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 المستخلص

و شبكة انرتنت شبكة الآمن و موثوق عرب تطوير نظام الجراء احملادثات بشكل هدف هذا البحث هو 

و توظيفها عند تطوير  عن طريق دراسة علم التشفري التطبيقي و قواعد أمن املعلوماتو ذلك  ؛ حتديدا

باللغة العربية و  اسيات هذا احلقل املهمألسخمتصر إىل توفري ملخص كما يهدف البحث    .النظام املذكور

 .بالرغم من أمهيته البالغة الذي تندر فيه املؤلفات بلغة الضاد

تازة على املصادر املفتوحة، و اليت هي وسيلة مم –بشكل عملي  –كذلك يهدف البحث إىل إلقاء الضوء 

من عدة  ؛ حيث استفاد الباحثللتعلم و التطبيق العملي عند دراسة علوم احلاسوب و تطوير الربجميات

 .ة مفتوحة املصدر يف تطوير النظاممكتبات برجمي
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Abstract 

The purpose of this study is to develop system software for 

perform secure and reliable conversations over Internet, by 

studying Applied Cryptography and rules of Information Security 

and employing them to develop the mentioned system. 

This work also aims to provide a short Arabic summary for the 

fundamentals of this important field which lacks Arabic books in 

spite of its highly importance. 

Besides that, it intends to shed a light, practically, on the open 

source software, which is an excellent facility for learning and 

practical application when studying computer science and software 

development, where the researcher benefited from several open 

source libraries to develop the system. 
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 المقدمة

لالستفادة من االمكانيات اهلائلة اليت  تزايد االعتماد على أجهزة احلاسوب و شبكات احلاسوب يف أغلب ا�االت

من التحديات اليت ظهرت مع  اإال أن هناك كثري ؛ بالغتني يوفرها يف معاجلة و ختزين املعلومات و نقلها بسرعة و دقة 

مسألة محاية و تأمني ستخدام احلاسوب و شبكات احلاسوب ؛ و من أكرب هذه التحديات التوسع الكبري يف ا

 .و نقلها عرب شبكات احلاسوب و شبكة انرتنت حتديدااملعلومات اليت يتم ختزينها يف احلاسوب 

املعلومات املهمة و يف الواقع هذه املشكلة ليست وليدة العصر ؛ فمنذ قدمي الزمان حبث االنسان عن وسائل لتأمني 

و مت ) Cryptography(أو التعمية  خاصة يف اجلانب العسكري، و نتيجة لذلك ظهر علم التشفري احلساسة

و األمهية البالغة ظهور احلواسيب  بعد مث ؛ ميات متعددة من أشهرها خوارزمية قيصراكتشاف و تطبيق خوارز 

املهمة مثل احلكومة  العصرية ة األمهية خاصة يف التطبيقاتأصبح هذا األمر يف غايللمعلومات و محايتها و تأمينها 

 .وهاااللكرتونية و التجارة االلكرتونية و الصريفة االلكرتونية و حن

حباث املكتوبة بالعربية يف هذا احلقل املهم، و لعل ذلك يرجع ندرة بالغة يف األ لرغم مما ذكر أعاله الحظ الباحثبا

و على كم كبري من علم الرياضيات  لم التشفري و خوارزمياته بشكل كبري علىاعتماد عهو األول :  إىل عدة أسباب

بل الشروع يف البحث يف املوضوع ؛ كما أن اجلانب التطبيقي ا جيدا قهالنظريات الرياضية اليت جيب دراستها و فهم

بلس و حنوها من لغات الربجمة  سلالملام بلغات برجمة متقدمة كلغة سي بحيتاج إىل معرفة جيدة مبفاهيم الربجمة و ا

 و. فهو ندرة الكتب و املراجع العربية يف هذا احلقلأما السبب الثاين . العلمية و الرياضية املستخدمة يف األغراض

هو وفرة األنظمة احلاسوبية اليت توفر أمن املعلومات بشكل جيد مما يدفع بعض الباحثني إىل االعتقاد  السبب الثالث

حملل أمن  ألن مربمج أوبعدم احلاجة للبحث أو كتابة مزيد من الربجميات يف هذا احلقل ؛ و هذا مفهوم خاطئ 

 يقوم و األنظمة مفتوحة املصدر ليس بالضرورة أن يربمج نظاما من الصفر بل قد يسهم يف تطوير كثري من املعلومات

 .توظيفها لسد احلاجة املاسة ألمن املعلوماتب

       الباحث

 م4/12/2013
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 :تمهيد 1.1

 

، و تعريف ألهم يف علم التشفري واضيع خمتلفةمل عرض عاممقدمة نظرية أو  هذا الباب يقدم

يتمكن القاريء من االملام باملفاهيم املهمة يف ، حبيث و عرض ألهم أساسيات هذا املوضوع املصطلحات

 .وضوعامل

 

 : ؟ ما هو علم  التشفير 2.1

 :اجلوانب األساسية املتعلقة باملوضوع باختصار بعض هذه الفقرة يتم تعريف علم التشفري و ذكريف 

 :تعريف 1.2.1

 Mathematical)هو دراسة تقنيات رياضية :  (Cryptography) أو التعمية علم التشفري

Techniques)  يق جمموعة من حتقبغرض و استخدامها يف اجلوانب املختلفة املتعلقة بأمن  املعلومات

 .األهداف

 

غري مفهومة  ها إىل رموز عشوائيةلحتوييستخدم التشفري يف احلفاظ على سرية املعلومات عن طريق 

(gibberish)  من االطالع على حمتواها حىت و إن  )1()قرصان املعلومات(و بالتايل لن يتمكن املخرتق

سالمة املعلومات عن طريق التحكم يف  تكامل و كما يستخدم يف ضمان؛   متكن من احلصول عليها

يف حالة حدوث  .)ميلك هوية صاحلةأي (الوصول هلذه املعلومات و حصره يف الشخص املصرح له فقط 

جيب أن نتمكن من اكتشاف أن هذه البيانات ق من الوصول للمعلومات و تعديلها، خلل و متكن املخرت 

عدم ؛ األهداف كذلك من . اليت جيب أن تكون عليها األصلية قد مت تعديلها و ليست على حالتها

صحيحة و مل يتم التالعب nا و أmا صادرة فعال من ) املعلومات(االنكار، أي إذا أثبتنا أن الرسالة 

مثال يطلب العميل من املصرف الذي  ؛ يستطيع إنكارها الشخص املعين، هذا الشخص ملزم nا و ال

يتعامل معه إلكرتونيا أن يقوم بتحويل مبلغ مايل كبري من حسابه إىل حساب شخص آخر، ال يستطيع هذا 

صحة هذه ثبات ادمنا نستطيع باستخدام علم التشفري و إلقاء املسئولية على املصرف ماالعميل إنكار ذلك 

 .صادرة منه شخصياالرسالة و أmا 

 

 

 .املخرتق قد يكون شخصا و قد يكون جهة أو مؤسسة حكومية أو غري حكومية )1(
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 :جوانب علم التشفير األساسية 2.2.1

حيث استخدام املفاتيح و  من و يقسم -) 1.1( انظر شكل -يضم علم التشفري جوانب متعددة 

 :إىل ثالثة أقسام رئيسية كالتايلنوعها 

: و يضم ثالثة جوانب)  Public-Key( –أي باملفتاح العلين  –قسم متعلق باملفتاح غري املتناظر   - 

 .التشفري و التوقيع الرقمي و التحقق من اهلوية

تشفري الكتلة (التشفري : ، و يضم اجلوانب التالية)Symmetric-key(قسم متعلق باملفتاح املتناظر  -

Block Cipher و تشفري التيار Stream Cipher ( ؛ و توابع)(االختزال ) دوالHash functions (

شبه العشوائية ) البتات(؛ و التوقيع الرقمي ؛ و األعداد ) MAC(اليت تستخدم للتحقق من صحة الرسالة 

 .؛ باالضافة إىل التحقق من اهلوية

؛ و ) االبدال(عملية التقليب  ؛ و" اهلاش"توابع االختزال : قسم ال يوجد لديه ارتباط باملفاتيح، و يضم -

 .العشوائية) البتات(األعداد 

 أهم جوانب علم التشفري األساسية): 1.1(شكل 

 
 .Menezes, et Al, Handbook of Applied Cryptography :املصدر
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 : مفاهيم أخرى مهمة 3.2.1

 / Transposition) - التقليب – و التشفري باالبدال (Substitution)التشفري باالحالل  ·

Permutation)  :تستخدمان يف طرق التشفري السابقة لعصر احلاسوب ، حيث يتم  امها تقنيتان كانت– 

بأحرف أخرى بداللة مفتاح  (plaintext)بعض األحرف من النص األصلي  تغيري -يف الطريقة األوىل 

(key) فينتج لنا نص مشفر ، وباستخدام خوارزمية معينة حمدد(ciphertext)  أما يف الطريقة األخرى– 

نفس أي تبديل مواقع األحرف يف  -أو تقليبها  –فال يتم تغيري األحرف و لكن يتم ابداهلا  –االبدال 

هاتان الطريقتان تستخدمان اآلن يف كثري من . لزيادة قوة التشفري ، و أحيانا تستخدم الطريقتنيالنص

و بالتايل ميكن و ليس األحرف  (bits)خوارزميات التشفري احلديثة و لكن هنا التعامل يتم مع البتات 

يف أغلب  املكتوب bا النص أو امللف، وبغض النظر عن اللغة تشفري أي نوع من أنواع البيانات 

 .على من التشفريل و االبدال عدة مرات لضمان مستوى أاخلوارزميات يتم تكرار عملييت االحال

ستخدام خوارزمية املراد تشفريها با) أو الرسالة(هو البيانات  : (plaintext)النص األصلي  ·

  .التشفري

لنص األصلي هي اخلوارزمية اليت تقوم بتشفري ا :(Encryption Algorithm)خوارزمية التشفري  ·

 .الناتج هو النص املشفر و -السري  –باستخدام املفتاح 

ستخدمها خوارزمية ت) أو سلسلة من البتات العشوائية(هو عدد :  (secret key)املفتاح السري  ·

اليت مت كشفه يعين كشف سرية املعلومات ، و البد من احلفاظ على سريته ألن  تشفري النص األصليل التشفري

 .تشفريها باستخدامه

، و هو عبارة عن سلسلة عشوائية من هو الناتج عن عملية التشفري:  (ciphertext)النص املشفر  ·

 .إىل خوارزمية التشفري املستخدمةاليت نتجت عن ادخال املفتاح و النص األصلي ) أو البتات(احلروف 

ي البد من أالتشفري هو عملية عكسية :  (Decryption Algorithm)خوارزمية فك التشفري  ·

العادة خوارزميات  يف ؛ رجاع النص املشفر حلالته األصليةالتشفري لفك التشفري و ا فك استخدام خوارزمية

و ينتج عن ذلك النص املشفر  –مدخالت  –يتم اعطاءها النص األصلي و املفتاح ، أي التشفري عكسية

 .ليس املفتاح فريجع نفس النص األص؛ أدخل النص املشفر و نف و العكس صحيح –خمرجات  –
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 : التشفير و أمن المعلومات 3.1

 

اليت يوفرها و اخلوارزميات يعتمد أمن املعلومات بشكل كبري على علم التشفري و الربوتوكوالت 

(  .اليت جيب توفرها حلماية الكثري من املعلومات املهمة و احلساسةمن األهداف مهمة جمموعة  تحقيقل

 -األسرار التجارية للشركات و املؤسسات احلكومية و اخلاصة  –اخلطط العسكرية  –أسرار الدول 

حيث أن هذه املعلومات قد تتعرض  )التجارة االلكرتونية و غريها الكثري عمليات –حسابات البنوك 

للكشف أو التعديل غري الشرعي عند انتقاهلا عرب الشبكة ؛ من أهم هذه األهداف اليت ميكن لعلم التشفري 

 :توفريها

أي احلفاظ على سرية :  (Privacy & Confidentiality)ة و سرية املعلومات خصوصي ·

 .و الذي ميلك هوية صاحلة املعلومات حبيث ال يطلع عليها إال الشخص املصرح له فقط

كاالضافة أو (ضمان عدم تعديل املعلومات :  (Data Integrity)تكامل و سالمة البيانات  ·

 .من قبل شخص غري مصرح له أو بطريقة غري معروفة) احلذف أو التغيري

التثبت و التأكد من هوية من يتعامل مع :  (Entity Authentication)التحقق من اهلوية  ·

الشخص و فعال و من أنه ه) سواء كان شخصا أو برناجما أو جهاز حاسوب أو غري ذلك(املعلومات 

 . ناسبميلك التصريح امل املطلوب الذي

اثبات صحة و أصالة الرسالة :  (Message Authentication)التحقق من صحة الرسالة  ·

 .أو بطريقة غري معروفة العب cا بواسطة شخص غري مصرح لهها أو التل، أي أنه مل يتم تعدي)املعلومات(

هلا أو ) املعلومات(ضمان عدم انكار مصدر الرسالة :  (Non-Repudiation)عدم االنكار  ·

 .ادعاؤه عدم مسؤليته عنها

 

 

 : (Symmetric Cryptography)التشفير المتناظر  4.1

 

أو بعبارة أخرى نفس املفتاح  ؛ مفتاحي التشفري و فك التشفري متناظران مسي باملتناظر ألن  

إذا مل يتم استخدام نفس املفتاح  ؛ ه البياناتاملستخدم يف تشفري البيانات يستخدم يف فك تشفري هذ
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أدناه يوضح هذه ) 1.2(الشكل  ؛ (plaintext)فبالطبع سيكون الناتج خمتلفا عن البيانات األصلية 

 .العملية

و  )DES(هناك خوارزميات كثرية و مشهورة من هذا النوع لعل أشهرها خوارزمية معيار تشفري البيانات  

، و انتشر استخدامها بشكل املاضير عاملي يف التشفري ظهرت يف منتصف سبعينيات القرن هي أول معيا

كمعيار عاملي جديد، و   )AES(م خوارزمية معيار التشفري املتقدم 2001واسع ؛ مث ظهرت يف العام 

 .سنتطرق لتفاصيل ذلك يف الباب التايل

مع مراعاة أن يكون املفتاح  –جيدا من األمان التشفري املتناظر هو األكثر استخداما ، حيث يوفر مستوى 

؛ لكن ما يعيبه هو صعوبة توزيع  مع مستوى مقبول من حيث سرعة األداء – نيبالطول و العشوائية املطلوب

 املفاتيح، حيث أنه الميكن فك التشفري

كة انرتنت كشب  –إذا أرسلت رسالة مشفرة لصديقك من خالل قناة اتصال غري مؤمنة  ؛إال بنفس املفتاح 

 فكيف –مثال 

 

 فك التشفري باستخدام التشفري املتناظر/التشفري) : 1.2(الشكل 

 
 .William Stallings, Cryptography and Network Security :املصدر

 

 و إذا استعنت بطرف آخر موثوق ؛، خاصة إذا كان موجودا يف بلد بعيد عنك  ؟ تستطيع ارسال املفتاح له

(Trusted Third Party)  فما هو الضامن أن هذا الطرف الثالث لن يقوم باستخدام هذا املفتاح السري

أمثال هذه األسئلة دفعت العلماء إىل البحث لتطوير تقنية متكن .  ! ؟ يف االطالع على كل رسائلك السرية

 .بأيسر الطرق من حل هذه االشكاالت
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 Public-key)التشفير بالمفتاح العلني ( التشفير غير المتناظر 5.1

Cryptography : 

 

رقة حبث علمي و  Martin Hellmanو  Whitfield Diffieم قدم العاملان 1976يف العام 

زوجني من املفاتيح أحدمها للتشفري يف جمال التشفري اقرتحا فيها استخدام التشفري غري املتناظر أي استخدام 

مما يوفر  -و جيب على صاحبه ابقاؤه سريا  – و اآلخر لفك التشفري  -يكون علنيا و معروفا للجميع  –

بعد ذلك و يف  مث ظهرت ؛ ألن مفتاح التشفري علين و ميكن توزيعه بسهولة حال ملسألة توزيع املفاتيح

تستخدم  – )RSA(؛ من أشهرها خوارزمية  تطبق هذا املفهوم عدة خوارزميات عملية السنوات الالحقة

ريتان تستخدمان و األخ – )ECDSA( و )DSA( خوارزمييت و -للتشفري و كذلك للتوقيع الرقمي 

ىف االصدارة  )DSS(و مت اعتماد الثالثة خوارزميات كمعيار معتمد للتوقيع الرقمي  -للتوقيع الرقمي 

FIPS-186-3  و اليت صدرت من معهد)NIST(  م2009يف يونيو)و سيأيت تفصيل أكثر يف  – )1

 .بالباب الثاين هموضع

التشفري و اآلخر  يستخدم لفك) سري(النوع من التشفري كل شخص له مفتاحان أحدمها خاص يف هذا  

؛ إذا أردت ارسال رسالة ) و العكس غري صحيح و ميكن توليده من املفتاح اخلاص(علين يستخدم للتشفري 

شخص ما فكل ما عليك هو احلصول على مفتاحه العلين و تشفريها به مث ارسال الرسالة املشفرة له و سرية ل

سري و ال يعرفه أحد ) املفتاح اخلاص(لن يتمكن شخص آخر من االطالع عليها ألن مفتاح فك التشفري 

 ).1.3( ، كما يوضحه الشكلإال صاحبه

لتشفري حىت و لو عرف املفتاح العلين و الذي هو غري سري، أي النقطة املهمة هنا أن املخرتق ال ميكنه فك ا

الذي متت االشارة له  مفهوم التوقيع الرقمي تطورمث بناء على هذه التقنية . باستطاعة كل أحد الوصول له

أو  ابت 1024 –من أهم عيوب هذه التقنية هي احلاجة الستخدام مفاتيح ذات طول كبري نسبيا . سابقا

تستخدم كال التقنيتني لالستفادة من  احلديثة أغلب أنظمة التشفري. بطأأمما جيعل عملية التشفري  –أعلى 

 .مميزات كالمها

 

 

 

 

 .انظر قائمة املراجع يف آخر البحث –على الويب  NISTو هذه االصدارة منشورة على موقع معهد  )1(
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 املفاتيح باستخدام قناة غري آمنةاستخدام التشفري غري املتناظر حلل مشكلة توزيع ): 1.3( الشكل

 
 .Menezes, et Al, Handbook of Applied Cryptography :املصدر

 

 

 :مقارنة بين التشفير المتناظر و التشفير غير المتناظر 6.1

 

كال النوعني له مميزاته و عيوبه، سنستعرضها هنا باختصار ؛ و مما جيب ذكره هنا أن املقارنة لن 

 –باستخدام الربوتوكوالت و اخلوارزميات القياسية  –تكون حول مستوى أو قوة التشفري ألن كال النوعني 

 .يوفران مستوى جيدا من التشفري

 :ن و عيوب كل نوع على شكل جداول كما يليسيتم اجراء مقارنة بني النوعني لتوضيح حماس
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 : مقارنة محاسن كال النوعين 1.6.1

 .مقارنة بني حماسن التشفري املتناظر و التشفري غري املتناظر) 1.1(جدول 

 محاسن التشفير غير المتناظر م محاسن التشفير المتناظر م

1 
قد تصل إىل عدة (يقدم سرعة عالية يف األداء 

 ).الثانية الواحدةتات يف ميقاب
1 

املفتاح اخلاص فقط هو الذي جيب ابقاؤه طي 

 .الكتمان، أما املفتاح العلين فيمكن نشره

2 

املفاتيح املستخدمة يف هذا النوع أقصر بكثري 

من النوع اآلخر، بالتايل يسهل االحتفاظ Uا و 

 .نقلها

2 
عملية إدارة و توزيع املفاتيح يف هذا النوع أسهل 

 .بكثري

3 

مفاتيح هذا النوع يسهل توظيفها يف تقنيات 

كتوليد األرقام شبه العشوائية و   أخرى مهمة

 .توابع االختزال

3 
ميكن االحتفاظ ) اخلاص و العلين(زوج املفاتيح 

 .Uما لفرتة طويلة قد تصل لعدة سنوات

4 
مفاتيح هذا النوع ميكن تركيبها و دجمها لتوفري 

 .التعميةمستوى أعلى من التشفري و 
4 

 على هذا النوع عمليا التوقيع الرقمي املعتمد

، حيث أن املفاتيح املستخدمة يف عملييت أفضل
التوقيع و التحقق من صحة التوقيع تكون أقصر 

 .بكثري

5 

و يضم اح املتناظر له تاريخ طويل التشفري باملفت
الكثري من اخلوارزميات املشهورة اليت قام الكثري 

الباحثني بتجربتها و اختبارها عرب من العلماء و 
 .الزمن و بالتايل تقدم مستوى عاٍل من املوثوقية

5 
عند اجراء االتصاالت عرب الشبكات ، سيكون 
عدد املفاتيح املطلوب أقل عند استخدام هذا 

 .النوع من التشفري
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 :مقارنة عيوب كال النوعين 2.6.1

 .التشفري غري املتناظريوضح عيوب التشفري املناظر و ) 1.2(جدول رقم

 التشفير غير المتناظر عيوب م عيوب التشفير المتناظر م

1 
عند اجراء اتصال بني طرفني على الشبكة، 

للمحافظة على البد من ابقاء املفاتيح سرية 
 .احملادثةسرية 

1 
التشفري باملفتاح العلين أبطأ كثريًا من التشفري 

 .باملفتاح املتناظر

2 
الواسعة ستكون عملية إدارة و يف الشبكات 

هذا يف الواقع أكرب  .توزيع املفاتيح مسألة شاقة
 .مساويء التشفري املتناظر

2 

التشفري باملفتاح العلين يستخدم مفاتيح أطول 
بكثري من النوع املستخدم يف النوع اآلخر و 
بالتايل ستكون عملية حفظها و التعامل معها 

 .أصعب

3 
اتيح بشكل دوري، حيث احلاجة إىل تغيري املف

أن استخدام نفس املفتاح لفرتة طويلة قد 
 .يعرض املعلومات السرية للخطر

3 
عدد اخلوارزميات املستخدمة يف التشفري غري 
املتناظر اليت أثبتت كفاءiا و إمكانية تطبيقها 

 .عمليا أقل بكثري مقارنة بالنوع اآلخر

4 
النوع غري تقنية التوقيع الرقمي املبنية على هذا 

 .عملية حيث حتتاج ملفاتيح طويلة
4 

خوارزميات التشفري باملفتاح العلين هلا تاريخ 
مل يتم جتربتها بكثافة كبرية و  أيقصري نسبياً، 

 طويلةلفرتة 

 

 : ؟ أيهما أفضل و لماذا: لخص المقارنة م 3.6.1

يف أنظمة التشفري  –لذلك قام العلماء  ؛ له مميزاته و عيوبه –كما رأينا سابقا   – كال النوعان
، لتوضيح ذلك كل منهما  و اجتناب مساوىء معا لتحقيق الفائدة القصوى النوعنيباستخدام  –احلديثة 
 :التايلاملبسط ك "السناريو" هذا لنفرتض

على الشبكة ، جيب أن ) مشفرة(؛ حممد و علي ، يرغبان يف اجراء حمادثة آمنة  هناك شخصان أو طرفان
 :يقوما باآليت

و هذا النوع من اخلوارزميات (اختيار خوارزمية تشفري قياسية و معتمدة يقوم كالمها باالتفاق على  ·
 .حىت يستخدما�ا يف تشفري الرسائل بينهما ) علين و معروف لدى اجلميع
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 Sessionو يسمى مفتاح اجللسة ( مث يقوم كل منهما بتوليد مفتاح للتشفري املتناظر خاص به ·

Key(  طي الكتمان ، و ابقاؤه)يف تشفري الرسائل اليت سريسلها للطرف  مفتاحه يستخدم كل طرفس
 .)اآلخر

 :كما يلي  و توقيعه رقميا يف عملية توزيع املفتاح املتناظريتم استخدام التشفري باملفتاح العلين  ·

أي يقوم  –  )السري ( مبفتاح التشفري غري املتناظر اخلاص  د أوالً  بتشفري مفتاحه املتناظرمحميقوم  ·
مث بعد ذلك يقوم بتشفري الناتج مبفتاح التشفري غري املتناظر أوال  -غري املتناظر  اخلاص مبفتاحه )1(بتوقيعه

بذلك نضمن أن على هو الوحيد القادر على االطالع على حمتوي الرسالة اليت  – العلين الذي يتبع لعلي
، مث يقوم بارساله إىل علي، و يقوم علي بنفس  -حتوي مفتاح التشفري املتناظر الذي سيستخدمه حممد 

 .الشي من جانبه

حيث أن التشفري و فك التشفري (بعكس العملية  عندما يستلم علي ما سبق من حممد يقوم ·
لفك تشفري  –أي السري  –لتشفري غري املتناظر اخلاص ل همفتاح يستخدم أوال ؛ )عمليتان عكسيتان

املفتاح العلين اخلاص مث يأخذ الناتج و يستخدم  -اخلاص مبحمد  و اليت هي مفتاح اجللسة –الرسالة 
د من أن توقيع الرسالة صحيح ألن حممد قام مبحمد ليطبقه لفكك تشفري الرسالة مرة أخرى ، و hذا يتأك

 .و ال ميكن فك هذا التشفري إال مبفتاحه العلين بتشفريها مبفتاحه السري للتشفري غري املتناظر

كذلك باملقابل بتطبيق نفس العملية و بالتايل حيصل كل منهما على مفتاح اجللسة يقوم حممد   ·
 .اخلاص باآلخر

و يرسلها له ، و كذلك  اخلاص به –التشفري املتناظر  –يقوم حممد بتشفري الرسائل مبفتاح اجللسة  ·
 .يفعل علي

بعلي و الذي حصل لقراءة الرسائل املرسلة من علي يقوم حممد باستخدام مفتاح اجللسة اخلاص  ·
يستخدم حممد هذا املفتاح لفك تشفري  – كما هو مشروح أعاله  –عليه باستخدام التشفري غري املتناظر 

 .و باملقابل يقوم علي بنفس الشيء الرسائل القادمة من علي

( ناريو يستفيد حممد و علي من مميزات التشفري املتناظر مثل سرعة عملية التشفري و فك التشفري يف هذا السي
، و سرعة عملية توليد املفاتيح ، و يتجنبان عيوب هذا النوع عن ) دائما اجلزء الذي حيتاج للوقتو هي 

و توقيعها رقميا، ) تيح اجللسةمفا(املتناظرة طريق استخدام التشفري غري املتناظر يف عملية توزيع املفاتيح 
استخدامها لفرتة قد و بالتايل ميكن باالضافة إىل أن مفاتيح التشفري غري املتناظر ميكن ابقاؤها لفرتة طويلة 

بل تشفر hا مفاتيح ) ألzا أبطأ ( ، و جتنب استخدامها لتشفري كمية كبرية من البيانات متتد لسنوات

 .ملزيد من التفصيل حول التوقيع الرقمي 8.1نظر الفقرة ا )1(
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أضف  ؛ من األمان امزيد توفريو بالتايل ميكن تغيريها يف كل جلسة اتصال ل اجللسة و اليت هي صغرية نسبيا
للتحقق من هوية كل  -و هو األفضل  –إىل ذلك استخدام التوقيع الرقمي املبين على التشفري غري املتناظر 

 .طرف

، التبسيطلغرض هنا و هناك جوانب مت اختصارها ثرية من الواضح أن هذه العملية معقدة و Wا تفاصيل ك
سيجعل املسالة بسيطة و سهلة  للقيام Wذه العملية بشكل آيل ستخدام احلاسوبالكن الرائع يف األمر أن 

برنامج يقوم بتطبيق  طويرلت هذا البحثأهداف  أهم و مما جيدر ذكره أن هذا أحد !. للغاية حملمد و علي
  .آمنة على شبكة االنرتنتدثات إجراء حمامن  تمكن املستخدمونحبيث يهذه املفاهيم عمليا 

 
 

 : كيفية اختيار خوارزمية التشفير األنسب ؟ 7.1

 
يف السيناريو املذكور أعاله كانت الفقرة األوىل هي قيام كال من حممد و  ؛هذا سؤال مهم جدًا 

 خاصة و أنمعيار؟ أي علي باالتفاق على اخلوارزمية اليت سيستخدماCا ، لكن كيف سيتم األختيار و على 
هذه الفقرة مهتمة باالجابة على هذا ،  سنواتهناك الكثري من خوارزميات التشفري اليت مت تطويرها عرب ال

 .السؤال
(Bruce Schneier)نيري شسايرى بروس 

تفاصيلها مجيعها مت  أي أن( أن خوارزميات التشفري العلنية )1(
، و يعلل ذلك بأن هذه هي دائما األفضل و األكثر أمانا و املعروفة لدى علماء التشفري ،)دراستها و نشرها

أي الذين اليتبعون ألي  –اخلوارزميات متت جتربتها و حتليلها و اختبارها من قبل كثري من اخلرباء املستقلني 
احتمال  بالتايل يقلو ، رتات طويلة قد تصل لعشرات السننيو لف –! كالسي آي إيه مثال جهة حكومية  
j بال شكو هذا تعليل منطقي و مقبول . اوجود ثغرة. 

اخرتاع خوارزمية تشفري و ابقاؤها سرية عن اجلميع ، و لكن ما هو الضامن أCا خوارزمية صاحلة و  ميكنك
لذلك من  .توفر املستوى املطلوب من األمان؟ حيث أنه مل يتم اختبارها و تقييمها من اخلرباء يف اrال

ملعلومات ، بالتايل لن يستفيد استخدام خوارزميات علنية و معروفة لدى اجلميع حىت قراصنة ادائما األفضل 
ألنه يدرك أنه بدون املفتاح من الصعب جدا فك  العلنيةالقرصان شيئاً  من معرفة انك تستخدم اخلوارزمية 

 ).املعلومات(تشفري الرسالة 

  –  آخرين مع – قام كما؛   التشفري علم يف مشهورة كتب و أحباث له و ،املخضرمني التشفري علماء من )1(

 .و غريها Blowfish؛ مثل خوارزمية السمكة املنتفخة  مشهورة تشفري خوارزميات بتصميم
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، حيث أن هناك الكثري ) املعيارية(أمر آخر مهم ؛ من األفضل دائما اختيار خوارزميات التشفري القياسية 
اليت تقوم باصدار توصياCا و اجراء اختباراCا ) حكومية أو غري حكومية(عاهد و مراكز البحوث من امل

اجلهات اليت  ، ال يتسع اQال هنا لذكر كل هذهتطبيقها عملياً  و اليت ميكن  اة األكثر أمانلتحديد اخلوارزمي
و هو مؤسسة  (NIST)املعهد القومي للمعايري و التكنولوجيا  تصدر معايري التشفري إال أن من أشهرها

اليت تستخدمها احلكومة األمريكية ، خباصة  املعايري ؛ ري و أمن املعلوماتصدر معايري التشفتأمريكية فدرالية 

مثل حسابات البنوك و تفاصيل العمليات التجارية  –يف تأمني املعلومات السرية  وزارة التجارة األمريكية

باالضافة إىل  .، و غري ذلك من اMاالت احليوية اليت Lم اجلميعاملختلفةالتجارية للمؤسسات  االلكرتونية

و هذا أمر  (Implementation)ذلك تقوم هذه املؤسسات و املعاهد باختبار التطبيق العملي للخوارزمية 

مهم جدا، ألنه قد يتم استخدام خوارزمية مشهورة و معتمدة و موثوقة، لكن التنفيذ الربجمي على احلاسوب 

 )NIST(يكون بطريقة غري مناسبة تؤدي حلدوث ثغرة تنتهك أمن املعلومات ، لذلك تقوم مؤسسة قد 

نتائج اختبار جمموعة واسعة من  نييتبل ختصص فيه بعضها ) FIPS-PUB :تسمى( باصدار نشرات دورية

تقوم و  – أو أجهزة تشفري انت برجمياتسواء ك – اليت مت تطويرها من قبل جهات خمتلفة أدوات التشفري

، كما تصدر هذه لتحديد مستوى األمان الذي تقوم بتوفريه باعتمادها بعد اجتيازها االختبارات الالزمة

ح الربوتوكوالت و االجراءات اليت يلزم اتباعها لتحقيق مستوى األمان القياسي ضاملؤسسات معايري تو 

  .املطلوب 

 

 

 :التحقق و التوقيع الرقمي 8.1

 

التحقق من اهلوية ، أي أن هذا :  يستعمل للداللة على أمرين (Authentication)التحقق 

و املوجود اآلن على الطرف اآلخر من قناة  هو فعال الشخص املطلوب" حممد"الشخص الذي يدعي أنه 

 Digital)التوقيع الرقمي  ).علوماتامل(األمر اآلخر هو التحقق من صحة و أصالة الرسالة  ؛ االتصال

Signature)  يستخدم لربط هوية حمددة(Identity) يستخدم  : بعبارة أخرى ؛ مع معلومات حمددة

عند اجراء االتصال عرب  –من الشخص املطلوب  هذه الرسالة املعينة هي صادرة التوقيع الرقمي إلثبات أن

للتعديل بشكل غري شرعي أثناء عدم تعرض الرسالة  و من ناحية أخرى يستخدم للتحقق من ؛ –الشبكة 

 .انتقاهلا عرب الشبكة
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؛ التحقق من اهلوية و من هذا تتضح أمهية التوقيع الرقمي يف حتقيق هدفني من أهم أهداف أمن املعلومات 

 .التحقق من صحة و أصالة املعلومات

لكنها بشكل  –ال يتسع اHال هنا لتفصيلها  –تستخدم التوقيع الرقمي  هناك عدة بروتوكوالت و آليات

يكتب عادة ( فريد ثنائي اليت تقوم بتوليد رقم (Hash functions)عام تقوم باستخدام توابع االختزال 

و ذلك  املراد توقيعها) املعلومات(ذو طول ثابت من الرسالة  ).Hexباستخدام الرتميز الست عشري 

حىت و إن كان التغيري يف قيمة  –الفكرة هنا أن حدوث أي تغيري يف الرسالة   حسب اخلوارزمية املستخدمة ؛

لتايل سنتمكن من معرفة حدوث االختزال رقما خمتلفا عن الرقم األول ، با توابعفستولد  –بت واحد فقط 

أن توابع االختزال هي ذات اجتاه واحد من اجلدير بالذكر . بسبب اختالف الرقمني  بالرسالةريغيأي ت

(One Way Function)  ا غري قابلة للعكس ؛ بعبارة أخرىiالميكن معرفة حمتوى الرسالة : أي أ

 .بتوليده" اهلاش"الرقم الذي قامت دالة االختزال األصلي من 

لتحقق من أن الرسالة مل يتم تعديلها ، اجلزء اآلخر أي اثبات صحة و ا ؛توفر جزءا من احلل " هاش"دوال الـ

  –هوية مصدر الرسالة ، يستخدم فيه خوارزميات خمتلفة من أشهرها خوارزميات التشفري باملفتاح العلين 

حىت و إن كان تشفري الرسالة غري مطلوب بل املطلوب التأكد من صحة  –مثال  )RSA(كخوارزمية 

توكوالت برو .  -أي التحقق من هوية املرسل هلا –و من صحة مصدرها  –أي عدم تعديلها  –الرسالة 

اخلتم الزمين أي كل  و بعض الربوتوكوالت تستخدم( أوال من الرسالة "هاش"بتوليد رقم الـ التوقيع الرقمي تقوم

أي من الرسالة و ختمها  –اهلاش منهما  رقم رسالة يضاف هلا التاريخ و الزمن عند املرسل مث يتم توليد

مث  التشفري غري املتناظرمث يتم تشفري هذا الرقم باستخدام  ،)للتأكد من مزامنة الطرف اآلخر معا –الزمين 

و ارسال التوقيع الرقمي اخلاص �ا  –بغض النظر عن كوiا مشفرة أو ليست كذلك  –يتم ارسال الرسالة 

فري باستخدام معها ؛ على مستلم الرسالة أن يقوم بعملية التأكد من صحة التوقيع عن طريق فك التش

 مث فك تشفري الناتج مرة أخرى باستخدام مفتاح التشفري العلين اخلاصأوال املفتاح السري اخلاص به 

بالشخص املرسل مث يقوم بتوليد رقم اهلاش للرسالة اليت استلمها و يقارنه مع الرقم املرسل له و الذي قام 

اختلف الرقمان فهذا ، أما إذا و صحة مصدرها بفك تشفريه، إذا تطابق الرقمان فهذا يعين صحة الرسالة 

 .التصاللشبكة أو قناة اأثناء عملية نقلها عرب ا الرسالة للتعديل بشكل غري شرعي يعين تعرض
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 :(Pseudorandom) األعداد العشوائية و األعداد شبه العشوائية 9.1

 

و  اليت مت توليدها آليا باستخدام احلاسوب أي(تستخدم األعداد العشوائية أو شبه العشوائية 

يف عملية توليد املفاتيح السرية اليت تستخدم يف عملية التشفري و فك ) يفرتض أن تكون عشوائية ال تتكرر

تعتمد عملية التشفري و  حيثيف خوارزميات التشفري القياسية املختلفة ، يلعب املفتاح دورا مركزيا .  التشفري

أما  ميعفاصيلها علنية و معروفة لدى اجلتحيث أن اخلوارزمية و تأمني املعلومات على املفتاح املستخدم 

العشوائية هنا . عشوائية املطلوبةجيب أن يكون املفتاح بالطول املناسب و ال املفتاح فيجب أن يبقى سريا ؛ و

 على املخرتق ختمني املفتاح جدا أي أن احتمال التكرار جيب أن يكون نادرا جدا ، ملاذا؟ ، حىت يصعب

 .الصحيح

لكن عموما  ) متناظر أو غري متناظر(الطول املناسب خيتلف باختالف اخلوارزمية املستخدمة و نوع التشفري 

ب أن يقوم املخرتق املفاتيح اليت جيكلما كان املفتاح أطول كلما كان أفضل ألن طول املفتاح جيعل عدد 

ال تقنية املعلومات سواء من حيث يف جم –عرب السنوات  –و التنس أن التطور الكبري ( بتجربتها كبريا جدا

 قوة: قانون مور املشهور – العتاد أو من حيث الربجميات جعل عملية البحث أسرع بكثري من السابق

 .)شهرا تقريبا 18احلواسيب تتضاعف مرة كل 

(  256املخرتق إجراء  على ، جيببتا  56بطول ) أو شبه عشوائي ( إذا افرتضنا أن لدينا مفتاح عشوائي 

عملية حبث ضمن جمموعة ) ! 72057594037927936= آليت احلاسبة تقول أن هذا العدد تقريبا 

، هذا سيجعل هذه العملية صعبة جدا و للوصول للمفتاح الصحيحبنفس الطول  (key space)املفاتيح 

إلجياد املفاتيح ة قام بتصميم آلم 1995يف عام  )1(و حتتاج للكثري من الوقت ؛ أحد العلماء مكلفة للغاية

كان ذلك قبل عدة سنوات و الشك   – !هذه اآللة تكلف مليون دوالر) DESخوارزمية (بتا  56بطول 

لذلك يقوم علماء (  !!ساعات فقط 7هذه اآللة ميكنها اجياد املفتاح خالل ؛  –ستكون أرخص كثريا اآلن 

و خوارزميات التشفري  ،تمدة كل عدة سنواتارزميات املعالتشفري و املؤسسات اليت تضع املعايري بتغيري اخلو 

يف التشفري  -أو أعلى  –بتا  256إىل  128القياسية املعتمدة حاليا تستلزم مفاتيح ذات أطوال ما بني 

 .)يف التشفري غري املتناظر  -أو أعلى  – بتا 3072إىل  1024املتناظر و 

هذه الطريقة يف جتربة املفاتيح واحدا بعد آخر تسمى عند حمللي و كاسري الشفرات باسم هجوم القوة 

، (Cryptanalysis) و هي من أشهر طرق حتليل و كسر التشفري،  (Brute Force Attack)العنيفة 

 .الباب السابع Applied Cryptographyالتشفري التطبيقي : Schneierانظر لذلك كتاب  )1(
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ه باستخدام هذه الطريقة و أصبح ذلك إليول و من الواضح أنه كلما كان املفتاح طويال  كلما صعب الوص

 .مكلفا جدا

إىل  40مابني (  رقام تقريبية لتكلفة اجياد مفاتيح متغرية الطولأفيه  خلص جدول بوضع Schneierقام 

و املبلغ  )! يني السننيمابني أجزاء من الثانية إىل مال( الالزم للتوصل هلا، من حيث الوقت  )بتا  128

و ذلك باستخدام هجوم !) من عدة آالف إىل ماليني أو مليارات الدوالرات (هذه العملية الذي ستكلفه 

التطور اهلائل و السريع يف جمال تقنية املعلومات و أجهزة و برجميات أن ، إال أنه أشار إىل القوة العنيفة

أن املعلومة املستفادة إال !.  خاصة مع مرور الزمن – جمرد ختمينات غري مؤكدةعل هذه األرقام جياحلاسوب 

و  اكثر كلفة من حيث الوقت و املال من هذا اجلدول هي أنه كلما كان املفتاح طويال كلما كان اكتشافه

كل هذا   هل تستحق هذه املعلومات املراد كسر تشفريها: لذلك سيسأل من سيقوم بذلك نفسه  ؛ اجلهد

تشفريها أم أن األوان سيكون  كسرالفرتة الالزمة ل املعلومات بعد انقضاء اجلهد ؟ و هل سينفع الوصول هلذه

 .؟ قد فات

مدى جيب أن تبقى هذه املعلومات سرية ؟ ال شك أن االجابة ختتلف من أي إىل : و السؤال الذي يرد هنا 

 –فهناك أسرار املطلوب احملافظة عليها لفرتة قصرية نسبيا  ؛ آلخر –أو جهة  –حالة ألخرى و من شخص 

مثل تفاصيل اسرتاتيجيات العمليات العسكرية يف احلرب القائمة بني دولتني مثال ، و  –ساعات أو أيام 

احملافظة عليها لزمن أطول لعدة سنوات مثل األسرار الدبلوماسية للدولة أو أسرار املنتجات  جيبهناك أسرار 

التجارية للشركات و املؤسسات التجارية و املعلومات الشخصية احلساسة مثل أرقام و و االخرتاعات 

تفاصيل احلسابات البنكية و ما شابه ذلك، و هناك أسرار أخرى جيب إبقاؤها طي الكتمان لفرتات طويلة 

اجلاسوسية و ما مثل أسرار الدول العليا و املعلومات السرية املتعلقة بعامل املخابرات و  –عدة عقود  –جدا 

 .! شا|ها

ريفع من مستوى األمان ؛ إذا ستغيري املفاتيح بشكل دوري أن هناك أمر آخر مهم البد من ذكره هنا، و هو 

فلن تنكشف كل املعلومات السرية و إمنا جزء منها فقط مما سيقلل  -أو سرقته  –مت اكتشاف املفتاح 

، سريفع  أي تستخدم التشفري املتناظر و غري املتناظر معا ، كما أن استخدام أنظمة تشفري هجينة ؛ اخلسائر

 مستوى األمان بشكل أكرب ألنه سيجعل عمل املخرتق شاقا و مكلفا جدا، 
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 :بكةشعبر ال اء المحادثات اآلمنةإلجر  نظام: دراسة الحالة 10.1
 

تطبيق مفاهيم و جوانب علم التشفري املختلفة و توظيفها لتطوير برنامج دردشة ب الباحث سيقوم
تزام بربوتوكوالت و خوارزميات التشفري القياسية لمع االبشكل آمن عرب شبكة االنرتنت ،  إلجراء احملادثات
 .عال من األمان اليت تقدم مستوىً 

 دراسةو حماولة  –سكايب مثال  –شة املشهورة يف البداية يتم تقدمي دراسة خمتصرة حول بعض برامج الدرد
الذي تقدمه و بروتوكوالت و خوارزميات التشفري اليت تستخدمها، مث حتديد املشكلة و مستوى األمان 

 .توصيف احلل املقرتح و حتديد املتطلبات
 )CryptoEngine(باسم  )DLL( للربط الديناميكي مكتبة برجمية و تطوير بتصميم وم الباحثيق مث

  ألي برنامج ؛ تقدم هذه املكتبة خدمات التشفري املتنوعة املهمة تضم بعض خوارزميات التشفري القياسية
مع االلتزام  و سهل الفهم و التطبيق،يقوم باستخدامها ، مع مراعاة أن يتم تصميمها بشكل جيد 

املكتبات الربجمية اليت تقدمها التشفري القياسية احلديثة، على أن تكون هذه املكتبة متوافقة مع خبوارزميات 
بلغة  برجميات متعددة املنصاتو هي أداة مفتوحة املصدر و واسعة االستخدام لتطوير  - )Qt-SDK(أداة 

C++ ا ال تضم مكتبة  ؛tعلى املكتبة للتأكد  على أن يتم اجراء عدة اختبارات ؛ )1(تشفريشاملة للإال أ
  . )2(من مستوى التشفري الذي تقوم بتوفريه و مطابقته للمعايري

يوفر هذا  )زاجل(تصميم و تطوير برنامج دردشة باسم اء من اعداد املكتبة و اختبارها يتم بعد االنته مث
الربنامج ملستخدميه خدمة اجراء احملادثات و تبادل البيانات بشكل آمن و موثوق عرب االنرتنت ؛ حيث 

 .فك تشفري الرسائل و التأكد من صحتها و صحة هوية مرسلها/يستخدم الربنامج املكتبة املذكورة لتشفري
يع املتطلبات و أمهها هو تقدمي مستوى يلي ذلك اجراء جتارب مكثفة على الربنامج للتأكد من حتقيقه جلم

 .عرب الشبكة اجراء احملادثات عال و قياسي من األمان عند

 
 
 
 
 
 

 .على حسب اطالع الباحث –و ذلك حىت تارخيه  )1(

 مكتبة وهي  ++Crypto باسم املصدر مفتوحة أخرى مكتبة على بناء املكتبة تطوير سيتم حيث مزدوج بشكل ذلك من التأكد يتم و )2(

 .كما سيتم اجراء االختبارت الالزمة ،FIPS-140-2االصدارة  انظر ،التشفري القياسية خوارزميات حتقق بأtا NIST معهد من  اعتمادها مت 
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 : ؟ هل يوفر التشفير األمن المطلوب –الخالصة  11.1

 

يبقى  –قدر االمكان  –بعد استعراض خمتلف املواضيع املتعلقة بعلم التشفري بشكل سريع و مبسط 

أركان أمن املعلومات و لكنه  أهم التشفري هو أحد علم .؟ فر التشفري األمن املطلوبهل يو : هذا السؤال 

 ؛ البحث ليس خمصصا للحديث عنهاهذا  إال أن ،ليس الركن الوحيد فهناك عوامل أخرى هلا تأثري كبري

ع  يستطو مل% 100بنسبة   -كما يقول علماء و خرباء التشفري   –بالنسبة للتشفري فليس هناك ضمان 

أن   -بالرغم من ذلك  – ، و لكن ميكن للتشفريحىت اآلن )1(أحد تقدمي إثبات لذلك املستوى من الضمان

بشرط استخدامه بالشكل الصحيح و الشروط املختلفة اليت قام  من األمانو مقبول يقدم مستوى عال 

اخلوارزميات القياسية املوثوقة و تطبيقها  الربوتوكوالت و و باستخدام ؛ العلماء بتقدمي حبوث متنوعة عنها

 .بشكل سليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .آخرين و مينيزيس تأليف Handbook of Applied Cryptography  : كتاب من األول الباب انظر )1(
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 :تمهيد 1.2

 

يف هذا الباب موضوع التحليل و حتديد املتطلبات ، و ذلك بغرض حتديد مشكلة  يتناول الباحث

البحث و مناقشة بعض الدراسات السابقة يف املوضوع بغرض الوصول للحل املقرتح مث حتديد املتطلبات 

الواجب توفرها يف احلل املقرتح مع اجراء دراسات اجلدوى الالزمة و توضيح حاالت االستخدام ؛ و لكن 

بل كل ذلك البد من ذكر بعض خوارزميات التشفري القياسية املهمة و اليت ستمثل حجر الزاوية يف عملية ق

تأمني االتصال و احملادثات و التحقق من صحتها و صحة مصدرها ؛ هذه اخلوارزميات سيأيت ذكرها يف 

 .ة هذا البابهذا الباب و األبواب التالية لذلك كان مناسبا وضع مدخل خمتصر حوهلا يف بداي

 

يف هذا الباب أو يف أي أبواب أخري ضمن  الربجمية اليت سيتم تناوهلابتوضيح أن أمساء املنتجات  احثيرغب الب: تنبيه مهم

 كانوا سواء ملاليكها nا ويقر العالمات هذه حيرتم وفة و مسجلة ملالكيها ، والباحثهذا البحث هي عالمات جتارية معر 

تنظيمية أخرى ؛ و مل يتم ذكرها بالتفصيل بغرض االختصار ال غري ؛ كما أن دراسة و  جهات أي أو أو شركات أفرادا

يف مرحلة  و هو طالب(اجلامعية البحتة بواسطة الباحث  حتليل مستوى األمان هلذه املنتجات يتم ألغراض الدراسة األكادميية

من ذلك انتقاص أو تقليل قيمة هذه املنتجات أو اجلهات املالكة أو  ألي غرض آخر ؛ و ال يقصد الباحثو ليس ) التعلم

 .املشغلة هلا بأي شكل من األشكال

 

 

 :مدخل إلى خوارزميات التشفير القياسية 2.2

 

متناظر و  –تضمن نوعي التشفري ت سيتم استعراض جمموعة من خوارزميات التشفري القياسية بشكل خمتصر،

 .مما يوفر للقارئ مدخال سريعا لفهمها غري متناظر،

 

 ):DES(خوارزمية معيار تشفير البيانات  1.2.2

هذه اخلوارزمية هي أول و أشهر معيار عاملي للتشفري و ما زالت تستخدم بشكل كبري حىت اليوم، 

ألمهيتها و  –باختصار  –و هي و إن كانت غري مستخدمة يف هذا البحث إال أنه سيتم احلديث عنها هنا 

لدورها يف تطوير كثري من اخلوارزميات التالية هلا ؛ حيث أ�ا متثل مدخال لفهم كل خوارزميات التشفري 

 .احلديثة اليت جاءت بعدها
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 :مدخل تاريخي -

و   –) NIST(م بواسطة املعهد القومي للمعايري و التكنولوجيا 1977-76مت اصدار هذه اخلوارزمية يف 
؛ و اعتمادها كمعيار عاملي للتشفري ؛ و منذ ذلك الوقت أصبحت تستخدم ) NBS(كان يسمى حينها بـ

قامت  )Lucifer(هذه اخلوارزمية يف األساس مبنية على خوارزمية تشفري باسم . بشكل واسع حول العامل
بواسطة جمموعة من خربائها يف أوائل سبعينيات القرن املاضي؛ حيث كانت هذه  )IBM(بتطويرها شركة 

 .هي اخلوارزمية املختارة من جمموعة من اخلوارزميات املقرتحة – Luciferأي  –وارزمية اخل
 :ساسها اختيار اخلوارزميةأمن أهم الشروط اليت مت على  -

 .توفري مستوى عاٍل من األمان ·

انظر الفقرة (األمان الذي توفره اخلوارزمية جيب أن يعتمد على املفتاح و ليس على سرية اخلوارزمية  ·
 ).يف الباب السابق 7.1

جيب أن تكون اخلوارزمية قابلة للتنفيذ العملي على األجهزة االلكرتونية بدون تكلفة عالية و تتميز  ·
 .ميكن اختبارها و تصديرها و أن تكون متاحة جلميع املستخدمني بالكفاءة يف االستخدام و

 :وصف مختصر للخوارزمية -
؛ أي )Block Cipher(و هي من نوع تشفري الكتلة  املتناظر،شفري هي خوارزمية للت )DES(خوارزمية 

بتا  64يتم تقسيم النص املراد تشفريه إىل جمموعة من الكتل بطول ثابت ، يف هذه اخلوارزمية كل كتلة بطول 
بتا و البتات الثمانية  56و هو يف الواقع بطول (بتا  64و هو بطول  –، مث يتم تشفري كل كتلة باملفتاح 

و ينتج عن عملية التشفري كتل من النص املشفر كل كتلة )  parityاالضافية تستخدم للتحقق من التماثل
 .و يعتمد األمان بالكامل على املفتاح ؛ بتا يتم ضمها معا لينتج لنا النص املشفر 64بطول 

و ) Substitution(يف كل دورة يتم اجراء عملييت احالل ) Round(دورة  16تضم هذه اخلوارزمية 
املراد تشفريه باستخدام ) الكتلة(على النص ) Transposition / Permutation(  -تقليب –ابدال 
 .مرة على النص املراد تشفريه 16أي يتم تكرار عملييت االحالل و االبدال . املفتاح

يث مفاتيح ح 3و تستخدم فيها  Triple DESمث ظهرات أنواع أخرى من نفس اخلوارزمية من أشهرها 
إال أن من أهم عيو{ا ؛ مرات كل مرة مبفتاح خمتلف، مما يرفع مستوى األمان بشكل كبري  3تكرر العملية 

 .األصلية DESأ�ا بطيئة جدا باملقارنة مع خوارزمية 
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 ):AES(خوارزمية معيار التشفير المتقدم  2.2.2

 :مدخل تاريخي -

؛  DESكبديل خلوارزمية   NISTم بواسطة معهد 2001مت اعتماد و نشر هذه اخلوارزمية يف عام 

و ذلك لظهور قصور يف مستوى األمان الذي تقدمه اخلوارزمية السابقة نسبة للتطور الكبري يف جمال تقنية 

متكنت . خاصة جمال احلوسبة املتوازية أو املوزعة )حتليل و كسر الشفراتو تقنيات (املعلومات و احلاسوب 

من كسر نص مشفر  –م يف أحد املؤمترات العلمية 1999يف العام  –مؤسسة تعمل يف أمن املعلومات 

انظر الباب السابق فقرة  –أي متكنت من الوصول للمفتاح عن طريق هجوم القوة العنيفة (  DESخبوارزمية 

يف ساعات قليلة باستخدام احلوسبة املتوازية و السرعة الكبرية اليت توفرها ) و بالتايل فك التشفري  - 9.1

 .املعاجلات احلديثة

عن منافسة الختيار خوارزمية جديدة أكثر أمانا  – NISTبواسطة معهد  –م مت االعالن 1997يف عام 

من سابقتها ، مت حبيث تدعم استخدام مفاتيح متغرية الطول و تقدم مستوى أكثر أمانا مع سرعة أعلى 

و مت  )Rijndael(م مت اختيار خوارزمية امسها 2000م مث يف عام 1999خوارزميات يف  5اختيار أفضل 

 .AESم كمعيار عاملي معتمد للتشفري باسم 2001اعتمادها يف العام 

 : وصف مختصر للخوارزمية -

الكتلة ، حيث يتم تقسيم النص املراد هذه اخلوارزمية أيضا من نوع التشفري املتناظر و تستخدم تشفري 

و يتم التشفري باستخدام مفتاح متغري ) بايتا 16أي (بتا  128تشفريه إىل جمموعة من الكتل طول كل كتلة 

 32أو  24أو  16أي (بتا  256أو  192أو  128الطول ؛ حيث ميكن أن يتم استخدام مفتاح بطول 

 ).بايتا

 14أو  12أو  10( يعتمد على طول املفتاح ) Rounds(الدورات تستخدم هذه اخلوارزمية عددا من 

إال أن دورا}ا أكثر تعقيدا من دورات خوارزمية ) بتا  256أو  192أو  128دورة إذا كان املفتاح بطول 

DES  تضم داخلها أربع عمليات ) ما عدا األخرية(؛ حيث أن كل دورة ) مما جيعلها أكثر أمانا منها(بكثري

و عملية احالل مبنية على عملية حسابية باستخدام نظرية ا�ال  –التقليب  –االحالل و االبدال : خمتلفة 

و كل ذلك باستخدام املفتاح الذي يتم توليد مفاتيح فرعية  )XOR(و عملية  )Finite Field(احملدود 

يوضح الشكل العام للخوارزمية ؛ حيث يتم وضع كل  ) 2.1( الشكل. فرعي لكل دورة منه ؛ أي مفتاح

بايتا حبيث حتوي اخللية الواحدة يف  16أي  X 4 4كتلة من النص املراد تشفريه على شكل مصفوفة 

؛ هذه احلالة متر من دورة ألخرى إلجراء  Stateاملصفوفة على بايت واحد، و تسمى هذه املصفوفة باحلالة 
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و يتم فك التشفري . عليها باستخدام املفتاح الفرعي اخلاص بكل دورة -ة آنفا املذكور  -العمليات األربع 

 .بطريقة عكسية باستخدام نفس املفتاح

 

 

 
 .William Stallings, Cryptography and Network Security: املصدر

 

من أهم مميزات هذه اخلوارزمية أNا تقبل مفاتيح خمتلفة الطول و هذه املفاتيح أطول من مفتاح خوارزمية 

DES ا توفر مستوى أعلى من األمان و توفر سرعة عالية يف التشفريN؛ كما أ. 

 AESالشكل العام خلوارزمية  : )2.1( شكل
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 : )غير المتناظر(بالمفتاح العلني  للتشفير) RSA(خوارزمية  3.2.2

 :مدخل تاريخي -

انظر ( –التشفري باملفتاح العلين  –هي أشهر خوارزميات التشفري غري املتناظر  RSAخوارزمية 

 – قميو أكثرها استخداما حيث تستخدم يف التشفري و يف التوقيع الر ) و ما يليها 5.1الباب السابق فقرة 

ماء م مت اخرتاع و تطوير هذه اخلوارزمية على يد ثالثة من العل1978 -77؛ يف  -و هذا هو األغلب 

)Rivest, Shamir and Adleman ( يف معهدMIT ؛ و مت تسميتها باحلروف األوىل من يف أمريكا

 .أمسائهم

هذه اخلوارزمية من أفضل خوارزميات التشفري باملفتاح العلين حيث تتميز بسهولة الفهم و سهولة التطبيق 

و مت اختبارها و التأكد منها لفرتة طويلة بواسطة الكثري من اخلرباء و من حمللي و كاسري ) برجميا و عتاديا(

 تبادل مفاتيح اجللسات املستخدمة يف الشفرات ؛ و تستخدم بشكل واسع يف اصدار التواقيع الرقمية و يف

كما مت اعتمادها كأحد خوارزميات التوقيع الرقمي املعيارية . تأمني االتصال و تبادل املعلومات عرب الشبكة

بتا  3072بطول  -انظر التايل عنه  – nعلى أن يكون العدد ( NISTم بواسطة مؤسسة 2009يف عام 

 .واسع منذ فرتة طويلة قبل ذلك و إىل اآلن، إال أ{ا تستخدم بشكل ) على األقل

 :وصف مختصر للخوارزمية -

لألعداد الصحيحة غري ) prime factors(تقوم هذه اخلوارزمية على أساس صعوبة اجياد العوامل األولية 

الضخمة جدا، و هي معضلة رياضية قدمية و مشهورة ؛ افرتض أن ) nonprime numbers(األولية 

ضخمني مبعىن كل واحد منهما قد يبلغ طوله ( qو  pلدينا عددين أوليني ضخمني و ذوا طول واحد مها 

و هو رقم ضخم جدا و طويل جدا ؛ من  n= و أن حاصل ضر�ما ) خانة أو أطول 200أو  100

اللذان استخدما  qو  pالعددين األوليني ) أي حسابيا(أن تقوم مبعرفة  فقط nالصعب جدا إذا عرفت قيمة 

ميثالن املفتاح  nو هو مع الرقم  eيتم توليد رقم أويل آخر يسمى . يف توليد هذا الرقم الصحيح الضخم

و باستخدام خوارزمية اقليدس املمتدة الجياد القاسم املشرتك األعظم ( dالعلين ؛ كما يتم توليد رقم آخر 

d = e([و هو املفتاح اخلاص ) هي خوارزمية مشهورة
-1

 mod ((p - 1)(q - 1) [ ؛ و بالطبع جيب ابقاؤه

 .أو ابقاؤمها سريني -لعدم احلاجة هلما بعد توليد املفاتيح  -جيب تدمريها   qو  pسريا ؛ األرقام األولية 

 n=3337؛ حاصل ضر�ما  q=71؛ و  p=47؛ نأخذ العددين األوليني  )1(للتمثيل لذلك مبثال مبسط

؛ و بالتايل  e  =79الرقم  ؛ 3220= ، فإن حاصل ضر�ما q-1 = (70(و  46) = p-1(؛ إذا كان 

d=79[سيتم توليده باستخدام خوارزمية اقليدس املمتدة  dفالرقم 
-1

 mod 3220 = [1019 ؛ الناتج :

 .الباب التاسع عشر Applied Cryptographyالتشفري التطبيقي : Schneierكتاب   انظر )1(
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، للتشفري  d=1019هو ) السري(و املفتاح اخلاص ) n=3337و  e=79(املفتاح العلين هو الزوج 

c=m[تستخدم املعادلة 
e
 mod n [ حيث أنm  ترمز للنص املراد تشفريه وc  ترمز للناتج أي النص

m=c]املشفر؛ أما فك التشفري فيتم عن طريق املعادلة 
d
 mod n]  

 :يوضح الشكل العام الستخدام هذه اخلوارزمية من خالل اخلطوات التالية )2.2( الشكل رقم

 ).أي املرسل له(و ذلك بواسطة املستلم للرسالة  – eو  q و  pتوليد األرقام األولية العشوائية  -1

 .و نشره) n و e(توليد املفتاح العلين  -2

 .و يقوم بذلك مرسل الرسالة –حتويل النص املراد تشفريه لسلسلة من األرقام الصحيحة  -3

 .تقسيم هذه السلسلة إىل كتل من األرقام ذات طول ثابت -4

 .تشفري هذه الكتل باستخدام املفتاح العلين اخلاص باملستلم و ارساهلا له -5

 

 
 .Menezes, et Al, Handbook of Applied Cryptography: املصدر

 RSAاستخدام خوارزمية ) : 2.2(شكل 
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 )موقع فيسبوك(منوذج لشهادة رقمية :  )2.3(شكل 

 

 .بالطبع nو حيتفظ به املستلم سريا، كما أنه حيتفظ بالرقم  dاملفتاح اخلاص  -6

 .فك تشفري الرسالة بواسطة املستلم باستخدام مفتاحه اخلاص -7

أMا تستخدم مفاتيح طويلة جدا  –و خوارزميات التشفري غري املتناظر عموما  –أهم عيوب هذه اخلوارزمية 

مما جيعل عملية التشفري تستغرق وقتا طويال خاصة حبسب طول البيانات ؛ باالضافة إىل أMا قد تكون أكثر 

أمانا عند تشفري نصوص طوهلا أقل من طول املفتاح العلين ؛ لذلك تستخدم اخلوارزمية يف تشفري مفاتيح 

 .كذلك يف تطبيقات التوقيع الرقمي و الشهادات الرقمية املتنوعةاجللسات لتبادهلا بشكل آمن و تستخدم  

 

  :)Digital Certificate(الشهادات الرقمية  -

 ؛ الشكل) TTPأي طرف ثالث موثوق (يتم اصدارها بواسطة شركات متخصصة و معروفة 

الثبات أن هذا  ESETيوضح منوذجا لشهادة رقمية ملوقع فيسبوك ؛ مت اصدارها بواسطة شركة ) 2.3(

املفتاح العلين هو ملك لفيسبوك و يالحظ أيضا أن هناك تاريخ اصدار و تاريخ انتهاء للشهادة باالضافة 

 .للمفتاح العلين لفيسبوك و الكثري من التفاصيل األخرى املهمة
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الفالين ؛ أي يتم ربط ) أو اجلهة(هو مفتاح الشخص  –الفالين  –تثبت الشهادة الرقمية أن املفتاح العلين 

مع مفتاحه العلين ؛ و ذلك بغرض محاية املستخدم من انتحال ) اخل –عنوانه  –امسه (بيانات مالك املفتاح 

؛ أي قد يدعي القرصان أن مفتاحه العلين هو مفتاح ) القرصان(الشخصية الذي قد يقوم به املخرتق 

بدال عن مفتاح الشخص  -شخص آخر أنت تريد ارسال رسالة آمنة له و بالتايل تستخدم مفتاح القرصان 

ري الرسالة مما ميكن املخرتق من االطالع بكل سهولة على حمتوى الرسالة عن طريق فك يف تشف -املقصود 

انظر  -!تشفريها مبفتاحه اخلاص ؛ مث يعيد تشفريها و يرسلها إىل وجهتها النهائية حىت ال يكتشفه أحد

-Man-In-The(qجوم رجل يف املنتصف ) االخرتاق(؛ و يسمى هذا النوع من اهلجوم ) 2.4( شكل

Middle Attack . ( كذلك للشهادات الرقمية وظيفة مهمة جدا يف التحقق من صحة موقع الويب

موقع لتقدمي اخلدمات  –الذي تستخدمه حيث أن القرصان بإمكانه تصميم موقع مطابق للموقع املستهدف 

ح و يقوم و يعطيه امسا شديد الشبه به حىت خيدع املستخدم فيعتقد أنه املوقع الصحي –املصرفية مثال 

بادخال بيانات سرية مثل رقم احلساب املصريف و االسم و كلمة السر مما ميكن املخرتق من استخدام هذه 

البيانات بشكل غري قانوين مما قد يلحق الضرر الكبري بصاحبها؛ لذلك يقوم أصحاب املوقع بوضع شهادة 

 .التحقق من أنه هو املوقع األصليحىت ميكن ) سريفرا�ا(رقمية صادرة من مصدر معتمد على ملقما�ا 

 

 
 .Menezes, et Al, Handbook of Applied Cryptography: املصدر

 قيام املخرتق بانتحال شخصية املرسل له :) 2.4(شكل 
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 ):SHA2(اآلمن االصدارة الثانية " الهاش"خوارزمية االختزال  4.2.2

هلا دور مهم يف التحقق من صحة املعلومات، أي سالمتها من التعديل أثناء " اهلاش"دوال االختزال 

؛ و حىت تكون آمنة البد   –أو بعد حفظها على القرص  –) كما مر يف الباب األول(نقلها عرب الشبكة 

األصلية من رقم اهلاش أي ال ميكن معرفة البيانات ) One Way Function(أن تكون غري قابلة للعكس 

 .الفريد الذي قامت اخلوارزمية بتوليده

هناك الكثري من اخلوارزميات املستخدمة و اليت ال توفر مجيعها املستوى املطلوب من األمان ؛ لذلك مت 

و مسيت خبوارزمية  NSAبالتعاون مع وكالة األمن القومي  NISTتطوير هذه اخلوارزمية بواسطة معهد 

م الستخدامها كمعيار فيدرايل يف عملية التحقق من صحة 1993و ذلك يف العام  SHAن االختزال اآلم

م و 1995املعلومات ؛ مث مت اكتشاف قصور يف اخلوارزمية فتم تطوير اصدارة أخرى أكثر أمانا يف العام 

مية بتا ؛ مت بناء هذه اخلوارزمية بناء على خوارز  160و تقوم بتوليد رقم هاش بطول   SHA-1مسيت 

 .MITيف معهد  Rivestمت تطويرها بواسطة  MD4أخرى امسها 

و ميكنها توليد أرقام متغرية  SHA2م مت اصدار نسخة جديدة من اخلوارزمية و مسيت 2002يف العام 

؛ و مت  SHA512و  SHA384و  SHA256بتا و تعرف أيضا بـ  512أو  384أو  256الطول، 

م مت اعتبار خوارزمية 2010و يف عام " اهلاش"د لالختزال م كمعيار جدي2005اعتمادها يف العام 

SHA1  ا حتتاج فقط لـvو ليس  –عملية حسابية لكسرها   269غري معيارية الكتشاف فريق من الباحثني أ

و هو ما اعترب غري آمن مع التطور الكبري يف سرعة و أداء احلواسيب ، و  -كما كان االعتقاد سائدا ،   280

 .ألvا أكثر أمانا منها بكثري SHA2بالتايل البد من استخدام 

م مت االعالن عن منافسة الختيار خوارزمية معيارية جديدة ؛ فازت يف املنافسة 2012مث الحقا يف العام 

 .كمعيار جديد لالختزال  SHA3م و مسيت باسم 2012يف ديسمرب ) Keccak(خوارزمية 

 

استخدامها يف تأمني كلمات السر  –باالضافة إىل ما سبق  –من أهم استخدامات دوال اهلاش 

املخزنة على قواعد البيانات ؛ حيث ال يتم حفظ كلمة السر األصلية مباشرة داخل قاعدة البيانات ألنه 

؛ بل يتم استخدام ) أو حىت عن طريق مدير النظام أو غريه(ميكن كشفها عن طريق مستخدمني آخرين 

السر و خيزن رقم اهلاش بدال عن كلمة السر األصلية ؛ خوارزمية االختزال يف توليد رقم هاش من كلمة 

عندما يتم ادخال كلمة . بالتايل حىت و لو مت كشف رقم اهلاش ال ميكن معرفة كلمة السر األصلية من خالله

، إذا تطابقا كانت كلمة السر اليت أدخلها املستخدم هي اهلاش و مقارنته مع اهلاش املخزنالسر يتم توليد 
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ه أي أكثر طوال و أكثر يحة و إال فال ؛ و لكن جيب احلرص على اختيار كلمات سر آمنالكلمة الصح

حيث أن املخرتق بامكانه استخدام هجوم ) تضم حروف و رموز و أرقام و ليس هلا معىن حمدد(عشوائية 

يف هذا اهلجوم يقوم املخرتق بتجربة كلمات سر خمزنة عنده يف قاموس ) Dictionary Attack(يسمى 

يضم آالف الكلمات و التعابري املتدولة ؛ حيث يقوم بتوليد اهلاش من كلمة السر املأخوذة من القاموس و 

مقارنتها باهلاش املخزن على قاعدة البيانات ؛ إذا تطابقا فهذا يعين انكشاف كلمة السر ؛ إذا كانت كلمة 

 .كشفها _ذه الطريقةالسر طويلة و عشوائية و ال تضم كلمات مألوفة فلن يستطيع املخرتق  

استخدامها يف توليد مفاتيح التشفري عن طريق " اهلاش"كذلك من االستخدامات املهمة لدوال االختزال 

هذه املولدات يتم ) Pseudo Random Number Generator(مولدات لألرقام شبه العشوائية 

 .توفريها من خالل نظام التشغيل أو من خالل برنامج منفصل

 

 

 :السابقة الدراسات  3.2

 

 . ?How safe is instant messaging: عنوان الدراسة -

 .م9/6/2008: تاريخ الدراسة -

و نشرت يف موقع  Declan McCullagh الكاتب و الصحفي : اجلهة اليت قامت باجراء الدراسة -

CNET.COM
)1(

. 

  

حول مستوى السرية و األمان الذي توفره دراسة مثرية لالهتمام، أعدها الكاتب املذكور أعاله 

؛ قام الصحفي املذكور باعداد جمموعة من األسئلة املهمة املتعلقة  (IM)جمموعة من برامج الرتاسل الفوري 

؛ هذه  املنتجة و املشغلة هلذه الربامج و ارساهلا إىل الشركات -أي استبيان حول املوضوع  –باملوضوع 

 :كما يلي   –بتصرف يسري  –األسئلة 

هل تستخدمون  -هل تستخدمون التشفري من أجل التحقق عندما يقوم املستخدم بتسجيل الدخول؟  - 

قنية تشفري غري قياسية و إذا كان كذلك فما هي التقنية هل تستخدمون ت -التشفري عند تبادل الرسائل؟ 

لعمليات تسجيل الدخول  –السريفر  –على امللقم ) أرشيف(هل  تقومون حبفظ سجالت   -املستخدمة؟ 

هل تلقيتم أي  -و حملتوى الرسائل اليت يتبادهلا املستخدمون؟، و لكم من الزمن يتم حفظ هذه السجالت؟ 

)1( http://news.cnet.com/8301-13578_3-9962106-38.html 
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بكشف معلومات عن حسابات املستخدمني؟  –أو من أي جهة قانونية أخرى  –أمر قضائي من احملكمة 

هل تلقيتم أي أمر قضائي  –، و كم عدد املرات اليت مت فيها ذلك؟ ) و ما شابه IPأي مثل االسم و رقم (

 live)باجراء عملية اسرتاق للسمع أو تنصت مباشر  –أو من أي جهة قانونية أخرى  –من احملكمة 

)ion or wiretapintercept  للمحادثات؟ ، أي أن حمتوى االتصاالت بني املستخدمني يتم متريره

 . مباشرة للجهة القانونية

قام الكاتب بارسال هذا االستبيان Xموعة كبرية من الشركات املعروفة و اليت تقدم خدمة الرتاسل الفوري ، 

  ).2.1(كما يف اجلدول   مث قام بعرض و تلخيص النتائج

رض كل التفاصيل لذلك قام الكاتب بعرض األسئلة و األجوبة هلذه الشركات ؛ واليتسع اXال هنا لعكما 

لتلخيص ما توصل له الكاتب مث مناقشة ) الربجميات(باختيار ثالثة من أشهر هذه املنتجات  قام الباحث

 .نتائجه و التعليق عليها

 

م و مبا أن جمال تقنية املعلومات 2008اجراؤها يف العام من اجلدير بالذكر هنا أن هذه الدراسة املذكورة مت 

و ال شك أن  –نسبيا  –و احلاسوب هو أسرع اXاالت تطورا ، لذلك قد تكون هذه البيانات قدمية 

يف اجراء  –و حسب االمكانات املتاحة  – قد تغري اآلن، لذلك يرغب الباحث -على األقل  –بعضها 

مستوى األمان و السرية yا ؛ أي هل يستخدم  نتجات و ذلك لتحديداخلاصة على هذه امل اختباراته

خوارزميات و بروتوكوالت التشفري لتأمني االتصاالت و احملادثات؟ و إذا كان كذلك ؛ ) أو املوقع(الربنامج 

؟ و ما هي أوجه القصور يف هذه )قياسية(فما هي هذه اخلوارزميات اليت يستخدمها و هل هي معيارية 

يف  –بقدر االمكان  –االجابة على هذه األسئلة  سرية و األمان؟ ، سيحاول الباحثج من حيث الالربام

 .السطور التالية،  و ذلك بعد تلخيص أهم ما جاء يف هذه الدراسة

و  Facebook Chatهذه املنتجات الثالث املشار اليها أعاله هي خدمة الدردشة على موقع الفيسبوك 

 –؛ حيث أن هذه الربامج  Yahoo Messengerو برنامج ياهوو ماسنجر  Skypeبرنامج سكايب 

 .من أشهرها و أكثرها استخداما  – على حد علم الباحث
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 .يوضح نتائج استبيان مقدم 4موعة من شركات برامج التواصل االجتماعي )2.1( جدول

 

Secure 

logging-in 

Secure 

conversations 

Logs kept 

of user 

logins 

Logs kept of 

message content 
For how long 

Government 

wiretapping 

AOL AIM Yes Yes Yes No Won't say Won't say 

AOL ICQ Yes No Yes No Won't say Won't say 

Facebook 

Chat[1] 
No No 

Refused to 

answer 

Refused to 

answer[2] 

Refused to 

answer 

Refused to 

answer 

Google Talk Yes Yes[3] Yes No[4] Four weeks Won't say 

IBM Lotus 

Sametime 
Yes Yes Yes Configurable Configurable N/A 

Microsoft's 

Windows Live 

Messenger 

Yes No[5] No No N/A Won't say 

Skype Yes Yes Yes No "A short time" 
Cannot comply 

with wiretaps[6] 

Yahoo 

Messenger 
Yes No Yes No 

As long as 

"necessary" 
Won't say 

[1] Over the course of a week, Facebook refused to reply to questions.  

[2] Facebook has said both that chat history "is not logged permanently" and that it is archived for 90 days.  

[3] Encryption is on by default for the downloadable client, off by default for the Web, and not supported 

with the Google Talk Gadget.  

[4] Configurable: users can choose to log conversations in their Gmail chat archives if they wish.  

[5] Conversations are unencrypted, but files exchanged via Windows Live Messenger are encrypted.  

[6] Skype was the only IM Company that said it could not perform a live interception if presented with a 

wiretap request: "Because of Skype's peer-to-peer architecture and encryption techniques, Skype would not 

be able to comply with such a request." 

  

 :خدمة الدردشة على موقع الفيسبوك: أوال ·

أن الشركة أبلغته برسالة بريد الكرتوين مقتضبة أ6ا ترفض اإلجابة على  –املشار إليه أعاله  –أفاد الكاتب 

اجلدير بالذكر هنا أن الكاتب أشار إىل أن خدمة الدردشة على الفيسبوك هي األسوأ من !!. األسئلة املذكورة

 .-احلال و ذلك حىت تارخيه بطبيعة  - حيث السرية و األمان مقارنة ببقية املنتجات اليت تقدم هذه اخلدمة

 

 :برنامج سكايب: ثانيا ·

 .هل تستخدمون التشفري من أجل التحقق عندما يقوم املستخدم بتسجيل الدخول؟ -  

 .نعم: االجابة

 .هل تستخدمون التشفري عند تبادل الرسائل؟ -
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و بالتايل ال ميكن تعقب أو  (peer-to-peer)معمارية سكايب تقوم على منوذج الند للند . نعم: االجابة

TLSالتنصت على احملتوى أثناء النقل على الشبكة، باختصار تستخدم سكايب 
حلماية حمتوى الرسائل ) 1(

 .من التنصت و اسرتاق السمع

 .هل تستخدمون تقنية تشفري غري قياسية و إذا كان كذلك فما هي التقنية املستخدمة؟ -

بتا ؛ و يتم التحقق باستخدام  AES - 256ا قويا باستخدام ال ؛ تستخدم سكايب تشفري : االجابة

PKIالتشفري باملفتاح العلين 
)2(. 

لعمليات تسجيل الدخول و حملتوى  –السريفر  –على امللقم ) أرشيف(هل  تقومون حبفظ سجالت   -

 .الرسائل اليت يتبادهلا املستخدمون؟ و لكم من الزمن يتم حفظ هذه السجالت؟

مبا أن امللقمات تستخدم لتقدمي بعض املنتجات مثل . يتم أرشفة أو تسجيل حمتوى الرسائلال :  االجابة

SkypeOut  فيتم تسجيل بعض معلومات االتصال مثل اسم املستخدم و رقمIP و ذلك لفرتة قصرية. 

بكشف معلومات عن  –أو من أي جهة قانونية أخرى  –هل تلقيتم أي أمر قضائي من احملكمة  -

 .حسابات املستخدمني، و كم عدد املرات اليت مت فيها ذلك ؟

كم عدد املرات اليت . ( حنن نتعاون مع الوكاالت القانونية يف احلدود املمكنة قانونيا و تقنيا . نعم: االجابة

 .هذه معلومات سرية): مت فيها ذلك

باجراء عملية اسرتاق للسمع  –هة قانونية أخرى أو من أي ج –هل تلقيتم أي أمر قضائي من احملكمة  –

للمحادثات ، أي أن حمتوى االتصاالت بني  )live interception or wiretap(أو تنصت مباشر 

 .املستخدمني يتم متريره مباشرة للجهة القانونية ؟

باجراء عملية اسرتاق  –أو من أي جهة قانونية أخرى  –حنن مل نتلقى أي أمر قضائي من احملكمة : االجابة

سكايب ، و عموما لن تستطيع سكايب تنفيذ  –إىل  –للسمع أو تنصت مباشر على اتصاالت سكايب 

 .ذلك نظرا ملعمارية سكايب القائمة على منوذج الند للند و نظرا لتقنيات التشفري املستخدمة

 

 :برنامج ياهوو ماسنجر: ثالثا ·

 .عندما يقوم املستخدم بتسجيل الدخول؟هل تستخدمون التشفري من أجل التحقق  -

SSLعند استخدام املاسنجر على الويب أو على الربنامج الذي يتم حتميله ، نستخدم : االجابة
حلماية   )3(

 . كلمة السر اخلاصة باملستخدم عند تسجيل الدخول

 .تبادل الرسائل؟هل تستخدمون التشفري عند  -

 .ت بأمان على انرتنت على مستوى طبقة النقلو هو حاليا االصدار املعياري لتبادل البيانا Transport Layer Securityبروتوكول  )1(

)2( Public Key Infrastructure جمموعة القواعد و السياسات و الربجميات املستخدمة يف ادارة الشهادات الرقمية. 

 .إال أن األخري هو األحدث TLSو هو أيضا بروتوكول معياري مثل  Secure Socket Layerبروتوكول  )3(
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 .ال يستخدم ياهوو ماسنجر التشفري عند تبادل الرسائل: االجابة

 .هل تستخدمون تقنية تشفري غري قياسية و إذا كان كذلك فما هي التقنية املستخدمة؟ -

املعياري عند تسجيل الدخول كما هو مذكور  SSLال نستخدم تقنية تشفري غري قياسية؛ نستخدم : االجابة

 .يف اجابة السؤال األول

لعمليات تسجيل الدخول و حملتوى  –السريفر  –على امللقم ) أرشيف(هل  تقومون حبفظ سجالت   -

 .الرسائل اليت يتبادهلا املستخدمون؟ و لكم من الزمن يتم حفظ هذه السجالت؟

إذا أراد ذلك، يف ) أي ابقاء سجل للرسائل(ياهوو ماسنجر يتيح للمستخدم اختيار هذه اخلاصية :  االجابة

حالة ماسنجر على الويب يتم ابقاء السجالت على ملقم ياهوو، أما بالنسبة للنسخة اليت يتم حتميلها من 

 . املاسنجر يتم حفظ السجل على جهاز املستخدم

بكشف معلومات عن  –أو من أي جهة قانونية أخرى  –ئي من احملكمة هل تلقيتم أي أمر قضا -

 .حسابات املستخدمني، و كم عدد املرات اليت مت فيها ذلك ؟

 .ياهوو تستجيب للطلبات القانونية مبا يسمح به القانون: االجابة

سرتاق للسمع باجراء عملية ا –أو من أي جهة قانونية أخرى  –هل تلقيتم أي أمر قضائي من احملكمة  –

، أي أن حمتوى االتصاالت بني للمحادثات )live interception or wiretap(أو تنصت مباشر 

 .املستخدمني يتم متريرها مباشرة للجهة القانونية ؟

ياهوو ال تناقش تفاصيل األوامر القانونية ، ياهوو تستجيب للطلبات القانونية مبا يسمح به : االجابة

 .القانون

 

n يف الربامج الثالث املذكورة  –و نوع التشفري املستخدم  –ديد مستوى السرية و األمان حماولة حت

 :)و ذلك حىت تاريخ كتابة هذا البحث( أعاله و حتديد أوجه القصور Tا

 :فيسبوك موقع  -

،  -كروم من قوقل   يستخدم الباحث متصفح –يستخدم موقع الفيسبوك التشفري عند تسجيل الدخول 

يتبني أن املوقع ميتلك شهادة   أدناه ؛ من معلومات الشهادة الرقمية املرفقة مع املوقع) 2.5(انظر الشكل 

؛ و  SSL 3.0، و يتم تأمني االتصال باستخدام بروتوكول ESET SSL Filter CA رقمية موقعة من

 RSAللتحقق من صحة الرسالة ؛ و خوارزمية  SHA1؛ و  RC4_128يتم التشفري باستخدام خوارزمية 
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كما متت   - TLSاملعيار احليايل هو  -ليست هي األحدث SSLلتبادل املفاتيح، و من الواضح أن تقنية 

 .)2.5(االشارة لذلك يف الشكل 

عدادات األمان ابعد ذلك يتم تصفح املوقع و اجراء احملادثات بدون تشفري ، إال أنه ميكن للمستخدم تغيري 

خوارزميات التشفري املذكورة أعاله ؛ و يبدو أن هذه االضافة مل لديه لتصفح املوقع بشكل آمن باستخدام 

و يبقى السؤال عن مدى األمان عند . تكن متوفرة عندما قام الكاتب املذكور باعداد تقريره حول املوضوع

املالحظ أن  –) النقال اهلاتف(تصفح و اجراء احملادثات عرب موقع الفيسبوك باستخدام أجهزة املوبايل 

من املنتجات اليت تستخدم التشفري لتأمني االتصال و احملادثات باستخدام احلاسوب ال توفر ذلك الكثري 

جيال اجلديدة يف عند تقدمي اخلدمة بواسطة املوبايل و لكن رمبا يتغري هذا اآلن نسبة للتطور الكبري يف األ

 .أجهزة املوبايل
 

 عن الشهادة الرقمية ملوقع فيسبوك عند تسجيل الدخول باستخدام متصفح كروم تقرير )2.5( شكل

 
 

 :ميكن تلخيص أهم نقاط القصور يف مستوى األمان الذي تقدمه فيسبوك فيما يلي

ليست هي األحدث  –و إن كانت جيدة  –تقنية التشفري املستخدمة عند تسجيل الدخول  .1

 ).األفضل(

أي (بشكل افرتاضي ) و اجراء الدردشة(التشفري عند استخدام املوقع ال يتم استخدام تقنيات  .2

؛ و ال يتم ذلك إال إذا قام املستخدم بتغيري االعدادات على حسابه لتنشيط ) تلقائي بدون طلب املستخدم
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وجه القصور هنا أن بعض املستخدمني قد الينتبه لذلك مع حاجته إلجراء . خدمة التصفح اآلمن للموقع

 .ات بشكل آمن مما ميثل Dديدا ملستوى األماناحملادث

 –على امللقم اخلاص Xا لفرتة طويلة ) أي احملاثات النصية(تقوم فيسبوك حبفظ سجل للمحادثات  .3

: و جه القصور هنا من ناحيتني ؛ األوىل –الشخصية عند استخدام املوقع  عدة أشهر حسب جتربة الباحث

تايل يتم كشفها ؛ و حنن ال نعلم هل حتفظ بشكل آمن و حممي أم هذه السجالت قد تتعرض للقرصنة و بال

ميكن كشف هذه السجالت إذا مت تقدمي طلب قانوين من اجلهات القانونية األمريكية : الناحية األخرى. ال

بذلك مما سيلزم فيسبوك بكشفها و هي معلومات خاصة قد ال يرغب صاحبها يف   –أو غري األمريكية  –

 .ت األسبابكشفها مهما كان

أو اجراء  –النقطة األخرية متعلقة بالنقطة السابقة ؛ هل فيسبوك ملزمة بكشف مفاتيح التشفري  .4

أو  NSAإذا طلبت ذلك جهة قانونية ملزمة مثل وكالة األمن القومي  –عملية تنصت و اسرتاق للسمع 

 .غريها من الوكاالت احلكومية األمريكية؟

 

 :موقع ياهوو -

) 2.6(انظر شكل  –عند تسجيل الدخول على الربيد االلكرتوين يتم استخدام التشفري لتأمني االتصال 

لتأمني االتصال ؛ و يتم التشفري باستخدام خوارزمية  TLS 1.0أدناه، حيث يتم استخدام 

CAMELLIA_256_CBC  و التحقق من صحة الرسائل باستخدامSHA1   و يتم استخدام

 DigiCertبادل املفاتيح ، و ذلك كما هو موضح من الشهادة الرقمية املوقعة بواسطة لت RSAخوارزمية 

High Assurance CA-3 . كما يوفر املوقع خيار استخدامSSL  لتأمني تصفح املوقع و ينطبق على

 .هذا اخليار نفس ما ذكرناه آنفا عند الكالم على موقع الفيسبوك
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 .تسجيل الدخوليوضح تقريرا عن الشهادة الرقمية ملوقع ياهوو عند ) 2.6(شكل رقم 

 
 :برنامج سكايب  -

املعيارية مع مفتاح  AESحيث يتم استخدام خوارزمية  -كما يبدو   -برنامج سكايب هو األكثر أمانا 

و هو  –) حسب ما ذكرته سكايب(بتا عند تبادل الرسائل  256 بتا لتسجيل الدخول و 128بطول 

أدناه الذي يوضح تفاصيل مستوى األمان عند ) 2.7(انظر الشكل  –أطول مفتاح تسمح به اخلوارزمية 

 .تسجيل الدخول اآلمن ملوقع سكايب

 

األمريكية  –تلزم مجيع الشركات ) مثال NSAو كالة األمن القومي (لكن املشكلة أن احلكومة األمريكية 

مبا فيها الشركات اليت تقدم خدمات احملادثة و تبادل امللفات  –اليت تقدم خدمات االتصاالت   -بالطبع 

تلزمها بتمكينها من االطالع على حمتوى هذه االتصاالت يف حالة كانت جترى بواسطة  –عرب انرتنت 

 –ينفع إدعاء سكايب أن هذا  مصنفة بأsا rدد األمن القومي األمريكي ؛ و ال –أو جهة  –شخص 

 IPال ميكن تطبيقه ، حيث ميكن بسهولة أن تقوم سكايب باعطاء مفاتيح التشفري و عناوين  –عمليا 

حسب قانون األمن  –للجهة احلكومية اليت تطلبها   -مبا أsا خمزنة على امللقم  –اخلاصة باملستخدمني 

 .اتلتمكنها من االطالع على حمتوى احملادث -القومي 

بوجود ثغرات أمنية فيه ميكن تلخيص جزء  )1(و يف الواقع واجهت سكايب كثريا من االنتقادات و االrامات

  :منها هنا

 .www.wikipedia.orgعلى موقع  Skype_securityانظر مقالة بعنوان  )1(
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م قام مستخدم روسي بكشف ثغرة أمنية يف سكايب ميكن من خالهلا االستيالء 2012نوفمرب  13يف  -

احتاجت !. على حساب أي مستخدم لسكايب إذا مت معرفة بريده االلكرتوين فقط يف سبع خطوات بسيطة

 .لفرتة طويلةساعة و لكن يفرتض أZا كانت موجودة قبل االعالن عنها  12سكايب لعالج هذه الثغرة ملدة 

يف الربنامج مما ميكن ) back door(تتهم سكايب بوجود باب خلفي  – غري رمسية –ظهور عدة تقارير  -

م صرح مصدر 2008من التنصت و اسرتاق السمع للمحادثات اليت تتم باستخدام سكايب ؛ بل يف يونيو 

بتمكنهم من التنصت على حمادثات تتم بواسطة  – رمسي تصريح غري –رفيع يف وزارة الداخلية النمساوية 

فهذا قد يعين أن  إذا صحت هذه التقارير. التقاريرسكايب ؛ و قد رفضت سكايب التعليق على هذه 

 !.سكايب هلا القدرة على التنصت على احملادثات و متكني آخرين من ذلك

سكايب حياول الوصول مللف بأن ) Linux(أبلغ بعض مستخدمي برنامج سكايب على نظام لينكس  -

على لينكس و هو ملف يضم بيانات مهمة عن حسابات ) etc/passwd/(من ملفات النظام 

و يفرتض أن سكايب ال حيتاج للوصول هلا فلماذا حياول القيام بذلك؟ ؛ مت ) لينكس(املستخدمني للنظام 

و . سكايب بتنفيذها أثناء تشغيله اليت قام برنامج) system callsنداءات النظام (اكتشاف ذلك مبراقبة 

 ). Mac(هناك تقارير مشاsة لذلك عند تشغيل سكايب على نظام ماكنتوش 

 

 سجيل الدخول باستخدام متصفح كرومتقرير عن الشهادة الرقمية ملوقع سكايب عند ت) : 2.7( شكل
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 :تحديد المشكلة 4.2

 
 :إىل حلها يف النقاط التاليةميكن حتديد املشكلة أو املشاكل اليت يهدف هذا البحث 

 على االعتماد تزايد مع املختلفة تطبيقا?ا و املعلومات موثوقية و سالمة ?دد اليت املخاطر تزايد .1

اجراء احملادثات و تبادل املستندات و امللفات املهمة ؛ هذه املعلومات قد   يف االنرتنت و احلاسوب شبكات
؛ حيث قد يقوم   –كشبكة انرتنت مثال   –تتعرض للكشف أو التالعب عند ارساهلا عرب قنوات غري آمنة 

القرصان أو املخرتق بالتنصت على قناة االتصال عرب الشبكة حىت يتمكن من االطالع على حمتوى الرسائل 
بل قد يقوم بتعديل هذه الرسائل و اعادة ) مباشرة إذا كانت نصية أو بعد فك ترميزها إذا كانت صوتية(

ارساهلا هلدفها و بالتايل يستقبل الطرف اآلخر معلومات غري سليمة ، أي مت التالعب hا ؛ و قد يقوم 
كل .  همة و حساسةبانتحال هوية الشخص املرسل خلداع الطرف اآلخر و دفعه إىل كشف معلومات م

مثل أسرار املؤسسات و (هذا قد ينتج عنه أضرار جسيمة إذا كانت هذه املعلومات حساسة و سرية 
 ).الشركات التجارية و تفاصيل احلسابات البنكية و املعلومات الشخصية املهمة و غري ذلك

تصال و تبادل الرسائل الدردشة  و التواصل االلكرتوين بتأمني اال) و مواقع ( ال تقوم كل برجميات  .2
 .و امللفات بني املستخدمني هلذه الربجميات مما قد يؤدي للمخاطر املشار هلا يف الفقرة األوىل

بعض الربجميات تقوم بتأمني عملية تسجيل الدخول فقط، حلماية كلمة السر و اسم املستخدم ؛ و  .3
بل جيب ) تلقائي ( بذلك بشكل افرتاضي لكن ال تقوم بتأمني احملادثات و تبادل و امللفات ؛ أو ال تقوم 

 .أن يتم ذلك عن طريق ضبط االعدادات بواسطة املستخدم

بعض الربجميات قد تقوم بتأمني تسجيل الدخول و تأمني احملادثات و تبادل امللفات و لكنها  .4
مان أو غري قياسية مما قد يؤدي للتشكيك يف مستوى األ –إىل حد ما  –تستخدم تقنيات تشفري قدمية 

 .الذي توفره

مما قد يعرضها خلطر ) سريفرا?ا(بعض الربجميات تقوم حبفظ سجالت هلذه احملادثات على ملقما?ا  .5
 ).مشفر(خاصة إذا كان امللقم غري مؤمن باملستوى املطلوب أو اذا مل يتم حفظها بشكل آمن  –القرصنة 

ختضع لبعض القوانني األمريكية  -أي اليت توفر مستوى جيدا من األمان  –بعض هذه الربجميات  .6
بكشف حمتوى ) افرتاضيا على األقل(؛ هذه القوانني قد تُلزِمها ) حيث أ�ا منتجات متلكها شركات أمريكية(

إىل  مما قد يؤدي  –وكالة األمن القومي مثال  -الرسائل أو كشف مفاتيح التشفري لبعض اجلهات القانونية 
 .كشف معلومات خاصة قد ال يرغب صاحبها يف كشفها بدون إذنه
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و ) أي الميكن االطالع على الكود املصدري هلا(أغلب هذه الربجميات هي برجميات مغلقة املصدر  .7
بالتايل يصعب تقييمها و دراستها بواسطة اخلرباء املستقلني لتحديد تقنيات التشفري اليت تستخدمها و بالتايل 

 .األمان الذي تقدمهمستوى 
 
 

 :الحل المقترح 5.2

 
 :حال هلذه املشاكل ؛ و يتكون هذا احلل من قسمني مها د دراسة كل ما سبق اقرتح الباحثبع

I-  ؛ هذه املكتبة تضم جمموعة  -مفتوحة املصدر  -تصميم و تطوير مكتبة برجمية للتشفري املعياري
يتم تصميمها و اختبارها بشكل جيد حىت يتمكن أي متنوعة من خوارزميات التشفري احلديثة و املعيارية و 

 . برنامج من استخدامها لتقدمي خدمات التشفري املتنوعة بشكل جيد

II-  يستخدم املكتبة املذكورة أعاله لتأمني االتصال  –مفتوح املصدر  –تصميم و تطوير برنامج دردشة
التوقيع (بني املستخدمني عن طريق تشفري احملادثات و التحقق من اهلوية و من صحة و سالمة الرسائل 

 ).الرقمي

 
 

 :مزايا الحل المقترح 6.2

 

عن طريق تشفري الرسائل باستخدام خوارزمية  األمان عند اجراء احملادثات توفري مستوى عاٍل من -1
AES  اwبتا و  256أهم معيار للتشفري املعتمد عامليا ؛ و يتم استخدام مفتاح بطول  -حاليا  –حيث أ

 .هو أطول مفتاح تسمح به اخلوارزمية

خاص بكل حمادثة ؛ أي يتم استخدام مفاتيح ) Session Key(يتم استخدام مفتاح جلسة  -2
كل حمادثة ؛ بالتايل إذا انكشف احد هذه املفاتيح لن يتمكن املخرتق من االطالع على حمتوى  خمتلفة عند  

 .بني الطرفني) احملادثات(كل اجللسات 

مبىن على ) Digital Signature(كل مستخدم سوف يكون له توقيعه الرقمي اخلاص به  -3
 SHA2اآلمن " اهلاش"االختزل  بتا و خوارزمية 3072للتشفري باملفتاح العلين بطول  RSAخوارزمية 
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يتم استخدام التوقيع الرقمي لتبادل مفاتيح اجللسة بأمان  ؛بتا ، و كالمها خوارزميتان معياريتان 512بطول 

 .و للتحقق من هوية الطرف اآلخر على قناة االتصال و للتحقق من صحة و سالمة الرسائل

و التشفري غري املتناظر ) AESخوارزمية (ظر هذا النظام اهلجني ؛ أي الذي يستخدم التشفري املتنا -4

كما سبق ذكر ذلك يف الباب   –يستفيد من حماسن كال النوعني و يتجنب عيو.ما ) RSAخوارزمية (

 .السابق

أي  –حيث أن االتصال بني الطرفني (؛ ) السريفر(اليتم ختزين مفاتيح اجللسة على امللقم  -5

بل ان امللقم لن يطلع على هذه املفاتيح من ) peer–to-peerيكون من نوع الند للند  -املستخدمني 

من االطالع على حمتوى الرسائل ؛  -أو غريه  –) مدير النظام( و بالتايل لن يتمكن مشغل امللقم األساس ؛

 .أضف إىل ذلك أنه إذا حدث اخرتاق للملقم فلن يتمكن املخرتق من االطالع على مفاتيح اجللسة السرية

للمحادثات على السريفر ، بل حتفظ على جهاز املستخدم بعد تشفريها بكلمة ال يتم حفظ سجل  -6

يضمن لنا هذا مستوى أعلى من األمان، إذا مت قرصنة امللقم فلن يتمكن . السر اخلاصة به و توقيعها رقميا

 .املخرتق من االطالع على سجل احملادثات

ميكننا من استخدام  –لتشفري املعياري أي تصميم مكتبة برجمية ل –القسم األول من احلل املقرتح  -7

الرسائل عرب ) تأمني(هذه املكتبة يف كل التطبيقات اليت حتتاج للتشفري بأنواعه املختلفة و ليس فقط تشفري 

 .الشبكة ؛ باالضافة إىل استخدامات التوقيع الرقمي املختلفة

من األمان ألنه سيصبح كون املكتبة و الربنامج املقرتحان مفتوحا املصدر يقدم مستوى أفضل  -8

بامكان اخلرباء املستقلني يف ا�ال االطالع على اخلوارزميات املستخدمة و اجراء كل االختبارات الالزمة 

 .للتأكد من مستوى و معيارية األمان و جودة اخلدمة

 

 

 : الستخدامحاالت ا 7.2

 

متهيدا لتحديد  للربنامج) Use Case(عرض حاالت االستخدام  الباحث يف هذه الفقرة سيحاول

خمطط عام حلاالت االستخدام و اليت سيتم ) 2.8( وفرها يف الربنامج ؛ يوضح شكلاملتطلبات اليت جيب ت

عرضها على شكل جداول توضح طلبات املستخدم و استجابة الربنامج هلذه الطلبات ؛ مث يتم يف الباب 
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يت تربطها معا و مسئولية كل كالس منها الربنامج و حتديد العالقات ال) Classes(الثالث تصميم كالسات 

 .و وظيفته بناء على حاالت االستخدام

 حاالت االستخدام بشكل عام: ) 2.8(شكل 

 
 

ü انشاء حساب جديد: حالة االستخدام: 

انشاء حساب جديد ؛ أي قيام املستخدم بانشاء حساب على : يعرض اجلدول التايل حالة االستخدام 

 .املستخدم من تسجيل الدخول و االستفادة من اخلدمات اليت يقدمها الربنامجالربنامج حىت يتمكن 

 

 .انشاء حساب جديد:  حالة االستخدام : )2.2( جدول

 استجابة الربنامج طلبات املستخدم

انشاء حساب ) فورم(يقوم املستخدم مبلء منوذج  .1

 .جديد

 .يقوم املستخدم بعد ذلك بضغط زر انشاء .2

 

 

أوال بالتحقق من ادخال كل يقوم الربنامج  .3

البيانات املطلوبة ؛ مث يتحقق من أن كلمة السر بالطول و 

حرفا على  16أي طول كلمة السر (العشوائية املناسبان 

و مت تكرارها بشكل ) األقل و تضم حروف و رموز و أرقام

. سليم و أن عنوان الربيد االلكرتوين مكتوب بصيغة سليمة
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الغ املستخدم ليقوم بتصحيح إذا مل يتحقق ذلك يتم اب

 .اخلطأ

يقوم الربنامج باجراء اتصال آمن بامللقم الرسال  .4

البيانات النشاء حساب جديد ؛ إذا كانت كل البيانات  

كما هو مطلوب يقوم امللقم بتسجيل اسم املستخدم و  

و بريده ) هاش و ليس كلمة السر نفسها(كلمة السر 

البيانات مث يبلغ الربنامج االلكرتوين بشكل آمن على قاعدة 

 .بنجاح العملية

يقوم الربنامج بتوليد زوجي املفاتيح اخلاص و  .5

و يرسل نسخة من ) التوقيع الرقمي(العلين للمستخدم 

 .مفتاح املستخدم العلين للملقم بشكل آمن

يقوم امللقم حبفظ املفتاح العلين يف قاعدة البيانات  .6

يبلغ الربنامج مع بقية بيانات املستخدم بشكل آمن و 

 .بنجاح العملية

يقوم الربنامج حبفظ املفاتيح بشكل آمن على  .7

القرص الصلب مث يبلغ املستخدم بنجاح العملية مث يتم فتح 

نافذة تسجيل الدخول حىت يقوم املستخدم بتسجيل 

 .الدخول

 

ü تسجيل الدخول: حالة االستخدام: 

 تسجيل الدخول:  حالة االستخدام : )2.3(جدول 

 استجابة الربنامج املستخدم طلبات

يقوم املستخدم بادخال اسم املستخدم و كلمة  .1

 .السر

يقوم املستخدم بعد ذلك بضغط زر تسجيل  .2

 .الدخول

 

 

يقوم الربنامج باجراء اتصال آمن بامللقم و ارسال  .3

 .البيانات له مع توقيعها رقميا لتسجيل الدخول

يقوم امللقم بالتحقق من أصالة البيانات  .4

مث يقوم بالتأكد من صحة اسم املستخدم و  ) سالمتها(

كلمة السر و يبلغ الربنامج بذلك مع تسجيل دخول 
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املستخدم و عنوان اآلي يب اخلاص به و زمن و تاريخ 

 .العملية يف سجل الدخول على امللقم بشكل آمن

إذا كان اسم املستخدم و كلمة السر صحيحان  .5

ج مع حتميل كل البيانات يتم فتح النافذة الرئيسية للربنام

الالزمة من على القرص، و إال يتم ابالغ املستخدم بأن 

 .اسم املستخدم أو كلمة السر خطأ ليعيد احملاولة

يف حالة مت تسجيل الدخول بنجاح يتصل الربنامج  .6

بامللقم بشكل آمن لالستعالم عن حالة جهات االتصال 

ون أي هل هم متصل  -إذا وجدت  –اخلاصة باملستخدم 

اآلن أم ال حىت يتم اظهار حالتهم على النافذة الرئيسية و 

الرسال تنبيه هلم   احلصول على عناوين اآلي يب خاصتهم

 .بأن املستخدم قام بتسجيل الدخول

بعد جناح عملية تسجيل الدخول يتم اضافة تاريخ  .7

و وقت العملية على تقرير تسجيل الدخول على القرص 

 .بأمان

 

ü جهات االتصال :حالة االستخدام: 

أي األشخاص املضافني كجهات اتصال لدى املستخدم ؛ الذي قد يرغب يف اضافة أو حذف جهة  

أي اضافة شخص (بغرض التبسيط سيتم احلديث هنا عن حالة اضافة جهة اتصال جديدة . اتصال لديه

 .)جديد للقائمة من األشخاص املستخدمني للربنامج

 )اضافة(جهات االتصال :  حالة االستخدام : )2.4( جدول

 استجابة الربنامج طلبات املستخدم

 .اضافة جهة اتصال"يقوم املستخدم بالنقر على  .1

 

 

 

 .يقوم املستخدم بادخال االسم و ضغط زر حبث .3

 

 

 

يقوم الربنامج بفتح نافذة للبحث عن املستخدمني  .2

من خالل االسم ؛ جيب أن يقوم املستخدم بادخال اسم 

 .املستخدم الذي يبحث عنه مث يضغط زر حبث

يقوم الربنامج باجراء اتصال آمن مع امللقم بغرض  .4

لبحث عن اسم املستخدم أو االمساء املشا}ة له ؛ مع تنبيه ا

 .املستخدم لينتظر حلظات
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يقوم املستخدم باختيار االسم الذي يريد من  .8

يف حال كانت نتيجة البحث  –القائمة اليت مت عرضها 

 .؛ و يقوم بالنقر على زر ارسال طلب اضافة -اجيابية 

 

يقوم امللقم بالبحث عن االسم املطلوب أو  .5

األمساء املشاRة له و يرسلها بشكل آمن للربنامج أو يبلغه 

 .بأن االسم غري موجود

يقوم الربنامج بعرض النتائج على الشاشة على  .6

ليختار منها ما يشاء ؛ أو يبلغ  شكل قائمة من األمساء

 .املستخدم بعدم وجود االسم

 

يقوم الربنامج باالتصال بامللقم بشكل آمن  .9

 .الرسال طلب االضافة هلذا املستخدم بداللة امسه

بشكل آمن  –يقوم امللقم بتسجيل الطلب عنده  .10

بغرض ارساله للمستخدم املطلوب اضافته و يتم ابالغ  –

لة دخول املستخدم اآلخر جيب على الربنامج بذلك ؛ يف حا

امللقم ارسال طلب االضافة له حىت يقبله أو يرفضه ؛ يف 

حالة القبول يتم ابالغ الربنامج على جهاز املستخدم الذي 

ارسل الطلب ليتم اضافة املستخدم املطلوب اضافته يف قائمة 

 .جهات االتصال

يقوم الربنامج بابالغ املستخدم بأنه مت ارسال  .11

ضافة بنجاح و أن عليه االنتظار حىت يقرر الطرف طلب اال

 .اآلخر القبول أو الرفض

بعد جناح عملية اضافة جهة اتصال يتم اضافة  .12

تفاصيل العملية إىل تقرير جهات االتصال على القرص 

 .بأمان

 

ü اجراء محادثة: حالة االستخدام: 

 .حالة االستخدام هذه توضح ما سوف حيدث عند اجراء حمادثة بني اثنني من مستخدمي الربنامج 

 اجراء حمادثة:  حالة االستخدام : )2.5(جدول 

 استجابة الربنامج طلبات املستخدم

يقوم املستخدم بالنقر املزدوج على اسم املستخدم  .1

من  يف قائمة جهات االتصال لديه أو اختيار اجراء حمادثة

 

يقوم الربنامج و بشكل آمن من التحقق من أن  .2

؛  -أي قام بتسجيل الدخول  –الطرف اآلخر موجود اآلن 
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 .القائمة

 

 

 

 

 

 

 

 

يف نافذة احلوار يقوم املستخدم بكتابة الرسالة   .3

 .اليت يريدها مث يضغط زر ارسال

 

يف حالة كان كذلك يتم فتح نافذة حوار يتم من خالهلا 

تبادل الرسائل ؛ كما جيب أن يقوم الربنامج بالتحقق من 

هوية الطرف اآلخر ؛ إذا كان هناك أي خلل يتم حتذير 

املستخدم بشكل واضح أن هذا الشخص ليس هو من 

كن الطرف إذا مل ي. يدعيه و أن هويته ليست صحيحة

يتم ابالغ  –أي مل يقم بتسجيل الدخول  –اآلخر موجودا 

املستخدم بتعذر اجرء هذه احملادثة ألن الطرف اآلخر مل يقم 

 .بتسجيل الدخول

يقوم  الربنامج بتشفري الرسالة و توقيعها رقميا مث  .4

يقوم بارساهلا إىل الطرف اآلخر مع عرض نسخة منها على 

 .نافذة احلوار

أي رسالة من الطرف اآلخر فيجب عند استالم  .5

فك التشفري و التحقق من سالمتها من التعديل أثناء نقلها 

عرب الشبكة ؛ كما جيب التحقق من أن هذه الرسالة قادمة 

 .فعال من الشخص املطلوب

يتم عرض الرسالة املستلمة على نافذة احلوار بعد  .6

خلل  التأكد مما سبق ذكره يف الفقرة السابقة و إذا كان هناك

يف صحة الرسالة أو صحة مصدرها فيتم عرضها للمستخدم 

مع حتذيره بشكل واضح من أن هذه الرسالة ليست 

أو أن  –أي مت تعديلها بواسطة طرف آخر  –صحيحة 

 .هوية املرسل غري صحيحة

بعد انتهاء العملية أي احملادثة يتم اضافة تاريخ و  .7

 تقرير وقت البداية و النهاية و اسم الطرف اآلخر إىل

 .احملادثات على القرص بأمان

 

ü استقبال ملف/ ارسال : حالة االستخدام: 

 .توضح حالة االستخدام هذه ما يتم عند قيام املستخدم بارسال أو استقبال ملف خالل الربنامج 
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 استقبال ملف/ ارسال :  حالة االستخدام: ) 2.6( جدول

 استجابة الربنامج طلبات املستخدم

حوار بني املستخدم و طرف آخر على أثناء أي  .1

 .نافذة احلوار يقوم املستخدم بالنقر على ارسال ملف

 

 

يقوم املستخدم باختيار امللف الذي يريده و  .3

 .يضغط على زر اختيار

 

 

 

 

إذا رغب املستخدم يف االرسال عليه ضغط زر  .5

 .ارسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوم املستخدم باختيار اسم و مكان حفظ امللف  .10

 .يضغط زر حفظو 

 

يقوم الربنامج بفتح نافذة اختيار ملف ؛ هذه  .2

النافذة متكن املستخدم من اختيار أي ملف يريده من 

 .امللفات املوجودة على القرص الصلب لديه

 

يقوم الربنامج باغالق نافذة اختيار ملف مع  .4

عرض اسم و مسار امللف و حجمه على نافذة احلوار 

عرض زرين احدمها ارسال و  و جبوار ذلك يتم) احملادثة(

اآلخر الغاء ؛ على املستخدم إذا كان متأكدا من أن هذا 

 .هو امللف فيجب أن يضغط زر ارسال

 

يقوم الربنامج بابالغ املستخدم بأنه سيتم ارسال  .6

طلب ارسال ملف للطرف اآلخر حىت يبدأ االرسال فور 

استقبال قبول للطلب من الطرف اآلخر ؛ و جيب متكني 

 .خدم من إلغاء العملية يف أي حلظة عن طريق زر الغاءاملست

يف حالة قبول الطرف اآلخر يتم البدء يف قراءة  .7

لتجنب استهالك  –امللف و تقسيمه بشكل مناسب 

يتم تقسيمه ألجزاء ثابته حىت يتم  –الذاكرة بشكل كبري 

 .تشفريها و توقيعها مث ارساهلا للطرف اآلخر

سيقوم باستالم  يف حالة كان املستخدم هو من .8

امللف و قام بالنقر على املوافقة على استالم امللف ؛ يقوم 

الربنامج باستالم أقسام امللف و فك تشفريها و التحقق من 

سالمتها بشكل مشابه للرسائل و احملادثات يف حالة 

االستخدم السابقة و حفظه على مكان مؤقت على القرص؛ 

الة حدوث أي و جيب ابالغ املستخدم بشكل واضح يف ح

 .انتهاك ألمن املعلومات عند استقبال امللف

بعد وصول كل اجزاء امللف بنجاح يتم ابالغ  .9

املستخدم بذلك مع فتح نافذة الختيار مكان حفظ امللف 
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 .على القرص

يتم حفظ امللف باالسم و يف املكان اللذان مت  .11

 .اختيارمها و يتم ابالغ املستخدم بنجاح العملية

مللف و مساره و حجمه مع يتم حفظ اسم ا .12

استقبال ملف على / التاريخ و الوقت على تقرير ارسال

 . القرص بأمان

 

ü تقارير متنوعة: حالة االستخدام: 

 .توضح هذه احلالة ما يتم عند طلب عرض تقرير ما أو عند طلب حذفه 

 

 تقارير متنوعة:  حالة االستخدام : )2.7( جدول

 الربنامجاستجابة  طلبات املستخدم

 .يقوم املستخدم بالنقر على خيار تقارير متنوعة .1

 

 

على املستخدم اختيار النوع الذي يريد مث ضغط  .3

 .زر عرض

 

يقوم املستخدم باختيار التقرير الذي يريد مث  .5

الضغط على زر حذف حلذفه بشكل bائي أو زر عرض 

 .لعرضه على النافذة

 

fا  يقوم الربنامج بعرض نافذة تقارير متنوعة و .2

تظهر أنواع خمتلفة من التقارير على املستخدم حتديد النوع 

 .مث ضغط زر عرض

يقوم الربنامج بعرض قائمة للتقارير املوجودة ضمن  .4

هذا النوع و على املستخدم اختيار اما عرض التقرير أو 

 .حذفه

 

إذا قام املستخدم باختيار احلذف يتم مطالبته  .6

طلب ؛ إذا مت بادخال كلمة السر للتحقق من صحة ال

ادخاهلا بشكل سليم يتم حذف التقرير احملدد بشكل bائي 

من على القرص ؛ أما إذا اختار املستخدم عرض التقرير فيتم 

عرضه يف اجلزء األسفل من النافذة مع تنسيق العرض بشكل 

 . جيد
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ü تسجيل الخروج: حالة االستخدام: 

 

 تسجيل اخلروج:  حالة االستخدام: ) 2.8( جدول

 استجابة الربنامج طلبات املستخدم

يقوم املستخدم بالنقر على تسجيل اخلروج أو  .1

 .يقوم باغالق الربنامج بشكل مباشر

 

 

 

 .يتم اغالق نافذة الربنامج .2

يقوم الربنامج باالتصال بامللقم بشكل آمن  .3

 .البالغه بتسجيل اخلروج من الربنامج

يتم يقوم الربنامج باغالق كل امللفات املفتوحة و  .4

تصفري كل مواقع الذاكرة اليت تضم املفاتيح أو أي معلومات 

مهمة مث يتم تسجيل زمن و تاريخ تسجيل اخلروج على 

 .ملف التقارير

 .يتم اغالق الربنامج .5

 

 

 :تحديد المتطلبات 8.2

 

 :المتطلبات الوظيفية 1.8.2

 :األمان )1

جيب أن يقدم الربنامج مستوى عاليا و معياريا من األمان باستخدام تقنيات التشفري املعيارية؛ حيث  . أ

؛  بتا 256فتاح طوله مب AES_CBCجيب أن يتم تشفري كل الرسائل عرب الشبكة باستخدام خوارزمية 

لكل جلسة مفتاحني خمتلفني ؛ مفتاح لكل طرف يف احملادثة مع تغيري املفاتيح يف كل جلسة اتصال بينهما، 

 .لتبادل املفاتيح بشكل آمن -بتا  3072بطول  – RSAو جيب استخدام خوارزمية 

جيب أن يتم تأمني تسجيل الدخول للمستخدم و كذلك تأمني كل عمليات التواصل أي اجراء   . ب

 . ات و تبادل امللفاتاحملادث
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و استخدام كلمة سر آمنة ذات طول  –غري مكرر  –كما جيب إلزام املستخدم باختيار اسم فريد  . ت

؛ و ال يتم  )أي تضم حروف و رموز و أرقام(و ذات عشوائية مناسبة ) حرفا على األقل 16(مناسب 

و تشفري بقية  بعد تشفريه مث -الذي يتم توليده منها  - "اهلاش"ختزين كلمة السر نفسها بل ختزين قيمة 

 .يف قاعدة البيانات زنختاملستخدم  بيانات

سواء كان تأمني  –أي تلقائية  –افرتاضية ) أي التشفري(كما جيب أن تكون عملية التأمني    . ث

 .تسجيل الدخول أو تأمني الرسائل و امللفات املتبادلة بني املستخدمني

 512بطول  SHA2و خوارزمية  RSAم التوقيع الرقمي باستخدام خوارزمية كما جيب استخدا . ج

 . و من صحة مصدرها بتا ؛ يتم استخدام التوقيع الرقمي يف توقيع الرسائل املتبادلة للتحقق من صحتها

، و حفظ استخدام نظام تشغيل عايل األمان كما جيب أن يتم تأمني امللقم بشكل جيد من حيث   . ح

املستخدمني على قاعدة بيانات مؤمنة جيدا عن طريق استخدام التشفري القوي حلفظ هذه البيانات بيانات 

 .لفرتة طويلة و للتأكد من صحتها

كما جيب على امللقم رفض أي اتصال من عميل غري مسجل لديه و ذلك عن طريق التحقق من    . خ

و يتم رفض االتصال إذا مل يكن رقم  -قبل التحقق من االسم و كلمة السر أي  – العميل أوال صحة رقم

و هو رقم فريد يقوم امللقم بتوليده تلقائيا و ارساله لربنامج العميل عند انشاء حساب (العميل موجودا 

 ).جديد

 

 :هوية فريدة لكل مستخدم )2

بطول  RSAيتم توليدها باستخدام خوارزمية ) Unique ID(جيب أن يكون لكل مستخدم هوية فريدة 

أي رقم العميل املذكور يف الفقرة (حيث يتم ربط املفتاح العلين اخلاص باملستخدم مع رقمه ؛ بتا 3072

على امللقم ؛ و جيب أن تنتهي صالحية املفتاح  –بعد تشفريها  –و امسه و بقية بياناته و  حفظها ) أعاله

 .العلين بعد مرور عامني، و يتم اصدار مفتاح جديد و ذلك لكل مستخدم

 

 :على اكتشاف أي انتهاك ألمن المعلوماتالمقدرة  )3

جيب أن يكون الربنامج قادرا على اكتشاف أي خلل أو انتهاك ألمن املعلومات ؛ و ذلك من خالل 

التحقق من هوية الطرف اآلخر و تنبيه املستخدم إذا كانت هذه اهلوية غري صحيحة ؛ كما جيب التأكد من 
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ا حدث أي تعديل هلذه الرسائل عند انتقاهلا عرب الشبكة ؛ هذه صحة و سالمة الرسائل و تنبيه املستخدم إذ

 .الفقرة و الفقرتني السابقتني هلا هي أهم متطلبات الربنامج

 

 :حفظ سجالت تسجيل الدخول و سجالت المحادثات )4

جيب أن يقوم الربنامج حبفظ سجالت تسجيل الدخول و سجالت احملادثات على جهاز املستخدم فقط ؛ 

باستخدام كلمة السر اخلاصة باملستخدم و البد من توقيعها رقميا  –أي تشفريها  –بتأمينها  مع االلتزام

 . -اذا مت تعديلها  أي –حىت يتمكن الربنامج من تنبيه املستخدم اذا مت التالعب Wا 

 

 :معمارية الشبكة )5

حبيث أن امللقم ال ميكن أن ؛ ) peer-to-peer(للند  –يتم االتصال بني املستخدمني باستخدام تقنية الند 

و ) IP(يكون له أي سيطرة على االتصال بني املستخدمني، بل ينحصر دوره يف توزيع عناوين اآلي يب 

توزيع املفاتيح العلنية املوقعة ؛ بطريقة آمنة للمستخدمني ؛ و حفظ سجل لكل عمليات تسجيل الدخول 

 .للخدمة فقط

ه على أنواع خمتلفة من الشبكات ؛ شبكة انرتنت أو شبكة انرتانت كما جيب أن يدعم النظام امكانية تشغيل

 .أو شبكة حملية

 

 : جهات االتصال )6

جيب أن يتمكن املستخدم من اضافة جهات اتصال جديدة لقائمة جهات االتصال لديه ؛ كما جيب أن 

اتصال جديدة كما جيب أن يتمكن املستخدم من البحث عن جهات . يكون قادرا على ازالتها من قائمته

 .باستخدام األمساء

 

 :التقارير )7

 :جيب أن يوفر الربنامج للمستخدم جمموعة مبسطة و متنوعة من التقارير منها

 .تقرير عمليات تسجيل الدخول اليت قام Wا -

 .تقرير احملادثات مع جهات االتصال -

 . -إذا وجدت  –تقرير بانتهاكات أمن املعلومات املكتشفة  -
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 -ال يضم معلومات تفصيلية عن املستخدمني  – للعمليات اليت تتم) log(يوفر امللقم سجل كما جيب أن 

و ذلك حيت يتمكن  – عن اخلطأ و سببه يضم معلومات تفصيلية –و سجل آخر لألخطاء اليت قد حتدث 

 .مدير النظام من االطالع عليها و عمل الالزم عند حدوث أي خطأ

 

 : المتطلبات غير الوظيفية 2.8.2

 :سهولة االستخدام -1

 –صديقة للمستخدم :  بعبارة أخرى –سهلة االستخدام ) GUI(جيب أن يوفر الربنامج واجهة رسومية 

حبيث تكون مبسطة و خالية من التعقيدات، كما جيب أن تتم كل عمليات تأمني االتصال و احملادثات و  

 .يل هذه العملياتكل عمليات التشبيك بشكل آيل متاما و عدم ازعاج  املستخدم بتفاص

 

 :الكفاءة و الموثوقية -2

جيب أن يقوم الربنامج باجناز كل املهام املطلوبة منه بالدقة و السرعة املطلوبتان مع توفري آلية مناسبة للتعامل 

 .للمستخدم -بشكل موجز  –و عرض معلوماfا ) االستثناءات(مع األخطاء املتوقعة و غري املتوقعة 

 

 :العربيةدعم اللغة  – 3

جيب أن يوفر الربنامج دعما كامال للغة العربية مع استخدام واجهة باللغة العربية ؛ حيث أن الربنامج موجه 

 .باألساس للمستخدم العريب

 

 :)Test Utility(أداة االختبار  – 4

تشغيل  –إذا أراد  –تتيح للمستخدم اخلبري ) برنامج خدمي منفصل(يفضل أن يوفر الربنامج أداة منفصلة 

هذه األداة الختبار خوارزميات التشفري املتنوعة اليت توفرها املكتبة للتأكد من معياريتها و عملها بالشكل 

 .املطلوب
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 :دراسة الجدوى 9.2

 

 :دراسة الجدوى االقتصادية 1.9.2

تشمل التقديرات األولية للتكلفة االقتصادية لتطوير و تشغيل احلل املقرتح على حسب األسعار 

و ذلك لتشغيل النظام على شبكة االنرتنت مع مالحظة أن التكلفة ستصبح  –التقديرية أثناء اعداد البحث 

 :أقل بكثري عند تشغيل النظام على شبكة حملية

 

 تقديرات التكلفة االقتصادية:  )2.9(جدول 

 الكمية الوصف م
سعر الوحدة 

 باجلنيه
 مالحظات

1 Desktop: Core i7 – 64 Bit, Ram 16 GB, 

Hard Disk 1.5 TB. 
1 15000 Server PC 

 Oracle Enterprise Linux 6.3 : نظام تشغيل 2

x86-64 
 مفتوح املصدر - 1

  domain name 1 1000اسم نطاق  3

  1000 1 ثابت IPرقم  4

  DSL 1 1000خط انرتنت عايل السرعة  5

  5000  معدات و أجهزة شبكة متنوعة 6

  23000 االجــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل

 

 : دراسة الجدوى التقنية 2.9.2

تقييم التقنيات اليت سيتم jدف دراسة اجلدوى التقنية إىل توضيح اجلوانب التقنية للربنامج و 

 :استخدامها ؛ و سيتم مناقشة ذلك يف النقاط التالية

 : )التشفير(تقنيات التأمين  .1

I.  يتم استخدام تقنيات التشفري املعيارية و املعتمدة لدى اخلرباء، و اليت تقدم مستويات  عالية من

من أهم  .  -رة هلا يف الباب األول و اليت سبقت االشا –األمان، و يتم تطبيق أهم مفاهيم أمن املعلومات 

و اليت سيتم استخدامها يف تشفري كل الرسائل و كل البيانات اليت يتم  AESهذه اخلوارزميات خوارزمية 

بتا للمفتاح و استخدام  256بطول  –يتم توليدها آليا  –تبادهلا عرب الشبكة مع استخدام مفاتيح عشوائية 
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النسبة لتشفري الرسائل و ارساهلا عرب الشبكة ، و استخدام وضع و هو األفضل ب) CBC Mode()1(وضع 

GCM قق من لتشفري البيانات عند حفظها يف قاعدة البيانات ألن هذا الوضع يضمن السرية و التح

بتا ، و يتم توليدها  3072ذات مفاتيح بطول  RSAباالضافة إىل خوارزمية  سالمة البيانات و أصالتها ؛

بشكل آيل ؛ و تستخدم يف توليد اهلويات الرقمية للمستخدمني و يف التوقيع الرقمي و للتحقق من صالحية 

 بتا لتوليد اهلاش ؛ 512بطول  SHA2اهلويات و سالمة و تكامل البيانات و تستخدم معها خوارزمية 

يف تبادل مفاتيح اجللسات بشكل آمن مع استخدام الربوتوكوالت  - RSAأي  -باالضافة إىل استخدامها 

 .القياسية يف ذلك و تضيق املساحة عن تفصيلها هنا

II.  للتحقق من صحة اهلوية قبل بدء أي حمادثة بني مستخدمني ؛ يتم استخدام رقم املستخدم– 

 IPو  مفتاحه العلين و عنوان  و اسم املستخدم –الذي يقوم امللقم بتوليده بشكل آيل عند انشاء احلساب 

اخلاص به أثناء تسجيله للدخول ؛ إذا كانت كل هذه البيانات صحيحة و مطابقة للبيانات املوجودة بامللقم 

يتم ابالغ املستخدم بصحة هوية الطرف اآلخر و إال يتم ابالغه بوجود خلل يف اهلوية و حتديد مكان اخللل 

املرسلة كذلك بالنسبة للرسائل . املذكورة غري صحيحة أو غري مطابقةأي ابالغه بأن كل أو بعض البيانات 

ملرسل هلا و يتم توقيعها مث تشفري الرسالة باالضافة إىل تشفري ، حتتوي كل رسالة على اسم ابني املستخدمني

 .الرسالة، يقوم املستلم بفك التشفري و التحقق من صحة التوقيع و صحة اسم املرسل و إال يتم الغاء التوقيع

 

 :أدوات و لغات البرمجة .2

الربجمة  و ذلك خلصائص؛  )  ++C( سي بلس بلس : استخدام لغة الربجمة األشهر اختار الباحث

و  )2(القوية و املرنة اليت توفرها ؛ كما تتميز الربامج املكتوية ~ذه اللغة بسرعة عالية يف األداء مقارنة مبثيال}ا

هذه السرعة مطلوبة هنا ألن الربنامج يتعامل مع الشبكة، و ألن التشفري جيب أن يتم بسرعة حىت ال يكون 

و   و هي الطريقة األمثل OOP؛ كما أ�ا توفر دعما كامال للربجمة كائنية التوجه  سببا يف بطء الربنامج

أن  باالضافة إىل ذلك يعتقد الباحث. تفصيل يتسع ا�ال لعرضها بالمميزات متعددة ال األحدث للربجمة و هلا

، و هي مسألة مهمة إذا مت استخدامها بالشكل املناسبأكرب يف التعامل مع الذاكرة  مرونةهذه اللغة توفر 

 .خلوارزميات التشفري) Implementation(عند التطبيق العملي 

للربجمة بلغة سي بلس بلس ؛ حيث تضم هذه األداة مئات  Qt-SDKاستخدام أداة  كما مت اختيار

املكتبات الربجمية املتنوعة و احلديثة و اليت قام بتطويرها و اختبارها مئات اخلرباء حول العامل ؛ و هي أداة 

؛ )  Cross-platform(واسعة االستخدام و تدعم تطوير برجميات مفتوحة املصدر و متعددة املنصات 

 .التشفري يف الباب التاسعلتفاصيل أوضاع " Applied Cryptography"و انظر كتاب اسشنيري  )1(

 –و آخرين  Lutz Prechelt تأليف An empirical comparisonانظر مقارنة ممتعة �موعة من لغات الربجمة يف حبث بعنوان  )2(

 .م2000بأملانيا يف مارس  Karlsruheجامعة  
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ذه املكتبات املوثوقة يف بناء الربنامج مما يدعم املوثوقية اليت يوفرها، و يقلل زمن و تكلفة يتم استخدام ه

مت ترمجة الربنامج   .نامج و تطويره أسهل و أسرعالتطوير بشكل كبري و جيعل عملية صيانة الرب 

و هو مرتجم ) للنسخة اليت تعمل على نظام وندوز( MS-Visual C++ 2010باستخدام مرتجم 

شهور و ينتج برامج أصغر حجما و أسرع أداءا من املرتمجات األخرى نسبة لتقنيات التحسني م

)Optimization (اليت أضافتها له شركة مايكروسوفت. 

 

 :تقنية التشبيك .3

يف الربنامج حيث توفر مزيدا من اخلصوصية بني ) peer-to-peer(للند -سيتم استخدام منوذج شبكة الند

اخلاصة  IPتوزيع عناوين و يقوم امللقم باملستخدمني الذين يتصلون بشكل مباشر بدون تدخل أي وسيط؛ 

 .لربط العمالء مع امللقم) client/server(ملقم /و يتم كذلك استخدام منوذج شبكة عميل

 

 :تقنيات رفع األداء .4

و يتوفر الدعم هلا يف أغلب نظم التشغيل  –) Multi-Thread(تعدد املسالك سيتم استخدام تقنية 

؛ حيث سيتم تطبيقها عند التشفري ) تقريبا% 30بنسبة (و اليت ترفع سرعة األداء بشكل ملحوظ  -احلديثة 

جناز و فك التشفري و اللذان قد حيتاجا لوقت اضايف مما قد يقلل من سرعة أداء الربنامج الذي حيتاج إىل ا

املهمة بسرعة ألنه يعمل على شبكة ، كما سيتم تطبيقها على امللقم حبيث يقوم بانشاء مسلك تنفيذ 

)Thread ( خاص بكل اتصال يتعامل معه مما ميكنه من التعامل مع جمموعة كبرية من االتصاالت يف نفس

 .اللحظة بشكل متوازي

 

 :تقنية التعامل مع األخطاء .5

للتعامل مع األخطاء غري ) Exception Handling(التعامل مع االستثناءات ستم استخدام تقنية 

، كما سيتم توفري آلية مناسبة للتعامل ها بكفاءة قد تسبب ا}يار النظامو اليت إذا مل يتم التعامل مع ؛ املتوقعة

 .بالغه |او ا –مثل أخطاء ادخال البيانات من املستخدم  –مع األخطاء املتوقعة 

 

 :الجدوى الفنيةدراسة  3.9.2

 :يف هذه الفقرة نتناول بعض الفوائد املهمة اليت يوفرها هذا البحث كما يلي
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ات التشفري ؛ تضم هذه املكتبة خوارزمي) DLLمكتبة ربط ديناميكي (تطوير مكتبة برجمية للتشفري  .1

استخدام هذه املكتبة ، و بالتايل يتمكن أي برنامج حيتاج خلدمات التشفري املتنوعة من املعيارية و املعتمدة

 .بكل سهولة، مما يوفر على املربمج كثريا من الوقت و اجلهد

يف تبادل املعلومات املهمة و  ميكن أن يستخدمبأمان ؛ و ) اجراء احملادثات(تطوير برنامج للتواصل  .2

ة السرية، مثل أرقام احلسابات البنكية و معلومات الصفقات التجارية أو أي معلومات أخرى عرب شبك

 .ع االلتزام مبستوى عال من األماناالنرتنت م

؛ فهو من ناحية يتيح للخرباء يف !  مفتوحا املصدر يوفر فائدة مزدوجة) و املكتبة(كون الربنامج  .3

 –من ناحية أخرى  –؛ كما أنه  أمن املعلومات اختباره بكل حرية للتحقق من مستوى األمان الذي يوفره

من املسامهة يف تطويره و اضافة املزيد من املميزات له مما يساهم يف  ميكن الباحثني و مطوري الربجميات

 .االضافة له بال شك

إىل أمهية املصادر املفتوحة و دورها املتوقع يف تطوير  –و بشكل عملي  –تنبيه الباحثني يف اrال  .4

عتماد عليها حمليا و عامليا ؛ حيث أن هناك قيودا كثرية مت برجميات احلاسوب و نظم املعلومات اليت يتزايد اال

؛ و بالتايل  ! وضعها على الربجميات و النظم مغلقة املصدر خاصة جتاه املستخدمني يف دول العامل الثالث

 .توفر املصادر املفتوحة حال هلذه املشكلة بتوفري مادة علمية غنية بال قيود للطالب و الباحثني

 

 

 :الخالصة 10.2

 

يف هذا الباب مت عرض و مناقشة الكثري من اجلوانب املهمة املتعلقة بالتحليل ؛ لعل من أهم النتائج 

التوصل إىل حتديد املتطلبات اليت جيب أن يوفرها الربنامج بشكل تفصيلي ؛ باالضافة إىل ذكر حاالت 

يف تسهيل تصميم كالسات استخدام النظام اليت باالضافة إىل دورها يف توضيح املتطلبات فلها دور مهم 

 .الربنامج و حتديد عالقا�ا و مسئوليا�ا و سيتم ذلك يف الباب التايل) كائنات(

 

 

 

 

 



 سعيد عطا اهللا – زاجلنظام  – الجراء المحادثات اآلمنة و الموثوقة عبر الشبكة امظن ريو طت

56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

 تصميم النظام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سعيد عطا اهللا – زاجلنظام  – الجراء المحادثات اآلمنة و الموثوقة عبر الشبكة امظن ريو طت

57  

 

 

 :تمهيد 1.3

 

 )1(الربنامج و كالساته) Components(بتصميم مكونات  يف هذا الباب يقوم الباحث

)Classes ( مع حتديد وظيفة كل كالس و عالقته بالكالسات األخرى ؛ و يتم استخدام خمططي

Sequence diagram  وClass diagram  حيث يستخدم األول لتحديد كالسات الربنامج و

بناء على حاالت االستخدام املوضحة يف الباب  –وظائفها و تفاعلها سويا لتحقيق طلبات املستخدم 

و سيتم تقدمي .  م الثاين يف توضيح عالقات هذه الكالسات مع بعضها البعضكما يستخد   -السابق 

اخلاص بالربنامج و تصميم آخر للجزء الذي ميثل العميل ) السريفر(تصميم منفصل للجزء الذي ميثل امللقم 

 .مع عرض مجيع الكالسات بشكل خمتصر

 

 

 : التصميم العام لمكونات البرنامج 2.3

 

؛ كل طبقة تضم كالسا أو أكثر ، و لكل ) Layers(تقسيم الربنامج إىل جمموعة من الطبقات  مت

طبقة وظيفة أو وظائف حمددة ، حبيث تستلم كل طبقة الطلبات من الطبقة السابقة هلا و تقوم بعملها مث قد 

 .ألعلىترسل هذه الطلبات اىل الطبقة التالية هلا ، و تقوم باستالم النتائج و متريرها ل

ملكونات الربنامج و طريقة  و قد مت اعتماد هذا النموذج لعدة أسباب ؛ من أمهها أنه يقدم فهما جيدا

دون االضطرار إىل  -عند تطوير و صيانة الربنامج  –، باالضافة إىل امكانية تعديل أحد املكونات عملها

عن تعقيدات الطبقة أو الطبقات األسفل تعديل مجيع املكونات األخرى كما أن كل طبقة تعزل الطبقة العليا 

 .منها و يوفر محاية ملكونات الطبقات السفلية عن طريق عزهلا عن الطبقات العليا

 

 :التصميم العام للملقم  1.2.3

 DServerحيتوي امللقم على طبقتني من املكونات ، األوىل باسم ) 3.1 انظر شكل(يف هذا التصميم 

و هي الطبقة اليت تتلقى طلبات العمالء و تقوم بتحليلها و الرد عليها بعد متريرها اىل الطبقة التالية الجراء 

 ملذكور آنفا ، حيث اختار الباحثمن اجلدير بالذكر هنا أن هذه الطبقة تضم كالسا بنفس االسم ا. الالزم

لذلك فضل  ...) التصنيف - الصنف –الطبقة  –الفئة (هلا ترمجات خمتلفة يف املراجع العربية  classكلمة  )1(

  .كما هي لتجنب االرتباك  الكلمة الباحث استخدام
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املعروفة و ) Design Patterns(اط التصميم و هو من أمن) façade pattern(استخدام منط الواجهة 

يستخدم لعزل مكونات الربنامج الداخلية عن العامل اخلارجي ، كما يسهل عملية صيانة و تطوير الربنامج 

فعند اجراء تعديل يف أي كالس ال يلزم تعديل جزء كبري من الربنامج بل يتم تعديل الكالس املعين مع اجراء 

الس الواجهة الذي ميثل الغراء أو الصمغ الذي يربط كل الكالسات معا ،  وهو هنا التعديل املطلوب يف الك

أما الطبقة األخرى فتضم جمموعة من .  و ستتضح تفاصيل ذلك الحقا DServerيتمثل يف الكالس 

 :هذه املكونات هي -كما سنرى الحقا  –املكونات ، و كل مكون قد يضم كالسا أو أكثر 

  

التصميم العام للملقم:  )3.1( شكل  

 
 

- CryptoEngine  : و يضم كل الكالسات اليت ستستخدم يف التشفري و تأمني املعلومات و التحقق

 .من صحتها

- ConnectionMGR  :و هو مسئول من كل علمليات الشبكة. 

- ClientMGR  :و هو مسئول عن ادارة العمالء. 

- dBaseMGR  :و التعامل مع قاعدة البيانات اليت تضم  ،و مسئوليته تنحصر يف توفري االتصال

 .معلومات املستخدمني و بعض املعلومات اخلاصة بالربنامج

 

 :التصميم العام للعميل  2.2.3

 :على ثالت طبقات من املكونات كما يلي –) 3.2(انظر شكل  –حيتوي التصميم 

و هي متثل الواجهة الرسومية للربنامج و تضم جمموعة كبرية من الكالسات  GUI: الطبقة األوىل ·

اليت سرتسم النوافذ و األزرار و القوائم و غريها من الكائنات الرسومية ؛ وظيفة هذه الطبقة هي توفري واجهة 
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ية هلا مث رسومية سهلة االستخدام للمستخدم ، تتلقى هذه الطبقة طلبات املستخدم و ترسلها للطبقة التال

 .تقوم بعرض النتائج القادمة من الطبقة السفلى

 

.التصميم العام للعميل ) :3.2( شكل  

 

 

اليت ) façade(و تضم كالسا واحدا بنفس االسم ميثل الواجهة  Dardashat: الطبقة الثانية ·

. كما سبقت االشارة هلذا النمط يف الفقرة السابقة  –تعزل مكونات الربنامج الداخلية عن واجهة املستخدم 

و يرسل كل ) واجهة املستخدم(هذا الكالس له دور مركزي فهو يتلقى كل الطلبات من الطبقة اخلارجية 

طلب للمكون املناسب يف الطبقة السفلى حىت يتم اجراء املهمة و ارجاع النتائج لذلك هو الرابط أو الغراء 

 .الربنامج معا كما سنرى الحقا بالتفصيل الذي يربط كل مكونات

 :كما يلي  -و كل مكون يضم عدة كالسات  –و تضم جمموعة من املكونات : الطبقة الثالثة ·

- CryptoEngine  : و هو كما يف امللقم مسئول عن كل عمليات التشفري و توفري كائنات التحقق و

 .تأمني املعلومات

- ContactMGR  :كل املعلومات و العمليات املتعلقة جبهات االتصال اخلاصة   هذا املكون مسئول عن

 .بالعميل

- ConversationMGR  : مسئول عن ادارة احملادثات اليت تتم بني العميل و جهات االتصال اخلاصة

 .به

- dBaseMGR  : اخلاصة بالعميل اليت  –املصغرة  –و هو مسئول عن ادارة التعامل مع قاعدة البيانات

 .ستضم سجل احملادثات و توقيعه الرقمي و التقارير املتنوعة و غريها من املعلومات املهمة

- ConnectionMGR  :و هو مسئول عن ادارة كل عمليات التشبيك. 
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 : Sequence Diagramsمخططات التسلسل  3.3

 

 use caseاعتمادا على حاالت االستخدام  Sequence diagramمت بناء خمططات التسلسل 

اليت ستحدث مع كل طلب  اليت سبق تفصيلها يف الباب السابق و اليت توضح كل االجراءات و اخلطوات

توضح هذه املخططات الكالسات املستخدمة و مهمة كل كالس منها كما تساعد يف توضيح  من العميل ؛

املستخدمة مما يسهل معرفة تركيب هذه الكالسات و ) رياتاملتغ(و أنواع البيانات ) الدوال(العمليات 

 . عالقاTا معا

 

 : Sign upانشاء حساب جديد  1.3.3

انشاء حساب جديد موضح : اخلاص حبالة االستخدام Sequence diagramخمطط التسلسل 

؛ بعد أن يدخل العميل البيانات املطلوبة النشاء حساب جديد ؛ تقوم واجهة املستخدم ) 3.3(بالشكل 

UI –  بتمرير هذه البيانات إىل كالس –و اليت يتعامل معها العميل  Dardashat و يتضح هنا أن ،

أن كالس  واجهة املستخدم ينحصر دورها يف تلقي الطلبات من العميل و متريرها للربنامج مث عرض النتائج و

Dardashat  هو الواجهة)facade ( اليت تعزل واجهة املستخدم عن مكونات الربنامج الداخلية من ناحية

بعد  Dardashatأول ما يفعله كالس . ؛ و تقوم بربط مجيع مكونات الربنامج الداخلية من ناحية أخرى

، تتلقي  SHA2و يف الكالس و هي عض ()hashتلقي البيانات من واجهة املستخدم هو استدعاء الدالة 

بتجميع كل   Dardashatهذه الدالة كلمة السر اخلاصة بالعميل و ترجع اهلاش ؛ مث بعد ذلك يقوم كالس 

مث يتم  AESبيانات العميل مبا فيها هاش كلمة السر يف رسالة واحدة و يقوم بتشفريها باستخدام كالس 

؛ بعد ذلك يتم ارسال  RSAباستخدام كالس  –ستلم للتحقق من صحتها الحقا لدى امل –توقيعها رقميا 

مع افادة املستخدم  ConnectionMGRكال من الرسالة و توقيعها الرقمي للملقم باستخدام كالس 

يف الطرف املقابل يستلم امللقم الرسالة و   .باالنتظار قليال الرسال البيانات و تلقي الرد من امللقم

بفك تشفري الرسالة و التحقق من  –هة نسخة امللقم من الربنامج و هو واج – DServerيقوم الكالس 

بانشاء كائن من  DServerصحتها مث يقوم بتوليد اهلاش من هاش كلمة السر ، بعد ذلك يقوم الكالس 

الكائن إىل قائمة ) reference(الذي ميثل املستخدم و بياناته ، مث يتم اضافة مرجع  Clientالكالس 

؛ مث  true: ؛ إذا متت العملية بنجاح يتم ارجاع قيمة منطقية  ClientListالعمالء اليت تتمثل يف الكالس 

يف قاعدة  -ميثل رقم العميل الذي مت توليده  -) ID(يتم تشفري بيانات العميل و يتم ختزينها مع رقم فريد 
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يتم تشفري رسالة تفيد بنجاح العملية مع رقم العميل  ، بعد ذلكdBaseMGRالبيانات بواسطة الكالس 

 .و امسه توقيعها رقميا مث ارساهلا للعميل

 

 

 
 

بفــك التشــفري و التحقــق مــن صــحة الرســالة ؛ مث  Dardashatيتلقــى العميــل رســالة امللقــم و يقــوم الكــالس 

؛ مث  RSAبتــا باســتخدام الكــالس  3072للعميــل بطــول  –علــين و خــاص  –يقــوم بتوليــد مفــاتيح التشــفري 

يــتم تشــفري املفتــاح العلــين اخلــاص بالعميــل الــذي مت توليــده و رقمــه الفريــد الــذي ســبق اســتالمه مــن امللقــم ، مث 

خمطط التسلسل اخلاص بانشاء حساب جديد) : 3.3(شكل   
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يتلقــى امللقــم الرســالة و يقــوم بفــك التشــفري و التحقــق كاملعتــاد ؛ مث يقــوم  .ملقميوقع رقميا و يتم ارساله لل

أي اضــافة مفتــاح التشــفري العلــين اخلــاص بــه و املســتلم مــن  –بتحــديث بيانــات العميــل  DServerالكــالس 

كمـا يـتم أيضـا   ClientListو هـي دالـة عضـو يف الكـالس  ()updateClientباسـتخدام الدالـة  -العميل 

ث البيانات يف قاعدة البيانات مث يتم تشفري رسالة بنجاح العملية و يـتم توقيعهـا مث ارسـاهلا للعميـل الـذي حتدي

بـابالغ واجهـة  Dardashatيقـوم الكـالس يقـوم بعمليـة التحقـق كاملعتـاد مث  يتلقى الرسالة و يفك التشـفري و

 .للمستخدماملستخدم بنجاح العملية و بالتايل تعرض واجهة املستخدم النتيجة 

  

 : Sign inتسجيل الدخول  2.3.3

اخلاص بعملية تسجيل الدخول ؛  Sequence diagramيوضح خمطط التسلسل ) 3.4(الشكل 

هذه البيانات و تقوم  UIيقوم املستخدم بادخال اسم املستخدم و كلمة السر ؛ تتلقى واجهة املستخدم 

؛  SHA2؛ الذي يقوم أوال بتوليد اهلاش من كلمة السر بواسطة الكالس  Dardashatبتمريرها لكالس 

بعد ذلك يتم تشفري رسالة تتضمن اسم املستخدم و هاش كلمة السر لتسجيل الدخول ، و يتم التشفري 

؛ بعد ذلك يتم ارسال الرسالة  RSAمث يتم توقيع الرسالة رقميا باستخدام كالس  AESباستخدام كالس 

 .للملقم

 

 

 خمطط التسلسل اخلاص بعملية تسجيل الدخول :) 3.4(شكل 



 سعيد عطا اهللا – زاجلنظام  – الجراء المحادثات اآلمنة و الموثوقة عبر الشبكة امظن ريو طت

63  

 

بتلقي الرسالة و فك تشفريها و التحقق من صحتها ؛ مث يتم توليد  – DServerأي كالس  –يقوم امللقم 

هاش كلمة (هاش من هاش كلمة السر الذي مت تلقيه من العميل ؛ مث يتم التحقق من صحة االسم و هاش 

، ترجع هذه الدالة  ClientListو هي عضو يف الكالس  ()checkClient عن طريق الدالة ) السر

و اليت تعين أن هذا املستخدم غري موجود ؛  Null؛ أو ترجع القيمة  Clientللكائن  referenceمرجعا 

يف قاعدة البيانات بعد تشفريه ؛ بعد ذلك يتم استخراج قائمة ) log(بعد ذلك يتم ادراج سجل عملية 

ريها اخلاصة \م و يتم تشف IPجبهات االتصال النشطة اليت ختص املستخدم و تتضمن هذه القائمة عناوين 

 .و ارساهلا للعميل

بعد تشفريها لكل  pingيتلقى العميل رد امللقم و يتم فك التشفري و التحقق كاملعتاد مث يتم ارسال رسائل 

و البالغها بأن املستخدم قد قام بتسجيل ) online(جهات االتصال النشطة للتحقق من أaا نشطة 

قاعدة البيانات مع ابالغ واجهة املستخدم  و حفظه يف) log(الدخول ؛ مث يتم تشفري سجل الدخول 

 .بنجاح تسجيل الدخول ليتم عرض النافذة الرئيسية للمستخدم

 

 :Add Contact) اضافة(إدارة جهات االتصال  3.3.3

 -اضافة جهة اتصال جديدة  –يوضح خمطط التسلسل اخلاص بإدارة جهات االتصال ) 3.5(الشكل 

بفتح نافذة ليكتب  UI؛ يقوم املستخدم باختيار اضافة جهة اتصال جديدة، يقوم كالس واجهة املستخدم 

الذي يقوم بتجهيز الرسالة  Dardashatداخلها املستخدم اسم جهة االتصال ؛ مث يقوم بتمريرها إىل كالس 

  .فريها و توقيعها رقميا مث يقوم بارساهلا إىل امللقميقوم بتش -باستخدام الكالسات اخلاصة بذلك –مث 
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بفك التشفري و التحقق من صحة الرسالة مث يستخدم الدالة  DServerيتلقى امللقم الرسالة و يقوم كالس 

search()  و هي عضو يف الكالسClientList  تعيد هذه الدالة سلسلة تضم اسم مستخدم أو أكثر

من جانبه يتلقي العميل . ؛ يتم تشفري النتيجة و توقيعها و ارساهلا للعميل) أو حىت خايل إذا مل جتد شيئا(

خيتار العميل  .الرسالة و بعد فك التشفري و التحقق يتم ارساهلا لواجهة املستخدم ليتم عرضها للمستخدم

 باستخدام الدالة Dardashatيت يريد ليتم اضافتها ؛ يتم ارسال االسم لكالس جهة االتصال ال

 سل اخلاص باضافة جهة اتصال جديدةخمطط التسل :) 3.5(شكل 
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addContact()  ؛ يقوم الكالسDardashat  بتجهيز رسالة تضم اسم جهة االتصال مث تشفريها و

 .توقيعها رقميا و ارساهلا للملقم

 بالتحقق من وجود العميل يقوم امللقم و كاملعتاد بفك التشفري و التحقق من صحة الرسالة مث يقوم أوال

فاذا كان موجودا يف القائمة يتم اضافة طلب اضافة يف  ()isClientExist لةبواسطة الدا) جهة االتصال(

يف هذه . الذي يقوم بارسال طلبات االضافة جلهات االتصال املطلوبة RequestPendingالكالس 

ل هذا الكائن جهة االتصال املطلوب اضافتها و ميث Contactاالثناء يقوم العميل بانشاء كائن من الكالس 

 .مث يتم ابالغ العميل بنجاح العملية ContactListيتم اضافته لقائمة جهات االتصال لدى العميل 

 

 :اجراء محادثة  4.3.3

يوضح خمطط التسلسل اخلاص حبالة اجراء حمادثة ؛ عندما خيتار املستخدم ) 3.6(الشكل 

بفتح نافذة صغرية الجراء احملادثة إذا كان  UIالذي يريد حمادثته يقوم كالس ) جهة االتصال ( الشخص 

و يتم أوال التحقق من اهلوية ؛ حيث يقوم الكالس ) online(الشخص املطلوب نشط حاليا 

Dardashat د رسالة اختبار مث تشفريها و توقيعها مث ارساهلا للشخص املعين ؛ يقوم الربنامج على باعدا

جهاز الشخص املعين بتلقي الرسالة و فك تشفريها و التحقق من صحتها مث يرد عليها مع تشفري الرد و 

 .توقيعه

يل إىل عدم جناح التحقق من بعد تلقي الرد يتم التحقق من صحته ؛ إذا مل تكن النتيجة اجيابية يتم تنبيه العم

أما غري ذلك فيمكن أن تبدأ . صحة هوية الشخص املطلوب و أنه قد يكون هناك انتهاك ألمن املعلومات

بتمريرها اىل  UIاحملادثة ، حيث يكتب العميل الرسالة و يضغط زر االرسال فيقوم كالس واجهة املستخدم 

ا مث ارساهلا للشخص املعين ، و كذلك عندما يتلقى الذي يقوم بتشفريها و توقيعه Dardashatالكالس 

رسالة منه يتم فك التشفري و التحقق مث ترسل لكالس واجهة املستخدم حىت يتم عرضها للمستخدم ؛ يف 

 .أثناء ذلك يتم حفظ سجل للمحادثة على قاعدة البيانات املصغرة بعد تشفريه
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لكل حاالت االستخدام السابق ذكرها  Sequence Diagramsعداد خمططات تسلسل مت او هكذا   

 .يف الباب الثاين ؛ و قد مت ذكر عدة مناذج منها أعاله على سبيل االختصار

 

 

 : Class Diagrams مخططات الكالس 4.3

 

تفاعلها معا الجناز املطلوب ؛ يف هذه بعد جتهيز خمططات التسلسل اليت توضح كالسات الربنامج و 

الفقرة يتم عرض خمططات الكالس اليت توضح مكونات الربنامج بشكل تفصيلي أي كالساته و عالقات 

) ملكية(هذه الكالسات يف ما بينها ؛ أي العالقة بني كل كالس و آخر هل هي استخدام فقط ؛ أم انشاء 

حتديد عالقات . لنسخ املستخدمة أو اململوكة من كل كالسو استخدام ؛ أم هي توارث ؛ مع حتديد عدد ا

 .الكالسات ببعضها و مسئولية كل واحد منها له أمهية كبرية ال يتسع ا`ال لتفصيلها هنا

 

 اجراء حمادثةتسلسل اخلاص بعملية خمطط ال: ) 3.6(شكل 
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 : Server Class Diagramمخطط كالس الملقم  1.4.3

يوضح خمطط الكالس اخلاص بامللقم ؛ يظهر فيه مجيع مكونات امللقم و داخل كل ) 3.7(الشكل 

مكون تظهر الكالسات اليت يتكون منها مع عالقتها مع بعضها و عدد النسخ اليت ميتلكها أو يستخدمها  

اليت سبق احلديث عنها )  facade(هو الواجهة  DServerكل كالس من اآلخر، كما يتضح أن الكالس 

أيضا يوضح املخطط املكتبات . يربط مجيع املكونات معا و يعزهلا عن العامل اخلارجي بشكل تامحيث 

اليت تستخدمها كالسات التشفري  ++Cryptoاخلارجية اليت يتم استخدامها يف الربنامج مثل مكتبة 

 .القياسية ++Cمتنوعة و مكتبات  Qtباالضافة إىل مكتبات 

 

 

 
 

 

 : Client Class Diagramمخطط كالس العميل  2.4.3

يوضح خمطط الكالس اخلاص بالعميل و يتضمن واجهة املستخدم الرسومية مث كالس ) 3.8(الشكل 

Dardashat  الذي يعزل الواجهة الرسومية عن مكونات الربنامج الداخلية ؛ كما يوضح املكونات الداخلية

 .بالتفصيل بشكل مشابه للمخطط السابق
 

 

 

 خمطط الكالس اخلاص بامللقم : )3.7(شكل 
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 : كالسات البرنامجوصف  5.3

 

يف هذه الفقرة يتم حتديد وظيفة كل كالس مت ذكره يف خمططات الكالس آنفة الذكر باختصار و لن 

و اليت يوضح جزء  –الدوال  –و العمليات  –املتغريات  –عناصر البيانات (يتم تفصيل املكونات الداخلية 

؛ سيتم عرض كالسات و ذلك من باب االختصار و منعا لالطالة ) منها خمططات التسلسل املذكورة أعاله

 .خمطط كالس امللقم أوال مث يتبع بكالسات خمطط العميل مع عدم تكرار الكالسات املشرتكة بينهما

 

 ) :موجود يف نسخة امللقم فقط( DServerكالس  .1

كما سبقت االشارة لذلك ؛ هلذا   –) facade(من أهم مكونات امللقم حيث ميثل الواجهة 

أوالمها ميثل الرابط أو الصمغ الذي يربط و يلصق كل مكونات الربنامج :  الكالس وظيفتان أساسيتان

الداخلية معا و يعمل كاملايسرتو الذي يقوم بتنسيق العمل بني مجيع األطراف ؛ الوظيفة األخرى هي عزل 

فوائد ملموسة من أمهها تسهيل ) façade pattern(هلذا التصميم . مكونات الربنامج عن البيئة اخلارجية

لية تطوير أو صيانة الربنامج ؛ فعند احلاجة لتعديل كالس ما لن حنتاج إال لتعديل الكالس املطلوب عم

بدون احلاجة لتعديل كامل الربنامج ؛ باالضافة لذلك لن  DServerتعديله و تعديل كالس الواجهة أي 

 .يؤثر هذا التعديل على الواجهة اخلارجية للربنامج

 ):يف امللقم فقط( DserverThreadكالس  .2

اليت يتم انشاؤها مع كل عملية اتصال جديدة و ذلك حىت ) Thread(هذا الكالس ميثل مسالك التنفيذ 

يتم معاجلها يف مسلك منفصل حىت يتفرغ امللقم الستقبال مزيد من االتصال أثناء معاجلته لالتصاالت 

 .احلالية مما حيسن أداء النظام بشكل كبري

 ) :يف نسخيت العميل و امللقم CryptoEngineأحد كالسات (PublicKeyCryptoكالس  .3

يضم اخلصائص العامة خلوارزميات التشفري باملفتاح العلين و اليت تقوم   Interfaceهذا الكالس هو واجهة 

 .كالسا�ا بالوراثة منه ، مث كل كالس يرث هذه الواجهة يضم التفاصيل اخلاصة خبوارزمية التشفري اليت ميثلها

 ) :يف نسخيت العميل و امللقم CryptoEngineأحد كالسات ( RSAالس ك .4

للتشفري باملفتاح العلين و يتم استخدامه لتوليد اهلوية الرقمية لكل  RSAميثل هذا الكالس خوارزمية 

؛ كما يستخدم يف توقيع الرسائل رقميا و يف عملية التحقق من صحة ) مبا فيها الربنامج نفسه(مستخدم 

 .التوقيع و تبادل مفاتيح اجللسات
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 ):يف نسخيت العميل و امللقم CryptoEngineأحد كالسات ( SHA2كالس  .5

و يتم استخدامه بواسطة الكالس السابق ) االختزال(لتوليد اهلاش  SHA2ميثل هذا الكالس خوارزمية 

)RSA (يف عملييت التوقيع و التحقق من صحة التوقيع. 

 ):يف نسخيت العميل و امللقم CryptoEngineأحد كالسات ( SymmetricCryptoكالس  .6

يضم اخلصائص العامة خلوارزميات التشفري باملفتاح املتناظر حيث تقوم  Interfaceهذا الكالس واجهة  

الكالسات اليت متثل هذه اخلوارزميات بوراثة هذا الكالس مع اضافة التفاصيل اخلاصة املتعلقة باخلوارزمية اليت 

 .متثلها

 ):يف نسخيت العميل و امللقم CryptoEngineأحد كالسات ( AESكالس  .7

للتشفري باملفتاح املتناظر ؛ و هو من أهم مكونات الربنامج حيث  AESهذا الكالس ميثل خوارزمية 

 .يستخدم يف تشفري كل الرسائل املتبادلة بني املستخدمني لضمان سريتها

 ):يف نسخيت العميل و امللقم CryptoEngineأحد كالسات ( SymmetricKeyكالس  .8

يف عملييت التشفري و فك  AESوظيفة هذا الكالس توليد مفاتيح التشفري املتناظر اليت يستخدمها الكالس 

 .التشفري

 ):يف نسخة امللقم فقط ClientMGRأحد كالسات ( ContactListكالس  .9

 خمطط الكالس اخلاص بالعميل :) 3.8( شكل
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ادار:ا بني العميل و جهات  يقوم هذا الكالس حبفظ قائمة جهات االتصال للعميل و طلبات االضافة و

 .االتصال اليت يريد اضافتها

 ) :يف نسخة امللقم فقط ClientMGRأحد كالسات ( Clientكالس  .10

 .هو الكالس الذي ميثل العميل ؛ حيث حيتوي على بياناته و يوفر جمموعة من الدوال للتعامل معها

 ) :يف نسخة امللقم فقط ClientMGRأحد كالسات ( ClientListكالس    .11

 .يضم قائمة مرجعية لكل العمالء لتسهيل الوصول هلم و بالتايل التعامل معهم حسب احلاجة

 ) :يف نسخيت العميل و امللقم dBaseMGRأحد كالسات (  dBOperationكالس   .12

 لنتائجيقوم هذا الكالس بتلقي كل الطلبات املوجهة لقاعدة البيانات حبيث يقوم بارساهلا مث يقوم بارجاع ا

 ) :يف نسخيت العميل و امللقم dBaseMGRأحد كالسات ( dBConnectكالس  .13

يوفر هذا الكالس االتصال املطلوب بقاعدة البيانات حىت يستخدمه الكالس السابق يف توجيه الطلبات 

 .لقاعدة البيانات

 ) :يف نسخيت العميل و امللقم ConnectionMGRأحد كالسات ( Serverكالس  .14

 .الذي يتلقى طلبات العمالء عرب الشبكة) Server Socket(امللقم  هذا الكالس هو مقبس

 ) :يف نسخيت العميل و امللقم ConnectionMGRأحد كالسات (  Connectionكالس  .15

هذا الكالس هو الذي يقوم بتوفري االتصال بالشبكة ؛ و يتم استخدامه بواسطة بقية كالسات الشبكة 

 .ConnectionMGRاألخرى األعلى منه يف 

 : )يف نسخة العميل فقط (  Dardashatكالس  .16

من أهم كالسات نسخة العميل حيث يعزل املكونات الداخلية عن واجهة املستخدم ؛ كما يقوم بربط هذه 

 .املكونات معا و التنسيق بينها الجناز املهمة

 ) :يف نسخة العميل فقط  GUIأحد كالسات (  MainWindowكالس  .17

املستخدم الرسومية حيث يقوم بعرض النافذة الرئيسية للربنامج و حتوي جمموعة  الكالس الرئيسي يف واجهة

كل    و من الكائنات الرسومية مثل األزرار و القوائم و غريها  ؛ و هو ميلك كل كالسات الواجهة الرسومية

، كما تقوم ذ اليت تضم كائنات رسومية خمتلفةتقوم بعرض النواف –بشكل عام  –كالسات واجهة املستخدم 

حدوث أو رسائل  – مث استالم النتائج منه Dardashatباستقبال طلبات املستخدم و ارساهلا لكالس 

 .و عرضها للمستخدم بالشكل املطلوب - خطأ

 ) :يف نسخة العميل فقط GUIأحد كالسات (  ReportWindowكالس  .18
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 .كالس نافذة التقارير الذي يقوم بعرضها بالتنسيق املناسب 

 ) :يف نسخة العميل فقط GUIأحد كالسات (  SettingWindowكالس  .19

 .ض نافذة اعدادت االتصال بامللقميعر 

 ) :يف نسخة العميل فقط GUIأحد كالسات (  SignInWindowكالس  .20

 .كالس نافذة تسجيل الدخول للربنامج

 ) :يف نسخة العميل فقط GUIأحد كالسات (  SignUpWindowكالس  .21

 .حساب جديدكالس نافذة انشاء 

 ) :يف نسخة العميل فقط GUIأحد كالسات (  SplashWindowكالس  .22

هذه الكالس ميثل نافذة مؤقتة تظهر للمستخدم لعدة ثوان أثناء بدء تشغيل الربنامج حىت ال يشعر بامللل و 

 .ذلك حىت يقوم الربنامج بتحميل املعلومات الالزمة و Yيئة االتصال و ما شابه

 : )يف نسخة العميل فقط GUIأحد كالسات (  ChangePasswdWindowكالس  .23

 .نافذة تغيري كلمة السر اخلاصة باملستخدم

 ) :يف نسخة العميل فقط GUIأحد كالسات (  ChattingWindowكالس  .24

 .نافذة اجراء احملادثات بني املستخدمني 

 : )يف نسخة العميل فقط ConversationMGRأحد كالسات (  Conversationكالس  .25

دارة أي حمادثة بني العميل و جهة االتصال اليت يقوم مبحادثتها و يتضمن مفاتيح اوظيفة هذا الكالس هو 

 .التشفري و التوقيع الرقمي لكل حمادثة باالضافة إىل سجل احملادثات

 : )يف نسخة العميل فقط ConversationMGRأحد كالسات (  ConvrsnListكالس  .26

 .قائمة بكل احملادثات النشطة حاليا لتسهيل ادارYا و التعامل معهايضم 

 : )يف نسخة العميل فقط ContactMGRأحد كالسات ( Contactكالس  .27

 .ميثل جهة االتصال حيث يتضمن بيانات جهة االتصال و الدوال املخصصة للتعامل معها

 : )يف نسخة العميل فقط ContactMGRأحد كالسات ( ContactListكالس  .28

 .يتضمن قائمة بكل جهات االتصال اخلاصة بالعميل و ذلك لتسهيل ادارYا و التعامل معها

 : )يف نسخة العميل فقط ConnectionMGRأحد كالسات ( ClientSessionكالس  .29

للند و تأمني  –و هو الكالس املسئول عن Yيئة جلسة االتصال بني املستخدمني أي Yيئة شبكة الند 

 ).أي التحقق من الطرف اآلخر و تبادل املفاتيح(االتصال 
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يف نسخة العميل  ConnectionMGRأحد كالسات ( ClientSessionThreadكالس  .30

 : )فقط

منفصل لتهيئة كل جلسة اتصال بشكل مستقل و ) Thread(يستخدم هذا الكالس النشاء مسلك تنفيذ 

 .ذلك لتحسني األداء

 : )يف نسخة العميل فقط ContactMGRأحد كالسات ( ServerThreadكالس  .31

يستخدم النشاء مسلك تنفيذ منفصل عند احلاجة لالتصال بامللقم و هو كذلك يسهم بشكل كبري يف 

 .حتسني أداء الربنامج

 

 

 : الخالصة 6.3

 

يف هذا الباب مت عرض مكونات الربنامج بشكل عام ؛ نسخة امللقم و نسخة العميل ؛ مث عرضت 

اليت توضح تسلسل معاجلة و تنفيذ طلبات  Sequence Diagramجمموعة من خمططات التسلسل 

املستخدم بواسطة مكونات الربنامج ؛ مث عرض خمططي الكالس لكال من امللقم و العميل ، مع عرض سريع 

يتم ) الباب الرابع(يف الباب التايل  .كالسا تقريبا  31نامج و اليت بلغ عددها خمتصر لكل كالسات الرب و 

 .لربنامج بناء على التصميم الذي مت تقدميه يف هذا البابل ب التنفيذ و التطبيق العمليجوان بعضمناقشة 
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 الباب الرابع

 وافذ البرنامجالعملي و ن التطبيق
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 : تمهيد 1.4

 

تعلقة باجلانب العملي من امل الفنيةمبناقشة و عرض بعض املسائل  يف هذا الباب يقوم الباحث

عرض  ؛ مث مع تقدمي شرح مبسط هلا) واجهة املستخدم(بشكل خمتصر ؛ مث يتم عرض نوافذ الربنامج  النظام

ذكر مناذج تفصيلية من شفرة  احثجتنب الب؛ و قد على النظام  االختبارات اليت أجراها الباحث بعض

حق البحث اليت تضم مناذج من يف هذا الباب جتنبا لالطالة إال أن القارئ بامكانه الرجوع الحقا ملال النظام

 .شفرة النظام

 

 

 :لغة البرمجة و أدوات التطوير 2.4

 

يف  ++Cاستخدام لغة سي بلس بلس  –كما سبقت االشارة لذلك من قبل   – اختار الباحث

يف  فرها و مستوى سرعة األداء امللحوظتطوير الربنامج، و ذلك لعدة مميزات من أمها املرونة املدهشة اليت تو 

 .ليت استخدمت يف تطويرهاالربامج ا

سهل االستخدام و صديق للمستخدم ) Editor(، و هي تتضمن حمرر  Qt-SDKأداة  كما مت استخدم

، و مت تصميمها لربطها مع أي مرتجم للغة خيتاره املربمج ، كما أpا مفتوحة املصدر و مرفق معها توثيق و 

أضف إىل ذلك أpا  –!. فقد جعلتم حياة املربجمني أسهل  Qtشكرا يا مطوري  –شرح تفصيلي مع األمثلة 

 .   غنية و متنوعة و مت تصميمها بشكل جيد) دوال أي كالسات و(تتضمن مكتبات برجمية 

 :من األمثلة املختصرة على الكالسات اليت توفرها و مت استخدامها بشكل مكثف يف تطوير الربنامج

مت تصميمه لتخزين و معاجلة السالسل احلرفية أي احلروف و األرقام و الرموز ؛  :QStringكالس   -

و بالتايل ميكنه التعامل مع كل اللغات اليت حتتاج لرتميز " Unicodeيونيكود "يدعم هذا الكالس ترميز 

بايت ؛ مع توفري جمموعة كبرية من الدوال  2اليونيكود كالعربية مثال ؛ حيث يتم متثيل كل حرف بعدد 

أو  ، أو الجراء عمليات البحث"Asciiآسكي "ملعاجلة هذه النصوص مثل حتويلها إىل ترميز آخر كرتميز 

مت استخدام هذا الكالس يف ختزين البيانات يف الطبقة العليا من الربنامج و . أو احلذف و غري ذلك االبدال

 .ذلك لتوفري دعم كامل للغة العربية
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يسمح هذا الكالس بتخزين البيانات علي شكل مصفوفة من  : QByteArrayكالس   -

، بدون ترميز حمدد) Binary(شكل ثنائي أي على ) Raw(،  و ميكن ختزين البيانات اخلام به  "البايتات"

هذا الكالس مت استخدامه عند التعامل مع مفاتيح التشفري و النصوص املشفرة و اليت هي يف الواقع سلسلة 

و بالتايل كان هذا الكالس هو األنسب لتخزينها ، كما يوفر هذا الكالس ؛ العشوائية ) Bits(من البتات 

مت استخدام هذا الكالس لتخزين . ستخدم يف معاجلة البيانات املخزنة بهجمموعة كبرية من الدوال اليت ت

 . البيانات يف الطبقات السفلى من الربنامج مثل مكتبة التشفري و كائنات الشبكة

 .للتعامل مع قواعد البيانات املختلفة Qtكالسا توفرها   16و هو أحد  : QSqlDatabaseكالس   -

- QLinkedList<T>  : ا الكالس يف انشاء القوائم املتصلة و هو مصمم باستخدام يستخدم هذ

مت استخدامه  ؛و بالتايل ميكنه ختزين أي نوع من أنواع البيانات البسيطة أو املركبة ) Templates(القوالب 

يف انشاء قوائم املستخدمني و قوائم جهات االتصال اخلاصة بكل مستخدم ؛ و جتدر االشارة هنا إىل املرونة 

رعة اليت توفرها السالسل املتصلة عند اجراء عمليات البحث و االضافة و احلذف كما توفر استخداما و الس

 .جيدا للذاكرة خبالف املصفوفات التقليدية

مع بقية أشقائه يف مكتبة الشبكات  –و هو كالس مهم مت استخدامه  :  QTcpSocketكالس   -

و التعامل مع الشبكة على مستوى طبقيت النقل و الشبكة " السوكت"النشاء املقابس  Qtاليت توفرها 

)Transport & Network Layers.( 

و استخدام هذه الكالسات و غريها إما بشكل مباشر أو توريثها لكالس جديد يتضمن خصائص الكالس 

 .األساس و يضيف إليه خصائص جديدة

 

 

 :خوارزميات التشفير 3.4

 

و حتوي هذه  CryptoEngine.dllبكتابة مكتبة برجمية للربط الديناميكي باسم  الباحثقام 

و ) التشفري باملفتاح العلين(للتشفري غري املتناظر  RSAللتشفري املتناظر و  AESاملكتبة كالسات خوارزمييت 

مها خوارزميتان قياسيتان كما سبق ؛ باالضافة إىل كالسات أخرى؛ هذه املكتبة مت بناءها اعتمادا على 

و هي مكتبة ضخمة تضم أغلب خوارزميات  ++Cryptoمكتبة برجمية مفتوحة املصدر و معتمدة امسها 

شارة السباب اختيارها و استخدامها و ال جمال لتكرار ذلك هنا ؛ و من اجلدير التشفري املعروفة ؛ سبقت اال
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توفر دعما ألنواع  CryptoEngineأوهلما أن مكتبة  :أمران كتبةاملهذه بالذكر أن الفائدة اليت تضيفها 

لمربجمني كورة أعاله مما يتيح لو غريها من الكالسات املذ   QStringمثل  Qtالبيانات اليت توفرها مكتبة 

و حىت  Qtستخدامها يف كتابة أكواد التشفري و تضمينها يف براجمهم ؛ علما بأن ا Qtلذين يستخدمون ا

تكمل  – CryptoEngine -تاريخ كتابة هذا البحث ال تتضمن مكتبة شاملة للتشفري فلعل هذه املكتبة 

تقدم واجهة برجمية سهلة األستخدام ؛  CryptoEngineاألمر األخر أن مكتبة . ص املوجودجزءا من النق

مكتبة ضخمة و شاملة إال أ_ا حتوي الكثري من التفاصيل و التعقيدات الفنية  ++Cryptoحيث أن مكتبة 

و اليت حتتاج أن يكون املربمج ملما بأساسيات علم التشفري بشكل عميق ؛ و هو قد ال يتوفر للمربمج الذي 

ري بشكل موسع و لكنه يريد استخدام خوارزميات التشفري القياسية يف براجمه ال يتوفر له الزمن لدراسة التشف

مجع كل التفاصيل املتعلقة خبوارزمية التشفري احملددة يف يف كالس واحد  حاول كما أن الباحث  ؛بشكل سريع 

لتوفري واجهة غنية و متنوعة لكل  ) Function Overloading(و توظيف مفهوم إعادة توصيف الدوال 

لتسهيل بعض املهام بدون احلاجة ) Static Function(كالس باالضافة إىل استخدال الدوال الساكنة 

 .النشاء كائنات فعلية من الكالس املعين

 

 

 ) :Network Architecture(معمارية الشبكة  4.4

 

كأساس ملعمارية الشبكة ؛ و ألسباب متعلقة ) client/server(ملقم /مت استخدام منوذج عميل

عند اجراء احملادثات بني العمالء الستبعاد ) peer-to-peer(ن املعلومات مت استخدام منوذج الند للند بأم

لتوفري االتصال و ذلك يف ) TCP/IP(كذلك مت استخدام بروتوكول . أي تدخل للملقم يف هذه العملية

؛ أما يف طبقيت التطبيقات  OSIيف منوذج ) Transport & Network layers(طبقيت النقل و الشبكة 

و التحقق من  أي تبادل املفاتيح(لتيسري انشاء و تأمني االتصال  و اجللسة فقد مت كتابة بروتوكول بسيط

و تبادل الرسائل بشكل آمن ؛ سواء كان ذلك بني العميل و امللقم أو بني عميل و عميل ) الطرف اآلخر

 .آخر
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 : )Multithread(تعدد المسالك  5.4
 

النظام يعمل على الشبكة و يشغل ملقما خلدمة العمالء ، كان البد من جعل امللقم قادرا على مبا 

و مت ذلك بتطبيق مفهوم تعدد مسالك التنفيذ حبيث يتمكن امللقم  ى أكثر من اتصال يف نفس اللحظة ؛تلق

ال و يف نفس من انشاء مسلك تنفيذ جديد عند تلقي االتصال ؛ يقوم هذا املسلك بالتعامل مع االتص

لتنفيذ ذلك مت استخدام كالس .   لتلقي اتصاالت أخرى) Main Thread(الزمن يتفرغ املسلك الرئيسي 

QThread  من مكتبةQt كتابة( تعريف صمم هذا الكالس حىت يتم توريثه لكالس جديد مع إعادة ؛ (

، هذه الدالة هي اليت يتم تنفيذها عند تشغيل مسلك التنفيذ لذلك على املربمج إعادة تعريفها  ()runدالة 

 .ليضع داخلها الكود الذي يريد تنفيذه

، هذا الكالس  DServerThreadمت تنفيذ ذلك يف كل من امللقم و العميل ؛ يف امللقم مت انشاء كالس 

عريف الدالة املذكورة حىت يتم من خالهلا استدعاء و مت اعادة ت؛  QThreadكالس ) Inherit(يرث 

الدوال اليت تتعامل مع االتصال ؛ يتم انشاء مسلك جديد باستخدام الكالس املذكور عند تلقي امللقم 

أي اعطاء العميل ما يريد أو ابالغه برسالة خطأ (التصال جديد ؛ و بعد انتهاء مهمة التعامل مع االتصال 

يف العميل مت تنفيذ نفس الفكرة النشاء   .يتم اgاء مسلك التنفيذ) ت النظاممع حتديث قاعدة بيانا

مسالك تنفيذ عند اجراء اتصال من عميل للملقم أو من عميل لعميل آخر و ذلك بغرض حتسني أداء 

 .الربنامج العميل و جتنبا لتجمد الربنامج أثناء اجراء االتصال

 

 

 ):Exception( التعامل مع األخطاء و االستثناءات 6.4

 

البد لكل نظام يعمل على الشبكة من توفري آلية للتعامل مع األخطاء بشكل جيد ؛ سواء كانت 

اعداد جدول يتضمن قائمة من أنواع ؛ لتوفري ذلك مت ) ءاتاستثنا(هذه األخطاء متوقعة أو غري متوقعة 

طأ ؛ هذا اجلدول مشرتك بني األخطاء املتوقعة أي توصيف خمتصر لكل خطأ مع اعطاء رقم فريد لذلك اخل

و هو يصف األخطاء بأنواعها ) أي يوجد منه نسخة لدى امللقم و كذلك لدى العميل(امللقم و العمالء 

إىل برنامج املستخدم  –عند حدوثه  –يتم استخدام هذا اجلدول من قبل امللقم الرسال رمز اخلطأ  .املختلفة

وم قناء على رقم اخلطأ و الوصف احملدد له مسبقا ، كما يالذي يقوم بابالغ املستخدم بتفاصيل اخلطأ ب
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كذلك يقوم برنامج العميل  .امللقم بتسجيل اخلطأ يف سجل األخطاء داخل قاعدة البيانات اخلاصة به

بابالغ املستخدم بأي أخطاء داخلية حتدث لدي تنفيذ أي عملية داخل الربنامج مثل فشل عملية التشفري 

 .و حنو ذلكأو عملية فك التشفري 

صعبة االكتشاف و قد تسبب اRيار الربنامج بشكل ) Exceptionاالستثناءات (األخطاء غري املتوقعة 

التعامل معها عن طريق استخدام تقنية التعامل  و موثوقيته ؛ لذلك حاول الباحث متكرر مما يضعف استقراره

 … try(بلس باستخدام دوال  اليت توفرها لغة سي بلس) Exception Handling(مع االستثناءات 

catch (ونات التشفري و الشبكة يف كالمها، خاصة مكها يف امللقم و يف برنامج العميلو مت استخدام ،

 .حيث يتم التقاط االستثناء و ابالغ املستخدم به و مبكان حدوثه يف الربنامج مع استمراره يف العمل

 

 

 : استخدام المؤشرات و ادارة الذاكرة 7.4

 

هي أداة مهمة توفرها لغة سي بلس بلس و تتيح مرونة عالية يف التعامل ) Pointers(املؤشرات 

 ؛ ! مع عنواين الذاكرة بشكل مباشر الدارEا بالشكل املطلوب ؛  بالرغم من ذلك فهي أداة خطرية للغاية

إذا مل يتم استخدامها بالطريقة الصحيحة و حبذر بالغ فقد تسبب مشاكل صعبة االكتشاف و تتسبب يف 

املؤشرات بشكل مكثف يف الربنامج لالستفادة من املرونة  استخدم الباحث. ج أثناء التشغيلاYيار الربنام

و أشهر هذه األخطاء هو  اليت توفرها مع احلذر البالغ و احلرص على جتنب األخطاء عند استخدامها ؛

مما  -) صفر( 0أي حيوي القيمة  –) NULL Pointer(ملؤشر خايل ) dereference(حماولة الوصول 

Yعلى التحقق من قيمة أي مؤشر مت  –بشكل دقيق  – يار الربنامج ؛ لذلك مت احلرصقد يسبب ا

 ).صفر( 0له للتحقق من أنه ال حيوي القيمة ) dereference(استخدامه قبل أي عملية 

 

 :كما مت استخدام املؤشرات لتحسني أداء الربنامج من ناحية و حتسني ادارة الذكرة من الناحية األخرى

وجد منها نسخ متعددة  اليت تحتسني أداء الربنامج من خالل ختزين عناوين الذاكرة اخلاصة بالكائنات 

ختزين هذه العناوين يف قائمة  ؛ و حنوها من الكائنات) أي يف جانب امللقم(ء اليت متثل العمالنات كالكائ

حبيث يسهل البحث عن عنوان الذاكرة للكائن الذي ميثل العميل املطلوب الجراء ) Linked List(متصلة 

ميثل (، عملية البحث تتم بسرعة عالية نظرا لصغر حجم املؤشر يف الذاكرة ة قراءة أو كتابة لبياناتهعملي
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 ألن عملية البحث تتم بشكل متكرر مع كل عملية يقوم 0ا امللقم مما حيسن أداء النظام) ببايت واحد تقريبا

 .استجابة لطلب الربنامج العميل

و هذا النوع البد للربمج من القيام بتفريغها ) Heap(كائنات العمالء يتم انشاؤها على ذاكرة الكومة 

) Memory Leak(ارجاعها للنظام و إال قد حتدث مشكلة تسرب الذاكرة  عند الفراغ منها و) تدمريها(

؛ لذلك تستخدم نفس القائمة املشار إليها يف ) و هذه احدى مشاكل التعامل مع املؤشرات(مع الوقت 

؛  عناوين هلا عند انتهاء الربنامج ادارة الذاكرة حيث تقوم  بشكل تلقائي بتدمري كل الكائنات اليت تتضمن

 .عند عدم احلاجة له أثناء التشغيل بعضها زالةأو ا

 

 

 : تبادل الرسائل بين الكائنات 8.4

 

؛ ! حتتاج كائنات الربنامج إىل التخاطب و تبادل الرسائل حىت تستطيع العمل معا الجناز املهمة 

لتمكني  Qtتوفرها ) Signals & Slots: االشارات و الشقوق (لذلك مت استخدام تقنية مدهشة تسمى 

و (الكائن األول يرسل اشارة  أن -باختصار  – الفكرة هنا ؛الكائنات من تبادل الرسائل مع بعضها البعض 

) slot(؛ أي يتم تنفيذ الدالة اليت متثل الشق ) و هو أيضا دالة(يلتقطها كائن آخر من خالل شق ) هي دالة

و لكن البد أوال من ربط االشارة و الشق معا باستخدام دالة ساكنة امسها  )signal( عند ارسال االشارة

connect() سر . هلذه الدالة يتم ارسال مؤشرات لكال الكائنني مع أمساء الدوال أي االشارة و الشق ؛

كالس جذر امسه   –بشكل مباشر أو غري مباشر  –ترث  Qtجناح هذه التقنية أن مجيع كالسات 

QObject ) و هو مشابه لكالسObject مما ميكن من ربط هذه الكائنات معا باستخدام ) يف لغة جافا

 .مما ال يتسع اzال لتفصيله هنا) Polymorphism(تقنية تعدد األشكال 

 

مت استخدام هذه التقنية بشكل مكثف يف الربنامج أل}ما عملية جدا و غري مكلفة بل و تيسر التخاطب 

توظيفها بشكل كبري يف الطبقة اليت  و قد مج و مسالك التنفيذ املختلفة داخل الربنامج ؛بني أجزاء الربنا

 .تضم مكونات الشبكة حتديدا باالضافة إىل غريها
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 : )واجهة المستخدم ( نوافذ النظام  9.4

 

 :يف هذه الفقرة يتم استعراض نوافذ الربنامج بعد أن مت تطويره مع تقدمي شرح خمتصر لكل نافذة

 

 : نافذة الملقم .1

و تبني تاريخ بدء التشغيل كما تبني حالة امللقم  ،عند تشغيل امللقم) 4.1(شكل  –تظهر هذه النافذة 

، كما يعرض أن امللقم مستعد لتلقى االتصاالتأي أنه قد مت حتميل مفاتيح امللقم بنجاح و  –بشكل عام 

 .بنجاح من قاعدة البياناتامجايل املستخدمني املسجلني و الذين مت حتميل بياناYم 

 

 
 

 

 : )Splash(نافذة تمهيدية  .2

عند بدء تشغيل برنامج العميل لفرتة قصرية أثناء حتميل مكونات  -) 4.2(شكل  –تظهر هذه النافذة 

 . الربنامج

 نافذة امللقم :) 4.1(شكل 
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نافذة بدء تشغيل برنامج العميل :) 4.2( شكل  

 
 

 :نافذة تسجيل الدخول .3

حىت يتمكن املستخدم من تسجيل  –بعد النافذة السابقة  – ) 4.3( نافذة تظهر للمستخدم ، شكلول أ

 .الدخول

نافذة تسجيل الدخول :) 4.3(شكل   
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 : نافذة تسجيل حساب جديد .4

، حيث ة السابقةميكن الوصول هلا قبل تسجيل الدخول من خالل النافذ –) 4.4(شكل  –هذه النافذة 

 .حساب جديد له على النظام تسجيلباملستخدم أن يقوم ميكن من خالهلا 

نافذة تسجيل حساب جديد :) 4.4(شكل   

 
 

 :ة النافذة الرئيس .5

، تظهر وصول لكل النوافذ الفرعية األخرىو من خالهلا ميكن ال –) 4.5(شكل  –ة للربنامج النافذة الرئيس

؛ و إذا كان ) أي أصدقاء املستخدم(االتصال األوىل تضم أمساء جهات : على هذه النافذة ثالث قوائم

متصال سيظهر باللون األخضر و إال باللون الرمادي ؛ أما القائمتني األخرتني فتضمان قائمة طلبات االضافة 

باالضافة إىل قوائم علوية ميكن  املستلمة من اآلخرين و قائمة طلبات االضافة اليت أرسلها املستخدم آلخرين

 .مهام خمتلفةمن خالهلا تنفيذ 
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ة لربنامج العميلالنافذة الرئيس :) 4.5(شكل رقم   

 
 

 : نافذة تغيير كلمة السر .6

 .إذا أراد ذلك –يتمكن املستخدم من تغيري كلمة السر اخلاصة به ) 4.6(شكل  –من خالل هذه النافذة 

 

رنافذة تغيري كلمة الس) : 4.6(شكل   
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 : نافذة التقارير .7

تعرض خيارات كثرية للمستخدم الختيار التقرير الذي يرغب يف عرضه بعد  - )4.7(شكل  –النافذة 

 .حتديد الفرتة الزمنية املناسبة

 

نافذة التقارير :) 4.7(شكل   

 
 

 : نافذة اعدادت االتصال بالملقم .8

املستخدم من Tيئة اعدادات االتصال بامللقم باختيار االعدادات   –) 4.8(شكل  –متكن هذه النافذة 

 .االفرتاضية أو اعدادت أخرى
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اعدادات االتصال بامللقم :) 4.8(شكل   

 
 

 : نافذة اضافة جهة اتصال .9

يتمكن املستخدم من البحث عن مستخدمني آخرين للنظام الرسال  - )4.9(شكل  –يف هذه النافذة 

 .طلبات اضافة هلم إذا أراد

مستخدمني آخرين نافذة البحث عن :) 4.9(شكل   
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 : نافذة مربع حوار .10

ملربعات احلوار املختلفة اليت مت استخدامها البالغ املستخدم مبعلومة  منوذج -) 4.10(شكل  –النافذة 

 .مهمة أو سؤاله و حنو ذلك

مربع حوار :) 4.10( :شكل   

 
 

 : نافذة حول البرنامج .11

 .تضم بعض املعلومات عن الربنامج - )4.11(شكل  –هذه النافذة 

 

نافذة حول الربنامج:) 4.11(شكل   
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 :البرنامج اختبار و تجربة  10.4

 

باجراء اختبارين عليه ؛ للتأكد من حتقق عملية  ة الربنامج و تنقيحه قام الباحثبعد الفراغ من كتاب

 :و ذلك كما يلي) أي تشفري البيانات و توقيعها رقميا(التأمني 

 

 :التأكد من عملية التشفير : التجربة األولي  .1

ال  -) 4.12(انظر شكل  -)  Prortotype منوذج أويل(نسخة مبدئية بسيطة من الربنامج  مت استخدام

، فيما مت تشغيل نسخة أخرى من نفس تشغيل نسخة منه على جهاز احلاسوبتتضمن خدمة التشفري ؛ مت 

 VMware(؛ باستخدام حمطة عمل ) Virtual Machine(الربنامج على جهاز افرتاضي 

Workstation , v.9.0.0 ( ؛ و مت اعداد شبكة حملية افرتاضية للربط بني اجلهازين احلقيقي و االفرتاضي

) برنامج خدمي(حىت يتم تبادل الرسائل بني نسخيت الربنامج على اجلهازين ؛ و ذلك بغرض استخدام أداة 

املارة عرب  )packets(؛ يقوم هذا الربنامج بالتقاط كل احلرزم ) 4.13(انظر شكل  – SmartSniffامسه 

مثل عناوين اآلي يب و طول الرسالة و وقت  –الشبكة و يعرضها على شكل تقرير مع معلومات تفصيلية 

 .االرسال و حنو ذلك

  للربنامج ال يقدم خدمة التشفريمنوذج أويل: ) 4.12(شكل 
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SmartSniff   معلومات عن أداة الشبكة: )4.13(شكل 

 
 

و يستخدمه عادة مهندسي الشبكات لتحليل و اكتشاف املشاكل  –قام الربنامج اخلدمي املذكور 

كما يف شكل   ؛ سلة بني نستخي الربنامج املذكورتنيبالتقاط الرسائل املر  –بالشبكات اليت يعملون عليها 

و بالتايل ميكن ألي   –؛ مما يثبت عمليا أن النسخة األولية من الربنامج ال تقدم خدمة تشفري )  4.14(

يه األدوات املناسبة أن يطلع على حمتوى الرسائل اليت يتم ارساهلا بواسطة الربنامج من خالل لد) هاكر(

 .الشبكة

مت التقاطها غري مشفرة رسالة حمتوى نم جزء: ) 4.14(شكل    

 
 

على نفس الشبكة  –و اليت تقدم خدمة تأمني الرسائل  –بعد ذلك مت تشغيل النسخة النهائية من الربنامج 

مع تشغيل أداة الشبكة املذكورة أعاله و اليت قامت بالتقاط الرسالة اليت مت تشفريها ) 4.15(، انظر شكل 

،  و مت التحقق من أن هذه الرسالة )Hex(، حيث ظهرت على شكل رموز ستعشرية ) 4.16(، شكل 

الربنامج اخلدمي يف تقريره ؛  اليت يقدمها فعال مت ارساهلا بواسطة الربنامج من خالل املعلومات التفصيلية

الطرفني و املنافذ و وقت االرسال و  و عناوين آي يب لكال و اليت تبني الربوتوكول املستخدم )4.17(شكل 

غري ذلك من التفاصيل و اليت مت التأكد من مطابقتها ؛ و بالتايل لن يتمكن اهلاكر من االطالع على حمتوى 

  .إال لو عرف املفتاح بطبيعة احلال –الرسالة 
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نافذة حوار بني طريف الربنامج :) 4.15(شكل   

 
 

مشفرة مت التقاطهحمتوى رسالة جزء من  :) 4.16(شكل   

 
 

أدة الشبكة حول الرسالة السابقة من تقرير جزء :) 4.17(شكل   
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 :توقيع رسالة مستلمة التأكد من مقدرة البرنامج على اكتشاف عدم صحة : التجربة الثانية  .2

 

بعد ) أول بايت(باجراء تعديل يف شفرة الربنامج ، حبيث يتم تعديل بايت واحد فقط يف الرسالة  قام الباحث

و قبل ارساهلا ؛ حبيث يتم ارساهلا مباشرة بعد التعديل ، و ذلك بافرتاض أن الرسالة قد  توقيعها و تشفريها

و هو يوضح ) 4.18(انظر شكل  –أرسلت سليمة و مت تعديل هذا البايت أثناء انتقاهلا عرب الشبكة 

لة بعد ليقوم باستبدال حرف واحد فقط من الرسا 83مقطعا من الشفرة حيث مت اضافة السطر املظلل رقم 

 .مث ارسال الرسالة" A"تشفريها باحلرف 

 

غيري حرف يف الرسالة بعد تشفريهامت تعديله لت الشفرةمن  مقطع :) 4.18(شكل   

 
 

تكون و ينبغي أن ؛  )4.19(و ارسال رسالة منه كما يف شكل  –بعد التعديل  –مت تشغيل الربنامج 

على اكتشاف حدوث التعديل بالرغم من أنه مت يف  قادرةالنسخة األخرى من الربنامج لدى الطرف املستلم 

باكتشاف حدوث  -و الذي مل يتم تعديله بأي شكل  –و بالفعل قام الربنامج املستلم . بايت واحد فقط

؛ و من اجلدير بالذكر نبيه املستخدم لوجود خلل يف توقيع الرسالة و ت؛  )4.20(خلل يف الرسالة، شكل 

ن البايت الذي مت تعديله يف أول الرسالة هو يف ألمة مل يظهر mا أي تعديل و ذلك هنا أن الرسالة املستل

 .الواقع أول بايت يف توقيع الرسالة الذي يرسل معها و يوضع يف البداية أوال مث الرسالة
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وار لدى الطرف املرسلاحلنافذة  :) 4.19(شكل   

 
 

نافذة احلوار لدى الطرف املستلم: ) 4.20(شكل   

 
 

 

 : خالصةال 11.4

 

يف هذا الباب مت مناقشة و استعراض بعض اجلوانب الفنية املتعلقة بالتنفيذ العملي للنظام باختصار 

 .مث جتربته و اختباره ؛ باالضافة الستعراض نوافذ الربنامج املختلفة بعد الفراغ من تطويره و تشغيله
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 : الخاتمة

 
 يسرية لو و إضافة يكون أن نرجو الذي و املتواضع البحث هلذا املطاف اىل 'اية نصل هكذا و

 مبا ينفعنا أن تعاىل اهللا نسأل و  .يف جمال التشفري و أمن املعلومات العريب للقارئ و العربية للمكتبة

 ؛ عليه والقادر ذلك ويل نهإ وتبليغه العلم تعلم على يعيننا وأن املسلمني و سالماال بنا ينفع أن و علمنا
  .وجل عز اهللا فمن صواب من كان ما و الشيطان و أنفسنا فمن خطأ من كان ما وأخريا

 .العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اللهم وصلى

 

 

 : النتائج

 
تقدمي مستوًى عال و قياسي : و أمهها  -انظر الباب الثاين  –حتقيق الربنامج ملواصفات املتطلبات  -1

 .من األمان للرسائل املرسلة عرب الشبكة باستخدام خوارزميات التشفري القياسية و قواعد أمن املعلومات
 لزيادة السودان يف حاجتنا مع خاصة ؛ الربجميات تطوير جمال يف املفتوحة املصادر أمهيةتأكيد  -2

التوسع يف توظيف  يف األخرى الدول من كثري بني و بيننا وجودةامل الفجوة ردم حماولة و قلاحل rذا االهتمام
 .؛ خاصة التطبيقات املهمة و اليت حتتاج ملستوى عال من األمان علوم احلاسوب يف خمتلف التطبيقات

 املتنوعة العلوم باستخدام واقعية ملشاكل عملية و علمية حلول اجياد و دورهالعلمي   البحثأمهية  -3

ل بأقخلدمة ا|تمع  و تسخريها ؛ و اليت قد تسهم يف تسهيل احلياة الكلية يف بدراستها الباحثون قام اليت
  .التكاليف و بأيدي وطنية موثوق rا

 

 :التوصيات و المقترحات
 

إلضافة املزيد من اخلوارزميات املهمة و احلديثة   )CryptoEngine(تطوير مكتبة التشفري  .1
 .اليت مت اعتمادها مؤخرا SHA3االصدارة الثالثة  –اآلمن ) اهلاش(كخوارزمية االختزال 

اجراء مزيد من االختبارات على املكتبة و الربنامج بواسطة أطراف أخرى مستقلة للتحقق من  .2
 .مستوى األمان و غريه من املتطلبات
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لالستفادة من مستوى األمان ) Linux(من امللقم تعمل على نظام تشغيل لينكس تطوير نسخة  .3

تعمل على نظم تشغيل أخرى مثل نظام ) نسخة العميل(تطوير نسخة من الربنامج ؛ و  اجليد الذي يوفره

 .على اهلواتف الذكية مع االلتزام بنفس مستوى األمان) Android(أندرويد 

و حتسني الواجهة  للملقم لوظائف املهمة مثل حتسني مستوى األداءاضافة مزيد من التحسينات و ا .4

؛ و كذلك اضافة خدمات املكاملات الصوتية و مؤمترات الفيديو، مع االلتزام بنفس لربنامج العميل الرسومية

 .اناملستوى من األم

التوسع يف دراسة اجلانب النظري يف علم التشفري و أمن املعلومات، و تلخيصه بشكل جيد حىت  .5

باللغة  البحوث املكتوبةو الذي تقل فيه  من االطالع على تفاصيل هذا احلقل املهم القارئ العريب يتمكن

  .العربية
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 :نظام زاجلشفرة نماذج من  . أ

 

I.  مكتبةCryptoEngine : 

 :celib.hملف  .1
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 : aes.hملف  .2

 

 

 



 سعيد عطا اهللا – زاجلنظام  – الجراء المحادثات اآلمنة و الموثوقة عبر الشبكة امظن ريو طت

97  

 

II. نسخة الملقم: 

 : client.h: ملف .3
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 :server.cppملف  .4
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III. نسخة العميل: 

 : contactlist.h: ملف .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سعيد عطا اهللا – زاجلنظام  – الجراء المحادثات اآلمنة و الموثوقة عبر الشبكة امظن ريو طت

100  

 

 :main.cpp :ملف .6

 

 

 

 

 

 


