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 ذالتشػري

ميؽنذتعرقفذاؾمشػريذعؾىذاـهذعؿؾقةذحتوقلذاؾـصذاالداديذؾؾرداؾةذاىلذذؽلذاخرذالذميؽنذ

ذؼراءةذ ذيف ذاؾصالحقات ذفذه ذتؽون ذو ذ، ذبذؾك ذهلم ذاالذخاصذاملصرح ذخالل ذؿن ذاال ؼراءته

ذاؾرداؾةذاملشػرةذؿنذخاللذؿاذقدؿىذباملػماح.واؾمعاؿلذؿعذفذهذ

ذ ذاؾمشػري ذعؾم ذيف ذاملػماح ذمينل ذؿعادؾة ذرقاضقة ذيفذؿعؼدة ذاقضا ذو ذاؾمشػري ذعؿؾقة ذيف تدمخدم

ؼوةذاؾمشػريذبـاءذعؾىذؼوةذفذاذاملػماحذوذاؼصدذباؾؼوةذفـاذأيذعددذذتعمؿدعؿؾقةذػكذاؾمشػري،ذوذ

وأخذذذاملدمخدؿةذؽؾؿاذؽانذاؾمشػريذؼوقًاذاؾلتعددذذزادتاملدمخدؿةذ،ذػؽؾؿاذ(ذBit)ذاؾلت

ذاؾمشػري ذفذا ذؽدر ذيف ذارول ذ)وؼمًا ذرؼم ذاؾشؽل ذيف ذو ذادمخدامذ1، ذؾعؿؾقة ذتوضقحقة ذصورة )

ذاملػماحذيفذعؿؾقةذاؾمشػريذوػكذاؾمشػري.

ذ

ذ

ذ

ذ

 :علم التشػرييف  املهمةبعض املصلحات وهنا 

 تعروػه املصطلح

Encryption .ذعؿؾقةذاؾمشػري

Decryption .ذعؿؾقةذػكذاؾمشػري

Plaintext .ذوفوذـصذاؾرداؾةذذاالداديذؼللذعؿؾقةذاؾمشػري

Ciphertext ذاؾرداؾةذبعدذعؿؾقةذاؾمشػري.ذومينلذـص

Key 
ذاملػماحذ ذفذا ذمينل ذاؾمشػريذوػكذاؾمشػريذو ذيفذعؿؾقة ذاؾذيذقدمخدم ذاملػماح وفو

ذ.Algorithmتدؿىذصقغةذرقاضقةذؿعؼدةذ

Plaintext 

 النض االساسي

Ciphertext 

  النض الوشفر

 (: استخذام هفتاح للتشفير و فك التشفير1) شكل رقن
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وذؽؿاذذؽرـاذدابؼاذبانذاؾمشػريذقمعؿدذعؾىذـوعذاملػماحذاملدمخدمذـدمعرضذفـاذاـواعذاؾمشػريذ

ذبـاءذعؾىذـوعذاملػماحذوفيذؽؿاذقؾي:ذ

 Symmetricالنوع االول: التشػري باستخدام املػتاح املتماثل 

ذقممذادمخدامذ ذاؾـوعذقممذادمخدامذؿػماحذواحدذيفذعؿؾقةذتشػريذاؾرداؾةذواقضا ـػسذويفذفذا

قممذادمخدامذذألـهاملػماحذيفذعؿؾقةذػكذتشػريذاؾرداؾةذوذؾذؾكذقطؾقذعؾىذفذاذاؾـوعذباملمؿاثلذ

ذـػسذاملػماح ذو ذ، ذقعقله ذؾؽن ذو ذؾدفوؾمه ذاؾـوع ذفذا ذادمخدام ذاؾؽنري ذاملػماحذذانقػضل ـؼل

ذ ذاؾشلؽة ذيف ذاؾمشػري ذيف ذاملدمخدم ذبشؽل ذقؽون ذعؿؾقةذذآؿنغري ذاؾماؾي ذاؾردم ذقوضح ذو ،

ذادمخدامذـػسذاملػماحذيفذعؾؿقةذاؾمشػريذواقضاذيفذعؿؾقةذػكذاؾمشػري.

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ ذاؾـوع ذفذا ذعؾى ذؽؿنال ذData Encryption Standard DESذو ذذ قدمخدمذذواؾذي

بتذ،ذوذؾؽنذاملشؽلذيفذفذاذاؾـوعذانذاملردلذواملدمؼللذقدمخدؿانذذ56ؿػماحذواحدذبطولذ

ذؿنذخاللذاؾشلؽةذ.ذأرداؾهـػسذاملػماحذواؾذيذؼدذقؽونذعرضهذؾؾدرؼةذعـدذ

 Asymmetric  التشػري باستخدام املػتاح الغري متماثل الثاني:النوع 

(ذوذادمخدامذPublic key)ذاملػماحذاؾعامذقدؿىذذوفـاذقممذادمخدامذؿػماحذؾمشػريذاؾرداؾة

ذ ذػكذاؾمشػري ذعؿؾقة ذيف ذاخر ذاخلاصذؿػماح ذاملػماح ذباؾـدلةذ(Private key)قدؿى ذو ،

وفوذذؾؾؿػماحذاؾعامذػقؽونذؿموػرذؿعذاؾؽلذبقـؿاذاملػماحذاخلاصذقؽونذؿعذذخصذواحدذػؼط

ذ.املدكولذعنذػكذاؾمشػريذ،ذواؾردمذاؾماؾيذقوضحذاؾمشػريذبادمخدامذاملػماحذاؾغريذؿمؿاثل

Plaintext 

 النض االساسي

Ciphertext 

 النض الوشفر

 

Private  key      الوفتاح الخاص 

Plaintext 

 النض االساسي
Encryption   التشفير Decryption    فك التشفير 

  Symmetricالتشفير هن النوع الوتواثل (: 2شكل رقن )
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 ذ

ذ

ذ

ذ

 

وفوذؿنذاػضلذاـواعذاؾمشػريذذذPretty Good Privacy PGPوـذؽرذفـاذاؾمشػريذبادمخدامذذ

ذذؾكذ ذو ذادمخداؿًا ذاؾـوعذذألـهواؽنرفا ذفذا ذوقدمخدم ذ، ذاخرىذجماـقة ذو ذجتارقة حيمويذعؾىذـدخه

ذبت.ذ121تشػريذمبػماحذالذقؼلذعنذ

ذ ذوقـدوز ذاؾشخصيذؿنل ذباالدمخدام ذاخلاصة ذدواء ذاؾمشغقل ذاـظؿة ذيف ذمممازة ذؽخدؿة ذحمىذذXPو او

ذ ذدريػر ذاؾشلؽاتذؿنلذوقـدوز ذ،ذحقثذميؽنذذ2003اـظؿة ذاؾـظام ذؿع ذ ذاؾمشػريذؿضؿـة ذاداة ذػان ،

وذدوفذاعرضذفـاذاخلطواتذاخلاصذبشػريذبؽلذدفوؾةذ،ذؾؾؿدمخدمذانذقؼومذبعؿؾقةذتشػريذاملؾػاتذ

ذ:ذXPجمؾدذيفذـظامذاؾوقـدوزذ

 .ذ CISPاجملؾدذفوذذانذفذاذؾـػرضحتدقدذاجملؾدذاملرادذتطلققذاؾمشػريذعؾقهذوذ -1

ذ

 اؾضغطذعؾىذفذاذاجملؾدذباؾزرذاالمينذؾؾػارةذؾمظفرذاؾؼائؿةذاؾماؾقة. -2

Plaintext 

 النض االساسي

Ciphertext 

 النض الوشفر

 

Private  key      الوفتاح الخاص 

Plaintext 

 النض االساسي
Encryption   التشفير Decryption    فك التشفير 

  Asymmetricالوتواثل الغير التشفير هن النوع (: 3شكل رقن )

 

Public  key       العامالوفتاح  

 (:الوجلذ الوراد تشفيره4شكل رقن )
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ذ

 .خنمارذؿنذاؾؼائؿةذاالؿرذخصائص -3

ذخصائصذ -4 ذزر ذعؾى ذباؾضغط ذـؼوم ذاجملؾد ذبفذا ذاخلاصة ذاخلصائص ذذاذة تظفر

 .ؿمؼدؿة

ذ

 قائوة اواهر الوجلذ(:5شكل رقن )

 خصائض الوجلذ (:6شكل رقن )
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 Encrypt contentsعؿؾقةذاؾمشػريذذإلجراءتظفرذذاذةذحتمويذعؾىذاخمقارذ -5

to secure data(ذثمذـضغطذعؾىذزرذاملواػؼة.√ـؼومذبوضحذعؾؿهذاؾصحذعؾقهذ)ذ 

 اختيار تشفير الوجلذ (:7شكل رقن ) 


