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ABSTRACT 

 

The stereography which used to hide certain information using a 

host file is a science and an art. Such practice is usually done to keep away 

any thought in the presence of a hidden message in the host. Hiding is often 

done using sound, image or video files. The problem is that such hiding may 

cause some detectable changes in the host file .This study focuses on hiding 

in WAVE type sound file. Sound files are either one-byte sample or two- 

byte sample .The hiding idea involves the replacement of the original data by 

another data from a text file. The first four bits from each byte are used in 

wave file as a hiding domain. 

Accordingly, a hiding system was designed for the reduction of the 

accompanying noise. In this research, it was depended on the human herring 

for group of people to calculate the reduction in the noise of the host file .It 

was also shown that hiding in 8-bit sample (1 byte) results in a clearly 

detectable noise. This jumping 10 bytes in each replacement process led to 

eliminate the noise .It was also concluded, that when using first and second 

bit from each byte the noise was completely eliminated by jumping 30 byte. 

On the other hand, hiding in 16-bit sample (2byte) has led to complete 

disappearance of the noise when jumping 10 byte at each data replacement 

process. 
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 الملخص

( ب دد   Hostالمعلومدا  ااتددتم ال ملدم  امددل ل دا   إلخفددا  اوفند  ايعد  ظاددال التة يدة  لمدد 
ائدد  ، وهنالدد   دد      د  تددالة ممةيددة داخددل الملددم ال امددلمنددأ  م مت فددل خددا اي مددو ال دد  بواددو 

من دا اخخفدا  فدي ملدم صدو  او ملدم صدو   او فد مو، وهدي مدو  ال تدالة،إلخفا  الملم النصي او 
المعلومدا  التدي    دي فدي الو دي ال اكد ه لكدو هدءا اخخفدا  تدو  مد دم  إلخفا التقنيا  ال  مثة 
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الى  صول تةيي  في الملم ال امل، وهءا التةيي  م دم الى   صول ت دوش  فدي الملدم واات دا  
 WAVE د و  اخفدا  فدي  لد  الملدم، فدي هدءا ال  ددس تمدي د اتدة اخخفدا  فدي ملدم صدو  ظددو  

(، 2Byte( و ثندائي العيندة  1Byteان ملم الصدو  ادان ا دادم العيندة   ا  وخصائص هءا النو ،
و فكدد   اخخفدددا  فدددي ملددم الصدددو  تمدددي ااتدددتل ال ال دديم اخصدددلية لللياظدددا  ا دديم مدددو ملدددم الدددنص ، 

 امجال لإلخفا  ه (WAVE)   اخ بعة اخولى مو ال اامي مو الملم الصوتيواتتم مي اللتا
تددم تصددميم ظاددال اخفددا  يعمددل  لددى تقليددل الت ددوش  ال اصددل  ندد  اخخفددا  والددتملص مندد  

و ددد  تددم اخ تمددداد  لدددى اخ ن  إخفددا ،تددا   نددد  اددل  مليدددة تدددتم ال تقنيددة القفدددن اعدد د مدددو اللو لدد  اا
في الملم ال امل لل تالة، وفي  الة التمثيل  ياس تقليل الت وش  ال   شة لمجمو ة مو اخشماص ل

( تم اتتم ال اللي اخول مو ال اامي في  ملية اخخفا  ه واتتنتج ان ام ت وش  1Byteالثماظي  
اامددي فددي اددل  مليددة اخفددا ، واتددتنتج ايودداا اددان الت ددوش   دد   10 اصددل يمتفددي تمامدداا  ندد  القفددن بددد 

  هاامي  ن ما اتتم ل اللي اخول والثاظي مو ال اامي في  ملية اخخفا  30فن اختفى تماماا  ن  الق
د ( 2Byteوفي التمثيل الس اتي        تم التوصل الى الةا  الت دوش  تمامدا  ند  القفدن بد

  مة في النصم اخول مو ال ااميهاامي م ما اان   د اللتا  المستم 10
 ه ، كوكا لم صو م، إلخفا  المعلوما الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة وبيئة المشكلة 
 نظام التغطية  1-1

فددو و لددم اخفددا  المعلومددا   او ال تددالة ( ااتددتم ال   يمكددو تع شددا ظاددال التة يددة  لددى اظدد  
( ب    مندأ  م مت فدل خدا اي مدو ال د  بوادود  تدالة ممةيدة داخدل الملدم Hostملم  امل ل ا  

 [1م ا يس يمفي واود اختصال ه ]ال امل ، وهي وتيلة مو وتائل اختصال الس  
ملددم صددو  او ومددو التقنيددا  ال  مثددة فددي اخفددا  المعلومددا  هددي اخفددا  ملددم الددنص داخددل    

 هملم صو   او ملم ف مو
   (Steganography) نموذج نظام التغطية  1-2

 :تيةلتة ية ااتتم ال المعادلة اخيمكو تمثيل ظاال ا
Cover medium + embedded message + stego_key = stego_medium 

 

يمددددة  الوتددددائم المتا ددددة   ىمةيددددة وهددددو ا دددد لم امددددل ال تددددالة ا (Cover)يمثددددل الة ددددا  ا 
ال تددالة المدد اد إخفاأهددا  مددا مفتددا     (Embedded Message)األهميددة، وتمثددل ال تددالة الم مددو   

 يدة هدءا ال صدول افي مو الس شة ، وظاتج  مليدة التةإكفيستم ل امستوى   (stego_key)التة ية 
 [2]ه الءم يوم ال تالة الس شة   (stego _medium) لى وتم التة ية 
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 [2]ه(  دظاا النمو ج العال ألم ظاال تة ية  1-1وشمثل ال كل  
 

           

 ( نموذج نظام التغطية العام1-1شكل )ال
 فوائد نظام التغطية ومساوئه 1-3

 :الم او  مو ظاال التة ية هي ان الفائ   
 امكاظية اتتم ام  للنقل الس م لل تائل دون اات اف ا ه  •
   ان اتتم ام  يعنز ت شة اختصاخ  ال مصية وشع  وتيلة م مة لالتصال خصوصا  •

  ل  اخظت ظيي ه            

 اما مو مساوئ اظامة التة ية ف ي : 
  د  ليل مو اللياظا  ه  جم الي  خخفا    مت تاج الى ملم غ ا    •
 هخ يمكو الجمأ بيو  و  اخخفا  مأ تعايم امية اللياظا  الممةية قياتا بلياظا  الة ا   •

اعددد    ان اات دددا  ال تدددالة الممةيدددة يعددد  مدددو  يدددول اظامدددة التة يدددة و لددد  اسدددل    دددو  •
تم ا تد ا   د  مد  مدو ثدمو الت وش  او التةيي  في الملم ال امل مما مدودم الدى ال د  بوادود اخخفدا  

 [2[]1] تالة  ا  اهمية الي   ه 
  

 االخفاء في ملف الصوت  1-4

عد  ت دد ياا اليد اا ألن الناددال السدما ي ال  دد م تإخفدا  اللياظددا  فدي إشددا   الصدو   إن  مليدة
(HAS:Human Auditory System)   يعمل ا كل دمناميكي واتأ الم ى مدو التد ددا  تقدأ بديو

(20Hz – 20000Hz)  مدا م اخ ن ال   شة ل ا الق     لى اد اك اخصوا  بنس ة  اليدة اد اا ، ا  ان

Embedding 

process 

Embedding 

process 
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 والتددي مدددتم اد اا دددا م اشددد  ا  او  دددءف ا منددد  الملدددم اخصددلي الدددىيجعددل هنددداك صدددعوبة ااكددافة بياظدددا  
، تةيد ا  شدا   فدي العيندا  ةلدءا فد ن هدءا النادال يكدون  ساتداا اد اا أليد ، (Noiseكوكدا   بوصف ا 

ا  فددي ظاددال السددمأ ال  دد م والتددي يمكددو اتددتةالل ا، اعلددي  مليددة اخخفددا  ولكددو واددود اعدد  الفجددو 
مدثال اخ ن ال  د شة خ تفد ي بديو ظل تدي صدو  ممتلفتديو ، ف ةتال د  بلياظدا  الملدم اخصدلي ممكند وال

 [1][2]هواخصوا  العالية ت ج  اخصوا  الوا ئة

النداتج مدو  مليدة الت دوش  او ومو هنا اا  هءا ال  س للتقليل مو هءا التأثي  والووكا  
د  و ال امتا ع د ماالقفن ااتتم ال تقنية  اإلخفا  و  ل  األول  و  (bit) ن  ال  مليدة تجد ى لتةيد  الد

  ثنا   ملية  إلخفا  ه  Byteالثاظي  و  تى ال ااأ مو ال 
 

 خصائص ملف الصوت  1-5

 هم ددددا  دددد د إن  هدددم مددددا يميددددن  ملدددم صددددو   ددددو لخدددد  هدددو خصددددائص اإلظ ددددا  لكدددل ظددددو  ، و  
دددددددددد   الممتددددددددددا   لتمثيددددددددددل اددددددددددل  ينددددددددددة، وهددددددددددو مددددددددددا مدددددددددد  ى بتكمدددددددددديم العينددددددددددة التددددددددددي إمددددددددددا  Bytesالد

 ، واددءل  ظسدد ة الت يددان الو تيددة و اث هددا شدديو اا تتدد او  بدديو  Bytes 2 و  اوا دد   Byteتسددتم ل 
(8 KHz – 44.1KHz)   ، وهدددي  ددد د النمدددا ج التدددي تدددم تمثيل دددا خدددالل ادددل ثاظيدددة صدددوتية 

  (Stereo) و مجسدم  (Mono)نوا  التي متم ب ا تسدجيل العيندا ، وهدي   دادم فوال  و   د الق
 [1][2] .ه

تمددنن ا يمددة   يمددة اإلشددا    (Byte 1)تجدد   اإلشددا   هنددا إلددى  ن النمددا ج الثماظيددة التمثيددل   
ف ظ دا تمثدل اصديةة   (Byte 2) مدا النمدا ج  ا  التمثيدل الس اتدي   د    (255 – 0)بتد  ج بديو 

وبتد  ج بديو   (Signed Integer)للعد د الصد يب ا شدا     (2S – Complement)ثداظي المدتمم ال
 [2]ه  (32767  –  32768-)

 

 :PCMبصيغة    WAV.اإلمتداد  ياإلخفاء في ملف الصوت ذ 1-5-1
ااظد     Pulse Code Modulation (PCM)اصديةة   WAV.الملدم  و اإلمتد اد  موصدم

، لدءل  يعد  مدو الت دكيال    (Windows)ت ي بيئة  (Microsoft)شائأ اختتم ال مو  لل ش اة
ددد  (Microsoft)األاثددد  اتدددتم اماا،  يدددس تعددد     Resource)  (RIFF)هيئدددة الملدددم العامدددة بد

Interchange File Format)  ، ديمثدل و د  ظامدي  (RIFF)ظو داا خاصداا مدو ملدم  (WAVE)الد
ااسددم صدديةة و ، (Chunks)ى االمقددا أ اادئددة الملددم فيدد   لددى شددكل مقددا أ مت اخلددة ومت اا ددة تدد  

 يجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ان ي تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوم مق دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديةة   WAVلملدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
 Format Chunks "fmt" الءم ي توم  لى معلوما  م مة  و الملم مثل ظس ة الت يان و  د )
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 ومق ددددددددأ اللياظددددددددا   القندددددددوا  المسددددددددتم مة للتسدددددددجيل و دددددددد د اللتددددددددا  المسدددددددتم مة لتمثيددددددددل العيندددددددة ه
 Data Chunk،) خخد ى امدا المقدا أ اlist , disp)  )فتعد  اختيا شدة Optinal)  ادل مق دأ ملد ، 

مليد   جدم  (RIFF , fmt , list , disp , data)وهدي   (Bytes 4)اامتدا  ةبتع شا متألم مو   بعد 
 [2] [5][6][7] المليو  دظاا ه   (1-2 )  ، واما موكب في ال كل ل  المق أ

 
 

 
 
 

 
 RIFFلة لملم الصو  ظو  المقا أ المت اخ (1-2)ال كل 

 
 ه(1-1 االج ول للملفا  الصوتية   PCMوشمكو تمثيل صيةة 

                        RIFF                                fmt  Chunk                        LIST Chunk 

 

RIFF      Size          WAVE Fmt  Size LIST size  INFO  Data 
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 [1]للملفا  الصوتية  PCMصيةة   (1-1الج ول  
 التوضيح                    المحتويات Byte الطول بالـ  offsetالموقع  

0 4 RIFF توقيأ يستم ل للتأا  مو ص ة الملم 

4 4 Size   التي تأتي اع ها االد  جم المعلوماByte 

8 8 WAVE fmt توقيأ للتأا  مو ص ة الملم 

  (fact data) جم المعلوما  التي تأتي اع ها  لل التوقيأ  16/18 4 16

20 2 Format tag   1 تكون  ا فة  ادغي  مع  

22 2 N Channels  2تت شو  1  ادم 

32 2 Byte per sample  جم العينة االد Byte 

34 2 Bit per sample  جم العينة االد Bit 

36 2 Not used  18ي وم  لى ال يمة  16هءا المو أ مواود إ ا اان المو أ  

38/36 4 Fact  توقيأ للتأا  مو ص ة الملم 

42/40 4 Not used غي  مستم ل 

46/44 4 Size of sample  جم العينا  االد Byte  

50/48 4 DISP ال  بياظا  يج  تجاوزهاتوقيأ م ل  لى  ظ  هن 

54/52 4 Disp 
الى التوقيأ  التي يج  تجاوزها لة   الوصول  Bytes  د الد 

data   
58/56 Disp Not used مسا ة غي  مستم مة يج  تجاوزها 

Disp+58/disp+56

/50/48 
   

Disp+58/disp+56

/50/48/38/36 
4 List جاوزها  توقيأ يعني  ن ما يأتي اع ا يمثل  ائمة يج  ت 

Disp+62/disp+60

/54/52/42/40 
4 Sol ئمة جم القائمة التي يج  تجاوزها للوصول إلى القا 

Disp+66/disp+64

/58/56/46/44 
Sol List القائمة 

Sol+66/sol+64/di

sp+58/disp+56/5

0/48/38/36 

4 Data 
 توقيأ يعني  ن اع ا اللياظا 

Sol+70/sol+68/di

sp+62/disp+60/5

4/42/42/40 

4 Size of samples 
  Byte جم العينة األد 

Sol+74/sol+72/di

sp+66/disp+64/5

8/56/46/44 

Size of 

samples 
Signal 

 اإلشا    اللياظا (
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Lo Byte                 Hi Byte                Lo Byte                   Hi Byte 

Left Ch.                 Right Ch.              Left Ch.                    Right Ch. 

Lo Byte                   Hi Byte                Lo Byte                 Hi Byte 

خ تأخء شكالا ثابتاا ،  م  ن الملم يأخء    PCM ن صيةة ( 1-1  الج ول  مليو لنا       
صيغ مو   يا تماخ  ،  م يمكو  ن ظ كل ثماظ يةظ    ا تماخ   يس  ن الموا أ األخي   تأخء ثما

 هءا الصيةةه 
 

 :  (Sample Quantisation)تكميم العينة 1-5-2
المسددتم مة فددي تمثيددل العينددة الصددوتية وهددو  (Bytes)يقصدد  اعمليددة التكمدديم  دد د ال امتددا  

، فكلمدا زاد  مو العوامل الم مة ا اا في الم افاة  لى د ة الصو   ن  ت وشل  إلى الصيةة ال  مية
 مو ال يمة ال  ي يدة للعيندا  اا ااظي مواصفا  الصو    ش ة ا   امتا  المستم مة في التمثيل  د ال

لتمثيدل العيندة  (Byte 1) اوا د  االصدوتية، وهنداك ظو دان قياتديان للتكمديم، الندو  األول يسدتم ل اامتد 
 ،  مدددددددددددددددددا الندددددددددددددددددو  الثددددددددددددددددداظي فيسدددددددددددددددددتم ل (bit/sample 8) الصدددددددددددددددددوتية 

موكددب كيكليددة تكمدديم العينددا  ( 3-1 وال ددكل ، (bit / sample 16)للتمثيددل  (Byte 2)اددامتيو 
 [1][2] [6][8] هالممتلفة

 
                        

   8 bit Mono Sample            1 Sample                     2 Sample                        3 Sample                   4 Sample 

 

  
           

  8 bit Stereo Sample        
              
 

                                                                1 Sample                                            2 Sample 
      
 

  16 bit  Mono Sample                                                                                                                                  
 

   

  
                                                                     1 Sample                                                2 Sample 

 

 
 

16 bit Stereo Sample           

        
                                                           Left Channel                                        Right Channel              
 

 
 

                                                                                                     1 Sample      

= 1 Byte                                  
                 

 
 [1] كيكلية العينة الصوتية ل  ي التمثيل الممتلفة (1-3) كل ال
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 : (Temporal Sampling Rate)نسبة التعيان الوقتية  1-5-3

   النمنية الممتا   لتمثيل العينة الصوتية  ن  ت وشل ا مو ظ ا الفتاا ملية الت يان تع   
، والما زاد   د   (Digital Sgnal)إلى الصيةة ال  مية   (Analog Signal)الصيةة الن وية 

س  الت يان الو تية  ظإن ه ت واود    زاد  د ة الصو  الممنون االعينا  المأخو   في الثاظية الو 
 هي:لع د العينا  األاث  شيو اا للصو  

[2][1] (8 KHz, 9.6 KHz , 10 KHz , 12 KHz , 16 KHz , 22,05 KHz , 44.1KHz)  
 لدراسات السابقةا 1-6

، تودددمو ال  دددس اتدددتم ال تقنيدددا  اخخفدددا   لدددى ملفدددا  الوتدددائم  "ظادددال التة يدددةت ليددد  " •
( غيدددددد  BMP.( غيدددددد  مكلددددددوس ،صددددددو    WAV.(، صددددددو    TXT.المتعدددددد د   ظددددددص 

 [1]مكلوتةه
 ، تودددددددمو ال  دددددددس اتدددددددتم ال تقنيدددددددا  اخخفدددددددا   "خخفدددددددا  فدددددددي ملدددددددم صدددددددو  مكلدددددددوسا" •

 هميددددددددددة الثنائيددددددددددة اخ ددددددددددل ا ( مكلددددددددددوس فددددددددددي المليددددددددددة MP3فددددددددددي ملددددددددددم صددددددددددوتي ظددددددددددو   
مددو ملددم ا ددادم  LSB )Least Significant Bit مددو ال امددي اخولاخولددى والثاظيددة  
 mono مجسم  ملم ( وstereo)[2]ه 

، تدددم اتدددتم ال ظادددال اخخفدددا  لدددنص فدددي صدددو   ولكدددو  سددد  قددديم  "اخفدددا  ظدددص فدددي صدددو  " •
ن ، ا  يقا ن قيمة ال    مأ قيمدة الجد ول اللدوظي ان واد   وشمدن paletteالج ول اللوظي 

 [3]المو أ في الج ول ه 
 معالم النظام وخوارزمية االخفاء 

مكاظيدا  اممينا  تل   اتتم ام ا في ال  س ال الي ، ا  توصدم اا VC++. 6تتمين لةة 
ولكدون غالليدة دوال اإلخفدا    (bit) صة  الو  ا  المنظية في ال اتول الملية الثنائية التعامل مأ 

عامددل مددأ اددا   الصددو   ثنددا   مليددة ت ددةيل الصددو  الت ولة تدد  فوددالا  ددوتت لدد  هددءا التعامددل ، 
د  د  Softwareوغلق  فق  تم اختيا  هءا اللةة إلمكاظيات ا الواتعة في التعامل مدأ الد  Hardwareو الد

 [4] ه
 اإلخفاء في ملف الصوت:عمل برنامج  خوارزمية  2-1

يدددس يمثدددل ( خوا زميدددة  مدددل ب ظدددامج اخخفدددا  فدددي ملدددم الصدددو  ،  2-1موكدددب ال دددكل  
 اأ إخفدددددددااالل ايدددددددة اختيدددددددا  ملدددددددم الصدددددددو  المددددددد اد اخخفدددددددا  ب اخلددددددد ، وثدددددددم ادخدددددددال الدددددددنص المددددددد اد 

ا ا ادان قا ظدة  جدم الدنص مدأ  جدم ملدم الصدو ، تم ماعد ها تد  ان  مو شف   الل ظدامج( هنا النص 
 :ا  وا   مو بيو ثالثة اختيا ا يختا متم ، جم الملم يستو    جم النص او اال  من 

 وا    مو ال اامي في  ملية اخخفا ه  bitل اتتعما1.
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 مو ال اامي في  ملية اخخفا ه bit 2اتتعمال 2.
 مو ال اامي في  ملية اخخفا ه bit  4اتتعمال ه3

، مدتم اتدت  ا  دالدة اخخفدا اعد ها  ثم ادخال   د ال امتا  الم اد اتتم ام ا فدي  مليدة القفدن
ومال اددة الت ددوش  ال اصددل فددي ملددم الصددو  ه ةيل اعد   لدد  مددتم اخت ددا  الصددو  مددو خددالل الت دد 

 (ه2-1  ال كلمم م اظسيابي موكب تي   مل الل ظامج  وفيما يأتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الل اية

 ملم الصو   اختيا  وفت 

 لل ظامج( النص مو كمو شف   اأاإدخال النص الم اد إخفا

، ادخال   د  4 و  2 و  1  د اللتا  الم اد اتتم ام ا في  ملية اإلخفا  مو ال اامي  ختيا إ
 ال امتا  الم اد تجاوزها في ال  ملية إخفا   

 اتت  ا  دالة اخخفا 

 ت ةيل ملم الصو 

 الن اية

اخفا  ملم اخ  
 ؟ 

 نعم 

 ال

  جم النص  ال  مو  جم
 ملم الصو 

 نعم

 ال

 ( مم م اظسيابي موكب تي   مل الل ظامج2-1ال كل  
 



 رضوان يوسف صديق و عادل صبري عيسى  
 

 

 70 

  (Byte 1)اإلخفاء في النموذج الثماني التمثيل 2-2
  اإلخفدا وال دائأ هدو  مليدة (1Byte/Sample)متم تمثيل ال  ينة صوتية ب امي وا        

 كددون يكدداد ي و ،ادد اا  م دد وداللددي  ا تددأثي   اعتلدد  هددءي ا ي  خول مددو اليمدديو مددو اددل اامددي فددي اللدد 
اللتددا  اخ بعددة فددي هددءا ال  ددس ، إخ اظنددا اتددتم منا مددو  لددل  خ ن ال  دد شةغيدد  مسددمو   التلدد مل فيدد 

 ليد  ةلد  ت  WAVEظدو  ملدم  لى اخخت ا  وتم  هفي  ملية اإلخفا  اخولى مو ال اامي امجال
ممدا يجعدل ال دمص   اثد  وكدو اا فدي هدءا المندا  الت دوش  يكدون  لكديمستوشة و لد  الالمسا ا  

 :تيةلملم ي توم  لى المعلوما  اخوهءا ا،  تميين الت وش ل ي  اخخت ا  ااث   ابلية 
 ه Byte    1219890 =   (wave)ظو    جم الملم الصوتي1.
 ه 1   (Mono) =   (No. of channels )  د القنوا  2.
 بي ه 8   (1Byte)=    (Bit per sample)  د اللتا  الممثلة لكل  ينة 3.

 لمداا  ن هدءا الدنص هدو  Byte   7244 يسداوم  ما  جم النص المستم ل في  ملية اخخفدا  
 ه (2-2 في ال كل موكب اما  يوشف   الل ظامج والءم يعادل صف تمو كمو 

 

 
 

 لثماظيالتمثيل ا في  ملية اخخفا  في النمو ج( النص المستم ل 2-2ال كل  
 

ددد ( تددنة واتدددتم 50 – 20تدد او  ا مدددا هم بددديو  ت اشمصددد  20و دد  تدددم  ددد   الل ظددامج  لدددى  ل الد
Headphone   هت وشو مال اات م  لى شكل ا ولتم في  ملية اختتما  وفي او هادئ و 



 المالزم ... تقليل التشويش 
 

 

 71 

تدددم  ا  ه نددد  اخخت دددا  النسددد  المئوشدددة ل  ادددة تمييدددن الت دددوش  تدددما ياا موكدددب  (2-1 الجددد ول  
 :لتميين د اة السما   في  ملية ال ياس تيةالمف دا  اخ اتتم ال 

 الت وش  مسمو  ا اا ا ااه1.

 الت وش  مسمو  ا ااه2.

 الت وش  مسمو ه3.

 خ موا  ت وش  ا ال اا 4.
 (1Byte ن  اخخفا  في النمو ج الثماظي  النس  المئوشة ل  اة السما ( 2-1الج ول  

اللتا  المستم مة في   د 
  ملية اخخفا  مو ال اامي

  د ال امتا  المستم مة في 
  ملية القفن

 النس  المئوشة ل  اة السما ية

1 

1 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 0
 % الت وش  مسمو  ا اا 65

 % الت وش  مسمو 35
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 0

5 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 0
 و  ا اا % الت وش  مسم10

 % الت وش  مسمو 85
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 5

10 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 0
 % الت وش  مسمو  ا اا 0

 % الت وش  مسمو 0
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 100

2 

1 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 95
 % الت وش  مسمو  ا اا 5

 % الت وش  مسمو 0
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 0

15 

 ت وش  مسمو  ا اا ا اا % ال0
 % الت وش  مسمو  ا اا 65

 % الت وش  مسمو 35
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 0

30 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 0
 % الت وش  مسمو  ا اا 0

 % الت وش  مسمو  0
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 100
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4 

1 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 100
 % الت وش  مسمو  ا اا 0

 و % الت وش  مسم0
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 0

40 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 50
 % الت وش  مسمو  ا اا 40

 % الت وش  مسمو 10
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 0

80 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 0
 % الت وش  مسمو  ا اا 5

 % الت وش  مسمو 90
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 5

 
 : (Byte 2) عشر اإلخفاء في النموذج السداسي2-3

 

فدي  امجدال وا   العاد  اتتعمال ال امي اخول( Byte 2 مثل العينة بد متم تفي هءا النمو ج 
 لى شدكل اامدي اامدي م مدا ادان  WAVEظو   الصوتية  ملية اخخفا ، إخ  ظنا تعاملنا مأ الملفا 

ظي امجدددال فدددي  مليدددة مسدددتةليو بدددءل  اللتدددا  اخ بعدددة اخولدددى مدددو ال امدددي اخول و الثدددا جدددم العيندددة 
 :تية لى المعلوما  اخش توم و  المسا ا  المستوشةةل   لي  ت املف   اخت ظا و  ه اخخفا 

 هByte    17969120=    (wave) جم الملم الصوتي 1.
 ه 2  (Stereo)=    (No. of channels )  د القنوا  2.
 بي ه 16   (2Byte)=    (Bit per sample)  د اللتا  الممثلة لكل  ينة 3.

 ثدددال  والدددءم يعدددادل Byte  10242 يسدداوم الدددنص المسددتم ل فدددي  مليدددة اخخفدددا   مددا  جدددم 
 ه 2-3) في ال كل  موكب اما صف ا 
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 (Byte 2)الس اتي    النص المستم ل في  ملية اخخفا  في النمو ج  (2-3)ال كل 

 
موكب النس  ( 2-2والج ول   ،اظفس م اخشماص  ي  اخخت ا  و       الل ظامج  لى 

 ه (Byte 2 ن  اخخت ا   لى النمو ج الس اتي       المئوشة ل  اة تميين الت وش  تما ياا 
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 (Byte 2 الس اتي    ( النس  المئوشة ل  اة السما   ن  اخخفا  في النمو ج 2-2الج ول  

 
 

 النس  المئوشة ل  اة السما ية  ة في  ملية القفن   د ال امتا  المستم م   د اللتا  المستم مة في  ملية اخخفا  مو ال اامي

1 

1 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 5
 % الت وش  مسمو  ا اا 70

 % الت وش  مسمو 25
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 0

5 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 0
 % الت وش  مسمو  ا اا 5

 % الت وش  مسمو 90
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 5

10 

 مسمو  ا اا ا اا % الت وش  0
 % الت وش  مسمو  ا اا 0

 % الت وش  مسمو 0
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 100

2 

1 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 80
 % الت وش  مسمو  ا اا 20

 % الت وش  مسمو 0
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 0

5 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 0
 % الت وش  مسمو  ا اا 70

 % الت وش  مسمو 30
  موا  ت وش  ا ال اا % خ0

10 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 0
 % الت وش  مسمو  ا اا 0

 % الت وش  مسمو 0
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 100

4 

1 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 100
 % الت وش  مسمو  ا اا 0

 % الت وش  مسمو 0
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 0

5 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 85
  وش  مسمو  ا اا % الت 15

 % الت وش  مسمو 0
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 0

10 

 % الت وش  مسمو  ا اا ا اا 0
 % الت وش  مسمو  ا اا 0

 % الت وش  مسمو 0
 % خ موا  ت وش  ا ال اا 100
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 كيفية عمل البرنامج:  2-4
 : (2-4 كل  الالموك ة ا تيةوظة الل ظامج تا   ال اشة اخ ن  النق  المندوج  لى ليق    

 ال اشة ال ئيسية للل ظامج (2-4ال كل  
فدي   Toll barمدو  ائمدة   openمدتم اختيدا  ملدم الصدو  مدو خدالل الودةم  لدى الدن 

 playوثدم ت  مدد  الملدم الة ددا  وشمكددو ت دةيل  واختددتما  اليد  مددو خددالل اخز ا  ال اشدة ال ئيسددية، 
 Toll barمددو  ائمددة  Fill الددن   لددىومددو ثددم الوددةم ه وايقافدد  ملددم الصددو  لت ددةيل Stop و 

( menu barوم  لدى شد شم القائمدة  تد ، امدا ان الل ظدامج ي خخفدا  ملدم الدنص فدي ملدم الصدو 
 مليدا  الفدتب  ( والتدي مدو خالل دا يمكدو ااد ا file ,view, wave, fileوالءم ي توم  لى  دوائم  

-5الموكدب فدي ال دكل    دوا يا د  صدن وي ال Fill data ند  الودةم  لدى و  ،والت ةيل واخخفا 

 : دظاا (2
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 موكب معلوما  ملم الصو  واختيا    شقة اخخفا  والقفن  (2-5ال كل  
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دد           و هدددءا  informationظال ددف فددي صددن وي ال ددوا  واددود اعدد  المعلومددا  فددي خاظددة الد
 المعلوما  هي:

 ه  أاو  ال تالة  و النص الم اد إخفا  د    1.

 ه  Byteلصو  االد  جم ملم ا2.
 ه  Channels  د القنوا  3.
 ه (Bit per sample)  د اللتا  لتمثيل ال  ينة 4.

 اختيا ا  وهي: ثالثة فتوا    Number of Bit ما في  قل 
 هفي  ملية اخخفا    Byteوا   مو ال    Bitاتتعمال 1.
 ه في  ملية اخخفا    Byteمو ال   Bit 2اتتعمال 2.
 في  ملية اخخفا  ه Byteمو ال  Bit 4اتتعمال 3.

 و خيدددددددددد اا ادخددددددددددال  دددددددددد د ال امتددددددددددا  المدددددددددد اد ااتيازهددددددددددا اثنددددددددددا   مليددددددددددة اخخفددددددددددا  فددددددددددي خاظددددددددددة
 Enter number of Byte to jump  لتمييددن  وايقافدد  الصددو  ومدو ثددم يمكددو ا دداد  ت دةيل ه

 ه مو  ملية اإلخفا  الت وش  ال اصل في الصو  الناتج
 مناقشة النتائج  2-5

النس  المئوشة ل  اة السما   ند  اخخفدا  فدي موكب الءم ( 1-2الج ول   و خاللظال ف م
 -: يأتيما ( Byte 1النمو ج الثماظي 

 اللي اخولهفي لت وش  مأ اخخفا  ( تم ال صول  لى الةا  تال لByte 10 ن  الفقن  1.

 هثاظي ن  اخخفا  في اللي اخول ال ل  و ( Byte 30اختفى الت وش   ن  القفن  2.

مو ادل اامدي اخ بعة لتا  الفي    ن  اخخفا% 90مسمو  بنس ة لكو اقى هنال  ت وش  3.
 (ه Byte 80 تى  ن  القفن  

نال ف فد  (2-2)( ومدو خدالل الجد ولByte 2 ند  اخخفدا  فدي النمدو ج الس اتدي   د   امدا 
ا ا  الثالثددة المتا ددة ( و لدد   ندد  اتددتعمال الميدد Byte 10 ندد  القفددن   اظدد  تددم الةددا  الت ددوش  تمامدداا 

 1bit, 2bir, 4bit  )  ند  اخخفدا  فدي ادل اامدي مدو العيندة LSB, MSB)  ممدا متديب لندا امكاظيدة
 هأازشاد   جم ملم النص الم اد إخفا
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 الفوائد ونقاط الضعف 
 فوائد النظام: 1-3

والتدي تقلدل مدو مو  هم فوائ  هءا الناال هو تقليل ظس ة الت وش  ال اصل مو  ملية اإلخفا ، 1.
 ظس ة ال   مو  لل المت فله

اد    ا ، ا   ن  ادل  مليدة إخفدا   د مو ال امت اسل  القفنصعوبة اات ا  النص الممفي 2.
اإلخفددا  فدي ال امتددا  المتعاق دة و ند ما م شدد  المت فدل تجميددأ الدنص اال  شقددة ان يكدون العداد  

 ى ظص   وائي غي  مف ولهف ظ  تي صل  ل اوا   Byteالمعتاد   افناا في ال م   
 نقاط الضعف في النظام: 2-3

لندداتج التة يددة  (Lossy compression) دد  مددتم اللجددو  إلددى إ دد ى   ائدد  الكدد   اودديا  1.
جم الملدم وخاصدة  ند   التنا دل، ممدا مد دم إلدى ت  ديم النادال اعد  إ داد  فدتب  لد   لتقليل 

 الك   وكيا  اللياظا  التي ي وش اه
م اإلخفا  في الصو  اإلا ا ا  التي تتم  لي ا اعمليا  الت وشل مدو صديةة مو وتائل ت  ي2.

 إلى لخ ،  و الت وشل مو ظمم إلى لخ ه (format)ت كيل 
 

 االستنتاجات  والتوصيات
 االستنتاجات: 1-4

امددا  ن ال  ددس م اددن  لددى تقليددل الت ددوش  ال اصددل  لددى ملددم الصددو   ندد  إتددتم ام              
 ن  ادل  مليدة إخفدا  فأظندا تدن ان  لدى النتدائج التدي  Bytesقفن   د مو الد اة ا  و ل  اال

 تم التوصل الي ا في هءا اختجاا و هم هءا النتائج هي:
 ددل الت ددوش  والووكددا  ال اصددل ادد ا  تددا  المسددتم مة فددي  مليددة القفددن المددا زاد  دد د ال ام1.

  ملية اإلخفا ه

 توصدددل الدددى الةدددا  تدددال للت دددوش   نددد  القفدددن تدددم ال( Byte 2فدددي التمثيدددل الس اتدددي   ددد   2.
 م ما اان   د اللتا  المستم مة في النصم اخول مو ال ااميه ااامت10بد

 هءا التقنية ظاا ة في  ملية التة ية  لى العالما  المائيةه3.

النمدا ج فدي في  ملية اإلخفا   Byteمو ال   4Bitهءا التقنية غي   ا  فائ    ن  اتتم ال 4.
 ه(Byte 1  ة التمثيلالثماظي
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 التوصيات: 2-4
 هل و ل  لكل   جم ايمكو ت لي  هءا التقنية وب كل ظااب  لى ملفا  الفي مو واألفال1. 

و ل  لوادود مسدا ة  الد   2Byteفول اتتم ال الملفا  الصوتية التي تمثل العينة في ا بد 2. 
 في  ملية التة يةه

 هلموتي ية  الصاخ ة اة ا يفول اتتم ال الملفا   ا  المقا أ ا 3.

 يمكو ال مج بيو تقنيا  اخخفا  و ملية الت في  لنشاد  ت شة ال تالة الممةيةه4. 
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