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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 represents the 
watermark for the speech, is 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 develop and the results from the evaluation 
are presented. It shows that the suggested scheme is successful for combining 
speech and speaker  watermark authentication.  
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:الخالصة  

 والذي المستخدم،مخطط لتقنية العالمة المائية لمحتوى الكالم وتخويل تراح في هذا البحث تم اق
 مع معرف  عن مبرزات خصائص الكالم ذات العالقة بالمعنىاستخدام ملخصاتمبني على 

، والتي تغمر بواسطة إن معرف المستخدم يمثل العالمة المائية بالنسبة إلى المستخدم.  المستخدم
 عن مبرزات خصائص الكالم ذات العالقة بالمعنى بينما ملخصات الطيفي، استخدام تقنية االنتشار

 والتي تغمر بصورة مباشرة في ملف الكالم بواسطة مفتاح الكالم، إلىتعتبر العالمة المائية بالنسبة 
لتوليد ملتم استخدام تقنية توليد المنحنيات األساسية .سري

.  عن مبرزات خصائص الكالمخصاتم والعالمة قاعدة معرفة لمفهوم العالمة المائية للمستخد
تم بناء مخطط التخويل  . لرقيق المبني على أساس الكالما ذات المحتوى يوفر المائية البحث

 فعالية إلى النتائج تشير أن.  للنتائج وتثبيتهاعملية تقيمومن ثم تمت  المبرزات المقترح باستخدام
 . مع المستخدمن الكالمم ية لكالالمائ تخويل العالمةالمخطط المقترح لدمج 

 
 


