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Abstract
This research contains two parts, in the first part, a ciphering system is built
using the classical Hebbian network to protect data against many expected threats
during the transfer of the data. In the second part, deciphering has been built by
using the Hebbian neural network.
The time has been calculate for both cipher and decipher. In the ciphering
process, a Hebbian network has been developed through a qualitative primary
weight which has large value. Then, an equation has been applied to minimize the
weight matrix. Here, The idea of Stream Ciphering has been used so as to feed the
network entries at the ciphering stage. The work has been applied by using (Visual
Basic) language, issue (6.0) with the Object Oriented Programming (OOP) on a
computer of the (P III, 600MHz) type.

الممـخص

:يحوي ىذا البحث عمى جزئين

 ) التقميدية لحمايةHebbian ( في الجزء األول تم بناء خوارزمية لمتشفير عن طريق استخدام شبكة

أما الجزء الثاني فقد تم بناء.البيانات ضد الكثير من التيديدات المتوقعة التي تتعرض ليا أثناء نقل البيانات
.)Hebbian(خوارزمية لفك الشفرة عن طريق استخدام الشبكة العصبية

.وفي كال الجزئين تم حساب الوقت المستغرق أي التشفير وفك الشفرة لمعرفة كم من الوقت تستغرق

 ) وذلك من خالل وزن أولي نوعي الذي يكون حجموHebbian ( وفي عممية التشفير تم تطوير شبكة
 وقد تم استخدام فكرة التشفير.  إذ تم تطبيق معادلة عميو مما أدى إلى تصغير مصفوفة الوزن،كبير
 وضع ىذا العمل قيد. ) لغرض تغذية مداخل الشبكة في مرحمة التشفيرStream Cipher ( االنسيابي
) وطبق العملOOP( ) مع أسموب البرمجة الشيئية6.0( ) اإلصدارVisual Basic( التطبيق باستخدام لغة
.)PIII,600MHz( عمى حاسبة من نوع
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 .1المقدمة
من الضروري التوجو إلى الشبكات العصبية االصطناعية ( )Artificial Neural Networksالتي

تعد من التطبيقات الحديثة في مجال الذكاء االصطناعي إذ اعتمدت عمى أسس بيولوجية في محاولة محاكاة

السموك البشري]. [4

تم في ىذا البحث اخذ فكرة التشفير االنسيابي ( )Stream Cipherبدون استخدام القواعد المحددة

لطريقة التشفير ،ونتيجة ليذا العمل تم تغذية شبكة ) )Hebbianبإدخاالت الممف وتم إجراء عممية التشفير
باستخدام ىذه الشبكة ومن ثم تمت عممية فك الشفرة الناتجة من عممية التشفير أيضاً باستخدام شبكة
).)Hebbian

 .2شبكة :Hebbian
لقد تم اكتشاف شبكة ) )Hebbianمن قبل العالم دونالد ىيب ()Donald Hebbعام .1949

حيث قدم العالم ( )Hebbأول قاعدة لتعميم الشبكة العصبية اطمق عمييا ()Hebbian learning Rule
اعتمدت كقاعدة أساسية لتطوير خوارزميات التعميم] .[7][1وان اليدف من ىذه الشبكة ىو إعادة تعديل
مصفوفة الوزن التي تمثل مصفوفة االرتباط بين العقد .أي انو في حالة تدريب شبكة ( )Hebbianفان

األوزان بين عقد الشبكة سيتم تعديميا وفقاً لعالقات التمثيل بين العقد.

وقد تم اعتماد شبكة()Hebbian

بصورة أساسية في إعادة تعديل مصفوفة الوزن فاذا كانت احتمالية العقدة ( )Aتثير العقدة ( )Bبصورة عالية

نسبياً ،فان قوة الترابط بين العقدتين ( )Aو( )Bسوف تزداد ،وتسمى ىذه الحالة بـ( Learning from

 )Memoryوذلك الن الشبكة سوف تستخدم المعمومات المستنبطة من األحداث السابقة لغرض تعديل الوزن
بين العقد المترابطة كما في الشكل(. [10])1

الشكل ()1
يوضح تأثير عقدة عمى عقدة أخرى
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إن نموذج التعمم لشبكة (  ) Hebbianيمكن أن يقع تحت أسموبين وىما :التدريب بمعمم ،والتدريب بدون

معمم] . [9وقد تم استخدام شبكة (  ) Hebbianبدون معمم في ىذا البحث ،وتمتاز شبكة )(Hebbianمن
نوع بدون معمم بأنيا تتكون من طبقة واحدة ( ،)Single layerأما اتجاه سير العمل فييا يكون من نوع

السير إلى األمام (  .) Feed forwardوتمتاز ىذه الشبكة بعدم احتواء جسم الخمية عمى دالة التحفيز
( ،)Activation functionبينما يحدث التحديث عمى الوزن ( . [6])Weight
معمارية شبكة ( :) Hebbian
يبين الشكل( )2اآلتي بصورة عامة معمارية شبكة )  ) Hebbianالتي تتكون من طبقة واحدة
) (Single layerويتم فيو توضيح اإلدخاالت واالخراجات.

y1

X1

Y2

X2

Y3

X3

ym

Xd

input

output

الشكل()2

مخطط يوضح معمارية شبكة ()Hebbian
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ألجل الحصول عمى قيم االخراج يمكن متابعة المعادلة اآلتية-:

d

y j n    W ji n   X i n   j  1,2,....., m

) .....
(3  21

i 1

 ألجل تعديل مصفوفة الوزن فيمكن متابعة المعادلة اآلتية-:
j


(
Wij n    n  y j n  X i n    Wki n  y k n 
 4  2)2
k 1


for
i  1,2,......, d
and
j  1,2,....., m

حيث ان-:
 = Xiتمثل قيمة االدخال . i
 = yjتمثل قيمة االخراج . j
= Wijتمثل قيمة مصفوفة الوزن . ij
 =∆Wالتعديل في مصفوفة الوزن.
 = معامل التعمم

1
 1
2

1

n

 = mعدد قيم االخراج.
 = dعدد قيم االدخال.
 = nعدد الدورات.
خوارزمية شبكة -:Hebbian
يمكن التوصل الى خوارزمية شبكة ) )Hebbianمن خالل الخطوات االتية[6]:
 .1تييئة مصفوفة الوزن بقيم عشوائية عند ( .)n=1وتخصيص قيمة موجبة صغيرة لـ(.)
 .2حساب المعادلتان ()1ثم (.)2
 .3زيادة (  ) nبقيمة واحدة والذىاب إلى الخطوة الثانية ،االستمرار بالدوران إلى حد الوصول إلى القيمة
الثابتة.
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لقد تم توضيح خطوات العمل في خوارزميتين االتيتين[3]:

الخوارزميـ ــة األولـ ــى تتضـ ــمن خط ـ ـوات عمميـ ــة تشـ ــفير الـ ــنص المـ ــدخل إلـ ــى شـ ــبكة ( .) Hebbian

الخوارزمية الثانية تتضـمن خطـوات فـك تشـفير الـنص باسـتخدام شـبكة ( .) Hebbianوبعـد تطبيـق خوارزميـة

التشفير وفك الشفرة يتم حساب الوقت المستغرق لكل حالةً.ولقـد تـم اسـتخدام شـبكة ( ) Hebbianفـي التشـفير
وذلـ ـ ــك الن ىـ ـ ــذه الشـ ـ ــبكة تمتـ ـ ــاز بأنيـ ـ ــا خطيـ ـ ــة  Linearأي ان ليـ ـ ــا أسـ ـ ــموب خطـ ـ ــي فـ ـ ــي عمميـ ـ ــة حسـ ـ ــاب

االخراجات] ،[10فضالً عن انيا ال تحتـوي عمـى طبقـة خفيـة ( )Hidden layerممـا يـؤدي إلـى زيـادة سـرعة
التدريب نسبياً .إضافة إلى سيولة استخدام معادالت حساب االخراجات ومعـادالت تعـديل الـوزن ،وكـذلك عـدم
احتوائيا عمى دالة التحفيز(. [6])Activation function

 . 3خوارزمية التشفير:
 تبدأ عممية التشفير باستخدام شبكة ( )Hebbianباعتماد الخوارزمية اآلتية (شكل(-:[3]))3
Output file
)(Flouting number
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الشكل()3

مخطط عام لعممية التشفير باستخدام شبكة( ) Hebbian
 -1فتح الممف المراد تشفيره .
 -2تييئة حجم مصفوفة الوزن ( )Weightبحجم الممف.

 -3توليد مفاتيح عشوائية واحالليا إلى مصفوفة الوزن (شكل (.))4
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Output file
(Flouting number)

Input file
(ASCII code)
X1

Y1

X2

Y2

X3

Y3

∑

Wnm

X4

∆W

Input*
Weight
Xn

(Initial)
Key generator with
(n  m) input one
time

Y4

Update
Weight
Ym

)4( الشكل

(Hebbian)مخطط تفصيمي لعممية التشفير باستخدام شبكة

 ) لمقيمOver flow( ) لمصفوفة الوزن لتجنب حصول حالةNormalization(  أجراء عممية-4
:وذلك باالعتماد عمى معادلة التبسيط اآلتية

Wij 

(Initial)
key generator
with (n*m)input
one time

Wij



W
Wij

5)3 3( 

W

)5(الشكل

) لمصفوفة الوزنNormalization( مخطط تفصيمي يوضح عممية
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Wij

إن إجـراء عمميـة التعــديل عمـى مصــفوفة الـوزن وذلــك مـن اجــل تصـغير قــيم مصـفوفة الــوزن التـي تــم

تكوينيا بطريقة عشوائية ( ) Randomكما في الشكل أعاله (الشكل(.))5

 -5تحديد إدخاالت الشبكة من خالل القيم المقابمة لكل حرف ( )ASCII codeفي الممف.
 -6البدء عند (.) n=1

 -7تييئة قيمة صغيرة لـ(.) 

 -8حساب اخراجات الشبكة من خالل اعتماد معادلة رقم (.)1
 -9تعديل مصفوفة الوزن من خالل اعتماد معادلة رقم(.)2
 -11زيادة قيمة ( )nبقيمة واحدة.
 -11الرجوع إلى الخطوة (.)7

بعد االنتياء من عممية التـدريب لــ(  )nلخطـوات عـدة ،يـتم الحصـول عمـى قـيم االخ ارجـات التـي تمثـل

القيم المشفرة المقابمة لكل حرف مدخل .وتمثل عدد عقد االخراجات بعدد عقد اإلدخاالت أي ان (.)d=m

تعتبــر مصــفوفة الــوزن الناتجــة مــن ال ـدورة األخي ـرة ل ــ( )nىــي المفتــاح الــذي ســوف يــتم اســتخداميا فــي

عممية فك الشفرة]. [8ومن الجدير بالذكر انو قد تم االستفادة من فكرة التشفير االنسيابي()Cipher Stream
في عممية تغذية شبكة (  ) Hebbianباإلدخاالت].[3

 .4خوارزمية فك الشفرة:
تبدأ عممية فك الشفرة باستخدام شبكة (  ) Hebbianمن خالل اعتماد الخوارزمية

اآلتية (شكل(-:[3]))6

 .1فتح الممف المشفر وتييئتو كإدخاالت .
 .2تييئة مصفوفة الوزن (  ) Weightالتي تمثل مصفوفة المفاتيح بقيم مصفوفة الوزن الناتجة من
عممية التشفير.

.3

حساب معكوس المصفوفة (  ) Inversionلمصفوفة الوزن( ،أي اخذ آخر مصفوفة تم

الحصول عمييا من عممية التحديث عمى الـ( )Weightالتي تم إجراءىا بتطبيق معادلة رقم( )2ومن
ثم حساب معكوس المصفوفة(.) Inversion

 .4حساب اخراجات الشبكة من خالل اعتماد معادلة رقم (.)1
.5

تمثمت اخراجات الشبكة القيم الصريحة لمنص األصمي (.)ASCII code

Output file
)(Flouting number

Input file
)(ASCII code
Y1

7

X1
X2

ولقــد تــم محاولــة تيجــين شــبكة ) (Hebbianمــع الخوارزميــة الجينيــة لعمميــة التشــفير وفــك الشــفرة ،إذ

كانـت الخوارزميـة الناتجـة تسـمى بالخوارزميـة اليجينـة ولكـن عنـد إجـراء العمـل تبـين أن العمميـة تكـاد أن تكــون
من الناحية العممية مستحيمة وذلك الن الخوارزمية الجينية تعتمد عمى تشفير قياسي أما الشبكة العصبية فيـي
تعتمد عمى التشفير غيـر القياسـي وبيـذا أصـبح وجـود تنـاقض مـا بـين الطـريقتين بسـبب ىـذا االخـتالف .وذلـك

لصعوبة تحديد معادلة مدى المياقة (.[3])Fitness value

 .5خوارزمية حساب الوقت:
إن عممية حساب الوقت المستغرق في عممية التشفير أو فك الشفرة يتم حسابو باعتماد الخوارزمية

اآلتية[3]:

 .1قراءة قيمة الوقت قبل عممية التشفير أو فك الشفرة بـ(دقيقة/ثانية).
 .2إجراء عممية التشفير أو فك الشفرة.
 .3قراءة قيمة الوقت بعد االنتياء من عممية التشفير أو فك الشفرة بـ(دقيقة/ثانية).
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 .4حساب الوقت إلجراء عممية التشفير أو فك الشفرة(الوقت المستغرق) باعتماد المعادلة اآلتية:
الوقت المستغرق=الوقت بعد العممية(تشفير أو فك الشفرة) -الوقت قبل العممية(تشفير أو فك الشفرة).

 .6التطبيق العممي لمخوارزمية
ف ــي ىـــذا الج ــزء مـــن الفصـ ــل س ــوف نتطـ ــرق إل ــى عممي ــة تنفي ــذ البرن ــامف ال ــذي ت ــم تنفيـــذه باســـتخدام

لغة [5][2]Visual Basic 6.0ويمكن تتبع خطوات التنفيذ عن طريق المراحل اآلتية:

 .7الجزء التنفيذي لمبرنامج
عند تنفيذ البرنامف سوف تظير الشاشة اآلتية كما في الشكل ( )7والتي تحوي عمىجزئين:
االول :الجزء االعمى خاص بالتشفير مع حساب الوقت المستغرق لمتشفير .
الثاني :الجزء االسفل خاص بفك الشفرة مع حساب الوقت المستغرق لفك الشفرة.

انجزء االعهى
حساب الوقت المستغرق لمتشفير

انجزء االسفم
حساب الوقت المستغرق لفك الشفرة

الشكل ()7
نافذة بداية تنفيذ البرنامف
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عند النقر عمى ىذا االيقون تظير الشاشة كما في الشكل ( )8التي تطالب
المستخدم بتحديد الممف المطموب تشفيره

شكل ()8

نافذة تحديد الممف
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عند النقر عمى ىذا االيقون تبدأ عممية التشفير كما في الشكل ()9
والخاص بالجزء العموي.

الشكل ()9

نافذة عممية التشفير

11

عند النقر عمى ىذا االيقون تبدأ عممية فك الشفرة كما في الشكل

( )11والخاص بالجزء السفمي.

الشكل ()8-3
نافذة عممية فك الشفرة

الشكل()11

نافذة عممية فك الشفرة
يجب مالحظة الوقت المستغرق في عممية التشفير وفك الشفرة بأجزاء الثانية وكمـا واضـح عمـى شاشـة

التنفيذ (( )Time Consumingالشكل( ))11مع مالحظة إن المثال أعاله نفذ عمى نص ذات حجم صـغير
جداً لذلك فان الوقت المستغرق في التشفير وفك الشفرة يساوي صفر.
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مثال توضيحي آخر لموقت المستغرق في التشـفير وفـك الشـفرة ،حيـث أن الوقـت المسـتغرق فـي التشـفير 4ms

والوقت المستغرق في فك الشفرة  ، 9msنالحظ بان الوقت أصـبح أطـول فـي التشـفير وفـك الشـفرة وذلـك لكبـر
حجم النص المشفر كما في الشكل(. )11

الشكل ()11
نافذة حساب الوقت
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 .8نتائج تنفيذ البرنامج:
 مثال األول:

 محتويات الممف ) (Test.txtقبل عممية التشفير:
الصالة والسالم عمى سيدنا محمد

 محتويات الممف ) (Output.txtبعد عممية التشفير والتي تمثل القيم المقابمة لكل حرف:
661419

760865

751943

734204

700087

708949

706526

805492

651712

742737

718914

751138

724433

816768

920238

676841

675075

660690

729870

778714

716994

670931

664285

654780

759235

790856

649365

774103
757549



محتويات الممف ) (New.txtبعد عممية فك الشفرة:
الصالة والسالم عمى سيدنا محمد

 مثال الثاني:
 محتويات الممف ) (Test.txtقبل عممية التشفير:
Microsoft Corporation


محتويات الممف ) (Output.txtبعد عممية التشفير والتي تمثل القيم المقابمة لكل حرف:

232854

366492

316244

224732

350196

270831

229472

276161

277579

280570

171597

295496

229456

277980

282559

332726

347712

298337

317306

محتويات الممف ) (New.txtبعد عممية فك الشفرة:
Microsoft Corporation
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294848

304861

االستنتاجات
إن عممية التشفير باستخدام الشبكة العصبية(  )Hebbianتتضمن نوعاً من السرية العالية بسبب

كبر المفتاح نسبياً وذلك لكونو يمثل مصفوفة ثنائية ذات أبعاد بحجم النص .وان عممية فك الشفرة تتطمب
وجود (مصفوفة الوزن) التي تمثل مفتاح (فك الشفرة) .باإلضافة إلى أن حجم الممف الناتف من عممية

التشفير يكون اكبر من حجم الممف األصمي الن طبيعة البيانات الناتجة تكون أرقاماً حقيقية ( Floating
 .)Numberومن الميم أن نعرف إن الوقت المستغرق في عممية التشفير يكون (باالعتماد عمى عدد

الدورات ،)Number of iterationومتناسب بشكل طردي مع حجم النص باإلضافة إلى أن الوقت
المستغرق في عممية فك الشفرة يكون كبي ار وذلك بسبب عممية الحساب لمعكوس المصفوفة

 (Inversion).لقد تم التأكد من صحة النتائف في عممية فك الشفرة بنسبة (.)%111

التوصيات:
 .1استخدام شبكة تتكون أكثر من طبقة لممقارنة بين الوقت المستغرق في عممية التشفير وشبكة
( )Hebbianأحادية الطبقة.

 .2استخدام فكرة التشفير الكتمي ( )Block Cipherفي عممية تغذية مداخل الشبكة في حالة كون
الممف المشفر كبي اًر.

 .3القيام عمى توفير سرية عالية عمى (مصفوفة الوزن) الناتجة من عممية التشفير (مصفوفة المفاتيح).

 .4تطبيق فكرة التيجين في ) (Neuralوخاصة مع شبكة ( )Hebbianلمحصول عمى (Typical
) initial weightلمحصول عمى ( )Weightأمثل .وممكن أن نستغني عن معادلة (  ) Weightفي

شبكة) (Hebbianباستخدام الخوارزمية الجينية.

 .5إدخال عممية كبس لمصفوفة الوزن باستخدام أسموب الكبس بالشبكات العصبية (شبكة
 )Backprobagationلغرض تقميص حجم المصفوفة.

 .6استخدام شبكة تحتوي عمى دالة التحفيز ( ِ )Activation functionالن شبكة ( )Hebbianال
تحتوي عمى دالة التحفيز ( ِ.)Activation function
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