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 PGP الخصوصية المتفوقة باستخدام خوارزمية تهاتحقيق وثوقية الرسالة وسري       
 ريا جاسم عيسى

 كمية عمـو الحاسوب والرياضيات -  جامعة الموصؿ 
 

 

 

 

 :معمومات البحث

 

 الخالصة: 
 00/00/00تاريخ انتسهيم: 

 00/00/00تاريخ انقبول: 
 1021/   21/   9 تاريخ اننشر:

DOI: 10.37652/juaps.2012.63375 

يهػػ ؼ الثحػػث الػػق النحوػػؽ مػػف واوايػػة الثيااػػات والمعمومػػات المنثا لػػة والنزثيػػؽ ثاسػػن  اـ  وارزميػػة  
PGP  النواايػػػل الراميػػػة ضػػػمف ةػػػثكة الحاسػػػثاتم وقيػػػط يػػػنـ نوػػػ يـ زريوػػػة مونرحػػػة لنحويػػػؽ الواوايػػػة ثاسػػػن  اـ

ومػػف  ػػمؿ ةمايػػة المعمومػػات وعمػػـ النةػػ ير ن نػػر   واسػػن  اـ  وارزميػػة مااسػػثة لكػػثس الثيااػػات اثػػؿ ارسػػالها
ال راسة امكااية نحويؽ واواية وسرية المعمومات المن اولة الكنروايا. وثاالسنعااة ث وارزميػات الكػثس الم نم ػة 

ض اء ةسموب لمنةػ ير ي جػر  نعزيػز الواوايػة ث وارزميػة ال صوصػية المن واػة والنحوػؽ مػف والنواايل الرامية وا 
سػرينها نزثيويػا. واػ  نوصػؿ الثحػػث لعػ ة انػابر لعػؿ ةثرزلػا النوميػػؿ مػف المعمومػات اةحصػابية المويػ ة لمحمػػؿ 
الةػػ رة ونوميػػؿ حجػػـ الػػا  لنسػػريل عمميػػة النةػػ ير قضػػم عػػف الحصػػوؿ عمػػق مسػػنو  ةمايػػة ةعمػػق ثػػالنوليؼ 

 .الثايوية المعنم ة قي لذا المجاؿ ثرامر الجالزة مل المغاتالنزثيوي لم

 

 الكلمات المفتاحية:
 ،وثوقية 

  ة ، سري
  الخصوصية المتفوقة ، خوارزمية

PGP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 قدمةم
انيجة لنزور النوايات الح ياة قي الوات الحاضر   ؿ 

لني الحاسوب قي كؿ مجاالت المجنمل وماها مجاؿ ارساؿ المعمومات ا
نز ا  ثةكؿ لابؿم قالمعمومات نرسؿ ونعالر ةونومانيكيا عمق ازاؽ 

اذ ينـ  واسلم ولذا ينزمَّب الحر  عمق ال زف السر  لاوؿ المعمومات.
اسن  اـ  وارزمية  اصة لنة ير الثياااتم لزيا ة حماية الرسابؿ ونوميؿ 
المساحة المزمة ل زاها قي ممؼ ةو ارسالها عمق الةثكة اسن  مت 

 نواية الكثس. 
ةف كثس الاصو  يكوف ثاسن  اـ رموز اصيرة لماصو  المنةاثهة 
وزويمة لأل ر م ولي عممية نحويؿ ثيااات ا  الق ثيااات ة ر  
ثحجـ ااؿ مف الثيااات األولق. وقي لذا الثحث سوؼ انااوؿ الزريونيف 

نـ اسن  اـ  وارزمية ال صوصية  اذ)الكثسم النة ير(  الساثونيف
( (LZ77( لمنة ير الني نسن  ـ  وارزمية الكثس PGPاة )المن و 

Lempel-Ziv 1977. 
 عمم التشفير 

 ا  اءالنة ير عمق ااط ممارسة و راسة عمـ يمكف نعريؼ  
 النة ير اح  قروع كم مف عمـ المعمومات.قي العصر الح يث يعنثر

 

 

* Corresponding author at: University of Mosul - College of 
Computer Science and Mathematics; 

 

الرياضيات وعمـ الحاسوب ولط عماة وايوة ثاظرية المعمومات  
(information theoryم ةما)( ية الحاسوبcomputer security )

 .[5] وكذلؾ الها سة
النغيير الربيسي الذ  اار عمق ةماية المعمومات لو اسن  اـ 

واسن  اـ نسهيمت  Distributed Systemsاألاظمة الموزعة 
 Userالةثكات االنصاالت لاوؿ الثيااات ثيف مسن  مي الزرقية 

Terminal  ةصثحت. األ روالحاسوب وثيف الحاسوب والحاسوب 
 الةثكة مزموثة لحماية الثيااات  مؿ نراسمها. ةماية اجراءات

زريوة النة ير  :وناف ربيسيناف لنة ير المعمومات ولمايلااؾ زر 
زريوة النة ير و  Symmetric Key Encryption (SKE)المنااظرة 

 Asymmetric Key  Encryption (AKE)) [3] غير المنااظرة
[4] [8] [6]. 

 ة الى عمم التشفيرالحاج
مف الوصوؿ غير الم وؿ  ةمياةنحناج األماية الق ثواء الثيااات 

(unauthorized access( م ويمكف نوسيـ المةكمة األماية الق)5 )
ونح ي لا ث اة ولذه المنزمثات  اليها اةةارةمنزمثات ومف الضرور  

  لي:
 (Authentication)الن ويؿ و ( Confidentialityالواواية )
 (Data Integrityنكامؿ الثيااات )و  (Authorization)الصمحية 

 [.3] (Non-Repudiation) اةاكارع ـ 
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 Data Compressionكبس البيانات 
والموصو  ثكثس الثيااات:لو نرميز ثيااات ممؼ معيف ةيجا  
مساحة ك وءة ث يمة لذلؾ الممؼ. ومل نزور ةثكات الحاسوب اةأ 

ااات يزي  مف كمية الثيااات المرسمة عمق الةثكة ارساؿ ج ي  ثكثس الثي
 [.2[م ]13] ثنوميؿ ع   األرااـ الااابية اؿ اةرساؿ.

 ZIPكبس البيانات باستخدام 
. Zipنسن  ـ  وارزمية ال صوصية المن واة الكثس ثاسن  اـ 

و ةاواعها مف ال وارزميات األ ر  و نعنم  عمق نواية  ZIP وارزمية 
( الني يحنو  عمق Sliding Window Buffer)الااقذة المؤانة 

 . LZ77بــالا  المعالر ح ياًا. و يةار الق لذه ال وارزمية 
و ةاواعها الكممات والموازل المكررة ضمف  LZ77نسنغؿ 

الا م وعا  ح وث نكرار قاف الموزل المكرر يث ؿ ثرموز اصيرة. 
ؿ الا  نعمؿ لذه ال وارزمية عمق مسح ماؿ لذه النكرارات و اث ا

المنكرر ثرموز نةير الق مواال النكرار و ع   األحرؼ المكررة. عممية 
قؾ الكثس نكوف مف  مؿ لذه الرموز و اسناناج الا  األصمي 

[13],[11],[1.] 
 ( compression Algorithmخوارزمية الكبس)

( Buffersو ةاواعها نسن  ـ م زااف ) LZ77قي  وارزمية 
( )و يحنو  عمق ة ر Sliding Window Bufferلما الم زف المؤات 

مجموعة مف األحرؼ قي الا  األصمي الني سوؼ نعالرم وم زف 
( الذ  يحنو  عمق ع   مف األحرؼ Look Ahead Bufferالنو ـ )

ال وارزمية نحاوؿ ةف نج  نزاثوًا  [7]. الني نميها و الني سوؼ نعالر
الم زف المؤات.  لحرقيف ةو ةكار مف ث اية م زف النو ـ مل سمسمة قي

وحالة ع ـ وجو  نزاثؽم قاف الحرؼ األوؿ قي م زف النو ـ ي رج و 
يزحؼ الق الم زف المؤات و الرؼ األوؿ قي الم زف المؤات ي رج مف 

ح  لمنزاثؽ اـ نماؿ  اعميالم زف. ةما اذا وج  نزاثؽ قإاها نكمؿ الق 
 .ثةكؿ اماي
مف  K( لػػLengthم الزوؿ Pointerم مؤةر Indicator) ليؿ  

مف  Kمف األحرؼ قي الااقذة المؤانة ن رجم و Kسمسمة األحرؼم قأف 
قعالة و  LZ77األحرؼ الني سوؼ نرمز ن  ؿ الق الااقذة. وارزمية 

 .[10][ 1منكي ة مل اة  اؿ الحالي م ]
  Compression And Encryptionالكبس و التشفير  

 لألسثاب يرنسن  ـ  وارزميات الكثس مل  وارزميات النة 
 النالية:

( قي Redundancyمحمؿ الة رة يعنم  عمق المعمومات الزاب ة ) -1
 الا  الصريحم ويكثس الممؼ اثؿ النة ير يومؿ لذه الكارة.

يحناج النة ير الق وات كثير عا ة موكثس الممؼ اثؿ النة ير  -2
 سوؼ يسرع عممية النة ير.

ذا كاا -3 ت  وارزمية وي نر  ةف ننـ عممية الكثس اثؿ النة يرموا 
النة ير جي ة قاف الا  المة ر سوؼ يكوف غير ااثؿ لمكثس وسوؼ 

 [.9يظهر كأاط ثيااات عةوابية ]
 Pretty Good Privacy PGPخوارزمية الخصوصية المتفوقة 

اف  وارزمية ال صوصية المن واة الني اسن  مت لنحويؽ زور  -4
مف ةقضؿ والني نع   RSAالسرية والواواية ثاسن  امها ل وارزمية 

-R-S وارزميات نة ير الم ناح العاـ وا  اسن  مها الثاحاوف الاماة 
A لنة ير الرسالة لمن م  مف مةكمة نوزيل الم ناح (Key 

Distribution) [2].  نسمح ثالنة ير/قؾ النض ير والنوايل  ةاهاكما
 األلميةااللكنرواي مما يجعؿ الثري  االلكنرواي يحضق ثكاير مف 

[12]. 
 :ق الوثوقية والسرية في الخصوصية المتفوقةتحقي
حيث ي مر الزوريف عمق ا س الرسالة. قي الث اية ينـ نولي   -5

النوايل ثاسن  اـ الم ناح ال ا  لممرسؿ لما  الصريح وي مر مل 
الرسالة. اـ الا  الصريح مل الرسالة ية راف ثاسن  اـ  وارزمية 

RSA اـ يكثس الا  ثاسن  اـ  وارزمية .LZ77. 
( نسن  ـ الكثس اثؿ PGPاف  وارزمية ال صوصية المن واة ) -6

النة يرم ولذا لط قاب ة قي ح ظ مساحة  زف المم ات واالنصاؿ عثر 
‾Zو الق قؾ الكثس  Zالةثكة. يةار الق الكثس ثػ نة ير الرسالة  ¹

يكوف ثع  نزثيؽ الكثس لنعزيز سرية النة ير والف الرسالة المكثوسة 
الا  الصريحم وثالنالي قاف نحميؿ الة رة يكوف نكوف ااؿ زواًل مف 

 .قي زور الواواية PGPالػ ( يوضح وظابؼ 1والةكؿ ) ةصعب.
 الجانب العممي:

ثع  النعرؼ عمق الجااب الاظر  سانااوؿ قي لذا الثحث الجااب  -7
 RSAالعممي والنزثيوي لم وارزميات الني نـ اسن  امها ولي  وارزمية 

 ( يوضح الم زز العاـ لماظاـ.2)والةكؿ  LZ77و  وارزمية 
 

  RSA اضافة التوقيع الرقمي والتشفير باستخدام خوارزمية
نوايل ثاسن  اـ الم ناح ال ا   ةضاقةاسن  مت لذه ال وارزمية  -8

نثاع(م dلممرسؿ) (.ثع  x^d mod nال وارزمية االنية لحساب ) وا 
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العاـ لممسنمـ  النوايل الرامي ينـ نة ير الرسالة ثاسن  اـ الم ناح اضاقة
( d( والم ناح ال ا  )prime number( ولو ع   ةولي )eويماؿ)

 ل ؾ الة رة.
ةساس عمؿ لذه ال وارزمية ةاها نأ ذ الويمة ونرقعها لمووة  -9
(power of ملمم ناح العاـ ةو ال ا  ولنسريل النا يذ نـ انثاع)

الع   ا سط ةما x(حيث نماؿ x^e mod nال وارزمية اآلنية لحساب)
ei لكؿ(i=0……m  قهي سمسمة األرااـ الااابية لمع)e  كما موضح

 (.3ثالةكؿ )
  LZ77الكبس باستخدام خوارزمية 

قي الث اية اضل قي الم زف المؤات ع  ًا مف األحرؼ ثع    -11
K الذ  يماؿ زوؿ الم زفم وقي م زف النو ـ ع   األحرؼ يكوف ثزوؿ
L  ا نيارK,L  ذلؾ اث ة  يكوف غير مح   حسب حجـ الا م ثع

ثالمواراة ثيف الم زايف و عا  ح وث نةاثط احسب موال ةوؿ حرؼ مف 
سمسمة األحرؼ المنةاثهةمواسنمر الق ةف اصؿ الق ا نمؼ قي 
األحرؼ ثيف الم زايف.ا زف ع   األحرؼ المنةاثهة قي الم زايف اـ 

( الذ  يةير الق وجو  كثس اـ ا زف الموال Indicatorا زف مؤةر )
اثطم ولكذا نعا  العممية عا  كؿ نةاثط الق اهاية م زف وزوؿ النة

النو ـ.قي كؿ مواراة مل م زف النو ـ اوارف مل اهاية الم زف )وصؿ 
( اذا كاات اهاية م زف النو ـ سوؼ نزحؼ األحرؼ ثمو ار واح  Lالق 

و ة ر حرؼ قي م زف النو ـ يكوف ةوؿ حرؼ مف الا  المنثوي الذ  
كذا اسنمر الق اهاية الا . وا  نـ حساب لـ يح ث لط معالجة. ول

اسثة الكثس ولي اسثة حجـ الممؼ اثؿ الكثس عمق حجـ الممؼ ثع  
 :: حجـ الممؼ اثؿ الكثس(2( و)1ما قي المعا لنيف)الكثس ك

حجـ الممؼ و 
  :ثع  الكثس

مؿ ولنوضيح ع
 :[2]ال وارزمية ا ر  المااؿ األني

The brown fox jumped over the brown foxy jumping frog  

رامًا ااابيًا  352حرقًا = 44ينكوف لذا الا  مف 
ال وارزمية لذا الا  مف اليسار الق نعالر رامًا ااابيًا(.  352=8*44)

اليميف. اثؿ الث ء ثالمعالجة يجب الثحث عف األحرؼ المنناثعة 
المنكررة. وقي حالة وجو  نكرار اسنمر الق اهاية النكرار المنسمسؿم 

اق ة رم قي كؿ مرة يح ث نكرار احاوؿ ةف اأ ذ اكثر ع   ممكف ثمع

 the brownمف األحرؼ المنسمسمة.قي لذا المااؿ قاف ةوؿ نكرار لو 
fox  ولذه األحرؼ نث ؿ ثمؤةر يةير الق النسمسؿ الساثؽ لألحرؼ

المنكررة و زوؿ النكرار.و قي لذه الحالة قاف النسمسؿ الساثؽ لمنكرار 
. الجزء المنثوي 11حرقًا و زوؿ األحرؼ المنكررة لو  21لو اثمط ثػ 

م ةما األحرؼ ال مسة الني نميها قسوؼ yمف الرسالة المكثوسة لو 
ونكمؿ ثااي  jumpولو لم راغ و الموزل  4وزوؿ  22نث ؿ ثمؤةر

 الرسالة. الاانر الاهابي لمرسالة المكثوسة يكوف:

 
 (4)ي الةكؿ ممؼ كما موضح قوسيكوف اانر الكثس م زوف قي 

 وحسب ال وارزمية النالية:
 LZ77خوارزمية الكبس باستخدام 

 الث اية-1
 TXT.اراءة الا  الم  ؿ قي ممؼ مف اوع -2
 .STRحروؼ و زاط قي مص وقة ج ي ة  القنوزيل الا  الم  ؿ  -3
)الف  offset(0) = 0نعريؼ مص وقة ل زف موال النكرار الساثؽ  -4

نة ر حرؼ  ال LZ77)الف  offset(1) = 0  اوؿ حرؼ ال ينكرر( م م
اما  (قأكارحرقيف  وا 
  0 = (0)نعريؼ مص وقة ل زف ع   الحروؼ المكررة -5

Length0 =(1)م  Length  
 مChar(1)=Str(1)م Char(0)=oنعريؼ مص وقة ل زف الحروؼ -6
 األصمييةير الق الموال الاااي قي الا   (id)نعريؼ مؤةر  -7
 حنق اهاية الا 16 -9 مف كرر ال زوات -8
 اراءة الا  اثن ا مف الموال الااايم -9
يةير الق الموال الاااي قي الا    Index=  0نعريؼ منغير -11

 ليماؿ ع   نكرار الكممات  N=0والمنغير  المرا  كثسطم
 j < i-1زالما  12 ةكرر ال زو  -11
) ةيجا   index=i-jقاف   ndex=0و   Str(j)=Str(i)اذا كاات -12

offset)مj=j+1 
13-N=N+1  
 16ال زوة  القاذلب   N<=2اذا كاات -14
15- offset(id)= index  وlength(id)=N   وChar(id)=Str(i)  
 id=id+1و 
16- i=i-1    وoffset(id)=0 و 
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length(id)=0 وChar(id)=Str(i)  و id=id+1  يعاي اليوج  نكرار
 .لمحرؼ
17- i=i+1 
 i=id-1زالما  19كرر ال وة  -18
  Char(i)و   length(i)و   offset(i)ازثل   -19
 الاهاية  -21
  LZ77( لخوارزمية Decompressionالكبس ) فك

( الذ  يةير الق indicatorعا  قؾ الكثس قإااا اثحث عف المؤةر )
وجو  كثس اـ ا زف الراميف المذيف يميط عمق ااهما يمامف موال ةوؿ 

 وزوؿ النةاثط . الحروؼ قي السمسمة المنةاثهة
 LZ77ة طريقخوارزمية فك النص المكبوس ب

 Doc.txtاارة الا  المكثوس  .1
 حنق اهاية الممؼ 15-3كرر ال زوات  .2
 Char(i)و   Length(i)و   Offset(i)ازثل  .3
4. i=i+1 
 ل زف الا  ثع  قؾ الكثس Str =0اعرؼ مص وقة  .5
6. J=0 
 (j<i-1) زالما 13-8كرر ال زوات     .7
 القال يوج  كثس( ماذلب  ة )     offset(j)=0كاف  اذا .8

 11ال زوة  
)لاح   ث اية الكممة   K=j-offset(j)م  Kاعرؼ المنغير .9

 11المكثوسة( ماذلب الق ال زوة 
11.  Str=Chr(j)   
  K1=K م Kاعرؼ منغير  .11
  Str=Char(K1)قاف  K1<length(j)اذا كاف  .12
13. K1=K1+1 
14. j=j+1 
15. Str=Str&Char(i-1) 
 الاهاية .16

 
 

 واجهة النظام:
لذه الواجهة ينـ ا  اؿ الا  الصريح الذ  اري  نة يره ةو  قي

 الا  المة ر الذ  اري  قؾ ة رنط. الاانر سوؼ ي زف  ا ؿ ممؼ.

Encryption عا  الضغز عمق لذا اال نيار ينـ اجراء عممية :
 نة ير لما  الم  ؿ.
Decryption عا  الضغز عمق لذا اال نيار ينـ اجراء عممية :

 الم  ؿ.قؾ نة ير لما  
 The brown fox قعمق سثيؿ المااؿ لو ة  ماا الا  الساثؽ:

jumped over the brown foxy jumping frog  سنكوف انيجة
وعا   (.(6النة ير والكثس والنوايل م زواة قي ممؼ كما قي الةكؿ 

اسنم ـ لذا الممؼ مف اثؿ الة   الم وؿ سيوـو ث ؾ الكثس 
 ظ ااط ا  نـ اسنرجاع الا  األصمي.يمح (.7والنة ير قي الةكؿ )

جراء عمميات معياة  ثحثنـ النعامؿ قي لذا ال مل ا  صريح وا 
لمح اظ عمق السرية والواواية وضماف صعوثة   وؿ غير الم وؿ 

 لمعرقنط ومف  مؿ ذلؾ نـ النوصؿ الق االسناناجات النالية:
ولي مف  LZ77عا  ا  اؿ الا  الق  وارزمية الكثس  .1

والني نعمؿ عمق ( Adaptive Algorithms)ت المنكي ة ال وارزميا
كثس سمسؿ مف األحرؼ المنمامة ثةكؿ كممات ةو عثارات ولذا ي ي  
قي النوميؿ مف المعمومات اةحصابية الني ن ي  محمؿ الة رة ونمكاط مف 
كسر الة رة اضاقة الق ذلؾ قاف الكثس يومؿ مف حجـ الا  ليسرع 

 . لكثسعممية النة ير الني نمي ا
األ ذ ثاظر االعنثار وعا  نحميؿ انابر النزثيؽ انضحت ضرورة  .2

ع ـ وجو  ال راغم ة  ا  اؿ الكممات المرا  نة يرلا وكثسها ث وف 
 .قراغات

ثاسن  اـ  وارزمية ال صوصية المن واة نـ الحصوؿ عمق  .3
 مسنو  ةماية ةعمق.

نـ نزثيؽ  وارزمية مونرحة لنحويؽ النوايل الرامي والحصوؿ  .4
عمق  رجة عالية مف العةوابية لما  الاانر وثالنالي ةعزت لذه 

 .الزريوة مسنو  عاليًا مف السرية و الواواية
الثراامر صورة منماسكة وسهمة  ةعزق C++ اف اسن  اـ لغة  .5

الن اوؿ مواراة ثجمؿ االانواؿ ثيف السزور المسن  مة قي لغني ثيسؾ و 
 قورنراف.

 
 

 المصادر
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 : برمجية البحث1-ملحق

Private Sub 

Command1_Click() 

End 

End Sub 

Private Sub 

Command2_Click() 

Dim str(100) As String 

Dim off(100), lenth(100) As 

Integer 

Dim char(100) As String 

Dim p1, c1 As Integer 

Dim str1 As String 

str1 = "" 

Open "encrypt.txt" For Output 

    lenth(id) = 0     

char(id) = str(i) 

    id = id + 1 

    End If 

Next i 

For i = 0 To id - 1 

Print #1, off(i) & "," & lenth(i) 

& "," & char(i) 

Next i 

End Sub 

Private Sub 

Command3_Click() 

Dim str As String 

Dim off(100), lenth(100) As 

As #1 

chars_in_file% = 

Len(Text1.Text) 

For i = 1 To chars_in_file% 

letters$ = Mid(Text1.Text, i, 1) 

p1 = Asc(letters$) - 96 

p2 = 1 

For j = 1 To Val(Text2.Text) 

p2 = p2 * p1 

Next j 

c1 = p2 Mod (Val(Text4.Text) 

* Val(Text5.Text)) 

c2 = 1 

For j = 1 To Val(Text3.Text) 

c2 = (c2 * c1) Mod 

(Val(Text4.Text) * 

Val(Text5.Text)) 

Next j 

str1 = str1 & Chr(c2 + 96) 

Next i 

For i = 0 To Len(str1) 

str(i) = Mid(str1, i + 1, 1) 

Next i 

off(0) = 0, off(1) = 0, lenth(0) 

= 0 

lenth(1) = 0 

char(0) = str(0) 

char(1) = str(1) 

id = 2 

For i = 2 To Len(str1) - 1 

    Index = 0 

    n = 0 

    For j = 0 To i - 1 

    If (str(i) = str(j)) Then 

          If (Index = 0) Then 

            Index = i - j 

           End If 

    n = n + 1 

    i = i + 1 

    End If 

   Next j 

    If (n > 2) Then 

    off(id) = Index 

    lenth(id) = n 

    char(id) = str(i) 

    id = id + 1 

    Else 

    i = i - n 

    off(id) = 0 

Integer 

Dim char(100) As String 

Dim p1, c1 As Integer 

i = 0 

Open "encrypt.txt" For Input 

As #1 

Do Until EOF(1) 

Input #1, off(i) 

Input #1, lenth(i) 

Input #1, char(i) 

i = i + 1 

Loop 

str = "" 

For j = 0 To i - 1 

If (off(j) = 0) Then 

str = str & char(j) 

Else 

k = j - off(j) 

For k1 = k To lenth(j) - 1 

str = str & char(k1) 

Next k1 

End If 

Next j 

str = str & char(i - 1) 

For i = 1 To Len(str) 

Number = Mid(str, i, 1) 

p1 = 1 

For j = 1 To Val(Text9.Text) 

p1 = (p1 * (Asc(Number) - 

96)) Mod ( 

Val(Text6.Text) * 

Val(Text7.Text)) 

Next j 

'Text10.Text = 

Val(Text10.Text) Mod 

(Val(Text6.Text) * 

Val(Text7.Text)) 

c2 = 1 

For j = 1 To Val(Text8.Text) 

c2 = c2 * p1 

Next j 

c2 = c2 Mod (Val(Text6.Text) 

* Val(Text7.Text)) 

es = Chr(c2 + 96) 

Text1.Text = Text1.Text & es 

Next i 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 

Load Form3 

Form3.Show 

End Sub 
 

 في طور الوثوقية PGP : وظائف الـ(1الشكل )

 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/PGP
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 الم زز العاـ لماظاـ(: 2)الةكؿ 

 
 RSA(: اضاقة النوايل والنة ير ثاسن  اـ  وارزمية (3الةكؿ 

 

 
 انكبس ناتج عمهيةمهف (: 4) انشكم 

 
 (: عمهية إدخال اننص وإضافة انتوقيع انرقمي وتشفيره وكبسو5انشكم )

 

 كثس(: انيجة النة ير وال6الةكؿ )

 

 
 (: فك انكبس وانتشفير7انشكم )
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Achieve reliable and confidential message using Pretty Good Privacy (PGP) 

algorithm 

Raya Jassim Essa 

E.mail: mortadha61@yahoo.com 

Abstract: 

The paper aims at verifying the reliability of the exchanged data and information. The study conducted using 

the Pretty Good Privacy(PGP) algorithm application within a network of computers. It proposed to provide a method 

to achieve reliability, using digital signatures and a suitable algorithm for pressing the data before sending it By 

information security and cryptography, the study assumes the possibility of achieving reliable and confidential 

information handled electronically. Algorithms using different pressing and digital signatures as well as giving a 

method for encryption. Enhance reliability algorithm being superior privacy and verification of confidentiality 

applied. The research has come to several conclusions, most notably: reduction of statistical information limiting the 

code analyst, reduce the size of the text to speed up the encryption process, access to the highest level of security; 

and synthesis applied to programs with ready-made structural language adopted in this area  
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