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Abstract 
This paper is concerned with hiding secret data in audio media file (.WAV). When 

performing data hiding in audio, one must exploit the weaknesses of Human Auditory System 
(HAS), while at the same time being a ware of the extreme sensitivity of this system. This 
hiding method is oriented to embed the secret data such that it is capable of surviving against 
modifications produced by MP3 compression standard. Statistical and analytical 
investigations are performed to assess the variations which may occur in the WAVE audio 
when it is subjected to MP3 compression. Features of speech signal are exploited (Voiced-
Unvoiced segments) for embedding the secret data. Hiding is attempt by shortening or 
elongating the unvoiced blocks of audio file (cover) data. To support the immunity of the 
proposed hiding system, an encryption method is added to the proposed hiding system.  
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 ستخدام  تعديل الوقت للمقاطع الالصوتيةأأخفاءالبيانات في الصوت ب
  الخالصه 

  األخفاء في الـصوت  أن) . Wav.(خفاء البيانات السرية في ملفات صوتية ذات األستطالة   بأيهتم هذا البحث    

يتم عن طريق استغالل مناطق الضعف في النظام السمعي لالنسان   وفي نفس  الوقـت  يجـب الحـذرمن                       

ان طريقه االخفاء جرى تصميمها ألخفاء بيانات سرية لها القدرة على الـصمود             . التحسس الشديد لهذا النظام   

فبعـد  ) . MP3(رنامج القياسي لضغط الـصوت  أمام التغيرات التي يمكن ان يتعرض له الصوت بواسطة الب   

أجراء تحليل أحصائي وعددي أليجاد أنماط األختالفات التي قـد تحـدث علـى بيانـات الملـف الـصوتي                    

)WAVE (      عندما يتعرض الى ضغط بواسطة)MP3  . (        تم أستغالل خصائص أشـارة الكـالم)  المقـاطع

ث  تم أخفاء البيانات السرية بأستخدام تقنية  تقـصير         حي. لغرض أخفاء البيانات السرية   ) الصوتية والالصوتية 

تـم  , ولزيادة  درجة االمنية للنظام المقتـرح  ) .الغطاء(أو أستطالة  المقاطع الالصوتية في  الملف  الصوتي       

 .أضافة طريقة تشفير الى نظام األخفاء المقترح
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