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Abstract 

The rapid growth in the database data led to creation of a large 

amount of data and then the problem to access this data for answering 

user queries becomes more challenges. Big data requires large bandwidth 

for data transmission and large storage area to be stored on. The best 

solution for these requirements is by compressing process. This 

dissertation is concerned with the problem of retrieving from big 

encrypted database by proposing an approach consists of three stages 

(Compression, Encryption and Retrieval). First stage includes new 

algorithm to determine the best compression method, which is denoted as 

Ideal Compression Method (ICM). The used compression algorithms are 

(Improved k-means, k-means with medium probability and k-means with 

maximum gain ratio). The results show that the ICM algorithm takes very 

short time in the decision making process to determine best compression 

algorithm. The second stage presents a modified CAST encryption 

algorithm to encrypt the database files (original or compressed). The S-

Box that is used in the modified CAST algorithm is constructed by using 

an intelligent technique (DNA computing). After that the clusters can be 

built dynamically according to the user query by applying suggested 

dynamic clustering algorithm which is used for both plain and encrypted 

data; this process provides time for the retrieval process because the files 

that are resulted from applying dynamic clustering algorithm include only 

relevant data to the user query. This stage demonstrates analysis of well-

known block cipher CAST-256 and its modified version using modified 

S-Box and key generator. In modified CAST algorithm instead of using 6 

S-Box of 256 items in each cell of 8 characters; in this work one S-Box of 

256 different items was used in each cell of 2 characters. Also, modified 

keys were used; the keys are generated by using AES generator with 

simple modification. The present work discusses the implementation of 



modified CAST cryptography algorithm dynamically on big data by 

utilizing 2 keys. Several experiments on different databases have been 

performed and the results are compared. The results of the tests show that 

the proposed encryption method for constructing S-Boxes effectively 

passed the S-Box tests criteria such as balanced, completeness, avalanche 

criterion and strict avalanche criterion. The results show that the proposed 

method provides secure S-box, which is 256 differences was found when 

changing only 1 bit of key, thus approximately 99% the S-Box was 

changed. The proposed method for generating S-Box values does not 

include several stages such as genetic algorithms. So it is faster than 

genetic algorithm which passes through several stages to find the best 

solution. Stage three (retrieval process) illustrates that the best results are 

gained from dynamic clustering whether data is in encrypted or in plain 

form. There are three key management methods which are used in this 

work and the results show that the first one provides high secure data 

with fast data retrieval process but causes high load on the server, the 

second provides high secure data and fast data retrieval process but takes 

more time than the first method, and the third one provides very high 

secure data but needs more time in the data retrieval process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المستخلص

الوصول  فإنه لذلك،. البيانات من كبيرة كمية لنشأة بيانات قاعدة البيانات في السريع النمو أدى

 الكبيرة البيانات. الى هذه البيانات والرد على استفسارات المستخدمين الزال يشكل مشكلة كبيرة

الكبيرة تحتاج الى مساحة  البياناتوكذلك . البيانات لنقل واسع الترددي النطاق عرض تتطلب

 االسترجاع من. هذه البيانات ضغط طريق عن هو الحل فإن وبالتالي. تخزينها ليتم كبيرة تخزين

 النظام ويعرض. جدا كبير وقت يستهلك ألنه كبيرة مشكلة يمثل و كبيرة مشفرة بيانات قاعدة

 هذه تختص. و كبيرة مشفرة بيانات قاعدة من البيانات السترجاع تستخدم جديدة طريقة المقترح

 طريقة اقتراح خالل من وكبيرة مشفرة بيانات قاعدة من االسترجاع مشكلة مع األطروحة

 األولى،: مراحل ثالث من المقترحة الطريقة تتكون. آمنة ومشفرة  ملفات من سريعة استرجاع

الخوارزمية  هذه. ضغط طريقة أفضل لتحديد تستخدم جديدة خوارزمية المقترح النظام يعرض

 أحد باستخدام البيانات قاعدة ضغط ثم( ICM) الطريقة االمثل لضغط البيانات تدعى

 ,Improved k-means , k-means with medium probability) الضغط خوارزميات

k-means with maximum gain ratio .)التشفير  خوارزمية تنفيذ يتم الثانية المرحلة في

(. مضغوط أو األصلية) البيانات قاعدة ملفات لتشفير المقترحة Modified CASTالمحدثة 

 DNA) ذكية تقنية باستخدام يبنى Modified CAST خوارزمية المستخدم في  S-Boxو

Computing .)من المستخدم لطلب وفقا ديناميكي بشكل تبنى أن يمكن المجموعات ذلك بعد 

 يستخدم. (Dynamic Clustering algorithmديناميكية ) التجميع خوارزمية تطبيق خالل

 هذه توفر. سواءاً كانت مشفرة او غير مشفرة للبيانات Dynamic Clusteringال  خوارزمية

ديناميكية  التجميع خوارزمية تطبيق عن الناتجة الملفات ألن االسترجاع لعملية وقت العملية

(Dynamic Clustering) النظام ويعرض. المستخدم بطلب الصلة تذا البيانات فقط تشمل 

 البيانات مشفرة، قاعدة بيانات قاعدة) من البيانات السترداد تستخدم جديدة طريقة المقترح

(. Dynamic Clusteringالمشفرة الناتجة من تطبيق ال  الملفات و مشفرة أو المضغوطة

 باستخدام المعدلة ونسخته CAST-256 الشفرات كتلة المعروفة تحليل األطروحة هذه توضح

-Sاستخدام  من بدال CAST Modified خوارزمية في. رئيسي ومولد مربع الصورة تعديل

Box 6  استخدام تم احرف, 8 من خلية كل خلية 256متكون من S-Box وخلية 256 واحد من 

باستخدام  إنشاؤها المفاتيح تم. محدثة مفاتيح استخدام كما تم. حرفين متكونة من خلية كل مختلفة

 تم إنشاؤها S-Boxو. التعديالت بعض مع AES مولد المفاتيح المستخدم في خوارزمية ال

األطروحة تم العتماد على مفتاحين  هذه في. (DNA Computingالنووي ) الحمض باستخدام



 البيانات قواعد على مختلف التجارب من العديد أجريت وقد. S-Boxللعملية التشفير وتكوين ال 

 نسبة من األدنى و الحد٪ 96 للتوفير القصوى المئوية النسبة أن النتائج وتبين. النتائج مقارنة و تم

 ذات  البيانات لقاعدة ميغابايت 148 اكبر حجم قاعدة بيانات مضغوطة هو ،٪53 هي التوفير

 ذات حجم تالبيانا لقاعدة كيلو 8 واصغر حجم قاعدة بيانات مضغوطة هو ميغابايت 490 حجم

 . وأظهرتS-Box لبناء ال  المقترحة الطريقة أن االختبارات نتائج أظهرت. بايت كيلو 240

 واحد فقط  bit تغيير عند اختالف 256 وجد فقد أمن،  S-Boxيوفر المقترحة الطريقة أن النتائج

 المقترحة الطريقة تتضمن ال. S-Boxال  تغيير تم٪ 100 من يقرب ما وبالتالي المفتاح، من

 ولذلك. (genetic algorithmالجينية ) الخوارزميات مثل مراحل عدة S-Boxقيم ال  لتوليد

 بعدة تمر الجينية وذلك الن الخوارزمية الجينية الخوارزميات من أسرع المقترحة الطريقة فإن

 لالحصو تم النتائج أفضل أنه توضح االسترجاع لعملية ونتيجة. حل أفضل على للعثور مراحل

 وهذه مشفرة او غير مشفرة سواءاً كانت البيانات (dynamic clustering) تجميع من عليها

 في الثانية من قليلة أجزاء يأخذ ICM خوارزمية أن النتائج وأظهرت. المقترح للنظام قوة تمثل

 هذه في. وبهذا تم توفير الوقت ضغط خوارزمية أفضل ( لتحديدdecision making ( عملية

 حماية توفر طريقة أول أن النتائج وتظهر المفاتيح الدارة طرق ثالث استخدام تم االطروحة

 عالي تحميل تسبب سوف الطريقة هذه ولكن  للبيانات سريعة استرجاع عملية مع للبيانات عالية

 سريعة استرجاع عملية مع للبيانات  عالية توفرحماية الثانية الطريقة و, ،Serverال  على

 اكثر للبيانات حماية توفر الثالثة والطريقة األولى، الطريقة من اكثر وقت تأخذ ولكنها للبيانات

 .البيانات استرجاع عملية في الوقت من مزيد الى يحتاج ولكن السابقتين الطريقتين من
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