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Abstract 
     Fractals are generated by simple, recursive calculations. Encryption and 
decryption algorithms that take advantage of fractals are developed. This paper 
presents a new approach for information hiding using iterated function system (IFS) 
this approach exploits the main feature of fractals (generated by IFS). So that any 
individual that happens to find the transformed message, will not be able to 
understand it; without the correct method that will reverse the transformation, 
usually through some knowledge of key agreement, with the original encrypted.  
Also to make the encoding more difficult to introducers we use steganographic 
methods to hide the attractor image in another colored image 256X256 pixels size. 
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  إستخدام الكسوريات في إخفاء البيانات

  الخالصة
باالستفادة من خاصية تشـابه اجـزاء فـي    , نطرح هنا طريقة جديدة إلخفاء البيانات       

منذ الدراسـة التـي قـام بهـا     , او ما اصبح يعرف بالفراكتالت . نماذج الهندسة الكسرية 
ة لتشـابه النمـاذج الكسـورية    حيث طرحنا الحقائق الرياضي, ماندلبورت للهندسة الكسرية 

" Steganography"ثم اوجه الشبه واالختالف بـين التشـفير واخفـاء البيانـات     . الفراكتل 
بتغييـر  , كاخفاء رسالة داخل صـورة  , وبعض االنواع والطرق المستخدمة قدديما وحديثا 

لـث بـين   بسيط بقيم االلوان في البيان بحيث ال تسترعي انتباه المتلقي كونـه الطـرف الثا  
الخفـاء  "  IFS"وباستخدام نظم الدوال المتكـررة  , المرسل والمرسل اليه المعلومة المخفية 

نص كرسالة يراد ايصالها الى المستلم كصورة خفية داخل صورة ملونة اسـتخدمنا بـذلك   
وحاولنا استخدام طريقة بارنسلي في نظرية الكـوالج السـترجاع حـروف    , صورة ملونة 

الهدف الرئيسي لهذه الرسالة اقتراح طريقـة  . علومات الصورة المستلمة الرسالة من بين م
جديدة لتشفير رسالة مهما كان طولها باستخدام نظم الدوال المتكررة التـي تولـد النمـاذج    
المتشابهة من الفراكتالت والتي وفرت لنا ميزة مهمة جدا هو ان طول الرسالة اليشكل لنـا  

وذلك الن النتيجة  ستكون , صورة الملونة مهما كان طولها عائقا في حشر الرسالة داخل ال
  .صورة واحدة ستحشر داخل صورة ملونة

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

