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ABSTRACT 

Due to the network and multimedia application development information security become 
important since information can be attacked over the transmission channels and the combination 
of cryptography and chaotic become important filed of information security, where many 
encryption algorithm are based on chaotic mapping due to the inherent features of image like 
high redundancy and bulk data capacity. In this paper, three chaotic maps are used to achieve 
good diffused  image by setting the initial conditions to generate  the shuffling sequence 
randomly by 2D zaslevskii map and employ them in 2D cat map for shuffling the image pixels 
positions, also baker map is used to decomposed image into four rectangles and shuffle them. 
To increase the security level of the encryption algorithm Geffe random key generator is used to 
generate 128 bit key and employ it with exclusive-OR equation to the diffused image. The 
results indicated that the combination of chaotic and cryptography proved to be good for high 
security level. All the experimental results show that the proposed algorithm is secure due to the 
large key space and the high sensitivity to the secret key.   
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 تشفير الصور بأستخدام نظرية الفوضى و التوليد العشوائي
 الخالصة

البيانات عبره في الشبكات وتطبيقات الوسائط المتعددة والھجوم الذي تتعرض له  لتطور الحاصلنظرآ ل
الفوضى مجال مھم في امنية  علم التشفير ونظريةالجمع بين  . أمنية المعلومات مھمةقنوات النقل أصبحت 

تشفير الصور  تعتمد على خرائط الفوضى بسبب الميزات الكامنة في الصور ان الكثير من خوازميات  . اتموالمعل
تم استخدام ثالث خرائط فوضى للحصول على صوره مشفره بشكل في ھذا البحث . كالتكرار وسعة البيانات الكبيرة

وتوظيف  Zaslevskiiجيد وتم ذلك من خالل وضع القيم االولية لتوليد سلسلة من القيم العشوائية باستخدام خريطة 
لتقطيع    Bakerكذلك استخدمة خريطة , لبعثرت مواقع البكسل في الصوره  Catھذه القيم العشوائيه في خريطة 

زيادة مستوى االمنيه في ھذه الخوارزمية تم استخدام المولد ل .ي اربع مستطيالت و بعثرت كل منھاالصوره ال
Geffe   بت وتوظيفه في معادلة 128لتوليد مفتاح عشوائيا بطولexclusive-OR  .ان  مع الصوره المبعثره
النتائج ان الخوارزمية  تاالمنيه وقد اظھرين علم التشفير ونظرية الفوضي اعطى مستوى عالي من الجمع ب

  المقترحة أمنة نظرا لحجم المفتاح ودرجة الحساسيه العاليه للوصول الى المفتاح.
  
  
  
  
  
  
  


