
(CRYPTOGRAPHY)  

 علن التشفير أو التعوية



CRYPTOGRAPHY 

 انخشفٛز ْٕ انؼهى انذ٘ ٚسخخذو انزٚاضٛاث نهخشفٛز ٔفك حشفٛز

انخشفٛز ًٚكُك يٍ حخشٍٚ انًؼهٕياث انذساست أٔ َمهٓا . انبٛاَاث

ػبز انشبكاث غٛز اٜيُت يثم شبكت االَخزَج ٔػهّٛ الًٚكٍ 

ٔدٛث . حٓا يٍ لبم أ٘ شخض يا ػذا انشخض انًزسم نّءلزا

فإٌ . أٌ انخشفٛز ْٕ انؼهى انًسخخذو نذفظ أيٍ ٔسزٚت انًؼهٕياث

  حذهٛم ٔفك انخشفٛز ْٕ ػهى نكسز ٔخزق االحظاالث اٜيُت

(Cryptography). 



 انخشفٛز أْذاف

 .انسزٚت ٔ انخظٕطٛت1.

 .دًاٚت انبٛاَاث يٍ انخؼذٚم ٔانخغٛٛز2.

 .اثباث انٕٓٚت3.

 .يُغ األشخاص يٍ اَكار انمٛاو بؼًم يا4.



 كٛفٛت ػًم انخشفٛز

 خٕارسيٛت انخشفٛز ْٕ دانت رٚاضٛت حسخخذو فٙ ػًهٛت انخشفٛز 

 ْٕٔ ٚؼًم باالحذاد يغ انًفخاح أٔ كهًت انسز أٔ انزلى أٔ . ٔفك انخشفٛز

 .انؼبارة نخشفٛز انُظٕص انًمزٔءة



 إَٔاع انخشفٛز

 

 ٘انخشفٛز انخمهٛذ(Conventional Cryptography). 

 

 حشفٛز انًفخاح انؼاو(Public Key Cryptography). 

… 

video-1487960253.mp4.crdownload


 انخشفٛز انخمهٛذ٘

ٚسخخذو يفخاح ٔادذ نؼًهٛت انخشفٛز ٔفك حشفٛز انبٛاَاث ْٕٔ  .

.  ٔٚؼخًذ ْذا انُٕاع يٍ انخشفٛز ػهٗ سزٚت انًفخاح انًسخخذو

دٛث أٌ انشخض انذ٘ ًٚهك انًفخاح بإيكاَّ فك انخشفٛز ٔلزاءة 

ٔنكٍ فٙ دال دظٕل شخض ثانث . يذخٕٖ انزسائم ٔانًهفاث

 .ػهٗ انًفخاح بايكاَّ لزاءة كم انزسائم



 حشفٛز انًفخاح انؼاو

 ٚؼخًذ يبذأِ ػهٗ ٔجٕد يفخادٍٛ ًْٔا انًفخاح انؼاوPublic 

Key  ٔانًفخاح انخاصPrivate Key  ْٕ دٛث انًفخاح انؼاو

دٛث ٚزسم . نخشفٛز انزسائم ٔانًفخاح انخاص ْٕ نفك حشفٛزْا

انًفخاح انؼاو نهجًٛغ أيا انًفخاح انخاص فٛذخفظ بّ طادبّ 

 .ٔالٚزسهّ ألدذ



 
 
 

 المشفرة؟ العممة ماىي 

 
رقوية أطٕل. 

  نهخبادلطًًج نهؼًم كٕسط  . 

باسخخذاو انخشفٛز: 

  ٔانخخهض يٍ سٛطزة انسهطاث  نجؼم انظفماث سزٚت

 . انًزكشٚت

 ػهٗ ػًهٛت خهك ٔدذاث إضافٛت يٍ انؼًالثٔنهسٛطزة. 



 

 

 

 :انؼًهت انًشفزةحارٚخ 

 
  .. NakamotoSatoshi َاكايٕحٕ ساحٕشٗ

   2008عام بذثٛت ٔرلت 

  إنكخزََٔٗمذٖ َظاو 

 للندالند انخؼايالث انًانٛت ػهٗ يبذأ ٚؼخًذ فٙ 

 (Peer to Peer)  يظطهخ ٚؼُٗ انخؼايم انًباشز ْٕٔ 

 .البنوكهثل يسخخذو ٔآخز دٌٔ ٔجٕد ٔسٛط بٍٛ 

Satoshi.PNG


… 

Capture ghnbbvcvgfh.PNG


 
 العممة المشفرة؟يتم إنشاء كيف 

 

حٕنٛذْا باسخخذاو ػًهٛت يثالً ٚخى انبج كٍٕٚ انجذٚذة ػًالث 

ْذِ انؼًهٛت   ."mining"حُافسٛت ٔال يزكشٚت حسًٗ انخُمٛب

 ….خذياحٓىحخضًٍ يكافأة األشخاص يٍ لبم انشبكت يمابم 

… 

video-1487961061 (1).mp4.crdownload


 
 
 

 :العممة المشفرةأمن 
 

لدييا سجل  -البروتوكول المستخدم والتشفير-البت كوين تكنولوجيا 
أمان قوي، وشبكة البت كوين ربما تكون واحدة من أكبر مشاريع 

انتشارا أكثر نقاط ضعف البت كوين . الحوسبة الموزعة في العالم
 .  المستخدمىي خطأ 



 
 
 

 :العممة المشفرةمشروعية 
 

المشرعون في سمطات قضائية مختمفة بأخذ خطوات لتزويد يقوم 
األفراد واألعمال بقواعد حول كيفية دمج ىذه التكنولوجيا الجديدة 

عمى سبيل . مع قواعد النظام المالي الرسمي المتعارف عميو
 (FinCEN). المثال، شبكة مكافحة الجرائم المالية



 :المشفرة مشروعية العممة
 



 
 

 عندما . سعر عممة البت كوين بقانون العرض والطمبيحدد
يزداد الطمب عمى البت كوين يزداد السعر، وعندما يقل الطمب 

ىناك كمية محدودة فقط من عمالت البت كوين . يقل السعر
بمعدل إنشاؤىا متاحة لمتداول وعمالت البت كوين الجديدة يتم 

متناقص ويمكن التنبؤ بو، مما يعني أن الطمب يجب أن يأتي 
.  ثابتالحقًا عمى ىذا المستوى من التضخم لكي يبقى السعر 

فضاء .. مثال عن توليد عمالت حوالي عشر عمالت
 .عمي. أ..احتمالي

مكانية الربح منيا  :تداول العمالت المشفرة وا 



 حذأل انؼًالث انًشفزة



   انبخكٍٕٚحطٕر سؼز ػًهت 



 يذفظت انكخزَٔٛت



 انبخكٍٕٚطزاف نؼًهت 


