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الملخص
ييدف البحث الى اجراء عممية تشفير لمنص المدخل باستخدام طريقة مقترحة لمتشفير تسمى
( باالعتماد عمى جدول مقتـرح لمحروف من اجل دمج طريقتيMerge Substitution Transposition)MST بـ
 التي تعتبر من الطرائقEMD(Exploiting Modification Direction )التعويض واالبدال واستخدام طريقة الـ
الحديثة واعتمدت كطريقة كفؤة من طرائق االخفاء من اجل اخفاء النص المشفر المدخل لمنظام وتضمين ىذه البيانات

داخل الصورة وارساليا الى جية المستمم ثم يعمل النظام كجية استقبال لمصورة المرسمة من اجل فك التضمين والحصول
.عمى النص المشفر واجراء عممية فك التشفير والحصول عمى النص االصمي
 وطبقت الخوارزمية المقترحة باستخدام لغة ماتالب وحققت الخوارزميةRGB Image تم العمل عمى نظام االلوان
)عمى الصورPSNR ,MSE(المقترحة حيث كانت النتائج جيدة من خالل استخدام مقاييس الكفاءة المتمثمة بكل من
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Abstract
The aim of the research is to encrypt the input text using a suggested encryption
method called Merge Substitution Transposition (MST) based on a proposed table of
characters in order to integrate the compensation and replacement methods to encrypt the
input text and use the Exploiting Modification Direction (EMD) method, which is a modern
method and adopted as an efficient method of concealment in order to hide inside the image
and send it to the receiver's hand. The system then acts as a receiver for the sent image to
Embedding decoder, receive encrypted text, perform the decryption process and obtain the
original text.
The RGB image system was applied and the proposed algorithm was applied using Matlab
language. The proposed algorithm achieved good results by using the PSNR, MSE
efficiency measures on the color images and retrieval all the original text.
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 .1المقدمة
أصبحت عمميو تناقل البيانات عبر اإلنترنيت عمميو سيمة نتيجة التطور الكبير في تقنيات

الشبكات ,وبات بإمكان الكثيرين االتصال مع بعضيم البعض بسيولو وسرعو .إال أن استخدام

االنترنيت لالتصال ترافقو مشكمتان  :إحداىما توفير األمنية ( (securityواألخرى توفير عرض الحزمة

( (bandwidthوالن االنترنيت بيئة عامو ومفتوحة فبإمكان أي شخص غير مخول مراقبو معمومات
متناقمة بين أي طرفين واعتراضيا أو الحصول عمييا.

ىناك تقنيتان لتوفير األمنية لممعمومات المتناقمة والحفاظ عمى سريتيا :أوليما

التشفير( .(Encryptionثانييما الكتابة المغطاة ) (steganographyإذ ييدف التشفير إلى أعاده

صياغة البيانات السرية بواسطة مفتاح التشفير بحيث تبدو غير مفيومو وبال معنى وال يمكن إرجاعيا

إلى أصميا أال من قبل مالك مفتاح التشفير ,لكن ىيئو البيانات المشفرة غير المفيومة ال تخفي حقيقة
وجود اتصال سري بين طرفين مما يدفع الشخص غير المخول إلى اعتراض تمك البيانات أو فك

تشفيرىا أو تحطيميا عالوة عمى ذلك ,فأن كثي ار من الحكومات وضعت قوانين تحد من استخدم طرائق
التشفير أو منعيا بصوره عامو لذا توجيت أنظار الكثيرين نحو استخدام التقنية الثانية (الكتابة المغطاة)

لمحفاظ عمى أمنية المعمومات المتبادلة بين طرفين .إذ أنيا تقنية تضمين بيانات سرية داخل بيانات

أخرى بصورة ال يمكن كشفيا بسيولة مما يخفي حقيقة وجود بيانات متناقمة[1].
 .2تقنيه أمنيه المعلومات )(Data Security Technique

يعتبر عمم االختزال من العموم الميمة في مجال األمنية و أخفاء المعمومات ,وىو يختمف عن
التشفير لكنو مكمل لو ,الن إخفاء البيانات باستخدام طرائق فن االختزال يقمل من فرصة اكتشاف
البيانات المخفية عمى المخربين ,ربما تكون ىذه الفرصة معدومة ألنيا أعطت طبقة أخرى لحماية

البيانات من خالل وضع البيانات المراد إخفاؤىا داخل أي غطاء أخر من البيانات (نص ,صور,

صوت ,صوره متحركة) ,وبعد إخفاء البيانات داخل الغطاء ينتج غطاء جديد يحتوي عمى البيانات

السرية ,وال يكون مدركا بالعين المجردة لضمان تنقمو داخل الشبكة وغير قابل الستخراج البيانات
السرية في حال تم اكتشافو من قبل المخربين [2].
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 خوارزميات النظام.3
تمعب تقنيات الشبكة الحديثة دو ار ميما في نقل البيانات الرقمية بسرعة مثل الصور

والتسجيالت الصوتية والنصوص والمقاطع الفيديو ومع ىذا يمكن لممستخدمين غير المصرح ليم
الدخول بسيولة والعبث بالبيانات بسبب الطبيعة العامة لمشبكة والتقدم الحاصل في ادوات التزوير لذا

[4][3]. اصبح آمن البيانات اثناء االرسال واالستقبال اولويو ميمو

 ويمكن بيان نظام, ( طرائقا عديدة لحماية البيانات المتراسمة عبر الشبكةSecurity System) يوفر نظام األمنية
-:)1(( حسب ما موضح بالشكلSecurity System) االخفاء
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ويصنف نظام االخفاء الى صنفين وىي العالمة المائية ( )watermarkingوفن االخفاء

(. )steganography

تستخدم العالمة المائية لحماية حقوق الطبع والتأليف وتضمن سالمو البيانات المنقولة وتكون مناسبو
لمبيانات ذات االحجام الصغيرة وتوفر قوة ومتانو مقارنو مع نظام االخفاء ( )steganographyالذي

يستخدم غطاء كبير لمبيانات المطموب اخفاءىا مثل الصور والصوت والفيديو .بشكل عام يتم تقييم

كفاءة الطرائق المستخدمة باإلخفاء في الصور الرقمية من خالل ثالث محددات رئيسيو وىي:

-1السعو (اقصر حمولة يمكن تضمينيا في صور الغالف)

-2التناظر(ان تكون الصور األصمية قريبو من صور الغالف)
-3االمان (ان تكون صوره االخفاء مقاومو لميجمات )

لذا نالحظ ان عمميو تحقيق السعو العالية و التناظر البصري الجيد واالمان في ان واحد يعد مشكمو

بحثيو صعبو [5][3] .

وىناك العديد من اساليب االخفاء في الصور الرقمية التي قسمت الى قسمين رئيسيين ىما

-1الحيز المكاني spatial Domain

-2الحيز الترددي frequency Domain
في الحيز المكاني يتم اخفاء البيانات مباشرة بعد تغيير قيم نقاط الصورة كذلك يحتاج الى عمميات

حسابية اقل مقارنو مع الحيز الترددي الذي يعتبر اقل قوة ضد اليجمات ولكن نسبو المعمومات

المضمنة فيو تكون اقل ومكمف حسابيا [3][4].
ويقسم الحيز المكاني الى قسمين رئيسيين:
-1

مناىج غير عكسية Irreversible Approaches

-2

مناىج عكسية Reversible approaches

تقوم أساليب الكتابة المخفية القابمة لالنعكاس بأعادة بناء الصورة االصمية بعد استخراج الرسالة السريو

منيا بينما تقدم اساليب الكتابة المخفية غير قابمو لالنعكاس حمولة عالية بالتضمين وتناظر بصري
جيد واسترجاع الرسالة السرية دون ايالء اىتمام باستعادة الصور االصمية][3

وتقسم اساليب الكتابو المخفيو غير قابمو لالنعكاس الى :
(least Significant Bit(LSB-1
)Pixel Value Difference (PVD-2
(Exploiting Modification Direction (EMD-3
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[3][2].Spread Spectrum-4

-: EMD( Exploiting Modification Direction ) .4
تــم اقتـراح طريقــة ال EMDمــن قبــل ) )Zhaug and Wangفــي عــام ( )2006وذلــك

لغرض التقميل من التغيير الحاصل في الصورة خـالل عمميـة تضـمين المعمومـات بـداخميا .ىـذه الطريقـة
تعمل عمى تقسيم الصورة الى مجاميع متساوية كل مجموعة تحـوي عمـى  nمـن البيكسـل وذلـك لغـرض

تضمين األرقـام السـرية بنظـام الترميـز  )2n+1) aryخـالل عمميـة التضـمين سـيتم اضـافة او طـرح ()1

مــن قيمــة ألبكســل التــي ســيتم اختيارىــا داخــل المجموعــة .فــي عــام( )2007قــدم( )Leeواخــرون طريقــة
جديدة لتحسين طريقة ال  EMDاطمق عمييا) (IEMDىذه الطريقة حققت نسبو تضـمين اكبـر بالمقارنـة

مع الطريقة االصمية ومن دون التأثير عمى جوده الصورة التي تحمل الرسالة او التـأثير عمـى السـرية.

فــي ىــذه الطريقــة الرســالة الس ـرية ســيتم تحويميــا الــى ارقــام س ـريو بنظــام ترميــز( )8-aryوكــل رقــم ســري
يطمــر فــي المجموعــة المكونــة مــن البكســل ,فــي ىــذه الطريقــة تــم اخفــاء كميــة كبيـرة مــن البيانــات ولكــن

كانت جودة الصورة اقل من طريقو  EMDاالصمية[6].

تم اقتراح طريقة الـ ( (opt EMDمن قبل ) )K.linواخرون في عام  2010حيث وجدوا العالقة ما

بين عدد البكسل ( (nفي المجموعة وكمية البيانات التي سيتم تضمينيا داخل الصورة وذلك لتحسين
طريقة الـ ) (EMDفي اخفاء البيانات ,وفي عام  2013قدم ) )Kuoواخرون طريقة جديدة لتحسين
خوارزمية الـ  EMDوذلك من خالل إخفاء ( )n+1بت من الرسالة السرية في  nمن البكسل في

الصورة[6].

 .5خوارزميه الـEMD

تستخدم خوارزميو الـ( )EMDنظام الترميز) (2n+1والتعامل مع صورة رمادية وحسب

الخوارزمية التالية:

 .1تحديد الصورة كمجموعة من النقاط ( )groupالتي تمثل قيمة ( )nاما الرقم السري الذي

سيتم تضمينو فيعبر عنو بالرمز" ,"dالمعادلة رقم ( )1تستخدم لغرض حساب قيمو دالو

االسترجاع التي يرمز ليا بالرمز( )fلكل بكسل داخل المجموعة
)(1

حٌث ان -:
) (g1,g2,g3,……gnتمثل قيم النقاط داخل المجموعة .
( )nتمثل عدد البيكسل داخل المجموعة .

∑*=)F=F(g1,g2,g3,……..gn
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 .2يتم حساب قيمو  fومقارنتيا مع الرقم السري " , "dاذا كان ) (d=fفال يتم تغيير قيم البيكسل

وذلك الن قيمة الرقم السري سيكون مـساوي لقيمو دالو االسترجاع .اما في حالو " "dال تساوي  fيتم
حس ـاب مؤشر الصورة التي تمثل الفرق ما بين قيمتين ) )d ,fباستـخدام المـعادلة ()2
)S=d-f mod(2n+1
)(2
-:

ٌ .2تم مقارنة قٌمة -: s
اذا كانت قٌمه  s<=nفان

gs=gs+1
g2n+1-s=g 2n+1-s -1

اما اذا كانت القٌمة  s>nفان
وتطبق هذه الخطوات حتى نهاٌة االرقام السرٌة المراد اخفاءها.

 .4عمميو استرجاع الرسالة السرية من الصورة فتكون عبارة من مجموعة من الخطوات بالبدء
سيتم تقسيم الصورة الى مجموعو من البيكسل وكل مجموعو متكونو من ( )nمن النقاط اما
المعادلة المستخدمة السترجاع الرسالة السرية فتكون بالشكل االتي-:
∑[=)F=F(g1,g2,g3,……..gn

)(1

االرقام السرية المستخدمة من المجاميع سيتم تحويميا الى ارقام بالنظام الثنائي لتكوين سمسمو من

البتات واسترجاع الرسالة السرية [6].

 .6الدمـج بين طريقتـي االبدال والتعويــض ()Merge Substation Transform
يتم استخدام طريقة الدمج ( (MSTوذلك لتشفير النص واعطاء درجة امنية عالية لمبيانات التي

سيتم اخفاؤىا فيما بعد تبدا العممية بإدخال النص المراد تشفيره وليكن كمثال :
TAKE ME TO YOUR LEADER
حٌث سٌتم االعتماد على جدول ألجراء عملٌة التشفٌر -:

[]44

New approach for data encrypted and hiding by EMD method

جدول ( )1المعتمد في التشفير وفك التشفير

T

نأخذ الحرف االول من النص

 Tومقارنتو مع القيمة المحددة بالجدول ويعوض عنو بالقيمة DE

و اخذ الحرف الثاني  Aومقارنتو بالقيمة من الجدول ويعوض عنو بالقيمة  AAوىكذا
التالي :

سينتج لدينا النص
DE AA CA AE CC AE DE CE EE CE EA DC CB AE AA AD AE DC
ٌتم االن تقسٌم النص الى جزئٌٌن :
 DE AA CA AE CC AE DE CE EEالجزء االول
 CE EA DC CB AE AA AD AE DCالجزء الثاني
بعدىا يتم القيام بأخذ الحرف االول من الجزء االول مع الحرف االول من الجزء الثاني وىكذا حتى

نحصل عمى الناتج االتي :
DC EE AE AA CD AC AC EB CACE AA EA DA ED CA EE ED EC
يتم الرجوع الى الجدول ( )1مرة ثانية لمتعويض عن قيمة كل حرفين لينتج النص االتي:
RYEANCCVKOAUPXKYXW
الناتج يمثل النص المشفر وىو المرحمة االولى من التشفير وتكون جاىزة لإلخفاء داخل الصورة.

 .7فك التشفير
التالية-:

بعد ان تم القيام بإخفاء النص داخل الصورة تبدء عممية فك تشفيره وذلك باستخدام الخطوات
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اوال  -:البدء بأخذ الحرف االول من النص  Rوتعويضو عن القيمة المحددة بالجدول ))1

سينتج لدينا القيمة  DCواخذ الحرف الثاني  Yوتعويضو عن القيمة المحددة في الجدول سينتج لدينا
القيمة  EEوىكذا.

سينتج لدينا النص االتي :
DC EE AE AA CD AC AC EB CA CE AA EA DA ED CA EE ED EC
ثانٌا  -:يتم القيام بتقسيم النص المشفر الى جزئين جزء مواقع فردية وجزء مواقع زوجية

حسب تسمسل الحرف لينتج لدينا النص االتي :

 DE AA CA AE CC AE DE CE EEالجزء االول
 CE EA DC CB AE AA AD AE DCالجزء الثاني
ثالثا -:يتم العمل عمى دمج الجزئيين مع بعضيم البعض ويكون ترتيب النص بالشكل االتي
:
DE AA CA AE CC AE DE CE EE CE EA DC CB AE AA AD AE DC
الرجوع الى الجدول ( )1لمتعويض عن قيمة كل حرفين لينتج لدينا النص االصمي
TAKE ME TO YOUR LEADER
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 .8الخطوات المتبعة ضمن النظام :
 .1قراءة ملف صوري من نوع RGB
;)'[a b] = uigetfile('*.jpg', 'pick an M-file
;)]q=imread([b a

: )cover imageالصورة االصلية 2شكل (

 .2ادخال النص المراد اخفاءه .
;"text="ibrahem and ruaa.hghg

.3استالم النص .
text2 =ibrahem and ruaa

 .4تكوين الجدول المعتمد عمية في عممية التشفير وقد تم اضافة سطر وعمود لمجدول لكي يكون اكثر مرونة واعطاء
امكانية استخدام الرموز التي يمكن ان يتم استخداميا بالنص .

.5تحديد طول النص المدخل ويتم اخذ الحرف االول من النص الذي ىو حرف الـ ""iوتعويضو بالجدول من كل سطر
وعامود ينتج لدينا حرفين  bdوتستمر العممية لجميع حروف النص المدخل.
جدول ( : )2المحدث والمعتمد في التشفير وفك التشفير
F

E

D

C

B

A

1

E

D

C

B

A

A

2

J

I

H

G

F

B

3

O

N

M

L

K

C
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Y
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9

8

7

6

5

F

bdabdcaabcaeccdfaacdaddfdceaaaaa= partafter
 .6يتم تقسيم النص الى جزئين بالتسمسل بشكل متساوي
bdabdcaabcaeccdf= partone
aacdaddfdceaaaaa= parttwo
 .7يتم دمج الجزئيين بأخذ الحرف االول من الجزء االول مع الحرف االول من الجزء ثاني وحتى
نياية الجزئيين.
badaacbddacdadafbdccaeeacacadafa
 .8نأخذ كل حرفين ونعوضيم بالجدول لينتج حرف واحد عن كل حرفين والذي سيمثل النص

المشفر  ,وبالتالي يكون جاىز لعممية االخفاء.
fpcipnd1imeukkp5= textencrapion
 .9بعد اجراء عممية التشفير واختيار الصورة المراد االخفاء فييا ,يتم تحديد عدد النقاط الكمي الصورة,
حسب عدد الحروف المشفرة ( )uuوحسب معادلة االتية .
;nopos=3*uu*n
 .10تحويل كل حرف بالنص المشفر الى نظام ثنائي من  8بت وتقسيمو الى ثالثة اجزاء وتحويل
كل جزء الى نظام العشري حيث ان لكل جزء سيحتاج الى مجموعة واحدة من النقاط وحسب قيمة
 d!=fلكي تتم عممية االخفاء.
3 2 1=d

d1= 011 010 01

 .11حساب قيمة دالة االسترجاع والذي يرمز ليا ب fمن اجل اخفاء الجز االول من الحرف حسب
معادلة التالية

∑[=)F=F(g1,g2,g3,……..gn

 .12بعد حساب قٌمة ٌ fتم مقارنتها مع قٌمه . d
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d(xx)==f
فاذ كانت القيم متساوية فال حاجو لتغيير قيم النقاط داخل المجموعة واما اذ كان ىناك فرق فيتم
حساب قيمو معامل القياس sوحسب المعادلة -:

)S=d-f mod(2n+1
.13اجراء عملٌة المقارنة بٌن ] [n,sفاذ كان  sاكبر من ٌ nتم تطبٌق المعادلة االتٌة ونقصان قٌمه
البكسل المحدد بمقدار واحد.
g2n+1-s=g2n+1-s-1
واما اذ كان قيمو  sاقل من  nيتم حساب معادلة التالية وزيادة قيمة البكسل المحدد بمقدار واحد.
gs=gs+1
 .14تستمر عمميو االخفاء حتى نياية النص المشفر في الصورة ينتج صورة التالية .

:)stego-imageالصورة الغطاء 3شكل (

 .15حفظ الصورة .
)'imwrite( res,'C:\Users\3D\Documents\MATLAB\ibb.jpg

 .9الخطوات المتبعة في عملية االسترجاع :
 .1استالم الصورة ليتم قراءتيا عند المستمم.
;)'[u y] = uigetfile('*.jpg', 'pick an M-file
)]qwe=imread([y u
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شكل (:)4الصورة المستلمة

 .2اجراء عممية فك االخفاء بعد تحديد عدد النقاط التي تم االخفاء بدخميا و تحديد قيمة .n

 .3حساب دالو االسترجاع التي يرمز ىا بالرمزر  Fمن اجل استرجاع النص وذلك بتطبيق المعادلة

عمى كل مجموعة من النقاط السترجاع جزء من الحرف وتستمر حتى استرجاع ثالثة اجزاء والتي
ستمثل الحرف االول الذي تم اخفاءه.
∑[=)F=F(g1,g2,g3,……..gn
3 2 1= text
 .4تجميع كل ثالثة ارقام عشرية وتحويل الى نظام الثنائي من  8بت وبعدىا تحويل نظام ثنائي الى

حرف يمثل النص المشفر .
01101001= ans

 .5تستمر العممية لحين ارجاع النص المشفر الذي تم اخفاءه داخل الصورة.
fpcipnd1imeukkp5= o
 .6اخذ النص المشفر ناتج من عملٌة فك االخفاء وتعوٌض عن كل حرف بقٌمته المحدده بالجدول.
badaacbddacdadafbdccaeeacacadafa=Faktshfer
 .7نقسم النص الناتج الى جزئٌن حسب المواقع الفردٌة والزوجٌة.
bdabdcaabcaeccdf= part4
part5 =aacdaddfdceaaaaa

[]4:
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 .8دمج جزئي النص الى نص كامل .

bdabdcaabcaeccdfaacdaddfdceaaaaa= part4part5
 .9تعوٌض عن كل حرفٌن بالجدول لٌنتج لدٌنا النص االصلً.
ibrahem and ruaa= plantext
.10

مقاييس الكفاءة :

تم اقتباس مقياس الكفاءة من مجاالت معالجة اإلشارات الرقمية و نظرية المعمومات حيث تم
اعتماد األسئمة التي يمكن أن تستخدم ألجل التمكن من قياس كميات الخطأ في الصورة المعاد تكوينيا

ويمكن تعريفيا بان مستوى المعمومات المفقودة ومن الممكن أن يعبر عنو كدالة من الصورة األصمية –
المدخمة والصورة المسترجعة وتسمى بمقاييس المصداقية وبالرغم من انو استخدم بشكل واسع  ,إال انو
ليس بالضرورة ارتباطو مع اإلدراك (أو التمييز) لنوعية الصورة .فينالك كثير من القياسات التي تعتمد

عمى حساب مقدار التباين بين نسخ مختمفة لنفس الصورة ومن ىذه المقاييس:
اوالً :نسبة الضوضاء بالصورة (: )PSNR
)

(

حٌث ان:
 :Rتمثل عدد المستوٌات لتدرج االلوان
ثانياً  :نسبة مربع الخطأ بالصـورة (: )MSE
⁄

∑

حٌث ان:
) :I1(m,nتمثل الصورة االصلٌة قبل االخفاء
) :I2(m,nتمثل الصورة الغطاء.
.11

مناقشة النتائج :

تم تطبيق الخوارزمية المقترحة في ىذا البحث وحساب مقاييس الكفاءة لعدد غير محدد من
البيانات المدخمة من اجل بيان كفاءة الخوارزمية المقترحة والجدول ( )3يوضح ذلك:
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[;]4

جدول(:)3يوضح مقاييـس الكفـاءة لعـدد غير محـدد من الحـروف لصورة معينة
PSNR
59.6902

MSE
6.98332e-005

No. of char
20 char

56.7479
53.9191

1.3750e-004
2.6374e-004

50 char
70 char

53.3431
51.7336
49.6564

3.0114e-004
4.3623e-004
7.0408e-004

100 char
120 char
160 char

selected picture
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نالحظ من الجدول) (3ان قيمة معامل الضوضاء تقل كمما زادت كمية البيانات المدخمة وتزداد كمما

قمت كمية البيانات الداخمة وقد كانت قيم معامل الضوضاء جيدة عمى الرغم من زيادة كمية البيانات
الداخمة عمى النظام اال انو لم يوثر كثي ار عمى الصورة الغطاء التي ىي اقرب لمصورة االصمية وقد تم
رسم مخطط يبين العالقة بين قيمة معامل الضوضاء ( )PSNRوكمية البيانات المدخمة وكما موضح

بالشكل (.)5

شكل( )5يوضح العالقة بين عدد االحرف ومعامل الضوضاء PSNR
اما بالنسبة لمعامل الخطأ ( )MSEفانو يزداد كمما زادت كمية البيانات المدخمة ويقل كمما

قمت كمية البيانات المدخمة وعمى الرغم من زيادة كمية البيانات المدخمة في الصورة اال ان معامل نسبة

الخطأ كان قميال مقارنة مع كمية البيانات الداخمة مما يثبت كفاءة الخوارزمية المقترحة وان نسبة الخطأ

بالصورة الغطاء قميمة وىذا يعني ان الصورة الغطاء ىي اقرب لمصورة االصمية والشكل ( )6يوضح

العالقة بين معامل نسبة الخطأ وكمية البيانات المدخمة .
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شكل ( )6يوضح العالقة بين معامل نسبة الخطأ وكمية البيانات المدخلة
.12

االستنتاجات

بعد تطبٌق الخوارزمٌة المقترحة على حاالت متعددة من البٌانات وعلى صور
:
ٌلً
ما
الى
التوصل
تم
مختلفة
 -1استخدام طريقة ال  MSTكطريقة مقترحة بالتشفير اعطت امنية وكفاءة عالية لمخوارزمية نظ آر
لممراحل المتعددة التي يمر بييا النص حتى نصل

الى مرحمة تشفير النص النيائية .

التي

السابق.

 -2عممية اضافة السطر والعمود لمجدول المقترح بطريقة ال  MSTاعطى مرونة بالنص الذي تم
تشفيره

والقضاء

عمى

حاالت

الضعف

كانت

موجودة

بالجدول

 -3استخدام طريقة ال  EMDفي اخفاء البيانات المشفرة ,اي نقاط الصورة التي يتم فييا طمر
البيانات ستكون اقل عرضة لمتشوه وذلك الن مقدار التغير الذي يحصل لنقاط الصورة سيكون اما

بإضافة او نقصان واحد او تبقى القيمة كما ىي وحسب حاالت المستخدمة بالتضمين.

-4

دمج طريقة التشفير

واالخفاء اعطى

لمخوارزمية المقترحة كفاءة

وامنية عالية.

 -5بعد تطبيق الخوارزمية المقترحة تم استرجاع الممف النصي كامالً وكانت نسبة التطابق .%100

التوصيات

.13
من اجل االستفادة من النتائج التً تم الحصول علٌها من الخوارزمٌة باإلمكان اتباع ما ٌلً:
 -1من الممكن استخدام ممفات فيديوية كغطاء بدل من الصورة.
 -2عممية اختيار المجاميع المستخدمة بطريقة ال  EMDتكون بشكل عشوائي او حسب معادالت
معينة وليس بشكل متسمسل.
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. من الممكن استخدام ىذه الخوارزمية عمى ممفات الصوت والصورة بدال من النص-3
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