
 فحص العملي -يار االجابة الصحيحةاختحل 
 اختر اإلجابة الصحيحة: 

 الخوارزمية التي نستخدمها في توليد التوقيع الرقمي هي :  .1

A.  خوارزمية تشفير كتلية B. رزمية تشفير تسلسلية خوا 

C. خوارزمية تشفير متناظر D.  متناظر غير  خوارزمية تشفير 

 استخدام التوقيع الرقمي يضمن متطلب :  .2

A. التكاملية B. الوثوقية 

C. لألصل   عدم التنصل D.  افرية  التو

 يستخدم التوقيع الرقمي مع الختم الزمني  من أجل:   .3

A. الرسائل الطويلة B.  الرسائل القصيرة 

C.  الشيكات املصرفية D. لتحقيق التكاملية 

 يستخدم التوقيع الرقمي مع تابع البعثرة  من أجل:  .4

A. الرسائل الطويلة B.  الرسائل القصيرة 

C.  الشيكات املصرفية D.  التكامليةلتحقيق 

 توليد الشهادات و توقيعها  جزء من هيكلية العام وظيفتها   .5

A.  (هيئة التسجيل(Registration Authority  

RA 

B.  املستودعRepository/ Directory 

C.  ( هيئة إصدار الشهادات(Certification 

Authority CA 

D.  األرشيف Archive  

 يتضمن قاعدة بيانات الشهادات الرقمية الفعالة   .6

A.  (هيئة التسجيل(Registration Authority  

RA 

B.  املستودعRepository/ Directory 

C.  ( هيئة إصدار الشهادات(Certification 

Authority CA 

D.  األرشيف Archive  

 املقدمة من قبل املستخدمين  طلبات الشهادة تسجل و تتحقق من   .7

A.  (هيئة التسجيل(Registration Authority  

RA 

B.  املستودعRepository/ Directory 

C.  ( هيئة إصدار الشهادات(Certification 

Authority CA 

D.  األرشيف Archive  

 : تضمن الشهادة الرقمية االرتباط ما بين  .8

A.  هوية الكيان واملفتاح العام B.   املفتاح الخاص املفتاح العام و 

C.  امللف الرقمي و املفتاح العام D.  هوية الكيان واملفتاح الخاص 

 في نظام التعمية :  .9



A.   يستخدم املفتاح العام و املفتاح الخاص

 رسل للم

B.   يستخدم املفتاح العام و املفتاح الخاص

 للمستقبل 

C.  و املفتاح  للمرسل يستخدم املفتاح العام

 الخاص للمستقبل 

D.  و املفتاح  للمستقبل يستخدم املفتاح العام

 رسل الخاص للم

 في نظام للتوقيع الرقمي :  .10

A.   يستخدم املفتاح العام و املفتاح الخاص

 رسل للم

B.   يستخدم املفتاح العام و املفتاح الخاص

 للمستقبل 

C.  و املفتاح  للمرسل يستخدم املفتاح العام

 الخاص للمستقبل 

D.  و املفتاح  للمستقبل يستخدم املفتاح العام

 رسل الخاص للم

 في مجموعة ديناميكية ، عند مغادرة أحد أعضاء املجموعة يجب تحديث املفاتيح لضمان:  .11

A. التكاملية B.  األمن املستقبلي 

C.  افرية  األمن املاض ي  .D التو

 املفاتيح لضمان: في مجموعة ديناميكية ، عند انضمام أحد أعضاء املجموعة يجب تحديث   .12

A. التكاملية B.  األمن املستقبلي 

C.  افرية  األمن املاض ي  .D التو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


