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 مطلوب معلوماتال ونقل وتخزين االتصاالت فى البيانات امن —لملخصا
 بطريقة الملونة الصورة وضغط تشفير الى يهدف العمل هذا .االمن لضمان
 استرجاع المقترحة الخورزمية خالل من الشفرة مفكك يستطيع مبسطة
 حوافها عن الكشف يتم حيثبيانات  ضياع بدون عالية بجودة االصلية الصورة
 الى الملونة ةالصور تحليل يتم بداية  (Canny).كانى كاشف باستخدام

 ضغطها تمي والزرقاء الخضراء الصور. وخضراء وزرقاء حمراء واتقن
 ةتحويل. المنفصلة المويجات ةتحويل من مستويات ثثال بواسطة
 الحمراء الصورة قناة بكسل مواقع لتغيير تاُستخدم  (Arnold)ارنولد
 دامباستخ منفصل بشكل القنوات هذه كل تشفير يتم ثم. للصورة مزج كعملية
 مفاتيح باستخدام توليدها ويتم األصلي الحجم نفس لها التي الرئيسية الصورة
 القنوات صور بين اداءهما ان حيث ، (Modulo)مودولو وعمليات خاصة

 للصورة المستخرجة الحدود. الغرضب يفيان الصورة بكسل لقيم المشفرة
 ويهالتش من مقبول مستوى مع عليها الحصول يمكن المستردة الملونة

 اظهرت.  0.7الى االرتباط معامل يصل حيث كانى حافة كاشف بإستخدام
 يمكن وايضا   الملونة الصور تشفير يمكنها المقترحة الخوارزمية ان التجارب
 ذروة نسبة ان النتائج اظهرت حيث ،تشويه اى دون تماما بنائها إعادة

 كنيم بذلكو ديسيبل، 48 من تقترب  (PSNR) الضوضاء الى االشارة
 لها المعروضة الطريقة. االمان من عالى بمستوى الملونة الصورة حماية
 الزمن تطبيقات في المتعددة الوسائط لحماية ومناسبة التنفيذ سهلة معدات

 .المحمول الهاتف وخدمات الالسلكية الشبكات مثل الحقيقي
 

 -  Cannyالحد كاشف - مويجةال ةتحويل - ملونة صورة :حية اتالكلمات المف
 Matlab R2013، بفقد صورة تشفير -  Arnold ارنولد ةتحويل

 

 المقدمة .1

 من المعلومات تبادل تتطلب مختلفة واعمال مشاريع عدة ان نعلم كما

 و ،المختلفة االتصال قنوات عبر الفيديو وأشرطة والصور النص حيث

 غير المستخدمين من البيانات تلك حماية جدا الضروري من

 لحماية وسيلة أفضل هو التشفير أن إلى ينظر قديم توق من. المقصودين

 وسيلة اصبح البيانات تشفير. به المصرح غير الوصول من البيانات

 والشبكات اإلنترنت شبكة على وخاصة البيانات موارد لحماية مهمة

 خوارزميات تطبيق عملية هو التشفير. الخارجية والشبكات الداخلية

 قبل  مشفرة رموز إلى الرقمية البيانات لتحويل ومفاتيح خاصة رياضية

 رياضية خوارزميات بتطبيق يقتضى التشفير وفك ارسالها يتم أن

 والهدف. المشفرة الرموز من األصلية البيانات على للحصول ومفاتيح

 ،الدقة ،النزاهة المستخدمين صدق توفير هو االدارى االمن من الرئيسي

 في الرئيسي التحدي هو ورةالص أمن. البيانات موارد من والسالمة

 أو الصور لحماية فعال نهج هو الصور تشفير. والنقل التخزين تطبيقات

 نعلم كما. تماما مختلفة أشكال إلى تحويلها طريق عن الفيديو أشرطة

 على تستخدم فهي ،[2] الناس لجذب الرئيسي المصدر هي الصور

 العسكرية، الحيوية، القياسات مثل المجاالت مختلف في واسع نطاق

 مثيرة اساليب وضعت لقد[. 3] االنترنت على واأللبومات الطبية العلوم

 المتعددة الوسائط محتوى لحماية مصممة وهي الصور، لتشفير لالهتمام

 مثل اتطبيقبالت تسمى معينة متعددة لوسائط األمن بمتطلبات والوفاء

 التي( AES) المتقدم والتشفير( DES) البيانات تشفير معيار طرق

 للخطأ االستجابة في ضعيفة مرونة وتظهر كبيرة حسابية تكاليف تتطلب

 وتوفير القانوني غير الوصول من الصور حماية المهم من ولذلك،[. 4]

 عن الصور تشفير تحقيق يمكن. هال والموثوقية والسرية والنزاهة األمن

 المجال في مختلفة تقنيات باستخدام الصورة بكسل مواقع مزج طريق

 معامل مزج طريق عن الصور تشفير يتم أن أيضا ويمكن. المكاني

 مستويات لديها الطرق هذه[. 4] ةالتحويل مجال في كتل/  المصفوفات

 طرق وهناك. األمان مفاتيح وجود عدم بسبب للغاية منخفضة أمنية

 أساس على الصورة بكسل قيم تغييرفي  تكمن الصور لتشفير آخرى

[. 2] منطقية وعمليات الصورةالبت  مستوى من جزء تفكيك من مزيج

 على تطبق والتي المضغوطة، غير للصورة مقترحةاخري  طريقة هناك

 التي( مفتاح) ورسالة الصورة بيانات مزج في وتتكون الثنائية، الصورة

 [.1] الصورة حجم نفس لها

 ارنولد تحويل خريطة .2

 خطية ضليةتفا معادلة اى يحول الكالسيكى (Arnold) أرنولد ةتحويل

[. 5] الحرة الجليلية الجسيمية المعادلة الى  الثانية الدرجة من عادية

 من تذهب ذلك بعد. الناقل فى تضمينها قبل تشفيرها يجب المائية العالمة

 صورة تاللبكس المكانى االرتباط الغاء يتم بحيث ةالتحويل مزج خالل

 للمهاجمين يمكن ال الطريقة وبهذه. امنها تعزيز يتمل المائية العالمة

 قد كانوا لو حتى المائية للعالمة الخاص المحتوى بدقة تحديد

 ينظر أن يمكن الرقمية المعالجة بعد الثنائية الصورة. بالفعل استخرجوها

 بعد. واحدة مصفوفة عنصر يقابل واحدبكسل  مصفوفة، أنها على إليها

 تبدو سوف المصفوفة، في للبكسالت الخطية غير أو ةالخطي ةالتحويل

 صور لخلط الشائعة الطرق من العديد هناك. منهج ذات غير الصورة

 السحري، التحول أرنولد، تحويل مثل مسبق كعالج المائية العالمة

 ةتحويل الواسع، المشفر الرمادي التحويل كونواي، لعبة هيلبرت، منحنى

 هذه فى[. 6] ةالمتعامد ةالمربع ةالالتينى ةوالتحويل  (Affine)أفين

 امن درجة اله ارنولد ةتحويل مع ولكن بسيطة طريقة اعتمدنا الورقة

 ةتحويل تعريف يتم. القط وجه ةتحويل ايضا   يسمى ارنولد ةتحويل. عالية

 :التالى النحو على ارنولد
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 األصلية للصورة البكسل إحداثيات هي'( x'، y) و( x، y) حيث

 في اليسرى المصفوفة على يدل A دع. التوالي على المشفرة، رةوالصو

I(x, y) and I(x', y') ،(1) المعادلة من األيمن الجزء )(n  تمثل 

 الحصول تم التي المشفرة والصورة األصلية الصورة في تالبكسال

 .التوالي على مرات،ال منn  أرنولد ةتحويل أداء طريق عن عليها

 ان يمكن مراتال من N أرنولد ةتحويل بإستخدام الصورة تشفير تم، من

 : كالتالى يكتب

                     I(x', y') )(k = A I(x, y) )1( k  (mod N)          (2) 

 

I(x', y')و     k = 1, 2, … , N ان حيث )0(
 = I(x, y).  . من 

 من جانب كل عند A العكسية المصفوفة  ضرب يمكن انه الواضح

I(x, y) على للحصول( 2) المعادلة )1( k  .فك يمكن اخرى وبعبارة 

 من n التالية الصيغة تكرار حساب خالل من المشفرة الصورة تشفير

 : كالتالى مراتال

  J(x, y) )(k  = A )1( J(x', y') )1( k  (mod N)                   (3) 

 يتم عندما تظهر سوف االصلية الصورة ان خاصية اله ارنولد ةتحويل

 خوارزمية يجعل الدورية. مرةM  وتكراًراً  مراًراً ( 2) عادلةمال حساب

 أنه إلى ذلك ويرجع .آمن غير أرنولد ةتحويل باستخدام المباشر التشفير

 الحسابات خالل من األصلية الصورة على الحصول بسهولة للمرء يمكن

 القيمة. التشفير خوارزمية فى معروف وهذا واحدة مرة التكرارية

 N الحجام مختلفة صورل المحددة القيم وبعض M ≤ N / 2 الدورية

 [.7] 1) جدول( فى مدرجة

 N الحجام مختلفة صورل M الدورية القيم. 1 جدول

N 60 100 120 128 256 480 512 

m 60 150 60 96 192 240 384 

 

 المنفصلة المويجة تحويلة .3

 صورة لتحليل رياضية أداة يه( DWT) المنفصلة جةيالمو ةتحويل

 ةالتحويل ستندتو. ثابتةال غير اإلشارات لمعالجة ةمفيد هيو[. 11] هرمية

. محدود ووقت ةمتفاوت لتردادت المويجات، تسمى صغيرة، موجات على

. للصورة كانىمال والوصف التردد من كلب تزودنا المويجات ةتحويل

 فى المؤقتة بالمعلومات االحتفاظ يتم ةالتقليدى فورير ةتحويل عكس على

 االزاحات طريق عن المويجات إنشاء يتم. هذه التحويل عملية

 ةفصلالمن المويجات ةتحويل. األم المويجة تسمى ثابتة لدالة والتوسعات

 من بالتتابع التشفير فك معالجة ويمكن للصورة الحلول متعدد وصف هو

 [. 12] أعلى دقة إلى منخفضة دقة

(DWT )يحتوي. ومنخفضة عالية ترددات أجزاء إلى إالشارة يقطع 

 يتم حين في الحافة، مكونات حول معلومات على للتردد العالي الجزء

 العالية الترددات من أجزاء إلى أخرى مرة المنخفض التردد جزء تقسيم

 الن المائية للعالمة العالية التردد مكونات تستخدم ما وعادة. والمنخفضة

 [.13] الحواف في للتغيرات حساسية أقل اإلنسان عين

 معالجة تطبيقات من واسعة مجاالت في حاليا( DWT) وتستخدم

 الصوت في الضوضاء وإزالة والفيديو، الصوت ضغط مثل اإلشارات،

 في المويجات طاقة ركزتوت[. 10] الالسلكي للهوائي التوزيع محاكاةو

 متغيرة واالشارات العابرة، إالشارات لتحليل تماما مناسبة وهي الوقت،

 متغيرة هي تواجهنا التى الحقيقية الحياة إشارات معظم أن وبما. التوقيت

 لها اتالتطبيق من العديد يناسب المويجة ةتحويل فإن الطبيعة، في الوقت

 اربعة إلى الصورة يحلل المنفصلة المويجات ةتحويل .للغاية جيد بشكل

 يحتوي LL1، LH1، HL1،.LL1 هيو ،القرار متعددة فرعية نطاقات

LL1  يحتوي و األصلية المعلومات على HH1 والقوام الحواف على. 

 للصورة التشفير فك/  لتشفير ةالمقترح  خوارزميةلا .4

 ملونة صورة من قناة كل من مختلفة صورة عرض تم ،الجزء هذا في

 صور. تشفيرها ليتم األصلية الصورة حجم بنفس" مفتاحية صور"

 وعمليات مفتاحيةال الصور باستخدام يهاعل الحصول يمكن الثالثة التشفير

XORed و Modulo .يمكنها المحللة الخوارزمية  ً  الصور تشفير تماما

 1) شكل( ويبين. بعدين فى يةالطب والصور الملونة الصور الرمادية،

 .تحليلها تم التي للخوارزمية االنسيابي المخطط

 

 . المخطط االنسيابى لنشفير / فك التشفير تحليل الخوارزمية1 شكل

 

 االصلية الصورة

        الملونة      

      256 x 256 
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 مفتاحيةتوليد الصور ال  -ا 

 مواقع يغير الذي أرنولد تحويل باستخدام الحمراء القناة صورة تشويه يتم

 x 256 لديها B و G وR  القنوات من بكسل كل. الصورة التبكس

 (.bpp) بكسل/  بت 8 في رمادية صورة بكسل 256

 وعمليات خاصة مفاتيح باستخدام مفتاحية صور ثالث إنشاء يتم

Modulo .الصورة الثبكس قيم تغيير هو للخوارزمية األساسية القاعدة 

 B و G و R قنوات بين XOR و Modulo عمليات تنفيذ خالل من

 .  المعدلة

 عملية تشفير /  فك تشفير الصور -ب 

 وتحسين تجزئةو ضغط،و التعرف، في تستخدم ما غالبا الحافة خريطة

 في. الصور لتشفير حافةال خرائط تطبيق تمديد أيضا ويمكن. الصورة

 الحافة خريطة باستخدام صورة لتشفير جديدة خوارزمية نقدم القسم، هذا

 هي الحافة خريطة تعتبر. لحافةا خريطة تشفير خوارزمية تسمى التي

 هذه الحافة خريطة إنشاء ويتم الخوارزمية، هذه في المفتاحية الصورة

 كاشف باستخدام األصلية الصورة حجم بنفس أخرى مختلفة صورة من

 تحلل الحافة خريطةتشفير  خوارزمية. محددة عتبة قيمة مع محدد حافة

 امنه واحد كل تشفير يتم. ثنائية بت مستويات الى االصلية الصورة اوالً 

 خريطة هي والتي ،المفتاحية الصورة مع XOR عملية تنفيذ خالل من

 تحول الخوارزمية ذلك، بعد. أخرى صورة من إنشاؤها تم التي الحافة

تمثل  النتيجة. معا وتجمعها XORed بتال  المستويات جميع ترتيب

 مشفرة صورة لتنتج ارنولد ةتحويل بإستخدام وذلك المبعثرة الصورة

 أو االنترنت على العامة البيانات قاعدة في صورة تكون أن يمكن. نهائية

 في المرونة لديهم نولمستخدما. المستخدمين قبل من تولد جديدة صورة

 خوارزمية علي لتطبيقها الموجودة الصورة لبعثرة طريقة أي استخدام

 من الخوارزمية لهذه األمان مفاتيح تتكون لذلك،. المشفرة الحافة خريطة

 األمان ومفاتيح الحافة خريطة لتوليد يستخدم التى قعهاامو أو الصورة

 المنخفض للتردد الطاقة لقيمة الحسابية الصيغة. بعثرةال لخوارزمية

  (4): بالمعادلة تحسب E الفرعي للنطاق
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 اللون لمكون المنخفض للتردد الفرعي قالنطا حجم إلى يشيرN  حيث

 المنخفض للتردد الموقع معامل إلى X (i, j) وتشير المويجة، ةتحويل بعد

  (i,j).الفرعي للنطاق

 المستقبلة للصورة الحمراء القناة بعثرة تم التشفير فك مرحلة في

 يجب األصلية، الملونة الصورة بناء وإلعادة أرنولد ةتحويل باستخدام

 الصور استعادة على تساعدهم التي للمستخدمين األمان فاتيحم توفير

 .األصلية الصحيحة المشفرة

 كواشف الحافة -ج 

 للصور الحدود الستخالص المختلفة الطرق من العديد استخدام يمكن

 الرمادى المستوى مقياس يستخدم[. 15 ، 14 ،13] الملونة/  الرمادية

 كانت كلما. وجيرانه البكسل نبي الرمادية المستويات فى الفرق لقياس

 هناك كانت. الرمادية المستويات بين الفرق ازداد اكبر المقياس قيمة

 األخيرة السنوات في المقترحة الرمادية للمستويات المقاييس من العديد

.   التقليدية المستطيل تبكسال من كمجموعة تمثل صورة على للحصول

 ، Robertsروبرت مثل المقاييس هذه لبعض التفصيلية المعلومات

 تبكسال حيث من تعريفها تم التيCanny  وكاني  Sobelسوبيل

 تم العمل هذا في[. 17 ،16] المراجع في عليها العثور يمكن المستطيل

 .المستردة الملونة الصورة حدود إلستخالص كاني حافة كاشف استخدام

 االحصائى التحليل .5

 الرسوم البيانية -ا 

 الرمادي مستويات لحدوث النسبي التردد للصورة البياني الرسم يمثل

 رمادية مستويات مع رقمية لصورة البياني الرسم. الصورة في المختلفة

 حدوثه احتمال تقدير ويعرف. منفصلة دالة هو[ L-1 ،0] النطاق في

 :كالتالى

                       nnrP kk /)(                  (5)  

 

 ان  حيث 
kr th الرمادى المستوى هو 

k و 
kn فيعدد البكسالت فى 

 k=0, 1, 2, 3……L-1. ان حيثk.  الرمادى المستوى

)(وان krP تعطى تقدير احتمال حدوثkr. 

 المظلمة النهاية نحو البياني الرسم يتركز ،المظلمة للصور وبالنسبة

. التباين منخفضة للصور بالنسبة صحيح العكس. الرمادي المقياس لنطاق

 اختالفا يختلف وهو ما، حد إلى منتظم هو المشفرة للصورة البياني الرسم

 استخدام على مؤشر أي يقدم ال فإنه ولذلك األصلية، الصورة عن كبيرا

 ال ذلك، على وعالوة الحسبان ىف التى الصورة على إحصائي هجوم أي

 .التشفير فك/  التشفير خطوات تنفيذ بعد الصورة لجودة فقدان يوجد

ذروة نسبة اإلشارة إلى ومتوسط مربع الخطا  -ب 

 الضوضاء

 إلى اإلشارة نسبة وذروة(  MSE) الخطا مربع معاييرمتوسط استخدمت

 وإجراءات الصورة ضغط اثناء الناتج التشوه لتقييم( PSNR) الضوضاء

 :التالية بالمعادلة MSE معيار ويعرف .الصورة حدود استخالص
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 على التوالي. والمستردةالمستوى الرمادي صور  I  ،Ĩحيث ان 

 :التالية بالمعادلة PSNR معيار ويعرف
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 الرمادى للمستوى قيمة اعلى (L-1) ان حيث

 معامل االرتباط -ج 

. آخر بمتغير واحد متغير ارتباط مدى عن جيدة فكرة يمنحك الذي دالوحي

 عالقة او مستقيم خط شدة مقياس هو xyrاليه المشار االرتباط معامل

- و 1+ بين تتراوح التى القيم يأخذ االرتباط معامل. متغيرين بين خطية
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 إيجابي رتباطا إلى يشير 1+ و مثالي، سلبي ارتباط إلى يشير 1-. 1

 معامل. المتغيرين حركات بها ترتبط التي الدرجة يحدد مقياس إنه. كامل

 قيمة في التغييرات بها تتنبأ التي للدرجة إحصائي مقياس هو االرتباط

 ارتباطا المرتبطة المتغيرات في. أخرى قيمة إلى بالتغير واحد متغير

 المرتبطة المتغيرات في. االخر بعد واحد تتناقص أو تزداد القيمة إيجابيا،

 بين االرتباط معامل. اخرى قيمة تنخفض كما واحدة قيمة  تزيد سلبا،

 :كالتالى يكتب أن يمكن Y و X الصور
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حيث ان 


X  ،


Y  لية والمستردة على هما صور المستوى الرمادى االص

 التوالى.

 التجارب نتائج .6

 
 المقدمة الخوارزمية باستخدام االبعاد ثالثية لصورة التشفير تحقيق يمكن

 ويبين اآلخر، تلو واحدا االبعاد ثنائية مكونات جميع تشفير طريق عن

 الطيور) عليها المقترحة الخوارزمية الختبار صورتين  2)شكل(

 الملونة الصور تظهر النتائج  9)شكل( الى  3)شكل( من(. والبحيرة

 مستويات ثالث بإستخدام بنائها اعيد ثم ومن بالكامل مشفرة المختبرة

 ان حققت البيانية الرسوم ان كما.  (DWT)المنفصلة المويجة لتحويلة

 الصور. البيانات مستوى نطاق فى متساوية المشفرة الصور توزيعات

 تشكيل إعادة إظهار في ساهمت لها يةالبيان والرسومات بناؤها أعيد التي

 هي التشفير خوارزمية أن كذلك يثبت وهذا األصلية للصور كامل

 حدود استعادة أن إلى باإلضافة .بيانات ضياع بدون تشفير طريقة

 الحصول يمكن التشفير مفكوكة ملونة لصورة مستخلصةال صورةال

  .االستقبال عند عالية جودة مع بسهولة اعليه
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 رةلصول  (PSNR). قيم ذروة نسبة االشارة الى الضوضاء3شكل 

 )الطيور (المستردة

Orginal Red Image Red Image Using Arnold Map

Encrypted Red Image

 

 الطيورلصورة  الحمراء. نتائج القناة  4شكل

 

Orginal Green Image Compressed Image Using DWT

Energy retained = 87.7% 

Null coefficients = 98.7%

Encrypted Green Image

 

 لصورة الطيور الخضراء . نتائج القناة 5شكل

Original Contour Extraction Recovery Contour Extraction

MSE = 0.1474

Correlation Coefficient=  0.6255   

 

 الطيورمن صورة  مستخرجةال الحدود. نتائج استرداد 6شكل 
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Orginal Blue Image Compressed Image Using 3-L DWT

Energy retained = 81.7% 

Null coefficients = 94.2%

Encrypted Blue Image

 

 لصورة الطيور الزرقاء. نتائج القناة  7شكل
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لصورة الطيور  B، و R ،G. الرسوم البيانية للقنوات 8شكل 

 والصور المشفرة

 

 واالستنتاجات المناقشة .7

 ثالث بإستخدام الصورة لتشفير جديدا   مفهوما   قدمنا الورقة هذه فى

 خاصة مفاتيح بإستخدام تولدت صورة مفتاح كل مفتاحية، صور

 حمراء قنوات الى تقسم االصلية الصورة. Modulo وعمليات

 بإستخدام والزرقاء الخضراء الصورة ضغط وتم وزرقاء وخضراء

 تحويلة. المنفصلة المويجات تحويلة من مستويات ثالث

 الصورة على تطبيقها تم حيث بعثرة، طريقة هى  (Arnold)ارنولد

 منفصل بشكل الثالثة القنوات من هذه كل شفيرت يتم وعندها الحمراء

 الملونة الصورة حدود. المختلفة مفتاحية صور الثالث بإستخدام

 بمعامل (Canny) كانى حافة كاشف بواسطة استخلصت المستردة

 ذروة نسبة باستخدام انجازها تم المقارنة نتائج .0.7الى يصل ارتباط

 واشكال االرتباط لمعام وايضا    (PSNR)الضوضاء إلى االشارة

 الخوارزمية ان التجارب اظهرت .االلوان توزيع لمخطط بيانية

 بنائها إعادة ويمكن بعدين ذو الملونة الصور تشفير يمكنها المقترحة

 تحليالت. ديسيبل 47 تتجاوز PSNR ان حيث تشويه اى تماما دون

 وبهذه .ةللغاي كبيرة اَمن مفتاح مساحة لديها الخوارزمية ان بينت التشفير

 الخوارزمية. عالى امنى بمستوى الصور حماية يمكن الضمانات

 الحقيقى الزمن تطبيقات فى المتعددة الوسائط لحماية مناسبة المستخدمة

 إستحدام تم لقد .المحمول الهاتف وخدمات الالسلكية الشبكات مثل

 .المحاكاه انجاز فى 2013 نسخة ماتالب برنامج

 

Input Image Encrypted Image

Received & Restored Images Difference

PSNR =21.1296  

Original Image Recovery

PSNR =47.4930  
 

 صور الطيور االصلية . نتائج استرداد9شكل 
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