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Abstract  
The need to overcome data preprocessing inherent in much of the classical data coding 

techniques commonly available led to the search for a free, easy-to-use, but flexible and 

powerful method. Artificial Neural networks have been attracting more and more 

researchers since the past decades. The distinct properties, such as learning ability, 

nonlinearity, fault tolerance, generalization etc., make it suitable for information 

protection, such as data encryption, data authentication, data detection, etc. In this paper a 

simple and low-cost coding method based on neural networks is proposed to be used to 

patterns compression. The goal of the developers is to build a tool able to store and send a 

coded and compressed message. The formed two-dimensional patterns are coded and 

compressed using the multilayer neural network with Back-propagation training 

algorithm. Hidden layer outputs of a trained network are sent as two-dimensional data, 

which represents the encoded vectors. To reconstruct the original patterns, this requires 

the output weights matrix and the output nodes functions which are unknown and not 

available in the encoded sent vectors. A compression rate of about 6:1 has been achieved. 

 

تشفير وضغط الرسائل باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية 
 الخالصة 

ان التغلب على المعالجة االولية للبيانات والمتضمنة في أغلب التقنيات التقليدية المتوفرة عادًة لتشفير البيانات يقود 
منذ العقود السابقة والشبكات العصبية تجذب أغلب . الى البحث لتكوين طريقة متحررة سهلة االستخدام مرنة وقوية

الباحثين، حيث أن خصائصها المتميزة مثل قابلية التعلم، غير الخطية، تحمل الخطأ والتعميم جعلتها مناسبة لحماية 
في هذا البحث تم اقتراح طريقة تشفير بسيطة . المعلومات مثل تشفير البيانات، توثيق البيانات وكشف البيانات

الهدف هو بناء أداة قابلة لخزن . ورخيصة الكلفة تعتمد على الشبكات العصبية وتم أستخدامها لضغط البيانات
تم تشفير و ضغط االنماط ثنائية االبعاد باستخدام الشبكة العصبية متعددة الطبقات . وارسال رسالة مضغوطة ومشفرة

يتم إرسال مخرجات الطبقة المخفية للشبكة المدربة بصيغة بيانات ثنائية االبعاد . بمخطط تدريب التتابع العكسى
إن استعادة األنماط األصلية يتطلب معرفة مصفوفة األوزان الخارجية ونوع الدوال في . والتي تمثل البيانات المشفرة

الطبقة الخارجية والتي تكون غير معروفة وغير متوفرة في البيانات المرسلة وهذا يعني أستحالة كشف المعلومات 
 .6:1في هذه الطريقة باإلضافة إلى تشفير المعلومات تم تحقيق نسبة ضغط تصل الى . المرسلة
 
 
 
 
 
 

 
 


