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Abstract 

A watermarking technique for speech content and speaker authentication scheme, 
which is based on using abstracts of speech features relevant to semantic meaning and 
combined with an ID for the speaker is proposed in this paper. The ID which represents 
the watermark for the speaker, is embedded using spread spectrum technique while the 
extracted abstracts of speech features are used to represent the watermark for the 
speech, embedded in the original speech file using secret key. The abstracts speech 
feature is implemented using B-spline curve interpolation. The paper provides a 
background knowledge for the concept of speaker watermarking and content-fragile 
watermarking based on digital speech data. Then, the suggested feature based 
authentication scheme is developed and the results from the evaluation are presented. 
Show that the suggested scheme is successful in combining speech and speaker  
watermark authentication.  

 
Keywords: speech content authentication, digital watermarking for speaker authentication, 
content-fragile watermarking authentication, spline interpolation, wavelet transform.  
 

 الخالصة
في ھذا البحث تم اقتراح مخطط لتقنیة العالمة المائیة لمحتوى الكالم وتخویل المستخدم، والذي مبني على استخدام 

إن معرف المستخدم یمثل العالمة .  ملخصات عن مبرزات خصائص الكالم ذات العالقة بالمعنى مع معرف المستخدم
سطة استخدام تقنیة االنتشار الطیفي، بینما ملخصات عن مبرزات المائیة بالنسبة إلى المستخدم، والتي تغمر بوا

خصائص الكالم ذات العالقة بالمعنى تعتبر العالمة المائیة بالنسبة إلى الكالم، والتي تغمر بصورة مباشرة في ملف الكالم 
البحث . ائص الكالمتم استخدام تقنیة تولید المنحنیات األساسیة لتولید ملخصات عن مبرزات خص.بواسطة مفتاح سري

تم .  یوفر قاعدة معرفة لمفھوم العالمة المائیة للمستخدم والعالمة المائیة ذات المحتوى الرقیق المبني على أساس الكالم
 فعالیة أن النتائج تشیر إلى. بناء مخطط التخویل باستخدام المبرزات المقترح ومن ثم تمت عملیة تقیم للنتائج وتثبیتھا

 .المخطط المقترح لدمج تخویل العالمة المائیة لكال من الكالم مع المستخدم
 


