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ABSTRACT 

 Morse code is considered as one of the codes that are used to 

transfer information among long distant areas. 

 The research concentrates on Morse code applications, transmissions 

to overcome  weakpoints, a necessary mixture between coding and 

cryptography to get benefits from the properties of each one of them to 

increase the secrecy of morse code  transmission. 

 Anew algorithm was put in use for encryption and decryption which 

passes through multistage process, each stage has special properties that 

make the transmission more confident and safer than the stage before. 

 In addition to the ability of using password as a key, which is at the 

same time passed through the same encryption processes which make it 

hard to break. 

 This work is applied on integrated programming environoment 

which is (MATHCAD). 

 

Keywords: Codes, Morse Code, Binary Code, Complement, Fixed length 

code, Cipher system 
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 ملخصال
تم  المعلومات بين المناطق البعيدة. إرسالمن الرموز المستخدمة في عمليات رمز مورس  

استخدامًا  األكثر ائقوالطر  التعرف على الوسائلفي هذا البحث على دراسة هذا الرمز و  التركيز
تم تجاوز هذا الرمز. إرسالالموجودة في طريقة استخدام و تحديد نقاط الضعف  . ومن ثم تمإلرساله

الرسالة   سريةتفادة من خصائص كل منهما لزيادة لالس نقاط الضعف بربط الترميز مع التشفير
، ولهذا تم استحداث خوارزمية جديدة للتشفير وفك الشفرة عبر مراحل متعددة ولكل مرحلة  المنقولة 

كمفتاح استخدام كلمة المرور  فضاًل عنأكثر سرية وأمانا من المراحل التي تسبقها،  مميزات تجعلها
بيئة برمجية متكاملة  طبق هذا العمل باستخدام  عدد من مراحل الترميز.لوالتي بدورها أيضا خضعت 

 .MATHCADوهي الـ 
  , ترميز ثابت الطول, نظام التشفيررمز مورس, الترميز الثنائي, المتمم الرموز,الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة .1
هي مجموعة من القوانين التحويلية  التي تحدد العالقة بين عناصر المعلومات  الرموز 

) واحد الى   أو العالقة بين أبجديتين مختلفتين، وتكون العالقة األصلية وعناصر المعلومات المرمزة 
[ 10,9, ويحدث هذا لتمثيل المعلومات بطريقة أخرى مع المحافظة على الترتيب األصلي]واحد(

 . وباستخدام برامج الحاسوب تصبح مهمة بناء أنظمة الترميز عملية سهلة
هي سلسلة من القوانين لتحويل المعلومات الواضحة إلى معلومات غير فلشفرات إلى ابالنسبة  أما

(، من الممكن القيام بعمليات التشفير وفك الشفرة يدويًا وبصورة  مفهومة )تبدو غير ذات معنى
  . يشكل طول النص الصريح أي إشكال لرسائل القصيرة. وباستخدام الحاسب فالإلى اسريعة بالنسبة 

في حالة اعتراض  المشفرة.من الناحية المثالية, اليمكن لألشخاص غير المخولين اعتراض الرسائل 
 [.1مكن لخبير محترف أن يكسر الشفرة ]هذه الرسائل فمن الم

 [:10,9,7,4,2] يمكن إيجازها ، والتيبين لفظة رمز ولفظة شفرةهنالك اختالفات جوهرية 
الترميز يستبدل األحرف أو الكلمات أو العبارة بمجموعة من الرموز أو األرقام أو األحـرف، بينمـا  1.

 التشفير يعيد ترتيب أو تعويض األحرف بأخرى.

عمليـة  والتشـفير هـ  امثـل جهـاز إرسـال مـورس)التل(راف(، بينمـ  دفعيـة الترميز هـو سلسـلة عمليـات 2.
 حرف أو قد يكون لحرفين أو أكثر. خطية لكل
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تحـول ت(يـر المعنـى إذ أنظمـة التشـفير فـي عملهـا  ات(ير المعنى، بينم أنظمة الترميز في عملها ال 3.
 (. FRGPLلمة مبهمة المعنى)( التي لها معنى واضح إلى كATTACKمن كلمة )

 .، لعدم احتياجها إلى كتاب الرموزمة من أنظمة الترميزءأنظمة التشفير أكثر مال 4.

أن تكــون ســرية بالمقارنــة مــع البيانــات  جعمليــة تحويــل الــنص المقــروء إلــى بيانــات مرمــزة ال تحتــا 5.
 المشفرة.

 هاًا وانتشارًا في العالم، اكتشفالعالمية لإلرسال وأكثرها فهم الرموزرمز مورس من يعتبر  
(، الذي ابتكرها كطريقة جديدة 1872-1791م من قبل األمريكي صـاموئيل مورس )1838في عام 

، ومما يجدر ذكره إن مصدر اآلنازالت مستخدمة لحد مو  إلرسال الرسائل بسرعة لمسافات طويلة
حرفًا من األحرف الرومانية الكبيرة وُترْمز هذه إلى  26رمز مورس هي األبجدية التي تتكون من 

 (.dashes( والخطوط القصيرة)dotsوجه أخر الذي هو عبارة عن صي(ة  ثنائية تتكون من النقاط)
 تعني إشارة قصيرًة. النقطة •

   [. 5] الخط القصير •
ط وإنما استخدامه على أحرف الل(ة اإلنكليزية فق رومن الجدير بالذكر إن رمز مورس ال يقتص

 [. 5] مثل الل(ة الكورية واليابانية يتعداه إلى أكثر من ل(ة
 وهو يستخدم ن(مات طويلة وقصيرة لترميز الحرف. يعرف رمز مورس بالموجة المتواصلة كما       
 (dotالن(مة القصيرة تسمى ) •

 (. dashالن(مة الطويلة تسمى ) •
( بدل   -نائي ولكن باالعتماد على ). ، فكرة اشتقاق رمز مورس على نفس مبدأ اشتقاق النظام الث

االشتقاق على شكل شجرة إلى أن نصل إلى النهاية   وتكون عملية( الخاصة بالنظام الثنائي، 0،1)
[8,3.] 

 :تيهو كاأل اشتقاق رمز مورس للحروف اإلنكليزية والعربية وطريقة
ـن  لعـدد مـن المسـتويات  إلـى األسـفل األعلـىالحروف اإلنكليزية يمكن تمثيلها كتفرعات الشـجرة تبـدأ ـم

( نجــد أن الحــروف األكثــر تــداواًل تكــون فــي المســتويات العليــا ولهــذا يكــون 1ومــن مالحظــة الشــكل) 
  قياسُا باألحرف األقل تداواًل التي تكون في المستويات السفلى من الشجرة. اً رمزها قصير 
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  ( 2، كما في الشكل )العربيةلحروف إلى ا وكذلك بالنسبة 
 

(، 1) جدولينز مورس العالمية الخاصة بالل(ة اإلنكليزية والعربية انظر الو توضح رم تيةاآلالجداول و 
 . مجال العمللتي تم استخدامها في ( وا 2)

 

 ( شجرة رمز مورس للحروف العربية 2شكل )

 

 اإلنكليزية( شجرة رمـز مـورس للحـروف 1شكـل )
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 ( رمز مورس للحروف اإلنكليزية1ل )جدوال
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 ورس:ـرميز مـى أنظمـة تـاط الضـعف التي ممـكن أن تسـجل علـمن أهم نق
 ( رمز مورس للحروف العربية2ل )جدوال
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ـى ـجــملة  كاسـتخدام النقـاط والخطـوط القصــيرة فقـط فـي الترميــز، فـأن تلـك الرمـوز ال يفــ  1. ـزها إـل ترمـي
             ]...---...[                   تيةاآلواحدة فقط وعلى ســبيل المثال الجملة 

مـــن  اً أو عـــدد EEETTTEEEأو  VMSولكـــن قـــد تعنـــي  SOSالمفـــروض أن تعنـــي هـــذه الجملـــة 
ــة ناقصــة أو محــذوف منهــا كمــا انــه قــد األحــرف األخــرى.  تصــل الكلمــات المرمــزة إلــى الجهــة المقابل

   بعض األحرف يسبب ذلك ظهور كلمات تحمل معنى أخر أثناء فك الترميـز، وعلـى سـبيل المثـال 

SHEEP    بـدل. SLEEPالرسـائل القصـيرة المرمـزة برمـز مـورس ممكـن أن تكشـف  فضـاًل عـن أن
  :تيوالتي ترمز بالشكل األ Attack at dawn،  وعلى سبيل المثال   بسهولة

].- -- .-.. .-  - - .- .-  .-.-  .- - -  - .[ 

ترميز الحروف برمز مورس بدون فاصل مـع ذكـر أطـوال الرمـوز فـي نهايـة السـطر، مـثاًل لترميـز  2.
 :تياأليكون بالشكل   ALIكلمة 

  .- .-.. .. 242    
يمثـل عـدد عناصـر رمـز ثـاني حـرف   4حـرف والعـدد  أوليمثـل عـدد عناصـر رمـز   2العـدد  إن إذ

تمثل عدد العناصر في كل رمز والتي ترتب قي داخل مجاميع  التي  رقامقد تكون هذه األ أووهكذا. 
n بعة لها.بترتيب معكوس وقد استخدم هذا التطبيق بترميز الحروف اليابانية برمز مورس التا 
 

 ت رمز مورس: ميزا_2

مالحظــة إن األنظمــة  تق إرســالها فقــد تمــ ائــ مــن خــالل اإلطــالا علــى الرمــوز وأنواعهــا وطر 
والتـي بقـي اسـتخدامها إلـى  هـاأوأكفالتي تستخدم رمز مورس هي مـن أقـدم أنظمـة اإلرسـال فـي العـالم 

 [:6] ةتياآلحد أالن لألسباب 
أكثـر األحـرف  Eالحـرف  أن إذأسـاليب الكـبس  أحـدتعد أنظمة الترميز التي تستخدم رمـز مـورس  1.

الـذي يعتبـر اقـل اسـتخدامًا ُيرمـز لـه )...(،  Qاستخدامًا ُيرمز بأقـل عـدد مـن الرمـوز).(، أمـا الحـرف 
 وهذا يقلل من مساحة الخزن.

سـل بوقـت يقـدر بجـزء مـن ثالثـة عشـر األكثـر اسـتخدامًا ُير  Eالحـرف  إذ أناختزال زمـن اإلرسـال، 2.
 األقل استخدامًا. Qمن الوقت الالزم إلرسال الحرف  اً جزء

ــات ماديــــة3.  ــورس تتطلــــب مكونـ ــتخدام رمــــز مـ ــًة مــــع  الترميـــز باسـ ــال واالســــتقبال مقارنـ اقــــل لإلرسـ
 االتصاالت األخرى.
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عـن  يبقـى فعـاالً  في حالة تدهور األوضاا الجوية المحيطة بجو الكـرة األرضـية  فـان رمـز مـورس4. 
 وبالعكس. ON/OFFطريق ت(ير المفتاح 

 ذات األطـوال غيـر الثابتـةإن أنظمة الترميز التي تستخدم رمز مورس تعتبر مـن األنظمـة الترميـز 5. 
 وهذا يساعد على زيادة السرية.

 

 :الخوارزمية المقترحة_3
 العربيــة والل(ــة اإلنكليزيــةقـد تــم االعتمــاد فـي هــذا البحــث علــى رمـز مــورس الخــاص بالل(ـة ل

ســرية لزيـادة  اإلنكليزيـةالن الـنص العربـي المشـفر يرسـل كـنص مرمـز برمــوز مـورس الخـاص  بالل(ـة 
أن يــتم إدخــال هــذه الرمــوز كجــدول ثابــت فــي بدايــة النظــام لكــي  أولــى. مــن الضــروري كخطــوة الملــف

 .من هذا الجدول اً ( جزء3تستخدم فيما بعد. ويمثل الشكل )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4ثم يتم اختيار الملف المراد تشفيره كما موضح بالشكل)
 

 (جدول الحروف والرموز3شكل)ال
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تـم اسـتخدام كلمـة  إذ ضمن عمليات المعالجة لتحقيـق السـرية إضافة كلمة المرور تتم وقد 
دخل مــن قبــل الشــخص الــذي يشــفر 9-6مــرور مت(يــرة الطــول  والتــي يتــراوح طولهــا مــن) ( أحــرف تــُ

مــع  الموضــحة فــي الخوارزميــة وتــدمجالــنص، والتــي تمــر أيضــا بعــدد مــن مراحــل التشــفير والترميــز 
 النص المرسل إلى الجهة األخرى لكي تستخدم في عملية فك الشفرة. 

 -خوارزمية التشفير: اواًل:
فــي هــذا التطبيــق بعــد  رمــز مــورس فقــد تــم اســتخدام نقــاط ضــعف ترميــز مــورس،لمعالجــة  

سلســلة مــن المعالجــات وعمليــات التشــفير المتتابعــة التــي تجــري علــى الــنص العربــي المــدخل ومــن ثــم 
  ( في التطبيق.5يرمز برمز مورس، وقد تم استخدام الخوارزمية الممثلة بالشكل )

 
 
 

 

 (عملية اختيار ملف4شكل )ال
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 (خوارزمية التشفير5شكل )ال
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 ي شرح للخطوات المبينة في الخوارزمية:أتوفيما ي

دخل المكتــوب بالل(ــة العربيــة والــذي يحــوي مــ التجزئــة ورمــز مــورس لل(ــة العربيــة:يتم قــراءة الــنص ال 1.
 ثـم فقـط. اً واحـد اً إلى وحـدات منفصـلة كـل وحـدة تمثـل حرفـ  ةتتم تجزئت( ومن ثم اً ، رموز اً ، أرقاماً )حروف

مـع الفصـل يتم تعويض كل حرف برمز مورس لل(ة العربية المكافئ لـه ودمـج النـاتج لجميـع األحـرف 
 .بين رمز وأخر بفراغ

ق الترميــز ائــ طــول )رمــز مــورس( وطر غيــر ثابتــة األق الترميــز ائــ الــدمج بــين طر تم الترميــز الثنــائي:2.
بـــالترميز  ويرمـــزالـــنص النـــاتج مـــن المرحلـــة الســـابقة  حيـــث ي خـــذ ة الطـــول ) الترميـــز الثنـــائي(. الثابتـــ 

أرقــام ثنائيـــة وكمـــا موضـــح  ة( علــى أســـاس انـــه كـــل رمــز يتكـــون مـــن ثمانيـــ 1,0الـــذي يعتمـــد ) الثنــائي
 ( يقسم إلى قسمين: 6بالشـكل )

 
 
 
 
 
 

لتحديـد عـدد العناصـر فـي رمـز  )المراتـب الثالثـة األولـى (يتكون من ثالثة أرقام ثنائيـة  القسم األول:
 مورس للحرف الواحد ممثلة بالنظام الثنائي. 

الخمســة األخيــرة( لتمثيــل رمــز مــورس نفســه  : يتكــون مــن خمســة أرقــام ثنائيــة ) المراتــبالقســم النــاني
ـ ) إذبالترميز الثنائي،  ـ ) ل( وكـذلك الخـط القصـير يسـتبد0أن النقطة تسـتبدل ـب  (، وفـي حالـة كـون 1ـب

 .راقل من خمسة يستكمل باال صفا الرمزعدد عناصر 
بعـد االنتهــاء مـن عمــل القســمين يـتم دمــج نتائجهمــا بـدون فاصــل أي يصــبح طـول كــل رمــز 

ـ  ةيهو ثمان ( يوضـح نتـائج عمليـة تحويـل الحـرفين )أ، 7لشـكل ) Byte.1أرقام ثنائية أي ما يعـادل اـل
 إلى الترميز الثنائي. (ك

 

 

 

        

 

 الرمز عناصر الرمزعدد      
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 .النص فضاًل عنعلى كلمة المرور المدخلة مسبقا  أيضاالعملية التي ذكرت أخيرا تمر 
ــائي المهمـــــل) عمليتـــــا 3. ــتمم و الـــــرقم الثنـــ ــدإ(:إن المـــ ــة التطبيـــــق  ىحـــ ــا ل(ـــ اإلمكانيـــــات المجهـــــزة بهـــ
(MathCADهي عملية ) يمكـن التعامـل بصـورة منفصـلة مـع الـرقم الثنـائي  إذ الـرقم الثنـائي المهمـل

االســتفادة مــن هــذه العمليــة لت(يــر الهيئــة  توإجــراء العمليــات المنطقيــة المختلفــة عليه.فقــد تمــ  الواحــد
لكل السلسلة الثنائية وبهذا فان  متمملسابقة ومن ثم إجراء عملية الـالناتجة لكلمة المرور في المرحلة ا

 وبالعكس. (0)يصبح  (1)كل 
ـ)عمليــة اشــتقاق  4. الــرقم الثنــائي المهمــل و  ) ي:إن كلمــة المــرور الناتجــة مــن عمليتــ كلمة الثنائيــة(الــ

ــالترميز الثنــائي وبــدون فاصــل، تقســم إلــى أقســام كــل ق (المــتمم ســم يكــون بطــول والتــي تكــون مرمــزة ب
ثمانيـة أرقـام ثنائيـة  ثـم ي خــذ أول رقـم ثنـائي مـن القسـم األول ويــدمج مـع أول رقـم ثنـائي للقسـم الثــاني 

تكون لدينا سلـسلة من األرقام الثـنائية يتراوح طولـها توهكذا إلى نهاية األقسام، وفي هذه الحالة سـوف 
 . ( أرقام ثنائية9-6 ن )م

إلى  فسوف يستكمل باألصفارتجة هو ستة أو سبعة أرقام ثنائية فإذا كان طول السلسلة النا
إن يصبح طول السلسلة ثمانية أرقام ثنائية، أما إذا كان طول السلسـلة هـو تسـعة أرقـام ثنائيـة فسـوف 

 يقطع منها أول ثمانية فقط.
( 8القادمــة، الشــكل )تخدم فــي بعــض المراحــل ي ســوف تســ ، والتــ اـلــكلمة الثنائيــة السلســلة الناتجــة هــي

 يوضح عملية االشتقاق.

                                            

0 1 0 0 0 0 0 1 

   

                                    

0 0 1 0 1 0 0 1 
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 الحرف ك

 بالترميز الثنائي ((تمثيل الحرفين )أ، ك7شكل )
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بدايــة العمليــة يــتم تقســيم الــنص إلــى أقســام يكــون طــول كــل قســم  (:فــيXORالعمليــة المنطقيــة ) 5.

ـكلمة الثنائيـة ثمانية أرقام ثنائية ثم يتم أجراء العملية المنطقيـة وكـل قسـم مـن األقسـام المتكونـة   بـين اـل
فـي هــذه المرحلــة ويـدمج بــين النــواتج األخيــرة بحيـث تتمثــل سلســلة مــن األرقـام الثنائيــة وبــدون فاصــل.  

  
تحويـل ومـن ثـم يـتم   يـتم فـي هـذه المرحلـة تقطيـع الـنص إلـى أجـزاء رباعيـة م السداسي عشر:النظا.6

 ( 9-0 )  واألرقـام ( A-Z )إلى النظام السداسي عشر وتدمج النواتج كسلسلة من الحروف كل جزء 
 كلمة المرور أيضا تمر بهذه المرحلة أي تتحول مـن النظـام الثنـائي إلـى إن أيضا. بدون فاصل بينها

 النظام السداسي عشر.
فيها يتم تحويل النص الناتج إلى نص مرمز برمز مـورس باسـتخدام  رمز مورس لل(ة اإلنكليزية :. 7

 .مورس لل(ة اإلنكليزية في الجدول الحقل الذي يحوي رمز
 ذحيث يتم البحث عن الحرف الواحـد ضـمن الجـدول وفـي حالـة العثـور عليـه سـوف ال ي خـ 

ضاف إليـه إزاحـة تعـادل عـدد حـروف كلمـة المـرور المدخلـة فـي تل الحرف و مباشرة ولكن ي خذ تسلس
ــذلك التسلســل.إن كلمــة المــرور تعامــل معاملــة الــنص فــي هــذه  البدايــة وبعــدها ي خــذ الرمــز المقابــل ل

 المرحلة، أي انه سوف ترمز ايضًا برمز مورس لل(ة اإلنكليزية.

0111111001111011110111001011110011111………………..11110101001011 
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 الكلمة الثنائية 

 اشتقاق الكلمة الثنائية عملية (8شكل )ال
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المـرور مـع رمـوز الــنص األخيـر فـي ملـف واحـد وتوضــع وفـي هـذه المرحلـة يـتم دمـج رمــوز كلمـة . 8
رموز كلمة المرور في مواقع يتفق عليها كل من المرسل والمستلم لكي يسـتطيع المسـتلم فيمـا بعـد أن 

 .ة النص وقراءة المعلومات األصليةيفك شفر 
 إرسال الملف المشفر.. 9
 

 خوارزمية فك الشفرة: .
يــة فــك الشــفرة والموضــحة باســتخدام خوارزمســتلم فــك شــفرة الملــف المتــم فــي هــذه المرحلــة 

 ( ليتسنى لمستلمها قراءة المعلومات األصلية التي بداخلها.9بالشكل )
 ي:أتولفك تشفير أي ملف بصورة صحيحة نحتاج إلى ما ي

 الملف المشفر بدون أي ت(ير أو نقص بالمعلومات. 1.

 بناء برنامج التشفير. أسسبرنامج فك الشفرة والمعد على نفس  2.

 معرفة موقع  كلمة المرور المستخدمة ضمن الملف المشفر.  3.
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 . االستنتاجات:4
ل(ـة  ةألي نـص مكتـوب بأيـ النظام المقترح لتشفير النصـوص العربيـة ممكـن أن يسـتخدم  إن

وقــد تــم الــدمج بــين التشــفير والترميــز فــي جــدول المــدخالت بمــا يناســب الل(ة. فقــط مــع ت(يــر الرمــوز
من السـرية وبسـرعة عاليـة  م تحقيق مستوى عال  ت إذلزيادة السرية. لالستفادة من خصائص كل منهما

ق ائـــ االســـتخدام المتـــداخل لطر  أنكمـــا   عامـــل الســـرية. فـــيلعامـــل الـــزمن حيـــث لـــم يكـــن هنـــاك تـــأثير 
التشفير والترميز يجعل عملية كسـر الشـفرة معقـدة حتـى وان تـم فـي بعـض المراحـل فأنـه مـن الصـعب 

 أنمــــة المــــرور. كمــــا ق وكلائــــ االســــتمرار فــــي العمليــــة مــــالم يعــــرف معلومــــات عديــــدة عــــن هــــذه الطر 
العربيـــة واإلنكليزيـــة يـــ دي إلـــى إربـــاك الـــدخيل علـــى الملـــف  تـــيناالســـتخدام المـــزدوج لرمـــز مـــورس لل(
ه واجهـة مرئيـة ســهلة ؤ كمـا وفــر البرنـامج الـذي تـم بنـا.اً أم إنكليزي اً المرسـل فـي كـون اصـل الـنص عربيـ 

 االستخدام وواضحة للمستخدم.

 
 التوصيات:.5
وصـى باسـتعماله مـع تقنيـات اإلخفـاء نلهـذا  التشفير والترميـز فـي تطبيـق النظـام النـاتجتم استخدام  1.

 هو رمز مورس.كان أخر ترميز تم استخدامه  ان عدم معرفةوهي لالستفادة من ميزة 

وتوزيــع  إدارةللــتخلص مــن مشــكلة  المتماثــلغيــر النــوا  لــى ر الخوارزميــة مــن النــوا المتماثــل اتحــوي2.
 .األسلوبينمزج بين ال أوالمفتاح، 

 استخدام تقنيات تشفير وترميز أخرى متداخلة في النص الواحد لزيادة تعقيد كسر الشفرة.3.
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