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 :الخالصة
 عمييا باليجينة لتكوف مالئمة ماجديد اطمقنا في ىذا البحث تقديـ شفرة مورس بنوع تـ 

ير حيث مف الممكف استخداميا الحقًا كنوع مف التشف ،بيف نظرية التجزئة بيف الشفرة نفسيا وما
 .في رسائؿ ما بيف طرفيف او أكثر

 :المقدمة .1
ى مدينة الموصؿ اعتبارًا مف الشير السادس مف خالؿ الحقبة السوداء التي مرت عم

نيائيًا مف قبؿ  امراقبة اإلتصاالت ووسائؿ التواصؿ اإلجتماعي )قبؿ منعيكانت عممية  4102
شديدة بدرجة أف أي تواصؿ بيف شخص بقي في مدينة الموصؿ مع آخر  العصابات اإلجرامية(

ىؿ باإلمكاف االستعانة بمغة أو شفرة ما خارجيا يعتبر مرتدًا" !! " وبالتالي فكانت الفكرة أنو )
تحؿ مكاف الكالـ المباشر أو الرسالة المكتوبة( ؟ ىذا جانب وىناؾ جانب آخر )ىؿ مف آلية 
لإلستفادة مف عموـ الرياضيات في ىذا بحيث تظير الرسالة وكأنيا أرقاـ المعنى ليا في حاؿ 

 يا عممية تشفير لمرسالة نفسيا(؟نإلقاء القبض عمى صاحبيا أو عمميات المداىمة فتصبح وكأ
( Morse codeإحدى اإلجابات عن تمك الفكرة واألسئمة هي إستخدام شفرة مورس )

أن تكون  أنها من المحتمل تشير)بعض المصادر  1441التي اخترعها صاموئيل مورس عام 
نت ( وهي عبارة عن شفرة صوتية ممثمة خطيًا بنقاط وخطوط وفراغات وكا1436عام إكتشفت 

ونيويورك، وفي الراديو عام  بين مدينتي بمتيمور 1444أول رسالة عند اختراع التمغراف عام 
إن الغالبية عند اإلتصاالت العالمية عالية السرعة تستخدم فيها شفرة مورس  ،1481

باستخدام خطوط التمفون، كابالت بحرية، دوائر الراديو لكن الطول المتغير لحروف مورس 
لية تجديد اإلستخدام مع الحواسيب والتي سنوضح هذه التغيرات وأثرها عمى جعمها في اشكا
 موضوعنا الحقًا.
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أنظر الى  ،ىناؾ العديد مف البحوث والمقاالت العممية واالدبية حوؿ ىذا الموضوع
مغاير في التشفير  إستخدموا أسموب [8]الباحثيف نود االشارة الى أف  ،([9] ،[4] ،[0]المصادر )
 .الطريقة التي تـ إعتمادىا في ىذا البحثيًا عف مختمؼ كم

 :التركيب والتجزئة (1.1)
تػػدعى  µ=(nµ,...., ₃µ, ₂µ, ₁µ) المتتابعػػة ،r  ,عػػدد صػػحيح سيػػر سػػالب r لػػيكف

فالتراكيب  r= 4ففي حالة  ،أعداد صحيحة سير سالبة nµ,...., ₃µ, ₂µ, ₁µحيث أن  r تراكيب لػ
فالتراكيػػػػػػػػػػػػب الخاصػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػي   r=3 أمػػػػػػػػػػػػا إذا كػػػػػػػػػػػػاف( 4(،)0,0) الخاصػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػي

(0,0,0),(0,4),(4,0),(3). 

 µi+1 iµ   [5] إذا تحقؽ شرط Partition كؿ تركيب يدعى تجزئة

 ( وحاالت4),(0,0فالتراكيب ىي ) r=4حالة ففي  ،المثاليف السابقيف ولتوضيح ذلؾ مف خالؿ
 (1,1,1),(1,2),(2,1),(3)التراكيب ىي  فإف 3r= ما في حالةأ ،(4),(0,0) تكوفالتجزئة 

 .(1,1,1),(2,1),(3)وحاالت التجزئة تكوف 
 (nnirntnnrerpen yrnerT) فػي نظريػة التمثيػؿ اً كبيػر  اً إف ىذه المخططات تمعػب دور 

لتمثيػػؿ أي تجزئػػة بطريقػػة مختمفػػة كميػػا عػػف  اخػػر طريقػػة  [3] قػػدـ جػػيمس 0978وفػػي العػػاـ  [4]
تمثيؿ لجػيمس كانػت ( بالمناسبة ىذا الnrebnrt–β)  β – يونؾ مف خالؿ مفيوـ أعدادطريقة 

 وبالتػػػػػػالي كانػػػػػػت تطبيقاتيػػػػػػا العديػػػػػػدة والكثيػػػػػػرة نػػػػػػذكر (eeon)عمػػػػػػـ التشػػػػػػفير واحػػػػػػدة مػػػػػػف افكػػػػػػار
 .([2] و [1]) منيا

  ليا مف خالؿ ما يمي: β–ممكف ايجاد اعداد  rلػ   تقـو الفكرة أنو ألي تجزئة
 ، βi=μi+b-i   وb  أكبر او مساوي لعدد اجزاءµ.   

تحسب وفؽ ما يمي: ،b=2الخاصة بيا عندما   β-فإف أعداد    فمثال إذا كانت
  

β₁=µ₁+b-i=5+4-1=8 
β₂=µ₂+b-i=4+4-2=6 
β₃=µ₃+b-i=2+4-3=3 
β₄=µ₄+b-i=1+4-4=1 
–β no.={8,6,3,1} 

 
ألف ،{9,7,2,4,1لنفس التجزئة السابقة ىي} β–فإف أعداد ،b=5بينما إذا اخترنا   

β₁=µ₁+b-i=5+5-1=9 
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β₂=µ₂+b-i=4+5-2=7 
β₃=µ₃+b-i=2+5-3=4 
β₄=µ₄+b-i=1+5-4=2 
β₅=µ₅+b-i=0+5-5=0 

إذا لـ  μأجزاء  جزء مفإف أي  ،bألي تجزئة ستتغير وفؽ قيمة  β–أي أف أعداد 
الباحثة االشارة الى اف بنا ، يجدر (₅µ=1)السابؽ يظير سنعوض عنو بصفر كما في المثاؿ 

في عالقة  μاليمكف أف تكوف أقؿ مف عدد أجزاء  bوضحت لماذا قيمة  ،حناف سالـ محمد
(5.1.2)، [7]. 

( مف خالؿ Aمف وضع مخطط ُسمي بمخطط ) [2] تمكف جيمس β – مف خالؿ أعداد
مجموعة مف  )ممر( ي كؿبحيث يكوف ف ، ،e بعدد (runners)وضع عدة ممرات 

)ممر( يظير فأنو سيشغؿ موقعو في أي   β–وأي عدد مف أعداد  ،األعداد المرتبة بطريقة معينة
)ممر( في أي  العدد( بينما إذا لـ يظير العدد فسيكوف موقع bneoظير فيو العدد بعقدة )

  :( وكما يمي-متمثال بفراغ أو )
 runner e … runner 2 runner 1 
 e-1 … 1 0 
 2e-1 … e+1 E 

…    diagram (A) 3e-1 … 2e+1 2e 
 .  . . 

 .  . . 

 .  . . 

 
 :( سيكوفAفأف مخطط ) b=2و  لمتجزئة  e=2 فمثال عند أختيار 
 1 0  ـــــــ •
 4 3 ـــــــ •
 2 5 ـــــــ ـــــــ
 6 7 • ـــــــ
 8 9 • ـــــــ

 
 :( سيكوفAمخطط )لنفس التجزئة فأف و  e=3بينما لحالة 
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 1 0 4  ـــــــ • ـــــــ
 3 2 5 • ـــــــ ـــــــ
 6 7 8 • ـــــــ •

 :Morse code سشفرة مور  .2
)التي تسمى  .dotإف ىذه الشفرة تعتمد عمى نوع خاص مف الحركات وفييا 

التالي  والشكؿ (dah)والتي تسمى بمغة التشفير  –dashوفييا  ،(ditبمغة التشفير بػ 
 .[3] يوضح طريقة اختيار اإليحاء برسـ شفرة مورس لكؿ حرؼ

 

 N   A 

 O   B 

 P   C 

 Q   D 

 R   E 

 S   F 

 T   G 

 U   H 

 V   I 

 W   J 

 X   K 

 Y   L 

 Z   M 

 
 (2.1) شكل
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[3] :كاآلتي( 4.0) الشكؿوفي لغة التشفير يكوف   
 

 (2.2) شكل
 في متابعة بسيطة لما سبق يتضح مايمي:

مابيف حرؼ وآخر، فإذا أضفنا األعداد أو حروؼ لغة  عدـ وجود تساوي في عدد الحركات :أوالً 
 أخر  أصبحت المسألة أكثر تعقيدًا.

عدـ وجود أي دراسة سابقة دمجت مابيف ىذه الشفرة ونظرية األعداد وتحديدًا نظرية  :ثانياً 
التجزئة وبالتالي عمينا إيجاد بناء رياضي سميـ لعممية الدمج بحيث تخدـ الموضوع بشكؿ 

 ؿ إكماؿ الدراسة.مفيد مف أج
التي ىي  M,O,Tعدـ إمكانية حساب التجزئة لكثير مف االحرؼ في شفرة مورس مثؿ  :ثالثاً 

 .فقط dot نقاط والتي ىي عبارة عف H,S,I,Eفقط أو مثؿ  dash فراسات عبارة عف

 A ●ـــــ    N ـــــ ●
ـــــ  ـــــ  

 ـــــ
O  ● ● ● ـــــ B 

ـــــ   ●   

 ●ـــــ 
P  ● ـــــ ● 

 ـــــ
C 

ـــــ   ●ـــــ   

 ـــــ
Q  ● ● ـــــ D 

 R  ● E ●ـــــ  ● 

● ● ● S  ●  ـــــ● ● F 

 G ـــــ  ـــــ ●   T ـــــ

 U  ● ● ● ● H ● ● ـــــ  

 V  ● ● I ● ● ● ـــــ

ـــــ  ـــــ    

● 
W       ـــــ   ـــــ

 ●ـــــ  
J 

 ● ●ـــــ 

 ـــــ
X  ـــــ  ● ـــــ K 

 ●ـــــ  ـــــ  

 ـــــ
Y   ● ●   ـــــ

● 
L 

ـــــ   ● ●

 ـــــ
Z  ـــــ  ـــــ M 



 The hybrid Morse code  شفرة مورس الهجينة
 

171 

تقدـ فإف إحد  أىـ المشاكؿ التي تعترض الموضوع ىو طبيعة المخطط  بناءًا عمى ما
[ مع صيغة أو شكؿ بعض حروؼ شفرة مورس ألف بعض 6الذي قدمو محمود ] الرئيس لجيمس
 .مف اليسار! dotالخ، وقسـ منيا يبدأ بػ  ة واحدة، حركتاف، ثالث حركات...الحروؼ ليا حرك

 مف أجؿ ىذا فكرنا باضافة )حركػات موحػدة( لكػؿ حػرؼ مػف شػفرة مػورس وىػذه الحركػات
 يمػػػػػػػػيف( واطمقنػػػػػػػػا عمييػػػػػػػػا شػػػػػػػػفرة مػػػػػػػػورسمػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة ال dotمػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة اليسػػػػػػػػار و dashىػػػػػػػػي )
 :وكما يمي  (The hybrid Morse code)اليجينة 

 
 شكؿ الحرؼ ضمف 
 شفرة مورس اليجينة

 شكؿ الحرؼ ضمف 
 شفرة مورس بطريقة الكتابة

 شكؿ الحرؼ ضمف 
 شفرة مورس االصمية

 الحرؼ

 A   ●ـــــ   ـــــ ●ـــــ   ●
 B  ـــــ  ● ● ● ـــــ  ـــــ  ● ● ● ●

 C  ـــــ  ●ـــــ    ● ـــــ  ـــــ  ●ـــــ    ● ●

 D  ـــــ  ● ● ـــــ  ـــــ ● ● ●

 E  ●   ـــــ ● ●

 F    ● ●ـــــ  ●   ـــــ  ● ●ـــــ  ● ●

 G  ـــــ  ـــــ  ● ـــــ  ـــــ  ـــــ  ● ● 

 H    ● ● ● ● ـــــ   ● ● ● ● ●

 I  ● ● ـــــ  ● ● ● 

 ●ـــــ   ـــــ  ـــــ    ●  

 J   ●ـــــ   ـــــ  ـــــ     ـــــ  

 K  ـــــ   ●ـــــ   ـــــ     ـــــ  ●ـــــ   ● 

 L  ●ـــــ  ● ● ـــــ ●ـــــ  ● ● ● 

 M  ـــــ  ـــــ   ـــــ    ـــــ  ـــــ ●

 N  ـــــ   ● ـــــ    ـــــ ● ●

 O  ـــــ  ـــــ  ـــــ   ـــــ    ـــــ  ـــــ  ـــــ ●

 P  ●ـــــ  ـــــ  ●  ـــــ ●ـــــ  ـــــ  ● ●

 Q  ـــــ  ـــــ   ●ـــــ   ـــــ    ـــــ  ـــــ ●ـــــ   ●

 R  ●ـــــ  ● ـــــ ●ـــــ  ● ●
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 (2.3) شكل
فأف االجابة ىي بما أف كػؿ  ،مف الطبيعي تمامًا أف يكوف ىناؾ سؤاؿ لماذا ىذه االضافة

فأننا بحاجة الػى وجػود فػراغ دائمػي فػي بدايػة كػؿ شػكؿ لحػرؼ وليػذا  عممنا عمى المخطط الرئيس
أمػا سػبب وضػع العقػدة فػي النيايػة ىػي مػف أجػؿ توحيػد الصػية وجعػؿ نيايػة  ،قمنا باضافة الفػراغ

 .في كتابة التجزئة لكؿ حرؼ مختار
عمػػػؿ ىػػػذه االضػػػافات عمػػػى شػػػفرة  ىي الخطػػػوة القادمػػػة مػػػفمػػػاالمطػػػرو   األخػػػر السػػػؤاؿ

(، .…,IF,IN,ON,ME,BEاختيار حرفاف فقط بحيث يكونػاف كممػة مفيومػة مػثاًل )فكاف مورس؟ 
 .فيؿ عممية تحويؿ ىذه الكممات الى صية رياضية ممكنة ؟

 
ON  IF 

 ـــــ  ـــــ ● ●
 ـــــ  ـــــ ● 

 ـــــ  ـــــ  
 ● ●ـــــ  ● ● 

 ـــــ 
 

 ـــــ  ● ● ●

 (22)  (4)         (12,22)  (13)   

 
بمالحظة بسيطة نر  اختالؼ اطواؿ االحرؼ وبالتالي إذا افترضنا أف الطوؿ االصمي 

فأف الطوؿ الجديد لكؿ حرؼ بعد االضافة ىو  A,B,C,…..Z=حيث  لكؿ حرؼ ىو 

 شكؿ الحرؼ ضمف 
 شفرة مورس اليجينة

 شكؿ الحرؼ ضمف 
 شفرة مورس بطريقة الكتابة

 الحرؼ ضمف شكؿ 
 شفرة مورس االصمية

 الحرؼ

 S  ● ● ● ـــــ  ● ● ● ●

 T  ـــــ ـــــ  ـــــ ●

 U  ● ●ـــــ  ـــــ ● ●ـــــ  ●

 V  ● ● ●ـــــ  ـــــ  ● ● ●ـــــ  ● 

 W  ●ـــــ  ـــــ  ـــــ    ●ـــــ  ـــــ  ●

 X  ـــــ ● ●ـــــ  ـــــ  ـــــ ● ●ـــــ  ●

 Y  ـــــ ●ـــــ  ـــــ   ـــــ  ـــــ ●ـــ  ـــــ  ــ ●

 Z  ـــــ  ـــــ ● ● ـــــ  ـــــ  ـــــ ● ● ●
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 بينما 4ىو  Iفاف طوؿ حرؼ  IFوبالعودة الى االمثمة السابقة نجد أف في حالة  ،()
 .وىكذا بقية االحرؼ ،4ىو  Nبينما لػ  5ىو  Oفاف طوؿ حرؼ  ONوفي حالة  ،6ىو  Fلػ 

 :القاعدة الخاصة بتجزئة كممة .3
في ىذا البند سيتـ دراسة حساب التجزئة الي كممة ولتسييؿ الميمة حاولنا ايجاد كممة 

 .مف حرفيف ثـ االنتقاؿ الى ثالثة احرؼ وصواًل الى اي عدد مف االحرؼ
 

مضافًا اليو  ()تجزئة الحرؼ الثاني بعد االضافة)وؿ بعد االضافة ثـ تجزئة الحرؼ اال
 .مطروحًا منو عدد العقد المتواجدة فيو(( (طوؿ الحرؼ االوؿ بعد االضافة))

 
 ىي التجزئة لمحرؼ االوؿ بعد االضافة أو بصيغة رياضية إذا افترضنا أف 

عدد العقد التي تسبؽ الموقع فالقاعدة  بعد االضافة وىي التجزئة لمحرؼ الثاني  و 
  :ستكوف وفؽ مايمي

 

... (3.1) 

 
 ستكوف  Fو  Iبالعودة الى المثاؿ السابؽ فاف التجزئة بعد دمج 

 

 
 

 
فاف التجزئة الجديدة لمحرفيف ستكوف اساسًا بجمع أطواؿ الحرفيف بعد االضافة مطروحًا 

عدد العقد الموجودة في كؿ حالة وبالتالي لمحرؼ االوؿ التتغير ىنا بسبب عدـ وجود أي  منيا
تغيرات سابقة اليو بينما لمتجزئة الثانية سيضاؼ عمييا طوؿ الحرؼ االوؿ بعد االضافة مطروحًا 

 .منو العقد الموجودة قبؿ ىذا الموقع
 

 ستكوف ONوفي حالة 

 
حاولنا إيجاد القاعدة العامة لمتجزئة  ،متجزئة لحرفيفبعد الحصوؿ عمى القاعدة العامة ل

 -:لثالث أحرؼ فكانت النتيجة
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 فمثاًل كممة 

BUT 

ـــــ   ●

 ـــــ  

 ● ـــــ ●  

 ـــــ  ●

  ● ● ● ● 

 ـــــ  ـــــ  

(2)     (1,1,2)  (2,2,2,2) 

= ((2,2,2,2),((1+(6-4)),(1+(6-4)),(2+(6-4))),(2+(11-7))) 
= (2,2,2,2,3,3,4,6). 

  :يمي باالستمرار بالحالة العامة ألي عدد مف األحرؼ ستكوف وفؽ ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مف ىنا يتضح أف التجزئة الجديدة ألي عدد مف االحرؼ ستكوف جمع جميع 

يفسر  وىذا ماالتي تسبقيا لالحرؼ عدد العقد جمع االطواؿ لألحرؼ مطروحًا منيا في كؿ حالة 
 .(3.3عدة )قا تماماً 

...(3.3) 
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 :حساب التجزئة لجممة ضمن شفرة مورس الهجينة .4
بعد إيجاد القاعدة العامة ألي عدد مف األحرؼ في كممة ما اخترنا مثاؿ لجممة بسيطة 

 وبدأنا بحساب تجزئتيا كاآلتي: GOOD MORNINGمتكونة مف كممتيف وىي 
 

 

 
 
 

G  N  I  N  R  O  M  
ـــــ    ● ●

 ـــــ  ـــــ  
 

●● 

  ـــــ

 ـــــ

 

 

●●● 

 ـــــ

 

●● 

  ـــــ

 ـــــ

ـــــ  ● ● 

 ـــــ ●
 

ـــــ  ـــــ   ●

  ـــــ  ـــــ 
ـــــ   ● 

 MORNING ـــــ  ـــــ  

ثػػػػػػـ تجزئػػػػػػة الكممػػػػػػة الثانيػػػػػػة  (3,3,7,11,13,13,13)وجػػػػػػدنا التجزئػػػػػػة لمكممػػػػػػة األولػػػػػػى 
مضػػافًا إلييػػا )طػػوؿ الكممػػة األولػػى مطروحػػًا  (3,7,8,9,9,11,11,12,12,12,14,14,17,17)

منو عدد العقد الموجودة في ىذه الكممة( باإلضافة إلى قيمة الفراغ المحصور بيف الكممتػيف والتػي 
 -ستكوف القاعدة العامة لتجزئة جممة متكونة مف كممتيف كاآلتي: لذا 0تمثؿ 
 

D  O  O  G  
● ● ●  

 ـــــ  ـــــ
 

ـــــ  ـــــ   ●

 ــــــ  ــــ
 

ـــــ  ـــــ   ●

 ـــــ  ـــــ 
ـــــ    ● ●  

 GOOD ـــــ  ـــــ  
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 UNIVERSITY OFوكمثاؿ عمى جممة متكونة مف ثالث كممات أخذنا الجممة 
MOSUL 

R  E  V  I  N  U  
 ـــــ ● ●

 ـــــ ●
 

● ● 

 ـــــ
 

ـــــ  ●

●●● 

 ـــــ

 
● ● 

 ـــــ ●
 

 ● ● 

 ـــــ  ـــــ 
 
 ● ●ـــــ  ● 

 UNIVERSITY ـــــ  

 
 
 
 

Y  T  I  S   
ـــــ  ـــــ   ●

  ـــــ  ـــــ  ●
ـــــ   ● 

  ـــــ
● ● 

 ـــــ   ●
 

● ● ● 

 ـــــ   ●
  

 
 

F  O  
ـــــ  ● ●  

 ـــــ   ● ●

ـــــ    ـــــ ● 

 ـــــ  ـــــ
OF 

 
 
 

 
 أخذنا تجزئة الكممة األولى

(1,1,2,4,4,5,5,5,6,6,6,7,8,8,9,10,10,11,11,11,11,12,12,12,14,16,18) 
دد العقد مضافًا الييا )طوؿ الكممة األولى مطروحًا منو ع (4,5,5,6,6)ثـ تجزئة الكممة الثانية 

( ثـ 0في ىذه الكممة باإلضافة الى الفراغ المحصور بيف الكممة األولى والثانية والذي قيمتو 
مضافًا الييا مجموع طوؿ الكممة  (3,7,8,8,8,8,9,9,10,11,12,12,12)تجزئة الكممة الثالثة 

والذي  4لى الرقـ األولى والثانية مطروحًا منو عدد العقد في الكممتيف األولى والثانية باإلضافة ا
يمثؿ مجموع قيمة الفراغ المحصور بيف الكممة األولى والثانية والفراغ المحصور بيف الكممة 

 وتوصمنا الى القاعدة العامة لتجزئة جممة متكونة مف ثالث كممات كاآلتي:  ،الثانية والثالثة

L  U  S  O  M  
ـــــ   ● ● ●

 ـــــ    ●
 

ـــــ  ●

 ـــــ ●●
 
 ● ● ● 

 ـــــ  ●
 

ـــــ    ـــــ ●

 ـــــ  ـــــ

ـــــ    ● 

 ـــــ  ـــــ  
MOSUL 
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 :فالتجزئة الناتجة ىي
(1,1,2,4,4,5,5,6,6,7,8,8,9,10,10,11,11,11,11,12,12,12,14,16,18,23,24, 
24,25,25,29,33,34,34,34,34,35,35,36,37,38,38,38). 
وىكذا باإلستمرار بنفس الطريقة نتوصؿ إلى القاعدة العامة ألي عدد مف الكممات في 

 :جممة ما والتي تمثؿ اآلتي
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 : مف المحتمؿ ايضًا اف تكوف تسمية ىذا البحث بشفرة مورس المعدلةمالحظة
(The modified Morse code)  اكثر مالئمة عند بعض الباحثيف عمى اعتبار اف اليجيف

يطمؽ عمى دمج مادتيف مختمفتيف وىذا مافكرنا فيو مف البداية بانو مزيج مابيف الشفرة نفسيا 
الف بعض الباحثيف قد ير  أف اضافة  ،أما كممة المعدلة فيي مف نفس الجنس ،ونظرية االعداد

dash  وdot ىي مف نفس الجنس وبالتالي ممكف تسميتيا بيذا االسـ. 
 :إيجابيات وسمبيات شفرة مورس الهجينة .5

 اإليجابيات:
 .اليوجد تشابو في المخططات الرئيسة ألي حرؼ مف حروؼ شفرة مورس -0
 .تحافظ عمى شكؿ الحرؼ األصمي -4
الصية  تبدأ بفراغ مما يجعؿ الحرؼ يمثؿ مخطط رئيس وتنتيي بعقدة فتعمؿ عمى توحيد -3

 وتجعؿ نياية في كتابة التجزئة لكؿ حرؼ مختار.
 السمبيات:

كؿ حرؼ عدد خاناتو تختمؼ عف اآلخر وبالتالي ال نتمكف مف إعداد برنامج حاسوبي 
لحساب التجزئة لجممة ما خصوصًا في مرحمة تمقي رسالة مشفرة عند الطرؼ الثاني. وألجؿ حؿ 

في بداية الشفرة بأرقاـ خاصة ال تدخؿ ضمف التجزئة  ىذه المعضمة نقتر  وجود مفاتيح كأف نبمة
ويعني ىذا الكممة األولى ليا خمس حركات والثانية بأربع حركات   5 -2 -3كأف تكوف مكتوبة 

 .ولى لياوالثالثة بثالث حركات وىذه قد تفقد ميزة سرية الرسالة اساسًا عند إكتشاؼ الخطوات اال
 :المصادر .6
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