الگوریتم جایگذاری رویکرد پیشنهاد دوم را
نشان میدهد.
)procedure embed (w,D0,D1,D2
begin
r=(D0+D1+D2) mod 8
if (w==0) then
switch r
case 0:D0++
case 3:D0-case 4:D0--;D1-case 5:D0--;D1--;D2-case 6:D0++;D1++;D2++
case 7:D0++;D1++
end
if (w==1) then
switch r
case 0:D0--;D1-case 1:D0--;D1--;D2-case 2:D0++;D1++;D2++
case 3:D0++;D1++
case 4:D0++
case 7:D0-end
end procedure

شکل  )13الگوريتم جايگذاري روش نهاننگاري پیشنهادي دوم

مدار کوانتومی و بالک دیاگرام جایگذاری یک کیوبیت نهاننگاره
در یک قاب از سیگنال صوتی میزبان در شکل  14ارائه شده است.

کیوبیتهای دامنه نمونه صوتی ،|𝐷𝑇0 ⟩ … |𝐷𝑇𝑞−1 ⟩ ،دو کیوبیت
کمارزش مولفه زمان ،|𝑡 1 ⟩ … |𝑡 0 ⟩ ،و سه کیوبیت کمکی با مقدار
اولیه ⟩ |0به عنوان انباره ،19بههمراه کیوبیت نهاننگاره،|𝑤𝑗 ⟩ ،
ورودیهای مدار را تشکیل میدهند .به کمک دو کیوبیت کم
ارزش مولفه زمان ،شماره نمونه صوتی تشخیص داده میشود و هر
کدام از نمونههای اول تا چهارم به کمک جمعکننده پیمانه  ،8به
انباره اضافه میشوند .سپس با توجه به مقدار انباره که همان
پارامتر محاسبه شده  rمیباشد و مقدار کیوبیت نهاننگاره ،مطابق
الگوریتم جایگذاری ،نمونههای مورد نظر یک واحد کم یا زیاد
میشوند.

الف) مدار کوانتومي

ب) بالک دياگرام
شکل  )14مدار کوانتومي جايگذاري يک کیوبیت نهاننگاره در يک قاب
از تیگنال صوتي میزبان به روش پیشنهادي دوم و بالک دياگرام آن

مدار کوانتومی کامل برای جایگذاری دنباله نهاننگاره در سیگنال
صوت کوانتومی به روش پیشنهادی دوم در شکل  15نمایش داده
شده است .مشابه رویکرد پیشنهادی اول بالک تساویسنج
قابهای صوت متناظر با کیوبیتهای نهاننگاره را انتخاب میکند.
این کار با مقایسه ⟩  |𝑡 𝑙−1 ⟩ … |𝑡 2با ⟩𝑗| انجام میشود .دو کیوبیت
کم ارزش مولفه زمان ،|𝑡 1 ⟩ … |𝑡 0 ⟩ ،دنباله کیوبیتهای دامنه،
⟩  ،|𝐷𝑇0 ⟩ … |𝐷𝑇𝑞−1سه کیوبیت کمکی با مقدار اولیه ⟩ ،|0و کیوبیت
نهاننگاره ،|𝑤𝑗 ⟩ ،وارد بالک درج یک کیوبیت در یک قاب میشوند
و عمل جایگذاری صورت میپذیرد.
استخراج یک کیوبیت نهاننگاره از یک قاب چهار نمونه ای
مفروض ،پیچیدگی کمتری نسبت به جایگذاری دارد .همانگونه که
پ یشتر شرح داده شد ،ابتدا مجموع مقادیر چهار نمونه قاب داده
شده در پیمانه  8محاسبه میشود که حاصل یک عدد  3کیوبیتی
است .کیوبیت با ارزش این عدد مشخص میکند که در زیربازه
[3و ]0قرار دارد یا زیربازه [7و .]4بنابراین این کیوبیت به عنوان
داده استخراج شده لحاظ میگردد .شکل  16مدار کوانتومی
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استخراج یک کیوبیت از یک قاب چهارنمونه ای و بالک دیاگرام
آن را نشان میدهد .شکل  17روال کامل استخراج را به صورت
مدار کوانتومی نشان میدهد که مشابه مدار جایگذاری کامل است.

 -5-3بازتازي تصوير اتتخراج شده درهم

تصویری که در دو روش پیشنهادی استخراج شده است ،تصویر
درهم سازی شده است که باید به حالت اصلی خود برگردد .با توجه
به اینکه تمام عملیات درهم سازی تصویر شامل  XORمیباشد و
به دلیل متقارن بودن عمل  ،XORدر صورت اعمال مجدد
الگوریتم درهمسازی روی تصویر درهم ،تصویر اصلی به دست
میآید .بنابراین نیازی به تعریف روال جدید برای بازسازی تصویر
نمی باشد.
 -4تحلیل پیچیدگي مدار

شکل  )15مدار کوانتومي درج دنباله نهاننگاره  2l-2کیوبیتي در تیگنال
صوتي نهاننگاري شده با  2lنمونه به روش پیشنهادي دوم

الف) مدار کوانتومی

ب) بالک دیاگرام

شکل  )16مدار کوانتومي و بالک دياگرام اتتخراج يک کیوبیت
نهاننگاره از يک قاب چهارنمونه اي مدروض

شکل  )17مدار کوانتومي اتتخراج دنباله نهاننگاره  2l-2کیوبیتي از
تیگنال صوتي نهاننگاري شده با  2lنمونه به روش پیشنهادي دوم

پیچیدگی یک مدار کوانتومی میزان رشد مدار با افزایش تعداد
ورودیها می باشد که وابسته به اجزای سازنده مدار است .همچنین
پیچیدگی مدار وابسته به این است که چه گیتهایی به عنوان
گیت پایه در نظر گرفته شود.
در این مقاله عملگرهای یکانی  2×2شامل گیت هادامارد و گیت
نات 20به عنوان واحد در نظر گرفته شدهاند .گیت کنترل نات 21به
عنوان واحد پایه در نظر گرفته شده است و سایر گیتها به کمک
گیت کنترلنات شبیهسازی شدهاند .به عنوان مثال گیت تعویض22
میتواند با سه گیت کنترل نات شبیهسازی شده و گیت تافولی23با
شش گیت کنترل نات ساخته شود .عالوه براین ،بر اساس مرجع
[ ]29همانگونه که در شکل -18الف مشاهده میشود ،یک گیت
-nکنترل نات ( )n≥3میتواند با استفاده از ) 2(n-1گیت تافولی و
یک گیت کنترل نات ساخته شود .با جایگزینی هر گیت تافولی با
شش گیت کنترل نات ،پیچیدگی یک گیت -nکنترل نات برابر با
 12n-11میباشد .کنترلهای صفر (دایرههای سفید رنگ در
مدارهای کوانتومی) میتوانند به کمک دو گیت نات اضافه ،یکی
قبل و دیگری بعد از کیوبیتهای کنترلی شبیهسازی شوند و
مطابق شکل -18ب به کنترلهای یک (دایرههای سیاه رنگ)
تبدیل شوند .بنابراین پیچیدگی مداری یک گیت -nکنترل نات که
کیوبیتهای کنترلی آن تماما یک نیستند دو واحد بیشتر از یک
-nکنترل نات با کیوبیتهای کنترلی تمام یک و برابر 12n-9
میباشد .بدیهی است که این دو واحد اضافه معادل پیچیدگی دو
گیت نات اضافه شده قبل و بعد از کیوبیتهای کنترلی است .یک
حالت خاص و پر کاربرد گیت نات  01می باشد .گیت -2کنترل
نات با یک کنترل صفر و یک کنترل یک که میتواند با هشت
گیت کنترل نات شبیه سازی شود ( 6کنترل نات مشابه تافولی و
دو نات اضافه قبل و بعد از کنترل صفر) .جدول  2پیچیدگی
گیتهای ذکر شده را جمعبندی میکند.
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ماژول افزاینده دودویی  8کیوبیتی بر اساس شکل -3الف و به
•
ازای n=8
 oشامل 𝑡𝑜𝑁𝑙𝑜𝑟𝑡𝑛𝑜𝐶  ∑7𝑘=0 𝑘 −خواهد بود که برای
 k=0,1,2به ترتیب منظور گیتهای نات ،کنترل نات و
تافولی میباشد .بنابراین پیچیدگی مداری به صورت

جدول  -2پیچیدگي گیتهاي کوانتومي
گیت

پیچیدگي

نات

1

هادامارد

1

کنترل نات

1

کنترل نات صفر

3

)𝑂(1 + 1 + 6 + ∑7𝑘=3(12𝑘 − 11)) = 𝑂(253

تعویض

3

تافولی

6

خواهد بود.
ماژول کاهنده دودویی  8کیوبیتی بر اساس شکل -3ج و به ازای

-01نات
-nکنترل نات بدون کنترل صفر

8
12n-11

-nکنترل نات با کنترل صفر

12n-9

•

n=8

 oاین ماژول را میتوان با مکمل کردن تمام کیوبیتهای عدد،
افزایش آن و سپس مکمل کردن مجدد شبیهسازی کرد
بنابراین پیچیدگی آن برابر = )𝑂(1 + 253 + 1
) 𝑂(255میباشد.
مدار درهم سازی/بازسازی مطابق شکل  6شامل
•
نه گیت کنترل نات با پیچیدگی )𝑂(9 × 1) = 𝑂(9
o
چهار گیت -4کنترل نات با کنترل صفر با پیچیدگی
o



)𝑂(4 × (12 × 4 − 9)) = 𝑂(156
o

سه گیت -5کنترل نات با کنترل صفر با پیچیدگی برابر با

o

یک گیت -5کنترل نات بدون کنترل صفر با پیچیدگی

𝑂(3 × (12 × 5 − 9)) = 153
الف ساخت گیت -nکنترل نات با گیتهای تافولی و کنترل نات

)𝑂((12 × 5 − 11)) = 𝑂(49


ب) ساخت کنترل صفر(○) با استفاده از گیتهای نات و کنترل یک (●)
شکل  )18شبیه تازي گیتهاي پیچیده با اتتداده از گیتهاي تاده تر

تحلیل پیچیدگی هر بخش از مدارهای ارائه شده در ادامه بیان
می شود و سپس پیچیدگی مدارهای کامل جایگذاری و استخراج
هر روش محاسبه میگردد.
ماژول جمعکننده پیمانه 8
•
 oماژول  Carryاستفاده شده در جمعکننده مطابق شکل -2
الف شامل دو گیت تافولی و یک کنترل نات میباشد که
پیچیدگی آن ) 𝑂(2 × 6 + 1) = 𝑂(13میباشد.
 oماژول  Sumاستفاده شده در جمعکننده مطابق شکل -2ج
شامل دو گیت کنترل نات میباشد که پیچیدگی آن
) 𝑂(2 × 1) = 𝑂(2میباشد.
 oماژول جمعکننده پیمانه  8مطابق شکل -1الف شامل پنج
ماژول  ،Carryو سه ماژول  Sumو یک گیت کنترل نات
میباشد که پیچیدگی آن = )𝑂(5 × 13 + 3 × 2 + 1
) 𝑂(72میباشد.
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 oدر مجموع مدار درهم سازی/بازسازی با پیچیدگی
محاسبه
)𝑂(9 + 156 + 153 + 49) = 𝑂(367
میگردد.
تساویسنج مطابق شکل -8الف شامل
•
 2nگیت کنترل نات صفر با پیچیدگی)𝑛𝑂(6
o
گیت -nکنترل نات با پیچیدگی )𝑂(12𝑛 − 11
o
در مجموع پیچیدگی این مدار به صورت )𝑂(18𝑛 − 11
o
محاسبه میگردد.
ماژول جایگذاری یک کیوبیت در یک قاب سیگنال صوتی (روش
•
اول) مطابق شکل -9الف شامل
دو گیت کنترل نات با پیچیدگی )𝑂(2 × 1) = 𝑂(2
o
 oسه گیت -3کنترل نات با کنترل صفر دارای پیچیدگی
)𝑂(3 × (12 × 3 − 9)) = 𝑂(81
o

شش گیت -4کنترل نات با کنترل صفر دارای پیچیدگی

o

)𝑂(6 × (12 × 4 − 9)) = 𝑂(234
پیچیدگی کل ماژول )𝑂(2 + 81 + 234) = 𝑂(317

میباشد.
مدار جایگذاری کامل (روش اول) مطابق شکل  10شامل
•
یک تساویسنج  l-2بیتی با پیچیدگی 𝑂(18(𝑙 − 2) −
o
)11) = 𝑂(18𝑙 − 47
o
o

ماژول جایگذاری یک کیوبیت در یک قاب سیگنال صوتی با
پیچیدگی )𝑂(317
در مجموع پیچیدگی این مدار به صورت )𝑂(18𝑙 + 270
محاسبه میشود.
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ماژول استخراج یک کیوبیت از یک قاب سیگنال صوتی مطابق
•
شکل -11الف شامل
سه گیت کنترل نات با پیچیدگی )𝑂(3 × 1) = 𝑂(3
o
یک گیت تافولی با پیچیدگی )𝑂(6
o
سه گیت -3کنترل نات با کنترل صفر و پیچیدگی × 𝑂(3
o
o

)(12 × 3 − 9)) = 𝑂(81
در مجموع این ماژول از پیچیدگی = )𝑂(3 + 6 + 81

) 𝑂(90برخوردار است.
مدار استخراج کامل (روش اول) مطابق شکل  12شامل
•
یک تساویسنج  l-2بیتی با پیچیدگی 𝑂(18(𝑙 − 2) −
o
)11) = 𝑂(18𝑙 − 47

 oماژول استخراج یک کیوبیت از یک قاب سیگنال صوتی با
پیچیدگی )𝑂(90
در مجموع پیچیدگی این مدار به صورت )𝑂(18𝑙 + 43
o
محاسبه میشود.
ماژول جایگذاری یک کیوبیت در یک قاب سیگنال صوتی (روش
•
دوم) مطابق شکل -14الف
سه گیت -01نات با پیچیدگی )𝑂(3 × 8) = 𝑂(24
o
دو گیت تافولی با پیچیدگی )𝑂(2 × 6) = 𝑂(12
o
چهار ماژول جمعکننده پیمانه  8با پیچیدگی × 𝑂(4
o
o

)72) = 𝑂(288
 24ماژول -6کنترل نات با پیچیدگی × 𝑂(24 × (12

o

 12ماژول افزاینده دودویی  8کیوبیتی با پیچیدگی

o

)𝑂(12 × 253) = 𝑂(3036
 12ماژول کاهنده دودویی  8کیوبیتی با پیچیدگی × 𝑂(12

o

)255) = 𝑂(3060
در مجموع پیچیدگی این ماژول به صورت )𝑂(7932

)6 − 9)) = 𝑂(1512

•

•

•

محاسبه میشود.
مدار جایگذاری کامل (روش دوم) مطابق شکل  15و مشابه مدار
جایگذاری روش اول به صورت 𝑂(18(𝑙 − 2) − 11) +
) 7932 = 𝑂(18𝑙 + 7885محاسبه میشود.
ماژول استخراج یک کیوبیت از یک قاب سیگنال صوتی (روش
دوم) مطابق شکل -16الف مشابه  3بند اول ماژول جایگذاری
یک کیوبیت در یک قاب سیگنال صوتی است و پیچیدگی آن به
صورت ) 𝑂(24 + 12 + 288) = 𝑂(324میباشد.
مدار استخراج کامل (روش دوم) مطابق شکل  17و مشابه روش
اول به صورت 𝑂(18(𝑙 − 2) − 11) + 324 = 𝑂(18𝑙 +
) 277محاسبه میشود.

بنابر آنچه در باال محاسبه شد ،مدار درهمسازی/بازسازی
پیشنهادی تصویر با پیچیدگی ) O(367در مقایسه با درهم سازی-
های هیلبرت با پیچیدگی ) ]28[ O(18n2+18n-2و آرنولد و
فیبوناچی با پیچیدگی) ]27[ O(140nبسیار سادهتر بوده و از
مرتبه ثابت است .همچنین پیچیدگی مداری روش پیشنهادی اول

شامل مدارهای درهمسازی ،جایگذاری ،استخراج و بازسازی به
صورت
) 𝑂(367 + 18𝑙 + 270 + 18𝑙 + 43 + 367) = 𝑂(36𝑙 + 1047و
روش دوم نیز به صورت ) 𝑂(36𝑙 + 8896میباشد .هر دو روش
پیشنهاد شده از پیچیدگی درجه یک برخوردار هستند و با رشد
طول سیگنال صوتی به صورت خطی رشد میکنند.
 -5نتايج آزمايشگاهي و تحلیل آنها
با توجه به اینکه هنوز کامپیوتر کوانتومی در دسترس پژوهشگران
قرار نگرفته است ،مشابه سایر پژوهشهای حوزه محاسبات
کوانتوم ،در این پژوهش رویکرد شبیهسازی دنبال شده است.
شبیهسازیها روی یک کامپیوتر با پردازنده اینتل Core™ i5
 M540 2.53GHzبا حافظه  8گیگابایت و سیستمعامل  64بیتی
به کمک نرمافزار  Matlab 2016aانجام شد .چهار فایل صوتی از
وب سایت  ]30[ MusicRadarدریافت شد .فایلهای دریافت
شده از نرخ  44100هرتز به نرخ  8192هرتز بازنمونهبرداری شدند
و از هرکدام  512نمونه صوتی ) (l=9در شبیه سازیها به کار
گرفته شد .نمونههای صوتی به  256سطح کوانتیزه شدند ).(q=8
شکل 19شکلموج فایلهای صوتی استفاده شده در آزمایشها را
نشان میدهد .همچنین شکل  ،20شش تصویر مختلف استفاده
شده از آزمایشها را نمایش میدهد.
در آزمایشهای انجام شده ،عالوه بر دو روش پیشنهادی ،روشهای
ارائه شده توسط کیو و همکاران[ ]11و چن و همکاران[ ]20نیز
شبیهسازی شدند .در این شبیهسازی ،جایگذاری هر کیوبیت از
نهاننگاره در یکی از چهار نمونه متوالی سیگنال صوت میزبان
انجام شد تا ظرفیت ذخیرهسازی در تمام روشها یکسان باشد و با
ثابت بودن ظرفیت ذخیرهسازی ،بتوان مقایسه عادالنهای بین
شفافیت رویکردها و همچنین بین مقاومت آنها انجام داد.

الف) GateDrums

ب) OB-Bass

ج) RawkGuitar

د) VictorPad

شکل  )19چهار تیگنال صوتي اتتداده شده در شبیهتازي

 -1-5ارزيابي شدافیت

شفافیت اطمینان میدهد که کیفیت سیگنال به صورت مشهود
تغییر نکرده و قابل درک توسط شنونده نیست .به منظور ارزیابی
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شفافیت روشهای پیشنهادی از معیار سیگنال به نویز
استفاده شده است .تعریف این معیار به صورت نسبت توان سیگنال
به توان نویز زمینه به دسیبل است که در رابطه ( )10محاسبه
شده است .همچنین معیار  PSNRنسبت اوج سیگنال به نویز را
مطابق رابطه ( )11نشان میدهد.
)(SNR

𝑙−1

()10

∑2𝑡=0 𝐷𝑡2
𝑠𝑃
𝑆𝑁𝑅 = 10 log ( ) = 10log ( 𝑙−1
)
𝑛𝑃
∑2𝑡=0 (𝐷𝑡 − 𝐷𝑡′ )2
) = 20 log(MAXs ) −

()11

𝑀𝐴𝑋𝑠2
𝑛𝑃

) 𝐷𝑡′ )2

( 𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 log
2𝑙−1

10log (∑𝑡=0 (𝐷𝑡 −
سیگنال و نویز Dt ،و  D'tبه

که  Psو  Pnبهترتیب بیانگر توان موثر
ترتیب بیانگر دامنه نمونه صوتی سیگنال میزبان و نهاننگاری شده
در زمان  tو  MAXsبیانگر بیشترین مقدار سیگنال میباشند.
نتایج اجرای آزمایشها در جدول  3ارائه شده اند .با مقایسه مقادیر
بهدستآمده در دو روش پیشنهادی مشخص میشود شفافیت دو
روش در یک سطح بوده که این مقادیر نسبت به مقادیر رویکرد
کیو و همکاران و رویکرد  pMSQ2ارائه شده توسط چن و همکاران
بیشتر هستند و اختالف ناچیزی با رویکرد  pMSQ1دارند.

که ⟩ 𝑔𝑟𝑜𝐼| و ⟩ 𝑡𝑥𝑒𝐼| به ترتیب تصاویر اصلی و استخراج شده هستند
و  Piو  P'iبه ترتیب اطالعات تصویر در موقعیت  iاز تصویر اصلی و
استخراج شده میباشند.
در یک کانال کوانتومی باز در تعامل با محیط خارجی ،کیوبیتهای
ارسالی مستعد پذیرش نویز میباشند .به منظور ارزیابی و نمایش
مقاومت روشهای پیشنهادی ،در این بخش ،شبیهسازی و تحلیل
روی چهار حمله نویز پائولی ارائه شده است.
به طور کلی چهار نویز کوانتومی شامل 𝑧𝜎  𝜎𝐼 , 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 ,وجود دارد .با
توجه به اینکه این نویزها با ماتریسهای پائولی متناظر هستند به
آنها چهار نویز ماتریس پائولی نیز گفته میشود .این ماتریسها به
صورت زیر تعریف میشوند [.]11
0 1
]
1 0
1 0
[ = 𝑧𝜎
]
0 −1
[ = 𝑥𝜎

()13

1 0
[ = 𝐼𝜎
]
0 1
𝑖0 −
[ = 𝑦𝜎
]
𝑖 0

که 𝐼𝜎 ماتریس همانی است و به این معنی است که نویزی روی
کیوبیت اتفاق نمیافتد 𝜎𝑥 .معکوسکننده بیت و 𝑧𝜎 معکوسکننده
فاز است .همچنین 𝜎 𝜎𝑖 𝜎 برهمنهی 𝜎 و 𝜎 با فاز کلی 𝜋⁄
𝑧
𝑥
𝑧 𝑥 =𝑦
2
میباشد .بدیهی است که انواع نویزی که میبایست درمورد آنها
بحث کرد 𝑥𝜎 و 𝑦𝜎 و 𝑧𝜎 میباشند.
 -1-2-5نويز معکوس کننده بیت

رجیستر 16×16

پنگوئن 16×16

کپی ممنوع 8×32

سمپاد 16×16

ویندوز 16×16

اینستاگرام 16×16

برای یک کانال کوانتومی ،نویز معکوسکننده بیت حالت کیوبیت
را با احتمال  1-pاز ⟩ |0به ⟩ |1یا بالعکس انتقال میدهد .این عمل

میتواند به صورت دو عملگر ] 𝐸0 = √𝑝𝐼 = √𝑝 [1 0و
1

شکل  )20تصاوير اتتداده شده در شبیه تازي

 -2-5ارزيابي مقاومت

در مباحث امنیت داده و اطالعات ،مقاومت به توانایی تحمل
سیگنال ایجاد شده توسط یک تکنیک در برابر تغییراتی است که
ممکن است بدنه عملیاتی سیستم را تحت تاثیر قرار دهد .مقاومت
پارامتری است که به صورت گسترده پایداری یک الگوریتم
نهاننگاری را ارزیابی میکند .غالبا معیار نرخ خطای بیت)(BER
برای اندازهگیری مقاومت سیگنال نهاننگاری شده در برابر حمالت
استفاده میشود که به صورت تعداد بیتهای تغییریافته تقسیم بر
تعداد کل بیتهای نهاننگاره اصلی محاسبه میشود .رابطه ()12
نحوه محاسبه  BERرا بیان میکند.
𝑚

()12

| ∑2𝑖=0−1 |𝑃𝑖 − 𝑃𝑖′
)
𝑚2

( = )⟩ 𝑡𝑥𝑒𝐼| 𝐵𝐸𝑅(|𝐼𝑜𝑟𝑔 ⟩,

0

= 𝐸1

] √1 − 𝑝𝑋 = √1 − 𝑝 [0 1توصیف شود.
1 0
در آزمایش انجام شده ،یک تصویر نهاننگاره ثابت (تصویر رجیستر
 )16×16درون چهار سیگنال صوتی جایگذاری شد .سپس با
احتماالت مختلف }1 − 𝑝 ∈ {0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3
نویز معکوس کننده بیت روی سیگنال نهاننگاری شده اعمال شد
و پس از استخراج تصویر نهاننگاری شده معیار  BERمحاسبه
گردید .به منظور افزایش دقت محاسبه فرایند ذکر شده  100بار
انجام شد و میانگین BERهای بدست آمده ثبت شد که نتایج در
جدول  4ارائه شده اند.
به منظور درک بهتر مقادیر ارائه شده در جدول  ،4به ازای مقادیر
 BERمختلف تصاویر نمونهای در جدول  5نشان داده شده
است.تصاویر ارائه شده در جدول  5به صورت نمونه نشان میدهند
که مقادیر  BERمختلف با چه میزان اعوجاج در تصویر مرتبط
میباشند .شایان ذکر است که به ازای یک مقدار  BERمشخص
ممکن است شکل تصویر استخراج شده متفاوت از آنچه در جدول
 5ارائه شده ،باشد ولی میزان اعوجاج تفاوتی ندارند.
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جدول 3ت مقادير  SNRبرا ي چهار تیگنال صوتي پس از جايگذاري شش تصوير مختلف با اتتداده از دو روش پیشنهادي و روشهاي پیشین
نام تصوير

تیگنال صو

ویندوز
16×16

کپی ممنوع
8×32

سمپاد
16×16

پنگوئن
16×16

رجیستر
16×16

همکاران[]11

[)pMSQ1( ]20

[)pMSQ2( ]20

PSNR
52.40

SNR
46.35

PSNR
52.86

SNR
46.81

PSNR
50.54

SNR
44.50

PSNR
53.45

SNR
47.40

PSNR
48.70

SNR
42.65

OB-Bass

52.29

46.63

52.25

46.59

50.69

45.03

53.43

47.77

48.31

42.65

RawkGuitar

52.53

47.54

52.44

47.45

50.74

45.76

53.35

48.36

49.04

44.06

VictorPad

52.47

47.79

52.69

48.02

51.31

46.64

53.46

48.79

48.73

44.06

Drums

52.73

46.68

52.12

46.07

50.27

44.23

53.49

47.44

48.93

42.88

OB-Bass

52.38

46.72

52.16

46.51

51.01

45.35

53.49

47.83

48.92

43.26

RawkGuitar

52.30

47.31

52.53

47.54

50.66

45.68

53.42

48.43

48.74

43.75

VictorPad

52.42

47.75

52.39

47.71

50.77

46.10

53.36

48.69

48.47

43.80

Drums

52.25

46.20

52.27

46.22

50.23

44.19

53.49

47.44

48.48

42.43

OB-Bass

52.38

46.72

52.18

46.52

51.12

45.47

53.57

47.91

48.42

42.76

RawkGuitar

52.37

47.38

52.46

47.47

50.67

45.68

52.84

47.86

48.59

43.60

VictorPad

52.49

47.82

52.48

47.81

51.18

46.51

53.38

48.70

49.03

44.35

Drums

52.87

46.82

51.78

45.73

50.25

44.21

53.89

47.84

48.84

42.80

OB-Bass

52.74

47.09

52.55

46.90

51.23

45.57

53.41

47.75

48.54

42.88

RawkGuitar

52.18

47.19

52.36

47.37

50.63

45.65

52.86

47.87

48.82

43.83

VictorPad

52.32

47.65

52.03

47.36

51.18

46.52

53.33

48.66

48.88

44.20

Drums

52.51

46.46

52.04

45.99

50.20

44.16

53.29

47.24

48.34

42.30

OB-Bass

52.44

46.78

52.44

46.78

51.07

45.41

53.02

47.36

48.23

42.56

RawkGuitar

52.22

47.24

52.38

47.39

50.87

45.89

53.02

48.04

48.82

43.83

VictorPad

52.65

47.97

52.29

47.62

51.31

46.64

53.78

49.11

49.23

44.55

Drums

52.37

46.32

52.35

46.29

50.52

44.48

53.11

47.07

48.73

42.68

OB-Bass

52.51

46.85

52.53

46.87

50.97

45.32

53.58

47.92

48.74

43.08

RawkGuitar

52.36

47.37

52.45

47.46

50.70

45.72

52.42

47.44

48.33

43.35

VictorPad

52.41

47.74

52.29

47.62

51.44

46.77

53.61

48.94

48.67

43.99

Drums

اینستاگرام
16×16

روش پیشنهادي اول

روش پیشنهادي دوم

روش کیو و

روش چن و همکاران

روش چن و همکاران

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،با اعمال نویز معکوس
کننده بیت با احتمال  0.01در روشهای کیو و همکاران و
 pMSQ1اعوجاجی به میزان  BER=0.01مشاهده میگردد .در
حالیکه هر دو روش پیشنهادی تا مقدار احتمال  0.05در برابر نویز
از خود مقاومت نشان داده اند ( .)BER=0.00با افزایش احتمال
نویز ،روش دوم نسبت به روش اول مقاومت بیشتری نشان میدهد
و میزان نرخ خطای بیت در روش دوم تقریبا نصف روش اول است.
 -2-2-5نويز معکوس کننده فاز ( 𝒛𝝈)

تاثیر این نویز به صورت ⟩ |0⟩ → |0و ⟩ |1⟩ → −|1میباشد.
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،باتوجه به اینکه دامنه نمونههای
سیگنال صوت و پیکسلهای تصویر نهاننگاره همگی به صورت
دنبالههایی از کیوبیتها کدگذاری شدهاند ،تغییر فاز تاثیری در
سیگنال صوت حامل و تصویر نهاننگاره ندارد .درنتیجه رویکردهای

پیشنهادی به طور موثر در مقابل حمله نویز معکوسکننده فاز
مقاوم هستند.
 -3-2-5نويز معکوس کننده بیت و فاز ( 𝒚𝝈)

نویز معکوس کننده بیت و فاز حاصل برهمنهی نویز بیت و نویز فاز
با فاز کلی  𝜋⁄2میباشد .همانگونه که اشاره شد ،نویز معکوس
کننده فاز ،تاثیری در سیگنال صوت حامل و تصویر نهاننگاره
ندارد و فقط نویز معکوسکننده بیت است که اثرگذار است.
بنابراین شبیهسازی مربوط به نویز معکوسکننده بیت ( 𝑥𝜎)
مقاومت رویکردهای پیشنهادی را در مقابل نویز معکوس کننده
بیت و فاز ( 𝑦𝜎) نیز نشان میدهند.
 -3-5ارزيابي ظرفیت

ظرفیت یک روش نهاننگاری به تعداد کیوبیتهایی گفته میشود
که به کمک آن روش میتوان در سیگنال میزبان جایگذاری کرد.
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این پارامتر براساس واحد بیت بر ثانیه ) (bpsبیان شود .با توجه
به اینکه هر دو رویکرد پیشنهادی یک کیوبیت نهان نگاره را در
یک قاب سیگنال با چهار نمونه صوتی ذخیره میکنند ظرفیت این
رویکردها با فرض اینکه سیگنال صوت میزبان به صورت 8192
بیتبرثانیه نمونه برداری شده باشد به صورت زیر محاسبه میشود.
Payload = 8192 bps / 4 = 2048 bps

()14

جدول 4ت مقادير متوتط  BERبه دتت آمده از آزمايش ارزيابي
مقاومت پنج الگوريتم در مقابل نويز معکوس کننده کیوبیت با احتماال
روي چهار تیگنال صوتي مختلف که تصوير يکساني در آنها

متداو

نهاننگاري شده اتتت
مقادير BER
1-p

روش

روش

روش

پیشنهادي

روش چن و

روش چن و

پیشنهادي

کیو و

همکاران

همکاران

اول

دوم

همکاران

()pMSQ1

()pMSQ2

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.02

0.00

0.00

0.02

0.02

0.01

0.05

0.00

0.00

0.03

0.03

0.02

0.10

0.01

0.01

0.04

0.04

0.03

0.20

0.05

0.02

0.07

0.06

0.06

0.30

0.10

0.05

0.13

0.12

0.11

جدول  5تصاوير نهاننگاره نمونه اتتخراج شده از تیگنال نهاننگاري
شده در معرض نويز و میزان  BERمرتبط با آنها

0.03

0.02

0.01

0.00

0.15

0.11

0.10

0.05

پژوهش دو رویکرد متفاوت نهاننگاری صوت کوانتومی پیشنهاد
گردید .رویکرد اول یک کیوبیت نهاننگاره را در تعداد فردی از
نمونههای صوتی سیگنال میزبان جایگذاری کرده و با استفاده از
روش رایگیری اکثریت ،کیوبیت صحیح را استخراج میکند .در
رویکرد پیشنهادی دوم ،تعداد  kنمونه صوتی از سیگنال میزبان به
عنوان یک قاب ،گروه بندی میشوند که حامل یک کیوبیت از
نهاننگاره خواهند شد .بهمنظور جایگذاری یک کیوبیت ،مجموع
دامنه نمونههای صوت در پیمانه  2kمحاسبه میشود ( ،)rو با
افزایش یا کاهش مقدار دامنه نمونهها ،مقدار  rرا در مرکز یکی از
دستههای ] [0,2k-1-1و ] [2k-1,2k-1به ترتیب برای درج کیوبیت
⟩ |0یا ⟩ |1تنظیم میکنیم .در زمان استخراج ،مقدار  rمجددا
محاسبه شده و با توجه به اینکه در کدام یک از دستههای مذکور
قرار میگیرد ،کیوبیت استخراج شده مشخص میگردد .برای هر
کدام از رویکردهای ارائه شده ،مدارهای کوانتومی آنها به همراه
تحلیل پیچ یدگی مدارها ارائه شدند .پیچیدگی مداری در هر دو
رویکرد پیشنهادی برای سیگنالی به طول  ،lاز مرتبه ) O(lاست.
این بدین معنی است که با افزایش طول سیگنال ،پیچیدگی مدار
به صورت خطی رشد میکند که از بهترین پیچیدگیها محسوب
میشود .ارزیابی شفافیت دو رویکرد پیشنهای مقادیر بین 45.73
تا  48.02دسیبل را نشان داد که برای یک نهاننگاری در سیگنال
میزبان هشت کیوبیتی ( 256سطحی) مقادیر باالیی محسوب
میشوند .همچنین ارزیابی مقاومت صورت گرفته با اعمال نویز
معکوس کننده با احتماالت  0.01تا  0.30نشان داد که رویکرد
پیشنهادی دوم از مقاومت باالتری نسبت به رویکرد پیشنهادی اول
برخوردار است .در عین حال هر دو رویکرد با سه روش ارائه شده
پیشین مقایسه شدند نتایج این مقایسه نشان داد که هر دو رویکرد
پیشنهادی مقاومتر از روشهای ارائه شده پیشین میباشند.
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