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 المعلومات نوعان: 
 

 (Electronic Form Information)معلومات إلكترونٌة ◦

 (.اآللً مثل الحاسب)تحفظ باستخدام التكنولوجٌا اإللكترونٌة ◦

 (Traditional Form Information)معلومات تقلٌدٌة ◦

 (.مثل الورق)تحفظ باستـخدام الوسـائل التقلٌدٌة◦
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 المعلومات اإللكترونٌة  معرضة للعطب والهجوم أكثر من
 :المعلومات التقلٌدٌة لألسباب التالٌة 

 .إمكانٌة تسرب المعلومات اإللكترونٌة◦

 .المعلومات اإللكترونٌة غٌر ظاهرة للعٌن◦

 .المعلومات قد تحفظ باستخدام وسائل صغٌرة الحجم◦

 .صعوبة التخلص من المعلومات◦

 .صعوبة التعامل مع الحاسب اآللً◦

 .تزاٌد االتصاالت والشبكات ◦
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الصور التً تتنقل فٌها المعلومات: 
 ...(القرص الصلب ، القرص المرن ،القرص المضغوط )عبر وسائط التخزٌن  ◦

 ...(الشبكات ، الهاتف )عبر األسالك  ◦

 ...(األمواج الكهرومغناطٌسٌة ، األشعة تحت الحمراء)السلكً ◦



 تعريف أمن املعلومات
 :زوايا ثالثة من المعلومات أمن تعريف يمكن

ٚاعزشار١غ١بد ٔظش٠بد فٟ ٠جؾش اٌزٞ اٌؼٍُ ٘ٛ : األكبدٌمٍت الىبحٍت مه 

 االػزذاء أٔشطخ ِٚٓ رٙذد٘ب اٌزٟ اٌّخبؽش ِٓ ٌٍّؼٍِٛبد اٌؾّب٠خ رٛف١ش

 . ػ١ٍٙب

رٛف١ش٘ب اٌالصَ ٚاإلعشاءاد ٚاألدٚاد اٌٛعبئً ٟ٘ :التقىٍت الىبحٍت ومه 

 . ٚاٌخبسع١خ اٌذاخ١ٍخ األخطبس ِٓ اٌّؼٍِٛبد ؽّب٠خ ٌؼّبْ

زذاث١ش اٌذساعبد ِؾً ٟ٘ :القبوىوٍت الىبحٍت مه  عش٠خ ٌؼّبْ اٌالصِخ ٌٚا

 أٚ ػ١ٍٙب االػزذاء أٔشطخ ِٚىبفؾخ ٚرٛفش٘ب اٌّؼٍِٛبد ِؾزٜٛ ٚعالِخ

 .ِؼٍِٛبر١خ عشائُ اسرىبة فٟ اعزغالٌٙب

 



 تعريف أمن املعلومات

ًالمعلىمبث بأمه ٠مظذ فئٔٗ  ػبَ ٚثشى: 

غخ فٟ اٌّغزخذِخ اٌّٛاسد وبفخ ٚرأ١ِٓ ؽّب٠خ“   رؤِٓ ؽ١ش اٌّؼٍِٛبد، ِؼٌب

 ف١ٙب اٌّغزخذِخ اٌؾبعت ٚأعٙضح ف١ٙب اٌؼب١ٍِٓ ٚاألفشاد ٔفغٙب إٌّشأح

 ِشاؽً ع١ّغ فٟ ٚرٌه  إٌّشأح ث١بٔبد ػٍٝ رؾزٛٞ اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد ٚٚعبئؾ

 .”(اٌّؼبٌغخ – إٌمً – اٌزخض٠ٓ) اٌّؼٍِٛخ رٛاعذ



 تعرٌف أمن المعلومات
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 حيث تؤمن المنشأة نفسها واألفراد العاممين فيها وأجهزة الحاسب المستخدمة فيها و
وسائط المعمومات التي تحتوي عمى بيانات المنشأة  وذلك في جميع مراحل تواجد 

 (.المعالجة –النقل  –التخزين )المعمومة 
حماية وتأمين كافة الموارد المستخدمة في معالجة المعمومات في كافة المراحل 

 

 

إثماابء ِؼٍِٛبرااه رؾاااذ عاا١طشره اٌّجبمااشح ٚاٌىبٍِاااخ، ٚ ػااذَ إِىب١ٔاااخ 

اٌٛطٛي ٌٙاب ِآ لجاً أٞ ماخض دخاش دْٚ إرْ ِٕاه، ٚاْ رىاْٛ ػٍاٝ 

ػٍاااُ ثبٌّخااابؽش اٌّزشرجاااخ ػٍاااٝ اٌغاااّبػ ٌشاااخض ِاااب ثبٌٛطاااٛي إٌاااٝ 

 .ِؼٍِٛبره اٌخبطخ



 أهمٌة أمن المعلومات
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 مفتبح ألوظمت معلىمبث  المعلومات

 البىىك و الشركبث االستثمبرٌت

مفتبح ألجهزة حبسىة 

تحتىي على صىر  و 

 معلىمبث خبصت

 مفتبح إلوشبء مشبرٌع

استثمبرٌت مربحت   

 مفتبح ألوظمت معلىمبث 

 إدارة شئىن المىح و القروض

مفتبح ألوظمت 

معلىمبث الشئىن 

 األكبدٌمٍت 

مفتبح ألوظمت 

استخببراتٍـت و 

!! عسكرٌـت   



 أهمٌة أمن المعلومات
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 .ٚاٌؼبَ اٌخبص اٌمطبػ١ٓ رخذَ آمىت إلكترووٍت بٍئت إلٔشبء اٌّزضا٠ذح اٌؾبعخ•

 .دِٕخ ث١ئخ رزطٍت ٚاٌزٟ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزطج١مبد اعزخذاِبد فٟ اٌغش٠غ إٌّٛ•

 اعزّشاس٠خ أعً ِٓ ٚرٌه اٌّؼٍِٛبر١خ ٌٍشجىخ اٌزؾز١خ اٌج١ٕخ ؽّب٠خ إٌٝ اٌؾبعخ•

 .اٌزغبس٠خ األػّبي

 .اإللكترووً لإلجرام فشطب   رٛفشد ٚاصد٘بس٘ب اٌّؼٍِٛبر١خ اٌزم١ٕخ رطٛس ِغ•



1
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 ًِؼبٌغخ األخطبء اٌّزؼّذح ٚغ١ش اٌّزؼّذح أصٕبء رظ١ُّ ٚثٕبء ٚ رشغ١

 .األٔظّخ

 رغ١١ش٘ب ثشىً غ١ش لبِٟٕٔٛٔغ عشلخ أٚ اوزشبف اٌّؼٍِٛبد ٌغشع. 

 ٚ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛاعذح فٟ اٞ ٔظبَ ِٓ اٌؼ١بع أٚ اٌزٍف

ٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ ٚ أخطبء آِ أخطبء االعزخذاَ اٌّزؼّذ أٚ اٌؼفٛٞ ٚ

 .األعٙضح ٚ أخطبء اٌجشِغ١بد
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 االػزجبسػٕذ ثٕبء ٔظبَ إِٟٔ ثؼ١ٓ ِؤمشاد ِّٙخ ٠غت اخز٘ب

 :ٌٍّؼٍِٛبد 

 ٠غت رؾذ٠ذ دسعخ األِٓ اٌّطٍٛثخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌزٟ ع١زؼبًِ ِؼٙب

 .إٌظبَ 

 وّب ٠غت رؾذ٠ذ أٛاع اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛاعذح ٚ رظ١ٕفٙب ؽغت

 .ا١ّ٘زٙب

 ٠غت رمذ٠ش وفبءح األمخبص أٚ اٌغٙبد اٌّؾزًّ ِؾبٌٚزٙب أزٙبن

 .االعشاءاد األ١ِٕخ ٌٍٕظبَ ثطشق ٚاعب١ٌت ِخزٍفخ غ١ش ِششٚػخ
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 ٚػغ ١ِضا١ٔخ رأخز ثبألػزجبس وبفخ اٌزىب١ٌف اٌزٟ رؤدٞ اٌٝ ٚػغ

 .إٌظبَ األِٕٟ

 ٠غت رؾذ٠ذ ٚ رمذ٠ش  األػشاس اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ اْ رظ١ت رٍه

 .اٌّؤعغخ فٟ ؽبٌخ فمذاْ اٚ وشف اٚ رٍف ٌّؾز٠ٛبد إٌظبَ
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األمن 

 المعلوماتً

 السرٌــت



 3       2       1   املعلومات



 :وسائل الحماية المادية 

ً اٌؾّب٠خ  المحسىستٟٚ٘ األعضاء    .ِٓ ٚعبئ

 :ِٓ أِضٍزٙب  

 (اٌف١ذ٠ٛ أٚ اٌفٛرٛغشاف١خ ) اٌىب١ِشاد 1.

 .أعٙضح اإلٔزاس 2.

ْ ٚاألعٛاس ٚاٌّفبر١ؼ3.  .اٌغذسا

 .ثطبلبد  دخٛي اٌّٛظف4ٓ١.

 .أعٙضح اوزشبف األطٛاد ٚاٌؾشوخ5.

 

 

 

 



 :وسائل الحماية الفنية 

ٗ ِٚغئ١ٌٛبرٟٗٚ٘ رم١ٕبد   َ ٚطالؽ١بر  .رؾذ٠ذ ٚإصجبد ٠ٛ٘خ اٌّغزخذ

 :ِٓ أِضٍزٙب  
 .وٍّخ اٌّشٚس1.

 .اٌم١بط اٌؾ2ٞٛ١.

 .اٌزشف١ش3.

ْ إٌبس٠خ4.  .اٌغذسا

 .اٌجشاِظ اٌّؼبدح ٌٍف١شٚعبد5.

 .اٌزٛل١غ االٌىزش6ٟٔٚ.

 



 :وسائل الحماية اإلدارية 

 :ٚرزؼّٓ اٌّؼٍِٛبد أِٓ ع١بعبد ٚط١بغخ إػذاد ٟٚ٘ 

ِبد أِٓ ٌزٕظ١ُ إٌّشأح داخً رشش٠ؼبد ١ٌٛبد ٚرؾذ٠ذ اٌّؼٍٛ  اٌّغئ
 .ٚاألدٚاس

اٌّؼٍِٛبد ِغ ٌٍزؼبًِ ثٗ ِغّٛػ غ١ش ٘ٛ ِٚب ثٗ ِغّٛػ ٘ٛ ِب رؾذد 
 .اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ِٚغ

 :أِضٍزٙب ِٓ

 .إٌظبَ اعزخذاَ ٚلجٛي اٌّغزخذَ طالؽ١بد ارفبل١خ1.

 .اٌخظٛط١خ2.

 .اٌّشٚس وٍّبد3.

 .االٌىزشٟٚٔ اٌجش٠ذ4.
 



تىعية المىظفين: 

 ٌٍّؼٍِٛبد، األِٕٟ إٌظبَ ِىٛٔبد أُ٘ ِٓ ٠ُؼزجش اٌجششٞ اٌؼٕظش أْ ثّب 

 :ا٢ر١خ اٌطشق ػجش ٚرٛػ١زٗ رضم١فٗ ػٍٝ اٌؾشص ٠غت فجبٌزبٌٟ
 

 .اٌّؼٍِٛبد ثأِٓ اال٘زّبَ ِغّٛػبد فٟ االمزشان1.

 أِٓ ِغبي فٟ ٠َٛ ٔظف أٚ ٠َٛ ٌّذح اٌمظ١شح اٌّؾبػشاد ِٓ ػذد ؽؼٛس2.

 .إٌضاِٟ ؽؼٛس٘ب ٠ٚىْٛ ، اٌّؼٍِٛبد

 .ٚاٌٍٛائؼ األٔظّخ ؽجمٛا ٚاٌز٠ٓ مٙشٞ ثشىً اٌّضب١١ٌٓ اٌّٛظف١ٓ رىش3ُ٠.

   .اإلداس١٠ٓ ٚ األعٙضح ٌّغزخذِٟ ٚوزٌه اٌّٛظف١ٓ ٌىجبس رذس٠ج١خ ثشاِظ إلبِخ4.

 

 

 



 Passwordكلمة المرور 

هً مجموعة من الرموز التً تسمح للدخول إلى الحاسوب، أو الموارد على 

 .  شبكة االتصال أو المعلومات

 :فوائد كلمة المرور

تسمح للمستخدمٌن المصرح لهم فقط لدخول النظام 

إدارة و تحدٌد هوٌة األشخاص بفاعلٌة و التدقٌق فً عملٌة الوصول. 

حفظ و حماٌة المعلومات 

حماٌة المعلومات الشخصٌة الخاصة بك. 
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 نصائح إلنشاء كلمات المرور

 

 
 ٌجب أن ٌكون تخمٌنها صعب1.

 أحرف ( 8)ٌجب أال ٌكون طولها اقل من 2.

ٌجب أن تتسم بمٌزة التعقٌد، و التً ٌنبغً أن تحتوي 3.
على خلٌط من األرقام و األحرف و الرموز الخاصة 

 ($+@-)*/مثل 

 ٌجب أن ال تحتوي على اسم المستخدم4.

ٌجب أن ال تحتوي كلمة المرور على معلومات 5.
أو اسم أحد األقارب، أو ، شخصٌة مثل رقم الهاتف

 تارٌخ المٌالد
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 :  كلمة المرور مسؤولٌة مالكها، لذا ٌجب علٌه أن ٌتبع النقاط التالٌة عند إنشاء كلمة مرور



الختيار كلمة المرور: 
 

 .٠ُفؼً أْ رؾزٛٞ ػٍٝ أؽشف ٚأسلب1َ.

 .٠ُفؼً أْ ال رىْٛ ِشٙٛس ِٚزذاٌٚخ2.

 ٠ّىٓ اعزخذاَ ِؼبدٌخ ثغ١طخ إلٔشبء وٍّخ اٌّشٚس، ِضال  3.

ُ اٌغبثك   ُ اٌزبٌٟ ٠ىْٛ صالصخ أػؼبف اٌشل ُ األٚي، صُ اٌشل ٔؼغ ؽشف ، صُ اٌشل

 .ٚ٘ىزا

 

A 1 # 3 W 9 $ 7 

1*3=3 

3*3=9 

9*3=27 



 نصائح لالستخدام كلمات المرور
 ال تفصح عن كلمات المرور ألي شخص1.

ال تستخدم نفس كلمة المرور للعمل فً مواقع 2.

ً أو الحاسب  متعددة مثل البرٌد اإللكترون

 المصرفً

ال تكتب أو تحفظ كلمة المرور على ورقة أو فً 3.

 رسالة برٌد االلكترونً

.4 ً ال تستخدم خاصٌة تذكر كلمة المرور المتوفرة ف

 بعض أنظمة التشغٌل

 قم بتغٌر كلمة المرور بشكل دوري5.

 



أي ونقصد بالبرمجٌات الخبٌثة هً . هً أحد تهدٌدات الحاسوب فً هذا العصر

على الحاسوب الخاص بك لمن قام بعض  السٌطرة أو السٌطرة الكاملة ٌعطً برنامج 
خفٌفة كتغٌر قد تكون تقوم بها هذه البرامج و األضرار التً . بتصمٌمه لهذا الغرض

اسم المؤلف لمستند ما أو كبٌرة مثل الوصول الكامل للحاسوب دون المقدرة على 

 :و ٌمكن ٌتصنٌف أنواع البرمجٌات الخبٌثة على النحو التالً.تعقبها

 (Viruses) الفٌروسات1.

 (Worms)الدٌدان 2.

  (Spywares)برامج التجسس 3.

  (Hoax)الخداع 4.

 

 The Phishing Scamعملٌات االحتٌال واصطٌاد الضحاٌا 5.

  Trojan Horsesأحصنة طروادة 6.
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ف١شٚعبد اٌىّج١ٛرش ٟ٘ ثشاِظ رمَٛ ثّٙبعّخ ◦

ٚإرالف ثشاِظ ِؼ١ٕخ ، ٚرٕزمً اٌٝ ثشاِظ أخشٜ 

، وّب رمَٛ ثبٌزالػت  اٌّظبثخػٕذ رشغ١ً اٌجشاِظ 

 اٌّخضٔخثّؼٍِٛبد اٌىّج١ٛرش 

٠ٕزمً اٌف١شٚط إٌٝ عٙبصن ػٕذِب رمَٛ ثٕمً ٍِف ◦

ػٕذ ص٠بسح اؽذ عٙبصن أٚ ٍِٛس ثبٌف١شٚط إٌٝ 

أٚ اٌّٛالغ اٌّشجٛ٘خ اٚ اصٕبء رجبدي اٌغٟ د٠بد 

اٌفالمبد ِغ األطذلبء ٚ ٠ٕشؾ اٌف١شٚط ػٕذ 

ِؾبٌٚخ فزؾٗ ٠ّٚىٓ اْ ٠ظٍه ا٠ؼب ػٓ ؽش٠ك 

 ػٍٝ ١٘ئخ ِشفمبداٌجش٠ذ األٌىزشٟٚٔ 
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دٌدان الحاسوب هً الفٌروسات التً تقوم بإنشاء نسخ من تلقاء نفسها 

 أن تسبب الضرر بشكل واسعٌمكن . 

 المصابة المضٌفملفات نشر  تتطلبعكس الفٌروسات، التً على. 
إلى برنامج مضٌف أو مساعدة ٌحتاج  والتعتبر برنامج مستقل الدٌدان 

 .أشخاص للنشر
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 فً حالة . ، ولكن لدٌها نواٌا ضارةاإلعالناتهً مماثلة لبرامج

 .الغزوٌجهل هذا التجسس، المستخدم 

 جمع ونقل المعلومات الشخصٌةٌمكن لبرامج التجسس. 

 التً ٌقوم المواقع اإللكترونٌة وغٌرهم ٌرغبون فً معرفة ماهً المعلنٌن

 .اإلنترنت لدٌهمالمستخدمون بزٌارتها وما هً عادات وأسالٌب تصفح 

 المتصفح مدخالت برامج التجسس بإعادة توجٌه األحٌان تقوم فً بعض

 .المقصودآخرغٌر لتوجه المستخدم إلى موقع 

 ،بسبب ما تقوم به هذه البرامج من نقل للمعلومات دون علم المستخدم
 مقتحمة للخصوصٌةأنها برمجٌات تصنف هذه البرامج على 
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 وهو من البرمجٌات الخبٌثة التً تبدو أنها

تقوم بخداع المستخدمٌن . برمجٌات سلٌمة
 .أنظمتهمتحمٌلها وتطبٌقها على أجل  من

 ،فٌتم بذلك تنشٌطها، وتبدأ بمهاجمة النظام

األمور المزعجة فتؤدي إلى بعض 
 األضرارللمستخدم أو بعض 
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 تعطٌل الحاسوب1.

 ظهور شاشة الموت الزرقاء2.

 سرقة النقود إلكترونٌا3.

بعض األمور المزعجة للمستخدم مثل تغٌر سطح 4.
 المكتب و حذف الملفات

 تسرق البٌانات5.

إتالف البرمجٌات و التسبب فً الحرمان من 6.
 استخدام بعض الخدمات

 تبطئ الحاسب 7.

 تبطئ االتصال باالنترنت8.
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 أداء الحاسوبتباطؤ. 

 أو زٌادة زمن تحمٌلها للذاكرة ، حجم الملفاتزٌادة. 

 صدور بعض الرسوم أو أو ، رسائل تخرٌبٌة على الشاشةظهور

 .األصوات الموسٌقٌة

 خلل فً لوحة المفاتٌح كأن تظهر على الشاشة أحرف حدوث

 .ورموز غٌر التً تم ضغطها أو حدوث قفل للوحة المفاتٌح 

 ٌعمل سابقاً كان رسالة ذاكرة غٌر كافٌة لتحمٌل برنامج ظهور

 .بشكل عادي

 األقراص أقل من سعتها الحقٌقٌةسعة. 
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بعض طرق الحماٌة: 
 :برامج مكافحة الفٌروسات مثل◦

 ( Macafee , Kaspersky, Norton, Avira, AVG, NOD32) 

 . (backup)توفٌر نسخ احتٌاطٌة ◦

 .  جدار الحماٌة◦

 .(Password)كلمة المرور ◦
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موثوق غٌر مصدر من إلكترونً ببرٌد ملحقة ملفات أٌة تفتح ال. 

محتواها تعرف لم ما إلكترونً ببرٌد ملحقة ملفات أٌة تفتح ال. 

الموضوع حقل كان إذا إلكترونً ببرٌد ملحقة ملفات أٌة تفتح ال 

 .متوقع وغٌر فٌها مشكوكاً 

علٌها الرد وتجنب هامة الغٌر البرٌد رسائل سلسلة احذف. 

الغرباء من ملفات أٌة بتحمٌل تقم ال. 

ًشرعٌة من تحقق االنترنت، من الملفات تحمٌل عند الحذر توخ 
 .سمعته وحسن المصدر
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تختلف دوافع إعداد الفٌروسات فمنها الدوافع الحسنة ومنها الدوافع ◦

المادٌة ومنها الدوافع االنتقامٌة ، فبعض الناس ٌقوم بإعداد 

الفٌروسات للتسلٌة أو وإلظهار القدرة على البرمجة ولكن هناك من 

ٌعدها لهدف مادي وذلك لضمان تردد المستخدم لمحالت الكمبٌوتر 

للصٌانة او التخلص من هذا الفٌروس او السطو على حسابات 

البنوك او المعومات العامة للشركات والمؤسسات الكبرى ، ومهما 

كان هدف اعداد الفٌروس البد من الوقاٌة منه ألنه ٌسبب الكثٌر من 
 .المشاكل والخسائر لمستخدمً الكمبٌوتر 

 

33 



 

BioMetrics ٟ٘ عضئ١ٓ ِٓ ِىٛٔخ إغش٠م١خ وٍّخ "BIO" ِٚؼٕب٘ب 

 .ل١بط ِٚؼٕب٘ب "METRICS" ٚ اٌؾ١بح

 

اٌزؾ١ًٍ ٠غزخذَ اٌزٞ اٌؼٍُ ٘ٛ : الحٍىي للقٍبس اٌذل١ك ٚاٌزؼش٠ف 

 اٌشخظ١خ ٠ٛ٘زُٙ ِٓ ٌٍزأوذ ٚرٌه اٌؾ٠ٛ١خ اإلٔغبْ ٌظفبد اإلؽظبئٟ

 .اٌفش٠ذح طفبرُٙ ثبعزخذاَ

  



 

 :الصفبث الفٍزٌبئٍت.1 

ٟ اٌظفبد اٌزٟ رزؼٍك ثغضء ِٓ   ٘ٚ

ُ اإلٔغبْ  .عغ

  

 

 
 القياس احليوي

 صفات سلوكية

ضربات لوحة 
 املفاتيح

التوقيع 
 الصوت اليدوي

 صفات فيزيائية

بصمة  الوجه
 اإلصبع

بصمة 
 اليد

قزحية 
 العني

احلمض 
 النووي

 
 

 :  الصفبث السلىكٍت.2

ٟٚ٘ اٌظفبد اٌزٟ  رزؼٍك ثغٍٛن 

 .اإلٔغبْ
 

 
 

 :.أقسام القياس الحيىي



 :يىفر لنا القياس الحيىي عدد من المزايا منها*    

  :األِٓ ٚاٌخظٛط١خ1.

 .٠ّٕغ األمخبص ا٢خش٠ٓ ِٓ اٌذخٛي اٌغ١ش ِظشػ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌشخظ١خ - 

 .اٌّغشٚلخ اٌشى١بدإ٠مبف عشلخ ا٠ٌٛٙخ،ِضً اعزخذاَ اٌجطبلبد االئزّب١ٔخ أٚ  - 

 :ِضً اٌضجٛر١خاٌجذ٠ً ٌؾًّ اٌٛصبئك 2.

 .ثطبلخ االئزّبْ -  .سخظخ اٌم١بدح -  .ثطبلخ ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ - 

 .اٌجذ٠ً ٌؾفع ٚرزوش األسلبَ اٌغش٠خ3.

 :اٌجذ٠ً ٌؾًّ اٌّفبر١ؼ ٌٍذخٛي إ4ٌٝ.

 .اٌّىبرت-   .إٌّبصي -   .اٌغ١بساد - 

 :رأ١ِٓ عش٠خ اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ ِض5ً.

 .اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ - ATMاٌظشاف ا٢ٌٟ  ِىبئٓ - 



 بصمت اإلصبعFingerprint Scanning: 

ب فٟ االعازخذاَ ٚخبطاخ ثا١ٓ اٌّغازخذ١ِٓ ألعٙاضح رم١ٕاخ    أوضش األٔظّخ م١ٛػ 

ثظّخ اإلطجغ  رّغؼ ػاٛئ١ ب ثبعازخذاَ لبسئابد خبطاخ، ِٚآ األِضٍاخ  .اٌّؼٍِٛبد

 .أعٙضح رشثؾ ثبٌىّج١ٛرش ، أٚ رأرٟ ِذِغخ ِغ اٌفأسح :ػٍٝ ٘زٖ اٌمبسئبد

 



الٍذ بصمت Geometry Hand: 
َاٌؾؼٛس ِزبثؼخ أٔظّخ فٟ خبص ٚثشىً ػذ٠ذح عٕٛاد ِٕز إٌظبَ ٘زا ٠ُغزخذ 

 ٚعٌٙٛخ ٚاٌذلخ األداء ث١ٓ ع١ذ ا رٛاصٔ ب إٌظبَ ٘زا ٠ؼطٟ .اٌٛلذ ٚرغغ١ً ٚاالٔظشاف
 فٟ اٌّبعؼ اٌغٙبص ػٍٝ ا١ٌذ رٛػغ .أخشٜ أٔظّخ ٟف دِغٗ اٌغٌٙٛخ ِٚٓ .االعزخذاَ

 صالٟص ا١ٌذ مىً ث١ٕٙب ِٓ طفخ رغؼ١ٓ ثفؾض إٌظبَ ٠ٚمَٛ ٌٙب، اٌّخظض اٌّىبْ
 .األطبثغ ِفبطً مىً ٚوزٌه األطبثغ، ٚػشع ؽٛي ،3D األثؼبد



العٍه قزحٍت Scanning Iris: 

٠زغ١ش ال اٌزٞ اٌغضء أٔٙب ؽ١ش صجبرٙب ػٍٝ اٌؼ١ٓ ٌمضؽ١خ اٌّغزخذَ إٌظبَ ٠ؼزّذ ِٓ 
ب ١ِضح ٌٚٙب .اٌغغذ ب. اٌشجى١خ وظفخ ١ٌغذ ثؼذ، ػٓ ِشئ١خ أٔٙب أ٠ؼ   اٌؼ١ٓ لضؽ١خ أ٠ؼ 

 ٘زٖ ٠مشة أْ اٌّغزخذَ ٠ؾزبط ٚال ،.اٌشخض ٌٕفظ ا١ٌّٕٝ اٌؼ١ٓ ػٓ رخزٍف ا١ٌغشٜ
 .االعزخذاَ عٌٙٛخ ِغ ػب١ٌخ دلخ رؼطٟ ثبٌزبٌٟ ٟٚ٘ ػ١ٕٗ، ِٓ اٌؼذعبد



العٍه شبكٍت Scanning Retina: 

ٖخٍف اٌذ٠ِٛخ ٌٍشؼ١شاد ِغؼ ٌؼًّ ِٕخفغ ػٛء ِظذس رغزخذَ اٌطش٠مخ ٘ز 

 ٚ٘زا اٌّبعؾخ ػٍٝ ٠ٚشوض ٠ٕظش أْ ٠غت اٌّغزخذَ أْ اٌطش٠مخ ٘زٖ ػ١ت .اٌؼ١ٓ

 .إٌظبَ ِغ ٌٍزؼبًِ اٌشغجخ ػذَ ٌٍّغزخذَ ٠غجت



الىجه Scanning Facial: 

 إٌظبَ ٚل١بَ رظ٠ٛش، دٌخ ِٓ ٌٍٛعٗ وبٍِخ طٛسح أخز ػٍٝ ٠ؼزّذ إٌظبَ ٘زا 

 ٘ٛ ِٚب اٌزط٠ٛش، أٚط فٟ اٌزم١ٕخ ٘زٖ ِبصاٌذ .ِغجم ب ف١ٗ خضْ ِب ِغ ثّمبسٔزٙب

 .ػب١ٌخ دلخ رؼطٟ ال اٌٛعٗ طٛسح ػٍٝ اٌّؼزّذح األٔظّخ ِٓ ؽب١ٌب   ِٛعٛد



الصىث Verification Voice: 
 اٌخبطخ اٌىّج١ٛرشاد ألعٙضح اٌشبئؼخ اإلػبفبد ِٓ رؼذ اٌظٛد رذل١ك ثشاِظ األ٠بَ، ٘زٖ فٟ 

 رؾًٍ فئٔٙب اٌظٛد، ػٍٝ اٌُّؼزّذح اٌؾ١ٛٞ اٌم١بط أٔظّخ ٌىٓ .ٚاٌجٕٛن اٌششوبد ِؼظُ ٌذٜ
ٙب ٠ُؼزّذ طؾ١ؾخ ٔزبئظ رؼطٟ ٌىٟ دلخ أوضش ثشىً اٌظٛد رشدداد  رىْٛ أْ ٠غت ٌٚزٌه .ػ١ٍ

 ِغزمٍخ رىْٛ لذ إٌظبَ ٘زا أعٙضح ٚ إٌز١غخ ػٍٝ رؤصش ػغخ أٞ أْ ؽ١ش ٘بدئخ، إٌظبَ ٘زا ث١ئخ
 األٔظّخ ِٕٙب ػذ٠ذح ِغبالد فٟ رغبػذ لذ اٌزٟ اٌٙبرف أٔظّخ ِغ ِذِغخ أٚ رارٙب ثؾذ

 .اٌّظشف١خ



الٍذوي التىقٍع Verification Signature: 

 رٛل١غ خالي ِٓ رزُ ٌٚىٕٙب اٌشخض، ٌزٛل١غ اٌزم١ٍذ٠خ اٌطش٠مخ ػٍٝ ٠ؼزّذ إٌظبَ ٘زا 

 رؾ٠ًٛ خالٌٙب ِٓ ٠ٚزُ .ػٛئٟ لٍُ ثبعزخذاَ ٌٍّظ ؽغبعخ مبمخ ػٍٝ اٌشخض

 .إٌظبَ فٟ ِغجم ب خضْ ِب ِغ ِمبسٔزٗ صُ ِٚٓ سلّٟ مىً إٌٝ رٛل١ؼٗ



الىىوي الحمط Scanning DNA: 

 عذ ا ِؼمذ ٔظبَ ٚ٘ٛ  DNA.ٌٍشخض اٌٛساصٟ اٌشش٠ؾ ػٍٝ ٠ؼزّذ إٌظبَ ٘زا 

ا ِىٍف إٌظبَ ٚ٘زا األمخبص، ث١ٓ رغ١١شٖ ٠ٚغزؾ١ً  .٠ُغزخذَ ِب ل١ٍال   ٌزٌه عذ 



المفبتٍح لىحت ظرببث Dynamics keystroke: 

 ٘زٖ خالي ِٚٓ .اٌّفبر١ؼ ٌٛؽخ ػٍٝ اٌشخض ػشثبد رغغ١ً ٠مَٛ إٌظبَ ٘زا 

 ِفزبػ ٌؼشة األطبثغ ٚاالٔزمبي ِفزبػ ػشة ث١ٓ اٌٛلذ ثّشالجخ ٠مَٛ اٌؼ١ٍّخ

 .اٌّفزبػ ػٍٝ ػبغؾ ٚ٘ٛ اٌّغزخذَ ٠أخزٖ اٌزٞ اٌٛلذ ٠شالت ٚوزٌه .دخش

 .اٌغشٞ ٚاٌشلُ اٌّغزخذَ أعُ ٠ززوش أْ اٌّغزخذَ ػٍٝ ٠غت أٔٗ ٚؽ١ش


