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RESUMO

Esteganografia

é a arte e a ciência da
comunicação em segredo [1-3]. Apresenta-se
um método para inserção de uma mensagem
de texto em um sinal de áudio mediante a
técnica de transformadas de wavelets [4]. O
foco principal é a ocultação dos dados, de tal
forma a não inspirar suspeita de que
determinado arquivo de áudio contém alguma
informação oculta [5]. A técnica é usada de
forma a garantir que o texto inserido
permaneça praticamente inalterado no
momento
da
recuperação,
e
passe
despercebido diante das manipulações,
levando-se em consideração o tamanho da
mensagem, do som e os níveis nos quais a
mensagem é adicionada.
O áudio é decomposto em doze níveis
mediante a escolha de uma wavelet-mãe; os
dados são codificados e ocultados em
diferentes níveis dentro do arquivo de som
com formato .wav, segundo atribuição de uma
chave secreta. Além dos níveis elegidos,
outros parâmetros são requeridos para a
inserção da mensagem, incluindo os
coeficientes da wavelet e a posição decimal
dos coeficientes, os quais constituirão a
“chave-stego”,
que
é
empregada
posteriormente na recuperação do texto
escondido. A implementação foi realizada no
MatlabTM [6] e uma versão encontra-se
disponibilizada na Internet. Para um melhor
espalhamento dos dados dentro de cada nível
são utilizadas senhas alfanuméricas de
tamanho proporcional à quantidade de
caracteres inseridos em cada um dos níveis
dos sub-blocos.

Mediante a visão da esteganografia existem
outras aplicações potenciais, tais como as
marcas d’água [7].
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