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     رقم الصفحة  عنوان المحور  التسلسل
      ١  برمجیات النظم  المحور االول ∗
      ٩  نظم المعلومات  المحور الثاني ∗
      ١٧  الذكاء االصطناعي  المحور الثالث ∗
      ٢٥ أمنیة الحاسوب  المحور الرابع ∗
      ٣٣ شبكات الحاسوب  المحور الخامس ∗
      ٤١ التعلیم االلكتروني  المحور السادس ∗
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Panoramic Image Construction Using Edge Pixels Connectivity 
  

Dr. Abdulameer A. Kareem                                           Dr. Rana F. Ghani 
Department of computer science - University of Technology 

  
Abstract 
Panorama means constructing of high resolution images with large field of view than that 
could be obtained with a single photograph. The basic idea is to capture frames of different 
parts of a scene and then fuse the data from these frames, to obtain a larger image that 
includes additional information without any feasible seam or distortion in the overlapped 
area. The data is acquired by a relative motion between the camera and the scene, so each 
frame captures different scene part. Panoramic image construction includes three stages: 
image registration, focus sensing for the registered images, and image fusion that stitch the 
images at the overlapping location. To find the location of overlapping among the original 
images, this work suggests using the probability of similarity which is obtained through 
XORing the edge pixels of the images to be stitched. The modified method is tested with 
different image examples and the result show that this approach is successful in panorama 
construction with less time than the panorama image construction using correlation 
coefficient method. 

  
  
  

  بناء الصور البنورامیة باستخدام الصلة بین نقاط الحواف للصورة
  

 :المستخلص
. تعني  البنوراما بناء صور ذات وضوحیة عالیة وبحقل رؤیا اكبر من تلك التي یمكن الحصول علیھا من صورة واحدة

للحصول على صورة " معا  Fuseألجزاء مختلفة من مشھد معین ودمجھا   framesالفكرة األساسیة ھي استحصال أطر 
یتم . واحدة كبیرة تحتوي على معلومات اضافیة ومن دون حصول اي تشوھات في مناطق األلتقاء لألطر المختلفة 

  .الحصول على البیانات الخام بتحریك الكامیرا أو المشھد بحیث یحتوي كل اطار على جزء من المشھد
، أستشعار الوضوح للصور  image registrationالصورة  تسجیل: یتم بناء الصور البانورامیة على ثالث مراحل 

ألیجاد موقع التداخل .الذي یتم من خالل لصق الصور عند مناطق التداخل  Image fusion المسجلة، ودمج الصور 
والتي نحصل علیھا من خالل    Probability of Similarityللصور المعالجة تم اقتراح استخدام احتمالیة التطابق 

تم اختبار الطریقة المقترحة على . للصورالمطلوب لصقھا Edge Pixelsعلى نقاط الحوف  XOR یق عملیة تطب
مجموعة من الصور واثبتت  النتائج ان الطریقة المقترحة لبناء الصور البانورامیة اسرع من بقیة الطرق التي تعتمد على 

 .مقاییس اخرى مثل معامل األرتباط
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A Comparative Study for Object Tracking Techniques with new Suggested Method 
 
 

Prof. Dr. Abdul Monem S. Rahma 
Assit. lecturer Noor Mushreq A.Al_shakarji 

Department of computer science  - University of Technology 
 
Abstract 
 
This paper presents several approaches for tracking methods and describes their capabilities 
and their drawback. This paper include traditional background subtraction, blocking test 
method, and the suggested approach for tracking  using haar  for Wavelet  based method. 
This comparison effective to select the best approaches from these several approaches to 
reach the reality and efficiency in object  tracking methods. 
 
 
 
 

 دراسة مقارنة لتقنیات  تتبع االجسام مع اقتراح طریقة جدیدة
 
 

 :المستخلص
ویقوم بایضاح امكانیات تلك الطرق  ،ھذا البحث یتضمن مقارنة للعدید من طرق تتبع االجسام ویقترح طریقة جدیدة

یتضمن البحث طرق الطرح من الخلفیة التقلیدیة،وطریقة اختبار القطع والطریقة . باالضافة الى العوائق المرتبطة بھا
من خالل مقارنة  تتم،) haar for Wavelet  based method(المقترحة للتتبع باستخدام تقنیات تحویل ھار للمویجة

  .   والطریقة المقترحة من اجل اختیار الطریقة المثلى للوصول الى المصداقیة والكفاءة في تتبع االجسامالطرق السابقة 
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Texture Classification using Mixed Transform 
  

 مروان ناصر،  ابو طالب  ھیثم ،ولید أمین الجوھر . د.أ
  

  

 
Abstract 
 
The automatic recognition of textures image has attracted the attention of many 
researchers. Their work in the area deals with both feature extraction and classification 
phases. 
In this paper the texture was passed through a mixed combination of several transforms, 
namely the FFT, Radon and multi-circular-let. Fast algorithm computation methods of these 
transforms are proposed and used. In the recognition phase the back propagation neural 
network was used. 
A database of ٤٠ textures is used during the system evaluation. Several tests were carried 
out to compare the performance of the new transform combination with other conventional 
transforms. It was shown that the new transform is outperforms the conventional ones. 
 

  
  
  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  جمهورية العراق
    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  الجامعة التكنولوجية
  وبقسم علوم الحاس

  ٢٠١٠ -باطش - ١١- ١٠                                                               المؤتمر العلمي االول لعلوم الحاسوب
  

٥ 
 

  
SAR Image Compression and Denoising Based on Double-Density Dual-Tree DWT 

 
Dr.Hadeel Nasrat Abdullah 
Salwa Adil Abd Al-Hameed  

Department of Electrical and Electronic Engineering, 
University of Technology  

  
Abstract: 
Synthetic Aperture Radar (SAR) image compression is very important in reducing the burden 
of data storage and transmission in relatively slow channels. SAR images are corrupted by 
multiplicative speckle noise which is stochastic and out-of-order and severely degrades image 
interpretation quality and affects further compressibility. 
In this paper, we explore a SAR image compression algorithm based on double-density dual-
tree discrete wavelet transform (DWT) and soft-thresholding, which firstly conducts speckle 
noise reduction by modified soft-thresholding, and then compresses the image using run 
length coded (RLC) algorithm. This despeckling method (DWT) was compared with the 
standard ٢-D wavelet and ٢-D double density DWT. 
 

  
ضغط  وتقلیل الضوضاء في صور الرادار ذو المنفذ التركیبي باالعتماد على تحویل المویجة المتقطعة ذا الكثافة 

  المزدوجة والھیكل المزدوج
  

 
  :مستخلصال

ان . ان ضغط صور الرادار ذو المنفذ التركیبي مھم جدا في تقلیل عبء خزن البیانات وارسالھا في القنوات البطیئة نسبیا
صور الرادار ذو المنفذ التركیبي تكون محملة بضوضاء البقعة المضاعفة والتي تكون خارجة عن طراز الصورة وتشوه 

 .اطیةنوعیة تمثیل الصورة وتؤثر على االنضغ
في ھذا البجث، نستعرض خوارزمیة لضغط صور الرادار ذو المنفذ التركیبي باالعتماد على تحویل المویجة المتقطعة ذات 

الذي َیجري تخفیَض ضوضاِء البقعة أوًال ِمن ِقبل . الكثافة المزدوجة والھیكلیة المزدوجة باالضافة الى استخدام العتبة اللینة
تمت مقارنة النتائج للطریقة المقترحة . ذلك َیْضغُط الصورة باستخدام خوارزمیة تشفیرالصورة عتبة لینة ُمَعدَّل، وبعد

  .بالطرق التقلیدیة
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Proposed Framework for Medical Image Processing 
 

Assist. Prof. Dr. Soukaena Hassan Hasheem 
Department of computer science  - University of Technology 

 
Abstract: 
Medical image processing is one of the most modern and important branch in image 
processing fields. Although there are many types of medical device give many variants types 
of medical image but still the obtained images need more and more processing to reach to 
optimized level to aid the surgeries to detect the infections, distortions, tumors and cancers in 
different human body organs. 
In this research, the proposed framework introduces designing and implementing of two 
proposals of medical images processing: First proposal deals with breast images obtained 
from mammography that to detect if there is any infections or distortions in each sides by 
using proposed comparing procedure and negative transformation and visualize the distortion 
area after the obtained measurements. Second proposal deals with brain images proposed to 
obtain by (MRI and NMI) and chest images proposed to obtain by (CT and PET) that to 
detect if there is a tumors in brain or cancer in chest by using sequence of modified image 
processing procedures begin with noise removal going to study the nature of image to detect 
one of two proposed image fusion techniques then visualize the fused image which display 
the tumors and cancers much more clearly. 

 
  

 :المستخلص
على الرغم من وجود تنوع في االجھزة الطبیة والتي ، یة من احدث واھم فروع علم معالجة الصورمعالجة الصور الطب

تقدم تنوع بالصور الطبیة لكن التزال ھذه الصور المستحصلة تحتاج الى الكثیر من المعالجة للوصول الى مستوى امثل 
  .اعضاء الجسم المختلفة لمساعدة االطباء الجراحین بتحدید االصابات والتشوھات والسرطانات في

المقترح االول یتعامل مع صور : في ھذا البحث اطار العمل المقترح یقدم تصمیم وتنفیذ لمقترحتین لمعالجة الصور الطبیة
وذلك لتحدید فیما اذا كان ھناك تضرر وتشوه بكال الجانبین للثدي من  mammographyالثدي المستحصلة من جھاز 

معالجة الصوریة المحورة الخاصة بمقارنة الصور والتحویل السلبي ثم عرض مساحة التشوه خالل استخدام اجراءات ال
 MRI)المقترح الثاني یتعامل صور الدماغ المستحصلة من الجھازین . بعد استحصال قیاسات ابعاد المنطقة المتضررة

and NMI)  وصور القفص الصدري المستحصلة من الجھازین(CT and PET) وجود السرطانات  وھذا لتحدید
الدماغیة وسرطانات القفص الصدري من خالل سلسلة من اجراءات المعالجة المحورة الخاصة بازالة الضوضاء ثم دراسة 
طبیعة الصور المستحصلة لتحدید استخدام احد تقنیات صھر الصور المقترحة ثم عرض الصورة المكونة من صھر 

  .طانات القفص الصدري او قفص الحوض بصورة اوضحالصور والتي ستعرض السرطانات الدماغیة وسر
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The effect of Tangent line in the edge detection for ٣D rendered images 
 

Dr. Luma Faik Jalil 
Department of Computer Science- University of Technology 

 
Abstract:  

This paper presents new approach in the edge detection of ٣D images (for non-photorealistic 
rendering). This new approach uses tangent line as new factor for edge detection (Tangent 
line as ٣D edge detector). New algorithm to detect edges on ٣D curved surface with results is 
presented. In the proposed technique, angles which are related to the tangent line and defined 
parts of surface are being compared with each other by using special criteria with predefined 
threshold. Depending on those calculated angles, the direction of surface becomes defined in 
small area, as result the edge can be detected. The size of the step of jumping between two 
defined areas and threshold value determine the accuracy of detecting edge. The algorithm is 
tested on curved-surface which on it the edges are hardly to detect. 

 
  
  
  
  
 

 تاثیر خط المماس في اكتشاف الحافة للصور الثالثیة االبعاد المعادة
 
 :المستخلص

ھذا .  non-photorealisticیقدم ھذا البحث اسلوب جدید في اكتشاف الحافة للصور ثالثیة االبعاد لالعادة من نوع 
الخوارزمیة ). ة ثالثي االبعادخط المماس ك كاشف حاف(االسلوب الجدید یستخدم خط المماس كعامل جدیدالكتشاف الحافة

في التقنیِة الُمقَتَرحِة، الزوایا التي َتتعّلُق بالَخطِّ المالمِس  .الجدیدة إلكِتشاف الحافاِت على السطِح المقوس بالَنتاِئِج ُمَقدَّمُة
إعِتماد على تلك . اوأجزاِء معرفة من السطِح ُیَقارناِن َمع بعضھم البعض بإستعمال معاییِر خاّصِة مع حافة معرفة مسبق

حجم خطوِة القفز بین . الزوایا الَمْحُسوبِة، ُیصبُح إّتجاَه السطِح ُمَعرَّفًا في المنطقِة الصغیرِة و كنتیجة الحافة ُیْمِكُن َأْن ُتكَتشَف
علیھ الحافات بالكاد َأْن إّن الخوارزمیَة ُمجّربُة على السطِح المقوس الذي . منطقتین ُمَعرَّفتیِن ُتقّرراِن دقَة إكِتشاف الحافِة

 .تكتشَف
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A METHOD OF CONTOUR POSITIONING OF IMAGES BASED ON THEIR MULTIRESOLUTION 
REPRESENTATION 

 
ODAY J. AL-FURAIJI١, VALERY K. KANAPELKO٢, VIKTAR YU. TSVIATKOU٣ 

 

Abstract: 
In this paper, a method of progressive contour positioning of two grayscale images on the 
basis of their multiresolution representation, is suggested. The method essence consists in 
using multi-level wavelet pyramid of approximated images of the positioned images and 
contour masks, which are formed on the basis of the modified Roberts filter in order to 
improve the speed and accuracy of the search of images overlapping region. The efficiency, 
of the method for positioning images with an overlapping region of about ٧٥% obtained as a 
result of horizontal camera shifting up to ٤٠ cm with a rotation up to ٥О , is presented. 
 
 
 
 

  :المستخلص
في ھذا البحث ، تم اقتراح طریقة لتحدید مواقع وضع صورتین ذات  التدرج الرمادي فوق بعضھما البعض كنتوریًا        

متعدد الدقة                                                   على أساس تمثیلھما ال) progressive contour positioning(وبشكل تدرجي 
) representation multiresolution. ( جوھر الطریقة یكمن في استخدام الھرم المویجي المتعدد المستویات للصور

والتي تم تشكیلھا وكذلك من األقنعة الكنتوریة ، ) الصور األصلیة(التي تم تقریبھا من الصور المراد وضعھما فوق بعض 
من أجل تحسین سرعة ودقة البحث عن ) modified Roberts filter(على أساس استخدام مرشح روبرتس المعدل 

لقد تم قیاس كفاءة الطریقة  لتحدید مواقع وضع الصور فوق بعضھا و بمساحة تداخل تبلغ حوالي . منطقة تداخل الصور
 .درجات ٥سم مع دوران بمقدار  ٤٠الكامیرا افقیًا بإزاحة تصل إلى ٪ والتي تم الحصول علیھا نتیجة لتزحیف  ٧٥
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Proposed an Algorithm to improve the Time of Cubic Bezier Curves  
  

Dr. A. M. J. Abdul-Hussen  
Department of computer science  - University of Technology 

  
  

Abstract 
This paper Proposes technique for controlling the time of generating the curve which is used 
in the design, by using Gallier modified cubic Bezier curve. 
The propose algorithm is based on the modified Bezier curve by using de Castejalu algorithm 
as a mathematical base to upgrade the suggested method, while preserving consistency of the 
curve with control point involved in the design of Bezier curve by varying the values of 
parameters. 
The suggested method shows a great flexibility at the time of the curve controlling area as it 
is shown in the results presented in the paper. 

  
  
  
  

  من الدرجة الثالثة   Bezierزمن تولید منحنیات تطویرأقتراح خوارزمیھ 
  
  

  :المستخلص
  

  لمنحني Gallier دام تطویرالبحث یقترح تقنیة  مطوره للسیطرة والتحكم  بزمن تولید المنحني المستخدم في التصمیم  بأستخ
Bezierمن الدرجة الثالثة.  

  مع أحتفاظ. كاساس ریاضي للتطویر Bezierفي تطویر منحني  de Castejaluالخوارزمیة المطورة اعتمدت على أسلوب 
  .لمعامالتا مقیتغییرمنخالل  Bezierمنحني  منحني التولید بتوافقھ مع نقاط التحكم  وجمیع میزاتھ أألساسیھ المدخلھ في تصمیم

  .التصمیم كما موضح في ألنتائج التي عرضھا البحث تولید اثبتت الطریقة المقترحة مرونة عالیة في مجال التحكم بزمن.
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Modify Frequent Item set Discovery in Huge Databases 
 

Ekhlas khalaf Gbashi 
Department of computer science  - University of Technology 

 
Abstract: 
This research concentrate on one particular aspect is to improve the efficiency of the 
association rules technique in data mining. In simple application, usually database include 
modest set of items so the operation of frequent itemsets extraction will be simple since it 
take mini time and mini space, but in most applications which have huge databases having 
large set of items, it is suggest to finding the frequent itemsets by depth search. In detail, that 
is done by found the largest frequent itemsets and then find all the sub frequent itemsets from 
it. This proposal aim to speed the process of finding frequent itemsets 
 
 
 

 :المستخلص
بیانات في التطبیقات البسیطة قواعد الیتوجھ البحث الى عملیة تحسین كفاءة تقنیة  القواعد المترابطھ في تعدین البیانات، 

تتضمن مجموعة معتدلة من الفقرات ولھذا عملیة استخراج مجامیع الفقرات المتذبذبھ تكون غیر مكلفة من ناحیة الوقت 
یقترح ایجاد ) قیم الخصائص(مع قواعد البیانات للتطبیقات العمالقة  التي تتضمن مجموعھ كبیره من  الفقرات والفضاء

ھذا یتم بالتفصیل من خالل ایجاد اكبر فقره متذبذبھ ثم ایجاد كل الفقرات .حث بالعمقمجامیع الفقرات المتذبذبھ من خالل الب
  .ھذا المقترح الذي تم بنائھ اعطى نتائج ایجابیھ أدت الى تسریع عملیة ایجاد الفقرات المتذبذبھ الكبیرة.المتذبذبھ الفرعیھ منھا
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١٢ 
 

A proposal Optimizes Video Retrieval 
  

Alaa A.H. Hashim 
Department of computer science  - University of Technology 

 
  

Abstract: 
The proposed system depend on idea of dividing a video film to sub-films then translate 
every sub-film to images that represent it, finding a master frame by implementing an 
optimization operation on these images, this master frame will contain most of the objects on 
that sub-film . 
Finally save the master frame on an array or file, this operation will speed up the retrieval 
operation and make it more efficient. 
 
 
 

  
  مقترح لتحسین أمثلیة استرجاع ألفیدیو

 
 :المستخلص

النظام المقترح یعتمد على أخذ فیلم وتحویلھ الى مقاطع ومن ثم تحویل كل مقطع الى مجموعة صور تمثل ذلك المقطع ثم 
 حیث انھا تحتوي على) master frame(استخراج الصورة المثلى من بین مجموعة الصور للمقطع الواحد والتي تسمى 

 .غلب االجسام في ھذا المقطع ویتم خزنھا على ھیئة متجھ مما یجعل عملیة االسترجاع أكثر كفاءة وسرعة أ
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١٣ 
 

Application for protection the data base 
 

May Sabree Mohammed 
 
Abstract: 
The data base systems are attacked by unauthorized person. So in this search 
produced a method to protect data base by using deferent  protect ion methods 
one of them by using cipher system with public  key which depends one privet 
key for encrypt ion data and secret key for data.  In this search try to  connect  
between (ElGamal) method and (RSA) method to get more efficient  Algorithm 
to protected data base this proposal method is depend on two privet  key to  
Encrypt ion and Decrypt ion the data base and will give more complexity 

 

  
  

  :المستخلص
من قبل االشخاص غیر المرخصین ما للھجوم  دائ معرضة  لبیانات  نظمة قواعد ا لذلك فان . ان ا

ظام التشفیر  م ن باستخدا مختلفة  طریقة حمایة  م  باستخدا بیانات  طریقة لحمایة قواعد ال یقدم  ھذا البحث 
ھا مفتاح السري ل لبیانات و ال مفتاح عام المعتمد على مفتاح خاص لتشفیر ا محاولة . مع  في ھذا البحث 

طریقتي  بین  ط  بیانات) ElGamal(مع ) RSA(للرب ل . العطاء خوارزمیة اكثر فعالیة لحمایة قاعدة ا
ستعطي تعقید اكثر والتي  بیانات  ل وفك تشفیر قاعدة ا سریین ل تشفیر    .ھذه الطریقة تعتمد على مفتاحین 
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ANTI WEB SITE DEFACEMENT SYSTEM (AWDS) 
 

Dr. Mazin S. Al-Hakeem 
Director of ICT Center, University of Technology. 

 
ABSTRACT: 
Network security controls (preventive controls) like firewall, VPN (Virtual Private Network), 
PKI (Public Key Infrastructure) and others are important tools to keep the web more secure, 
but they are not enough to ensure web site security. Therefore, the web environment must be 
viewed as a whole. 
In this paper, Anti Web site Defacement System (AWDS) is proposed and implement to 
detect any defacement attack (one of the most widely known Internet attacks) using multi-
checker, and recover the defaced web files without taking web into offline status. The AWDS 
has immunity to stop if any checker is not functioning (failed) for any reason, and its 
surveillance of its parts. The AWDS employs improve - Rabin’s fingerprint algorithm to 
guarantee the integrity of web pages. 
The AWDS complement the preventive controls as the next line of defense. Scheme has been 
applied to work in the Central Internet Service Station in University of Technology. 

 
 

  :المستخلص
وغیرھا ھي  PKIمثل جدران النار، الشبكات الخاصة االفتراضیة، ) المتحكمات الوقائیة(ان متحكمات امن الشبكات 

ادوات ھامة لجعل الشبكة اكثر امان، لكنھا لیست كافیة لجعل مواقع الویب امنة، وعلیھ فأن النظر الى البیئة الشبكیة یجب 
      .ان یكون بشكل اشمل

الذي یھدف الى اكتشاف ھجمات التشویھ ) AWDS(في ھذا البحث تم اقتراح وتنفیذ نظام مكافحة تشویھ مواقع االنترنت 
بأستخدام الفواحص المتعددة، واعادة اصالح ملفات مواقع ) احد اشھر انواع الھجمات التي تحدث على شبكة االنترنت(

المنفذ یمتلك المناعة ضد التوقف في حالھ فشل اي فاحص  AWDSظام ان ن .االنترنت المشوھھ دون توقف عمل الموقع
المنفذ یستخدم خوارزمیة  AWDSان نظام . من اداء وظیفتھ لحدوث اي سبب، وامتالك النظام خاصیة مراقبة اجزاءه

  .الُمحسنة لضمان سالمة صفحات مواقع االنترنت fingerprintرابین 
لوقائیة ویعمل كخط دفاع خلفھا، وقد طبق للعمل في محطة خدمة االنترنت المركزیة وان ھذا النظام ھو مكمل للمتحكمات ا

 .في الجامعة التكنولوجیة
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١٥ 
 

Proposal for secure mining process over multidimensional databases 
 

Eman Shaker 
Department of computer science  - University of Technology 

 
 
 
 
 
Abstract: 
Data mining is a process that uses a variety of data analysis tools to discover patterns and 
relationships that can be hidden among vast amount of data. This research propose to deal 
with encrypted multidimensional database to extract the association rules that by divide this 
database to two databases the first one for TIDs with the items and the second one for TIDs 
with dimensions. Encryption is to ensure the privacy of the original data for these 
dimensions. So since the input data introduced to mining algorithm is encrypted then the 
resulted association rules are encrypted that to ensure the privacy of the extracted knowledge. 
Then analyze the decrypted multidimensional database to return the predictions which 
improve the application depended on the introduced database. 
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Proposed Hybrid HMAC and Block cipher techniques for hiding secret message in 
cipher text 

 
M.sc  Bashar Saadoon Mahdi 

Department of computer science  - University of Technology 
 

Abstract 
Many  methods use cryptography to encrypt the secret message and then hide it in the cover  
.Rather than of this techniques we proposed a new techniques to hiding secret message in 
cipher text by using the hybrid from two techniques HMAC(Message Authentication Code) 
and block cipher method .the proposed system provide high security and un suspicious  from 
the attacker  because the secret message bits hiding in plain text before ciphering and then 
encrypted by block cipher method ,the selection of position bits depending on HMAC (that 
used one way hashing  function on an input message concatenate with secret key to return a 
fixed length hash value)then this stego-block become as input to block cipher like DES or 
IDEA(International Data Encryption Algorithm) then the receiver decryption the block and 
extract the hiding message from each block by HMAC. 
 
 
 

وتقنیات التشفیر المقطعي الخفاء  Hashingاستخدام تقنیة ھجینة من تقنیة اثبات الشرعیة باستخدام 
 الرسالة السریة داخل نص مشفر

 
 
 

 :المستخلص
على العكس من ھذه الطریقة ،كثیر من الطرق تھتم في تشفیر الرسالة السریة وبعد ذلك یتم اخفائھا باحدى طرق االخفاء

باخفاء الرسالة السریة وبعد ذلك یتم تشفیرھا وبطریقة جدیدة عن طریق استخدام طریقة ھجینة من اقوى  اقترحنا نظام یقوم
ان النظام المقترح یوفر سریة عالیة في اخفاء الرسالة وكذلك عدم اثارة الشكوك من .والتشفیر المقطعي  HMACالتقنیات 

ب یعود الى اخفاء البیانات الخاصة بالرسالة السریة داخل السب،قبل المھاجم على وجود رسالة سریة ضمن النص المشفر 
بحیث تتم عملیة االخفاء عن طریق عمیلة االختیار للمواقع التي یجب ،النص الصریح والذي سوف یكون مجرد غطاء 

ن والتي تكو  Hashingوالتي یقصد بھا دالة ذات اتجاه واحد باستخدام  تقنیة ( HMACاالضافة بھا عن طریق تقنیة 
الناتج من ھذه التقنیة ھو طول محدد من  البیانات والتي ، مدخالتھا ھي مقطع من النص الصریح مع مفتاح سري مشفر

یصبح كمدخل الى طریقة  Stego-blockومن ثم المقطع الذي یحتوي على المعلومات الخفیة)  Hash value)(تسمى 
بفك الشفرة ومن ثم استخراج الرسالة السریة من كل مقطع  ومن ثم المستلم یقوم. IDEAاو  DESالتشفیر المقطعي مثل 

 .HMACباستخدام تقنیة 
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Speech Recognition Using a Novel Three Dimensional Neural Network Structure 
  

  مة رزاق مسلماما                                                    ولید امین الجوھر.د.أ
  

Abstract 
In this paper, a fast and accurate structure for speech recognition is proposed. It uses an 
efficient architecture based on a three dimensional structure of neural network ensembles. 
The proposed three dimensional structure offers a supervised neural network ensemble by 
interleaving several neural network classifiers. Each of these neural networks is 
independently specialized in a natural sub region of the data space and can be implemented 
using different processes. The outputs of all classifiers are fed to another neural network to 
make the final decision automatically. The new structure overcomes the long vector problems 
that will be fed to the conventional neural networks in the case of multidimensional data. 
One advantage of this structure is its reduction of the total computation time for the training 
in comparison with the conventional neural networks. Another advantage is its higher 
accuracy results in comparison with the conventional structure. Also, it avoids the overall 
structure from falling into local minima. Finally, the homogeneous nature of the proposed 
structure makes it suitable for its implementation using programmable devices. 
Experimental results showed that the proposed neural network ensemble significantly 
improves the detection accuracy and avoids falling into local minimum, as well as less time 
in comparison with that needed for the conventional techniques. 
 

  تمییز الكالم باستخدام ھیكلیة حدیثة للشبكة العصبیة ثالثیة االبعاد
  :المستخلص

فھو یستخدم بنیة كفوءة على أساس ھیكلیة ثالثیة األبعاد من . دقیقة لتمییز الكالم یتضمن البحث اقتراح ھیكلیة سریعة و
  .تركیب الشبكة العصبیة

توفرھذه الھیكلیة الثالثیة األبعاد المقترحة تركیب خاص للشبكة العصبیة من خالل مداخلة عدة مصنفات من نوع 
قلة متخصصة في منطقة جزئیة من فضاء البیانات ویمكن كل واحدة من ھذه الشبكات العصبیة ھي مست .الشبكات العصبیة

اخراجات لجمیع المصنفین تغذي شبكة عصبیة أخرى التخاذ القرار و ھناك . تنفیذھا باستخدام وحدات معالجات مختلفة
حالة بیانات  الشبكات العصبیة التقلیدیة في الجدیدة تتغلب على مشاكل االدخال الطویل الذي یغذي الھیكلیة .النھائي تلقائیا
  .متعددة األبعاد

المیزة األخرى  .احدى میزات ھذه الھیكلیة ھي تقلیل الوقت اإلجمالي للتدریب بالمقارنة مع الشبكات العصبیة التقلیدیة
  .أیضا ، فإنھا تجنب الھیكل العام من الوقوع في الدنیا المحلیة . ھي الدقة العلیا في النتائج مقارنة مع الھیكلیة التقلیدیة

  .وأخیرا ، فإن الطبیعة المتجانسة من الھیكلیة المقترحة تجعلھا مناسبة لتنفیذھا باستخدام األجھزة القابلة للبرمجة
و أیضا تجنب الشبكة من ، دقة التمییز بشكل كبیر النتائج التجریبیة للتركیب المقترح للشبكة العصبیة على تحسین أظھرت

  بالمقارنة مع ما یوجد في التقنیات التقلیدیة ل الوقتالوقوع في الدنیا المحلیة، وكذلك تقل
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Proposal of Tabu DNA Computing Algorithm to Solve N-Queens Problem 
 

Assist. Prof. Dr.  Ahmed Tariq Sadiq 
Dr. Hasanen S. Abdullah 

Mohmed Natiq Fadhel 
Department of computer science  - University of Technology 

 
 

Abstract 
The N-Queens problem is considered as one of the hard problem to be solved. Many 
researches have been interested to solve it with different intelligent methods. This paper 
presents a new hybrid technique to solve N-Queen problem. The proposed method depends 
on DNA-computing and Tabu search algorithm. Tabu search uses as a tool to increase the 
performance of the system by reduce the run time and memory capacity as well as the 
number of the random generated states. The experimental results with proposed hybrid 
method gives the best results compare with classical DNA-computing. The proposed method 
gives all solutions with size ١١-by-١١ as maximum, and multi solutions with size ٢٠-by-٢٠ as 
maximum. The run time of the proposed system is les than the classical DNA-computing by 
٥٠% and the reduction in memory capacity is ٧٥%. 

  
 
 
  

  Queens-Nالمحرمة لحل مشكلة   DNAمقترح خوارزمیة حسابات الـ 
 

 :المستخلص
ف ي ھ ذا   . عدة بح وث تنناول ت ح ل الموض وع بمختل ف الط رق الذكی ة       . من المشاكل الصعبة الحل N-Queensتعد مشكلة  

ات الح امض الن ووي   الطریق ة المقترح ة تعتم د عل ى حس اب     . N-Queensالبحث سیتم تقدیم تقنیة مھجنة جدیدة لح ل مش كلة    
البحث المحرم یستخدم كأداة لزی ادة اداء النظ ام م ن خ الل تقلی ل وق ت التنفی ذ وس عة ال ذاكرة وبالت الي تقلی ل            . والبحث المحرم

نت ائج  . نتائج التجارب للنظام المقت رح اثبت ت انھ ا افض ل م ن حس ابات الح امض الن ووي التقلیدی ة         . الحاالت العشوائیة المولدة
. ٢٠*٢٠وعدة حلول لمصفوفة ح دھا االقص ى    ١١*١١رح اعطت كل الحلول الممكنة لمصفوفة حدھا االقصى النظام المقت

  %.٧٥وسعة الذاكرة أقل بنسبة % ٥٠وقت التنفیذ للنظام المقترح كان اقل من الخوارزمیة التقلیدیة بنسبة 
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An Enhanced AntNet Based on Backtracking Technique  

Assist. Prof. Dr. Ahmed Tariq Sadiq 
Dr.Ashty M. Aaref 

 

Abstract 
In this paper a new AntNet system based on backtracking technique will be presents. 

Backtracking played an important role in technologies of Artificial Intelligence and it is 
considered a backbone of most strategies in AI. The proposed AntNet gives a good result 
compare with classical one in especially with Ant Colony Optimization (ACO). The 
experimental results executed with several types os ant systems such as Ant System , ACO, 
Rank, Ellitist and MaxMin. The ACO with backtracking technique gives the best results 
compare with other methods. 

 

 

  شبكة النمل المحسنة باالعتماد على تقنیة االرتجاع
  :المستخلص

ي تقنیة االرتجاع لعبت دورًا مھمًا ف. في ھذا البحث سیتم تقدیم نظام شبكة النمل الجدید باالعتماد على تقنیة االرتجاع
شبكة النمل المقترحة أعطي نتائج جیدة . تكنولوجیا الذكاء االصطناعي وشكلت العمود الفقري للعدید من ستراتیجیاتھ

نتائج التجارب التي نفذت على . بالمقارنة مع االنواع التقلیدیة لھ خصوصًا مع النوع المسمى أمثلیة مستعمرات النمل
). أصغر-، أمثلیة مستعمرات النمل، رتبة النمل، نخبة النمل و طریقة أكبرنظام النمل(عدة أنواع من أنظمة النمل مثل 

 .نظام شبكات النمل من نوع أمثلیة مستعمرات النمل أعطى أفضل النتائج بالمقارنة مع االنواع االخرى
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Proposed Motion Planning Method Using Petri net T-invariants for Single 
Mobile Robot 

 
Dr. Alia K. Abdul Hassan                           MSc. Akbas A. Ali 

Department of computer science  - University of Technology 
 

Abstract 

In this work a proposed method for robot motion planning in two dimension static 
environment is presented. This method use cell decomposition principles and  Petri Net to 
find a collision free path. Positions and orientations of the robot form the set of places P. 
Each transition determines the movement of the robot between two places. Petri net T- 
invariants  find all free paths from start position to the goal position.  The proposed method is 
a complete and sound method. Complete since it guarantees to yield a collision free path if 
one exits. And sound since it guarantees that all its solutions are collision free. And through 
the work a proposed algorithm for T-invariant computation is used.    

 

 

 :المستخلص
في ھذا البحث  تم وضع  طریقة لتحدید مسار الحركة  لروبوت متحرك واحد ھذه الطریقة تعتمد أساسا على طریقة ھي   
تجزئة لتخطیط الحركة  لروبوت واحد سوف یتم تجزئة فضاء الحركة ثنائي إلى مجموعة من الخالیا ذات أشكال محددة 

التأشیر . للمواقع الحرة ھو نتیجة التجزئة للفضاء الحر) marking(یھا التأشیرلفضاء الحر باستخدام شبكات بتري والتي ف
لشبكات  T-invariants‘وباستخدام  . االبتدائي یحدد موقع الروبوت الحالي والتأشیر النھائي یحدد موقع الروبوت المراد 

. لتخطیط الحركة ھي طریق كاملة وقویةطریقة شبكات بتري . بتري یتم أیجاد طرق من أي موقع ابتدائي إلى موقع الھدف 
قویة ألنھا تضمن أن تكون كل الحلول التي تنتجھا ھي خالیة . كاملة ألنھا تضمن ان تنتج مسار خالي من التصادم إن وجد

طریقة شبكات بتري لتخطیط الحركة  تستطیع تخطیط الحركة لروبوت في محیط تنتشر فیھ عوائق المستطیلة . من التصادم
وخالل العمل تم حساب . وتولد طرق خالیة من التصادم ألن لیس لھا تماس مع أي عائق. او عوائق مختلفة األشكالالشكل  

 .باستخدام خوارزمیة مقترحة T-invariant‘ال
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English Text Summarization Using Statistical, Linguistics, Heuristics 
and Machine Learning Techniques 

 
Assist. Prof. Dr.  Ahmed Tariq Sadiq 

Enas Tariq Khuder 
Department of computer science - University of Technology 

Abstract 
This paper presents a good multiple techniques for English text summarization. The proposed 
system use statistical, heuristics, linguistics and machine learning techniques to summarize 
the text. Statistically, the proposed system uses the classical measures in the text 
summarization such as words frequency, cue frequency. Heuristically, the proposed system 
uses the title’s words, position of words…etc. Linguistically, the proposed system uses the 
natural languages processing tools such as part-of-speech, NP-chunk and n-grams. As a 
machine learning technique the proposed system uses association rules extraction to find the 
relational words in different documents. These four techniques executed on ٢٠ different 
documents to summarize (٤٠-٢٠)% of original document, the proposed system have ٩٦% as 
an acceptable ratio compare with reference human summary. 

  
 
 
  
  

  وتعلم الماكنة، تنقیبیة، لغویة، تلخیص النصوص االنكلیزیة باستخدام تقنیات احصائیة
  

  :المستخلص
، تنقیبیة، لغویة، النظام المقترح یستخدم تقنیات احصائیة. ھذا البحث یقدم تقنیات متعددة جیدة لتلخیص النصوص االنكلیزیة

تنقیبیا . تقلیدیة لتلخیص النص مثل تكرار الكلمة وتكرار النموذجاحصائیا النظام المقترح یستخدم مقاییس . وتعلم الماكنة
لغویا یستخدم النظام ادوات معالجة اللغات الطبیعیة مثل مقاطع . الخ.. یستخدم النظام كلمات العنوان وتاثیر موقع الكلمة

العالئقیة كتقنیة لتعلم الماكنة وذلك تم استخدام تقنیة استخالص القواعد . المقاطع االسمیة وعدد من المقاطع الحرفیة، الكالم
نص مختلف وبنسبة  ٢٠ھذه التقنیات االربعة تم تجربتھا على . الیجاد الكلمات ذات العالقة ببعضھا في عدة نصوص

وبعد مقارنة النص الملخص من قبل النظام المقترح بالنصوص ، من النص االصلي)% ٤٠-٢٠(تلخیص تراوحت بین 
 %.٩٦حصلنا على نسبة تشابھ قدرھا  الملخصة من قبل الخبراء
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data Modification Based on Monocular Optar Model 
 

*TAREQ.M. AL-JUBOORI  ،  **DR. VALERY K. KANAPELKA  ،  
***DR.  VIKTOR.YU. TSVIATKOU 

 
Abstract 
With the growing dimensions of video data transmitted and stored in computer networks, the 
actual problem is about their compact representation. To solve this problem, video 
compression is used by removing of inter-frame redundancy which is based either on the 
frame-differences or block motion compensation. These approaches are used in the methods 
Cinepak, MPEG-٢, MPEG-٤ and H.[٤-١] ٢٦٤. The effectiveness of these approaches is 
limited to predicting changes in the absence of video when the camera is moved, to 
implement the method, its required information of characteristics, installation conditions and 
parameters of moved camera. This information can be obtained from video surveillance (or 
monitoring) systems with multiple stationary video cameras installed, other than one or more 
moving cameras. In these cases, the prediction may change when you move the video camera 
or when switching between stationary cameras with overlapping fields reviewing known 
values of the angle of view, mounting height, angle and movement direction of the video 
camera. 
 
 
 

 التنبؤ بتغیرات المعلومات الفدیویة لكامیرا متحركة باالعتماد على القیاسات البصریة لمصدر واحد
  

  :المستخلص
لوحظ ان واحدة من اھم ، مع الزیادة الحاصلة في عملیات نقل وتخزین المعلومات الفدیویة في شبكات  الحاسبات واالنترنت

ولحل ھذه المشاكل فانھ ، )compact representation(ھا المضغوطة المعلومات بصورت المشاكل الفعلیة ھي تمثیل ھذه
المكررة في االطارات المتعاقبة ) redundancy(وذلك بأزالة المعلومات الزائدة ، ضغط الفیدیو من الممكن استخدام

)frames( ،ي حالة وتكون ھذه الطرق معتمدة باالساس على اما على الفرق الحسابي بین اطارین متعاقبین كما ف
)Cinepak ( او باستخدام طرق تعویض الوحدات)block motion compensation ( كمافي)MPEG-٢, MPEG-

٤ and H.أن فعالیة ھذه الطرق لضغط المعلومات تكون محدودة للتنببؤ بالتغییرات الفدیویة الحاصلة في سلسلة .)٢٦٤
مقترحة للتنبؤ بالتغییرات الفدیویة عند الحركة الحرة للكامیرا ان الطریقة ال.  مقاطع الفدیو في حالة كون الكامیرا متحركة

وھذه . یحاكي حركة الكامیرا) Monocular Optar Model(تعتمد باالساس على تصمیم مودیل بصري ذو مصدر واحد
التي في وتصنیف ھذه االجسام . الطریقة صممت باالعتماد على تفكیك االجسام عن الخلفیة في المقطع االصلي من الفدیو

ویتم وضع االجسام المستخلصة على . المقطع االصلي باالعتماد على المسافة بینھا وبین الكامرا تبعا للمودیل المقترح
ان محاكاة شكل الصورة الجدیدة الناتجة یوفر مقدارا جیدًا  .الخلفیات المتحركة تبعا للنموذج االصلي وتولید المقطع الجدید

 ١٠أن نسبة الخطأ في توقع التغییرات تقل بنسبة . یدیویة عند مقارنتھا بطرق ضغط الفیدیو التقلیدیةمن التنبؤ في البیانات الف
مرات بالمقارنة  ٥، وتصل الى ) Cinepak(مرات   بالمقارنة مع طریقة الضغط على أساس الفرق بین اإلطارات مثل 

 ).٢٦٤.and H ٤-MPEG ,٢-MPEG( مع طرق الضغط التي تستند على طرق تعویض الوحدات مثل 
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٢٤ 
 

Speed Control of dc motor based on hardware Neural Network 
 
 

قسم الھندسة الكھربائیة، كلیة الھندسة، أستاذ، باسل محمد سعید. د  
قسم ھندسة الحاسبات والمعلوماتیة، كلیة ھندسة االلكترونیات،مھندس، سنان محمد بشیر  

قسم ھندسة الحاسبات والمعلوماتیة، ندسة االلكترونیاتكلیة ھ، مدرس مساعد، رشا إلھام مجید  
 
 
Abstract: 
 LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) is gaining its popularity 
as a graphical programming language not only for data acquisition and measurement but also 
for designing intelligent controllers for real time control purpose. This paper describes about 
the intelligent controller designed and developed in LabVIEW for speed regulation of DC 
motor. Artificial Neural Network is developed to achieve accurate trajectory control of speed 
especially when DC drive and load dynamics are capturing by training the Artificial Neural 
Network. Experimental results are presented to demonstrate the effectiveness of this 
controller. 
 
 
 
 
 
 

 السیطرة على سرعة محرك التیار المستمر اعتمادا على ماكنة الشبكة العصبیة
  
  

  :المستخلص
LabVIEW  )المستخدمة كلغة برمجة رسومیة لیس لقیاس واكتساب البیانات فحسب ) بیئة اآلالت االفتراضیة المختبریة

صف المسیطرات الذكیة المصممة إن ھذا البحث ی. ولكن لتصمیم مسیطرات ذكیة لغرض السیطرة في الزمن الحقیقي
إن الشبكة العصبیة االصطناعیة . لغرض تنظیم سرعة محرك التیار المستمر LabVIEWوالمطورة باستخدام بیئة 

تم إیجاد . الُمطورة لتحقیق السیطرة الدقیقة على سرعة المحرك باستخدام تدریب الشبكة العصبیة على دینامیكیة الحمل
  .فعالیة المسیطر المصمم النتائج التجریبیة لبیان
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Improving the Diffie-Hellmen Key Exchange in E-Commerce By Using Truncated 
Polynomial 

 
Dr.Abd-Al Monem S. Rahma                                Abeer Tariq Maolood 

Department of computer science - University of Technology 
 
Abstract 
The classical or traditional cipher methods that can be used to protect the credit card 
information for the customers in the electronic banks or to protect the transfer lines of this 
information become easy to break and log in consequently with the improvement of the 
information technology and specially with the appearance of professional hackers in the 
fields of attack and break of the cipher systems  This paper presents a new idea for Diffie-
Hellman key exchange and connect it with truncated polynomial that used in modern cipher 
methods to create powerful cipher system through the Internet with guarantee for keeping the 
customer's data from stealing when the customer wants to do electronic shopping. 
 

  
  
 

ھیلمان لتبادل المفتاح في التجارة االلكترونیھ بواسطة استخدام القطع المتعدد - دیفيتطویر طریقة ال
  الحدود

  :المستخلص
أصبحت طرق التشفیر القدیمة او التقلیدیھ المستخدمة لحمایة معلومات البطاقة االئتمانیھ للزبائن في البنوك االلكترونیھ او 

فتح مع تطور تكنولوجیا المعلومات وخصوصا مع ظھور قراصنھ لحمایة خطوط نقل ھذه المعلومات سھلة الكسر وال
  محترفون ومتخصصون في مجاالت خرق وكسر الشفرات في أنظمة التشفیر

ھیلمان واعتمادھا مع متعددة الحدود المنقطعة المعتمدة في طرق -یعتمد بحثنا ھذا على تقنیة تبادل المفتاح لطریقة الدیفي
تشفیر قوي عبرشبكة األنترنت مع ضمان المحافظة على بیانات الزبون الراغب بالتسوق من التشفیر الحدیثة لتولید نظام 

  .السرقة
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Perceptible Image Steganography system with Turbo Code and Wavelet Based Fusion 
 

Assist. Prof. Refat Talib Hussein (Ph.D.)                               Awatif Ali Jafar (M.Sc.) 
Department of Electrical & Electronic Eng                           Department of Electrical Eng 

University of Technology                                                Al-Mustansiriya University 
 
Abstract: 
In this paper, the combination of wavelet based fusion and Turbo coding have proposed to 
provide secure, imperceptible and robust Image Steganography system. The proposed method 
employs the multi-resolution wavelet decomposition of the host image and parallel 
concatenation convolution code of the secret image. When the image undergoes the wavelet 
decomposition, its components are separated into bands of approximately equal bandwidth on 
the logarithmic scale much as the retina as the eye splits an image into several components. 
Therefore, the cover image is transformed into ٣rd levels DWT. Also, the turbo code was 
included in the system to improve its performance at low signal-to-noise ratio. The results 
obtained the bit error probability of the system is greatly decreases especially at SNR values 
exceed ٥ dB.  The improvement in BER about ٩.٥ dB when the cover image is transformed 
into ٣rd levels DWT instead of ٢nd levels DWT. The results also show that the coded system 
is more secure against attacks. 
 
 

 یدرِك بالتشفیِر النّفاِث والمویجة المبنیة على مبدء اإلنشطارنظام فن االختزاِل الصورِة الال
 
  

 :المستخلص
ھذه الورقِة تظمنت، التوافقیة بین المویجة المبنیة على مبدء االنشطار  وتشفیر نّفاث إقترحا لَتزوید نظاِم فن االختزاِل 

لیل المویجة المتعّدُد  لصورة المضّیَف ورمَز إلتواِء َتستخدُم الطریقُة الُمقَتَرحُة تح .الصورِة المتیِن والالیدرِك واآلمِن
عندما الصورة َتْمرُّ بتحلیل المویجة، مكّوناتھ منفصلة إلى حزم الموجِة المساویِة تقریبًا  .السلسلِة المتوازِي للصورِة السریِة

لذا، صورة الغطاَء ُتتحّوُل إلى   . ناتعلى الِمقیاِس اللوغاریتمِي على شدة شبكّیة العین كالعین ُتقّسُم صورة إلى ِعّدة مكّو
َحصلْت . الضوضاء الى النّفاث ُتضّمَن في النظاِم لَتحسین أداِئھ في اإلشارِة المنخفضِة لتشفیِرا. DWTالمستوى الثالث 

 BERسیَن في إّن التح. دیسیبَل ٥َتتجاوُز  SNRالَنتاِئُج على إحتماِل خطِأ بالنظاِم تناقصاُت كثیرًا خصوصًا عندم ِقَیِم 
تضھر . DWTبدًال ِمْن المستوى الثاني  DWTدیسیبَل عندما صورَة الغطاَء ُتتحّوُل إلى المستوى الثالث  ٩,٥حوالي 

  .الَنتاِئَج أیضًا بأّن النظاَم المشّفَر آمُن أكثُر ضّد الھجماِت
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Analysis and Detection Optimal Blocks for Hiding in Compressed Files 
 

Dr. Nidaa F. Hassan 
Ziad Imad Rasheed 

Abstract  
It is difficult problem to embed message directly in compressed file in a secure 

manner, without being corrupted. In this paper, a new method for hiding secret data in 
compressed file format is implemented. In this method, a primary analysis is estimated to 
detect blocks that are assigned as optimal host regions are applied. These analyses are applied 
to three types of compressed files (JPG, MP٣ and executable files). The detection of a block 
is optimal host or not is based on the compressed file is corrupted or not when blocks are 
replaced with secret data. The experimental results proved that JPG image compressed file is 
considered as a good cover among other compressed file from hiding rate estimation. 

 
 
 
 
 
 

 تحلیل وتعیین الكتل المثالیھ لالخفاء في الملفات المضغوطھ
 

 :المستخلص
تم ، في ھذا البحث . من المشاكل الصعبھ ھي أخفاء رسالھ مباشرة في ملف مضغوط بطریقة امنة دون تلف الملف 

لیھ قدرت  لتعیین في ھذه الطریقھ ،  تحلیالت  أو.  تنفیذ طریقة جدیدة ألخفاء بیانات سریھ في الملف مضغوط الھیئھ
ھذه التحلیالت تم تطبیقھا على ثالثة انواع من الملفات  . الكتل التي یتم اعتبارھاه مناطق مثالیھ المضیف 

ان تعیین الكتل سواء كانت المثالیھ تم باالعتماد على تلف الملف ).  executable fileو   JPG   MP٣,(المضغوطھ
)  JPG(ان النتائج التجربیھ اثبتت ان ملف الصورة . كتل بالبیانات السریھ المضغوط ام ال عندما یتم تبدیل ھذه ال

  .المضغوط ھو الملف االمثل نسبة الى باقي الملفات من تقدیر نسبة االخفاء 
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Video Watermarking Scheme based on Scene Change Detection 
 

M. SC. Musaab R. Abdulrazzaq 
B. SC. Dina R. Abdulrazzaq 

 
University of Al-Musstansyria / Collage of science / Computer department 

 
 
Abstract 
A new digital video watermarking scheme based on detection of different shots from the 
video for embedding identical watermark to the similar frames and dissimilar watermarks 
into the frames after dividing it into sub-watermarks was proposed in this paper  Visual 
cryptography is included in the proposed scheme for encryption of the watermark and for 
better security. Experimental results show that the proposed method is more robust to 
withstand than non-scene change detection method on frame averaging, frame dropping, 
frame swapping, sharpening, lightening, darkening, noising, and distortion. 
 
 
 
 
 

  :المستخلص
فلم فدیوي، حیث یتم تجزئة الفلم الفدیوي الى مجموعة من  في ھذا البحث تم اقتراح طریقة جدیدة الخفاء عالمة مائیة في

، وتجزئة العالمة المائیة الى مجموعة اجزاء، بحیث یتم اخفاء )المنظر یحتوي على مجموعة من االطر المتشابھ(المناظر 
یة التشفیر المرئي ولزیادة امنیة الخوارزمیة تم استخدام خوارزم. نفس الجزء من العالمة المائیة في اطر المنظر الواحد

اظھرت النتائج العملیة لھذه الطریقة مقاومتھا الكبیرة للكثیر من التغیرات التي تحدث على الفلم . لتشفیر العالمة المائیة
وذلك الن العالمة المائیة ) الغاء بعض االطر، تبدیل االطر، زیادة الحدة،  تفتیح، تغمیق، الضوضاء، التشویھ(الفدیوي 

 مد على معدل العالمات المائیة الموجودة ضمن المنظر الواحدالمستعادة تعت
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New Approach for Modifying DES Algorithm  By Using Multiple Keys 
 

Dr. Rehab F. Hassan                                                 Dr. Alaa Khadem 
Department of computer science  - University of Technology 

 
 

Abstract 
In this paper, cellular automata (CAs) are used to design a symmetric key 

cryptography system based on DES algorithm, CAs are applied to generate a pseudo-random 
numbers sequence (PNS) which is used during the encryption process. The quality of PNSs 
highly depends on the set of applied CA rules. This paper introduces a new method to 
enhance the performance of the Data Encryption Standard (DES) Algorithm. This is done by 
building a new structure for the ١٦ rounds in the original algorithm. This structure makes use 
of multiple secrete keys working on ١٣٢ block size. The principle of Cellular Automata (CA) 
is used to generate these multiple keys in a simple and effective way. The proposed method 
provides high quality encryption, and the system is very resistant to attempts of breaking the 
cryptography key. 

 
 

 
 باستخدام المفاتیح المتعددة  DESطریقة جدیدة لتحسین خوارزمیة التشفیر
 
  

 المستخلص:
لتولید  CAتم تطبیق . DESلتصمیم نظم تشفیر انسیابي اعتمادا على خوارزمیة  CAفي ھذا البحث تم استخدام مبدأ 

تم اقتراح . المستخدمة CAمد على قواعد كفاءة المفاتیح العشوائیة تعت. المفاتیح العشوائیة المستخدمة في عملیة التشفیر
ھذه الھیكلیة . طریقة جدیدة لتعزیز اداء الخوارزمیة وذلك ببناء ھیكلیة جدیدة للمقاطع الستة عشر التي تعتمدھا الخوارزمیة

  .١٣٢الجدیدة تعتمد على استخدام عدة مفاتیح سریة بدل المفتاح الواحد وتعمل على تشفیر كتلة بحجم 
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Modify Blowfish Algorithm by increase the randomness for S-BOXES 

Assist. Prof. Dr. Hala Bahjat Abdul wahab 

Lec. Dalia Nabeel Kamal 

Department of computer science-University of Technology  
  

Abstract 
  Blowfish weak keys produce "bad" S-boxes, since Blowfish's S-boxes are key-dependent. 
There is a chosen plaintext attack against a reduced-round variant of Blowfish that is made 
easier by the use of weak keys. In this paper proposed new algorithm to increase the robust of 
blowfish algorithm and solve the weakness of sub key problem by generate strong a 
cryptographic randomness keys( (independent keys) and used in Blowfish's S-boxes stages. 
The proposed algorithm helps to reduce time executions for the algorithm and  appropriated 
for application in which the secret key changes frequently by using randomness digital image 
that have very big  randomness keys space feature . 

  
 
 
 
  

 boxes-Sمن خالل زیادة عشوائیة  Blowfishخوارزمیة  تحسین

  :المستخلص

سیئة طالما  ھذه المفاتیح تحوي على مقدار  S-boxes تولد مفاتیح ضعیفھ ممایقود الى تولید   Blowfishخوارزمیة    
.  النص الصریح للمھاجمھ بطریقة أختیار  مما تعمل على مساعدة المھاجم في مھاجمة ھذه الخوارزمیة، كبیر من االرتباط

من خالل حل مشكلة المفاتیح الضعیفة  عن   Blowfishالبحث  یطرح خوارزمیة  جدیده تعمل على تحسین خوارزمیة 
واستخدامھا كبدیل عن ، ) تقلیص درجة االرتباط بین المفاتیح (طریق االعتماد على مفاتیح ذات درجھ عالیھ من العشوائیة 

و كذلك الخوارزمیة المقترحھ ساعدت في تقلیل من وقت التنفیذ العالي    S-boxesالعالي في المفاتیح ذات االرتباط
للخوارزمیة وجعلھا اكثر مرونھ وامكانیة استخدامھا في التطبیقات التي تتطلب تغییر المفتاح السري بشكل متواصل وذلك 

ن خالل االعتماد على تولید صور رقیمة ذات عشوائیة بسبب كبر  عدد المفاتیح العشوائیة التي توفرھا الطریقة المقترحھ م
  .عالیھ وباحجام مختلفة
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Analysis Study And Application for Steganography in Digital Images  To Reached to  

Best Method for Data Hiding 

Ikhlas F.Nassir                                     Nassrin N. Abdul Alwaheed 

Department of computer science-University of Technology  
Abstract: 
Steganography is one important technique for security branches because of more applications 
would be needed for communication and different living security. This paper present 
different methods for hiding image in image such as  (third bit method, red color only 
method, middle quarter method, and edge points method) and  present a study that explain  
the best method for data hiding according  to the  popular tests on digital images that help to 
reach the best method for data hiding. The results of this study  show that steganography in 
image using edge point's method is the best method for hiding  because  the values of mean 
squared error(MSE) are lowest compared with other methods and the values of signal to noise 
ratio(SNR) are highest this mean that the hiding with edge point gives lowest distortion and 
are not noticed   . 
 

 
 
 
 

 دراسھ تحلیلیھ وتطبیقیھ  لطرق االخفاء في الصور الرقمیھ  للوصول ألفضل طریقة  الخفاء البیانات
  

  :المستخلص
االخفاء ھو احد الفروع االمنیة المھمة بسبب وجود عدة تطبیقات نحتاجھا في االتصاالت وتطبیقات مختلفة في امنیة الحیاة 

طریقة االخفاء باللون االحمر ، طریقة االخفاء بالبت الثالث(ورة ومنھا ھذا البحث یقدم طرق مختلفة الخفاء صورة بص. 
وكذلك تقدم دراسة تعریفیة الفضل ) وطریق االخفاء بنقاط حدود الصورة ، طریقة االخفاء بالربع الوسطي للصورة ، فقط 

سة تبین بان االخفاء بنقاط حدود نتائج ھذه الدرا. طریقة اخفاء باالعتماد على االختبارات التي تجري على الصورةالرقمیة
ھي االعلى وھذا یعني ان االخفاء   (SNR)ھي االقل مقارنة مع بقیة الطرق وقیم ) (MSEالصورة ھي االفضل بسبب قیم 

   .بقیم حدود الصورة تعطي تشویھ اقل وقد یكون غیر ملحوظ 
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Securing Sensitive Messages over Mobile Ad Hoc Networking   
 

Prof. Dr. Hilal Hadi Saleh 
Department of computer science - University of Technology 

 
 

Abstract: 
An Ad-hoc network is a self-configuration network of wireless links connections mobile 
nodes. These nodes may be routers and/or hosts. The mobile nodes communications directly 
with each other and without the aid of access points, and therefore have no fixed 
infrastructure. Security is of major concern in Ad Hoc networks. Achieving security in Ad-
hoc networks is challenging due to vulnerable wireless links hostel environment, comparative 
algorithms .lack of a clear line of defense and dynamic topology. 
 
The proposed scheme aims to provide further protection to secret messages from being 
compromised when they are delivered across the insecure network.  That is done by a 
proposed to dell with the secure sent message and using AES,RSA and ECC encryption 
algorithms after modifying them to be suitable with mobile Ad-hoc network. 
 
 
 
 

  :المستخلص
ھذه العقد ربما تكون ،الشبكات ذات االغراض الخاصة ھي شبكات ذات تركیب ذاتیة لموصالت السلكیة لربط العقد الجوالة

 .العقد الجوالة ترتبط مباشرة مع بعضھا بدون مساعدة نقاط ولوج ولذلك ال تمتلك بنیة تحتیة ثابتة. موجھات او مضیفات
  

وھي تحدي كبیر لكون االتصاالت الالسلكیة عرضة االمنیة ھي االعتبار االكبر في الشبكات ذات االغراض الخاصة 
 .للھجوم وذات بیئة عدائیة وخوارزمیات متعددة وعجز في الخطوط الواضحة للدفاع والتركیب المتغیر

  
عرضھا الى السرقة والتدمیر والتحویر عند مرورھا القاعدة المقترحة تھدف الى توفیر حمایة اكثر للرسائل السریة لعدم ت

(  ھذا ینجز من خالل بروتوكول للتعامل مع الرسالة السریة المرسلة واستخدام خوارزمیات.عبر الشبكات الغیر آمنة 
AES&RSA  &  ECC  (بعد تحویرھا لتكون مالئمة مع شبكات االغراض الخاصة الجوالة.  
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Advanced Mobile Wireless Networking Security 
Isra'a Abdul-Ameer 

Department of computer science - University of Technology 
 
Abstract 
Cellular technology is constantly evolving, supporting broadband, Packet-based transmission 
data and providing always-on connectivity to phones and other wireless communications. 
Therefore, all the security threats such as eavesdropping, tampering, and impersonation that 
are familiar with in the Internet, invade the cellular wireless networks as well, and translate 
into risks for commercial transactions, corporate data and personal information. 
This research aims to improving mobile networking security that is done by the following: 
Suggest a proposed system to secure the communication links over mobile networking via 
internet. The proposed system will contain the following points: First Previously to 
communicate mobile phone to internet there were three basic methods used they are WAP, I-
Mode and J٢ME/MIDP, here the suggestion for communication will be only java applets. 
Second Since most of used mobile phone suffer from many limitation will suggest secure 
system depend on high level of mathematics which make the time and space very efficient. 
Third The components of the proposed suggestion will depend on java applets, SHA١ and 
Exponential Cipher. 
 

  
 :لمستخلصا

تتطور تقنیة الھاتف الجوَّاِل الخلویة بصورة مستمرة،  موفرة إرسال بیانات على نطاق واسع ونقل حزم البیانات واتصال 
لذلك كل التھدیدات األمنیة المألوفة في االنترنت كالتصنت والَعَبث، والتقلید أخذت . الھاتف باالتصاالت الالسلكیة األخرى

  .الخلویِة أیضًا، محولة المخاطر للصفقات التجاریة وتضارب أسھم الشركات والمعلومات الشخصیة َتْغزو شبكاَت الالسلكي
اقتراح نظام آمن لالتصال بشبكة الجوال عن طریق :  ُیھّدُف ھذا البحِث إلى تحسین أمِن شبكات الجوال،الذي یتم من خالل

و  I-Modeو   WAPة طرق التصال الجوال باالنترنت ھي ھناك ثالث أوال: وھذا یتم عن طریق النقاط التالیة. االنترنت
J٢ME/MIDP غالبا الھاتف الجوَّاِل   ثانیا. ، ھنا االقتراح َسَیُكوُن فقط لالتصال عن طریق برامج الجافا المحدودَة

اضیات الذي َیْجعُل كال من المستعمِل َیعاني ِمْن العدید ِمْن المحددات،ِ  َسَنقترُح نظاَم آمَن َیعتمُد على مستوى عالِي من الری
 SHA١مكّونات االقتراح َسَتعتمُد على برامج جافا المحدودِة، الدالة الوحیدة  ثالثا. الوقت وحجم الذاكرة كفوئین جدًا

  والتشفیر االسي
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Improving DSR Protocol for Multi-hop Wireless Ad Hoc Networks 

 
Prof. Dr. Hilal H. Saleh                         Msc. Reem Jafar Ismail 

Department of computer science - University of Technology 
 

Abstract 
Ad hoc networks are dynamic networks that consist of mobile nodes without the assistance of 
base stations. Ad hoc routing protocols can be classified mainly into proactive routing 
protocols and reactive routing protocols. The DSR (Dynamic Source Routing) protocol is a 
reactive routing protocol used in multi hop wireless ad hoc networks that implements two 
important mechanisms: Route Discovery and Route Maintenance. In order to reduce the 
flooding storm in route discovery phase in DSR routing protocol we use the signal strength 
metric for the neighbors nodes in the network as an indicator for partially flooding in multi-
hop wireless ad hoc network. The simulation shows that the DSR has more routing overhead 
and network load as compared to the proposed one. 
 

 
 
 

  للشبكة الھالمیة الالسلكیة المتعددة الوصول DSRتطویر خوارزمیة 
 

 :المستخلص
. لشبكة بدون وجود محطة ثابتھ لھاتعرف الشبكة الھالمیة بانھا مجموعة من الحاسبات المتنقلة أو المتحركة داخل ا

 reactive و  proactive routing protocols   :یمكن تصنیف خوارزمیات الشبكة الھالمیة الى نوعین رئیسین ھما
routing protocols . تعتبر خوارزمیةDSR (Dynamic Source Routing)  على انھا من خوارزمیاتreactive 
routing protocol الشبكة الھالمیة الالسلكیة المتعددة الوصول التي تستخدم تقنیتین ھما المستخدمھ في: Route 

Discovery  و Route Maintenance . من أجل تقلیل كمیة االرسال المستخدمة في مرحلةroute discovery  في
جزئي في الشبكة تم استخدام قوة االشارة للحاسبات المتجاوره في الشبكة كمقیاس الختیار ارسال  DSR خوارزمیة

من التطبیق التجریبي للخوارزمیة المقترحھ وجد انھا تقلل من كمیة االرسال . الھالمیة الالسلكیة المتعدده الوصول
  .DSR والحمل المستخدم في الشبكة عند عملیة االرسال مقارنة مع خوارزمیة 
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A modified method for parallel processing based on computer networks 
 

Dr. Shant K. Avakian 
Department of Computer Science/ University Of Technology 

 
 
 
Abstract 
Some applications (problems) takes long processing time to accomplish their work using 
available personal computers and to reduce this processing time the computer architecture has 
been developed into parallel computer architecture which is very costly and may be the 
possible solution. 
This research introduces a proposal to use computer networks as an alternative to parallel 
architecture to increase processing power and reduce processing time and cost. This research 
proposes to implement parallel processing algorithm and good results have been gained. 
 
 
 
 
 
 

 تطویر طریقة للمعالجة المتوازیة المستندة على شبكات الحاسبات
 

  :المستخلص
بحاجة الى معالجة حاسوبیة لفترة زمنیة طویلة بواسطة الحاسبات المتوفرة ) المشاكل(قد تكون بعض التطبیقات        

، والختصار الفترة الزمنیة للمعالجة تم تطویر المعماریة المتوازیة للحاسبات لتقدیم الحل باختصار الزمن )الشخصیة(
دیل عن المعماریة المتوازیة لزیادة قوة نقترح في ھذا البحث ان تكون الشبكة الحاسوبیة ب. والتي كانت ذات كلف عالیة

تم تنفیذ العمل باقتراح ). عن الحاسبات ذات المعماریة المتوازیة(المعالجة للحاسبة المفردة وتقلیل وقت المعالجة والكلفة 
 .لتوازي وتم الحصول على نتائج جیدةاتطبیق خوارزمیة 
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A Use of Ridgelet Transform as a Speech Scrambling Means 
 
                       Dr. Hana'a M. Salman                                            Layla Hattim Abood 

Department of Control Engineering & Information System - University of Technology 
 

Abstract 
The security and privacy of speech is a demanded need in any real time voice 

communication systems, consequently many techniques for speech encryption are presented 
in either digital or analog implemented, time domain or frequency domain, in one or two 
dimensional, also a combination of techniques are used. This paper presents a novel ٣D-
speech scrambling system, implemented by apply the Ridgelet Transform over the 
coefficients result from ٢D-wavelet transforms in ٣D. The proposed scrambling system 
consists of three main branches: sender, receiver and noisy channel.  

The subjective and objective tests were accomplished to investigate the residual 
intelligibility, which is found very low and the recovered speech quality, which is found 
identical under different channel conditions, with intangible time of delay and invulnerable to 
descrambling speech process.  These results depict that the novel usign technique is a 
promising way for speech scrambling, to guarantee the security and privacy of speech 
communication systems. 
 
 
 
 
 
 
 

  :المستخلص
ى السریة والخصوصیة فیما یخص االتصاالت في الزمن الحقیقي بأستخدام الصوت ، ادت الى ظھور العدید ان الحاجة ال

في الوقت الحقیقي او الوقت الترددي، ذات بعد واحد او من التقنیات لتشفیر الصوت المتمثلة بالتمثیل المتقطع أو المستمر، 
للبعثرة الصوتیة الثالثیة االبعاد،من خالل التمثیل الثالثي البعد   ھذه المقالة تستعرض نظام جدید. ، او مركب منھا اثنین

ان النظام المقترح یتألف من المرسل، المستلم و . لتطبیق تحویل الرجلیت على معامالت الترددات الویفیة ذات البعد الثنائي
القدرة على تمیز الصوت اوصاحبھ لدراسة مدى الموضوعي تم تمثیلھا شخصي و وسائل التقییم ال. قناة ذات حاالت مختلفة

، حیث وجدت بأنھا قلیلة وكذلك مدى مطابقة الكالم المعاد انتاجھ لقناة ذات حاالت مختلفة، حیث انھ وجدت بأنھا مطابقا 
النتائج اظھرت ان الطریقة الجدیدة ھي واعدة فیما یخص الكالم . كلیا وكما وجد بانھ یأخذ وقت قلیل مع مناعھ ضد المتطفل

   .بعثر كوسیلة للمحافضة على خصوصیة و سریة انظمة االتصاالتالم
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٣٩ 
 

A Proposed Algorithm for Image Hiding Using ٣D Geometrical Object 
 
 

Assent. Lecturer.   Yasir M. Ismaeel 
Department of computer science - University of Technology 

  
 
 
 
Abstract: 
Information hiding is a means to conical and transmitting information using apparently 
innocent carrier without depiction any suspicions .The main goal of this paper is combining 
the computer graphics concepts with information hiding techniques in order to increase the 
capabilities of steganography techniques.  This paper produced a new data hiding algorithm 
for embedded data (text or image …etc) in a digital images by using generate a ٣D 
geometrical object and use Z coordinates from object as a secret locations for embedded 
process in multi-٢D digital images, i.e. there will be a number of ٢D images equal to the 
depth (in Z) of the object. In this paper used two shapes to implement the proposed 
algorithm: Helix and Cone. The shapes that select in this paper helps to study the results of 
embedded data rate in two different cases that will give accepted results. 
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٤٠ 
 

VHDL Implementation of an Improvement of Blowfish Encryption Algorithm 
 

Ashwaq T. Hashim , Serwan W. Jirjees    , Sussan S.  Ghazou 
Control and Systems Eng. Dept.,   University of Technology 

Abstract: 
 Sharable Content Object Reference Model (SCORM) is the most popular suite of technical 
standard among existing international standards for e-Learning; although it has been designed 
to provide accessibility, adaptability, interoperability, and reusability, it still suffers from lack 
of personalization, which may lead to  inappropriate learning experience; In other words, 
learner may suffer from distraction or restriction, when it comes to interact with large or 
restricted amounts of information respectively, resulting in reduced learning efficiency and 
performance. However, this can be avoided by providing personalized services. In this paper, 
we propose a personalized SCORM learning experience based on Partial Credit Model 
(PCM), which takes into account both the difficulty of learning activity and the learner's 
ability considering responses from individual learner's understanding and characteristics. 
Experimental results show that the proposed system can exactly provide the closer learning 
resource to the learner's ability, resulting in increased the learning efficiency and learning 
performance. 
 
 

 المطورة Blowfish لخوارزمیة التشفیر VHDLالتطبیق 
 

  
  :المستخلص

ذات " ھذا التصمیم المادي طبق على تشفیر كتلي جدیدا. التشفیر الكتلي ھذا البحث یستقصي التصمیم المادي لكفاءة تنفیذ
صمم  Blowfishبت  ٦٤ھذا التحسین التطویري لخوارزمیة . Blowfishمفتاح سري وھو تطویر لخوارزمیة التشفیر 

ترحة خفضت متطلبات إن الخوارزمیة المق.. لزیادة األمنیة وتحسین األداء) AES(لتلبیة متطلبات معیار التشفیر المتقدم 
 Blowfishبایت في خوارزمیة  ١٠٢٤بایت بدال من أربع صنادیق حجمھا  ٢٥٩الذاكرة باستخدام صندوق واحد حجمھ 

مناقشة العناوین للتصمیم المادي إن . مرة ١٦تكرر وظیفة بسیطة  Feistel فھي نوع شبكة . دون اإلخالل باألمن
  .VHDLلمادي المقترح نفذ باستخدام لغة إن الوصف او. التشفیر قد طبقت لخوارزمیة
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٤١ 
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Design a Prototype Fuzzy E-learning  Management System 
 

Dr. Muna Mohammad Al-Nayar* Ass. Lecturer Sarmad Fuad Yassen* Eng. Maryam A. Salih* 
University of Technology / Computer Engineering and Information Technology Department. 

 
Abstract: 
The rapid advances in communication and information technology not only accelerate the trend of 
human's life but also change people’s way of learning. People change careers and relocate several 
times throughout their live. The concept of   traditional education does not fit well with the new world 
of lifelong learning, in which the roles of instructor, students, and curriculum are changing. 
Technology, especially the Internet, offers new opportunities and provides new learning environments 
and channels. By taking advantage of these new communication and information technologies, 
education institutions are now better placed to deliver courses at a distance, reach students in many 
places and foster international collaboration. 
E-learning is a training operation that delivered by a computer that is designed to support individual 
learning. One of the most important aspects in e-learning systems is the learning management systems 
(LMS).  
Most recent LMS systems are suffering from absence of human touches (i.e. learner director, learner 
behavior adaptation, decision making, manipulating incomplete information etc). A common aspect of 
information passing through the different channels of learning systems is inaccurate or incomplete 
because of the ambiguity of information. 
This research tries to build a LMS behaves as a human that collect different information about the 
student and give a decision to redirect the student’s learning activity. The system studies the behavior 
of student during his tour in the system and collects incomplete information about him then gives a 
qualification decision to help him to modify his learning progress using Fuzzy logic to process the 
incomplete information. 
 

  :المستخلص
ن التقدم السریع في تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات، لْم یؤِد فقط الى تسریع وتیرة حیاة الناس وانما ادى ال ى تغیی ر انم اط تعلمھ م     إ

فالناس تتغیر مھنھم عدة مرات طوال الحیاة ولذا فان مفھوم التعلیم التقلیدي لم یعد مناسبًا مع عالم الیوم الذي یعتمد على ال تعلم  . ایضًا
  . مستمر طوال الحیاة، والذي تكون فیھ أدوار المعلم والطالب والمناھج الدراسیة متغیرة على الدوامال

وم ن خ الل االس تفادة م ن     . إن التكنولوجیا الحدیثة، وبخاصة اإلنترنت قد اتاحت فرص ًا جدی دة  ووف رت بیئ آت وقن وات جدی دة لل تعلم       
، فان المؤسسات التعلیمیة ھي اآلن في وضع أفضل لتنفیذ الدورات التدریبیة ع ن  تقنیات االتصاالت وتكنولوجیات المعلومات الحدیثة

  .بعد، والوصول إلى الطالب في العدید من األماكن البعیدة فضًال عن تعزیزالتعاون بینھم
إن واح دة م ن   . الف ردي  التعیلم اإللكتروني بانھ عملیة التدریب التي تجري بمساعدة جھاز الكمبیوتر من اجل دعم عملیة ال تعلم ُیعّرف 

  .)LMS(أھم الجوانب في أنظمة التعلیم اإللكتروني ھو نظام إدارة التعلم 
ف ي عملی ة إدارة   ) Human Touch(معظم أنظمة إدارة التعلم التي اوجدت مؤخرًا تعاني م ن غی اب م ا یع رف ب ـ اللمس ات البش ریة        

وأحد الجوان ب المش تركة للمعلوم ات الت ي     . رھا من المعلومات غیر مكتملةالمتعلم ، وسلوك المتعلم ، والتكیف ، واتخاذ القرار ، وغی
تمر عبر قنوات التعلم المختلفة ھ ي ع دم الدق ة ف ي المعلوم ات المت وافرة ف ي نظ م التعل یم او إكتمالھ ا بس بب ع دم وض وح المعلوم ات               

  .بالكامل
في عملیة إدارة التعلم م ن حی ث جم ع المعلوم ات المختلف ة      یحاكي تصرف االنسان ) LMS(ھذا البحث یحاول بناء نظام إدارة التعلم 

حیث یقوم النظام المقترح بدراسة نمط س لوك الطال ب خ الل جولت ھ ف ي      . حول الطالب وإعطاء القرارات المتعلقة بتوجیھ عملیة التعلم
ي قرارًا لتأھیل ھ ومس اعدتھ ف ي تع دیل     ثم یعط) والتي تكون ناقصة وغیر مكتملة(نظام التعلم االلكتروني، ویقوم بجمع المعلومات عنھ 

  . عملیة التعلم الخاصة بھ من اجل التقدم في العملیة التعلیمیة باستخدام منطق ضبابي لمعالجة المعلومات غبر المكتملة والناقصة
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٤٣ 
 

Design and Implementation of Headset Audio Stream Controller Interface to PC used for 
Assistive Listening System in Sound Fields. 

 
Dr. Ali Fawzi Najm Al-Shammari  

Dr. Moaid A. Fadhil  
Dr. Firas Mahdi Al-Salbi 

Computer engineer/Msc. Computer Networks 

 
Abstract 

 
Assistive Listing System (ALS) is the technology that carries and enhance voice signal to and from 
people       in sound fields  which are areas where audio needs to be amplified for people to hear 
better . 
Headsets  is good way to be used by people to listen for amplified voice signal,  
specially used in classrooms , voice labs and meeting rooms where each person wear it's headset so 
he can    hear and talk freely without any distortion  .In such case, it is essential for class co-
coordinator to control  
 voice stream, by supporting him with the ability to permit or deny someone or a group from 
listening or   talking. This is really, what proposed controller supposed to do. 
Proposed controller interfaced to Personal Computer using parallel port and driven by software 
which is implemented in Visual C ++language , Interface card and software are worked together to 
control audio   stream. Controlling rules are defined by predefined functions or by manually 
controlled by session         controller or teacher .System software has friendly interactive user 
interface that help session controller to control audio session easily. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  جمهورية العراق
    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  الجامعة التكنولوجية
  وبقسم علوم الحاس

  ٢٠١٠ -باطش - ١١- ١٠                                                               المؤتمر العلمي االول لعلوم الحاسوب
  

٤٤ 
 

Study of the possibility of applying E-Learning in the scientific departments of   colleges and institutes 
of Foundation of Technical Education 

الدكتور    السید           السیدة              
موفق یحیى عثمان                  نفارت ألیاس یوسف          فاتن حسن محمد صدیق القاضي          

أستاذ مساعد                                  أستاذ مساعد                        مدرس مساعد      
كركوك/ المعھد التقني -قسم أنظمة الحاسبات   

Abstract:   
 This research aims to study the possibility of applying the concept of E-learning in the scientific departments of 
technical colleges and  institutes that fall under the banner of the Foundation of Technical Education / Iraq, with the 
adoption questionnaire designed for this purpose and distributed to a random sample of faculty members in all 
technical colleges and  institutes. 
Through the analysis of data showed that the recovered (٨٥%) of respondents wished to adopt this method in technical 
education for the following reasons: 
     ١ - Development of technical education based on modern technologies and open communication 
          with the outside world.  
     ٢ - Solving problems arising from the momentum of the number of students  in  classrooms,  
          laboratories, workshops, seminars.  
     ٣ - Adoption of the central method in the preparation of curricula developed by specialists with  
          experience.  
The study also showed that (١٥%) of the sample is "unlikely in the application of this concept for the following 
reasons: 
    ١ - The refusal of some faculty changing pattern of education that they follow what is required is the 
           restoration of the adoption of the techniques  a modern training center to accommodate him.  
    ٢ - The refusal of some faculty to develop themselves, the adoption of new technologies because they  
          relied on a consistent pattern in the style teaching during the years of service.  
 
The study recommended the application of this system during the (٧-٥) years in all the scientific departments in 
technical colleges and institutes after the completion of the necessary requirements for the adoption of this concept for 
the modernization of teaching in technical education. 
 

  یئة التعلیم التقنيفي األقسام العلمیة لكلیات ومعاھد ھ  دراسة عن مدى إمكانیة تطبیق التعلیم األلكتروني
  المستخلص 

قني ة التعلیم التیھدف البحث إلى دراسة إمكانیة تطبیق مفھوم التعلیم االلكتروني في األقسام العلمیة للكلیات والمعاھد التقنیة المنضویة تحت رایة ھیئ      
.تقنیةالعراقیة، حیث تم اعتماد استبانھ صممت لھذا الغرض ووزعت على عینة عشوائیة من أعضاء  الھیئة التدریسیة في كافة المعاھد والكلیات ال  

  :من العینة یرغبون في اعتماد ھذا األسلوب في التعلیم التقني لألسباب أدناه% ) ٨٥( من خالل تحلیل البیانات المسترجعة ظھر بان 
.تطویر التعلیم التقني باالعتماد على التقنیات الحدیثة وفتح مجاالت التواصل مع العالم الخارجي - ١  
.حل المشاكل المترتبة عن الزخم الكبیر ألعداد الطلبة في القاعات والمختبرات والورش الدراسیة - ٢  
.ین من ذوي الخبرةاعتماد األسلوب المركزي في إعداد المناھج المتطورة من قبل المختص - ٣  

:من العینة ال یرغبون في تطبیق ھذا المفھوم لألسباب اآلتیة% ) ١٥( كما أظھرت الدراسة أیضا أن   
.رفض بعض التدریسیین تغیر نمط التعلیم الذي یسلكونھ حالیا لما یتطلبھ التجدید من اعتماد على تقنیات حدیثة وتدریب مركز الستیعابھ - ١  
.یین لتطویر ذاتھم باعتماد تقنیات حدیثة لكونھم اعتمدوا على نمط ثابت في أسلوب تدریسھم خالل سنوات خدمتھمرفض بعض التدریس - ٢  

سنوات في كافة األقسام العلمیة في الكلیات والمعاھد التقنیة بعد استكمال       المتطلبات الضروریة )  ٧-٥( أوصت الدراسة بتطبیق ھذا النظام خالل
.ھذا المفھوم لتحدیث طرق التدریس في التعلیم التقنيالالزمة العتماد   
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٤٥ 
 

  نحو ( محٍو لألمّیة الرقمّیة ) في العراق.
 مقاربة في إدارة التغییر التعلیم

 
مشتاق عباس معن. د.م.أ  

)ابن رشد(كلیة التربیة / جامعة بغداد   
 
 

  :المستخلص
ا الورقیة بل تحّولت بما ینسجم والتحّوالت الكبرى التي لم تبَق األمیة على مفھومھا الراسخ في مرحلة الكتابیة بصورتھ

مجتمع (ومجتمعھا الجدید ) ثورة المعلوماتیة (أصابت البنیة المعرفیة للمجتمعات العالمیة ، إذ انبثق في ظل الثورة الجدیدة 
لمؤكد أن یكون للوسیط وسیط جدید ینھض بأعباء التواصل بصوره المتنوعة الیومیة والعلمیة واألدبیة ، ومن ا) المعرفة
التقلیدي / سمات جدیدة تختلف عن سمات الوسیط السابق ) ووسائطھ التفاعلیة " الحاسوب= الكمبیوتر "وھو (الجدید 

  .وإّال لما اختلف عنھ في شيء أو تجاوزه ) الورق(
اإلنتاجیة ، ومن بینھا مجال وكان من بین معطیات تلك التحوالِت تطوراٌت مختلفٌة في مجمل مجاالت الحیاة االستھالكیة و

التعلیم بسلسلتھ المعروفة ، فكان التعلیم عن بعد ، والتعلیم اإللكتروني ، والتعلیم التفاعلي ، وسواھا ،وامتّدت التحّوالت في 
بدیًال  اعتیاد التعلم عبر بیئة افتراضیة متحركة قوامھا الفضاء الرقمي: جزئیات العملیة التعلیمیة وأدواتھا أیضًا من قبیل 

الصوت ، الصورة ، الحرف ، التولیف ، (عن الفضاء الصّفي التقلیدي الثابت ، وتداول الكتاب التفاعلي  متعّدد المستویات 
، إضافة إلى سلسلة من التحّوالت التي ) الحرف ، وأحیانًا الصور الثابتة(بدًال من الكتاب الورقي محدود المستوى ) الحركة 

  .ة والمحیط التربوي من ھیأة إلى ھیأة أخرى ذات مشاكل جدیدة وآلیات جدیدة غّیرت النظرة التعلیمی
وتأتي األمیة الرقمیة من بین أھم المشاكل التي تقف عائقًا رئیسًا في تفعیل التعلیم اإللكتروني والتفاعلي في مؤسساتنا 

التنموي في التعلیم العراقي منقوص النجاح ؛ ، ومن دون معالجتھا سیبقى المشروع ) الثانویة والجامعیة والعلیا(التعلیمیة 
لذا حاولت في ھذه الورقة البحثیة أن أشّخص األمیة الرقمیة مفھومًا ، وتنمیطًا ، وتأثیرًا ، مع فحص میداني لعینات من آثار 

 .جامعة بغداد / بن رشد في العملیة التعلیمیة في كلیة التربیة ا –سلبًا أم إیجابًا  –غیاب الثقافة الرقمیة وأدواتھا الرئیسة 
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٤٦ 
 

Personalized SCORM Learning Experience based on Partial Credit Model 
Prof. Dr. Hilal Hadi Saleh  

DR. Alaa  Kadim,            DR. Ayad  Abbas 
 
 
Abstract: 
 Sharable Content Object Reference Model (SCORM) is the most popular suite of technical 
standard among existing international standards for e-Learning; although it has been designed 
to provide accessibility, adaptability, interoperability, and reusability, it still suffers from lack 
of personalization, which may lead to  inappropriate learning experience; In other words, 
learner may suffer from distraction or restriction, when it comes to interact with large or 
restricted amounts of information respectively, resulting in reduced learning efficiency and 
performance. However, this can be avoided by providing personalized services. In this paper, 
we propose a personalized SCORM learning experience based on Partial Credit Model 
(PCM), which takes into account both the difficulty of learning activity and the learner's 
ability considering responses from individual learner's understanding and characteristics. 
Experimental results show that the proposed system can exactly provide the closer learning 
resource to the learner's ability, resulting in increased the learning efficiency and learning 
performance. 
 
 
 

  :المستخلص
 SCORM  ھو عبارة عن بروتوكول قیاسي أساسي للتواصل بین المادة التعلیمیة المفردة ونظام ادارة التعلیم وھو افضل

برغم من انھ مصمم لكي یسمح بتداخل مع عدة انظمة تعلیمیھ ویسمح . بروتكول قیاسي ضمن مجموعة من البروتكوالت 
او ول السریع للمادة التعلیمیھ وقابلیة على تطویر المادة التعلمیة أال انھ یعاني من مشكلة اضفاء الطابع الشخصي بالوص

الطالب سوف یواجھ نوعین من  SCORMعند استخدام ).  اي ان المادة التعلیمیھ  تكون مالئمة  لقابلیة الطالب( التكییف 
خصوصا عندما اختیار المادة  التعلیمیة وھذا یسبب ارباك في عملیة التعلم  حریة   اما learning experience)( التعلم 

لذلك فان . وھذا یسبب التحدید او التقیید في عملیة التعلمالتعلیمیة او تقیید في اختیار مادة ، یواجھ كمیة كبیرة من المعلومات
بااضافة الطابع الشخصي اي جعل التعلیم لتجنب ھذه المشكلة سوف نقوم .  كفائة واداء عملیة التعلم سوف  تتناقص

في  أضفاء الطابع الشخصي للتعیلم االلكتروني مستخدما صعوبة  PCMفي ھذا البحث استخدمنا  . االلكتروني شخصیا
أضھرت لنا . ستجابات المباشرة والغیر المباشرة من قبل الطالبالمع أخذ بنظر االعتبار ا،المادة التعلیمیة وقابلیة الطالب 

كفائة واداء عملیة نتیجة لذلك تزداد و، نتائج بان النظام المقترح یجھز  بشكل دقیق مادة تعلیمیة قریبة جدا لقابلیة الطالبال
  .التعلم 
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٤٧ 
 

Design and Implementation of Computerized Light Microscope 
 

Dr. Dina I. Mohammed              Mohammed S. Jarjess 
 

Abstract: 
The scope of this work is to develop the ordinary light microscope to an automatic light 
microscope which is fully controlled by the personal computers (PCs). 
The project is consist of two parts: the first part is to install DC motors instead of manual 
levers, to be used later for adjusting the movement of the microscope stage, through  design a 
control board which controls these motors. 
The second part of this project is to design and implement an interface program with 
computer using MatLab software by Graphical User Interface (GUI) to control the movement 
of the motors to achieve a desired direction and desired status. Then this automatic light 
microscope or computerized microscope application of the histo-pathological examination by 
viewing the picture of biological slide. 
 
 
 
 

  :المستخلص
بصورة كلیة  الھدف من ھذا المشروع ھو تطویر المجھر الضوئي االعتیادي إلى مجھر ضوئي أوتوماتیكي مسیطر علیھ

  .بواسطة الحاسب الشخصي
م لتنظیم الجزء األول یشمل نصب المحركات التیار المستمر بدال من القرص الیدوي لكي تستخد، المشروع یتضمن جزئیین

  .حركة مسرح المجھر من خالل تصمیم وتنفیذ لوح سیطرة على ھذه المحركات
مع الحاسب باستخدام برنامج الماتالب وواجھ تخاطب   الجزء الثاني من المشروع ھو تصمیم وتنفیذ برنامج محاكاة

ي المجھر الضوئي األوتوماتیكي وبالتال. المستخدم للسیطرة على حركة المحركات للوصول إلى االتجاه والحالة المطلوبة
  .المصنع یتم تطبیقھ في علم أمراض األنسجة من خالل عرض الصورة للشریحة البیولوجیة

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  جمهورية العراق
    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  الجامعة التكنولوجية
  وبقسم علوم الحاس

  ٢٠١٠ -باطش - ١١- ١٠                                                               المؤتمر العلمي االول لعلوم الحاسوب
  

٤٨ 
 

Proposed Cascaded Design of ٦٤٠-bit RC٦ Block Cipher 
      Ashwaq T. Hashim                                                        Dr.Yossra H. Ali                

 
 
Abstract 

This paper attempts to develop a simple, strong and safe cryptographic algorithm 
which would not only be a secure one, but also reduces total time taken for encryption and 
decryption. The result of such an attempt is “RC٦-Cascade”, is ٦٤٠-bit RC٦ like block 
cipher. It is a new secret-key block cipher that uses good features of RC٦ algorithm using 
another overall structure design. In RC٦-Cascade, cascaded of F-functions will be used 
instead of rounds. A desirable property of an encryption algorithm is that a small change in 
either the plaintext or the key should produce a significant change in the ciphertext. This is so 
called Avalanche Effect. An average of Avalanche Effect of ١٢٨-bit RC٦ algorithm is about 
٦١.٧٧. If the same amount of information is changed in plaintext for RC٦-Cascade algorithm 
then the Avalanche Effect is about ٣٢٤.  
 
 
 
 

 المقترحة ٦RC ٦٤٠ -  bitsيالتصمیم المتداخل لخوارزمیة التشفیر الكتل
 

  :المستخلص
  

ة والتي  لن تكون فقط سریة ولكن كذلك تقلل الوقت الكلي قویة وامین، ھذا البحث یحاول تطویر خوارزمیة تشفیر بسیطة
ھو . RC٦شبیھ بالتشفیر الكتلي   bit-٦٤٠وھو    ”Cascade-RC٦“النتیجة لھذه المحاولةھو  . للتشفیر وفك الشفرة

. كليباستخدام  تصمیم أخر للھیكل ال RC٦تشفیر كتلي جدید ذو مفتاح سري والذي یستخدم الخصائص الجیدة لخوارزمیة 
الخاصیة المطلوبة لخوارزمیة التشفیر ھو تغیر بسیط . یستخدم بدال من الدورات Fالتداخل لدوال  Cascade-RC٦في  

 tإن تأثیر االنھیار . في النص الصریح او المفتاح سوف یولد تغیر ملحوظ في النص المشفروھذا یسمى  تأثیر االنھیار
-RC٦س كمیة المعلومات تم تغییرھا في النص الصریح لخوارزمیة إذا نف ٦١.٧٧حوالي bit RC٦-١٢٨للخوارزمیة 
Cascade     ٣٢٤فان تأثیر االنھیار ھو حوالي.    .  

 
 
 
 


