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ABSTRACT 

In this paper an image is hidden in another image using one of the hiding 

algorithms (Least Significant Bit) to produce the stego-cover image which used as an 

input with the cover to Radial basis function Network to produce the weights. 

Cover is delivered once to the recipient who can use it for unlimited number of 

messages. The weights are delivered to the recipient for each hidden message as a key. 

The recipient uses the cover with the weights to unhide the message. So that this 

method include two levels of security. The first one is hiding the message in the cover 

to produce stego-cover image. The second one is ciphering the embedded image using 

RBF Neural Network. This Network is considered as a target and the input to the Neural 

Network is the cover image. Then the weights, which represent the encrypted 

information are reconstructed. The recipient can use RBF Network to unhide the 

message by having the stego-cover image then the message. 

Matlab R2008a was used in this paper. 
Keywords: Encryption, LSB  algorithm , RBF Network. 
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 الملخص

 Least)في  ذييال لث تييإ فيي  ورةيدا لييورة ألرييب لييورة إريي خ ادزيياتلا وفييتخ رولر   ييد  ل رةييدا  ذيي  

Significant Bit (LSB))  نيدج لثصيورة (stego_cover) لثيي  فيترب  يل لثء يدا ،(cover)   ألثي   شي ة علي
 .الزيا لج لثو ن  (Radial Basis Function Network (RBF)) لألزدس إثشعدع 
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يييييي  ورزيييييدل لثء ييييدا ث ييييي ة  لفييييتة وثييييي  لث  يييييل     ةيييييا إن  تييييية  اييييي  ثعييييتأ   ييييي   تييييت أ  يييييا لث زيييييد ب 
.(messages) رةداذيييد زيييو  ييييي   ورزيييدل لثيييو ن   ثكيييب رزيييدث   ييييي  وweight  وثييي ي زيييب ت ةييييد  ( فقيييو،  لثيييا 

ل رةيدا،  ذياثك فيهن ذياط لث   قي  في ي ا ةك لزيل   ثلثا  لثء دا  ل لثو ن لث  يل , عنتذد  قوا لث  يل  ادزياتلا 
, (stego-cover)  يييو  ا  ييا لثت د ييي ، لث  يييوخ لأل ل   اييب ورةيييدا لث زييدث  فيي  لثء يييدا ثيكييو ا لييورة   ييي ن  

 (target)ادعي درذيد ذي  لثفيت   (RBF) لث  يوخ لثادن    اب فشة   لثصيورة لث  ي ن  ادزيياتلا لثشي ة  لثعصي    
  ذعيت لثيك اك ةيدن.  لثصورة لثء يدا ذي  ل أريدل وثي  لثشي ة ، عنيتذد ييي  فكيو ا إ  لن  لثيي  ف ايب لث  دنيد  لث شية ة

  ييا  يي   (stego-cover) لثتصييول عليي  لثصييورة لث  يي ن  فييك ل رةييدا  ييا  (RBF)لث  يييل  عييا    يي  شيي ة  
 . زدث لثلثتصول عل  

 النجد  ذال لث تإ. (Matlab R2008a) ثقت ف  لزياتلا ثء        
 .RBF، ش ة  LSBفشة  ، رولر     الكلمات المفتاحية: 

 
 

 :المقدمة1- 
 

ب عل فد  زفوث   لول لث علو ي  يفت  ذال لث تإ وث  لث تدفظ  عل  ز    لث  دند   عتا ل الع لث ي ة
  ثيتق ي  إ ن ي  لث علو يد  ذيو ورةداذيد عيا إعي ا ل ي  يا لث  زيب وثي  لث  ييق ب  يت ن لنيفيدت إ ن يفيد,  لفيت إذي  لث   

ا   ق  ال فا   و  ش ف  إ  شيك يييأ  وثي  تشي   (cover)لث ي ةل ا ف إ يي  ورةدا لث  دند  ألرب   دند  إر خ 
 .[1][2] ذال ل رةدا

زياتلا لثش ةد  لثعص    لالل ندع   ثل  دعتة ف  وف دا ع ل   ل رةدا  فك ل رةدا   ضدف  أرجي  ف  ل
الفيول فيييد علييي   (RBF)  يييت فييي  لزيييياتلا لثشييي ة  لثعصييي     ، يييا لثصيييعوذ  ثةيييك ل رةيييدا  يييا   يييب لث ي ةلييي الك ييي  

 ردل   لزي جدع لث  دند  اصورة لت ت .
 

 األعمال السابقة:2- 
 

فييي  إجييي لا ع ل ييي  إرةيييدا ثل  دنيييد   يييت ن ف ييي  ا لث  دنيييد   لثيييك عيييا    ييي  فيييتر   شييي ة   [3]فييي  لث تيييإ
عصيي    عليي  و جييدأ لث  دنييد  لث اص يي   ييا رصييد ص  ايييدرة  ييا لثصييورة لثء ييدا اعييت فتو لفييد وثيي   جييدل لألثييولن 

(Ycbcr) ي ييدأ عليي  شيي ة  فيي  لزييياتلا    قيي  زيي  ع  ثلعال يي  لث د  يي  لث    يي  لث يي     ادالع [4]. إ ييد فيي  لث تييإ
Counter-Propagation   فيي  تشيي  لث  دنييد  ادزييياتلا  عييد ال   [5]لثعصيي   . إ ييد فيي  لث تييإWavelet   

  فتر   لثش ة  لثعص    عل فد. (stego-cover)ثصورة  ي  ن  ثل  دند  
 

  (Radial Basis Function Network)شبكة دالة األساس الشعاعي 3-1-
 

( ذ  RBFتل ًد  ذ  إ  ًد ش ة  لل  فءا   إ د    ثكا ا  ق   اص    لفتة.    فعت إكا  لثش ةد  لزيا 
ش ة  ا  قي ا، ال في  ف    ق  ل أردل إ    عدثج     لث  ق  لث اص   ف إ في  ف فد لث عدثج   لث  ق  لألر  ة ف إ 

   لفي يي   فشييةب ف ت يي  ر يي  ثييت لل إزدزيي  RBFينجييم  ج ييوع  ييو  ن  ييل وريي لج ر يي .  فييتل  وريي لج شيي ة  
 .[6]  ولز   لثوفتل  لث اص  
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لثت لل لألزدز   ف  لث  ق  لث اص ي  فنييا لزييجدا   تصيورة في   ن قي   تيتأة ثهأريدل  ذياط لث ن قي  ثفيد 
  تم.  ذاط لالزيجدا  فعت ق   وأردل ردل   ثفد إعل  ق    ور لج،  ق    ل ر لج ذاط فصي   ا اداي  قي   ل أريدل 

 .[7] فن ل   ا ذاط لثنق  
، في   (Gaussian function)لثتلث  لألزدز   نش   وث فد تتلثي  فنشي و  ذنيد لثتلثي  لألكاي  شي وعًد ذي  ألثي  تيد س 

لث عدأثيي  لث  دضيي   ث نتنيي  لثيو  ييل لث   عيي   لثييا    يي   إ  ييد ا نتنيي  تييد س  DeMoivrreلشييي   1733عييدا 
 .[8]ف  لثق دزد  لث يك رةلثا  لشي   عدأثي  عنت لثا ه  (Gauss 1777-1855)ن    وث  

،  عيت لثيو  يل لث   عي   يا لثيو  عيد  لث ف ي   لألكاي  لزيياتل ًد (bell shape) فهريا لثتلثي  شيةب لثجي س 
الن  عظيي  لثصييةد  لث  وثوج يي   لالجي دع يي      ذييد  ييا لثصييةد  لث ف يي   ةييون فو  عفييد  شييد فًد ثليو  ييل لث   عيي  إ  

و  ييل  ك ةدن ي  فتو يب فو  عيد  تا ي ة وثي  لثيو  ييل لث   عي .  ذياط لثتلثي  ثفيد إعليي   قدرذيًد ثي   تياثك زيفوث  لري يدر لثي
،  ت يد radial basis)ذي    RBF. ألثي  لثينشي و ثشي ة  [9][10]ق    ف  نق   لث  تم    فينيد ص ادفجيدط لثايدرج

 :[11] وض  ف  لث عدأث  لثيدث  
 

2

)( nenradbas =        …(1) 

 

، لثييييترب لأل يييي ك وثيييي    تييييم تييييد س ذيييي  لثعقييييتة لألك يييي   1   0وفييييتة لث اص يييي  فقييييل  يييي ا قيييي   ل ريييي لج ثل
لزيجدا  لك   لثعقت لزيجدا ( الن لثعقتة  لثعص ( فنيا ور لج   د   ثل ترال  ا  دف   ي د    عا   تيم تيد س 

 .(radbas) [11]( يوض  ف   ألث  لثينش و 1.  لثشةب ر    Radial basis [7][6] ذال  د يتع   ي 

                            
 

 (: يوضح فيه دالة التنشيط1الشكل)
 

( إ  لثعصيي وند . عنييت وأرييدل تييب Basis functionفشييةب   قيي   اص يي   لفييتة ثلتلثيي     RBFشيي ة  
عصيي ون يييي  ف ييدك لث  ييدف   يي ا   تييم لثعصيي ون  ق  يي  ل أرييدل  يي  يييي  فشيية ب ل ريي لج ثلعصيي ون  ي   يي  لثتلثيي  

   ةا إن فكون  يعتأة لث ا جد . RBF    كد س( ثفاط لث  دف . تاثك ش ةد  لألزدز
 تا  ًل  ا لث شدكب  ذ   ة تة ثالزياتلا ف  لث  د ب لآلف  : RBFفتب ش ةد  

 .Function Approximationلثيق    لثتلث   -إ
 .Classificationلثيصن ف  -ك

 .[6] وأيال  لألنظ   لثتيند  ة    لث الزب لثم ن   -ج
 

 
 :RBFتدريب شبكة 3-2-
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 RBF ييا  ن يي  لل  فءا يي  إ د  يي   ييل   قيي  وأرييدل    قيي   اص يي   ييا  فييتل  شيي ة   RBFفيييهث  شيي ة  
 (.2   ق  ور لج  يثة   ا  فتل  ر   . ت د ذو  وض  ف  لثشةب ر   

 

 
 RBF(: يوضح فيه عمل شبكة 2الشكل)

 

R           .عتأ لثعندل  ف  ع وأ ل أردل: 
 1Sوند  ف  لث  ق  لأل ث .:عتأ لثعص  
 2S.  عتأ لثعص وند  ف  لث  ق  لثادن: 

P           .صةوف  ل أردل  : 
                 1,1IW.  صةوف  لثو ن ثل  ق  لث اص  : 

                  2,b1bصةوف  لثي  :basis . 
                 2,1LW.صةوف  لثو ن ث  ق  لالر لج  : 

 
ل  يجيي  ل أريدل وثيي  لثوفييتل  لث اص يي  لثييي  فشيةب لزيييجدا   تصييورة ثيين و ل أرييدل. فتيول   قيي  ل أرييد

 فجفمند ا  يو د  لثينش و ثوفتل  ل ر لج اكشدرة لال ي لك ث يج  ل أردل وث  لثيصن ف.
تة   ( unsupervised clustering technique  يي  لثيييتر   ا يي فلي ا، ف ييإ ف ييياتا فقن يي  لثعنقييتة   يي  لث   شيي 

ت  ثل   .[6]( عل   فتل    ق  ل ر لجsupervised ق  لث اص  ،   ن د      لثيتر   لث   ش 
لثعقييت فيي  لث  قيي  لث اص يي  فنةييا  ولزيي   لثتلثيي  لألزدزيي   لثييي  فع ييب عليي   ن قيي   تصييورة  ييا ف ييم ل أرييدل.  لثييك 

 :[11]ادعي دأ لث عدأث  لآلف  
)( 1,1

iii
lbpWIradbasla −=      …(2) 

 
فيي    قيي  ل ريي لج فنةييا  ولزيي   لثتلثيي  لثا  يي  لثييي  فع ييب عليي   ن قيي   تصييورة  ييا ف ييم    ييا  يي  لثعقييت

 -:[11]ل ر لج.  لثك ادعي دأ لث عدأث  لآلف  
 )( 211,22 baLWpurelina +=      …(3)  

 
وثي    قي  ل أريدل  لث  قي  لث اص ي    يي  فء  ي  (Bias node)    يي  فت  ا لثش ة  اكضدف  عقت لنت يد  

 .6[1]ثفاط لثعقت ت د ذو لثتدل ف  اق   لثعقت لث ةون  ثلش ة  عتل ق    ل أردل ثعقتة لالنت د  أل  د فكون + لثو ن 
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 -:messageلثصورة لثء دا    ف  ذال لثنظدا فوجت ثتيند لورف ا
 

 :(cover)الصورة الغطاء 4- 
 

  ةييا ون فكييون لثصييورة  ،(R,G,B)فيي  ذييال لث تييإ فيي  لزييياتلا لييورة  لونيي  فيكييون  ييا  ييال    قييد  
 ثي    (bmp)  يت ن فقيتلن  ايب ون فكيون عنيت رمنفيد  يا نيوع  جي ثكا   ،(jpg)إ   (bmp)لث  يات    ا نوع  

 .[1] (jpg)ب ا  (Lossy  Compression) ا لثنوع لثا  ف   ت   اةقتلن 
 

 :(message)راد إخفاءها الصورة الم5-  
 

  ة يييب ون  ةيييون  (bmp)ن فكيييون لييورة  لونييي   يييا نيييوع  ة يييب و (message)لثصييورة لث ييي لأ ورةداذيييد 
لك ي   يا رذيل  (message) ألني  ولل تيدن فجي  لثصيورة لث ي لأ ورةداذيد ،(cover) فج فد رذل فج  لثصورة لثء دا

ات ييإ فكييون رذييل  (message)ثيياثك زييو  نايييدر لثصييورة  لك يي ، لثيشييوط فعنييتذد زييو  فكييون ن يي   (cover)فجيي  
ألريب  صيةوف  لية    فكيون  ينة  واعيدأ لثصيورة  (message)لثصيورة  bitsقيوا  يو  يل  ن (cover)فج  لثصورة 

(cover)،  فكون ع ل   فو  ل bits  عنت لث  زب    ب لثق دا اع ل   ل رةيدا  ي   عيدأ فج  يل ذياطbits   عنيت لث  ييل
 اعت فك ل رةدا.

 

 الطريقة المعتمدة عند المرسل : -6
 

 (.3 ت د ذو  وض  ف  لثشةب   ،ذندت عتة ر ول   ج  وف دعفد عنت لث  زب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: مخطط خوارزمية اإلخفاء3الشكل )
 

 تهيئة الصورة عند المرسل:6-1- 
 

 (bits) فو  يييييل  (cover) قيييييوا لثنظيييييدا  يكيييييو ا  صيييييةوف  لييييية    واعدأذيييييد  ييييينة  واعيييييدأ لثصيييييورة لثء يييييدا
 (cover)  يينة  واعييدأ لثصييورة(message) ثجعييب واعيدأ لثصييورة  ،  لثصيية   علي  لث صييةوف  (message)ثلصيورة

 يييييييا لثصيييييييورة  (2bits)    و  ون تيييييييب ،(cover)لثصيييييييورة  فجييييييي رذيييييييل  (message)لثصيييييييورة  لثيييييييك الن فجييييييي  
(message)  يي  ورةداذد ألرب(8 bits)  لث صةوف  لثصة    ا. 

 لغطاءا

(Cover) 

الوزن  
(Weight)  تلم

مسـ
ال

 

 المستلم

 خوارزمية اإلخفاء

(LSB) 

 RBFشبكة

الصورة  
المراد  
 إخفاءها 

X 

Y 

 المرسل
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تيييب  bitsات يييإ ييييي  فو  يييل  ،لث صيييةوف  لثصييية   علييي   (message)ييييي  فو  يييل لثصيييورة لث ييي لأ ورةداذيييد    
(byte) ييا لثصييورة لث يي لأ ورةداذييد  (message)   وثيي(4 bytes)    ات ييإ  تصييب تييب  ، ييا لث صييةوف  لثصيية
(byte)   2 ا لث صةوف  لثصة    علbit فقو ث ي  اعت لثك ج ع    دش ة  ل (cover) ت د ذو  ،ثء ض ل رةدا 

 .(4 وض  ف  لثشةب  
 

 

 

 

 
 

 
 messageأ(: الصورة -4الشكل)

 

 
 
 
 

 ب(: المصفوفة الصفرية-4الشكل)
 

 bits(:عملية توزيع الـ 4الشكل)

 

 البيانات: إخفاءالمعتمد في  األسلوب6-2- 
 

,    قييي  ع يييب إذ  ييي  لأل يييبثنظيييدا ذييي  رولر   ييي  لث ييي  فييي  ذيييال ل ل رةيييدالثاولر   ييي  لث  ييييات   اع ل ييي  
 إ لفيي   (2bit) إ ييب لثيك  يصيية    (cover) ييا لثصييورة  (byte)تييب   يليييي  لثيعد ييب  إنذيي   (LSB)رولر   ي  

(byte)   [1][2] ا لثصورة  لثي  فتع (LSB). 
اعيت  (cover) لألليل  لثصيورة   ل  (message)ورةداذد   يي  أ ا لث صةوف  لثصة    لث و ع ف فد لثصورة لث  لأ 

 (stego-cover).  نيدج (byte) ا تب  (2bits) آر فصة   
ثهرةيييدا ث  يييد يفد  زيييفوث  فف فيييد  ف   قفيييد،    ةيييا لزيييياتلا إ ييي   (LSB)فييي  ذيييال لث تيييإ فييي  لزيييياتلا رولر   ييي  

 رولر     إر خ ثهرةدا ات    د ييولف   ل لثء ض لث  ياتا ث . 
 

 عند المرسل: RBFكة طريقة عمل شب6-3- 
 

 لث يييترب لثايييدن  ثشييي ة   ،(X) لثيييا   عي ييي   (cover)ذيييو لثصيييورة لثء يييدا  RBFلث يييترب لأل ل ثشييي ة   
RBF  ذو(stego-cover)   لثا   عي (Y)،  زو  يترب(X)  (Y)   عل  شي ةRBF )  نييدج لثيو ن  لثييتر  

(  ليوث  لث ي   لثايدن   لث  ي  (cover)رزدل لثو ن    ي  و(، 3(   2 لثك ادالعي دأ عل  لث عدأثي ا عل  لثيولث   
 .(stego-cover)الزياتل   ف  لزيا لج لثصورة 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

 

 

 5 6        1 2       
    
 7 8        3 4       
    

   ادي  

(pixel) 
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 :(Weights)األوزان 6-4- 
 

فيي  ذيياط لث  فليي  لأل  لن لثييي  فيي  لثتصييول عل فييد  رزييدثفد وثيي  لث  يييل  زييو  فكييون   يي   ةفو يي  أل  
  ي لت، ثاثك فف  فعي     فل   ف    ا   لفب لثيشة  .

 

 الطريقة المتبعة عند المستلم :7- 
 

 .(5 ت د ذو  وض  ف  لثشةب   ،ذندت عتة ر ول   ج  وف دعفد عنت لث  يل   
 
 
 
 
 
 
 

 (: مخطط خوارزمية فك اإلخفاء5شكل)
 

 عند المستلم: RBFطريقة عمل شبكة 7-1- 
 

لثصيييورة  االصادزيييي RBFفقيييوا شييي ة   ، يييا لث  زيييب (cover) لثصيييورة  (weight) اعيييت لزييييالا لثيييو ن 
  ا لثش ة . (cover) لثك الزيا لج لثصورة  (،3(  2 لثك ادالعي دأ عل  لث عدأثي ا عل  لثيولث    لث اص  

 
 عند المستلم )التحليل(: اإلخفاءعملية فك 7-2- 

 

 نييييدج لثصيييورة  (cover) يييا لثصيييورة  (stego-cover)ييييي   ييي   لثصيييورة  ل رةيييداع ل ييي  فيييك  وجييي لاعنيييت 
(message)،  .   عدأ فج  ل لثيو  ل ثلصورة لثندفج   ا ع ل   لث     

  

 النتائج العملية: -8
 

ت ييييد ذيييييو  وضيييي  فييييي   ،ألرلفيييييد (message)لثييييي  فييييي  فف ءيفييييد  رةيييييدا لثصييييورة  (cover) لثصييييورة لثء يييييدا -إ
 (.6لثشةب 

 
 

 (cover)(: الصورة الغطاء6الشكل )
 

استخالص الصورة 
 شبك باستخدام

RBF LSB+ 

 لث  يييل 

 
 

Cover 

  (Weight)الوزن 
 

 

 الصورة التي تم إخفاءها

 لث  زب
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ت يييد ذيييو  ،(cover) ألريييب لثصيييورة لثء يييدا  رةد فيييدد لثيييي  فييي  فف ءيفييي  ،(message)ورةداذيييد لثصيييورة لث ييي لأ  -ك
 (.7 وض  ف  لثشةب 

 

 
 

 (message)(: الصورة 7الشكل )
 

ي تلرلفد لثصيييييورة  ذييييي  (cover) زيييييو  ييييييي  لثتصيييييول علييييي  لثصيييييورة  لثء يييييدا ل رةيييييداع ل ييييي   وجييييي لااعيييييت    -جييييي
(message) ،  فتع (stego-cover)   8ت د ذو  وض   ف  لثشةب.) 

 

 
 

 (stego-cover) اإلخفاءبعد عملية  (message)مع الصورة  (cover): نافذة الصورة (8الشكل )

 
 (stego-cover).لثندفا  ا  (weight) رمن لثو ن   -أ
زيداقًد  ورةداذيدلألليل   فقيو لثيي  في   (message)ث يي  لثتصيول علي  لثصيورة   ,ل رةدااعتذد يي  فك ع ل     -ذي

 (.9د ذو  وض   ف  لثشةب ت  ،(cover) ألرب لثصورة لثء دا

 

 اإلخفاءبعد عملية فك  ( (message(: الصورة 9الشكل)
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 ييي ة  لفيييتة فقيييو  عنيييتذد زيييو   تيييية  لث  ييييل   وثييي  ((Cover جييي   الفظييي  لن لث  زيييب زيييو  ي زيييب 
ي زيب  (message).  تل د إرلأ لث  زب ورزدل (messages)( ثعتأ      تت أ  ا لث زد ب Coverلث  يل   يدل  

( (Cover عنتذد زو   قوا لث  يل  عا    ي  ع    نول   ء دة  ت ن  ع ف  لث ي ةل ا.  (Weight)قو لثو ن ف
-stego)لثاد   لثا  ز   لن لزيل    ل لثو ن لثا  زو  يي  لثتصول عل    ير ًل اةيك ل رةيدا  لثتصيول علي  

cover)    يييا  ييي  لثتصيييول علييي  (message).  ا لرزيييدل   يييا لثجيييتي  ادثيييات  لنييي    ةيييCover)  اقنيييدة عدأ ييي )
 (Weight) .اقندة  ء دة ولل ر   لث  زب  اثك  

-stego)(،  عيييتأ لالر لجيييد  اعيييتأ لزييي   (Cover  جييي   الفظييي  لنييي  عيييتأ ل أريييدال  اعيييتأ لزييي   

(cover  عيييييتأ إ  لج لثييييييتر   ثشييييي ة .RBF  ذييييي  اعيييييتأ إع يييييتةCover)  )(stego-cover) جييييي  لن  ةونيييييد   ،
 .RBFيوض  ف   ع ل   لثيتر   ثش ة   (10)ر     ي د   ا، لثشةب

 

 
 

 RBFيوضح عملية التدريب لشبكة (: 10الشكل)
 

( ات إ ال   ةا لكيشد  لن ف فد   دند   اص    (Cover       ا  (stego-cover)فد تة لزياتلا 
( (Cover  ف  فدث  فصوث  عل  ادثع ا لث ج أة ات إ  صع  عل  لث ي ةب لكيشد  لث  دند  لث اص   في

(، ات إ ال  ةون ف فد إ  (Cover لأل  لن. اد ضدف  وث  لن   ة ب لزياتلا لورة تا  ة لثيةدل ب ادثن    
 ع وأيا  يشد ف ا.

 

 قشة النتائج:منا9- 
 

 تدن  لثني ج  لني   (Mean Square Error (MSE))(  ادل  ف  ف دك50ثي  (PSNR)  و جدأ نيد ا ف
  جدع ج  ل لث  دند  لث شة ة  ت ن فقتلن.ف  لزي

ذاط لث   ق  في  ا   يو  ا  ا لثت د ي ، لث  ييوخ لأل ل   ايب ورةيدا لث زيدث  في  لثء يدا ثيكيو ا ليورة 
 (RBF),  لث  ييييوخ لثايييدن    ايييب فشييية   لثصيييورة لث  ييي ن  ادزيييياتلا لثشييي ة  لثعصييي    (stego-cover)  ييي ن  

صيييورة لثء يييدا ذييي  ل أريييدل وثييي  لثشييي ة , عنيييتذد ييييي  فكيييو ا إ  لن  لثيييي  ف ايييب  لث (target)ادعي درذيييد ذييي  لثفيييت  
 لث  دند  لث شة ة، لثي  ف ياتا ف  د اعت عنت لث  يل   ل لثء دا   جدأ لث  دند  لأللل  .
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 االستنتاجات:10- 
 إثولن لثء دا.لثيه    عل    دند  أ ن فج  ت     ا لث  ةا ورةدا  -إ

 . ت ن فقتلنف ي جل  (message)عنت لزي جدع لث زدث   -ك

 .لزياتلا لثش ةد  لثعص    إع   إ ن   عدث   ف  ل رةدا   -ج

 
 المصادر

 
 لثع لق.  ،جد ع  لث ل  دن   ،"ورةدا لث  دند  ألرب لثصورة" ،(2008 نج , فو  ,      [1].

 WWW.boosla.com    . 
 

[2]. A., Muhalim M., (2003), “Information Hiding Using Steganography”, 

University Technology Malaysia. 

[3].  K. Naoe, Takefuji, (2008), "Damage less  Information Hiding using Neural 

network on Ycbcr Domain", IJCSNS, Vol 8 No. 9, September. 

[4]. W. Guohua, (2008), "A Fast Audio Digital Watermark Method Based on 

Counter-Propagation Neural Net Works", Hangzhou Dianzi University Institute 

of Graphics and Image Hangzhou, Chin 9. 

[5]. D. Jennifer, B. Clifford, (2005), "An Artificial Neural Network for Wavelet 

Steganalysis", Lowa State University, Ames Iowa, 50011. 

(، "لزياتلا لثش ةي ا لثعص  ي ا لالل ندع ي ا ش  ف  ن وفا  ألث  لألزدس 2007ف ا، زو لن،   [6] .
 إثشعدع  ف  فشا ص   ض رلل لثورت لثوالأ "، جد ع  فك   .

 

[7]. Patterson D. (1996), "Artificial Networks", Singapore, Prentice Hall. 
 

 (، "لث ترب وث  ل فصدا"،   دال جد ع  لث ولب.1984لث ل  ، أ.ردشل  ت وأ   .[8]
 

[9]. Huang J. Shimizu A. (2002), "Robust Face Detection Using A Modified Radial 

Basis Function Network", IEICE Trans. ,Inf. & Syst. Vol E85-D,No 10. 
 

[10]. Pao, Y.H., (1998), "Adaptive Pattern Recognition And Neural Networks", 

Wesley Publishing Company, Inc. New York. 
 

[11]. Howared D., Mark B., (2008), ”Neural Network toolbox user’s”, The 

mathworks. 

 

http://www.boosla.com/

