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Abstract                                                      
         Steganography is the workmanship and study of concealing mystery 
information to provide a safe communication between two parties. This paper, 
displays other steganographic algorithms for implanting encoded secret image in 
grayscale and color images to give abnormal state security of information for 
correspondence over unsecured channels. The proposed algorithms first analyze the 
secret image using 1level -DWT and SLT respectively. It will be then encrypted the 
low frequency components of the secret image only using AES method and then 
embedded in the insensitive mid and high sub-bands gotten from the cover image in 
the wake of applying 2level- DWT and SLT on it, The embedding method used in 
this paper is LSB, the resulting image called stego-image form different algorithms 
are then compared.  .By using the proposed algorithms the capacity of the hidden 
secret data and stego image quality are improved. The embedding image reaches to 
half the size of cover image at same time PSNR reach to 62 dB and MSE about 0.36. 
The language used for testing the algorithms is MATLAB 2013a.                                        
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 خوارزمية جديدة لنظام أخفاء المعلومات
  الخالصة:

 ،تقدم  الورقة. ھذه طرفين الكتابة المخفية  ھو فن وعلم إخفاء البيانات لتوفير اتصال آمن بين          
من  يلتوفير مستوى عاللونة مر يصور ملونه وغجديدة لتضمين صورة مشفرة سرية في  خوارزمية

ى تنفيذ مستوى واحد من عل ةالمقترح الخوارزميةستند تأمن البيانات لالتصال عبر قنوات غير آمنة. 
 تشفير مكون التردد المنخفض ثم للصورة السرية على التوالي, slatlet ال الموجية وتحويل تحويل 
في مكونات الترددات المتوسطه والعاليه  من صورة الغطاء  بعد ذلك تضمنوAES بطريقة  فقط لھا

التضمين المستخدمة في ھذه  . طريقةSLTة والل المويجتحوي مستويين من بعد تحليلھا بأستخدام
.  الناتجة من مختلف الخوارزميات يتم مقارنتھا فيما بعد صورة الستيكوھو البت االقل اھمية ,  الورقةا

ديسيبل  62تصل إلى  PSNRالصورةالمضمنة تصل إلى نصف حجم صورة الغالف في نفس الوقت 
     MATLAB R2013a. ھي اللغة المستخدمة الختبار الخوارزميات 0,36حوالي  MSEو
  


