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                                               Abstract 

 

The developments of network and multimedia technology especially 

image data are used more and more widely in human society. Some multimedia 

data applied for entertainment and in politics, economics, armies, industries , 

education, etc. are necessary to be protected by providing confidentality, 

integrity, and ownership or identity. To protect image contents, cryptology 

appears to be an effective way for information security, Image encryption has 

been employed in many practical applications. However, traditional ciphers like 

DES, IDEA, RSA and AES, are often used for text or binary data, where they are 

not suitable for direct image encryption because the digital images are usually 

very large-sized, encrypting such image data with traditional ciphers incurs 

significant overhead, and they are very expensive. Additionally, for many 

practical applications, we would like to have very light encryption that 

preserves some perceptual information.  

 The study of chaotic systems and their possible applications to 

cryptography has received considerable attention during the last years in a part 

of the scientific community. Chaotic systems are characterized by sensitive 

dependence on initial conditions, similarity to random behavior, and continuous 

broadband power spectrum. Chaos has potential applications in several 

functional blocks of a digital communication system: compression, encryption 

and modulation because   the   chaotic   sequences   are   with   extreme 

sensitivity and unpredictability to initial condition. In the light of the 

characteristics of digital image, high redundancy and poor security, a new 



image encryption algorithm was proposed forward by combining chaos theory 

with wavelet and DCT transform. The security analysis of the encryption 

algorithm can be analyzed from the perspective of key space, statistical analysis, 

and key sensitivity analysis and so on.  

        In this research, a block-based transformation algorithm is proposed for 

image security using a combination of image transformation and encryption 

techniques. 

This algorithm will be used as a pre-encryption transform to confuse the 

relationship between the original images and the generated ones.  

Correlation, histogram, and entropy have been used to measure the security level 

of the images.  



 

مستخلصال  
بالصور ازداد  المتعلقةالبيانات  وخاصةفي الشبكات وتقنيه الوسائط المتعددة  عملية التطور إن

اإلنساني.في المجتمع  فأكثر أكثراستخدامها   

 الصناعية ,العسكرية,بعض وسائل النقل المتعددة المستخدمة في المجاالت االقتصادية       

محتويات  لحمايةالفردية  والملكية التكامليةالموثوقيه  بواسطةالحماية  إلىبحاجة  .والتعليمية

ف بالكثير ظوتتشفير الصور عملية و المعلوماتفعاله في زمن  كوسيلةهر التشفير ظ. يالصور

العملية.من التطبيقات   

  DES ,   IDEA ,   RSA ,  AES         طرق التشفير التقليدية مثل  

بيانات الثنائية والتي تكون عادة غير مالئمة لتشفير الصور تستخدم للنصوص ذات ال غالبا ما

المباشر بسبب كون بيانات الصور عادة ذات حجم كبير وتشفير بيانات مثل هذه الصور بالطرق 

تشفير  إلىحتاج تعدد من التطبيقات  إن ذلك إلىذات حجم كبير  باالضافه و غاليةتكون  التقليدية

ات المطلوبة .على البيان ظخفيف وسريع للحفا  

في السنوات األخيرة  خاصةوهتمام الا من خالل المحتملةالفوضى وتطبيقاتها  أنظمة دراسةفي 

ام ظالن استمرار االبتدائية بما يشبه الحالة إلى األولية يةالحساسعلى في الجانب العلمي باالعتماد 

  .العشوائي

مثل الضغط  الرقميةاالتصاالت  يفية فيظام الفوضى يمتلك تطبيقات فعاله لعدة قطاعات وظن

تماما وغير متوقعه في  حساسةالفوضوية تكون  السلسلةوالتشفير وتحميل البيانات بسبب كون 

هناك فائض عالي في البيانات وضعف في  الرقميةفي خصائص الصور  االبتدائية و الحالة

لتحويل المويجي رية الفوضى مع اظلصور تربط بين نلخوارزميه تشفير  م تطويرتو  االمنيه

  المتقطعة.وتحويالت الجيب تمام 

وتحليل  اإلحصائيحجم المفتاح والتحليل  جهةخوارزميه التشفير يمكن ان تحلل من  أمنيه

استخدام الجمع بين تحويالت الرياضية اقترحت الهميه الفي هذا البحث  المفتاح. حساسية

.تحويالت الصورة وتقنيه التشفير  

بين الصورة االصليه  العالقةقبل التشفير لبعثرة   الرياضي يلولتحادم تستخ ألخوارزميههذه 

.بين النقاط والهستوغرام تستخدم لقياس مستوى االمنيه في الصور والعالقةوالصورة المتولدة   



 


	001-Title
	026-العنوان
	المستخلص

