عقد العمل على توفير أربعة عناوين لرسالة ماجستير في تخصص أمن المعلومات
لطالبة ماجستٌر فً تخصص  information securityسٌتم التراح أربع عناوٌن ،بحٌث تكون العناوٌن الممترحة حدٌثة وٌتم كتابة
نبذة من ثالث سطور عن العناوٌن الممترحة وما هً اإلضافة التً سٌضٌفها العنوان ،مع العلم بأن اهتمامات الطالبة البحثٌة فً
مجال أمن المعلومات بحٌث ٌكون الموضوع ٌدور حول :
– social engineering
 أفكار جدٌدة للحماٌة من االخترالات . حماٌة صور الخاصة الموجود فً الجواالت وخصوصا للبنات ومحاوالت االبتزاز وكٌف تملٌل ذلن بأفكار عملٌة ٌكون لهابرمجة .
 اخترالات.مع األخذ بعين االعتبار النقاط التالية:
 أن تكون العناوٌن الممترحة حدٌثة وأصٌلة ولم تبحث من لبل. أن ٌموم دكتور مختص بالتراح العناوٌن. من الممكن التراح عنوان بدٌل لمرة واحدة العناوٌن التً سٌتم التراحها تعتبر ملن لكم ولن ٌتم التراحها مرة أخرى ألي طالب. -نلتزم بتسلٌم العمل خالل المدة المحددة.

رسالة تسليم أربعة عناوين لرسالة ماجستير في تخصص أمن المعلومات

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
تحٌة طٌبة وبعد
بنا ًء على طلب الباحث .تم التراح أربعة عناوٌن لرسالة ماجستٌر فً تخصص أمن المعلومات ،ولد تشكلت هذه العناوٌن من خالل
اهتمامات الباحث التً زودنا بها والتً طلبت فٌها أن تكون ذات العاللة بالحماٌة من االبتزاز عبر االنترنت والحماٌة من االخترالات
وما إلى ذلن .ولد تم استعراض عشرات الدراسات التً نفذت فً هذا الجانب وخاصة األبحاث التً تم المٌام بها فً المجاالت
المشابهة فً الدول األوربٌة المتمدمة ،ولد تم إنجاز هذه العناوٌن من خالل التعمك فً فجوات البحث العلمً ،وكذلن محاولة إٌجاد
أفكار وفما ً لما طلبته الباحث ،كما وتم التركٌز على أن تكون الدراسات عملٌة وٌمكن تطبٌمها ،وفً المحصلة تم التوصل إلى أربعة
أفكار ومن ثم لمنا بتطوٌرها وفما ً لحاجة لطاع البحث العلمً ،ولد لمنا بكتابة نبذة مبسطة عن كل عنوان كً ٌتم تسهٌل فكرة كل
عنوان وتصل إلى ذهن الباحثة.

مع تحٌات فرٌك العمل فً المنارة لالستشارات

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
.مرفك الرد على استفساركم فٌما ٌتعلك بعملٌة التشفٌر البصري والدمج بٌن الصورتٌن
Process
Before user authentication, the user has to register himself or herself to server system. Then, the
user inputs the ID and password on device. The device starts to create an original image consisted of
black letters implying ID and white background. The user may save the image in the device. The
device constructs first shared image adapting VC. The pattern to make up the first shared image is
determined by pseudorandom generator with SEED which has password and ID as salts. After
completing building the first shared image, the user sends ID of text type and the image instead of
password to the server via security channel and destroys the image. If the server saves the data
about user information, the initial registration process is finished. The server does not know the
password at all because it is impossible for server to retrieve the password of the user from just one
shared image.

Proposed password processing scheme is as follows:
1) The user inputs the ID and password.
2) The device of user creates an original image composed of black characters and white background.
If the saved original image exists on user’s device, it does not have to create the original image
again.
3) Although the device does not possess the first shared image, it can thoroughly construct second
shared image referred to the original image and first shared image because the device already
knows the SEED to make up the first shared image.
4) The user sends the second shared image only to the server.
5) The server overlaps the first shared image saved and the second shared image received.
6) The server should remove the background of the overlapped image to gain original image.
7) ID is retrieved from the background-removed image by OCR .
8) The server confirms whether the extracted ID corresponds with saved ID, and determines success
or fail.
9) The result is sent to the user.

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
بنا ًء على طلب الباحثة .تم التراح عنوان إضافً فً تخصص أمن المعلومات ،ولد تمٌزت فكرة هذا العنوان بأنه لم ٌسبك ألحد
التطرق إلٌها من لبل ،حٌث أنها طلبت عنوان إضافً فً هذا التخصص.
مع الشكر.

