استخدام المصفوفات المتولدة من عنصر واحد مع المعادالت الخطية في تشفير الرسائل النصية
نزار خلف حسين 1و أكرم سالم محمد 2و صباح سلمان حمدي
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 1رئاسة الجامعة ،مركز الحاسبة والمعلومات ،جامعة تكريت ،تكريت ،جمهورية العراق
2

قسم الرياضيات ،كلية العلوم ،جامعة تكريت ،تكريت ،جمهورية العراق

الملخص:

تضمن هذا البحث طريقة تشفيير تعتمفع ىلفص مففيولة التشفيير السفرية )  (Secret encrypt metricsالتف تكفون متولفع مفن ىصففر واحفع وهفو تفاري إرسفا
الرسففالة حيففث يففتم التشففيير بواسففطة معاعلففة التشففيير )ميتففان التشففييرد حيففث دن هففذ المعاعلففة تعتمففع ىلفص مفففيولة التشففيير السفرية ومفففيولة الففص
الترتيفف( )تسلسف الحففرف لف الففص

د الففذا يمفلففح الحففرف لصحفف ىلففص صف

الففري و

مشففير ،كففذلد تضففمن البحففث تقففعيم معاعلففة لففد التشففيير التف تعتمففع ىلففص معاعلففة

التشيير.

المقدمة:
لف

جدول( :)1جدول األسكي

ف التطففور الحافف لف مجففا ا تفففا ت وارسففا الرسففائ كففان بففع

دن يفففاح( هففذا التطففور الحاف ف ل ف مجففا ا تفففا ت تطففو ار ل ف مجففا
حماي ففة ه ففذ ا تف ففا ت والرس ففائ م ففن المتطيل ففين ال ف ف ) Hakarsد  ،إ اص ففح
كلما حف تطفور لف مجفا امفن المعلومفات لاصفح عائمفا يففاحبح تطفور لف
الضففع دا ل ف مجففا التطي ف ممففا يجع ف مهمففة امففن المعلومففات س فوا كاصففت
اتف ففا ت دو رس ففائ صف ففية دو دي ففة ف ففي ة دخ ففر م ففن المعلوم ففات معرض ففة
للكش ف ففف م ف ففن المتطيل ف ففين لف ف ففار زم ف ففا التيكي ف ففر بأى ف ففعاع مص وم ف ففة حماي ف ففة
المعلومات من هكذا تطي  .ولذلد هر ىلم التشيير لحماية هفذ المعلومفات
والتشيير هو ىبار ىن تشيير الص

الفري للحفو ىلفص الكتابفة المشفير

] [4ورغففم دن الففعور المهففم الففذا لعبتففح تقصيففات التشففيير ل ف مص ومففات امففن
الحاس ففو( إ دن دعوات المسف ففتخعم لتشف ففيير بياص ففات الملف ففف دفف ففبحت متعبف ففة
وفقيلة وبصيس الوقت مكتفوبة وغير رفيصة ] . [ 1
 -1نظام أالسكيASCII:
إن ص ففام د سف ففك

هف ففو ص ففام يقف ففوم بتحوي ف ف دبجعي ففة السف ففياق التعبيف ففرا مف ففن

حففروف ورمففوز سففيطر إلففص قطفف( )Blockد وبطففو  7-bitوكلمففة ASCII
مش ففتقة م ففن العب ففار اآلتي ففة )

for

code

standard

American

information Interchangeد والت ف تعص ف الص ففام القياس ف األمريك ف
لتباع المعلومات ] [4حيث دصفح مفن األص مفة المسفتخعمة لف تحويف الرمفوز
والتصقيط ورموز السيطر إلص متتابعات من األرقام].[3
كففذلد صظحف لف جففعاو ا سففك الموجففوع لف المفففاعر اصففح ىلففص األغلفف(
يكون ىفعع ىصاففر دبجعيفة السفياق التعبيفرا

تزيفع ىفن 128وهفذا العفعع لفم

ي ففأت بف ففور ىشف فوائية وذل ففد دن  27= 127دا دن احتمالي ففة تك ففوين قطع ففة
مكوصف ففة مف ففن سف ففبعة رمف ففوز مف ففن  } 0 ، 1لقف ففط ه ف ف  128ولكف ففن احف ففع هف ففذ
ا حتما ت هو  0000000وهو ىعع يخلفو مفن الواحفع ولفذلد سيسفتفصص مفن
المجموع لتكون .127
ألصصففا ل ف هففذا البحففث اىتمففعصا ل ف تشففييرصا للصفففو

ىلففص مففا يقابلهففا مففن

رموز ل ص ام ا سك  ،وصعرج جعو درقام ا سك األت -:
وديضا يج( دن صشير وكما هو واض لف الجفعو )1د دن مص ومفة التشفيير
الت تعم لعيصا سوف تكون ىلص الل ة ا صكليزية لقط .

 -2مصفوفة منظومة التشفير
كلمففا كففان الففص

المشففير بعيففعا جففعا ىففن الففص

الف فري س فوا

كففان ذلففد

بالش ففك دم بف ففالمعصص لف ففان ذلف ففد يقف ففوا مص وم ففة التشف ففيير ويجعلهف ففا دمصف ففة مف ففن
المتطيل ففين  .لف ففذلد ولتعقيف ففع دو زيف ففاع عرجف ففة التعقيف ففع ىلف ففص المتطي ف ف اقترحصف ففا
مفيولة لك تستخعمها ل مص ومة التشفيير باإلضفالة إلفص مففيولة الفص
الفري .
 -1-2مصفوفة النص الصريح Metrics of Plain Text
وه مفيولة تتحعع تبعا للص
ىففن حففروف الففص
ال ففص

وحجم الص

ورمففوز ومففا يحتويففح الففص

حيفث دن ىصاففرها هف ىبفار
لمفففظ إذا كففان ىففعع مكوصففات

)ح ففروف ،رم ففوز ،تصق ففيطد هف ف  Kبحي ففث دن  Kى ففعع ف ففحي غي ففر

سفال( لففان حجفم المفففيولة سفيكون  n×nبحيففث دن  K = n×nولف حالففة
كون الععع الفحي K

يملد جذر فحي )ىعع فحي د لإصصا صأخفذ ىفعع

 L > Kبحي ففث دن  L = m×mولف ف ه ففذ الحال ففة س ففتصته ح ففروف ال ففص
عون دن تمف ففظ المفف ففيولة ولف ففذلد سف ففوف يكف ففون هصف ففاد اتيف ففاق بف ففين الط ف فرلين

المسففتقب د ىلففص دن تمفظ هففذ الي ارغففات بحفروف بحيففث يحففعع لكف
)المرسف  ،س
يففوم ل ف الشففهر حففرف معففين حسفف( الجففعو الشففهرا للي ارغففات حي فث يكففون

وىص ففعما صحس فف( ح ففروف ه ففذا ال ففص

جففعو متيففق ىليففح وسففوف صعتبففر إن الجففعو اآلت ف هففو الجففعو المطل ففو(

فففحي للعففعع  22وهففذا لإصصففا صأخففذ العففعع  25 > 22و  5×5 =25وىصففعها

وىلص شرط إن هذا الجعو سي ير ك شهر باتياق الطرلين
جدول ( :)2الجدول الشهري للفراغات

للو كان لعيصا الص

تكون مفيولة الفص

األت

Computer Cryptography:
لوج ففعصاها 22ولك ففن ل ففيس هص ففاد ج ففذر
 5× 5ىلفص لفر

الففري بحجفم

إن الفص

كفان

م ففن المق ففرر دن يرسف ف لف ف ي ففوم  2002/1/5لإصص ففا س ففوف صرم ففز لمفف ففيولة
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 -2-2المصفوفة السررية لمنظومرة التشرفير
of Encrypt System
بعع دن دىطيصفا مففيولة الفص الففري لإصصفا صحتفاج إلفص مففيولة التشفيير.
Secret Matrices

حجففم المفففيولة الت ف تسففتخعم يكففون ب فصيس حجففم مفففيولة الففص

الف فري

وتتول ففع م ففن ىصف ففر واح ففع لق ففط وه ففو ت ففاري إرس ففا الرس ففالة وسف فيكون رمزه ففا
 SEMوكم ف فا يأت -:


S 1,1
S 1,2  S 1,1  1 S 1,3  S 1,1  2  S 1, n   S 1,1  n  1


S 2,3  2S 1,3 
S 2, n   2S 1, n  
S 2,1  2S 1,1 S 2,2  2S 1,2

SEM  






 S n,1  nS1,1 S n,2  nS1,2
S n,3  nS1,3 
S n, n   nS1, n  




حي ففث دن الف ففف األو للمف ففيولة يتك ففون م ففن إض ففالة واح ففع إل ففص العصف ففر

يكون الصات ضمن الجعو )1د ،وهذا اإلج ار هو ألج دن يكون الصفات هفو

) S(1,1لتكففوين ) S(1,2واضففالة  2إلففص ) S(1,1لتكففوين ) S(1,3وهكففذا

احف ففع رمف ففوز ا سف ففك  ،دا إمف ففا حف ففرف دو رمف ففز دو تصقف ففيط ن هف ففذا سف ففوف

صف ف إلففص ) S(1,Nالففذا يتكففون مففن إضففالة ) (N-1إلففص ) S(1,1وبعففعها

يسففاىعصا ل ف ىمليففة لففد شففير هففذا الففص

ىصففعما صريففع ذلففد حيففث دن معاعلففة

صكففون الفففيوف األخففر حيففث يتكففون الفففف الفففاص بضففر( الفففف األو

مص ومة التشيير ميتان التشفيير ومعاعلفة لفد التشفيير تمفف ميتفان لفد الشفير

ل  2والفف الفالفث يتكفون مفن ضفر( الففف األو لف  3وهكفذا إلفص إن

حيففث اصففح ل ف السففابق كففان الميتففان صيسففح يسففتخعم للتشففيير وليففد الشففير كمففا

صف إلص الفف  nالذا يتكون من ضر( الفف األو ل n

دشار إلص ذلد  [2] Andrew Daumanوكما ل الشك )1د.

 -3-2معادلرة منظومرة التشرفير ومعادلرة فر التشرفير Equation of
Encryption System and Equation of Decryption
بع ف ففع إن دىطيص ف ففا مف ف ففيولت ال ف ففص الفف ف فري والتش ف ففيير لإصص ف ففا صعطف ف ف اآلن
المعاعلة التف مفن خظلهفا يفتم التشفيير والتف صرمفز لهفا بفالرمز  ESEوبعفعها
معاعلة لد التشيير والت صرمز لها بالرمز . DSE
 -4-2معادلة منظومة التشفير

إن المعاعلة الت سوف صقترحها ه معاعلة تأخذ ما يقاب الحفرف دو الرمفوز
دو التصقف فيط لف ف ال ففص

الفف فري لي ففتم معاملت ففح م فف( م ففا يقابل ففح لف ف مف ففيولة

مص وم ففة التش ففيير السف فرية  SEMم فف( ترتي فف( كف ف ح ففرف ورم ففز وتصق ففيط لف ف
الففص

الف فري وبحي ففث إن صففات المعاعل ففة يجفف( دن

يتج ففاوز ) 127د و

يق ف ىففن  1ولففذلد لإصصففا يجفف( دن صجع ف صففات المعاعلففة ) 127د Modلك ف

 -1سوف يكون الص

المشير.

الصات هو الص

 -1اصتهص.
 -4-4-2خوارزمية ف التشفير

 -1إبعد.

المشففير بشففك مفففيولة مربعففة بحيففث دن المفففيولة يجفف(

 -2صكتفف( الففص
دن تكون مربعة.

 -3صأخففذ المفففيولة المقابل فة لمفففيولة الففص

المشففير وهف المفففيولة الت ف

تك ففون ىصاف ففرها ىب ففار ى ففن دى ففعاع ىشف فرية وهف ف األى ففعاع المقابل ففة لح ففروف
الص

الفري وحس( ص ام ا سك .

 -4صكون مفيولة التشيير السرية.
 -5صستخعم معاعلة لد التشيير وذلد ليد شير الص
 -1صأخذ المفيولة المقابلة لمففيولة الفص

المشير.

الصفات ألن معاعلفة لفد التشفيير

سوف تصت مفيولة ليها دىعاع ىشرية.
 -2صكت( الص

الصفات وحسف( الترتيف(

الصات اىتماعا ىلص مففيولة الفص

وحس( المعصص ايضا.
-1سوف يكون الص

الشكل ( :)1منظومة تشفير
 -1-4-2معادلة منظومة التشفير ESE
AESE(i,j)=[APTM(i,j)+order
(PTM(i,j))+SEM(i,j)]mod127
حي ففث دن ) order(i,jه ففو تسلسف ف دو ترتي فف( الح ففرف دو الرم ففز دو التصق ففيط
ض ففمن ال ففص

الف ففري  .وان  APTMهف ف المف ففيولة التف ف تح ففوا ىل ففص

رموز ا سك الت تقاب رموز الص

الفري  .وسيأت شرحها حقا .

 -2-4-2معادلة ف التشفير DSE
)ADSE(i,j)=[(AESE(i,j)+127(order(ESE(i,j))+SEM(i,j))]mod 127
وحيففث دن  AESEتمف ف مفففيولة رمففوز ا سففك المقابلففة لمفففيولة الففص
المشففير  ESEوكففذلد [) order ]ESE(i,jهففو تسلسف الحففرف دو الرمففز دو
التصقيط ضمن الص

المشير.
س

 -1إبعد.
الففري بشفك مففيولة مربعفة بحيفث دن المففيولة يجف(

دن تكفون مربعفة دا دن ىفعع حفروف الفص

يجف( دن يكفون ىفعع  nلفح جفذر

فففحي وبعكسففح لأصصففا صختففار ىففعع  mبحيففث دن  mاكبففر دو يسففاوا  nودن
العففعع  mلففح جففذر فففحي ول ف هففذ الحالففة لأصصففا صمففظ الي ارغففات الباقيففة ل ف
المفيولة برمز متيق ىليح.
 -3صأخفذ المففيولة المقابلفة لمففيولة الفص

الففري وهف المففيولة التف

تك ففون ىصاف ففرها ىب ففار ى ففن دى ففعاع ىشف فرية وهف ف األى ففعاع المقابل ففة لح ففروف
الص

الفري وحس( ص ام ا سك .

 -4صكون مفيولة التشيير السرية.
 -5صستخعم معاعلة التشيير لتشيير الص

الص ففات ألن معاعل ففة التش ففيير

سوف تصت مفيولة ليها دىعاع ىشرية.
الصات اىتماعا ىلص مففيولة الفص

وصيف بين ك رمز ودخر بيراغ.

 -3مثال تطبيقي
إذا كان لعيصا الص اآلت :
Computer Cryptography:
للو حسبصا حروف ورمفوز وتصقفيط هفذا الفص

لوجفعصاها  22وكمفا دسفليصا لإصصفا

صحتاج دن يكون الععع الفحي لح جفذر ففحي وبمفا دن  22لفيس لهفا جفذر
فحي لإصصا صأخذ ىعع مفف  25= 5×5 , 25>22دا اصفح لفح جفذر ففحي
وله ففذا ل ففان مف ففيولة ال ففص

الفف فري س ففتكون بسف فعة  5×5وىل ففص ل ففر

دن

الرسالة سوف ترس لف  2002/1/1لاصفح وحسف( الجفعو ) 2د لفان البفاق
من المفيولة يمأل بالحرف . r
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بعففعها يففتم تولففع مفففيولة مص ومففة التشففيير الس فرية  SEMوبمففا دن اإلرسففا

الفري .

 -1صأخ ففذ المف ففيولة المقابل ففة لمف ففيولة ال ففص
 -2صكت( الص

-1اصتهص.

p

 -3-4-2خوارزمية التشفير
 -2صكت( الص

الصات هو الص

الفري .

الصفات وحسف( الترتيف(

يتم ل اليوم األو من الشهر لان المفيولة تكون كاآلت :

 E

 
ESE  SOH

 

 DC4

1 2 3 4
2 4 6 8

SEM  3 6 9 12
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الف فري ومففا يقابلهففا مففن مفففيولة رمففوز

115 115 120 127

112 1 49 87 
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Computer cryptography:
Computer
من ىملية

u
c 
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r 
-: هو

الفري

المشير والصات

AESE(1,1)=[APTM(1,1)+order
(PTM(1,1))+SEM(1,1)]mod127
=[67+1+1]=[69]mod 127 =69
AESE(1,2)=114,AESE(1,3)=115,
AESE(1,4)=120,AESE(1,5)=127
AESE(2,1)=126,AESE(2,2)=112,
AESE(2,3)=1, AESE (2,4)=49,
AESE(2,5)=87, AESE(3,1)=1,
AESE(3,2)=12 AESE,(3,3)=7, AESE(3,4)=17,
AESE(3,5)=14 AESE(4,1)=123,
AESE(4,2)=12, AESE(4,3)=127,
AESE(4,4)=20,AESE(4,5)=17,AESE(5,1)=20,AESE(5,2
)=90,AESE(5,3)=25,AESE(5,4)=31,AESE(5,5)=37,
 هESEوهكذا لأن مفيولة الص المشير

 E
S

P
 
ESE   SOH FF

 
FF

 DC4 Z

DEL

SOH
1
W 
BEL DC1 SO 

DEL DC1 DC1

EM
US
% 
S

X

 هAESE ومفيولة

 69
126

AESE   1

123
 20


115 115 120 127
112 1
5 87 
12 7 17 14 

12 127 20 17 
90 25 31 37 

: المشير يكون كاألت



المشير لان الص

ومن مفيولة الص

E s s x DEL
P SOH 1 W SOH FF BEL DC1 SO {
FF DEL DC1 DC1 DC4 Z EM US %
وبالتأكيع وكمفا هفو واضف لفان هفذا الفص هفو غيفر ميهفوم وليفح عرجفة تعقيفع
. ىالية جعا بحيث يفع( ىلص المتطي التعرف ىلص مقفع
المشففير ويجعلففح ل ف مفففيولة مربعففة
الص

 بعع دن تم تشيير الص-:مناقشة نتائج المثال التطبيقي

وتشيير بواسطة معاعلة

وبعففع دن دىطيصففا مفففيولة الففص

ا سك وكذلد مفيولة مص ومة التشيير السرية لإصصفا صطبفق معاعلفة التشفيير

DSE ا ن صطبق معاعلة لد التشيير
ADSE(i,j)=[(AESE(i,j)+127)-(order(ESE(i,j))+SEM(i,j)]
mod 127
ADSE(1,1)=[(AESE(1,1)+127)(order(ESE(1,1))+SEM(1,1)]]mod 127
=[(69+127)-(1+1)]mod 127
=[196-2]mod 127=194mod 127=67
وهكذا صجع البقية
ADSE(1,2)=[(115+127)-(2+2)]mod127 =238
mod127=111
=ADSE(1,3)=109,ADSE(1,4)=112,
ADSE(1,5)=117,ADSE(2,1)=118,
ADSE(2,2)=101,ADSE(2,3)=114,
ADSE(2,4)=32,ADSE(2,5)=67,
ADSE(3,1)=114,ADSE(3,2)121,
ADSE(3,3)=112,ADSE(3,4)=118,
ADSE(3,5)=111,ADSE(4,1)=103,
ADSE(4,2)=114,ADSE(4,3)=97,
ADSE(4,4)=112,ADSE(4,5)=104,
ADSE(5,1)=121,ADSE(5,2)=58,
ADSE(5,3)=114,ADSE(5,4)=114, ADSE(5,5)=114

 67
118

ADSE  114

103
121


5
10 
15 

20
25

 والذا يعتبر الصcryptography:

 ومظح ة الص،ESE مص ومة التشيير

بعففع ذلففد يأخففذ الطففرف الفففاص الففص

-: وبععها يأخذ المفيولة المقابلة لها برموز ا سك وه كاألت

SEM=[1 2 3 4 5;2 4 6 8 10;4 6 9 12 15;4 8 12 16 20;5 10
15 20 25];
AESE=APTM+A+SEM;
B=rem(AESE,127)
ف التشفير
A=[ 1 2 3 4 5;6 7 8 9 10;11 12 13 14 15;16 17 18 19
20;21 22 23 24 25];
AESE=[69 115 115 120 127;126 112 1 5 87;1 12 7 17
14;123 12 127 20 17;20 90 25 31 37];
SEM=[1 2 3 4 5;2 4 6 8 10;4 6 9 12 15;4 8 12 16 20;5 10
15 20 25];
ADSE=(AESE+127*ones(5))-(A+SEM);
C=rem(ADSE,127)

 يتبين لصا وبسهولة دن ىملية التشيير دمصة بحيث يمكن لد تلد،التشيير
المشير الص الص

 وكذلد سهولة ويسر ارجاع الص.الشير بسهولة
.DSE الفري بواسطة مص ومة لد التشيير
البرنامج

التشفير
A=[ 1 2 3 4 5;6 7 8 9 10;11 12 13 14 15;16 17 18 19
20;21 22 23 24 25];
APTM=[67 111 109 112 117;118 101 114 43 67; 114
121 112 118 111;103 114 97 112 104;121 58 114 114
114];
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Abstract:
This search includes a method of encryption relies on matrix secret encryption (Secret encrypt metrics) to be generated
by one element which is the date of sending the message that, where encryption is by equation encryption (encryption
key) is that the equation depend on the matrix of confidentiality and encryption matrix explicit text and arrangement (in
the sequence of trades text), which represents trades to get the encrypted text, as well as the research includes to present
equation decryption, which is also depend on the foregoing equation decryption .

