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Abstract 
In this paper steganalysis technique is proposed on the basis of spectral 

domain analysis using Discrete Fourier Transform, Fast Fourier Transform Algorithm 
(DFT_FFTA). The aim from using this algorithm is to provide robust evidence for 
presence of hidden object in speech segment. The Discrete Wavelet Transform 
(DWT) is used to decompose the speech segment, 20 seconds in length. The speech is 
decomposed to the third level.  An image of 512x512 pixels embedded in the third 
level of the speech coefficients. Reverse Discrete Wavelet Transform (RDWT) is 
applied to get a speech with hidden object (image) called stego-speech. DFT_FFTA is 
used to analyze the stego-speech to discover an evidence of hidden object in the stego-
speech .Experimental results shows that the proposed algorithm is comparable to 
previously existing techniques and give very clear and strong indication for the 
existence of stego-object. 
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 با%ستناد الى خوارزمية تحويل فوريير السريعةفي الك�م كشف المكونات المخفية 
 

  الخ�صة 
مقطع من ك$م على اساس  في ھذه البحث تم اقتراح تقنية للكشف عن المكونات المخفية في

الھدف من استخدام ھذه . في باستخدام خوارزمية تحويل فوريير السريعة يتحليل المجال الط
حيث استخدمت  محولة .  الخوارزمّية ھو تقديم دليل متين على وجود مكون مخفي في مقطع من ك$م

استخدمت .الى المستوى الثالث  حلل الك$م. ثانية  20الموييجة المنفصلة لتحليل مقطع من ك$م مدته 
استخدم .  نقطة شاشة وضمنت في المستوى الثالث من مقطع الك$م  512x512صورة مكونة من 

تم استخدام . صورة ) يخفي ( معكوس محولة الموييجة المنفصلة للحصول على مقطع ك$م مضمن 
جود مكون مخفي في الك$م خوارزمية فوريير السريعة لتحليل الك$م المضمن 4كتشاف دليل على و

التجارب التي اجريت على استخدام ھذه الخوارزمية اعطت نتائج تشير بشكل واضح وقوي الى .
 .النتائج قابلة للمقارنه مع ادبيات الموضوع المنشورة. وجود دليل على وجود جسم او مكون مخفي 

 
 
 
 
 
 
 


