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 )1علل  /يعد أمن المعلومات من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول والمؤسسات واألفراد؟
من أجل الحفاظ على موقفها العالمي سياسيا وماليا ومع التطور الهائل الذي حصل في مجالي اإلتنترتن
والبرمجيا أصبح تتناقل المعلوما والحصول عليها أمرا سهال .
 )2علل  /وجب االهتمام بكل ما يخص المعلومة من أجهزة تخزين ومعالجة واالهتمام بالكادر البشري الذي
يتعامل معها باإلضافة إلى الحفاظ على المعلومات نفسها .
بسبب وجود المخترقين والمتطفلين بشكل كبير
 )3علل  :أصبح تناقل المعلومات والحصول عليها أمرا سهال .
بسبب التطور الهائل الذي حصل في مجالي اإلتنترتن والبرمجيا
 )4بسبب وجود المخترقين والمتطفلين بشكل كبير فقد وجب االهتمام بكل ما يخص المعلومة  .ما هي األشياء
التي تخص المعلومات .
 .1أجهزة تخزين ومعالجة
 .9االهتمام بالكادر البشري الذي يتعامل معها
 .9باإلضافة إلى الحفاظ على المعلوما تنفسها

أوالً  :مقدمة في أتنظمة المعلوما
 -1مفهوم أمن المعلومات
 )1ما المقصود بـ ( أمن المعلومات ) ؟
هو العلم الذي يعمل على حماية المعلوما والمعدا المستخدمة لتخزيتنها ومعالجتها وتنقلها من السرقة أو التطفل
أو من الكوارث الطبيعية أو غيرها من المخاطر ويعمل على إبقاءها متاحة لألفراد المصرح لهم باستخدامها

 )2بماذا تستخدم المعدات (ما عالقة المعدات بالمعلومات) .
 .1تخزين المعلوما
 .9معالجتها
 .9تنقلها
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 )3ما هي المخاطر التي تهدد المعلومات .
 .1السرقة
 .9التطفل
 .9الكوارث الطبيعية
 )4علل :ظهور أمن المعلومات .
 لحماية المعلوما والمعدا المستخدمة
 إبقاءها متاحة لألفراد المصرح لهم باستخدامها
 )5اذكر الخصائص األساسية ألمن المعلومات ؟
.1السرية
.9السالمة
.9توافر المعلوما

)6ما الهدف من أمن المعلومات ؟
الحفاظ على ( السرية و السالمة و توافر المعلوما )

أ -السرية ()confidentiality
 )1ما المقصود بـ ( السرية  /سرية المعلومات ) ؟
وتعتني أن الشخص المخول هو الوحيد القادر على الوصول إلى المعلوما واالطالع عليها / .عدم القدرة
على الحصول على المعلوما إال من قبل األشخاص المخول لهم ذلك .
 )2إن مصطلح السرية مرادف لعدة مفاهيم  .أذكر هذه المفاهيم .
األمن والخصوصية .
 )3أعط أمثلة على سرية المعلومات  /.أعط أمثلة على بيانات يعتمد أمنها على مقدار الحفاظ على سريتها .
 المعلوما الشخصية
 الموقف المالي لشركة ما قبل إعالتنه
 المعلوما العسكرية بياتنا يعتمد أمتنها على مقدار الحفاظ على سريتها

ب -السالمة ()integrity
 )1ما المقصود بـ ( السالمة  /سالمة المعلومات ) ؟
تعتني حماية الرسائل أو المعلوما التي تم تداولها والتأكد بأتنها لم تتعرض ألي عملية تعديل سواء :
باإلضافة أم االستبدال أم حذف جزء متنها .
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 )2كيف يتم تعديل المعلومات  /.ما هي طرق تعديل المعلومات .
 .1باإلضافة
 .9االستبدال
 .9حذف جزء متنها
 )3أعط مثاالً على سالمة المعلومات .
 عتند تنشر تنتائج طلبة الثاتنوية العامة يجب الحفاظ على سالمة هذه التنتائج من أي تعديال
 عتند صدور قوائم القبول الموحد للجامعا األردتنية والتخصصا التي قبل الطلبة فيها فال بد من العمل
على حماية هذه القوائم من أي تعديل أو حذف أو تبديل أو تغيير

جـ -توافر المعلومات ): (availability
 )1ما المقصود بمفهوم توافر المعلومات ؟
قدرة الشخص المخول الحصول على المعلوما في الوق الذي يشاء  ،دون وجود عوائق .
 )2بالرغم من وجود سرية المعلومات و سالمتها إال أنها في بعض األحيان تكون بال فائدة  .متى تكون
المعلومات بال فائدة .
 إذا لم تكن متاحة لألشخاص المصرح لهم بالتعامل معها
 أو أن الوصول إليها يحتاج إلى وق كبير
 )3ما هي الوسائل التي يقوم بها المخترقون لجعل المعلومات غير متاحة .
 إما بحذفها
 أو االعتداء على األجهزة التي تخزن فيها هذه المعلوما

 -2المخاطر التي تهدد أمن المعلومات
 )1اذكر المخاطر الرئيسية التي تهدد أمن المعلومات ؟
تقسم المخاطر التي تهدد أمن المعلوما إلى تنوعين رئيسين هما:
 التهديدا
 الثغرا .
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أ -التهديدات ): (threats
 )1اذكر األسباب التي تحدث التهديدات ؟
 .1األسباب الطبيعية  :مثل حدوث حريق أو اتنقطاع التيار الكهربائي ما يؤدي إلى فقدان المعلوما
 .9األسباب البشرية  :و تقسم إلى تنوعين:
أ .أن تكون غير متعمدة وتحدث تنتيجة إلهمال أو خطأ مثل  :كتابة عتنوان بريد إلكتروتني بشكل غير صحيح
ب .أن تكون متعمدة وتقسم إلى قسمين
.1غير موجهة لجهاز معين كأن يتنشر فيروس
 .9موجهة لجهاز معين وهذا ما يسمى الهجوم اإللكتروني ،أو االعتداء اإللكتروني
 )2تقسم األسباب البشرية (األخطاء البشرية) إلى نوعين  .أذكرهما .
 .1أن تكون غير متعمدة وتحدث نتيجة إلهمال أو خطأ مثل  :كتابة عتنوان بريد إلكتروتني بشكل غير
صحيح
 .2أن تكون متعمدة  .وتقسم إلى قسمين:
أ.غير موجهة لجهاز معين كأن يتنشر فيروس
ب .موجهة لجهاز معين وهذا ما يسمى الهجوم اإللكتروني ،أو االعتداء اإللكتروني

 )3وضح المقصود بـ ( الهجوم االلكتروني  /اإلعتداء اإللكتروني ) .
تنوع من التهديدا ضمن األسباب البشرية المتعمدة و التي تكون موجهة لجهاز معين  ،بقصد اإلضرار به.
 )4اذكر أمثلة على الهجوم اإللكتروني ,أو االعتداء اإللكتروني ؟
 .1سرقة جهاز الحاسوب أو إحدى المعدا التي تحفظ المعلوما .
 .9التعديل على ملف أو حذفه .
 .9الكشف عن بياتنا سرية .
 .4متنع الوصول إلى المعلوما .

 )5يعد االعتداء اإللكتروني من أخطر أنواع التهديدات ويعتمد نجاح هذا الهجوم على ثالثة عوامل رئيسة ,
اذكر هذه العوامل ؟
 .3فرصة النجاح
 .2الطريقة
 .1الدافع
(يجب أخذ هذه العوامل في الحسبان لتقييم التهديد الذي يتعرض له التنظام)
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 )6علل :يجب األخذ بالحسبان في العوامل ( الدافع  /الطريقة  /فرصة النجاح ) عند التعرض للتهديد .
لتقييم التهديد الذي يتعرض له التنظام .

 )7اذكر دوافع األفراد لتنفيذ هجوم إلكتروني  / .ما هي دوافع األفرد لتنفيذ هجوم الكتروني .
 .1الرغبة في الحصول على المال .
 .9محاولة إلثبا القدرا التقتنية .
 .9بقصد اإلضرار باآلخرين .

 )8اذكر األمور التي تتضمنها  /على ماذا تعتمد الطريقة في الهجوم االلكتروني ؟
.1المهارا التي يتميز بها المعتدي اإللكتروتني .
 .9قدراته على توفير المعدا والبرمجيا الحاسوبية التي يحتاج إليها .
 .9معرفته بتصميم التنظام وآلية عمله
 .4ومعرفة تنقاط القوة والضعف لهذا التنظام .
 )9بماذا تتمثل  /على ماذا تعتمد فرصة نجاح الهجوم اإللكتروني؟
 .9كيفية الوصول إلى األجهزة
 .1تحديد الوق المتناسب للتتنفيذ

 )11اذكر أنواع االعتداءات اإللكترونية؟  /تتعرض المعلومات إلى أربعة أنواع من االعتداءات اإللكترونية.
اذكرها .
 .1التتنص على المعلوما
 .9التعديل على المحتوى
 .9اإليقاف
 .4الهجوم المزور أو المفبرك

 )11ما هدف التنصت على المعلومات .
والهدف متنه الحصول على المعلوما السرية حيث يتم اإلخالل بسريتها
 )19وضح المقصود بـ التعديل على المحتوى  /كيف يتم التعديل على المحتوى  /أذكر خطوات تعديل محتوى
المعلومات  /وضح آلية التعديل على محتوى المعلومات .
 يتم اعتراض المعلوما
 وتغيير محتواها
 وإعادة إرسالها للمستقبل من دون أن يعلم بتغيير محتواها
 وفي هذا التنوع يكون اإلخالل بسالمة المعلوما
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 )13وضح المقصود بــ اإليقاف  / .كيف يتم إيقاف المعلومات  /أذكر خطوات إيقاف المعلومات  /وضح آلية
إيقاف المعلومات .
 يتم قطع قتناة االتصال
 ومن ثم متنع المعلوما من الوصول إلى المستقبل
 وفي هذه الحالة تصبح المعلوما غير متوافرة
 )14وضح المقصود بالهجوم المزور أو المفبرك  /كيف يتم الهجوم المفبرك  /أذكر خطوات الهجوم المفبرك
 /وضح آلية الهجوم المفبرك .
 يتمثل هذا التنوع بإرسال المعتدي االلكتروتني رسالة إلى أحد األشخاص على الشبكة
 يخبره فيها بأتنه صديقه ويحتاج إلى معلوما أو كلما سرية خاصة
 تتأثر بهذه الطريقة سرية المعلوما وقد تتأثر أيضا سالمتها
ب -الثغرات ): (vulnerability
 )1ما المقصود بمفهوم الثغرات .
يقصد بها تنقطة الضعف في التنظام سواء أكاتن في اإلجراءا المتبعة مثل عدم تحديد صالحيا الوصول
إلى المعلوما  ،أم مشكلة في تصميم التنظام  ،كما أن عدم كفاية الحماية المادية لألجهزة والمعلوما تعد
من تنقاط الضعف التي قد تتسبب في فقدان المعلوما أو هدم التنظام أو تجعله عرضة لالعتداء اإللكتروتني .
 )2أين توجد الثغرات (نقاط الضعف) .
 في اإلجراءا المتبعة :مثل عدم تحديد صالحيا الوصول إلى المعلوما  ،أم مشكلة في تصميم
التنظام .
 كما أن عدم كفاية الحماية المادية لألجهزة والمعلوما تعد من تنقاط الضعف التي قد تتسبب في فقدان
المعلوما أو هدم التنظام أو تجعله عرضة لالعتداء اإللكتروتني .
 )3ما أثر عدم كفاية الحماية المادية لألجهزة والمعلومات التي تعد من نقاط الضعف .
تتسبب في فقدان المعلوما أو هدم التنظام أو تجعله عرضة لالعتداء اإللكتروتني .
 -2الحد من مخاطر أمن المعلومات
 )1يرى المختصون في مجال أمن المعلومات بأن الحفاظ على المعلومات وأمنها ينبع من عدة أمور .اذكرها .
 التوازن بين تكلفة الحماية وفعالية الرقابة من جهة .
 مع احتمالية الخطر من جهة أخرى .
 )2علل  :قام المختصون في أمن المعلومات بوضع مجموعة من الضوابط.
لتقليل المخاطر التي تتعرض لها المعلوما والحد متنها .
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 )3قام المختصون في أمن المعلومات بوضع مجموعة من الضوابط لتقليل المخاطر التي تتعرض لها
المعلومات والحد منها  .أذكر هذه الضوابط .
 .1الضوابط المادية .
 .9الضوابط اإلدارية .
 .9الضوابط التقتنية .

أ -الضوابط المادية :
 )1وضح المقصود بمفهوم الضوابط المادية .
مراقبة بيئة العمل وحمايتها من الكوارث الطبيعية وغيرها باستخدام الجدران واألسوار واستخدام األقفال
ووجود حراس األمن وغيرها من أجهزة إلطفاء الحريق .
 )2كيف يمكن مراقبة بيئة العمل وحمايتها من الكوارث الطبيعية  / .أعط أمثلة على الضوابط المادية .
 الجدران واألسوار
 واستخدام األقفال
 و وجود حراس األمن
 أجهزة إلطفاء الحريق .

ب -الضوابط اإلدارية :
 )1وضح المقصود بمفهوم الضوابط اإلدارية .
استخدام مجموعة من األوامر واإلجراءا المتفق عليها مثل  :القواتنين واللوائح والسياسا واإلجراءا
التوجيهية وحقوق التنشر وبراءا االختراع والعقود واالتفاقيا .
 )2اذكر األوامر واإلجراءات المتفق عليها في الضوابط اإلدارية .
القواتنين واللوائح والسياسا واإلجراءا التوجيهية وحقوق التنشر وبراءا االختراع والعقود واالتفاقيا .

جـ -الضوابط التقنية :
 )1وضح المقصود بمفهوم الضوابط التقنية ؟
وهي الحماية التي تعتمد على التقتنيا المستخدمة سواء أكاتن معدا ) (hardwareأو برمجيا
) (softwareوتتضمن كلما المرور ومتنح صالحيا الوصول و بروتوكوال الشبكا والجدر التنارية
والتشفير وتتنظيم تدفق المعلوما في الشبكة .
 )2ما هي التقنيات التي يتم وضع الضوابط المادية عليها .
 معدا )(hardware
 أو برمجيا )(software
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 )3تعتمد الضوابط المادية على التقنيات المستخدمة سواء أكانت معدات ) (hardwareأو برمجيات
) , (softwareحيث تتضمن هذه الضوابط عدة أمور  .أذكرها .
 كلما المرور
 متنح صالحيا الوصول
 بروتوكوال الشبكا
 الجدر التنارية
 التشفير
 تتنظيم تدفق المعلوما في الشبكة .
 )4كيف يتم الوصول إلى أفضل النتائج عند استخدام الضوابط التقنبة .
تعمل الضوابط التقتنية بشكل متكامل للحد من األخطار التي تتعرض لها المعلوما .

 )1علل  /يجب االهتمام بالعنصر البشري .
 الن العتنصر البشري من أهم مكوتنا األتنظمة
 للحفاظ على أمن المعلوما
 )2يعتمد اختيار الكادر البشري المسؤول عن حماية األنظمة على عدة أمور  .اذكرها .
 .1كفايته العلمية .
 .9اختبارا شفوية و ورقية و مقابال
 .9إخضاعهم إلى ضغوط تنفسية كل حسب موقعهم للتأكد من قدرتهم على حماية التنظام .
 )3ما أنواع االختبارات التي يخضع لها الكادر البشري المسؤول عن حماية األنظمة .
اختبارا شفوية و ورقية و مقابال .

 -1مفهوم الهندسة االجتماعية
 )1وضح المقصود بمفهوم الهندسة االجتماعية .
هي الوسائل واألساليب التي يستخدمها المعتدي اإللكتروتني لجعل مستخدم الحاسوب في التنظام يعطي
معلوما سرية أو يقوم بعمل ما يسهل عليه الوصول إلى أجهزة الحاسوب في التنظام يعطي معلوما سرية
.
 )2علل  :استخدام المعتدي االلكتروني مجموعة من الوسائل في الهندسة اإلجتماعية  / .ما هدف الهندسة
اإلجتماعية .
 لجعل مستخدم الحاسوب في التنظام يعطي معلوما سرية
 أو يقوم بعمل ما يسهل عليه الوصول إلى أجهزة الحاسوب في التنظام يعطي معلوما سرية .
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 )3علل  :تعد الهندسة االجتماعية من أنجح الوسائل وأسهلها التي تستخدم للحصول على معلومات غير
مصرح باالطالع عليها .
 بسبب قلة اهتمام المتخصصين في مجال أمن المعلوما
 وعدم وعي مستخدمي الحاسوب بالمخاطر المترتبة عليها .

 -2مجاالت الهندسة االجتماعية
 )1تتركز الهندسة االجتماعية في مجالين  ,اذكرهما ؟
 .1البيئة المحيطة
 .9الجاتنب التنفسي

أ -البيئة المحيطة :
 )1اذكر األمور التي تشتمل عليها البيئة المحيطة ؟
 .1مكان العمل.
 .9الهاتف
 .9التنفايا الورقية
 .4اإلتنترتن
 )2كيف يمكن أن يكون مكان العمل عامل مؤثر ضمن البيئة المحيطة في الهندسة االجتماعية ؟
يكتب بعض الموظفين كلما على أوراق ملصقة بشاشة الحاسوب وعتند دخول الشخص غير المخول له
االستخدام كزبون أو حتى عامل تنظافة أو عامل صياتنة يستطيع معرفة كلما المرور ومن ثم يتمكن من
الدخول إلى التنظام بسهولة ليحصل على المعلوما التي يريدها
 )3كيف يمكن أن يكون الهاتف عامل مؤثر ضمن البيئة المحيطة في الهندسة االجتماعية ؟
يتصل الشخص غير المخول بمركز الدعم الفتني هاتفيا ويطلب إليه بعض المعلوما الفتنية ويستدرجه
للحصول على كلما المرور وغيرها من المعلوما ليستخدمها في ما بعد .
 )4كيف يمكن أن تكون النفايات الورقية عامل مؤثر ضمن البيئة المحيطة في الهندسة االجتماعية ؟
يدخل األشخاص غير المخولين إلى مكان العمل ويجمعون التنفايا التي قد تحتوي على كلما المرور
ومعلوما تخص الموظفين وأرقام هواتفهم وبياتناتهم الشخصية وقد تحتوي على تقويم العام السابق وكل ما
يحتويه من معلوما يمكن استغاللها في تتبع أعمال الموظفين أو الحصول على المعلوما المرغوبة .
 )5كيف يمكن أن يكون االنترنت عامل مؤثر ضمن البيئة المحيطة في الهندسة االجتماعية ؟
من خالل استخدام الموظفين أو مستخدمي الحاسوب عادة كلمة المرور تنفسها للتطبيقا جميعها حيث يتنشئ
المعتدي اإللكتروتني موقعا على الشبكة يقدم خدما معيتنة ويشترط التسجيل فيه للحصول على هذه الخدما
يتطلب التسجيل في الموقع اسم مستخدم وكلمة المرور وهي كلمة المرور تنفسها التي يستخدمها الشخص
عادة وبهذه الطريقة يتمكن المعتدي اإللكتروتني من الحصول عليها .
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 )6علل  :يعتبر اإلنترنت من أكثر الوسائل شيوعا ً ضمن البيئة المحيطة في الهندسة االجتماعية .
بسبب استخدام الموظفين أو مستخدمي الحاسوب عادة كلمة المرور تنفسها للتطبيقا .

ب -الجانب النفسي :
 )1من أجل التأثير على الجانب النفسي للمستخدم يسعى المعتدي االلكتروني للقيام بعدة امور  .أذكرها.
 كسب ثقة مستخدم الحاسوب
 ومن ثم الحصول على المعلوما التي يرغب بها
 )2اذكر األساليب التي يستخدمها المعتدي اإللكتروني هنا لكسب ثقة مستخدم الحاسوب ومن ثم الحصول
على المعلومات ؟
 .1اإلقناع.
 .9انتحال الشخصية والمداهنة
 .9مسايرة الركب
 )3يستخدم المعتدي طريقتين في اإلقناع  ,اذكرهما ؟
يستطيع المعتدي إقتناع الموظف أو مستخدم الحاسوب
أ .بطريقة مباشرة  :بحيث يقدم الحجج المتنطقية والبراهين .
ب.بطريقة غير مباشرة :
 بحيث يتعمد إلى تقديم إيحاءا تنفسية تحث المستخدم على قبول المبررا من دون تحليلها أو التفكير
فيها
 إظهار تنفسه بمظهر صاحب السلطة
 إغراء المستخدم بامتالك خدمة تنادرة حيث يقدم له عرضا معيتنا من خالل موقعه اإللكتروتني لمدة
محددة يمكتنه ذلك من الحصول على كلمة المرور .
 قد يلجأ المعتدي االلكتروتني إلى إبراز أوجه التشابه مع الشخص المستهدف إلقتناعه بأتنه يحمل
الصفا واالهتماما تنفسها فيصبح الشخص أكثر ارتياحا وأقل حذرا للتعامل معه فيقدم له ما يريد
من معلوما .
 )4علل  :قد يلجأ المعتدي االلكتروني إلى إبراز أوجه التشابه مع الشخص المستهدف .
إلقتناعه بأتنه يحمل الصفا واالهتماما تنفسها فيصبح الشخص أكثر ارتياحا وأقل حذرا للتعامل معه فيقدم
له ما يريد من معلوما .
 )5وضح كيف تتم عملية انتحال الشخصية والمداهنة ؟
 حيث يتقمص شخص شخصية أخرى
 وهذا الشخص قد يكون شخصا حقيقيا أو وهميا
 فقد يتنتحل شخصية فتني صياتنة معدا الحاسوب أو عامل تنظافة أو حتى المدير أو السكرتير
 وبما أن الشخصية المتنتحلة غالبا تكون ذا سلطة يبدي أغلب الموظفين خدماتهم ولن يترددوا بتقديم أي
معلوما لهذا الشخص المسؤول .
 )6أعط مثاالً على انتحال الشخصية .
اتنتحالل شخصية فتني صياتنة معدا الحاسوب أو عامل تنظافة أو حتى المدير أو السكرتير
إعداد  :إياد طليب ()799979997-
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 )7علل  :عند انتحال الشخصية يبدي أغلب الموظفين خدماتهم ولن يترددوا بتقديم أي معلومات لهذا
الشخص المسؤول .
ألن الشخصية المتنتحلة غالبا تكون ذا سلطة
 )8وضح كيف تتم مسايرة الركب؟
 حيث يرى الموظف بأتنه إذا قام زمالؤه جمعيهم بأمر ما فمن غير الالئق أن يأخذ هو موقفا مغايرا
 فعتندما يقدم شخص تنفسه على أتنه إداري من فريق الدعم الفتني ويرغب بعمل تحديثا على األجهزة فإذا
سمح له أحد الموظفين بعمل تحديث على جهازه
 فإن باقي الموظفين يقومون بمسايرة زميلهم غالبا والسماح لهذا المعتدي باستخدام أجهزتهم لتحديثها ومن
ثم يتمكن من اإلطالع على المعلوما التي يريدها والمخزتنة على األجهزة.
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 )1علل  :انتشار البرامج والتطبيقات بشكل كبير منها ما هو مجاني ومنها ما هو غير معروف المصدر ومنها
ما هو مفتوح أي أنه يمكن استخدامه على األجهزة المختلفة
وذلك بسبب اعتماد األفراد والمؤسسا والحكوما على تكتنولوجيا المعلوما واالتصاال بشكل واسع
وفي شتى المجاال .
 )2علل :ال بد من إيجاد وسائل تعمل على حماية ( الويب ) والحد من االعتداءات واألخطار التي تهددها
وذلك بسبب اتنتشار البرامج المقرصتنة والمعلوما الخاصة بكيفية اقتحام المواقع .

 )3انتشرت البرامج و التطبيقات بشكل كبير على اإلنترنت  .أذكر انواع البرامج المنتشرة عبر االنترنت .
 البرامج المجاتنية .
 البرامج غير معروفة المصدر .
 البرامج المفتوحة  :أي أتنه يمكن استخدامه على األجهزة المختلفة .

أوالً  :اإلعتداءا اإللكتروتنية على الويب
 )1تتعرض تتعرض المواقع اإللكترونية لكثير من االعتداءات اإللكترونية التي ال يحس بها المستخدم.
التنها غير مرئية.
 )2تتعرض المواقع اإللكترونية لكثير من االعتداءات اإللكترونية التي ال يحس بها المستخدم كونها غير
مرئية .اذكر أنواع  /أمثلة على هذه االعتداءات .
 .1االعتداء على متصفح اإلتنترتن ( ( Browsers attack
 .9االعتداء على البريد اإللكتروتني ( ) E- mail attack

 -1االعتداءات اإللكترونية على متصفحات اإلنترنت :
 )1وضح المقصود بمفهوم متصفح اإلنترنت ؟
برتنامج يتنقل المستخدم إلى صفحة ( الويب ) التي يريدها بمجرد العتنوان والضغط على زر الذهاب ويمكتنه
من مشاهدة المعلوما على الموقع .
 )2علل  :يتعرض متصفح اإلنترنت إلى الكثير من األخطار .
ألتنها قابلة للتغيير من دون مالحظة ذلك من قبل المستخدم .
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 )3يتعرض متصفح اإلنترنت إلى الكثير من األخطار ألنها قابلة للتغيير من دون مالحظة ذلك من قبل
المستخدم ويمكن أن يتم هذا االعتداء بطريقتين  ,اذكرهما ؟
أ -االعتداء عن طريق ( كود ) بسيط يمكن إضافته إلى المتصفح وباستطاعته القراءة والتنسخ وإعادة إرسال
أي شيء يتم إدخاله من قبل المستخدم ويتمثل التهديد بالقدرة على الوصول إلى الحسابا المالية والبياتنا
الحساسة األخرى .
ب -توجيه المستخدم إلى صفحة أخرى غير الصفحة التي يريدها

 -2االعتداءات اإللكترونية على البريد االلكتروني
 )1كيف تتم االعتداءات اإللكترونية على البريد االلكتروني .
من خالل وصول الرسائل اإللكتروتنية المزيفة إلى البريد اإللكتروتني .
 )2كيف يحاول المعتدي اإللكتروني التعامل مع األشخاص القليلي الخبرة من خالل البريد االلكتروني  / .أعط
مثاالً على االعتداءات اإللكترونية على البريد االلكتروني .
 حيث يقدم عروض شراء لمتنتجا بعض المصممين بأسعار زهيدة أو رسائل تحمل عتنوان كيف تصبح
ثريا .
 وهذه الرسائل تحتوي روابط للمزيد من المعلوما يرجى الضغط عليه وغيرها من الرسائل المزيفة
والمضللة التي تحتاج إلى وعي من المستخدم .

أوالً  :تقتنية تحويل العتناوين الرقمية
 )1وضح المقصود بمفهوم تقنية تحويل العناوين الرقمية .
هي التقتنية التي تعمل على إخفاء العتنوان الرقمي للجهاز في الشبكة الداخلية ليتوافق مع العتنوان الرقمي
المعطى للشبكة .
 )2علل :تسهم تقنية تحويل العناوين الرقمية في حماية جهاز الحاسوب من أي هجوم قد يشن عليه بناء
على معرفة العناوين الرقمية.
ألن الجهاز الداخلي غير معروف بالتنسبة إلى الجها الخارجية
مالحظة  :تقنية تحويل العناوين الرقمية هي إحدى الطرائق المستخدمة لحماية المعلومات من االعتداءات
اإللكترونية .
 )3وضح كيف تتم حماية المعلومات من االعتداءات اإللكترونية .
 -1العناوين الرقمية اإللكترونية . IP Address
 )1كيف يرتبط األشخاص عبر شبكة اإلنترنت .
من خالل ماليين األجهزة ولكل جهاز حاسوب أو هاتف خلوي عتنوان رقمي خاص به يميزه عن
غيره يسمى .( Internet Protocol address ( IP Address ) ) :
 )2مم يتكون العنوان الرقمي اإللكتروني ( . )IP address
يتكون من ( )99خاتنة ثتنائية تتوزع على أربعة مقاطع يفصل بيتنها تنقاط وهذا ما يسمى بـ  ip4وكل
مقطع من هذه المقاطع يتضمن رقم من ) (0إلى ) (255كاآلتي :
215.002.004.216
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 )3وضح المقصود ب (. )IP Address( / )IP4
هو عتنوان رقمي ألجهزة الحاسوب أو الهواتف الخلوية يتكون من  99خاتنة تتوزع على أربعة
مقاطع يفصل بيتنها فواصل و كل مقطع من هذه المقاطع يتضمن رقم من (  ) 0إلى ( . ) 255

 )4ما هي نتائج التطور الهائل في أعداد مستخدمي اإلنترنت على العناوين الرقمية اإللكترونية .
ظهر الحاجة إلى عتناوين إلكتروتنية أكثر وطور هذه العتناوين لما يسمى  ipv6الذي يتكون من
ثماتنية مقاطع بدال من أربعة .
 )5علل  :ظهور العناوين اإللكترونية  IPV6بدالً من . IP4
بسبب التطور الهائل في أعداد مستخدمي اإلتنترتن (زيادة أعداد مستخدمي اإلتنترتن )

 )6علل  :ظهور تقتنية تحويل العتناوين الرقمية أو ما اصطلح على تسميته ( network address
) )translation (nat
ألن  ipv6ال يكفي إلتاحة عدد هائل من العتناوين الرقمية ولحل هذه المعضلة .
 )7كيف تم حل مشكلة . IPV6
وجد ما يسمى تقتنية تحويل العتناوين الرقمية أو ما اصطلح على تسميته ( network address
) )translation (nat

 -9مفهوم تقنية تحويل العناوين الرقمية nat
 )1من هي السلطة المسؤولة عن منح أرقام اإلنترنت المخصصة إلعطاء العناوين الرقمية لألجهزة
على اإلنترنت.
أياتنا ) ) ( internet assigned number authority ( iana
 )2علل  :تتمتع أيانا ) )  ( internet assigned number authority ( ianaبالسلطة
المسؤولة عن منح أرقام اإلنترنت المخصصة .
إلعطاء العتناوين الرقمية لألجهزة على اإلتنترتن .
 )3علل  :تقوم أيانا بإعطاء الشبكة الداخلية عنوانا واحدا (أو مجموعة عناوين) ويكون معرفا لها
عند التعامل في شبكة اإلنترنت .
وبسبب قلة أعداد هذه العتناوين مقارتنة بعدد المستخدمين.
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ال تتنسى تعبي
المالحظا المهمة
معي بالحصة

توضيح :
 تنالحظ من الشكل السابق وجود ثالث شبكا داخلية وكل شبكة متنح عتنواتنا خاصا بها على اإلتنترتن
مختلفا عن العتناوين األخرى مثال العتنوان  255.10.10.4هو لشبكة على اإلتنترتن وهذا العتنوان ال
يمكن ان يمتنح لشبكة أخرى وكذلك األمر بالتنسبة إلى العتنواتنين  215.6.4.10و . 215.6.4.165
 تعطي الشبكة الداخلية كل جهاز داخل الشبكة عتنواتنا رقميا لغرض االستخدام الداخلي فقط وال يعترف
بهذا العتنوان خارج الشبكة وهذا يعتني أن العتنوان الرقمي للجهاز داخل الشبكة يمكن أن يتكرر في أكثر
من شبكة داخلية مثل العتنوان ) (10.0.0.8لكن العتنوان الرقمي للشبكة الداخلية لن يتكرر.
 وعتند رغبة أحد األجهزة بالتواصل مع جهاز خارج الشبكة الداخلية يعدل العتنوان الرقمي الخاص به
باستخدام تقتنية تحويل العتناوين الرقمية ) (natوذلك يتم باستخدام جهاز وسيط يكون غالبا موجه أو
جدارا تناريا يحول العتنوان الرقمي الداخلي إلى عنوان رقمي خارجي ويسجل ذلك في سجل خاص
للمتابعة

إعداد  :إياد طليب ()799979997-

91

أكاديمية اإلتفاق الدولية

األسياد في الحاسوب

7102 / 7102

 يتم التواصل مع الجهاز الهدف في الشبكة األخرى عن طريق هذا الرقم الخارجي على أتنه العتنوان
الخاص بالجهاز المرسل وعتندما يقوم الجهاز الهدف بالرد على رسالة الجهاز المرسل تصل إلى الجهاز
الذي يحول العنوان الرقمي الخارجي إلى عتنوان داخلي من خالل سجل المتابعة لديه ويعيده بذلك إلى
الجهاز المرسل

 )4علل  :تعطي الشبكة الداخلية كل جهاز داخل الشبكة عنوانا رقميا .
لغرض االستخدام الداخلي فقط وال يعترف بهذا العتنوان خارج الشبكة
 )5علل :العنوان الرقمي للجهاز داخل الشبكة يمكن أن يتكرر في أكثر من شبكة داخلية
التنه مخصص االستخدام الداخلي فقط وال يعترف بهذا العتنوان خارج الشبكة
 )6علل  :ال يمكن أن يتكرر العنوان الداخلي الكثر من جهاز لنفس الشبكة .
الن العتنوان مخصص للتمييز بين االجهزة في االستخدام الداخلي فإذا تكرر لن تنستطيع التمييز بين
األجهزة .
 )7متى يتم التعديل على العنوان الرقمي الخاص بالجهاز .
عتند رغبة أحد األجهزة بالتواصل مع جهاز خارج الشبكة الداخلية .
 )8كيف يتم التعديل على العنوان الرقمي الخاص بالجهاز .
باستخدام تقتنية تحويل العتناوين الرقمية ) (natوذلك يتم باستخدام جهاز وسيط يكون غالبا موجه أو
جدارا تناريا يحول العتنوان الرقمي الداخلي إلى عنوان رقمي خارجي ويسجل ذلك في سجل خاص
للمتابعة .
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 )9وضح المقصود بتقنية تحويل العناوين الرقمية ). (nat
هي تقتنية تستخدم للتعديل على العتنوان الرقمي الخاص بالجهاز عتند رغبته بالتواصل مع جهاز
خارج الشبكة الداخلية  .وذلك يتم باستخدام جهاز وسيط يكون غالبا موجه أو جدارا تناريا يحول
العتنوان الرقمي الداخلي إلى عنوان رقمي خارجي ويسجل ذلك في سجل خاص للمتابعة .
 )11ما هي األجهزة التي يقوم بتحويل العناوين الرقمية  /ما هي األجهزة التي يتم من خاللها
اإلتصال مع االجهزة الخارجية .
موجه أو جدارا تناريا
 )11ما وظيفة الموجه أو الجدار الناري .
يحول العتنوان الرقمي الداخلي إلى عنوان رقمي خارجي ويسجل ذلك في سجل خاص للمتابعة .

 -3آلية عمل تقنية تحويل العناوين الرقمية
 )1اذكر الطرق التي تعمل بها تقنية تحويل العناوين الرقمية ؟
أ -النمط الثابت للتحويل  :ويتم عن طريق هذا التنمط تخصيص عتنوان رقمي خارجي لكل جهاز داخلي
وهذا العتنوان الرقمي ثاب ال يتغير .

كل جهاز إلو رقمين (رقم لإلستخدام الداخلي و رقم لإلستخدام الخارجي) .

ب -النمط المتغير للتحويل :
 )1وضح آلية عمل النمط المتغير للتحويل .
 يكون لدى الجهاز الوسيط عدد من العتناوين الرقمية الخارجية ولكتنها غير كافية لعدد
األجهزة في الشبكة .
 هذه العتناوين تبقى متاحة لجميع األجهزة على الشبكة .
 وعتند رغبة أحد األجهزة بالتراسل خارجيا فاتنه يتواصل مع الجهاز الوسيط الذي يعطيه
عتنواتنا خارجيا مؤقتا يستخدمه لحين االتنتهاء من عملية التراسل خارجيا مؤقتا يستخدمه
ويعد هذا العتنوان عتنواتنا رقميا خاصا بالجهاز
 عتند اتنتهاء عملية التراسل يفقد الجهاز الداخلي هذا العتنوان ويصبح العتنوان متاحا
للتراسل مرة أخرى
 وعتند رغبة الجهاز تنفسه بالتراسل مرة أخرى قد يعطى عتنواتنا مختلفا عن المرة السابقة
وهذا ما يفسر اختالف  IP Addressللجهاز تنفسه عتند تراسله أكثر من مرة .
 )2أين توجد العناوين الرقمية الخارجية في النمط المتغير للتحويل .
لدى الجهاز الوسيط
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 )3علل (فسر)  :اختالف  IP Addressللجهاز نفسه عند تراسله أكثر من مرة في النمط
المتغير للتحويل .
ً
ألن العتناوين تكون مخزتنة لدى الجهاز الوسيط و عتند القيام بعملية التراسل خارجيا يأخذ
المرسل العتنوان المتاح و يرسل فيه و عتند رغبته باالرسال مرة أخرى من الممكن أن يكون
العتنوان الذي أخذه في المرة السابقة غير متوفر و بالتالي يأخذ عتنواتنا ً آخر .
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الفـصـل الثـالـث  :التـشفيـر

 )1علل  :تم إيجاد الوسائل التي يمكن نقل الرسالة عن طريقها والمحافظة على سريتها في الوقت نفسه / .
علل  :ال بد من إيجاد طرائق لحماية المعلومات .
بسبب ظهور الحاجة للحفاظ على سرية المعلوما متنذ قدم البشرية في المجالين العسكري والدبلوماسي
خاصة .

أوالً  :مفهوم علم التشفير وعتناصره
 -1مفهوم التشفير والهدف منه
 )1وضح المقصود بالتشفير .
استبدال األحرف
التشفير هو تغيير محتوى الرسالة األصلية سواء أكان التغيير بمزجها بمعلوما أخرى ،أم ِ
ُستقبلها فقط،
األصلية والمقاطع بغيرها ،ام تغيير لمواقع األحرف بطريقة لن يفهمها إال مُرسل الرسالة وم ِ
باستخدام خوارزمية معيّتنة ومفتاح خاص
 )2كيف يتم تغيير محتوى الرسالة األصلية  /كيف يتم التشفير .
 بمزجها بمعلوما أخرى .
استبدال األحرف األصلية والمقاطع بغيرها .

ِ
ُستقبلها فقط ،باستخدام خوارزمية معيّتنة
 تغيير لمواقع األحرف بطريقة لن يفهمها إال مُرسل الرسالة وم ِ
ومفتاح خاص

 )3ما هدف التشفير.
ُستقبلها .
 الحفاظ على سرّ ية المعلوما في أثتناء تبادلها بين مُرسل المعلومة وم ِ
 عدم االستفادة متنها أو فهم محتواها؛ حتى لو تـم الـحصول عليها من ِق َبل أسخاض معترضين.
 )4علل ُ :يعدّ التشفير من أفضل الطرق الـ ُمستخدمة للحفاظ على أمن المعلومات .
ُستقبلها ،وعدم
الن التشفير يهدف إلى الحفاظ على سرّ ية المعلوما في أثتناء تبادلها بين مُرسل المعلومة وم ِ
االستفادة متنها أو فهم محتواها؛ حتى لو تـم الـحصول عليها من قِ َبل أسخاض معترضين
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 -2عناصر عملية التشفير :
 )1أذكر عناصر التشفير .
أ -خوارزمية التشفير:
الخوارزمية  :مجموعة من الخطوا المتسلسلة متنطق ًّيا ورياض ًّيا لح ّل مشكلة ما.
خوارزمية التشفير  :مجموعة الخطوا الـمُستخدمة لتحويل الرسالة األصلية إلى رسالة مُش ّفرة،
وستنتحدث عتنها بالتفصيل الح ًقا.
ب -مفتاح التشفير(  :) Keyوهو سلسلة الرموز الـمُستخدمة في خوارزمية التشفير ،وتعتمد قوة التشفير
على قوة هذا المفتاح.
ك
جـ -النص األصلي(  :) Plain Textيُقصد بها محتوى الرسالة األصلية قبل التشفير .وبعد عملية ف ّ
التشفير.
د  -نص الشيفرة( :)Cipher Textالرسالة بعد عملية التشفير.

ثاتنيا ً  :خوارزميا التشفير
 )1أذكر معايير تصنيف خوارزميات التشفير .
 استخدام المفتاح.
 كمية المعلوما الـمُرسلـة.
 العملية الـمُستخدمة في عملية التشفير.
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 -1التشفير المعتمد على نوع عملية التشفير :
 )1يقسم التشفير المعتمد على نوع عملية التشفير إلى نوعين  .أذكرهما .
 تشفير التعويض :طريقة لتشفير التنصوص  ،وتعتني استبدال حرف مكان حرف أو مقطع مكان مقطع
 .ومثال عليها شيفرة اإلزاحة .
 تشفير التبديل  :طريقة تشفيرتقوم على تبديل أماكن األحرف ،وذلك عن طريق إعادة ترتيب أحرف
الكلمة؛ بشرط استخدام األحرف تنفسها من دون إجراء أي تغيير عليها  .و مثال عليها  :خوارزمية
الخط المتعرج .

 )2أذكر عمليات التشفير .
 عملية التشفير  :اخفاء معتنى التنص الحقيقي  .و تكون عتند المرسل
 عملية فك التشفير  :استرجاع التنص األصلي من التنص المشفر  .و تكون عتند المستقبل .

خوارزمية الخط المتعرج ()Zig Zag Cipher
 )1أذكر مميزات خوارزمية الخط المتعرج .
أ) خوارزمية سهلة وسريعة.
ب) يمكن تتنفيذها يدو ًّيا باستخدام الورقة والقلم .
ك تشفيرها بسهولة.
ج) يمكن ف ّ

أ) التشفير باستخدام خوارزمية الخط المتعرج .
للقيام بتشفير التنص حسب خوارزمية الخط المتعرج ،اتبع الخطوا اآلتية:

0

 .ح ّدد عدد األسطر التي س ُتستخدم لتشفير التنص .حيث إن عدد األسطر يُع ّد مفتاح التشفير ،وال يلزمتنا
معرفة عدد األعمدة (ابدأ بأي عدد من األعمدة ويمكن الزيادة عتند الحاجة)الحظ
ستقبلها فقط.
الحظ  :مفتاح التشفير يتم االتفاق عليه مسب ًقا من قِ َبل ُمرسل الرسالة و ُم ِ
وسيتم تزويدك به في االمتحان لغايات حل ّ السؤال.

7

 .امأل الفراغ في التنص األصلي بمثلث مقلوب ∇.

الحظ  :استخدام المثلث المقلوب بديال ً للفراغ لغايات تسهيل الحل فقط.
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3
4

ّ .
وزع أحرف التنص المراد تشفيره بشكل قطري ،حسب اتجاه األسهم.

.5
.6

ضع مثلث مقلوبًا ∇ في الفراغ األخير ،وذلك كي تكون األطوال متساوية .
اكتب التنص الـمُش ّفر سطرً ا سطرً ا.

 .أتنشىء جدوال ًيعتمد على عدد األسطر (مفتاح التشفير)

مثال ( : )1ش ّفر النص اآلتي ,عل ًما بأن مفتاح التشفير سطران.
I love my country

الحل  :إليجاد التنص الـمُشفّر للتنص السابق ،اتبع الخطوا اآلتية:
أ  -ح ّدد مفتاح التشفير وهو سطران.
ب -امأل الفراغ بالتنص األصلي بمثلث مقلوب ∇ .
التنص األصليI ∇ love ∇ my ∇ country :
جـ -أتنشىء جدوال ً ،علمًا بان عدد الصفوف = .2

د ّ -
وزع أحرف التنص بشكل قطري ،حسب اتجاه األسهم.
t

y
r

u
n
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هـ  -ضع ً
مثلثا مقلوبًا ∇ في الفراغ األخير ،وذلك كي تصبح األطوال متساوية.
y
∇

t
r

u
n

c

y
∇

o

∇
m

v
e

I
o

I
∇

و  -اكتب التنص الـمُش ّفر سطرً ا سطرً ا.
التنص األصلي :

I love my country
Ilv ∇ ycuty ∇ oem ∇ onr

التنص الـمُشفر:

Ilv ycuty oem onr

تنالحظ بأن التنص الـمُش ّفر أخفى الرسالة ،ولن يستطيع أي شخص متطفل أن يفهم محتواها.
الحظ :
 -1يمكن تشفير أحرف اللغة العربية باستخدام هذه الخوارزميات ,ولكنها غير مطلوبة في
امتحان الثانوية العامة.
 -2ال ُيطلب اإلى الطلبة في امتحان الثانوية العامة تشفير نص يحتوي على عالمات ترقيم.
مثال (: )2
أوجد النص الـ ُمش ّفر للنص األصلي اآلتي ,عل ًما بان مفتاح التشفير هو خمسة أسطر.
Stay positive this year makes you happy all life
الحل :
لتشفير التنص السابق ،اتبع الخطوا اآلتية:
أ  -ح ّدد مفتاح التشفير وهو خمسة أسطر ،وتذ ّكر بأتنه ال يلزمتنا معرفة عدد األعمدة .
ب -امأل الفراغ بالتنص األصلي بمثلث مقلوب ∇ .
Stay ∇ positive ∇ this ∇ year ∇ makes ∇ you ∇ happy ∇ all ∇ life
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جـ -أتنشىء جدوال ً مكوّ ًتنا من خمس أسطر ،أضف ً
عددا من األعمدة عتند الحاجة.

د ّ -
وزع األحرف بشكل قطري ،حسب اتجاه األسهم.
Stay ∇ positive ∇ this ∇ year ∇ makes ∇ you ∇ happy ∇ all ∇ life

هـ  -ضع ً
مثلثا مقلوبًا ∇ في الفراغ األخير ،وذلك كي تصبح األطوال متساوية.

و  -تنكتب التنص الـمُش ّفر سطرً ا سطرً  ،وتنر ّتبه على التوالي.
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النص المشفر :
∇ Spiheayaaitoviakoplfasesreupleyi ∇ ∇ ∇ s ∇ y ∇ ∇ ∇ ttym ∇ h ∇ l
ttym h l

Spiheayaaitoviakoplfasesreupleyi

s y

نشاط ( :)1 - 4التشفير باستخدام خوارزمية الخط المتعرج.
بالتعاون مع أفراد مجموعتك ,ش ّفر النصوص اآلتية باستخدام خوارزمية الخط المتعرج
• Stop thinking about your past mistakes
مفتاح التشفير أربعة أسطر.
• Never give up on your goals
مفتاح التشفير ثالثة أسطر. .

ب -عملية ف ّك التشفير :للقيام بفك تشفير رسالة ،اتبع الخطوا اآلتية:
 . 0امأل الفراغا بمثلث مقلوب.
ً
اعتمادا على عدد األسطر (مفتاح التشفير) .أي أن عدد األجزاء يساوي
 . 7قسّم التنص الـمُش ّفر إلى أجزاء،
عدد األسطر .ولتحديد عدد األحرف في كل جزء؛ تنقوم بما يأتي:
مجموع أحرف التنص المش ّفر ÷ عدد األجزاء (عدد األسطر)
 . 3اكتب الحرف األول من كل جزء ،ثم الحرف الثاتني ،ثم الحرف الثالث وهكذا.

مثال ( : )3أوجد النص األصلي للنص الـ ُمش ّفر اآلتي ,عل ًما بأن مفتاح التشفير سطران.
Ilv ycuty oem onr
الحل:
إليجاد التنص األصلي ،اتبع الخطوا اآلتية:
أ  -امأل الفراغا بمثلث مقلوب.
Ilv ∇ ycuty ∇ oem ∇ onr
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ب -قسّم التنص الـمُش ّفر إلى جزأين؛ ألن مفتاح التشفير سطران .إذا كان التناتـج ً
عددا كسر ًّيا ،تنقرّ به إلى أقرب
عدد صحيح أكبر متنه
9 ÷ 17

= 8.5

 8.5عدد صحيح تنقرّ به إلى العدد  .9ومن ثم ،فإن الجزء األول يتكون من تسعة رموز.
I L v ∇ y c u t y
∇ o e m ∇ o n r

الجزء األول
الجزء الثاني

جـ -تنأخذ الحرف األول من ك ّل جزء بشكل عمودي (حرف  Iمن الجزء األول والمثلث المقلوب من الجزء
الثاتني) ،ثم الحرف الثاتني من كل جزء(  lمن الجزء األول و  oمن الجزء الثاتني) ،تنضمّها لألحرف
السابقة وهكذا.
I ∇ love ∇ my ∇ country
I love my country
التنض األصلي:
مثال ( : )4أوجد النص األصلي للنص الـ ُمش ّفر اآلتي؛ باستخدام خوارزمية الخط المتعرج ,عل ًما بأن مفتاح
التشفير هو خمسة أسطر.
النض الـ ُمش ّفر:
∇ Spiheayaaitoviakoplfasesreupleyi ∇ ∇ ∇ s ∇ y ∇ ∇ ∇ ttym ∇ h ∇ l
الحل  :إليجاد التنص األصلي ،قم بما يأتي:
ً
اعتمادا على عدد األسطر (مفتاح التشفير) .
أ  -قسّم التنص الـمُش ّفر إلى أجزاء،
مفتاح التشفير = عدد األسطر = خمسة
لتحديد حدد األحرف في كل جزء ،قم بـما يأتي:
عدد األحرف في كل جزء = مجموع أحرف التنص الـمُش ّفر ÷ عدد األجزاء
 17 =5 ÷ 57أحرف في كل جزء.
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ب -يؤخذ الحرف األول من كل جزء :الحرف  Sمن الجزء األول ،والحرف  tمن الجزء الثاتني ،و aمن الجزء
الثالث ،و  yمن الجزء الرابع ،والمثلث المقلوب من الجزء الخامس ،وتنضمّها إلى بعضها بعضا ً ،ثم
الحرف الثاتني من كل جزء ،ثم الثالث وهكذا...
Stay ∇ positive ∇ this ∇ year ∇ makes ∇ you ∇ happy ∇ all ∇ life
النص األصلي:
Stay positive this year makes you happy all life
نشاط ( : )2 - 4ف ّك التشفير باستخدام خوارزمية الخط المتعرج.
بالتعاون مع أفراد مجموعتك ,ف ّك تشفير النصوص اآلتية باستخدام خوارزمية الخط المتعرج.

• Bieno ∇ its ee ∇ ∇ uali ∇ lviyrbie ∇.
عل ًما بأن مفتاح التشفير ثالثة أسطر.

• Eoterkodnhmon ∇ u ∇ eemelci ∇ n ∇ siasmtdsgt ∇ o ∇ a ∇ hItvfrtt.
مفتاح التشفير سبعة أسطر.

 -2التشفير المعتمد على المفتاح
 )1على ماذا يعتمد التشفير المعتمد على المفتاح .
على عدد المفاتيح المستخدمة في عملية التشفير .
 )2على ماذا يعتمد أمن الرسالة أو المعلومة في التشفير المعتمد على المفتاح .
يعتمد على سرّ ية المفتاح ،وليس على تفاصيل الخوارزمية .
 )3يقسم التشفير المعتمد على المفتاح إلى قسمين  .اذكرهما .
أ  -خوارزميات المفتاح الخاص (:)Private-key Algorithms
 )1علل ُ :يطلق على خوارزميات المفتاح الخاص اسم الخوارزميات التناظريةُ /.يطلق على خوارزميات
المفتاح الخاص اسم خوارزميا المفتاح السري.
ً
ك التشفير ،ويتم االتفاق على اختياره قبل بدء عملية
الن المفتاح تنفسه يُستخدم لعمِليتي التشفير وف ّ
ُستقبل .
التراسل بين الـمُرسل والـم ِ
 )9أذكر أسماء اخرى لخوارزميات المفتاح الخاص .
 الخوارزميا التتناظرية .
 خوارزميا المفتاح السري .

إعداد  :إياد طليب ()799979997-

95

أكاديمية اإلتفاق الدولية

األسياد في الحاسوب

7102 / 7102

ب  -خوارزميات المفتاح العام( :)Public- Key Algorithms
 )1وضح آلية التشفير بالمفتاح العام .
 تستخدم هذِه الخوارزمي ِا مفتاحين (مفتاح عام و مفتاح خاص)
 أحدهما يُستخدم لتشفير الرسالة ويكون معرو ًفا (للمُرسل والـمُستقبل) ويُسمّى المفتاح العام.
ك التشفير ويُسمّى المفتاح الخاص.
 واآلخر يكون معرو ًفا لدى المستقبل فقط ،ويُستخدم لف ّ
 يتم اتنتاج المفتاحين خالل عمليا رياضية.
 وال يُمكن معرفة المفتاح الخاص من خالل معرفة المفتاح العام.
 )2أذكر أسماء اخرى لخوارزميات المفتاح العام .
 الخوارزميا الالتتناظرية .

 - 3التشفير المعتمد على كمية المعلومات المرسلة
ُ )1يقسم التشفير المعتمد على كمية المعلومات المرسلة اإلى قسمين .أذكرهما .
أ  -شيفرات التدفق :Stream Ciphers
 )1وضح آلية التشفير باستخدام شيفرات التدفق .
 يعمل هذا التنوع من الخوارزميا على تقسيم الرسالة إلى مجموعة أجزاء
 ويش ّفر كل جزء متنها على حدة .
 ومن ثم يرسله.
ب -شيفرات الكتل :Block Ciphers
 )1وضح آلية التشفير باستخدام شيفرات الكتل .
ُ تقسم الرسالة أيضا إلى أجزاء ولكن بحجم أكبر من حجم األجزاء في شيفرا التد ّفق.
ك تشفير كل كتلة على حدة.
 ويش ّفر أو يف ّ
 يختلف عن شيفرا التدفق ،بأن حجم المعلوما أكبر؛ لذا ،فإتنها أبطأ.
 )2علل  :شيفرات الكتل أبطأ من شيفرات التدفق .
ألن حجم المعلوما المتنقولة عبر الرسالة أكبر
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