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Third International Conference on Technical Sciences (ICST2020), 28 – 30  November 2020, Tripoli - Libya  

البكسل   اإلخفاء المعتمدة على قيمة بين طرق الرمادية للمقارنةستخدام الصور ا
 أهمية األعلى و البت

 2الجروشىفائزة إسماعيل  ، 1 أم السعد محمد االميلس

  ]1-[2ليبيا  -مصراته -عيةنية الصناكلية التق
1Omu_alam2001@yahoo.com 

األولي باالعتماد    (،LSBهذا العمل دراسة وتطبيق طريقتين من طرق خوارزمية البت األقل أهمية ) تم في   :ملخصال

(، وذلك باستخدام الصور  MSBاألعلى أهمية )  لى قيمة البتباالعتماد ع  ة( والثانيpixel valueعلى قيمة البكسل )

 إلى باستخدام بعض مقاييس األداء مثل مقياس نسبة اإلشارة  الرمادية حيث تمت مقارنة النتائج لمعرفة أفضل الطريقتين

 من خالل النتائج تبين أن (.MSEمربع الخطأ )  ( وكذلك مقياسBERالخطأ في البتات )  ومعدل (SNRالضوضاء )

بالنسبة و،  ضعفونقاط    نقاط قوة كل طريقة كان لها   البيانات وأهميتها  األفضلية لكل خوارزمية تتوقف على نوع  أن 

 كبيرا.  مرسل والمستقبل هل جودة الصورة أم استخدام اقل بكسالت في صورة الغطاء خاصة عندما يكون حجم البياناتلل

 ة الصورة، مقاييس األداء. خوارزمية البت األقل أهمية، جود الصور الرمادية، إخفاء البيانات،الكلمات الدالة: 

 

 المقدمة  .1

المعلومات   وسيلة  (Steganography)إخفاء    هي 

داخل  السرية  البيانات  وسطغطاء    لحجب  مثل  ناقل    أو 

غير   أوالصوت    أوالصور    ملفات من  بحيث  الفيديو 

الممكن ألي شخص باستثناء المرسل والمستقبل أن يشك 

 .الغطاءلومات مخفية في ذلك في وجود مع

الهدف األساسي في أي عملية إخفاء هو إخفاء أكبر قدر  

الحفاظ   مع  السرية  البيانات  جودة  من    الغطاء، على 

عدة تقنيات    كالسرية. هناوكذلك ضمان سالمة البيانات  

من   مختلفة  أنواع  في  المعلومات  إخفاء  من  تمكننا 

التقنيات   النوافل وجميع هذه  أو  أن تحقق األغطية  يجب 

إخفاء وهي نظام  أي  في  األساسية  بالمتطلبات   االلتزام 

) (payload) السعة والجودة  securityوالسرية   )

(Quality البيانات كمية  إلى  السعة  تشير  حيث   ،)

عدم   في  السرية  وتتمثل  الغطاء،  في  إخفاؤها  الممكن 

بيانات سرية،     ى إل  الجودةتشير  كما  قابلية كشف وجود 

يز بين الغطاء  بشرية على التميام الرؤية العدم قدرة نظ

 [1] .قبل وبعد اإلخفاء

 LSBأهمية تعد تقنية اإلخفاء في الخلية الثنائية األقل  

 (Least Significant Bit)    التقنيات أكثر  من 

بسهولة وتمتاز  عرضه    المعروفة  أكثر  لكنها  التنفيذ 

 في هذه الطريقة ما يلي:للهجوم، ومن المالحظ 

استخدام الصور الرمادية، أي الصورة الممثلة د عن أوال:

غير   ي أ  8bits  (1 byte)بـ   سيكون  التغيير  فان 

بت من الصورة ولكن كلما زاد   ملحوظ عند تغيير أول

  إلى عدد البتات التي يتم تغييرها من البكسل فانه يؤدى  

 تغيير قيمة البكسل الذي يكون ملحوظا.

ثنائي  ثانيا: خلية  أول  تغيير  تم  الصورة إذا  كتلة  من  ة 

ال يتم    (pixel)  فان كل نقطة   ( 3byte)ممثلة بـ  الملونة 

مالحظا للعين    ، وهذا التغير لن يكون(3bit)فيها تغيير  

إلى   ذلك  أدى  المستبدلة  البتات  عدد  زاد  وكلما  البشرية 

 . [2] تغير اللون

الدراسات السابقة لخوارزمية البت األقل   .2
 LSBأهمية  

ت تحاول سات واألبحاث التي كانأجريت العديد من الدرا

تقنية   وتحسين  اسم    LSBتطوير   Improvedتحت 

LSB  قدم التي  الدراسة  الدراسات  ت في عام  ومن هذه 

2006  (  &NEETA.D, SNEHAL.Kبواسطة 
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JACOBS.D  أهمية األقل  الخانة  لتقنية   )LSB    عند

وتشير الدراسة  التضمين في الخانات األربع األقل أهمية  

قع األول من الخانة األقل أهمية  ن في الموأن التضمي  إلى

في   التضمين  أما  قليلة  السعه  ولكن  جيدة  جودة  يقدم 

ل أهمية يزيد من السعه ولكن يسبب الخانات األربع األق

جودة   في  عام   .[3] الصورةانحدار  قدم    2008في 

(MALIK.S, SHAH.T& IQBAL.Z طريقة  )

جودة  للحصول على سعة إخفاء كبيرة مع تشوه اقل في  

مولد   باستخدام  وذلك  الختيار   أرقامالصورة  عشوائية 

تحليل   بعملية  يقوم  اختياره  يتم  الذي  والبكسل  البكسالت 

سيتم ل التي  البيانات  كمية  لتحديد  له  المجاورة  لبكسالت 

 اقترح  2014كذلك في عام   . [4] بكسلفي كل    إخفاؤها

( GUPTA.P.K ROY.R& CHANGDER.S) 

ل اإلخفاء  مواقع  األكثرتعديل  البتات  أهمية   يكون ضمن 

)البت الرابع أو الخامس( وذلك حسب قيم البكسل كما تم  

سالت بشكل عشوائي لإلخفاء  استخدام مفتاح الختيار البك

 .  [5] ضمنها

 مقاييس األداء  .3

تحسين   تطبيقات  في  األداء  مقاييس  استخدام  يعتبر 

الصور الرقمية له أهمية كبيرة في معرفة كفاءة التحسين 

لها،  ال نسبة  وحاصلة  مقياس  المقاييس  هذه  ضمن  من 

الضوضاء   إلى  الخطأ   ،SNRاإلشارة  مربع  ومقياس 

MSE،  الخ البتات  ومقياس معدل  في    وهي   ، BERطأ 

 . العملالمقاييس التي سيتم اختبارها في هذا 

 Signal toمقياس نسبة اإلشارة إلى الضوضاء    1.3
Noise Ratio(SNR) 

المصطلح  يشير   نسبهذا  اإلشاإلى  الضوضاء  ة  إلى  رة 

الممكنة  القصوى  القيمة  بين  النسبة  عن  يعبر  حيث 

على جودة  لإلشارة وقوة الضوضاء المشوهة التي تؤثر  

 كما في المعادلة التالية: ويتم حسابه تمثيلها 

     dB            ( 1)          

      

 حيث: 
2R  هي القيمة القصوى لإلشارة الموجودة في الصورة :

 األصلية. 

MSE:    الصورة بين  التربيعي  الخطأ  متوسط  هو 

أو الغطاء    األصلية  وبين    cover imageصورة 

اإلخفاء   عملية  بعد  الناتجة   stego imageالصورة 

[6] . 

 Mean Squaredمقياس مربع الخطأ  2 .3
Error  

قيم حساب  فان  سابقا  ذكرنا  اإلشارة  كما  نسبة   إلىة 

الخطأ    SNRالضوضاء   مربع  قياس    MSEيتطلب 

 حسب المعادلة التالية:  الرمادية وذلكللصورة 

 

     (2)     

 

 حيث: 

M, N:    و الغطاء  للصورة  األعمدة  و  الصفوف  عدد 

 الصورة الناتجة. 

i, j)(1I:    الغطاء الصورة  في  البكسل   coverقيمة 

image د النقطة قبل اإلخفاء عن(i, j). 

i, j)(2I:    الناتجة الصورة  في  البكسل   stegoقيمة 

image  عند النقطة(i, j) [6] . 

 Bit Error Rateالخطأ في البتات مقياس معدل 3.3

معدل الخطأ في البتات هو عدد أخطاء البتات لكل وحدة  

البتات  عدد أخطاء  البتات هي  في  الخطأ  زمنية، ونسبة 

العدد اإل فترة مقسوما على  المنقولة خالل  للبتات  جمالي 

مدروسة،   وحدة    وهيزمنية  بدون  حسابه ومقياس    يتم 

 حسب المعادلة التالية: 

(3)                                                                                                          

 حيث: 

rrE:  .عدد البتات الخاطئة 

bitsN:   6[عدد البتات الكلى[ . 
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 العملالخوارزميات المعتمدة في    .4

اإلخفاء   طرق  من  طريقتين  تطبيق  تم  العمل  هذا  في 

باالعتماد ، األولى  (LSB)األقل أهمية    زمية البتلخوار

البكسل   قيمة  باالعتماد  (pixel value)على   والثانية 

وذلك إلخفاء    ،(MSB)على قيمة الجزء األعلى أهمية  

داخل صورصورة رما ة رمادية أخرى حيث دية سرية 

أهمية   األقل  الجزء  في  السرية  الصورة  بتات  إخفاء  تم 

ا بكسالت  من  بكسل  كل  على في  بناءا  الغطاء  لصورة 

طريقة. لكل  معينة  الطريقة   شروط  نوع  اختيار  قبل 

الغطاء ومدي  المطلوبة لإلخفاء يتم بداية اختبار   صورة 

السرية البيانات  إلخفاء  االختبار    مناسبتها  عملية  وتتم 

 كالتالي:

 اختبار صورة الغطاء  1.4

ومن ثم    (secret image)قراءة الصورة السرية   .1

 إلى الصيغة الثنائية. تحويلها 

السرية   .2 الصورة  من    (secret image)تحويل 

 .vالصيغة الثنائية إلى مصفوفة أحادية وتحديد طولها 

الصورة  3 حديد  تو  (cover image)الغطاء  .قراءة 

 . m، n أبعادها

العدادات  4 ثم    Q2=0, Q1Q ,0=03=.وضع  ومن 

الغطاء    على المرور   صورة  بكسالت   cover)جميع 

)image، 3العداد    حيثQ    لحساب عدد البكسالت التي

بها   نخفي  أن  عدد  2Qوالعداد  بتات    3يمكن  لحساب 

بها   نخفي  أن  يمكن  التي  بينما    2البكسالت   1Qبت 

ا البكسالت  عدد  بها  لحساب  نخفي  أن  يمكن  بت لتي 

 واحدة.

حساب عدد البكسالت الكلية الصالحة لإلخفاء حسب   .5

   :المعادلة التالية

Pixels=(Q3*3) +(Q2*2) +Q1               (4) 

الصالحة   .6 الكلية  البكسالت  عدد  حاصل  كان  إذا 

الغطاء   في صورة  أصغر من طول    (pixels)لإلخفاء 

السرية   رسالة    vالصورة  صتظهر  إلدخال  ورة  خطأ 

 الطريقتين. إحدى رنقوم باختياغطاء أخرى وإال 

البكسل  2.4  قيمة  بمعلومية  واالسترجاع  اإلخفاء 

(pixel value)  :اإلخفاء    فيما عمليه  خطوات  يلي 

  :واالسترجاع بالنسبة لقيمة البكسل

 خطوات عملية اإلخفاء:  1.2.4

صورة   .1   ى إل  (cover image) الغطاءتحويل 

 . covحادية مصفوفة أ

الغطاء .2 الصورة  بكسالت  عداد  قيمة   k=1وضع 

 . u=1عداد بتات الصورة السرية  ووضع قيمة

3.  ( كانت  خزن  cov(k) >= 192إذا  من   3(  بتات 

أهمية   األقل  الجزء  في  السرية  الصورة   للبكسلبتات 

cov(k)  وزيادة العدادk=k+1   والعدادu=u+3 . 

بت   2ن  ( خزcov(k) >= 64< 192إذا كانت )  .4

للبكسل من بتات الصورة السرية في الجزء األقل أهمية  

(cov (k    وزيادة العدادk=k+1    والعدادu=u+2  وإال.

العداد  خز وزيادة  واحدة  بت  والعداد    k=k+1ن 

u=u+1 . 

إلى  .5 اذهب  السرية  الصورة  بتات  جميع  إخفاء  تم  إذا 

 (.3( وإال ارجع إلى الخطوة )6الخطوة )

ا.6 نوع  بنفس  جديد  ملف  في  النتيجة  وهو خزن  لغطاء 

(stego image) . 

 خطوات عملية االسترجاع: 2.2.4

 هاتحويلو  (stego image)  قراءة الصورة الناتجة .  1

 . covمصفوفة أحادية  إلى

الصورة  2 بكسالت  عداد  قيمة  وضع   .k=1    ووضع

 . u=1عداد بتات الصورة السرية   قيمة

بتات من    3( استرجع  cov(k) >= 192. إذا كانت )3

للبكسل أهمية  األقل  العداد   cov(k) الجزء  وزيادة 

k=k+1  والعدادu=u+3 . 

4( كانت  إذا   .192 >cov(k) >= 64است   2رجع  ( 

أهمية   األقل  الجزء  من   وزيادة cov(k) للبكسلبت 

وإالu=u+2والعداد    k=k+1العداد   بت    .  استرجع 

 . u=u+1والعداد  k=k+1واحدة وزيادة العداد 
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اذهب    .5 السرية  الصورة  بتات  جميع  استرجاع  تم  إذا 

 (.3) الخطوة إلى ارجع  وإال( 6إلى الخطوة )

لعشري ثم عرض  ام االنظ  إلى. تحويل بتات الصورة  6

 الصورة السرية. 

األعلى    اإلخفاء  3.4 البت  قيمة  بمعلومية  واالسترجاع 

 وفيما  :Most Significant Bit(MSB)أهمية  

ا عمليه  خطوات  لقيمة يلي  بالنسبة  واالسترجاع  إلخفاء 

 البت االعلي أهمية: 

 : اإلخفاءخطوات عملية  1.3.4

الغطاء  تحويل.1 إلى    (cover image)  صورة 

 . covأحادية مصفوفة 

 وعداد بتات  k=1وضع قيمة عداد بكسالت الصورة   .2

 . u=1الصورة السرية 

 النظام الثنائي.   إلى cov(k)تحويل قيمة البكسل  .3

الواحدات  n=0وضع   .4 عداد  يمثل  للبتات  والذي 

األعلى   الجزء  في  األخيرة  التمثيل   أهميةالثالثة  من 

للبكسل الواح و  .cov(k)  الثنائي  عدد  في  حساب  دات 

cov(k)   ثحي أهمية.في الجزء األعلى: 

كان   • السرية    3خزن    n=3إذا  الصورة  بتات  بتات من 

أهمية   األقل  الجزء  وزيادة   cov(k) للبكسلفي 

 . u=u+3و k=k+1 اتادالعد

كان   • العداد  بت  2خزن    n=2إذا    k=k+1  اتوزيادة 

 .u=u+2و

كان   • العداد    n=1إذا  وزيادة  واحدة  بت    k=k+1خزن 

 . u=u+1والعداد 

وإال   (6إذا تم إخفاء جميع البتات اذهب إلى الخطوة ) .5

 (. 3إلى الخطوة ) ارجع

 خزن النتيجة في ملف جديد بنفس نوع الغطاء.. 6

 وات عملية االسترجاع:خط 2.2.4

 هاتحويل( وstego image)قراءة الصورة الناتجة  .  1

 . covمصفوفة أحادية  إلى

قيمة عداد  و  k=1. وضع قيمة عداد بكسالت الصورة  2

 . u=1بتات الصورة السرية 

 الثنائي.النظام  إلىcov(k)البكسل . تحويل قيمة 3

وضع  4  .n=0  الوا عداد  يمثل  للبتات    داتحوالذي 

األعلى  الثال الجزء  في  األخيرة  التمثيل   أهميةثة  من 

في  و  .cov(k) للبكسلالثنائي   الواحدات  عدد  حساب 

cov(k)   حيث: أهميةفي الجزء األعلى 

بتات من الجزء األقل أهمية    3استرجع    n=3إذا كان    •

العداد    cov(k) للبكسل والعداد    k=k+1وزيادة 

u=u+3 . 

كان    • العد  2استرجع    n=2إذا  وزيادة    k=k+1اد  بت 

 . u=u+2والعداد 

كان    • العداد    n=1إذا  وزيادة  واحدة  بت  استرجع 

k=k+1  والعدادu=u+1 . 

(  6الخطوة )  إلى. إذا تم استرجاع جميع البتات اذهب  5

 (. 3الخطوة )  ارجع إلى وإال

تحويل بتات الصورة إلى النظام العشري ثم عرض  .  6

 الصورة السرية. 

 

 الجانب العملي .5

تم استخدام الصور السرية الموضحة  ملي  الع  الجزءفي  

 . 103*103 وأبعادها JPG( من نوع 1)بالشكل 

 
 ( الصور السرية المستخدمة في البرنامج 1الشكل )

مختلفتين في اختبار البرنامج باستخدام صورتين  تم  كما  

أما إبعادهما فهي متساوية   tiffومن النوع  كغطاء  التباين  

512 *512.  ( الغطاء  صور  يوضح  (  2الشكل 

في   الشكل   ،البرنامجالمستخدمة  يوضح   فهو  (3)اما 

   .نموذج لعملية تنفيذ البرنامج
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 نامج ( صور الغطاء المستخدمة في البر2الشكل )

 

    pixel valueنموذج لعملية تنفيذ البرنامج باستخدام (: 3الشكل )

البكسل   1.5 قيمة  على  باالعتماد  األولى  الطريقة 
pixel value 

هذه   تباينا   كانتالطريقة  في  األقل  الصورة 

(Monaliza) نسبة   تأعط  قد لمقياس  اعلي  قيمة 

الضوضاء   إلى  اقل  (SNR)اإلشارة   حيث  من وقيمة 

الخطأ  مقياس   استهلكت   (MSE)مربع  أنها  بالرغم من 

 عدد من البكسالت لعملية اإلخفاء.   أكبر

األعلى   2.5 البت  قيمة  على  باالعتماد  الثانية  الطريقة 
 MSBية أهم

أيضا   الطريقة  هذه  )في  الغطاء  (  Monalizaصورة 

من حيث مقياس نسبة اإلشارة إلى  كانت لها نتائج اعلي  

اقل  (SNR)الضوضاء   مربع   وأيضا  لمقياس  قيمة 

في    (MSE)الخطأ   بسيط  فقد  وجود  مالحظة  مع 

البتات في  الخطأ  معدل  مقياس  حيث  من   البيانات 

(BER).  

 ن المقارنة بين الطريقتي 3.5

في في الطريقتين  بين  عام  بشكل  المقارنة  ستتم  يلي  ما 

حالتي الصورة السرية األولي والثانية كما في الجدولين  

 (.2( و )1)

  للطريقتين   األداءنتائج مقاييس  (1جدول )

 playerنتائج الصورة السرية األولى 

BER MSE SNR Method Cover 

0.11 1.20 47.36 
Pixel 

value 

M
o

n
a
liz

a
 

0.017 0.025 64.17 MSB 

0.10 1.94 45.26 
Pixel 

value jar 

0.12 0.55 50.69 MSB 

 Lass نتائج الصورة السرية الثانية

BER MSE SNR Method Cover 

0.11 0.009 68.40 
Pixel 

value 

M
o

n
a
liz

a
 

0.01 0.004 81.78 MSB 

0.10 0.04 62.09 
Pixel 

value 

ja
r

 

0.12 0.06 59.82 MSB 

 
 ( مقارنة عدد البتات المستخدمة بالطريقتين2دول )ج

 playerنتائج الصورة السرية األولى 

1bit 2bit 3bit 
All 

pixel 
Method Cover 

7638 24457 9440 41535 
Pixel 

value 

M
o

n
a
liz

a
 

62052 9940 980 72972 MSB 

0 17479 16638 34117 
Pixel 

value 

ja
r

 

10274 35097 1468 46839 MSB 

 Lassنتائج الصورة السرية الثانية 

1bit 2bit 3bit 
All 

pixel 
Method Cover 

7638 24257 9440 41535 
Pixel 

value 

M
o

n
a
liz

a
 

62052 9940 980 72972 MSB 

0 17479 16638 34117 
Pixel 

value 

ja
r

 

10274 35097 1468 46839 MSB 
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يقة من الجدولين السابقين وبصورة عامة نالحظ أن طر

(MSB)    لمقياس اعلي  قيما  بالنسبة (  SNR)أعطت 

بطريقة مقارنة  الغالف  ( Pixel value)  لصورتي 

 مع وجود(  MSE)الخطأ    بالنسبة لمربعوأيضا قيم اقل  

البتات   في  الخطأ  معدل  في  عدد    ،(BER)تقارب  أما 

الكلي   فكانتالبتات  في طريقة  المستخدم   Pixel)  اقل 

value) . 

الجدو من  نستنتج  البكسالت كما  عدد  أن  السابقين  لين 

المستخدمة في اإلخفاء تكون اقل كلما كانت قيم بكسالت  

وحسب  بحيث  أعلي  الرمادي  المستوي  في  الصورة 

إخفاء  شر يتم  الطريقتين  ,   3وط  بكسل  كل  في  بتات 

الغطاء  الصورة  من  بكسالت  اقل  استخدام  يتم  وبالتالي 

العالية   الصورة  مع  بالطريقتين  حصل  ما  التباين  وهذا 

(jar  الواحد البكسل  في  بت  من  أكثر  تغيير  تم  (حيث 

فأعطي قيما اقل بالنسبة لمعدالت القياس بعكس الصورة 

( استخدام  (  Monalizaالثانية  فيها  تم  التي  تباينا  األقل 

اغلبه   كان  الواحد  البكسل  في  التغيير  ولكن  اكبر  بتات 

مقياس   في  أعلي  قيما  يعطي  مما  واحدة    ( SNR)ببت 

يدل  بحيث   والذي  الصورة  لجودة  بالنسبة  أفضل  يكون 

األصلية و الصورة الناتجة    الفرق بين الصورة  أنعلى  

 . قليل

 الستنتاجاتا .6

الي النتيجة التالية وهي حث تم التوصل  من خالل هذا الب

حيــث تبــين أن بن كل طريقة كان لها ميزاتهــا وعيوبهــا  أ

أعطت نتائج أفضل من ناحيــة مقــاييس (  MSB)طريقة  

مما  (pixel value)داء المستخدمة مقارنة بالطريقة األ

ــن الصــورة  ــة م ــت قريب ــى أن الصــورة الناتجــة كان يعن

 pixel) طريقــةاألصــلية وهــذا مطلــب مهــم، بينمــا ال

value)  استهلكت اقل عدد من البكســالت إلخفــاء بتــات

أنها كانت اقــل تعقيــدا  إلىالصورة السرية فيها باإلضافة  

تخالص النتائج مقارنــة بالطريقــة من ناحية البرمجة واس

(MSB  ) وهذا مطلب مهم أيضا. وممــا ســبق يتضــح أن

ــات  ــوع البيان ــى ن ــة تتوقــف عل األفضــلية لكــل خوارزمي

تها بالنسبة للمرسل والمستقبل هــل جــودة الصــورة وأهمي

 أم استخدام اقل بكسالت في صورة الغطاء.
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