
    Hill Cipherشفرةھیل 
 بھذا وسمیت ، الوقت نفس في حروف 3 مع فیھا تتعامل شفره أول ھي ھیل شفره تعتبر
  االسم
 ولكي . الخطي الجبر على عملھا في تعتمد وھي Lester S Hillمخترعھا  إلى نسبھ

  ، تستطیع

    اتالمصفوف ضرب ( المصفوفات مع التعامل أساسیات لدیك یكون أن یجب بھا التشفیر
      ). بالذات

  .لدیك قریب الحرف جدول یكون أن یجب ، بالتشفیر نبدأ أن قبل

  

c1 = (k11P1 + k12P2 + k13P3) mod 26 

c2 = (k21P1 + k22P2 + k23P3) mod 26 

c3 = (k31P1 + k32P2 + k33P3) mod 26  

C = KP mod 26 

C = E(K, P) = KP mod 26 

  

  الخاصة( المصفوفة  تكون سوف ، حروف تسعھ من مكون كان مثال ، المفتاح اختیار أوال و علینا

  .أعمده وثالثة صفوفھ ثالثة أي ، 3*3) بالمفاتیح

  . )hill cipher(بــــ              التشقیر  متال على 

    GYBNQKURPالتالیة  التشفیر جملھ لدي

  شكل  تكونشكل و على 3*3  المصفوفة داخل بوضعھ نقوم ، قیمتھ حرف كل أعطاء بعد

  



  ، بلوكات إلى تقسیمھ یتم ذلك من أكبر كان حال وفي .   ACTولیكن النص االصلي ھو 

  حروف ثالثة من یتكون كل واحد 

  .3*1 مصفوفة داخل األصلي النص بوضع نقوم

  

  في بالعمود األولى المصفوفة في األول الصف نضرب ، المصفوفتین ضرب بعملیھ نقوم اآلن

 ونأخذ .بضربھا بالعمود نقوم الصفوف لباقي وھكذا . الجدیدة المصفوفة في الناتج نضع الثانیة المصفوفة
  . 26MOD  القسمة باقي بعملیھ الناتج

  

  )الحروف جدول بمساعده( حروف إلى األرقام ھذه تحویل بعد النص ھذا من الناتج اذا

  POH ھو   المشفر أي النص ،

 مع أخذ المشفر النص في بضربھ وتقوم ، المصفوفة وسمعك إیجاد ھو علیك ما كل ، التشفیر ولفك
  :  بالصورة موضح ھو كما ، 26 على القسمة باقي

 P = D(K, P) = K1C mod 26 = K1K=P    

 

  

 الحالة ھذه وفي ، - Hill Cipher   3 منھا ، الشفرات ھذه من كثیرة أنواع الحقیقة في ھناك
  قلیل، من عنھ حدثنات الذي وھو.  3*3من تكون أن یجب المصفوفة

  . 2*2من  تكون أن یجب  Hill Cipher-2النوع  حال وفي

 n*n .من  مصفوفة لدینا یكون فأنھ سوف n-Hill Cipher من شفره لدینا كان اذا عام وبشكل

 



   THE ONE-TIME PAD أألمنھ الشفرة

 ، أبدا النوع شفرات ھذا كسر أحد یستطیع ولن لم ، التشفیر تاریخ مدى على أمانا األكثر الشفره ھي الشفره ھذه
 . االستخبارات وأجھزه الحكومات من الكثیر في الشفرات ھذه واستخدمت

  one-time pad    كتاب )علیھ نطلق مثال( عمل ھو ، كالتالي الشفره طریقھ

 ، داأب تتكرر ال عشوائیة أرقام الصفحات ھذه من صفحھ كل بداخلSheets صفحات   الكتاب توجد ھذا بداخل 
  ).مفتاح ھو منھا رقم كل أي( المستخدمة االزاحھ تمثل العشوائیة ھذه األرقام

 بقطع وأقوم األخر ، الطرف إلى الصفحة رقم و المشفر النص بإرسال أقوم الطریقھ بھذه نص شفرت حال في
  علیھا القضاء یتم األمر أي لزم اذا ، بالنار وأحرقھا الكتاب من الصفحة

 رقم عن طریق التشفیر بفك ویقوم one-time pad الكتاب من مماثلھ نسخھ لدیھ یكون األخر والطرف
  أیضا قطع الصفحة أیضا یتم ، األصلي النص على والحصول التشفیر فك یتم بعدما و ، الصفحة

     ENGAGE WARP DRIVE    التالی الشفره لدي ، مثال

   :من تتكون األولى والصفحة
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 Hلینتج  20 الرقم الثاني مع  N الثاني الحرف أجمع و  N لینتج 9األول  الرقم مع  Eاألول  الحرف بجمع أقوم
  .................وھكذا

  ، الصفحة بتدمیر أقوم ، أرقام أي ھناك تبقى لم أو ، الصفحة في أرقام تبقت اذا

 :التشفیر بعد النص شكل

  

 كسر یتم لن ھذه الحالة وفي ، أبدا یتكرر ولن عشوائي المفتاح ألن ، ھنا الشفره كسر یستحیل أنھ نالحظ وھكذا
  .الشفره

 ، األخر إلى الطرف إرسالھ وصعوبة ، الكتاب بھذا االحتفاظ صعوبة بسبب األیام ھذه تستخدم لن الطریقھ ھذه
 إرسال یمكنك ، قبل من األخر الطرف إلى كتاب مرسل كنت حالھ في ولكن فیھ جدیدة صفحات أضافھ صعوبة یضاأ

  (one-time pad ) ! الكتاب أنكشف حال في إال ، اإلطالق على أحد أي یكشفھا ، ولن النوع بھذا شفرات



 

  

  

اليمنيةالجمهوريه   


 

HILL CIPHER AND ONE TIME PAD 
CIPHER 

-:وان البحثعن  

علوم الحاسوب ونظم المعلومات:لیھ ك  
الثالث: المستوى  

تقنیھ معلومات:القسم  

:بعمل الطال  

 محمد ضیف هللا الزیداني

-:أشراف الدكتور  
 عبد الرحمن الصبري


