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Abstract 

In this paper the proposed method based on two encrypted algorithms (Public 
key, and Block cipher) at the same time, it allowed a sender to encrypt the multicast 
packet and forward it into the packet network on the optimal distribution tree. The 
packet may be replicated at the optimal locations in the network and delivered to all 
the receivers. The receivers are capable of decrypting the packet and forwarding the 
packet in the secure network environment. The sender must encrypt packets using a 
shared key that all the legitimate receivers use to decrypt the packets. The security of 
the system is based on the ability to control the distribution of the keys only to those 
legitimate receivers. 
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  نظام مقترح هجين ألنظمة التشفير ألغراض األتصاالت عن بعد

:الخالصة  
) المفتاح المعلن، والمفتاح السري(أن الطريقة المقترحة في هذاالبحث تعتمد على خوارزميتي التشفير

في نفس الوقت،حيث انها تسمح للمرسل أن يشفر حزمة البيانات ويرسله الى كل المستلمين من خالل 
محددة، المستلمين لهم القدرة على تحليل حزمة البيانات المستلمة وبتحقيق مبدأ البث طريقة توزيع 

يتم تحديد الشخص المستلم عن طريق تشفير المفتاح  multicastبطريقة التسليم لجهه واحدة الذي هو
على الجهة المقصود األرسال اليها إجراء العملية المعاكسة وهي فتح . المخصص للحزمة المستلمة 

الشفرة حسب البروتوكول المتفق عليه في حالة التاكد من المفتاح المشترك المتفق  عليه بين الجهة 
 .المرسلة والمستلمة

أن أمنية النظام تعتمد على سيطرة توزيع المفاتيح للمستلمين المخولين ودمج كال من الخوارزميات 
حة الى زيادة التعقيد وهذا يؤدي الى لهذا أدت الطريقة المقتر) المفتاح المعلن، والمفتاح السري(

 .صعوبة التحليل لمحللي الشفرة وهذا بدوره يزيد من قوة الطريقة المقترحة
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