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Abstract 
         The growth of the network multimedia open the illegal ways for users to use the 
digital media without any hindrance or control. This state created, the need for the 
copyright protection of various digital media. WAV audio files is one of these media, 
these media file format itself has no built in copy protection controls. Other systems 
must be used to prevent illegal copying called watermarking. In this paper, we used 
the phase coding method to embed the watermark, by using FFT method in two ways. 
The first way used the block size of the wave data equal to (22) and the second way 
used the block size of the wave data equal to (23). 

The results of the above two ways shows that, when we use the first way the 
noise of the sound will be very smaller than the results of the second way. On the 
other hand the length of the watermark in second way will be longer than when use 
the first way. Finally, we can say that the two ways yield good results.  
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 ريقة تشفير الطوراستخدام الع�مة المائية على الملفات الموجية بط
  الخ�صة

التطور الذي حصل في استخدام الوسائط المتع�ددة ف�ي ش�بكات ا�نترني�ت ف�تح المج�ا�ت غي�ر 
ھذه الحال�ة دع�ت الحاج�ة إل�ى .المشروعة للمستخدمين للحصول على ملفات مختلفة وبطرق غير قانونية

ي ل�م تنش�أ لھ�ا حماي�ة خاص�ة والت WAVإنشاء أنظمة حماية للملفات المختلفة كملفات الصوت من نوع 
الع9م��ة (بھ��ا، ل��ذا اس��تخدمت أنظم��ة أخ��رى لحمايتھ��ا م��ن النس��خ غي��ر الش��رعي س��ميت ھ��ذه ا5نظم��ة ب��ـ 

  ).المائية
في ھذا البحث استخدمنا طريقة تشفير الطور ;خف�اء الع9م�ة المائي�ة باس�تخدام طريق�ة ف�ورير 

والطريق�ة الثاني�ة باس�تخدام )  22(ن�ات الص�وت الطريقة ا5ولى باستخدام حج�م بيا. السريعة وبطريقتين 
نت��ائج البح��ث للط��ريقتين بين��ت ف��ي حال��ة اس��تخدام الطريق��ة ا5ول��ى يك��ون  ).23(حج��م بيان��ات الص��وت 

ومن ناحية أخرى  فان طول الع9مة المائية في الطريق�ة , تشويش الصوت اقل من نتائج الطريقة الثانية
  .وأخيرا نتائج البحث في ك9 الطريقتين كانت جيدة. ا5ولى  الثانية ھي أطول عما ھي  في الطريقة 

  
  
  
  
  

 


