
                   جوهىرٌت العراق

 وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً

 الجاهعت الوستنصرٌت 

 كلٍت التربٍت 
 

 

 

 

 

  ةفي تشفير الصورمبتكر فوضوي نظام 
 

 
طروحتأ  

هقذهت الى كلٍت التربٍت فً الجاهعت الوستنصرٌت   

 وهً جسء هن هتطلباث نٍل درجت دكتىراه فلسفت فً

الرٌاضٍاث علىم  
 

 

 

 هن قبل
 

هذي العسٌس هصادق عبذ  
 

 

 

 بأشراف 
 

 

 و     أ.م .د. سالن علً عباش     يعبذ علً حوىد .د .أ. م
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 الوستخلص

 بعادأعشرة فوضوي مبتكر ذات  يخط التشفير نظام نموذج رياضي ليمثل  تقدم  ىذه االطروحة

السموكيات  من التحققموجبة ، تم  ةقيقية حعشر معمم احدخطية وكذلك يحتوي  ويحتوي عمى عشرة ثنائيات ال

 النظام المبتكر من خالل صور لميحبت قمنا حيث الديناميكية الفوضوية عن طريق تحميل النظام المبتكر .

 شكلالبعد الكسوري ، النوف ، الب  قوىالتماثل والثبات ، حساب الطور او الحالة ، نقاط التوازن ، التبدد ، 

لرسم التخطيطي الموجي ، والحساسية لمشروط االبتدائية ، وتأثير المعممات عمى النظام الفوضوي المبتكر، ا

من اجل  MATEMATICAالـ  استخدام برنامجبالمحاكاة العددية تمت ان لمنظام المبتكر ،  والجواذبلمتشعب ، 

ان النظام تبين ب من تحميل النتائج ،و . المبتكرلمنظام الفوضوي  االخرىتوضيح صور الطور والخصائص 

ن ندعي بانو نظام اوالذي يعني ان النظام يمكن  ،بنوف موجبة ال قوى ستة، ويمتمك غير مستقر المبتكر 

قيمتو الذي بنوف لمنظام الفوضوي المبتكر و عد الالى ذلك تم الحصول عمى ب   باإلضافةالفوضى ،  شديدسوبر 

وي الفوض لمنظام الموجي الشكلومن  . ةبنوف من النظم الكسوريعد الب  وىو ما يعني ان  9.97191 ساوي ي

 . االبتدائيةلمشروط  حساسية عالية ولديوال دوري تبين بانو  المبتكر

يمكن استخدام نظام التشفير الفوضوي المبتكر المقترح  في   التشفيرو  الفوضى الوثيقة بينلمعالقة  نظراً و 

 تمتشفير وفك شفرة جميع انواع متعدد الوسائط ومنيا النصوص ، الصور ، الرسوم ، والصوت ، والفيديو .  

ورة والمفاتيح التي صانتشار قيم مواقع الاقتراح خوارزمية جديدة لتشفير الصورة الممونة من خالل الجمع بين 

وقد تم تحميل أداء الخوارزمية من خالل اجراء التحميالت اإلحصائية النظام الفوضوي المبتكر.  تولدت من

تحميل المدرج التكراري ، وتحميل معامل االرتباط، وتحميل انتروبية المعمومات ،  والتحميالت التفاضمية  مثل :

( ، تحميل PSNRتحميل مساحة المفتاح، تحميل حساسية المفتاح، تحميل ذروة نسبة اإلشارة إلى الضوضاء )

 .  (UACI( ، تحميل معدل التغيير الموحد لمكثافة المونية )NPCRمعدل تغيير عدد النقاط الصورية )



نظراً  لحجم مساحة جدًا ذات امنية عالية الخوارزمية لدييا اداء جيد لمتشفير ووأظيرت النتائج أن 

كبير جداً ، وان الخوارزمية ذات حساسية عالية  ما يعني وىو 10294 2970المفتاح الذي يمكن ان يصل الى 

، وبالتالي فإن الوحشية الذي يجعل الخوارزمية في مأمن من ىجمات القوة و إلجراء تغييرات صغيرة في المفتاح 

حجم مساحة المفتاح كبير بما فيو الكفاية لمقاومة العديد من أساليب اليجوم اإلحصائية. باإلضافة الى ان 

لتنفيذ   MatlabR2010aفي التشفير وفك التشفير . تم استخدام برنامج الـ ذات سرعة عالية جدا ً الخوارزمية 

 .الخوارزمية واجراء التحميالت

 

 


