
 

 

سلسلة النور التعليمية           

              

  علوم احلاسوب  

 ستاذعداد األإ  
 إبراهيم الكردي
0798237344 

 

الفرع ألادبي/التوجيهي  

 
 

 الفصل الدراس ي الثاني

ألاساس املنطقي للحاسوب والبوابات /الثالثةالوحدة 

 املنطقية

أمن املعلومات والتشفير/ الوحدة الرابعة  

 

 

 

 
 

2020/2021 
 

 

 

 

 



 0798237344 ألادبن             إعداد ألاستاذ إبراهيم ااكردو اافرع/االاان االااوو علوم الحاسوب                       

 

1 
 

 األعبط انًُطمٙ نهسبعٕة، ٔانجٕاثبد انًُطمٛخ : انثبنثخانٕزذح

 انجٕاثبد انًُطمٛخ

 انجٕاثبد انًُطمٛخ: انفصم األٔل 

٠زىْٛ اٌؾبعٛة ِٓ اٌىض١ش ِٓ اٌذٚائش إٌّطم١خ اٌزٟ رغزخذَ فٟ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد اٌّّضٍخ ثبٌٕظبَ اٌضٕبئٟ 

(1,0 )

 . ِٓ ػذد ِٓ اٌجٛاثبد إٌّطم١خالمنطمٌة الدوائر تتكون

 

  : هامة مفاهٌم

 

 ٙٚرىزت ٘زٖ اٌزؼبث١ش (0)ٚإِب خطأ  (1) ٘ٛ عٍّخ خجش٠خ ٔبرغٙب إِب طٛاة :انزؼجٛش انؼالئم ،

. (، ><=، <=، >=<، >، )ثبعزخذاَ ػ١ٍّبد اٌّمبسٔخ 

 ٙساثؾ ٠غزخذَ ٌٍشثؾ ث١ٓ رؼج١ش٠ٓ ػالئم١١ٓ أٚ أوضش؛ ٌزى٠ٛٓ ػجبسح ِٕطم١خ :انًؼبيم انًُطم ٛ٘ 

. NOT أٚ ٔفٟ رؼج١ش ِٕطمٟ ثبعزخذاَ AND ،ORِشوجخ ِٚٓ أّ٘ٙب 

 عٍّخ خجش٠خ رزىْٛ ِٓ رؼج١ش٠ٓ ػالئم١١ٓ أٚ أوضش، ٠شثؾ ث١ّٕٙب ِؼبِالد :انؼجبسح انًُطمٛخ انًشكجخ 

(. 0)أٚ خطأ  (1)ٚرىْٛ ل١ّزٙب إِب طٛاثب  (And , Or)ِٕطم١خ 

 :المنطمٌة اتالبوابأوالً مفهوم 

 ٚرٕزظ س،دائشح اٌىزش١ٔٚخ ثغ١طخ، رمَٛ ثؼ١ٍّخ ِٕطم١خ ػٍٝ ِذخً ٚاؽذ أٚ أوش :انجٕاثخ انًُطمٛخ 

ًا ٚاؽذاًا  .  ٚرغزخذَ فٟ ثٕبء ِؼبٌغبد األعٙضح االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌؾٛاع١ت،ِخشعب ِٕطم١ب

سِٛص إٌظبَ ) 0 أٚ 1رؼزّذ اٌجٛاثبد إٌّطم١خ فٟ ػٍّٙب ػٍٝ ِجذأ اٌظٛاة أٚ اٌخطأ أٚ ِب ٠غّٝ سل١ّب 

 اٌذٚائشٚ٘زا ٘ٛ اٌّجذأ األعبعٟ اٌّغزخذَ فٟ ِذخالد ٘زٖ اٌجٛاثبد، ٚاٌزٞ ٠زؾىُ ثّخشعبد  (اٌضٕبئٟ

ًا ِٚفزبػ رٛط١ً، .إٌّطم١خ ًا وٙشثبئ١ب  ٚألشة ِضبي ػٍٝ رٌه، اٌذاسح اٌىٙشثبئ١خ اٌجغ١طخ اٌزٟ رؾزٛٞ ِظجبؽب
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، ٚػٕذ فزؼ اٌذاسح ثٛاعطخ (1)فؼٕذ غٍك اٌذاسح ثٛاعطخ اٌّفزبػ ٠ؼٟء اٌّظجبػ، ٚرّضً اٌؾبٌخ ثبٌشِض اٌضٕبئٟ 

 (1-3)، أظش اٌشىً (0)اٌّفزبػ؛ ٠ٕطفئ اٌّظجبػ، ٚرّضً ٘زٖ اٌؾبٌخ ثبٌشِض اٌضٕبئٟ 

 

 : ةالبوابات المنطمًثانٌاً أنواع   

 رؼشف انجٕاثبد انًُطمٛخ، إَٔاػٓب ٔآنٛخ ػًهٓب

 :إلىتمسم البوابات المنطمٌة 

  اٌجٛاثبد إٌّطم١خ األعبع١خ(NOT, AND, OR )

  اٌجٛاثبد إٌّطم١خ اٌّشزمخ(NAND, NOR )

 :ANDالمنطمٌة  البوابة

  ٟٜ٘اٌجٛاثبد إٌّطم١خ األعبع١خ اٌزٟ رذخً فٟ ثٕبء ِؼظُ اٌذٚائش إٌّطم١خ ٌٚٙب ِذخالْ إؽذ 

. إٌّطم١خ ( و )ِٚخشط ٚاؽذ ٚرغّٝ ثٛاثخ 

 :ANDآلٌة عمل البوابة المنطمٌة 

  رؼطٟ ثٛاثخAND ٗ( 0) فمؾ ٚرؼطٟ ِخشعب ل١ّزٗ 1إرا وبٔذ ل١ّخ ع١ّغ اٌّذاخً  (1) ِخشعب ل١ّز

(. 0)إرا وبٔذ ل١ّخ أٞ ِٓ اٌّذخ١ٍٓ أٚ والّ٘ب 
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  رغزط١غ رظ١ُّ دائشح وٙشثبئ١خ رّضً اٌجٛاثخ إٌّطم١خAND ٟثّفزبؽٟ رٛط١ً ف 

، أظش اٌشىً  ثؾ١ش ٠ؼٟء اٌّظجبػ ػٕذِب ٠ىْٛ وال اٌّفزبؽ١ٓ فٟ ؽبٌخ إغالق فمؾالتوالًٚػؼ١خ 

(3-3) 

 

 

 :OR المنطمٌة البوابة

  ٟٜ٘اٌجٛاثبد إٌّطم١خ األعبع١خ اٌزٟ رذخً فٟ ثٕبء ِؼظُ اٌذٚائش إٌّطم١خ ٌٚٙب ِذخالْ إؽذ 

. إٌّطم١خ (أو  )ِٚخشط ٚاؽذ ٚرغّٝ 

 :ORالمنطمٌة  البوابة عمل آلٌة

  رؼطٟ ثٛاثخOR ٗفمؾ ٚرؼطٟ ِخشعب 1إرا وبٔذ ل١ّخ أٞ ِٓ اٌّذخ١ٍٓ أٚ والّ٘ب  (1) ِخشعب ل١ّز 

( 0)إرا وبٔذ ل١ّخ وال اٌّذخ١ٍٓ  (0)ل١ّزٗ 

  رغزط١غ رظ١ُّ دائشح وٙشثبئ١خ رّضً اٌجٛاثخ إٌّطم١خOR ٟثّفزبؽٟ رٛط١ً ف 

، فٟ ؽبٌخ إغالق أٚ والّ٘ب  اٌّفزبؽ١ٓ أٞ ِٓ ثؾ١ش ٠ؼٟء اٌّظجبػ ػٕذِب ٠ىْٛ التوازيٚػؼ١خ 

 (5-3)أظش اٌشىً 
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 :NOT المنطمٌة البوابة

  ٌٟٜ٘ٚٙب ِذخً ٚاؽذ ،  اٌجٛاثبد إٌّطم١خ األعبع١خ اٌزٟ رذخً فٟ ثٕبء ِؼظُ اٌذٚائش إٌّطم١خإؽذ

.  أٞ أٔٙب رغ١ش اٌم١ّخ إٌّطم١خ ٌٍّذخً إٌٝ ػىغٗكظاانغفمؾ ِٚخشط ٚاؽذ ٠ٚطٍك ػ١ٍٙب 

 :NOTالمنطمٌة  البوابة عمل آلٌة

  ً( 1)فئْ ل١ّخ اٌّخشط  (0)ٚإرا وبٔذ ل١ّخ اٌّذخً  (0)فئْ ل١ّخ اٌّخشط  (1)إرا وبٔذ ل١ّخ اٌّذخ

ٚض سيٕص انجٕاثبد انًُطمٛخ٘رى  

 AND المنطمٌة البوابة

 
 ِخشط اٌجٛاثخ A  ِذاخً اٌجٛاثخ ٚإٌٝ X ٚ Y ؽ١ش ٠ش١ش

A = X AND Y    ثبٌؼجبسح إٌّطم١خا٠ٚؼجش ػٕٗ 
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 OR المنطمٌة البوابة

 
 ِخشط اٌجٛاثخ A  ِذاخً اٌجٛاثخ ٚإٌٝ X ٚ Y ؽ١ش ٠ش١ش

A = X OR Y    ثبٌؼجبسح إٌّطم١خا٠ٚؼجش ػٕٗ 

 

 NOT المنطمٌة البوابة

 
 ِخشط اٌجٛاثخ A  ِذاخً اٌجٛاثخ ٚإٌٝ X ؽ١ش ٠ش١ش

A = NOT X٠ٚؼجش ػٕٙب ثبٌؼجبسح إٌّطم١خ   

 كزبثخ خذأل انسمٛمخ نهجٕاثبد انًُطمٛخ

 ٘ٛ رّض١ً ٌؼجبسح ِٕطم١خ ٠ج١ٓ االؽزّبالد اٌّخزٍفخ ٌٍّزغ١شاد اٌّىٛٔخ ٌٍؼجبسح إٌّطم١خ، :الحمٌمة جدول

2=  فٟ اٌغذٚي ٚٔز١غخ ٘زٖ االؽزّبالد، فؼذد االؽزّبالد
n

 رّضً ػذد اٌّزغ١شاد فٟ اٌؼجبسح n ؽ١ش أْ 

 ٠4غبٚٞ (x and y)ِضالًا ػذد اؽزّبالد عذٚي اٌؾم١مخ ٌٍؼجبسح . 1 أٚ 0إٌّطم١خ ٚوً ِزغ١ش ٠أخز ل١ّز١ٓ إِب 

 :مالحظة

 (T)ٚ  (F)٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ثذالٌخ  (1)ٚ (0)٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ عذٚي اٌؾم١م١خ ثذالٌخ 

 :ٌمكن معرفة عدد االحتماالت من خالل الماعدة التالٌة

2  = عدد االحتماالت 
N  
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: ؽ١ش أْ

n رّضً ػذد اٌّزغ١شاد فٟ اٌؼجبسح إٌّطم١خ 

 1 أٚ 0 ألْ وً ِزغ١ش ٠أخز ل١ّز١ٓ إِب 2= األعبط

 

 :جدول الحمٌمة للبوابات المنطمٌة

 ANDخذٔل انسمٛمخ نهجٕاثخ انًُطمٛخ 

A= X AND Y Y X 

1 1 1 

0 0 1 

0 1 0 

0 0 0 

 

 ORخذٔل انسمٛمخ نهجٕاثخ انًُطمٛخ 

A= X OR Y Y X 

1 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

0 0 0 

 

 NOTخذٔل انسمٛمخ نهجٕاثخ انًُطمٛخ 

A= NOT X X 

1 0 

0 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 :خذ َبرح كم يٍ انجٕاثبد انًُطمٛخ اٜرٛخ: 1عؤال

 ا
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : فٙ كم يٍ انجٕاثبد اٜرٛخ zزذد لًٛخ : 2عؤال

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

 

1 

 

1 

Z=0 

 

Z= 0 

 

Z= 0 

 

Z=0,1 
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 :ةالمركبإٌجاد ناتج العبارات المنطمٌة ثالثاُ 
 تضم العبارات المنطمٌة المركبة أكثر من بوابة منطمٌة، وفً هذه الحالة 

 

 التالً التسلسل وحسب األولوٌة لواعد تطبٌك ٌجب: 

 .فٟ ؽبٌخ ٚعٛد األلٛاط رٕفز اٌؼ١ٍّبد ثذاخٍٙب أٚالًا  .1

 NOT اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .2

 AND اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .3

 OR اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .4

 . ا١ّ١ٌٓإٌٝاأل٠ٌٛٚخ، ٔجذأ ِٓ ا١ٌغبس اٌزىبفؤ فٟ فٟ ؽبٌخ  .5

 ٠غت رؼ٠ٛغ ل١ُ اٌّزغ١شاد إٌّطم١خ أٚالًا، صُ رزجغ رغٍغً اٌزٕف١ز ثزطج١ك لٛاػذ األ٠ٌٛٚخ، :يالزظخ

ٚأْ ػذد اٌخطٛاد ثؼذ رؼ٠ٛغ ل١ُ اٌّزغ١شاد إٌّطم١خ  ٠غبٚٞ ػذد اٌجٛاثبد إٌّطم١خ فٟ اٌؼجبسح 

 .إٌّطم١خ

 A=0, B=0 , C=1 , D=1 , F=0 خذ انُبرح انُٓبئٙ إرا كبَذ: 1يثبل 

NOT (A AND B OR C ) OR D AND F 

NOT (0 AND 0 OR1 ) OR 1 AND 0 

NOT (0    OR 1) OR 1 AND 0 

NOT 1 OR 1 AND 0 

0 OR 1 AND 0 

0 OR 0 

0  
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 A=1, B=1 , C=0 , D=0 , F=1 خذ انُبرح انُٓبئٙ إرا كبَذ: 2يثبل 

NOT A OR B OR C  OR D AND F  

 

 

 

 A=0, B=1 , C=1 , D=0 , F=1 خذ انُبرح انُٓبئٙ إرا كبَذ: 3يثبل 

NOT(NOT (A AND B OR C ) OR D OR F)  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :مالحظة
 2n = ػٕذ وزبثخ عذٚي اٌؾم١مخ ٠غت اٌؾً ؽغت األ٠ٌٛٚبد ٚ رزوش أْ ػذد االؽزّبالد فٟ عذٚي اٌؾم١مخ

 A OR NOT Bاكزت خذٔل انسمٛمخ نهؼجبسح : 1يثبل

A OR NOT B NOT B B A 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

0 0 1 0 

1 1 0 0 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 OR NOT C) A OR NOT (Bاكزت خذٔل انسمٛمخ نهؼجبسح : 2يثبل

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 NOT A OR NOT( B AND C )أكًم خذٔل انسمٛمخ نهؼجبسح: 3يثبل

NOT A OR NOT( B AND C) NOT (B AND C) C B A 
  1 1 1 

1 1 1  1 
1 0 1 1  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رًثٛم انؼجبساد اندجشٚخ انًُطمٛخ انًشكجخ، ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطمٛخساثؼبً 

 ثبد إٌّطم١خا رّض١ٍٙب ثبٌشعُ ثبعزخذاَ اٌجٛإٌٝرّض١ً اٌؼجبسح إٌّطم١خ ٠ؼٕٟ رؾ٠ًٛ اٌؼجبسح إٌّطم١خ س٠بػ١ب 

 ٚػٕذ رّض١ٍٙب ٠غت رطج١ك لٛاػذ األ٠ٌٛٚخ فٟ اٌشعُ

 األولوٌة لواعد: 

 .فٟ ؽبٌخ ٚعٛد األلٛاط رٕفز اٌؼ١ٍّبد ثذاخٍٙب أٚالًا  .1

 NOT اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .2

 AND اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .3

 OR اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .4

 . ا١ّ١ٌٓإٌٝاأل٠ٌٛٚخ، ٔجذأ ِٓ ا١ٌغبس  فٟ  اٌزىبفؤفٟ ؽبٌخ  .5
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 :يثم انؼجبسح انًُطمٛخ اٜرٛخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطمٛخ : 1يثبل

NOT (A  AND  B OR C ) OR D AND F  

 

 

 

 

 

 

 :يثم انؼجبسح انًُطمٛخ اٜرٛخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطمٛخ : 2يثبل

NOT A OR B OR C  OR D AND F  

 

 

 

 

 :يثم انؼجبسح انًُطمٛخ اٜرٛخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطمٛخ : 3يثبل

NOT(NOT (A AND B OR C ) OR D OR F)  
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ػُذ كزبثخ انؼجبسح انًُطمٛخ  انزٙ رًثهٓب انجٕاثبد انًُطمٛخ، ٚدت انجذء يٍ انٛغبس إنٗ انًٍٛٛ، يغ : يالزظخ

 . ؛ فئَّ ٚدت ٔضؼٓب ثٍٛ ألٕاط ANDلجم  ORيشاػبح لٕاػذ األٔنٕٚخ، فئرا أسدد رُفٛز 

 :اكزت اعى انؼجبسح انًُطمٛخ انًُبعجخ نهجٕاثبد انًُطمٛخ اٜرٛخ: 1يثبل

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :اكزت اعى انؼجبسح انًُطمٛخ انًُبعجخ نهجٕاثبد انًُطمٛخ اٜرٛخ: 2يثبل

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

x 

x 
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 :اكزت اعى انؼجبسح انًُطمٛخ انًُبعجخ نهجٕاثبد انًُطمٛخ اٜرٛخ: 3يثبل

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أعئهخ شبيهخ ٔيًٓخ

، ثى أخت ػٍ AND ( A AND B) (OR (NOT D) ( NOT C))رأيم انؼجبسح انًُطمٛخ اٜرٛخ  (1ط

 :األعئهخ انزٙ رهٛٓب

 4كى ػذد انًزغٛشاد انًُطمٛخ فٙ انؼجبسح انغبثمخ؟  (1

 5كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ فٙ انؼجبسح انغبثمخ؟  (2

 16كى ػذد االززًبالد فٙ خذٔل انسمٛمخ نهؼجبسح انغبثمخ؟  (3

 1؟ A=1,B=1,C=0,D=0: أٔخذ َبرح انؼجبسح انغبثمخ ػُذيب (4

 .يثم انؼجبسح انًُطمٛخ انغبثمخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطمٛخ (5

يزغٛش يُطمٙ، ثٕاثخ يُطمٛخ أعبعٛخ، ػجبسح )اعزخشج يثبالً ٔازذاً يٍ انؼجبسح انغبثمخ نكم يًب ٚهٙ (6

 (يُطمٛخ ثغٛطخ

 

 

 

 

x 
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 :رأيم انشكم انزبنٙ ثى أخت ػًب ٚهّٛ يٍ أعئهخ(2ط

 

كى ػذد انًزغٛشاد انًُطمٛخ؟- 1  

كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ؟- 2  

اكزت اعى انؼجبسح انًُطمٛخ انًُبعجخ نهجٕاثبد انًُطمٛخ انغبثمخ؟- 3  

 X=1,Y=0,Z=1أٔخذ َبرح انجٕاثبد انًُطمٛخ انغبثمخ ػُذيب - 4

 :رأيم انذاساد انكٓشثبئٛخ اٜرٛخ ثى أخت ػًب ٚهٛٓب يٍ أعئهخ (3ط

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 .اكزت انؼجبسح انًُطمٛخ انًُبعجخ نهذاسح انكٓشثبئٛخ انغبثمخ -1

A AND B AND C 

 A=0,B=0,C=1أٔخذ َبرح انذاسح انكٓشثبئٛخ ػُذيب  -2

0 

 .اكزت انؼجبسح انًُطمٛخ انًُبعجخ نهذاسح انكٓشثبئٛخ انغبثمخ -1

 

أٔخذ َبرح انذاسح انكٓشثبئٛخ ػُذيب  -2

A=0,B=0,C=1,D=0,F=1 

 

A B 

C 

A 

B 

C 

D 

F 
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انجٕاثبد انًُطمٛخ انًشزمخ: انفصم انثبَٙ  

 عًٛذ انجٕاثبد انًشزمخ ثٓزا االعى:ػهم. 

 AND,OR,NOTألٔٙب اشزمذ ِٓ اٌجٛاثبد إٌّطم١خ األعبع١خ 

 

 :NAND المشتمة المنطمٌة البوابة: أوالً 

ثّذخً  AND ثزٛط١ً ِخشط ثٛاثخ NAND ٚرزشىً ثٛاثخ (AND)  ٔفٟأٞ NOT AND ٟ٘ اخزظبس ي

 .إٌّطم١خ (ٚ)ٚرغّٝ ثٛاثخ ٔفٟ  NOT ثٛاثخ

 

 NOT مع دائرة صغٌرة عند المخرج ترمز إلى بوابة AND برمز بوابة NANDتمثل البوابة المنطمٌة 

 NOTألنها ترمز إلى البوابة . NANDوجود دائرة صغٌرة عند مخرج بوابة : علل

 

 

 

 

 

 .اكزت انؼجبسح انًُطمٛخ انًُبعجخ نهذاسح انكٓشثبئٛخ انغبثمخ -1

 

أٔخذ َبرح انذاسح انكٓشثبئٛخ ػُذيب  -2

A=0,B=0,C=1,D=0,F=0 

 

A B 

C 

D 

F 
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  جدول الحمٌمة للبوابة المنطمٌةNAND: 

Z= X NAND Y Y X 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

1 0 0 

 

 : مالحظات

  تعطً بوابةNAND(.0)إذا كانت لٌمة أي من المدخلٌن أو كالهما  (1) مخرجا لٌمته 

  (.1)إذا كانت لٌمة المداخل جمٌعها  (0)تعطً مخرجا لٌمته 

  تكون مخرجات بوابةNAND  عكس مخرجات AND. 

 

 ً  NOR المشتمة المنطمٌة البوابة: ثانٌا

 ثّذخً ثٛاثخ OR ثزٛط١ً ِخشط ثٛاثخ NOR ٚرزشىً ثٛاثخ (OR)  ٔفٟأٞ NOT OR ٟ٘ اخزظبس ي

NOT  ٟإٌّطم١خ (أٚ)ٚرغّٝ ثٛاثخ ٔف. 

 NOT مع دائرة صغٌرة عند المخرج ترمز إلى بوابة OR برمز بوابة NOR تمثل البوابة المنطمٌة
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 جدول الحمٌمة للبوابة المنطمٌة NOR 

Z= X NOR Y Y X 

0 1 1 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

 

 :يالزظبد

 رؼطٙ ثٕاثخ NOR  ّ(  1)إرا كبَذ لًٛخ أ٘ يٍ انًذخهٍٛ أٔ كالًْب  (0)يخشخبً لًٛز

  ّ(  0)إرا كبَذ لًٛخ انًذاخم خًٛؼٓب  (1)رؼطٙ يخشخبً لًٛز

  يخشخبدNOR  ػكظ يخشخبد ثٕاثخ OR. 

  َبرح انؼجبساد انًُطمٛخ، انزٙ رزكٌٕ يٍ ثٕاثبد يُطمٛخ يشزمخ يٍ انُٕع َفغّإٚدبد

 التالً التسلسل وحسب األولوٌة لواعد: 

فٟ ؽبٌخ ٚعٛد األلٛاط رٕفز اٌؼ١ٍّبد ثذاخٍٙب أٚالًا  .1

 NOTاٌجٛاثخ إٌّطم١خ  .2

 NANDاٌجٛاثخ إٌّطم١خ  .3

 NORاٌجٛاثخ إٌّطم١خ  .4

 . ا١ّ١ٌٓإٌٝفٟ ؽبٌخ رغبٚٞ األ٠ٌٛٚخ، ٔجذأ ِٓ ا١ٌغبس  .5
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 :اتمالحظ

  أٔنٕٚخNAND ركبفئ أٔنٕٚخ AND ،ٔػذد انخطٕاد ٚغبٔ٘ ػذد انجٕاثبد. 

  ٍفٙ زبنخ ٔخٕد أكثش يNAND انًٍٛٛإنٗ فٙ انؼجبسح انًُطمٛخ رُفز يٍ انٛغبس . 

  انؼجبساد انًُطمٛخ انًكَٕخ يٍ ثٕاثبد يشزمخ ٔثٕاثبد أعبعٛخ( يب ػذاNOT) غٛش يطهٕثخ فٙ ْزا ،

 .انًُٓبج

، ثم مثلها A=0.B=0,C=1,D=1أوجد ناتج العبارات المنطمٌة المشتمة اآلتٌة عندما : تمارٌن 

: باستخدام البوابات المنطمٌة المشتمة 

1) NOT  A  NAND NOT B 

NOT 0 NAND NOT 0 

1 NAND NOT 0 

1 NAND 1 

0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) NOT(A NAND B)NAND C 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3) NOT A NAND NOT (B NAND C) 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) NOT(NOT(A NAND NOT B)NAND C)NAND NOT D 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) NOT(A NAND NOT(NOT B NAND NOT C )NAND D) 
 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6) NOT  A  NOR NOT B 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) NOT(A NOR B)NOR C 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) NOT A NOR NOT (B NOR C) 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) NOT(NOT(A NOR NOT B)NOR C)NOR NOT D 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10)NOT(A NOR NOT(NOT B NOR NOT C )NOR D) 

 

 

 

كزبثخ انؼجبساد انًُطمٛخ انزٙ رًثهٓب انجٕاثبد انًُطمٛخ انًشزمخ 

 :رأيم انجٕاثبد انًُطمٛخ اٜرٛخ ثى أخت ػًب ٚهٛٓب يٍ أعئهخ: أعئهخ يًٓخ

 

 2كى ػذد انًزغٛشاد انًُطمٛخ؟  -1

 2كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ؟  -2

 1كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ األعبعٛخ؟  -3

 1كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ انًشزمخ؟  -4

 Z= NOT (A NAND B). اكزت انؼجبسح انًُبعجخ نهجٕاثبد انغبثمخ -5

 Z= 0؟ A=0,B=1 ػُذيب  Zيب لًٛخ  -6

 .أػذ سعى انجٕاثبد انًُطمٛخ انغبثمخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطمٛخ األعبعٛخ فمظ -7
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 كى ػذد انًزغٛشاد انًُطمٛخ؟  -1

 كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ؟  -2

 كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ األعبعٛخ؟  -3

 كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ انًشزمخ؟  -4

 . اكزت انؼجبسح انًُبعجخ نهجٕاثبد انغبثمخ -5

 ؟ A=0,B=1,C=0 ػُذيب  Zيب لًٛخ  -6

 .أػذ سعى انجٕاثبد انًُطمٛخ انغبثمخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطمٛخ األعبعٛخ فمظ -7

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 كى ػذد انًزغٛشاد انًُطمٛخ؟  -1

 كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ؟  -2

 كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ األعبعٛخ؟  -3
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 كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ انًشزمخ؟  -4

 . اكزت انؼجبسح انًُبعجخ نهجٕاثبد انغبثمخ -5

 ؟ A=0,B=1 ػُذيب  Zيب لًٛخ  -6

 .أػذ سعى انجٕاثبد انًُطمٛخ انغبثمخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطمٛخ األعبعٛخ فمظ -7

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 كى ػذد انًزغٛشاد انًُطمٛخ؟  -1

 كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ؟  -2

 كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ األعبعٛخ؟  -3

 كى ػذد انجٕاثبد انًُطمٛخ انًشزمخ؟  -4

 . اكزت انؼجبسح انًُبعجخ نهجٕاثبد انغبثمخ -5

 ؟ A=0,B=1,C=0 ػُذيب  Zيب لًٛخ  -6

 .أػذ سعى انجٕاثبد انًُطمٛخ انغبثمخ ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطمٛخ األعبعٛخ فمظ -7
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 ) انجٕٔنٙ )اندجش انًُطمٙ : انفصم انثبنث 

 (انجٕٔنٙ) يفٕٓو اندجش انًُطمٙ :أٔالً 

ًا ٌزٕف١ز ِغّٛػخ ِٓ اٌٛظبئف، ٌٚزؾذ٠ذ ٘زٖ اٌٛظبئف  ٠زىْٛ عٙبص اٌؾبعٛة ِٓ ِىٛٔبد ِبد٠خ ِشرجطخ ِؼب

ٚرٕف١ز٘ب ال ثذ ِٓ فُٙ ٚظبئف وً عضء ِٓ اٌّىٛٔبد اٌّبد٠خ ٚو١ف١خ اسرجبؽٗ ثبألعضاء األخشٜ ٌزجبدي 

٠ّىٓ أْ ٠ّضً ثؼاللبد ِٕطم١خ أٚ )اٌّؼٍِٛبد، ٚرؾذد اٌٛظبئف ٚػ١ٍّبد اٌشثؾ ِٓ خالي ّٔٛرط س٠بػٟ 

. (عجش٠خ

 (المنطمً)البوولً  الجبر: 

٘ٛ أؽذ فشٚع ػٍُ اٌغجش فٟ اٌش٠بػ١بد، ٚ٘ٛ األعبط اٌش٠بػٟ اٌالصَ ٌذساعخ اٌزظ١ُّ إٌّطمٟ ٌألٔظّخ 

، ٚلذ (George Boole) اٌؼبٌُ اٌش٠بػٟ االٔغ١ٍضٞ عٛسط ثٛٚي إٌٝاٌشل١ّخ ِٕٚٙب اٌؾبعٛة ٚرؼٛد رغ١ّزٗ 

، ٚلبَ ثزمذ٠ُ أعظ اٌغجش إٌّطمٟ ثشىً ٚاعغ فٟ (اٌزؾ١ًٍ اٌش٠بػٟ ٌٍّٕطك)لذِٗ ٌٍّشح األٌٚٝ فٟ وزبثٗ 

، ٚأوذ ػٍٝ أْ اعزخذاَ ط١غخ عجش٠خ فٟ ٚطف ػًّ اٌؾبعٛة ( اٌزفى١شْلٛأٟدساعخ فٟ )وزبثخ األشٙش 

. اٌذاخٍٟ أعًٙ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌجٛاثبد إٌّطم١خ

 :مالحظة

  ٌٗ ًا إرا ػ١ٕذ (. False)أٚ خطأ  (True)طٛاة :  اٌؾبٌز١ٓإؽذ٠ٜغّٝ اٌّزغ١ش ِزغ١شاًا ِٕطم١ب

  ٟاٌؾبٌخ  (1) ٌزّض١ً ؽبالد اٌّزغ١ش إٌّطمٟ ف١ّضً اٌشلُ 1 أٚ 0رغزخذَ أسلبَ ٔظبَ اٌؼذ اٌضٕبئ

. اٌؾبٌخ اٌخطأ (0)اٌظؾ١ؾخ ٚاٌشلُ 

  ثأؽذ اٌؾشٚف ٌٍّٞزغ١ش إٌّطك٠شِض (A … Z) ال أ١ّ٘خ ٌىْٛ اٌؾشٚف وج١شح أَ طغ١شح. 
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 ً  انؼجبساد اندجشٚخ انًُطمٛخ، ٔانؼًهٛبد انًُطمٛخ: ثبَٛب

 المنطمٌة الجبرٌة العبارة: 

أٚ ِض٠ظ ِٓ اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد إٌّطم١خ ٠غّغ  (X,Y) أٚ ِزغ١ش ِٕطمٟ ِضً (0,1)ٟ٘ صبثذ ِٕطمٟ 

ث١ٕٙب ػ١ٍّبد ِٕطم١خ، ٠ّٚىٓ أْ رؾزٛٞ اٌؼجبسح اٌغجش٠خ إٌّطم١خ ػٍٝ ألٛاط ٚػٍٝ أوضش ِٓ ػ١ٍّخ 

 .ِٕطم١خ

 NOT عملٌة

 0 ٟ٘ 1 ِٚزّّخ 1 رغبٚٞ 0اعُ اٌّزُّ، ألْ ِزّّخ  NOT ٠طٍك ػٍٝ ػ١ٍّخ

 :NOT اٌؼجبسح اٌغجش٠خ إٌّطم١خ ٌؼ١ٍّخ

A=X 

 اٌّزّّخ ___ ؽ١ش رؼٕٟ

 AND عملٌة

 ( . ) فٟ اٌغجش إٌّطمٟ ثبٌشِض AND ٠ؼجش ػٓ ػ١ٍّخ

 :AND اٌؼجبسح اٌغجش٠خ إٌّطم١خ ٌؼ١ٍّخ

A= X . Y 

ًا ِب ( . )اعزخذاَ  ثذالًا  XY فٟ اٌزؼج١ش إٌّطمٟ، ٚرىزت ( . ) ٠ًّٙ اٌشِض  ٠شجٗ اٌؼشة اٌضٕبئٟ ٚغبٌجب

ِٓ X.Y 

A= X . Y Y X 

1 1 1 

0 0 1 

0 1 0 

0 0 0 
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 OR عملٌة

 ( + ) فٟ اٌغجش إٌّطمٟ ثبٌشِض OR ٠ؼجش ػٓ ػ١ٍّخ

 :OR اٌؼجبسح اٌغجش٠خ إٌّطم١خ ٌؼ١ٍّخ

A= X+Y 

A= X+ Y Y X 

1 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

0 0 0 

 

 ً   انًشكجخ َبرح انزؼبثٛش اندجشٚخ انًُطمٛخإٚدبد: ثبنثب

 :التالً التسلسل حسب األولوٌة لواعد

 .فٟ ؽبٌخ ٚعٛد األلٛاط رٕفز اٌؼ١ٍّبد ثذاخٍٙب أٚالًا  .1

 NOT اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .2

 AND اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .3

 OR اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .4

  ا١ّ١ٌٓإٌٝ األ٠ٌٛٚخ، ٔجذأ ِٓ ا١ٌغبس رىبفؤفٟ ؽبٌخ  .5
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 ً   انًُطمٛخانجٕاثبد، ثبعزخذاو  انًشكجخانًُطمٛخاندجشٚخ رًثٛم انؼجبساد : ساثؼب

 رّض١ٍٙب ثبٌشعُ ثبعزخذاَ اٌزؼبث١ش اٌغجش٠خ إٌٝرّض١ً اٌؼجبسح إٌّطم١خ ٠ؼٕٟ رؾ٠ًٛ اٌؼجبسح إٌّطم١خ س٠بػ١ب 

 .ٚػٕذ رّض١ٍٙب ٠غت رطج١ك لٛاػذ األ٠ٌٛٚخ فٟ اٌشعُ إٌّطم١خ

 :األولوٌة لواعد

 فٟ ؽبٌخ ٚعٛد األلٛاط رٕفز اٌؼ١ٍّبد ثذاخٍٙب أٚالًا  .1
 NOT اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .2
 AND اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .3
 OR اٌجٛاثخ إٌّطم١خ .4
 . ا١ّ١ٌٓإٌٝفٟ ؽبٌخ رغبٚٞ األ٠ٌٛٚخ، ٔجذأ ِٓ ا١ٌغبس  .5

 :أعئهخ يًٓخ

، ثى يثم كالً يُٓب A=0,B=0,C=1,D=1ػُذيب : أٔخذ َبرح انؼجبساد اندجشٚخ انًُطمٛخ اٜرٛخ (1ط

 .ثبعزخذاو انجٕاثبد انًُطمٛخ

1)  A + B . C+ D 

 

 

2) (A   . B ) + ( C . D) 

 

 

 

3) A +   B   .    C    + D 
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4)   A    .        B     +        C    +    D 

 

 

 

 

5)  (   A   +     C     )      . (   B    +    D ) 

 

 

 

6)   A    + B    +   C    .    D 

 

 

7) A   .   ( D    .    C   )    +  B  
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 :اكزت انؼجبساد اندجشٚخ انًُطمٛخ نكم يٍ انجٕاثبد انًُطمٛخ اٜرٛخ  (2ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اندٕاة

A=  X   . Y .    (Z+ W) 

 :اندٕاة
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 :زٕل انؼجبساد انًُطمٛخ اٜرٛخ إنٗ ػجبساد خجشٚخ يُطمٛخ (3ط

1) F= NOT A OR NOT (B OR C) AND D 

 

F= A   +    (  B +   C)    .  D 

 

2) NOT C OR B AND NOT A OR NOT D 

 

3) NOT (((NOT A OR NOT B) AND NOT C OR NOT D ) OR NOT F) 

 

 

4) NOT A OR NOT(((B OR NOT D AND C)AND NOT F)OR (K OR L)) 

 

 

: زٕل انؼجبساد اندجشٚخ انًُطمٛخ اٜرٛخ إنٗ ػجبساد يُطمٛخ(4ط  

 

1) A=  X   .  Y+    (Z+ W) 

A= NOT(X AND NOT Y OR NOT(Z OR W)) 

 

2) X= A+    B    . C    +   D 

 

 

 

3) X    +    Y   +    (   Z   +   W    )    .     F 

 

 

4)  ( A   +    B    )    +    C   +    D    .     F  
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 أيٍ انًؼهٕيبد ٔانزشفٛش :ح انشاثؼخانٕزذ

 أيٍ انًؼهٕيبد

  رٕضٛر يفٕٓو أيٍ انًؼهٕيبد:انفصم األٔل 

 :أٔالً يمذيخ فٙ أيٍ انًؼهٕيبد

 اْزًذ انشؼٕة لذًٚب ثبنسفبظ ػهٗ عشٚخ انًؼهٕيبد:ػهم. 

 . ٌٍؾفبظ ػٍٝ أعشاس٘ب ١٘ٚجزٙب ِٚىبٔزٙب (1

.  ِخططبرٙب اٌؼغىش٠خإلٔغبػ (2

 المعلومات على سرٌة اعتمدت: 

 .ِٛصٛل١خ ؽبٍِٙب .1

 .لذسرٗ ػٍٝ رٛف١ش اٌظشٚف إٌّبعجخ ٌّٕغ اوزشبفٙب .2

 كبَذ انسبخخ أكثش إنسبزبً إلٚدبد طشائك خذٚذح نسًبٚخ انًؼهٕيبد: ػهم. 

 .ٌزطٛس اٌؼٍُ ٚاعزخذاَ شجىبد اٌؾبعٛة

 المعلومات حماٌة طرق: 

 .اٌطشق اٌّبد٠خ .1

 .اٌطشق ٌؾّب٠خ لٕٛاد االرظبي ٚاٌّؼٍِٛبد .2

 .اعزخذاَ أعب١ٌت وض١شح ٌؾّب٠خ اٌّؼٍِٛبد ٚاألعٙضح اٌخبطخ ف١ٙب .3

 .رذس٠ت اٌىبدس اٌجششٞ ٚرٛػ١زٗ .4

  :اتمالحظ

 فٟ اٌؾفبظ ٚؼذ أيٍ انًؼهٕيبد يٍ أْى انشكبئض انزٙ رؼزًذ ػهٛٓب انذٔل ٔانًؤعغبد ٔاألفشاد: ػهم 

ًا  ًا ِٚب١ٌب . ػٍٝ ِٛلفٙب اٌؼبٌّٟ ع١بع١ب

 ثغجت اٌزطٛس اٌٙبئً اٌزٞ ؽظً فٟ أصجر رُبلم انًؼهٕيبد ٔانسصٕل ػهٛٓب أيشاً عٓالً،:ػهم 

 .ِغبٌٟ االٔزشٔذ ٚاٌجشِغ١بد

 ثغجت ٚعٛد اٌّخزشل١ٓ ٚاٌّزطف١ٍٓ ثشىً وج١شٔخٕة االْزًبو ثكم يب ٚخص انًؼهٕيخ،:ػهم . 

  ِٓ اٌزٞ ٠زؼبًِ االْزًبو ثبنكبدس انجشش٘، أخٓضح انزخض٠ٍٚغت اال٘زّبَ ثىً ِب ٠خض اٌّؼٍِٛبد 

 .انسفبظ ػهٗ انًؼهٕيبد َفغٓبثبإلػبفخ إٌٝ ِؼٙب، 
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 اٌؼٍُ اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ ؽّب٠خ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼذاد اٌّغزخذِخ ٌزخض٠ٕٙب : المعلومات أمن ٛ٘

 اٌزطفً أٚ ِٓ اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ أٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌّخبؽش ٠ٚؼًّ ػٍٝ أِٚٚؼبٌغزٙب ٚٔمٍٙب ِٓ اٌغشلخ 

. إثمبئٙب ِزبؽخ ٌألفشاد اٌّظشػ ٌُٙ ثبعزخذاِٙب

 : والتً ٌهدف أمن المعلومات للحفاظ علٌهاالمعلومات ألمن األساسٌة الخصائص

 .حــــــــاٌغشٞ .1

 .حــــــاٌغالَ .2

 .ادــــرٛافش اٌّؼٍَٛ .3

 (السرٌة) 

، ٚرؼٕٟ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد إال األيٍ ٔانخصٕصٛخاٌغش٠خ ِظطٍؼ ِشادف ٌّفِٟٙٛ 

 اٌّؼٍِٛبد إٌٝأْ اٌشخض اٌّخٛي ٘ٛ اٌٛؽ١ذ اٌمبدس ػٍٝ اٌٛطٛي ). ِٓ لجً األشخبص اٌّخٛي ٌُٙ رٌه

 (ٚاالؽالع ػ١ٍٙب

 :سرٌة معلومات على أمثلة

 .اٌّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ .1

 .إػالٔٗاٌّٛلف اٌّبٌٟ ٌششوخ ِب لجً  .2

 .اٌّؼٍِٛبد اٌؼغىش٠خ .3

 (السالمة) 

ثبإلػبفخ أَ : ؽّب٠خ اٌشعبئً أٚ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ رذاٌٚٙب ٚاٌزأوذ ثأٔٙب ٌُ رزؼشع ألٞ ػ١ٍّخ رؼذ٠ً عٛاء

. االعزجذاي، أَ ؽزف عضء ِٕٙب

 هذه العملٌات من، سالمتها على تؤثر لد عملٌات عدة الى المعلومات أو الرسائل تتعرض لد: 

 .اإلػبفخ .1

 .االعزجذاي .2

 .( عضء ِٕٙب أٞ )اٌؾزف  .3
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 :المعلومات سالمة على أمثلة

. ػٕذ ٔشش ٔزبئظ ؽٍجخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ٠غت اٌؾفبظ ػٍٝ عالِخ ٘زٖ إٌزبئظ ِٓ أٞ رؼذ٠الد .1

ػٕذ طذٚس لٛائُ اٌمجٛي اٌّٛؽذ ٌٍغبِؼبد األسد١ٔخ ٚاٌزخظظبد اٌزٟ لجً ثٙب اٌطٍجخ الثذ ِٓ اٌؼًّ  .2

.  رغ١١شأٚ رجذ٠ً أٚ ؽزف أٞػٍٝ ؽّب٠خ ٘زٖ اٌمٛائُ ِٓ 

 (المعلومات توافر)

. لذسح اٌشخض اٌّخٛي اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠شبء ِٓ دْٚ ٚعٛد ػٛائك

 :فائدة بال المعلومات تكون متى

إرا ٌُ رىٓ ِزبؽخ ٌألشخبص اٌّظشػ ٌُٙ ثبٌزؼبًِ ِؼٙب  .1

.  ٚلذ وج١ش إٌٝ ٠ؾزبط إ١ٌٙباٌٛطٛي  .2

 :متاحة غٌر المعلومات لجعل المخترلون بها ٌموم التً الوسائل من

. حذفها .1

. االعتداء على األجهزة التي تخزن فيها هذه المعلومات  .2

توضٌح المخاطر التً تهدد أمن المعلومات 

: تمسم المخاطر التً تهدد أمن المعلومات إلى نوعٌن رئٌسٌٌن

 .التهديــــــــدات -1
 .الثغـــــــــــرات -2

ٌؤدي إلى  يحدث التهديد ألسباب طبيعية، مثل حدوث حريق أو انقطاع التيار الكهربائي، مما :التهدٌدات

كتابة :  أو ألسباب بشرية يمكن أن تكون غير متعمدة وتحدث نتيجة إلهمال أو خطأ مثلفمدان المعلومات،

عنوان بريد إلكتروني بشكل غير صحيح وأحياناً تكون متعمدة وتقسم إلى قسمين غير موجهة لجهاز معين، 

كأن ينشر فيروس، أو موجهة لجهاز معين وهذا ما يسمى بالهجوم اإللكتروني أو االعتداء اإللكتروني، ومن 

األمثلة عليها سرقة جهاز الحاسوب، أو إحدى المعدات التي تحفظ المعلومات، أو التعديل على ملف أو 

.  حذفه، أو الكشف عن بيانات سرية أو منع الوصول إلى المعلومات

 ًهو تهديد موجه ومتعمد لجهاز معين؛ بقصد اإلضرار به:االعتداء اإللكترونً/ الهجوم اإللكترون . 
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. ٌبٌن أنواع التهدٌدات (1-4)الشكل 

 

  ٚؼذ االػزذاء اإلنكزشَٔٙ يٍ أخطش إَٔاع انزٓذٚذاد، ٔٚؼزًذ َدبذ ْزا انٓدٕو ػهٗ ثالثخ ػٕايم

 :سئٛغخ ٚدت أخزْب فٙ انسغجبٌ نزمٛٛى انزٓذٚذ انز٘ ٚزؼشض نّ انُظبو ْٔٙ

 .اٌذافــــــــغ (1

 .اٌطش٠مـــــخ (2

 .فشطــخ إٌــــغبػ (3

 يب ْٙ دٔافغ األفشاد نزُفٛز انٓدٕو اإلنكزشَٔٙ؟ 

 .سغجخ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّبي (1

 .ِؾبٌٚخ إلصجبد اٌمذساد اٌزم١ٕخ (2

 .اإلػشاس ثب٢خش٠ٓ (3
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 يبرا رزضًٍ انطشٚمخ نزُفٛز انٓدٕو اإلنكزشَٔٙ؟ 

 .اٌّٙبساد اٌزٟ ٠ز١ّض ثٙب اٌّؼزذٞ اإلٌىزشٟٚٔ (1

 .لذسح اٌّؼزذٞ ػٍٝ رٛف١ش اٌّؼذاد ٚاٌجشِغ١بد اٌؾبعٛث١خ اٌزٟ ٠ؾزبط إ١ٌٙب (2

 .ِؼشفخ اٌّؼزذٞ  ثزظ١ُّ إٌظبَ ٚآ١ٌخ ػٍّٗ (3

 .ِؼشفخ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ٌٙزا إٌظبَ (4

 يبرا رزضًٍ فشصخ َدبذ انٓدٕو اإلنكزشَٔٙ؟ 

 .رؾذ٠ذ اٌٛلذ إٌّبعت ٌٍزٕف١ز (1

 .و١ف١خ اٌٛطٛي إٌٝ األعٙضح (2

 رزؼشض انًؼهٕيبد إنٗ أسثؼخ إَٔاع يٍ االػزذاءاد اإلنكزشَٔٛخ،اركشْب يغ انزٕضٛر. 

 .، ؽ١ش ٠زُ اإلخالي ثغش٠زٙبانغشٚخ انًؼهٕيبدٚاٌٙذف ِٕٗ اٌؾظٛي ػٍٝ : انزُصذ ػهٗ انًؼهٕيبد .1

٠زُ اػزشاع اٌّؼٍِٛبد ٚرغ١١ش ِؾزٛا٘ب ٚإػبدح إسعبٌٙب ٌٍّغزمجً، ِٓ دْٚ : انزؼذٚم ػهٗ انًسزٕٖ .2

 .ثغاليخ انًؼهٕيبدأْ ٠ؼٍُ ثزغ١١ش ِؾزٛا٘ب، ٚفٟ ٘زا إٌٛع ٠ىْٛ اإلخالي 

٠زُ لطغ لٕبح االرظبي ِٚٓ صُ ِٕغ اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌٛطٛي إٌٝ اٌّغزمجً ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ : اإلٚمبف .3

 . غٛش يزٕافشحرظجؼ اٌّؼٍِٛبد 

٠زّضً ٘زا إٌٛع ثئسعبي اٌّؼزذٞ اإلٌىزشٟٚٔ سعبٌخ إٌٝ أؽذ األشخبص : انٓدٕو انًضٔس أٔ انًفجشن .4

رزأصش ثٙزٖ اٌطش٠مخ . ػٍٝ اٌشجىخ ٠خجشٖ ف١ٙب ثأٔٗ طذ٠مٗ ٠ٚؾزبط إٌٝ ِؼٍِٛبد أٚ وٍّبد عش٠خ خبطخ

ًا عشٚخ انًؼهٕيبد  .عاليزٓب ٚلذ رزأصش أ٠ؼب

 ٔمطخ اٌؼؼف فٟ إٌظبَ عٛاء أوبٔذ فٟ اإلعشاءاد اٌّزجؼخ ِضً ػذَ رؾذ٠ذ : انثغـــــــشاد ٟ٘

طالؽ١بد اٌٛطٛي إٌٝ اٌّؼٍِٛبد، أَ ِشىٍخ فٟ رظ١ُّ إٌظبَ، وّب أْ ػذَ وفب٠خ اٌؾّب٠خ اٌّبد٠خ 

 .ٌألعٙضح ٚاٌّؼٍِٛبد

 يبرا رغجت َمبط انضؼف ؟ 

 .فمذاْ اٌّؼٍِٛبد (1
 .٘ذَ إٌظبَ (2
 .رغؼٍٗ ػشػخ ٌالػزذاء اإلٌىزشٟٚٔ (3

  رؼشف كٛفٛخ انسذ يٍ يخبطش أيٍ انًؼهٕيبد 

، ٌزم١ًٍ اٌّخبؽش اٌزٟ رزؼشع ٌٙب اٌّؼٍِٛبد رى اعزخذاو يدًٕػخ يٍ انضٕاثظ فٙ َظى انًؼهٕيبد٘ (ػهم)

 .ٚاٌؾذ ِٕٙب
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 من  ٌنبع وأمنها المعلومات على الحفاظ فإن المعلومات أمن مجال فً المختصون رأي حسب

 :أمور عدة بٌن التوازن

 . ٚفؼب١ٌخ اٌشلبثخ ِٓ عٙخرىٍفخ اٌؾّب٠خ .1

 .أخشٜاؽزّب١ٌخ اٌخطش ِٓ عٙخ  .2

 منها، والحد المعلومات لها تتعرض التً المخاطر لتملٌل وضعت التً الضوابط من مجموعة هنان 

 :ومن هذه الضوابط         

 اٌؼٛاثؾ اٌّبد٠خ .1

 اإلداس٠خاٌؼٛاثؾ  .2

 اٌؼٛاثؾ اٌزم١ٕخ .3

 :ِشالجخ ث١ئخ اٌؼًّ ٚؽّب٠زٙب ِٓ اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ ٚغ١ش٘ب ثبعزخذاَ  ٟ٘ :المادٌة الضوابط

 .اٌغذساْ ٚاألعٛاس ٚاأللفبي .1

  .ٚٚعٛد ؽشاط األِٓ .2

 . اٌؾش٠كإؽفبءأعٙضح  .3
 

:  اٌّزفك ػ١ٍٙب ِضًٚاإلعشاءادِغّٛػخ ِٓ األٚاِش ٟ٘ :اإلدارٌة الضوابط

 .اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌغ١بعبد .1

 . اٌزٛع١ٙ١خاإلعشاءاد .2

 .ؽمٛق إٌشش .3

 .ثشاءاد االخزشاع ٚاٌؼمٛد ٚاالرفبل١بد .4
 

:  ٟ٘ اٌؾّب٠خ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌّغزخذِخ، عٛاء وبٔذ ِؼذاد أٚ ثشِغ١بد ٚرزؼّٓ:التمنٌة الضوابط

 

 .وٍّبد اٌّشٚس .1

 .ِٕؼ طالؽ١بد اٌٛطٛي، ٚثشرٛوٛالد اٌشجىبد .2

 .اٌغذس إٌبس٠خ .3

 .اٌزشف١ش .4

 .رٕظ١ُ رذفك اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌشجىخ .5
 

 :مالحظة

 رؼًّ ػٛاثؾ اٌزم١ًٍ أْ أفؼً إٌزبئظ، ٌٍٚؾذ ِٓ األخطبس اٌزٟ رزؼشع ٌٙب اٌّؼٍِٛبد، ٠غت إٌٌٍٝٛطٛي 

 .ِٓ اٌّخبؽش اٌزٟ رزؼشع ٌٙب اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِزىبًِ
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 رٕضٛر انًمصٕد يٍ انُٓذعخ االخزًبػٛخ

 .٠ؼذ اٌؼٕظش اٌجششٞ ِٓ أُ٘ ِىٛٔبد األٔظّخ ٚاال٘زّبَ ثٗ ِٓ أُ٘ اٌّغبالد ٌٍؾفبظ ػٍٝ أِٓ اٌّؼٍِٛبد

 أمور عدة على ٌعتمد األنظمة حماٌة عن المسؤول البشري الكادر اختٌار: 

 .اٌىفب٠خ اٌؼ١ٍّخ .1

 .اخزجبساد شف٠ٛخ ٚٚسل١خ .2

 .اٌّمبثٍخ .3

 .٠ٚىْٛ رٌه ٌٍزأوذ ِٓ لذسرُٙ ػٍٝ ؽّب٠خ إٌظبَ  ػغٛؽ ٔفغ١خ وً ؽغت ِٛلؼُٙإٌٝ إخؼبػُٙ .4

 ً  الهندسة االجتماعٌة: ثانٌا

 :االجتماعٌة الهندسة

ٟ٘ اٌٛعبئً ٚاألعب١ٌت اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌّؼزذٞ االٌىزشٟٚٔ ٌغؼً ِغزخذَ اٌؾبعٛة فٟ إٌظبَ ٠ؼطٟ 

 .ِؼٍِٛبد عش٠خ أٚ ٠مَٛ ثؼًّ ِب، ٠غًٙ ػ١ٍٗ اٌٛطٛي إٌٝ أعٙضح اٌؾبعٛة أٚ اٌّؼٍِٛبد اٌّخضٔخ ف١ٙب

 .رؼذ انُٓذعخ االخزًبػٛخ يٍ أَدر انٕعبئم ٔأعٓهٓب نهسصٕل ػهٗ يؼهٕيبد غٛش يصشذ ثبالطالع ػهٛٓب: ػهم

ثغجت لٍخ ا٘زّبَ اٌّزخظظ١ٓ فٟ ِغبي أِٓ اٌّؼٍِٛبد  (1

 .  ػذَ ٚػٟ ِغزخذِٟ اٌؾبعٛة ثبٌّخبؽش اٌّزشرجخ ػ١ٍٙب (2

 رسذٚذ يدبالد انُٓذعخ االخزًبػٛخ

 مجالٌن فً االجتماعٌة الهندسة ترتكز: 

 اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ .1

 اٌغبٔت إٌفغٟ .2

 أوالً البٌئة المحٌطة

 (اإلٔزشٔذ/إٌفب٠بد اٌٛسل١خ/ اٌٙبرف/ ِىبْ اٌؼًّ):تشمل ما ٌأتً
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 :العمل مكان

٠ىزت ثؼغ اٌّٛظف١ٓ وٍّبد اٌّشٚس ػٍٝ أٚساق ٍِظمخ ثشبشخ اٌؾبعٛة ٚػٕذ دخٛي اٌشخض غ١ش اٌّخٛي 

ٌٗ االعزخذاَ وضثْٛ أٚ ػبًِ ٔظبفخ أٚ ػبًِ ط١بٔخ، ٠غزط١غ ِؼشفخ وٍّبد اٌّشٚس ِٚٓ صُ ٠زّىٓ ِٓ 

 . اٌزٟ ٠ش٠ذ٘ب إٌظبَ ثغٌٙٛخ ١ٌؾظً ػٍٝ اٌّؼٍِٛبدإٌٝاٌذخٛي 

 :الهاتف

رظً اٌشخض غ١ش اٌّخٛي ثّشوض اٌذػُ اٌفٕٟ ٘برف١ب، ٠ٚطٍت إ١ٌٗ ثؼغ اٌّؼٍِٛبد اٌف١ٕخ ٠ٚغزذسعٗ 

 .ٌٍؾظٛي ػٍٝ وٍّبد اٌّشٚس ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّؼٍِٛبد؛ ١ٌغزخذِٙب فٟ ِب ثؼذ

 :الورلٌة النفاٌات

 ِىبْ اٌؼًّ ٠ٚغّؼْٛ إٌفب٠بد اٌزٟ لذ رؾزٛٞ ػٍٝ وٍّبد اٌّشٚس إ٠ٌٝذخً األشخبص غ١ش اٌّخ١ٌٛٓ 

ِٚؼٍِٛبد رخض اٌّٛظف١ٓ ٚأسلبَ ٘ٛارفُٙ ٚث١بٔبرُٙ اٌشخظ١خ، ٚلذ رؾزٛٞ ػٍٝ رم٠ُٛ اٌؼبَ اٌغبثك ٚوً ِب 

 .٠ؾز٠ٛٗ ِٓ ِؼٍِٛبد، ٠ّىٓ اعزغالٌٙب فٟ رزجغ أػّبي اٌّٛظف١ٓ أٚ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّشغٛثخ

 :االنترنت

 .رؼزجش االَزشَذ يٍ أكثش ٔعبئم انُٓذعخ االخزًبػٛخ شٕٛػب: ػهم

 .ثغجت اعزخذاَ اٌّٛظف١ٓ أٚ ِغزخذِٟ اٌؾبعٛة ػبدح وٍّخ اٌّشٚس ٔفغٙب ٌٍزطج١مبد ع١ّؼٙب

 :االنترنت مجال فً االجتماعٌة الهندسة عمل آلٌة

ؽ١ش ٠ٕشئ اٌّؼزذٞ االٌىزشٟٚٔ ِٛلؼب ػٍٝ اٌشجىخ، ٠مذَ خذِبد ِؼ١ٕخ ٠ٚشزشؽ اٌزغغ١ً ف١ٗ ٌٍؾظٛي ػٍٝ 

٠زطٍت اٌزغغ١ً فٟ اٌّٛلغ اعُ ِغزخذَ ٚوٍّخ ِشٚس ٟٚ٘ وٍّخ اٌّشٚس ٔفغٙب اٌزٟ ٠غزخذِٙب  .٘زٖ اٌخذِبد

 .اٌشخض ػبدح ٚثٙزٖ اٌطش٠مخ ٠زّىٓ اٌّؼزذٞ االٌىزشٟٚٔ ِٓ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب
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 النفسً ثانٌاً الجانب

 إلى النفسً الجانب خالل من المعتدي ٌسعى: 
 .وغت صمخ ِغزخذَ اٌؾبعٛة .1
 .اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠شغت ثٙب .2

 

 المستهدف للشخص النفسً الجانب فً للتأثٌر االلكترونً المعتدي ٌستخدمها التً الوسائل: 

 اإللٕبع .1
 أزؾبي اٌشخظ١خ .2
 ِغب٠شح اٌشوت ٚاٌّذإ٘خ .3

 ًآلٌة عمل الهندسة االجتماعٌة فً المجال النفس: 

 ٠ٚمذَ اٌؾغظ إٌّطم١خ ٚاٌجشا١٘ٓ ثطشٚمخ يجبششح٠مٕغ اٌّؼزذٞ اٌّٛظف أٚ ِغزخذَ اٌؾبعٛة 

، رؾش اٌّغزخذَ ػٍٝ لجٛي اٌّجشساد رمذ٠ُ إ٠ؾبءاد ٔفغ١خ ثؾ١ش ٠ؼّذ إٌٝ طشٚمخ غٛش يجبششحٚلذ ٠غزخذَ 

 أٚ إظٙبس ٔفغٗ ثّظٙش طبؽت اٌغٍطخِٓ دْٚ رؾ١ٍٍٙب أٚ اٌزفى١ش ف١ٙب ٠ٚؾبٚي اٌزأص١ش ثٙزٖ اٌطش٠مخ ِٓ خالي 

٠مذَ ٌٗ ػشػب ِؼ١ٕب ِٓ خالي ِٛلؼٗ االٌىزشٟٚٔ ٌّذح ِؾذد ٠ّىٕٗ )  اٌّغزخذَ ثبِزالن خذِبد ٔبدسحإغشاء

 (.رٌه ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ وٍّخ اٌّشٚس

 إللٕبػٗ ثأٔٗ ٠ؾًّ اٌظفبد إثشاص أٚعٗ اٌزشبثٗ ِغ اٌشخض اٌّغزٙذف إٌٝٚلذ ٠ٍغأ اٌّؼزذٞ االٌىزشٟٚٔ 

 .ٚاال٘زّبِبد ٔفغٙب ف١ظجؼ اٌشخض أوضش اسر١بؽب ٚألً ؽزسا ٌٍزؼبًِ ِؼٗ ف١مذَ ٌٗ ِب ٠ش٠ذ ِٓ ِؼٍِٛبد

 . إثشاص أٔخّ انزشبثّ يغ انشخص انًغزٓذفإنٗٚهدأ انًؼزذ٘ االنكزشَٔٙ :ػهم
 إللٕبػٗ ثأٔٗ ٠ؾًّ اٌظفبد ٚاال٘زّبِبد ٔفغٙب ف١ظجؼ اٌشخض أوضش اسر١بؽب ٚألً ؽزسا ٌٍزؼبًِ ِؼٗ ف١مذَ 

 .ٌٗ ِب ٠ش٠ذ ِٓ ِؼٍِٛبد
 

 :آلٌة عمل الهندسة االجتماعٌة فً مجال انتحال الشخصٌة

، فمذ ٠ٕزؾً شخظ١خ فٕٟ ًْٔٛب أٚ شخصب زمٛمٛب ٚ٘زا اٌشخض لذ ٠ىْٛ آخش٠زمّض شخض شخظ١خ 

 .ط١بٔخ ِؼذاد اٌؾبعٛة أٚ ػبًِ ٔظبفخ أٚ ؽزٝ اٌّذ٠ش أٚ اٌغىشر١ش

غبٌجب ِب رىْٛ اٌشخظ١خ إٌّزؾٍخ راد عٍطخ، ؽزٝ ٠جذٞ اٌّٛظف١ٓ خذِبرُٙ ٌٚٓ ٠زشددٚا ثزمذ٠ُ أٞ ِؼٍِٛبد 

 . اٌشخض اٌّغؤٚياٌٙز
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 :المعلومات على لالطالع المعتدي ٌستخدمها التً الركب مساٌرة مجال االجتماعٌة فً الهندسة عمل آلٌة

 . لبَ صِالالٖ ع١ّؼب ثأِش ِب فّٓ غ١ش اٌالئك أْ ٠أخز ٘ٛ ِٛلفب ِغب٠شاًا إرا٠شٜ اٌّٛظف ثأٔٗ  .1

ػٕذِب ٠مذَ شخض ٔفغٗ ػٍٝ أٗ إداسٞ ِٓ فش٠ك اٌذػُ اٌفٕٟ ٠ٚشغت ثؼًّ رؾذ٠ضبد ػٍٝ األعٙضح  .2

فئرا عّؼ ٌٗ أؽذ اٌّٛظف١ٓ ثؼًّ رؾذ٠ش ػٍٝ عٙبصٖ فئْ ثبلٟ اٌّٛظف١ٓ ٠مِْٛٛ ثّغب٠شح ص١ٍُِٙ 

غبٌجب ٚاٌغّبػ ٌٙزا اٌّؼزذٞ ثبعزخذاَ أعٙضرُٙ ٌزؾذ٠ضٙب ِٚٓ صُ ٠زّىٓ ِٓ االؽالع ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد 

 .اٌزٟ ٠ش٠ذ٘ب ٚاٌّخضٔخ ػٍٝ األعٙضح

  أيٍ االَزشَذ: انفصم انثبَٙ

  أيثهخ ػهٛٓبٔإػطبء اإلنكزشَٔٛخ ػهٗ انٕٚت االػزذاءاد :أٔالً 

 اإلنترنت أمن

  اَزشبس انجشايح ٔانزطجٛمبد ثشكم ٔاعغ: ػهم. 

 األفشاد ٚاٌّؤعغبد ٚاٌؾىِٛبد ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد ٚاالٔزشٔذ ثشىً الػزّبد 

. ٚاعغ ٚفٟ شزٝ اٌّغبالد

 

 (الوٌب)حماٌة االنترنت  على تعمل تمنٌة وسائل إٌجاد من بد ال كان: علل 

 :تهددها التً واألخطار االعتداءات من والحد

ثغجت أزشبس اٌجشاِظ ٚاٌزطج١مبد ثشىً وج١ش ِٕٙب ِب ٘ٛ ِغبٟٔ ِٕٚٙب ِب ٘ٛ غ١ش ِؼشٚف  .1

. (أٞ ٠ّىٓ اعزخذاِٗ ػٍٝ األعٙضح اٌّخزٍفخ)اٌّظذس ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ِفزٛػ اٌّظذس 

. ثغجت أزشبس اٌجشاِظ اٌّمشطٕخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثى١ف١خ الزؾبَ اٌّٛالغ .2

 المستخدمة والتطبٌمات البرامج أصناف: 

 .ِغبٟٔ .1

 .غ١ش ِؼشٚف اٌّظذس .2

 . اٌّخزٍفخحٟ٘ اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب ػٍٝ األعٙض: اٌّفزٛؽخ (اٌجشاِظ)اٌزطج١مبد . ِفزٛػ .3

 الوٌب على االلكترونٌة االعتداءات

 التً ال ٌحس بها المستخدم كونها غٌر مرئٌةااللكترونٌة الموالع لها تتعرض التً االعتداءات : 

 .االػزذاءاد االٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ ِزظفؾبد االٔزشٔذ .1

 .االػزذاءاد االٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ .2
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 أوالً االعتداءات االلكترونٌة على متصفحات االنترنت

 اٌزٟ ٠ش٠ذ٘ب ثّغشد وزبثخ اٌؼٕٛاْ  (ا٠ٌٛت) طفؾخ إٌٝثشٔبِظ ٠ٕمً اٌّغزخذَ  ٘ٛ :االنترنت متصفح

. ٚاٌؼغؾ ػٍٝ صس اٌز٘بة ٠ّّٚىٕٗ ِٓ اعزؼشاع اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌّٛلغ

  ٚزؼشض يزصفر االَزشَذ إنٗ انكثٛش يٍ األخطبس: ػهم.  
 .ألٔٙب لبثٍخ ٌٍزغ١ش ِٓ دْٚ ِالؽظخ رٌه ِٓ لجً اٌّغزخذَ

 

 بطرٌمتٌن االنترنت متصفح على االعتداء ٌتم: 

 اٌّزظفؼ ٚثبعزطبػزٗ اٌمشاءح، ٚإٌغخ، إٌٝثغ١ؾ، ٠ّىٓ إػبفزٗ  (وٛد)االػزذاء ػٓ ؽش٠ك  .1

 .ٚإػبدح إسعبي أٞ شٟء ٠زُ إدخبٌٗ ِٓ لجً اٌّغزخذَ

 .رٛع١ٗ اٌّغزخذَ إٌٝ طفؾخ أخشٜ غ١ش اٌظفؾخ اٌزٟ ٠ش٠ذ٘ب .2

  ثـ  بسٌط (كود)طرٌك  عن االنترنت متصفح على باالعتداء التهدٌدٌتمثل: 

.  اٌؾغبثبد اٌّب١ٌخ ٚاٌج١بٔبد اٌؾغبعخ األخشٜإٌٝاٌمذسح ػٍٝ اٌٛطٛي 
 

 ثانٌاً االعتداءات االلكترونٌة على البرٌد االلكترونً

 :االلكترونً بعدة طرق منها البرٌد على االلكترونً االعتداء ٌتم

  اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ، ثؼغ ٘زٖ اٌشعبئً االٌىزش١ٔٚخ ِض٠فخ إٌٝرظً اٌىض١ش ِٓ اٌشعبئً االٌىزش١ٔٚخ 

.  اعزخذَ ثطش٠مخ اؽزشاف١خا٢خشثؼؼٙب ٠غًٙ اوزشبفٗ ٚثؼؼٙب 

  ٠ؾبٚي اٌّؼزذٞ االٌىزشٟٚٔ اٌزؼبًِ ِغ األشخبص اٌم١ٍٍٟ اٌخجشح ؽ١ش ٠مذَ ػشٚع ششاء ٌّٕزغبد

. ثؼغ اٌّظ١ّّٓ ثأعؼبس ص١٘ذح أٚ سعبئً رؾًّ ػٕٛاْ و١ف رظجؼ صش٠ب

  ٘زٖ اٌشعبئً رؾزٛٞ سٚاثؾ ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠شعٝ اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌشعبئً اٌّض٠فخ

. ٚػٟ ِٓ اٌّغزخذَ إٌٝ ٚاٌّؼٍٍخ اٌزٟ رؾزبط

 االلكترونً البرٌد إلى تصل لد التً الرسائل أصناف: 

 .حسعبئً ِض٠ف .1

 .سعبئً ٠غًٙ اوزشبفٙب .2

 .سعبئً اعزخذِذ ثطش٠مخ اؽزشاف١خ .3
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 ً  رٕضٛر يفٕٓو رمُٛخ رسٕٚم انؼُبٍٔٚ انشلًٛخ: ثبَٛب

 :الرلمٌة العناوٌن تحوٌل تمنٌة

ٟ٘ رم١ٕخ رؼًّ ػٍٝ إخفبء اٌؼٕٛاْ اٌشلّٟ ٌٍغٙبص فٟ اٌشجىخ اٌذاخ١ٍخ ١ٌزٛافك ِغ اٌؼٕٛاْ اٌشلّٟ اٌّؼطٝ 

 اٌغٙبد اٌخبسع١خ ٚ٘زا ٠غُٙ فٟ ؽّب٠زٗ إٌٌٍٝشجىخ، ِٚٓ صُ فئْ اٌغٙبص اٌذاخٍٟ غ١ش ِؼشٚف ثبٌٕغجخ 

 اٌطشائك اٌّغزخذِخ ٌؾّب٠خ إؽذِٜٓ أٞ ٘غَٛ لذ ٠شٓ ػ١ٍٗ ثٕبء ػٍٝ ِؼشفخ اٌؼٕب٠ٚٓ اٌشل١ّخ، ٟٚ٘ 

 .اٌّؼٍِٛبد ِٓ االػزذاءاد االٌىزش١ٔٚخ

 :الرلمٌة العناوٌن تحوٌل تمنٌة استخدام أهمٌة

 .ِٓ االػزذاءاد االٌىزش١ٔٚخ (ا٠ٌٛت) اٌطشق اٌّغزخذِخ ٌؾّب٠خ اٌّؼٍِٛبد إؽذٜٟ٘ 

 IP Address رٕضٛر يفٕٓو انؼُبٍٔٚ انشلًٛخ االنكزشَٔٛخ

 :(IP Address) العناوٌن الرلمٌة اإللكترونٌة

،  ٘برف خٍٛٞ ١ّ٠ضٖ ػٓ غ١شٖ ٠شرجؾ ثشجىخ االٔزشٔذأٞ أٚ٘ٛ ػٕٛاْ سلّٟ خبص ٌىً عٙبص ؽبعٛة 

 خبٔخ صٕبئ١خ رزٛصع ػٍٝ أسثؼخ ِمبؽغ ٠فظً ث١ٕٙب ٔمبؽ ٚوً ِمطغ ِٓ ٘زٖ اٌّمبؽغ ٠زؼّٓ ٠32زىْٛ ِٓ 

ًا ِٓ   ) IP Address) ٠ٚغّٝ (IPv 6)  ٠زىْٛ ِٓ صّب١ٔخ ِمبؽغ ٠ٚشىًأٚ (IP4)  ٠ٚشى255ً إٌٝ 0سلّب

Internet Protocol Address. 

 :IP Address أنواع

 : IP4  ِٓ ْٛخبٔخ صٕبئ١خ رزٛصع ػٍٝ أسثؼخ ِمبؽغ ٠فظً ث١ٕٙب ٔمبؽ وً ِمطغ ِٓ ٘زٖ اٌّمبؽغ  (32)٠زى

 (255 إٌٝ 0)٠زؼّٓ سلُ ِٓ 

 215.005.006.153: يثبل

 ػٕب٠ٚٓ إٌىزش١ٔٚخ أوضش إٌٝٔظشا ٌٍزطٛس اٌٙبئً فٟ أػذاد اٌّغزخذ١ِٓ ظٙشد اٌؾبعخ  :IPv6  ظٕٓس:ػهم

 .، ٠زىْٛ ِٓ صّب١ٔخ ِمبؽغ ثذال ِٓ أسثؼخIPv6 ٚؽٛسد ٘زٖ اٌؼٕب٠ٚٓ ٌّب ٠غّٝ

 المعضلة هذه ولحل الرلمٌة العناوٌن من هائل عدد لتوفٌر ٌكفً ال انه إال IPv6 استخدام من الرغم على

 (Network Address Tranlation (NAT) )  الرلمٌة العناوٌن تحوٌل تمنٌة ما ٌسمى وجد 
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 NAT رٕضٛر يفٕٓو رمُٛخ رسٕٚم انؼُبٍٔٚ انشلًٛخ

 ( NAT ) Network Address Translation الرلمٌة العناوٌن تحوٌل تمنٌة مفهوم

ِٕؼ أسلبَ اٌّغؤٌٚخ ػٓ ثبٌغٍطخ  (Internet Assigned Numbers Authority) (IANA) رزّزغ أ٠بٔب

 .االٔزشٔذ اٌّخظظخ إلػطبء اٌؼٕب٠ٚٓ اٌشل١ّخ ٌألعٙضح ػٍٝ االٔزشٔذ

 مجموعة أو)تعطى الشبكة الداخلٌة عنوانا واحد  NAT عند استخدام تمنٌة تحوٌل العناوٌن الرلمٌة: علل

 .وٌكون معرفا لها عند التعامل فً شبكة االنترنت (عناوٌن

 . بسبب للة أعداد هذه العناوٌن ممارنة بعدد المستخدمٌن

(IANA) :  اٌغٍطخ اٌّغؤٌٚخ ػٓ ِٕؼ أسلبَ اإلٔزشٔذ اٌّخظظخ إلػطبء اٌؼٕب٠ٚٓ اٌشل١ّخ ٌألعٙضح ٟ٘

 .ػٍٝ اإلٔزشٔذ
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 رٕضٛر آنٛخ ػًم رمُٛخ رسٕٚم انؼُبٍٔٚ انشلًٛخ ٔرؼذٚذ أًَبطٓب

 :طرق بعدة الرلمٌة العناوٌن تحوٌل تمنٌة تعمل

 .إٌّؾ اٌضبثذ ٌٍزؾ٠ًٛ .1

 .إٌّؾ اٌّزغ١ش ٌٍزؾ٠ًٛ .2

 :الرلمٌة العناوٌن لتحوٌل الثابت أوالً النمط

ؽش٠مخ ٠زُ خالٌٙب رخظ١ض ػٕٛاْ سلّٟ خبسعٟ ٌىً عٙبص داخٍٟ، ٚ٘زا اٌؼٕٛاْ اٌشلّٟ صبثذ ال ٠زغ١ش، 

 .٠غزخذِٗ اٌغٙبص فٟ وً ِشح ٠شغت ف١ٙب ثبالرظبي ِغ األعٙضح خبسط اٌشجىخ

 :الرلمٌة العناوٌن لتحوٌل المتغٌر ثانٌاً النمط

ّٔؾ ٠زُ خالٌٗ رخظ١ض ػٕٛاْ سلّٟ ٌٍغٙبص ػٕذ سغجزٗ فٟ اٌزٛاطً ِغ عٙبص خبسط اٌشجىخ ٠غزخذِٗ ٚػٕذ 

 .أزٙبء ػ١ٍّخ االرظبي ٠ظجؼ ٘زا اٌؼٕٛاْ اٌشلّٟ ِزبؽب ٌألعٙضح األخشٜ

 

 :الموجود فً الشبكة الداخلٌة الوسٌط الجهاز وظٌفة

اٌشلّٟ اٌخبص ثٗ ثبعزخذاَ  اٌؼٕٛاْ ٠ؼذي ٘ضح ثبٌزٛاطً ِغ عٙبص خبسط اٌشجىخ اٌذاخ١ٍخ األطؽذ أػٕذ سغجخ 

ًا  ٚرٌه ثبعزخذاَ عٙبص ٚع١ؾ NATرم١ٕخ رؾ٠ًٛ اٌؼٕب٠ٚٓ اٌشل١ّخ ً ؽ١ش ٠ىْٛ غبٌجب  أٚ (Router )يٕخٓب

 ً  . ٠ٚغغً رٌه فٟ عغً خبص ٌٍّزبثؼخ ػٕٛاْ سلّٟ خبسعٟإٌٝ خذاساً َبسٚب

 ػٓ ؽش٠ك اٌشلُ اٌخبسعٟ ػٍٝ أٔٗ اٌؼٕٛاْ اٌخبص األخشٜ ٠ٚزُ اٌزٛاطً ِغ اٌغٙبص اٌٙذف فٟ اٌشجىخ 

  اٌغٙبص اٌٛع١ؾ إٌٝٚػٕذِب ٠مَٛ اٌغٙبص اٌٙذف ثبٌشد ػٍٝ سعبٌخ اٌغٙبص اٌّشعً رظً ، ثبٌغٙبص اٌّشعً

 اٌغٙبص إٌٝ ػٕٛاْ داخٍٟ ِٓ خالي عغً اٌّزبثؼخ ٌذ٠ٗ، ٠ٚؼ١ذٖ ثزٌه إٌٝاٌزٞ ٠ؾٛي اٌؼٕٛاْ اٌشلّٟ اٌخبسعٟ 

 .اٌّشعً
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 :مرة من أكثر تراسله عند نفسه للجهاز IP Address اختالف: علل

  ثبٌزشاعً خبسع١ب فئٔٗ ٠زٛاطً ِغ اٌغٙبص اٌٛع١ؾ اٌزٞ ٠ؼط١ٗ ػٕٛأب خبسع١ب األعٙضحػٕذ سغجخ أؽذ 

 .ِؤلزب ٠غزخذِٗ ٌؾ١ٓ االٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّخ اٌزشاعً، ٠ٚؼذ ٘زا اٌؼٕٛاْ ػٕٛأب سل١ّب خبطب ثبٌغٙبص

  ػ١ٍّخ اٌزشاعً ٠فمذ اٌغٙبص اٌذاخٍٟ ٘زا اٌؼٕٛاْ ٠ٚظجؼ اٌؼٕٛاْ ِزبؽب ٌٍزشاعً ِشح أخشٜءأزٙبػٕذ . 

  ػٕذ سغجخ اٌغٙبص ٔفغٗ ثبٌزشاعً ِشح أخشٜ لذ ٠ؼطٝ ػٕٛأب ِخزٍفب ػٓ اٌّشح اٌغبثمخ ٚ٘زا ِب ٠فغش

 .ٌٍغٙبص ٔفغٗ ػٕذ رشاعٍٗ أوضش ِٓ ِشح IP Address اخزالف

 :مالحظة

فٟ ؽش٠مخ إٌّؾ اٌّزغ١ش ٌٍزؾ٠ًٛ ٠ىْٛ ٌذٜ اٌغٙبص اٌٛع١ؾ ػذد ِٓ اٌؼٕب٠ٚٓ اٌشل١ّخ اٌخبسع١خ ٌٚىٕٙب غ١ش 

 .األعٙضح فٟ اٌشجىخ ٘زٖ اٌؼٕب٠ٚٓ رجمٝ ِزبؽخ ٌغ١ّغ األعٙضح ػٍٝ اٌشجىخ وبف١خ ٌؼذد
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انزشفٛش: انفصم انثبنث  

  ٔػُبصشِرٕضٛر يفٕٓو انزشفٛش ٔانٓذف يُّ:أٔالً 

ظٙشد اٌؾبعخ ٌٍؾفبظ ػٍٝ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد ِٕز لذَ اٌجشش٠خ فٟ اٌّغب١ٌٓ اٌؼغىشٞ ٚاٌذثٍِٛبعٟ خبطخ، رُ 

ِٕز آٔزان إ٠غبد اٌٛعبئً اٌزٟ ٠ّىٓ ٔمً اٌشعبئً ػٓ ؽش٠مٙب ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ عش٠زٙب فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ، ِغ 

. رطٛس اٌؼٍُ ٚاٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ وبْ ال ثذ ِٓ إ٠غبد ؽشائك ٌؾّب٠زٙب

 رغ١١ش ِؾزٜٛ اٌشعبٌخ األط١ٍخ عٛاء أوبْ اٌزغ١١ش ثّضعٙب ثّؼٍِٛبد أخشٜ، أَ اعزجذاي  :التشفٌر ٛ٘

 األؽشف ثطش٠مخ ٌٓ ٠فّٙٙب إال ِشعً اٌشعبٌخ  ٌّٛالغاألؽشف األط١ٍخ ٚاٌّمبؽغ ثغ١ش٘ب، أَ رغ١١ش

. ِٚغزمجٍٙب فمؾ ثبعزخذاَ خٛاسص١ِخ ِؼ١ٕخ ِٚفزبػ خبص

  إنٗٚٓذف انزشفٛش: 

 . اٌؾفبظ ػٍٝ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد فٟ أصٕبء رجبدٌٙب ث١ٓ ِشعً اٌّؼٍِٛخ ِٚغزمجٍٙب .1

.  ٚػذَ االعزفبدح ِٕٙب أٚ فُٙ ِؾزٛا٘ب ؽزٝ ٌٛ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ لجً أشخبص ِؼزشػ١ٓ .2

 ٚؼذ انزشفٛش يٍ أفضم انطشق انًغزخذيخ نهسفبظ ػهٗ أيٍ انًؼهٕيبد،  : ػهم

 اٌّؼٍِٛبد ػٓ األشخبص غ١ش اٌّظشػ ٌُٙ ثبالؽالع ػ١ٍٙب ٚػذَ االعزفبدح إخفبءؽ١ش ٠ؼًّ ػٍٝ 

. ِٕٙب أٚ فُٙ ِؾزٛا٘ب ؽزٝ ٌٛ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ لجً أشخبص ِؼزشػ١ٓ

 رسذٚذ ػُبصش ػًهٛخ انزشفٛش ٔانًمصٕد ثكم ػُصش

 :أساسٌة عناصر أربعة التشفٌر عملٌة تتضمن

 خٛاسص١ِخ اٌزشف١ش .1
 ِفزبػ اٌزشف١ش .2
 إٌض األطٍٟ .3
 ٔض اٌش١فشح .4

 . سعبٌخ ِشفشحإٌِٝغّٛػخ ِٓ اٌخطٛاد اٌّغزخذِخ ٌزؾ٠ًٛ اٌشعبٌخ األط١ٍخ  :التشفٌر خوارزمٌة

 .ِغّٛػخ ِٓ اٌخطٛاد اٌّزغٍغٍخ ِٕطم١ب ٚس٠بػ١ب ٚاٌزٟ رمَٛ ثٛطف ؽً ِشىٍخ ِب  :الخوارزمٌة

 



 0798237344 ألادبن             إعداد ألاستاذ إبراهيم ااكردو اافرع/االاان االااوو علوم الحاسوب                       

 

47 
 

 .عٍغٍخ ِٓ اٌشِٛص اٌّغزخذِخ فٟ خٛاسص١ِخ اٌزشف١ش ٚرؼزّذ لٛح اٌزشف١ش ػٍٝ لٛح ٘زا اٌّفزبػ :التشفٌر مفتاح

 .ِؾزٜٛ اٌشعبٌخ األط١ٍخ لجً اٌزشف١ش ٚثؼذ ػ١ٍّخ فه اٌزشف١ش: األصلً فً التشفٌر النص

 .اٌشعبٌخ ثؼذ ػ١ٍّخ اٌزشف١ش :الشٌفرة نص 

 ً  رؼشف إَٔاع خٕاسصيٛبد انزشفٛش: ثبَٛب

 :)التشفٌر خوارزمٌات أنواع): معاٌٌر عدة على بناء التشفٌر خوارزمٌات تصنف

 .اٌزشف١ش اٌّؼزّذ ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌزشف١ش .1

 .اٌزشف١ش اٌّؼزّذ ػٍٝ اٌّفزبػ اٌّغزخذَ .2

 .اٌزشف١ش اٌّؼزّذ ػٍٝ و١ّخ اٌّؼٍِٛبد اٌّشعٍخ .3

 رٕضٛر انًمصٕد ثبنزشفٛش انًؼزًذ ػهٗ َٕع ػًهٛخ انزشفٛش

 :أنواع التشفٌر المعتمد على نوع عملٌة التشفٌر

 اعزجذاي ؽشف ِىبْ ؽشف أٚ ِمطغ ِىبْ ِمطغهي:التعوٌض تشفٌر . 

 . ش١فشح اإلصاؽخ:بالتعوٌض التشفٌر طرٌمة على مثال

 ٠زُ ف١ٙب رجذ٠ً أِبوٓ األؽشف ػٓ ؽش٠ك إػبدح رشر١ت أؽشف اٌىٍّخ ثششؽ اعزخذاَ :تشفٌر التبدٌل 

 ٔفغٙب ِٓ دْٚ إعشاء أٞ رغ١١ش ػ١ٍٙب، ٚػٕذ رٕف١ز ػ١ٍّخ اٌزجذ٠ً ٠خزفٟ ِؼٕٝ إٌض اٌؾم١مٟ األؽشف

ٚ٘زا ٠شىً ػ١ٍّخ اٌزشف١ش شش٠طخ أْ رىْٛ لبدسا ػٍٝ اعزشعبع إٌض األطٍٟ ِٕٙب ٚ٘زا ِب ٠غّٝ 

 .ػ١ٍّخ فه اٌزشف١ش

 ػ١ٍّبد إػبدح اٌشعبٌخ اٌّشفشح إٌٝ اٌّؾزٜٛ األطٍٟ: التشفٌر فن. 

 خٛاسص١ِخ اٌخؾ اٌّزؼشط :بالتبدٌل التشفٌر طرٌمة على مثال
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 رشفٛش َص يؼٍٛ

 :المتعرج الخط خوارزمٌة مٌزات

 .ٚعش٠ؼخ حعًٙ .1

ًا ثبعزخذاَ اٌٛسلخ ٚاٌمٍُ .2  .٠ّىٓ رٕف١ز٘ب ٚسل١ب

 .٠ّىٓ فه رشف١ش٘ب ثغٌٙٛخ .3

ًا ثبعزخذاَ اٌٛسلخ  :المتعرج الخط خوارزمٌة ٟ٘ خٛاسص١ِخ رز١ّض ثأٔٙب عٍٙخ ٚعش٠ؼخ ٠ّٚىٓ رٕف١ز٘ب ٠ذ٠ٚب

 .ٔٗ ٠ّىٓ فه رشف١ش٘ب ثغٌٙٛخأٚاٌمٍُ، وّب 

 :يالزظبد  ْبيخ

 ًا ِٓ لجً ِشعً اٌشعبٌخ ِٚغزمجٍٙب فمؾ  .ِفزبػ اٌزشف١ش ٠زُ االرفبق ػ١ٍٗ ِغجمب

 اعزخذاَ اٌّضٍش اٌّمٍٛة ثذ٠الًا ٌٍفشاؽ ٌغب٠بد رغ١ًٙ اٌؾً فمؾ. 

  ٠ّىٓ رشف١ش أؽشف اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبعزخذاَ ٘زٖ اٌخٛاسص١ِبد ٌٚىٕٙب غ١ش ِزؼّٕخ فٟ اٌىزبة ٚغ١ش

 .ِطٍٛثخ ِٓ اٌطٍجخ

 رشف١ش ٔض ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ػالِبد رشل١ُ غ١ش ِزؼّٓ ٚغ١ش ِطٍٛة فٟ ٘زا اٌىزبة. 

 :المتعرج الخط خوارزمٌة باستخدام التشفٌر خطوات

 ٠ٚزُ االرفبق ساٌزشفٟ ػذد األعطش، ٠ؼذ ِفزبػ أْؽذد ػذد األعطش اٌزٟ عزغزخذَ ٌزشف١ش إٌض ؽ١ش  .1

 .ػ١ٍٗ ِغجمب ِٓ لجً ِشعً اٌشعبٌخ

 .اِأل اٌفشاؽ فٟ إٌض األطٍٟ ثّضٍش ِمٍٛة .2

 .(ِفزبػ اٌزشف١ش) عذٚال ٠ؼزّذ ػٍٝ ػذد األعطش أٔشئ .3

 .األعُٙٚصع أؽشف إٌض اٌّشاد رشف١شٖ ثشىً لطشٞ ؽغت ارغبٖ  .4

 .ػغ ِضٍش ِمٍٛة فٟ اٌفشاؽ األخ١ش وٟ رىْٛ األؽٛاي ِزغب٠ٚخ .5

 .أوزت إٌض اٌّشفش عطشاًا عطشاًا  .6
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 . ، ػهًب ثأٌ يفزبذ انزشفٛش عطشاI LOVE MY COUNTRYٌشفش انُص اٜرٙ : 1يثبل 

 Y  T  U  C  Y    V  L  I 

  R  N  O    M  E  O    

 :ٔٚكٌٕ انُص انًشفش ْٕ

 ILV    YCUTY    OEM     ONR      

 .خذ انُص انًشفش نهُص األصهٙ اٜرٙ، ػهًبً ثأٌ يفزبذ انزشفٛش ْٕ خًغخ أعطش: 2يثبل 

Stay  positive  this  year  makes  you  happy  all  life 

                       

                       

                       

                       

                       

 -----------------------------------------------------------------------------------انُص انًشفش ْٕ 

خذ انُص انًشفش نهُص األصهٙ اٜرٙ ثبعزخذاو خٕاسصيٛخ انخظ انًزؼشج، ػهًبً ثأٌ يفزبذ انزشفٛش : 3يثبل

 ْٕ عطشاٌ

Time  is gold 
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  انُص األصهٙ نُص يشفشإٚدبد

 :رالتشفًخطوات فن 

 .اِأل اٌفشاغبد ثّضٍش ِمٍٛة .1
، أٞ أْ ػذد األعضاء (ِفزبػ اٌزشف١ش) أعضاء، اػزّبداًا ػٍٝ ػذد األعطش إٌٝفش ػلغُ إٌض اٌُ .2

 .٠غبٚٞ ػذد األعطش

 .ػذد األعضاء / (ثّب ف١ٙب اٌفشاغبد)ِغّٛع أؽشف إٌض اٌّشفش= ػذد األؽشف فٟ وً عضء

 .اوزت اٌؾشف األٚي ِٓ وً عضء، صُ اٌؾشف اٌضبٟٔ، صُ اٌؾشف اٌضبٌش ٚ٘ىزا .3

خذ انُص األصهٙ نهُص انًشفش اٜرٙ ثبعزخذاو خٕاسصيٛخ انخظ انًزؼشج، ػهًبً ثأٌ يفزبذ انزشفٛش : 1يثبل

 .عطشاٌ

ILV     YCUTY    OEM    ONR 

 9 ٚٔمشة اٌؼذد ١ٌظجؼ 8.5=17/2= ػذد األؽشف فٟ وً عضء 

 أػّذح ٚطف١ٓ إٌض اٌّشفش ثشىً 9 خبٔبد ِٓ إٌض اٌّشفش ِؼب ٚٔىزت ثبٌغذٚي اٌّىْٛ ِٓ 9ٔفظً وً 

 .أفمٟ ٚٔىزت إٌض األطٍٟ ثشىً ػّٛدٞ

Y T U C Y  V L I 
 R N O  M E O  

 I  LOVE  MY  COUNTRY: انُص األصهٙ ْٕ

 .خذ انُص األصهٙ نهُص انًشفش اٜرٙ، ػهًبً ثأٌ يفزبذ انزشفٛش ثالثخ أعطش: 2يثبل

 Sdhdtya       u     r   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رٕضٛر انًمصٕد ثبنزشفٛش انًؼزًذ ػهٗ انًفزبذ ٔيؼشفخ إَٔاػّ

 المفتاح على المعتمد التشفٌر خوارزمٌات تصنٌف

٘زا إٌٛع ِٓ خٛاسص١ِبد اٌزشف١ش ػٍٝ ػذد اٌّفبر١ؼ اٌّغزخذِخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزشف١ش ٚػ١ٍٗ فئْ أِٓ ٠ؼزّذ 

 .اٌشعبٌخ أٚ اٌّؼٍِٛخ ٠ؼزّذ ػٍٝ عش٠خ اٌّفزبػ ١ٌٚظ ػٍٝ رفبط١ً اٌخٛاسص١ِخ

 كزبثخ انُص انًشفش
 اعزخشاج انُص األصهٙ
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 :المفتاح على المعتمد أنواع التشفٌر

 (.اٌخٛاسص١ِبد اٌزٕبظش٠خ)خٛاسص١ِبد اٌّفزبػ اٌخبص  .1
 .)اٌخٛاسص١ِبد اٌالرٕبظش٠خ)خٛاسص١ِبد اٌّفزبػ اٌؼبَ  .2

 :ٔٚطهك ػهٛٓب اعى انخٕاسصيٛخ انزُبظشٚخ:(السري المفتاح)الخاص  المفتاح خوارزمٌات

اٌّفزبػ ٔفغٗ ٌؼ١ٍّزٟ اٌزشف١ش ٚفه اٌزشف١ش ٠ٚزُ االرفبق ػٍٝ اخز١بسٖ لجً ثذء ػ١ٍّخ اٌزشاعً ث١ٓ ٠غزخذَ 

 .اٌّشعً ٚاٌّغزمجً

 

 (الالتناظرٌة الخوارزمٌات)العام  البحث خوارزمٌات

ًا   (ٌٍّشعً ٚاٌّغزمجً)رغزخذَ ٘زٖ اٌخٛاسص١ِبد ِفزبؽ١ٓ، أؽذّ٘ب ٠غزخذَ ٌزشف١ش اٌشعبٌخ ٠ٚىْٛ ِؼشٚفب

ًا ٌذٜ اٌّغزمجً فمؾ ٠ٚغزخذَ ٌفه اٌزشف١ش ٠ٚغّٝ اٌّفزبػ اٌخبصٚا٢خش٠ٚغّٝ اٌّفزبػ اٌؼبَ    ٠ىْٛ ِؼشٚفب

 . اٌّفزبؽ١ٓ ِٓ خالي ػ١ٍّبد س٠بػ١خ ٚال ٠ّىٓ ِؼشفخ اٌّفزبػ اٌخبص ِٓ خالي ِؼشفخ اٌّفزبػ اٌؼبَإٔزبط٠زُ 
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 رٕضٛر انًمصٕد ثبنزشفٛش انًؼزًذ ػهٗ كًٛخ انًؼهٕيبد انًشعهخ ٔيؼشفخ إَٔاػّ

 :المرسلة المعلومات كمٌة على المعتمد أنواع التشفٌر

ش١فشاد اٌزذفك  .1

ش١فشاد اٌىزً  .2

 ِغّٛػخ أعضاء ٠ٚشفش وً عضء إ٠ٌٝؼًّ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌخٛاسص١ِبد ػٍٝ رمغ١ُ اٌشعبٌخ :التدفك شٌفرات

. ِٕٙب ػٍٝ ؽذح ِٚٓ صُ ٠شعٍٗ

وجش ِٓ ؽغُ األعضاء فٟ ش١فشاد اٌزذفك ٠ٚشفش أٚ ٠فه أ أعضاء ٌٚىٓ ثؾغُ إٌٝرمغُ اٌشعبٌخ :الكتل شٌفرات

. رشف١ش وً وزٍخ ػٍٝ ؽذح، ٠خزٍف ػٓ ش١فشاد اٌزذفك ثأْ ؽغُ اٌّؼٍِٛبد أوجش، ٌزا فئٔٙب أثطأ

 اٌغبثك
 

 

 

 

 

 

محبكم األستاذ إبراهيم الكردي 

0798237344 


