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ABSTRACT 

This research deals with design and implementation of a new 

steganographic algorithm to hide secret messages inside digital images. To 

achieve security to the transmitted messages, a secret key is used to prevent 

unauthorized persons from extracting these messages. 

Embedding has been achieved using grey and color images as a 

cover. Matlab is used to implement the algorithm due to the facilities it 

provides for dealing with digital images and matrices as well as GUI. 

Finally, experimental results demonstrate the effieciency of the 

algorithm in hiding information in imperceptible manner.  
Keywords: steganography, message hide digital image. 
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 الملخص

اء الرسائل السرية داخل  خوارزمية جديدة لغرض إخف تنفيذتصميم و  ثتم في هذا البح
ال يمكن استرجاع الرسالة   إذالصور الرقمية ولزيادة سرية الرسائل المنقولة تم استخدام مفتاح سري ب

دون معرفته أي أن الجهة المخولة التي تعلم المفتاح السري هي التي تستطيع فقط استرجاع الرسالة  
 السرية.  
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( في  (Matlabكما تم استخدام لغة  كغطاء دية الصور الملونة والرما باستخدامتم اإلخفاء  
هذا البحث وذلك لكون اإلخفاء تم في الصور الرقمية التي هي مصفوفات من القيم الرقمية وان لغة 

((Matlab  كونها توفر واجهات للتعامل مع  فضاًل عنتسهل لنا التعامل مع المصفوفات
 المستخدمين.

ءة الخوارزمية المقترحة في إخفاء المعلومات في وأخيرا، فان التجارب العملية أثبتت كفا
 . إدراك ذلكالصور دون 

 . الصور الرقمية اخفاء النصوص، االخفاء، الكلمات المفتاحية:
 
 في إخفاء المعلومات ةمقدم .1

خدام اسررتولكن مررع ازديرراد ،البسرريطة اسررتخدمت منررذ مسررات السررنين إخفرراء المعلومررات إن فكرررة
ر التقنيات الحديثة في الوقت الحاضرر دخرل الحاسروب فري نتيجة لتطو ية و الملفات بالصيغة االلكترون

فالمعلومرررات ترسرررل  مجرررار إرسرررار المعلومرررات التررري ترررزداد ب ررركل هائرررلكرررل مجررراالت المجتمرررع ومنهرررا 
وهذا يتطلب الحرص على الخزن السرري لنقرل المعلومرات ويوجرد العديرد  على نطاق واسع آلياوتعالج 

 لتجنررب االحتيررار أو ضررمان حمايررة المرروا نين  ت منهررا حراسررة االقتصررادمررن أسررباب حمايررة المعلومررا
 .ر تقنيات جديدة إلخفاء المعلومات أصبح من الضروري تطويف

النروع اوور يسرتخدم لحمايرة المعلومرات ، إخفاء المعلومات عنوان عام لنروعين مرن التقنيرات
هرو الذي  عليه مصطلح نظام التغطية المراقبين والمهاجمين ويدعى بالكتابة المغطاة أو ما يطلقمن 

وهرررو مرررا  الوثوقيرررة النررروع الثررراني يسرررتخدم إلثبرررات حقررروق الملكيرررة الفكريرررة أو لضرررمانو  موضررروع البحرررث
             لرقمية.المائية ا ةيدعى بالعالم

 إخفراء المعلومرات يتفررع إلرى مسراحات (أنرواع إخفراء المعلومرات وكير  أن1يوضح ال كل )
 لتسرليمها خرخم معرين أو مجموعرة مرن إلخفراء أيرة رسرالة تعرديسرتخدم م التغطية نظا أن إذ مختلفة.

 .أي  خخم أخر يكت فهان يكون الهدف منع تلك الرسالة من أ ه الحالةوفي هذ ،اوخخاص
التري حقوق الن رر للمالرك  حمايةاالستخدامات الرئيسية إلخفاء المعلومات  وكذلك فانه من 

 مرة المائيرة وهرذا إلرى العال صرن وق االستنسرا  والن رر. ويمكرن أن يتدرج وتستخدم للتأكيد على حقر 
 .[9,3,2] ال تتكرر بصمة اإلصبع التي هي عبارة عن أرقام سرية أو خصائم خخصية
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وللمقارنررة نررين التقنيررات المختلفررة لتررامين سرررية االتصرراالت نجررد أن الت ررفير يعطينررا اتصرراال 
ات ولكررن إذا كرران المهرراجم ال يسررتطيع إزالررة الت ررفير  فهررو أمينررا ونرره يتطلررب مفتاحررا لقررراءة  المعلومرر 
يجعررل الملرر  صيررر صررالح للقررراءة مررن قبررل المسررتلم. وعلررم  إذيسررتطيع بسررهولة التحرروير فرري الملرر  برر 

اإلخفرراء  يمرردنا بأسررلوب أمررين لالتصرراالت ال يمكررن إزالترره دون عمررل تغييرررات جوهريررة علررى البيانررات 
جة ذات ثقة كبيرة ما لم يحاور المهاجم أن يجرد أيرة  ريقرة لك رفها التي أدرجت وتكون البيانات المدر 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ،للخوارزميرةمن صير الممكن أن نحصل على قوة أو متانة في تطبيقات إخفاء المعلومات، 

سوف نعمل على في نفس الوقت لذلك  للرسالة المخفية وسعة ،في الصورةووضوحية أو عدم ت ويه 
نحصرل علرى  مرا قردفري تطبيرق  ،امرل اعتمرادا علرى  التطبيرق علرى سربيل المثرارالموازنة نين هذه العو 

  .[7] ة  على حساب الوضوحية والسعةالقو 

 

 المعلومات إخفاء

(Information Hiding  ) 

 حماية حق النشر للمالك        

             (Copyright Protection)        

 حماية ضد الكشف 

(Protection against detection   ) 

 الكتابة المغطاة 

 (Steganography  ) 

 بصمة االصبع

Fingerprinting 
 العالمة المائية 

Watermarking  

 أنواع إخفاء المعلومات (1شكل ) ال
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 مرررات تتنررروع باالعتمررراد علرررى كميرررة البيانررراتوأخيررررا فررران التقنيرررات المسرررتخدمة إلخفررراء المعلو 
داف المطلوبرة مرن  ريقرة واحردة قرادرة علرى إنجراز جميرع اوهر تروافر المخفية ولكن من الملحوظ عردم 

 اإلخفاء. 
 
 
 متطلبات إخفاء  المعلومات رقميا  .2

هرررذه وجميرررع   ،معرررين صطررراءهنررراك عررردة تقنيرررات تضرررمين تمكننرررا مرررن إخفررراء البيانرررات فررري 
تطبيررق نظريررة إخفرراء  المعلومررات بصررورة  مكررنالتقنيررات يجررب أن تحقررق عررددا مررن المتطلبررات لكرري ي

 :[4,1] رئيسيةاه مجموعة من المتطلبات الصحيحة وفي أدن
أن الرسرالة السررية  إذبر  ،.اإلكمار الصحيح للمعلومات المخفية لدى تضمينها داخرل الغطراء الحامرل1

يجب أن ال تتغير بأية  ريقة في حالة إضافة معلومرات أو فقردان معلومرات  أو تغييرر أيرة معلومرات 
 ها ويعني تغير البيانات المضمنة ف ل العملية .ئمضمنة بعد إخفا

سط الناقل الذي يغطي الرسالة السرية يجب أن ال يتغير أيضا وعلى اوقل أن ال تكرون تغيراتره .الو 2
ظرراهرة للايرران وفرري حالررة كررون التغيرررات علررى الوسررط الحامررل كبيرررة وظرراهرة للايرران ، فرران ال ررخم 

   بان هنالك معلومات مخفية داخلها فيحاور أن يفتحها أو يدمرها.        ي كالذي ي اهدها سوف 
الرسررالة علررى متانررة العالمررات  فرري.فرري العالمررات المائيررة يجررب أن ال ترراثر التغيرررات الترري تحررد  3

المائية . ومن المعالجات التي يمكن أن تقع العالمة المائية تحت تأثيرها :عمليات التكبير والتصرغير 
 والقم وتدوير الصورة .

 ومات مخفية داخل الغطاء الحامل.نوجود معل دائماي ك .ياخذ ننظر االعتبار أن المهاجم 4
 
 نظام التغطية  .3

 أنهرا تترأل  مرن مقطعرين إذنظام التغطية كلمة يونانية اوصل تعني لغويا الكتابرة المغطراة 

(Steganos(وتعني مغطاة أو سرية و )Graphy وتعنري الكتابرة أو الرسرم.  ويمكرن تعرير  نظرام  )
باستخدام مل  يستخدم كناقل لتلك المعلومات بطريقة ال التغطية على أنه فن وعلم إخفاء المعلومات 

تسمح وي عدو أو مراقب بان يكت ر  أن هنراك نيانرات سررية أخررى مخفيرة فري هرذا المل .والهردف 
من نظام التغطية إخفاء ماهية الرسالة لمنع أي متطفل خارجي من ال ك نوجود رسالة مخفيرة داخرل 
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وسررريلة مررن وسرررائل االتصرررار السرررري بأسرررلوب يخفررري وجرررود  نظرررام التغطيرررة يعتبرررر إنالملرر  الحامرررل. 
االتصار ويقانله علم الت فير أي ت فير الكتابة ويعنري أن الرسرالة موجرودة ولكرن لريس باسرتطاعة أي 

 خخم أن يفك خفرتها .
ونظام التغطية نبسا ة يأخذ جزءا من المعلومات ويخفيهرا بملر  حاسروبي آخرر سرواء أكران 

ا أو نصررا...الي يحترروي علررى مسرراحات فارصررة صيررر مسررتخدمة ون نظررام ذلررك الملرر  صررورة أو صرروت
 .[6,5] التغطية يستغل المساحات الفارصة وصير المستخدمة ويستبدلها بمعلومات أخرى 

 
 
 . نموذج نظام التغطية:4

د أربعرررة عناصرررر فررري توجررر  إذ (.2إن النمررروذج اوساسررري لنظرررام التغطيرررة مبرررين فررري ال ررركل )
 :[8,6] اإلخفاء هي

 (.COVERالناقل أو الغطاء )* 

 ( التي سوف نخفيها.MESSAGE* الرسالة السرية )

 ( وهو إخراج الناتج بعد اإلخفاء.STEGO_MEDIUM* وسط اإلخفاء)  

( يكررررون اختياريررررا ويسررررتخدم لزيررررادة درجررررة السرررررية ومررررن الممكررررن Optional_key* مفترررراح اإلخفرررراء)
 تجاوزه.    

 : تيةاآلالمعادلة  ويمكن تمثيل نظام التغطية باستخدام
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Cover_medium+Embedded Message+Stego_key=Stego_medium 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . تصميم الخوارزمية المقترحة: 5
 مرحلة توليد الرسالة:.1 
تبرردأ هررذه المرحلررة بقررراءة الرسررالة المررراد إخفاةهررا داخررل صررورة ثررم يررتم تحويررل أحرررف الرسررالة   

ر  إذ ASCII Code)إلى مصفوفة من ألر)   ASCIIيمثل كرل حررف فري الرسرالة بمرا يقانلره مرن   ألر

Code)يررتم تحويررل كرررل رمررز مرررن  ثرررم. تجرررة مررن هررذه العمليرررة ذات بعررد واحررد( وتكررون المصررفوفة النا
 ( . bit 8المصفوفة إلى صيغة النظام الثنائي )

الة ومرررن ثرررم يرررتم دمرررج هرررذه القررريم الثنائيرررة فررري مصرررفوفة ذات بعرررد واحرررد ولزيرررادة سررررية الرسررر 
المضررمنة نقرروم بإنرردار مواقررع قرريم المصررفوفة باسررتخدام مواقررع ع رروائية يررتم توليرردها مررن دالررة اورقررام 
الع روائية.ويتم اسررتخدام مفتراح سررري الررذي يمثرل البررذرة لدالرة توليررد اورقررام الع روائية . يوضررح ال رركل 

 ( المخطط االنسياني لعملية توليد الرسالة .3)

 

Extracting 

 استرجاع

COVER 

MESSAGE 

STEGO  

 

MEDIUM 

COVER 

EMB 

 

Embedding 

 تضمين

Optional Key Optional Key 

 نموذج األساسي لنظام التغطية( ال2شكل )ال
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 ( المخطط االنسيابي  لعملية توليد الرسالة 3شكل )ال

 قراءة الرسالة 

 حساب طول الرسالة 

 ASCIIتحويل كل حرف من الرسالة إلى ألـ )

Code) 

 بداية

  bit-8( إلى  ASCII Codeتحويل كل)

خزن اإلعداد الثنائية في مصفوفة 

 (  Mالرسالة )

 نهاية الرسالة 
 

 العشوائي رقمتوليد المواقع العشوائية باستخدام دالة توليد ال

 قع العشوائية المتولدةاإبدال مواقع مصفوفة الرسالة باالعتماد على المو

NO 

 نهاية

YES 
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 مرحلة تضمين الرسالة:  2.
( والصرورة Mيكون اإلدخار هنا هو الرسرالة ) إذ( عملية تضمين الرسالة 4يوضح ال كل )

. يررتم فحررم ('P) ( ويكررون اإلخررراج لهررذه المرحلررة هررو الصررورة بعررد تضررمين الرسررالة فيهرراPاوصررلية )
( التري تمثرل خردة  (Y( واخرذYcbcrالصورة قبل التضمين فإذا كانت ملونة يتم تحويلها إلرى صريغة )

 اإلضاءة لغرض التضمين .
 : تيةاآلتتلخم خوارزمية تضمين الرسالة بالخطوات 

 .(8*8). تقسيم الصورة المراد إخفاء الرسالة فيها إلى عدد من المقا ع إبعاد المقطع الواحد1
 ي :أت. إيجاد عدة حسابات للمقطع الواحد تتمثل بما ي2

 ( . mean* حساب معدر المقطع )
 ( .max* إيجاد اكبر قيمة في المقطع )

 (.min* إيجاد اقل قيمة في المقطع )

 (mhi( وحساب معدر هذه القيم )hi* إيجاد القيم التي هي أعلى من المعدر )

 .mlow)( وحساب معدر هذه القيم )low* إيجاد القيم التي هي اقل من المعدر )

( الناتجة مرن Mعنصر الحالي لمصفوفة الرسالة ). يتم تغيير قيم كل مقطع باالعتماد على قيمة ال3
 مرحلة توليد الرسالة :

a المقطع كاآلتي:عناصر  ( فيتم تغيير قيم1)هو. إذا كان العنصر الحالي لمصفوفة الرسالة 
( عندئررررذ تكررررون القيمررررة الجديرررردة للمقطررررع mhiاكبررررر مررررن) للعنصررررر هرررري* إذا كانررررت القيمررررة الحاليررررة 

 (.maxهي)
( فتكرون mean( و اقل من ألر )mlowهي اكبر أو تساوي ) للعنصرقيمة الحالية * أما إذا كانت ال

 (.meanالقيمة الجديدة للمقطع هي )

* أمررا إذا لررم تحقررق أيررًا مررن ال رررو  أعرراله عندئررذ تكررون القيمررة الجديرردة للمقطررع هرري  القيمررة الحاليررة 
الصورة  فيال تاثر  حيثمة تم تحديدها في البرنامج ب( وهذه القيقيمة ثانتة ) هايلإمضافا للمقطع 

 المضمنة .
bفيتم تغيير قيم المقطع كاوتي:(0. أما في حالة كون العنصر الحالي لمصفوفة الرسالة هو ) 

( فسرررتكون القيمرررة الجديررردة للمقطرررع هررري mlow* إذا كانرررت القيمرررة الحاليرررة للمقطرررع هررري اقرررل مرررن )
(min. ) 
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فعنررردها  mhi)( واقرررل مرررن)mean* إمرررا إذا كانرررت القيمرررة الحاليرررة للمقطرررع هررري  اكبرررر أو تسررراوي )
 (.meanستكون القيمة الجديدة للمقطع هي )

القيمرة فستكون القيمرة الجديردة تسراوي   المذكورة أنفاً * إما إذا لم تحقق القيمة الحالة أيًا من ال رو  
 .مطروحا منها  الحالية

( المخطط 5( , ويمثل ال كل )Mوتستمر عملية التضمين هذه إلى نهاية عناصر مصفوفة الرسالة )
 االنسياني لعملية التضمين .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 استرجاع الرسالة المضمنة    3.
إن عمليرررة اسرررترجاع الرسرررالة مرررن الصرررورة هررري العمليرررة المعاكسرررة لعمليرررة التضرررمين ,ويمثرررل 

يكرررون اإلدخرررار هنرررا هرررو الصرررورة بعرررد تضرررمين الرسرررالة فيهرررا   إذترجاع الرسرررالة عمليرررة اسررر  (6)ال ررركل 
(P') تم مطابقتهرررا مرررع الرسرررالة اوصرررلية يررر  حيرررثواإلخرررراج لهرررذه العمليرررة سررريكون الرسرررالة المسرررترجعة ب

عنرردما ال تكررون  متطررابقتين تمامررا انتكررون الرسررالتويجررب إن  (M)الناتجررة مررن عمليررة توليررد الرسررالة 
 نة قد تعرضت وي تغيير بسبب التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها .الصورة المضم
 
 

 

  Mالرسالة 

  Pالصورة 

Key   

    
 تضمين الرسالة

 الصورة     
   P               

 المضمنة     

 ن الرسالة تضمي (4شكل)ال
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 استرجاع الرسالة  (6شكل )ال
 

تررتلخم  همررا االسررترجاع وعرررض الرسررالة. إن عمليررة اسررترجاع الرسررالة تررتلخم بمرررحلتين
 ي:أتخوارزمية االسترجاع بما ي

الم ررانهة للمقررا ع فرري عمليررة التضررمين  يررتم تقسرريم الصررورة اوصررلية إلررى عرردد مررن المقررا ع
وكذلك يتم تقسيم الصورة الناتجة من عملية تضمين الرسالة إلى نفس العدد من المقا ع ,ومن ثم يتم 

وأيضرا يرتم حسراب مجمروع قريم  (sum1)حساب مجموع قريم كرل مقطرع مرن مقرا ع الصرورة اوصرلية 
وحرررد  sum1تم فحرررم إذا كررران وبعررردها يررر  (sum2)كرررل مقطرررع مرررن مقرررا ع الصرررورة بعرررد التضرررمين 

فعنردها يكرون  المضمنةللمقطع المقانل له في الصورة  sum2المقا ع في الصورة اوصلية اكبر من 
فعنردها يكرون البرت المسرترجع هرو  sum2اقرل أو يسراوي  sum1البت المسترجع هو صفر  إذا كان 

  (7)ويمثررررل ال ررررركل  .(Ex)واحررررد ويررررتم خررررزن القرررريم الثنائيررررة المسررررترجعة فرررري مصررررفوفة االسررررترجاع 
 المخطط االنسياني لعملية االسترجاع.

 
 
 
 
 
 
 

 

Key 

 
 

 

 استرجاع الرسالة

P   المسترجعة الرسالة   الصورة المضمنة

  َ M Key 
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ExIndex= 1 

 oB أخذ مقطع من الصورة األصلية

 eBأخذ مقطع من الصورة المضمنة  

 eB (2(Sum حساب مجموع عناصر المقطع  

Sum1> 

Sum2 
 

( في مصفوفة االسترجاع   0نضع القيمة )
Ex   

( في مصفوفة  1قيمة ) نضع ال

   Exاالسترجاع  

Ex Index = Ex  Index  + 1 

 النهاية  
Ex  Index = Ex  ndex+1 

= 

NO Yes 

 بداية

 )oB (Sum1 حساب مجموع عناصر المقطع 

هل الصورة 

 ملونة 
 

 Ycbcrصيغة  إلىتحويلها 

Yes 

No 

 استرجاع الرسالة المخطط االنسيابي لعملية   (7)شكل  ال
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يكرون اإلدخرار هنرا  إذإن مرحلة عرض الرسالة هي العملية المعاكسرة لعمليرة توليرد الرسرالة 
ترم  هوبمرا أنر  ،هو مصفوفة االسترجاع التي تحوي على القيم الثنائية المسترجعة من الصورة المضمنة

 نررد مررن اسررترجاع المواقررع اوصررلية لحررروف م الرررقم الع رروائي قبررل عمليررة تضررمين الرسررالة فررالااسررتخد
المسترجعة قبل عرضها فيتم استخدام نفس المفتاح لتوليد نفرس السلسرة الع روائية قبرل تحويرل  الرسالة

 8تم تحويرل كرل ( وبعرد اسرترجاع المواقرع اوصرلية للقريم ير  ASCII Code) رالقريم المسرترجعة إلرى ألر 
مرن الرذي يقانلهرا وبعردها يرتم تحويرل كرل  (ASCII ) Code رعناصر من مصفوفة االسترجاع إلى أل

ويمثل  إلى الحرف المقانل له وأخيرا توضع جميع الحروف في مصفوفة لغرض عرضها.  هذه الرموز
   .( المخطط االنسياني لعملية عرض الرسالة8ال كل )
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Yes 

NO 

 النهاية 

 توليد نفس المواقع العشوائية باستخدام دالة توليد الرقم العشوائي

   ASCII Codeعناصر من مصفوفة االسترجاع إلى 8 تحويل كل 

 إلى حرف  ASCII Code تحويل كل 

 طباعة الرسالة المسترجعة  

 البداية  

 المواقع العشوائية المتولدة إبدال مواقع مصفوفة الرسالة المسترجعة باالعتماد على 

نهاية مصفوفة 

 االسترجاع

 المخطط االنسيابي لعملية عرض الرسالة  (8)شكل  ال
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 نتائج واالستنتاجات .ال6
 النتائج -1
 التضمين -
 -تتأل  من مجموعة مكونات هي:( 9 كل ال )إن واجهة التضمين    

a-  Enter message 
 يتم إدخار الرسالة المراد إخفاةها. 

b- Enter Key  
 يتم إدخار المفتاح السري للرسالة ويمكن تغيير المفتاح في أي وقت عند الحاجة.   

c-Choose the Cover  
 يتم اختيار صورة من نين مجموعة من الصور. 

d-  Next 
 يتم االنتقار إلى نرنامج التضمين وعررض النتيجرة وهري الصرورة بعرد تضرمين الرسرالة فيهرا.

وإذا تم اختيار صور رمادية  (10)في ال كل  ةعند اختيار صورة ملونة تكون النتيجة كما موضح إذ
كران  إذالمعرفة فيمرا  dBوالتي تقاس نوحدة  PSNRتم حساب  .(11)تكون النتيجة كما في ال كل 

تسراوي  PSNRكانرت قيمرة  إذالناتجة خالية من أي ت وه  الصورة أنهناك ت وه في الصورة ولوحظ 
45.59dB  41.99وdB .للصورة الملونة والرمادية على الترتيب وهي قيمة جيدة جدا 

 
 
 
 
 

 
 ( واجهة التضمين 9شكل )ال
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 الرمادية (التضمين في الصورة 11شكل )ال في الصورة الملونة     (التضمين10شكل )لا
 

 االسترجاع -
 تية:( تتأل  من المكونات او12 كل الواجهة االسترجاع ) إن
a- Enter key  

    .لغرض استرجاعها المستخدم في تضمين الرسالةيتم إدخار نفس المفتاح السري 
b- Next 

 . (13 كل )الكما في  نرنامج االسترجاع وعرض الرسالة المسترجعة من الصورةيتم االنتقار إلى 
c- Back   

 الواجهة الرئيسية . إلىيتم الرجوع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( واجهة االسترجاع 12شكل )ال
 

13 

Extraction 
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 ( واجهة عرض الرسالة المسترجعة 13شكل )ال
 االستنتاجات -2
االسرتخدام مرن قبرل المسرتخدم ومرنرة وواضرحة تمكرن المسرتخدم  . يوفر البرنرامج واجهرة مرئيرة سرهلة1

 من تحديد العملية واختيار الصورة.
مررا تتضررمن . الخوارزميررة المسررتخدمة فرري هررذا الم ررروع ترروفر سرررية كبيرررة فرري إرسررار الرسررائل والترري 2
 :ييأت

ر سررررية للرسرررالة أ. اسرررتخدام اإلنررردار الع ررروائي لمواقرررع المراترررب الثنائيرررة للرسرررالة اوصرررلية وهرررذا يررروف
 المرسلة.

ب. القيرام بعمليررة اإلنردار الع رروائي عررن  ريرق اسررتخدام مفتراح سررري خرراص ال يمكرن إرجرراع الرسررالة 
 . فقط دون معرفته ويكون معروف من قبل ال خم المخورمن اوصلية 

ها واضحا أن الصور الملونة قد يكون الت وه في إذ. تم تنفيذ البرنامج على الصور الملونة والرمادية 3
( ومرررن ثرررم Ycbcrأو نسررربة الت ررروه كبيررررة ولهرررذا ترررم تحويلهرررا إلرررى صرررور رماديرررة باسرررتخدام صررريغة )

 ( .RGBتضمينها وبعد التضمين تم إرجاعها إلى صيغتها اوصلية وهي صيغة )
 .هاة إخفاواكبر من حجم الرسالة المراد  . يمكن تنفيذ البرنامج على صور صير محددة اوبعاد4
تم حساب نسربة الت روه فري  إذر على نتائج جيدة في اإلخفاء باستخدام هذه الخوارزمية . تم الحصو 5

 الصور الناتجة بعد التضمين ولوحظ إنها نسبة جيدة جدا ت ير إلى عدم حصور  أي ت وه ملحوظ. 
 

attack at down 

Extracted Message 
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