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Шановні члени журі,  

тема мого проєкту: «Цифровий підпис mp3-файлу на основі дискретного 

вейвлет-перетворення». 

 

Я переконана в тому, що математика – це гімнастика мозку. Саме вона є 

першим фундаментом для вивчення таких наук, як фізика, хімія, інформатика, 

економіка. Крім того, математика допомагає нам розвивати своє аналітичне 

мислення, що дійсно допоможе в майбутньому. Вона – цариця точних наук, які є 

мовою логіки, здорового глузду та фактів. Математика має безліч підрозділів, як 

от, наприклад, моя наукова робота відноситься до секції прикладної математики. 

Особисто мене вона, безумовно, зацікавила тим, що поєднує в собі безліч знань 

одночасно з декількох галузей. Вона розглядає застосування математики в інших 

сферах нашого життя та має в собі практичний напрямок. 

Ми живемо у світі інформації. Однією з актуальних проблем цього світу є 

захист даних від викрадення чи копіювання, привласнення чужої 

інтелектуальної власності або ж, іншими словами, Інтернет-піратство. Саме це і 

спонукало мене до виконання проєкту. Існує дуже багато видів піратства, але у 

нашій роботі увага приділяється саме аудіопіратству. Зацікавившись 

вейвлетами, ми вирішили створити алгоритм для впровадження водяного знаку 

в аудіофайл.  

Правовласники аудіофайлів постійно намагаються довести права на свої 

треки, вимагаючи від сайтів, де вони розміщені, видалити їх. Судові позови на 

піратські сайти не вирішують проблеми, адже злодії постійно змінюють адреси, 

використовують VPN та інші додатки. Саме тут на допомогу приходять водяні 

знаки. Водяні знаки (watermarks) – це процес вбудовування інформації в сигнал 

у такий спосіб, який важко видалити. Вони стають все більш важливими для 

забезпечення захисту авторських прав та перевірки прав власності. 

Захисна система, яку ми створили, дозволить власникам інтелектуальної 

праці, таким як студії звукозапису, продюсерам, виконавцям, музикантам, 

стрімінговим сервісам впроваджувати водяний знак у MP3-файли.  

Для того, щоб отримати бажаний результат дослідження, було реалізовано 

декілька етапів. Спочатку ми провели аналіз наукових джерел з теорії вейвлет-

перетворень, розширивши відомості про водяні знаки. Також приділили увагу 

моделюванню матриць аудіофайлу та вбудовуванню в нього водяного знаку. 

Далі розробили алгоритм вбудовування водяного знаку в аудіофайл. Останнім 

кроком у нашій роботі стало створення програми в табличному редакторі 

Microsoft Excel для вбудовування в матрицю нашого водяного знаку. 

Підсумовуючи зазначене вище, можна сказати, що робота може бути 

використана при розробці програмного забезпечення для розпізнавання, 

виявлення та захисту інтелектуальної власності музичних композицій у мережі 

Інтернет. 

Саме тому, я й обрала тему, яка може стати в нагоді і яку можна 

застосувати на практиці. Це дійсно може сприяти боротьбі з аудіопіратством. 
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