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چكيده
نهاننگاری روی بستر  VoIPيک روش نهاننگاری شبکه بهصورت بیدرنگ میباشد که از پروتکلهای  VoIPبهعنوان کانال پوششی
برای پنهان کردن پیام استفاده میکند .در حال حاضر ،نهاننگاری بیدرنگ يکی از چالشبرانگیزترين زمینههای تحقیقاتی است .علت
اين امر ويژگیهای ذاتی انتقال اطالعات بهصورت بیدرنگ است که منجر به محدود شدن انجام عملیات پیچیده میشود .ماا در ايان
مقاله ابتدا به معرفی نهاننگاری پرداخته ،در ادامه مفهوم  VoIPرا بهطور مختصر توضیح داده و سپس برخی از کارهای اساسی که در
اين زمینه انجامشده ،شرح داده میشود .نحوه عملکرد  VoIPو مشکالتی که با آن مواجه هساتیم را بیاان و چاالشهاای موجاود در
نهاننگاری  VoIPرا مطرح و شرح داده میشود .در انتها برخی از روشهای پرکااربرد نهااننگااری  VoIPرا معرفای نماوده و ساپس
روشهای مختلف نهاننگاری  VoIPرا با يکديگر مقايسه نموده و نقاط ضعف و قوت هر يک بیان میشود .در بخش پايانی ايان مقالاه
به نتايج اين تحقیق در خصوص چالشها پرداخته شده است.
كليدواژهها :نهاننگاری ،نهاننگاری  ،VoIPکانال پنهان ،کانال پوششی

 -0دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) -)znorozi@ihu.ac.ir( ،نويسنده مسئول
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام حسین(ع)
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام حسین(ع)
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.1مقدمه 
نهاننگاری از دو واژه يونانی  steganosبهمعنی پوشیده و
بهمعنی نوشتن گرفته شده است .نهاننگاری هنار پنهاان کاردن
اطالعات در يک رسانه میزبان مانند صوت ،تصوير ،ويدئو ،ماتن و
غیره است ،بدون اينکه تخريب قابل درکی در رسانهمیزبان پدياد
آيد .امروزه استفاده از روشهای نهاننگاری داده ،فصال جديادی
در مخابره امن اطالعات بهوجود آورده است .اگرچاه نهااننگااری
هنری قديمی است ،ولی با ظهور دادههای رقمای ،شاکلی کاامال
جديد بهخود گرفته است .برای افزايش امنیت میتوان ارتباطاات
خاص را مخفی نمود .يک متن رمز شده بهطور قطع توجه ديگران
را جلب میکند ،درحالیکه يک پیام که بهصورت نامرئی بهوسیله
يک روش نهاننگاری در يک شی پنهانشده است ،توجه ديگاران
را جلب نخواهد کرد [.]0
graphie

 VoIPکه بانام  0IPتلفنی نیز از آن ياد میشود ،امکان
استفاده از شبکه برای مکالمات تلفنی را فراهم مینمايد .در مقابل
استفاده از خطوط تلفن سنتی VoIP ،از فناوری رقمی استفاده
مینمايد و نیازمند يک اتصال پهنباند است .بدين ترتیب بهجای
آنکه صدا بهصورت آنالوگ و از طريق ارتباطات مخابراتی انتقال
يابد ،بهصورت رقمی و از طريق شبکه  IPمنتقل میشود ،از
اينرو ،استفاده از  VoIPهزينه بسیار کمتری نسبت به تماسهای
معمولی خواهد داشت .درواقع با استفاده از فناوری  VoIPصدای
انسان توسط بستههای اطالعاتی  IPو از طريق شبکه ارسال
میگردد.
ساختار اين مقاله در قالب  0بخش تدوين گردياده اسات .در
بخش دوم ايان مقالاه ،ماروری بار کارهاايی کاه در ايان زمیناه
انجامشده پرداخته میشود .در بخش سوم ساامانه  VoIPرا بیاان
داشته و در بخش چهارم نهاننگاری  VoIPبهطاور اجماال ماورد
بررسی قرار خواهد گرفت .در بخش پايانی ،جمعبندی از مباحا
انجامشده ،ارائه شده است.

انجامشده 

.2مروریبرکارهای
در سال  3112يک روش نهاننگاری  VoIPبا استفاده از
سیگنالهایصوتی رقمی بهعنوان يک حامل دادهپنهان توسط
آئوکی پیشنهاد شد .در اين مدل از روش  3LSBبرای جايگذاری
داده محرمانه در سیگنال صوت رقمی استفاده شد ،سپس روش
( 2PLCپنهانسازی بسته گمشده) که برپايه فشردهسازی G.711
بود ،ارائه شد .پس از آن ،روش  PLCبهبود يافت و توسط ديتمن
و همکاران ،در سال  3110اولین اجرای نمونه اولیه
1- Internet Protocol
2- Least Significant Bit
3- Packet Loss Concealment

نهاننگاریهای  VoIPارائه شد که از روش  LSBاستفاده نموده و
توسعه اين تحقیق در سال  3111منتشر شد[.]3
وو و يانگ ثابت کردند ،که میتوان در عمل از يک ارتباطات
 VoIPمعمولی برای اهداف نهاننگاری استفاده کرد .آنها طرحی
سازگار با  LSBبرپايه فشردهسازی  G.711توصیف کردند که برای
برآورد تعداد بیت با کمترين ارزش در هر نمونه صدا بهکار میرود
که اين بیتها بهعنوان يک حامل دادههای پنهان میباشند .نتايج
نشان داد که اين روش بهتر از  LSBساده انجام میشود و پهنای
باند نهاننگاری باالتر بوده و کیفیت صدا افت کمتری را دارد[.]2
تیان و همکاران ،يک رويکرد نهاننگاری تطبیقی نسبی قابل
تنظیم ( )4APMSارائه دادند .آنها يک مقیاس اندازهگیری
) )5PSVبرای ارزيابی تطبیق نسبی بین پیامهای آشکار و پنهان
معرفی کردند .اين روش يک تعادل تطبیقی بین شفافیت
نهاننگاره و پهنای باند را نشان میدهد .عالوهبر اين ،آنها از
توالی سهجزئی برای از بین بردن وابستگی بین پیامهای پنهان،
فرايند تعبیه تطبیقی و نمونه سیگنالینگ سنکرون رمزگذاری
شده ،استفاده نمودند [.]4
پروتکلهای ويژه  VoIPاولین بار توسط مازورکزيک و
کوتولسکی در سال  ،3111بهعنوان يک حامل برای نهاننگاری
ارائه شدند .آنها بستههای استفادهنشده در سرآيند پروتکلهای
 RTPرا برای نهاننگاری اطالعات محرمانه ،پیشنهاد دادند.
1
اطالعات ضروری در بستههای استفادهنشده در سرآيند
پروتکلهای  IP ،7UDP ،RTPو همچنین در صدای انتقالی،
جاسازیشده بود [ .]0سپس آنها روی طرح بیشتر کارکرده و
يک کارکرد  8RTCPبدون نیاز به استفاده از يک پروتکل جداگانه
را ايجاد کردند .درنتیجه ،در پهنای باند مورد استفاده توسط
اتصال  VoIPصرفهجويی گرديد [.]1
فوفانگ و همکاران بر اساس ويژگیهای مشخصه کدک ،يک
روش نهاننگاری را با استفاده از موقعیتهای پالس کدک گفتار
 G723.1ارائه دادهاند [.]1
سابین اشمیت و همکاران به بررسی نحوه ايجاد يک کانال
مخفی در مکالمههای  VoIPپرداختند .همچنین آنها يک روشی
را برای جاسازی اطالعات در بستههای سکوت ارائه داده
بهطوریکه اطالعات مخفی را در بستههای جعلی  RTPکه در
فواصل سکوت تولید میشوند ،مخفی نمودند [.]1
شروق عبدالرحیم و همکاران يک روش نهاننگاری
4- Adaptive partial-matching steganography
5- Partial Similarity Value
6- Header
7- User Datagram Protocol
8- Real-time Transport Control Protocol

کاربردهاوچالشها

نهاننگاریVoIP
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چنداليهای ارائه کردند تا امنیت پیامهای خاص را با انجام سه
مرحله امنیتی پیچیده افزايش دهند .آنها صوت انتخابشده را
درون تصوير  RGBجاسازی کردند و سپس تصوير را درون يک
سیگنال صوتی پنهان کرده و تمامیت داده را با استفاده از پروتکل
بیدرنگ ( )RTPانجام دادند .آنها ادعا کردند در الگوريتم
پیشنهادی ،شنودگران قادر نخواهند بود فرآيند امنیتی
چنداليهای آنها را بشکند .آنها يک روش نهاننگاری  VoIPرا
برای مخفی کردن اطالعات صوتی درون تصوير پیشنهاد دادند
[.]3
اصفهانی و همکاران ،روشی را برای نهاننگاری روی پروتکل
 VoIPارائه کردند .آنها با استفاده از روش تسهیم راز آستانهای
( )k,nو با اعمال آن به روش نهاننگاری  ،0LACKتحملپذيری
خطا و قابلیت اطمینان را افزايش دادند .روش پیشنهادی آنها در
مقابل حمالت نهانکاوی بسیار مقاوم است [.]01
 VoIPکه بانام  IPتلفنی نیز از آن ياد میشود ،امکان استفاده
از شبکه برای مکالمات تلفنی را فراهم مینمايد.

.3نحوهعملکردومشکالت VoIP
 VoIPکه بانام  IPتلفنی نیز از آن ياد میشود ،امکان استفاده از
شبکه برای مکالمات تلفنی را فراهم مینمايد.
.1-3نحوهعملکردVoIP

مراحل انجام اينکار عبارت است از:
گام اول :سیگنالهای صوت آنالوگ با استفاده از يک مبدل
آنالوگ به رقمی ،رقمی میشوند .سیگنالهای صوتی رقمی شده
در مقابل نويز ايمنتر هستند.
گامدوم :دادههای رقمی به بستههايی تقسیمشده و سازوکارهای
پشتیبانی بیدرنگ و تحويل بهموقع بستهها بايد انجام شود .که
اين سازوکارها توسط پروتکلهای سیگنالینگ برای ايجاد
لینکهای ارتباطی بین تلفنها موردنیاز بهکار گرفته میشوند.
گام سوم :بستهها دريافت میشوند و دادههای رقمی بازسازی
میشوند .دادههای رقمی ابتدا از حالت فشرده خارجشده ،سپس
توسط يک مبدل رقمی به آنالوگ ،به سیگنال صوتی تبديل
میشوند [.]00
مهمترینمشکالتVoIP
 .2-3

مهمترين مشکالت ناشی از شبکه در ارتباطات تلفنی مبتنیبر
 VoIPعبارت است از :
1- Lost Audio paCKets

أ -تأخیر :حد فاصل زمانی ارسال تا دريافت بستههای صوتی
است که در صورت فرا رفتن از يکمیزان مشخص ،امکان
تشخیص مکالمات را دشوار میکند.
ب -نوساناتتأخیر :نوسان در زمان انتقال بستهها ،میتواند به
حذف آنها در سامانههای  VoIPمنجر شود .اين عامل
مخرب ،معموال ناشی از بروز پديده تراکم در داخل شبکه
است.
بستههای صوتی :خرابیها و خطاهای تجهیزات

ج -تخریب 
شبکه میتواند به تخريب و حذف بستههای صوتی منجر
شود .اين موضوع در مورد مکالمات تلفنی ،بهمعنی از دست
رفتن بخشی از مکالمه است.
د -پیکربندیتجهیزاتانتهایی:VoIPگزينش نادرست نوع
کدکننده و سازوکارهای جبرانسازی بستههای تخريبشده
در شبکه ،میتواند منجر به کاهش کارايی شود.
ه -تنظیماتروترهاودیوارهآتش:ترافیک صوتی در صورت
تنظیم نبودن يک روتر يا ديواره آتش ،در پشت آن بهدام
خواهد افتاد .بنابراين تسهیل عبور اين ترافیک از داخل
عناصر فوق ،الزامی است [.]00

.3-3برخیازمزایایفناوری

VoIP

 VoIPفناوری جديدی است که نسبت به سامانه تلفنی آنالوگ
مزايای زيادی دارد .برخی از اين مزايا عبارت است از:
 کاااهشمیم ا  :کاااهش قیماات بااهواسااطه جلااوگیری از
هزينههای دسترسی تلفنی و به اشتراکگذاشاتن تجهیازات و
بهرهبرداريیهايی که هم برای کاربران صوت و هم برای کاربران
داده هزينهآور است ،انجام میشود.
 سادهسازی :اجتماع فارم هاای مختلاف ارتباطاات در ياک
واسط واحد اجاازه استانداردساازی بایشتار و کااهش قیمات
تجهیزات و سیمکشیها در آينده را میدهد.
 کاربردهایپیشرفته :توانايی اتحااد صاوت و داده در ياک
شبکه واحد برای اجرای کاربردهای چندرسانهای پیشرفته .يک
مثال خوب در اين زمینه ،ويدئو کنفرانسها هستند.
یباند :باع
 کارایی پهنا 

می شود کاه نارد داده عباوری از

خط برای تبادل صوت باال باشد [.]03
محیطهای  VoIPمحیطهای بیدرنگی هستند که سرعت ،در
موفقیت آنها عامل مهمی بهشمار میرود ،و قابلقبول نیست که
برای رسیدن به اين مهم ،از روشهای زمانبری مانند رمزنگاری
استفاده گردد .نهاننگاری داده عالوهبر حفاظت از اطالعات
محرمانه ،سرعت انتقال اطالعات را نیز در سطح مطلوبی نگه
میدارد.
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نهاننگاری شبکه از پروتکلهای شبکه نظیر  IP, RTP, TCPبرای
نهانسازی پیام استفاده میکند .در بیشتر اين پروتکلها
بستههايی وجود دارد که با تغییر يا اصالح آن عملکرد پروتکل
تحت تأثیر قرار نمیگیرد .برای مثال در شکل ( )0سرآيند يک
بسته  IPبا بستههای قابلاستفاده برای جاسازی پیام نشان
دادهشده است .نواحی تیره در شکل نشاندهنده مکان مناسب
برای جاسازی میباشند [.]02

بخشی از طول مسیر  VoIPبرای ارتباط پنهان مورداستفاده قارار
میگیرد .بهعنوان نتیجه ،بهطورکلی فرستنده و گیرنده از اقدامات
انجام شده توسط گرههای میاانی بارای تباادل دادههاای پنهاان

بیاطالع هساتند .محال احتماالی نگهباان باهعناوان w3-w1
عالمتگذاری شده است [.]02

شکل( :)1سرآيند يک بسته ]02[ IP

نهاننگااری شابکه باهدلیال اساتفاده گساترده از سارويسهاای
چندرسانه ای و شبکه های اجتماعی بیشتر ماورد توجاه همگاان
به ويژه نفوذگران ،قرار میگیرد .زيرا کشف آن دشوار بوده و هایچ
ردی از خود برجا نمیگذارند .همچنین محدوديت حجم فايال در
اين روش برطرف شده و میتواند بهصورت قاانونی از فاايروالهاا
عبور کند .علیرغم تمام اين مزايا ،نهاننگاری بایدرناگ يکای از
چالشبرانگیزترين زمیناههاای تحقیقااتی اسات .علات ايان امار
ويژگیهای ذاتی انتقال اطالعات بهصورت بیدرنگ است که منجر
به محدود شدن انجام عملیات پیچیده میشود [.]04

نهاننگاری VoIP
  .4
نهان نگاری  VoIPمجموعاه ای از روش هاای نهااننگااری شابکه
بهصورت بیدرنگ میباشد که از پروتکلها و کانالهای VoIPبرای
پنهانسازی پیام استفاده میکند [ .]00درنتیجه از قابلیت رديابی
پیام جلوگیری شده و همچناین محادوديت حجام فايال کاه در
روشهای نهاننگاری سنتی وجود داشت ،برطرف میگردد.

.1-4حال

نهاننگاریVoIP
های 

برای نهان نگااری  ،VoIPچهاار حالات احتماالی در نظار گرفتاه
میشود .اين حالتها بر مبنای گارهای اسات کاه الگاوريتمهاای
نهاننگاری در آنجا اجرا میشوند .فرستنده و گیرنده پیام محرمانه
میتوانند در گرههای میانی يا انتهايی باشاند .هماانطاور کاه در
شکل ( )3نشان داده شده است .حالت اول شايعترين حالت است.
فرستنده و گیرنده مکالمههای  VoIPانجام داده درحالیکه بهطور
همزمان داده محرمانه مبادله میکنند .مسیر مکالمه همان مسایر
پنهان است .برای سه حالت بعدی مشاخصشاده ( 3تاا  )4تنهاا

شکل( :)2حالتی نهاننگاری ]02[ VoIP
نهاننگاریVoIP
چالشهای 

.2-4

نهاننگااری شابکه باهدلیال اساتفاده گساترده از سارويسهاای
چندرسانه ای و شبکههای اجتماعی بیشتر ماورد توجاه همگاان
بهويژه نفوذگران قرار میگیرد ،زيرا کشف آن دشوار باوده و هایچ
ردی از خااود برجااای نم ایگااذارد .عل ایرغاام تمااام اياان مزايااا،
نهان نگاری بایدرناگ يکای از چاالش برانگیزتارين زمیناه هاای
تحقیقاتی است [ .]01علات ايان امار ويژگایهاای ذاتای انتقاال
اطالعات بهصورت بالدرنگ است که منجر به محدود شدن انجاام
عملیات پیچیده مای شاود در اداماه ايان چاالشهاا باا جزئیاات
بیشتری بررسی میشود.
.1-2-4انتقالغیرمابلاطمینان
در واقع اين مسئله يکی از چالشهای اساسی هنگاام اساتفاده از
بستههایصوتی در پروتکل  RTPبهعنوان رسانهپوششی میباشد.
اين پروتکل از  UDPبهعنوان يک پروتکل انتقالی استفاده میکند
و  UDPيک پروتکل غیرقابل اطمینان است .در واقع اين پروتکال
برای انتقال چندرسانهای ،مناسب است .زيرا از دست رفتن چناد
بسته ،صوت يا تصوير را تحت تأثیر قرار نمیدهد .يعنی انتقال در
چندرسانهای نیاز بهدقت بااليی ندارد ،ولی زمان از اهمیت باااليی
برخااوردار اساات ( بااهعنااوانمثااال صاادا ه ایچگونااه تااأخیری را
نمیپذيرد) .بههمین دلیل اين پروتکل بهترين گزينه برای انتقاال

کاربردهاوچالشها

نهاننگاریVoIP


چندرسانهای است .در مقابل اگر پروتکلی برای ارسال متن ماورد
استفاده قرار گیرد ،بايد اطمینان حاصل شود که تمام بستهها باه
مقصد میرسد .در اين انتقال زمان از اهمیت کامتاری برخاوردار
است ،ولی دريافت تمام بستهها و نظارت بر رعايت ترتیب دريافت
بستههاا ياک ضارورت اسات .در نتیجاه پروتکال  UDPانتخااب
مناسبی برای انتقال دادههای متنی نیست.
رسانهیپوششی 

اندازهی

 .2-2-4محدودی های
اندازه بستهها در پروتکل  RTPبسیار کوچاک و مطاابق کادک
مورد استفاده برای فشارده ساازی داده اسات .چناین مسائله ای،
میزان داده در دسترس برای انتقال و تعداد بیتهای در دساترس
هر بسته ،که برای فرستادن پیاام محرماناه ماورد اساتفاده قارار
میگیرد ،را محادود مایکناد .ياک پیاام محرماناه بازرگ بارای
جاسازی بايد در تعداد زيادی بسته پخش شاود و در مقصاد نیاز
يک سازوکار سرهمکردن پیام الزم است.
.3-2-4تأخیر
پروتکل  RTPبهطور طبیعای مساتعد ايجااد تاأخیر در بساتههاا
میباشد .با نهاننگااری  VoIPباهدلیال جاساازی پیاام اضاافی و
بررسی رسانه پوششی انتخابی برای جاساازی ،تاأخیر بایشتاری
مورد نیاز است .اين امر موجب تنزل قابل مالحظاه ای در کیفیات
خدمات میشود ،که در برخی موارد بهآسانی توسط کااربر نهاايی

قابلتشخیص است.
دادهصوتیفشردهوخام
 .4-2-4
دادههااای صااوتی همااواره قباال از ارسااال بااهصااورت فشاارده در
می آيند .از آنجا که جاسازی پیام به در دسترس بودن بیات هاای
اضافی بستگی دارد ،انجام عمل جاسازی در دادههای صوتی خاام
نتیجه بهتاری در پای خواهاد داشات .بناابراين هماواره توصایه
میشود که رسانه پوششی را ابتدا از حالت فشرده خاارج کارده و
سپس دادههای خام را تغییار داده و دوبااره آن را فشارده کنایم.
برای فشرده سازی داده ها دو روش عمده وجود دارد :فشردهسازی
با اتالف (مانند کدک )Speexو بادون اتاالف (مانناد  .)G.711در
فشردهسازی با اتالف جامعیت داده حفظ نمیشود .فشردهساازی
يک فايل صوتی باا اساتفاده از ايان روش ،موجاب از باین رفاتن
برخی از اطالعات به هنگام خروج از حالت فشرده میگردد .اگر ما
پیام خود را در داده خام جاسازی کارده و ساپس آن را باه ايان
روش فشرده کنیم ،قادر به بازسازی پیام بهطاور کامال نخاواهیم
بود .در روش فشرده سازی بدون اتالف ،جامعیت داده قبل و بعاد
از فشردهسازی حفاظ مایشاود .در نتیجاه اساتفاده از ايان ناوع
فشردهسازی زمانی توصیه میشود که ما قصد داريم پیاامی را در
يک فايل صوتی مخفی کنیم .يک سامانه نهاننگااری  VoIPباياد
طوری طراحی شود که عملکرد سامانه و کیفیت خادمات نسابت

  5

به زمانی که هیچ پیامی پنهان نشده ،تغییر محسوسی نکند [ .]01
نهاننگاریدادهدرVoIP
روشهای 
.3-4بررسی 

روشهای نهاننگااری در  VoIPرا مایتاوان در ساه دساته زيار
تقسیمبندی نمود:
 .1-3-4روشهاینهاننگاریکهبستههاراتغییرمیدهند
تغییرات را میتوان در بستههای پروتکل اعمال کرد .پروتکلهاای
موجااود در  VoIPبااه دو دسااته س ایگنالینگ و انتقااالی تقس ایم
می شوند .بستههای اضافی يا اختیاری موجود در اين پروتکال هاا
بههمراه پروتکلهای شبکه (مانند  )UDP،TCP/IPمی توانند برای
نهان سازی مورداستفاده قارار گیرناد ،در ايان روش سارآيندهای
پروتکل شبکه يا بستههاای ظرفیات باار تغییار مایيابناد .ايان
روشها شامل انواع زير میباشند:
 تغییرات بستههای سرآيند در پروتکالهاای
در طول مرحله نشست.
 نهان نگاری اطالعات در بستههای صدا با استفاده از الگوريتم
نهاننگار صوت از جمله .]4[ LSB ،3QIM ،0DSSS
RTP ،UDP ،IP

 .2-3-4روشهاینهاننگاریکهارتباطاتزمانیبستههاا
یدهند 
راتغییرم 
روشهايی که ترتیب پیامهای ارساالی ياا درياافتی بساته را
تغییر میدهند .برنامهريزی مجدد به دو روش صورت میگیرد .در
روش اول گیرنده را وادار میکنیم که بستههايی را نادياده بگیارد
(از طريق ايجاد تأخیر به میازان کاافی) .در روش دوم گیرناده را
متقاعد میکنیم که تعدادی از بستهها گم شدهاند (مثال بعضای از
شماره ها را از قلم می اندازيم) .برنامهريزی مجادد بساته نیازمناد
هاامزمااانی میااان فرسااتنده و گیرنااده اساات .اياان اماار ظرفیاات
نهاننگاری پايینتری نسابت باهروشهاای تغییار در بساتههاای
پروتکل دارد ،ولی اجرای آن راحتتار اسات (مانناد تغییار دادن
ترتیب بستههای .) RTP
نهاننگاریترکیبی VoIP
روشهای 

.3-3-4

دراين دسته هم محتوای بستههاا و هام ارتباطاات زماانی درون
بستهها دچار تغییرات میشود .در ايان زمیناه مایتاوان باهروش
 LACKاشاره کرد[ .]02مازورکزيک روش  LACKرا با استفاده از
پروتکل  RTPو تأخیر بستههاا ارائاه داد .روش  LACKدر دساته
نهان نگاری ترکیبی قرار میگیرد .ايان روش در ارساال بساتههاا
بهطور عمدی تأخیر ايجاد کرده تا گیرنادهای کاه فاقاد الگاوريتم
نهاننگاری است مجبور به دور انداختن آنها شاود .ساپس پیاام
سری را در بستههای تأخیری پنهان مایکناد .ايان روش اساساا
1 - Direct-sequence spread spectrum
2 - Quantization Index Modulation
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برای شبکههاای  IPطراحایشاده اسات کاه برخای از بساتههاا
میتوانند براثر ازدحام و کیفیت پايین شبکه و غیره ،مفقود شوند.
(البته بايد در نظر داشت اين روش زمانی کاربردی است که درصد
مفقود شدن بستهها در شبکه پايین باشد) برای  IPتلفنی میتوان
فرض شود که مفقود شدن بستهها زمانی روی میدهد که:
بسته به مقصد نرسد.

بسته دارای تأخیر بیشازحد باشد ،باهگوناهای کاه در

سمت گیرنده بازسازی نشده و به گوش گیرنده نرسد.
بنابراين ،برای سرويس  VoIPزمانی که بستهای با تأخیر زياد
به مقصد برسد بهعنوان گمشده تشخیص داده میشود و حذف
میگردد .میتوان از اين ويژگی برای ايجاد روش نهاننگاری بهنام
 LACKاستفاده شود .بهطور اساسی اين روش برای طیف وسیعی
از کاربردهای چندرسانهای و بیدرنگ کاربرد دارد .اين روش از
اين حقیقت استفاده مینمايد که برای ارتباطات چندرسانهای
مانند پروتکل  RTPبستههايی که دارای تأخیر بیشازحد
میباشند در سمت گیرنده بهعنوان گمشده تشخیص داده و
بازسازی نمیگردند .ايده اصلی روش  LACKاينگونه است که در
سمت فرستنده برخی از بستههای صدا ،انتخاب میشوند و با
تأخیر به مقصد ارسال میگردند .اگر تأخیر برخی از بستههای
دريافتی در سمت گیرنده باال باشد ،اين بستهها توسط
گیرندههايی که از پروسهی نهاننگاری مطلع نیستند ،حذف
میگردند .درصورتیکه گیرنده از پروسه نهاننگاری مطلع باشد،
اين بستهها را بهعنوان داده پنهان تحويل برنامه نهاننگاره
میدهد شکل (.)2

نهانکاوی روش  LACKسختتر از روشهای نهاننگاری است
که تا اينجا گفته شد .دلیل اصلی آن وجود مقداری گمشدگی در
پروتکل  IPاست که نمیتوان تشخیص داد که آيا اين گمشدگی
بهصورت عمدی ايجادشده است ،يا تحت تأثیر شبکهی ارتباطی
میباشد .اگر مقدار گمشدگی بستهها در سطح معقولی باشد در
اين صورت تشخیص ارتباط پنهان بسیار مشکل میگردد [.]04

پروتکلها 

نهاننگاریبرروی
.4-4برخیازروشهای 
در اين بخاش باه برخای از روشهاای اساسای و پرکااربرد
نهاننگاری در  VoIPپرداخته و آنها را مورد تجزيه و تحلیل
قرار داده میشود.
پروتکلهای IP/TCP/UDP

نهاننگاری

.1-4-4
از اين حقیقت استفاده میکند که فقط تعداد کمی از بستههای
سرآيند در طول فرآيند ارتباط تغییر میکنند .در اين پروتکلها
بستههای استفادهنشده و زائد وجود دارد .داده پنهان معموال به
بستههای زائد افزودهشده و به مقصد ارسال میگردد .در ،TCP/IP
حتی داده پنهان میتواند با داده اصلی تعويض شده و بین طرفین
ارتباط بهصورت امن مبادله گردد .يا در سرآيند  IPبستههايی
وجود دارد که از آنها میتوان برای کانال پنهان استفاده کرد.
برای مثال در شکل ( )0سرآيند يک بسته  IPبا بستههای
قابلاستفاده برای جاسازی پیام نشان دادهشده است .نواحی تیره
در اين شکل نشاندهنده مکان مناسب برای جاسازی
میباشند[.]01
استفادهنشده RTP

نهاننگاریبستههای
 .2-4-4
سرآيند پروتکل  RTPدر شکل ( )4نشان دادهشده است که شامل
بستههايی بهصورت شماره ترتیب بسته ،مهر زمان ،ظرفیت بار و
سرآيند اضافی میباشد .برای ارتباط پنهان در پروتکل RTP
میتوان از بستههای زير استفاده نمود:

شکل( :)3روش ]04[ LACK

کاربردهاوچالشها

نهاننگاریVoIP
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شکل( :)4سرآيند پروتکل ]03[ RTP

الف) بسته الیهگذاری :اگر بیت اليهگذاری ،دارای مقدار يک
باشد میتوان يک يا چند بايت اضافی به انتهای سرآيند بسته
اضافه کرد ،بهگونهای که اين بايتها جزء قسمت ظرفیت بار
محاسبه نشوند .میزان دادهای را میتوان به انتهای سرآيند افزود
که در آخرين بايت اليهگذاری تعريف گردد.
ب)سرآیند اضافی :زمانی که بیت  Xدارای مقدار يک باشد،
میتوان از اين سازوکار بهره گرفت .اين روش شبیه سازوکار
اليهگذاری میباشد و میتوان از سرآيند اضافی با طول متغیر
استفاده نمود.
ج)مقادیر اولیه بستههای شمارهترتیب بستهومهرزمان:
چون مقادير اولیه اين بیتها بهصورت تصادفی انتخاب میگردد،
اولین بسته  RTPدنباله صدا میتواند برای ارتباط پنهان مورد
استفاده قرار گیرد.
د)کمارزشترین بی هایبسته مهارزماان :ايان بیات هاا
میتواند مورد استفاده قرار گیرد .بايد تأکید نمود هر چند

نهان نگاری بر اساس بستههاای اساتفاده نشاده در پروتکال
ممکن است توسط ناظر فعال حذفشده يا محدود گردد .به حالت
طبیعی درآوردن مقادير بستههای سرآيند يا تغییرات کوچاک در
آن کافی است که پهنای باند پنهان را محدود کند.
RTP

نهاننگاریبستههایاستفادهنشدهRTCP
 .3-4-4
بسته  RTCPبسته کنترلی است که بین شرکتکنندگان در
جلسه بهصورت دورهای در بازهی زمانی خاص مبادله میگردد.
اساسا دو نوع بسته  RTCPوجود دارد :گزارش فرستنده 0و
گزارش گیرنده.3
مقادير پارامترهايی که در اين گزارشها قرار میگیرند ،جهت
تخمین وضعیت شبکه مورد استفاده قرار میگیرند .عالوه براين،
تمام پیامهای  RTCPبايد در بستههای مرکبی که شامل حداقل
دو نوع گزارش  RTCPمنحصربهفرد باشند ،ارسال گردند.
شکل ( )0سرآيند بستههای گزارش گیرنده و گزارش فرستنده
پروتکل  RTCPنمايش داده شده است.

1 - Sender Report
2 - Receiver Report
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شکل( :)5گزارش گیرنده و فرستنده ]03[ RTCP

برای ايجاد کانال پنهان بستههای بلوک گزارش که در شکل ()0
نشان داده شدهاند ،مورداستفاده قرار میگیرند .با تغییر مقادير
اين بستهها میتوان دادههای پنهانشده را جايگزين نمود .مقدار
اطالعات پنهانی که از اين طريق میتوان به مقصد ارسال نمود،
 011بیت میباشد .اگر از اين نوع روش نهاننگاری استفاده گردد،
واضح است که مقداری از تأثیرگذاری پروتکل  RTCPکاهش
میيابد .همچنین بستههای خالی استفادهنشده ديگری در اين
سرآيند وجود دارند ،که میتوان از آنها بهروش مشابه استفاده
نمود .از معايب اين روش میتوان به پايین بودن حجم داده پنهان
ارسالی اشاره نمود .ذکر اين نکته مهم میباشد که پیامهای
 RTCPبر پايه پروتکل  IP/UDPمیباشد ،بنابراين ،برای يک
بستهی  RTCPهر دو پروتکل میتوانند برای انتقال پنهان
مورداستفاده قرار گیرند.
برای بهبود ظرفیت انتقال داده پنهان در پروتکل
میتوان تعداد اين بستهها را افزايش داد ،بهجای اينکه هر 0
ثانیه يک بسته  RTCPارسال گردد (پیش فرضی که در استاندارد
لحاظ شده است) ،در بازه زمانی کوتاهتری اين بسته ارسال شود،
نهانکاوی اين روش بهآسانی نهاننگاری بستههای سازوکار
امنیتی نمیباشد .ناظر فعال میتواند با حذفکردن يا محدود
نمودن بستههايی که در ارتباط پنهان مورد استفاده قرار میگیرند
ارسال داده پنهان را تحت تأثیر قرار دهد .البته با اينکار
محدوديتهايی را در تأثیرگذاری پروتکل  RTCPايجاد خواهد
نمود [.]03
RTCP

نهاننگاریVoIP
روشهای 
.5-4مقایسه 
با توجه به گستردگی روشها ،انتخاب بهترين روش مبتنی بر
انتظاری است که از رسانه انتقال و نحوه ارسال اطالعات داريم .در

پايان برخی از نقاط قوت و ضعف روشهای نهاننگاری داده در
VoIPرا بیان میداريم [.]03
روشهای نهاننگاری که از بستههای سرآیند

.1-5-4
میکنند.
پروتکلهاجه ارسالاطالعاتپنهاناستفاده 

 معموال حجم داده بااليی را میتوانند بهصورت پنهان منتقل
کنند.
 پیادهسازی و تشخیص اين روشها آسان است.
 بهدلیل اشغال شدن برخی از بستهها بهوسیله داده
پنهانشده مقداری از تأثیرگذاری پروتکل کاهش میيابد (نقطه
ضعف).
 .2-5-4روشهای نهاننگاریکهمحتوایبستهها راتغییر
میدهند.

 معموال ظرفیت جابجايی دادههای پنهانشده در اين روشها
نسبت بهروشهايی که بستههای سرآيند پروتکلها را تغییر
میدهند پايینتر است.
 تشخیص و پیادهسازی اين روشها سختتر میباشد.
 کیفیت صدای ارسالی بهدلیل تغییر محتوای بستهها پايین
میآيد.
ویژگیروشهایی کهوابساتگی زماانی

 .3-5-4برخی از
عبارتانداز:

میدهند،
بستههاراتغییر 

 نیاز به همزمان کردن فرستنده و گیرنده میباشد.
 حجم داده پنهانشده آن پايینتر است و تشخیص آن نسبت
بهروشهايی که بستههای خاصی از پروتکل را تغییر میدهند
سختتر میباشد.
 پیادهسازی اين روشها آسان میباشد.
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VoIP Steganography, Applications and Challenges
Z. Norouzi*, R. Rostami, S. Amjadian

Abstract
Steganography on the VoIP Platform is a Real-time network Steganography Method, It uses VoIP
Protocols as a cover channel to hide messages. At the moment, real-time steganography is one of
the challenging research areas. The reason for this is the inherent characteristics of the transfer of
information in real time, which limits the complexity of operations. In this paper, we first describe
the definition of Steganography and describe the VoIP concept briefly, and then we will describe
some of the work done in this field. In continuation, we express the way VoIP works and the
problems that we face, and then we consider the concept of VoIP Steganography and describe its
challenges. Finally, introduce some of the most widely used methods of VoIP Steganography, and
then we compare the different ways of VoIP steganography with each other, and discuss the
weaknesses and strengths of each of them. In the final section of this paper, we will give the
research results.
Key Words: Steganography, Network Steganography, VoIP Steganography Methods, Covert
Channel, Data Hiding
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