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 الخالصة

دمج التشفير وإخفاء المعلومات ".أدوات أساسية ألمن المعلومات ماالتشفير وإخفاء المعلومات ه

. هو تطبيق الذي يجمع بين أساليب تشفير وتقنيات إخفاء المعلومات لجعل االتصاالت أكثر أمنا" لالتصال آمن

تحقيق نظام أمني أكثر قوة، اقترحت هذه األطروحة طريقة هجينة جديدة تدمج بين تقنية التشفير ولذلك، من أجل 

اخفاء تستخدم لحماية رسالة سرية -تقترح هذه األطروحة نظام هجين تشفير. مع تقنية إخفاء المعلومات النصية

خفاء االالمستخدمة، ومن ثم  من خالل عملية التشفير بواسطة خوارزمية التشفير التشويهاألول، : من قسمين

 .نص غالف امن في داخل

لتشفير الرسالة السرية التي تقوم على ( AES)في جزء التشفير، وقد استخدم معيار التشفير المتقدم 

. بت حجم المفتاح 256بلوك بت الحجم و  128استخدمت  AESخوارزمية ريجنديل، وخوارزمية التشفير 

، لزيادة أمن التشفير بالتحقق من المصادقة من خالل حسابها (HMAC) -الرسالةوقد استخدمت  كود لمصادقة 

. بناء على المفتاح السري، وتوفير ضمانات مماثلة لنظام التوقيع المبني على تشفير مفتاح عمومي" التوقيع"

لمحسوبة المرسل يلحق عالمة المصادقة على البيانات ا. والمفتاح مجزأه في خطوات منفصلة HMACالرسالة 

في الجانب المستلم ، المستلم سيعيد حساب عالمة المصادقة على الرسالة . كدالة للمفتاح المشترك والبيانات

المستلمة باستخدام مفتاح مشترك ، وسوف يقبل البيانات عندما هذه القيمة تكون مشابهة للعالمة التي وردت من 

ضافة إل HMAC- SHA256أوال ثم يستخدم  AES256سرية تشفر بـ الوعموما الرسالة  .الرسالة المستلمة

تم استخدامها للحد من   خوارزمية الضغط. سرية إلى النص مشفرالعالمة إلى رسالة مشفرة وتحويل الرسالة 

 GZIPحجم النص المشفر من أجل تقليل حجم رسالة الغطاء التي تخفي الرسالة المشفرة، حيث تم استخدام 

 .لتحقيق هذا الغرض

ولقد تم استخدام (. أو مشفرة مضغوطة)لثاني استخدم إالخفاء النصي إلخفاء البيانات المشفرة الجزء ا

دوافع استخدام أنواع عديدة من طرق االخفاء هو . الخفاء في النص العربي مهجنة مع التشفيرلستة طرق 

نسبة ضغط، واألمن  ،السعةاختبار أفضل وسيلة ممكنة والتي يمكن استخدامها إلخفاء رسالة مشفرة من حيث 

" كاشيدا"وأربعة افضل أساليب لالخفاء اعتمدت على أساس استخدام (. المتانة، والرؤية، والتشابه)مثل 

(MSCUKAT كاشيدا بعد الحرف، كاشيدا قبل الحرف وكاشيدا مختلطة ،) استخدمت هذه األساليب ذات ،

اخر طريقتين أخرى . المعلومات إلخفاء رسالة سرية النشاء أداة إخفاء" كاشيدا"طابع التمديد في اللغة العربية 



، وهذه الطريقة تقوم على استخدام "عكس الفتحة"وهو ما يعتبر تحسين على طريقة " تعديل الفتحة : " هما

 .من خالل تغيير العرض بطريقة تشبه الفتحة األصلية( فتحة)عالمات أحرف العلة العربية 

رسالة المخبأة ببساطة عن الفي النص بطريقة التي يمكن استخالص في هذه التقنية يتم اختيار الحروف 

يتم استخدام تعديل الفتحة على هذه الحروف الهجائية المحددة بدال من الفتحة . طريق وضعهم جنبا إلى جنب

والثاني . يتم التعامل مع هذه الحروف الهجائية المحددة مع الفتحة المعدلة كحروف سرية داخل النص. األصلية

" كاشيدا"طريقتين لالخفاء هما  ا األسلوب الجديد المقترح استخدمهذ(. فصيلة الدم)اسميناه  جديد هو أسلوب

 (.ABO)وتغيير يونيكود الحرف بناءا على أساس سلوك فصيلة الدم 

الطريقة التي " MSCUKAT"وتظهر النتائج التجريبية أفضل طريقة لالخفاء في مصطلح السعة هي 

وهما " التعديل الفتحة"والثالثة هي "  فصيلة الدم"حصلت على أعلى القيم إلخفاء نسبة السعة، والثانية هي 

ثم توفر االختبارات أيضا أن األسلوب الهجين لدينا يمكننا من تنفيذ سريع لجميع طرق االخفاء مع .  نتائج جيدة

اختبارات المتانة والتشابه تبين أن كل الطرق لها نتائج جيدة ". لةالفتحة المعد"أقل متطلبات حسابية باستثناء 

ليست مرئية ولم تالحظ بسهولة، لذلك هذه األساليب " كاشيدا"ومن ناحية الرؤية أثبتت أن جميع طرق . ومتقاربة

حظا تال هما من الصعب جدا أن" فصيلة الدم"و " معدلةالفتحة ال"لدينا طريقتين و. هي جيدة في مصطلح األمنية

 .وأنهما جيدتان في االخفاء

ان هذه األطروحة ستؤدي إلى تصميم نظام نقل بيانات آمن جدا على أساس الدمج بين تقنيات التشفير 

 .وإخفاء المعلومات التي تلبي متطلبات أالمنية مثل األمنية العالية والمتانة بين المرسل والمستلم

Abstract 

Cryptography and steganography are essential tools for information security. 

“Combination of cryptography and Steganography for secure communication” is a 

method that make combinations between Cryptography methods and Steganography 

methods to produce more secure communication. Therefore, in order to achieve 

more robust security system, this dissertation proposed new hybrid method 

combined cryptographic technique with text steganography technique. This 

dissertation proposes a Crypto-Stego hybrid system used to protect secret message 



by two parts: first, it has been scrambled through encryption process by using 

encryption algorithm, then it concealing into an innocuous cover text.  

In cryptography part, an advanced encryption standard (AES) has been 

utilized for message encryption that based on Rijndael algorithm, The AES 

encryption algorithm used a 128 Block bit Size and 256 key bit size. A keyed-hash 

message authentication code (HMAC), has been also used to increase the encryption 

security by verifying the authentication through computed “signature” that based on 

a secret key, giving same guarantees to a signature scheme depending on public-key 

cryptography. The HMAC hashed message and the key in separate steps. The sender 

appends an authentication tag to the data calculated as a function of shared key and 

the data. At receiver side, the receiver recomputed the authorization tag on the 

message received by using the shared key, and it will accept the data as authorized 

just when this received value be similar to the tag attached to the received message. 

The overall all process, AES256 has encrypt secret message first then HMAC used 

SHA256 to add tag to the encrypted message and the secret message has been 

transformed to ciphertext. Compressed algorithm it also been used to reduce the size 

of ciphertext in order to reduce the size of cover message that hides the encrypted 

message, where GZIP software has been used to achieve this purpose. 

The second part uses the text steganography to hide encrypted (or encrypted-

compressed) data. A six Arabic stego methods have been used to hybrid with 

cryptography. The motivation of using many types of stego methods is to test the 

best possible method that can be used to hide encrypted message in terms of capacity, 

compression ratio, and security such as (robustness, visibility, and similarity).  A 

four best stego methods based on used “Kashida” (MSCUKAT, Kashida AFTER 

letter, Kashida BEFORE letter and Kashida MIXED), these methods used “Kashida” 

in Arabic language to create the steganography tool to hide a secret message. The 



last two other methods are: “Modified Fatha” which is an improvement to “Reverse 

Fatha” method, this method based on using a special characters Arabic vowel marks 

(Fatah) through changing the display manner of an original Fatha. In this technique 

alphabets in a text are selected in a manner that hidden message can be extracted by 

simply placing them on side by side manner. Modified Fatha is used on these 

selected alphabets instead of an original Fatha. These selected alphabets with 

Modified Fatha are treated as a secret alphabet within the text. The second is a novel 

stego method, named as (Blood Group). This new proposed method employed two 

stego methods of “Kashida” and change the Unicode of letter based on behavior of 

blood group (ABO). 

The experimental results show that the best stego method in term of capacity 

is “MSCUKAT” method which got the higher values for hiding capacity ratio, the 

second and the third are good results: the novel method “Blood group” then 

“Modified Fatha” . The tests also provide that our hybrid method can be run fast for 

all stego methods with less computational requirement except “modified Fatha”. The 

robustness and similarity tests shows that all method have the nearest good result. 

The visibility has shown that all “Kashida” methods are not visible and not noticed 

easily, so these methods are good in term of security. Our two methods “Modified 

Fatha” and “Blood Group” have been approved they are very hard to notice and they 

are good in hiding.  

  This dissertation will lead to design a very secure data transferring system 

based on combination of cryptography and steganography techniques that satisfies 

the security considerations including robustness between sender and receiver in 

addition to highly security. 

 


