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Abstract 

        In this paper, a secure data hiding method is introduced. It increases the 
security of embedded data through combining between the steganography and 
cryptography. First, the secrete message is divided into blocks with same size 
according to length of key stream that is generated using nonlinear key generator. 
This key is used to encrypt the first block in secret message using the stream 
cipher, whereas the other blocks are encrypted depending on the behavior of 
cipher block chaining (CBC) mode that turn on the stream cipher in order to 
guarantee no duplicated encrypted blocks. In our CBC mode the current ciphertext 
block will became a key stream to encrypt the next plaintext block, and so on. 
After encryption stage complete, the encrypted massage are embedded randomly 
in bmp image using LSB insertion method to increase the security. 
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تحسين أمنية البيانات المخفية بتحويل صيغة سلسلة قطاع التشفير إلى التشفير 
  االنسيابي 

  الخالصة

إنها تزيد من أمنية البيانات المخفية من . قدمت في هذا البحث طريقة إخفاء بيانات آمنة     
تقسم الرسالة أوالً إلى قطاعات متساوية الحجم طبقاً لطول . بين اإلخفاء والتشفيرخالل الجمع 

يستعمل هذا المفتاح لتشفير القطاع األول . سلسلة مفتاح يتم توليدها باستعمال مولد مفاتيح خطي
في الرسالة السرية باستخدام التشفير االنسيابي، بينما تُشفّر القطاعات األخرى اعتماداً على 

لوك صيغة سلسلة قطاع التشفير التي تحول إلى التشفير االنسيابي لكي تضمن عدم ظهور س
ففي طريقة سلسلة قطاع التشفير المستعملة في بحثنا يصبح قطاع . قطاعات مشفرة مكررة

بعد ذلك يتم إخفاء الرسالة . التشفير الحالي كسلسلة مفتاح لتشفير قطاع النص الصريح التالي
  . باستعمال طريقة حشر الثنائيات األقل أهمية لزيادة األمنيةbmpيأ في صورة المشفرة عشوائ
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