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ABSTRACT 

 Classical encryption methods depend on two basic encryption method, namely 

MONO ALPHABET and POLY ALPHABET. 

 In this research, we developed a hybrid encryption algorithm to overcome the 

weaknesses in both methods and  employed  the basic methods  of themselves. The output  

ciphertext is characterized  with the high security  when it does not give the expected results 

using the basics to break the code, namely, (adoptig the frequencies of the language used 

i.e. Frequency Analysis, besides Coincidence and Kasiski test).  

 The problem of  distributing the secret key has been also overcome by adopting a 

new technique to  hide the  key inside the encrypted text in a nearly proposed way. 

Experimental result has been demonstrated that it is difficult to determine  the used 

encryption method ,in this algorithm we used MATLAB. 

Keyword: mono alphabet, poly alphabet, encryption, secret. 
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 MONOاعتمدد ت قددرت الت ددكالر الة سدديطية علددأ قددرينتاله اساسددالتاله وفمددا قرينددة الت ددكالر ا ا  ددة ال  ا يددة   

ALPHABET    وقرينة الت كالر متع  ة ال  ا يةPOLY ALPHABET  . 
في فذا البحث تم تطوير خوارزمية ت كالر م  نة ت اوزت نناط الضعف الموجو ة فددي  دد  الطددرينتاله واعتمدد ت   

باألمنيددة العاليددة مدده  الددث عدد م اعطددام النتددا ج المتومعددة عندد  اسددت  ام    ج امتاز النص الم ددكر النددات ة نكس ا.الطرت األساسي
والصدددد فة    Frequency Analysisاألساسددديات المعتمددد ة فدددي  سددددر ال دددكرة وفدددي ةاعتمددددا  تدددر  ات الل دددة المسددددت  مة  

Coincidence     واختبار  اسيسطيKasiski Test  . ) 
وذلك باعتما  اسلوب ج ي  وفو اخكام المكتاح  اخددل     Secret keyكما تم ت اوز م طلة توزيع المكتاح السري   

الت ارب العملية صعوبة تح ي  نددوا الطرينددة المسددت  مة فددي الت ددكالر، ومدد     اوضحت النص الم كر بطرينة ج ي ة منتر ة،  
 .MATLABتم بنام فذه ال وارزمية باست  ام ل ة  

 ا ا  ة الت  ئة، متع  ة الت  ئة، ت كالر، سرية.لمفتاحية:  الكلمات ا
 Introduction  المقدمة   .1

شدد   العصددر الحددالي التندد م التننددي وخاصددة فددي م ددا  الحاسددوب بتنكالددذ انسمددة اك ددر صددعوبة مدده السدداب  
بعالدد ة فددي م ددا ت  اشددواقااألنسمددة الح ي ددة مدد  مطعددت  انلمعال ددة م دداكل األمنيددة ال  يدد ة البال ددة التعنالدد ، بسدد   

بنسددر ا عتبددار  لألخدذ  Security Engineeringفن سددة األمنيددة  الدأممدا يتطلدد  الحاجددة  اإلنسددانيةا  تياجدات 
 األ ددامالصددكات الرياضددية والما  ددة لألنسمددة األمنيددة لتطويرفددا بطرينددة اك ددر فاعلية.ومدد  تكاممددت م ددطلة األمنيددة فددذه 

( وفدددي الحواسدددال  والمعلومدددات وخطدددوط Assetsة علدددأ مكدددر ات المطنندددة اإلنسدددانية األعمدددا وذلدددك  عتمدددا  جميدددع 
الوا   الوموف ت اف دا  األمنيمتنوعة  صع  علأ النسام  ألخطارمكر ات تتعرض فذه ال اصبحتا تصا  و ذلك 
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مكددر ة  ان. [1] لحما ددة فددذه المكددر ات اتباع ددا ن لةددل خطددر فندداو ال طددوات والسياسددة األمنيددة الم تلكددة الواجدد  
 دددر فدددذه اك ان( تعندددي اي شدددي ضدددمه النسدددام المعلومددداتي ولدددم تيمدددة تتطلددد   رجدددة م تلكدددة مددده الحما دددة. Assetة

ال يانات نكس ا، وفذه ال يانات  ا ما  مطده  اوالمكر ات التي تتطل   ما ة في بالئة انسمة المعلومات في المعلومات 
بنددام نسددام يل ددي متطلبددات األمنيددة  طددون صددع  جدد ا   انعاليددة السددرية.  اوسددرية  او ساسددة  اوعامددة،  الددأتصددنيك ا 

 نسدام امندي  صدنف  سد  حد ئ  ندا   واياكنة لةن ا متحر ة. الم طلة المطلوب معال ت ا في ليست س انبس   
[3, 2] : 

 النص الم كر باست  ام مكتاح الت كالر. الأ األصليالعملية الرياضية التي  عتم  علال ا تحويل النص  1.

 . Stream سلسلة    او Blockالنص الم كر الناتج فل المطلوب تةوينم  م اميع  2.

 .public - privateمز وج  او private نوعية المكتاح المست  م فل فو منكر   3.

األساسددية  األنددوااالمددرا  اسددت  امم لحما ددة المعلومددات   دد  معرفددة  األمندديولتح يدد  اي نسددام ي  ددم متطلبددات النسددام 
 [4](1ألنسمة الت كالر ومه حم تح ي  المناس  من ا وفي موضحة بال طل ة

 :Transposition Cipherبدالي التشفير اإل
 :Transposition Cipher اإلبداليالتشفير  1-1

 [5,1]يتم في فذا الت كالر اعا ة ترتال   روف الرسالة الواضحة بحالث تبنأ  مدا فدي بالنمدا يت الدر مومع دا  
، Zig-Zagقريندة  ام لتدمول ذا فان النص الم دكر  حتدوي نكدح ا درف الدنص األصدلي ولةده الترتالد  م تلدف ومده 

 قرينة المربع الةامل وغالرفا.

Public key Secret Key 

Monoalphabet Polyalphabet 

1. Additive 

2. …… 

   

1.Vigenere  

2. ………… 

Cipher System 

Modern Conventional 

Block Stream Substitution 

Cipher 

Transposition 

Cipher 

Polygraphic 

 انسمة الت كالر (.1شكل )
 



 خوارزمية سرية هجينة للنصوص 
 

 

53 

 :  Substitution Cipherالتشفير التعويضي  2-1

نسرنددا الددأ  اذااو رمددوز.  اعد ا فدي تننيددة التعددوي  يدتم اسددت  ا   ددروف الددنص الواضدأ بحددروف اخددر  او  
الددنص الواضددأ  سلسددلة مدده ال تددات، فددتن ال ددكرة التعويضددية فددي عبددارة عدده اسددت  ا  نمدداذج بتددات ال ددكرة الواضددحة 

م سدوف تت الر.وفدي تننسدم الدأ بنموذج بتات النص الم كر.اي انم  طون مومع  رف النص الواضدأ حابدت لةده تيمتد 
 :[1 ,6]مسماله
   Monoalphabetشكرة التعوي  األ ا  ة ال  ا ية •

 (addative, Caesar's cipher ,affine) ام لت اومه            
  Polyalphabetشكرة التعوي  المتع  ة ال  ا ية  •

 (Vigenere, Beaufort)  ام لت اومه            

 :Additive Cipherري شفرة الجمع المعيا 1-2-1

تعت ر مه الطدرت التعويضدية األ ا  دة ال  ا يدة  الدث يدتم اسدت  ا   دل  درف فدي فدذه ال دكرة بحدرف  طدون  
 .األب   دةالدأ  مداله الحدرف المدرا  ت دكالره ضدمه  nاي  ندع علدأ بعد   [1] األب   دةم حابت بع ه في الحدروف لتسلس

 ويمطه است  ام المعا لة التالية
P + n =C   mod 26,            0  C  25            

 اإلزا ة.من ار     nو  ا رف النص الم كر  Cو  ا رف النص األصلي   Pان:  الث       
تعت ر فذه ال كرة بسيطة  ن النانون التابع ل ا فو س ل التذ ر وان الضعف الر يسي في فذه ال كرة انم  مطه تومدع 

 ال كرة  مطه م  سة ما يلي:النموذج بطاملم،  ما انم في فذه 
 خوارزمية الت كالر وفك ال كرة معروفة. 1.

 مكتاح فنط لت ربت ا. 26 يوج  2.

 ل ة النص الصريأ معروفة ومه الس ل مرامت ا. 3.

 :Vigenere Cipherشفرة الفيجينير   2-2-1

ضعف شدكرة الحدروف المنكدر ة فدو بدالتوزيع المتةدرر والدذي  عطدح توزيدع الحدروف األب   دة المح  ة.ال دكرة التدي  ان
 .[4,3] عطي اي معلومات لمحلل ال كرة  طون ت كالرفا اك ر سرية في التي تضع توزيع منت ر والذي  

الت ددكالر عدده قريدد  سلسددلة مدده ال ددكرة وا دد ة مدده الطددرت التددي تن ددر التوزيددع فددي شددكرة الك النالددر وفددي تنددوم بعمليددة 
القيصددرية الم تلكددة تعتمدد  علددأ  ددروف المكتدداح المسددت  م  الددث انددم  ددل  ددرف فددي المكتدداح  حدد   ال ددكرة القيصددرية 

 المست  مة لت كالر ذلك الحرف.
 ( لتس الل عملية الت كالر وفك ال كرة2 ما انم  مطه است  ام ال  و  الموضأ بال طل ة 
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 القيام بعملية الت كالر وفك ال كرة رياضيا  عه قري  المعا لتاله ا تالتاله ا ضاويمطه 
mod 26         iii          للت كالر                                          KPC +=                            
26mod           iiiلكك ال كرة                                              KCP −=       

 ا رف النص الم كر Cا رف النص األصلي           P     ان الث 
K                            تم ل ا رف المكتاحI   تسلسل الحرف 

الحرف الوا   في الل ة  مطده  اناخكامفا تر  ات الحروف األصلية  الث  ممالزات قرينة الك النالر افممه  
مه  رف في النص الم كر، وذلك يرجع الأ س   است  ام ا رف المكتاح مت الرة وب دذا تت الدر  يتحو  الأ اك ر ان

تددر  ات األ ددرف األصددلية ويصددبأ مدده الصددعوبة  سددر فددذه الطرينددة با عتمددا  علددأ تددر  ات الحددروف المسددت  مة  
Frequency  Character  . 

صدد الرة مدده توزيعددات التةددرار ونمدداذج الحددروف،  مطدده  سددر شددكرة التعددوي  بالالدد . لددذلك، فددان مسدداع ة  ان 
بددرامج الحاسددوب ومددع  ميددة مناسددبة مدده الددنص الم ددكر  سددتطيع محلددل ال ددكرة ال الدد  ان  طسددر م ددل فددذه ال ددكرة فددي 

 Vigenere Table  (.2شكل ) 
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ا دد  او اك ددر. سدداعة وا دد ة .  تددأ بالنسددبة لل دد ص غالددر المدد رب فمدده الممطدده ان  حدد   الددنص الواضددأ فددي يددوم و 
ولسوم الحظ فان ال كرة المتع  ة الحروف في ليست مناومة للةسر. الطرينة المست  مة لةسر م دل فدذه ال دكرة فدي 
بتح يدد  عددد   الحدددروف األب   دددة المسدددت  مة، ومددده حدددم ت ز دددة الدددنص الم دددكر الدددأ  األجدددزام التدددي تدددم ت دددكالرفا بدددنكح 

ا يددة. وفنالدك ا وات فعالدة تسدتطيع فدتأ شدكرة رسدا ل  ت ددت الحدروف األب   دة، و دل  دل جدزم  تعدوي  ا دا ي ال  
بع     الر مه الحروف فما قرينة  اسيسطي لتح ي  نموذج تةرار الت دكالر والصد فة لتومدع الحدروف المسدت  مة فدي 

 ال وارزميددات التددي تسددت  م التعددوي  ان احبددات مددا انددم تددم  .[1 ,7]التعددوي  اضددافة الددأ تددر  ات األ ددرف نكسدد ا
اك در  باإلبد ا  اتباعدمالتعدوي  التدي يدتم  انلل ة. اضافة الأ  اإل صا يةوذلك بس   التحلال ت  آمنةغالر  واإلب ا 

وفددذا فددو ال سددر الواصددل بدداله خوارزميددات الت ددكالر الة سدديطية وخوارزميددات الت ددكالر  ومناومددة لةسددر ال ددكرة. امانددا
 .[8] الح ي ة

فدي بح ندا فدذا  ارتتيندا ،و راسدت ا وتحلالل دا و محاولدة لت فدي فدذه الننداطبع  م  سة ننداط الضدعف فدي  د  الندوعاله 
قرينة اك ر تعنال ا  وسرية ولزيا ة موة الطرينة المنتر ة فن  تم است  ام  إلنتاج  واسحالت  اله باله النوعاله وف  مواع   

 .Staticلمكتاح ال ابت   تلف نوعم وقولم  س  النص المرا  ت كالره ل بتعا  عه م اكل ا Variantمكتاح مت الر

 الخوارزمية المقترحة للتشفير 2.

  مطه تل يص ال وارزمية المنتر ة للت كالر بال طوات التالية: 

 Documentبصورة ملف نصي  Plaintextالواضأ المرا  ت كالره  النص المدخالت:

 مرامة النص الواضأ ةالم خ ت(  1.

 الك النالر.تنسيم الم خ ت الأ مسماله واست  ام النصف األو  بع  معال تم  مكتاح للت كالر بطرينة  2.

اسددت  ام قرينددة ال مددع الم يدداري  لت ددكالر المكتدداح المعتمدد  فددي فددذه الطرينددة المنتر ددة ةالنصددف األو  مدده  3.
 ينة.النص الواضأ الم خل ( مع اعتما  قولم  قيمة للمكتاح المست  م في تلك الطر 

 باعتما  قرينة الفي النالر بتكمل االنص ةالم خ ت(  است  ام المكتاح الناتج في ال طوة السابنة لت كالر 1.

اخكام مكتداح الت دكالر المسدت  م بطريندة الفي نالدر  اخدل الدنص الم دكر النداتج مده ال طدوة السدابنة باسدت  ام   2.
 قرينة اخكام ج ي ة منتر ة  

 قباعة النص الم كر 3.

   Documentبصورة ملف نصي   Ciphertext: نص م كر المخرجات

 ر ة( يوضأ الم طط ا نسيابي ل طوات عمل الطرينة المنت3وال طل ة
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 ال  ا ة

 Document ملف نصي Plaintextا خا  النص الواضأ 

 تنسيم النص الأ نصكاله النصف األو  فو مكتاح الطرينة المنتر ة

 ت كالر مكتاح الطرينة المنتر ة باست  ام قرينة ال مع الم ياري 

 الفي النالراست  ام مكتاح الطرينة المنتر ة الم كر لت كالر النص الواضأ بطرينة 

 اخكام المكتاح  اخل النص الم كر

 الن ا ة

 Documentكملف نصي  Ciphertext قباعة النص الم كر 

 الم طط ا نسيابي ل طوات عمل الطرينة المنتر ة (.3الشكل )
 

 خوارزمية الطريقة المقترحة لإلخفاء 3.

 الم كر بطرينة ال مع الم ياري. النص الم كر بطرينة في النالر والمكتاحالمدخالت: 

 تنسيم النص الم كر الأ نصكاله 1.

 باله العنصر األو  مه النصف ال اني مه النص الم كر والعنصر األو  مه المكتاح. XORعملية  اجرام 2.

 خزن القيمة النات ة بال طوة السابنة بع  العنصر األو  في النصف ال اني مه النص الم كر.  3.

 ا نتنا  الأ العنصر التالي مه  ل مه ال زم ال اني مه النص الم كر والمكتاح. 4.

ا ستمرار ب ذه العملية لحاله الوصو  الأ ن ا ة النص وب ذه الحالة نةون م  وصلنا الأ ن ا ة المكتاح  5.
 ا ضا.

 قبع النص الناتج مه الت كالر واإلخكام 6.

 تاح الم كي  اخلم:النص الم كر وفو  م ل غطام للمكالمخرجات

 ( يوضأ الم طط ا نسيابي ل وارزمية اإلخكام المنتر ة4وال طل ة
  

 ال  ا ة

 مرامة النص الم كر 
 المكتاح الم كر 

 تقسيم النص المشفر إلى قسمين 
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 الخوارزمية المقترحة لفك الشفرة  1.
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  مطه تل يص ال وارزمية المنتر ة لكك ال كرة  ما يلي:

Ciphertext  ncccC: النص الم كرالمدخالت ,...,  Document File ملف نصي   =21

تنسدديم الددنص المدد خل الددأ مسددماله، لمعرفددة قددو  المكتدداح المسددت  م لةددون الددنص الم ددكر يتةددون مدده نددص  1.
 م كر ومكتاح م كي ب اخلم، وقو  ذلك المكتاح فو نص قو  النص األصلي، 

            3/21 ,...,1 ncccC                                                                                            م ل جزم النص الم كر بطرينة  الفي النالر                                                     =
nnn cccC ,...,2 2)3/(1)3/(  م ل النسم الذي  حوي نصف النص الم كر اضافة الأ المكتاح   =++

       الم كي ،ويطون قولم ضعف النسم األو 
 للة ف عه المكتاح الم كي ب اخل ا.  C2مرامة  2.
 C2باله  ل  رفاله متتالالاله في   XORعملية  اجرام 3.

 م ل  K اخل مت الر     XOR، وخزن ناتج عملية S2في مت الر   XORخزن او  تيمة مست  مة في   4.
 المكتاح المست  م في الك النالر 

 لكك شكرة النص الم كر بطرينة الك النالر. Kاست  ام المكتاح الناتج  5.

 مسمة النص الناتج الأ مسماله   6.
 2/21 ,...,1 ncccC =   طون م كر بطرينة ال مع الم ياري                                          

nnn cccC ...,2 2)2/(1)2/( ++=     م ل جزم مه النص األصلي                                            
 فك شكرة ال زم األو  باست  ام المعا لة التالية  7.

C -  n=P  mod 26                                          0  >  P > 25            

 ال اني ينتج النص األصلي    مج ال زم األو  بع  فك شكرتم وال زم 8.
Plaintext =  p1 ,  p2    

 Document File  م زون بملف نصي Plaintext: النص الواضأ المخرجات

 ل وارزمية فك ال كرة للطرينة المنتر ة( يوضأ الم طط ا نسيابي 5وال طل ة
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S2 نصف النص المشفر بطريقة الفجينير 

K  تمثل المفتح المستخدم بطريقة الفجنير 

 الم طط ا نسيابي لكك شكرة الطرينة المنتر ة (.5الشكل )

 البداية

النص المشفر  إدخال

 

 قسمين  إلىتقسيم النص 

 

يمثل جزء من النص  C2 C1قراءة 

 المشفر

i=n/2,  S1="   ",  S2="   ",  K=" 

   " 

 

 K=K+S1 

i=n 

i=i+1 

s2="   " 

s1="    " 

 نعم ال

C=C1+S2 

 Cلفك شفرة النص المشفر  Kاستخدام 

  قسمين  قسمة النص الى

 

 

C1 مشفر بطريقة الجمع المعياري 

C – n=P    mod 26 

Plaintext = p1   ,      C2 

 الن ا ة

C2  األصليالقسم الثاني من النص 

 األصليقباعة النص 
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 التحـــليل   5.

  Character Frequency Analysisالتحليل بواسطة ترددات األحرف  1-5

تت الددر بدداخت ف الددنص ا نةلالددزي مددع  تددر  ات األ ددرف ا نةلالزيددة تمتلددك نسدد  معروفددة   انمدده المعلددوم  
( يوضدأ تدر  ات األ درف 1النص فو نص عام اي غالر مح   بموضوا معاله. وال  و  ة انبنسر ا عتبار  األخذ

آخدر ع دوا ية وتتبدايه مده م دا  الدأ  اصدبحتلل ة ا نةلالزية، بع  تط ال  ال وارزمية المنتر ة فان تر  ات األ درف 
[4]. 
 

 
 

 Coincidenceالصدفة   2-5

قرينة الص فة في تياس   انوفي قرينة لتناليم م   مطابنة توزيع معاله الأ توزيع الحروف في الل ة ا نةلالزية، 
    [1] للكرومات باله تةرارات التوزيع. يتم ا تساب  لال  للتطاب  اعتما ا علأ المعا لة التالية

                            
)1(

)1(

−

−

=

=

nn

FF

IC

Z

A


 

 ع    روف النص الم كر. n ان الث 
IC   0.065 تيمة ع   ة حابتة تعتم  علأ نوا الل ة، فكي الل ة ا نةلالزية تةون تيمت ا تنريبا 

  ات الحروف لل ة ا نةلالزية تر  (.1جدول )
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  F  تر    رف رمم  في الرسالة الم كرة 
 ددان تعويضددي او ا ددا ي،  اذامدده نددوا النسددام المسددت  م فددي ت ددكالر الرسددالة  للتتكدد  ICنسددت  م تيمددة  لالددل التطدداب  

 التالي  (2)و س  ال  و  
                                                                               

large 10 5 2 1 m 

0.038 0.041 0.043 0.052 0.065 IC 

 
 

 اندت القيمدة النات دة  فإذا، IC ان ال  ص ليح ل  م اي معلومات عه النص الواضأ فانم  نوم بحساب تيمة  فإذا
فددذا  عنددي انددم مدد  تددم اسددت  ام ا دد  قددرت الت ددكالر األ ا  ددة ال  ا يددة وب  فددم فانددم  طددون مدد  تددم  0.065 مريبددة مدده

 .[2] ت المتع  ة ال  ا يةاست  ام ا   الطر 
 ICتس ر تيمة  األ ياناتضأ انم في بع   ام لةانم في فذا البحث بع  تط ال  ال وارزمية المنتر ة علأ ع ة  ا 

اك در مده القيمدة. وفدذا يربدك المتطكدل فدي تح يد  قريندة الت دكالر المسدت  مة  اآلخدرامل مه القيمة المحد  ة والدبع  
 تم الت  اله بالن ما. ألنم فل في ا ا  ة او متع  ة ال  ا ية

 Kasiski Testاختبار كاسيسكي  3-5

 رة.م اميع الحروف والةلمات المطر  ا ضاتعتم  فذه الطرينة علأ انتسام الل ة ا نةلالزية، ليح فنط الحروف ولةه 
 وإذامده الحدروف األب   دة فدي  وران  ا دري،  n تدم ترمالدز رسدالة باسدت  ام  اذاتتبدع قريندة  اسيسدطي فدذه الناعد ة: 

 k/nترمدز تنريبددا  ان  د   فإن دامده المدرات فدي رسدالة الدنص الواضدأ،  kظ درت  لمدة محد  ة او م موعدة  دروف 
 . [1]مه نكح الحروف األب   ة 

 فان ال طوات التي تتبع ا في:بالنسبة الأ قرينة  اسيسطي 
 تح ي  النماذج المطررة ل  حة  روف او اك ر. 1.

 فيم النموذج. ي  الةل نموذج اكت  المومع الذي  2.

 ا س  الكرت باله نناط ال  ا ة لل  ا ات الناجحة 3.

      ل العوامل لةل  رف 4.

تم است  ام شكرة التعوي  متع  ة الحروف، فان قو  المكتداح سديطون وا د  مده العوامدل التدي تس در  اذا 5.
 4غالبا في خطوة رمم 

 النتائج: 6.

 ( النص الصريأ الذي سالتم ت كالره بالطرينة المنتر ة6يوضأ ال طل ة
 

 وع    روف المكتاح  IC(. الع مة باله  2ال  و  ة
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 ( النص الم كر7ويم ل ال طل ة
 

 
 

 (8( وال طل رمم ة3و انت تر  ات الحروف للنص الم كر  ما موضأ في ال  و  رمم ة
 

 
frequency Letter frequency Letter frequency Letter frequency Letter frequency Letter 

2  4 x 3  2 o 11 q 

3 j 5 b 3  3 h 13 u 

1  3  3 k 2  7 s 

2  1 n 4 r 6 d 9 m 

1  4 space 2  1  11 e 

1  1 z 1  1 t 11 y 

1  5 l 3 v 5  9 c 

  2  3  4  10 g 

  2  3 w 3 F 6 a 

  2  1  3  3 i 

 ا رف خاصة special Charchterتم ل    

 النص الصريأ (.6شكل )

 النص الم كر (.7شكل )

 تر  ات الحروف للنص الم كر (.3جدول )
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عددده التددددر  ات األصدددلية لل ددددة التدددر  ات ت تلددددف اخت فدددا   الددددرا   ان( 8وال دددطل رمددددم ة( 3ي  دددظ مدددده ال ددد و  رمددددم ة
 ا نةلالزية.

 ( يوضأ نتا ج ا ختبار4كما انم تم تط ال  اختبار  اسيسطي علأ النص الم كر وال  و  ة
 

  

Factorization Distance sequence 

32 8 gue 

3*23 12 eyy 

13*1 13 gce 

31*1 31 qqm 

 

 توج  ع مة مح  ة باله الس سل لتح ي  الطرينة المست  مة. ن  ظ مه ال  و  الساب  انم  
 IC= 2.19387                                 فن  تم  سابم و انت النتي ة                  ICبالنسبة تيمة  اما

 تنط   علأ ال روط المتعارف علال ا لتح ي  الطرينة وفي تيمة  
                                                   Time=1.2856 mcو ذلك الومت  ان ملالل ج ا                                             

 االستنتاجات: 7.

تةسددر م ددل وصدددو  الرسددالة الددأ الطددرف المعنددي وذلددك عندد  تدددوافر  انخوارزميددات الت ددكالر ممطدده  انبمددا 
الضدعف  ا  دا الومت والمعلومات الةافية للمتطكل سدواما   اندت تح يد  ال وارزميدة المسدت  مة فدي عمليدة الت دكالر او 

قريندة تحتداج ومدت قويدل لم اجمدة الرسدالة مده م دل المتطكدل  إل  ا نا في فذا البحث العام في ال وارزمية. لذا سعال
الت ددكالر مت اخلددة فيمددا بالن دا اضددافة الددأ اسددت  ام قرينددة ج يدد ة  انددوااعده قريدد  اسددت  ام ف دداله ألك ددر مدده ندوا مدده 

 إلخكام المكتاح الم كر بطرينة ت تلف عه الطرينة التنلال  ة.

 نتا ج اختبار  اسيسطي علأ النص الم كر (.4جدول )

 تر  ات الحروف للنص الم كر (.8شكل)
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ومددت الت ددكالر ملالددل جدد ا و ددذلك فددك  انمدده فعالالت ددا وموت ددا  مددا  للتتكدد معتمدد ة  مندداييح ومدد  تددم تيدداس نتا   ددا بعدد ة
ال دكرة وفددذا فددو ا د  المعددايالر المعتمدد ة فدي تيدداس  كددامة ال وارزميدة. ولتصددميم نسددام صدحيأ للت ددكالر فنالددك معددايالر 

  [9]لقياس  كامة النسام وفي معايالر شانون 
 الطرينة رجة السرية المن مة مه م ل  1.

   م المكتاح 2.

 بساقة عملية الت كالر وفك ال كرة 3.

 امت ا  ال طا 4.

 تم ي  الرسالة الم كرة 5.
 ألنندا سدتطيع المتطكدل اسدتنتاجم بسد ولة  المكتداح ف دو بسديط ولةده   امدافال وارزمية المنتر ة م  تن م سدرية عاليدة، 

 لطرينة المست  مة لت كالر النص األصلي.نستطيع التحطم بح مم ومه حم ت كالره بطرينة ت تلف عه ا
نعتمدد  علددأ ج دداز الحاسددوب والددذي  عت ددر  ألنندداامددا بالنسددبة الددأ بسدداقة عمليددة الت ددكالر وفددك ال ددكرة فتعت ددر بسدديطة 

تددم اعددا ة الددنص األصددلي بعدد  ت ددكالره  ألنددمعدده نسددبة  ال طددت فدد  م ددا  لل طددت  امددامتددوفر وسدد ل ا سددت  ام للة الددر. 
يت دداوز اك در بسدد    %.وفدي  الددة وموعدم فانددم ينحصدر فددي مومعدم و 100ل الت دكالر بنسددبة و دان مطدداب  للدنص م دد 

 .وآخراخت ف المكتاح باله  رف 
فندد  از ا    ددم الرسددالة بمددا  عددا   نصددف الطددو  األصددلي وفددذه ضددريبة صدد الرة منابددل  الرسددالةبالنسددبة لتم يدد   امددا 

 السرية الة الرة التي توفرفا الطرينة.
  [9 ,10]ا  تما ت  اسواالطرينة قبنا  لكرضية   اله منام ة اما

  صو  المتطكل علأ معلومات  املة عه نسام الت كالر 1.

  صو  المتطكل علأ  مية   الرة مه النص الم كر 2.

  صو  المتطكل علأ  مية مساوية مه النص األصلي والم كر 3.
مددا  سددرية الطرينددة علددأ المكتدداح ةوالددذي  عتمدد  فسدديطون اعت المسددت  مة صددل المتطكددل علددأ خوارزميددة الت ددكالر  فددإذا

علددأ   ددم الملددف األصددلي المددرا  ت ددكالره( والددذي  طددون م كددي بدد اخل الددنص الم ددكر والددذي مدد  يددوفم الم دداجم بددتن 
 الطرينة التي  صل علال ا في قرينة لت كالر النص مباشرة ولةه النص الم كر  حوي علأ مكتاح م كي.

 طون ل  م جزم مه النص الصريأ وما  نابلم مه  انطكل جزم مه النص الم كر او  طون ل   المت انافترضنا  وإذا
 سددتطيع ت مدداله ال وارزميددة و  معرفددة المكتدداح  ن اي رمددز او  الددنص الم ددكر فلدده  امطنددم اكت دداف بقيددة الرسددالة و 

 .آخر تتةرر بياناتم الم كرة ولو تةرر الرمز نكح الرمز او الةلمة بمومع كلمة في الرسالة  

 التوصيات: 8.

است  ام قرينة  بح مناسبة لةبح النص الم كر  الث انم تدم تط الد  اغل  دا ولةده لدم تدم ي المطلدوب ب مدة ،  1.
ولدم  Neural Networkاسدت  ام ال دبطات العصد ية للةدبح  ا ضداتزي  مه   دم الملدف الم دكر  مدا تدم  ألن ا

 يتم الحصو  علأ نتا ج مرضية.

 تط ال  فذه ال وارزمية علأ الصور والصوت.  2.
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