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ABSTRACT 

In any communication, security is the most important issue in today’s world. 
Lots of data security and data hiding algorithms have been developed in the last 
decade. Hiding data in digital videos makes possible to hide a great quantity of 
information when compared to techniques used in images. This work presents 
the encryption process of an image with combination of bit and pixel 
permutation technique depending on random key, and then steganography 
technique that hiding each bit of encrypted image in selected block 8*8 
pixels(selected block process depending on high blue color ratio), of the frame 
and can extracted that bit after compressed with mpeg-2. Experimental results 
show the success of hidden extracted data from the sequence of frames, and also 
indicate the effectiveness of the implementation steganography compressed 
video with high security features.  
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  )MPEG-2(اخفاء صورة ملونة مشفرة في فيديو

 الخالصة
العديـد مـن   . في اي مجال من مجاالت االتصال، االمنيـة هـي اهـم عنصـر فـي العـالم االن      

ان اخفـاء  . طرق امنية البيانات و خوارزميات اخفاء البيانـات قـد تطـورت فـي العقـود االخيـرة      
ـ    ن البيانـات مقارنـة بـالطرق التـي تخفـي      البيانات في ملفات الفديو تسمح الخفاء كميـة كبيـرة م

في هذا البحث هناك تقنية لتشـفير الصـورة باسـتخدام مـزج بـين طريقـة       . البيانات في صورة مثال
تبديل مواقع النقاط الضوئية وطريقة ابدال مواقع البتـات فـي نفـس النقطـة الضـوئية وتـتم عمليـة        

ـ    ل بـت مـن الصـورة المشـفرة فـي      االبدال في الطريقتين حسب مفتاح عشوائي و يـتم اخفـاء ك
و ان اختيارالمجـاميع لالخفـاء يكـون باالعتمـاد علـى نسـبة        (من النقاط الضـوئية  8*8مجموعة 

-MPEG). ويمكـن اسـترجاع البيانـات بعـد الضـغط بطريقـة      ). لونية عالية من اللـون االزرق 
مجموعـة مـن    اظهرت النتائج نجاح هذه الطريقة في مرحلة االخفاء واسـترجاع البيانـات مـن    (2
وايضا هي طريقة ناجحة فـي االخفـاء باسـتخدام ضـغط الفيـديو حيـث كانـت االمنيـة         . الصور
 .عالية
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