دليل المدرس :الصورة السحرية – إخفاء البيانات في ملفات الصور الرقمية
عبد هللا صالح صديق – سايتك ،جامعة الملك فهد للبترول و المعادن ،السعودية

السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته ،أشكركم على اختٌاركم درس الصورة السحرٌة ،و آمل أن ٌحوز على
إعجابكم و أن ٌستمتع به طالبكمٌ ،عتبر هذا الدلٌل متمما ً لدلٌل المدرس الموجود فً المقطع األخٌر(الثامن) من
الدرس المرئً (الفٌلم) ،لذا فإنه من المستحسن أن تشاهدوه قبل أن تكملوا قراءة هذا الدلٌل.
أعتقد أن هذا الدرس مفٌد حتى لغٌر المهتمٌن بتقنٌة المعلومات و البرمجة ،إذ ٌمكن من خالله اإلطالع على
إمكانٌة تشفٌر و إخفاء المعلومات بطرٌقة مبسطة .اسمحوا لً أن أحدثكم عن النقاط التالٌة:
ُ
ذكرت فً مقدمة الدرس المرئً (المقطع األول) أن العالم العربً المسلم ٌعقوب بن إسحاق الكندي قد
الكندي:
وضع طرٌقة لفك التشفٌر ،تسمى تلك الطرٌقة بـ"تحلٌل التكرار" و هً ما تزال مستخدمة حتى وقتنا الحالً ،و
تقوم فكرتها على أنه لفك تشفٌر رسالة نعرف اللغة التً كتبت بها ،نقوم بإحضار نص غٌر مشفر من تلك اللغة
له طول كاف (كأن ٌمأل صفحة كاملة تقرٌبا ً) ثم نعد مرات تكرار كل حرف ،و ندعو الحرف األكثر تكراراً
"األول" و الذي ٌلٌه فً مرات التكرار "الثانً" و الذي ٌلٌه "الثالث" و هكذا إلى أن نحصً جمٌع الحروف فً
النص غٌر المشفر .ثم ننظر إلى النص الذي نرٌد فك تشفٌره ،و نصنف رموزه و نوجد أكثرها تكراراً ،و نغٌره
إلى شكل الحرف "األول" و الرمز الذي ٌلٌه فً مرات التكرار نغٌره إلى شكل الحرف "الثانً" و هكذا حتى
نحصً كل الرموز المكتوبة فً النص الذي نرٌد فك تشفٌره.
أسكي :صحٌح أن جدول الترمٌز المعٌاري األمرٌكً لتبادل البٌانات  ASCIIال ٌحوي الحروف العربٌة ،و أنه
ٌتم حالٌا ً االعتماد على جدول  ،Unicodeإال أنه ما زال من الممكن االستعانة به لتوضٌح طرٌقة ترمٌز
المحارف (الحروف و األرقام و الرموز) التً ٌفهمها البشر و ٌتعاملون بها ،و كٌفٌة ترمٌزها باألصفار و
الواحدات التً ٌفهمها الحاسوب .تجدون نسخة من الجدول مرفقة مع ملفات هذا الدرس ،و ال ننسى أن ننوه إلى
أن بعض الرموز فً جدول  ASCIIهً رموز تحكم و ال تظهر بشكل صحٌح عند طباعتها كنص (كما فً
النسخة المشار إلٌها)
التحويل بين النظامين الثنائي و العشري :تم التطرق إلى كٌفٌة التحوٌل من العشري إلى الثنائً أثناء الدرس
المرئً ،و العملٌة العكسٌة بسٌطة و مشابهة حٌث نقوم بجمع القٌم التً تحت البتات التً تحمل القٌمة  1و نهمل
البتات التً تحمل القٌمة  .0إنه من الجٌد القٌام بتعمٌة المحرف قبل إخفائه فً الصورة ،فمثالً إذا كان لدٌنا حرف
/أ /نحوله إلى حرف /ج /مثالً ثم نخزنه فً الصورة ،و ٌتم القٌام بهذا من خالل جدول نضعه نحن أو بإضافة
قٌمة ثابتة على قٌمة الباٌت الممثل للحرف و ذلك باستخدام التوابع  Chr, Asc, Ordالموجودة فً لغات
البرمجة.
المحرر الست عشري :هو برنامج ٌقوم بفتح أي ملف حاسوب بطرٌقة نصٌة و ست عشرٌة ،أي سواء أكان
لدٌنا ملف صورة أو ملف صوت فإن هذا البرنامج ٌقوم بعرض الباٌتات المكونة لهذا الملف و ٌظهر كل باٌت
مكتوبا ً بالنظام الست عشري بدالً من النظام الثنائًٌ ،تم استخدام هذا البرنامج من قبل المبرمجٌن و المخترقٌن و
من ٌرٌد أن ٌرى بدقة ما الذي ٌحوٌه ملف ما .لقد استخدمنا البرنامج  AXEو تجدونه مرفقا ً مع ملفات هذا
الدرس ألجل عرض الصورة المكونة من  4خالٌا كما فً الدرس المرئً.

األلوانٌ :مكنكم تعرٌف طالبكم بالتدرجات اللونٌة من خالل برنامج الرسام فً نظام وٌندوز حٌث ٌمكنكم تحرٌر
األلوان (تحدٌد مكوناتها من األلوان األساسٌة :األحمر و األخضر و األزرق) التً ترٌدون استخدامها.
البايتات اإلضافية في الصورة :مثال :إذا كانت لدٌنا صورة عرضها  22خلٌة ،فإن عدد الباٌتات الممثلة لسطر
من هذه الصورة ٌساوي  78=3×22و هو رقم ال ٌقبل القسمة على  4دون باق ،تتم إضافة باٌتات إضافٌة لكل
سطر من الصورة عددها  1ألن  77=1+78هو رقم ٌقبل القسمة على  4دون باق ،و بهذا ٌكون لدٌنا عدد من
الباٌتات اإلضافٌة فً الصورة مساوٌا ً لعدد أسطرها فً هذه الحالة( .فً بعض الحاالت  3أضعاف عدد
أسطرها ،كما لو كان عرضها  3خالٌا فقط)
النشاط :4قد ٌقترح الطالب تخزٌن المعلومات فً الباٌتات اإلضافٌة فً الصورة ،عندها ٌنبغً علٌنا أن نخبرهم
أن بعض الصور ال تحوي باٌتات إضافٌة ،كما أن الحجم الذي تستوعبه تلك الباٌتات ٌبقى قلٌالً نظراً لقلة عددها
فً الصورة ،ثم إن خبراء الصور سٌعرفون أن فً هذه الصورة بٌانات مشفرة إذا كانت قٌمة الباٌتات اإلضافٌة
مغاٌرة للصفر الذي ٌنبغً أن تكون قٌمتها مساوٌة له دوما ً
الصورة األصيلة :لعله من المهم أن نوضح أنه بعد تشفٌر الملف فً الصورة ،فإن الصورة السحرٌة الناتجة
وحدها كافٌة الستعادة الملف المشفر ،غٌر أنه لٌس من الممكن العودة بالصورة إلى الوضع الذي كانت علٌه قبل
تشفٌر الملف بداخلها ،أي ال ٌمكننا استرجاع الصورة األصٌلة ،ألن بعض بٌاناتها فً البتات الدنٌا قد تمت الكتابة
فوقها.
الصورة السحرية :هً صورة حجمها مماثل تماما ً لحجم الصورة األصٌلة ،و شكلها ٌبدو مشابها ً للصورة
األصٌلة ،لكنه فً الحقٌقة مختلف قلٌالً و قد ال تنتبه العٌن إلى االختالف بٌن الصورتٌن و قد تنتبه فً حال
استخدام  4بت كما فً التطبٌق المرفق مع هذا الدرس ،لكن لو استخدمنا بت واحد فقط فإن العٌن لن تستطٌع
التمٌٌز ،و لكن ٌبقى باإلمكان مالحظة ذلك باستخدام الحاسوب ،جرب إنشاء صورة بٌضاء (فارغة) و قم بتشفٌر
ملف بداخلها ،ثم افتحها ببرنامج الرسام و حاول استخدام أداة الملء ( )Fill with colorلتلوٌن الصورة
السحرٌة الناتجة منها ،جرب عدة مواضع ،ستجد أن فٌها نقاط ال تتلون! ألنها تختلف بدرجة بسٌطة عن النقاط
األخرى.
الزمن :لقد قمنا بتبسٌط الدرس و تقدٌمه بطرٌقة ٌستطٌع معها المدرس أن ٌقوم بعرضه و شرحه خالل حصة
دراسٌة واحدة من  50-45دقٌقة .غٌر أنه من الممكن التوسع بهذا الدرس و شرحه بالتفصٌل و كتابة تطبٌق
بإحدى لغات البرمجة لٌقوم بالتشفٌر و اإلخفاء و فك التشفٌر ،عندها قد ٌستغرق هذا الموضوع عدة حصص
دراسٌة .و ٌمكن أن تكون كنشاط للطالب المتفوق خصوصا ً إذا ما تمت مناقشة النقاط الواردة فً نهاٌة دلٌل
المعلم فً الدرس المرئً.
االتصال بي :فً الختام ،أرجو أن ال تترددوا أبداً فً االستفسار عن أي شًء تحتاجون إلٌه ،و ذلك بمراسلتً
على برٌدي اإللكترونًabdullah@salaamsoft.com :
و السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته.

