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ABSTRACT 
The research deals with implementation of a new algorithm to encrypt multimedia  

files this method called random scrambling, to increase the security of the transmitted files, 

a secret key is used to prevent unauthorized persons from extracting these files. 

The encryption applied on image, sound, and video files, Matlab is used to 

implement the algorithm due to the facilities it provides for dealing with multimedia files as 

well as GUI. 

Finally, experimental results demonstrate the efficiency of the algorithm in the 

encryption of Multimedia files. 
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 استخدام البعثرة العشوائية في تشفير الوسائط المتعددة 
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 ، الموصل، العراقجامعة الموصل

   30/01/2013  تاريخ قبول البحث:                                      14/10/2012تاريخ استالم البحث:  
 الملخص 

فيممح يري ممة ج لمم ي لملممفير ملفممات الوسمماوه الممعمم لي وامما يري ممة ال عيممري العلممواوية، ول يممالي  تممف  مما اممحا ال حمم  ت 
سممرية الملفممات المرسمملة تممف اسممم  ام مفمممام سممرت جا   لملمما اسمممرجا  الملممأ الملممفر لول معر ممم   ت  ل ال  ممة الم ولممة  

 الما تعلف المفمام السرت اا الما تسمطيع   ه اسمرجا  الملأ.
(  ا اممحا ال حمم   MATLA 10لملفير على ملفات صورية وصوتية و ي لوية كما تف اسم  ام لغة )تف تطبيق ا

كون ممما تممو ر واج مممات للمعامممل ممممع    لممى والممل للمسمم يلت المممما تو رامما  ممما المعامممل مممع ملفمممات الوسمماوه الممعممم لي   ممل ع 
 المسم  ميا.

  ا تلفير ملفات الوساوه الممع لي.و خيرًا  ال الم ارب العملية  ثبمت كفاءي ال وارزمية الم مرحة  
 تلفير الصوت  تلفير الف لو، ا رقام العلواوية، تلفير الوساوه الممع له، الكلمات المفتاحية:

                                  المقدمة   1-
 مممع المطممور ال اوممل للمم لات ن ممل المعلومممات ومممع انملممار ا نمرنيممت اكمسممبت سممرية المعلومممات  اميممة كبيممري

 و سيما ن ل الصور والملفات الفي لوية.
ت  ر اإلشماري جلمى  ل ا نمرنمت   لمو ر  م يمة للملفمات الفي لويمة لمحلل ا مرت الحاجمة جلمى عمليمات حسماب 
وتلفير الوساوه الممع لي لحلل     رك ت ال راسات األخيري على تلفير الملفات الفي لوية بما ل ما السرعة واألم ية 

  [3]بيانات ال اصة بالملفات الفي لوية.العالية ل  ل ال
 Advanced)و DES( Data Encryption Standardجل خوارزميممممات الملممممفير الم لي لممممة ميممممل )

Encryption Standard) AES  ق تلممفير ال صمموص،  صمم حت غيممر ملومممة لملممفير  يانممات اومم وغيراممما ممما ير
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والم ي  بال ما الحقي ا لملفير الملفمات  (Multimedia) الملفات الفي لوية بسبب كبر ح ف  يانات الوساوه الممع لي
 .[4]الفي لوية

                         الوسائط المتعددة  2-

جل الوساوه الممع لي اا م موع  ما تطبي ات الكومبيوتر المما لمل  ما ت م يا المعلوممات بلشملاد ممعم لي 
 [9][1]ممحركة والفي لوية.ميل ال صوص واألصوات والرسوم والصور الساك ة م  ا وال

جل الع اصر الم مة إلنلاء تطبي ات الوساوه الممع لي اا: ال ص، الصور المرسومة، الصور الفوتوغرافية، الصمور 
ال  طيممة، الحركة،الفيمم لو، ال طمموو، الصمموت الرقممما، األلمموال، سممواقة األحمم اع.  ل رلممه اممحه الع اصممر الم ملفممة  مما 

 [1]  ام ا. جنماج موح  وممماسل لس ل اسم

 تحديات تشفير ملفات الوسائط المتعددة  3-

 -(  اا اآلتا:multimediaجل ما  اف المح لات الما تواج  تلفير  يانات الوساوه الممع لي )
ل ما  ي لو اج ًا )على سبيل المياد ساعم اً  ل ح ف  يانات الوساوه الممع لي للول عالي كبير   جاح ف البيانات:   - 

MPEG-1 1والا تلخح حGIGA BYTE.) 
( تحمممماج  ل تعمممال   وقمممت حقي ممما مممميًل نسممم ة multimediaالوقمممت الحقي ممما: جل  يانمممات الوسممماوه الممعممم لي ) -ب

 .(mb/sec 1.5)تمطلب  (MPEG-1)معال ة  يانات 
ت  ل نسمم ة المعلومممات  مما تطبي ممات الوسمماوه الممعم لي تكممول كبيممري جمم ًا ولكمما  يمممة المعلوممما جاكلفمة الملممفير:  -ج

 [3]ضعيفة، جل عملية  ل شفري احا ال و  ما الملفير سوف لحماج جلى كلفة  كبر ما كلفة شراء البرنام .

 معايير خوارزميات تشفير الوسائط المتعددة: 4-

 سرعة ال وارزمية: جا ل ب  ل تمو ر السرعة  ا كل ما خوارزمية الملفير وخوارزمية  ل الملفير. - 
  مة: جا ل ب  ل تو ر ال وارزمية المسم  مة سمرية كبيمري والمل لملتا مما زيمالي عم ل سرية ال وارزمية المسم -ب

 [3]( المسم  مة.keyمفاتيح الملفير )
جل اسممم  ام  ل عيممري العلممواوية  مما  جممراء عمليممة ال عيممري لح ممق معممالير خوارزميممات تلممفير الوسمماوه الممعمم لي 

ء عمليممة الملممفير قليممل جمم ا و  لم مماوز  جمم اء ممما اليانيممة، ممما حيمم  السممرعة والسممرية جا  ل الوقممت المسمممغرق إلجممرا
  ممل عمما السممرية العاليممة جمم ًا الممما ت عممل ممما الصممعب علممى الممطفممل الوصممود جلممى المفمممام المسممم  م   ممًل عمما 
الملمموه الكبيممر بعمم  ججممراء عمليممة ال عيممري علممى ملممأ الصمموري  و الملممأ الفيمم لوت الملممفر والممحت تبمميا ممما خمملد  يمما  

 ( وكحلل الملوه الحاصل على الملأ الصوتا. PSNR)  يمة

 الدراسات السابقة -5

 MPEGالملفمات الفي لويمة مما نمو   Changgui shi & Bharat Bhargava [3]ل    سمم  م كمل مما 
مممم  ال اصممممة باإلشمممماري  bitsوت مممم ر اإلشمممماري جلممممى  ل عمليممممة الملممممفير المسممممم  مة  مممما اممممحه ال وارزميممممة تغيممممر جشمممماري الم

( secret key( بصمموري علممواوية و  ممًا للمفمممام السممرت )Discrete Cosine Transform) DCTالممم  لمعمماملت
وقمم   اً ( الم ا ممل لمم  ممما المفمممام  يمممم  تسمماوت صممفر (bitقمم    تمغيممر جاا كممال المممبت  (bit) ل جشمماري المممبت  جاالمعطممى 
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مممبت ) ( اإلشممماري ممما السمممالب جلمممى bitر   مممت )(  و قممم  لمغيمم 1جلمممى  0( ممما الموجمممب جلمممى السممالب )bitتمغيممر جشممماري الم
 :اآلتية( كما مبيا  ا المعال ت 0جلى  1الموجب  ت )

S=s1:, ………. , s2, ……… , s3, ………. , sm                                                           …(1) 

 يا  ا المعاللة المالية:      كما مب ACو DCال اصة بمعاملت الم  bitsوعملية تغيير اإلشاري ال اصة بالم 
EK(s)=(b1  s1)……….(bm  sm)                                                                        …(2) 

   XORاا عملية  حي  
S: bitstream of MPEG compressed video 

B: bit stream of Encryption key 
DC: the average value of the samples sequence 

AC: All other transform coefficients 
تص ح الصوري ال ات ة  DC)( والم ) (ACول    ي ت نماو  احه ال وارزمية  ن  ع   تلفير كل معاملت الم 

  غير مف ومة.
ماومم بعمما الطر  TANG [6]ولقددد عددر    ب طمموي  MPEGق الممما ت ممف عمليممما كمم   وتلممفير ملفممات المم

تطبق يري ة ال عيري إلجمراء  جا( وتسم  م   ا ج ء الك   scramblingل وارزمية مب   ال عيري )واح ه. تعمم  احه ا
( جل (zig- zag(  مم   ممما ترتيممب الممم 1x64 block مما تحويلمم  جلممى مم مم  ) DCTتبمم لل علممواوا لمعمماملت الممم 

 ت لل نس ة ك   الملأ الفي لوت.TANG الما  سم  م ا  طراوقال
ت مممرم عمليمممة الملمممفير بعممم  ججمممراء  Steven [7][8]و Maplesا  قمرح ممما كمممل مممما جل ال وارزميمممات المممم 

وعمليات المحليل تمف قبل عمليمة  مل الكم   وامحه ال وارزميمات تحمماج  MPEGعملية الك   على الملأ ما ال و  
 لحسابات ض مة   ل عا جضا ة وقت على زما وصود الملأ  ا حالة ال ما الحقي ا.

تحمماج جلمى حسمابات  ضم مة وت لمل  StevenوMaples وTang ا  قمرح ما كمل مما جل ال وارزميمات المم 
 [3]نس ة الك  .

 :اآلتيةتعانا ما ن او ال عأ  Tang ل خوارزمية Qiao and Klara  [5]ل    راا 
 خطر معر ة ال ص الصريح. 1-
 ا وم ال ص الملفر   ه.  2-

لممممف ت سممميف كمممل  جا( Video Encryption Algorithm) (VEA)واقمرحممموا خوارزميمممة ج لممم ي تسممممى 
(chunk( مممما اإليمممار )Iframe جلمممى نصمممفيا. كمممل ال صمممفيا تممممف  ي  مممما عمليمممة )(XOR)   وت ممم ل ال مي مممة بلحممم

 .DES   ((Data Encryption Standardاإلنصاف وال صأ اليانا لمف تلفيره ب وارزمية  ياسية
 م احه ال وارزميمة  ما تطبي مات الم ما الحقي ما واحه ال وارزمية تو ر سرية جي ي. وعلى كل حاد   تسم 

(real –time.) 
( وجعلوامما تسممم  م م طممع ممما الكمممل الصممغيري (Tangخوارزميممة   Zeng and Lie [10]لقددد وسددع  

(segment of macro block)  ما اسم  ام    block)و ا كمل م طمع )(Segment)   لممف تحريمل معماملت 

DCT  اويا ضما نف  الم طع.الما تحمل نف  المرلل علو 
( frame( جلمى جيمار )segment ما خوارزميمم  ال وارزميمة السماب ة مما م طمع ) Chen [11]ول   يور 

 م موع  64( جلى  Discrete Cosine Transform) DCTحي  لمف  ا ال وارزمية المطوري ت سيف معاملت الم  

(64 group)  و  مما  لمواقع مما ويمممف تطبيممق خوارزميممة ال عيممري  مم( ا كممل م موعممةgroup باإلضمما ة جلممى الممل  مم ل )
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 C. Narsimha Raju, Ganugulaل و . ل    قمرم ال احيP and B frame ات اه الحركة لكل ما  اال احييا    لو 

Umadevi, Kannan Srinathan, C.V. Jawahar, [2] ( م تكمول  ميف  جا MPEG)خوارزمية تسم  م ملفات الم
م  م (DC) الم م DCT (Discrete Cosine Transformال اصمة بمصمفو ة الم با عمممال  (AC)( موزعمة  ميا  ميف الم

واممحه ال وارزميممة تممو ر سممرية وسممرعة عاليممة ونسمم ة ال طممل مممع  Secret Sharing) 's (Shamirعلممى خوارزميممة 
  تحماج جلمى  ازللال ح ف الفي لو نمي ة للعمليات الحسا ية. جل ال عيري العلواوية الم مرحة  ا احا ال ح  تمماز بلن ا

حسمممابات ضممم مة والوقمممت المسممممغرق  ممما عمليمممة الملمممفير و مممل الملمممفير قليمممل جممم ا ممممع ب ممماء ح مممف الملفمممات الفي لويمممة 
والصمموتية والصممورية  ثا ممت باإلضمما ة جلممى  ل ال عيممري العلممواوية المسممم  مة  مما اممحا ال حمم  شممملت كممل صمموري ممما 

  مًل عما تطبي  ما علمى  frame)لومات الصوتية لكمل )( ال اصة بالملأ الفي لوت مع المعframesصور األير )
 ملفات صوتية م فرلي وصورية م فرلي.

 ( Random Functionدالة توليد األرقام العشوائية ) -6

 ,1)   ال واد الرياضية الم مة وت وم احه ال الة  مولي  األرقام العلمواوية ضمما الفممري المفموحمة مواا  ح 

 MATLAB [1] ول ا صيغ ممع لي  ا لغة (0

    1- R = RAND(N) 
2- R = RAND(M, N)                OR       R = RAND([M, N]) 
3- R = RAND(M, N, P, ...)       OR       R = RAND([M, N, P, ...]) 

4- R = RAND(SIZE(A)) 

ال عيمري الم  م ي  ما امحا ال حم   الصيغة اليانية ما صيغ لالمة توليم  األرقمام العلمواوية  ن ماز عمليمة ول   تف اسم  ام
 . ا احا ال ح 

 الخوارزمية المقترحة  -7

 -ت ف ال وارزمية الم مرحة م موعة ما المراحل وفيما للا شرم موج  لكل مرحلة ما احه المراحل:
 مرحلة قراءة الملف المستخدم  -1

 و ملأ صوت وما ثف لمف  اً ي لوي  اً ويمف  ا احه المرحلة قراءي الملأ المسم  م سواء  كال ملأ صوري  و ملف
( ال اصمممة  مممحلل الملمممأ  فممما حالمممة الملمممأ الصمممورت لممممف قمممراءي  بعمممال informationاسمممم لص المعلوممممات )

الصوري ونوع ا و ا حالة الملأ الفي لوت لمف قراءي ع ل األير الملونة لحلل الملمأ والمعلوممات ال اصمة بلمل 
 الملونة لحلل الملأ والمرلل. (Samples)ع ل العي ات جيار و ا حالة الملأ الصوتا لمف اسم لص 

 مرحلة توليد المفتاح العشوائي -2
و مما اممحه المرحلممة لمممف توليمم  المفمممام ال مماص بعمليممة الملممفير عمما يريممق اسممم  ام لالممة توليمم  األرقممام العلممواوية 

لممف اسمم  ام امحا المفممام  ونظرا لكول ال وارزمية الم مرحة اا ما ال وارزميمات اات المفممام الممماثمل  سموف
  ا عملية  ل اللفري  ل ا.

 مرحلة التشفير  -3
 و ا احه المرحلة لمف اسم  ام المفمام الحت تف تولي ه  ا المرحلة اليانية  ا عملية الملفير.

 مرحلة العرض  -4
 و ا احه المرحلة لمف عرض الملأ الملفر.

 أ الملفر. و ا احه المرحلة لمف تحليل الملمرحلة التحليل  -5
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 خطوات الخوارزمية المقترحة للتشفير -8

، جاا كمال اً صموتي اً  م ملفم  اً  يم لوي اً ال طوي األولى: جلخاد ملأ الوساوه الممع لي سواء  كال ملفمًا صموريًا  م ملفم  -1
حالمة ، و ما 11اقفم  لل طموي  اً صموت اً ، وإاا كمال ملفم 5اقفم  لل طموي  اً  ي لوي اً الملأ لصوري  سممر، جاا كال ملف

 (.16( اااب لل طوي )'###'جلخاد )
لمممممف حسمممماب  بعممممال الصمممموري وممممما ثممممف تحويممممل  يانممممات الصمممموري جلممممى  اً ال طمممموي اليانيممممة: جاا كممممال الملممممأ صمممموري -2

(unsigned 8-bit integer.) 
 (1ال طوي اليالية: تولي  المفمام المسم  م لعملية الملفير و ق المعاللة ) -3

Eke = (w1*rand(1, w1))                        …(1)  

w1: the high of image 

ال طمموي الرابعممة: بعيممري   يانممات الصمموري ممما خمملد اسممم  ام المفمممام الممحت تممف توليمم ه  مما ال طمموي الياليممة و ممق  -4
 :اآلتيةالمعال ت 

c = Nimage(i, Ek(i))                                                                                                    …(2) 
 Nimage(i, EK(i)) = Nimage(h, i)                                                                               …(3) 

 Nimage(h, i) = c                                                                                                         …(4) 
Where 

h: any  row 

I: current row of image 

EK: Encryption Key 
 (.1ثف عرض الصوري الملفري والحااب جلى ال طوي  )      
( ال اصمة بمالملأ جلمى framesال طوي ال امسة: قمراءي المعلوممات ال اصمة بمالملأ الفيم لوت وتحويمل األيمر) -5

 صور مع قراءي المعلومات ال اصة بالصوت جل وج ت  ا الملأ الفي لوت.
( وممممما ثممممف تحويممممل  يانممممات الصمممموري جلمممممى frame)ال طمممموي السالسممممة: حسمممماب  بعممممال الصمممموري ال اصممممة بلممممل  -6

(unsigned 8-bit integer.وحساب  بعال مصفو ة الصوت ) 
ال طوي السابعة: تولي  المفمام المسم  م لعملية تلفير صور األير مع تولي  المفمام ال اص  ملفير الصموت  -7

 (            6، 5و ق المعاللة )

fke = (f1*rand(1, f1))                                                                                                  …(5)  

f1: the high of image in frame 

ske = (s1*rand(1, s1))                                                                                                 …(6)  

s1: the first dimension of sound array 

ال طمموي اليام ممة: بعيممري  يانممات الصمموري ممما خمملد اسممم  ام المفمماتيح الممما تممف توليمم اا  مما ال طمموي السممابعة و ممق  -8
 -المعال ت اآلتية:

Fimage(i, fKe(i))    ↔   Fimage(h, i)                                                                          …(7)  

SS(SKE(i), h1)      ↔    SS(i, h1)                                                                                …(8) 

Where  h: any  value 

Where  h1: any  value 

الفيم لوت إلجمراء عمليمة ( الم ا لمة ل ما  ما الملمأ Framesال طوي الماسعة: جعالي الصور ال ات ة جلمى األيمر ) -9
 العرض.

 .(1)ال طوي العاشري: عرض الملأ ال ات   والحااب جلى ال طوي  -10
 ال طوي الحاللة علري: قراءي معلومات الملأ الصوتا. -11
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 ال طوي اليانية علري: حساب  بعال مصفو ة الصوت. -12
 (9لأ الصوت و ق المعاللة )ال طوي اليالية علري: تولي  المفمام المسم  م لعملية تلفير م -13

soke = (so1*rand(1, so1))                                                                                           …(9)  

so1: the first dimention of sound array 

وتا ما خملد اسمم  ام المفممام المحت ال طوي الرابعة علر: تطبيق ال عيري العلواوية على  يانات الملأ الص -14
 (13تف تولي ه  ا ال طوي )

SS(SKE(i), h1)   ↔   SS(i, h1)                                                                                  …(10) 

Where SKE : Sound Encryption Key 
Where : h1 any  value 

 (.1رض الملأ ال ات   والحااب جلى ال طوي )ال طوي ال امسة علر: ع -15
 توقأ. -16

 ( الم ططات ا نسيا ية لعملية الملفير 2،3، 1وتبيا األشلاد )

 الم طه ا نسيا ا لعملية الملفير (.1شكل ) 
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 الم طه ا نسيا ا لعملية تلفير الملأ الفي لوت  (.2شكل)
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 الم طه ا نسيا ا لعملية تلفير الصوت  (.3شكل )

 رخطوات الخوارزمية المقترحة لفك التشفي -9

و مما اممحه العمليممة لمممف اسمممرجا  كممل ممما ملممأ ممما ملفممات الوسمماوه الممعمم لي الممما لمممف جلخال مما وفيممما للمما 
 عرض ل طوات عملية ا سمرجا 

، جاا كمال اً صموتي اً  م ملفم  اً  يم لوي اً ال طوي األولى: جلخاد ملأ الوساوه الممع لي سواء  كال ملفمًا صموريًا  م ملفم  -1
، و ما حالمة 10اقفم  لل طموي  ياً صموت اً ، وإاا كال ملفم 5اقف  لل طوي  اً  ي لوي اً ل ملفالملأ لصوري  سممر، جاا كا

 (14( جااب لل طوي )'###'جلخاد )
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لمممممف حسمممماب  بعممممال الصمممموري وممممما ثممممف تحويممممل  يانممممات الصمممموري جلممممى  اً ال طمممموي اليانيممممة: جاا كممممال الملممممأ صمممموري -2
(unsigned 8-bit integer .) 

( المحت  سمم  م Secret key)نفسم   ملية ا سمرجا  والل ما خلد اسم  ام المفممامال طوي اليالية:  جراء ع -3
 -ة:تي ا عملية الملفير و ق المعاللة اآل

Nimage(EK(i),i)   ↔     Nimage(I,h)                                                                       …(11) 
Where  h: any  row 

            EK: Encryption Key 

 (.1ال طوي الرابعة: عرض الصوري المسمرجعة والحااب جلى ال طوي  ) -4
( ال اصمة بمالملأ جلمى framesال طوي ال امسة: قراءي المعلومات ال اصة بالملأ الفيم لوت وتحويمل األيمر ) -5

 صور مع قراءي المعلومات ال اصة بالصوت جل وج ت  ا الملأ الفي لوت.
( وممممما ثممممف تحويممممل  يانممممات الصمممموري جلمممممى frameالسالسممممة: حسمممماب  بعممممال الصمممموري ال اصممممة بلممممل )ال طمممموي  -6

(unsigned 8-bit integer.وما حساب  بعال مصفو ة الصوت ) 
المما اسمم  مت  ما عمليمة  نفسم ا ال طوي السابعة:  جراء عملية ا سمرجا  والل مما خملد اسمم  ام المفماتيح -7

 الملفير
Fimage(fKe(i),i)    ↔     Fimage(I,h)                                                                       …(12) 

SS(h1,SKE(i))       ↔     SS(h1,i)                                                                             …(13) 

Where h:any  value of column 

h1: any  value of row 

SKE: sound Encryption key 

( الم ا لمة ل ما  ما الملمأ الفيم لوت إلجمراء عمليمة Framesال طوي اليام مة: جعمالي الصمور ال ات مة جلمى األيمر ) -8
 العرض.

 (.1ال طوي الماسعة: عرض الملأ ال ات  والحااب جلى ال طوي ) -9
 ال طوي العاشري: قراءي معلومات الملأ الصوتا. -10
 ل طوي الحاللة علري: حساب  بعال مصفو ة الصوت.ا -11

الممحت  سممم  م  مما نفسمم  ال طمموي اليانيممة علممري:  جممراء عمليممة ا سمممرجا  والممل ممما خمملد اسممم  ام المفمممام  -12
 عملية الملفير

SS(h1,SKE(i))    ↔     SS(h1,i)                                                                               …(14) 

Where : h1 any  value 

 (.1ال طوي اليالية علر: عرض الملأ ال ات   والحااب جلى ال طوي ) -13
 توقأ. -14

 ( الم ططات ا نسيا ية لعملية  ل اللفري6، 5، 4وتوضح األشلاد )
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 الم طه ا نسيا ا لعملية  ل اللفري  (.4شكل )
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 سمرجا  الملأ الفي لوت الم طه ا نسيا ا لعملية ا (.5شكل )
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 الم طه ا نسيا ا لعملية اسمرجا  الصوت (. 6شكل )

 النتائج واالستنتاجات -10

 النتائج -1

( تمطلمب مما المسمم  م جلخماد الملمأ المطلموب تلمفيره  7جل اللاشة الرويسية للبرنمام  المبي مة  ما اللملل )
وت مم ر اإلشمماري جلممى  نمم  تممف تطبيممق الطري ممة الم مرحممة علممى ،  اً  يمم لوي اً صمموري  م ملفمم   م ملممأ   صمموت   سممواء  كممال ملممأ  

( ول مم  كانممت AVI.( وملفممات  ي لويممة ممما نممو  )BMP.( وملفممات صممورية ممما نممو )wav.ملفممات صمموتية ممما نممو  )
 ال ماو  جي ي ج ًا.
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 اللاشة الرويسية  (.7شكل )

( 9ويبممميا اللممملل ) frame)جيمممار ) 54( واحممم  مممما ايمممر الملمممأ األصممملا الممكمممول مممما 8ويبممميا اللممملل )
 عملية ال عيري العلواوية على صوري  ح  األير.

  

 الملأ الملفر بطري ة ال عيري العلواوية (.9شكل)  ح   ير الملأ األصلا (. 8شكل )

( 54وت  ر اإلشاري  جلى  ل الصور  عله اا لبيال  عملية الملمفير ألحم   يمر ملمأ  يم لوت لممللأ مما )
الملأ كامل بالطري ة الم مرحمة وللفماءي عاليمة ،كمما  ل البرنمام  المحت  ن م   ما امحا ال حم  قم  جيار ول   تف تلفير 

 ( اح  اير الملأ المسمرجع واو مطا ق لإليار األصلا.10 شممل على   اء خوارزمية اسمرجا  جا لبيا الللل )

                                        
 اإليار المسمرجع (.10شكل )                                       

( 59وإلث مممات لقممممة ال وارزميممممة الم مرحممممة  ل مممم  تممممف تطبي  مممما علمممى عي ممممة  خممممرم لملممممأ  يمممم لوت لمممممللأ ممممما )
(frame( جيمممار ويبممميا اللممملل )نمممات  تطبيمممق عمليمممة ال عيمممري 12(  حممم   يمممر الملمممأ األصممملا ويبممميا اللممملل )11 )

 العلواوية على اإليار األصلا.

Select image 

Select Sound file 
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 الملأ الملفر بطري ة ال عيري العلواوية (.12شكل ) الملأ األصلا  (.11شكل)

 ( الملأ المسمرجع13ويبيا الللل )

 
 الملأ المسمرجع  (.13شكل )

 (.BMP.( نات  ت فيح ال وارزمية الم مرحة على ملأ صورت ما نو  )15و14 ويبيا الللل )

  

 الملأ الملفر  (.15شكل ) الملأ األصلا  (.14شكل )
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 الملأ المسمرجع  (.16شكل )

 =MSE(  و يمة 53.4967للملأ الملفر ول   كانت القيمة ) dbم اسة  ل   PSNRول   تف  يا   يمة 

0.2674).) 

 (.wav.( نات  ت فيح ال وارزمية الم مرحة على ملأ صوتا ما نو  )19و18 و 17وتبيا األشلاد )
 لأ الصوتا وال ات  عا تطبيق ال وارزمية الم مرحة.( الملوه الكبير الحاصل  ا الم14ويبيا الللل )

   

 الملأ المسمرجع (. 19شكل ) الملأ الملفر  (.18شكل ) الملأ األصلا (. 17شكل )

ملبمو  بمالرغف مما كون ما تحمماج وقمت جلمى  ل الت  ر اإلشاري جلى  ل عملية الملفير للملأ الفيم لوت غيمر 
( الوقمت الملزم لعمليمة تلمفير 3بممت سمرعة كبيمري وسمرية عاليمة ويبميا ال م ود )ال وارزمية الم مرحة  ا احا ال ح   ث
 كل ما الملفات الفي لوية المسم  مة.

لمممماز بمم  ممما  اعلممى السممرعة  مما ت فيممح ال وارزميممة الم مرحممة لممم  MATLAB10ول مم  سمماع  اسممم  ام لغممة 
 تس يلت.

 . وقت عملية الملفير (3جدول )

 ح ف الملأ  ال ما اللزم لملفير الملأ  (framesع ل األير)  سف الملأ 
b 59 0.000003 1.52 ثانيةMB 

Bbb 54 0.00002 148 ثانيةKB 
ممم  ممم  MSE=0.004( و يممممة 94.6629) dbللملمممأ  األود  PSNRول ممم  كانمممت  يممممة الم  PSNRو يممممة الم

 .MSE=0.009و يمة db ( (90.9202للملأ اليانا 
 لفير الملفات الصورية والصوتية المسم  مة.( الوقت اللزم لعملية ت4ويبيا ال  ود )

 الوقت اللزم لعملية تلفير الملفات الصورية والصوتية المسم  مة  (.4جدول )
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 ح ف الملأ  ال ما اللزم لملفير الملأ  نو  الملأ  سف الملأ 
rr BMP 0.000001     48 ثانيةkb 

RED WAV 0.0000263.3 ثانيةKB 

 االستنتاجات -2

الملفير باسم  ام يري ة ال عيري العلمواوية  ثبممت كفماءي وسمرعة عاليمة والمل مما خملد الوقمت ال ليمل  جل عملية -1
الملممموه الكبيمممر  ممما الملفمممات الصمممورية والملفمممات الفي لويمممة والملفمممات  لمممىجممم ا الممملزم لعمليمممة الملمممفير   مممًل ع

 الصوتية الما تف تطبيق ال وارزمية علي ا.  
بعم   اً بمت كفاءي والل لسرعم ا وع م تلثيراما علمى ح مف الملمأ جا ب ما ح مف الملمأ ثا مم ال وارزمية الم مرحة  ث -2

 المحليل.
 ال وارزمية الم مرحة ح  ت المعالير الم مة لملفير الوساوه الممع لي. -3
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