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  مبارك سليمان الديحانى  م الباحـثاســ

  نظام بريد إلكترونى حديث ومؤمن  عـنـوان البحث
  األمانة العامة للقوات المسلحة المصرية  ــــةالجــه

  الفنية العسكرية  كـلـيـــــة
  االتصاالت  قـســــــم
  )م٢٠٠٢(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

اإللكترونى من الموضوعات الساخنة المتداولة فى يعتبر تأمين البريد 
مجال تبادل المعلومات، نظرا ألهميتها القصوى فى ترسيخ نظام التجارة 

  e-commerce، والذى يعرف باسم )اإلنترنت(الحرة عبر الشبكة العنكبوتية 
تقدم هذه الرسالة نموذج محلى عربى لنظام تأمين . أو التجارة اإللكترونية

إللكترونى وتبادل الملفات والمعلومات عبر الشبكة العنكبوتية البريد ا
ومن المعروف أن هناك نظامين عالميين لتأمين البريد اإللكترونى . لإلنترنت

  :على شبكة اإلنترنت وهما
 وهو النظام األكثر أمانا واألكثر تداوال على الشبكة، ولو  PGPنظام  -١

لومات على الشبكة، أنه ليس بالنظام الرسمى لسرية تبادل المع
  .وتصديره من الواليات المتحدة األمريكية يحتاج إلى رخصة للتصدير

 وهو النظام الرسمى لسرية تبادل المعلومات على شبكة PEMنظام  -٢
 وهو األقل أمانا من النظام  (RFCs1421-1424)اإلنترنت ويأخذ الرقم 

حزم برامج السابق ولكنه يمتاز باليسر فى االستخدام وإمكانية مزجه ب
ميكروسوفت وخالفه، كما أنه ال يحتاج إلى رخصة تصدير من 

  .الواليات المتحدية األمريكية
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  منهج الدراسة
النظام المقترح لتأمين تبادل المعلومات وتأمين البريد اإللكترونى المقدم 

  :فى هذه الرسالة يحقق المواصفات اآلتية
  : نظام تشفير يعمل بمنهجين -١
 (IDEA-ECB, IDEA-OFB) نبضه ١٢٨ بطول مفتاح IDEA  - أ

هذا المنهج تم تصميمه وتنفيذه ( نبضه ٥١٢ بطول مفتاح  MD5RG - ب
بالكامل فى الرسالة، وهو يعتبر إضافة لما هو موجود من مناهج التشفير 

 )المعلنة
 ٥١٢ وبطول مفتاح MD5RGنظام للتوثيق والتعارف يعمل بمنهج  -٢

  .نبضه
 . نبضه١٢٨ وبطول MD5منهج نظام للبصمة الرقمية للرسالة يعمل ب -٣
  . نبضه٢٠٤٨ بطول مفتاح MD5RGنظام لتبادل المفاتيح يعمل بمنهج  -٤
  

  استنتاجات الدراسة
عمل حزمة برامج كمساعدة تعليمية فى تدريس منهج سرية تبادل  -١

  .MD5المعلومات باستخدام منهج 
 MD5تصميم وتنفيذ مولد أرقام شبه عشوائية يقوم على منهج  -٢

-٢٠٤٨-٦٤٠-٥١٢(بطول مفتايح مختلفة  وMD5RGويسمى 
٢٦٨٨.( 

 .تصميم وتنفيذ نظام لتأمين البريد اإللكترونى وتبادل المعلومات -٣
تصميم وتنفيذ منهج لقياس العشوائية فى الملفات المختلفة وذلك  -٤

 .لقياس مدى كفاءة النظام المقترح لتأمين تبادل المعلومات
الة باستخدام لغة برمجه تم تنفيذ جميع البرامج المقدمة فى هذه الرس -٥

VB6. 
  


