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Abstract 
     In recent years, many technologies have been employed to improve 

circumstances of our lives of these techniques is the Wireless Sensor Network 

(WSN) which helps in the growing the networks that work with smart devices such 

as digital cameras. In sensor network cameras are connected to network to become 

Wireless Cameras Sensor Network (WCSN), these cameras capture images and 

record videos and pass data into base station.    

     The multimedia data such as images and videos have become common and 

heavily used in our lives and in many areas such as surveillance cameras systems 

and phone cameras and these data contain important and accurate information, so 

they are vulnerable to attacks, whether from inside or outside the system. 

      The surveillance systems are exposed to two basic problems, the first is the 

possibility of penetration and access to their data by unauthorized persons for the 

purpose of eavesdropping and knowing what content of this data or for the purpose 

of changing and manipulating it. The second problem is the large size of their files 

that it is possible they take time during storage or during send them to final 

receiver. 

      This thesis proposes symmetric key encryption algorithm that provides 

surveillance systems with high level of security by encrypting the images from 

type (JPEG) and the videos from type (avi) by different three keys that are 

generated by using proposed algorithm to generate random keys. The proposed 

encryption algorithm uses these keys with addition operation to encrypt images and 

videos because is an easy process, uncomplicated, and does not take time in 

encryption process. 

      The proposed systems has been implemented by using C# programming 

language and allowing only authorized persons to enter into the system and use it. 

The proposed system consists of several stages, including compression data stage 

to reduce its size by using efficient compression method which is Discrete Wavelet 

Transform (DWT) that is applied before encryption algorithm to facilitate the work 

of the encryption algorithm because it will be implemented on a file with smaller 

size and less time that are require to implement the encryption process. 
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       After that has been applied comes the signature phase on the data for add non 

repudiation property, where the sender add it a signature to images and videos 

through extracting video into frames and add the signature to each frame to prevent 

attacker from adding frame within frames of video, the signature stage is important 

phase among phases of proposed system because it enables the receiver to be sure 

of the identity of the sender and provides secure communication between two 

communication parties. 

       The proposed system offers acceptable results in all phases, with providing 
attribution necessary for the beneficiary through providing interactive interface 

which through access is obtained to any image of the digital video chains for the 
purpose of compressing it or encrypting it or signing it, through the 

implementation of several phases which have been checked and the performance 
and efficiency of the proposed method to verify the signature, the decryption 

phase, and decompressing phase respectively. And also the results of samples of 
proposed system of images and videos that are found by using ways of measuring 

quality like MSE, PSNR, and processing time are agreeable  compared with results 
of other common encryption algorithms that means the results from proposed 
algorithm are acceptable and correct. 

 

 الخالصة
في السنوات االخيرة تم توظيف العديد من التقنيات لتحسين ظروف حياتنا. من هذه التقنيات      

التي ساعدت  في تنمية الشبكات العامله مع االجهزة  (WSN)  شبكات االستشعار الالسلكية

(WCSN)  الذكية كالكاميرات الرقمية. في شبكة االستشعار يتم ربط كاميرات للشبكة لتصبح

 هذه الكاميرات تلتقط صور وتسجل فيديوات وتمرر هذه  البيانات  الى محطة رئيسة.             

في حياتنا  مستخدمة بكثرةشائعة و اصبحت يواتكالصور والفيد بيانات الوسائط المتعددة ان

العديد من المجاالت مثل كاميرات انظمة المراقبة والكاميرات المحمولة , وهذة وفي  اليومية

البيانات تحتوي على معلومات مهمة ودقيقة لذلك هي معرضة للهجمات سواء كانت من داخل 

        النظام او خارجه.                                                                                        

ان انظمة المراقبه معرضة لمشكلتين اساسيتين االولى هي امكانية اختراقها والوصول الى 

بياناتها من قبل االشخاص الغير مخولين لغرض التنصت عليها ومعرفة ماذا تحتوي هذه 
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 او لغرض تغييرها والتالعب بها, المشكله الثانية هي حجم ملفاتها الكبيرة التي ممكن ان البيانات

 تاخذ وقت خالل خزنها أوخالل ارسالها الى المستفيد النهائي.                                      

                                                      

في هذا البحث تم اقتراح خوارزمية تشفيرمن نوع التشفير ذات المفتاح المتناظرالتي تزود  

(JPEG)  والفيديوات من نوع  المراقبة بمستوى عالي من االمنية بواسطة تشفير الصور انظمة

بثالث مفاتيح مختلفة تم توليدها باستخدام خوارزمية مقترحة  لتوليد المفاتيح (avi) من نوع  

Additionلتشفير خوارزمية   التشفير المقترحة  تستخدم هذه  المفاتيح  مع عملية   العشوائية.  

ً طويال في عملية التشفير.      الصور والفيديوات النها عملية سهلة وغير معقد وال تستغرق وقتا

  

يسمح فقط لالشخاص المخولين  C# النظام  المقترح   الذي  تم تنفيذه باستخدام لغة برمجية هي

مرحلة ضغط    للدخول الى النظام  واستخدامه. النظام  المقترح يتكون من عدة مراحل وهي 

(DWT) التي  تطبق  قبل   ئة هيوكف طريقة ضغط باستخدامالبيانات لتقليل حجمها  وذلك 

تطبيق  خوارزمية التشفيرلتسهيل عمل خوارزمية التشفيرالنها سوف تنفذ على ملفات اقل حجماً 

                        وبالتالي وقت التنفيذ المطلوب لعملية التشفير سيصبح اقل .                         

 

بعد ذلك تم تطبيق مرحلة التوقيع على البيانات وذلك الضافة خاصية عدم االنكار,حيث يقوم 

المرسل باضافة توقيعة على الصوروالفيديوات من خالل  فصل الفيديو الى Frames واضافة

ان مرحلة الفيديو,  Frames ضمن   Frame لمنع المهاجم من اضافة   Frame التوقيع على كل  

 روتوفيالمرسل التوقيع مرحله مهمة من مراحل النظام المقترح النها تثبت لمستلم البيانات هوية 

                                                                     .آمن بين طرفين التواصل اتصال

حله , مع توفير اإلسناد الالزم للمستفيد من خالل االنظام المقترح يقدم نتائج مقبولة في كل مر

توفير واجهة تفاعلية يستطيع عندها الوصول الي صورة من سالسل الفيديو الرقمي لغرض 

وقد تم التحقق من اداء وكفاءة الطريقة المقترحة من خالل تنفيذ ضغطها او تشفيرها اوتوقيعها. 

لة فك التشفير ومرحلة فك الضغط على عدة مراحل منها مرحلة التحقق من التوقيع ومرح

 إلى نتائج عينات من النظام المقترح للصور و الفيديوات التي وجدت باستخدام باالضافةالتوالي.

مع مقارنة المعالجة فوجد انها مقبولة ,ووقت  MSE ،PSNR   معايير الجودة مثل قياس طرق 

النتائج للخوارزمية المقترحة مقبولة لخوارزميات التشفيروهذا يعني بان  الشائعة الطرقنتائج 

                                                                                                         .وصحيحة

 


