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Abstract 
 

 

The online document such as web page on the World Wide Web, it 

is very important because it is the only way that majority people 

communicate to each other. Therefore, it must protect from any type of 

attack, and that must not effect on the download time, or on memory 

requirements, and that is our goal in this thesis. 

The use of a new algorithm of encryption called Elgamal public-

key encryption on web pages documents and the resulted files will be 

processed on some compression algorithms ,such as LZ77,LZP. 

These algorithms require a dictionary shared by the compressor 

and the decompressor. The basic idea of these algorithms is to define a 

unique encryption for each word in the dictionary. 

Since the dictionary needs to be shared by the compressor and 

decompressor, the memory requirement of the dictionary will be 

smaller.  

After the implemented of above two algorithms, the resulted files 

of encryption process also processed on applications, such as WINRAR 

and WINZIP to compare the results. 

By implementing encryption–compression algorithms we will 

achieve our goal.  

This thesis describe all algorithms and compare among the results 

of these algorithms.  
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  الخالصة

 ، هي مهمة    ةصفحات اإلنترنت على الصفحات اإلنترنت  العالمية الواسع       كوثائق اإلنترنت   

لهذا يجب حمايتها من أي نوع مـن        . الوحيدة التصال أغلب الناس فيما بينها       لطريقة     ا ألنهاجداً  

على وقت التحميل أو على حجم الذاكرة المطلوب حجزها         الهجوم ،وهذه الحماية يجب أن ال تؤثر        

  .لهذه الصفحات وهذا هو هدفنا في هذا البحث

   وتطبيقها Elgamal public- key encryptionاستخدام خوارزمية جديدة للتشفير تدعى   

 والملفات التي تنتج من هذا التشفير ستعالج من خالل خوارزميـات            اإلنترنتعلى وثائق صفحات    

   .LZP و LZ77ضغط مثل 

 لهـذه  األساسيةالفكرة .مشترك بين الضاغط والذي يفك الضغط     هذه الخوارزميات تتطلب قاموس     

  .هو تعريف شفرة وحيدة لكل كلمة في هذا القاموس  الخوارزميات 

متطلبـات خـزن     القاموس يحتاج أن يكون مشترك بين الضاغط والذي يفك الضغط لهذا             إنبما  

  .القاموس بالذاكرة ستكون أقل

باسـتخدام  الملفات الناتجة عن عملية التـشفير سـتتم معالجتهـا           بعد تطبيق الخوارزميتان أعاله     

  . لغرض مقارنة النتائجWINZIPوWINRARتطبيقات جاهزة مثل 

  .بتطبيق خوارزميات التشفير والضغط سنحصل على هدفنا 

    .هذه األطروحة ستصف الخوارزميات أعاله وتقارن بين نتائج هذه الخوارزميات


