قیمت ر
نش کاغذی کتاب "امنیت اطالعات" 25000 :تومان

نش ر
قیمت ر
الکتونیک کتاب "امنیت اطالعات" 20000 :تومان

ر
خواننده عزیز ،در صورت که فایل کتاب را از منبیع جز سایت نویسنده آن
نش ر
دریافت نمودهاید؛ لطفا مبلغ ر
الکتونیک را توسط ییک از راههای زیر به
حساب نویسنده واریز نمایید:

روش اول:
دریافت فایل کامل همزمان با پرداخت مبلغ از طریق وبسایت :

http://MTRoghani.ir
روش دوم:

وازیر مبلغ  20000تومان به شماره کارت 6104-3379-2611-8272

حمد سزاوار خداوندیست
که نا بخشیـدن ،بر دارائیهایش نیافزاید؛
و اگر بخشش کند ،بینـوا نشود.
امام عیل

(علیهالسالم)

امنیتاطالعات

مقدمه مؤلف:
خداوند حکیم را شاکرم که عنایت خویش را برای نگارش کتابی جدید شامل حال بنده نمود ،تا

بتوانم گام کوچک دیگری در راستای ارتقای علمی فناوری اطالعات هموطنان عزیزم بردارم.

تعامالت بین مشتریان و سازمانها از طریق سرویسهای فناوری اطالعات ،روزبهروز بیشتر

شده و سازمانها را مجبور مینماید که برای رفع نیاز مشتریان ،دیتای بیشتری را بر روی

سرویسدهندههای خود قرار دهند .هرقدر فناوری اطالعات در کسبوکار سازمانها بیشتر وارد

شده و باعث تسهیل امور میشود ،در مقابل ریسک سازمان در حفاظت از داراییهای اطالعاتی

را باال میبرد .از طرف دیگر وابستگی ادامه حیات کسبوکار سازمان ،بیشتر به سرویسهای
فناوری اطالعات گره میخورد.

در این سیرِ رو به رشد استفاده از سرویسهای فناوری اطالعات ،متأسفانه بحث امنیت

بسیار مهجور و یا مغفول مانده است .مخصوصاً در بین شرکتها و سازمانهای ایرانی
آنچنانکه بایدوشاید به بحث امنیت توجه نمیشود.

بعضی از سازمانها برای مباحث امنیتی ارزش خاصی قائل نشده و تا روز بروز مصیبت،

هیچ قدمی در جهت محافظت از داراییهای اطالعاتی سازمان خود برنمیدارند .بعضی دیگر،

امنیت را به خرید چند محصول امنیتی مثل فایروال و آنتیویروس ،محدود کرده و تصور میکنند
که باوجود این محصوالت ،امنیت را در سازمان خود برقرار نمودهاند.

توجه داشته باشید که امنیت صرفاً با خرید چند محصول امنیتی ،برقرار نمیشود .اگر امنیت

را یک فرآیند در نظر بگیریم ،محصوالت امنیتی تنها بخشی از آن فرآیند خواهند بود .در این

فرآیند امنیتی ،طراحی و ایجاد سیاستهای امنیتی در سطح مدیران ارشد سازمان ،باید بهعنوان

یکی از مؤلفههای مهم در نظر گرفته شود.

پس از بحث مدیران ارشد ،یکی دیگر از مشکالت در زمینه امنیت ،ناآگاهی مدیران و

کارشناسان  ITنسبت به مفاهیم امنیت اطالعات است .بسیاری از کارشناسان ،پیکربندی تجهیزات
را صرفاً بهصورت تجربی و بدون اطالع از نحوه عملکرد پروتکلها انجام میدهند .لذا در اکثر
مواقع پیکربندی درستی با توجه به نیازهای سازمان انجام نمیپذیرد.

در این کتاب سعی شده بجای یک محصول امنیتی خاص ،به مفاهیم اساسی امنیت پرداخته

شود .زمانی که یک مدیر یا کارشناس  ITو امنیت ،آگاهی درستی از مفاهیم امنیتی داشته باشد،

توان تجزیهوتحلیل بهتری نسبت به فرآیندهای امنیتی پیداکرده و بالطبع در زمان طراحی

سیاستهای امنیتی و یا پیکربندی تجهیزات ،عملکرد بهتری خواهد داشت.

مطالب این کتاب در چهار بخش تقسیمبندی شده است .در بخش اول به استاندارد سیستم

مدیریت امنیت اطالعات پرداختهشده است .قطعاً زمانی که وارد بحث امنیت اطالعات میشویم،

یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر گرفته شود ،استانداردهای مربوطه است .اصلیترین

استاندارد درزمینه امنیت اطالعات ،استاندارد خانواده  ISMSاست .در فصل اول و دوم کتاب،

استانداردهای  ISO 27001 ،ISO 27000و  ISO 27002بهصورت اجمالی بررسیشده است.

در بخش دوم ،به یکی از ارکان امنیت اطالعات ،یعنی رمزنگاری ،پرداختهشده است .نحوه

عملکرد الگوریتمهای مهم رمزنگاری مثل  RSA ،AES ،3DES ،DESو  SHAشرح دادهشده است.
همچنین کاربرد این الگوریتمها در برقراری سرویسهای امنیتی مثل محرمانگی ،احرازهویت،

صحت ،امضای دیجیتال و عدم انکار ،تشریح شده است.

در بخش سوم این کتاب ،مباحث امنیت شبکه مورد بررسی قرارگرفته است .با توجه به

گسترش شبکههای ارتباطی ،یکی از دغدغههای اصلی مدیران و کارشناسان ،امنیت شبکه است.
در فصول این بخش به مفاهیم امنیتی و تکنولوژیهای مورداستفاده در امنیت شبکه ازجمله

فایروال IPS ،IDS ،و هانیپات پرداخته شده است .در آخر این بخش نیز نحوه برقراری امنیت در

ارتباطات شبکهای با استفاده از  IPsecو  ،VPNمورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش چهارم ،به امنیت سایر سرویسهایی که بیشتر مورداستفاده قرار میگیرند،

پرداختهشده است .ازجمله تشریح پروتکل  HTTPSبرای امنیت وب ،پروتکل  PGPبرای امنیت

پست الکترونیک ،بهترین شیوههای امنیت سیستمعامل و بررسی تهدیدات برتر دیتابیس و نحوه

مقابله با آنها ،در فصول این بخش گنجانده شده است.

هرچند این کتاب توسط اساتید و کارشناسان امنیت مورد بازخوانی و رفع اشکال قرارگرفته،

اما نمیتوان آن را خالی از نقصان دانست .لذا خواهشمندم هرگونه انتقاد و پیشنهاد مدنظر خود
را از طریق پست الکترونیک  ،MTRoghani@Gmail.comبرای بنده ارسال نمایید.

در پایان امیدوارم که این کتاب بتواند نقشی هرچند کوچک ،در افزایش آگاهی مدیران و

کارشناسان  ITو امنیت اطالعات ایفا نماید .در ضمن از تمام اساتید و کارشناسان عزیزی که از
راهنماییهای خود در نگارش این کتاب دریغ نکردهاند ،صمیمانه سپاسگزاری مینمایم.
با احترام
محمدتقی روغنی
پاییز 1393
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امنیت اطالعات

مبحث اول

مرور استاندارد ISO/IEC 27000:2014

ػبصهبىّب دس ّشاًذاصُ ٍ ّش ًَؿ فقبلیت فلوی ،ػیبػی ٍ التلبدی وِ لشاس داؿتِ ثبؿٌذ ،ثبیذ

همذاسی اعالفبت سا روـآٍسی ،پشداصؽً ،گْذاسی ٍ اسػبل ًوبیٌذ .ػبصهبىّب داسای هخبعجبًی
ًیض ّؼتٌذ وِ هوىي اػت دس كَست افوبل ًىشدى ػیبػتّب ٍ وٌتشلّبی اهٌیتی هٌبػت،

خَاػتِ یب ًبخَاػتِ تأحیش ًبهغلَة یب هخشة ثش سٍی ػیؼتن ثگزاسًذّ .وچٌیي اعالفبت ػبصهبى

هیتَاًذ ّوَاسُ ثشای اؿخبف دیگش ربلت ٍ هَسدتَرِ ثبؿذ ٍ ثخَاٌّذ ثب اػتفبدُ اص ضقفّبی
اهٌیتی هَرَد دس ػیؼتن ،ثِ اعالفبت حؼبع ٍ حیبتی ػبصهبى دػتشػی پیذا وٌٌذ .اهب تْذیذات

ػبصهبى تٌْب ثِ وبسثشاى ًبؿی ،ضقف ػیؼتن ٍ اؿخبف خشاثىبس ختن ًویؿَد؛ ثلىِ ثالیبی

عجیقی هخل ػیل ٍ صلضلِ یب اتفبلبت پیؾثیٌیًـذُ هخل آتؾػَصی ٍ حتی هخبعشات ًَؽَْس ًیض

تْذیذ ثِحؼبة هیآیٌذ.

هذیشاى ػبصهبىّب دسكَستیوِ ثخَاٌّذ ػغح اهٌیت خَد سا افضایؾ دادُ ٍ اص اعالفبت خَد

هحبفؾت وٌٌذ ثبیذ اػتبًذاسدّبی اهٌیتی ربهقی سا هَسداػتفبدُ لشاس دٌّذ وِ توبم اثقبد اهٌیت

اعالفبت سا هَسدتَرِ لشاس دادُ ثبؿذ .ػپغ اػتبًذاسد هَسدًؾش سا تَػظ افشاد هتخلق ٍ
ثبتزشثِ دس ػبصهبى خَد پیبدُػبصی ًوَدُ ٍ ّوَاسُ ثشای تذاٍم فولىشد هٌبػت ،ثش آى ًؾبست

داؿتِ ثبؿٌذ.

ػبصهبى اػتبًذاسد رْبًی ) (ISOثب ّوىبسی وویؼیَى ثیيالوللی الىتشٍتىٌیه ) (IECرْت

اهٌیت اعالفبت ،الذام ثِ هقشفی اػتبًذاسدّبی ػشی ً ISO/IEC 27000وَدُ اػت .دس ایي

اػتبًذاسدّب وِ ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ) (Information Security Management Systemیب

ثِاختلبس ً ،ISMSبهیذُ هیؿًَذ؛ ػقی ؿذُ تب توبم هؤلفِّبی هَسدًیبص اهٌیت اعالفبت ،اص

اهٌیت فیضیىی تب ًحَُ هذیشیت ،هذًؾش لشاس دادُ ؿَد.

دس ػبل  7887ػبصهبى اػتبًذاسد هلی ایشاى ًیض ثش اػبع اػتبًذاسدّبی  27002 ٍ 27001الذام

ثِ هقشفی اػتبًذاسد هلی اهٌیت ًوَدُ اػت .ؿوب هیتَاًیذ اػتبًذاسد هلی ایشاى سا اص عشیك

ٍةػبیت ایي ػبصهبى ثِ آدسع  www.isiri.orgداًلَد ًوبییذ.

اهب آخشیي ًؼخِ اسائِؿذُ ایي اػتبًذاسد ISO/IEC 27000:2014 ،اػت وِ دس ایي هجحج ثِ

ؿشح هختلشی اص آى ،وِ دسثشگیشًذُ اكغالحبت ٍ هشٍس ولی اػتبًذاسدّبی خبًَادُ

اػت ،هیپشداصین.

ISMS
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استبًداردّبی خبًَادُ ISMS

خبًَادُ  ISMSهتـىل اص اػتبًذاسدّبی هشتجظ ثبّن اػت وِ ثقضی اص آىّب دس حبل تذٍیي

ثَدُ ٍ ٌَّص هٌتـشًـذُ ٍ ثقضی دیگش ًیض هٌتـش گشدیذُ اػت .ایي اػتبًذاسدّب داسای تقذادی
هؤلفِ هْن ػبختبسی هیثبؿٌذ وِ ثش اػتبًذاسدّبی اكلی توشوض داسًذ .اػتبًذاسدّبی اكلی

ؿبهل تَكیفوٌٌذُ الضاهبت ( ISMSاػتبًذاسد  ٍ )ISO/IEC 27001الضاهبت هشوض كذٍس
گَاّیٌبهِ (ISO/IEC 27006) 7رْت كبدس وشدى گَاّی اًغجبق ثب  ISO/IEC 27001هیثبؿٌذ.

اػتبًذاسدّبی دیگش ًیض فشاّنوٌٌذُ ساٌّوب 2ثشای رٌجِّبی ارشایی هختلف  ،ISMSفشآیٌذ

فوَهی ،دػتَسالقولّبی هشثَط ثِ وٌتشل ٍ ّوچٌیي ساٌّوبی یه ثخؾ خبف هیثبؿٌذ.
تلَیش صیش ًـبىدٌّذُ استجبعبت دسٍى خبًَادُ اػتبًذاسد  ISMSاػت.

Certification
Guidance

1
2

امنیت اطالعات
هزٍری ثز استبًداردّبی خبًَادُ ISMS

ثشای آؿٌبیی ثب هحتَیبت اػتبًذاسدّبی خبًَادُ  ISMSوِ دس تلَیش فَق ًیض ثِ آىّب اؿبسُ

گشدیذُ اػت ،ثِ ؿشح هختلشی اص آىّب هیپشداصین:

 -1استبًدارد ّ( ISO/IEC 27000ویي استبًدارد)

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -7ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت -هشٍس
ولی ٍ ٍاطگبى

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ثِ افشاد ٍ ػبصهبىّب دس صهیٌِّبی صیش ووه

هیوٌذ:
.i

.ii

.iii

.iv

ثشسػی اروبلی اػتبًذاسدّبی خبًَادُ ISMS

همذهِای ثش ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت )(ISMS
ؿشح هختلشی ثش فشآیٌذ PDCA

آؿٌبیی ثب اكغالحبت ٍ تقبسیف اػتفبدُؿذُ دس اػتبًذاسدّبی خبًَادُ ISMS

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27000ثِ تَكیف هجبًی  ٍ ISMSاكغالحبت ثِوبسسفتِ دس
ایي ػشی اػتبًذاسد هیپشداصد.

 -2استبًدارد

ISO/IEC 27001

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت -الضاهبت

2

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی الضاهبت ایزبد ،پیبدُػبصی ،ساُاًذاصیً ،ؾبست،
ثشسػیً ،گْذاسی ٍ ثْجَد سػوی ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ) (ISMSسا دسصهیٌِ

هخبعشات ولی وؼتٍوبس ػبصهبى تقییي هیًوبیذّ .وچٌیي ایي اػتبًذاسد هـخقوٌٌذُ

الضاهبت پیبدُػبصی وٌتشلّبی اهٌیتی ػفبسؿیؿذُ هَسدًیبص ػبصهبىّبی هختلف ٍ یب
ثخؾّبی ٍاثؼتِ ثِ آىّب اػت .ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی توبم اًَاؿ ػبصهبىّب

(ثِفٌَاىهخبل ؿشوتّبی تزبسی ،ػبصهبىّبی دٍلتی ٍ ػبصهبىّبی غیشاًتفبفی) سا

دسثش هیگیشد.

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27001الضاهبت اكلی تَػقِ ٍ ساُاًذاصی  ISMSسا اسائِ

هیًوبیذ .ایي الضاهبت ؿبهل هزوَفِای اص وٌتشلّب ثشای هْبس ٍ وبّؾ خغشات هشثَط

ثِ داساییّبی اعالفبتی ثَدُ وِ ػبصهبى هیخَاّذ اص عشیك فولیبتی وشدى  ISMSاص

آىّب هحبفؾت ًوبیذ.

 -3استبًدارد

ISO/IEC 27006

Security Techniques
Requirements

1
2
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طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -الضاهبت ًْبدّبی اسائِدٌّذُ خذهبت

هویضی

7

ٍ كذٍس گَاّیٌبهِ ISMS

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی فالٍُ ثش الضاهبت هَرَد دس ،ISO/IEC 17021

الضاهبت دیگشی ًیض هـخق ًوَدُ ٍ ساٌّوبییّبیی سا ثشای ًْبدّبی اسائِوٌٌذُ هویضی
ٍ كذٍس گَاّیٌبهِ  ،ISMSعجك اػتبًذاسد  27001فشاّن هیًوبیذ .دسٍالـ ایي اػتبًذاسد

ثشای پـتیجبًی اص تبئیذ كالحیت ًْبدّبیی اػت وِ ثش اػبع اػتبًذاسد  27001الذام ثِ

كذٍس گَاّیٌبهِ  ISMSهیًوبیٌذ.

2

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27006هىول اػتبًذاسد  17021دس رْت هـخق ًوَدى
الضاهبتی اػت وِ ثبیذ تَػظ ًْبدّبیی وِ للذ اسائِ خذهبت هویضی یب كذٍس

گَاّیًبهِ داسًذ ،سفبیت گشدد؛ تب اهىبى هویضی یب كذٍس گَاّی اًغجبق ثب اػتبًذاسد

 27001تَػظ آىّب فشاّن گشدد.

 -4استبًدارد

ISO/IEC 27002
8

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -دػتَسالقول هذیشیت اهٌیت اعالفبت

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی لیؼتی اص اّذاف وٌتشلی پزیشفتِؿذُ ٍ ثْتشیي

ؿیَُّبی 4وٌتشلی ،فشاّن آٍسدُ تب رْت ساٌّوبیی دس صهبى اًتخبة ٍ پیبدُػبصی
وٌتشلّب ثشای دػتیبثی ثِ اهٌیت اعالفبت ،هَسداػتفبدُ لشاس گیشًذ.

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27002فشاّنوٌٌذُ ساٌّوب رْت پیبدُػبصی وٌتشلّبی اهٌیت

اعالفبت اػت .ثٌذّبی  5تب  75ایي اػتبًذاسد ثِعَس خبف ثِ هـبٍسُ ٍ ساٌّوبیی
پیبدُػبصی ثش اػبع ثْتشیي ؿیَُّب دس خلَف وٌتشلّبی هَرَد دس ثٌذّبی

A.5

تب  A.15اػتبًذاسد  ISO/IEC 27001اػت.

 -5استبًدارد

ISO/IEC 27003

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ساٌّوبی پیبدُػبصی

ISMS

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ضوي فشاّنػبصی ساٌّوبی پیبدُػبصی فولی،
اعالفبت ثیـتشی سا ًیض ثشای ثشلشاسی ،پیبدُػبصی ،ساُاًذاصیً ،ؾبست ،ثشسػی،

ًگْذاسی ٍ ثْجَد  ISMSعجك اػتبًذاسد  27001اسائِ هیًوبیذ.

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27003سٍیىشدی فشآیٌذگشا رْت ارشای هَفمیتآهیض

ISMS

هغبثك ثب اػتبًذاسد  27001فشاّن هیآٍسد.

1

Audit
Supplement
3
Code of practice
4
Best practice
2
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 -6استبًدارد

ISO/IEC 27004

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -هذیشیت اهٌیت اعالفبت -ػٌزؾ

7

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ ثشای تَػقِ ٍ ًحَُ
ػٌزؾ سا ثِهٌؾَس اسصیبثی احشثخـی  ،ISMSاّذاف وٌتشلی ٍ وٌتشلّبی اػتفبدُؿذُ

ثشای پیبدُػبصی ٍ هذیشیت اهٌیت اعالفبت عجك اػتبًذاسد  ،27001فشاّن هیًوبیذ.

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27004ثب اسائِ چبسچَة هـخلی ثشای ػٌزؾ ،اهىبى
اسصیبثی تأحیشگزاسی  ISMSسا هغبثك ثب اػتبًذاسد  27001فشاّن هیآٍسد.

 -7استبًدارد

ISO/IEC 27005

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -هذیشیت سیؼه اهٌیت اعالفبت

حَسُ کبرثزد :اػتبًذاسد ثیيالوللی  27005ساٌّوبییّبیی سا رْت هذیشیت سیؼه اهٌیت

اعالفبت اسائِ هیًوبیذ .سٍؽّبی تـشیح ؿذُ دس ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ،اص هفبّین

ولی هـخقؿذُ دس اػتبًذاسد  ،27001پـتیجبًی هیوٌٌذ.

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27005اسائِدٌّذُ ساٌّوبییّبیی رْت پیبدُػبصی

سضبیتثخؾ یه هذیشیت سیؼه فشآیٌذگشا ٍ ّوچٌیي تحمك الضاهبت هذیشیت سیؼه

اهٌیت اعالفبت ثش اػبع اػتبًذاسد  27001اػت.

 -8استبًدارد

ISO/IEC 27007

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ساٌّوبی هویضی

ISMS

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی فالٍُ ثش ؿشایظ هَرَد دس اػتبًذاسد

ISO

 ،19011ؿبهل ساٌّوبی عشیمِ اًزبم هویضی ّ ٍ ISMSوچٌیي ًحَُ احشاص كالحیت
ثبصسػبى ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبتً ،یض اػت.

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27007ثِ اسائِ ساٌّوبیی ثشای ػبصهبىّبیی هیپشداصد وِ
ًیبص ثِ اًزبم ثبصسػی داخلی یب خبسری  ISMSداؿتِ ٍ یب ثشًبهِ هویضی  ISMSسا رْت

ارشای الضاهبت هـخقؿذُ دس اػتبًذاسد  27001هذیشیت هیوٌٌذ.

 -9استبًدارد

2

ISO/IEC TR 27008

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ساٌّوبی ثبصسػبى ثش سٍی وٌتشلّبی
اهٌیت اعالفبت

2

هٌؾَس اص  TRدس ایي اػتبًذاسد ،گضاسؽ فٌی یب  Technical Reportاػت.

Measurement

1
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حَسُ کبرثزد :ایي گضاسؽ فٌی ،ساٌّوبی ًحَُ ثشسػی پیبدُػبصی ٍ ثْشُثشداسی اص

وٌتشلّب ،ؿبهل ثشسػی اًغجبق فٌی وٌتشلّبی ػیؼتن اعالفبت ثب اػتبًذاسدّبی اهٌیت

اعالفبت ػبصهبى سا اسائِ هیدّذ.

ّدف :توشوض ایي گضاسؽ فٌی ثش سٍی ثشسػی وٌتشلّبی اهٌیت اعالفبت ،اصرولِ

ثشسػی تغبثك فٌی ثب اػتبًذاسد اهٌیت اعالفبت وِ تَػظ ػبصهبى پیبدُػبصی ؿذُ،

هیثبؿذ .ایي اػتبًذاسد للذ اسائِ ساٌّوبیی خبكی رْت ثشسػی اًغجبق دس هَسد
ػٌزؾ ،اسصیبثی سیؼه یب هویضی  ISMSوِ دس اػتبًذاسدّبی ،ISO/IEC 27004

 ISO/IEC 27005یب  ISO/IEC 27007هـخق گشدیذُ سا ًذاسد .ایي گضاسؽ فٌی ثشای

ػیؼتنّبی هذیشیت هویضیً ،یض دس ًؾش گشفتِ ًـذُ اػت.

 -11استبًدارد

ISO/IEC 27013

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ساٌّوبی ارشای یىپبسچِ ٍ ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی فشاّن آٍسًذُ ساٌّوبی ارشای یىپبسچِ

ISO/IEC

 ،ISO/IEC 20000-1 ٍ 27001ثشای ػبصهبىّبیی اػت وِ للذ اًزبم یىی اص وبسّبی
صیش سا داسًذ:
.i

پیبدُػبصی  ISO/IEC 27001دسصهبًی وِ  ISO/IEC 20000-1لجالً پزیشفتِؿذُ

.ii

پیبدُػبصی ّش دٍ اػتبًذاسد  ISO/IEC 20000-1 ٍ ISO/IEC 27001ثبّن.

.iii

ثبؿذ؛ ٍ ثبلقىغ.

ّنساػتب ًوَدى هذیشیت پیبدُػبصی ػیؼتنّبی ٍ ISO/IEC 27001

ISO/IEC

 20000-1هَرَد.

ّدف :ایي اػتبًذاسد ثِهٌؾَس فشاّن وشدى دسن ثْتشی ثشای ػبصهبى ،دسثبسُ

ٍیظگیّب ،ؿجبّتّب ٍ تفبٍتّبی  ،ISO/IEC 20000-1 ٍ ISO/IEC 27001اسائِ ؿذُ اػت؛

تب ووىی دس رْت ثشًبهِسیضی یه ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ هٌغجك ثب ّش دٍ اػتبًذاسد

ثیيالوللی ،ثبؿذ.

 -11استبًدارد

ISO/IEC 27014

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -اداسُ اهَس اهٌیت اعالفبت

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی فشاّن آٍسًذُ ساٌّوبی اكَل ٍ فشآیٌذّبیی

رْت اداسُ اهَس اهٌیت اعالفبت اػت؛ وِ اص عشیك آى ،ػبصهبى هیتَاًذ اسصیبثی،

ّذایت ٍ ًؾبست هذیشیت اهٌیت اعالفبت سا اًزبم دّذ.

ّدف :اهٌیت اعالفبت ثِ یه هَضَؿ ولیذی ثشای ػبصهبىّب تجذیلؿذُ ٍ ؿىؼت
الذاهبت اهٌیت اعالفبت ،هیتَاًذ ثِكَست هؼتمین ثش سٍی ؿْشت ػبصهبى تأحیشگزاس

امنیت اطالعات
ثبؿذ .ثٌبثشایي ثشای اعویٌبى اص حلَل اّذاف ػبصهبىّ ،وَاسُ ثبیذ ثش اهٌیت اعالفبت

ًؾبست گشدد.

 -12استبًدارد

ISO/IEC TR 27016

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -هذیشیت اهٌیت اعالفبت -التلبد ػبصهبًی

حَسُ کبرثزد :ایي گضاسؽ فٌی سٍؿی سا اسائِ هیدّذ وِ ػبصهبى ثتَاًذ اصلحبػ

التلبدی دسن ثْتشی اص داساییّبی اعالفبتی خَد داؿتِ ثبؿذ .دس ایي كَست

ػبصهبى ثب دلت ثیـتشی داساییّبی اعالفبتی خَد سا ؿٌبػبیی ًوَدُ ،خغشات ثبلمَُ

آى داساییّبی اعالفبتی سا ػٌزیذُ ،وٌتشلّبی حفبؽت اعالفبت ثشای آى داساییّب سا
تـخیق دادُ ٍ ،ػغح ثْیٌِ هٌبثقی وِ ثبیذ ثشای تأهیي اهٌیت آىّب اػتفبدُ ؿَد سا

تقییي هیًوبیذ.

ّدف :ایي گضاسؽ فٌی هىول اػتبًذاسدّبی خبًَادُ

ISMS

اػت وِ ثب روـآٍسی ًمغِ

ًؾشات التلبدی دس حفبؽت اص داساییّبی اعالفبتی ػبصهبى ،اص عشیك هذلّب ٍ

ًوًَِّب ،یه ساٌّوبی التلبد ػبصهبًی سا اصلحبػ اهٌیت اعالفبت فشاّن هیآٍسد.

 -13استبًدارد

ISO/IEC 27010

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثشای استجبعبت ثیي
ثخـی ٍ دسٍىػبصهبًی

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ،فالٍُ ثش ساٌّوبییّبی اسائِؿذُ دس خبًَادُ

اػتبًذاسد

27000

 ،ISO/IECدػتَسالقولی سا ثشای ارشای هذیشیت اهٌیت اعالفبت دس

هحلّبی اؿتشانگزاسی اعالفبت ،اسائِ ًوَدُ ٍ ّوچٌیي وٌتشلّب ٍ ساٌّوبییّبی ٍیظُ

هشثَط ثِ ؿشٍؿ ،ارشاً ،گْذاسی ٍ ثْجَد اهٌیت اعالفبت دس استجبعبت ثیي ثخـی ٍ

دسٍىػبصهبًی سا فشاّن هیوٌذ.

ّدف :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ،لبثلارشا ثشای توبم اؿىبل تجبدل ٍ اؿتشانگزاسی

اعالفبت حؼبع ،دس ّش دٍ حبلت فوَهی ٍ خلَكی ،هلی ٍ ثیيالوللی ،دس ّوبى

ثخؾ وبسی ٍ یب ثیي ثخـی ،اػت .ثِعَس خبف ایي اػتبًذاسد هیتَاًذ لبثلارشا ثشای

اؿتشانگزاسی یب تجبدل اعالفبت هشثَط ثِ تأهیيً ،گْذاسی ٍ هحبفؾت اص
صیشػبختّبی حیبتی هلی ٍ یب ػبصهبًی ،ثبؿذ.

 -14استبًدارد

ISO/IEC 27011

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ساٌّوبی هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثش اػبع

اػتبًذاسد  ISO/IEC 27002ثشای ػبصهبىّبی هخبثشاتی

7

Telecommunication

1
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حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ؿبهل دػتَسالقول ًحَُ پیبدُػبصی هذیشیت

اهٌیت اعالفبت ) (ISMدس ػبصهبىّبی هخبثشاتی اػت.

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27011فالٍُ ثش الضاهبت هَرَد دس ضویوِ  Aاػتبًذاسد

 ،27001دػتَسالقول خبكی سا ثب التجبع اص اػتبًذاسد  27002ثشای ػبصهبىّبی
هخبثشاتی فشاّن ًوَدُ اػت.

 -15استبًدارد

ISO/IEC TR 27015

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -دػتَسالقول هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثشای
خذهبت هبلی

7

حَسُ کبرثزد :ایي گضاسؽ فٌی ،فالٍُ ثش دػتَسالقولّبی اسائِؿذُ دس خبًَادُ

اػتبًذاسد  ،ISO/IEC 27000دػتَسالقولی سا ثشای ؿشٍؿ ،ارشاً ،گْذاسی ٍ ثْجَد اهٌیت
اعالفبت دس ػبصهبىّبی اسائِدٌّذُ خذهبت هبلی ،اسائِ هیًوبیذ.

ّدف :ایي گضاسؽ فٌی یه هىول تخللی ثشای  ،ISO/IEC 27002 ٍ ISO/IEC 27001رْت

اػتفبدُ تَػظ ػبصهبىّبی اسائِدٌّذُ خذهبت هبلی اػت ،تب آىّب سا دس هَاسد صیش

حوبیت ًوبیذ:
.i

ؿشٍؿ ،ارشاً ،گْذاسی ٍ ثْجَد یه ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثش اػبع

.ii

عشاحی ٍ پیبدُػبصی وٌتشلّبی تقشیفؿذُ دس  ،ISO/IEC 27002:2005یب دس

اػتبًذاسد ثیيالوللی .ISO/IEC 27001:2005
ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی.

 -16استبًدارد

ISO/IEC 27799
2

طجقِثٌدی :اًفَسهبتیه ثْذاؿت  -هذیشیت اهٌیت اعالفبت دس ثْذاؿت ثش اػبع

اػتبًذاسد

27002

حَسُ عولکزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی دػتَسالقول پیبدُػبصی هذیشیت اهٌیت

اعالفبت ) (ISMسا دس ػبصهبىّبی ثْذاؿت ٍ دسهبى اسائِ هیًوبیذ.

ّذف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27799فالٍُ ثش الضاهبت هَرَد دس ضویوِ  Aاػتبًذاسد

 ،27001دػتَسالقول خبكی سا ثب التجبع اص اػتبًذاسد  27002ثشای ػبصهبىّبی
ثْذاؿت ٍ دسهبى اسائِ ًوَدُ اػت.

Financial Services

1

Health

2

امنیت اطالعات
اصطالحبت ٍ تعبریف


کٌتزل دستزسی

1
)(Access Control

اعویٌبى اص دػتشػی ثِ داساییّب ثِكَست هزبص ٍ هحذٍدؿذُ ثش اػبع الضاهبت

اهٌیتی ٍ وؼتٍوبس.


هسئَلیتپذیزی ٍ پبسخگَیی



دارایی

)(Accountability

هؼئَلیتپزیشی یه ًْبد دس اصای تلویوبت ٍ الذاهبت خَد.
)(Asset

ّش چیضی وِ ثشای ػبصهبى اسصؿوٌذ ثبؿذ داسایی هحؼَة هیگشدد .داسایی هیتَاًذ

ؿبهل عیف گؼتشدُای اص لجیل اعالفبت ،ثشًبهِّبی وبسثشدی ،تزْیضات ػختافضاسی،
افشاد ٍ غیشُ ثبؿذ.



حولِ

)(Attack
2

8

4

5

تالؽ ثشای تخشیت  ،افـب  ،تغییش  ،غیشفقبل وشدى ،ػشلت ٍ دػتشػی یب اػتفبدُ

غیشهزبص 6اص یه داسایی سا حولِ هیًبهٌذ.


احزاس َّیت



اصبلت



دستزسپذیزی )(Availability



تداٍم کستٍکبر



هحزهبًگی

)(Authentication

اسائِ تضویي ،رْت دسػت ثَدى هـخلبت ادفبؿذُ.
)(Authenticity

ثشسػی ایٌىِ اسائِدٌّذُ هـخلبتّ ،وبى اػت وِ ادفب هیوٌذ.

داساییّب ثبیذ ثشای تمبضبّبی هزبص ّوَاسُ دس دػتشع ٍ لبثلاػتفبدُ ثبؿذ.
)(Business Continuity

حلَل اعویٌبى تذاٍم فولیبت وؼتٍوبس اص عشیك فشآیٌذّب ٍ سٍیِّب.
)(Confidentiality

غیشلبثلدػتشع ثَدى یب آؿىبس ًجَدى اعالفبت ثشای افشاد ٍ فشآیٌذّبی غیشهزبص سا
هحشهبًگی هیگَیٌذ.



دارایی اطالعبتی

)(Information Asset

Terms and Definitions

1

2

Destroy
Expose
4
Alter
5
Steal
6
Unauthorized
3
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داًؾ یب دیتبی داسای اسصؽ ثشای ػبصهبى سا داساییّبی اعالفبتی گَیٌذ.



اهٌیت اطالعبت

)(Information Security

هٌؾَس اص اهٌیت اعالفبت حفؼ هحشهبًگی ،دسػتی ٍ دػتشعپزیشی اعالفبت اػت.

الجتِ اهٌیت اعالفبت فالٍُ ثش هَاسد فَق هیتَاًذ ؿبهل هَاسدی ًؾیش كحت،

پبػخگَیی ،7اًىبسًبپزیشی ٍ لبثلیت اعویٌبى ثَدى اعالفبت ًیض ثبؿذ.



رٍیداد اهٌیت اطالعبت

)(Information Security Event

یه سٍیذاد اهٌیت اعالفبت هیتَاًذ ؿبهل ٍلَؿ حبلت ؿٌبختِؿذُای دس ػیؼتن ،ؿجىِ
یب ػشٍیغ ثبؿذ وِ ًـبىدٌّذُ ًمق احتوبلی دس اهٌیت اعالفبت ،خظهـی یب هـىل

دس وٌتشلّب اػتّ .وچٌیي هوىي اػت سٍیذاد ؿبهل ٍضقیت ًبؿٌبختِای ثبؿذ وِ ثِ
اهٌیت اعالفبت هشثَط اػت.



حبدثِ اهٌیت اطالعبت

)(Information Security Incident

یه یب هزوَفِای اص سٍیذادّبی اهٌیت اعالفبت ًبخَاػتِ یب غیشهٌتؾشُ وِ

ثِاحتوبلصیبد فولیبت وؼتٍوبس سا ثِ خغش اًذاختِ ٍ تْذیذی ثشای اهٌیت اعالفبت

هحؼَة هیگشدد.



هدیزیت حَادث اهٌیت اطالعبت

)(Information Security Incident Management
2

8

5

4

ثِ هزوَؿ فشآیٌذّبیی وِ ثشای آؿىبسػبصی  ،گضاسؽ دّی  ،اسصیبثی  ،پبػخدّی ثِ ،

سػیذگی ثِ ٍ 6یبدگیشی حَادث اهٌیت اعالفبت هَسداػتفبدُ لشاس هیگیشد ،هذیشیت
حَادث اهٌیت اعالفبت هیگَیٌذ.



سیستن هدیزیت اهٌیت اطالعبت

)(Information Security Management System

ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت یب  ،ISMSثخـی اص ػیؼتن والى هذیشیتی اػت وِ

اػبع آى ثش سٍیىشد هخبعشُ وؼتٍوبس ثَدُ ٍ ؿبهل ثشلشاسی ،7پیبدُػبصی ،فولیبت،
ًؾبست ،ثشسػیً ،گْذاسی ٍ ثْجَد اهٌیت اعالفبت اػت.



ریسک اهٌیت اطالعبت

)(Information Security Risk

تَاًبیی ثبلمَُ یه تْذیذ دس ثْشُثشداسی اص آػیتپزیشی یه یب گشٍّی اص داساییّب وِ

دسًْبیت هٌزش ثِ آػیت سػیذى ثِ ػبصهبى هیگشدد.

1

Accountability
Detecting
3
Reporting
4
Assessing
5
Responding to
6
Dealing with
7
Establish
2
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درستی (Integrity)1



خطهطی

2

8

خبكیت حفبؽت اص كحت ٍ توبهیت داساییّب.
)(Policy

خظهـی یب ػیبػت ،فجبست اػت اص للذ ٍ رْتدّی ولی ػبصهبى وِ ثِكَست
سػوی تَػظ هذیشیت تجییي ؿذُ اػت.



فزآیٌد



رٍیِ



تْدید

)(Process

هزوَفِ فقبلیتّبی هشتجظ ثبّن وِ ثبفج تجذیل ٍسٍدی ثِ خشٍری هیگشدد.
)(Procedure

ساُ ٍ سٍؽ هـخقؿذُ ثشای اًزبم یه فقبلیت یب فشآیٌذ سا سٍیِ هیگَیٌذ.
)(Threat

فبهل ثبلمَُ حبدحِای ًبخَاػتِ وِ هوىي اػت هٌزش ثِ آػیت یه ػبصهبى یب ػیؼتن

گشدد.


آسیتپذیزی )(Vulnerability

ضقف هَرَد دس یه داسایی یب وٌتشل وِ هیتَاًذ تَػظ یه تْذیذ هَسد ػَءاػتفبدُ

لشاس گیشد سا آػیتپزیشی هیگَیٌذ.
هزٍری ثز ISMS

ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت یب  ،ISMSهذلی سا ثشای ثشلشاسی ،پیبدُػبصی ،ساُاًذاصی،4

ًؾبست ،5ثشسػی ،6حفؼ ٍ ًگْذاسی ٍ ،7ثْجَد حفبؽت اص داساییّبی اعالفبتی ثِهٌؾَس تحمك
اّذاف وؼتٍوبس فشاّن هیًوبیذ .عشاحی ایي هذل ثش اػبع اسصیبثی سیؼه ٍ ػغح پزیشؽ آى
تَػظ ػبصهبى اًزبمگشفتِ تب هذیشیت ٍ سفـ سیؼه ثِكَست هؤحش اًزبم پزیشد.

تزضیٍِتحلیل الضاهبت حفبؽت اص داساییّبی اعالفبتی ٍ افوبل وٌتشلّبی هٌبػت رْت

حلَل اعویٌبى اص حفبؽت آىّب ،ثِ پیبدُػبصی هَفك  ISMSووه هیًوبیذ.
7

فجبست  Integrityداسای هقبًی ثؼیبسی اصرولِ دسػتی ،كحت ،یىپبسچگی ٍ توبهیت اػت .اهب ثِ ًؾش ثٌذُ هقٌی

لبثللجَل دس روالت ایي ثخؾ ،دسػتی اػت.

2

Accuracy
Completeness
4
Operating
5
Monitoring
6
Reviewing
7
Maintaining
3
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اكَل اػبػی صیش هیتَاًذ ووه ؿبیبًی دس رْت ارشای هَفمیتآهیض  ISMSثبؿذ:










آگبّی اص ضشٍست ًیبص ثِ اهٌیت اعالفبت.

تخلیق هؼئَلیت ثشای اهٌیت اعالفبت.
تشویت تقْذ هذیشیتی ٍ هٌبفـ ریٌفقبى.

افضایؾ اسصؽّبی ارتوبفی.

اسصیبثی سیؼه رْت تقییي وٌتشلّبی هٌبػت ثشای دػتیبثی ثِ ػغح لبثللجَل سیؼه.
گٌزبًذى اهٌیت ثِفٌَاى یه فٌلش ضشٍسی دس ػیؼتنّب ٍ ؿجىِّبی اعالفبتی.
پیـگیشی ٍ تـخیق فقبل حَادث اهٌیت اعالفبت.

حلَل اعویٌبى اص یه سٍیىشد ربهـ ثشای هذیشیت اهٌیت اعالفبت.

اسصیبثی هؼتوش اهٌیت اعالفبت ٍ ایزبد تغییشات هٌبػت.

دػتیبثی ثِ اهٌیت اعالفبت ًیبصهٌذ هذیشیت هخبعشات ًبؿی اص تْذیذات فیضیىی ،اًؼبًی ٍ

فٌبٍسیّبی هشثَط ثِ اعالفبت دس توبم اؿىبل هَسداػتفبدُ ػبصهبى اػت .لزا ّوَاسُ ثخـی اص

ّ ISMSش ػبصهبى سا هخبعشات هشتجظ ثب داساییّبی اعالفبتی تـىیل هیدّذ.

اًتؾبس هیسٍد پیبدُػبصی  ISMSدس ػبصهبى ثِفٌَاى یه تلوین اػتشاتظیه هَسدپزیشؽ

لشاس گیشد .ایي تلوین الصم اػت هغبثك ثب ًیبصّبی ػبصهبى وبهالً یىپبسچِ ،هتٌبػت ٍ ثِسٍص

ثبؿذ.

عشاحی ٍ پیبدُػبصی  ،ISMSتحت تأحیش ًیبصّب ،اّذاف ػبصهبًی ،الضاهبت اهٌیتی ،فشآیٌذّبی

وؼتٍوبسٍ ،ػقت ٍ ػبختبس آى ػبصهبى خَاّذ ثَد .تَرِ داؿتِ ثبؿیذ وِ هٌبفـ ٍ اهٌیت

اعالفبت هَسدًیبص ّوِ ریٌفقبى اصرولِ هـتشیبى ،تأهیيوٌٌذگبى ،7ؿشوبی تزبسی ،ػْبهذاساىٍ 2
ػبیش اؿخبف حبلج 8ثبیذ دس عشاحی ٍ ساُاًذاصی  ISMSهٌقىغ گشدد.

ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت) (ISMSثشای وؼتٍوبس ّش دٍ ثخؾ خلَكی ٍ فوَهی

هْن اػت .ایي ػیؼتن وِ ثشای فقبلیتّبی هذیشیت سیؼه ًیض ضشٍسی اػتّ ،ش كٌقتی سا لبدس

هیػبصد تب اص وؼتٍوبس الىتشًٍیىی پـتیجبًی ًوبیذ .صهبًی وِ یه ػبصهبى الذام ثِ اتخبر

اػتبًذاسدّبی خبًَادُ  ISMSهیًوبیذ ،تَاًبیی خَد سا دس افوبل اكَل اهٌیت اعالفبت هتمبثل ٍ
پبیذاس دس ثشاثش ؿشوبی تزبسی ٍ ػبیش عشفّبی ریٌفـ ًـبى هیدّذ.

ثب ّوِ ایي اٍكبف دس ثشخی هَاسد ٌّگبم عشاحی ٍ تَػقِ ػیؼتنّبی اعالفبت ،هوىي اػت

اهٌیت اعالفبت هَسدتَرِ لشاس ًگیشد .فالٍُ ثش ایي اهٌیت اعالفبت اغلت ثِفٌَاى یه ساُحل فٌی

1

Suppliers
Shareholders
3
Third parties
2
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دس ًؾش گشفتِ هیؿَد؛ ٍلی اهٌیتی کِ اس راُّبی فٌی ثِ دست هیآید هحدٍد ثَدُ ٍ حتی

هوکي است ثدٍى پطتیجبًی تَسط هدیزیت ٍ فقداى رٍشّبی اجزایی هٌبست ،ثیتأثیز ثبضد.

ّوچٌیي گٌزبًذى اهٌیت داخل یه ػیؼتن اعالفبتی پغ اص پیبدُػبصی آى هیتَاًذ پشّضیٌِ ٍ

پشصحوت ثبؿذ .دس همبثل ػیؼتن  ISMSؿبهل توبم وٌتشلّب ثَدُ ٍ ًیبصهٌذ ثشًبهِسیضی دلیك ٍ
تَرِ ثِ توبم رضئیبت اػت .ثِفٌَاىهخبل وٌتشلّبی دػتشػی وِ هوىي اػت فٌی (هٌغمی)،
فیضیىی ،اداسی (هذیشیتی) ٍ یب تشویجی اص ایيّب ثبؿذ؛ اثضاسّبیی فشاّن هیآٍسد تب اص دػتشػی

هزبص ٍ هحذٍدؿذُ ثِ داساییّبی اعالفبتی اعویٌبى حبكل ؿَد.

اهٌیت اعالفبت ثب ارشای هزوَفِای اص وٌتشلّبیی ثِ دػت هیآیذ وِ اص عشیك فشآیٌذ هذیشیت

سیؼه اًتخبة ٍ تَػظ  ISMSهذیشیت هیؿًَذ .ایي وٌتشلّب ؿبهل ػیبػتّب (خظهـیّب)،

فشآیٌذّب ،سٍؽّبی ارشایی ،ػبختبس ػبصهبًیً ،شمافضاس ٍ ػختافضاسّبیی اػت وِ دس رْت

حفبؽت اص داساییّبی اعالفبتی ؿٌبػبییؿذُ اػت .ثشای حلَل اعویٌبى اص دػتیبثی ثِ اّذاف

هَسدًؾش اهٌیتی ٍ وؼتٍوبس ػبصهبىً ،یبص اػت وِ ایي وٌتشلّب هـخق ،پیبدُػبصیً ،ؾبست ٍ
ثشسػی گشدیذُ ٍ دس كَست لضٍم ثْجَد یبثٌذ .ایي اًتؾبس ٍرَد داسد وِ ّوَاسُ وٌتشلّبی

اهٌیت اعالفبت ثب فشآیٌذّبی وؼتٍوبس ػبصهبى یىپبسچِؿذُ ثبؿٌذ.
اصَل PDCA

اػتبًذاسدّبی ػیؼتن هذیشیتی ISOداسای اكَل ثْشُثشداسی هلَة ثبًبم PDCAهیثبؿٌذ

وِ ایي اكَل دس اػتبًذاسدّبی خبًَادُ ً ISMSیض هَسداػتفبدُ لشاس هیگیشد .هٌؾَس اص ،PDCA

فشآیٌذّبی  Act ٍ Check ،Do ،Planاػت وِ دس اداهِ ثِ تـشیح آىّب هیپشداصین:

 -1ثزًبهِ

)(Plan

تقییي اّذاف ٍ ایزبد ثشًبهِّب (تزضیٍِتحلیل ٍضقیت ػبصهبى ،تقییي اّذاف ولی ٍ

صیشهزوَفِّب ٍ دسًْبیت تَػقِ ثشًبهِ رْت دػتیبثی ثِ آىّب).

 -2اجزا

)(Do

ارشای ثشًبهِّب (اًزبم وبسّبیی وِ دس ثشًبهِ هـخقؿذُاًذ).

 -3ثزرسی

)(Check

ػٌزؾ ًتبیذ ثِدػتآهذُ (ػٌزؾ ٍ ًؾبست ثش دػتبٍسدّب ،تب هـخق ؿَد چِ حذ

ثِ اّذاف هَسدًؾش ًضدیه ؿذُاین).

 -4اقدام

)(Act

اكالح ٍ ثْجَد فقبلیتّب (ثِ لَل خَدهَى ؿىؼت پلی اػت ثشای پیشٍصی! دسع
گشفتي اص اؿتجبّبت گزؿتِ ثِهٌؾَس ثْجَد فقبلیتّب دس دػتیبثی ثِ ًتبیذ ثْتش).
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ثزقزاریً ،ظبرتً ،گْداری ٍ ثْجَد عولکزد ISMS

یه ػبصهبى رْت ثشلشاسیً ،ؾبستً ،گْذاسی ٍ ثْجَد فولىشد ً ،ISMSیبصهٌذ تقْذ ثِ اًزبم

هشاحل صیش اػت:

 -7ؿٌبػبیی داساییّبی اعالفبتی ٍ الضاهبت اهٌیتی هشثَط ثِ آىّب.

 -2اسصیبثی هخبعشات اهٌیت اعالفبت.

 -8اًتخبة ٍ پیبدُػبصی وٌتشلّبی هشثَعِ ثشای هذیشیت هخبعشات غیشلبثللجَل.

ً -4ؾبستً ،گْذاسی ٍ ثْجَد احشثخـی وٌتشلّبی اهٌیتی هشتجظ ثب داساییّبی اعالفبتی
ػبصهبى.

ثشای اعویٌبى اص فولىشد هؤحش ISMSدس هحبفؾت اص داساییّبی اعالفبتی ػبصهبى ،الصم اػت

تب هَاسد فَق ثِكَست هذاٍم رْت ؿٌبػبیی تغییشات ایزبدؿذُ دس هخبعشات ،ساّجشدّبی

ػبصهبى ٍ یب اّذاف وؼتٍوبس تىشاس ؿًَذ.

امنیت اطالعات

مبحث دوم

مرور استاندارد ISO/IEC 27001:2013

ّوبىعَس وِ دس هجحج لجل گفتِ ؿذ ،اػتبًذاسد  ISO/IEC 27001ؿبهل هَاسد صیش اػت:

طجقِثٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت -الضاهبت

حَسُ کبرثزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی الضاهبت ایزبد ،پیبدُػبصی ،ساُاًذاصیً ،ؾبست ،ثشسػی،
ًگْذاسی ٍ ثْجَد سػوی ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ) (ISMSسا دسصهیٌِ هخبعشات ولی

وؼتٍوبس ػبصهبى تٌؾین هیًوبیذّ .وچٌیي ایي اػتبًذاسد هـخقوٌٌذُ الضاهبت پیبدُػبصی

وٌتشلّبی اهٌیتی ػفبسؿیؿذُ هَسدًیبص ػبصهبىّبی هختلف ٍ یب ثخؾّبی ٍاثؼتِ ثِ آىّب

اػت .ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی توبم اًَاؿ ػبصهبىّب (ثِفٌَاىهخبل ؿشوتّبی تزبسی،

ػبصهبىّبی دٍلتی ٍ ػبصهبىّبی غیشاًتفبفی) سا دس ثشهیگیشد.

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27001الضاهبت اكلی تَػقِ ٍ ساُاًذاصی  ISMSسا اسائِ هیًوبیذ .ایي

الضاهبت ؿبهل هزوَفِای اص وٌتشلّب ثشای هْبس ٍ وبّؾ خغشات هشثَط ثِ داساییّبی اعالفبتی
ثَدُ وِ ػبصهبى هیخَاّذ اص عشیك فولیبتی وشدى  ISMSاص آىّب هحبفؾت ًوبیذ.

ػبصهبى  ISOاػتبًذاسد  ISMSسا ثِسٍص وشدُ ٍ ًؼخِ  ISO/IEC 27001:2013سا هٌتـش ًوَدُ

اػت .لزا دس ایي هجحج ثخؾّبی هْن اػتبًذاسد  27001سا ثش اػبع ًؼخِ  2013ثشسػی هیوٌین.
ایي اػتبًذاسد الضاهبتی سا وِ ثبیذ ثشای اهٌیت اعالفبت ػبصهبًتبى دس ًؾش ثگیشیذ هـخق هیوٌذ.

ایي الضاهبت فوَهی ثَدُ ٍ فبسك اص اًذاصُ ػبصهبى ٍ یب ًَؿ وؼتٍوبس آى اػت.

دس گبم اٍل ػبصهبى ثبیذ توبم هَاسد داخلی ٍ خبسری وِ دس ثحج اهٌیت اعالفبت ثشایؾ

اّویت داسد سا ؿٌبػبیی ًوَدُ ٍ دس صهبى ارشای اػتبًذاسد هذًؾش لشاس دّذ .ػپغ ػبیش هَاسد

روشؿذُ دس ایي هجحج سا ثشای سػیذى ثِ اّذاف خَد دًجبل ًوبیذ.

تعییي چبرچَة سیستن هدیزیت اهٌیت اطالعبت

ػبصهبى ثبیذ هشص ٍ داهٌِ ارشای ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت سا هـخق ًوبیذ .ثشای

تقییي ایي حَصُ ،ثبیذ ثِ هَاسد صیش تَرِ گشدد:



هؼبئل ٍ هَاسد داخلی ٍ خبسری

ًیبصهٌذیّب
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ایٌتشفیغّب ٍ ٍاثؼتگیّبی ثیي فقبلیتّبی اًزبمؿذُ تَػظ ایي ػبصهبى ٍ فقبلیتّبی

ارشاؿذُ تَػظ ػبصهبىّبی دیگش.

دسًْبیت ثبیذ چبسچَة هَسدًؾش ثِكَست هؼتٌذات ػبصهبًی تْیِ ٍ آهبدُ گشدد.

رّجزی ٍ تعْد

هذیشیت اسؿذ ػبصهبى ثبیذ هَاسد صیش سا ثشای سّجشی ٍ تقْذ هشثَط ثِ اهٌیت اعالفبت دس

ًؾش ثگیشد:


ثبیذ اص ػبصگبس ثَدى ػیبػتّبی اهٌیت اعالفبت ٍ اّذاف اهٌیت اعالفبت وِ دس حبل



حلَل اعویٌبى اص یىپبسچِػبصی الضاهبت ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثب فشآیٌذّبی



حلَل اعویٌبى اص دس دػتشع ثَدى هٌبثـ هَسدًیبص ثشای ارشای .ISMS

ثشلشاسی هیثبؿٌذ ،ثب هؼیش اػتشاتظیه ػبصهبى اعویٌبى حبكل ًوبیذ.
ػبصهبًی.


داؿتي هذیشیت اهٌیت اعالفبت هؤحش ،ثٍِاػغِ هغبثمت آى ثب الضاهبت ػیؼتن هذیشیت



حلَل اعویٌبى اص ایٌىِ ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ،ثبفج دػتیبثی ثِ ًتیزِ



ّذایت ٍ حوبیت اص افشاد رْت ووه ٍ ّوىبسی آًبى دس احشثخـی ػیؼتن هذیشیت اهٌیت



ثْجَد هؼتوش.

اهٌیت اعالفبت.

هَسدًؾش خَاّذ گشدیذ.
اعالفبت.


حوبیت اص دیگش ًمؾّبی هذیشیتی هشتجظ ،تب آىّب ًیض ثتَاًٌذ ثش هٌبعك تحت وٌتشل خَد

هذیشیت هؤحش داؿتِ ثبؿٌذ.

سیبستگذاری ٍ خطهطی

هذیشیت اسؿذ ػبصهبى دس تذٍیي ػیبػتّب هَؽف ثِ ارشای هَاسد صیش اػت:


هتٌبػت ثب اّذاف ػبصهبى ثبؿذ.



ؿبهل اّذاف اهٌیت اعالفبت ثَدُ ٍ یب چبسچَثی سا ثشای تقییي اّذاف اهٌیت اعالفبت



هتقْذ ثِ ثشآٍسدى ًیبصّبی لبثلارشای هشثَط ثِ اهٌیت اعالفبت ثبؿذ.

فشاّن آٍسد.




هتقْذ ثِ ثْجَد هؼتوش ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثبؿذ.

ػیبػتّبی تذٍیيؿذُ دس لبلت هؼتٌذات ػبصهبًی دس دػتشع ثبؿذ.

امنیت اطالعات



ؿبهل استجبعبت دسٍىػبصهبًی ثبؿذ.

ثِكَست همتضی دس دػتشع افشاد فاللِهٌذ لشاس گیشد.

ًقصّبی سبسهبًی ،هسئَلیتّب ٍ اختیبرات

هذیشیت اسؿذ ػبصهبى هَؽف ثِ هـخق وشدى ًمؾّبی ػبصهبًی دس ساثغِ ثب ػیؼتن

هذیشیت اهٌیت اعالفبت اػتّ .وچٌیي پغ اص هـخق ًوَدى ًمؾّب ،هؼئَلیتّب ٍ حذٍد

اختیبسات ،ثبیذ آىّب سا دس ػبصهبى هشثَعِ اثالك ًوبیذ.

تْیِ گضاسؽ دس هَسد فولىشد ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثشای اسائِ ثِ هذیش اسؿذ

ػبصهبى ،اصرولِ ًمؾّبی هْوی اػت وِ ثبیذ دس ًؾش گشفتِ ؿَد.

ثزًبهِریشی

دس ٌّگبم ثشًبهِسیضی ثشای ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ،ضوي تَرِ ثِ هؼبئل ٍ الضاهبت

روشؿذُ ،ثبیذ ثِ تقییي سیؼهّب ٍ فشكتّب ًیض الذام ًوبییذ.

اصرولِ هَاسد هَسدًؾش دیگش دس صهبى ثشًبهِسیضی ،هیتَاى ثِ رلَگیشی یب وبّؾ احشات

ًبهغلَة ٍ ّوچٌیي اسصیبثی احشثخـی الذاهبت اًزبمؿذُ ،اؿبسُ ًوَد.

ارسیبثی ریسک اهٌیت اطالعبت

ػبصهبى ثبیذ الذام ثِ تقشیف ٍ ثِوبسگیشی فشآیٌذی رْت اسصیبثی سیؼه اهٌیت اعالفبت

ًوبیذ .ایي فشآیٌذ ثبیذ هَاسد صیش سا لحبػ ًوَدُ ثبؿذ:

الف) ایزبد ٍ حفؼ اعالفبت هشثَط ثِ هقیبسّبی سیؼه اهٌیت اعالفبت وِ فجبستٌذ اص:
.i

.ii

هقیبسّبی پزیشؽ سیؼه.

هقیبسّبی اسصیبثی سیؼه.

ة) حلَل اعویٌبى اص ایٌىِ تىشاس اسصیبثی سیؼه داسای ًتبیذ ػبصگبس ،هقتجش ٍ لبثلهمبیؼِ

ثبؿذ.

د) ؿٌبػبیی سیؼه اهٌیت اعالفبت ،ؿبهل:
.i

افوبل فشآیٌذ اسصیبثی سیؼه ثشای ؿٌبػبیی خغشات هشتجظ ثب اص دػت دادى هحشهبًگی،

.ii

ؿٌبػبیی كبحجبى سیؼه.

دسػتی ٍ دس دػتشع ثَدى اعالفبت.

د) تزضیٍِتحلیل خغشات اهٌیت اعالفبت ؿبهل:
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.i

.ii

.iii

اسصیبثی فَالت احتوبلی ،دس كَست تحمك سیؼهّبی ؿٌبػبییؿذُ.

اسصیبثی ٍالـثیٌبًِ احتوبل ٍلَؿ سیؼهّبی ؿٌبػبییؿذُ.
تقییي ػغح سیؼه.

ّـ) اسصیبثی سیؼه اهٌیت اعالفبت ؿبهل:
.i

.ii

همبیؼِ ًتبیذ تزضیٍِتحلیل سیؼه ثب هقیبسّبی سیؼه تقییيؿذُ دس ػبصهبى.

اٍلَیتدّی ثِ تزضیٍِتحلیل سیؼه ثشای سفـ آى.

هقبثلِ ثب ریسک اهٌیت اطالعبت

7

ػبصهبى ثبیذ فشآیٌذ همبثلِ ثب سیؼه سا ثشای هَاسد صیش تقشیف ٍ افوبل ًوبیذ:


اًتخبة گضیٌِّبی هٌبػت رْت همبثلِ ثب سیؼه ،ثش اػبع ًتبیذ ثِدػتآهذُ دس



تقییي توبم وٌتشلّبی هَسدًیبص ثشای ارشای سٍؽ اًتخبةؿذُ رْت همبثلِ ثب سیؼه.

اسصیبثی سیؼه.



همبیؼِ وٌتشلّبی اًتخبةؿذُ فَق ثب هَاسد هَرَد دس  ، Annex Aرْت ثشسػی ایٌىِ
2

ّیچ وٌتشل ضشٍسی حزف ًـذُ ثبؿذ.

الصم ثِ روش اػت وِ  Annex Aؿبهل فْشػت ربهقی اص اّذاف وٌتشل ٍ وٌتشلّب اػت.


تَلیذ دػتَسالقولّبی فولیبت ،ؿبهل وٌتشلّبی الصم ٍ تَریْی ثشای ارضاء ،وِ آیب



فشهَلِ وشدى ٍ تذٍیي یه عشح همبثلِ ثب سیؼه اهٌیت اعالفبت.

آىّب ارشا هیؿًَذ یب ًِ؛ ٍ ّوچٌیي تَریْی ثشای اػتخٌبئبت وٌتشلّبی .Annex A


هـخق وشدى وؼبًی وِ دس هقشم سیؼه ّؼتٌذ ٍ پزیشؽ سیؼهّبی ثبلیهبًذُ.

اّذاف اهٌیت اعالفبت ٍ ثشًبهِسیضی ثشای دػتیبثی ثِ آىّب

ػبصهبى ثبیذ اّذاف اهٌیت اعالفبت سا دس تَاثـ ٍ ػغَح هشثَعِ ثشلشاس ػبصد .ایي اّذاف

ثبیذ هغبثك ثب خظهـی ٍ ػیبػتّبی ػبصهبى ،لبثلػٌزؾ ٍ ثِسٍص ثبؿٌذ .ػبصهبى ثبیذ دس

ٌّگبم ثشًبهِسیضی ثشای سػیذى ثِ اّذاف اهٌیتی ،هَاسد صیش سا هـخق ًوبیذ:




چِ چیض اًزبم خَاّذ گشفت؟

چِ هٌبثقی هَسدًیبص خَاّذ ثَد؟

چِ ؿخلی پبػخگَ خَاّذ ثَد؟

Information security risk treatment
2
ثشای دػتشػی ثِ پیَػت  Aیب  ،Annex Aثِ هتي اكلی اػتبًذاسد هشارقِ ًوبییذ.

1

امنیت اطالعات



چِ صهبًی ثِ اتوبم خَاّذ سػیذ؟

چگًَِ ًتبیذ ثِدػتآهذُ اسصیبثی ؿًَذ؟

صالحیت ٍ آگبّی

ػبصهبى ثبیذ كالحیت افشادی وِ وبس آىّب ،وٌتشلّبی اهٌیتی سا تحت تأحیش لشاس هیدّذ سا

ثشسػی ًوبیذ .ثبیذ اعویٌبى حبكل ؿَد وِ ایي افشاد آهَصؽّبی هَسدًیبص سا گزساًذُ ٍ

كالحیت الصم سا ثِ دػت آٍسدُاًذ.

ّوچٌیي افشادی وِ تحت وٌتشلّبی ػبصهبى وبس هیوٌٌذ ثبیذ اص ػیبػتّبی اهٌیت اعالفبت

آگبّی داؿتِ ثبؿٌذ .ایي افشاد ثبیذ ثذاًٌذ وِ ػْن آىّب دس احشثخـی ػیؼتن هذیشیت اهٌیت

اعالفبت ثِ چِ هیضاى اػت.

ارتجبط

ػبصهبى ثبیذ استجبطّبی هَسدًیبص داخلی ٍ خبسری هشتجظ ثب ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت

سا هـخق ًوبیذ .ثشای ایي وبس ثبیذ ثِ ًىبت صیش تَرِ ؿَد:






استجبط دس هَسد چِ؟

چِ صهبًی استجبط ثشلشاس ؿَد؟

ثب چِ وؼبًی استجبط ثشلشاس ؿَد؟

چِ وؼی ثبیذ استجبط سا ثشلشاس ًوبیذ؟

هـخق وشدى فشآیٌذّبی استجبعبت.

هستٌدسبسی

ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ػبصهبى ثبیذ اعالفبت هَسدًیبص اػتبًذاسد ثیيالوللی ٍ

ّوچٌیي اعالفبت حجتؿذُ ػبصهبى دس ساػتبی ارشای اػتبًذاسد سا ثِكَست هؼتٌذات ػبصهبًی
تْیِ ٍ ًگْذاسی ًوبیذ .الجتِ هیضاى اعالفبت حجتؿذُ دس ػبصهبىّبی هختلف ثؼتِ ثِاًذاصُ

ػبصهبىًَ ،ؿ فقبلیت ٍ ؿبیؼتگی افشاد هیتَاًذ هتفبٍت ثبؿذ.

ایي هؼتٌذات ،پغ اص ایزبد ثبیذ ثِسٍصسػبًی ّن ثـًَذ .اعالفبتی اص لجیل فٌَاى ،تبسیخ،

ًَیؼٌذُ ،لبلت ،صثبى ٍ ًَؿ سػبًِ ًیض ثبیذ دس هؼتٌذات دسد گشدد.

ػبصهبى ثبیذ ّوَاسُ اعالفبت حجتؿذُ سا وٌتشل ًوبیذً .حَُ تَصیـ ،دػتشػی ،رخیشُػبصی،

حفؼ ٍ اًتمبل هؼتٌذات ًیض اصرولِ هَاسدی اػت وِ ثبیذ هَسدتَرِ ػبصهبى لشاس داؿتِ ثبؿذ.
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ثزًبهِریشی ٍ کٌتزل عولیبتی

ػبصهبى ثبیذ فشآیٌذّبی هَسدًیبص ثشای دػتیبثی ثِ ًیبصّبی اهٌیت اعالفبت ٍ الذاهبت

تقییيؿذُ دس ثخؾّبی فَق سا ثشًبهِسیضی ،پیبدُػبصی ٍ وٌتشل ًوبیذ.

ػبصهبى ّوچٌیي ثبیذ عشحّبیی سا ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف اهٌیتی تقییيؿذُ ،ارشا ًوبیذ.

ػبصهبى ثبیذ تغییشات ثشًبهِسیضیؿذُ سا وٌتشل ٍ فَالت ًبؿی اص تغییشات ًبخَاػتِ سا ثشسػی

ًوبیذ؛ تب دس كَست لضٍم ،فَاسم آى سا وبّؾ دّذ .ػبصهبى ثبیذ اعویٌبى حبكل ًوبیذ وِ
فشآیٌذّبی ثشٍىػپبسی هـخق ٍ وٌتشلؿذُ اػت.

دس هَسد فشآیٌذّبی هشثَط ثِ سیؼه ًیض ػبصهبى ثبیذ ثشًبهِسیضی ٍ وٌتشل داؿتِ ثبؿذ.

ثشای ایي وبس ػبصهبى ثبیذ دس فَاكل صهبًی ثشًبهِسیضیؿذُ ،یب صهبًی وِ تغییشات لبثلتَرْی

پیـٌْبد یب اًزبم هیؿَد ،الذام ثِ اسصیبثی سیؼهّبی اهٌیتی ًوَدُ ٍ هؼتٌذات هشثَط ثِ ًتبیذ
اسصیبثی سا حفؼ ٍ ًگْذاسی ًوبیذ.

ّوچٌیي دس هَسد همبثلِ ثب سیؼه ًیض ػبصهبى ثبیذ ثشًبهِای ثشای آى پیبدُػبصی ًوَدُ ٍ

ّوبًٌذ هشاحل لجل هؼتٌذات هشثَعِ سا ًگْذاسی ًوبیذ.

ارسیبثی کبرایی

1

اٍلیي گبم دس اسصیبثی وبسایی ،هبًیتَسیٌگ ٍ تزضیٍِتحلیل اػت .ػبصهبى ثبیذ فولىشد ٍ

احشثخـی ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت سا اسصیبثی ًوبیذ .ثشای اًزبم ایي اهش ػبصهبى ثبیذ آًچِ

سا وِ لشاس اػت اًذاصُگیشی ؿَد ،سٍؽّبی ًؾبست ،اًذاصُگیشی ٍ تزضیٍِتحلیل سا هـخق

ًوبیذ .تَرِ داؿتِ ثبؿیذ وِ سٍؽّبی اًذاصُگیشی اًتخبةؿذُ ثبیذ لبثل تىشاس ثَدُ ٍ ًتبیذ آى

ًیض لبثلهمبیؼِ ثبؿٌذ.

2

گبم هْن ثقذی ،ثبصسػی داخلی اػت .ػبصهبى ثشای ایٌىِ اعویٌبى حبكل ًوبیذ ػیؼتن

هذیشیت اهٌیت اعالفبت هغبثك ثب الضاهبت اػتبًذاسد ثیيالوللی ٍ الضاهبت هـخقؿذُ ػبصهبى،

ثِعَس هؤحش ارشا ٍ ًگْذاسی هیؿَد ،ثبیذ دس فَاكل صهبًی هـخق الذام ثِ اًزبم ثبصسػی

داخلی ًوبیذ .ثشای اًزبم ثبصسػی ثبیذ ثبصسعّبیی اًتخبة ؿًَذ وِ وبهالً ثیعشف ثَدُ ٍ ثِ
آىّب اعویٌبى وبهل ٍرَد داؿتِ ثبؿذّ .وچٌیي ثبیذ ًحَُ ثبصسػی ،صهبى ثبصسػی ،داهٌِ

ثبصسػی ٍ سٍؽ ثبصسػی هـخقؿذُ ثبؿذ .الجتِ ثبیذ اعویٌبى حبكل ؿَد وِ ًتبیذ

ثِدػتآهذُ اص عشیك ثبصسػی داخلی ،ضوي هؼتٌذػبصی ٍ حفؼ ٍ ًگْذاسی آى تَػظ ػبصهبى،
ثِ اعالؿ هذیشاى هشثَعِ ّن سػیذُ ثبؿذ.

Performance evaluation
Internal audit
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ٍ اهب گبم ػَم دس اسصیبثی وبسایی ،ثبصًگشی هذیشیت 7اػت .هٌؾَس اص ثبصًگشی هذیشیت ،ایي

اػت وِ هذیش اسؿذ ػبصهبى ثبیذ ثشای اعویٌبى اص تذاٍم هٌبػت ٍ احشثخؾ ثَدى ػیؼتن هذیشیت

اهٌیت اعالفبت ،دس فَاكل صهبًی هـخق الذام ثِ ثشسػی آى ًوبیذ.

اصرولِ هَاسدی وِ هذیش اسؿذ دس ثحج ثبصًگشی هذیشیت ثبیذ ثِ آىّب تَرِ ًوبیذ هیتَاى ثِ

ًؾبست ،ثشسػی ًتبیذ ثبصسػی داخلی ،تحمك اّذافً ،تبیذ اسصیبثی سیؼه ٍ ثبصخَسد اؿخبف

فاللِهٌذ ،اؿبسُ ًوَد.

خشٍری ثشسػی هذیشیت ثبیذ ؿبهل تلوینگیشیّبی هشثَط ثِ ثْجَد هؼتوش ٍ ّشگًَِ ًیبص

ثِ تغییشات دس ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثبؿذ .الجتِ ّوبًٌذ سٍؽّبی لجلی ثبیذ ایي خشٍری

ًیض ثِكَست هؼتٌذات ػبصهبًی حفؼ ٍ ًگْذاسی گشدد.

ثْجَد

2

گبم اٍل دس ثْجَد ،ثشسػی فذم اًغجبق ٍ الذام اكالحی اػت .صهبًی وِ یه فذم اًغجبق سٍی

هیدّذ ػبصهبى ثبیذ ثِ آى ٍاوٌؾ ًـبى دادُ ٍ الذام ثِ وٌتشل ،تلحیح ٍ ثشخَسد ثب فَالت آى

ًوبیذ .ػپغ ثِ اسصیبثی ًیبص ،رْت الذام ثشای اص ثیي ثشدى آى فذم اًغجبق ًوبیذ .ثشای اسصیبثی
فذم اًغجبق ثبیذ ضوي ثشسػی آى ،فلل فذم اًغجبق ٍ هَاسد هـبثِ ثبلمَُ احتوبلی آى سا

ؿٌبػبیی ًوَدُ ٍ دس كَست لضٍم الذام ثِ ایزبد تغییشات دس ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت

ًوَد .دسًْبیت ثبیذ ًتبیذ ّشگًَِ الذام اكالحی ثِكَست هؼتٌذات ػبصهبًی ًگْذاسی گشدد.

گبم دٍم دس ثْجَد ،ثْجَد هؼتوش اػت .ػبصهبى ثبیذ ثِعَس هؼتوش ،هٌبػت ثَدى ،وفبیت ٍ

احشثخـی ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت سا ثْجَد ثخـذ.
ًوَدار کلی استبًدارد ISO/IEC 27001:2013

ثشای دسن ثْتش اػتبًذاسد ٍ ّوچٌیي هـخق ؿذى صیشؿبخِّبی ّش ثخؾ ،اػتبًذاسد فَق ٍ

ثخؾّبی هشثَعِ سا دس لبلت ًوَداس ٍ ثِكَست صیش ثشای ؿوب آهبدُ ًوَدُام.

Management review
Improvement
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ثْجَد
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8
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اًذاصُ گیشی،
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اسصیبثی

اسصیبثی

ثبصسػی
داخلی
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هذیشیت

هٌبثـ

فولیبت

سیؼه اهٌیت
اعالفبت

همبثلِ ثب

ثبصًگشی

7

پـتیجبًی

سیؼه اهٌیت
اعالفبت

6

ثشًبهِ سیضی

الذاهبت ثشای
هذیشیت

سیؼه ٍ

5

سّجـشی

سّجشی ٍ
تقْذ

فشكت ّب

كالحیت

اّذاف اهٌیت

خظ هـی

اعالفبت ٍ

آگبّی

سػبًی

استجبط

ثشًبهِ سیضی

ثشای دػتیبثی
ثِ آًْب

ًمؾ ّب،

ٍؽبیف ٍ
اختیبسات

ػبصهبًی

4

ػبختبس ػبصهبى

ؿٌبخت

ػبختبس

ػبصهبًی
ؿٌبخت ًیبصّب
ٍ اًتؾبسات

عشفْبی ریٌفـ
تقییي هحذٍدُ
ػیؼتن

هذیشیت اهٌیت
اعالفبت

ػیؼتن

هذیشیت اهٌیت
اعالفبت

اعالفبت
هؼتٌذ
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مبحث اول

مرور استاندارد ISO/IEC 27002:2013

ٕٞبَٖٛض و ٝزض ٔجحض اٌ َٚفش ٝقس ،اؾشب٘ساضز  ISO/IEC 27002قبُٔ ٔٛاضز ظیط اؾز:

طبقِبٌذی :فٙبٚضی اَالٖبر -ف ٖٛٙأٙیشی -زؾشٛضإُِٗ ٔسیطیز أٙیز اَالٖبر


حَسُکبربزد:ایٗ اؾشب٘ساضز ثیٗإِّّی ِیؿشی اظ اٞساف وٙشطِی دصیطفشٝقس ٚ ٜثٟشطیٗ قیٜٞٛبی
وٙشطِی ،فطا ٓٞآٚضز ٜسب ػٟز ضإٙٞبیی زض ظٔبٖ ا٘شربة  ٚدیبزٜؾبظی وٙشطَٞب ،ثطای زؾزیبثی
ث ٝأٙیز اَالٖبرٛٔ ،ضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیط٘س.

ّذف :اؾشب٘ساضز  ISO/IEC 27002فطآٞوٙٙس ٜضإٙٞب ػٟز دیبزٜؾبظی وٙشطَٞبی أٙیز اَالٖبر

اؾز .ثٙسٞبی  5سب  55ایٗ اؾشب٘ساضز ثَٛٝض ذبل ثٔ ٝكبٚض ٚ ٜضإٙٞبیی دیبزٜؾبظی ثط اؾبؼ
ثٟشطیٗ قیٜٞٛب زض ذهٛل وٙشطَٞبی ٔٛػٛز زض ثٙسٞبی  A.5سب

اؾز.

 A.15اؾشب٘ساضز ISO/IEC 27001

اؾشب٘ساضز  27002ثطای آذطیٗ ثبض زض ؾبَ  2013سٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٚ ISOیطایف ٙٔ ٚشكط

ٌطزیس ٜاؾز .زض ایٗ ٔجحض آذطیٗ ٚیطایف ایٗ اؾشب٘ساضز ٔٛضز ٔطٚض وّی لطاض ٔیٌیطز.

ایٗ اؾشب٘ساضز قبُٔ زؾشٛضإُِٗ ٔٛاضز ٔٛٔ ٚ ٟٓضز٘یبظ زض ضاؾشبی دیبزٜؾبظی اؾشب٘ساضز

 27001زض ٞط ٘ ٔٛؾبظٔبٖ  ٚقیٔ ٜٛسیطیز أٙیز اَالٖبر قبُٔ ا٘شربة ،دیبزٜؾبظی ٔ ٚسیطیز
وٙشطَٞب ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ قطایٍ ضیؿه أٙیز اَالٖبر زض ؾبظٔبٖ اؾز .دیبزٜؾبظی ٔٛاضز

شوطقس ٜزض ایٗ اؾشب٘ساضز ثؿش ٝث ٔٛ٘ ٝقطوز ،وؿتٚوبض ،ا٘ساظ ،ٜوكٛض ،ؾیبؾزٞب  ٚاِجشٝ
ٞعیٔ ،ٝٙیسٛا٘س زض ؾبظٔبٖٞبی ٔرشّف ،ثب ثط٘سٞب ٔ ٚحهٛالر ٔشفبٚسی نٛضر دصیطز.



سبختبراستبًذارد ISO/IEC 27002

ایٗ اؾشب٘ساضز قبُٔ ٔ 51بز ٜوّی وٙشطَ أٙیز ثٛز ٜو ٝزضٔؼٕ ٔٛحبٚی ٌ 55ط ٜٚانّی

أٙیز  551 ٚوٙشطَ اؾز.

زض ٞط ٔبز ٜث ٝسٗطیف وٙشطَٞبی انّی دطزاذشٔ ٝیقٛز و ٝقبُٔ یه یب چٙس ٌط ٜٚانّی

أٙیز ذٛاٞس ثٛز .سٛػ ٝزاقش ٝثبقیس وٛٓٙٔ ٝض اظ ٔبز ٜزض ایٗ اؾشب٘ساضز ،إٞیز آٖ ٘یؿز! ثّىٝ

ثؿش ٝث ٝقطایٍ ،وٙشطَٞبی أٙیشی ٔیسٛا٘ٙس اظ ٞط یب حشی ٔ ٕٝٞبزٜٞب ٟٔٓسط ثبقٙس .ثٙبثطایٗ

ؾبظٔبٖ ثبیس ثط اؾبؼ فطآیٙسٞبی وؿتٚوبض ذٛز ،وٙشطَٞبی لبثُاػطا ضا قٙبؾبیی ٕ٘ٛزٚ ٜ

سكریم زٞس و ٝاػطای ایٗ وٙشطَٞب چمسض ٔیسٛا٘س زاضای إٞیز ثبقس.
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ٞط ٌط ٜٚانّی أٙیز قبُٔ ٔٛاضز ظیط اؾز:



یه ٞسف وٙشطَ و ٝث ٝثیبٖ آٖ چیعی ؤ ٝیذٛاٞیٓ ث ٝزؾز آٚضیٓ ٔیدطزاظز.

یه یب چٙس وٙشطَ ؤ ٝیسٛا٘ٙس ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسف وٙشطَ ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیط٘س.

ؾبذشبض سٛنیف وٙشطَٞب ٘یع ثٝنٛضر ظیط اؾز:


وٙشطَ



ضإٙٞبی اػطایی



ؾبیط اَالٖبر

ٔٗطفی وٙشطَ ذبل ثطای ثطآٚضزٖ ٞسف وٙشطَ.

اضائ ٝاَالٖبر ثیكشط ثطای اػطای وٙشطَ  ٚزؾزیبثی ثٞ ٝسف ٔٛضز٘ٓط.

زضنٛضسیو٘ ٝیبظ ث ٝاَالٖبر ثیكشطی ٔظُ ٔالحٓبر لب٘٘ٛی  ٚاضػبٔ ث ٝزیٍط

اؾشب٘ساضزٞب ثبقس ،اظ ایٗ ثرف اؾشفبزٔ ٜیقٛز.



1
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خطهطیاهٌیتاطالػبت 



کٌتزل

ٔؼٕٖٝٛای اظ ؾیبؾزٞبی أٙیز اَالٖبر ثبیس سسٚیٗقس ٚ ٜدؽ اظ سهٛیت ٔسیطیز،
ٔٙشكط  ٚزض اذشیبض وبضٔٙساٖ ؾبظٔبٖ َ ٚطفٞبی ذبضع اظ ؾبظٔبٖ لطاض ٌیط٘س.



راٌّوبیاجزایی

زض ثبالسطیٗ ؾُح ،ؾبظٔبٖٞب ثبیس ؾیبؾزٞبی أٙیز اَالٖبر و ٝسٛؾٍ ٔسیطیز سبئیس

قس ٜضا سٗطیف ٕ٘بیٙس .ایٗ ؾیبؾزٞب ٔؼٕٖٝٛای اظ ضٚیىطز ؾبظٔبٖ زض ٔسیطیز اٞساف

أٙیز اَالٖبر ذٛز اؾز .ؾیبؾزٞبی أٙیز اَالٖبر ثبیس ثط اؾبؼ اؾشطاسػی

وؿتٚوبضٔ ،مطضار ،لٛا٘یٗ  ٚسٟسیسار ایؼبزقس ٜثبقس.
5

ٖسز شوطقس ٜلجُ اظ ٞط ٔبز ،ٜثیبٍ٘ط ثرف ٔٛضز٘ٓط زض ٔشٗ انّی اؾشب٘ساضز اؾز و ٝثطای دیطٚی اظ ؾبذشبض

اؾشب٘ساضز  ٚزض ػٟز ؾِٟٛز زؾشطؾی ذٛا٘ٙسٌبٖ ٔحشطْ ،آٚضز ٜقس ٜاؾز.

امنیت اطالعات
ایٗ ؾیبؾز ٞب ثبیس قبُٔ سٗطیف أٙیز اَالٖبر ،اٞساف  ٚان َٛفٗبِیزٞبی ٔطث ٌٛثٝ
أٙیز اَالٖبر ثبقٙسٕٞ .چٙیٗ ٚاٌصاضی ٔؿئِٛیزٞبی ٖٕٔٛی  ٚاذشهبنی ثطای

ٔسیطیز أٙیز اَالٖبر  ٚفطآیٙس ٔٛاػ ٟٝثب ا٘حطافبر  ٚاؾشظٙبئبر ٘یع ثبیس زض ایٗ

ؾیبؾزٞب سٗطیفقس ٜثبقس.

أب زض ؾُح دبییٗسط ،ؾیبؾز أٙیز اَالٖبر ثبیس ثٛٔ ٝيٖٛبر ذبل ٔظُ وٙشطَ
زؾشطؾی ،أٙیز فیعیىی ،دكشیجبٖ ٌیطی  ٚغیط ٜثذطزاظز.



سبیزاطالػبت

زض ؾبظٔبٖٞبی ثعضي ٘یبظ ث ٝؾیبؾزٞبی أٙیز اَالٖبر ٔشفبٚسی ثطای اػطا زض
ؾطسبؾط ؾبظٔبٖ اؾز .ؾیبؾزٞب  ٚذٍٔكیٞبی زاذّی ٔرهٛنبً ثطای ؾبظٔبٖٞبی

ثعضي ثؿیبض ٔفیس ٞؿشٙس .زضنٛضسیو٘ ٝیبظ اؾز ایٗ ؾیبؾزٞب زض اذشیبض َطفٞبی
ثیط٘ٚی ؾبظٔبٖ ٘یع لطاض ٌیط٘س ،ثبیس ثٖ ٝسْ افكبی اَالٖبر سٛػٌ ٝطزز .زض ثطذی اظ

ؾبظٔبٖٞب اظ ایٗ ؾیبؾزٞب  ٚذٍٔكیٞب ثب٘بْٞبی زیٍطی ٔظُ اؾشب٘ساضز ،ثركٙبٔٚ ٝ
لٛا٘یٗ یبز ٔیقٛز.



-6هبدُ:2اهٌیتاطالػبتسبسهبى 


ّبٍهسئَلیتّبیاهٌیتاطالػبت 


ًقص


کٌتزل



راٌّوبیاجزایی

سٕبْ ٔؿئِٛیزٞبی أٙیز اَالٖبر ثبیس سٗطیفقس ٚ ٜاذشهبل یبثٙس.
سرهیم ٔؿئِٛیزٞب ثبیس ثط اؾبؼ ؾیبؾزٞبی أٙیز اَالٖبر ا٘ؼبْ دصیطز .ایٗ

ٔؿئِٛیزٞب ثبیس ثطای حفبْز ٞطیه اظ زاضاییٞب  ٚفطآیٙس ػبثؼبیی اَالٖبر ذبل
سٗطیف ٌطززٕٞ .چٙیٗ ٔؿئِٛیشی ثطای فٗبِیزٞبی ٔسیطیز ضیؿه  ٚدصیطـ ذُطار

ثبلیٔب٘س ،ٜثبیس سٗطیف قٛز.

زضنٛضسیو ٝافطاز ٔؿئِٛیزٞبی ذٛز ضا ث ٝزیٍطاٖ سٙفیص ٕ٘بیٙس ،ثبظ ٓٞقرم دبؾرٍٛ
ذٛز آٖٞب ثٛز ٚ ٜثبیس ثط زضؾشی ا٘ؼبْْٚیفٔ ٝطثٓ٘ ،َٝٛبضر زاقش ٝثبقٙس.

حسٚز ٔؿئِٛیز افطاز ثبیس ٔكرم قٛز ،زاضاییٞب  ٚفطآیٙسٞب سٗطیفقس ٚ ٜاذشیبضار

قرمٔ ،شٙبؾت ثب ٔؿئِٛیشف سٗییٗ ٌطزز.


سبیزاطالػبت

53

54

فصل دوم

دستورالعمل مدیریت امنیت اطالعات

زض ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖٞب یه ٔسیط ثب ٔؿئِٛیز وّی ثطای سٛؾٗ ٚ ٝدیبزٜؾبظی أٙیز

اَالٖبر ٕٞ ٚچٙیٗ دكشیجب٘ی اظ قٙبؾبیی وٙشطَٞب ٔٙهٛة ٔیقٛز؛ ثبایٗحبَ زض اغّت

ٔٛاضزٔ ،ؿئِٛیز سأٔیٗ ٔٙبثٕ ٔ ٚؿئِٛیز اػطای وٙشطَٞب ،ثط ٖٟسٔ ٜسیطیزٞبی ػساٌب٘ٝ
ثبلی ذٛاٙٞس ٔب٘س.



خطهطیتجْیشاتّوزاُ 



کٌتزل

اسربش ذٍٔكی  ٚدكشیجب٘ی اظ السأبر أٙیشی ثطای ٔسیطیز ضیؿهٞبیی و ٝظٔبٖ

اؾشفبز ٜاظ سؼٟیعار ٕٞطا( ٜلبثُحُٕ)ٕٔ ،ىٗ اؾز اسفبق افشس.


راٌّوبیاجزایی

ظٔبٖ اؾشفبز ٜاظ سؼٟیعار ٕٞطأ ،ٜرهٛنبً زض ٔحیٍٞبی ٔحبفٓز ٘كس ،ٜثبیس

ٔطالجزٞبی ٚیػٜای ا٘ؼبْ دصیطز سب اَالٖبر وؿتٚوبض زض ٔٗطو ذُط لطاض ٍ٘یط٘س.

زض ؾیبؾزٌصاضی ثطای سؼٟیعار ٕٞطا ،ٜثبیس ٔٛاضز ظیط زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز:
.i

.ii

اِعأبر حفبْز فیعیىی

.iv

اِعأبر اؾشفبز ٜاظ ٘ؿر ٝثٝضٚظ ٘طْافعاض زؾشٍب ٚ ٜاٖٕبَ ٞPatchب

.iii

.v

.vi

.vii

.viii

ٔحسٚز وطزٖ ٘هت ٘طْافعاض

ٔحسٚزیز اسهبَ ث ٝؾطٚیؽٞبی زیٍط
وٙشطَ زؾشطؾی

اؾشفبز ٜاظ سىٙیهٞبی ضٔعٍ٘بضی

ٔحبفٓز زض ثطاثط ٘طْافعاضٞبی ٔرطة

.ix

غیطفٗبَ ؾبظی أىبٖ دبن وطزٖ  ٚلفُوطزٖ اظ ضا ٜزٚض (ضیٕٛر)

.xi

اؾشفبز ٜاظ ؾطٚیؽ ٚة  ٚثط٘بٔٞٝبی سحز ٚة

.x

.xii

.xiii

.xiv

.xv



طجز یب ضػیؿشط سؼٟیعار ٕٞطاٜ

دكشیجبٌٖیطی

ػساؾبظی اؾشفبز ٜقرهی  ٚؾبظٔب٘ی اظ سؼٟیعار ٕٞطاٜ

زؾشطؾی ث ٝاَالٖبر ،سٟٙب دؽ اظ احطاظ ٛٞیز

آقٙبیی وبضثط ثب ْٚبیف أٙیشی ذٛز زض ظٔبٖ اؾشفبز ٜاظ سؼٟیعار ٕٞطاٜ

أىبٖ دبن وطزٖ اَالٖبر ضٚی سؼٟیعار اظ ضا ٜزٚض سٛؾٍ ؾبظٔبٖ؛ ظٔب٘ی

و ٝزؾشٍبٔ ٜفمٛزقس ٜیب وبضثط آٖ زیٍط ٔؼبظ ثٝحؿبة ٕ٘یآیس.

سبیزاطالػبت

امنیت اطالعات
سؼٟیعار ٕٞطا ٜو ٝثٝنٛضر ثیؾیٓ ث ٝقجىٔ ٝشهُ ٔیق٘ٛسٕٞ ،ب٘ٙس ؾبیط سؼٟیعار
ٔشهُ ث ٝقجىٞ ٝؿشٙس ،ثب ایٗ سفبٚر و ٝثطذی دطٚسىُٞبی أٙیشی ثیؾیٓ ٛٙٞظ ثٝ

سىبُٔ ٘طؾیس ٚ ٜآؾیتدصیطی زاض٘سٕٞ .چٙیٗ ث ٝزِیُ دٟٙبی ثب٘س وٓ اضسجبَبر ثیؾیٓ،
ٕٔىٗ اؾز اظ اَالٖبر ٔٛػٛز زض سؼٟیعار ٕٞطا ٜدكشیجبٌٖیطی ثُٕٖ٘ٝیبٔس ٜثبقس.



دٍرکـبری 5


کٌتزل

اسربش ذٍٔكی  ٚدكشیجب٘ی اظ السأبر أٙیشی ثطای ٔحبفٓز اظ اَالٖبسی وٝ
لبثُزؾشطؾی ،دطزاظـ  ٚیب شذیطٜقس ٜثط ضٚی ؾبیز ضا ٜزٚض ٞؿشٙس.



راٌّوبیاجزایی

ؾبظٔبٖٞبیی و ٝزاضای ؾبیز ضا ٜزٚض ٞؿشٙس  ٚلهس زاض٘س ث ٝوبضٔٙساٖ ذٛز ذسٔبر
زٚضوبضی اضائٕ٘ ٝبیٙس ،ثبیس الساْ ث ٝسٗطیف ؾیبؾزٞب ،قطایٍ ٔ ٚحسٚزیزٞبی

زٚضوبضی ٕ٘بیٙس.

ثطای سسٚیٗ ذٍٔكی زٚضوبضی ثبیس ٘ىبر ظیط زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز:
.i

.ii

أٙیز فیعیىی ؾبیز ضا ٜزٚض

دیكٟٙبز ٔحیٍ فیعیىی ػٟز زٚضوبضی

.iii

٘یبظٔٙسیٞبی أٙیشی ػٟز اضسجبٌ .ایٗ ٘ىش ٝثؿیبض ٔ ٟٓاؾز ،چطاو ٝلطاض

.iv

اضائ ٝزؾىشبح ٔؼبظی .ایٗ وبض ثبٖض ٔیقٛز دطزاظـٞب  ٚشذیط ٜاَالٖبر

اؾز اَالٖبر ثب اؾشفبز ٜاظ ایٗ ذٍ اضسجبَی ا٘شمبَ یبثٙس.

ثط ضٚی ؾیؿشٓ ٔٛػٛز زض ؾبیز ا٘ؼبْ دصیطز  ٝ٘ ٚثط ضٚی ؾیؿشٓ قرهی

وبضثط ضا ٜزٚض.

.v

أىبٖ زؾشطؾی غیطٔؼبظ افطاز زیٍط ٔظُ اًٖبی ذب٘ٛاز ،ٜث ٝاَالٖبر ٚ

.vi

اؾشفبز ٜاظ قجىٞٝبی ذبٍ٘ی .اِعأبر یب ٔحسٚزیزٞبی سٓٙیٕبر اسهبالر

.vii

ػٌّٛیطی اظ اذشالفبر حمٛق ٔبِىیز ٔٗٛٙی زض سؼٟیعار ذهٛنی.

.viii

ٔٙبثٕ.

ثیؾیٓ.

زؾشطؾی ؾبظٔبٖ ث ٝسؼٟیعار ذهٛنی افطاز(ػٟز ثطضؾی أٙیز زؾشٍب)ٜ
ؤٕ ٝىٗ اؾز ث ٝزِیُ حفّ حطیٓ ذهٛنی افطاز ٕٙٔ ،لب٘٘ٛی زاقش ٝثبقس.

Teleworking

1
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.ix

.x

سٛافك٘بٔ ٝالیؿٙؽ ٘طْافعاض .اِجش ٝایٗ ٔٛضز زض نٛضسی الظْ اؾز وٝ

ؾبظٔبٖٔ ،ؿئ َٛاضائ ٝالیؿٙؽ ٘طْافعاض ٔٛضزاؾشفبز ٜثط ضٚی سؼٟیعار
قرهی وبضٔٙساٖ یب َطفٞبی ذبضػی ثبقس.

اِعأبر فبیطٚاَ  ٚحفبْز زض ٔمبثُ ثسافعاضٞب.

ٕٞچٙیٗ ضإٙٞب  ٚزؾشٛضإُِٗ زٚضوبضی ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٌطزز:
.i

اضائ ٝسؼٟیعار ٔٙبؾت  ٚزؾشٍبٜٞبی شذیطٜؾبظی ثطای فٗبِیزٞبی

.ii

ٔكرم ٕ٘ٛزٖ وبض ٔؼبظ ،ؾبٖز وبضی َ ٚجمٝثٙسی اَالٖبسی و ٝوبضثط ٕٔىٗ

.iii

اضائ ٝسؼٟیعار اضسجبَی ٔٙبؾت ،اظػّٕ ٝضٚقی ثطای سأٔیٗ أٙیز زؾشطؾی اظ

.iv

أٙیز فیعیىی.

اؾز ٍٟ٘ساضی وٙس  ٚؾطٚیؽٞب  ٚؾیؿشٓٞبیی ؤ ٝؼبظ ث ٝزؾشطؾی ٞؿشٙس.
ضا ٜزٚض.

.v

لٛا٘یٗ  ٚضإٙٞبیی ػٟز زؾشطؾی اًٖبی ذب٘ٛاز ٚ ٜافطاز زیٍط ث ٝسؼٟیعار

.vi

اضائ ٝدكشیجب٘ی ٍٟ٘ ٚساضی ؾرزافعاض ٘ ٚطْافعاض.

 ٚاَالٖبر.

.vii

اضائ ٝثیٕ.ٝ

.ix

ثبظضؾی ٓ٘ ٚبضر أٙیشی.

.viii

.x



زٚضوبضی؛ زضظٔب٘ی و ٝاؾشفبز ٜاظ سؼٟیعار قرهی ٔؼبظ ٘یؿز.

ضٚقی ثطای دكشیجبٌٖیطی  ٚسسا ْٚوؿتٚوبض.
ِغ ٛاذشیبضار  ٚحمٛق زؾشطؾی  ٚثطٌكز سؼٟیعار زضظٔب٘ی و ٝفٗبِیز

زٚضوبضی ذبسٕ ٝیبفش ٝاؾز.

سبیزاطالػبت

ٖجبضر زٚضوبضی ث ٝسٕبْ اقىبَ وبض زض ذبضع اظ ؾبظٔبٖ ،اقبض ٜزاضز.



-7هبدُ:3اهٌیتهٌببغاًسبًی 


قَاًیيٍضزایطاستخذام 


کٌتزل

سٛافك یه لطاضزاز ثب وبضٔٙساٖ  ٚدیٕب٘ىبضاٖ و ٝحبوی اظ ٔؿئِٛیز آ٘بٖ  ٚؾبظٔبٖ ثطای

أٙیز اَالٖبر ثبقس.

امنیت اطالعات


راٌّوبیاجزایی

سٟٗسار لطاضزاز وبضٔٙساٖ  ٚدیٕب٘ىبضاٖ ثبیس ثط اؾبؼ ؾیبؾزٞبی أٙیز اَالٖبر

ؾبظٔبٖ ثبقسًٔ .بف ثط ایٙى ٝثبیس حبوی اظ ٔٛاضز ظیط  ٓٞثبقس:

سٕبْ وبضٔٙساٖ  ٚدیٕب٘ىبضا٘ی و ٝلطاض اؾز ث ٝاَالٖبر ٔحطٔب٘ ٝزؾشطؾی

.i

زاقش ٝثبقٙس ،لجُ اظ اػبظ ٜزؾشطؾی ث ٝأىب٘بر دطزاظـ اَالٖبر ،ثبیس الساْ
ث ٝأًبی سٟٗس٘بٔٔ ٝحطٔبٍ٘ی یب سٛافمٙبٖٔ ٝسْ افكبٕ٘ ،5بیٙس.

.ii

حمٛق ٔ ٚؿئِٛیزٞبی لب٘٘ٛی وبضٔٙساٖ  ٚدیٕب٘ىبضاٖ .ثٖٛٙٝأٖظبَ ضاػٕ ثٝ

.iii

ٔؿئِٛیزٞبی َجمٝثٙسی اَالٖبرٔ ،سیطیز زاضاییٞبی اَالٖبسی ؾبظٔبٖ،

2

لب٘ ٖٛحك٘كط یب لٛا٘یٗ حفبْز اظ زازٜٞب.

أىب٘بر دطزاظـ اَالٖبر  ٚذسٔبر اَالٖبسی ثىبض ٌطفشٝقس ٜسٛؾٍ

وبضٔٙساٖ یب دیٕب٘ىبضاٖ.

.iv

ٔؿئِٛیزٞبی وبضٔٙساٖ یب دیٕب٘ىبضاٖ ثطای ثٝوبضٌیطی اَالٖبر زضیبفز قسٜ

.v

السأبر زض ٘ٓط ٌطفشٝقس ،ٜزض نٛضر ٘بزیسٌ ٜطفشٗ اِعأبر أٙیشی ؾبظٔبٖ

اظ َطفٞبی ذبضػی یب ؾبیط قطوزٞب.
سٛؾٍ وبضٔٙس یب دیٕب٘ىبض.

لجُ اظ اؾشرساْ ثبیس ٔؿئِٛیزٞب ٘ ٚمفٞبی أٙیز اَالٖبر ،ثٔ ٝشمبيی قغُ

ٔٛضز٘ٓط اثال٘ ٌطزز.



سبیزاطالػبت

ٔیسٛاٖ اظ یه وس ضفشبضی ثطای وبضٔٙساٖ یب دیٕب٘ىبضاٖ ػٟز ٔؿئِٛیزٞبی أٙیز

اَالٖبر ضاػٕ ثٔ ٝحطٔبٍ٘ی ،حفبْز اظ زازٜٞب ،ان َٛاذاللی ،اؾشفبزٙٔ ٜبؾت اظ
سؼٟیعار  ٚأىب٘بر ؾبظٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ قیٜٞٛبی ٔٛضز ا٘شٓبض ؾبظٔبٖ ،اؾشفبز ٜوطز.



-8هبدُ:4هذیزیتدارایی 


فْزستداراییّب 



کٌتزل

زاضاییٞبی ٔطسجٍ ثب اَالٖبر  ٚأىب٘بر دطزاظـ اَالٖبر ،ثبیس قٙبؾبییقس ٚ ٜیه
فٟطؾز ػبٕٔ اظ آٖٞب سٟیٍٟ٘ ٚ ٝساضی ٌطزز.

)Non-Disclosure Agreements (NDA
Copyright

1
2
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راٌّوبیاجزایی

ؾبظٔبٖ ثبیس زاضاییٞبی ٔطسجٍ ثب چطذ ٝاَالٖبر ضا قٙبؾبیی وطز ٚ ٜآٖٞب ضا زض لبِت
ٔؿشٙسار ؾبظٔب٘ی ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.

چطذ ٝاَالٖبر ثبیس قبُٔ ایؼبز ،دطزاظـ ،شذیطٜؾبظی ،ا٘شمبَ ،حصف  ٚسرطیت ثبقس.

ِیؿز زاضاییٞب ثبیس زلیك ،ثٝضٚظ٘ ،بٔشٙبلى ٕٞ ٚؿ ٛثب زیٍط فٟطؾزٞب ثبقس .ثطای ٞط
زاضایی قٙبؾبییقس ،ٜثبیس ٔبِه زاضایی اذشهبل زاز ٜقٛز ٌ ٚطٜٚثٙسی آٖ ٘یع ثبیس

ٔكرم ٌطزز.



سبیزاطالػبت

فٟطؾز زاضاییٞب وٕه ٔیوٙس سب اظ ا٘ؼبْ حفبْز ٔإطط إَیٙبٖ حبنُ قٛزٕٞ .چٙیٗ

ایٗ فٟطؾز ٕٔىٗ اؾز ثطای ٔمبنس زیٍط اظػّٕ ٝزالیُ ٔبِی (ٔسیطیز زاضاییٞب)،

ثٟساقشی  ٚایٕٙی یب ثیٕٛٔ ٝضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیطز .سٛػ ٝزاقش ٝثبقیس و ٝزاقشٗ فٟطؾز

زاضایی ،یىی اظ دیفقطٌٞبی ٔٔ ٟٓسیطیز ضیؿه اؾز.



طبقِبٌذیاطالػبت 



کٌتزل

اَالٖبر ثبیس اظِحبِ اِعأبر لب٘٘ٛی ،اضظـ ،حیبسی ثٛزٖ  ٚحؿبؾیز ٘ؿجز ث ٝافكبی
غیطٔؼبظ یب سغییطَ ،جمٝثٙسی ٌطز٘س.



راٌّوبیاجزایی

َجمٝثٙسی  ٚوٙشطَٞبی حفبْشی ٔطث ،َٝٛثبیس ثط اؾبؼ ٘یبظٞبی وؿتٚوبض ثطای

اقشطانٌصاضی یب اٖٕبَ ٔحسٚزیز ثط ضٚی اَالٖبر ٕٞ ٚچٙیٗ اِعأبر لب٘٘ٛی ،نٛضر
دصیطز .زاضاییٞبی اَالٖبسی زیٍط ٘یع ٔیسٛا٘ٙس ثط اؾبؼ اَالٖبسی ٔظُ :شذیطٜقس ٜزض،

دطزاظـقس ٜسٛؾٍ ،ثَٛٝض زیٍط ثىبض ٌطفشٝقس ٜیب ٔحبفٓزقس ٜسٛؾٍَ ،جمٝثٙسی

ق٘ٛس .نبحجبٖ زاضاییٞبی اَالٖبسی ،ثبیس دبؾرٍٛی َجمٝثٙسی آٖٞب ثبقٙس.

َطح َجمٝثٙسی ثبیس قبُٔ لطاضزازٞب ٗٔ ٚیبضٞبیی ثطای ثبظٍ٘طی َجمٝثٙسی زض ََٛ

ظٔبٖ ثبقس .ؾُح حفبْشی زض ایٗ َطح ثبیس ثب سؼعیٚٝسحّیُ ٔحطٔبٍ٘ی ،زض زؾشطؼ
ثٛزٖ ،زضؾشی ٞ ٚط ٘یبظ زیٍط و ٝثطای اَالٖبر زض ٘ٓط ٌطفشٝقس ،ٜاضظیبثی ٌطزز .ایٗ

َطح ثبیس ٓٞضاؾشب ثب ؾیبؾزٞبی وٙشطَ زؾشطؾی ثبقس.

َطح ثبیس قبُٔ سٕبْ فطآیٙسٞبی ؾبظٔبٖ ثٛز ٚ ٜلبثُاػطا زض سٕبٔی ثرفٞبی آٖ ثبقس.

ثَٛٝضیوٞ ٝط وؽ لهس َجمٝثٙسی اَالٖبر  ٚزاضاییٞبی ٔطسجٍ ثب آٖ ضا زاقش ٝثبقس،

اظ ضٚـ یىؿب٘ی اؾشفبزٕ٘ ٜبیس.

امنیت اطالعات


سبیزاطالػبت

ایؼبز ٌطٜٞٚبیی ثب ؾُح حفبْشی ٔكبث ٚ ٝسٗییٗ ضٚـٞبی أٙیز ثط اؾبؼ ٞط ٌط،ٜٚ
ثبٖض سؿٟیُ ٔسیطیز أٙیز اَالٖبر ٔیٌطزز.

ٕٔىٗ اؾز دؽ اظ یه ٔسرظٔبٖ ذبل ،اظ إٞیز اَالٖبر وبؾش ٝقس ٚ ٜاظ حبِز
حؿبؼ  ٚثحطا٘ی ذبضع ق٘ٛس .زض ایٗ نٛضر زیٍطی ٘یبظی ثٝنطف ٞعی ٝٙايبفی

ثطای حفبْز اظ آٖٞب ٘یؿز .اظ َطف زیٍط َجمٝثٙسی اقشجب ٜاَالٖبر حؿبؼ ٔیسٛا٘س

سسا ْٚوؿتٚوبض ؾبظٔبٖ ضا ث ٝذُط ا٘ساظزِ .صا ثبیس زض ظٔبٖ َجمٝثٙسی ٔحطٔبٍ٘ی

اَالٖبرٔ ،كرم قٛز و ٝافكبی آٖ سب چ ٝحس ٔیسٛا٘س ثبٖض آؾیت ث ٝؾبظٔبٖ ٌطزز.
چٟبض ؾُح ثطای آؾیت ثبیس زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز .5 :افكبی اَالٖبر ٞیچ آؾیجی

ٕ٘یضؾب٘س  .2ثبٖض آؾیت ػعئی ٔیقٛز  .5اطط وٛسبٜٔسر لبثُسٛػٟی ثط ضٚی ّٖٕیبر
یب اٞساف سبوشیىی زاضز .1 .ثمبی ؾبظٔبٖ ضا زض ٔٗطو ذُط لطاض ٔیزٞس.



ادارُدارایی 


کٌتزل

زؾشٛضإُِٗ ازاض ٜزاضاییٞب ُٔبثك ثب َطح َجمٝثٙسی اَالٖبر ؾبظٔبٖ ،ثبیس ایؼبز ٚ
ٔٙشكط ٌطزز.



راٌّوبیاجزایی

زؾشٛضإُِٗ ثبیس ثط اؾبؼ ثٝوبضٌیطی ،دطزاظـ ،شذیطٜؾبظی  ٚا٘شمبَ اَالٖبر

ایؼبزقسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ُٔبثك ثب َجمٝثٙسی آٖٞب ثبقس.

زض ظٔبٖ ایؼبز زؾشٛضإُِٗٛٔ ،اضز ظیط ثبیس زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز:
.i

اٖٕبَ ٔحسٚزیزٞبی زؾشطؾی ػٟز دكشیجب٘ی اظ اِعأبر حفبْشی زض ٞط

.ii

ٍٟ٘ساضی یه ضوٛضز ضؾٕی اظ زؾشطؾی افطاز ٔؼبظ ث ٝزاضاییٞب.

.iii

حفبْز اظ وذی ٔٛلشی یب زائٓ اَالٖبر ،زض ٕٞبٖ ؾُح حفبْز ا٘ؼبْقس ٜاظ

.iv

شذیطٜؾبظی زاضاییٞبی ُٔ ITبثك ثب ٔكرهبر ذٛاؾشٝقس ٜسِٛیسوٙٙسٌبٖ.

.v





ؾُح اظ َجمٝثٙسی.

اَالٖبر انّی.

ٖالٔزٌصاضی ٚايح ثطای سٕبْ ٘ؿرٞٝبی ضؾب٘ ،ٝػٟز ٔكرم وطزٖ

افطازی ؤ ٝؼبظ ث ٝزضیبفز آٖٞب ٞؿشٙس.
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قببلحول 
هذیزیترسبًِّبی 



کٌتزل

ثبیس ُٔبثك ثب َطح َجمٝثٙسی ؾبظٔبٖ ،زؾشٛضإِّٗی ثطای ٔسیطیز ضؾب٘ٞٝبی لبثُحُٕ

ایؼبز ٌطزز.


راٌّوبیاجزایی

ٔٛاضز ظیط ثطای ٔسیطیز ضؾب٘ٞٝبی لبثُحُٕ ثبیس زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز:

5

.i

زضنٛضسیو ٝؾبظٔبٖ ،زیٍط لهس اؾشفبز ٜاظ یه ضؾب٘ ٝلبثُاؾشفبزٔ ٜؼسز

.ii

زض نٛضر ِع ٚ ْٚأىبٖ ،ثبیس حصف ضؾب٘ ٝاظ ؾبظٔبٖ ضا ٔ ٌٛٙث ٝنسٚض

.iii

سٕبْ ضؾب٘ٞٝب ثبیس زض ٔحیُی أٗ  ٚایُٕٗٔ ،2بثك ثب ٔكرهبر ذٛاؾشٝقسٜ

.iv

زضنٛضسیؤ ٝحطٔبٍ٘ی  ٚنحز اَالٖبر ٔٛػٛز ثط ضٚی ضؾب٘ٞٝب ٔس٘ٓط

.v

ثطای وبٞف ضیؿه اظ زؾز زازٖ اَالٖبر ٔٛػٛز ثط ضٚی ضؾب٘ٞٝب ،ثبیس لجُ

.vi

ثطای وبٞف ذُط آؾیتزیسٌی  ٚیب اظ زؾز زازٖ اَالٖبر ،ثبیس ٘ؿرٞٝبی

.vii

طجز ضؾب٘ٞٝبی لبثُحُٕ ثطای ػٌّٛیطی اظ زؾز ضفشٗ زازٜٞب.

.viii
.ix

ضا ٘ساقش ٝثبقس ،آٖ ضؾب٘ ٝثبیس غیطلبثُثبظیبثی قٛز.

ٔؼٛظ وطز ٚ ٜؾذؽ آٖ ٔؼٛظ ثطای ثبظضؾیٞبی آیٙسٍٟ٘ ٜساضی قٛز.

سِٛیسوٙٙسٌبٍٖٟ٘ ،ساضی ق٘ٛس.

ثبقس ،ثبیس اظ سىٙیهٞبی ضٔعٍ٘بضی اؾشفبزٕٛ٘ ٜز.

اظ ذطاثی ضؾب٘ ،ٝاَالٖبر آٖ ثط ضٚی ضؾب٘ ٝػسیس ا٘شمبَ یبثس.

ٔشٗسز اظ زازٜٞبی اضظقٕٙس ثط ضٚی ضؾب٘ٞٝبی ػساٌب٘ ٝشذیط ٜقٛز.

زضایٛضٞبی ٔطث ٌٛث ٝضؾب٘ٞٝب سٟٙب ظٔب٘ی ثبیس فٗبَ ثبقٙس و ٝسٛؾٍ ؾبظٔبٖ

ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س.

ا٘شمبَ زیشب ث ٝضؾب٘ٞٝبی لبثُحُٕ ثبیس ٘ٓبضر قٛز.

زضٟ٘بیز زؾشٛضإُِٗ ٔ ٚؼٛظٞبی زؾشطؾی ثبیس ثٝنٛضر ٔؿشٙسار ؾبظٔب٘ی
سٟیٍٟ٘ ٚ ٝساضی ٌطزز.


re-usable
Safe and Secure

1
2

امنیت اطالعات
دفغرسبًِ 5


کٌتزل

زضنٛضسیو ٝؾبظٔبٖ زیٍط لهس اؾشفبز ٜاظ ضؾب٘ٝای ضا ٘ساضزَ ،جك یه زؾشٛضإُِٗ
ٔكرم ثبیس الساْ ث ٝزفٕ ایٕٗ آٖ ٕ٘بیس.



راٌّوبیاجزایی

ثطای ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ ذُط ٘كز اَالٖبر٘ ،یبظ ث ٝیه زؾشٛضإُِٗ ػٟز زفٕ أٗ

ضؾب٘ٞٝبی غیطلبثُ اؾشفبز ٜزاضیٓ .ایٗ ضٚـٞب ثبیس ٔشٙبؾت ثب حؿبؾیز اَالٖبر

ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیط٘س.

ثطای ایؼبز زؾشٛضإُِٗ زفٕ أٗ ضؾب٘ٛٔ ،ٝاضز ظیط ثبیس زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز:
.i

.ii

.iii
.iv
.v

ضؾب٘ ٝحبٚی اَالٖبر ٔحطٔب٘ ٝثبیس زفٕ ایٕٗ قٛز .ثٖٛٙٝأٖظبَ :ؾٛظا٘سٖ،

ضیع وطزٖ  ٚیب دبن وطزٖ اَالٖبر ثطای اؾشفبز ٜسٛؾٍ ثط٘بٔ ٝزیٍطی زض

زاذُ ٕٞبٖ ؾبظٔبٖ.

ضٚـ زفٕ ایٕٗ ،ثبیس ٕٛٞاض ٜزض زؾشطؼ ثبقس.

ٚلبیٍٕ٘بضی اظ زفٕ الالْ حؿبؼ ،ثٛٓٙٔٝض اؾشفبز ٜػٟز ثبظضؾی.

ثًٗی ٔٛالٕ ٕٔىٗ اؾز زفٕ یىؼبی ضؾب٘ٞٝب ،ضٚقی ؾبزٜسط ثبقس سب آ٘ىٝ

سالـ وٙیس ضؾب٘ٞٝب ضا اظ٘ٓط حؿبؾیز ،سفىیه ٕ٘بییس.

ثطذی اظ قطوزٞب دیكٟٙبز ا٘ؼبْ ؾطٚیؽٞبی ٔطث ٌٛث ٝػٕٕآٚضی  ٚزفٕ

اَالٖبر ضا ث ٝؾبظٔبٖٞب ٔیزٙٞس .زض ایٗ نٛضر ثبیس ثب زلز قطوشی
ثبسؼطث ٝضا ا٘شربة ٕ٘ٛز ٚ ٜثط وبض آٖ ٘ٓبضر ٕ٘بییس.



سبیزاطالػبت

سؼٟیعار آؾیتزیس ٜو ٝحبٚی اَالٖبر حؿبؾی ثٛزٜا٘س ،ث ٝیه اضظیبثی ضیؿه ٘یبظ
زاض٘س سب ثشٛاٖ سهٕیٓ ٌطفز و ٝسؼٟیعار ضا ثبیس ثٝنٛضر فیعیىی ٘بثٛز وطز  ٚیب ثطای
سٕٗیط ث ٝقطوز ٔطث َٝٛاضؾبَ وطز  ٚیب ایٙى ٝثبیس زٚض ا٘ساذش ٝقٛز!



-9هبدُ:5کٌتزلدستزسی 


سیبستّبیکٌتزلدستزسی 



کٌتزل

Disposal of media

1
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ثبیس ثط اؾبؼ اِعأبر وؿتٚوبض  ٚأٙیز اَالٖبر ،یه ؾیبؾز وٙشطَ زؾشطؾی ایؼبز،
ٔؿشٙسؾبظی  ٚثبظٍ٘طی ٌطزیس ٜثبقس.



راٌّوبیاجزایی

نبحجبٖ زاضاییٞب ثبیس لٛا٘یٗ وٙشطَ زؾشطؾی ٔٙبؾت ،حمٛق زؾشطؾی ٔ ٚحسٚزیز

ثطای وبضثطاٖ ٘مفٞبی ذبل ضا ثطای زاضاییٞبی ذٛز ٔكرم ٕ٘بیٙسٔ .یعاٖ ػعئیبر

 ٚؾرزٌیطیٞبی ایٗ وٙشطَٞب ،ثبیس ٘كأرٌطفش ٝاظ ضیؿه أٙیز اَالٖبر ثبقس.

وٙشطَ زؾشطؾی ث ٝز ٚنٛضر فیعیىی ُٙٔ ٚمی ثٛز ٚ ٜایٗ ز ٚثبیس ثبٔ ٓٞس٘ٓط لطاض

ٌیط٘س .وبضثطاٖ  ٚاضائٝزٙٞسٌبٖ ذسٔبر ثبیس یه قطح ٚايح اظ ٘یبظٔٙسیٞبی ذٛز ػٟز
وٙشطَ زؾشطؾی اضائٕ٘ ٝبیٙس.

ثطای ایؼبز ؾیبؾز وٙشطَ زؾشطؾی ثبیس ثٛٔ ٝاضز ظیط سٛػٕ٘ ٝبییس:
.i

.ii

ذٍٔكیٞبیی ثطای ا٘شكبض اَالٖبر  ٚنسٚض ٔؼٛظ .ثٖٛٙٝأٖظبَ سٛػ ٝثٝ

.iii

ٕٞبٍٙٞی ثیٗ حمٛق زؾشطؾی  ٚؾیبؾزٞبی َجمٝثٙسی اَالٖبر ؾیؿشٓٞب ٚ

.iv

لٛا٘یٗ ٔطثٞ ٚ َٝٛطٌ ٝ٘ٛسٟٗسار لطاضزازی زض ٔٛضز ٔحسٚزیزٞبی زؾشطؾی

.v

ٔسیطیز حمٛق زؾشطؾی زض ٔحیٍ قجى ٚ ٝسٛظیٕقسٜای و ٝسٕبْ ا٘ٛأ

.vi

سفىیه ٘مفٞبی وٙشطَ زؾشطؾیٔ .ظُ زضذٛاؾز زؾشطؾیٔ ،ؼٛظ زؾشطؾی

.vii

اِعأبر ثطای ٔؼٛظ ضؾٕی زضذٛاؾزٞبی زؾشطؾی.

.ix

حصف حمٛق زؾشطؾی.

.viii



٘یبظٔٙسیٞبی أٙیشی ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی وؿتٚوبض.

انُ  ،Need to Knowؾُٛح أٙیز اَالٖبر َ ٚجمٝثٙسی اَالٖبر.
قجىٞٝب.

ث ٝزازٜٞب یب ؾطٚیؽٞب.

اسهبالر زض زؾشطؼ ضا زاضز.
ٔ ٚسیطیز زؾشطؾی.

اِعأبر ثبظٍ٘طی زٚضٜای حمٛق زؾشطؾی.

.x

آضقی ٛؾٛاثك ٔطث ٌٛث ٝضٚیسازٞبی ٟٔٓ؛ زض ضاثُ ٝثب اؾشفبزٔ ،ٜسیطیز ٛٞیز

.xi

٘مفٞبیی ثب ؾُح زؾشطؾی ٕٔشبظ.

وبضثط  ٚاَالٖبر احطاظ ٛٞیز.

سبیزاطالػبت

بِطَرکلی
ّوِچیش  
زض ظٔبٖ سٟی ٝؾیبؾز وٙشطَ زؾشطؾی ثبیس ثط اؾبؼ ایٗ فطو " :

دادُضذُببضذ" ،الساْ ٕ٘بییس.
هوٌَعاست،هگزصزیحبًاجبسُ 

امنیت اطالعات
لٛا٘یٗ وٙشطَ زؾشطؾی ثبیس ثٝنٛضر زؾشٛضإُِٗٞبی ضؾٕی اضائٝقس ٚ ٜثطای آٖ

ٔؿئِٛیز سٗطیف ٌطزز.

5

وٙشطَ زؾشطؾی ٔجشٙی ثط ٘مف  ،سٛؾٍ ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖٞب ثب ٔٛفمیز ٔٛضزاؾشفبزٜ

لطاضٌطفش ٝاؾز .زض ایٗ حبِز اػبظ ٜزؾشطؾی ث ٝوبضثط ثط اؾبؼ ٘مف ؾبظٔب٘ی آٖ

سٗییٗ ٔیقٛز.

ز ٚانُ ٔىطض ؾیبؾزٞبی وٙشطَ زؾشطؾی ٖجبضسٙس اظ:

.i

Need-to-know

قٕب سٟٙب ث ٝاَالٖبسی زؾشطؾی ذٛاٞیس زاقز و ٝثطای ا٘ؼبْ ْٚبیف

ؾبظٔب٘ی ث ٝآٖٞب ٘یبظ زاضیس٘ .مف ْٚ ٚیفٔ ٝرشّف یٗٙی

Need-to-know

ٔشفبٚر؛  ٚزضٟ٘بیز دطٚفبیُ زؾشطؾی ٔشفبٚر.

.ii

Need-to-use

قٕب سٟٙب ث ٝأىب٘بر دطزاظـ اَالٖبسی زؾشطؾی ذٛاٞیس زاقز 2و ٝثطای
ْٚیف ،ٝقغُ  ٚیب ٘مف قٕب زض ؾبظٔبٖ الظْ اؾز.

ٔٛٓٙض اظ أىب٘بر دطزاظـ اَالٖبر ٔٛاضزی ٔب٘ٙس سؼٟیعار  ،ITثط٘بٔٞٝبی
وبضثطزی ،زؾشٛضإُِٗٞب  ٚاسبقٞب اؾز.



دستزسیبِضبکٍِسزٍیسّبیضبکِ 



کٌتزل

وبضثطاٖ فمٍ ثبیس ث ٝقجى ٚ ٝؾطٚیؽٞبیی ؤ ٝكرهبً ث ٝآٖٞب اػبظ ٜزازٜقس،ٜ

زؾشطؾی زاقش ٝثبقٙس.


راٌّوبیاجزایی

ذٍٔكی ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا دٛقف زٞس:
.i

.ii

.iii
.iv

قجى ٚ ٝؾطٚیؽٞبیی و ٝاػبظ ٜزؾشطؾی ث ٝآٖٞب زازٜقس ٜاؾز.

ضٚیٞٝبی ٔؼٛظزٞی؛ ثطای ایٙىٔ ٝكرم قٛز ٞطوؿی اػبظ ٜزؾشطؾی ثٝ

وساْ قجى ٚ ٝؾطٚیؽٞبی قجى ٝضا زاضز.

وٙشطَٞبی ٔسیطیشی  ٚزؾشٛضإُِٗ ٔحبفٓز اظ اسهبالر قجى ٚ ٝؾطٚیؽٞب.

اثعاض ٔٛضزاؾشفبز ٜثطای زؾشطؾی ث ٝقجى ٚ ٝؾطٚیؽٞبی قجىٔ .ٝظُ

اؾشفبز ٜاظ  VPNیب قجىٞٝبی ثیؾیٓ.

Role based access control
granted

1
2

63

64

فصل دوم

دستورالعمل مدیریت امنیت اطالعات

اِعأبر احطاظ ٛٞیز وبضثط ثطای زؾشطؾی ث ٝؾطٚیؽٞبی ٔرشّف قجى.ٝ

.v

٘ٓبضر ثط اؾشفبز ٜاظ ؾطٚیؽٞبی قجى.ٝ

.vi

ؾیبؾز اؾشفبز ٜاظ ذسٔبر قجى ،ٝثبیس ُٔبثك ثبؾیبؾزٞبی وٙشطَ زؾشطؾی

ؾبظٔبٖ ثبقس.



سبیزاطالػبت

اسهبالر ٘بأٗ  ٚغیطٔؼبظ ث ٝؾطٚیؽٞبی قجىٔ ،ٝیسٛا٘س ؾبظٔبٖ ضا سحز سأطیط لطاض

زٞس .ایٗ وٙشطَ ثرهٛل ثطای اسهبَ ث ٝثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی حؿبؼ  ٚحیبسی

ؾبظٔبٖ ،یب وبضثطا٘ی و ٝزض ٔحیٍٞبی دطذُط ٞؿشٙس (أبوٗ ٖٕٔٛی  ٚیب ٞط ٔىبٖ
زیٍطی و ٝسحز ٔسیطیز ؾبظٔبٖ ٘جبقس) ٟٓٔ ،اؾز.



1

ثبتٍلغَکبربز 


کٌتزل

ثطای ایٙى ٝلبزض ث ٝسرهیم حمٛق زؾشطؾی ث ٝوبضثطاٖ ثبقیس؛ ثبیس طجز٘بْ ِ ٚغٛ

طجز٘بْ وبضثط زاضای یه فطآیٙس ٔكرم  ٚضؾٕی ثبقس.


راٌّوبیاجزایی

2

ثب اؾشفبز ٜاظ قٙبؾ ٝوبضثطی ٔٙحهطثٝفطز ،وبضثطاٖ ٔؿئ َٛدبؾرٍٛیی زض لجبَ اٖٕبَ

ذٛز ذٛاٙٞس ثٛز.

زضنٛضسیو ٝوبضثط ؾبظٔبٖ ضا سطن وطز ،ثالفبنّ ٝثبیس قٙبؾ ٝوبضثطی ا ٚضا غیطفٗبَ
ٕ٘ٛز ٚ ٜإَیٙبٖ حبنُ قٛز و ٝآٖ ٘بْ وبضثطی ث ٝقرم زیٍطی اُٖب ٘كس ٜثبقس.

ٕٞچٙیٗ ثبیس زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔكرم ث ٝثطضؾی قٙبؾٞٝبی وبضثطی ٔٛػٛز دطزاذشٝ

قٛز.


سبیزاطالػبت

اضائ ٝیب ِغ ٛزؾشطؾی ث ٝاَالٖبر یب أىب٘بر دطزاظـ اَالٖبرٕٛٗٔ ،الً ث ٝز ٚضٚـ ظیط

نٛضر ٔیدصیطز:
.i

سرهیم زازٖ ،فٗبَ وطزٖ یب ِغ ٛقٙبؾ ٝوبضثطی( .یٗٙی ذٛز قٙبؾٝ

.ii

اضائ ٚ ٝیب ِغ ٛحمٛق زؾشطؾی اُٖبقس ٜث ٝقٙبؾ ٝوبضثطی ٔٛضز٘ٓط.

وبضثطی سرهیم ،فٗبَ  ٚیب ِغ ٛقٛز).

User registration and de-registration
User ID

1
2

امنیت اطالعات
هحذٍدیتدستزسیبِاطالػبت 


کٌتزل

زؾشطؾی ث ٝاَالٖبر  ٚثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ثبیس ُٔبثك ثبؾیبؾزٞبی وٙشطَ زؾشطؾی

ٔحسٚزقس ٜثبقٙس.


راٌّوبیاجزایی

ٔحسٚزیز زؾشطؾی ثبیس ثط اؾبؼ اِعأبر ٞط یه اظ ثط٘بٔٞٝبی وؿتٚوبض ُٔ ٚبثك ثب

ؾیبؾزٞبی وٙشطَ زؾشطؾی ثبقس.

ٔٛاضز ظیط ثبیس ثطای ٔحسٚزیز زؾشطؾی ٔس٘ٓط لطاض ٌیط٘س:
.i

.ii

.iii

.iv

.v

.vi



اضائٞٛٙٔ ٝبیی ثطای وٙشطَ زؾشطؾی ث ٝسٛاثٕ ؾیؿشٕی ثط٘بٔ ٝوبضثطزی.
وٙشطَ ایٙىٞ ٝط وبضثط چ ٝزیشبیی ضا ٔیسٛا٘س ثجیٙس.

وٙشطَ حمٛق زؾشطؾی وبضثطأٖ ،ظُ.Execute ٚ Delete ،Write ،Read :

وٙشطَ زؾشطؾی ث ٝثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی زیٍط.
ٔحسٚز وطزٖ اَالٖبر ذطٚػی.

فطآٞؾبظی وٙشطَٞبی زؾشطؾی فیعیىی ُٙٔ ٚمی ،ػٟز ػساؾبظی

ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ،زازٜٞبی ثط٘بٔ ٝیب ؾیؿشٓٞبی حؿبؼ.

سیستنهذیزیترهشػبَر 


کٌتزل

5

ؾیؿشٓ ٔسیطیز ضٔعٖجٛض ثبیس ثٝنٛضر سٗبّٔی ثٛز ٚ ٜثبیس ویفیز ضٔعٞبی ٖجٛض ضا

سًٕیٗ ٕ٘بیس.


راٌّوبیاجزایی

یه ؾیؿشٓ ٔسیطیز ضٔعٖجٛض ثبیس زاضای ذهٛنیبر ظیط ثبقس:
.i

اػجبض ث ٝاؾشفبز ٜاظ قٙبؾ ٝوبضثطی  ٚضٔعٖجٛض ػساٌب٘ ،ٝثطای حفّ

.ii

اػبظ ٜث ٝوبضثطاٖ ثطای ا٘شربة  ٚسغییط ضٔعٖجٛض ذٛز؛  ٚقبُٔ یه ضٚـ

.iii

اػجبض ث ٝا٘شربة وّٕٖ ٝجٛض ثبویفیز  ٚلسضسٕٙس.

.iv

ٔؿئِٛیزدصیطی.

سبئیس ثطای ثطضؾی ذُبٞبی ٚضٚزی.

اػجبض وبضثطاٖ ث ٝسغییط وّٕٖ ٝجٛض زض اِٚیٗ ٚضٚز ث ٝؾیؿشٓ.

interactive

1

65

66

فصل دوم

دستورالعمل مدیریت امنیت اطالعات

.v

.vi

ٍٟ٘ساضی ؾبثم ٝوّٕبر ٖجٛضی و ٝلجالً اؾشفبزٜقس ،ٜسب وبضثط ٘شٛا٘س ٔؼسزاً اظ

.vii

ٖسْ ٕ٘بیف ضٔعٞبی ٖجٛض ثط ضٚی نفحٕ٘ ٝبیكٍط زض ظٔبٖ سبیخ آٖٞب.

.ix

شذیط ٚ ٜا٘شمبَ وّٕبر ٖجٛض ثٝنٛضر ٔحبفٓزقس.ٜ

.viii


اػجبض ث ٝسغییط ضٔعٖجٛض زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔكرم  ٚیب زض ٔٛالٕ ٔٛضز٘یبظ.
آٖٞب اؾشفبزٕ٘ ٜبیس.

شذیط ٜوّٕبر ٖجٛض ثٝنٛضر فبیُ ػساٌب٘.ٝ

سبیزاطالػبت

ثًٗی اظ ثط٘بٔٞٝب ٘یبظ زاض٘س و ٝضٔعٖجٛض سٛؾٍ ؾیؿشٓ زیٍطی اذشهبل یبثس .زض
ایٗ نٛضر ثطذی اظ ٔٛاضز ثبال ثطای آٖ ؾیؿشٓ نسق ٘رٛاٞس وطز.



1

-11هبدُ:6رهشًگبری 


کٌتزلّبیرهشًگبری 

سیبستاستفبدُاس


کٌتزل

یه ؾیبؾز ثطای اؾشفبز ٜاظ وٙشطَٞبی ضٔعٍ٘بضی ػٟز ٔحبفٓز اظ اَالٖبر ،ثبیس اػطا

 ٚسٛؾٗ ٝزاز ٜقٛز.



راٌّوبیاجزایی

ٍٙٞبٔیو ٝزض حبَ ایؼبز یه ؾیبؾز ضٔعٍ٘بضی ٞؿشیس ،ثبیس ثٛٔ ٝاضز ظیط سٛػٕ٘ ٝبییس:
.i

ضٚیىطز ٔسیطیز ٘ؿجز ث ٝاؾشفبز ٜاظ وٙشطَٞبی ضٔعٍ٘بضی زض ؾطاؾط

ؾبظٔبٖ ،اظػّٕ ٝان َٛوّی اؾز و ٝثط اؾبؼ آٖ اَالٖبر ؾبظٔبٖ ثبیس
حفبْز قٛز.

.ii

ؾُح حفبْز ٔٛضز٘یبظ ،ثط اؾبؼ اضظیبثی ضیؿه ٔكرمقس ٚ ٜثب زض ٘ٓط

.iii

اؾشفبز ٜاظ ضٔعٍ٘بضی ػٟز ٔحبفٓز اظ اَالٖبر ٔٙشمُقس ٜسٛؾٍ سؼٟیعار

.iv

ضٚـ ٔسیطیز وّیس؛ اظػّٕ ٝضٚـٞبی ٔحبفٓز اظ وّیسٞبی ضٔعٍ٘بضی ٚ

.v

٘مفٞب ٔ ٚؿئِٛیزٞب .ثٖٛٙٝأٖظبَ چ ٝوؿی ٔؿئ َٛاػطای ؾیبؾز  ٚیب

ٌطفشٗ ٘ ،ٔٛلسضر  ٚویفیز اٍِٛضیشٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ا٘ؼبْ ٔیدصیطز.

ٕٞطا ،ٜضؾب٘ٞٝبی لبثُحُٕ  ٚیب زض ذُ ٌٛاضسجبَی.

ثبظیبثی اَالٖبر ضٔع قس ٜزض نٛضر اظ زؾز زازٖ یب آؾیت زیسٖ وّیس.

ٔسیطیز وّیس اؾز.

cryptography

1

امنیت اطالعات
.vi

.vii

سهٛیت اؾشب٘ساضز ثطای اػطای ٔإطط زض ؾبظٔبٖ.

سأطیط اؾشفبز ٜاظ اَالٖبر ضٔعقس ٜثط وٙشطَٞبیی و ٝسٛؾٍ ثط٘بٔٞٝبی
5

ثبظضؾی ٔحشٛا ٔظُ  Malware Detectionا٘ؼبْ ٔیدصیطز.

وٙشطَٞبی ضٔعٍ٘بضی ٔیسٛا٘ٙس ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔرشّفی ٔٛضزاؾشفبزٜ



لطاض ٌیط٘س:

2

.i

ٔحطٔبٍ٘ی  :اؾشفبز ٜاظ ضٔعٍ٘بضی ثطای ٔحبفٓز اظ اَالٖبر حؿبؼ  ٚحیبسی

.ii

زضؾشی/انبِز :5ثب اؾشفبز ٜاظ أًبی زیؼیشبَ  ٚیب وس سبئیس ٛٞیز دیبْ،

زض ظٔبٖ شذیطٜؾبظی یب ا٘شمبَ.

ٔیسٛاٖ اظ نحز اَالٖبر حؿبؼ زض ظٔبٖ شذیطٜؾبظی یب ا٘شمبَ ،إَیٙبٖ
حبنُ وطز.

.iii

ٖسْ ا٘ىبضٔ :1یسٛاٖ اظ سىٙیهٞبی ضٔعٍ٘بضی ثطای فطا ٓٞآٚضزٖ قٛاٞس ٚلٔٛ

.iv

احطاظ ٛٞیز :اؾشفبز ٜاظ سىٙیهٞبی ضٔعٍ٘بضی ثطای احطاظ ٛٞیز وبضثطاٖ.

5

5

ٚل ٔٛیب ٖسْ ٚل ٔٛیه ضٚیساز یب ُٖٕ ،اؾشفبزٕٛ٘ ٜز.

سبیزاطالػبت

سهٕیٌٓیطی ایٙى ٝآیب ضاٜحُ ضٔعٍ٘بضی ٔٙبؾت اؾز یب ٘ ،ٝثبیس ثٖٛٙٝاٖ ثركی اظ

اضظیبثی ضیؿه  ٚا٘شربة وٙشطَٞب ا٘ؼبْ دصیطز .ایٗ اضظیبثی ؾذؽ ٔیسٛا٘س ثطای سٗییٗ

یه وٙشطَ ضٔعٍ٘بضی ٔٙبؾت ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیطز.

5

ٔٛٓٙض اظ  ٚ Malware Detectionثط٘بٔٞٝبی ثبظضؾی ٔحشٛا ،آ٘شیٚیطٚؼ یب ثط٘بٔٞٝبی أٙیشی اؾز و ٝثطای

ٔحبفٓز زض ٔمبثُ وسٞبی ٔرطة  ٚیب فیّشطیٛٔ ًٙضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .ث ٝزِیُ ایٙى ٝآ٘شیٚیطٚؼ الساْ ثٔ ٝمبیؿٝ

أًبی فبیُٞب ثب أًبٞبی ٔٛػٛز زض زیشبثیؽ ذٛز ٔیٕ٘بیسِ ،صا زیشبی ضٔعقس ٜث ٝزِیُ زاقشٗ أًبی ٔشفبٚرٕٔ ،ىٗ

اؾز حبٚی ثسافعاض ثٛز ٚ ٜثٝایٗسطسیت اظ زیس آ٘شیٚیطٚؼ یب زیٍط ثط٘بٔٞٝبی أٙیشی دٟٙبٖ ثٕب٘سٕٞ .چٙیٗ زض

ثط٘بٔٞٝبی ثبظضؾی ٔحشٛا وٕٛٗٔ ٝالً ثطای فیّشطی ًٙوبضثطز زاض٘س ،ضٔعٌصاضی ثبٖض اذشالَ زض ّٖٕىطز آٖٞب ذٛاٞس قس.

2

confidentiality
integrity/authenticity
4
non-repudiation
5
occurrence
3
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هذیزیتکلیذرهشًگبری 


کٌتزل

5

ؾیبؾز  ٚذٍٔكی ثطای اؾشفبزٔ ،ٜحبفٓز ٕٖ ََٛ ٚط وّیسٞبی ضٔعٍ٘بضی ثبیس

سٛؾٗٝیبفش ٚ ٝزض ؾطاؾط چطذ ٝحیبر 2وّیسٞب ،اػطا ٌطزز.



راٌّوبیاجزایی

ایٗ ذٍٔكی ثبیس قبُٔ اِعأبر ٔسیطیز وّیسٞبی ضٔعٍ٘بضی زض ؾطاؾط چطذ ٝحیبر
آٖٞب ثبقس .چطذ ٝحیبر وّیسٞب قبُٔ سِٛیس ،5شذیط ،ٜآضقی ،ٛثبظیبثی ،1سٛظیٕ،
ثبظ٘كؿشٍی (وٙبض ٌصاقشٗ)  ٚاظ ثیٗ ثطزٖ 5وّیس ٔیٌطزز.

اٍِٛضیشٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ََٛ ،وّیس  ٚقی ٜٛاؾشفبز ،ٜثبیس ثب سٛػ ٝث ٝثٟشطیٗ قیٜٛ

ا٘شربة ٌطز٘س .سٕبْ وّیسٞبی ضٔعٍ٘بضی ثبیس زض ثطاثط سغییط  ٚاظ زؾز زازٖ ٔحبفٓز
ق٘ٛسٖ .ال ٜٚثط ایٗ وّیسٞبی ٔرفی  ٚوّیسٞبی ذهٛنی ٘یبظ ثٔ ٝحبفٓز زض ٔمبثُ

اؾشفبز ٜغیطٔؼبظ  ٚافكب ٘یع زاض٘س.

ثطای سسٚیٗ ؾیبؾزٞبی ٔطث ٌٛثٔ ٝسیطیز وّیس ،ثبیس ثٛٔ ٝاضزی ٔظُ ٘ح ٜٛسِٛیس وّیس،

چٍٍ٘ٛی شذیطٜؾبظی  ٚسجبزَ وّیس٘ ،ح ٜٛثطذٛضز ثب وّیس ث ٝذُط افشبز ،ٜدكشیجبٌٖیطی

اظ وّیسٞب ،سغییط  ٚثٝضٚظضؾب٘ی وّیسِ ،غ ٚ ٛاظ ثیٗ ثطزٖ وّیس ،سٛػٌ ٝطزز.

سؼٟیعار ٔٛضزاؾشفبز ٜثطای سِٛیس ،شذیطٜؾبظی  ٚآضقی ٛوّیس ،ثبیس ثٝنٛضر فیعیىی
سحز حفبْز لطاض ٌیط٘س.



-11هبدُ:7اهٌیتهحیطیٍفیشیکی 


اهٌیتفیشیکیهحیطپیزاهًَی


کٌتزل

ثطای حفبْز اظ ٔٙبَمی و ٝحبٚی اَالٖبر حؿبؼ  ٚحیبسی ٚ ،أىب٘بر دطزاظـ

اَالٖبر اؾز ،ثبیس الساْ ث ٝسٗطیف أٙیز ٔحیٍ دیطأ٘ٛی ٕ٘بییس.


راٌّوبیاجزایی

ثطای سٗطیف  ٚاػطای أٙیزفیعیىی ٔحیٍ دیطأ٘ٛی ثبیس ثٝضٕٛٙٞزٞبیظیط سٛػٕ٘ ٝبییس:
1

lifetime
lifecycle
3
generating
4
retrieving
5
destroying
2

امنیت اطالعات
.i

ٔىبٖ ،اؾشحىبْ  ٚلسضر ٞط ٔحیٍ أٙیشی ثبیس ثط اؾبؼ اِعأبر أٙیشی

.ii

لؿٕشی اظ یه ؾبذشٕبٖ یب ؾبیز و ٝحبٚی أىب٘بر دطزاظـ اَالٖبر اؾز،

زاضاییٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٘شبیغ ثٝزؾزآٔس ٜاظ اضظیبثی ضیؿهٔ ،كرم ٌطزز.

ثبیس اظ٘ٓط فیعیىی ؾبِٓ  ٚاؾشٛاض ثبقس .ؾمف ثیط٘ٚی ،زیٛاضٞب  ٚوفؾبظی

ثبیس وبٔالً ٔؿشحىٓ ؾبذشٝقس ٜثبقٙس .سٕبْ زضٞبی ثیط٘ٚی ثب اؾشفبز ٜاظ

ٔىب٘یؿٓٞبی وٙشطِی ٔظُ آالضْ  ٚلفُ ،ثبیس اظ زؾشطؾی افطاز غیطٔؼبظ
ػٌّٛیطی ثُٕٖ ٝآٚض٘س .زضةٞب  ٚدٙؼطٜٞب ثبیس لفُ ق٘ٛس .ثٟشط اؾز

دٙؼطٜٞب اظ ثیط ٖٚزاضای حفبِ ثبقٙس.

.iii

زض ؾبذشٕبٖ  ٚیب ؾبیز ثبیس یه اسبق یب ُٔٙم ٝثطای زؾشطؾی فیعیىی افطاز

.iv

اؾشفبز ٜاظ ٔٛإ٘ فیعیىی زض نٛضر أىبٖ ،ثطای ػٌّٛیطی اظ زؾشطؾی

.v

زضةٞبی يس حطیك ٔحیٍ أٙیشی ثبیس زاضای آالضْ ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ وٙشطَ ٚ

.vi

ٔؼبظ زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز.
غیطٔؼبظ.

آظٔبیف ق٘ٛس .ایٗ زضةٞب ثبیس ثٝنٛضر أٗ  ٚثط اؾبؼ اؾشب٘ساضزٞبی

ٔحّی ُٖٕ ٕ٘بیٙس.

ثبیس ؾیؿشٓٞبی سكریم ٔعاحٓ ،ثطای دٛقف زازٖ سٕبْ زضةٞبی ذبضػی ٚ

دٙؼطٜٞبی لبثُزؾشطؼُٔ ،بثك ثب اؾشب٘ساضزٞبی ّٔیُٙٔ ،مٝای یب ثیٗإِّّی

٘هت ٕٛٞ ٚاضٛٔ ٜضز آظٔبیف لطاض ٌیط٘سٙٔ .بَك ذبِی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٙبَك

.vii

زیٍطی ٔظُ اسبق وبٔذیٛسط ٘یع ثبیس سٛؾٍ ایٗ ؾیؿشٓ دٛقف زاز ٜقٛز.

سؼٟیعار  ٚأىب٘بر دطزاظـ اَالٖبر و ٝسٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٔسیطیز ٔیق٘ٛس

ثبیس اظ٘ٓط فیعیىی ثٝنٛضر ػساٌب٘ ٝاظ سؼٟیعاسی ٍٟ٘ساضی ق٘ٛس و ٝسٛؾٍ

اقربل طبِض ٔسیطیز ٔیٌطز٘س.



کٌتزلٍرٍدفیشیکی 


کٌتزل

ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝفمٍ افطاز ٔؼبظ أىبٖ زؾشطؾی زاض٘س ،ثبیس ٔٙبَك أٙیشی

سٛؾٍ وٙشطَٞبی ٚضٚزی ٔٙبؾت ٔحبفٓز ق٘ٛس.



راٌّوبیاجزایی

ثطای وٙشطَ ٚضٚز فیعیىی ثٔ ٝحیٍ أٙیشیٛٔ ،اضز ظیط ثبیس ضٖبیز قٛز:
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.i

.ii

سبضید  ٚؾبٖز ٚضٚز  ٚذطٚع ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ثبیس طجزقسٛٞ ٚ ٜیز

ثبظزیسوٙٙسٌبٖ سٛؾٍ اثعاضی ٔٙبؾت سهسیك قٛز .ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ثبیس

ٔكبیٗز یب ٘ٓبضر ق٘ٛس ٍٔط آ٘ى ٝلجالً سبئیس قس ٜثبقٙس.

زؾشطؾی ثٙٔ ٝبَمی و ٝحبٚی اَالٖبر ٔحطٔب٘ ٝدطزاظـقس ٜیب شذیطٜقسٜ

ٔیثبقٙس ،ثبیس ث ٝافطاز ٔؼبظ  ٚسٟٙب ثب اػطای وٙشطَ زؾشطؾی ٔٙبؾتٔ ،حسٚز

قٛز .ثٖٛٙٝأٖظبَ اؾشفبز ٜاظ ٔىب٘یؿٓ احطاظ ٛٞیز زٖ ٚبّٔ 5ٝو ٓٞ ٝاظ

.iii

.iv

وبضر زؾشطؾی  ٓٞ ٚاظ وس  ،PINاؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیس.

ٚلبیٕ زؾشطؾی ثبیس زض لبِت ٔؿشٙسار فیعیىی یب اِىشط٘ٚیىی ٍٟ٘ساضی قٛز.

سٕبْ وبضوٙبٖ ،دیٕب٘ىبضاٖ َ ٚطفٞبی ذبضػی ثبظزیسوٙٙس ،ٜثبیس ّٔعْ ثٝ

اؾشفبز ٜاظ ٖ٘ٛی دٛقف لبثُٔكبٞس ٜثبقٙس .ثٔٝحى ضؤیز ثبظزیسوٙٙسٜای
و ٝدٛقف فٛق ضا ٘ساضز ،ثبیس ؾطیٗبً ٔأٔٛضاٖ أٙیشی ؾبظٔبٖ ضا ُّٕٔ ٕ٘ٛز.

.v

زؾشطؾی َطفٞبی ذبضػی ثٙٔ ٝبَك أٙیشی  ٚأىب٘بر دطزاظـ اَالٖبر

.vi

حمٛق زؾشطؾی ثٙٔ ٝبَك أٙیشی ثبیس ٕٛٞاضٛٔ ٜضزثطضؾی  ٚثٝضٚظضؾب٘ی



ثبیس ٔحسٚزقس ٚ ٜفمٍ زض ٔٛاضز ذبل ،آٖ ٓٞثب ٘ٓبضر ا٘ؼبْ دصیطز.
لطاضٌطفش ٝسب زض نٛضر ِعِ ْٚغ ٛق٘ٛس.

یستهحیطی 

حفبظتدرهقببلتْذیذاتبیزًٍیٍس


کٌتزل



راٌّوبیاجزایی

حفبْز فیعیىی زض ثطاثط ثالیبی َجیٗی ،حّٕٞٝبی ٔرطة  ٚحٛازص ،ثبیس َطاحی ٌطزز.

ثبیس ٔكبٚض ٜسرههی زض ٔٛضز چٍٍ٘ٛی ػٌّٛیطی اظ آؾیتٞبی ٘بقی اظ ؾیُ ،ظِعِ،ٝ

آسفؾٛظی ،زیٍط ثالیبی َجیٗی٘ ،بآضأیٞبی ٔس٘ی  ٚیب فؼبیٕ ا٘ؿب٘ی ا٘ؼبْ دصیطز.



اهٌیتکببلکطی 



کٌتزل

وبثُٞبی ثطق  ٚوبثُٞبی ٔربثطاسی و ٝػٟز حُٕ زیشب یب ؾطٚیؽٞبی اَالٖبر

ٔیثبقٙس ،ثبیس زض ٔمبثُ لُٗی ،سساذُ یب آؾیتزیسٌی ٔحبفٓز ق٘ٛس.


راٌّوبیاجزایی

two-factor authentication mechanism

1

امنیت اطالعات
ٔٛاضز ظیط ضا ػٟز أٙیز وبثُوكی زض ٘ٓط ثٍیطیس:
.i

ٔؿیط وبثُٞبی ثطق ٔ ٚربثطاسی زض نٛضر أىبٖ ثبیس زض ظیطِ ظٔیٗ سٗجیٝ

.ii

ثطای ػٌّٛیطی اظ سساذُ ،ثبیس وبثُٞبی ثطق  ٚوبثُٞبی ٔربثطاسی ثٝنٛضر

ٌطزیس ،ٜیب ثب ػبیٍعیٗ ٔٙبؾجی سحز حفبْز لطاض ٌیط٘س.
ػساٌب٘ ٝاظ یىسیٍط لطاض ٌیط٘س.

ثطای ؾیؿشٓٞبی حؿبؼ  ٚحیبسیٖ ،ال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق ،ثبیس ث ٝایٗ ٔٛاضز ٘یع
سٛػ ٝزاقش ٝثبقیس:



.i

٘هت ِِٞٝٛبی آٙٞی  ٚاسبقٞبی لفُقس ٜیب ٔحفٓ ،ٝزض ٘مبٌ ثبظضؾی ٚ

.ii

اؾشفبز ٜاظ ؾذط اِىشطٔٚغٙبَیؽ ثطای ٔحبفٓز اظ وبثُٞب.

دبیب٘ی.

.iii

ثبظضؾی فٙی  ٚفیعیىی ثطای وكف سؼٟیعار غیطٔؼبظ ٔشهُ قس ٜثط

.iv

وٙشطَ زؾشطؾی ث ٚ Patch Panel ٝاسبق وبثُ.

ضٚی وبثُٞب.

-12هبدُ:8اهٌیتػولیبت 


هستٌذسبسیدستَرالؼولػولیبتی 


کٌتزل

زؾشٛضإُِٗٞبی ّٖٕیبسی ثبیس ٔؿشٙس قس ٚ ٜزض اذشیبض  ٕٝٞوبضثطا٘ی و ٝث ٝآٖ ٘یبظ
زاض٘س ،لطاض ٌیطز.



راٌّوبیاجزایی

ٔؿشٙسؾبظی ثطای زؾشٛضإُِٗ ّٖٕیبسی ثبیس ثب سٛػ ٝثٛٔ ٝاضز ظیط نٛضر دصیطز:
.i

٘هت  ٚدیىطثٙسی 5ؾیؿشٓٞب.

.ii

دطزاظـ  ٚثٝوبضٌیطی اَالٖبر ثٞ ٝط ز ٚضٚـ زؾشی  ٚذٛزوبض.

.iv

اِعأبر ثط٘بٔٝضیعی ،قبُٔ ٚاثؿشٍی ث ٝؾیؿشٓٞبی زیٍط ،ظٔبٖ قط ٔٚاِٚیٗ

.iii

دكشیجبٌٖیطی.
2

وبض  ٚظٔبٖ ا٘ؼبْ آذطیٗ وبض.

Configuration
Job

1
2
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.v

زؾشٛضإُِٗ ازاض ٜاقشجبٞبر  ٚزیٍط قطایٍ اؾشظٙبیی ؤٕ ٝىٗ اؾز زض حیٗ

.vi

دكشیجب٘ی  ٚسٕبؼ زض نٛضر ثطٚظ ٔكىالر ّٖٕیبسی  ٚفٙی غیطٔٙشٓط.ٜ

.vii
.viii

.ix

.x



اػطای وبض ضخ زٞس.

زؾشٛضإُِٗ ازاض ٜثطای ذطٚػی ذبل  ٚضؾب٘ٝ؛ ٔب٘ٙس ٔسیطیز ذطٚػیٞبی
ٔحطٔب٘ٔ ٝظُ ذطٚػی ٔطث ٌٛث ٝیه وبض قىؿزذٛضز.ٜ

5

زؾشٛضإُِٗ ثبظیبثی  ٚضاٜا٘ساظی ٔؼسز ؾیؿشٓ زض نٛضر ثطٚظ ذطاثی .

ٔسیطیز دیٍیطی  ٚاَالٖبر ٚلبیٍٕ٘بضی ؾیؿشٓ.
زؾشٛضإُِٗ ٔب٘یشٛضی.ًٙ

هذیزیتتغییز 


کٌتزل

سغییطار زض ؾبظٔبٖ ،فطآیٙس وؿتٚوبض ،أىب٘بر دطزاظـ اَالٖبر  ٚؾیؿشٓٞبیی و ٝثط

ضٚی أٙیز اَالٖبر سأطیط ٔیٌصاض٘س ،ثبیس وٙشطَ ق٘ٛس.



راٌّوبیاجزایی

ثَٛٝض ذبل ٔٛاضز ظیط ثبیس زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز:
.i

.ii

ثط٘بٔٝضیعی  ٚآظٔبیف سغییطار.

.iii

اضظیبثی اططار ثبِم ٜٛسغییطار.

.v

ثطضؾی ثطآٚضز ٜقسٖ اِعأبر أٙیز اَالٖبر.

.iv

.vi

.vii

.viii


قٙبؾبیی  ٚطجز سغییطار لبثُسٛػ.ٝ

زؾشٛضإُِٗ ٔهٛة ضؾٕی ثطای سغییطار دیكٟٙبزقس.ٜ
اثال٘ ػعئیبر سغییط ثٝسٕبٔی افطاز ٔطث.َٝٛ
2

زؾشٛضإُِٗ انالححبِز (ثطٌكز اظ ذطاثی) .قبُٔ ٔؿئِٛیزٞب  ٚضٚـٞبیی
ثطای نطف٘ٓط  ٚثبظیبثی اظ سغییطار ٘بٔٛفك  ٚحٛازص دیفثیٙی٘كس.ٜ

سٟی ٝفطآیٙس سغییط زض قطایٍ ايُطاضی؛ ثطای اػطای ؾطیٕ  ٚوٙشطَقسٜ

سغییطاسی و ٝثطای حُ یه حبزطٛٔ ٝضز٘یبظ اؾز.

سبیزاطالػبت

وٙشطَ ٘بوبفی سغییطار ؾیؿشٓٞب  ٚأىب٘بر دطزاظـ اَالٖبرّٖ ،ز قبیٕ ذطاثی

ؾیؿشٓٞب  ٚأٙیز اؾز .سغییطار زض ٔحیٍٞبی ّٖٕیبسی ،ذهٛنبً ظٔبٖ ا٘شمبَ یه
failure
fall-back

1
2

امنیت اطالعات
ؾیؿشٓ اظ ٚيٗیز سٛؾٗ ٝثٔ ٝطحّّٕٖ ٝیبسیٔ ،یسٛا٘س لبثّیز إَیٙبٖ ؾیؿشٓ ضا سحز

سأطیط لطاض زٞس.

کٌتزلدربزابزبذافشارّب 


کٌتزل

وٙشطَٞبی سكریم ،دیكٍیطی  ٚثبظیبثی ثطای ٔحبفٓز زض ٔمبثُ ثسافعاضٞب ٚ

٘طْافعاضٞبی ٔرطة ،ثبیس اػطا قٛز .اِجش ٝایٗ وٙشطَٞب ثبیس ثب ٛٞقیبضی وبضثط ٕٞطاٜ
ثبقس.



راٌّوبیاجزایی

ٔحبفٓز زض ٔمبثُ ثسافعاضٞب ثبیس ثط اؾبؼ ٘طْافعاض سكریم  ٚسطٔیٓ آٖٞب ،آٌبٞی

أٙیز اَالٖبر  ٚزؾشطؾی ث ٝؾیؿشٓ ٔٙبؾت  ٚوٙشطَٞبی ٔسیطیز سغییطار ثبقس.
ثطای وٙشطَ زض ثطاثط ٘طْافعاضٞبی ٔرطة ٔٛاضز ظیط ضا زض ٘ٓط ثٍیطیس:
.i

ایؼبز یه ذٍٔكی ضؾٕی ػٟز ٔ ٕٙاؾشفبز ٜاظ ٘طْافعاضٞبی غیطٔؼبظ.

.ii

دیبزٜؾبظی وٙشطَٞبیی ثطای سكریم یب ػٌّٛیطی اؾشفبز ٜاظ ٘طْافعاضٞبی

.iii

دیبزٜؾبظی وٙشطَٞبیی ػٟز سكریم یب ػٌّٛیطی اؾشفبز ٜاظ ٚةؾبیزٞبی

.iv

ایؼبز یه ذٍٔكی ضؾٕی ثطای ٔحبفٓز زض ثطاثط ضیؿهٞبی ٔطسجٍ ثب

.v

وبٞف آؾیتدصیطیٞبیی ؤ ٝیسٛا٘س سٛؾٍ ثسافعاضٞب ٔٛضز ؾٛءاؾشفبز ٜلطاض

.vi

ا٘ؼبْ ثطضؾیٞبی ٔ ٓٓٙاظ ٘طْافعاضٞب  ٚزیشبی حیبسی ؾبظٔبٖ؛ سب زض نٛضر

.vii

ثٖٛٙٝاٖ یه وٙشطَ دیكٍیطا٘ ٝثبیس الساْ ث٘ ٝهت ،ضاٜا٘ساظی  ٚثطٚظ ضؾب٘ی

غیطٔؼبظ.

ٔرطة یب ٔكىٛن.

زضیبفز فبیُٞب ٘ ٚطْافعاضٞب اظ َطیك قجىٞٝبی ذبضػی یب ٞط ضؾب٘ ٝزیٍط.
5

ٌیطز .ثٖٛٙٝأٖظبَ اظ اؾشفبز ٜاظ ٔسیطیز آؾیتدصیطی .

ٚػٛز ٞطٌ ٝ٘ٛفبیُ سبئیس ٘كس ،ٜؾطیٗبً ٔٛضزثطضؾی ضؾٕی لطاض ٌیطز.

ٔ٘ ٓٓٙطْافعاض سكریم  ٚسطٔیٓ ثسافعاض ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ آٖ ثطای اؾىٗ
وبٔذیٛسطٞب  ٚضؾب٘ٞٝب اؾشفبزٕ٘ ٜبییس .اؾىٗ ٔیسٛا٘س قبُٔ :اؾىٗ لجُ اظ

.viii

اؾشفبز ٜاظ فبیُٞب ،اؾىٗ فبیُٞبی دیٛؾز ایٕیُ  ٚاؾىٗ نفحبر ٚة ،ثبقس.

سٗطیف زؾشٛضإُِٗ ٔ ٚؿئِٛیزٞب ػٟز ٔمبثّ ٝثب ثسافعاضٞب؛ آٔٛظـ اؾشفبزٜ

اظ زؾشٛضإُِٗٞبٌ ،عاضـٌیطی  ٚسطٔیٓ حٕالر ثسافعاضٞب.

Vulnerability Management

1
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.ix

سٟیَ ٝطح ٔٙبؾت ثطای سسا ْٚوؿتٚوبض زض زٚض ٜثبظیبثی اظ حٕالر ٔرطة.

.x

اػطای ضٚقی ثٛٓٙٔٝض ػٕٕآٚضی ٔ ٓٓٙاَالٖبر .اظػًّٕٖٛ ٝیز زض

اظػّٕ ٝسٕبْ اَالٖبر الظْ ٘ ٚطْافعاض دكشیجبٌٖیطی  ٚثبظیبثی سٓٙیٕبر.

ِیؿزٞبی دؿشی یب ٚةؾبیزٞبیی و ٝالساْ ث ٝاضائ ٝاَالٖبر زضثبضٜ

٘طْافعاضٞبی ٔرطة ػسیس ٔیٕ٘بیٙس.

.xi

اػطای ضٚقی ثٛٓٙٔٝض ثطضؾی اَالٖبر ٔطث ٌٛث ٝثسافعاضٞب  ٚإَیٙبٖ اظ

.xii

ػساؾبظی ٔحیٍٞبیی ؤٕ ٝىٗ اؾز زض آٖٞب اططار فبػٗٝثبض ضخ زٞس.

ایٙى ٝآٌٟیٞبی ٞكساضزٙٞس ٜزلیك  ٚآٔٛظ٘سٞ ٜؿشٙس.

سبیزاطالػبت

اؾشفبز ٜاظ ز ٚیب چٙس ٔحهٔ َٛمبثّ ٝثب ثسافعاض ثب ثط٘سٞبی ٔرشّف زض ٔحیٍ دطزاظـ

اَالٖبرٔ ،یسٛا٘س ثبٖض ثٟجٛز ّٖٕىطز ٔمبثّ ٝثب ثسافعاضٞب ٌطزز.

ٕٔٗٛالً اؾشفبز ٜاظ ٘طْافعاض سكریم ثسافعاض ثٝسٟٙبیی ٕ٘یسٛا٘س وبفی ثبقس ،ثّى ٝثبیس زض
وٙبض آٖ اظ ضٚـٞبیی اؾشفبز ٜقٛز و ٝاظ ٚضٚز ثسافعاض ٘یع ػٌّٛیطی ٕ٘بیس.



1

پطتیببىگیزی 



کٌتزل

ُٔبثك ثب ؾیبؾزٞبی دكشیجبٌٖیطی ؾبظٔبٖ ،ثبیس ثَٛٝض ٔ ٓٓٙیه ٘ؿر ٝدكشیجبٖ اظ

اَالٖبر٘ ،طْافعاضٞب ٚ ٚيٗیز ؾیؿشٓ سٟی ٚ ٝآظٔبیف قٛز.


راٌّوبیاجزایی

یه ؾیبؾز دكشیجبٌٖیطی اظ اَالٖبر٘ ،طْافعاضٞب  ٚؾیؿشٓٞب ثط اؾبؼ ٘یبظٞبی
ؾبظٔبٖ ثبیس سٗطیف قٛز .ایٗ ؾیبؾز ثبیس قبُٔ اِعأبر ٍٟ٘ساضی ٔ ٚحبفٓز ثبقس.

ٚػٛز ٘ؿر ٝدكشیجبٖ اظ اَالٖبر ،إَیٙبٖ ٔیزٞس و ٝزض نٛضر ٚل ٔٛیه فبػٗ ٝیب
ذطاثی ضؾب٘ ،ٝاَالٖبر يطٚضی ؾبظٔبٖ لبثُ ثبظیبثی ذٛاٙٞس ثٛز.

ٍٙٞبْ ثط٘بٔٝضیعی ثطای یه َطح دكشیجبٌٖیطیٛٔ ،اضز ظیط ثبیس زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز:
.i

.ii

سٟی ٝؾٛاثك زلیك  ٚوبُٔ اظ ٘ؿرٞٝبی دكشیجبٖ  ٚزؾشٛضإُِٗ ثبظیبثی.
2

5

1

ٔكرم وطزٖ ٘( ٔٛوبُٔ  ،سفبيّی  ٚافعایكی )  ٚسٙبٚة دكشیجبٌٖیطی ،ثط

اؾبؼ ٘یبظٞبی وؿتٚوبض ؾبظٔبٖ  ٚاِعأبر أٙیشی.

1

Backup
Full
3
Differential
4
Incremental
2

امنیت اطالعات
.iii

ثطای فطاض اظ آؾیتٞبی ٔطث ٌٛث ٝثطٚظ فبػٗ ٝزض ٔحُ انّی٘ ،ؿرٝ

.iv

اَالٖبر دكشیجبٌٖیطی ثبیس زض ؾُح ٔٙبؾجی اظ حفبْز فیعیىی ٔ ٚحیُی،

.v

ضؾب٘ٞٝبی ٔٛضزاؾشفبز ٜػٟز دكشیجبٌٖیطی ،ثبیس ثٝنٛضر ٔٛٔ ٓٓٙضز

.vi

دكشیجبٖ ثبیس زض یه ٔىبٖ ضا ٜزٚض شذیط ٜقٛز.

ُٔبثك ثب اؾشب٘ساضز اٖٕبَقس ٜزض ؾبیز انّی ،لطاض ثٍیط٘س.

آظٔبیف لطاضٌطفش ٝسب إَیٙبٖ حبنُ قٛز و ٝزض ٔٛلٕ يطٚضر ٔیسٛاٖ ثٝ

آٖٞب سىی ٝوطز.

زض قطایُی ؤ ٝحطٔبٍ٘ی ٔ ٟٓاؾز ،اَالٖبر دكشیجبٖ ٌطفشٝقس ٜثبیس سٛؾٍ

اثعاضٞبی ضٔعٍ٘بضی ٔحبفٓز ق٘ٛس.

ثبترٍیذاد 1


کٌتزل

2

ٌعاضـٞبی ضٚیساز ،الساْ ث ٝطجز فٗبِیزٞبی وبضثط ،اؾشظٙبئبر٘ ،ممٞب  ٚضٚیسازٞبی

أٙیز اَالٖبر ٔیٕ٘بیس .ایٗ ٌعاضـٞب ثبیس سِٛیس ٍٟ٘ ٚساضی قس ٚ ٜثَٛٝض ٔٓٓٙ
ٔٛضزثطضؾی لطاض ٌیط٘س.



راٌّوبیاجزایی

ٌعاضـٞبی ضٚیساز ،ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
.i

.ii

.iii

.iv

.v

.vi

.vii

قٙبؾ ٝوبضثط.

فٗبِیزٞبی ؾیؿشٓ.

سبضید ،ظٔبٖ  ٚػعئیبر ٔطث ٌٛثٚ ٝلبیٕ وّیسی ٔظُ ٚضٚز  ٚذطٚع.

زض نٛضر أىبٖٛٞ ،یزٔ ،حُ زؾشٍب ٚ ٜقٙبؾ ٝؾیؿشٓ.
ؾٛاثك السأبر ٔٛفك ٘ ٚبٔٛفك زؾشطؾی ث ٝؾیؿشٓ.

ؾٛاثك السأبر ٔٛفك ٘ ٚبٔٛفك زؾشطؾی ث ٝزیشب  ٚزیٍط ٔٙبثٕ.

سغییطار اٖٕبَقس ٜزض دیىطثٙسی ؾیؿشٓ.

Event logging
Logs

1
2
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.viii
.ix

.x

.xi

.xii



اؾشفبز ٜاظ حمٛق زؾشطؾی ٚیػ.ٜ

اؾشفبز ٜاظ اثعاضٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی ؾیؿشٓ.

فبیُٞبیی و ٝث ٝآٖٞب زؾشطؾی دیساوطزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٘ ٔٛزؾشطؾی.

دطٚسىُٞب  ٚآزضؼٞبی قجى.ٝ

ٞكساضٞبی سِٛیسقس ٜسٛؾٍ ؾیؿشٓ وٙشطَ زؾشطؾی.

.xiii

فٗبَؾبظی  ٚغیطفٗبَؾبظی ؾیؿشٓٞبی حفبْشی اظػّٕ ٝآ٘شیٚیطٚؼ ٚ

.xiv

طجز سطاوٙفٞبیی و ٝوبضثط زض ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی اػطا وطز ٜاؾز.

5

ؾیؿشٓٞبی سكریم ٘فٛش .

سبیزاطالػبت

ثب سٛػ ٝث ٝایٙىٌ ٝعاضـٞبی ضٚیسازٕٔ ،ىٗ اؾز قبُٔ زازٜٞبی حؿبؼ  ٚاَالٖبر

لبثُقٙبؾبیی قرهی ثبقسِ ،صا ثبیس ثطای آٖٞب السأبر ٔٙبؾت أٙیشی نٛضر دصیطز.

زض نٛضر أىبٖٔ ،سیطاٖ ؾیؿشٓ ٘جبیس اػبظ ٜدبن وطزٖ یب غیطفٗبَ وطزٖ ٌعاضـٞبی

ٔطث ٌٛث ٝفٗبِیزٞبی ذٛز ضا زاقش ٝثبقٙس.



افشاربزرٍیسیستنػبهل 


ًصبًزم


کٌتزل



راٌّوبیاجزایی

ثبیس زؾشٛضإِّٗی ػٟز وٙشطَ ٘هت ٘طْافعاض ثط ضٚی ؾیؿشٖٓبُٔ ،اػطا ٌطزز.

ثطای وٙشطَ سغییطار ٘طْافعاضی ثط ضٚی ؾیؿشٖٓبُٔٞب ،ثبیس ٔٛاضز ظیط زض ٘ٓط ٌطفشٝ

قٛز:
.i

ثطٚظ ضؾب٘ی ؾیؿشٖٓبُٔ ٘ ٚطْافعاضٞب ثبیس سٛؾٍ ازٔیٗٞبی آٔٛظـزیسٚ ٜ
ثط اؾبؼ ٔؼٛظ ٔسیطیز ا٘ؼبْ دصیطز.

.ii

ؾیؿشٖٓبُٔٞب سٟٙب ثبیس ثٝنٛضر وسٞبی اػطایی ٍٟ٘ساضی ق٘ٛس؛ ٝ٘ ٚ

.iii

ؾیؿشٖٓبُٔ  ٚثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ثبیس دؽ اظ آظٖٔٞٛبی ٔٛفمیزآٔیع

ثٝنٛضر وسٞبی وبٔذبیُ قس ٜیب وسٞبی سٛؾٗٝیبفش.ٝ

ٔٛضزاؾشفبز ٚ ٜاػطا لطاض ٌیط٘س .ایٗ آظٖٔٞٛب ثبیس قبُٔ لبثّیز اؾشفبز،ٜ

أٙیز ،اطط ثط ضٚی ؾیؿشٓٞبی زیٍط  ٚوبضثطدؿٙسی ثبقسٕٞ .چٙیٗ سٛػٝ
زاقش ٝثبقیس و ٝایٗ آظٖٔٞٛب ثبیس ثط ضٚی ؾیؿشٓٞبی ػساٌب٘ ٝا٘ؼبْ دصیطز.

)Intrusion Detection Systems (IDS

1

امنیت اطالعات
.iv

ثطای ٍٟ٘ساضی وٙشطَ سٕبْ ٘طْافعاضٞبی اػطاقسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٔؿشٙسار ؾیؿشٓ،

.v

لجُ اظ اػطای سغییطار ،ثبیس یه ضاٞىبض ٖمتٌطزٔ 5كرم قس ٜثبقس.

.vi

.vii

.viii

ثبیس اظ یه ؾیؿشٓ وٙشطَ دیىطثٙسی ،اؾشفبزٌ ٜطزز.

ٌعاضـٞبی ثبظضؾی ثبیس سٕبْ ثٝضٚظضؾب٘یٞب ضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیٙس.

٘ؿرٞٝبی لجّی ٘طْافعاضٞب ثٖٛٙٝاٖ یه الساْ احشٕبِی ثبیس حفّ ٌطز٘س.

٘ؿرٞٝبی لسیٕی ٘طْافعاض ثٕٞ ٝطا ٜاَالٖبر ،دبضأشطٞب ،زؾشٛضإُِٗٞب،

ػعئیبر دیىطثٙسی  ٚدكشیجب٘ی اظ ٘طْافعاض ثبیس آضقی ٛق٘ٛس .ایٗ اَالٖبر سب

ظٔب٘ی و ٝزیشب زض آضقیٍٟ٘ ٛساضی ٔیقٛز ،ثبیس حفّ ق٘ٛس.

اظآ٘ؼبو ٝفطٚقٙسٌبٖ ٘طْافعاض دؽ اظ ٔسرظٔبٖ ٔكرهی زیٍط اظ ٘ؿرٞٝبی لسیٕی
دكشیجب٘ی ٕ٘یوٙٙسِ ،صا ثبیس ؾبظٔبٖ ضیؿه ٘بقی اظ سىیٝثط ایٗ ٘طْافعاضٞب ضا زض ٘ٓط
ثٍیطز.

2

ٚنّٞٝبی ٘طْافعاض و ٝثبٖض ضفٕ یب وبٞف ٘مبٌ يٗف أٙیشی ٔیٌطزز ،ثبیس

ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیط٘س.

زض نٛضر ِع ْٚاػبظ ٜزؾشطؾی فیعیىی یب ُٔٙمی ث ٝسأٔیٗوٙٙسٌبٖ ثطای ٔمبنس

دكشیجب٘ی ،ثبیس ثب زؾشٛض ٔسیطیز نٛضر ٌطفش ٚ ٝثط وبض آٖٞب ٘یع ٘ٓبضر ٕ٘ٛز.



هحذٍدیتدرًصبًزمافشار 



کٌتزل



راٌّوبیاجزایی

ثبیس لٛا٘یٙی ػٟز ٘هت ٘طْافعاض سٛؾٍ وبضثطاٖ ،ایؼبز  ٚدیبزٜؾبظی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس یه ؾیبؾز ؾرزٌیطا٘ ٝثطای ٘هت ٘طْافعاض سٛؾٍ وبضثطاٖ ،ایؼبز ٚ

اٖٕبَ ٕ٘بیس .ثبیس انُ "حسالُ أشیبظ" دیبزٜؾبظی قٛز .اٌط ث ٝوبضثطاٖ أشیبظار ذبل
زاز ٜقٛزٕٔ ،ىٗ اؾز سٛا٘بیی ٘هت ٘طْافعاض ضا زاقش ٝثبقس.



سبیزاطالػبت

٘هت وٙشطَ ٘كس٘ ٜطْافعاضٔ ،یسٛا٘س ثبٖض ایؼبز آؾیتدصیطی  ٚزضٟ٘بیز ٘كز

5

اَالٖبر یب حٛازص أٙیشی زیٍط ٌطزز.

1
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کٌتزلضبکِ 


کٌتزل

قجى ٝثبیس زض ضاؾشبی ٔحبفٓز اظ اَالٖبر ؾیؿشٓٞب  ٚثط٘بٔٞٝبٔ ،سیطیز  ٚوٙشطَ
ٌطزز.



راٌّوبیاجزایی

ثطای إَیٙبٖ اظ أٙیز اَالٖبر زض قجى ٚ ٝحفبْز ؾطٚیؽٞب اظ زؾشطؾی غیطٔؼبظ،

وٙشطَٞبی ٔطث َٝٛثبیس اػطا ٌطز٘س .ایٗ وٙشطَٞب ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا زض ٘ٓط ثٍیط٘س:
.i

.ii

.iii

ٔؿئِٛیزٞب  ٚزؾشٛضإُِٗٞبیی ثطای ٔسیطیز سؼٟیعار قجى ،ٝسٗطیف قٛز.

ٔؿئِٛیز ّٖٕیبسی قجى ،ٝثبیس اظ ّٖٕیبر وبٔذیٛسط ،ػسا ثبقس.

ثبیس وٙشطَٞبی ٚیػٜای ثٛٓٙٔٝض حفّ ٔحطٔبٍ٘ی  ٚنحز زازٜٞبی سجبزَ

قس ٜثط ضٚی قجىٞٝبی ٖٕٔٛی یب قجىٞٝبی ثیؾیٓ ٔ ٚحبفٓز اظ ؾیؿشٓٞب
 ٚثط٘بٔٞٝبی ٔشهُ قس ،ٜثطلطاض ٌطزز.

ٕٔىٗ اؾز وٙشطَٞبی ٚیػٜای ٘یع ثطای حفّ زض زؾشطؼ ثٛزٖ ؾطٚیؽٞبی

.iv

.v

.vi

.vii



قجى ٚ ٝوبٔذیٛسطٞبی ٔشهُ قس ،ٜالظْ ثبقس.

ثب اٖٕبَ ٔب٘یشٛضی ٚ ًٙطجزضٚیساز ٔٙبؾت ،لبزض ث ٝطجز  ٚسكریم السأبسی
ذٛاٞیس ثٛز ؤ ٝطسجٍ ثب أٙیز اَالٖبر ثٛز ٚ ٜیب ٕٔىٗ اؾز آٖ ضا سحز

سأطیط لطاض زٙٞس.

فٗبِیزٞبی ٔسیطیشی ثبیس ث ٝثٟیٝٙؾبظی ذسٔبر ث ٝؾبظٔبٖ دطزاذش ٚ ٝاظ ایٙىٝ

وٙشطَٞب ثَٛٝض ٔسا ْٚزض ؾطاؾط ظیطؾبذز دطزاظـ اَالٖبر ،اؾشفبزٜ

ٔیق٘ٛس ،إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس.

ؾیؿشٓٞب زض قجى ٝثبیس احطاظ ٛٞیز ق٘ٛس.

ؾیؿشٓٞبی ٔشهُ ث ٝقجى ٝثبیس ٔحسٚز ق٘ٛس.

سبیزاطالػبت

ثطای اَالٖبر ثیكشط زضثبض ٜأٙیز قجىٔ ٝیسٛا٘یس ث ٝاؾشب٘ساضز


5

ٔطاػٕٗ٘ ٝبییس.

ISO/IEC 27033

5

اؾشب٘ساضز  ،ISO/IEC 27033یه اؾشب٘ساضز ثیٗإِّّی ػٟز أٙیز قجى ٚ ٝزاضای قف ثرف ٔرشّف اؾز؛ سبو5 ٖٛٙ

ثرف آٖ ثٝنٛضر ضؾٕی ٔٙشكطقس ٚ ٜیه ثرف آٖ ٘یع زض ٔطحّ ٝدیف٘ٛیؽ اؾز.

امنیت اطالعات
سیبستّبٍدستَرالؼولاًتقبلاطالػبت 



کٌتزل

وٙشطَٞب ،زؾشٛضإُِٗٞب  ٚؾیبؾزٞبی ا٘شمبَ ،ثطای حفبْز ا٘شمبَ اَالٖبر اظ َطیك
ا٘ٛأ أىب٘بر اضسجبَی ثبیس ایؼبز ٌطزز.



راٌّوبیاجزایی

ظٔب٘ی و ٝاظ أىب٘بر اضسجبَی ثطای ا٘شمبَ اَالٖبر اؾشفبزٔ ٜیقٛز ،ضٚـٞب ٚ
وٙشطَٞبی ظیط ثبیس ز٘جبَ قٛز:
.i

زؾشٛضإُِٗ َطاحیقس ،ٜثبیس اظ ا٘شمبَ اَالٖبر زض ثطاثط لُٕ ،وذی ،سغییط،

.ii

زض ٘ٓط ٌطفشٗ ضٚقی ثطای سكریم ٔ ٚحبفٓز زض ثطاثط ثسافعاضٞبیی وٝ

.iii

ضٚـ ٔحبفٓز اظ اَالٖبر اِىشط٘ٚیىی حؿبؼ و ٝثٝنٛضر یه دیٛؾز،

.iv

ذٍٔكی یب زؾشٛضإُِٗ ػٟز اؾشفبز ٜزضؾز اظ أىب٘بر اضسجبَی.

.v

.vi

ٕٔىٗ اؾز اظ َطیك اضسجبٌ اِىشط٘ٚیىی ٔٙشمُ ق٘ٛس.

زضیبفز ٔیق٘ٛس.

ّٖٕىطز وبضوٙبَٖ ،طفٞبی ذبضػی  ٚوبضثطاٖ زیٍط٘ ،جبیس ؾبظٔبٖ ضا زض

ٔٗطو ذُط لطاض زٞس .اظػّٕ ٝایٗ ّٖٕىطزٞب ٔیسٛاٖ اظ افشطا ،سٗطو ،ػُٗ

ٛٞیز ،اضؾبَ ٘بٔٞٝبی ظ٘ؼیطٜای ،ذطیس غیطٔؼبظ  ٚغیط٘ ،ٜبْ ثطز.

اؾشفبز ٜاظ سىٙیهٞبی ضٔعٍ٘بضی ثطای ٔحطٔبٍ٘ی ،زضؾشی  ٚنحز اَالٖبر.

.vii

ٍٟ٘ساضی  ٚزض اذشیبض ٌصاقشٗ ضإٙٞب ثط اؾبؼ لٛا٘یٗ ٔطثٔ َٝٛحّی ّٔ ٚی،

.viii

وٙشطَٞب ٔ ٚحسٚزیزٞبی ٔطسجٍ ثب اؾشفبز ٜاظ أىب٘بر اضسجبَی.

.ix

ثطای سٕبْ ٔىبسجبر ؾبظٔبٖ اظػّٕ ٝدیبْٞب.

آٔٛظـ وبضوٙبٖ ثطای ا٘ؼبْ السأبر احشیبَی ٔٙبؾت زض ػٟز ػٌّٛیطی اظ

افكبی اَالٖبر ٔحطٔب٘.ٝ

.x

دیبْٞبی حبٚی اَالٖبر ٔحطٔب٘ ٝضا ثط ضٚی زؾشٍبٜٞبی دیبٌْیط 5ضٞب ٘ىٙیس.

.xi

آٔٛظـ وبضوٙبٖ زضثبضٔ ٜكىالر اؾشفبز ٜاظ ؾطٚیؽٞب یب زؾشٍبٜٞبی فىؽ.

.xii


ٔؿیطیبثی اقشجب ٚ ٜسرطیتٔ ،حبفٓز ٕ٘بیس.

سب زض زؾشطؼ افطاز غیطٔؼبظ لطاض ٍ٘یطز.

وبضوٙبٖ ٘جبیس ٔىبِٕبر ٔحطٔب٘ ٝضا زض ٔىبٖٞبی ٖٕٔٛی یب اظ َطیك وب٘بَٞبی

٘بأٗ ا٘ؼبْ زٙٞس.

سبیزاطالػبت

Answering Machine

1

79

80

فصل دوم

دستورالعمل مدیریت امنیت اطالعات

ا٘شمبَ اَالٖبر ٕٔىٗ اؾز اظ َطیك ا٘ٛأ ٔرشّفی اظ أىب٘بر اضسجبَی اظػّٕ ٝدؿز

اِىشط٘ٚیه ،نسا ،فىؽ ٚ ٚیسئ ،ٛا٘ؼبْ دصیطز .ا٘شمبَ ٘طْافعاضٞب ٕٔ ٓٞىٗ اؾز اظ َطیك

ا٘ٛأ ٔرشّفی اظ ضؾب٘ٞٝب اظػّٕ ٝزاّ٘ٛز اظ ایٙشط٘ز  ٚیب ذطیس آٖٞب ،ا٘ؼبْ دصیطز.

ٔفبٞیٓ وؿتٚوبض ،حمٛلی  ٚأٙیشی ٔطسجٍ ثب سجبزَ اِىشط٘ٚیىی زازٜٞب ،سؼبضر
اِىشط٘ٚیه  ٚاضسجبَبر اِىشط٘ٚیه  ٚاِعأبر وٙشطِی ،ثبیس زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز.



-14هبدُ:11کسب،تَسؼًٍِگْذاریسیستن 


1

هحبفظتاسًزمافشارخذهبتهؼبهالت 



کٌتزل

اَالٖبر ٔطث ٌٛث٘ ٝطْافعاض ذسٔبر ٔٗبٔالر ثبیس زض ٔمبثُ ا٘شمبَ ٘بلمٔ ،ؿیطیبثی
اقشجب ،ٜسغییط غیطٔؼبظ دیبْ ،افكب قسٖ٘ ،ؿرٝثطزاضی غیطٔؼبظ  ٚثبظدرفٔ 2حبفٓز

قٛز.


راٌّوبیاجزایی 

ٔالحٓبر ضإٙٞبی دیبزٜؾبظی ٔحبفٓز اظ ٘طْافعاض ذسٔبر ٔٗبٔالر ثبیس قبُٔ ٔٛاضز

ظیط ثبقس:
.i

.ii

.iii

اَالٖبر احطاظ ٛٞیز َطفیٗٗٔ ،شجط  ٚسبئیس قس ٜثبقس.

ٔٗبّٔٔ ٝحطٔب٘ ٝثبلیٔب٘س ٚ ٜحطیٓ ذهٛنی َطفیٗ حفّ ٌطزز.

.iv

ٔؿیطٞبی اضسجبَی ثیٗ َطفیٗ ٔٗبّٔ ،ٝضٔعٌصاضی قس ٜثبقس.

.vi

ػعئیبر ٔٗبّٔ٘ ٝجبیس زض ٔحیٍ ٖٕٔٛی  ٚلبثُزؾشطؼ ،شذیط ٜقٛز.

.v

.vii


اؾشفبز ٜاظ أًبی اِىشط٘ٚیه ،سٛؾٍ ٞطیه اظ َطفیٗ ٔٗبّٔ.ٝ

دطٚسىُ ٔٛضزاؾشفبز ٜثطای ثطلطاضی اضسجبٌ َطفیٗ ،أٗ ثبقس.
5

ثبیس اظ ٔمبْ ٔٛضز اٖشٕبز اؾشفبز ٜوطزٔ .مبْ ٔٛضز اٖشٕبز ثطای نسٚض  ٚحفّ

أًبی زیؼیشبَ  ٚنسٚض ٌٛاٞیٙبٔ ٝزیؼیشبَ وبضثطز زاضز.

سبیزاطالػبت 

ٚؾٗز وٙشطَٞبٔ ،شٙبؾت ثب ؾُح اضظیبثی ضیؿه زض اضسجبٌ ثب ٞط یه اظ اقىبَ

٘طْافعاض ذسٔبر ٔٗبٔالر ،ذٛاٞس ثٛز.

1

Protecting application services transactions
Replay
3
Trusted authority
2

امنیت اطالعات
سیبستتَسؼِاهيًزمافشار 



کٌتزل

لٛا٘یٙی ثطای سٛؾٗ ٝأٗ ٘طْافعاض  ٚؾیؿشٓٞب ثبیس ایؼبز ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ٖٚؾبظٔبٖ

ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض زاز.


راٌّوبیاجزایی

ثطای ایؼبز یه ؾطٚیؽ إٔٗٗٔ ،بضی أٗ٘ ،طْافعاض أٗ  ٚؾیؿشٓ أٗ٘ ،یبظ ث ٝیه

سٛؾٗ 5ٝأٗ ،اؾز.

ثطای ؾیبؾز سٛؾٗ ٝأٗٛٔ ،اضز ظیط ثبیس زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز:
.I

أٙیز ٔحیٍ سٛؾٗ.ٝ

.II

زؾشٛضإُِٗ أٙیز زض چطذ ٝحیبر سٛؾٗ٘ ٝطْافعاض قبُٔ :أٙیز زضضٚـ

.III

اِعأبر أٙیشی زض ٔطحَّ ٝطاحی.

.IV
.V

.VI

.VII

.VIII

سٛؾٗ٘ ٝطْافعاض  ٚایٕٗؾبظی ثط٘بٔٛ٘ٝیؿی ثط اؾبؼ ظثبٖ ٔٛضزاؾشفبز.ٜ
ثبظضؾی أٙیشی زض ٘مبٌ ُٖف دطٚغ.ٜ
2

ٔربظٖ أٗ.

5

أٙیز زض وٙشطَ ٘ؿر. ٝ

٘یبظ ث ٝزا٘ف أٙیز ٘طْافعاض.

لبثّیز سٛؾٗٝزٙٞسٌبٖ زض اػشٙبة ،دیسا وطزٖ  ٚضفٕ آؾیتدصیطی.

سىٙیهٞبی ثط٘بٔٛ٘ٝیؿی أٗ ٓٞ ،ثبیس ثطای سٛؾٗٞٝبی ػسیس  ٓٞ ٚثطای اؾشفبزٔ ٜؼسز
اظ وسٞبیی و ٝاؾشب٘ساضز ث ٝآٖٞب اٖٕبَ ٘كسٛٔ ،ٜضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیط٘س.

اؾشب٘ساضز ثط٘بٔٛ٘ٝیؿی أٗ ثبیس اػجبض ٌطزز .سٛؾٗٝزٙٞسٌبٖ ٘یع ثبیس ثطای اؾشفبز ٜاظ
آٖ آٔٛظـزیس ٚ ٜضٚی ٝآظٔبیف  ٚثطضؾی وس ضا ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض زٙٞس.

اٌط سٛؾٗ٘ ٝطْافعاض ثطٖٚؾذبضی ٌطزیس ٜاؾز ،ؾبظٔبٖ ثبیس اظ سٛؾٗ٘ ٝطْافعاض ثط
اؾبؼ لٛا٘یٗ سٛؾٗ ٝأٗ ،إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس.



سبیزاطالػبت

ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ اؾز سٛؾٗ ٝزض زاذُ ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی نٛضر ٌیطز.

٘طْافعاضٞبی ازاضی ،اؾىطیذز ٘ٛیؿیٔ ،طٚضٌطٞب  ٚزیشبثیؽ.

ٔظالً

1

Development
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3
Version
2
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دستَرالؼولکٌتزلتغییزاتسیستن 


کٌتزل

اٖٕبَ سغییطار زض ؾیؿشٓ ،زض َ َٛچطذٝحیبر سٛؾٗ ٝثبیس ثب اؾشفبز ٜاظ ضٚـٞبی
ضؾٕی وٙشطَ سغییطار ،وٙشطَ ق٘ٛس.



راٌّوبیاجزایی

زؾشٛضإُِٗٞبی ضؾٕی وٙشطَ سغییطار ثبیس ٔؿشٙسؾبظی  ٚاػجبض ٌطز٘س؛ سب اظ
یىذبضچٍی ؾیؿشٓ٘ ،طْافعاضٞب ٔ ٚحهٛالر ،اظ ٔطاحُ اِٚیَ ٝطاحی سب سٕبْ سالـٞبی

ٍٟ٘ساضی دؽاظآٖ ،إَیٙبٖ حبنُ قٛز.

ٔٗطفی ؾیؿشٓٞبی ػسیس  ٚسغییطار ثعضي زض ؾیؿشٓٞبی ٔٛػٛز ،ثبیس ثط اؾبؼ یه
فطآیٙس ضؾٕی اظ ٔؿشٙسارٔ ،كرهبر ،آظٔبیف ،وٙشطَ ویفیز ٔ ٚسیطیز دیبزٜؾبظی،

ز٘جبَ ٌطزز .ایٗ فطآیٙس ثبیس قبُٔ اضظیبثی ضیؿه ،سؼعیٚٝسحّیُ سأطیط سغییطار ٚ

ٔكرهبر وٙشطَٞبی أٙیشی ٔٛضز٘یبظ ،ثبقس .ایٗ فطآیٙس ثبیس سًٕیٗ وٙس وٝ
زؾشٛضإُِٗ أٙیشی  ٚوٙشطِی ٔٛػٛز ث ٝذُط ٘رٛاٞس افشبز؛ ِصا ثبیس زؾشطؾی

ثط٘بٔٛ٘ٝیؿبٖٔ ،حسٚز ث ٝلؿٕزٞبیی ثبقس ؤ ٝطث ٌٛث ٝوبض آٖٞب اؾز.
ضٚـٞبی وٙشطَ سغییطار ثبیس قبُٔ (ٔ ٝ٘ ٚحسٚز ثٛٔ )ٝاضز ظیط ثبقس:
.i

.ii

حفّ ؾبثمٝای اظ ؾُح ٔؼٛظ ٔٛافمز قس.ٜ

حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝسغییطار سٛؾٍ وبضثطاٖ ٔؼبظ ا٘ؼبْقس.ٜ

.iii

ثطضؾی زؾشٛضإُِٗٞبی وٙشطَ  ٚنحز؛ ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝآٖٞب

.iv

قٙبؾبیی سٕبْ ٘طْافعاضٞب ،اَالٖبر ،زیشبثیؽٞب  ٚؾرزافعاضٞب و٘ ٝیبظ ثٝ

.v

قٙبؾبیی  ٚثطضؾی وسٞبی أٙیشی حیبسی ،ثطای ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ احشٕبَ

.vi

زضیبفز سبئیس ضؾٕی ثطای َطح دیكٟٙبزی ،لجُ اظ قط ٔٚوبض.

.vii
.viii
.ix

.x

ثٚٝاؾُ ٝسغییطار ،ث ٝذُط ٘رٛاٙٞس افشبز.
انالح زاض٘س.

يٗفٞبی أٙیشی قٙبذشٝقس.ٜ

حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝوبضثطاٖ ٔؼبظ ،سغییطار ضا لجُ اظ دیبزٜؾبظی ٔٛضز

ٔٛافمز لطاض زازٜا٘س.

حه َٛإَیٙبٖ اظ ثٝضٚظضؾب٘ی ٔؿشٙسار ؾیؿشٓ دؽ اظ اسٕبْ ٞطیه اظ

سغییطارٕٞ .چٙیٗ ٔؿشٙسار لسیٕی ثبیس آضقی ٛیب زفٕ ق٘ٛس.

ٍٟ٘ساضی یه وٙشطَ ٘ؿر ،ٝثطای سٕبْ ثٝضٚظضؾب٘یٞبی ٘طْافعاض.
ٍٟ٘ساضی ؾٛاثك ٕٔیعی اظ سٕبْ زضذٛاؾزٞبی سغییط.

امنیت اطالعات



.xi

زض نٛضر ٘یبظ ،ایؼبز سغییط زض ٔؿشٙسار ّٖٕیبسی  ٚزؾشٛضإُِٗٞبی

.xii

حه َٛإَیٙبٖ اظ اػطای سغییطار زض ظٔبٖ ٔٙبؾت؛ سب ثبٖض اذشالَ زض

وبضثطاٖ ،ثطای حفّ ّٖٕىطز ٔٙبؾت آٖٞب.
فطآیٙسٞبی وؿتٚوبض ٍ٘طزز.

سبیزاطالػبت

سغییط ٘طْافعاض ٔیسٛا٘س ٔحیٍ ّٖٕیبسی ضا سحز سأطیط لطاض زٞس.

ُٖٕ ٔٙبؾت ،قبُٔ سؿز ٘طْافعاض زض ٔحیُی ػسا اظ ٔحیٍ سِٛیس ٔ ٚحیٍ سٛؾٗ ٝاؾز؛
ایٗ ثٙٗٔ ٝی زاقشٗ وٙشطَ ثط ٘طْافعاضٞبی ػسیس ٔ ٚحبفٓز ثیكشط اظ اَالٖبر ٔٛضز٘یبظ

زض ایٗ آظٔبیف اؾز .ایٗ ض٘ٚس ثبیس ثطای ٚنّٞٝبٞService Pack ،ب  ٚؾبیط

ثٝضٚظضؾب٘یٞب ٘یع ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیطز.

سٛػ ٝزاقش ٝثبقیس و ٝثًٗی اظ ثٝضٚظضؾب٘یٞب ٕٔىٗ اؾز ثبٖض ذطاثی ؾیؿشٓ

ق٘ٛسِ ،صا زض ؾیؿشٓٞبی حیبسی ٘جبیس ثٝضٚظضؾب٘ی ذٛزوبض ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیطز.
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یيکٌٌذگبى 
سیبستّبیاهٌیتاطالػبتبزایارتببطببتأه 



کٌتزل

اِعأبر أٙیز اَالٖبر ثطای وبٞف ذُطار ٔطسجٍ ثب زؾشطؾی سأٔیٗوٙٙسٌبٖ ثٝ

زاضاییٞبی ؾبظٔبٖ ،ثبیس ٔٛضزسٛافك ثب سأٔیٗوٙٙس ٜلطاضٌطفشٔ ٚ ٝؿشٙس قس ٜثبقس.


راٌّوبیاجزایی

ثطای ٔكرم ٕ٘ٛزٖ زؾشطؾی سأٔیٗوٙٙسٌبٖ ،ؾبظٔبٖ ثبیس زض لبِت ؾیبؾزٞبی ذٛز

الساْ ث ٝقٙبؾبیی  ٚاػطای وٙشطَٞبی أٙیشی ٕ٘بیس .ایٗ وٙشطَٞب ثبیس فطآیٙسٞب ٚ

ضٚـٞبیی ضا ثب سٛػ ٝث٘ ٝىبر ظیط ،ثطای اػطا سٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٔكرم ٕ٘بیٙس:
.i

.ii

.iii

قٙبؾبیی ٔ ٚؿشٙسؾبظی ا٘ٛأ سأٔیٗوٙٙسٌبٖٔ .ظُ ذسٔبر  ،ITسساضوبر

اثعاضٞب ،ذسٔبر ٔبِی ،اػعای ظیطؾبذز  ٚ ITوؿب٘ی و ٝؾبظٔبٖ ثبیس ث ٝآٖٞب

اػبظ ٜزؾشطؾی ث ٝاَالٖبر ضا ثسٞس.

اؾشب٘ساضزؾبظی فطآیٙس  ٚچطذٝحیبر ثطای ٔسیطیز اضسجبٌ ثب سأٔیٗوٙٙسٌبٖ.

سٗطیف ا٘ٛأ زؾشطؾی ث ٝاَالٖبر ثطای ا٘ٛأ ٔرشّف سأٔیٗوٙٙسٌبٖ؛  ٚوٙشطَ

ٓ٘ ٚبضر ثط زؾشطؾیٞب.

Supplier
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.iv

.v

حسالُ اِعأبر أٙیز اَالٖبر ثطای ٞط ٘ ٔٛاظ اَالٖبر ٞ ٚط ٘ ٔٛزؾشطؾی،

ثط اؾبؼ ٘یبظٞبی وؿتٚوبض ؾبظٔبٖ  ٚضیؿهٞبی آٖ ،ػٟز اضائٔ ٝجٙبیی

ثطای سٛافك ثب سأٔیٗوٙٙسٌبٖ ٔرشّفٛٔ ،ضز اؾشفبز ٜلطاض ٌیطز.

فطآیٙسٞب  ٚضٚـٞبیی ثطای ٘ٓبضر ثط دبیجٙسی ث ٝاِعأبر أٙیشی ثطلطاضقس،ٜ

ػٟز ٞط ٘ ٔٛسأٔیٗوٙٙسٞ ٚ ٜط ٘ ٔٛزؾشطؾیٚ ،ػٛز زاقش ٝثبقس .اظػّٕٝ

اٖشجبض ؾٙؼی ٔحه.َٛ

.vi

زلز  ٚوٙشطَ وبُٔ ثطای إَیٙبٖ اظ یىذبضچٍی اَالٖبر یب دطزاظـ اَالٖبسی

.vii

ا٘ٛأ سٟٗسار لبثُاػطا ثطای سأٔیٗوٙٙسٌبٖ ،ػٟز ٔحبفٓز اظ اَالٖبر

.viii

اظػّٕٔ ٝؿئِٛیزٞبی ؾبظٔبٖ  ٚسأٔیٗوٙٙس ،ٜازاض ٜحٛازص  ٚاحشٕبالر ٔطسجٍ

.ix

ثطٌكزدصیطی ٚ 5زض نٛضر ِع ْٚثبظیبثی ،ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ زض

فطآٞقس ٜسٛؾٍ ٞط زَ ٚطف.

ؾبظٔبٖ.

ثب زؾشطؾی سأٔیٗوٙٙسٌبٖ اؾز.

زؾشطؼ ثٛزٖ اَالٖبر یب فطآیٙسٞبی اَالٖبسی فطآٞقس ٜسٛؾٍ ٞط زٚ

َطف.

.x

آٔٛظـ دطؾ ُٙؾبظٔبٖ و ٝزضٌیط ػٕٕآٚضی ؾیبؾزٞب ،فطآیٙسٞب ٚ

.xi

آٔٛظـ دطؾ ُٙؾبظٔبٖ و ٝزض سٗبُٔ ثب دطؾ ُٙسأٔیٗوٙٙسٌبٖ ٞؿشٙس .ایٗ

زؾشٛضإُِٗٞب ٔیثبقٙس.

آٔٛظـ ثبیس ثب سٛػ ٝث ٝلٛا٘یٗ سٗبُٔ  ٚضفشبض ،ثط اؾبؼ ٘ ٔٛسأٔیٗوٙٙسٚ ٜ

ؾُح زؾشطؾی آٖٞب ث ٝؾیؿشٓ  ٚاَالٖبر ؾبظٔبٖ ،ا٘ؼبْ دصیطز.

.xii

ایؼبز قطایُی و ٝزض آٖ ،وٙشطَٞب  ٚاِعأبر أٙیز اَالٖبر ،سحز ٔؿشٙساسی

.xiii

ٔسیطیز ا٘شمبَ اَالٖبر ،أىب٘بر دطزاظـ ٞ ٚط چیع زیٍطی و٘ ٝیبظ ثٝ

ٔٛضز ٔٛافمز  ٚأًبی َطفیٗ لطاضٌطفش ٝثبقٙس.

ػبثؼبیی زاضز؛  ٚحه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝأٙیز اَالٖبر زض َ َٛزٚض ٜا٘شمبَ
حفّ ذٛاٞس قس.



سبیزاطالػبت

ٔسیطیز ٘بٔٙبؾت أٙیز اَالٖبرٔ ،یسٛا٘س اَالٖبر ضا سٛؾٍ سأٔیٗوٙٙسٌبٖ زض ٔٗطو
ذُط لطاض زٞس .وٙشطَٞب ثبیس قٙبؾبیی  ٚزض ٔسیطیز زؾشطؾی سأٔیٗوٙٙسٌبٖ ثٝ

أىب٘بر دطزاظـ اَالٖبر ،اٖٕبَ ق٘ٛس.

Resilience

1

امنیت اطالعات
ثطای ٔظبَ اٌط ٘یبظ ٚیػٜای ثٔ ٝحطٔبٍ٘ی اَالٖبر زاضیسٔ ،یسٛا٘یس اظ سٛافمٙبٖٔ ٝسْ

افكب اؾشفبزٕ٘ ٜبییس.

ؾبظٔبٖ ثبیس آٌب ٜثبقس ؤ ٝؿئِٛیز لطاضزازی یب حمٛلی حفبْز اظ اَالٖبر ،ثط ٖٟسٜ

ؾبظٔبٖ ثبلی ٔیٔب٘س.
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هسئَلیتّبٍدستَرالؼولّب 



کٌتزل

2

ٔؿئِٛیزٞبی ٔسیطیز  ٚزؾشٛضإُِٗٞب ػٟز سًٕیٗ ٚاوٙف ؾطیٕٔ ،إطط ٓٓٙٔ ٚ
ثطای حٛازص أٙیز اَالٖبر ،ثبیس ثطلطاض ٌطزز.



راٌّوبیاجزایی

ضإٙٞبییٞبی ظیط ثبیس ثطای سجییٗ ٔؿئِٛیزٞبی ٔسیطیز  ٚزؾشٛضإُِٗٞب ،ثب سٛػ ٝثٝ

ٔسیطیز حٛازص أٙیز اَالٖبر ،زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز:

اِف) ٔؿئِٛیز ٔسیطیز ثطای سًٕیٗ ایٙى ٝضٚیٞٝبی ظیط اػطا  ٚثٝا٘ساظ ٜوبفی زضٖٚ

ؾبظٔبٖ اثال٘ ٌطزیس ،ٜثبیس اػطا ٌطزز:
.i

ثط٘بٔٝضیعی  ٚآٔبزٜؾبظی زؾشٛضإُِٗ ٚاوٙف ث ٝحٛازص.

.ii

زؾشٛضإِّٗی ػٟز ٘ٓبضر ،قٙبؾبیی ،سؼعیٚٝسحّیُ ٌ ٚعاضـزٞی حٛازص ٚ

.iii

زؾشٛضإِّٗی ػٟز طجز فٗبِیزٞبی ٔطث ٌٛثٔ ٝسیطیز حٛازص.

.v

ضٚـ اضظیبثی  ٚسهٕیٌٓیطی ثطای ضٚیسازٞبی أٙیز اَالٖبر  ٚاضظیبثی

.vi

زؾشٛضإُِٗ ٚاوٙف ثٛٔ ٝاضزی اظ لجیُ سكسیس ،ثبظیبثی وٙشطَقس ٜاظ یه

.iv

ضٚیسازٞبی أٙیز اَالٖبر.

زؾشٛضإُِٗ ثطضؾی ٔساضن لب٘٘ٛی.

٘مبٌ يٗف أٙیشی.

حبزط ٚ ٝثطلطاضی سٕبؼ ثب اقربل یب ؾبظٔبٖٞبی زاذّی  ٚذبضػی.

ة) زؾشٛضإُِٗٞبی اػطاقس ٜثبیس سًٕیٗ زٙٞس:
.i

ازاضٔ ٜؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝحٛازص أٙیز اَالٖبر زض ٖٚؾبظٔبٖ ،ثط ٖٟسٜ

دطؾ ُٙنالحیززاض اؾز.

Information security incident management
Response
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یه ٘مُ ٝسٕبؼ ثطای سكریم ٌ ٚعاضـ حٛازص أٙیشیٔ ،كرمقس ٜثبقس.

.ii

اضائ ٝاَالٖبر سٕبؼ ثب ٔمبٔبرٌ ،طٜٞٚبی شیٙفٕ ذبضػی یب ٌطٞٚی ؤ ٝؿئَٛ

.iii

ضؾیسٌی ثٔ ٝؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝحٛازص أٙیز اَالٖبر اؾز.

ع) ضٚـٞبی ٌعاضـٌیطی ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
.i

.ii

آٔبزٜؾبظی فطْٞبی ٌعاضـ ضٚیساز أٙیز اَالٖبر ثطای دكشیجب٘ی اظ
فٗبِیزٞبی ٌعاضـٌیطی .ایٗ فطْٞب ثب یبزآٚضی سٕبْ فٗبِیزٞبی الظْ زض
ٔٛضز یه ضٚیساز أٙیز اَالٖبر ،ث ٝفطز ٌعاضـٌیط وٕه ٔیوٙس.

زؾشٛضإِّٗی و ٝزض ٔٛضز یه ضٚیساز أٙیز اَالٖبر ثبیس ا٘ؼبْ قٛز.

ثٖٛٙٝأٖظبَ :سٛػ ٝث ٝسٕبْ ػعئیبر اظ لجیُ ٘٘ ٔٛمى یب ٖسْ ضٖبیز٘ ،مم

اسفبق افشبز ،ٜدیبْٞبی ضٚی نفحٕ٘ٝبیف ٌ ٚعاضـ فٛضی ث٘ ٝمُ ٝسٕبؼ ٚ
زضیبفز السأبر ٕٞب ًٙٞقس.ٜ

.iii

اضػبٔ ث ٝیه فطآیٙس ضؾٕی اً٘جبَی ،ػٟز ٘ح ٜٛثطذٛضز ثب وبضٔٙسا٘ی وٝ

.iv

فطآیٙسٞبی ثبظذٛضزٙٔ 5بؾت ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝدؽ اظ ثطذٛضز

ٔطسىت ٘مى أٙیز اَالٖبر قسٜا٘س.

ثب ضٚیساز ٔٛضز٘ٓط  ٚثؿش ٝقسٖ آٖ٘ ،شیؼ ٝث ٝاَالٔ افطاز ٔطث َٝٛضؾب٘سٜ

قس ٜثبقس.

اٞساف ٔسیطیز حٛازص أٙیز اَالٖبر ثبیس ثب ٔسیطیز سٛافك قس ٜثبقٙسٕٞ .چٙیٗ
ثبیس ُٕٔئٗ قس افطازی وٟٖ ٝسٜزاض ٔسیطیز حٛازص أٙیز اَالٖبر ٞؿشٙس ثٝ

زضن زضؾشی اظ اِٛٚیزٞبی ؾبظٔبٖ زض ایٗ ظٔی ،ٝٙزؾز دیساوطزٜا٘س.



سبیزاطالػبت

ضإٙٞبیی زلیك زض ایٗ ظٔیَ ،ٝٙی اؾشب٘ساضز  ISO/IEC 27035اضائٌ ٝطزیس ٜاؾز.



گشارشرٍیذاداهٌیتاطالػبت 


کٌتزل

ضٚیساز أٙیز اَالٖبر ثبیس اظ َطیك وب٘بَٞبی ٔسیطیشی ٔٙبؾت ،زض اؾطٔ ٚلز ٌعاضـ

ق٘ٛس.


راٌّوبیاجزایی

feedback

1

امنیت اطالعات
سٕبْ وبضٔٙساٖ  ٚدیٕب٘ىبضاٖ ثبیس اظ ٔؿئِٛیز ذٛز زضثبضٌ ٜعاضـ ضٚیسازٞبی أٙیز

اَالٖبر ثب ثیكشطیٗ ؾطٖز ٕٔىٗ ،آٌبٞی زاقش ٝثبقٙس .آٖٞب ٕٞچٙیٗ ثبیس اظ ضٚـ

ٌعاضـ  ٚاَالٖبر سٕبؾی وٚ ٝلبیٕ ثبیس ٌعاضـ قٛز ٘یع آٌبٞی زاقش ٝثبقٙس.

ٔٛلٗیزٞبیی و ٝثطای ٌعاضـ أٙیز اَالٖبر ثبیس زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز قبُٔ ٔٛاضز ظیط

اؾز:
.i

.ii

.iii

.iv

.v

.vi

.vii

.viii



وٙشطَ أٙیشی غیط ٔإطط.

٘مى نحزٔ ،حطٔبٍ٘ی  ٚزؾشطؼدصیطی اَالٖبر.
ذُبٞبی ا٘ؿب٘ی.

ٖسْ ضٖبیز ؾیبؾزٞب  ٚزؾشٛضإُِٗٞب.

٘مى سٕٟیسار أٙیز فیعیىی.

سغییطار وٙشطَ ٘كس ٜؾیؿشٓ.

اذشالَ زض ّٖٕىطز ؾرزافعاض یب ٘طْافعاض.

٘مى زؾشطؾی.

سبیزاطالػبت

اذشالَ زض ّٖٕىطز یب ضفشبض غیطٖبزی ؾیؿشٕٓٔ ،ىٗ اؾز ٘كبٖ اظ یه حّٕ ٝأٙیشی یب

٘مى أٙیشی ثبقسِ ،صا ضٚیسازٞبی أٙیشی ٕٞیك ٝثبیس ٌعاضـ ق٘ٛس.



1

گشارشضؼفّبیاهٌیتاطالػبت 



کٌتزل

وبضٔٙساٖ  ٚدیٕب٘ىبضا٘ی و ٝاظ ؾطٚیؽٞب  ٚؾیؿشٓٞبی اَالٖبسی ؾبظٔبٖ اؾشفبزٜ

ٔیوٙٙس ،ثبیس ّٔعْ ث ٝسٛػٌ ٚ ٝعاضـ ٞطٌ٘ ٝ٘ٛمبٌ يٗف أٙیشی ٔكبٞسٜقس ٜیب

ٔكىٛن زض ؾیؿشٓٞب  ٚؾطٚیؽٞب ثبقٙس.


راٌّوبیاجزایی

سٕبْ وبضٔٙساٖ  ٚدیٕب٘ىبضاٖ ْٔٛفا٘س ایٗ ٔؿبئُ ضا ثب ثیكشطیٗ ؾطٖز ٕٔىٗ ،ػٟز
ػٌّٛیطی اظ حٛازص أٙیز اَالٖبر ٌعاضـ زٙٞسٔ .ىب٘یؿٓٞبی ٌعاضـزٞی ثبیس سب

ػبیی و ٝأىبٖ زاضز آؾبٖ ،لبثُاػطا  ٚزض زؾشطؼ ثبقٙس.



سبیزاطالػبت

ثبیس ث ٝوبضوٙبٖ  ٚدیٕب٘ىبضاٖ سٛنی ٝقٛز وٞ ٝیچ سالقی ثطای أشحبٖ يٗف أٙیشی

ٔكىٛن ،ا٘ؼبْ ٘سٙٞس .آظٔبیف يٗفٞبی أٙیشی ٕٔىٗ اؾز ث ٝؾٛءاؾشفبز ٜثبِم ٜٛزض
Reporting information security weaknesses

1
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ؾیؿشٓ سفؿیط قسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٔیسٛا٘س ثبٖض آؾیت ث ٝؾیؿشٓ اَالٖبر یب ؾطٚیؽ

ٌطزز؛  ٚزض٘شیؼ ٝث ٝایؼبز ٔؿئِٛیز لب٘٘ٛی ثطای فطز أشحبٖ وٙٙسٙٔ ٜؼط ذٛاٞس قس.



ٍاکٌصبِحَادثاهٌیتاطالػبت 


کٌتزل



راٌّوبیاجزایی

ث ٝحٛازص أٙیز اَالٖبر ثبیس َجك زؾشٛضإُِٗٞبی ٔؿشٙسٚ ،اوٙف ٘كبٖ زاز ٜقٛز.
ث ٝحٛازص أٙیز اَالٖبر ثبیس سٛؾٍ ٘مُ ٝسٕبؼ  ٚیب ؾبیط افطاز ٔطث َٝٛزض زاذُ یب

ذبضع ؾبظٔبٖ ،دبؾد زاز ٜقٛز.

ٚاوٙف ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
.i

.ii

.iii

ػٕٕآٚضی ٔساضن زض اؾطٔ ٚلز ،دؽ اظ ٚل ٔٛحٛازص.

ا٘ؼبْ سؼعیٚٝسحّیُ لب٘٘ٛی أٙیز اَالٖبر ،زض نٛضر ٘یبظ.
سكسیس ،زض نٛضر ٘یبظ.

.iv

إَیٙبٖ اظ ایٙى ٝسٕبْ فٗبِیزٞبی ٚاوٙكی ثطای سؼعیٚٝسحّیُ ثٗسی ،ثٝزضؾشی

.v

اَالٔ زازٖ حبزط ٝأٙیز اَالٖبر یب ٞطٌ ٝ٘ٛػعئیبر ٔطسجٍ ،ث ٝزیٍط افطاز ٚ

ٌعاضـٌیطی  ٚطجز قسٜا٘س.

ؾبظٔبٖٞبی زاذّی یب ذبضػی و ٝثبیس اظ آٖ اَالٔ زاقش ٝثبقٙس( .ثط اؾبؼ
انُ )Need-to-know

.vi

ثطذٛضز ثب يٗفٞبی أٙیشی وكفقس ٜوّٖ ٝز حبزط ٝثٛز ٚ ٜیب ثٝ

.vii

دؽ اظ ثطذٛضز ٔٛفمیزآٔیع ثب یه حبزط ،ٝثبیس ثَٛٝض ضؾٕی آٖ ضا ثؿشٚ ٝ

قىٌُیطی آٖ وٕه وطز ٜاؾز.
طجز ٕ٘ٛز.

زض نٛضر ِع ْٚػٟز قٙبؾبیی ٔٙجٕ ،ثبیس دؽ اظ حبزط ٝسؼعیٚٝسحّیُ ا٘ؼبْ قٛز.



سبیزاطالػبت

اِٚیٗ ٞسف زض ٚاوٙف ث ٝحٛازص ،اظؾطٌیطی "ؾُح أٙیشی ٘طٔبَ"  ٚؾذؽ قط ٔٚثٝ



ثبظیبثیٞبی الظْ ،اؾز.

امنیت اطالعات
ّبیاهٌیتاطالػبتدرهذیزیتتذاٍمکسبٍکبر 1


:جٌبِ
-17هبدُ13
بزًبهِریشیتذاٍماهٌیتاطالػبت 



کٌتزل

ؾبظٔبٖ ثبیس ٘یبظٞبی ذٛز ضا ػٟز أٙیز اَالٖبر  ٚسسأ ْٚسیطیز أٙیز اَالٖبر زض

قطایٍ ٘بُّٔٛثی ٔظُ ثحطاٖ یب فبػٗ ،ٝسٗییٗ ٕ٘بیس.



راٌّوبیاجزایی

یه ؾبظٔبٖ ثبیس ٔكرم وٙس و ٝسسا ْٚأٙیز اَالٖبر ثٝزؾزآٔسَ ،ٜی فطآیٙس ٔسیطیز

سسا ْٚوؿتٚوبض ثٛز ٚ ٜیب َی فطآیٙس ٔسیطیز ثبظیبثی دؽ اظ فبػٗ .2ٝزض ظٔبٖ

ثط٘بٔٝضیعی ثطای سسا ْٚوؿتٚوبض  ٚثبظیبثی دؽ اظ فبػٗ ،ٝثبیس اِعأبر أٙیز اَالٖبر

ٔكرم ٌطز٘س.

زض نٛضر ٖسْ ثط٘بٔٝضیعی ضؾٕی ػٟز سسا ْٚوؿتٚوبض  ٚثبظیبثی دؽ اظ فبػٗ،ٝ

ٔسیطیز أٙیز اَالٖبر ثبیس فطو وٙس و ٝاِعأبر أٙیشی زض ٔمبیؿ ٝثب قطایٍ ٘طٔبَ،

زض ٕٞبٖ قطایٍ ٘بُّٔٛة ثبلی ذٛاٞس ٔب٘س .ضٚـ زیٍط آٖ اؾز و ٝؾبظٔبٖ ٔیسٛا٘س ثب

سؼعیٚٝسحّیُ سأطیطار وؿتٚوبض ٔطث ٌٛث ٝػٙجٞٝبی أٙیز اَالٖبر ،ثطای سٗییٗ

اِعأبر أٙیز اَالٖبر زض قطایٍ ٘بُّٔٛة الساْ ٕ٘بیس.


سبیزاطالػبت

ثٛٓٙٔٝض وبٞف ظٔبٖ  ٚسالـ ثطای سؼعیٚٝسحّیُ سأطیطار وؿتٚوبض ٔطث ٌٛث ٝأٙیز

اَالٖبر ،سٛنیٔ ٝیقٛز ػٙجٞٝبی أٙیز اَالٖبر زض ٔسیطیز سسا ْٚوؿتٚوبض ٘طٔبَ

یب ٔسیطیز ثبظیبثی دؽ اظ حبزط ،ٝػٕٕآٚضی ٌطزز .ایٗ ثٙٗٔ ٝی آٖ اؾز و ٝاِعأبر

سسا ْٚأٙیز اَالٖبر ،ثٝنطاحز زض ٔسیطیز سسا ْٚوؿتٚوبض یب فطآیٙس ٔسیطیز ثبظیبثی
دؽ اظ فبػٗ ،ٝسسٚیٗ ٌطزیس ٜاؾز.

اَالٖبر ثیكشط زض ٔٛضز ٔسیطیز سسا ْٚوؿتٚوبض ضا ٔیسٛا٘یس زض ISO ،ISO/IEC 27031

 ISO 22301 ،22313ث ٝزؾز آٚضیس.



دستزسپذیزبَدىاهکبًبتپزداسشاطالػبت 



کٌتزل

Information security aspects of business continuity management
disaster recovery

1
2
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ثطای زؾشیبثی ث ٝاِعأبر زؾشطؼدصیطی أىب٘بر دطزاظـ اَالٖبر ،ثبیس افعٍ٘ٚی 5وبفی

اػطا ٌطزز.


راٌّوبیاجزایی

ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبر وؿتٚوبض ثطای زض زؾشطؼ ثٛزٖ ؾیؿشٓٞبی اَالٖبسی ضا

قٙبؾبیی ٕ٘بیس .ػبیی و ٝثب ٕٔٗبضی ؾیؿشٕی ٔٛػٛز أىبٖ سًٕیٗ زؾشطؼدصیطی
ٚػٛز ٘ساضز ،ثبیس ٕٔٗبضی یب ٔإِفٞٝبی افعٍ٘ٚی زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز.

زض نٛضر أىبٖ ،ؾیؿشٓٞبی اَالٖبسی افع 2ٝ٘ٚثبیس ٔٛضز آظٔبیف لطاض ٌیط٘س سب

إَیٙبٖ حبنُ قٛز و ٝػبیٍعیٙی قىؿز 5اظ یه ثرف ث ٝثرف زیٍط ،زض ٘ٓط

ٌطفشٝقس ٚ ٜثٝزضؾشی ٘یع وبض ٔیوٙس.



سبیزاطالػبت

ا٘ؼبْ افعٍ٘ٚی ٔیسٛا٘س ثبٖض افعایف ضیؿهٞبی ٔطث ٌٛث ٝنحز ٔ ٚحطٔبٍ٘ی ،زض

اَالٖبر  ٚؾیؿشٓٞبی اَالٖبسی ٌطزز؛ ِصا ایٗ ٘ىش ٝثبیس ثٍٙٞ ٝبْ َطاحی ٔس٘ٓط لطاض
ٌیطز.



-18هبدُ:14اًطببق 
4

اًطببقبباستبًذاردّبٍسیبستّبیاهٌیتی 



کٌتزل

ٔسیطاٖ ثبیس ثَٛٝض ٔ ٓٓٙزض ٔحسٚزٔ ٜؿئِٛیز ذٛز الساْ ث ٝثطضؾی اُ٘جبق فطآیٙسٞب ٚ

زؾشٛضإُِٗٞبی اَالٖبر ثب ؾیبؾزٞبی أٙیشی ٔٙبؾت ،اؾشب٘ساضز ٞ ٚط ٘یبظٔٙسی
أٙیشی زیٍطٕ٘ ،بیٙس.

1

Redundancy
Redundant
3
Failover
4
Compliance
2

امنیت اطالعات


راٌّوبیاجزایی

ٔسیطاٖ ثبیس ثسا٘ٙس و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیسٛاٖ ثطضؾی ٕ٘ٛز و ٝاِعأبر أٙیز اَالٖبر

سٗطیفقس ٜزض ؾیبؾزٞب ،اؾشب٘ساضزٞب  ٚزیٍط ٔمطضار لبثُاػطا ،ثٝزؾزآٔس ٜثبقس.

ثطای ثطضؾی ٔ ٓٓٙوبضآٔسی ،ثبیس اثعاضٞبی ٌعاضـٌیطی  ٚؾٙؼف ذٛزوبض زض ٘ٓط

ٌطفش ٝقٛز.

اٌط زض٘شیؼ ٝثطضؾیٞب یه ٔٛضز ٖسْ اُ٘جبق دیسا قٛزٔ ،سیطاٖ ثبیس:
قٙبؾبیی ُّٖ ٖسْ اُ٘جبق.

.i

اضظیبثی السأبر ٔٛضز٘یبظ ثطای ضؾیسٖ ث ٝاُ٘جبق.

.ii

دیبزٜؾبظی السأبر انالحی ٔٙبؾت.

.iii

ثطضؾی ّٖٕىطز انالحی ،ثٛٓٙٔٝض ثطضؾی اططثركی آٖ  ٚقٙبؾبیی ٞطٌٝ٘ٛ

.iv

وٕجٛز یب ٘مبٌ يٗف.

٘شبیغ ثطضؾی  ٚالسأبر انالحی ا٘ؼبْقس ٜسٛؾٍ ٔسیطاٖ ،ثبیس طجز ٍٟ٘ ٚساضی
ٌطززٔ .سیطاٖ ثبیس ٘شبیغ ضا ث ٝافطاز ٔطثٌ َٝٛعاضـ ٕ٘بیٙس.



سبیزاطالػبت

٘ٓبضر ّٖٕیبسی ثط اؾشفبز ٜاظ ؾیؿشٓ ،زض ٔبز 12.4 ٜاؾشب٘ساضز  ،ISO/IEC 27002ثطضؾی

قس ٜاؾز.



بزرسیاًطببقفٌی 


کٌتزل

ؾیؿشٓٞبی اَالٖبر ثبیس ثَٛٝض ٔ ٓٓٙثطای سُبثك ثب اؾشب٘ساضزٞب  ٚؾیبؾزٞبی أٙیز
اَالٖبر ؾبظٔبٖ ،ثطضؾی ق٘ٛس.



راٌّوبیاجزایی

اُ٘جبق فٙی ثبیس سطػیحبً ثب وٕه اثعاضٞبی ذٛزوبض ثطضؾی قٛز .ایٗ اثعاضٞب

ٌعاضـٞبی فٙی ضا ػٟز سفؿیط سٛؾٍ یه ٔشرهم فٙی ،سِٛیس ٔیوٙٙس .اِجش ٝضٚـ

زیٍط ،ثطضؾی زؾشی سٛؾٍ یه ٟٔٙسؼ ؾیؿشٓ ثبسؼطث ٝاؾز.

اٌط اظ سؿز ٘فٛش 5یب اضظیبثی آؾیتدصیطی اؾشفبزٔ ٜیقٛز ،ثبیس احشیبٌ وطز و ٝایٗ

فٗبِیزٞب ٔٙؼط ث ٝزض ٔٗطو ذُط لطاض زازٖ أٙیز ؾیؿشٓ ٘كٛز .ایٗ آظٔبیفٞب ثبیس

ثط٘بٔٝضیعیقسٔ ،ٜؿشٙس  ٚلبثُ سىطاض ثبقٙس.

Penetration Test

1
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ٞطٌ ٝ٘ٛثطضؾی اُ٘جبق فٙی ثبیس سٛؾٍ افطاز قبیؿشٔ ٚ ٝؼبظ  ٚیب سحز ٘ٓبضر چٙیٗ

افطازی ا٘ؼبْ دصیطز.


سبیزاطالػبت

ثطضؾی اُ٘جبق فٙی قبُٔ آظٔبیف ؾیؿشٓٞبی ّٖٕیبسی اؾز؛ سب اظ دیبزٜؾبظی زضؾز

وٙشطَٞبی ؾرزافعاض ٘ ٚطْافعاض إَیٙبٖ حبنُ ٌطزز .ایٗ ٘ ٔٛاظ ثطضؾی سُبثك ثٝ

یه ٔشرهم فٙی ذجط٘ ٜیبظ زاضز.

سٛػ ٝزاقش ٝثبقیس و ٝسؿز ٘فٛش  ٚاضظیبثی آؾیتدصیطی ،ػبیٍعیٙی ثطای اضظیبثی

ضیؿه ٘یؿز.

اؾشب٘ساضز  ،ISO/IEC TR 27008ثَٛٝض ذبل ث ٝضإٙٞبیی زضثبض ٜثطضؾی اُ٘جبق فٙی
ٔیدطزاظز.
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مفاهیمرمزنگاری

امنیت اطالعات

مبحث اول

مفاهیم و اصطالحات رمزنگاری

ضٔعٍ٘بضی ) (Cryptographyیىی اظ پبیٞٝبی انّی أٙیت اَالػبت اؾت .ثؿیبضی اظ فطآیٙسٞبی

أٙیتی ثس ٖٚاؾتفبز ٜاظ ضٔعٍ٘بضی لبثُزؾتطؼ ٘رٛاٙٞس ثٛز .ضٔعٍ٘بضی ػال ٜٚثط ایدبز

ٔحطٔبٍ٘یٔ ،یتٛا٘س ذهٛنیبت زیٍطی اظخّٕ ٝأًبی زیدیتبَ ،ػسْ ا٘ىبض  ٚأٙیت پطٚتىُٞبی

ٔٛضزاؾتفبز ٜزض  ITضا ٘یع زض اذتیبض قٕب لطاض زٞس.

ٕٞبَٖٛض و ٝزض ثرف ا َٚوتبة ُٔبِؼ ٝوطزیس ،ضٔعٍ٘بضی یىی اظ ٔؤِفٞٝبی پطإٞیت زض

اؾتب٘ساضز ؾیؿتٓ ٔسیطیت أٙیت اَالػبت اؾت .اؾتب٘ساضز  ISMSفبضؽ اظ ٘بْ ثطزٖ یه اٍِٛضیتٓ
ضٔعٍ٘بضی ذبل ،ثؿیبضی اظ ٔٛاضز أٙیتی ضا ثط ػٟس ٜضٔعٍ٘بضی ٌصاقت ٝاؾت .اِجتٕٞ ٝبَٖٛض وٝ

زض ایٗ ثرف ذٛاٞیس زیس ،اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ثؿیبض ٔتٛٙع ثٛزٞ ٚ ٜطوساْ زاضای ٘مبٌ لٛت ٚ

يؼف ٘یع ٔیثبقٙسِ .صا ثطای اؾتفبز ٜاظ ضٔعٍ٘بضیٔ ،سیط أٙیت اَالػبت ثبیس تٕبٔی خٛا٘ت ٔثُ

٘یبظٞبی ؾبظٔبٖ ٞ ٚعی ٝٙپیبزٜؾبظی ضٔعٍ٘بضی ضا زض ظٔبٖ َطاحی ٔس٘ظط لطاض زٞس.

ضٔعٍ٘بضی زاضای ٔفبٞیٓ  ٚانُالحبت ذبل ذٛز ٔیثبقس و ٝثطای ٚضٚز ث ٝثحث ضٔعٍ٘بضی

زا٘ؿتٗ ایٗ انُالحبت ٔ ٚفبٞیٓ يطٚضی اؾتٔ .ؼب٘ی ثطذی اظ ایٗ انُالحبت قجی ٝثِٚ ٓٞ ٝی

ثب وبضثطزٞبی ٔتفبٚت اؾتِ ،صا تٛنیٔ ٝیو ٓٙحتٕبً ث ٝایٗ ٔفبٞیٓ زلت ٕ٘بییس.

تعزیف رهشًگاری

زض ٌبْ ا َٚثٟتط اؾت ثب چٙس خّٕ ٝذٛة ث ٝتؼطیف ضٔعٍ٘بضی ثپطزاظیٓ.


تعزیف اٍل:
1

ػّٓ یب ُٔبِؼ ٝزضثبض ٜتىٙیهٞبی ٘ٛقتٗ ضاظآِٛز؛ ٔرهٛنبً ؾیؿتٓٞبی وس ٚ
ضٔعٌصاضی ،ضٚـٞب ٛٔ ٚاضزی اظ ایٗ لجیُ.



تعزیف دٍم:



تعزیف سَم:

زؾتٛضاِؼُٕ ،فطآیٙس یب ضٚـ ؾبذت  ٚاؾتفبز ٜاظ ٘ٛقتٗ ضاظآِٛز.

ػّٕی اؾت قبُٔ ضٚـٞبی ضٔعٌصاضی ،ضٔعٌكبیی  ٚایدبز  ٚتجبزَ وّیس.
science

1
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اصطالحات رهشًگاری


هتي سادُ

)(Plain Text

پیبْ انّی و ٝثٝنٛضت ؾبز ٚ ٜلبثُف ٟٓاؾت.

ٔتٗ ؾبز ٜیب  Plain Textزض ٚضٚزی اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی لطاض ٔیٌیطز.



الگَریتن رهشگذاری

)(Encryption Algorithm

اٍِٛضیتٕی و ٝثب ا٘دبْ ػّٕیبت ٔكرهی ثط ضٚی ٔتٗ انّی یب زازٜٞبی ٚضٚزی ،آٖ ضا

اظ حبِت ؾبز ٚ ٜلبثُف ٟٓذبضج ٔیٕ٘بیس.


کلیذ هحزهاًِ )(Secret Key

وّیسی اؾت ٔؿتمُ اظ ٔتٗ انّی  ٚاٍِٛضیتٓ ضٔعٌصاضی وٕٞ ٝطا ٜثب ٔتٗ انّی زض

ٚضٚزی اٍِٛضیتٓ ضٔعٌصاضی لطاض ٔیٌیطز.

ذطٚخی اٍِٛضیتٓ ،ثط اؾبؼ وّیس ضٔع اػٕبَقسٔ ٜیثبقس؛ ثٙبثطایٗ ذطٚخی یه
اٍِٛضیتٓ ٔكرم ثط اؾبؼ وّیسٞبی ضٔع ٔتفبٚتٔ ،رتّف ذٛاٞس ثٛز.



هتي رهششذُ )(Cipher Text

ٔتٙی و ٝث ٝػّت اػٕبَ اٍِٛضیتٓ ضٔعٌصاضی ،اظ حبِت  Plain Textذبضجقس ٚ ٜغیطلبثُ

ف ٟٓاؾت؛ ثٝػجبضتزیٍط یه ٔتٗ لبتیپبتی زضٓٞضیرت!ٝ

ایٗ ٔتٗ ٚاثؿت ٝثٔ ٝتٗ ؾبزٚ ٜضٚزی  ٚوّیس ضٔع ٔٛضزاؾتفبزٔ ٜیثبقس .ثَٛٝضیو ٝاٌط
زض یه اٍِٛضیتٓ ضٔعٌصاضی ثطای یه ٔتٗ ؾبزٚ ٜضٚزی اظ ز ٚوّیس ٔرتّف اؾتفبزٜ

وٙیٓٔ ،تٗٞبی ضٔعقس ٜذطٚخی ثب یىسیٍط تفبٚت ذٛاٙٞس زاقت.

ٔتٗ ضٔعقس ٜیب  ،Cipher Textذطٚخی اٍِٛضیتٓ ضٔعٌصاضی اؾت.



الگَریتن رهشگشایی

)(Decryption Algorithm

اٍِٛضیتٓ ضٔعٌكبیی خٟت تجسیُ ٔتٗ ضٔعقس ٜثٔ ٝتٗ ؾبز ٜاِٚیٛٔ ٝضزاؾتفبز ٜلطاض

ٔیٌیطز .زض ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ ،اٍِٛضیتٓ ضٔعٌكبیی اخطای ٔؼىٛؼ اٍِٛضیتٓ
ضٔعٌصاضی ٔیثبقس .زض ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ ،اٍِٛضیتٓ ضٔعٌكبیی ٔتٗ ضٔعقس ٚ ٜوّیس
ضٔع ضا زضیبفت وطز ٚ ٜثب ا٘دبْ ػّٕیبت ٔؼىٛؼ ضٔعٌصاضی ،زض ذطٚخی ٔتٗ ؾبزٚ ٜ

لبثُف ٟٓاِٚی ٝضا تحٛیُ ٔیزٞس.

زض ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ،ثبظٚ ٓٞظیف ٝاٍِٛضیتٓ ضٔعٌكبیی تجسیُ ٔتٗ ضٔعقس ٜثٔ ٝتٗ

ٚايح اِٚی ٝاؾت؛ ثب ایٗ تفبٚت و ٝاٍِٛضیتٓ ضٔعٌكبیی ِعٔٚبً ٔؼىٛؼ اٍِٛضیتٓ

ضٔعٌصاضی ٘یؿت.


رهشگذاری بلَکی)(Block Cipher

امنیت اطالعات
زض ایٗ حبِت پطزاظـ ٚضٚزی زض یهظٔبٖ ثط ضٚی یه ثّٛن اظ ػٙبنط ا٘دبْ ٔیٌیطز

 ٚثبُِجغ ذطٚخی اٍِٛضیتٓ ٘یع ثٝنٛضت ثّٛوی ذٛاٞس ثٛز.

زضنٛضتیو ٝضٔعٌصاضی ثٝنٛضت ثّٛوی ا٘دبْ قٛز ،ضٔعٌكبیی ٘یع ثبیس ثٝنٛضت

ثّٛوی نٛضت پصیطز.


رهشگذاری جزیاًی

1

)(Stream Cipher

زض ایٗ حبِت پطزاظـ ثط ضٚی ػٙبنط ٚضٚزی ثٝنٛضت ٔسا ٚ ْٚپكت ؾط  ٓٞا٘دبْ

ٔیٌیطز .ثٝػجبضتزیٍط پطزاظـ زض یهظٔبٖ ثط ضٚی یه إِبٖ ٚضٚزی ا٘دبْقسٚ ٜ

ثٝنٛضت یه إِبٖ زض ذطٚخی ظبٞط ٔیٌطزز  ٚایٗ فطآیٙس ثٝنٛضت ٔتٛاِی ثطای

إِبٖٞبی ثؼسی ازأٔ ٝییبثس.


کاًال اهي

)(Secure Channel

زض ثحث ضٔعٍ٘بضی ٔٙظٛض اظ وب٘بَ أٗ ،یه وب٘بَ لبثُإَیٙبٖ اؾت و ٝثتٛاٖ اظ َطیك

آٖ وّیسٞبی ضٔع ضا تجبزَ ٕ٘ٛز ،ثس ٖٚآ٘ىٔ ٝحطٔبٍ٘ی  ٚزضؾتی آٖٞب اظ ثیٗ ثطٚز .اِجتٝ

ایٗ وب٘بَ أٗ ِعٔٚبً یه وب٘بَ اضتجبَی ُٔٙمی ٔ ٚربثطاتی ٘یؿت؛ ثّىٔ ٝیتٛا٘س یه پیه

ٔٛضزإَیٙبٖ یب یه ٚؾیّ ٝاضتجبَی زیٍط ٘یع ثبقس.


کلیذ خصَصی )(Private Key

وّیس ذهٛنی ٘ٛػی وّیس ضٔعٍ٘بضی اؾت و ٝثبیس ثٝنٛضت ٔحطٔب٘٘ ٝعز نبحت وّیس

ٍٟ٘ساضی قٛز؛ تب تًٕیٗ قٛز و ٝتٟٙب نبحت وّیس اؾت و ٝأىبٖ اؾتفبز ٜاظ آٖ ضا

زاضز .ثب تٛخ ٝث ٝقطایٍ ،اظ ایٗ وّیس ٔیتٛاٖ  ٓٞثطای ضٔعٌصاضی  ٓٞ ٚثطای ضٔعٌكبیی

اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .وّیسػٕٔٛی زض ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ وبضثطز زاضز.


کلیذ عوَهی

)(Public Key

وّیس ػٕٔٛی ٘ٛػی وّیس ضٔعٍ٘بضی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س تٛؾٍ ٞطوؿی ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض

ٌیطز .ثٝػجبضتزیٍط ،نبحت وّیسػٕٔٛی ،آٖ ضا زض اذتیبض تٕبْ وؿب٘ی و ٝلهس

ثطلطاضی یه اضتجبٌ أٗ زاض٘س ،لطاض ٔیزٞس .وبضثطز انّی وّیسػٕٔٛی خٟت اؾتفبز ٜزض

ػّٕیبت ضٔعٌصاضی اؾتِٚ ،ی ثؿت ٝث ٝقطایٍ اظ آٖ ٔیتٛاٖ خٟت ضٔعٌكبیی ٘یع

اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .وّیسػٕٔٛی زض ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ وبضثطز زاضز.

زض اٍِٛضیتٓ ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ،ثطای ا٘دبْ ػّٕیبت ضٔعٌصاضی  ٚضٔعٌكبیی ،وّیسٞبی
ػٕٔٛی  ٚذهٛنی ٔىُٕ یىسیٍط ٞؿتٙس؛ ٕٛٞاض ٜثبیس اظ یىی ثطای ضٔعٌصاضی  ٚاظ

زیٍطی ثطای ضٔعٌكبیی اؾتفبزٕٛ٘ ٜز.

1

ثطذی اظ ػّٕبی فٗ اظ ضٔعٌصاضی خطیب٘ی ثب٘بْ ضٔعٌصاضی ٟ٘طی ٘یع یبز ٔیوٙٙس.
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سیزساخت کلیذ عوَهی)(Public Key Infrastructure

ظیطؾبذت وّیسػٕٔٛی و ٝثٝاذتهبض ٘ PKIیع ٘بٔیسٔ ٜیقٛزٔ ،دٕٛػٝای اؾت قبُٔ:

ؾرتافعاض٘ ،طْافعاض ،افطاز ،فطآیٙسٞب ،تىٙیهٞبی ضٔعٍ٘بضی  ٚؾیبؾتٞبیی و ٝثطای
ایدبزٔ ،سیطیت ،اؾتفبز ،ٜشذیطِ ٚ ٜغٌٛ ٛاٞی٘بٔ ٝزیدیتبَ ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س.

زض ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ،ظیطؾبذت وّیس ػٕٔٛی ٚظیف ٝترهیم وّیس ضا ثط ػٟس ٜزاضز.



گَاّی دیجیتال



هزکش صذٍر گَاّی

)(Digital Certification

زض ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٌٖٛ ،اٞیٙبٔ ٝزیدیتبَ ثطای تبئیس وّیس ػٕٔٛی وبضثطز زاضز.
)(Certificate Authority

ٔطوع نسٚض ٌٛاٞی و ٝثٝاذتهبض ٘ CAیع ٌفتٔ ٝیقٛزٟ٘ ،بزی اؾت وٚ ٝظیف ٝنسٚض

ٌٛاٞیٙبٔ ٝزیدیتبَ ضا ثط ػٟس ٜزاضز.

اًَاع رهشًگاری

ضٔعٍ٘بضی ضا ثٝنٛضت وّی ٔیتٛاٖ زض ؾٌ ٝط ٜٚانّی ظیط َجمٝثٙسی ٕ٘ٛز:

-1

رهشًگاری هتقارى )(Symmetric

زضنٛضتیو ٝاضؾبَوٙٙس ٚ ٜزضیبفتوٙٙسٞ ٜط ز ٚاظ یه وّیس ٕٞؿبٖ اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس ،ثٝ

آٖ ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ ٌفتٔ ٝیقٛز.

1

ثطای ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ اظ ٘بْٞبی زیٍطی ٔثُ ضٔعٍ٘بضی ٔتؼبضف  ،وّیس ٔحطٔب٘ ٚ ٝته

وّیس٘ ،2یع اؾتفبزٔ ٜیقٛز.

-2

رهشًگاری ًاهتقارى )(Asymmetric

زضنٛضتیو ٝاضؾبَوٙٙس ٚ ٜزضیبفتوٙٙس ٜاظ وّیسٞبی ٔتفبٚتی اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس ،ث ٝآٖ
ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ٌفتٔ ٝیقٛز.

3

ثطای ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ اظ ٘بْٞبی زیٍطی ٔثُ وّیس ػٕٔٛی  ٚز ٚوّیس ٘ ،یع اؾتفبزٜ

ٔیقٛز.

 -3تَابع درّن ساسی

)(Hash Function

تٛاثغ زض ٓٞؾبظی ،فبضؽ اظ حدٓ زیتبی ٚضٚزیٕٛٞ ،اض ٜیه ذطٚخی ثب َ َٛثبثت اضائٝ

ٔیٕ٘بیٙس .ث ٝذطٚخی ایٗ تٛاثغ اثطاٍ٘كت ٘یع ٔیٌٛیٙس؛ چطاو ٝث ٝاظای ٞط زیتبی
ٚضٚزی یهضقت ٝذطٚخی ٔٙحهطثٝفطز تِٛیس ٔیٕ٘بیٙس.

1

Conventional
Single-key
3
Two-key
2

امنیت اطالعات
اًَاع حوالت بِ سیستن رهشًگاری

ثَٛٝضٔؼٕٞ َٛسف اظ حٕالت ث ٝؾیؿتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ث ٝزؾت آٚضزٖ وّیس ضٔع

ٔٛضزاؾتفبزٔ ٜیثبقس؛ چطاو ٝزض ایٗ نٛضت ٞط ٔتٙی ضا ٔیتٛاٖ ضٔعٌكبیی ٕ٘ٛز.

حٕالت خٟت ث ٝزؾت آٚضزٖ وّیس ضٔعٍ٘بضی ث ٝزٌ ٚط ٜٚانّی ظیط تمؿیٓ ٔیق٘ٛس:


کشف رهش )(Cryptanalysis

حٕالت وكف ضٔع ،حٕالتی ٔجتٙی ثط ٔبٞیت اٍِٛضیتٓ  ٚاحتٕبالً اَالع اظ ٚیػٌیٞبی وّی
ٔتٗ انّیٔ ،یثبقٙس.

زض ایٗ ٘ٛع حٕالت ثب ؾٛءاؾتفبز ٜاظ ٚیػٌیٞبی اٍِٛضیتٓ ،ؾؼی ٔیقٛز و ٝوّیس

ٔٛضزاؾتفبز ٜیب ٔتٗ انّی ضا اؾترطاج ٕ٘بیٙس.


جستجَی فزاگیز )(Brute-force

زض ایٗ حبِتٟٔ ،بخٓ ثط ضٚی لؿٕتی اظ ٔتٗ ضٔعقس ،ٜتٕبْ وّیسٞبی ٔفطٚو ضا أتحبٖ

ٔیٕ٘بیس تب ثتٛا٘س ٔتٗ ضا اظ حبِت ضٔعقس ٜذبضج ٕ٘ٛز ٚ ٜوّیس ضا پیسا وٙس .ثٝػجبضتزیٍط
ٟٔبخٓ تٕبْ حبالت ٕٔىٗ ضا ثطای ضؾیسٖ ث ٝوّیس ضٔع أتحبٖ ٔیوٙس.

زض خؿتدٛی فطاٌیط ،ثَٛٝض ٔتٛؾٍ ثطای ضؾیسٖ ثٛٔ ٝفمیت ،ثبیس ٘یٕی اظ تٕبْ

وّیسٞبی ٕٔىٗ أتحبٖ قٛز.

اًَاع حوالت کشف رهش

حٕالت وكف ضٔع یب ٔ Cryptanalysisیتٛا٘س زض حبِتٞبی ٔرتّفی ضخ زٞس .زض ازأ ٝث ٝشوط

چٙس ٘ٛع اظ آٖٞب ٔیپطزاظیٓ.






Ciphertext Only

زض ایٗ حبِت ٟٔبخٓ يٕٗ زا٘ؿتٗ اٍِٛضیتٓ ضٔعٌصاضی ٔٛضزاؾتفبز ،ٜیه ٔتٗ ضٔعقسٜ

٘یع زض اذتیبض زاضز.
Known Plaintext

ٟٔبخٓ اظ اٍِٛضیتٓ ٔٛضزاؾتفبز ٜآٌبٞی زاضزٕٞ .چٙیٗ یه یب چٙس ٔتٗ ضٔعقس ٜثٕٞ ٝطاٜ
ٔتٗ ؾبزٔ ٜطث َٝٛضا ٘یع زض اذتیبض زاضز.

Chosen Plaintext

ٟٔبخٓ اظ اٍِٛضیتٓ آٌبٞی زاقتٔ ٚ ٝتٗ ضٔعقس ٓٞ ٜزض اذتیبض زاضز .ػال ٜٚثط ایٗ ٔٛاضز

أىبٖ آٖ ضا زاضز ؤ ٝتٗ ؾبز ٜزِرٛا ٜذٛز ضا ث ٝؾیؿتٓ ضٔعٍ٘بضی زازٔ ٚ ٜتٗ ٔتٙبظط



ضٔعقس ٜثط اؾبؼ وّیس ٔحطٔب٘ ٝضا ث ٝزؾت ثیبٚضز.
Chosen Ciphertext
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ٟٔبخٓ اظ اٍِٛضیتٓ آٌبٞی زاقتٔ ٚ ٝتٗ ضٔعقس ٓٞ ٜزض اذتیبض زاضز .ػال ٜٚثط ایٗ ٔٛاضز
ٟٔبخٓ أىبٖ ایٗ ضا زاضز ؤ ٝتٗ ضٔعقسٛٔ ٜضز٘ظط ذٛز ضا ث ٝؾیؿتٓ ضٔعٍ٘بضی زازٜ



ٔ ٚتٗ ؾبزٔ ٜتٙبظط ضا ث ٝزؾت آٚضز.

Chosen Text

ایٗ حبِت تّفیك ز ٚحبِت لجّی اؾت؛ یؼٙی ٟٔبخٓ يٕٗ آٌبٞی اظ اٍِٛضیتٓ  ٚزض اذتیبض

زاقتٗ ٔتٗ ضٔع قس ،ٜأىبٖ آٖ ضا زاضز و ٝاظ ؾیؿتٓ ضٔعٍ٘بضی ثطای ٔتٗ ؾبز ٜیب ٔتٗ

ضٔعقسٛٔ ٜضز٘ظط ذٛزٔ ،تٗ ضٔعقس ٜیب ٔتٗ ؾبزٔ ٜتٙبظط ثط اؾبؼ وّیس ٔحطٔب٘ ٝضا

ث ٝزؾت آٚضز.

اصَل اًتخاب سیستن رهشًگاری

ٞطلسض اٍِٛضیتٓ ضٔعٍ٘بضی لٛی ٞ ٚطا٘ساظ ََٛ ٜوّیس ظیبز ثبقس ،ثبظٕ٘ ٓٞیتٛاٖ اظ قىؿتٝ

٘كسٖ آٖ إَیٙبٖ نسزضنسی زاقت .اظ َطف زیٍط زض ثؼًی ٔٛالغ قبیس انالً ٘یبظی ثٞ ٝعیٝٙ
وطزٖ ثطای اؾتفبز ٜاظ اٍِٛضیتٓٞبی پیكطفت٘ ٝجبقسِ .صا زض ظٔبٖ ا٘تربة اٍِٛضیتٓ ثب تٛخ ٝثٝ

زیتبی ٔٛضز٘ظطتبٖ ؾؼی وٙیس یه یب ٞط ز ٚانُ ٔ ٟٓظیط ضا ٔس٘ظط لطاض زٞیس:
ٞ .1عی ٝٙقىؿتٗ ضٔع ثیف اظ اضظـ اَالػبت ضٔعٌصاضی قس ٜثبقس.

 .2ظٔبٖ الظْ ثطای قىؿتٗ ضٔع ثیف اظ َ َٛػٕط ٔفیس اَالػبت ضٔعقس ٜثبقس.

شزٍط شاًَى

یىی اظ ضاٜٞبی ٔ ٟٓوكف ضٔع ،تحّیُ ٘كب٘ٞٝبی آٔبضی زض ٔتٗ ضٔعقس ٜاؾت .اٌط ثتٛاٖ

ضاٞىبضی اتربش ٕ٘ٛز و٘ ٝكب٘ٞٝبی آٔبضی ضا زض ٔتٗ ضٔعقس ٜاظ ثیٗ ثُطز یب ث ٝحسالُ ضؾب٘س؛

قرم ضٔع یبة وبض ؾرتی ضا ثطای وكف ضٔع پیف ض ٚذٛاٞس زاقت.

آلبی  ،Claude Shannonثطای ضفغ ٍ٘طا٘ی فٛق ،الساْ ثٔ ٝؼطفی ز ٚقطٌ اؾبؾی ؾبذت ثّٛن

ثطای ٞط ؾیؿتٓ ضٔعٍ٘بضیٕٛ٘ ،ز ٜاؾت:


پزاکٌذگی )(Diffusion

ثبیس ؾبذتبض آٔبضی ٔتٗ ؾبز ٜزض ؾطتبؾط ٔتٗ ضٔعقس ٜپطاوٙس ٜقٛز .ایٗ ٚیػٌی

ٚلتی ث ٝزؾت ٔیآیس و ٝتغییط یه وبضاوتط زض ٚضٚزی ،چٙسیٗ وبضاوتط ضا زض ذطٚخی

تحت تأثیط لطاض زٞس.


بِّنریختگی )(Confusion

ثبیس ثیٗ وّیس ٔ ٚتٗ ضٔعقس ٜیه ضاثُ ٝغیطذُی  ٚپیچیس ٜثطلطاض ٌطزز .ایٗ وبض ثبػث

ٔیقٛز و ٝضٔع یبة زض وكف وّیس ضٔع ٘بٔٛفك ثبقس.

امنیت اطالعات
پٌْاىکاری )(steganography

یىی اظ تىٙیهٞبیی ؤ ٝیتٛا٘س خٟت أٙیت ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٌیطز ،تىٙیه پٟٙبٖوبضی اؾت؛

اِجت ٝتٛخ ٝزاقت ٝثبقیس و ٝپٟٙبٖوبضی نطفبً یه تىٙیه اؾت  ٝ٘ ٚیه اٍِٛضیتٓ ضٔعٍ٘بضی .زض

اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ؾؼی ٔیقٛز ٔتٗ اظ حبِت ذٛا٘ب ث ٝیه حبِت ٘بٔف ْٟٛزضآیس تب
زضنٛضتیو ٝث ٝزؾت افطاز غیطٔدبظ ضؾیس ،أىبٖ فٔ ٟٓتٗ ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقس؛ أب زض

پٟٙبٖوبضی ٞسف ٔرفی وطزٖ ٔٛخٛزیت پیبْ اؾت.

ٔثالً یه فطْ پٟٙبٖوبضی و ٝاِجتٚ ٝلتٌیط اؾتٛ٘ ،قتٗ یه ٔتٗ ثٝظبٞط ٔؼِٕٛی اؾت ؤ ٝثالً

ثب زض وٙبض  ٓٞلطاض زازٖ حطف اٞ َٚط وّٕ ،ٝیب اِٚیٗ وّٕٞ ٝط خّٕٔ ،ٝتٗ ٔٛضز٘ظط حبنُ قٛز.

ٕٞچٙیٗ اؾتفبز ٜاظ خٞٛط ٘بٔطئی ،ایدبز ػالٔت ثط ضٚی حطٚف یه ٔتٗ تبیپقسٔ ٜثُ ضٚظ٘بٔ،ٝ

ٔرفی وطزٖ ٔتٗ زض تهٛیط  ٚوبضٞبیی اظ ایٗ لجیُ ٘یع خع ٚتىٙیهٞبی پٟٙبٖوبضی ٔحؿٛة

ٔیقٛز .اِجت ٝأطٚظ ٜثطای پٟٙبٖوبضی اثعاض  ٚضٚـٞبی ظیبزی زض زؾتطؼ ٞؿتٙس؛ یىی اظ

ؾبیتٞبیی و ٝثٝنٛضت آ٘الیٗ ٔتٗ قٕب ضا زض تهٛیط ٔٛضز٘ظطتبٖ پٟٙبٖ ٔیوٙس ،ؾبیت ظیط

اؾت:

http://manytools.org/hacker-tools/steganography-encode-text-into-image/

رهشًگاری ٍ فشزدُساسی

1

فكطز ٜؾبظی ثب فبوتٛض ٌطفتٗ اظ وبضاوتطٞب یب ػجبضات تىطاض قس ،ٜحدٓ ٔتٗ ضا وبٞف ٔیزٞس.

أب زض ضٔعٍ٘بضی ،لهس اٍِٛضیتٓ اظ ثیٗ ثطزٖ ٘كب٘ٞٝبی آٔبضی ٔتٗ اؾتِ .صا زضنٛضتیو ٝلجُ

اظ فكطزٜؾبظی ،الساْ ث ٝضٔعٌصاضی ٔتٗ قٛز ،ثٟطٜٚضی فكطزٜؾبظی ثٝقست وبٞف ٔییبثس؛
چطاو ٝػجبضات تىطاض قسٔ ٜتٗ ثٔ ٝمساض لبثُتٛخٟی وبٞفیبفت ٝاؾت.

ِصا زضنٛضتیو ٝلهس زاضیس اظ ضٔعٍ٘بضی  ٚفكطزٜؾبظی زض وٙبض  ٓٞاؾتفبزٕ٘ ٜبییس ،ثٟتط

اؾت اثتسا ػّٕیبت فكطزٜؾبظی ضا ا٘دبْ زاز ٚ ٜؾپؽ ػّٕیبت ضٔعٍ٘بضی ضا ثط ضٚی ذطٚخی
فكطزٜؾبظی اػٕبَ ٕ٘بییس.

زض فهُ قكٓٔ ،ثبَٞبیی خٟت اؾتفبزٓٞ ٜظٔبٖ اظ ضٔعٍ٘بضی  ٚفكطزٜؾبظی  ٚتطتیت اػٕبَ

آٖٞب ،شوطقس ٜاؾت.

Compression

1
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مبحث دوم

مفاهیم رمزنگاری متقارن

ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ یب ٛ٘ ،Symmetricػی ضٔعٍ٘بضی اؾت و ٝزض آٖ اضؾبَوٙٙس ٚ ٜزضیبفتوٙٙسٜ

اظ وّیس یىؿب٘ی اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس .ایٗ وّیسٞب ثبیس لجالً ثیٗ ٞط زَ ٚطف ث ٝتٛافك ضؾیس ٚ ٜیب ایٙىٝ

اظ َطیك وب٘بَ أٙی ثیٗ َطفیٗ ا٘تمبَ یبثس.

ٕٞبَٖٛض و ٝلجالً ٌفت ٝقس ثطای ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ اظ ٘بْٞبی زیٍطی ٔثُ ضٔعٍ٘بضی ٔتؼبضف،

وّیس ٔحطٔب٘ ٚ ٝته وّیس٘ ،یع اؾتفبزٔ ٜیقٛز.

زض ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ ،زض ٔطحّ ٝا َٚثبیس وّیس ضٔع ثیٗ َطفیٗ اضؾبَوٙٙس ٚ ٜزضیبفتوٙٙس ٜثٝ

اقتطان ٌصاقتٝقس ٜثبقس .ث ٝزِیُ ایٙى ٝضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ فبلس ٔىب٘یؿٕی ثطای تٛافك یب ا٘تمبَ
وّیس ثیٗ َطفیٗ اؾت؛ ِصا تٛافك ثبیس لجُ اظ ضٔعٍ٘بضی ا٘دبْقس ٜثبقس  ٚیب ایٙى ٝوّیس

ٔٛضزاؾتفبز ،ٜثبیس اظ َطیك یه وب٘بَ اضتجبَی أٗ ث ٝزؾت ٌیط٘س ٜثطؾس.

زض ٔطحّ ٝثؼس ،اضؾبَوٙٙسٔ ٜتٗ ؾبزٚ ٜضٚزی ضا ثب تٛخ ٝث ٝاٍِٛضیتٓ ضٔعٍ٘بضی  ٚثط اؾبؼ

وّیس ٔكرمقس ، ٜضٔعٌصاضی وطز٘ ٚ ٜتید ٝذطٚخی و ٝیه ٔتٗ ضٔعقس ٜاؾت ضا اظ َطیك یه
وب٘بَ اضتجبَی ٔؼِٕٛی  ٚاحتٕبالً ٘بأٗ ثطای ٌیط٘س ٜاضؾبَ ٔیٕ٘بیس.

ٌیط٘س ٜو ٝزض ٌبْ ا َٚثط ضٚی وّیس ٔٛضزاؾتفبز ٜثب فطؾتٙس ٜتٛافك وطز ،ٜپؽ اظ زضیبفت ٔتٗ

ضٔعقس ،ٜثب اؾتفبز ٜاظ وّیس  ٚاخطای ٔؼىٛؼ ػّٕیبت ضٔعٌصاضی ،ػّٕیبت ضٔعٌكبیی ضا ا٘دبْ
زاز ٚ ٜزض ذطٚخی ٕٞبٖ ٔتٗ ؾبز ٜاِٚی ٝضا تِٛیس ٔیٕ٘بیس.

زض قىُ ظیط یه ٔسَ ؾبز ٜاظ ػّٕیبت ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ ٕ٘بیف زاز ٜقس ٜاؾت.

P=Plaintext , E=Encryption , C=Ciphertext , D=Decryption , K=Key

امنیت اطالعات

اصَل کلی رهشگذاری

ثطای تجسیُ یه ٔتٗ ؾبز ٜثٔ ٝتٗ ضٔعقس ،ٜز ٚانُ وّی ٚخٛز زاضز و ٝتٕبْ اٍِٛضیتٓٞبی

ضٔعٌصاضی ٔتمبضٖ ثط اؾبؼ یه یب ٞط ز ٚضٚـ ظیط ،ػّٕیبت ذٛز ضا ا٘دبْ ٔیزٙٞس:

.1

جایگشیٌی )(Substitution

زض ایٗ ضٚـ ٞط ػٙهط ٔٛخٛز زض ٔتٗ (ثیت ،حطف  ٚیب ٌطٞٚی اظ ثیت یب حطٚف) ثب

یه ػٙهط زیٍط خبیٍعیٗ ٔیق٘ٛس.

زض ایٗ ضٚـ ثطای ایٙىٔ ٝكرم ثبقس چ ٝػٙبنطی خبیٍعیٗ چ ٝػٙبنط زیٍطی

ٔیق٘ٛس ،ث ٝیه خس َٚحبٚی ػٙبنط ٔتٙبظط ٘یبظ اؾت.

.2

جابجایی )(Transposition

زضضٚـ خبثدبیی ،ػٙبنط ٔٛخٛز زض ٔتٗ زٚثبض ٜچیس ٜقس ٚ ٜیب ثٝػجبضتزیٍط ثب
یىسیٍط خبثدب ٔیق٘ٛس .اِجت ٝایٗ خبثدبیی ث ٝقطَی اؾت وٞ ٝیچ اَالػبتی اظزؾتزازٜ

٘كٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ػّٕیبت ثطٌكتپصیط ٘یع ثبقس.

تقسینبٌذی الگَریتنّای جایگشیٌی

اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی و ٝاظ انُ خبیٍعیٙی ثطای ػّٕیبت ذٛز اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس زض زٚزؾتٝ

وّی ظیط تمؿیٓثٙسی ٔیق٘ٛس:

.i

Monoalphabetic1 Substitution Cipher

زض ایٗ حبِت ٞط حطف اظ حطٚف اِفجب ثب یه حطف زیٍط خبیٍعیٗ ٌطزیس ٚ ٜایٗ

خبیٍعیٙی ٕٛٞاض ٜتىطاض ذٛاٞس قس .ثٝػٛٙأٖثبَ اٌط حطف  mثب حطف  pخبیٍعیٗ

قٛز ،زض تٕبْ خبیٍعیٙیٞبی زیٍط ٕٛٞاض p ٜخبیٍعیٗ ٔ mیقٛز.

زض حبِتٞبی چٙسحطفی ٘یع ،ذطٚخی ٞط ظٚج یىؿبٖ ٕٛٞاض ٜتىطاض ذٛاٞس قسٔ .ثالً اٌط
حطٚف  abثب  ghخبیٍعیٗ قٛز ،پؽ خبیٍعیٗ ٕٛٞ abاض gh ٜذٛاٞس ثٛز.

1

ته اِفجبیی
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.ii

Polyalphabetic1 Substitution Cipher

زض ایٗ حبِت أىبٖ خبثدبیی ٞط حطف ثب چٙس حطف زیٍط ٚخٛز زاضز .ثٝػٛٙأٖثبَ

حطف ٕٔ mىٗ اؾت یهثبض ثب حطف  ٚ pزفؼ ٝثؼس ثب حطف  sخبیٍعیٗ قٛز.

تٕبْ ضٚـٞبی  ،Polyalphabeticزاضای ٚیػٌیٞبی ٔكتطن ظیط ٞؿتٙس:
.i

.ii

ٔدٕٛػٝای اظ لٛا٘یٗ ٔطث ٌٛثٛٔ Monoalphabetic Substitution ٝضزاؾتفبزٜ
لطاضٌطفت ٝقس ٜاؾت.

2

ثطای ا٘دبْ زٌطٌ٘ٛی ثبیس یه وّیس زاضای لٛا٘یٗ ذبل ٔ ٚكرم،

ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.

رهشًگاری کالسیک ٍ هذرى

اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ضا ٔیتٛاٖ اظ خٙجٞٝبی ٔرتّف ٌطٜٚثٙسی ٕ٘ٛز .یىی اظ ایٗ خٙجٞٝب،

والؾیه ٔ ٚسضٖ ثٛزٖ اٍِٛضیتٓٞب اؾت.

اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ ضا ٔیتٛاٖ زض زٌ ٚط ٜٚوالؾیه ٔ ٚسضٖ لطاض زازٌ .طٜٚ

والؾیه قبُٔ اٍِٛضیتٓٞبی ؾٙتی  ٚلسیٕی اؾت ٌ ٚطٔ ٜٚسضٖ قبُٔ اٍِٛضیتٓٞبی پیكطفتٝای

و ٝأطٚظٔ ٜیتٛاٖ اظ آٖٞب اؾتفبز ٜوطز.

اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ٘یع ػٕٔٛبً ثٝػٛٙاٖ ضٔعٍ٘بضی ٔسضٖ قٙبذتٝقس ٚ ٜزض

ٌط ٜٚوالؾیه فبلس ٕ٘بیٙسٞ ٜؿتٙس.

ٞطچٙس ٌط ٜٚوالؾیه قبُٔ اٍِٛضیتٓٞبی ٔتمبضٖ لسیٕی اؾت و ٝأطٚظ ٜزیٍط لبثُاؾتفبزٜ

٘یؿتٙس؛ أب ثطای ف ٟٓثٟتط  ٚیبزٌیطی ان َٛضٔعٍ٘بضی ،ثبیس ث ٝآٖٞب ٘یع پطزاذت ٝقٛزِ .صا زض ایٗ

ٔجحث ثَٛٝض اخٕبِی ث ٝثطضؾی ثؼًی اظ اٍِٛضیتٓٞبی والؾیه ٔیپطزاظیٓ .أب زض فهُ چٟبضْ،

ٔكٟٛضتطیٗ  ٚپطوبضثطزتطیٗ اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ و ٝزض ٌطٔ ٜٚسضٖ لطاض ٔیٌیط٘س

قطح زازٔ ٜیقٛز.

اًَاع رهشًگاری کالسیک

زض ایٗ لؿٕت ثطای زضن ثٟتط ضٔعٍ٘بضی ث ٝثطضؾی چٙس ٕ٘ ٝ٘ٛاظ اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی

ٔتمبضٖ و ٝزض ٌط ٜٚوالؾیه لطاض ٔیٌیط٘س ،ذٛاٞیٓ پطزاذت .ثب تٛخ ٝث ٝلسیٕی ثٛزٖ ضٔعٞبی

والؾیه ،ػّٕیبت آٖٞب ثٝنٛضت زؾتی  ٚیب تٛؾٍ تدٟیعات اثتسایی ا٘دبْ ٔیٌطفت ٝاؾت.
1

چٙس اِفجبیی
Transformation

2

امنیت اطالعات
 .1الگَریتن رهش سشار )(Caesar Cipher

اِٚیٗ  ٚؾبزٜتطیٗ اٍِٛضیتٕی و ٝثط اؾبؼ ضٚـ خبیٍعیٙی اثساع قس ،اٍِٛضیتٓ ؾعاض ثٛز وٝ

تٛؾٍ آلبی غِٚیٛؼ ؾعاض اضائٌ ٝطزیس .زض اٍِٛضیتٓ ؾعاض ٞط حطف اظ حطٚف اِفجب ثب حطفی وٝ

ؾ ٝپّ ٝثبالتط اظ ذٛزـ (زض خس َٚحطٚف اِفجب) اؾت ،خبیٍعیٗ ٔیٌطزز.
ثطای ٔثبَ ث ٝذطٚخی ضٔعقس ٜخّٕ ٝظیط تٛخٕ٘ ٝبییس:1

Plain: meet me after the toga party
Cipher: PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB

ٕٞبَٖٛض ؤ ٝالحظٔ ٝی وٙیسٞ ،ط حطف زض ٔتٗ انّی ثب ؾ ٝحطف ثبالتط اظ ذٛز زض خسَٚ

حطٚف اِفجبی اٍّ٘یؿی خبیٍعیٗ قس ٜاؾت.

اٌط ث ٝحطٚف اِفجب َجك خس َٚظیط ػسز اذتهبل زٞیٓ:
m
12

l
11

k
10

j
9

i
8

h
7

g
6

f
5

e
4

d
3

c
2

b
1

a
0

z
25

y
24

x
23

w
22

v
21

u
20

t
19

s
18

r
17

q
16

p
15

o
14

n
13

 ٚآٍ٘ب ٜاٍِٛضیتٓ آلبی ؾعاض ضا ثٝنٛضت فطٔ َٛثٛٙیؿیٓ:
فطٔ َٛضٔعٌصاضیC = E(k, p) = (p + k) mod 26 :

فطٔ َٛضٔعٌكبییp = D(k, C) = (C - k) mod 26 :

تٛخ ٝزاقت ٝثبقیس وٙٔ ٝظٛض اظ حطف ٛٔ kخٛز زض فطَٔٞٛبی فٛق ،وّیس ضٔعٍ٘بضی اؾت؛ و ٝزض

ایٗ اٍِٛضیتٓ ػسز  3زض ٘ظط ٌطفتٝقس ٜاؾت .ؾپؽ ثطای اِٚیٗ حطف خّٕ ٝفٛق و ٝحطف  mاؾت،
اظ َطیك فطٔ َٛحطف خبیٍعیٗ ضا ٔحبؾجٔ ٝیٕ٘بییٓ:

C = E(3, p) = (12 + 3) mod 26 = 15

ػسز ٔطث ٌٛث ٝحطف  12 ،mاؾت و ٝزض نٛضت لطاض زازٖ زض فطٔ َٛػسز  15حبنُ ٔیقٛز.

ػسز ٘ ٓٞ 15كبٍ٘ط حطف  pاؾت .ثمی ٝوبضاوتطٞب ضا  ٓٞثٕٞ ٝیٗ ضاحتی ٔحبؾج ٚ ٝخبیٍعیٗ

ٔیٕ٘بییٓ.

1

ثٝػٛٙاٖ یه لطاضزاز ،اظ حطٚف وٛچه خٟت ٕ٘بیف ٔتٗؾبز ٚ ٜاظ حطٚف ثعضي خٟت ٔتٗضٔعقس ٜاؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ.
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 .2الگَریتن رهش

Playfair

زض اٍِٛضیتٓ ؾعاض خبیٍعیٙی ثٝنٛضت تهحطفی ا٘دبْ ٔیقسِٚ ،ی زض اٍِٛضیتٓ ٞ Playfairط

ز ٚحطف خبیٍعیٗ ز ٚحطف زیٍط ٔیق٘ٛس .ث ٝزِیُ ایٙى ٝخفتٞبی قجی ٝثٕٛٞ ،ٓٞٝاضٜ

خبیٍعیٗٞبی یىؿبٖ زاض٘س؛ اٍِٛضیتٓ ٘ Playfairیع زض ٌط Monoalphabetic Cipher ٜٚلطاض ٔیٌیطز.

اظ حطٚف اِفجب وبض ٔیوٙس .ث ٝزِیُ ایٙى ٝحطٚف

ایٗ اٍِٛضیتٓ ثط اؾبؼ یه ٔبتطیؽ

اِفجبی اٍّ٘یؿی  26حطف زاضز ،ثبیس یه حطف آٖ ضا حصف  ٚیب ٕٞطا ٜحطف زیٍطی زض یهذب٘ ٝاظ
ٔبتطیؽ لطاض زٞیٓ.

اٍِٛضیتٓ  Playfairاظ وّیس ٔحطٔب٘٘ ٝیع اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بیس .ث ٝایٗ نٛضت و ٝحطٚف وّیس

ٔحطٔب٘ ٝضا زض ذب٘ٞٝبی اثتسایی ٔبتطیؽ لطاض زاز( ٜثس ٖٚحطٚف تىطاضی)  ٚزض ذب٘ٞٝبی ثؼسی،

الساْ ث ٝزضج حطٚف زیٍط (ٟٔٙبی حطٚف ٔٛخٛز زض وّیس) ثط اؾبؼ تطتیت اِفجبٔ ،یٕ٘بیس.

ثطای ٔثبَ اٌط وّیس ضٔع ٔب  monarchyثبقس ،خسٔ َٚبتطیؽ ثٝنٛضت ظیط ذٛاٞس ثٛز:
R
D
K
T
Z

A
B
I/J
S
X

N
Y
G
Q
W

O
H
F
P
V

M
C
E
L
U

پؽ اظ تىٕیُ خس ،َٚثبیس حطٚف ٔتٗ ؾبز ٜضا زٚتبزٚتب خسا ٕ٘ٛز ٞ ٚط خفت حطٚف ضا ثب

تٛخ ٝث ٝلٛا٘یٗ ظیط زض خس َٚلطاض زاز ٚ ٜحطٚف خبیٍعیٗ آٖٞب ضا ث ٝزؾت آٚضز.


اٌط زض ٞط خفت حطف ٔتٗ انّی تىطاض ٚخٛز زاقت ٝثبقس ثبیس ثب یه حطف خساوٙٙسٜ

ٔثُ  xآٖٞب ضا اظ  ٓٞخسا ٕ٘ٛزٔ .ثالً وّٕ Balloon ٝضا اٌط ز ٚحطف ،ز ٚحطف خسا وٙیٓ،
ثٝنٛضت  Ba ll oo nزضٔیآیس و ٝزض ز ٚخفت اظ حطٚف زاضای تىطاض ٞؿتیٓ .حبَ اٌط اظ
حطف خساوٙٙس x ٜاؾتفبزٕ٘ ٜبئیٓ ،خفتٞبی تكىیُزٙٞس ٜث ٝایٗ نٛضت تكىیُ ذٛاٞس

قس.Ba lx lo on :



اٌط یه خفت حطٚف ٔتٗ انّی زض یه ؾُط ٔبتطیؽ لطاض ٌیط٘سٞ ،ط حطف ثب حطف
ؾٕت ضاؾتی ذٛز زض ٕٞبٖ ؾُط ثٝنٛضت ٔسٚض ،خبیٍعیٗ ٔیقٛز .ثطای ٔثبَ اٌط

حطٚف ٔتٗ انّی  arثبقس ،حطٚف خبیٍعیٗ  RMذٛاٞس ثٛز.


اٌط یه خفت حطٚف ٔتٗ انّی زض یه ؾتٔ ٖٛبتطیؽ لطاض ٌیط٘سٞ ،ط حطف ثب حطف

پبئیٙی ذٛز زض ٕٞبٖ ؾت ٖٛثٝنٛضت ٔسٚض ،خبثدب ٔیقٛز .ثطای ٔثبَ اٌط حطٚف ٔتٗ

انّی  muثبقس ،حطٚف خبیٍعیٗ  CMذٛاٞس ثٛز.


زضنٛضتیو ٝخفت حطٚف زض یه ؾُط یب یه ؾت ٖٛلطاض ٍ٘یط٘س ،آٍ٘ب ٜحطفی خبیٍعیٗ
حطف انّی ٔیقٛز و ٝزض ٕٞبٖ ؾُط ِٚی زض ؾت ٖٛحطف زیٍط لطاضٌطفت ٝثبقس.

امنیت اطالعات
ثطای ٔثبَ اٌط حطٚف ٔتٗ انّی  hsثبقس ،حطف خبیٍعیٗ ثطای  ،hحطف  Bاؾت،

چطاو ٝتاللی ؾُط  ٚ hؾت ،s ٖٛحطف ٔ Bیقٛزٕٞ .چٙیٗ ثطای حطف  ،sحطف  Pو ٝزض

ٕٞبٖ ؾُط  ٚزض ؾت ٖٛحطف  hلطاض زاضز ،خبیٍعیٗ ٔیٌطزز.

اٍِٛضیتٓ  Playfairو ٝزض ظٔبٖ ذٛز  ٚزض ثیٗ ٞMonoalphabetic Cipherب پیكطفت ثعضٌی

ٔحؿٛة ٔیٌطزیس ضا ٔیتٛاٖ ثٟتطیٗ اٍِٛضیتٓ قٙبذتٝقس ٜضٔعٍ٘بضی چٙسحطفی ،زا٘ؿت .ث ٝػّت

ایٙى ٝاٍِٛضیتٓ  Playfairثطای ٔستظٔب٘ی َٛال٘ی غیطلبثُ قىؿتٗ ٔب٘س ٜثٛز ،اضتف اٍّ٘یؽ اظ آٖ

ثٝػٛٙاٖ اؾتب٘ساضز ؾیؿتٓٞبیف زض خ ًٙخٟب٘ی ا َٚاؾتفبزٕٛ٘ ٜز .اِجت ٝایٗ اٍِٛضیتٓ ٕٞچٙبٖ زض
خًٙخٟب٘ی ز٘ ْٚیع تٛؾٍ اضتف أطیىب ٔ ٚتفمیٗ ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٌطفت.
 .3الگَریتن رهش ٍیجیٌز )(Vigenère Cipher

اٍِٛضیتٓ ضٔع ٚیدیٙط یىی اظ ؾبزٜتطیٗ  ٚثٟتطیٗ ضٔعٞبیی اؾت و ٝزض ٌطٜٚ

Polyalphabetic

 Substitution Cipherلطاض ٔیٌیطز.

زض ایٗ اٍِٛضیتٓ ٕٞب٘ٙس ضٔع ؾعاض ثٞ ٝطیه اظ حطٚف اِفجب یه ػسز اظ  0تب  25ترهیم زازٜ

 ٚؾپؽ وّیس ٔٛضز٘ظط ضا ا٘تربة ٔیٕ٘بییٓ.

پؽ اظ ٔكرم قسٖ َ َٛوّیس ٔحطٔب٘ ،ٝثبیس حطٚف ٔتٗ ؾبز ٜضا ثط اؾبؼ تؼساز حطٚف

وّیس ،زؾتٝثٙسی ٕ٘بئیٓ .ؾپؽ َجك فطٔ َٛثبیس خبیٍعیٗ ٞط حطف ضا ٔكرم ٕ٘بئیٓ.
ثطای ف ٟٓثٟتط فطٔٚ َٛیدیٙط:

اٌط ز٘جبِ ٝحطٚف ٔتٗ ؾبز ٜضا ثٝنٛضت ظیط زض ٘ظط ثٍیطیٓ:
 ٚز٘جبِ ٝحطٚف وّیس ضا ثٝنٛضت ظیط (ٔؼٕٛالً زض آٖ  m<nاؾت)
 ٚز٘جبِٔ ٝتٗ ضٔع قس ٜثٝنٛضت ظیط ثبقس:
آٍ٘بٔ ٜحبؾجٔ ٝتٗ ضٔعقس ٜثٝنٛضت ظیط ذٛاٞس ثٛز:
])

()
)

)

زض فطٔ َٛفٛق تٛخ ٝزاقت ٝثبقیس و:ٝ

(

(

([

)

)

)

(

(
(

)
)

(=
(

ث ٝػّت وٛچهتط ثٛزٖ َ َٛوّیس اظ َٔ َٛتٗ ؾبز ،ٜثبیس ٔتٗ انّی ثٝا٘ساظ ََٛ ٜوّیس

تمؿیٓثٙسی قٛز؛ ِصا اظ

ٚ

اؾتفبزٌ ٜطزیس ٚ ٜایٗ ض٘ٚس تب تٕبْ قسٖ ٔتٗ انّی ازأٝ

109

110

فصل سوم

مفاهیمرمزنگاری

ذٛاٞس یبفت .ثطای ٔثبَ اٌط وّیس زاضای  4حطف ٔ ٚتٗ ؾبز ٜزاضای  20حطف ثبقسٔ ،تٗ ؾبز ٜثبیس

ث 5 ٝثرف  4حطفی تمؿیٓقس ٚ ٜزض فطٔ َٛفٛق لطاض ٌیطز.

اٌط ثرٛاٞیٓ فطٔ َٛفٛق ضا ؾبزٜؾبظی وٙیٓٔ ،یتٛاٖ ث ٝقىُ ظیط آٖ ضا ٘ٛقت:
)

(

)

ثطای ف ٟٓثٟتط فطَٔٞٛبی فٛق ،ثٔ ٝثبَ ظیط تٛخ ٝفطٔبییس:

زض اثتسا ٔب٘ٙس ؾعاض ث ٝحطٚف اِفجب ػسز ترهیم ٔیزٞیٓ:

(

m
12

l
11

k
10

j
9

i
8

h
7

g
6

f
5

e
4

d
3

c
2

b
1

a
0

z
25

y
24

x
23

w
22

v
21

u
20

t
19

s
18

r
17

q
16

p
15

o
14

n
13

ثؼس الساْ ث ٝتؼییٗ وّیس ٔیٕ٘بییٓ:

ؾپؽ ٔتٗ ٔٛضز٘ظط ضا ٔكرم ٔیوٙیٓ:

Key = mtr
Plaintext = i love you

حبال ثبیس ثب تٛخ ٝث ََٛ ٝوّیسٔ ،تٗ ضا ث ٝثرفٞبی ؾٝحطفی تمؿیٓ  ٚضٔع ٕ٘بئیٓ:
key: mtrmtrmt
plaintext: iloveyou
ciphertext: UEFHXPAN

ثطای ضٔعقسٖ حطٚف ثٝنٛضت ظیط ػُٕ ٔیوٙیٓ:
)
)
)

زض ٔحبؾج، ٝ

)
)
)

)
)

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(

َجك خس َٚحطٚف ،ػسز ٔطث ٌٛث ٝحطف أ َٚتٗ ؾبز ٜو ٝحطف ٔ iیثبقس

ٔؼبزَ  8اؾت ٕٞ ٚچٙیٗ ػسز حطف ا َٚوّیس و ٝحطف  mاؾت ٔؼبزَ ٔ 12یثبقس .زض٘تیدٝ

ذطٚخی فطٔ َٛفٛق ػسز  20ذٛاٞس ثٛز وَ ٝجك خس َٚث ٝحطف  Uاقبض ٜزاضزٕٞ .یٗ ضٚاَ ازأٝ

ٔییبثس تب آذطیٗ حطف ٔتٗ ؾبز ٜثٔ ٝتٗ ضٔعی تجسیُ ٌطزز.

زض ایٗ اٍِٛضیتٓ ٞطچ ََٛ ٝوّیس ثعضيتط  ٚتؼساز حطٚف تىطاضی آٖ وٕتط ثبقسٔ ،تٗ

ضٔعقس ٜثٟتطی ذٛاٞیٓ زاقت.

امنیت اطالعات
 .4الگَریتن رهش ًزدُ راُآّي )(Rail Fence

تٕبْ تىٙیهٞبیی و ٝتبو ٖٛٙقطح زاز ٜقس ،خعء ٌط ٜٚخبیٍعیٙی ثٛز٘سٕٞ .بَٖٛض وٌ ٝفت ٝقس

انُ زیٍطی و ٝضٔعٍ٘بضی ثط اؾبؼ آٖ ا٘دبْ ٔیقٛز انُ خبثدبیی اؾت .اٍِٛضیتٓ ٘طزٜ

ضاٜآ ٗٞاظ انُ خبثدبیی ثطای ضٔعٍ٘بضی اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بیس.

اٍِٛضیتٓ ٘طزٜضاٜآ ٗٞیه اٍِٛضیتٓ ؾبز ٜاؾت ؤ ٝتٗ ؾبز ٜضا زض آٖ ؾت٘ٛی ٘ٛقت ٚ ٝؾُطی

ٔیذٛا٘یٓ .ثطای ٔثبَ خّٕ ،meet me after the toga party ٝضا ضٚی ز٘ ٚطز ٜضاٜآ ٗٞثٝنٛضت ظیط

ٔی٘ٛیؿیٓ:

m e m a t r h t g p r y
e t e f e t e o a a t

ٕٞبَٖٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیوٙیس ،یه حطف ثبال  ٚیه حطف پبئیٗ ٘ٛقتٝقس ٜو ٝاٌط آٖ ضا
ثٝنٛضت ؾُطی ثرٛا٘یٓ ،زضٟ٘بیت ثبػث ثٚ ٝخٛز آٔسٖ خّٕ ٝثسٔ ٖٚؼٙی ظیط ٔیقٛز:
MEMATRHTGPRYETEFETEOAAT
ث ٝزِیُ ؾبزٌی ،ضٚـ فٛق ذیّی ضاحت لبثُ ضٔعیبثی اؾت .أب اٌط ثٝخبی ز٘ ٚطز ٜاظ تؼساز

٘طزٜٞبی ثیكتطی اؾتفبز ٜوٙیٓ ،اٍِٛضیتٓ پیچیسٜتط ذٛاٞس قس.

ثطای پیچیسٜتط وطزٖ ایٗ ضٚـ ،پیبْ ضا زض یه ٔؿتُیُ ثٝنٛضت ؾُط ث ٝؾُط ٔی٘ٛیؿیٓ

ِٚی ثٝنٛضت ؾت ٖٛث ٝؾتٔ ٖٛیذٛا٘یٓ .اِجت ٝتطتیت ذٛا٘سٖ ؾتٖٞٛب ضا ٘یع ثط ػٟس ٜوّیس

ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔیزٞیٓ.

ثطای ف ٟٓثٟتط ُّٔت ثٔ ٝثبَ ظیط تٛخٕ٘ ٝبییس:
Plaintext: attack postponed until two am
Key: 4312567

ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝوّیس ٔب زاضای ٞفت وبضاوتط اؾت ،پؽ ثبیس اثتسا ٔتٗ ؾبز ٜضا زض یه خسٞ َٚفت

ؾت ٖٛثٝنٛضت ؾُط ث ٝؾُط ثٛٙیؿیٓ:
p
e
t
z

k
n
l
y

c
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x

a
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t
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w

زض خس َٚفٛق حطٚف  x,y,zخٟت پط وطزٖ خس َٚثٛز ٚ ٜخعء پیبْ ٔحؿٛة ٕ٘یق٘ٛس.
حبال وّیس ضا ثبالی خس َٚزضج ٔیوٙیٓ:
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Key: 4 3
Plaintext: a t
o s
d u
w o
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ؾپؽ ث ٝتطتیت اػساز وّیس ،حطٚف ضا ثٝنٛضت ؾت٘ٛی ٔیذٛا٘یٕٓٞ .بَٖٛض و ٝاظ اػساز وّیس

ٔكرم اؾت ،ؾت ٖٛؾ ْٛثٝػٛٙاٖ اِٚیٗ ؾت ،ٖٛؾت ٖٛچٟبضْ ثٝػٛٙاٖ زٔٚیٗ ؾتٚ ٖٛ

ٕٞیَٗٛض ازأٔ ٝیزٞیٓ تب زضٟ٘بیت ؾتٞ ٖٛفتٓ ٘یع ثٝػٛٙاٖ آذطیٗ ؾت ٖٛذٛا٘س ٚ ٜثَٛٝض
ٔتٛاِی ٘ٛقتٔ ٝیق٘ٛس؛  ٚزضٟ٘بیت ٔتٗ ضٔعقس ٜظیط حبنُ ٔیٌطزز.

Ciphertext: TTNAAPTMTSUOAODWCOIXKNLYPETZ

قبیس ضٚـ فٛق ٘یع ث٘ ٝظط قٕب ؾبز ٜثبقس؛ و ٝاِجتٞ ٝؿت .ثٕٞ ٝیٗ ذبَط قٕب ٔیتٛا٘یس

ػّٕیبت فٛق ضا چٙس ثبض تىطاض ٕ٘بییسٔ .ثالً ٔتٗ ضٔعقسٔ ٜطحّ ٝا َٚضا ٔدسزاً ثب ٕٞبٖ وّیس
ضٔعوطز ٚ ٜایٗ وبض ضا ثٝزفؼبت زِرٛا ٜا٘دبْ زٞیس .زض ایٗ نٛضت پیچیسٌی ٔتٗ ضٔعقس ٜثبال

ٔیضٚز .اِجتٚ ٝايح اؾت و ٝزض ظٔبٖ ضٔعٌكبیی ٘یع ثبیس ٔطاحُ ضا ثٕٞ ٝبٖ تؼساز ا٘دبْ زٞیس.

کلیذّای

One-Time Pad

یه افؿط اضتف ثٙبْ  ،Joseph Mauborgneثطای افعایف أٙیت وّیسٞبی ٔٛضزاؾتفبز ٜزض

اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ،پیكٟٙبز اؾتفبز ٜاظ وّیسٞبی تهبزفی ضا ُٔطح وطز؛ ثَٛٝضیو ََٛ ٝآٖ
ثطاثط َ َٛپیبْ ثٛز ٚ ٜوّیس فمٍ ثبیس ثطای ضٔعٌصاضی  ٚضٔعٌكبیی ٕٞبٖ پیبْ ٔٛضزاؾتفبزٜ

لطاضٌطفت ٚ ٝؾپؽ زٚض ا٘ساذت ٝقٛزٞ .ط پیبْ خسیس ٘یبظ ث ٝیه وّیس خسیس ثطاثط ثب َ َٛپیبْ زاضز.

اظآ٘دبو ٝوّیسٞبی  One-Time Padثٝنٛضت تهبزفی ایدبزقسٞ ٚ ٜیچ ضاثُ ٝآٔبضی ٘یع ثب

ٔتٗ انّی ٘ساض٘س ،ثبػث ٔیقٛز ٔتٗ ضٔعقس ٜذطٚخی ،حبٚی ٞیچ اَالػبتی اظ ٔتٗ انّی ٘جبقس؛

ِصا قىؿتٗ ایٗ ضٔع ثٝضاحتی أىبٖپصیط ٘یؿت.

زِیُ أٙیت  ،On-Time Padزض تِٛیس  ٚاؾتفبز ٜاظ وّیسٞبی تهبزفی اؾتٚ .لتی خطیبٖ

وبضاوتطٞبی وّیس ثٝنٛضت تهبزفی ثبقس ،ثبُِجغ خطیبٖ وبضاوتطٞبی ٔتٗ ضٔعقس٘ ٜیع تهبزفی
ذٛاٞس ثٛز؛ پؽ ٞیچ ٘كب٘ ٝآٔبضی ٚخٛز ٘رٛاٞس زاقت ؤٟ ٝبخٓ ثتٛا٘س ثط اؾبؼ آٖ الساْ ثٝ

قىؿتٗ ضٔع ٕ٘بیس.

ٞطچٙس و ٝزض تئٛضی On-Time Pad ،أٙیت وبُٔ ضا ثٔ ٝب اضائٔ ٝیزٞس ،أب زض ػُٕ اخطای آٖ

زاضای زٔ ٚكىُ اؾبؾی اؾت:
.i

.ii

ٔكىُ ػّٕی ا ،َٚؾبذت ٔمبزیط ظیبزی وّیسٞبی تهبزفی اؾت .ؾیؿتٓٞبی ثعضي زائٕبً

ثٔ ٝیّیٖٞٛب وّیس تهبزفی ٘یبظ ذٛاٙٞس زاقت؛ و ٝایٗ حدٓ ظیبز وبض ٔیتٛا٘س لبثُتٛخٝ

ثبقس.

ٔكىُ اؾبؾی  ٚحبزتط ایٗ ضٚـ ،تٛظیغ ٔ ٚحبفظت اظ وّیسٞب اؾت .ثطای ٞط پیبٔی وٝ

اضؾبَ ٔی قٛز ثبیس یه وّیس ثطاثط ثب َٕٞ َٛبٖ پیبْ ٘یع زض اذتیبض فطؾتٙسٌ ٚ ٜیط٘سٜ
لطاض ٌیطز.

امنیت اطالعات

مبحث سوم

مفاهیم رمزنگاری نامتقارن

ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ) (Asymmetricیب وّیسػٕٔٛی )ٛ٘ ،(Public Keyػی ضٔعٍ٘بضی اؾت و ٝزض

آٖ ،ضٔعٌصاضی  ٚضٔعٌكبیی ثب ز ٚوّیس ٔتفبٚت ا٘دبْ ٔیپصیطز .ایٗ ز ٚوّیس ثب٘بْٞبی

وّیسذهٛنی ) ٚ (Private Keyوّیسػٕٔٛی ) (Public Keyقٙبذتٔ ٝیق٘ٛس.

یىی اظ ٟٔٓتطیٗ زالیُ پیسایف ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ یب وّیس ػٕٔٛیٔ ،كىُ تجبزَ وّیس زض

اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ ثٛز .ثطذالف ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ و ٝضٔعٌصاضی  ٚضٔعٌكبیی ثب

یه وّیس یىؿبٖ ا٘دبْ ٔیٌطفت؛ زض ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ،ضٔعٌصاضی ثب یه وّیس  ٚضٔعٌكبیی ثب

وّیس زیٍطی ا٘دبْ ٔیپصیطز.

اٍِٛضیتٓٞبی وّیسػٕٔٛی ثٝخبی  ،Substitution ٚ Permutationثط اؾبؼ تٛاثغ ضیبيی ایدبز

قسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ اؾتفبز ٜاظ ز ٚوّیس ٔدعا ثطای ضٔعٌصاضی  ٚضٔعٌكبیی ،ثبػث ٘تبیح ثٟتطی
زضظٔیٔ ٝٙحطٔبٍ٘ی ،احطاظٛٞیت  ٚتجبزَ وّیس ٌطزیس ٜاؾت.

زض ٔمبیؿ ٝضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ یب وّیسػٕٔٛی ثب ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ ،تهٛضات ٘بزضؾتی ٚخٛز

زاضز و ٝثبیس ث ٝآٖٞب پبؾد زاز ٜقٛز .ا َٚآ٘ى ٝتهٛض ػٕٔٛی ثط آٖ اؾت و ٝضٔعٍ٘بضی

وّیسػٕٔٛی اظ ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ أٗتط اؾتِٚ .ی زض انُ ٞیچ زِیّی ٚخٛز ٘ساضز و ٝثتٛاٖ یىی

ضا اظ زیٍطی أٗتط  ٚزض ٔمبثُ حٕالت ٔمبْٚتط زا٘ؿت؛ ثّى ٝلسضت ٞط اٍِٛضیتٓ ضٔعٍ٘بضی ثٝ

َ َٛوّیس ٔ ٚحبؾجبت ا٘دبْقس ٜاؾت.

تهٛض غٍّ ز ْٚایٗ اؾت و ٝثبٚخٛز ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ،ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ ٔٙؿٛخقس ٜیب

ثٝظٚزی ٔٙؿٛخ ذٛاٞس قس .أب ث ٝزِیُ ؾطثبض ٔحبؾجبتی وّیسػٕٔٛیٞ ،یچ احتٕبَ لبثُ پیفثیٙی
ثطای وٙبض ٌصاقتٗ ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ ٚخٛز ٘ساضز.

زض ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ،ضٔعٌصاضی ٔ ٓٞیتٛا٘س تٛؾٍ وّیس ػٕٔٛی ا٘دبْ قٛز  ٓٞ ٚتٛؾٍ

وّیس ذهٛنی .ثطای ٔحطٔبٍ٘ی ،ضٔعٌصاضی ثبیس ثب وّیسػٕٔٛی ٌیط٘س ٚ ٜثطای احطاظ ٛٞیت،
ضٔعٌصاضی ثبیس ثب وّیس ذهٛنی فطؾتٙس ٜا٘دبْ ٌیطز.

زض اٍِٛضیتٓ ضٔع ٘بٔتمبضٖ اظ ٞط ز ٚوّیسذهٛنی  ٚػٕٔٛی ،یىی ثطای ضٔعٌصاضی  ٚزیٍطی

ثطای ضٔعٌكبیی اؾتفبزٔ ٜیقٛز؛ پؽ ثبُِجغ ٞط ز ٚوّیس ذهٛنی  ٚػٕٔٛی ٔیتٛا٘ٙس  ٓٞزض

ضٔعٌصاضی  ٓٞ ٚزض ضٔعٌكبیی ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٌیط٘س .تهٛیط ظیط ٘ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ
وّیسذهٛنی  ٚوّیسػٕٔٛی زض ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ضا ثٝنٛضت ؾبزٕ٘ ٜبیف ٔیزٞس.
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ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ثطای ضٔعٌصاضی  ٚضٔعٌكبیی اظ ز ٚوّیس ٔتفبٚت اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بیس؛

ثٝػجبضتزیٍط أىبٖ ضٔعٌكبیی ثب ٕٞبٖ وّیس ٔٛضزاؾتفبز ٜزض ضٔعٌصاضیٚ ،خٛز ٘ساضز.

زضنٛضتیو ٝضٔعٌصاضی ثب وّیس ػٕٔٛی ٌیط٘س ٜا٘دبْقس ٜثبقس ،ثطای ضٔعٌكبیی حتٕبً ثبیس اظ
وّیس ذهٛنی ٌیط٘س ٜاؾتفبز ٜقٛز؛  ٚاٌط ثطای ضٔعٌصاضی اظ وّیس ذهٛنی فطؾتٙس ٜاؾتفبزٜ

قس ٜثبقس ،فمٍ ثب وّیس ػٕٔٛی فطؾتٙس ٜلبثُ ضٔعٌكبیی ذٛاٞس ثٛز.

وّیس ذهٛنی  ٚوّیسػٕٔٛی ٕٞعٔبٖ ثطای یه قرم ایدبز ٔیٌطزز؛ ثَٛٝضیو ٝایٗ زٚ

وّیس ٔؿتمُ ِٚی ٔطتجٍ ثب یىسیٍط ٔیثبقٙس .وّیس ػٕٔٛی ایدبزقس ٜثٝنٛضت ػٕٔٛی زض اذتیبض

َ ٕٝٞطفٞبی اضتجبٌ لطاض ٔیٌیطز .أب وّیس ذهٛنی فمٍ ثبیس ٘عز نبحت وّیس  ٚثٝنٛضت
وبٔالً ٔحطٔبٍٟ٘٘ ٝساضی ٔ ٚحبفظت ٌطزز.

امنیت اطالعات
ٍیژگیّای الگَریتن رهشًگاری ًاهتقارى

اٍِٛضیتٓ ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ زاضای ٚیػٌیٞبی ظیط اؾت:


حتی زض نٛضت اَالع اظ اٍِٛضیتٓ ضٔعٍ٘بضی  ٚوّیس ضٔعٌصاضی ٔٛضزاؾتفبز ،ٜأىبٖ



ٞطیه اظ ز ٚوّیس ػٕٔٛی  ٚذهٛنی ٔیتٛا٘ٙس ثطای ضٔعٌصاضی  ٚوّیس زیٍط ثطای



زضنٛضتیو ٝپیبْ ثب وّیس ػٕٔٛی ٌیط٘س ٜضٔع قٛز ،فطا ٓٞآٚض٘سٔ ٜحطٔبٍ٘ی  ٚاٌط ثب



ٞط وبضثط ٔیتٛا٘س یه زؾتٝوّیس اظ وّیسٞبی ػٕٔٛی وبضثطاٖ ٔرتّف ضا زض اذتیبض زاقتٝ



اٌط پیبٔی ثب وّیس ػٕٔٛی یه وبضثط (ٔثالً آِیؽ) ضٔع قس ٜثبقس ،ضٔعٌكبیی آٖ فمٍ

ٔحبؾج ٝوّیس ضٔعٌكبیی ٚخٛز ٘ساضز.

ضٔعٌكبیی ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.

وّیس ذهٛنی فطؾتٙس ٜضٔع قٛز ،فطا ٓٞآٚض٘س ٜاحطاظٛٞیت اؾت.

ثبقس؛ چطاو ٝوّیس ػٕٔٛی ثطای ٞط زضذٛاؾتوٙٙسٜای اضؾبَ ٔیقٛز.

ثطای آِیؽ أىبٖپصیط اؾت؛ ث ٝزِیُ ایٙى ٝقرم زیٍطی اظ وّیس ذهٛنی آِیؽ اَالع

٘ساضز  ٚاِجت٘ ٝجبیس زاقت ٝثبقس.


اٌط پیبٔی فمٍ ثب وّیس ذهٛنی فطؾتٙس ٜضٔع قس ٜثبقس ،ضٔعٌكبیی آٖ ثطای ٞط



ٞطظٔب٘ی و ٝوبضثط احؿبؼ ٘یبظ وٙسٔ ،یتٛا٘س ثطای ذٛز یه خفت وّیس ذهٛنی ٚ

وبضثطی و ٝاظ وّیس ػٕٔٛی فطؾتٙس ٜاَالع زاقت ٝثبقس ،أىبٖپصیط ذٛاٞس ثٛز.

ػٕٔٛی خسیس ایدبز ٕ٘بیس .وّیس ذهٛنی ضا ثٝنٛضت أٗ ٘عز ذٛز ٍ٘ٝزاقت ٚ ٝوّیس

ػٕٔٛی ضا ٘یع زض یه ٔحُ ػٕٔٛی ثطای زؾتطؾی زضذٛاؾتوٙٙسٌبٖ لطاض زٞس.


زض ٞط فطآیٙس ضٔعٌصاضی  ٚضٔعٌكبیی ،ثبیس اظ یه خفت وّیس ٔطث ٌٛث ٓٞ ٝاؾتفبزٜ

قٛزٔ .ثالً ٕ٘یتٛاٖ پیبْ ضا ثب وّیس ذهٛنی ثبة ضٔعٌصاضی وطز ِٚی ثب وّیس ػٕٔٛی
آِیؽ ضٔعٌكبیی ٕ٘ٛز!



وّیسٞبی ػٕٔٛی ثَٛٝضٔؼٕ َٛزض یه ٔىبٖ ػٕٔٛی لطاض ٔیٌیط٘س تب ٞط وبضثطی و٘ ٝیبظ



تجبزَ وّیسٞبی ػٕٔٛی ثٝضاحتی ٔیتٛا٘س ثط ضٚی ثؿتط اضتجبَی ٘بأٗ ا٘دبْ پصیطز.

زاقت ٝثبقس ثٝضاحتی ثتٛا٘س ث ٝآٖٞب زؾتطؾی پیسا وٙس.


پیبْٞبی ضٔعقس ٜزض ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ،ثط ضٚی ثؿتط اضتجبَی ػٕٔٛی ٘ ٚبأٗ ا٘تمبَ



ِغ 1ٛوّیس ذهٛنی  ٚػٕٔٛی تٛؾٍ ٔبِه وّیس ،أىبٖپصیط اؾت.

ٔییبثٙس.



زض نٛضت افكب قسٖ وّیس ذهٛنی ،ثبیس ؾطیؼبً ظٚج وّیس ٔطثِ َٝٛغ ٛق٘ٛس.

Revoke

1
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هقایسِ رهشًگاری هتقارى با رهشًگاری ًاهتقارى

خس َٚظیط قبُٔ ٔمبیؿ ٝثیٗ اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ٔتمبضٖ  ٚاٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی

٘بٔتمبضٖ اؾت:

رهشًگاری هتقارى

رهشًگاری ًاهتقارى

 .1ثطای ضٔعٌصاضی  ٚضٔعٌكبیی اظ یه  .1ثطای ضٔعٌصاضی  ٚضٔعٌكبیی اظ یه

ًیاسّای عولیاتی

وّیس  ٚاٍِٛضیتٓ ٔكبث ٝاؾتفبزٔ ٜیقٛز.

اٍِٛضیتٓ ٔكبثِٚ ٝی ز ٚوّیس ٔتفبٚت

ٔٛضزاؾتفبز ٜضا ثب ٓٞث ٝاقتطانٌصاض٘س.

 ٚیه وّیس ثطای ضٔعٌكبیی.

وب٘بَ ا٘تمبَ أٗ اؾت.

وّیسٞب ضا زض اذتیبض زاقت ٝثبقٙس٘( .یبظی

 .2فطؾتٙسٌ ٚ ٜیط٘س ٜثبیس اٍِٛضیتٓ  ٚوّیس اؾتفبزٔ ٜیقٛز؛ یه وّیس ثطای ضٔعٌصاضی
 .3ثطای اقتطانٌصاضی وّیس٘ ،یبظ ث ٝیه  .2فطؾتٙسٌ ٚ ٜیط٘سٞ ٜطوساْ ثبیس یىی اظ
ث ٝیىؿبٖ ثٛزٖ وّیسٞب ٘یؿت)

 .3وّیس ػٕٔٛی ضا ٔیتٛاٖ اظ َطیك وب٘بَ
٘بأٗ ا٘تمبَ زاز.

ًیاسّای اهٌیتی

 .1وّیس ثبیس ثٝنٛضت أٗ ٍٟ٘ساضی قٛز.

 .1فمٍ یىی اظ ز ٚوّیس (وّیس ذهٛنی)

أىبٖپصیط ٘جبقس.

 .2وكف پیبْ ثس ٖٚزاقتٗ ؾبیط اَالػبت

 .2وكف پیبْ ثس ٖٚزاقتٗ ؾبیط اَالػبت ثبیس ثٝنٛضت أٗ ٍٟ٘ساضی قٛز.

 .3زا٘ؿتٗ اٍِٛضیتٓ ثٝػال ٜٚزاقتٗ چٙس أىبٖپصیط ٘جبقس.

ٕ٘ٔ ٝ٘ٛتٗ ضٔعقس٘ ٜجبیس ٔٙدط ث ٝوكف  .3زا٘ؿتٗ اٍِٛضیتٓ ثٝػال ٜٚیىی اظ وّیسٞب

وّیس قٛز.

ثٕٞ ٝطا ٜزاقتٗ چٙس ٕ٘ٔ ٝ٘ٛتٗ ضٔعقس،ٜ

٘جبیس ٔٙدط ث ٝوكف وّیس قٛز.

هحزهاًگی ٍ احزاسَّیت

ٕٞبَٖٛض وٌ ٝفت ٝقس ،زضنٛضتیو ٝفطؾتٙس ،ٜپیبْ ضا ثب وّیس ذهٛنی ذٛز ضٔع ٕ٘بیس،

فطآٞوٙٙس ٜاحطاظ ٛٞیت  ٚزضنٛضتیو ٝپیبْ ضا ثب وّیس ػٕٔٛی ٌیط٘س ٜضٔع ٕ٘بیس ،فطا ٓٞآٚض٘سٜ

ٔحطٔبٍ٘ی اؾت .أب زضنٛضتیو ٝپیبْ نطفبً ثب وّیس ذهٛنی فطؾتٙس ٜضٔع قس ٜثبقسٞ ،ط
وبضثطی و ٝوّیس ػٕٔٛی فطؾتٙس ٜضا زض اذتیبض زاقت ٝثبقس ،لبزض ث ٝضٔعٌكبیی پیبْ ذٛاٞس ثٛز.

امنیت اطالعات
اٌط ثرٛاٞیٓ و ٝاحطاظ ٛٞیت ٔ ٚحطٔبٍ٘ی ضا ٕٞعٔبٖ ثب ٓٞزض اذتیبض زاقت ٝثبقیٓ ،ثبیس

فطؾتٙس ٜپؽ اظ ضٔعٌصاضی پیبْ ثب وّیس ذهٛنی ذٛزٔ ،دسزاً پیبْ ضا ثب وّیس ػٕٔٛی ٌیط٘س٘ ٜیع

ضٔع ٕ٘بیس .زض ایٗ نٛضت ٞیچ وبضثطی غیط اظ ٌیط٘سٛٔ ٜضز٘ظط ٕ٘یتٛا٘س ضٔعٌكبیی ٔطحّ ٝاَٚ
و٘ ٝیبظ ث ٝوّیس ذهٛنی ٌیط٘س ٜزاضز ضا ا٘دبْ زٞس .أب ٌیط٘س ٜپؽاظآ٘ى ٝزض ٔطحّ ٝا َٚپیبْ ضا

ثب وّیس ذهٛنی ذٛز ضٔعٌكبیی ٕ٘ٛز ،زض ٔطحّ ٝز ْٚضٔعٌكبیی ضا ثب وّیس ػٕٔٛی فطؾتٙسٜ

ا٘دبْ ٔیزٞس .ایٗ ػُٕ و ٝزض تهٛیط ظیط ٕ٘بیف زازٜقس ٜاؾت ،ثبػث ٔیٌطزز ٕٞعٔبٖ
ٔحطٔبٍ٘ی  ٚاحطاظ ٛٞیت ضا زض اذتیبض زاقت ٝثبقیٓ.

فطآیٙس احطاظ ٛٞیت زض تهٛیط ثبال ث ٝایٗ نٛضت اؾت و ٝوّیس ذهٛنی ضا ٞیچوؽ خع

ٔبِه وّیس زض اذتیبض ٘ساضز ،اظ َطف زیٍط ٚلتی ضٔعٌصاضی ثب وّیس ذهٛنی ا٘دبْ ٔیقٛز،

ػّٕیبت ضٔعٌكبیی فمٍ ثب وّیس ػٕٔٛی أىبٖپصیط اؾت .پؽ ٚلتی آِیؽ ٔیتٛا٘س ثب وّیس ػٕٔٛی

ثبةٔ ،تٗ ضا ضٔعٌكبیی ٕ٘بیسُٕٔ ،ئٗ ٔیقٛز و ٝفطؾتٙس ٜپیبْ ٕ٘یتٛا٘س وؿی خع ثبة ثبقس.

کاربزدّای سیستن رهشًگاری کلیذعوَهی

ثؿت ٝث ٝوبضثطز ٔٛضز٘ظط ،فطؾتٙسٔ ٜیتٛا٘س اظ وّیس ذهٛنی ذٛز ،وّیس ػٕٔٛی ٌیط٘س ٚ ٜیب

ٞط ز ٚآٖٞب ثطای ضٔعٌصاضی اؾتفبزٕ٘ ٜبیس .اٌط ثرٛاٞیٓ وبضثطزٞبی ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ضا

تمؿیٓثٙسی وٙیٓ ،ؾٌ ٝط ٜٚثٝنٛضت ظیط ذٛاٞیٓ زاقت:


رهشگذاری  /رهشگشایی

اضؾبَوٙٙس ،ٜپیبْ ضا ثب وّیس ػٕٔٛی ٌیط٘س ٜضٔعٌصاضی ٔیٕ٘بیس.


اهضای دیجیتال

1

فطؾتٙس ،ٜپیبْ ضا ثب وّیسذهٛنی ذٛز أًبء ٔیٕ٘بیسٔ .ؼٕٛالً أًبء ثب اػٕبَ

اٍِٛضیتٓ ضٔعٌصاضی ثب وّیسذهٛنی ثط یه ثّٛن وٛچه اظ زیتب ا٘دبْ ٔیپصیطز.

Digital Signature

1

117

118

فصل سوم

مفاهیمرمزنگاری

تجبزَ وّیس



1
2

زَ ٚطف ثبیس وّیس خّؿ ٝضا ثب یىسیٍط تجبزَ ٕ٘بیٙس.

ثؼًی اظ اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ٞط ؾ ٝوبضثطز فٛق ضا ٔیتٛا٘ٙس فطا ٓٞآٚض٘س؛  ٚاِجتٝ

ثؼًی زیٍط فمٍ ٔیتٛا٘ٙس یه یب ز ٚوبضثطز اظ ٔٛاضز شوطقس ٜضا پكتیجب٘ی ٕ٘بیٙس .خس َٚظیط

ٕ٘بیفزٙٞس ٜایٗ ٔٛيٛع اؾت:

رهشگذاری/رهشگشایی

الگَریتن

اهضای دیجیتال

ثّی

RSA

ثّی

ثّی

Elliptic Curve

الشاهات رهشًگاری ًاهتقارى

ثّی

ذیط

ذیط

DSS

ثّی

ثّی

ذیط

Diffie-Hellman

تبادل کلیذ

ثّی

ذیط

ثّی

3

ثطای زاقتٗ یه ؾیؿتٓ ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ ،اِعأبت ظیط ثبیس فطا ٓٞثبقس:

ٔ .1حبؾجبت تِٛیس یه خفت وّیس (وّیس ػٕٔٛی  ٚذهٛنی) ثطای َطف  Bآؾبٖ ثبقس.

 .2ثطای فطؾتٙسٔ ،(A) ٜحبؾجٔ ٝتٗ ضٔعقسٔ ٜتٙبظط ثب وّیس ػٕٔٛی ٌیط٘س ٚ ٜپیبْ )،(M
آؾبٖ ثبقس.

(

)

 .3ثطای زضیبفتوٙٙسٔ (B)ٜحبؾج ٝضٔعٌكبیی)ٔ (Dتٗ ضٔعقس (C)ٜثط اؾبؼ وّیس
ذهٛنی ذٛزـ ،آؾبٖ ثبقس.
])

(

[

(

)

 .4ثطای ٟٔبخٓٔ ،حبؾج ٝوّیسذهٛنی ٌیط٘س ،(PRb) ٜحتی ثب زض اذتیبض زاقتٗ وّیس
ػٕٔٛی ٌیط٘س ،(PUb)ٜأىبٖپصیط ٘جبقس.

.5

ث ٝزؾت آٚضزٖ پیبْ انّی ،حتی ثب زاقتٗ ٔتٗ ضٔعقس ٚ ٜوّیسػٕٔٛی ٌیط٘س ،ٜثطای

.6

اظ ٞط ز ٚوّیس ثتٛاٖ  ٓٞثطای ضٔعٌصاضی  ٓٞ ٚثطای ضٔعٌكبیی اؾتفبزٕٛ٘ ٜز.

ٟٔبخٓ أىبٖپصیط ٘جبقس.
])

(

[

])

(

[
1

Key Exchange
Session Key
3
ٕٞبَٖٛض وٌ ٝفتٓ ،ثطای ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ اظ ػجبضت وّیسػٕٔٛی ٘یع اؾتفبزٔ ٜیقٛز ٗٔ .زض ایٗ وتبة ٘ؿجت ثٝ

2

خّٕ ٝخبضی ،ثٝنٛضت ٔتٙبٚة اظ ٞط ز ٚػجبضت فٛق اؾتفبز ٜوطزٜاْ.

امنیت اطالعات

مبحث چهارم

مفاهیم توابع درهمسازی

تٛاثغ زضٓٞؾبظی یب  ،Hash Functionsتٛاثغ ضیبيی ٞؿتٙس و ٝزض اظای ثّٛنٞبی ٔرتّف

ٚضٚزیٕٛٞ ،اض ٜیه ذطٚخی ثب َ َٛثبثت ضا تِٛیس ٔیٕ٘بیٙس .ثٝػجبضتزیٍط ،تبثغ زضٓٞؾبظی یه

ثّٛن زیتب ثب َٔ َٛتغیط ضا ثٝػٛٙاٖ ٚضٚزی) ( لج َٛوطز ٚ ٜیه ذطٚخی ثب ا٘ساظ ٜثبثت ضا تِٛیس

ٔیٕ٘بیس:

) (

.

ذطٚخی ایٗ تٛاثغ ث ٝاظای ٞط ٚضٚزی ،یىتب ٙٔ ٚحهطثٝفطز اؾت؛ ثَٛٝضیو ٝیه تغییط

وٛچه زض یه ثیت ٚضٚزی ،ذطٚخی تبثغ ضا ثَٛٝضوّی تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ایٗ

ذطٚخیٞب ثٝػٛٙاٖ اثطاٍ٘كت زیتبی ٚضٚزی ٘یع قٙبذتٔ ٝیقٛز.

ثطذالف ضٔعٍ٘بضیٞبی ٔتمبضٖ ٘ ٚبٔتمبضٖ ،و ٓٞ ٝثطای ضٔعٌصاضی  ٓٞ ٚثطای ضٔعٌكبیی

ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س؛ اظ تٛاثغ زضٓٞؾبظی فمٍ ثطای ضٔعٌصاضی اؾتفبزٜقس ٚ ٜأىبٖ
ضٔعٌكبیی ذطٚخی ایٗ تٛاثغ ٕٔىٗ ٘یؿت .وبضثطز انّی تٛاثغ زضٓٞؾبظ ثطای ثطضؾی نحت ٚ

زضؾتی ) (Integrityزاز ٜاؾت .اظ َطیك ٔمساض ٔ Hashیتٛاٖ تكریم زاز و ٝپیبْ زض َٔ َٛؿیط

زچبض تغییط قس ٜاؾت یب ٘ !ٝاِجت ٝایٗ تغییط ٕٔ ٓٞىٗ اؾت تٛؾٍ ٞىط ا٘دبْقس ٜثبقس ٓٞ ٚ

ٕٔىٗ اؾت ث ٝزالیُ َجیؼی ٔثُ ٘ٛیع ذٍ ٔربثطاتی ایدبزقس ٜثبقس .ثٞٝطحبَ ثب ٔمبیؿٝ

Hash

پیبْ زضیبفتی ثب  Hashاػالْقس ٜتٛؾٍ فطؾتٙسٔ ،ٜیتٛاٖ اظ نحت  ٚتٕبٔیت زیتبی زضیبفت قس،ٜ

إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز .اظ تٛاثغ زضٓٞؾبظ ػال ٜٚثط نحت  ٚیىپبضچٍی ،ثطای ٔٛاضزی اظخّٕٝ
أًبی زیدیتبٍَٟ٘ ،ساضی وّٕبت ػجٛض  ٚاحطاظ ٛٞیت ٘یع اؾتفبزٔ ٜیقٛز.

تهٛیط ظیط ػّٕیبت تٛاثغ زضٓٞؾبظی ضا ثٝنٛضت ؾبزٕ٘ ٜبیف ٔیزٞس:
L Bits

L

M

Hash
Function

h
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اصطالحات تَابع درّنساسی

زض تٛاثغ زض ٓٞؾبظی زاضای انُالحبت ذبنی ٞؿتیٓ و ٝزض ازأ ٝقطح زازٔ ٜیق٘ٛس:

.1

Preimage

ثٔ ٝتٗ ؾبز ٜاِٚی ٝو ٝلطاض اؾت تبثغ زضٓٞؾبظی ثط ضٚی آٖ اػٕبَ قٛز

Preimage

1

ٌفتٔ ٝیقٛز؛  ٚزض زیبٌطاْ ٔؼٕٛالً ثب حطف  Mاظ پیبْ یب ٕٞبٖ  Preimageیبز ٔیقٛز.

ثٝػجبضتزیٍط اٌط ػّٕیبت زضٓٞؾبظی ضا َجك فطَٔٛ

ثٙٔٝعِٔ Preimage ٝمساض  Hashقس ٜیب ٕٞبٖ اؾت.

) (

ٕ٘بیف زٞیٓ؛ زض آٖ

ً .2امگذاری خزٍجی تابع درّنساس

ثطای ذطٚخی تبثغ ٘ ،Hashؿجت ثٛٔ ٝضزاؾتفبز ٜاظ ػجبضاتی ٔثُ ،Message Digest

اثطاٍ٘كت ،ذالن ٝپیبْ  ٚچىیس ٜپیبْ اؾتفبزٔ ٜیقٛز؛ و ٝزض زیبٌطاْ آٖ ضا ثب حطف

h

ٕ٘بیف ٔیزٙٞس.

.3

Message Digest

ٔؼٕٛالً ظٔب٘ی ث ٝذطٚخی تبثغ  ،Hashػجبضت  Message Digestاَالق ٔیقٛز و ٝاظ تبثغ
ثطای تهسیك پیبْ اؾتفبز ٜقس ٜثبقس.

.4

تصادم )(Collision

اٌط زاضای ز ٚپیبْ

ٚ

ثبقیٓ ،ثَٛٝضیوٝ

ٞط زٔ ٚمساض یىؿبٖ ثبقس:
ضٚیزاز ٜاؾت.

ِٚ ،ی ذطٚخی تبثغ زضٓٞؾبظ ثطای

 ،زض آٖ نٛضت ٔیٌٛییٓ و ٝتهبزْ یب

Collision

 .5تابع درّنساسی

زض فطَٔٞٛب  ٚزیبٌطاْٞب ،تٛاثغ زضٓٞؾبظی یب ٕٞبٖ  ،Hash Functionsثب حطف ٕ٘ Hبیف

زازٔ ٜیقٛز.

خَاص تَابع درّنساسی

تٛاثغ زض ٓٞؾبظی ثبیس زاضای ز ٚذبنیت انّی ظیط ثبقٙس .زض نٛضت ٘مى ٞط یه اظ ایٗ

ذٛالٔ ،یٌٛییٓ آٖ تبثغ زضٓٞؾبظ قىؿت ٝقس ٜاؾت.
.1

خاصیت یکطزفِ بَدى )(One-Way

اظ َطیك پیبْ  Hashقسٕ٘ ،ٜیتٛاٖ ث ٝپیبْ انّی (ٔتٗؾبز )ٜزؾت پیسا وطز.

ثٝػجبضتزیٍط ٞیچ ضا ٜضٔعٌكبیی ثطای ٔتٗ  Hashقسٚ ٜخٛز ٘ساضز  ٚاِجت٘ ٝجبیس زاقتٝ
ثبقس.

1

ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚیٝ

امنیت اطالعات

Hash
h

.2

M

بذٍى تصادم )(Collision-Free

ذطٚخی Hashقس( ٜچىیس ٜپیبْ) ز ٚپیبْ ٔتفبٚت تٛؾٍ یه تبثغ زضٓٞؾبظ٘ ،جبیس قجیٝ

یىسیٍط ثبقٙس.
M2

L

M1

L

Hash
Function

Hash
Function

h2

h2

h1

h1

کاربزد  Hashدر بزرسی صحت پیام

ٕٞبَٖٛض وٌ ٝفت ٝقس ،وبضثطز انّی تٛاثغ زضٓٞؾبظی ثطای ثطضؾی نحت  ٚتٕبٔیت زیتبی

زضیبفت قس ٜاؾت .ثطای ایٗ ٔٙظٛض فطؾتٙس ٜچىیس ٜپیبْ ضا ثطای ٌیط٘س ٜاضؾبَ ٔیٕ٘بیسٌ ،یط٘سٜ
٘یع اظ پیبْ زضیبفت قسٌ Hash ٜطفت ٚ ٝآٖ ضا ثب ٔمساض  Hashاػالْقس ٜاظ َطف فطؾتٙسٔ ٜمبیؿٝ

ٔیٕ٘بیس .زضنٛضتیؤ ٝمبزیط  Hashثب ٓٞیىؿبٖ ثبقٙس ،زضیبفتوٙٙس ٜإَیٙبٖ ٔییبثس و ٝزیتبی
زضیبفت قس ٜثسٞ ٖٚیچ تغییط  ٚیب ٘مهی تجبزَ ٌطزیس ٜاؾت.
وبضثطز  Hashزض ثطضؾی نحت زیتب ،ث ٝقىُ ؾبزٜ

زض تهٛیط ظیط ٕ٘بیف زازٜقس ٜاؾت:

فطؾتٙس ٜاظ پیبْ ٔٛضز٘ظط ٌ Hashطفت ٚ ❶ٝآٖ ضا ثٔ ٝتٗ انّی پیبْ اِهبق

ؾپؽ پیبْ ضا ثٕٞ ٝطا ٜچىیس ٜآٖ

(اثطاٍ٘كت) ثطای ٌیط٘س ٜاضؾبَ ٔیوٙس❸.

ٔیٕ٘بیس❷.
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ٌیط٘س ٜپؽ اظ زضیبفت پیبْ  ٚاثطاٍ٘كت ،ثبیس الساْ ث ٝثطضؾی آٖ ٕ٘بیسٕٞ .بَٖٛض وٌ ٝفت ٝقس،

ٕ٘یتٛاٖ اظ ٔمساض  Hashثٔ ٝتٗ انّی پیبْ ضؾیس؛ ِصا ٌیط٘س ٜثبیس ٔدسزاً اظ پیبٌْ Hash ،طفتٚ❹ٝ
ؾپؽ ذطٚخی تبثغ زضٓٞؾبظی ضا ثب ٔمساض  Hashاضؾبَقس ٜاظ َطف فطؾتٙسٔ ٜمبیؿٝ

ٕ٘بیس❺.

زضنٛضتیو ٝایٗ زٔ ٚمساض ثب یىسیٍط ٔؿبٚی ثبقٙسٌ ،یط٘سٔ ٜیتٛا٘س اظ نحت  ٚتٕبٔیت پیبْ

زضیبفتی إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس.

کاربزد تَابع درّنساسی

تٛاثغ زضٓٞؾبظ ثَٛٝض ٔؿتمُ زض نحت  ٚتٕبٔیت زاز ٜوبضثطز زاض٘س .أب ایٗ تٛاثغ ثٕٞ ٝطاٜ

اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی زیٍط ٘یع زاضای وبضثطزٞبی ذبنی زیٍطی ٔیثبقٙس.
.1

صحت ٍ تواهیت )(Integrity

ٕٞبَٖٛض و ٝتكطیح قس ،اظ تٛاثغ زضٓٞؾبظی ٔیتٛاٖ ثطای تِٛیس اثطاٍ٘كت اؾتفبزٜ
وطز  ٚاظ اثطاٍ٘كت ٘یع ٔیتٛاٖ ثطای ثطضؾی نحت  ٚتٕبٔیت زیتبی زضیبفت قس،ٜ

ثٟط ٜثطز .زض ٔثبِی و ٝثطای نحت آٚضز ٜقس ،ٜپیبْ  ٚاثطاٍ٘كت اظ َطیك وب٘بَ ٘بأٗ
ثطای ٌیط٘س ٜاضؾبَقس ٜاؾت .قبیس ثطای قٕب ؾؤاَ پیفآٔس ٜثبقس و ٝفطز ٞىط

ٔیتٛا٘س پیبْ ٔ ٚمساض  Hashضا ثٝضاحتی ثب پیبْ ٛٔ Hash ٚضز٘ظط ذٛز خبثٝخب ٕ٘بیس.
اِجت ٝایٗ ایطاز ثَ ٝطح فٛق ٚاضز اؾت؛ أب وبضثطز آٖ َطح ٘یع ٔتفبٚت اؾت .اٌط زیتبی

اضؾبِی ٔب قبُٔ اَالػبت ٕٟٔی ٘جبقس  ٚتٟٙب تطؼ ٔب ٘ٛیع  ٚاقىبالت ذٌُٛ

ٔربثطاتی اؾتٔ ،یتٛا٘یٓ ثٝضاحتی اظ ٕٞبٖ َطح اؾتفبزٕ٘ ٜبییٓ .اِجت ٝثطذی اظ ٚة

ؾبیتٞب ٘یع ٔمساض  Hashفبیُٞبی لبثُ زاّ٘ٛز ضا زض وٙبض آٖٞب ثط ضٚی ؾبیت لطاض

زازٜا٘سٔ .ثالً ٚلتیؤ ٝیذٛاٞیس یه  IOSاظ ٚةؾبیت ؾیؿى ٛزاّ٘ٛز ٕ٘بییس ،زض وٙبض
فبیُ ٔمساض  Hashآٖ ٘یع لطاض زازٜقس ٜاؾت .قٕب ٔیتٛا٘یس پؽ اظ زاّ٘ٛز  IOSاظ آٖ

ٌ Hashطفت ٚ ٝثب ٔمساض شوطقس ٜزض ؾبیت ٔمبیؿٕ٘ ٝبییس .أب اٌط پیبْ حبٚی اَالػبت
ٕٟٔی اؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت تٛؾٍ ٞىط زض ثیٗ ضا ٜتغییط یبثسٔ ،یتٛاٖ اظ اٍِٛضیتٓٞبی

ضٔعٍ٘بضی زیٍط ٘یع ثطای ٔحطٔبٍ٘ی اؾتفبز ٜوطز .اؾتفبز ٜاظ اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی

زض وٙبض تٛاثغ زضٓٞؾبظی (تهسیك پیبْ) زض فهُ قكٓ تكطیح قس ٜاؾت.
ً .2گْذاری کلوات عبَر

ثطای ٍٟ٘ساضی وّٕبت ػجٛض ،اظ تٛاثغ زضٓٞؾبظی اؾتفبزٔ ٜیقٛز .زض تٕبْ تدٟیعات ٚ

ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی و٘ ٝیبظ ث ٝاحطاظ ٛٞیت زاض٘س٘ ،بْٞبی وبضثطی  ٚوّٕبت ػجٛض زض

لبِت یه فبیُ ٍٟ٘ساضی ٔیق٘ٛس .حبَ تهٛض وٙیس ؤٟ ٝبخٓ ثتٛا٘س اظ َطیمی ث ٝایٗ

فبیُ زؾتطؾی پیسا وٙس؛ ُٕٔئٙبً ٔیتٛا٘یس فدبیغ ثؼسی ضا ٔتهٛض قٛیس .أب اٌط وّٕبت

امنیت اطالعات
ػجٛض ثٝنٛضت Hashقس ٜزض زاذُ آٖ فبیُ ٍٟ٘ساضی قس ٜثبقٙس ،حتی زض نٛضت

زؾتطؾی ٟٔبخٓ ث ٝفبیُ ،أىبٖ افكبی آٖٞب ٚخٛز ٘ساقت ٚ ٝیب حسالُ ثطای ٔستظٔبٖ

لبثُتٛخٟی ث ٝتؼٛیك ذٛاٞس افتبز.

اِجت ٝالظْ ث ٝشوط اؾت وَ ٝجك ثٟتطیٗ قی ،ٜٛحتی ٔسیط ؾیؿتٓ ٘ ٓٞجبیس اظ وّٕبت ػجٛض

ؾبیط وبضثطاٖ اَالع زاقت ٝثبقس؛ چطاو ٝاتفبلبت ضٚیزاز ٜزض ؾیؿتٓ ثط اؾبؼ ٘بْ

وبضثط ٚالؼٍ٘ٝبضی قس ٚ ٜثبُِجغ وبضثط ٔٛضز٘ظط ثبیس پبؾرٍٛی ػُٕ ا٘دبْقس ٜثبقس.
.3

تصذیق پیام )(Message Authentication

ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٗو ٝپیبْ زض ٔؿیط تجبزَ زچبض ٞیچٌ ٝ٘ٛتغییطی ٘كس ٜاؾت،

ٔیتٛاٖ اظ اثطاٍ٘كت زض وٙبض ؾبیط اٍِٛضیتٓٞبی ضٔعٍ٘بضی ثٟط ٜثطز.
احطاظٛٞیت پیبْ ثٝنٛضت وبُٔ زض فهُ قكٓ ثطضؾیقس ٜاؾت.

.4

اهضای دیجیتال )(Digital Signature

یىی اظ وبضثطزٞبی ٔ ٟٓتٛاثغ زضٓٞؾبظی ،اؾتفبز ٜثطای أًبی زیدیتبَ اؾت.

زضنٛضتیو ٝاظ تٛاثغ زضٓٞؾبظی زض وٙبض ضٔعٍ٘بضی ٘بٔتمبضٖ اؾتفبزٕ٘ ٜبییٓ ،لبزض ثٝ

ثٟطٜثطزاضی اظ أًبی زیدیتبَ ذٛاٞیٓ ثٛز.

أًبی زیدیتبَ زض فهُ قكٓ ثطضؾیقس ٜاؾت.
 .5کاربزد در ًزمافشارّای اهٌیتی

٘طْافعاضٞبی أٙیتی ٔثُ آ٘تیٚیطٚؼ ،ثطای ٔمبثّ ٝثب ٚیطٚؼٞبی قٙبذتٝقس ٜزاضای
یه زیتبثیؽ ثب٘بْ ٞ Virus Signatureؿتٙس .آ٘تیٚیطٚؼ ثب ٔمبیؿ ٝاثطاٍ٘كت فبیُٞبی
ٔٛخٛز ثط ضٚی ؾیؿتٓ ثب اثطاٍ٘كتٞبی ٔٛخٛز زض زیتبثیؽ ذٛز ،لبزض ث ٝقٙبؾبیی

ٚیطٚؼٞب  ٚوسٞبی ٔرطة اؾت 1.زض ٘طْافعاضٞب  ٚتدٟیعات ٘ 2IDS/IPSیع ٕٞب٘ٙس

آ٘تیٚیطٚؼ ،اظ اثطاٍ٘كت فبیُٞب ثٟطٜثطزاضی ٔیقٛز.

یىی زیٍط اظ ضٚـٞبی ثٟطٜثطزاضی اظ تٛاثغ زضٓٞؾبظی تٛؾٍ آ٘تیٚیطٚؼٞب،

خٕغآٚضی یه زیتبثیؽ اظ اثطاٍ٘كت ٔطث ٌٛث ٝفبیُٞبی ٔٛٔ ٟٓخٛز ثط ضٚی ؾیؿتٓ

اؾت .زض ایٗ نٛضت اٌط یه ٘طْافعاض ٔرطة الساْ ث ٝتغییط ایٗ فبیُٞب ٕ٘بیس ،اثطاٍ٘كت

ٔطث ٌٛث ٝفبیُ تغییط وطز ٚ ٜآ٘تیٚیطٚؼ ٔیتٛا٘س تكریم زٞس و ٝحّٕٝای ثط ضٚی

ؾیؿتٓ نٛضت پصیطفت ٝاؾت.

1

آ٘تیٚیطٚؼ فمٍ ثطای پیسا وطزٖ ٚیطٚؼٞبیی و ٝلجالً قٙبذتٝقسٜا٘س  ٚاثطاٍ٘كت آٖٞب زض زیتبثیؽ ٔٛخٛز اؾت ،اظ

ایٗ ٔىب٘یؿٓ اؾتفبزٔ ٜیوٙس .أب ثطای قٙبؾبیی ٚیطٚؼٞب  ٚحٕالت خسیس زاضای ٔىب٘یؿٓٞبی زیٍطی اظخّٕٛٞ ٝـ

ٔهٛٙػی اؾت.

Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System

2
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اهٌیت تَابع درّنساسی

ٕٞبَٖٛض وٌ ٝفت ٝقس ،یىی اظ ٔٛاضز اؾتفبز ٜاظ تٛاثغ زضٓٞؾبظیٍٟ٘ ،ساضی وّٕبت ػجٛض  ٚزض

ثطذی ٔٛالغ تجبزَ وّٕٝػجٛض اؾت .زض ایٗ نٛضت اٌط ٟٔبخٓ ثتٛا٘س ث ٝفبیُ حبٚی وّٕبت ػجٛض

زؾتطؾی پیسا وٙس  ٚیب وّٕ ٝػجٛض  Hashقس ٜضا زض ٍٙٞبْ تجبزَ ث ٝزؾت آٚضز ،ثطای قىؿتٗ آٖ

 ٚوكف وّٕٝػجٛض الساْ ذٛاٞس وطز.

اظآ٘دبو٘ ٝجبیس ٞیچ اٍِٛضیتٓ  ٚضاٞی ثطای تجسیُ چىیس ٜثٔ ٝتٗ انّی ٚخٛز زاقت ٝثبقسِ ،صا

تٟٙب حّٕٝای ؤ ٝیتٛا٘س ایٗ ٘ٛع وبضثطزٞبی تٛاثغ زضٓٞؾبظی ضا تٟسیس ٕ٘بیس ،حٕالت خؿتدٛی
فطاٌیط یب  Brute Forceاؾت.

زض ایٗ ٘ٛع حّٕٞ ،ٝىط تٕبٔی ػجبضات ٕٔىٗ ضا ایدبز وطز ٚ ٜاظ آٖٞب ٔ Hashیٌیطز ،ؾپؽ

ٔمساض ثٝزؾتآٔس ٜضا ثب  Hashزضیبفتی ٔمبیؿٔ ٝیٕ٘بیسٞ .ىط ثبیس ایٗ وبض ضا تب پیسا وطزٖ ٔمساض
ٔ Hashكبث ٝثب  Hashزضیبفتی ا٘دبْ زٞس.

یىی زیٍط اظ ذُطات پیف ضٚی تٛاثغ زضٓٞؾبظی ایٗ اؾت وٞ ٝىط ثتٛا٘س پیبٔی ضا خبیٍعیٗ

پیبْ انّی ٕ٘بیس؛ ثَٛٝضیو ٝچىیس ٜآٖ ثب چىیس ٜپیبْ انّی ثطاثط ثبقس .زض ایٗ نٛضت ٌفتٝ

ٔیقٛز و ٝاٍِٛضیتٓ ٔٛضز٘ظط قىؿت ٝقس ٜاؾت.

ثطای ٔمبثّ ٝثب تٟسیسات فٛق ،ثٟتط اؾت و ٝتٛاثغ زضٓٞؾبظی زاضای ذطٚخیٞبی ثعضٌی

ثبقٙسٞ .ط چ ََٛ ٝذطٚخی تبثغ زضٓٞؾبظ ثعضيتط ثبقس ،آٖ تبثغ زض ثطاثط تٟسیسات ٌفتٝقسٜ

ٔمبْٚتط ذٛاٞس ثٛز.

ثٝػٛٙأٖثبَ اٍِٛضیتٓ  MD5زاضای ذطٚخی  121ثیت ،اٍِٛضیتٓ  SHA-1زاضای ذطٚخی 160

ثیت  ٚاٍِٛضیتٓ  SHA-512زاضای ذطٚخی  512ثیت اؾت .یبزآٚضی ٔیو ٓٙو ٝذطٚخی تٛاثغ

زضٓٞؾبظ ٕٛٞاض ٜیىؿبٖ اؾت؛ ٔثالً اٍِٛضیتٓ  MD5چٚ ٝضٚزی  10ثیتی زضیبفت ٕ٘بیس  ٚچٝ
ٚضٚزی  100ثیتیٕٛٞ ،اض ٜذطٚخی  121ثیتی اضائ ٝذٛاٞس زاز.

اِجت ٝتٛاثغ زضٓٞؾبظی ٘یع ٕٞب٘ٙس ٞط اٍِٛضیتٓ ضٔعٍ٘بضی زیٍط ٔٛضز تدعیٚٝتحّیُ ٞىطٞب

لطاض ٔیٌیط٘س تب ٘مبٌ يؼف آٖ ضا اؾترطاج وطز ٚ ٜیب اظ ٚیػٌیٞبی آٖ ؾٛءاؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس.

امنیت اطالعات
هقایسِ تَابع درّنساسی

تٛاثغ زضٓٞؾبظی زاضای اٍِٛضیتٓٞبی ٔتؼسزی اؾت و ٝثطذی اظ آٖٞب ٔٙؿٛخقس ،ٜثطذی

انالً ثٝنٛضت اؾتب٘ساضز ٔؼطفی ٘كس ٚ ٜثطذی زیٍط ٓٞاو٘ ٖٛٙیع زض حبَ اؾتفبزٞ ٜؿتٙس.
خٟت آقٙبیی ثب ٔكٟٛضتطیٗ ایٗ اٍِٛضیتٓٞب ،خس َٚظیط ضا ٔالحظ ٝفطٔبییس.
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امنیت اطالعات

مبحث اول

الگوریتم DES

اٍِٛسیتٓ ) ،Data Encryption Standard(DESیه اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی ٔتمبسٖ اػت  ٚدس ٌشٜٚ

سٔضٍ٘بسی ٔذسٖ لشاس ٔیٌیشد .اٍِٛسیتٓ  DESػّٕیبت سٔضٍ٘بسی خٛد سا ثٝكٛست ثّٛوی  ٚثش

اػبع وّیذ ٔحشٔب٘ ٝا٘جبْ ٔیدٞذ.

اٍِٛسیتٓ  DESدس دٔ 1970 ٝٞیالدی دس أشیىب ٔغشح ؿذ  ٚتب ػبَ  1999ثٝػٛٙاٖ اػتب٘ذاسد

ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٔیٌشفت .دس ػبَ  1999اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی  DESؿىؼت ٝؿذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ
جبی خٛد سا ث ٝیه اٍِٛسیتٓ لذستٕٙذتش ٚاٌزاس ٕ٘ٛد.

ٞشچٙذ و ٝأشٚص ٜاص ایٗ اٍِٛسیتٓ وٕتش اػتفبدٔ ٜیؿٛدِٚ ،ی ث ٝدِیُ ایٙى ٝفشآیٙذ ػّٕىشد ایٗ

اٍِٛسیتٓ ٔجٙبیی ثشای ثؼضی اػتب٘ذاسدٞبی سٔضٍ٘بسی دیٍش اػتِ ،زا دس ایٗ ٔجحث ث ٝؿشح آٖ
ٔیپشداصیٓ.

اٍِٛسیتٓ ٘ DESبْ اػتب٘ذاسد ثشای اٍِٛسیتٓ  Luciferاػت و ٝثشٔجٙبی اٍِٛسیتٓ فبیؼتُ تٛػؼٝ

دادٜؿذ ٜاػت .ای ٗ اٍِٛسیتٓ یه ثّٛن ٔـخلی اص دیتب سا ٌشفت ٚ ٝثب اػتفبد ٜاص وّیذ ،آٖ سا
سٔضٌزاسی ٔیٕ٘بیذ .خشٚجی اٍِٛسیتٓ ٘یض یه ثّٛن دیتب ثٝا٘ذاص ٜثّٛن ٚسٚدی خٛاٞذ ثٛد.

دس ایٗ ٔجحث اثتذا ث ٝتـشیح اٍِٛسیتٓ فبیؼتُ  ٚػپغ ث ٝؿشح اٍِٛسیتٓ ٔ DESیپشداصیٓ.

الگوریتن فایستل

فبیؼتُ یه اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی ثّٛوی اػت و ٝتٛػظ آلبی  Horst Feistelاسائٌ ٝشدیذ ٜاػت.

ایٗ اٍِٛسیتٓ ثؼذٞب ٔجٙبی ایجبد ثؼیبسی اص اٍِٛسیتٓٞبی سٔضٍ٘بسی ٔتمبسٖ لشاس ٌشفت.

ثٝعٛس خبف فبیؼتُ پیـٟٙبد سٔض وشدٖ ثش اػبع جبیٍضیٙی  ٚجبثجبیی ٔتٙبٚة دس ٔتٗ

اكّی سا ٔغشح ٕ٘ٛد ٜاػت .دسٚالغ فبیؼتُ ثب اسائ ٝایٗ د ٚسٚؽ خٛاػت ٝو ٝثشای ؿشٚط

ؿب٘ ،ٖٛیه ساٞىبس ػّٕی اسائٕ٘ ٝبیذ.

.1

جایگشینی )(Substitution

ٞش ػٙلش یب ٌشٞٚی اص ػٙبكش ٔتٗػبدٙٔ ،ٜحلشاً ثب ػٙلش یب ٌشٞٚی اص ػٙبكش

ٔتٙبظش دس ٔتٗ سٔضؿذ ،ٜجبیٍضیٗ ؿ٘ٛذ.

.2

جایگشت )(Permutation

129

130

فصل چهارم

الگوریتمهایرمزنگاریمتقارن


عی فشآیٙذ جبیٍـت ،سؿتٝای 1اص ػٙبكش ٔتٗ ػبد ،ٜثب یىذیٍش جبثجب ٔیؿ٘ٛذ .دس ایٗ

جبثجبیی ٞیچیه اص ػٙبكش داخّی ٔٛجٛد دس آٖ سؿت٘ ٝجبیذ اضبف ،ٝحزف  ٚیب جبثجب

ؿ٘ٛذ؛ ثّى ٝللذ ایٗ اػت و ٝتٛاِی خٛد سؿت ٝاص ثیٗ ثشٚد  ٝ٘ ٚػٙبكش ٔٛجٛد دس آٖ.

رهشگذاری و رهشگشایی در فایستل

فبیؼتُ یه اٍِٛسیتٓ  Block Cipherاػتِ ،زا دیتبی ٚسٚدی ایٗ اٍِٛسیتٓ ٘یض ثبیذ ثٝكٛست

ثّٛوی ثبؿذ .پغ ثبیذ دس ٚسٚدی یه ثّٛن اص دیتبی ٔشثٛط ثٔ ٝتٗ ػبدٕٞ ٜشا ٜثب وّیذ ٔٛسد٘ظش

لشاس ٌیشد .دس اثتذا فبیؼتُ ثّٛن دسیبفتی سا ث ٝد ٚلؼٕت ٔؼبٚی ساػت ) ٚ (Rچپ ) (Lتمؼیٓ

ٔیٕ٘بیذ .ػپغ ٞش د٘ٚیٕ ٝسا تحٛیُ دٚس ) (Roundأ َٚیدٞذ .ثب تٛج ٝث ٝتؼذد دٚسٞب،

خشٚجی ٞش دٚس ث ٝػٛٙاٖ ٚسٚدی دٚس ثؼذ خٛاٞذ ثٛد .دس ٞش دٚس ٘یبص ث ٝیه وّیذ ٔخلٛف ٓٞ

داسیٓ و ٝایٗ وّیذ اص وّیذ اكّی ٔـتك ٌشدیذ ٜاػت.

دس اٍِٛسیتٓ فبیؼتُ تؼییٗ تؼذاد دٚسٞب ) (Roundثش ػٟذ ٜاػتفبدٜوٙٙذ ٜاػت .فمظ ثبیذ تٛجٝ

داؿت ٝثبؿیذ و ٝوّیذٞبی ٔحشٔب٘ٞ ٝش دٚس ثبیذ ٔتفبٚت  ٚثشٌشفت ٝاص وّیذ اكّی ثبؿٙذ.

ػبختبس تٕبْدٚسٞب ؿجی ٝث ٓٞ ٝاػت؛ یؼٙی ػّٕیبتی و ٝدس ٞش دٚس اتفبق ٔیافتذ یىؼبٖ اػت.

دس ٞش دٚس ،ػُٕ جبیٍضیٙی ) (Substitutionثش سٚی ٘یٕ ٝچپ دیتب اتفبق ٔیافتذ؛ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ یه
وپی اص ٘یٕ ٝػٕت ساػت ثٝػٛٙاٖ ٘یٕ ٝػٕت چپ دیتب تحٛیُ دٚس ثؼذی ٔیٌشدد .اص عشف

دیٍش ،پغاصآ٘ى ٝتبثغ  Fثش اػبع وّیذ ثش سٚی ٘یٕ ٝساػت دیتب اػٕبَ ؿذ ،خشٚجی تبثغ ثب ٘یٕٝ
چپ دیتب ٌ XORشدیذ ٚ ٜثٝػٛٙاٖ ٘یٕ ٝساػت دیتب ث ٝدٚس ثؼذ تحٛیُ دادٔ ٜیؿٛد.

دٚس ثؼذ د٘ٚیٕ ٝساػت  ٚچپ سا تحٛیُ ٌشفت ٚ ٝفبسؽ اص ػّٕیبت ا٘جبْؿذ ٜثش سٚی دیتبٕٞ ،بٖ

ٔشاحُ دٚس لجُ سا اِجت ٝثب وّیذ جذیذ ،اػٕبَ ٔیٕ٘بیذ.

أب پغ اص ا٘جبْ دٚس پبیب٘ی٘ ،یٕ ٝساػت  ٚچپ ثٝدػتآٔذ ٜثذ ٖٚا٘جبْ ٞیچ وبس خبكی ثش

سٚی دیتب ،ثب یىذیٍش جبثجب ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ جبثجبیی پغ اص آخشیٗ ٔشحّ ٝجٟت ٚیظٌی

 Permutationیب جبیٍـت ٔیثبؿذ و ٝثش اػبع پیـٟٙبد ؿب٘ ٖٛا٘جبْؿذ ٜاػت.

ٕٞبٖعٛس و ٝلجالً ٌفت ٝؿذ ،ػّٕیبت سٔضٌـبیی دلیمبً ػىغ ػّٕیبت سٔضٌزاسی اتفبق ٔیافتذ.

دس اٍِٛسیتٓ فبیؼتُ ٘یض سٔضٌـبیی ث ٝتؼذاد دٚسٞبی ا٘جبْؿذ ٜدس ػّٕیبت سٔضٌزاسی تىشاس

ٔیؿٛد؛ أب ایٗ ثبس ثٝكٛست ٔؼىٛع .تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ و ٝتشتیت وّیذٞب دس سٔضٌـبیی ٘یض
ثبیذ ثٝكٛست ػىغ سٔضٌزاسی (یؼٙی آخش ث ٝاٛٔ ،)َٚسداػتفبد ٜلشاس ٌیشد.

ثشای ف ٟٓثٟتش اٍِٛسیتٓ فبیؼتُٔ ،شاحُ سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی و ٝثش اػبع  16دٚس تشػیٓ

ٌشدیذ ٜسا دس كفح ٝثؼذ ٔالحظ ٝثفشٔبئیذ.

Sequence

1

امنیت اطالعات

Decryption

Encryption

LD 17

Output
RD17

LD 16

RD16

Input

Plaintext Block


RE0

Round 1

F

K1 





Round 16

LE0



F

K1


RE1


Round 2

F

LD 15
K2


LE2


F
LD 14

RE2





LE16

RE16

LE17

RE17

Ciphertext

F
LD 1

RE15

F



Round 2

K15

RD2

K16

K15

RD1



Round 1

Round 15

LD 2

RE14





RD14



F

LE15

K2






LE14

RD15

Round 15

LE1

Round 16
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پاراهتزها و ویژگیهای طزاحی فایستل

تحمك دلیك اٍِٛسیتٓ فبیؼتُ ث ٝا٘تخبة پبسأتشٞب ٚ ٚیظٌیٞبی عشاحی صیش ،ثؼتٍی داسد:
 .1انذاسه بلوک

ٞشچ ٝثّٛن ثضسيتش ثبؿذ ،أٙیت ثیـتش خٛاٞذ ؿذ؛ أب ثّٛن ثضسيتش ثبػث وبٞؾ
ػشػت سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی اٍِٛسیتٓ ٔیؿٛد .دس فبیؼتُ ا٘ذاص ٜثّٛن 64ثیت دس

٘ظش ٌشفتٝؿذ ٜاػت.
 .2انذاسه کلیذ

وّیذ ثضسيتش ثٔ ٝؼٙی أٙیت ثیـتش اػت؛ أب وّیذ ثضسيتش ٕٔىٗ اػت ثبػث وبٞؾ
ػشػت سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی ٌشدد .أٙیت ثیـتش ثب ٔمبٔٚت ثیـتش دس ٔمبثُ حٕالت

جؼتجٛیفشاٌیش  ٚایجبد ثٓٞٝسیختٍی ) (Confusionثیـتش ،حبكُ ٔیؿٛد .دس حبَ

حبضش ٔؼٕٛالً وّیذٞبی 64ثیتی یب وٕتش ٔٛسدلج٘ َٛیؼت  ٚاص وّیذٞبی 128ثیتی

اػتفبدٔ ٜیؿٛد.
.3

تعذاد دورها

ٔبٞیت سٔضٍ٘بسی فبیؼتُ ثٝكٛست ته دٚس ٔیثبؿذ و ٝثشای أٙیت ٘بوبفی اػت؛ أب

ٔیتٛاٖ ثب افضایؾ تؼذاد دٚسٞب أٙیت سا افضایؾ داد.
 .4الگوریتن تولیذ سیزکلیذ

1

ثشای داؿتٗ پیچیذٌی ثیـتش دس ایٗ اٍِٛسیتٓ ،ثبیذ اص وّیذٞبی لذستٕٙذ اػتفبد ٜؿٛد.

 .5تابع  Fدر هز دور

ثبص ٓٞپیچیذٌی ثیـتش ثٔ ٝؼٙبی ٔمبٔٚت ثیـتش دس ثشاثش سٔضیبثی اػت.

الگوریتـــن DES

دس اٚاخش دٔ1960 ٝٞیالدی ،ؿشوت  IBMیه ٌش ٜٚتحمیمبتی سٔضٍ٘بسی وبٔپیٛتش ث ٝسٞجشی

آلبی فبیؼتُ ایجبد ٕ٘ٛد .آلبی فبیؼتُ ٌ ٚشٞٚؾ وبس خٛد سا جٟت ثٟجٛد ٕٞبٖ اٍِٛسیتٓ لجّی

یؼٙی اٍِٛسیتٓ فبیؼتُ آغبص ٕ٘ٛدٟ٘ .بیتبً ایٗ ٌشٛٔ ٜٚفك ؿذ دس ػبَ  1971یه اٍِٛسیتٓ جذیذ ثٝ

٘بْ  Luciferسا ٔؼشفی ٕ٘بیذ .اٍِٛسیتٓ  Luciferو ٝثش ٔجٙبی اٍِٛسیتٓ فبیؼتُ ؿىُ ٌشفت ٝثٛد؛
ا٘ذاص ٜثّٛنٞب سا 64ثیتی  ٚا٘ذاص ٜوّیذ سا 128ثیتی دس ٘ظش ٌشفت .ػپغ ایٗ اٍِٛسیتٓ ثٔ ٝشوض
تجبست  2 Lloyd’s of Londonثشای اػتفبد ٜدس یه ػیؼتٓ تٛصیغ پ ،َٛفشٚخت ٝؿذ.

Subkey generation algorithm
2
 Lloydیه ٔشوض تجبست جٟب٘ی ثیٕ ٝتخللیٚ ،الغ دس پبیتخت اٍّ٘یغ اػتwww.lloyds.com .

1

امنیت اطالعات
ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج أیذٚاسوٙٙذ ٜپشٚط ،Luciferٜؿشوت IBMتالؽ خٛد سا ثشای تٛػؼ ٝیه

ٔحل َٛسٔضٌزاسی تجبسی  ٚلبثُػشض ٝدس ثبصاس و ٝأىبٖ اجشا ثش سٚی یه تشاؿ 1ٝسا داؿتٝ

ثبؿذ ،آغبص ٕ٘ٛد .أب ایٗ ثبس تحمیمبت تٟٙب ث ٝؿشوت ٔ IBMحذٚد ٕ٘ب٘ذ؛ آلبیبٖ ٚ Walter Tuchman
 Carl Meyerاص عشف  IBMدس وٙبس دیٍش ٔـبٚساٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔـبٚسٜٞبی فٙی آطا٘غ أٙیت ّٔی

2

أشیىب ،تٛا٘ؼتٙذ یه ٘ؼخ ٝاكالحؿذ Lucifer ٜو ٝدس ثشاثش سٔضٌـبیی ٔمبْٚتش ثٛد سا اسائٝ
ٕ٘بیٙذ .دس ایٗ ٘ؼخ ٝث ٝدِیُ ایٙى ٝاٍِٛسیتٓ أىبٖ اجشا ثش سٚی تشاؿ ٝسا داؿت ٝثبؿذ ،ا٘ذاص ٜوّیذ
ث 56 ٝثیت وبٞؾ یبفت.

3

دس ػبَ  1973دس پی فشاخٛاٖ اداسّٔ ٜی اػتب٘ذاسد ٘ IBM ،تبیج تحمیمبت  Tuchman-Meyerسا

اسائٕٛ٘ ٝد .اصآ٘جبو ٝثٟتشیٗ اٍِٛسیتٓ پیـٟٙبدؿذ ٜث ٝاداسّٔ ٜی اػتب٘ذاسد ،اٍِٛسیتٓ  Luciferثٛد؛
ِزا ایٗ اٍِٛسیتٓ دس ػبَ  1977ثب٘بْ اػتب٘ذاسد سٔضٌزاسی دادٜٞب یب ٕٞبٖ

Data Encryption

) ،Standard (DESث ٝتلٛیت سػیذ.

ٞشچٙذ و Lucifer ٝثٝػٛٙاٖ اػتب٘ذاسد تٛػظ اداسّٔ ٜی اػتب٘ذاسد ٔؼشفی ٌشدیذ ،أب ٔٙتمذاٖ ثٝ

دالیُ صیش ٘ؼجت ث ٝایٗ اٍِٛسیتٓ اػتشام داؿتٙذ:

 .1ع َٛوّیذ دس اٍِٛسیتٓ  Luciferاكّی 128 ،IBMثیت ثٛد؛ دسكٛستیو ٝع َٛوّیذ

ػیؼتٓ پیـٟٙبدی) ،(DESثب  72ثیت وبٞؾ ث 56 ٝثیت سػیذ ٜثٛدِ .زا ٔٙتمذاٖ ٍ٘شاٖ
ثٛد٘ذ و ٝایٗ اٍِٛسیتٓ دس ٔمبثُ حٕالت جؼتجٛی فشاٌیش ٔمبٔٚت الصْ سا ٘ذاؿت ٝثبؿذ.

ٍ٘ .2شا٘ی د٘ ْٚؼجت ث ٝػشی ثٛدٖ ٔؼیبسٞبی عشاحی ػبختبس داخّی ٞS-Box ٚ DESب
ثٛد .چشاو ٝدس ایٗ كٛست وبسثشاٖ ٕ٘یتٛا٘ؼتٙذ ٔغٕئٗ ؿ٘ٛذ و DES ٝػبسی اص
ٞشٌ ٝ٘ٛضؼف أٙیتی اػت.

رهشگذاری در DES

ٕٞبٖعٛس وٌ ٝفت ٝؿذ ،اٍِٛسیتٓ  DESثش اػبع  ٚ Luciferاٍِٛسیتٓ ٘ Luciferیض ثش اػبع

اٍِٛسیتٓ فبیؼتُ تٛػؼ ٝدادٜؿذ ٜاػت؛ ِزا  DESاص٘ظش ػّٕىشد ثؼیبس ؿجی ٝفبیؼتُ ٔیثبؿذ .اِجتٝ
٘ DESؼجت ث ٝفبیؼتُ داسای تغییشاتی اصجّٕ ٝاضبف ٝؿذٖ  Initial Vectorاػتٕٞ .چٙیٗ عَٛ

ثّٛنٞب دس  64 ،DESثیت  ٚع َٛوّیذ  56ثیت اػت .اِجت ٝالصْ ث ٝروش اػت و ٝتبثغ ،یه وّیذ 64

ثیتی سا دس ٚسٚدی ثٕٞ ٝشأ ٜتٗػبد ٜدسیبفت ٔیوٙذ؛ أب ث ٝدِیُ ایٙى 8ٝثیت آٖ ثٝػٛٙاٖ

ثیتتٛاصٖ )ٛٔ (Parityسداػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد ،وّیذ دس اكُ  56ثیتی خٛاٞذ ثٛد.

1

Chip
)National Security Agency (NSA
3
)National Bureau of Standards (NBS
2
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تلٛیش صیش ٘ـبٖدٙٞذ ٜیه ٕ٘بی وّی اص ٘ح ٜٛػّٕىشد DESاػت .دس ػٕت چپ تلٛیش،

فشآیٙذ تجذیُ ٔتٗػبد ٜثٔ ٝتٗسٔضؿذ ،ٜدس ػ ٝفبص ٕ٘بیؾ دادٔ ٜیؿٛد.

دس فبص ا ،َٚاٍِٛسیتٓ عی یه جبیٍـت اِٚی 1ٝو ٝثٝاختلبس٘ IPبٔیذٔ ٜیؿٛد ،الذاْ ث ٝچیٙؾ

دٚثبس 64 ٜثیت ٔتٗ ػبدٚ ٜسٚدی ٔیٕ٘بیذ.

فبص د ْٚؿبُٔ 16دٚس ؿجی ٝث ٓٞ ٝاػت و ٝدس ٞشیه اص ایٗ دٚسٞب ٞشد ٚػُٕ

permutation

 ،substitutionٚكٛست ٔیٌیشد .دس ؿب٘ضدٕٞیٗ دٚس ،یه خشٚجی  64ثیتی و ٝتبثؼی اص ٔتٗ

ٚسٚدی  ٚوّیذٞب اػت ،ثٝدػت ٔیآیذ .ایٗ خشٚجی داسای د ٚلؼٕت ٔؼبٚی ساػت  ٚچپ

اػت و ٝدس آخشیٗ ثخؾ اص فبص د ،ٚایٗ د ٚلؼٕت ٘یض ثب یىذیٍش جبثجب ٔیؿٛد.

)Initial Permutation (IP

1

امنیت اطالعات
دس فبص ػ ْٛیه ػّٕیبت جبیٍـت و ٝدلیمبً ٔؼىٛع جبیٍـت اِٚی(ٝدس فبص ا )َٚاػت ،سٚی

خشٚجی فبص د ٚا٘جبٌْشفت ٚ ٝدسٟ٘بیت یه ٔتٗ سٔضؿذ ٜتِٛیذ ٔیؿٛد.

أب دس ػٕت ساػت تلٛیش فٛق ،یه وّیذ  64ثیتی دس ٚسٚدی داسیٓ و ٝپغ اص اػٕبَ یه تبثغ

جبیٍـت ،ث ٝوّیذ  56ثیتی تجذیُ ٔیؿٛد .ػپغ ثشای ٞش 16دٚس یه صیشوّیذ و ٝتشویجی اص

جبثجبیی ٔذٚس ثٝچپ ٚ1جبیٍـتٔیثبؿذ ،ایجبد ٔیٌشددٞ .شچٙذ و ٝتبثغ جبیٍـت ثشای ٞش

 16دٚس یىؼبٖ اػت ،أب ث ٝدِیُ جبثجبییٞبی ٔىشس ثیتٞبی وّیذ ،صیشوّیذٞبی ٔتفبٚتی دس ٞش

دٚس ایجبد ٔیٌشدد.

ٔشاحُ فٛق یه ثشسػی وّی اص ٘ح ٜٛػّٕىشد اٍِٛسیتٓ  DESثٛد؛ دس ادأٞ ٝشوذاْ اص

ثخؾٞبی تلٛیش ثٝعٛس اختلبكی تـشیح ٔیٌشدد.
جایگشت اولیه )(Initial Permutation

جبیٍـت اِٚیٔ ٚ ٝؼىٛع آٖ ،اص عشیك جذا َٚصیش تؼشیف ٌشدیذ ٜاػتٕٞ .بٖعٛس و ٝدس

جذأ َٚالحظٔ ٝیٕ٘بییذٚ ،سٚدی جذ 64 َٚثیت اػت و ٝثب ؿٕبسٜٞبی  1تب ٔ 64حُ لشاسٌیشی
ٞش ثیت سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ثیتٞبی ٚسٚدی ثش اػبع ؿٕبس ٜثیت ثبیذ دس خب٘ٞٝبیی اص جذ َٚوٝ

داسای ؿٕبسٔ ٜتٙبظش ثب آٖٞب اػت ،جبیٍـت ؿذ ٚ ٜثٕٞ ٝبٖ كٛست دس خشٚجی لشاس ٌیش٘ذ.

تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ وٚ ٝسٚدی  ٚخشٚجی جذا 64 َٚثیت اػت ٞ ٚیچ ثیتی اص ٔتٗاكّی

اضبف ٝیب حزف ٍ٘شدیذ ٚ ٜكشفبً ػُٕ جبیٍـت اػت و ٝثش سٚی ثیتٞب ا٘جبْ ٔیپزیشد.
)Initial Permutation (IP
2
4
6
8
1
3
5
7

10
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14
16
9
11
13
15

18
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24
17
19
21
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26
28
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49
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60
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64
57
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63

Inverse Initial Permutation
32
31
30
29
28
27
26
25

64
63
62
61
60
59
58
57

24
23
22
21
20
19
18
17

56
55
54
53
52
51
50
49

16
15
14
13
12
11
10
9

48
47
46
45
44
43
42
41

8
7
6
5
4
3
2
1

40
39
38
37
36
35
34
33

left circular shift

1

135

136

فصل چهارم

الگوریتمهایرمزنگاریمتقارن


جشئیات یک دور ) (Roundاس الگوریتن

دس تلٛیش صیش ػبختبس داخّی  ٚجضئیبتی و ٝدس یه دٚس اص اٍِٛسیتٓ  DESا٘جبْ ٔیٌیشد،

ٕ٘بیؾ دادٜؿذ ٜاػتٕٞ .بٖعٛس و ٝدس ػٕت چپ تلٛیش ٔالحظٔ ٝیوٙیذ ،ثّٛن  64ثیتی ٚسٚدی
ث ٝد ٚلؼٕت  32ثیتی چپ  ٚساػت تمؼیٓؿذ ٜاػت ❶.لجُ اص ایٙىٞ ٝیچ ػّٕی سٚی ٘یٕ ٝساػت

كٛست پزیشد ،یه وپی اص آٖ ثٝػٛٙاٖ ٘یٕ ٝچپ ساٞی دٚس ثؼذ ٔیٌشدد ❷.ثش سٚی ٘یٕ ٝساػت

٘یض تبثغ  Fثش اػبع ٔ Subkeyشثٛع ٝاػٕبَ ٌشدیذ ٚ❸ٜػپغ خشٚجی تبثغ  Fثب ٘یٕ ٝػٕت چپ

ٔ XORیؿ٘ٛذ ❹.خشٚجی  XORثٝػٛٙاٖ ٘یٕ ٝساػت ث ٝدٚس ثؼذ اسػبَ ٔیٌشدد .ػّٕیبتی و ٝثش
سٚی ٞش ٘یٕ ٝا٘جبْ ٔیؿٛد سا ٔیتٛاٖ ثٝكٛست خالك ٚ ٝعجك فشٔ َٛصیش ٕ٘بیؾ داد:

28 bit

28 bit

32 bit

32 bit

D i-1

C i-1

R i-1

L i-1

28

28

Left shift

Left shift

32

32

Expansion/permutation

48
Permutation/
contraction

Ki

48

XOR

F

48
)Substitution/(S-box

32
Permutation
32

XOR
32

Di

Ci

Ri

Li

اِٚیٗ وبسی و ٝداخُ تبثغ Fسٚی ٔیدٞذ ،ػّٕیبت جبیٍـت  ٚتٛػؼ ❺ ٝثش سٚی ٘یٕ ٝساػت

دیتبی ٚسٚدی اػت .دس ایٗ ػّٕیبت و ٝعجك جذ َٚصیش ا٘جبْ ٔیپزیشد ،یه ٚسٚدی 32ثیتی

امنیت اطالعات
دسیبفت  ٚضٕٗ ػُٕ جبیٍـت ،تٛػؼ٘ ٝیض ثش سٚی آٖ ا٘جبْؿذ ٚ ٜثٝكٛست یه ثّٛن  48ثیتی

دس خشٚجی ظبٞش ٔیؿٛد .ثشای افضایؾ 32ثیت ٚسٚدی ث 48 ٝثیت ،عجك جذ َٚجبیٍـت صیش،

16ػذد اص ثیتٞب تىشاس ٔیؿ٘ٛذ.
5
9
13
17
21
25
29
1

4
8
12
16
20
24
28
32

2
6
10
14
18
22
26
30

3
7
11
15
19
23
27
31

1
5
9
13
17
21
25
29

32
4
8
12
16
20
24
28

خشٚجی  48ثیتی فٛق ثب صیشوّیذ ٔشثٛع ٝو ٝآٖ ٓٞداسای  48ثیت اػت XOR ،ؿذٚ ٜ

ثٝكٛست یه خشٚجی  48ثیتی ثٔ ٝشحّ ٝثؼذ تحٛیُ دادٔ ٜیؿٛد❻.

)ٚ ،Substitution/(S-boxسٚدی  48ثیتی تٛػظ  8ػذد ( S-Boxعجك تلٛیش صیش) ،ث 32 ٝثیت

دس

وبٞؾ دادٔ ٜیؿٛدٞ .ش S-Boxو ٝداسای جذٔ َٚختق ث ٝخٛد اػت 6 ،ثیت سا ثٝػٛٙاٖ ٚسٚدی

دسیبفت وشد ٚ ٜپغ اص جبیٍضیٙی ،تٟٙب  4ثیت سا دس خشٚجی تحٛیُ ٔیدٞذ❼.

R i -1
32
E
48

R i -1

K i-1

48

48
48

S-Box 8

S-Box 7

S-Box 6

S-Box 5

S-Box 4

32
P
32

S-Box 3

S-Box 2

S-Box 1
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پغ اص وبٞؾ  48ثیت ث 32 ٝثیت ،ػُٕ جبیٍـت)٘ (Permutationیض عجك جذ َٚصیش ثش سٚی آٖ

اػٕبَؿذٜ

 ٚیه خشٚجی  32ثیتی تِٛیذ ٔیٕ٘بیذ❽.
28
31
3
4

17
10
9
25

29
5
32
22

12
18
27
11

20
23
24
30

21
26
14
6

16
1
2
19

7
15
8
13

دسٟ٘بیت خشٚجی تبثغ  Fو ٝیه ثّٛن  32ثیتی اػت ،ثب ٘یٕ ٝػٕت چپ ٔ XORیؿٛد؛ ػپغ

ثّٛن  32ثیتی ایجبدؿذ ٜثٝػٛٙاٖ ٘یٕ ٝساػت

ساٞی دٚس ثؼذ ٔیٌشدد❹.

حبال ثشٚیٓ ػشاؽ ػٕت ساػت تلٛیش و٘ ٝح ٜٛایجبد صیشوّیذ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .اِجت ٝلجُ اص

ایٙىٚ ٝاسد تلٛیش ؿٛیٓ! یبدآٚسی ٔیو ٓٙو ٝوّیذ اكّی  64ثیت اػت و ٝثب وٓ وشدٖ  8ثیت

ٔشثٛط ث ،Parity ٝیه وّیذ  56ثیتی خٛاٞیٓ داؿت .ثش سٚی ایٗ وّیذ  56ثیتی عجك جذ َٚصیش

جبیٍـت اػٕبَ ٔیٌشدد.
9
18
27
36
15
22
29
4

17
26
35
44
23
30
37
12

25
34
43
52
31
38
45
20

33
42
51
60
39
46
53
28

41
50
59
3
47
54
61
5

57
1
10
19
63
7
14
21

49
58
2
11
55
62
6
13

حبال ثشٌشدیٓ ث ٖٕٛٞ ٝػٕت ساػت تلٛیش خٛدٔ !ٖٛوّیذ  56ثیتی ٚسٚدی ٘یض ٕٞب٘ٙذ ٔتٗ

ٚسٚدی ،ث ٝد ٚلؼٕت ٔؼبٚی چپ  ٚساػت تمؼیٓ ٔیٌشدد ❾.ػپغ ثش سٚی ٞش ٘یٕ ٝو ٝیه

ثّٛن 28ثیتی اػت ،ػُٕ جبثجبییٔذٚس ثٝچپ ا٘جبْ ٔیپزیشد ❿.أب ایٙى ٝایٗ جبثجبیی ثبیذ

ؿبُٔ چٙذ ثیت ثبؿذ ،دس دٚسٞبی ٔختّفٔ ،تفبٚت  ٚعجك جذ َٚصیش اػت:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1

Round Number:
Bits Rotated:

پغ اص جبثجبیی ،یه وپی اص ٞش د٘ ٚیٕ ٝساػت  ٚچپ ثشای اػتفبد ٜدس دٚس ثؼذ اسػبَ

ٔیٌشدد ➀.أب ثشای اػتفبد ٜدس ٕٞیٗ دٚس ،ثبیذ ثش سٚی آٖٞب ػُٕ ٘ Permutation /Contractionیض

ا٘جبْ پزیشد ➁.جبیٍـت ایٗ ٔشحّ ٝعجك جذ َٚصیش  ٚفمظ ثشای  48ثیت اتفبق افتبد 8 ٚ ٜثیت
دیٍش (٘ )9, 18, 22, 25, 35, 38, 43, 54یض حزف ٌشدیذ ٜتب خشٚجی  48ثیتی ثٝدػت آیذ.
ثٝػجبستدیٍش ضٕٗ ػُٕ جبیٍـت ،ا٘مجبم ٘یض كٛست ٌشفت ٝاػت.

امنیت اطالعات
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خشٚجی  48ثیتی فٛق ثٝػٛٙاٖ صیشوّیذ دٚس ٔشثٛع ،ٝث ٝتبثغ اػٕبَ ٔیٌشدد ❻.دس ٞش دٚس اص

یه صیشوّیذ ثشای سٔضٌزاسی اػتفبدٔ ٜیؿٛد و ٝثب صیشوّیذٞبی اػتفبدٜؿذ ٜدس ػبیش دٚسٞب

ٔتفبٚت اػت .اِجت ٝتٕبْ صیشوّیذٞب اص وّیذ اكّی ٚسٚدی ٔـتك ٌشدیذ ٜاػت.
رهشگشایی در DES

ٔب٘ٙذ سٔضٌـبیی دس فبیؼتُ ،دس ٘ DESیض اٍِٛسیتٓ سٔضٌـبییٔ ،ؼىٛع اٍِٛسیتٓ سٔضٌزاسی

اػت  .فمظ تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ و ٝوّیذٞب ٘یض اص آخش ث ٝا( َٚاص صیشوّیذ  16ث ٝصیشوّیذ  )1ثبیذ
ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ.

بزرسی قذرت DES

اص صٔب٘ی و DES ٝثٝػٛٙاٖ اػتب٘ذاسد فذساَ ٔٛسد تلٛیت لشاس ٌشفتٕٛٞ ،اس ٜدٍ٘ ٚشا٘ی

دسثبس ٜػغح أٙیتی ایٗ اٍِٛسیتٓ ٚجٛد داؿت .1 :ا٘ذاص ٜوّیذ ٔ .2 ٚبٞیت اٍِٛسیتٓ.

 .1انذاسه کلیذ

ثب وّیذی ث ٝع 56 َٛثیت ،أىبٖ داؿتٗ

صیشوّیذ ٚجٛد داسد .ثٙبثشایٗ دس ٔٛاجٟٝ

ثب حٕالت جؼتجٛی فشاٌیش ،ثب فشم ایٙى ٝثٝعٛس ٔتٛػظ ٘یٕی اص وّیذ جؼتج ٛؿٛد،

ثشای یه ٔبؿیٗ تٟٙب ،وٞ ٝش سٔضٌزاسی  DESسا دس یه ٔیىشٚثب٘ی ٝا٘جبْ ٔیدٞذ ،ثیؾ

اص ٞضاس ػبَ صٔبٖ ٘یبص اػت و ٝثتٛا٘ذ یه سٔض DESسا ثـىٙذ.

اِجت ٝحضشات دیفی  ّٕٗٞ ٚدس ػبَ 1977ادػب وشد٘ذ فّٙبٚسی دس اختیبسداس٘ذ و ٝآٖٞب سا
لبدس ث ٝػبخت ٔبؿیٙی ٔیوٙذ و ٝثٝعٛس ٔٛاصی داسای یهٔیّی ٖٛدػتٍب ٜسٔضٌزاسی

ثبؿذ؛ ٞ ٚش دػتٍب ٜثتٛا٘ذ یه سٔضٌزاسی سا دس یه ٔیىشٚثب٘ی ٝا٘جبْ دٞذ .ثب فشم

لج َٛادػبی ایٗ دٚػتبٖ ،صٔبٖ ؿىؼتٗ یه سٔض  DESث ٝحذٚد  10ػبػت وبٞؾ

ٔییبثذٞ .ضی ٝٙػبخت ٔبؿیٙی ثب ایٗ خلٛكیت ،دس ػبَ 1977چیضی حذٚد ٔ 20یّیٖٛ
دالس تخٕیٗ صدٔ ٜیؿٛدٟ٘ .بیتبً دس ػبَ  ،1998ثٙیبد ٔشصٞبی اِىتش٘ٚیىی 1اػالْ وشد
)Electronic Frontier Foundation (EFF

1
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ٔبؿیٙی ٞ 250ضاس دالسی ػبخت ٝؤ ٝیتٛا٘ذ دس وٕتش اص ػ ٝسٚص سٔض  DESسا ثـىٙذ.

ثٙیبد  ،EFFجضئیبت ایٗ ٔبؿیٗ و ٝآٖ سا ٘ DES Crackerبٔیذ ٜثٛدٙٔ ،تـش ٕ٘ٛد ٚ ٜدس

اختیبس  ٕٝٞلشاس دادٚ .جٛد چٙیٗ ٔبؿیٙی ثب ٞضی ٝٙوٓ ،ػٕالً اػتفبد ٜاص  DESسا ثیاسصؽ

ٕ٘ٛد ٜاػت.

.2

هاهیت الگوریتن

یىی دیٍش اص ٍ٘شا٘یٞب ،حٕالتی اػت ؤٕ ٝىٗ ثٛد ثب ػٛءاػتفبد ٜاص ٚیظٌیٞبی

اٍِٛسیتٓ ا٘جبْ ؿٛد .اكُ ایٗ ٍ٘شا٘یٞب ٔ ٓٞشثٛط ثٞS-Box ٝب ثٛد؛ چشاو ٝػٕٔٛی

٘ـذٖ ٔؼیبسٞبی ػبخت ٞS-Boxب ،ػٛءظٗ ػّٕبی فٗ سا ثشاٍ٘یخت ٝثٛد و ٝؿبیذ لشاس
اػت اص ایٗ ٞS-Boxب ثشای ؿىؼتٗ سٔض ػٛءاػتفبد ٜؿٛد ٚ .یب ایٙى ٝث ٝدِیُ سٚؿٗ

٘جٛدٖ ػّٕىشد آٖٞبٕ٘ ،یتٛاٖ ٞS-Boxب سا ٔٛسد اسصیبثی لشاس داد٘ ٚ ٜمبط آػیتپزیش آٖ
سا وـف وشد.

ثٞٝشحبَ پغ اص ا٘تـبس ػّٕىشد ٞS-Boxب ٘یض ظبٞشاً ٘مبط ضؼف ّٟٔىی دس آٖٞب وـف
یب ٔٙتـش ٍ٘شدیذ ٜاػت.

امنیت اطالعات

مبحث دوم

الگوریتم AES

ٔٛػؼّٔ ٝی اػتب٘ذاسد  ٚفٙبٚسی (NIST)1أشیىب ،دس ػبَ  2001ثش اػبع اٍِٛسیتٓ سایٙذاَ

2

الذاْ ثٔ ٝؼشفی اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی )ٕٛ٘ Advanced Encryption System (AESد .اٍِٛسیتٓ سایٙذاَ
تٛػظ د ٚسٔضٍ٘بس ثّظیىی ث٘ٝبْٞبی  Vincent Rijmen ٚ Joan Daemenایجبد ٌشدیذ ٜاػت .ایٗ
سٔضٍ٘بسی تٛا٘ؼت دس فشاخٛاٖ ٔٛػؼّٔ ٝی اػتب٘ذاسد  ٚفٙبٚسی ایبالتٔتحذ ،ٜاص سلجبی خٛد

ػّٕىشد ثٟتشی ٘ـبٖ داد ٚ ٜثٝػٛٙاٖ اػتب٘ذاسد سٔضٌزاسی تلٛیت  ٚجبیٍضیٗ ٌ DESشدد.
ثٝوبسٌیشی ایٗ سٔضٍ٘بسی حتی ثشای اعالػبت خیّی ٔحشٔب٘٘ ٝیض ٔٛسد تلٛیت لشاسٌشفت ٝاػت.

 AESیه اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی ثّٛوی ٔتمبسٖ اػت و ٝثشخالف  ،DESاص فبیؼتُ اػتفبد٘ ٜىشدٜ

 ٚثش اػبع اٍِٛسیتٓ سایٙذاَ اػت .ػبیض ثّٛنٞبی دیتب دس ایٗ اٍِٛسیتٓ 128 ،ثیت  ٚػبیض وّیذٞب

ٔیتٛا٘ذ  192 ،128یب  256ثیت ثبؿذ .ثؼت ٝث ٝع َٛوّیذ ٔٛسداػتفبد AES ،ٜداسای  ٚ 12 ،10یب
 14دٚس خٛاٞذ ثٛد .اٍِٛسیتٓ AESدس ٞش دٚس داسای چٟبس تبثغ ٔختّف اػت و ٝث ٝؿشح آٖٞب
خٛاٞیٓ پشداخت.

دس ٔمبیؼ ٝثب سٔضٍ٘بسی وّیذػٕٔٛی ،ػبختبسٕٞ AESب٘ٙذ اغّت اٍِٛسیتٓٞبی سٔضٍ٘بسی

ٔتمبسٖ ،اص پیچیذٌیٞبیی ثشخٛسداس اػت و ٝتـشیح وبُٔ آٖ دس یه ٔجحث ٕ٘یٌٙجذ.

دسكٛستیو ٝث ٝتٛضیحبت ثیـتشی دسثبس ٜایٗ اٍِٛسیتٓ ٘یبص داؿتیذ ،ثٔ ٝتٗ اكّی اػتب٘ذاسد

ٔشاجؼٕ٘ ٝبییذ.

3

دس  AESػّٕیبت ثٝجبی ثیت ،ثش سٚی ثبیت ( 8ثیت) ا٘جبْ ٔیؿٛد .ثٝعٛس خبف ،ػّٕیبت

ٔحبػجبتی جٕغ ،ضشة  ٚتمؼیٓ دس  ،AESثش اػبع ٌبِٛا فیّذ ا٘جبْ ٔیپزیشد .اصآ٘جبو ٝدا٘ؼتٗ

ٌبِٛا فیّذ ثشای ف AES ٟٓضشٚسی اػتِ ،زا دس اثتذا ث ٝیبدآٚسی آٖ پشداخت ٚ ٝػپغ ػشاؽ

جضئیبت اٍِٛسیتٓ ٔیسٚیٓ.

٘ظشیٌ ٝبِٛا تٛػظ یه دا٘ـٕٙذ جٛاٖ ث٘ ٝبْ اٚاسیؼت ٌبِٛا اسائٌ ٝشدیذ ٜاػت .ایٗ ٘ظشی ٝوٝ

ثش پبی٘ ٝظشیٌ ٝشٜٞٚب ؿىٌُشفت ،ٝثبػث ٔیؿٛد ٔؼبدالت سیبضی ثب تٛج ٝث ٝػبختبسٞبی ٔـبث،ٝ

اص سٚؽٞبی ػبدٜتش  ٚػشیغتش حُ ؿ٘ٛذ.

1

)National Institute of Standards and Technology (NIST
Rijndael
3
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf

2
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گالوا فیلذ

ٌبِٛا فیّذ یب  GFثش اػبع ٔیذاٖ ٔحذٚد ) (Finite Fieldػُٕ ٔیوٙذ .تفبٚت اكّی ٔیذاٖ ٔحذٚد

ثب ٔیذاٖ ٘بٔحذٚد دس آٖ اػت و ٝػٍّٕشٞبی ٔیذاٖ ٔحذٚد یه ػٍّٕش  1MODدس داخُ خٛد داس٘ذ.

ثٝػٛٙأٖثبَ دس ) GF(2فمظ اػذاد  1 ٚ 0داسای ٔؼٙی ٞؼتٙذ؛ ِزا  1+1ثشاثش ثب  0اػت ،چشاو 2 ٝدس

پیٕب٘ 2 ٝثشاثش ٔ 0یؿٛد .ث ٝػجبستی ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝػّٕیبت دس یه ٔیذاٖ ٔحذٚد ٕٞیـ٘ ٝتیجٝای
دس خٛد آٖ ٔیذاٖ تِٛیذ خٛاٙٞذ وشد.

اػتفبد ٜاص ٌبِٛا فیّذ دس ٘ AESیض ث ٝایٗ دِیُ ثٛد و ٝثتٛا٘ٙذ اػذاد سا ث ٝپیٕب٘ٛٔ ٝسد٘ظش وبٞؾ

دٙٞذ .ایٗ وبٞؾ ثبػث ٔیؿٛد و ٝاٍِٛسیتٓ ٘ AESؼجت ث ٝفبیؼتُ ػشیغتش ػُٕ ٕ٘بیذ .دس

AES

ثشای ػّٕیبت جٕغ اص ) ٚ GF(2ثشای ػّٕیبت ضشة اص ) GF(28اػتفبدٔ ٜیؿٛد.
عولیات جوع در AES

تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ و ٝدس ) ،GF(2ػُٕ جٕغ  ٚتفشیك یىؼبٖ اػت؛ چشاو 1+1=0 ٝاػت ٚ

1-1

٘یض ثشاثش  0اػت .ثٙبثشایٗ تٕبٔی ػّٕیبت سا ثب  XORا٘جبْ ٔیدٞیٓ.

ثشای ا٘جبْ ػّٕیبت جٕغ دس  AESثش اػبع ) ،GF(2اػذاد سا ث ٝپیٕب٘ ٝد ٚوبٞؾ ٔیدٞیٓ.

ثٝػجبستدیٍش ،تٕبْ إِبٖٞبیی و ٝدس جٛاة جٕغ ،داسای ضشیت دٞ ٚؼتٙذ سا حزف ٔیٕ٘بییٓ.
عولیات ضزب در AES

ثشای ا٘جبْ ػّٕیبت ضشة دس  AESثش اػبع ) ،GF(28اػذاد سا ث ٝپیٕب٘ ٝصیش وبٞؾ ٔیدٞیٓ؛

ایٗ پیٕب٘ ٝدس ضشة ٕٛٞ ،AESاس ٜثبثت اػت.

1

ثبلیٕب٘ذ( .ٜلجالً دسثبس Mod ٜیبدآٚسی وشدٜاْ).

امنیت اطالعات
AES ساختار کلی

ٗن ٔتّٛ ثٜ ا٘ذاص،AES دس.ذٞ سا ٕ٘بیؾ ٔیدAES ذ سٔضٌزاسیٙیش صیش ػبختبس وّی فشآیٛتل

192 ،128(  ثبیت32  یب24 ،16 ا٘ذٛ ٔیتَٝ وّیذ وٛ عٝ ثٝ❶ ثؼت.ثیت) اػت128(  ثبیت16 دیٚسٚ

.ذٙ ٘بٌْزاسی ٔیٕ٘بیAES-256  یبٚ AES-192 ،AES-128 سیتٓ ساٍِٛ ا، ثیت) ثبؿذ256 یب
Key-M bytes

Plaintext-16 bytes (128 bits)

Input state
(16 bytes)

Key
(M bytes)

Round 0 key
(16 bytes)

Initial transformation

State after
initial
transformation
(16 bytes)

Round 1
(4 transformations)

Round 1 key
(16 bytes)

Round 1
output state
(16 bytes)

.
.
.
Round N - 1
(4 transformations)

Round N - 1 key
(16 bytes)

Round N - 1
output state
(16 bytes)

Round N
(3 transformations)

Final state
(16 bytes)

Cipehertext-16 bytes (128 bits)

Round N key
(16 bytes)

Key expansion
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دسٞشحبَٔ ،تٗ اكّی ٚسٚدی جٟت سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی دس ایٗ اٍِٛسیتٓ ،یه ثّٛن 128
دس تلٛیش ٕ٘بیؾ

ثیتی خٛاٞذ ثٛد ❶.ایٗ ثّٛن ثٝكٛست یه ٔبتشیغ ٔشثغ

دادٜؿذ❷ٜ

وٞ ٝشوذاْ اص خب٘ٞٝبی ٔبتشیغ ؿبُٔ یه ثبیت( 8ثیت) اػت .ایٗ ٔبتشیغ ٕ٘بیؾدٙٞذٜ

ٚضؼیت (State)1لشاسٌیشی ثبیتٞب اػت؛ ٚضؼیت ) (Stateدس ٞش ٔشحّ ٝاص سٔضٌزاسی یب
سٔضٌـبیی تغییش دادٔ ٜیؿٛد ❸.ثؼذ اص ٔشحّٟ٘ ٝبیی ٘یضٚ ،ضؼیت دس ٔبتشیغ خشٚجی وپی

ٔیٌشدد ❹.ایٗ ػّٕیبت دس تلٛیش صیش ٕ٘بیؾ دادٜؿذ ٜاػت.
out12

out8

out4

out0

s0,0 s0,1 s0,2 s0,3

s0,0 s0,1 s0,2 s0,3

in8 in12

in4

in0

out13

out9

out5

out1

s1,0 s1,1 s1,2 s1,3

s1,0 s1,1 s1,2 s1,3

in9 in13

in5

in1

out10 out14

out6

out2

s2,0 s2,1 s2,2 s2,3

s2,0 s2,1 s2,2 s2,3

in6 in10 in14

in2

out11 out15

out7

out3

s3,0 s3,1 s3,2 s3,3

s3,0 s3,1 s3,2 s3,3

in7 in11 in15

in3

ثٝعٛس ٔـبث ،ٝوّیذ ٘یض ثٝكٛست یه ٔبتشیغ ٔشثغ اص ثبیتٞب ٕ٘بیؾ دادٜؿذ ٜاػت ❺.ایٗ

وّیذ تٛػظ ػّٕیبت  ❻،Key Expansionث ٝصیشوّیذٞبیی جٟت اػتفبد ٜدس ٞش دٚس تٛػؼٔ ٝییبثذ.

تلٛیش صیش ٘ح ٜٛتٛػؼ ٝیه وّیذ  128ثیتی سا ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ.

ٞش وّٕ 2ٝؿبُٔ  4ثبیت اػت ٚ ،جذ َٚوّیذٞب دسٔجٕٛع داسای  44وّٕ ٝثشای 128ثیت اػت .ثٝ

دِیُ ایٙى ٝثشای وّیذ  128ثیتی ،اٍِٛسیتٓ داسای  10دٚس اػت ،پغ ٔ 10بتشیغ خٛاٞیٓ داؿت؛
اِجت ٝیه ٔبتشیغ  ٓٞثشای  Initialداسیٓ ،و ٝدسٟ٘بیت تؼذاد ٔبتشیغٞب ثٔ 11 ٝیسػذ .حبال 11

؛ پغ٘یبص ث 44 ٝوّٕ ٝجٟت وّیذ

ٔبتشیغ داسیٓ وٞ ٝشوذاْ داسای  4ػتٔ ٖٛیثبؿٙذ:

ٔشثٛط ثٞ ٝش ػت ٖٛداسیٓ.

تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ و ٝتشتیت ثبیتٞب دس ٔبتشیغ ثش اػبع ػت ٖٛاػت .ثٝػٛٙأٖثبَ اِٚیٗ

چٟبس ثبیت ٚسٚدی یه ٔتٗ ػبد ،ٜاِٚیٗ ػتٔ ٖٛبتشیغ سا اؿغبَ ٔیوٙذ  ٚدٔٚیٗ چٟبس ثبیت،

ػت ٖٛد ٚ ْٚثٕٞ ٝیٗ ؿىُ تب ػت ٖٛآخش ادأٔ ٝییبثذ .دس وّیذ ٘یض ثٕٞ ٝیٗ كٛست اػت ،اِٚیٗ

 4ثبیت وّیذ و ٝث ٝؿىُ یه ؤّٕ (W) ٝیثبؿذ ،ػت ٖٛأ َٚبتشیغ سا اؿغبَ ٕ٘ٛد ٚ ٜوّٕبت دیٍش
ثٕٞ ٝیٗ كٛست ػتٖٞٛبی ثؼذی سا اؿغبَ ٔیٕ٘بیٙذ.

w42 w43

1

w2

w1

w0

k12

k8

k13

k9

k5

k14

k10

k6

k15

k11

k7

k4

k0
k1
k2
k3

دس ایٙجب ٔٙظٛس اص ٚضؼیت)٘ ،(Stateح ٜٛچیٙؾ ثبیتٞب دس آسایٞٝبی ٔبتشیغ اػت.
Word

2

امنیت اطالعات
دس اٍِٛسیتٓ  ،AESتؼذاد دٚسٞب ث ٝع َٛوّیذ ٔٛسداػتفبد ٜثؼتٍی داسد .جذ َٚصیش تؼذاد دٚس

ثش اػبع ٘ٛع وّیذ سا ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ.

تؼذاد دٚس

ع َٛوّیذ

10

128 bit

12

192 bit

14

256 bit

دٚس ا َٚتب دٚس  ،N-1ؿبُٔ چٟبس تبثغ تجذیُٔ 1ختّف :

MixColumns ، ShiftRows ،SubBytes

 AddRoundKey ٚاػت ❼.أب دٚس آخش تٟٙب داسای ػ ٝتبثغ تجذیُ اػت ❽،دِیُ ایٗ ٔٛضٛع

 ❾Initial transformationا٘جبْؿذ ٜلجُ اص اِٚیٗ دٚس  ٚثب ٘بْ  ،Round 0اػت.

پغ اص ا٘جبْ آخشیٗ دٚس و٘ ٝؼجت ث ٝوّیذ ٔٛسداػتفبدٕٔ ٜىٗ اػت دٚس  ٚ 12 ،10یب 14

ثبؿذ ،یه خشٚجی سٔضؿذ 128 ٜثیتی ،تِٛیذ خٛاٞذ ؿذ.

پبسأتشٞبی  AESثٝكٛست خالك ،ٝدس جذ َٚصیش ٕ٘بیؾ دادٜؿذ ٜاػت:

8/32/256

6/24/192

4/16/128

)Key Size (words/bytes/bits

4/16/128
14
4/16/128
60/240

4/16/128
12
4/16/128
52/208

4/16/128
10
4/16/128
44/176

)Plaintext Block Size (words/bytes/bits
Number of Rounds
)Round Key Size (words/bytes/bits
)Expanded Key Size (words/bytes

جشئیات ساختار AES

دس تلٛیش صیش ث ٝجضئیبت ثیـتشی اص ػبختبس  AESپشداختٝؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ػّٕیبت

سٔضٌـبیی ٘ AESیض دس ایٗ تلٛیش ٕ٘بیؾ دادٜؿذ ٜاػت .دس ٞش دٚس  ،AESتٛاثغ ٔختّفی ٚجٛد

داس٘ذ ،و٘ ٝح ٜٛتؼبُٔ ٔشاحُ ثب یىذیٍش ٘یض دس تلٛیش آٔذ ٜاػت.

ٔٛاسد صیش ٘ىبت ٕٟٔی اػت و ٝثبیذ ساجغ ث ٝػبختبس  AESدس ٘ظش داؿت ٝثبؿیذ:

ٕٞ .1بٖعٛس و ٝث ٝیبد داسیذ دس فبیؼتُ ثّٛن دیتب ث ٝد٘ٚیٕ ٝتمؼیٓ ٔیٌشدیذ؛ ٘یٕی اص
ثّٛن دیتب ثشای ایجبد تغییش دس ٘یٕ ٝدیٍش ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٔیٌشفت  ٚدس ٔشحّ ٝثؼذ

ایٗ د٘ ٚیٕ ٝثب یىذیٍش جبثجب ٔیؿذ٘ذ .أب دس  ،AESدس ٞش دٚس ثشای وُ ثّٛن دیتب
فشآیٙذ جبیٍضیٙی  ٚجبیٍـت ا٘جبْ ٔیؿٛد.

 .2وّیذ ٚسٚدی ث 44 ٝوّٕ 32 ٝثیتی تٛػؼٔ ٝییبثذ ،تب ثشای ٞش دٚس  4ؤّٕ ٝجضا دس لبِت
یه وّیذ  128ثیتی فشا ٓٞآٚسد.

Transformation

1
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AES

Key
(16 bytes)

Plaintext

Expand key

Add round key

Substitute bytes

Inverse sub bytes

Shift rows

Inverse shift rows

Mix columns

Inverse mix cols

Add round key

w[4, 7]

.
.
.

Add round key

Inverse sub bytes

Round 10

w[0, 3]

Round 9

Round 1

Plaintext
(16 Bytes)

(16 Bytes)

Add round key

AES

Inverse shift rows

Shift rows

Mix columns

Add round key

Round 10

.
.
.
Inverse mix cols

w[36, 39]

Add round key

Substitute bytes

Inverse sub bytes

Shift rows

Inverse shift rows

Add round key

w[40, 43]

Add round key

Cipherntext

Cipherntext

(16 Bytes)

(16 Bytes)

Round 1

Round 9

Substitute bytes
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ٞ .3ش دٚس ؿبُٔ چٟبس ٔشحّٔ ٝختّف اػت؛ و ٝػٔ ٝشحّ ٝآٖ جبیٍضیٙی )ٚ(Substitution
یه ٔشحّ ٝآٖ جبیٍـت ) (Permutationاػت:
.i

 :Substitution Bytesثب اػتفبد ٜاص  S-Boxالذاْ ث ٝجبیٍضیٙی ثبیت ثب ثبیت ثّٛن

.ii

 :ShiftRowتٟٙب ٔشحّٝای و ٝجبیٍـت ) (Permutationدس آٖ ا٘جبْ ٔیؿٛد.

.iii

.iv

دیتب ٔیٕ٘بیذ.

 :MixColumnsثش اػبع )  GF(2الذاْ ث ٝجبیٍضیٙی ٔیٕ٘بیذ.
8

 :AddRoundKeyیه ػُٕ ػبد XOR ٜثیتی ،ثیٗ ثّٛن حبضش  ٚوّیذ ٔشثٛع.ٝ

 .4تؼشیف ػبختبس وّی آٖ ػبد ٜاػت .ثشای ٞش د ٚػُٕ سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی ،اٍِٛسیتٓ

ثب یه ٔشحّ AddRoundKey ٝؿشٚعؿذ ٚ ٜػپغ ثب  9دٚس وٞ ٝش دٚس ؿبُٔ ٔ 4شحّٝ

اػت ،ادأٔ ٝییبثذ .دس دٚس د( ٓٞآخش)  ٓٞفمظ داسای ٔ 3شحّ ٝاػت.

 .5اص چٟبس ٔشحّٝای و ٝدس ٞش دٚس ا٘جبْ ٔیؿٛد ،فمظ ٔشحّ AddRoundKey ٝاص وّیذ
اػتفبدٔ ٜیٕ٘بیذ؛ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ؿشٚع  ٚپبیبٖ سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی دس ،AESثب

ٔشحّ AddRoundKey ٝا٘جبْ ٔیپزیشد .أب دسكٛستیؤ ٝشاحُ دیٍش دس اثتذا یب ا٘تٟبی

اٍِٛسیتٓ ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٌیشد ،ثذ٘ ٖٚیبص ث ٝدا٘ؼتٗ وّیذ ،ثشٌـتپزیش ثٛدٞ ٚ ٜیچ
أٙیتی سا اضبفٕ٘ ٝیوٙٙذ.

ٔ .6شحّ AddRoundKey ٝثش اػبع  Vernam Cipherایجبد ٌشدیذ ،ٜو ٝاِجت ٝسٔض ٚس٘بْ

اٍِٛسیتٓ خفٙی! ٔحؼٛة ٕ٘یؿٛد 1.ػٔ ٝشحّ ٝدیٍش  ٓٞو ٝثذ ٖٚاػتفبد ٜاص وّیذ

ا٘جبْؿذ ٚ ٜثٝساحتی  ٚثذ ٖٚدا٘ؼتٗ وّیذ ثشٌـتپزیش ٔیثبؿٙذ.

پغ تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ آٖ چیضی و ٝثبػث وبسایی  ٚلذستٕٙذ ؿذٖ اٍِٛسیتٓ

AES

ٔیؿٛد ،ا٘جبْ ٞش چٟبس ٔشحّ ٝفٛق دس وٙبس  ٓٞاػت.

ٕٞ .7بٖعٛس وٌ ٝفت ٝؿذ ،ػٔ ٝشحّ MixColumnsٚ ShiftRows ،SubBytesٝلبثُ ثبصیبثی

ٞؼتٙذٔ ،شحّ٘ AddRoundKeyٝیض ثب داؿتٗ وّیذ ،لبثّیت ثشٌـتپزیشی داسد؛ ِزا صٔبٖ
سٔضٌـبیی دس كٛست دس اختیبس داؿتٗ وّیذ ،وبس ػختی پیؾ س٘ ٚخٛاٞیذ داؿت.

1

ثٝعٛس خالكٚ ،ٝس٘بْ یه اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی ػبد ٜثٝكٛستKey = Ciphertext :

 Plaintextاػت.
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 .8ثشای سٔضٌـبییٔ ،ب٘ٙذ ٞش اٍِٛسیتٓ ثّٛوی دیٍشی ،ثبیذ ٔشاحُ سٔضٌزاسی ثٝكٛست
ٔؼىٛع ا٘جبْ پزیشد .اِجت ٝیبدآٚسی ٔیو ٓٙو ٝوّیذٞب ثبیذ اص آخش ث ٝاٛٔ َٚسداػتفبدٜ

لشاس ٌیش٘ذ.

 .9پغاصآ٘ى ٝثشٌـتپزیشی ٞش چٟبس ٔشحّ ٝا٘جبْ ؿذ ،ثٝآػب٘ی ٔیتٛاٖ ثشسػی ٕ٘ٛد وٝ

 Plaintextثٝدسػتی دس حبَ ثبصیبثی ثبؿذ؛ چشاو ٝدس ٞش دٚس اص سٔضٌزاسی ٚ
سٔضٌـبیی ،ثبیذ ٞStateب ؿجی ٝیىذیٍش ثبؿٙذ.

 .10دٚس ٟ٘بیی دس ٞش د ٚػّٕیبت سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی ،داسای ػٔ ٝشحّ ٝاػت .ث ٝدِیُ
ػبختبس خبف ،AESػٔ ٝشحّٝای ثٛدٖ دٚس آخش جٟت ثشٌـتپزیشی سٔضٍ٘بسی اِضأی

اػت.

جشئیات عولیات هز دور AES

 AESدس ٞش دٚس ؿبُٔ چٟبس تبثغ تجذیُ )ٔ (Transformationختّف ،ث ٝؿشح صیش اػت:
Substitute Bytes .1
ایٗ ٔشحّ ٝو ٝثٝاختلبس ٘ SubByteیض ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد ،عجك تلٛیش صیش الذاْ ثٝ
جبیٍضیٙی آسایٞٝبی ٔبتشیغ ٔیٕ٘بیذ AES .یه ٔبتشیغ ثبیتی

1

تؼشیف وشد ٜو ٝؿبُٔ  256حبِت  8ثیتی ٕٔىٗ ،ثشای جبیٍضیٙی اػت.

1

ٔٙظٛس اص ٔبتشیغ ثبیتیٔ ،بتشیؼی اػت ؤ ٝمبدیش خب٘ٞٝبی آٖ ثش اػبع ثبیت ثبؿذ.

ث٘ٝبْ

S-Box

امنیت اطالعات
ٞش ثبیت اص ٔبتشیغ ٚضؼیت ،ثٝكٛست جذاٌب٘ ٝثب یه ثبیت جذیذ اص  ،S-Boxثٝكٛست

صیش ٍ٘بؿتٔ 1یؿٛد:

چٟبس ثیت ػٕت چپ ثبیت ثٝػٛٙاٖ ؿٕبس ٜسدیف ) ٚ ،(xچٟبس ثیت ساػت ثبیت ثٝػٛٙاٖ

ؿٕبس ٜػتٔ ،(y) ٖٛـخقوٙٙذ ٜخب٘ٝای اص ٔبتشیغ  S-Boxاػت و ٝثبیذ ثب ثبیت

ٔٛسد٘ظش جبیٍضیٗ ؿٛد.

ٔمبدیش آسایٞٝبی ٔبتشیغ ٛٔ S-Boxسداػتفبد ٜدس ایٗ تبثغ ،ثشای تٕبْ دٚسٞب یىؼبٖ

اػت .ثشای ٔـبٞذ ٜایٗ ٔمبدیش ٔیتٛا٘یذ ثٔ ٝتٗ اػتب٘ذاسد ٔشاجؼٕ٘ ٝبییذ.

Shift Rows .2
دس ایٗ ٔشحّ ،ٝجبیٍـت دس ٞش ػغش اص ٔبتشیغ ٚضؼیت ،ا٘جبْ ٔیٌیشد .اِجتٔ ٝمذاس
جبثجبیی دس ٞش ػغش ٔتفبٚت  ٚثٝكٛست صیش اػت:

ػغش ا ; َٚكفش ثیت ،ثٝػجبستدیٍش دس ػغش ا َٚجبثجبیی ا٘جبْ ٕ٘یؿٛد.

ػغش د 1 ; ْٚثیت ث ٝػٕت چپ

ػغش ػ 2 ; ْٛثیت ث ٝػٕت چپ

ػغش چٟبسْ ;  3ثیت ث ٝػٕت چپ

.3

Mix Columns
ایٗ ٔشحّ ٝثٝكٛست جذاٌب٘ ٝثشای ٞش ػت ٖٛاص ٔبتشیغ ٚضؼیت ا٘جبْ ٔیپزیشد .دس
 ٓٞ MixColumnsیه ٔبتشیغ ثبثت ثٝكٛست صیش ٚجٛد داسد ؤ ٝجٙبی ػّٕیبت ا٘جبْ

ؿذ ٜدس ایٗ تبثغ اػت.

]

[
Map

1

149

150

فصل چهارم

الگوریتمهایرمزنگاریمتقارن


ػٙبكش ٞش ػت ٖٛاص ٔبتشیغ ٚضؼیت ثبیذ ثب ػٙبكش ٞش ػغش اص ٔبتشیغ ثبثت فٛق،

ضشة ؿذ ٚ 1ٜحبكُضشة  ٕٝٞػٙبكش ثب یىذیٍش  XORؿ٘ٛذ .ػپغ جٛاة

ثٝدػتآٔذ ٜثٝػٛٙاٖ آسایٔ ٝبتشیغ حبكُ دس ایٗ ٔشحّ ،ٝثجت ٔیٌشدد.

[

]

]

[]

[

فشٔٔ َٛحبػجبتی ٔبتشیغ فٛق ثٝكٛست صیش اػت:
)

)

)
)

(

(

(
(

)

)

)
)

(

(

(
(

(

)

(

)

(

)

(

)

)

)

)
)

(

(

(
(

Add Round Key .4
فبسؽ اص ایٙى ٝوّیذ اكّی چٙذ ثیت ثٛد ٜاػت ،ث ٝاصای ٞش دٚس یه وّیذ  128ثیتی خٛاٞیٓ
داؿتٔ .بتشیغ ٚسٚدی اٍِٛسیتٓ ٘یض ٕٛٞاس 128 ٜثیت اػت؛ ِزا دس ایٗ ٔشحّ ٝثیتٞبی

 Stateثب ثیتٞبی وّیذ XOR ،ؿذ ٚ ٜخشٚجی ایٗ ٔشحّ ٝسا تـىیُ ٔیدٙٞذ.

وّیذ ٞش دٚس ؿبُٔ چٟبس وّٕ 32 ٝثیتی اػتٞ .ش وّٕ ٝثب یه ػت 4( ٖٛثبیت یب  32ثیت) اص

ٔبتشیغ ٚضؼیت XOR ،ؿذ ٚ ٜدس ٔبتشیغ خشٚجی لشاس ٔیٌیشد.

8

) Multiplication over thefinite field GF(2

1

امنیت اطالعات
تٟٙب تبثؼی و ٝدس ٞش دٚس ثش اػبع یه ٔمذاس ٔتغیش ػُٕ ٔیوٙذ ،تبثغ

AddRoundKey

اػت؛ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،اِٚیٗ  ٚآخشیٗ ٔشحّٝای اػت و ٝدس سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی ثبیذ
ا٘جبْ ؿٛد .ث ٝػجبستی ٔیتٛاٖ ٌفت ایٗ تبثغ تأٔیٗوٙٙذ ٜأٙیت اٍِٛسیتٓ  AESاػت.

ویژگیهای کلیذرهش در AES

ایجبدوٙٙذٌبٖ سایٙذاَ ،اٍِٛسیتٓ تٛػؼ ٝوّیذ سا دس ثشاثش حٕالت ؿٙبختٝؿذٔ ،ٜمب ْٚعشاحی

وشدٜا٘ذ؛ ثٝعٛسیوٞ ٝش وّیذ ٔختق ث ٝیه دٚس ایجبدؿذ ٚ ٜؿجبٞتی ثب وّیذ دٚسٞبی دیٍش ٘ذاسد.

اصجّٕٚ ٝیظٌیٞبی خبف وّیذ دس ٔ ،AESیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبس ٜوشد:





دا٘ؼتٗ ثخـی اص وّیذ سٔض 1یب وّیذ دٚسٟٔ ،2بجٓ سا لبدس ثٔ ٝحبػج ٝثمی ٝوّیذ ٕ٘یوٙذ.

تجذیُ ٔؼىٛعپزیش.

ػشػت ٔٙبػت ثش سٚی س٘ج ٚػیؼی اص پشداص٘ذٜٞب.

اػتفبد ٜاص دٚسٞبی ثبثت ،ثشای اص ثیٗ ثشدٖ تمبسٖ.



پشاوٙذٌی ) (Diffusionوّیذسٔض دس وّیذ دٚسٞب؛ ث ٝكٛستی وٞ ٝش ثیت وّیذ سٔض ،ثؼیبسی



ثٝلذس وفبیت غیشخغی اػت.

اص ثیتٞبی وّیذ دٚس سا تحت تأثیش لشاس ٔیدٞذ.


ثٝػبدٌی ٔیتٛاٖ آٖ سا تٛكیف وشد.

Cipher key
Round key

1
2

151

152

فصل چهارم

الگوریتمهایرمزنگاریمتقارن


مبحث سوم

الگوریتم Triple DES

ٕٞبٖعٛس وٌ ٝفتیٓ اٍِٛسیتٓ DESدس ػبَ  1999ؿىؼت ٝؿذ  ٚجبی خٛد سا ث ٝسٔض AESداد.

آػیتپزیشی و ٝدسٚ DESجٛد داؿت ،ا٘ذاص 56 ٜثیتی وّیذ آٖ ثٛد .وٛچه ثٛدٖ ع َٛوّیذ ثبػث

ؿذ تب ٘ DESتٛا٘ذ دس ٔمبثُ حٕالت جؼتجٛی فشاٌیش و ٝثب تٛج ٝث ٝثٟجٛد ػختافضاسٞب ،لذست
ثیـتشی ٌشفت ٝثٛدٔ ،مبٔٚت ٕ٘بیذ.

پغ اص ؿىؼت ٝؿذٖ ،DESثبیذ جبیٍضیٗ ٔٙبػجی ثشای سٔضٍ٘بسی ٔؼشفی ٔیٌشدیذ .یىی اص ایٗ

جبیٍضیٗٞب ٔؼشفی یه اػتب٘ذاسد وبٔالً جذیذ ٔثُ  AESثٛد .أب سا ٜدیٍش ثشای جبیٍضیٙی وٝ

ٔیتٛا٘ؼت ػشٔبیٌٝزاسیٞبی ػختافضاسی ٘ ٚشْافضاسی ا٘جبْؿذ ٜسٚی  DESسا حفظ وٙذ ،ا٘جبْ
سٔضٍ٘بسی ٔتؼذد ثب وّیذٞبی ٔتؼذد ِٚی ثش اػبع  DESثٛد.

ثشای سٔضٍ٘بسی ٔتؼذد ثب وّیذٞبی ٔتؼذد ثش اػبع  ،DESیه اٍِٛسیتٓ جذیذی ث٘ ٝبْ

Triple

 DESاسائٌ ٝشدیذ .دس ایٗ اٍِٛسیتٓ ػّٕیبت  DESػٔ ٝشتج ٝپـت ػش ٓٞا٘جبْ ٔیٌیشد ،اِجت ٝثشای
ٔمبٔٚت دس ثشاثش حٕالت جؼتجٛی فشاٌیش ٘یض ،اص د ٚیب ػ ٝوّیذ ٔتفبٚت دس ٔشاحُ فٛق اػتفبدٜ

ٔیٌشدد .دس ایٗ ٔجحث ث ٝثشسػی  Triple DESیب  ،3DESدس ٞش د ٚحبِت ،د ٚوّیذ  ٚػ ٝوّیذ
پشداختٔ ٝیؿٛد.

 3DESبا دو کلیذ هتفاوت

تلٛیش صیش عشح سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی Triple DESسا ثب د ٚوّیذ ٔتفبٚت ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ:
3DES

Ciphertext

K1

K2

K1

Encryption

Decryption

Encryption

K1

K2

K1

Decryption

Encryption

Decryption

3DES

Ciphertext

Plaintext

Plaintext

امنیت اطالعات
ؿبیذ دیذٖ وّٕ Decryption ٝدس ػّٕیبت سٔضٌزاسی  ٚوّٕ Encryption ٝدس ػّٕیبت سٔضٌـبیی،

تؼجت ؿٕب سا ثشاٍ٘یخت ٝثبؿذ .أب ثبیذ ثٍٛیٓ و ٝدس ایٙجب ٞش د ٚػّٕیبت فٛق دس ساػتبی ٚظبیف
سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ.

ثشای سٔضٌزاسی دس  ،3DESدس ٔشحّ ٝا َٚثش سٚی ٔتٗ ػبد ٜػّٕیبت  ❶Encryptionثب وّیذ

 ❷K1ا٘جبْ ٔیؿٛد .ایٗ ٔشحّ ٝدلیمبً ٕٞب٘ٙذ ػّٕیبت سٔضٌزاسی دس  DESاػت.

أب دس ٔشحّ ٝد ،ْٚػّٕیبت  ❸Decryptionثش اػبع وّیذ  ❹K2سٚی خشٚجی ٔشحّ ٝا َٚا٘جبْ

ٔیپزیشد .ث ٝدِیُ ایٙى ٝوّیذ ٔٛسداػتفبد ٜدس ایٗ ٔشحّ ٝثب وّیذ ٔٛسداػتفبد ٜدس ٔشحّ ٝاَٚ
ٔتفبٚت اػت؛ ِزا ػّٕیبت Decryptionای و ٝا٘جبْ ٔیؿٛد ٘ٝتٟٙب ثبػث سٔضٌـبیی خشٚجی ٔشحّٝ

لجُ ٘خٛاٞذ ؿذ ،ثّى ٝخٛد ٔٛجت سٔضٌزاسی اعالػبت دس ٔشحّ ٝد ْٚاِجت ٝثب اٍِٛسیتٕی ٔتفبٚت اص

ٔشحّ ٝلجُٔ ،یٌشدد.

دس ٔشحّ ٝػٔ ،ْٛجذداً ػّٕیبت  ❺Encryptionثب ٕٞبٖ وّیذ ٔٛسداػتفبد ٜدس ٔشحّ ٝا ،َٚثش

سٚی خشٚجی ٔشحّ ٝد ْٚا٘جبْ ٔیؿٛد.

دسٟ٘بیت خشٚجی ػٔ ٝشحّ ٝفٛق ،یه ٔتٗ سٔضؿذ ٜثش اػبع د ٚاٍِٛسیتٓ ٔتفبٚت  ٚد ٚوّیذ

ٔتفبٚت ،أب دس ػٔ ٝشحّ ٝخٛاٞذ

ثٛد❻.

ٕٞب٘ٙذ ٞش اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی ثّٛوی ٔتمبسٖ دیٍش ،ثبیذ ػّٕیبت سٔضٌـبیی دس ٘ 3DESیض

ثٝكٛست ٔؼىٛع ػّٕیبت سٔضٌزاسی كٛست پزیشد.

دس ٔشحّ ٝا َٚسٔضٌـبیی ،ػّٕیبت ٔؼىٛػی و ٝثبیذ ا٘جبْ ؿٛدٕٞ ،بٖ ػّٕیبت

❼Decryption

اػت؛ چشاو ٝدس ٔشحّ ٝػ ْٛسٔضٌزاسی❺ ػّٕیبت  Encryptionا٘جبْؿذ ٜاػت .تٛج ٝداؿتٝ
ثبؿیذ و ٝوّیذ ٔشحّ ٝا َٚسٔضٌـبیی ،وّیذ ٔٛسداػتفبد ٜدس ٔشحّ ٝػ ْٛسٔضٌزاسی یب ٕٞبٖ

K1

اػت.

چ ٖٛدس ٔشحّ ٝد ْٚػّٕیبت سٔضٌزاسی ❸Decryption ،كٛست ٌشفت ،ٝپغ دس ٔشحّ ٝدْٚ

سٔضٌـبیی ثبیذ اٍِٛسیتٓ ٔؼىٛع آٖ ،یؼٙی  ❽Encryptionا٘جبْ پزیشد .اِجت ٝوّیذ  ٓٞثبیذ ٕٞبٖ

K2

❾ ثبؿذ و ٝدس ٔشحّ ٝد ْٚسٔضٌزاسی ٔٛسداػتفبد ٜلشاسٌشفت ٝثٛد.

دس ٔشحّ ٝػ ْٛسٔضٌـبیی ،ػّٕیبت  ❿Decryptionؤ ٝؼىٛع ػّٕیبت ٔ Encryptionشحّ ٝاَٚ

سٔضٌزاسی❶ اػت ،ا٘جبْ ٔیؿٛد .وّیذ ٘یض ٕٞبٖ ٛٔ K1سداػتفبد ٜدس سٔضٌزاسی اػت.

دسٟ٘بیت خشٚجی ػّٕیبت سٔضٌـبیی ،پغ اص ػٔ ٝشحّ ٝثب د ٚاٍِٛسیتٓ ٔتفبٚت  ٚد ٚوّیذ

ٔتفبٚتٔ ،تٗ ػبدٜ

اِٚی ٝخٛاٞذ ثٛد➀.

فشٔ َٛسٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی ،ثٝكٛست خٛاٞذ ثٛد:
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 3DESبا سه کلیذ هتفاوت

دسكٛستیو ٝثخٛاٞیٓ ثبص ٓٞثبػث افضایؾ أٙیت دس پشٚتىُ  3DESؿٛیٓٔ ،یتٛا٘یٓ ثٝجبی

د ٚوّیذ ٔتفبٚت دس ػٔ ٝشحّ ،ٝاص ػ ٝوّیذ ٔتفبٚت دس ػٔ ٝشحّ ٝاػتفبدٕ٘ ٜبئیٓ.

تلٛیش صیش ٕ٘بیؾدٙٞذ ٜسٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی دس  3DESثب ػ ٝوّیذ ٔتفبٚت ،اػت:
3DES

Ciphertext

K3

K2

K1

Encryption

Decryption

Encryption

K3

K2

K1

Decryption

Encryption

Decryption

3DES

Ciphertext

Plaintext

Plaintext

ٕٞبٖعٛس و ٝدس تلٛیش فٛق ٔالحظٔ ٝیٕ٘بییذ ،تٟٙب تفبٚت ایٗ سٚؽ ثب سٚؽ لجُ ،اضبفٝ

ؿذٖ وّیذ  K3ثٔ ٝشحّ ٝػ ْٛسٔضٌزاسی ٔ ٚشحّ ٝا َٚسٔضٌـبیی اػت .دس ػبیش ٔشاحُ ٚ
ٕٞچٙیٗ ٘ح ٜٛسٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی ٘یض تفبٚتی ثب تٛضیحبت اسائٝؿذ ٜدسسٚؽ لجّی ٘ذاسد.
فشٔ َٛسٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی ،ثٝكٛست خٛاٞذ ثٛد:

 3DESث ٝدِیُ اػتفبد ٜاص ػ ٝوّیذ ٔتفبٚت 56ثیتی ،دسٔجٕٛع داسای یه وّیذ

ثیتی اػت .ثٝػجبستدیٍش ع َٛوّیذ دس  168 ،3DESثیت اػت.

(56x3=168)168

افضایؾ ع َٛوّیذ اص  56ثیت ث 168 ٝثیت دس وٙبس تىشاس ػّٕیبت ،Decryption ٚ Encryption

ثبػث ٌشدیذ ٜتب  3DESاص ٔمبٔٚت خٛثی دس ثشاثش حٕالت جؼتجٛی فشاٌیش ثشخٛسداس ثبؿذ،

ثٝعٛسیوٕٞ ٝچٙبٖ ثؼت ٝث ٝؿشایظٛٔ ،سداػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد.

امنیت اطالعات

مبحث چهارم

روشهای عملیایت رمزنگاری بلویک

یه اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی ثّٛوی ،یه ٔمذاس ثبثت اص دیتب سا ثٝػٛٙاٖ ثّٛن ٚسٚدی دسیبفت وشدٜ

 ٚثب یه ٔمذاس ثبثت اص وّیذ الذاْ ث ٝسٔضٌزاسی ٔیٕ٘بیذ .دسكٛستیو ٝع َٛدیتبی ٔٛسد٘ظش

ثضسيتش اص ثّٛن ٚسٚدی اٍِٛسیتٓ ثبؿذ ،آٍ٘ب ٜثبیذ دیتب ث ٝثّٛنٞبیی ثب ا٘ذاصٛٔ ٜسد٘ظش

تمؼیٓؿذ ٚ ٜػپغ ثّٛن ث ٝثّٛن تحٛیُ اٍِٛسیتٓ ؿ٘ٛذ .أب صٔب٘ی و ٝچٙذیٗ ثّٛن اص ٔتٗػبدٜ

ثب یه وّیذ سٔض ٔیؿ٘ٛذ ،ثبػث ثشٚص ثؼضی ٔؼبئُ أٙیتی ٔیؿ٘ٛذ .اصجّٕ ٝایٗ ٔؼبئُ أٙیتی،

ٔیتٛاٖ ث ٝظٟٛس ٘ـب٘ٞٝبی آٔبسی دس ثّٛنٞبی سٔضؿذ ٜاؿبس ٜوشد .ثب تٛج ٝث ٝایٙىٔ ٝتٗ ػبدٜ
اِٚی ٝث ٝثّٛنٞبی ٓٞا٘ذاص ٜتمؼیٓؿذ ٚ ٜػّٕیبت ٔـبثٟی ثش سٚی آٖٞب ا٘جبْ ٔیٌیشد ،لغؼبً

٘ـب٘ٞٝبی آٔبسی خٛثی سا دس اختیبس یه ٞىش تحّیُوٙٙذ ٜلشاس ٔیدٞذ تب ثتٛا٘ذ اص آٖ ثشای
ؿىؼتٗ سٔض اػتفبدٕ٘ ٜبیذ.

ٔٛػؼّٔ ٝی اػتب٘ذاسد  ٚفٙبٚسی ایبالتٔتحذ (NIST) ٜثشای ث ٝوبس ثشدٖ اٍِٛسیتٓٞبی

سٔضٍ٘بسی ثّٛوی ٔتمبسٖ اصجّٕ ،AES ٚ 3DES ٝدس ا٘ٛاع ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ،پٙج سٚؽ ػّٕیبتی

صیش سا اسائ ٝوشد ٜاػت:

 ،Electronic Codebook (ECB) .1یب دفتشچ ٝوذ اِىتش٘ٚیىی.

 ،Cipher Block Chaining (CBC) .2یب ص٘جیشٜای ؿذٖ ثّٛنٞبی سٔضؿذ.ٜ
 ،Cipher Feedback (CFB) .3یب ثبصخٛسد سٔض.

 ،Output Feedback (OFB) .4یب ثبصخٛسد خشٚجی.
 ،Counter (CTR) .5یب ؿٕبس٘ذ.ٜ

دس اكُ سٚؽ ػّٕیبتی ،تىٙیىی ثشای افضایؾ اثش یه اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی یب تغجیك آٖ ثشای

اػتفبد ٜتٛػظ ثش٘بٔٞٝبیی اص لجیُ ثّٛنٞبی د٘جبِٝای یب جشیبٖ داد ،ٜاػتِ .زا پٙج سٚؽ ػّٕیبتی
فٛق ثشای پٛؿؾ عیف ٚػیؼی اص ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ؤ ٝیتٛا٘ٙذ اص سٔضٍ٘بسی ثّٛوی اػتفبدٜ

ٕ٘بیٙذ ،اسائٌ ٝشدیذ ٜاػت.

الصْ ث ٝروش اػت و ٝسٚؽٞبی فٛق كشفبً ٘ح ٜٛثٝوبسٌیشی اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی سا تحت

تأثیش لشاس ٔیدٙٞذ ٚ ،ثٝػٛٙاٖ یه اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی ٔحؼٛة ٕ٘یؿ٘ٛذ.
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روش )Electronic Codebook (ECB

ػبدٜتشیٗ سٚؽ ػّٕیبتی ،سٚؽ ECBاػت ECB .دس ٞش صٔبٖ فمظ اص یه ثّٛن دیتب اػتفبدٜ

وشد ٚ ٜثشای سٔضٌزاسی ثّٛنٞبی ثؼذی دیتب ٘یض اص ٕٞبٖ وّیذ لجّی اػتفبدٔ ٜیٕ٘بیذ .ث ٝدِیُ

ایٙى ٝثشای ٞش ثّٛن ٔتٗػبد ٜث ٝاصای یه وّیذ ٔـخق ،یه ٔتٗ سٔض ؿذٙٔ ٜحلشثٝفشد ٚجٛد

داسد؛ ِزا اص ػجبست  Codebookثشای ٘بٌْزاسی ایٗ سٚؽ اػتفبدٜؿذ ٜاػت .ثٙبثشایٗ ٔب ٔیتٛا٘یٓ
یه  Codebookغَٛپیىشی سا تلٛس وٙیٓ و ٝدس آٖ ثشای ٞش ثّٛن احتٕبِی اص ٔتٗ ػبدٔ ،ٜتٙبظشی
ثشای ٔتٗ سٔضؿذٚ ،ٜجٛد داسد.

سٚؽ ECBثشای سٔضٍ٘بسی یه ٔمذاس وٛتب ٜدیتب ایذٜآَ اػتٔ .ثالً ثشای ا٘تمبَ أٗ وّیذ

DES

یب ٔ AESیتٛاٖ اص آٖ اػتفبدٕٛ٘ ٜد.

یه ٚیظٌی لبثُتٛج ECB ٝایٗ اػت و ٝاٌش یه ثّٛن یىؼبٖ اص دیتب ،ثیؾ اص یهثبس دس ٔتٗ

ٚسٚدی تىشاس ؿذ ٜثبؿذٔ ،تٗ سٔضؿذٔ ٜتٙبظش ثب آٖٕٛٞ ،اس ٜیىؼبٖ خٛاٞذ ثٛد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ

سٚؽ  ECBثشای پیبْٞبی عٛال٘ی ٕٔىٗ اػت أٗ ٘جبؿذ؛ چشاو ٝاٌش پیبْ ثٝؿذت ػبختبسیبفتٝ

ثبؿذ ،احتٕبَ داسد ٟٔبجٓ ثتٛا٘ذ ٘ـب٘ٞٝبی آٔبسی خٛثی ثٝدػت آٚسد ٚ ٜدس تحّیُ سٔض اص آٖٞب

اػتفبدٕ٘ ٜبیذ.

PN

Encryption

P2

K

...

Encryption

P1

K

Encryption

CN

C2

C1

CN

C2

C1

Decryption

PN

K

...

Decryption

P2

K

Decryption

P1

K

K

امنیت اطالعات
روش )Cipher Block Chaining (CBC

ثشای غّج ٝثش وبػتیٞبی أٙیتی ،ECBث ٝتىٙیىی ٘یبص داسیٓ و ٝدس كٛست تىشاس یه ثّٛن

ٔـخق اص دیتب دس ٔتٗػبد ،ٜدس ٔتٗ سٔضؿذ ٜثّٛن ؿجی ٝث٘ ٓٞ ٝذاؿت ٝثبؿیٓ .یه سا ٜػبدٜ
ثشای ثشآٚسد ٜوشدٖ ایٗ ٘یبص ،سٚؽ ص٘جیشٜای ؿذٖ ثّٛنٞبی سٔضؿذ ٜاػت.

PN
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Encryption

K

CN
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Decryption


PN

K

CN-1

Decryption

...

K

Encryption

C1

K

IV

K

Decryption





P2

P1

IV

ٕٞبٖعٛس و ٝدس تلٛیش فٛق ٔـبٞذٔ ٜیٕ٘بییذ ،دس ٚسٚدی اٍِٛسیتٓ سٔضٌزاسی ،ثّٛن

ٔتٗػبد ٜثب ثّٛن ٔتٗسٔضؿذٔ ٜشحّ ٝلجُ XOR ،ؿذ ٚ ❶ٜػپغ ػّٕیبت  ❷Encryptionثش سٚی
آٖ اػٕبَ ٔیؿٛدِ .زا دسكٛستیو ٝیه ثّٛن ٔتٗػبد ٜتىشاسی  ٓٞثبؿذ ،خشٚجی

سٔضٌزاسی❸

ثب لجُ یىؼبٖ ٘خٛاٞذ ثٛد .اِجت ٝالصْ ث ٝروش اػت و ٝوّیذ ٔٛسداػتفبد ٜدس  ٕٝٞص٘جیش ،ٜیىؼبٖ

اػت.

أب دس ٔشحّ ٝا َٚوٞ ٝیچ ٔتٗ سٔضؿذٜای اص لجُ ٚجٛد ٘ذاسد تب ثب ٔتٗػبد XOR ٜؿٛد ،اص

ٔمذاس ) ❹Initialization Vector(IVاػتفبدٔ ٜیٕ٘بییٓ IV .یب ثشداس ٔمذاسدٞی اِٚی ،ٝیه ثّٛن دیتبی
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ٓٞا٘ذاص ٜثب ثّٛن ٔتٗسٔضؿذ ٜاػت ؤ ٝؼٕٛالً ثٝكٛست تلبدفی ایجبد ٔیٌشدد .ث ٝدِیُ ایٙىٝ

 IVثشای سٔضٌـبیی ٘یض ٔٛسد٘یبص اػت ،ثبیذ ٞش د ٚعشف سٔضٌزاس  ٚسٔضٌـب ،اص ٔمذاس آٖ اعالع

داؿت ٝثبؿٙذ .أب ثشای حفظ أٙیت ٘جبیذ ٞیچ ؿخق ثبِثی اص آٖ اعالع داؿت ٝثبؿذِ ،زا ٔیتٛاٖ
ثشای جبثجبیی آٖ اص سٚؽ  ECBثٟش ٜثشد.

ثشای ایجبد  IVد ٚسٚؽ تٛكی ٝؿذ ٜاػت:
.1

ا َٚآ٘ى ٝیه ٔمذاس 1Nonceث ٝتبثغ سٔضٌزاسی داد ٚ ٜثش اػبع وّیذ ٔٛسداػتفبد ،ٜیه

خشٚجی اص آٖ دسیبفت ٕ٘ٛد؛ ػپغ ایٗ خشٚجی سا ثٝػٛٙاٖ ٛٔ IVسداػتفبد ٜلشاس داد.

تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ و Nonce ٝثبیذ یه ثّٛن ٔٙحلشثٝفشد ثبؿذ .ثٝػٛٙأٖثبَ اص

ؿٕبس٘ذ ،ٜثشچؼت صٔبٖ 2یب ؿٕبس ٜپیبْٔ ،یتٛاٖ جٟت ٔمذاس Nonceاػتفبدٕٛ٘ ٜد.

 .2سٚؽ د ،ْٚاػتفبد ٜاص یه ِٔٛذ ػذد تلبدفی ،3ثشای ایجبد ثّٛنٞبی دیتبی تلبدفی
اػت.

ػال ٜٚثش ٔحشٔبٍ٘ی ،اص  CBCثشای احشاص ٛٞیت ٘یض ٔیتٛاٖ ثٟش ٜثشد.

روش )Cipher Feedback (CFB

سٚؽ  ،CFBدس ٌش ٜٚسٚؽٞبی سٔض جبسیٟ٘( 4شی) لشاس ٔیٌیشد .دس ایٗ سٚؽٞب ،دیٍش

٘یبصی ثٍٟ٘ ٝذاسی ؿٕبس ٜثّٛنٞب ٘یؼت؛ ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘ٙذ ثٝكٛست ثالدسً٘ 5وبس ٕ٘بیٙذ.

ثٙبثشایٗ ثشای ا٘تمبَ جشیب٘ی اص وبساوتشٞبٔ ،یتٛاٖ ثب اػتفبد ٜاص سٔض جشیب٘ی وبساوتشٌشاٚ( 6اثؼتٝ

ث ٝوبساوتش)ٞ ،ش وبساوتش سا سٔض ٕ٘ٛد ٚ ٜثالفبكّ ٝا٘تمبَ داد .یىی اص ٚیظٌیٞبی ٔغّٛة سٔض
جبسی ایٗ اػت و ٝعٔ َٛتٗسٔضؿذ ٜثب عٔ َٛتٗػبد ٜثشاثش اػت.

1

ٚاط ٜیب ػجبست ٔٛلتی ٔ /مغؼی  /یهثبسٔلشف

2

Timestamp
Random number generator
4
Stream cipher
5
Real-time
6
Character-oriented
3
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احذ اصٚ شٞ ٜ ٔتٗسٔضؿذٝسیوٛعٝ ث، ثب یىذیٍش ص٘جیش ٔیؿذ٘ذٜبی ٔتٗػبدٞاحذٚ CBC دس

1

 لغؼبتٝ ث،نّٛجبی ثٝ ثٜ ٔتٗػبدCFB  أب دس.دٛ لجّی ثٜبی ػبدٞٗ تبثؼی اص تٕبْ ٔت،ٜٔتٗػبد
.دٛثیتی تمؼیٓ ٔیؿ
CFB
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دس ٔشحّ ٝا َٚسٔضٌزاسی ،اثتذا یه  ❶IVث ٝاٍِٛسیتٓ سٔضٌزاسی داد ٚ ❷ٜیه خشٚجی

ٓٞا٘ذاص ٜثب ٔ IVیٌیشیٓ .ث ٝدِیُ ایٙىٔ ٝتٗػبدٚ ٜسٚدی داسای  S-bitاػت❸ ،پغ ثشای ٘ XORیبص
ث S-bit ٝاص خشٚجی  Encryptionداسیٓ؛ ِزا  S-bitآٖ سا اص ػٕت چپ جذا وشد ٚ ❹ٜثب  S-bitاص

ٔتٗػبدٔ ❺XOR ٜیٕ٘بییٓ .خشٚجی ثٝدػتآٔذ ٜیه ٔتٗ سٔضؿذS-bit ٜی اػت❻ ؤ ٝیتٛا٘یٓ

آٖ سا ا٘تمبَ دٞیٓ.

دس ٚسٚدی ٔشحّ ٝثؼذی سٔضٌزاسی ،یه ❼Shift Registerداسیٓ؛ و ٝدس آٖ IVثٝا٘ذاص S-bit ٜثٝ

ػٕت چپ جبثٝجب ؿذ ٜتب  b-s bitاص آٖ دس ػٕت چپ ثبلی ثٕب٘ذ .ػپغ خشٚجی S-bitی سٔضؿذٜ
ٔشحّ ٝلجُ سا دس ػٕت ساػت لشاس داد ٚ ❽ٜثّٛن ثٝدػتآٔذ ٜسا تحٛیُ تبثغ

Encryption

ٔیدٞیٓ .ایٗ سٚاَ تب سٔضؿذٖ وبُٔ ٔتٗ ٔٛسد٘ظش ادأٔ ٝییبثذ.

حبال ثشٚیٓ ػشاؽ سٔضٌـبیی .ث ٝدِیُ ایٙىٔ ٝتٗػبد ٜدس ٔشحّ ٝسٔضٌزاسی اكالً داخُ تبثغ

 Encryptionلشاس ٍ٘شفت ٚ ٝكشفبً ثب خشٚجی آٖ  XORؿذٜ؛ ِزا دس سٔضٌـبیی ٘یض تبثؼی و ٝثبیذ
ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٌیشدٕٞ ،بٖ  Encryptionاػت ❾.چشاو ٝدس صٔبٖ سٔضٌـبییٔ ،ب ٔمبدیش ،IV

وّیذ ٔ ٚتٗ سٔضؿذ ٜسا دس اختیبس داسیٓ؛ پغ ثشای ایٙى IV ٝثٕٞ ٝبٖ ؿىّی و ٝدس سٔضٌزاسی ثب

ٔتٗ ػبد XOR ٜؿذ ٜثٛد❺ دسثیبیذ ،ثبیذ ٔجذد ػّٕیبت  Encryptionثش سٚی آٖ ا٘جبْ پزیشد.
روش )Output Feedback (OFB

ػبختبس  OFBثؼیبس ؿجی CFB ٝثٛد ٚ ٜتٟٙب د ٚتفبٚت لبثُتٛج ٝثیٗ آٖٞب ٚجٛد داسد .اَٚ

ایٙى ٝدس ٞش ٔشحّ ٝاص  ،OFBیه ثّٛن ) (Blockاص دیتبی ٔتٗػبد ٜدس ٚسٚدی لشاس ٔیٌیشد،
دسكٛستیو ٝدس  CFBدیتب ثٝكٛست لغؼ (Segment) ٝدس ٚسٚدی پزیشفتٔ ٝیؿٛد .دٔٚیٗ تفبٚت

٘یض دس ٘ح ٜٛاػتفبد ٜاص ثبصخٛسد ) (Feedbackاػت؛ دس ٔ CFBتٗ سٔضؿذ ٜثٝػٛٙاٖ ثبصخٛسد ثٝ
ٔشحّ ٝثؼذ ٔیسٚد ،أب دس OFBخشٚجی تبثغ )ٔ (Encryptionؼتمیٕبً ثٝػٛٙاٖ ثبصخٛسد دس ٔشحّٝ

ثؼذ ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد.

دس ٔشحّ ٝا َٚسٔضٌزاسی یه ٔمذاس  ❶Nonceثٝػٛٙاٖ ٚسٚدی  ❷Encryptionلشاس ٔیٌیشد.

دِیُ ایٙى ٝثشای  IVاص ٔمذاس  Nonceاػتفبدٔ ٜیؿٛد ایٗ اػت ؤ ٝمذاس  Nonceثشای ٞش پیبْ تغییش

ٔیٕ٘بیذ؛ 1و ٝدس ایٗ كٛست ث ٝاصای ٞش ثبس اجشای سٔضٌزاسی ،یه ٔمذاس ٔ Nonceتفبٚت خٛاٞیٓ
داؿت.
1

2

تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ و ٝپیبْ ) (Messageث Block ٝیب  Segmentتمؼیٓ ٔیؿٛدٔ .ثالً اٌش ثّٛن یه اٍِٛسیتٓ  64ثیت

ثبؿذ ،یه پیبْ  128ثیتی ث ٝد ٚثّٛن  64ثیتی تمؼیٓ ٔیؿٛد و ٝثشای ایٗ د ٚثّٛن ) (P1, P2یه ٔمذاس  Nonceدس ٘ظش

ٌشفت ٚ ٝػپغ ثشای پیبْ ثؼذی(ؤ ٝثالً ٕٔىٗ اػت 192ثیت ثبؿذ) ٔمذاس  Nonceتغییش ٔیوٙذ.
2

ٔتغیش ثٛدٖ ٔمذاس  Nonceثشای ٞش پیبْ ،ثبػث ٔیؿٛد تجضیٚٝتحّیُ پیبْٞبی سٔض ؿذ ٜثشای ٟٔبجٓ ػخت ؿٛد.

امنیت اطالعات
ع َٛثّٛن  Nonceثبیذ ثب ع Plaintext َٛثشاثش ثبؿذ .خشٚجی  ،Encryptionثب ثّٛن

ٔتٗػبد XOR ❸ٜؿذٔ ٚ ❹ٜتٗ سٔضؿذٜ

سا تِٛیذ ٔیٕ٘بیذ❺.

دس ٚسٚدیٔ Encryptionشحّ ٝد ،ْٚثٝجبی اػتفبد ٜاص ،Nonceیه وپی اص خشٚجی

Encryption

ٔشحّ ٝلجّی❻ لشاس ٔیٌیشد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت و ٝث ٝایٗ سٚؽ ،سٚؽ ثبصخٛسد خشٚجی

ٔیٌٛیٙذ .ایٗ فشآیٙذ تب سٔضؿذٖ آخشیٗ ثّٛن ٔتٗػبد ٜادأٔ ٝییبثذ.

أب دس سٔضٌـبیی ٘یض ٕٞب٘ٙذ  ،CFBثبص ٓٞاص تبثغ  Encryptionاػتفبدٔ ٜیوٙیٓ .چشاو ٝدس صٔبٖ

سٔضٌـبیی ٔمذاس  ،Nonceوّیذ ٔ ٚتٗ سٔضؿذ ٜسا دس اختیبس داسیٓ  ٚآٖ چیضی و٘ ٝیبص اػت،

خشٚجی  Encryptionثش اػبع وّیذ ٔ ٚمذاس  Nonceاػتِ .زا ٔجذداً ٕٞبٖ  ❼Encryptionثش سٚی

 Nonceا٘جبٌْشفت ٚ ٝثب ٔتٗ سٔضؿذٔ XOR ٜیؿٛد؛❽ ٟ٘ ٚبیتبً دس خشٚجی داسای ٔتٗ ػبدٜ
اِٚی ٝخٛاٞیٓ ثٛد❾.
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دس  CFBاٌش حیٗ ا٘تمبَ ،یه ثیت دچبس ٔـىُ ؿٛدٕٔ ،ىٗ اػت ثّٛنٞبی ثؼذی سا ٘یض تحت

تأثیش لشاس دٞذ .أب دسسٚؽ  OFBدس كٛست خشاثی یه ثیت دس صٔبٖ ا٘تمبَٕٞ ،بٖ ثّٛن ثشای
سٔضٌـبیی دچبس ٔـىُ ؿذ ٚ ٜثش ػبیش ثّٛنٞب تأثیشی ٘ذاسد .ایٗ ٔضیت ث ٝدِیُ آٖ اػت و ٝدس

صٔبٖ سٔضٌزاسیٔ ،تٗ ػبدٔ ٚ ٜتٗ سٔضؿذٞ ٜیچ دخبِتی دس ثبصخٛسد ٔٛسداػتفبد٘ ٜذاس٘ذ.
روش )Counter (CTR

1

سٚؽ CTRجٟت أٙیت ؿجىٞٝبی  IP Sec ٚ ATMتٛػؼ ٝداد ٜؿذ ٜاػت٘ .ح ٜٛػّٕىشد ایٗ
2

سٚؽ ،دس تلٛیش صیش ٕ٘بیؾ داد ٜؿذ ٜاػت.
CTR
Counter N

Encryption
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K

...

Encryption



PN

CN

K

P2

C2

Encryption



K

P1

C1

CTR
Counter N

Encryption

Counter 2

K
Encryption

Counter 1

K

Encryption

K

...
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Asynchronous Transfer Mode
IP Security

1
2

امنیت اطالعات

ػبیض Counterثبیذ ثب ػبیض ثّٛن ٔتٗػبد ٜثشاثش ثبؿذٕٞ .چٙیٗ ٔمذاس Counterث ٝاصای ٞش

ثّٛن اص ٔتٗ ػبد ٜثبیذ ٔتفبٚت ثبؿذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔمذاس  Counterتٛػظ یه ٔمذاس اِٚیٝ

ٔـخقؿذ ٚ ٜػپغ ثشای ٞش ثّٛن ثؼذی ،یىی ث ٝآٖ اضبفٔ ٝیؿٛدٕٞ .بٖعٛس ؤ ٝالحظٝ
ٔیٕ٘بییذ ،دس  Counterػُٕ ص٘جیشٜای ؿذٖ ،ثشای ٞیچیه اص ػٙبكش ا٘جبْ ٕ٘یؿٛد.

هشایای روش CTR

سٚؽ ٘ CTRؼجت ث ٝػبیش سٚؽٞب ،داسای ٔضایبی صیش اػت:


باسده سختافشاری

دس سٚؽٞبی ص٘جیشٜای ثبیذ ػّٕیبت ٔشثٛط ثٞ ٝش ثّٛن تٕبْ ؿٛد ،تب ؿشٚع ػّٕیبت
ٔشثٛط ث ٝثّٛن ثؼذی أىبٖپزیش ثبؿذ .أب دسسٚؽ ٔ CTRیتٛاٖ ثٝكٛست ٔٛاصی

سٚی چٙذ ثّٛن اص ٔتٗػبد ٜیب ٔتٗسٔضؿذ ٜوبس وشد.



باسده نزمافشاری

ثٝعٛس ٔـبث ٝثب ثبصد ٜػختافضاسی ،أىبٖ ا٘جبْ ٔٛاصی ػّٕیبت ثش سٚی ثّٛنٞب ،ثبصدٜ

٘شْافضاسی سا تٛػظ پشداص٘ذٜٞبیی و ٝاص ٚیظٌیٞبی ٔٛاصی پـتیجب٘ی ٔیوٙٙذ ،افضایؾ
ٔیدٞذ.



پیصپزداسش

اٍِٛسیتٓ سٔضٌزاسی یب سٔضٌـبیی ثشای ؿشٚع وبس ٘یبصی ثٚ ٝسٚد ٔتٗػبد ٜیب ٔتٗ

سٔضؿذ٘ ٜذاسدِ .زا ٔیتٛاٖ اص پشداصؿٍش تب لجُ اص سػیذٖ ٔتٗػبد ٜیب ٔتٗ سٔضؿذ،ٜ
ثشای ٔحبػجبت اِٚی ٝثش سٚی  Counterاػتفبدٕٛ٘ ٜد؛ تب صٔب٘ی ؤ ٝتٗػبد ٜیب ٔتٗ

سٔضؿذ ٜسػیذ ،فمظ ٘یبص ث ٝیه ػّٕیبت  XORػبد ٜثبؿذ.



دستزسی تصادفی

ثشای ثؼضی اص ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ،دػتشػی تلبدفی جزاة  ٚوبسآٔذ اػت .دس

CTR

ث ٝدِیُ ٚجٛد ٘ذاؿتٗ ساثغ ٝص٘جیشٜای ،أىبٖ دػتشػی تلبدفی ث ٝثّٛنٞبی ٔختّف

ٚجٛد داسد.



اهنیت قابلاثبات



سادگی

سٚؽ CTRاص ػبیش سٚؽٞبی ٌفتٝؿذ ٜدس ایٗ ٔجحث ،أٗتش اػت.
ثشخالف سٚؽٞبی  ،CBC ٚ ECBسٚؽ  CTRفمظ ٘یبص ث ٝاٍِٛسیتٓ  Encryptionداؿتٚ ٝ

اص اٍِٛسیتٓ Decryptionاػتفبدٕ٘ ٜیٕ٘بیذ٘ .یبص ٘ذاؿتٗ ث ٝاٍِٛسیتٓ سٔضٌـبیی،
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ٔخلٛكبً صٔب٘ی اسصؽ خٛد سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝػّٕیبت  Decryptionثٝعٛس
لبثُٔالحظٝای ثب ػّٕیبت  Encryptionتفبٚت داؿت ٝثبؿذ؛ ٔثُ اٍِٛسیتٓ .AES
ػال ٜٚثش ایٗ ٘یبصی ثٔ ٝحبػج ٝوّیذ ثشای ػّٕیبت سٔضٌـبیی٘ ،یض ٘یؼت.
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امنیت اطالعات

مبحث اول

الگوریتـــم RSA

هطَْرتزیي الگَریتن رهشًگاری ًاهتمارى ،الگَریتن  RSAاست .تىٌیهّای اٍلیِ آى در سال

 1973تَسظ آلای  Clifford Cocksایداد گزدیذ؛ ٍلی الگَریتن تِغَرت ساختاریافتِ ٍ ػولیاتی،
در سال  1977تَسظ سِ داًصآهَختِ داًطگاُ  ،MITآلایاى ٍ Adam Shamir ،Ron Rivest

Len

 Adlemanارائِ ضذً .ام الگَریتن ً RSAیش تزگزفتِ اس حزٍف اٍل ًام خاًَادگی سِ هختزع خَد،

یؼٌی ) Rivest-Shamir-Adleman (RSAاست.

الگَریتن ،RSAیه الگَریتن رهشًگاری تلَوی ًاهتمارى (ولیذ ػوَهی) است .ایي الگَریتن اس دٍ

ولیذ تا ًامّای ولیذخػَغی ٍ ولیذػوَهی ،تزای رهشگذاری ٍ رهشگطایی استفادُ هیًوایذ .تِ

دلیل خاغیت ولیذّای خػَغی ٍ ػوَهی ،ایي الگَریتن تَاًایی ارائِ ٍیژگیّایی هثل

احزاسَّیت ٍ هحزهاًگی را ًیش داردّ .وچٌیي درغَرتیوِ تِ ّوزاُ تَاتغ درّنساسی هَرد

استفادُ لزار گیزدٍ ،یژگیّایی هثل اهضای دیدیتال ٍ سزٍیس ػذماًىار را ًیش فزاّن هیآٍرد.

الگَریتن  RSAتزای هحاسثات ولیذ خَد اس ٍیژگی ػذد اٍل استفادُ ًوَدُ است .تِعَریوِ

تؼذاً در تطزیح فزهَل خَاّیذ دیذ ،تزای لذرتوٌذ وزدى الگَریتنً ،یاس تِ هحاسثات اػذاد اٍل
تشري خَاّین داضت .الگَریتن  RSAدر عَل سالّایی وِ اس اختزاع آى هیگذرد ،تذٍى تغییز ٍ

ّوَارُ تِػٌَاى یه الگَریتن لاتلاعویٌاى هَرداستفادُ لزارگزفتِ است .اها تا تَخِ تِ تحَالت

سختافشاری ٍ پیطزفت لاتلهالحظِ پزداسضگزّا ،آى چیشی وِ ایي الگَریتن را در تزاتز ضىست

هػَى ًگِ هیدارد ،هؤلفِّای لذرتوٌذی است وِ تایذ تز اساس ػذد اٍل ،اًتخابضذُ ٍ در

هحاسثات هَرداستفادُ لزار گیزًذ.
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تشریح الگوریتن RSA

الگَریتن  RSAتا استفادُ اس تاتغًوایی تیاى هیگزدد .در  RSAهتي سادُ در لالة تلَن رهش

هیضَد؛ تِعَریوِ ّز تلَن دارای یه هقدار تایٌزی وَچهتز اس  nاست .تِ ایي هؼٌا وِ سایس
تلَن تایذ ووتز یا هساٍی تا
است.

تاضذ؛ در ػول سایش تلَن  iتیت است وِ در آى

) (

رهشگذاری ٍ رهشگطایی در  RSAعثك فزهَلّای سیز اًدام هیپذیزد( :در ایي فزهَل ،هتي

سادُ تا  ٍ Mهتي رهشضذُ تا ً Cوایص دادُضذُ است).

(

)

ّز دٍ عزف فزستٌذُ ٍ گیزًذُ تایذ اس همذار  nهغلغ تاضٌذ .ارسالوٌٌذُ همذار  eرا هیداًذ،

اها فمظ دریافتوٌٌذُ تایذ همذار  dرا تذاًذ .تٌاتزایي همذار ولیذ خػَغی ضاهل +
ولیذػوَهی ضاهل +

*

خَاّذ تَد.

*

ٍ

هحاسبه کلید عووهی و خصوصی در RSA

تزای هحاسثِ ولیذ ػوَهی ٍ خػَغی تایذ هزاحل سیز اًدام پذیزد:

 .1دٍ ػذد اٍل تِ ًامّای ٍ اًتخاب هیوٌین؛ تِعَریوِ هساٍی ّن ًثاضٌذّ .زچِ ایي
اػذاد اٍل اًتخاتی تشريتز تاضٌذ ،لذرت رهشًگاری تیطتز خَاّذ ضذ.
ػذد اٍل =

ٍ

درغَرتیوِ

ػذد اٍل =

 .2ػذدی تِ ًام وِ حاغلضزب ٍ است را هحاسثِ هیوٌین:
 .3هحاسثِ
 .4ػذد

را تِغَرت سیز اًدام هیدّین:

را عَری اًتخاب هیوٌین وِ اس

هیوٌن وِ

هطتزن

تایذ ًسثت تِ

)

()

(

) (φ

وَچهتز ٍ ًسثت تِ آى ،اٍل تاضذ .تأویذ

اٍل تاضذ؛ یا تِػثارتیدیگز ،تایذ تشريتزیي همسَمػلیِ

ٍ  ،eتزاتز یه تاضذ.

)

(

امنیت اطالعات
 .5ػذد

تمسینتز

را عَری اًتخاب هیوٌین وِ تالیواًذُ حاغلضزب

یه تاضذ ،وِ تِ ستاى ریاضی هیضَد:

اگز

تثزین:

را داضتِ تاضین ٍ تخَاّین

)

تزاتز تا

(

را هحاسثِ ًوایین ،هیتَاًین اس فزهَل سیز تْزُ
)) (

(

پس اس اًدام هزاحل فَق ،ولیذخػَغی ٍ ولیذػوَهی هطخع هیضًَذ .ولیذخػَغی ًشد

غاحة ولیذ ًگْذاری ضذُ ٍ ولیذػوَهی ًیش در اختیار ّزوسی وِ هیخَاّذ تا غاحة ولیذ

ارتثاط تزلزار وٌذ ،گذاضتِ هیضَد.

هثال هحاسبه کلید خصوصی و عووهی

تزای ایٌىِ ًحَُ ایداد ٍ استفادُ اس ولیذّای خػَغی ٍ ػوَهی را تْتز درن وٌیذ ،یه هثال

سادُ تِغَرت سیز حل هیًوایین.

عزف گیزًذُ وِ در ایٌدا آلیس است ،لػذ ایداد ولیذػوَهی ٍ خػَغی دارد .پس اس ایداد

ولیذ لزار است ولیذػوَهی خَد را در اختیار تزادر گزاهی(آلای تاب) لزار دّذ تا تثادل اعالػات

تیي آىّا تِغَرت رهشضذُ اًدام پذیزد.

پس در اتتذا آلیس تایذ هزاحل سیز را خْت ایداد ولیذ ػوَهی ٍ خػَغی خَد اًدام دّذ:
 .1اًتخاب دٍ ػذد اٍل:

 .2تزای هحاسثِ تایذ دٍ ػذد اٍل هطخعضذُ را تا یىذیگز ضزب ًوَد:
 .3هحاسثِ ) ( φوِ ها آى را

هیًاهین:

)

()

 .4حاال تایذ آلیس ػذدی را تِػٌَاى اًتخاب ًوایذ وِ ًسثت تِ

(

اٍل تاضذ.

آلیس ػذد  7را اًتخاب هیًوایذ .چزاوِ ػذد ً 7سثت تِ  160اٍل است؛ یؼٌی تشريتزیي

همسَمػلیِ هطتزن  160 ٍ 7تزاتز تا  1است.
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.5

در ایي هزحلِ آلیس تایذ ػذدی را تِػٌَاى

هطخع ًوایذ وِ وَچهتز اس

ّوچٌیي تالیواًذُ حاغلضزب آى در  ،تمسینتز

آلیس ػذد  23را اًتخاب ًوَدُ است:

تزاتز  1تاضذ.

تَدُ ٍ

ػذد  23ضزط اٍل را دارد :یؼٌی

ّوچٌیي حائش ضزط دٍم ًیش ّست ،یؼٌی:
)

(

)

(

پس اس اًدام هزاحل فَق ،هؤلفِّای هَردًیاس خْت ولیذػوَهی ٍ ولیذخػَغی تِدست

هیآیذ .تا تَخِ تِ هحاسثات اًدامگزفتِ ،ولیذخػَغی تزاتز تا
ػوَهی تزاتز تا

+

*

+

*

هیتاضذ.

*

+

+

*

ٍ ولیذ

حاال آلیس تایذ ولیذ ػوَهی خَد را تزای تاب ارسال ًوایذ .ارسال ولیذ هیتَاًذ تِراحتی اس

عزیك یه واًال ًااهي اًدام پذیزد ٍ اغالً اضىالی ًذارد وِ ّزوسی اس آى اعالع پیذا وٌذ .اها

آلیس تایذ اس ولیذخػَغی خَد تِدلت هحافظت ًوایذ.

پس اس تثادل ولیذػوَهی ،فزستٌذُ هیتَاًذ هتي هَردًظز خَد را عثك فزهَل ،رهش وزدُ ٍ

تزای گیزًذُ ارسال ًوایذ .هتٌی وِ تَسظ ولیذ ػوَهی رهشضذُ ،تٌْا تا ولیذ خػَغی هزتَعِ

لاتل رهشگطایی است؛ تِ ّویي دلیل تِراحتی هیتَاًذ اس عزیك یه واًال ًااهي تزای گیزًذُ

ارسال ضَد.

در ایي هثال فزؼ هیوٌین وِ تاب هیخَاّذ یه پیام تزای آلیس ارسال ًوایذ .تَخِ داضتِ

تاضیذ وِ پیام تایذ وَچهتز اس

تاضذ .اگز هتيسادُ هَردًظز را  88در ًظز تگیزین ،عثك فزهَل

رهشگذاری ٍ ولیذػوَهی ،هحاسثات سیز تایذ تَسظ تاب تز رٍی هتي سادُ اًدام پذیزد:

.i

فزهَل رهشگذاری در  RSAتِغَرت سیز است:

.ii

همذار هتيسادُ ًیش تِغَرت سیز است:

.iii

ولیذ ػوَهی وِ آلیس در اختیار تاب لزار دادُ ًیش تِغَرت سیز است:
+

*

+

*

ّواىعَر وِ هالحظِ هیوٌیذ ،همذار ًیش در ولیذػوَهی هطخع ضذُ است.

امنیت اطالعات
.iv

تا تَخِ تِ هَارد فَق ،تاب توام هؤلفِّای هَردًیاس تزای رهشگذاری را در اختیار

دارد .لذا عثك فزهَل رهشگذاری هحاسثات سیز تایذ اًدام پذیزد:

پس اس اػوال فزهَل رهشگذاری تز رٍی هتيسادُ ،هتي رهشضذُ تِ دست هیآیذ؛ وِ در ایٌدا

تزاتز تا  11هیتاضذ .پس اس هحاسثِ هتي رهشضذُ ،تاب هیتَاًذ آى را اس عزیك واًال ًااهي تزای

آلیس ارسال ًوایذ.

پساسآًىِ آلیس هتي رهشضذُ را دریافت ًوَد ،تایذ اس عزیك فزهَل رهشگطایی ٍ تا استفادُ

اس ولیذخػَغی خَد ،آى را رهشگطایی ًوایذ.

هزاحلی وِ سوت آلیس تزای رهشگطایی اًدام هیضَد تِغَرت سیز خَاّذ تَد:

.i

فزهَل رهشگطایی الگَریتن RSAتِغَرت سیز است:

.ii

همذار هتي رهشضذُ وِ تِ دست آلیس رسیذُ است:

.iii

ولیذ خػَغی آلیس وِ خَدش آى را هحاسثِ وزدُ:

.iv

تا تَخِ تِ هَارد فَق ،آلیس توام هؤلفِّای هَردًیاس خْت خایگشیٌی در فزهَل

+

*

+

*

رهشگطایی را در اختیار دارد؛ لذا تایذ هحاسثات سیز را اًدام دّذ:

ّواىعَر وِ هالحظِ وزدیذ ،پس اس خاگذاری هؤلفِّا در فزهَل رهشگطایی ،هتي سادُ اٍلیِ

تِدستآهذ .تػَیز سیز فزآیٌذ رهشگذاری ٍ رهشگطایی در  RSAرا ًوایص هیدّذ:
Plaintext
88

11

1123 mod 187 = 88

PR = 23, 187

887 mod 187 = 11

PU = 7, 187

Plaintext
88
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تولید کلید

لثل اس استفادُ اس سیستن رهشًگاری ولیذػوَهی ،یه یا ّز دٍ عزف تایذ الذام تِ تَلیذ خفت

ولیذ خػَغی ٍ ػوَهی ًوایٌذ .فزآیٌذ تَلیذ ولیذّا ضاهل ٍظایف سیز است:
 .1هطخع وزدى دٍ ػذد اٍل ٍ .

 .2اًتخاب ٍ ٍ ّوچٌیي اًدام هحاسثات دیگز.

تِ دلیل ایٌىِ همذار تز اساس حاغلضزب دٍ ػذد

ٍ تِدست هیآیذ ،لذا اتتذا تایذ الذام

تِ هطخع وزدى دٍ ػذد اٍل ًوایینّ .واىعَر وِ در فزهَلّا ٍ هثال لثلی هطاّذُ ًوَدیذ،

همذار

عی ولیذػوَهی در اختیار ّوِ لزار هیگیزد؛ پس تایذ دٍ ػذد اٍل هزتَعِ ،تِلذری

تشري اًتخاب ضذُ تاضٌذ وِ اهىاى تدشیِ
ٍخَد ًذاضتِ تاضذ.

تِ دٍ ػذد اٍل تطىیل دٌّذُ ،تزای فزد هْاخن

در حال حاضز ّیچ رٍش ریاضی واراهذ ٍ هفیذی تزای هحاسثِ اػذاد اٍل تشري ٍخَد

ًذارد؛ لذا رٍش هزسَم ایي است وِ تِغَرت تػادفی یه ػذد فزد را اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس آى
را آسهایص هیوٌٌذ؛ وِ آیا ػذد اٍل است یا ًِ .اگز ػذد اٍل تَد وِ هَرد استفادُ لزار هیگیزد،

در غیز ایٌػَرت هدذداً الذام تِ اًتخاب تػادفی یه ػذد فزد دیگز هیًوایٌذ.
تِعَر خالغِ فزآیٌذ اًتخاب یه ػذد اٍل تِغَرت سیز است:

.i

.ii
.iii
.iv

اًتخاب تػادفی یه ػذد غحیح فزد ) ( .تِ ػٌَاى هثال هیتَاى اس یه هَلذ ػذد
1

ضثِتػادفی تزای اًتخاب ایي ػذد استفادُ ًوَد.

اًتخاب تػادفی یه ػذد غحیح تِ ػٌَاى  ،تغَریىِ

2

اًدام آسهَى تزرسی ػذد اٍل؛ هاًٌذ آسهَى هیلز-راتیي .

تاضذ.

اگز آسهَى تِ ضىست هٌدز ضذ ،را وٌار گذاضتِ ٍ دٍتارُ تِ هزحلِ یه تزهیگزیذم.
اگز تِ تؼذاد وافی در آسهَى هَفك تَد،

را تِ ػٌَاى ػذد اٍل لثَل هیوٌین .در

غَرتی وِ تؼذاد آسهَى وافی ًثَد تِ هزحلِ دٍم تزهیگزدین.

هزاحل فَق خْت تِ دست آٍردى ػذد اٍل ،ضایذ خستِ وٌٌذُ تِ ًظز تزسذ؛ ٍلی تَخِ داضتِ

تاضیذ وِ ضوا تِ ًذرت ًیاس تِ اًدام ایي هزاحل داریذ ٍ آىّن سهاًی است وِ هیخَاّیذ یه
خفت ولیذ ػوَهی ٍ خػَغی خذیذ ایداد ًوائیذ .پس اس ایداد خفت ولیذ خذیذ ،تزای هذتْا

هیتَاًیذ اس آًْا استفادُ ًوَدُ ٍ خیزش را تثیٌیذ!

pseudorandom number generator
Miller-Rabin

1
2

امنیت اطالعات
پس اس اًتخاب اػذاد اٍل ،حاال تایذ همادیز

ٍ را هطخع ًوائیذ .ضوا هیتَاًیذ تزای

همذار هطخع وزدُ ٍ را هحاسثِ ًوائیذ ٍ یا تالؼىس؛ تزای یه همذار هطخع ًوَدُ ٍ

هحاسثِ وٌیذ.

ػذد را عَری اًتخاب هیوٌین وِ اس

تایذ تشرگتزیي همسَم ػلیِ هطتزن

یه

را

وَچىتز ٍ ًسثت تِ آى ،اٍل تاضذ .تِ ػثارتی دیگز،

ٍ  ،تزاتز یه تاضذ.

اگز تخَاّین را تز اساس هحاسثِ ًوایین ،هیتَاًین اس

)

(

فزهَل سیز استفادُ وٌین:

)) (

(

در ًْایت تا هطخع ًوَدى همادیز ٍ  ،فزآیٌذ تَلیذ ولیذ واهل هیضَد.

اهنیت RSA

تزای حفظ اهٌیت الگَریتن  ،RSAتایذ اتتذا خغزاتی وِ هیتَاًذ الگَریتن را تْذیذ وٌذ،

ضٌاسایی ًوَدُ ٍ سپس الذاهات هتماتل 1را تزای خلَگیزی یا واّص آىّا اًدام دّین.

هتخػػیي رهشًگاری ،حوالت احتوالی تِ  RSAرا در چْار گزٍُ تمسینتٌذی ًوَدُاًذ .در اداهِ
اتتذا تِ تطزیح حوالت ٍ سپس تِ الذاهات هتماتل آىّا هیپزداسین.
الف) حوالت تهدید کننده RSA

حولِ تِ الگَریتن  RSAتِ چْار رٍش هوىي است اًدام ضَد:
 .1روش جستجوی فراگیر

در ایي رٍش تایذ توام ولیذّای هوىي خْت ولیذخػَغی هَرد اهتحاى لزار گیزًذ.

 .2حوالت ریاضی

سِ رٍش هختلف در ایي حالت استفادُ هیضَد:

.i

پیذا وزدى دٍ ػذد اٍل تز اساس همذار  .در ایٌػَرت هْاخن لادر خَاّذ

.ii

دست پیذا وٌذ( )) .

تؼییي هستمین ) ( تذٍى داضتي همادیز

.iii

تؼییي هستمین  ،تذٍى آًىِ ) ( را تِدست آٍردُ تاضذ.

تَد تا همذار ) ( را هحاسثِ وزدُ ٍ اس عزیك آى ًیش تِ ولیذخػَغی( )
(

ولیذخػَغی را هحاسثِ ًوایذ.

ٍ  .در ایٌػَرت تاسّن هیتَاًذ

Countermeasures

1
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 .3حوالت زهانبندی

1

ایي ًَع حوالت تِ همذار سهاى اخزای الگَریتن رهشگطایی ٍاتستِ است .یه هطاٍر

اهٌیتی تِ ًام ً ،Paul Kocherطاى داد وِ یه خاسَس تا پیگیزی ایٌىِ یه سیستن چِ
همذار سهاى تزای رهشگطایی غزف هیوٌذ ،لادر تِ پیذا وزدى ولیذخػَغی هیتاضذ.

2

حوالت سهاًثٌذی تِ دٍ دلیل خغزًان هیتاضٌذ :اٍل ایٌىِ واهالً غیزهٌتظزُ رٍی

هیدٌّذ؛ ٍ دٍم ایٌىِ اس ًَع حوالت ّ Ciphertext-Onlyستٌذ.
.4

حوالت Chosen Ciphertext

در ایي ًَع حوالت ،اس خَاظ الگَریتن  RSAسَءاستفادُ هیضَد .در حوالت

Chosen

 Ciphertext Attackوِ تِ اختػار ً CCAیش ًاهیذُ هیضَد؛ فزد هْاخن هیتَاًذ تؼذادی
هتي رهشضذُ دلخَاُ را در اختیار داضتِ تاضذ ٍ تا همایسِ آى تا هتيسادُ ،الذام تِ

تحلیل ٍ وطف ولیذخػَغی ًوایذ.
ب) اقداهات هتقابل با حوالت RSA

الذاهات هتماتل تا حوالت احتوالی ًیش در چْار گزٍُ ٍ تِ غَرت سیز تمسین تٌذی هیضَد:
 .1هقابله با جستجوی فراگیر

تزای دفاع در تزاتز حوالت خستدَی فزاگیزّ ،واًٌذ سایز سیستنّای رهشًگاری تایذ

ولیذ لذرتوٌذتزی اًتخاب ًوَد .تٌاتزایي ّزچِ تؼذاد تیتّای

تیطتز تاضذ ،تْتز است.

اها تایذ تَخِ داضتِ تاضیذ وِ ّز چِ ولیذ تشرگتز تاضذ ،سزػت ونتز خَاّذ ضذ.
 .2هقابله با حوالت ریاضی

خْت دفاع در تزاتز حوالت ریاضی ،ػالٍُ تز تشري تَدى همذار  ،در ٌّگام اًتخاب

همادیز ٍ تایذ تِ هَارد سیز تَخِ ضَد:
.i

.ii

.iii

عَل ٍ تٌْا تا چٌذ رلن تایذ تاّن هتفاٍت تاضٌذ .تٌاتزایي تزای یه ولیذ 1224

تیتی ( 323رلوی) ،همذار ٍ تایذ در هحذٍدُ
ّز دٍ همذار )

)

(

(ٍ)

تا

لزار گیزد.

( ،تایذ ضاهل یه ػذد تشري اٍل تاضٌذ.

تایذ وَچه تاضذ.

 .3هقابله با حوالت زهانبندی

اگز چِ حولِ سهاًثٌذی ،یه خغز خذی است؛ اها الذاهات هتماتل سادُای ٍخَد دارد وِ

هیتَاى تزای هماتلِ تا آى اًدام داد:

Timing Attacks
http://www.cryptography.com/public/pdf/TimingAttacks.pdf

1
2

امنیت اطالعات
.i

سهاى تِتَاىرساًی ثاتت

اعویٌاى حاغل ًوائیذ وِ توام ػولیات تِتَاىرساًیّ ،ویطِ یه سهاى ثاتتی را

تزای رسیذى تِ ًتیدِ غزف هیوٌذ 1.ایي وار سادُ ،خغز حوالت سهاًثٌذی را

.ii

تِضذت واّص هیدّذ.
تأخیز تػادفی

تا ایداد تأخیزات تػادفی در اخزای الگَریتن ،هیتَاًین اعالػات اضتثاُ سهاًی
تزای فزد هْاخن ایداد وٌین .الثتِ آلای  Kocherدر ایي سهیٌِ ًیش اػتماد دارد وِ

اگز تؼذاد ایي تأخیزات تػادفی وافی ًثاضذ ،هْاخن هیتَاًذ آىّا را ًیش

.iii

اًذاسُگیزی وٌذ.
اغفالوزدى

2

اگز لثل اس ضزٍع ػولیات تِتَاىرساًی ،هتي رهشضذُ را در یه ػذد تػادفی
ضزب ًوایین؛ هْاخن ًویتَاًذ تا داًستي عَل هتي رهشضذُ ،تحلیل ًوایذ وِ چِ

همذار سهاى تزای تَاىرساًی آى غزف گزدیذُ است.
.4

هقابله با حوالت Chosen Ciphertext

تزای غلثِ تز حوالت  ،Chosen Ciphertextتایذ اس یه همذار تػادفی لثل اس رهشگذاری

استفادُ ضَد .تِ ایي هؼٌا وِ هتي سادُ تِ ّوزاُ یه همذار تػادفی ،تِ هتي رهشضذُ

تثذیل ضَد.

1

تِػثارتدیگز عَل هذتسهاى تِ تَاىرساًی ٍرٍدیّا ،فارؽ اس اًذاسُ آىّا ،تایذ ّوَارُ یه همذار ثاتت تاضذ.
Blinding

2

175

176

فصل پنجم

الگوریتمهایرمزنگارینامتقارن


مبحث دوم

الگوریتـــم دیفیهلمن

آلایاى  Martin Hellman ٍ Whitfield Diffieیه سٍج ػلوی هطَْر ٍ اس تٌیاىگذاراى رهشًگاری

ًاهتمارى ّستٌذ .دیفی ٍ ّلوي ،در راتغِ تا رهشًگاری ًاهتمارى دارای ًظزیِّایی ّستٌذ؛ اها در

ایي هثحث تِ الگَریتن تثادلولیذی 1هیپزداسین وِ آىّا تاًام خَدضاى ارائِ ًوَدُاًذ.

الگَریتن دیفیّلوي یه الگَریتن سادُ رهشًگاری ًاهتمارى هیتاضذ وِ تزای تثادل ولیذ تیي

فزستٌذُ ٍ گیزًذُ ارائِ ضذُ است .ایي پزٍتىل دٍ وارتز را لادر هیساسد وِ یه ولیذ هحزهاًِ را

تز اساس الگَریتن ولیذػوَهی ،تاّن تِ اضتزان گذارًذ.

در الگَریتنّای رهشًگاری هتمارى وِ ّز دٍ عزف فزستٌذُ ٍ گیزًذُ تایذ اس یه ولیذ تزای

رهشگذاری ٍ رهشگطایی استفادُ ًوایٌذ؛ تشريتزیي چالص ،تثادل ٍ تِ اضتزانگذاری ولیذ تیي

عزفیي ارتثاط است .الگَریتن دیفیّلوي خْت تثادل ولیذ تزای ایي ًَع رهشًگاری هیتَاًذ

هَرداستفادُ لزارگزفتِ ٍ استفادُ اس رهشًگاری هتمارى را تسْیل تخطذ.

الگَریتن دیفیّلوي اس لگاریتن گسستِ تزای سخت ضذى هحاسثات خَد تْزُ هیتزدٍ .یژگی

لگاریتن گسستِ در آى است وِ هحاسثِ آى خیلی دضَار ،اها تزرسی خَاب خیلی آساى است.

تشریح الگوریتن دیفیهلون
در الگَریتن دیفیّلوي دارای دٍ همذار

ٍ 𝛼 ّستین؛ تِعَریوِ

ػذد اٍل ٍ𝛼 ریطِ اٍلیِ

استّ .ز دٍ عزف ارتثاط تایذ اس ایي دٍ همذار اعالع داضتِ ٍ رٍی آى تَافك وٌٌذً .یاسی ًیست

ایي اػذاد هحزهاًِ تاضٌذ ،لذا تِراحتی هیتَاى همادیز فَق را اس عزیك یه واًال ًااهي تِ اعالع
عزفیي رساًذّ .ز چِ همذار تشريتز تاضذ ،اهٌیت الگَریتن تیطتز خَاّذ ضذ.

پس اس تَافك تز رٍی همادیز فَق ،عزفیي الذام تِ اًدام هحاسثات هزتَط تِ ولیذ خػَغی

ٍ ولیذػوَهی خَد تز اساس

ٍ 𝛼 هیًوایٌذ .سپس ولیذخػَغی را تِغَرت هحزهاًِ حفظ

وزدُ ٍ ولیذػوَهی را در اختیار عزف هماتل لزار هیدٌّذ .در آخزیي هزحلِ ّز عزف ارتثاط تا

استفادُ اس ولیذخػَغی خَد ٍ ولیذػوَهی عزف هماتل ،الذام تِ هحاسثِ ولیذ اغلی هیًوایٌذ.

درًْایت تذٍى ایٌىِ ًیاسی تِ تثادل ولیذ تاضذّ ،ز دٍ عزف ولیذ را در اختیار خَاٌّذ داضت.

Key Exchange

1

امنیت اطالعات
تزای درن تْتز ،ػولیات اًدام ضذُ تَسظ دیفیّلوي را گامتِگام ضزح هیدّین .اگز عزفیي

ارتثاط را آلیس ٍ تاب در ًظز تگیزین ،هزاحل سیز تِ تزتیة تَسظ آىّا اًدام هیپذیزد:
 .1عزفیي تز رٍی همادیز ٍ 𝛼 تا یىذیگز تَافك هیًوایٌذ.
 .2آلیس یه ػذد غحیح تػادفی را تاًام

ٍ سپس عثك فزهَل سیز الذام تِ هحاسثِ

 ،تِ غَرتی وِ
هیًوایذ:

ّواًٌذ آلیس ،تاب ًیش یه ػذد غحیح تػادفی را تاًام
وِ

تاضذ ،در ًظز گزفتِ

تاضذ .سپس عثك فزهَل سیز الذام تِ هحاسثِ

𝛼

در ًظز هیگیزد؛ تِ غَرتی
هیًوایذ:

𝛼

 .3پس اس اًدام هحاسثات فَق ،عزفیي همذار را تِغَرت خػَغی ٍ هحزهاًِ ًشد
خَد ًگِداضتِ ٍ همذار را تِغَرت ػوَهی ٍ اس عزیك واًال ًااهي در اختیار عزف

هماتل لزار هیدٌّذ.

 .4در ایي هزحلِ تایذ ّز یه اس عزفیي عثك فزهَل ٍ تا استفادُ اس ولیذػوَهی عزف هماتل
ٍ ولیذخػَغی خَد ،الذام تِ هحاسثِ ولیذ ًوایٌذ.

آلیس تایذ همذار ولیذ را عثك فزهَل سیز هحاسثِ ًوایذ:
) (

تاب ًیش تایذ همذار ولیذ را عثك فزهَل سیز هحاسثِ ًوایذ:

) (

در ووال ضگفتی! خَاّیذ دیذ وِ خَاب ّز دٍ هحاسثِ فَق تزاتز ّن است:
درًْایت دٍ عزف ولیذ را دارًذ ،تذٍى آًىِ الذام تِ تثادل آى وزدُ تاضٌذ .دلیل ایي
ضگفتی ٍ تزاتز تَدى ًتیدِ هحاسثِ ولیذّا را هیتَاًیذ در سیز هطاّذُ ًواییذ:
)

) (
)

𝛼(

𝛼(
𝛼
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𝛼(
⏟

)

) (

) ⏟(

اها ّواىعَر وِ در هزاحل فَق هالحظِ وزدیذ ،تزخی همادیز هزتَط تِ هحاسثِ ولیذ اس

عزیك واًال ًااهي تثادل ضذُ ٍ هوىي است وِ ّزوسی تِ آىّا دستزسی پیذاوزدُ تاضذ.
ایٌداست وِ سختی هحاسثِ لگاریتن گسستِ تِ ووه الگَریتن آهذُ ٍ وار را تزای فزد رهشضىي

دضَار هیًوایذ .تا فزؼ ایٌىِ هْاخن همادیز تثادل ضذُ

،𝛼،

رسیذى تِ ولیذ ًیاس دارد وِ حذالل یىی اس همادیز خػَغی

در ایي غَرت هدثَر است لگاریتن گسستِ سیز را حل ًوایذ:

یا

ٍ

را داضتِ تاضذ ،تزای

را ًیش تِ دست آٍرد؛ وِ

) (

) (

هثال هحاسبه کلید دیفیهلون

تزای درن تْتز الگَریتن دیفیّلوي ،هثال ػذدی سیز را حل هیوٌین:
 .1در گام اٍل عزفیي ارتثاط یؼٌی آلیس ٍ تاب تزای ارلام
هیًوایٌذ:

𝛼

ٍ 𝛼 رٍی همادیز سیز تَافك

 .2در گام دٍم آلیس ٍ تاب تایذ تزای خَد یه همذار تػادفی وَچهتز اس
ًوَدُ ،سپس تز اساس آى الذام تِ هحاسثِ همذار ػوَهی ًوایٌذ.

آلیس ػذد  39را تِػٌَاى

اًتخاب ًوَدُ ٍ

تاب ػذد  233را تِ ػٌَاى

اًتخاب ًوَدُ ٍ

را هحاسثِ هی ًوایذ:
𝛼

را هحاسثِ هی ًوایذ:
𝛼

اًتخاب

امنیت اطالعات
 .3آلیس

ٍ تاب

را تِغَرت خػَغی ًشد خَد ًگِداضتِ ٍ ،همادیز

یىذیگز تثادل هیًوایٌذ.

ٍ

را تا

 .4حاال تز اساس داضتِ ّا تایذ ّزیه اس عزفیي الذام تِ هحاسثِ ولیذ ًوایٌذ.
) (

) (

ّواىعَر وِ هالحظِ هیًواییذً ،تایح تِدستآهذُ در ّز دٍ عزف یىساى هیتاضذ ٍ آىّا

اسایيپس هی تَاًٌذ اس ولیذ هحزهاًِ فَق تزای رهشًگاری استفادُ ًوایٌذ .الثتِ السم تِ تذوز است

وِ اػذاد اًتخاتی در هثال فَق خیلی وَچه در ًظز گزفتِضذُ تا هثال تِراحتی حل ضَدٍ ،لی در

ػول ػذد اٍل اًتخاتی خْت تایذ خیلی تشري تاضذ تا لذرت الگَریتن دیفیّلوي حفظ ضَد.
تػَیز سیز هزاحل الگَریتن دیفیّلوي را ًوایص هیدّذ:
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حوله هردهیانی

حولِ هزدهیاًی یا  Man-In-The-Middleوِ تِاختػار ً MITMاهیذُ هیضَد؛ ًَػی حولِ

استزاق سوغ فؼال است .در ایي حولِ هْاخن تا ّز یه اس عزفیي اتػال ،ارتثاط تزلزار ًوَدُ ٍ
عَری ػول هیًوایذ وِ عزفیي تػَر هیوٌٌذ تاّن در ارتثاط ّستٌذ.

الگَریتن دیفیّلوي در هماتل حولِ  MITMآسیةپذیز ًطاى هیدّذ؛ چزاوِ ّیچ احزاس َّیتی

تیي عزفیي اًدام ًویضَد .هزدهیاًی هیتَاًذ تا تَلیذ ولیذخػَغی تِاسای ّز عزف ارتثاط،

الذام تِ ایداد ولیذهخفی تزای ّزیه اس آًاى ًوایذ .سپس پیامّا را اس ّز عزف گزفتِ ٍ تؼذ اس

استزاقسوغ تِعزف دیگز تحَیل دّذ .الثتِ هْاخن هیتَاًذ ػالٍُ تز استزاقسوغ ،در پیامّا
تغییز ًیش ایداد ًوایذ .تػَیز سیز حولِ هزدهیاًی در الگَریتن دیفیّلوي را ًوایص هیدّذ:

عثك رٍال آلیس ٍ تاب تز رٍی همادیز ٍ 𝛼 تَافك هیًوایٌذ ❶.تِ دلیل ایٌىِ تَافك تز رٍی

واًال ًااهي اًدام هیضَدّ ،ىز تِراحتی هیتَاًذ اس آى همادیز اعالع پیذا وٌذ ❷.فزد هْاخن تِ

اسای ّزوذام اس عزفیي یه همذار تػادفی خْت ولیذخػَغی تؼییي وزدُ )ٍ ❸(XHA,XHB

سپس تز اساس آى الذام تِ هحاسثِ ولیذّای ػوَهی ) (YHA,YHBهیًوایذ .آلیس ًیش پس اس

هحاسثِ ولیذػوَهی ،آى را تزای تاب ارسال هیًوایذٍ .لی در تیي راُ هْاخن ولیذػوَهی آلیس را

دریافت وزدُ❹ ٍ در خَاب ،ولیذػوَهی خَد را تزای آلیس ارسال هیًوایذ ❺.تِ دلیل ایٌىِ

احزاس َّیت اًدام ًویضَد ،آلیس ّن تیخثز اس اتفالات رٍیدادُ ،ولیذػوَهی دریافت ضذُ را
تِػٌَاى ولیذػوَهی تاب در ًظز هیگیزد .اس عزف دیگز ،تاب ًیش ولیذ ػوَهی خَد را هحاسثِ ٍ

امنیت اطالعات
تزای آلیس ارسال هیًوایذ .اتفاق لثلی هدذداً رٍی هیدّذ؛ ٍ ّىز ولیذػوَهی تاب را دریافت

ًوَدُ❻ ٍ در خَاب ،ولیذػوَهی خَد را تزای تاب ارسال هیًوایذ ❼.حاال ّىز تا اعالػاتی وِ
در اختیار دارد هیتَاًذ تِ اسای ّز عزف یه ولیذهحزهاًِ تَلیذ

وزدُ)

( ❽ ٍ اسایيپس

توام اعالػاتی وِ تیي آلیس ٍ تاب تثادل هیضَد را استزاق سوغ ًوَدُ ٍ یا تغییز دّذ.

آلیس تا ولیذ  K1اعالػات خَد را رهشگذاری ًوَدُ ٍ تِ خیال خَد! تزای تاب ارسال هیًوایذ.

ّىز وِ ولیذ  K1را در اختیار دارد ،پیام را رهشگطایی وزدُ ٍ پس اس اعالع یا تغییز پیام ،هدذداً

آى را تا  K2رهشگذاری ًوَدُ ٍ تزای تاب ارسال هیًوایذ .تاب ّن ولیذ  K2را هحاسثِ وزدُ ٍ در

اختیار دارد ،لذا هیتَاًذ پیام را رهشگطایی وزدُ ٍ اس آى استفادُ ًوایذ؛ ٍ ّز دٍ خَضحال وِ

اعالػات را تِغَرت رهشضذُ تاّن تثادل ًوَدُاًذ!

ّواىعَر وِ گفتِ ضذ دلیل آسیةپذیز تَدى الگَریتن دیفیّلوي در تزاتز حوالت هزدهیاًی،

ًذاضتي ّیچگًَِ هىاًیسن احزاس َّیت است .تزای رفغ ایي هطىل هیتَاى اس اهضای دیدیتال ٍ
یا گَاّیٌاهِ ولیذػوَهی استفادُ ًوَد.

سیستن رهسنگاری الجول

1

در سال  1984آلای عاّز الدول الذام تِ ارائِ یه عزح رهشًگاری ًاهتمارى تز اساس الگَریتن

دیفیّلوي ًوَد .رهشًگاری الدول تاًام ارائِدٌّذُ آى ٍ تِغَرت ًگارضی  ElGamalضٌاختِ

هیضَد .ایي الگَریتن اسآىخْت اّویت دارد وِ در استاًذاردّای رهشًگاری دیگزی اسخولِ

 3S/MIME ٍ2DSSهَرداستفادُ لزارگزفتِ استّ .ز چٌذ عزاحی ایي الگَریتن تز اساس دیفیّلوي

است ٍلی ًسثت تِ آى دارای تغییزات وَچىی هیتاضذ وِ در اداهِ تِ تطزیح آىّا هیپزداسین.

در گام اولّ ،واًٌذ الگَریتن دیفیّلوي ،عزفیي ارتثاط تایذ تز رٍی همادیز ٍ 𝛼 تا یىذیگز

تَافك ًوایٌذ؛ تِعَریوِ

یه ػذد اٍل تشري ٍ 𝛼 ریطِ اٍلیِ آى تاضذ .الثتِ عزف ضزٍعوٌٌذُ

ارتثاط هی تَاًذ همادیز فَق را اًتخاب ًوَدُ ٍ تِ اعالع عزف هماتل تزساًذ .تِّزحال ،تَافك یا

ارسال ،تز رٍی واًال ًااهي غَرت هیپذیزد.

در گام دوم ،آلیس تایذ تزای تَلیذ ولیذخػَغی ٍ ولیذػوَهی خَد هزاحل سیز را اًدام

دّذ:

 .1تَلیذ یه ػذد غحیح تػادفی تِ ًام

 ،تِعَریوِ

ایي ػذد تِػٌَاى ولیذخػَغی ًشد آلیس ًگْذاری هیضَد.

تاضذ.

1

Elgamal
Digital Signature Standard
3
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions
2

181

182

فصل پنجم

الگوریتمهایرمزنگارینامتقارن


 .2هحاسثِ همذار
همذار

تز اساس فزهَل:

𝛼

.

تِ ّوزاُ همادیز ٍ 𝛼 تِػٌَاى ولیذػوَهی آلیس ضٌاختِضذُ ٍ تایذ در اختیار

عزف هماتل لزار گیزد.

در گام سوم ،پساسآًىِ ولیذػوَهی آلیس در اختیار عزف هماتل (تاب) لزار گزفت؛ تاب تایذ

یه پیام را تِغَرت سیز رهشًگاری ًوایذ:

هیًاهین ارائِ ضَد؛ تِعَریوِ

 .1پیام تایذ در لالة یه ػذد غحیح وِ ها آى را

تَد ،تایذ آى را تِ

تاضذ .درغَرتیوِ پیام تشريتز اس همذار

تلَنّایی وَچهتز اس تمسین وزد.

 .2تؼییي یه همذار غحیح تػادفی تِ ًام  ،تِعَریوِ
 .3هحاسثِ یه ولیذ یهتارهػزف تَسظ فزهَل:
 .4رهشگذاری

) (

تاضذ.

.

تِغَرت یه خفت ػذد غحیح ،عثك فزهَلّای سیز:

خزٍخی رهشگذاری فَق ضاهل دٍ ػذد غحیح

یهتارهػزف ٍ

حاٍی پیام هَردًظز است.

در گام چهارم ،پساسآًىِ آلیس همادیز

خْت رهشگطایی اًدام دّذ:

ٍ

𝛼

هیتاضذ؛ وِ

ٍ

را اس تاب دریافت ًوَد ،تایذ هزاحل سیز را

 .1تِدست آٍردى ولیذ یهتارهػزف اس عزیك

ٍ تَسظ فزهَل سیز:
) (

تزای درن ًحَُ دستیاتی تِ همذار ولیذ یهتارهػزف تز اساس همذار

را تِغَرت سیز هطاّذُ ًواییذ:

) (

)

 .2هحاسثِ پیام تَسظ فزهَل سیز اس عزیك

حاٍی ولیذ

:

𝛼(

𝛼

) (
)

(

 ،آًالیش فزهَل

امنیت اطالعات
ّواىعَر وِ هالحظِ هیًواییذ ولیذ یهتارهػزف هَرداستفادُ در رهشگذاری تز اساس

ولیذػوَهی آلیس ایدادضذُ ،تِ ّویي دلیل دستیاتی تِ آى فمظ تا ولیذخػَغی آلیس اهىاىپذیز

است.

اهٌیت پزٍتىل الدول ًیش ّواًٌذ دیفیّلوي ،تِ دلیل سختی حل لگاریتن گسستِ است .تا تَخِ

تِ اهىاًات سختافشاری هَخَد ،تزای افشایص لذرت ایي پزٍتىل ،تایذ ػذد اٍل اًتخاتی ،حذالل

دارای  322رلن دسیوال تاضذ.

تػَیز سیز چْار گام فزآیٌذ پزٍتىل الدول را ًوایص هیدّذ:
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امنیت اطالعات

مبحث اول

تصدیق پیام

تَاثغ دسّنػبصی ثِتٌْبیی ٍ ّوچٌیي دس وٌبس الگَسیتنّبی سهضًگبسی هتمبسى هیتَاًٌذ اهىبى

تصذیك پیبم ) (Message Authenticationسا فشاّن آٍسًذ .ثب تصذیك پیبم ،گیشًذُ اعویٌبى حبصل

هیًوبیذ وِ پیبم دسیبفت ؿذُ دلیمبً ّوبى چیضی اػت وِ اسػبلؿذُ؛ ٍ دس هؼیش تجبدل اص
خغشاتی هثل تغییشات ،1حزف ،2دسج ٍ 3ثبصپخؾ 4هصَى هبًذُ اػت.

ثؼتِ ثِ ًَع ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص الگَسیتن سهضًگبسی ٍ ًیبصّبی هذیش اهٌیت اعالػبت دسصهیٌِ

هحشهبًگی ٍ صحت ،سٍؽّبی اخشایی تصذیك پیبم هیتَاًذ هتفبٍت ثبؿذ .دس اداهِ ثِ تـشیح

چْبس سٍؽ آى هیپشداصین:

روش اول؛ تصدیق پیام بهعالوه هحرهانگی

دسصَستیوِ ثخَاّین ضوي تصذیك پیبم ،هحشهبًگی پیبم ًیض فشاّن گشدد ،هیتَاًین اص

الگَسیتنّبی سهضًگبسی هتمبسى دس وٌبس تَاثغ دسّنػبصی ثِ ؿىل صیش اػتفبدُ ًوبیین .اگش آلیغ
سا اسػبلوٌٌذُ ٍ ثبة سا دسیبفتوٌٌذُ دس ًظش ثگیشین ،هشاحل ثِصَست صیش خَاّذ ثَد:

آلیغ اص پیبم  Hashگشفتِ❶ ٍ آى سا ثِ هتي اصلی الصبق هیًوبیذ ❷.ػپغ تَػظ یه

الگَسیتن سهضًگبسی هتمبسى ٍ ثش اػبع ولیذ تَافك ؿذُ ،هتي ػبدُ ٍ  Hashالصبلی سا سهضگزاسی

ًوَدُ❸ ٍ آى سا ثشای ثبة اسػبل هیًوبیذ❹.

1

Modification
Deletion
3
Insertion
4
Replay
2
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ثبة پغاصآًىِ هتي سهضؿذُ❹ سا دسیبفت ًوَد ،دس اٍلیي گبم الذام ثِ سهضگـبیی پیبم عجك

ّوبى الگَسیتن سهضًگبسی هتمبسى هَسداػتفبدُ آلیغ ٍ ولیذ سهض تَافك ؿذُ هیًوبیذ ❺.پغ اص
سهضگـبیی ،ثبة یه هتي ػبدُ ثِ ّوشاُ همذاس  Hashآى سا دس اختیبس داسد ❻.حبال ثبیذ ثشای

ثشسػی صحت پیبم ،اص هتي ػبدُ  Hashگشفتِ❼ ٍ ًتیدِ سا ثب

 Hashالصبلی ،همبیؼِ ًوبیذ❽.

ّوبىعَس وِ دس تصَیش فَق هالحظِ هیوٌیذ ،پیبم ٍ  Hashالصبلی ثِصَست وبهل

سهضگزاسی ؿذُاًذ ،لزا دس ایي عشح ػالٍُ ثش تصذیك پیبم وِ تَػظ همبیؼِ ّHashب ثِ دػت

هیآیذ؛ ٍیظگی هحشهبًگی ًیض تَػظ الگَسیتن سهضًگبسی فشاّن گشدیذُ اػت.

روش دوم؛ تصدیق پیام بدوى هحرهانگی

دسصَستیوِ هحشهبًگی پیبم هْن ًجبؿذ ،هیتَاى فمظ همذاس  Hashسا سهضگزاسی ًوَد تب تٌْب

ٍیظگی تصذیك پیبم فشاّن گشدد .اگش ثِ یبد داؿتِ ثبؿیذ دس هجحث چْبسم اص فصل ػَم ،هثبلی

خْت اػتفبدُ اص تَاثغ دسّنػبصی ثشای صحت ٍ توبهیت اسائِ گشدیذ .دس آى هثبل گفتن وِ ّىش

هیتَاًذ ّن پیبم ٍ ّن همذاس  Hashسا تغییش دّذ؛ چشاوِ گیشًذُ هىبًیؼوی خْت ثشسػی اصبلت

اسػبلوٌٌذُ ًذاسد .اهب دس ایي سٍؽ ػلیشغن ایٌىِ هحشهبًگی ثشای هب اّویتی ًذاسدٍ ،لی چىیذُ
پیبم (همذاس  )Hashتَػظ الگَسیتن سهضًگبسی هتمبسى ثِصَست سهضؿذُ اسػبل هیؿَد .گیشًذُ

پیبم ّن پغ اص سهضگـبیی چىیذُ دسیبفتی ٍ همبیؼِ آى ثب  Hashپیبم ،هیتَاًذ اص صحت پیبم

سػیذُ اعویٌبى حبصل ًوبیذ.

روش سوم؛ تصدیق پیام بدوى استفاده از الگوریتن هتقارى

اگش هحشهبًگی هْن ًجبؿذ هیتَاى ثذٍى اػتفبدُ اص الگَسیتن سهضًگبسی هتمبسى وِ ثبػث

افضایؾ ػشثبس پشداصؿی هیؿَد الذام ثِ تصذیك پیبم ًوَد .دس ایي سٍؽ یه همذاس هحشهبًِ وِ
ثیي فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ تَافك گشدیذُ ،ثِ پیبم افضٍدُؿذُ ٍ ػپغ اص پیبم  Hashگشفتِ هیؿَد.

چَى همذاسهحشهبًِ ثیي فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ هٌتمل ًویؿَد ،لبػذتبً ّىش اص آى اعالع ًخَاّذ داؿت.

امنیت اطالعات

لجل اص اًدبم ّش وبسی ،ثبیذ یه همذاس هحشهبًِ  ❶ Sثیي فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ تَافك ؿَد .تَافك

ثش سٍی ایي همذاس هثل تَافك ثش سٍی ولیذهحشهبًِ دس سهضًگبسی هتمبسى اػت؛ ثِػجبستدیگش

همذاس Sثبیذ اص عشیك یه وبًبل اهي ثِ تَافك عشفیي سػیذُ ثبؿذ.

پغ اص تَافك ثش سٍی  ،Sآلیغ(فشػتٌذُ) ثبیذ  ❶ Sسا ثِ هتي اصلی پیبم الصبق ًوَدُ❷ ٍ اص

پیبهی وِ همذاس Sثِ آى الصبق ؿذُ Hash ،ثگیشد ❸.ػپغ همذاس  Hashسا ثِ پیبم اصلی الصبق

ًوَدُ❹ ٍ ثشای ثبة(گیشًذُ) اسػبل هیًوبیذ❺.

ثبة یه هتي ػبدُ ثِ ّوشاُ یه همذاس  Hashوِ حبصل اص الصبق Sثِ هتي ػبدُ اػت ،دسیبفت

هیًوبیذ ❺.ثبة  Sسا ثِ هتي اصلی الصبق ًوَدُ❻ ٍ اص آى  Hashهیگیشد ❼.دسًْبیت
ثِدػتآهذُ سا ثب همذاس  Hashدسیبفتی همبیؼِ هیًوبیذ.

Hash

❽

ثِ دلیل ایٌىِ ّىش اص همذاس هحشهبًِ  Sاعالع ًذاسد ،لزا دس صَست تغییش پیبم ًویتَاًذ  Hashسا

عَسی هحبػجِ ًوبیذ وِ همذاس  Sدس آى دخیل ثبؿذ.

روش چهارم؛ تصدیق پیام با هقدار  Sبهعالوه هحرهانگی

اگش ثخَاّین توبم هضایبی ػِ سٍؽ لجل سا یىدب داؿتِ ثبؿین ،هیتَاًین ثِصَست صیش ػول

ًوبیین .دس ایي حبلت ّوچٌبى اص همذاس هحشهبًِ  Sخْت تصذیك پیبم اػتفبدُ هیؿَد ،اهب ثِ دلیل
اّویت هحشهبًگی اص سهضًگبسی هتمبسى ًیض ثْشُ هیثشین.
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الگوریتن MAC

الگَسیتن وذتصذیكپیبم یب  (Message Authentication Code) MACیه ولیذهخفی ثِ ّوشاُ یه

پیبم ثب عَل هتغیش سا دس ٍسٍدی دسیبفت وشدُ ٍ یه وذ تصذیك پیبم دس خشٍخی اسائِ هیًوبیذ.

الگَسیتن  MACثذٍى اػتفبدُ اص الگَسیتنّبی سهضًگبسی ،اهىبى احشاص َّیت سا ثشلشاس

هیػبصدّ .وبىعَس وِ دس ایي هجحث ٍ هجحث اهضبی دیدیتبل هیثیٌیذ ،ثب اػتفبدُ اص

الگَسیتنّبی سهضًگبسی هتمبسى ٍ ًبهتمبسى ،هیتَاى احشاص َّیت فشػتٌذُ سا دس ػغَح هختلف

فشاّن آٍسد .اهب اگش ثخَاّین اص تَاثغ دسّنػبصی ثِتٌْبیی ثشای تصذیك پیبم اػتفبدُ وٌین،

فشآیٌذی ثِصَست صیش خَاّین داؿت:

ّوبىعَس وِ هـبّذُ هیوٌیذ  Hashثِ ّوشاُ هتي اصلی ثذٍى ّیچ هىبًیؼن اهٌیتی ثش سٍی

وبًبل ًباهي تجبدل هیگشدد .دس ایي صَست ّىش ثِساحتی هیتَاًذ پیبم ٍ  Hashالصبلی سا دسیبفت

ًوَدُ ٍ ثب پیبم هَسدًظش خَد خبثِخب ًوبیذ.

ّىش ّوبىعَس وِ هیتَاًذ پیبم سا دس هؼیش تجبدل تغییش دّذ ،همذاس  Hashآى سا ًیض تغییش دادُ

ٍ خبیگضیي همذاس اصلی هیًوبیذ .یؼٌی ّىش پیبم ٍ  Hashالصبلی سا دسیبفت ًوَدُ ٍ پیبم

هَسدًظش خَد سا ثِ ّوشاُ  Hashآى ثشای گیشًذُ اسػبل هیًوبیذ .گیشًذُ ًیض  Hashهتي خؼلی سا

ثب Hashخؼلی دسیبفتی ،همبیؼِ وشدُ ٍ تصَس هیوٌذ پیبم ّوبًی اػت وِ فشػتٌذُ اسػبل وشدُ

اػت!

امنیت اطالعات
ٍ اهب  !MACؿبیذ هحشهبًگی پیبم ثشایوبى اّویتی ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ ًخَاّین اص الگَسیتنّبی

سهضًگبسی هتمبسى یب ًبهتمبسى اػتفبدُ ًوبیین؛ ٍلی غبلجبً صحت ٍ توبهیت پیبم ثشایوبى اّویت

داؿتِ ٍ هیخَاّین پیبم ثذٍى ًمص ٍ ثِدسػتی ثِ دػت گیشًذُ ثشػذ .دس ایي صَست هیتَاًین

تبثغ  MACسا ثِ ّوشاُ یه ولیذهحشهبًِ ثِ هتي اصلی اػوبل ًوَدُ ٍ یه وذتصذیك پیبم تَلیذ

ًوبیین .ػپغ وذتصذیكپیبم سا ثِ هتي اصلی الصبق وشدُ ٍ ثشای گیشًذُ اسػبل وٌین.

ػولیبت اًدبمؿذُ تَػظ  MACؿجیِ ػولیبت سهضًگبسی هتمبسى اػت ،ثب ایي تفبٍت وِ دس

ً MACیبصی ثِ ثشگـتپزیشی ًذاسین ٍ هیخَاّین ؿجیِ تَاثغ دسّنػبص ،یه خشٍخی یهعشفِ
) (One-Wayسا تَلیذ ًوبیین .فشآیٌذ  MACثِصَست صیش اًدبم هیپزیشد .دس ایي تصَیش تبثغ

MAC

ثب حشف ً Cوبیؾ دادُ هیؿَد:

ّوبىعَس وِ هالحظِ هیًوبییذ ،تبثغ  MACاص یه ولیذهحشهبًِ ثبًبم  kاػتفبدُ ًوَدُ اػت.

ّوبًٌذ الگَسیتن سهضًگبسی هتمبسى ،همذاس ولیذهحشهبًِ ثبیذ اص عشیك یه وبًبل اهي ثیي فشػتٌذُ ٍ

گیشًذُ تَافك ؿذُ ثبؿذ.

دس صهبى اػتفبدُ اص ّ MACىش هیتَاًذ پیبم ٍ وذتصذیكپیبم سا دسیبفت وشدُ ٍ حتی پیبم سا

تغییش دّذ؛ ٍلی ثِ ػلت ًذاؿتي ولیذهحشهبًِ ،لبدس ثِ تَلیذ وذتصذیك ثشای پیبم خؼلی خَد

ًخَاّذ ثَد .الصم ثِ روش اػت ثِ دلیل ایٌىِ وذ تَلیذؿذُ هبّیتی یهعشفِ داؿتِ ٍ ثشگـتپزیش

ًیؼت ،لزا ّىش ثب داؿتي وذتصذیك ،تَاًبیی هحبػجِ ولیذ سا ًخَاّذ داؿت .اهب ثب تَخِ ثِ ایٌىِ
ّىش هیتَاًذ هتي ػبدُ ٍ وذتصذیكپیبم سا ثِساحتی دسیبفت ًوبیذ ،خغشی وِ الگَسیتن  MACسا

تْذیذ هیوٌذ ،حوالت خؼتدَیفشاگیش اػت .یؼٌی همبدیش هَسدًظش سا ثِػٌَاى ولیذ ثِ هتي اػوبل

ًوَدُ ٍ ثشای آى وذتصذیك پیبم تَلیذ هیوٌذ؛ ٍ ایي وبس سا تب خبیی اداهِ دّذ وِ وذتصذیك
اصلی ثب وذتصذیك خذیذ ،هغبثمت ًوبیذ؛ دس ایي صَست هْبخن تَاًؼتِ ولیذ سا ثِ دػت آٍسد.

ثشای همبثلِ ثب حوالت خؼتدَیفشاگیش ،ثبیذ اص یه ولیذ ثضسي اػتفبدُ ًوَد .ایي وبس ثبػث

هیؿَد خشٍخی تبثغ  MACلذستوٌذ ؿذُ ٍ دس ثشاثش حوالت آػیتپزیشی ووتشی داؿتِ ثبؿذ.

دسصَستیوِ هحشهبًگی پیبم ًیض ثشای ؿوب اّویت داؿتِ ثبؿذ ،هیتَاًیذ اص  MACدس وٌبس

الگَسیتنّبی سهضًگبسی هتمبسى ٍ سهضًگبسی ًبهتمبسى ثْشُ ثجشیذ.
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توابع

1HMAC

اػتفبدُ اص  MACثشای تصذیك پیبم ،یه سٍؽ ثْیٌِ ًؼجت ثِ ػبیش سٍؽّبیی هحؼَة

هیؿَد وِ اص الگَسیتنّبی سهضًگبسی دیگش دس وٌبس  Hashاػتفبدُ هیوٌٌذ .دالیل افضایؾ سغجت
ثِ اػتفبدُ اص ً MACؼجت ثِ سهضًگبسیّبی هتمبسى ٍ ًبهتمبسى سا هیتَاى دس لبلت دٍ هَسد صیش

ثیبى ًوَد:

 .1تَاثغ سهضًگبسی دسّنػبصی ثِعَسولی ػشیغتش اص الگَسیتنّبی سهضًگبسی هتمبسى هثل
ّ DESؼتٌذ ٍ( .ثبلغجغ ػشیغتش اص سهضًگبسی ًبهتمبسى)

ً .2ؼجت ثِ ػبیش الگَسیتنّبی سهضًگبسی ،وذّبی هَسدًیبص ثشای تَاثغ سهضًگبسی
دسّنػبصی ثِعَس گؼتشدُای دس دػتشع ّؼتٌذ.

اهب ثِ دلیل ػبختبس تَاثغ دسّنػبصی ،یه هـىل دس ػش ساُ اػتفبدُ اص ٍ MACخَد داؿت.

ثِ دلیل ایٌىِ عشاحی تَاثغ دسّنػبص هثل  SHAثش اػبع اػتفبدُ اص ولیذهحشهبًِ اًدبم ًگشفتِ

ثَد ،لزا ًویتَاًؼتٌذ ثِصَست هؼتمین خْت ثشلشاسی ٍیظگی  MACهَسداػتفبدُ لشاس گیشًذ.

ثشای سفغ ایي هـىل ،عشحّبیی پیـٌْبد گشدیذ تب ثتَاى یه ولیذهحشهبًِ سا ثِ یه تبثغ دسّنػبص

الحبق ًوَد .دس ایي هیبى عشحی وِ ثیـتش هَسد اػتمجبل لشاس گشفت ،عشح  HMACثَد .عشح

 HMACتَػظ  IETFعی ّ ٍ 2RFC 2104وچٌیي تَػظ  NISTعی  3FIPS 198ثِصَست اػتبًذاسد

هؼشفی گشدیذ .پغاصآًىِ  HMAC ،IETFسا ثِصَست اػتبًذاسد هٌتـش وشد ،اػتفبدُ اص آى سا دس

ثشلشاسی  IPsecاخجبسی ًوَد؛ ّوچٌیي  HMACسا دس ثؼضی پشٍتىلّبی ایٌتشًتی هثل ً SSLیض

هَسداػتفبدُ لشاس داد.

اهٌیت  HMACثِ تبثغ دسّنػبص ٍ عَل ولیذ هَسداػتفبدُ ثؼتگی داسد .دس  HMACؿوب

هیتَاًیذ تبثغ دسّنػبص هَسداػتفبدُ سا ثِساحتی ثب یه تبثغ لَیتش خبیگضیي وٌیذ .ثِػٌَاىهثبل

اگش دس HMACاص SHA-1اػتفبدُ هیوٌیذ ٍ احتیبج ثِ اهٌیت ثیـتشی داسیذ ،هیتَاًیذ  SHA-3سا
خبیگضیي آى ًوَدُ ٍ اص هضایبی تبثغ لذستوٌذتش ثْشُهٌذ ؿَیذ.

1

)Hash-based Message Authentication Code (HMAC
https://www.ietf.org/rfc/rfc2104.txt
3
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips198/fips-198a.pdf
2

امنیت اطالعات

مبحث دوم

امضــــای دیجیتــال

آیب فشػتٌذُ پیبم ّوبى وؼی اػت وِ ادػب هیوٌذ؟ دس فضبی ٍالؼی ثشای اعویٌبى اص ایٌىِ

پیبم یب ًبهِ هَسدًظش تَػظ ّوبى وؼی ًَؿتِؿذُ اػت وِ ادػب هیوٌذ ،اص اهضب اػتفبدُ

هیؿَدٍ .لی دس دًیبی دیدیتبل ثشای اعویٌبى اص ؿخص اسػبلوٌٌذُ چِ توْیذی ثبیذ اًذیـیذ؟

دس فضبی هدبصی یب دیدیتبل ،ثب اػتفبدُ اص اهضبی دیدیتبل ،گیشًذُ پیبم هیتَاًذ اعویٌبى

حبصل ًوبیذ وِ اسػبلوٌٌذُ پیبم ّوبى وؼی اػت وِ ادػب هیوٌذ .اهب اهضبّب دس فضبی ٍالؼی ٍ
دیدیتبل ثب یىذیگش هتفبٍت ّؼتٌذ .دس فضبی ٍالؼی هؼوَالً اهضبی یه ًفش ّوَاسُ یىؼبى اػت.

هثالً ؿوب ثشای فشم اػتخذام ّوبى اهضبیی سا اًدبم هیدّیذ وِ ثش سٍی دػتِچه خَد اػتفبدُ
هیوٌیذ .یب یه هذیش ثشای توبم ًبهِّب ٍ دػتَسالؼولّبیی وِ اثالؽ هیوٌذّ ،ویـِ یه اهضبی
هـخص داسد .اهب دس اهضبی دیدیتبل ،ثِ اصای ّش ػٌذ یب پیبم ،اهضبیی هتفبٍت اًدبم هیگیشد؛

ثِعَسیوِ ایي اهضب وبهالً ٍاثؼتِ ثِ ػٌذ هَسدًظش ثَدُ ٍ آى سا ًویتَاى ثشای پیبم یب ػٌذ

دیگشی هَسداػتفبدُ لشاس داد.

یىی اص وبسثشدّبی هْن تَاثغ دسّنػبصیّ ،وىبسی دس تَلیذ اهضبی دیدیتبل اػت.

دسصَستیوِ اص تَاثغ دسّنػبص دس وٌبس سهضًگبسی ًبهتمبسى اػتفبدُ ًوبیین ،هیتَاًین اص هضیت

اهضبی دیدیتبل ثْشُهٌذ ؿَین .دلیل اػتفبدُ اص تَاثغ دسّنػبص ثشای ایدبد اهضبی دیدیتبل،
ایدبد ٍاثؼتگی اهضب ثِ ػٌذ هشثَعِ اػت.

ًحَُ تؼبهل تَاثغ دسّنػبص ثب سهضًگبسی ًبهتمبسى ثؼیبس ؿجیِ سٍؽّبی گفتِؿذُ دس هجحث

اٍل اػت ،ثب ایي تفبٍت وِ دس اهضبی دیدیتبل ثِخبی ولیذ هحشهبًِ اص ولیذّبی خصَصی ٍ
ػوَهی اػتفبدُ هیؿَد.

دس سهضًگبسی هتمبسى ،سهضگزاسی ٍ سهضگـبیی ثب اػتفبدُ اص یه ولیذ ّوؼبى اًدبم هیؿَد؛

ٍلی دس سهضًگبسی ًبهتمبسى ولیذ سهضگزاسی ثب ولیذ سهضگـبیی هتفبٍت اػت .یؼٌی اگش سهضگزاسی

ثب ولیذػوَهی گیشًذُ اًدبم ؿَد ،تٌْب ولیذی وِ هیتَاًذ ثشای سهضگـبیی هَسد اػتفبدُ لشاس

گیشد ،ولیذخصَصی گیشًذُ اػت؛ ٍ ثبلؼىغ اگش سهضگزاسی ثب ولیذخصَصی فشػتٌذُ اًدبم

پزیشد ،تٌْب ثب ولیذػوَهی فشػتٌذُ هیتَاى الذام ثِ سهضگـبیی پیبم ًوَد .دس اهضبی دیدیتبل اص

ایي خبصیت سهضًگبسی ًبهتمبسى دس وٌبس تبثغ دسّنػبصی اػتفبدُ هیؿَد .ثشای اخشای اهضبی
دیدیتبل ًیض ّوبًٌذ تصذیك پیبم سٍؽّبی هتفبٍتی ٍخَد داسد؛ وِ ثب تَخِ ثِ ًیبص ػبصهبى،
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هیتَاى اص سٍؽّبیی وِ فمظ وبسثشد اهضبی دیدیتبل داسًذ یب سٍؽّبیی وِ هحشهبًگی سا ًیض

اسائِ هیدٌّذ ،اػتفبدُ ًوَد.

دس اداهِ ثِ تـشیح سٍؽّبی اخشای اهضبی دیدیتبل هیپشداصین.

روش اول :اهضای دیجیتال

ایي سٍؽ وِ ػبدُتشیي سٍؽ هوىي ثشای ایدبد اهضبی دیدیتبل اػت ،اص الگَسیتن سهضًگبسی

ًبهتمبسى دس وٌبس تبثغ دسّنػبص اػتفبدُ ًوَدُ اػت .ایي عشح فبلذ هحشهبًگی اػت ٍ فمظ ثب
تَخِ ثِ اػتفبدُ اص ولیذخصَصی فشػتٌذُ دس سهضوشدى  Hashپیبم ،گیشًذُ هیتَاًذ اص اصبلت

فشػتٌذُ اعویٌبى حبصل ًوبیذ.

آلیغ تَػظ تَاثغ دسّنػبصی اص هتي ػبدُ  Hashگشفتِ❶ ٍ اص عشیك الگَسیتن سهضًگبسی

ًبهتمبسى ٍ ثب اػتفبدُ اص ولیذخصَصی خَد آى سا سهضگزاسی هیًوبیذ ❷.ػپغ  Hashسهضؿذُ

سا ثِ پیبم اصلی الصبق وشدُ❸ ٍ آى سا ثشای ثبة اسػبل

هیوٌذ❹.
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ثبة پیبم سا ثِ ّوشاُ  Hashسهضؿذُ هشثَعِ دسیبفت هیًوبیذ ❹.ثشای ایٌىِ ثبة ثتَاًذ اص

همذاس  Hashاػتفبدُ وٌذ ثبیذ آى سا سهضگـبیی وٌذ .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ سهضگزاسی ثب ولیذخصَصی

آلیغ اًدبمگشفتِ ،تٌْب ثب اػتفبدُ اص ولیذػوَهی آلیغ اهىبى سهضگـبیی آى ٍخَد داسد .ایي

ٍیظگی ثبػث هیؿَد ثبة اعویٌبى پیذا وٌذ وِ همذاس  Hashدسیبفتیّ ،وبى همذاسی اػت وِ آلیغ

اسػبل وشدُ؛ چشاوِ وغ دیگشی ًویتَاًذ ولیذخصَصی آلیغ سا دس اختیبس داؿتِ ثبؿذ .اهب

ولیذػوَهی وِ ثشای سهضگـبیی ًیبص اػت ،ثِصَست ػوَهی دس اختیبس ّوِ لشاسگشفتِ ،پغ ثبة

ثِساحتی الذام ثِ سهضگـبیی همذاس  Hashالصبق ؿذُ ًوَدُ❺ ٍ ػپغ آى سا ثب همذاس  Hashپیبم
وِ خَد هحبػجِ وشدُ❻ ،همبیؼِ هیوٌذ❼.

ایي عشح ٍیظگی تصذیك پیبم ٍ اهضبی دیدیتبل سا اسائِ هیدّذ ٍلی ّیچ هىبًیؼوی خْت

هحشهبًگی اعالػبت تجبدل ؿذًُ ،ذاسد.

امنیت اطالعات
روش دوم :اهضای دیجیتال بهعالوه هحرهانگی با رهسنگاری هتقارى

عشح لجل فبلذ هحشهبًگی ثَد ،حتی اگش سهضگزاسی ثب ولیذخصَصی سا ثِخبی همذاس

Hash

ثِول پیبم اػوبل هیوشدین ،ثبصّن ٍیظگی هحشهبًگی سا دس اختیبس ًذاؿتین؛ چشاوِ دس صَست

سهضگزاسی ثب ولیذخصَصیّ ،شوؼی ولیذػوَهی سا دس اختیبس داؿتِ ثبؿذ هیتَاًذ پیبم سا
سهضگـبیی ًوبیذ .پغ سهضگزاسی ثب ولیذخصَصی خض اعویٌبى اص اسػبلوٌٌذُ هضیت دیگشی ثِ

دًجبل ًذاسد.

دس ایي عشح ثشای فشاّن آٍسدى هحشهبًگی ،اص الگَسیتن سهضًگبسی هتمبسى اػتفبدُ هیؿَد.

ثِػجبستدیگش دس ایي عشح ّش ػِ حبلت سهضًگبسی هتمبسىً ،بهتمبسى ٍ تَاثغ دسّنػبصی دس وٌبس

ّن هَسداػتفبدُ لشاس هیگیشًذ تب تصذیك پیبم ،اهضبی دیدیتبل ٍ هحشهبًگی سا فشاّن آٍسًذ.

آلیغ اص پیبم هَسدًظش  Hashگشفتِ❶ ٍ آى سا ثب یه الگَسیتن سهضًگبسی ًبهتمبسى تَػظ

ولیذخصَصی خَد سهضگزاسی هیًوبیذ ❷.دس هشحلِ ثؼذ  Hashسهضؿذُ سا ثِ هتي اصلی پیبم

الصبق هیًوبیذ ❸.ػپغ پیبم ٍ  Hashسهضؿذُ الصبلی سا تَػظ الگَسیتن سهضًگبسی هتمبسى ٍ
ولیذی وِ لجالً ثیي فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ تَافك ؿذُ ،سهضگزاسی هیًوبیذ ❹.دسًْبیت یه پیبم وبهالً
سهضؿذُ سا ثشای گیشًذُ اسػبل

هیًوبیذ❺.

ثبة پغ اص دسیبفت پیبم سهضؿذُ❺ ،دس هشحلِ اٍل تَػظ الگَسیتن سهضًگبسی هتمبسى ٍ ثب

اػتفبدُ اص ولیذ تَافك ؿذُ ،الذام ثِ سهضگـبیی پیبم هیًوبیذ ❻.پغ اص سهضگـبیی هشحلِ اٍل،
ثبة یه هتي ػبدُ ثِ ّوشاُ همذاس  Hashپیبم وِ ثِصَست سهضؿذُ اػت سا دس اختیبس

داسد❼.

ثبة ثشای ایٌىِ ثتَاًذ  Hashدسیبفتی سا سهضگـبیی ًوبیذ ،ثبیذ اص ولیذػوَهی آلیغ اػتفبدُ

وٌذ❽.

ًْبیتبً ثبة اص هتي اصلی  Hashگشفتِ ❾ ٍ همذاس آى سا ثب  Hashالصبق ؿذُ ثِ هتي ،همبیؼِ
هیًوبیذ❿.

دس ایي سٍؽ ثِ دلیل سهضگزاسی وبهل پیبم ٍ چىیذُ تَػظ الگَسیتن سهضًگبسی هتمبسى ٍ یه

ولیذهخفی وِ فمظ ثیي فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ تَافك ؿذٍُ ،یظگی هحشهبًگی سا دس وٌبس تصذیك پیبم ٍ

اهضبی دیدیتبل خَاّین داؿت.
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روش سوم :اهضای دیجیتال بهعالوه هحرهانگی با رهسنگاری ناهتقارى

دسسٍؽ لجلی ثشای فشاّن آٍسدى هحشهبًگی ،دػت ثِ داهبى سهضًگبسی هتمبسى ؿذینٍ .لی دس

ایي سٍؽ ػالٍُ ثش اهضبی دیدیتبل ،ثشای هحشهبًگی ًیض اص سهضًگبسی ًبهتمبسى اػتفبدُ هیوٌین.

ثشای فشاّن آٍسدى ٍیظگیّبی اهضبی دیدیتبل ٍ احشاص َّیت ،اص ولیذخصَصی فشػتٌذُ

اػتفبدُ هیؿَد؛ ٍلی ثشای هحشهبًگی ثبیذ اص ولیذػوَهی گیشًذُ اػتفبدُ ؿَد.

صهبًی وِ پیبم ثب ولیذػوَهی گیشًذُ سهض هیؿَد ،سهضگـبیی آى تٌْب ثب اػتفبدُ اص

ولیذخصَصی گیشًذُ اهىبىپزیش اػت .ایي ٍیظگی ثبػث هیؿَد تب دس صهبى تجبدل پیبم ،ؿخص
ثبلث ًتَاًذ پیبم سا سهضگـبیی وشدُ ٍ اص هحتَای آى هغلغ ؿَد.

دس ایي حبلت هشاحل سهضگزاسی ٍ سهضگـبیی هبًٌذ سٍؽ لجلی اػت .ثب ایي تفبٍت وِ آلیغ

همذاس  Hashپیبم سا ثب ولیذخصَصی خَد سهض وشدُ❶ ٍلی پیبم اصلی ثِ ّوشاُ  Hashالصبلی سا

ثب ولیذػوَهی گیشًذُ (ثبة) سهضگزاسی هیوٌذ ❷.دس ایي سٍؽ ّش دٍ الگَسیتن سهضًگبسی

هَسداػتفبدُ اص خبًَادُ سهضًگبسی ًبهتمبسى ّؼتٌذ.

ثبة ًیض تٌْب وؼی اػت وِ هیتَاًذ پیبم سا سهضگـبیی ًوبیذ؛ چشاوِ سهضگزاسی ًْبیی دس

ػوت فشػتٌذُ❷ ثب ولیذػوَهی ثبة اًدبمگشفتِ اػت ،پغ لبػذتبً سهضگـبیی اٍلیِ فمظ ثب
ولیذخصَصی ثبة اهىبىپزیش خَاّذ ثَد ❸.پغاصآًىِ ثبة پیبم سا سهضگـبیی ًوَد ،یه هتي

ػبدُ ثِ ّوشاُ یه چىیذُ سهضؿذُ دس اختیبس خَاّذ داؿت ❹.ثبة ثشای سهضگـبیی چىیذُ ثبیذ

اص ولیذػوَهی آلیغ اػتفبدُ وٌذ❺ ٍ ػپغ همذاس Hashدسیبفتی سا ثب

 Hashپیبم همبیؼِ ًوبیذ❻.

دسصَستیوِ همذاس  Hashهحبػجِؿذُ تَػظ ثبة ثب همذاس  Hashاسػبلؿذُ تَػظ آلیغ

ثشاثش ثبؿذ ،ثبة هغوئي هیؿَد وِ پیبم دسیبفت ؿذُ دلیمبً ّوبى چیضی اػت وِ تَػظ آلیغ

اسػبلؿذُ اػت .اص عشف دیگش چَى ثبة ثب ولیذػوَهی آلیغ هَفك ثِ سهضگـبیی  Hashگشدیذُ،
هیتَاًذ اعویٌبى داؿتِ ثبؿذ وِ فشػتٌذُ لغؼبً آلیغ اػت.

امنیت اطالعات
الساهات اهضای دیجیتال

ثشای ایدبد یه اهضبی دیدیتبل لذستوٌذ ٍ همبٍم دس ثشاثش حوالت ،ثبیذ الضاهبت صیش سػبیت

ؿًَذ:


اهضب ثبیذ یه الگَی ثیتی ٍاثؼتِ ثِ پیبهی ثبؿذ وِ لشاس اػت اهضب ؿَد.



اهضب ثبیذ اص ثشخی هـخصبت هٌحصشثِفشد فشػتٌذُ ،ثشای هحبفظت دس ثشاثش خؼل ٍ



ثبیذ تَلیذ اهضبی دیدیتبل ًؼجتبً آػبى ثبؿذ.

اًىبس ،اػتفبدُ ًوبیذ.


فشآیٌذ ثِ سػویت ؿٌبػی ٍ ثشسػی اهضبی دیدیتبل ثبیذ ًؼجتبً آػبى ثبؿذ.



ثبیذ هحبػجبت هَسدًیبص ثشای ایدبد یه اهضبی خؼلی (چِ ػبخت پیبم خؼلی ثشای



ثبیذ یه وپی اص اهضبی دیدیتبل ًگْذاسی ؿَد.

اهضبی هَخَد ٍ یب ػبخت اهضبی خؼلی ثشای پیبم هَسدًظش) ،غیشهوىي ثبؿذ.

ویژگی عدمانکار

یىی اص ٍیظگیّبی هْوی وِ هیتَاى ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن سهضًگبسی ًبهتمبسى دس وٌبس تَاثغ

دسّنػبصی ثِ دػت آٍسدٍ ،یظگی ػذماًىبس 1اػت .ایي ٍیظگی دس هَاسدی هثل هحبون لضبیی ٍ
دسصهبًی وِ فشػتٌذُ پیبم هٌىش اسػبل آى هیؿَد ،وبسثشد داسد.

ٍیظگی ػذم اًىبس تٌْب دس صَستی فشاّن هیؿَد وِ اص سهضًگبسی ًبهتمبسى ثشای سهضگزاسی

همذاس  Hashپیبم اػتفبدُ وشدُ ثبؿین.

اگش اص سهضًگبسی هتمبسى یب  MACثشای سهضوشدى چىیذُ پیبم اػتفبدُ وٌین ،فشػتٌذُ ثِساحتی

هیتَاًذ هٌىش اسػبل پیبم ؿَد؛ چشاوِ ّش دٍ عشف فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ اص ولیذهحشهبًِ اعالع

داسًذ .لزا گیشًذُ ثِساحتی هیتَاًذ چىیذُ یه پیبم خؼلی سا ثب ولیذهحشهبًِ سهضوشدُ ٍ هذػی
ؿَد وِ عشف همبثل آى سا اسػبل وشدُ اػت .ثِ ّویي دلیل ثشای اثجبت َّیت فشػتٌذُ ،الگَسیتن

سهضًگبسی هتمبسى ٍ  MACدس دادگبُ ٍخبّت لبًًَی ًذاسًذ.

اهب دسصَستیوِ همذاس Hashاص عشیك الگَسیتن سهضًگبسی ًبهتمبسى ٍ تَػظ ولیذخصَصی

فشػتٌذُ سهضگزاسی ؿذُ ثبؿذ ،فشػتٌذُ پیبم ًویتَاًذ اسػبل آى سا هٌىش ؿَد ٍ اصلحبػ لضبیی

ًیض هؼئَل پیبم هَسدًظش اػت؛ چشاوِ ّیچ وبسثشی خش صبحت ولیذ ًویتَاًذ ٍ ًجبیذ ولیذ

خصَصی سا دس اختیبس داؿتِ ثبؿذ.

Non-Repudiation
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ّوبىعَس وِ لجالً گفتِ ؿذ ،یىی اص خصَصیبت اهضبی دیدیتبل ًؼجت ثِ اهضبی ػٌتی ،ایي

اػت وِ اهضبی دیدیتبل ثشای ّش پیبم ٍ ػٌذی ثِصَست هٌحصشثِفشد ٍ ٍاثؼتِ ثِ ّوبى هتي

تَلیذ هیؿَد .لزا ثِ دلیل ٍخَد  Hashپیبم ٍ اهضبی آى تَػظ ولیذخصَصی ،فشػتٌذُ حتی

ًویتَاًذ هذػی ؿَد وِ اهضبی هَسدًظش سا ثشای پیبم دیگشی اًدبم دادُ اػت.

ٍیظگی ػذم اًىبس دس هَاسدی هثل اتَهبػیَى اداسی ،پؼت الىتشًٍیه ٍ هخصَصبً تدبست

الىتشًٍیه ٍ دس صهبى اسائِ دسخَاػتّب ،صَستحؼبة ،دسیبفت ٍ پشداختّبی هبلی الىتشًٍیىی

داسای اّویت فشاٍاًی اػت.

استاندارد اهضای دیجیتال )(DSS

هَػؼِ هلی اػتبًذاسد ایبالتهتحذُ ) ،(NISTثشای اٍلیي ثبس دس ػبل  1991اػتبًذاسد اهضبی

دیدیتبل ) (Digital Signature Standardسا عی ػٌذ  1FIPS 186هٌتـش وشد .ایي ػٌذ دس ػبلّبی ثؼذ

ًیض ثب ًگبسؽّبی خذیذ هٌتـش ؿذ؛ آخشیي ًگبسؽ آى دس ػبل  2013ثَدُ وِ ثبًبم
اسائِ گشدیذُ اػت.

FIPS 186-4

2

اػتبًذاسد  DSSثش اػبع الگَسیتن دسّنػبصی  ٍ SHAالگَسیتن سهضًگبسی ًبهتمبسى

ElGamal

الذام ثِ هؼشفی یه سٍؽ(تىٌیه) خذیذ ثبًبم الگَسیتن ً 3DSAوَدُ اػت .ثشخالف  ،RSAالگَسیتن

 DSAلبدس ثِ تجبدل ولیذ ٍ سهضگزاسی ًیؼت ٍ تٌْب ثشای فشاّن آٍسدى اهضبی دیدیتبل اسائِ
گشدیذُ اػت.

دس سٍؽّبیی وِ تبوٌَى دس ایي هجحث گفتِؿذُ ،اص الگَسیتن سهضًگبسی ًبهتمبسى هثل

RSA

دس وٌبس تَاثغ دسّنػبصی ثشای تَلیذ اهضبی دیدیتبل اػتفبدُؿذُ اػت .ثِ دلیل خبصیت
ولیذخصَصی ٍ ولیذػوَهیٍ ،لتی گیشًذُ هیتَاًؼت  Hashسهضؿذُ سا ثب ولیذػوَهی فشػتٌذُ

سهضگـبیی وٌذ ،اص اصبلت فشػتٌذُ اعویٌبى حبصل وشدُ ٍ اگش همبدیش ّ Hashن ثبّن ثشاثش ثَد،

هغوئي هیگشدیذ وِ اهضبی فشػتٌذُ دلیمبً ثشای ّوبى پیبم اػت.

دس اػتبًذاسد اهضبی دیدیتبل ،ثِ دلیل اػتفبدُ اص الگَسیتن  ،DSAفشآیٌذ تَلیذ اهضبی

دیدیتبل ثب سٍؽّبی گفتِؿذُ هتفبٍت اػت .دس  DSAیه تبثغ اهضب ) (Signatureدس عشف

اسػبلوٌٌذُ ٍ یه تبثغ تبئیذ ) (Verificationدس ػوت گیشًذُ داسین .تصَیش صیش ًحَُ تَلیذ
اهضبی دیدیتبل دس اػتبًذاسد  DSSسا ثِصَست ػبدُ ًوبیؾ هیدّذ:

1

Federal Information Processing Standard
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf
3
Digital Signature Algorithm
2

امنیت اطالعات

اثتذا آلیغ اص هتي پیبم  Hashگشفتِ❶ ٍ آى سا ّوشاُ یه ػذد تصبدفی ) ❷(kوِ هختص ّویي

اهضب تَلیذؿذُ ،ثِ ٍسٍدی تبثغ  ❸Signatureتحَیل هیدّذ .تبثغ  Signatureثِ ولیذخصَصی
فشػتٌذُ ّن ًیبص داسد ،لزا ثبیذ اص ولیذخصَصی آلیغ اػتفبدُ ًوبیذّ ❹.وچٌیي تبثغ

Signature

ثِ هدوَػِای اص پبساهتشّبی دیگش ًیبص داسد وِ هب آىّب سا ولیذػوَهیػشاػشیً 1بهیذُ ٍ ثب

ػجبست ً PUGوبیؾ هیدّین❺.

خشٍخی تبثغ  Signatureؿبهل دٍ خضء اػت وِ ثبًبمّبی  r ٍ sؿٌبختِ هیؿًَذ .آلیغ ثبیذ

همبدیش  r ٍ sسا ثِ هتي

اصلی پیبم الصبق ًوَدُ❻ ٍ ًتیدِ سا ثشای گیشًذُ اسػبل ًوبیذ❼.

ثبة یه پیبم دسیبفت هیوٌذ وِ همبدیش  r ٍ sثِ آى الصبق ؿذُ اػت ❼.اص عشفی ثِ ولیذ

ػوَهی آلیغ❽ٍ ولیذػوَهیػشاػشی❾ ًیبص داسد وِ ثِساحتی هیتَاًذ آى سا ثِ دػت آٍسد.

عشف گیشًذُ داسای تبثؼی ثِ ًبم  Verificationاػتٍ ❿.ظیفِ ایي تبثغ ثشسػی اهضبی

دیدیتبل دسیبفت ؿذُ ،اػتٍ .سٍدیّبی ایي تبثغ ؿبهل همذاس  Hashؿذُ پیبم دسیبفتی➀ ،همذاس
 ٍ ➁ Sهمذاس ➂ rالصبلی ٍ ّوچٌیي ولیذػوَهی فشػتٌذُ ٍ ولیذػوَهیػشاػشی اػت.

خشٍخی تبثغ  Verificationثبیذ همذاسی ثشاثش ثب همذاس  rثبؿذ ،لزا ثبة ثبیذ خشٍخی تبثغ سا ثب

همذاس  rالصبق ؿذُ ثِ پیبم همبیؼِ وشدُ ➃ ٍ دس صَست یىؼبى ثَدى همبدیش ،هیتَاًذ اعویٌبى
حبصل ًوبیذ وِ فشػتٌذُ پیبم آلیغ اػت.

ّوبىعَس وِ هالحظِ هیوٌیذ دس ایي سٍؽ ٍیظگی هحشهبًگی فشاّن ًگشدیذُ اػت؛ لزا

دسصَستیوِ هیخَاّیذ اص ٍیظگی هحشهبًگی ًیض ثْشُهٌذ ؿَیذ ،ثبیذ اص یه الگَسیتن سهضًگبسی
هتمبسى یب ًبهتمبسى ثشای سهضًگبسی وبهل پیبم اػتفبدُ ًوبییذ.

Global Public Key
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الگوریتن DSA

الگَسیتن  DSAثش اػبع عشح  Schnorr ٍ ElGamalعشاحی گشدیذُ اػت .ػختی هحبػجبت

ً DSAیض ّوبًٌذ  ElGamal ٍ RSAثش پبیِ هحبػجبت لگبسیتن گؼؼتِ اػت.

ایي الگَسیتن داسای دٍ تبثغ  Verification ٍ Signatureاػت وِ ٍظیفِ تَلیذ اهضب دس ػوت

فشػتٌذُ ٍ تأییذ اهضبی دیدیتبل سا دس ػوت گیشًذُ ،ثش ػْذُ داسًذ.

دس ایي الگَسیتن اص گشٍّی پبساهتشّبی ػوَهی اػتفبدُ هیگشدد وِ ثبًبم

Global Public Key

هؼشفیؿذُ ٍ ثب ػجبست ً PUGوبیؾ دادُ هیؿَد PUG .ؿبهل ػِ پبساهتش ػوَهی ثبًبمّبی ،

ٍ اػت وِ هیتَاًذ ثیي گشٍّی اص وبسثشاى ثِصَست هـتشن ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .هحبػجِ ایي

ػِ پبساهتش ثِصَست صیش اًدبم هیپزیشد:


پاراهتر



پاراهتر

اًتخبة یه ػذد اٍل  160ثیتی اػت؛ ثِعَسیوِ ثبیذ همؼَمػلیِ
لشاس گیشد.

اًتخبة یه ػذد اٍل ثب عَل ثیي  512تب  1024ثیت؛ ثِعَسیوِ

لشاس گیشد:

اگش سا هضشثی اص  ٍ 64ثِصَست


پاراهتر

 ،لشاس گیشد.

وِ دس آى یه ػذد صحیح

ثِصَست )
)

(

همؼَمػلیِ

دس ًظش ثگیشین ،ثبیذ ثِصَست

هحبػجِ عجك فشهَل صیش اًدبم هیؿَد:

ثبیذ ثِصَست

ثَدُ ٍ دس سًح

(

)

(

ثَدُ ٍ ًتیدِ فشهَل فَق ًیض

 ،یؼٌی ثضسيتش اص یه ثبؿذ.

ػِ پبساهتش فَق ثِػٌَاى ولیذػوَهیػشاػشی دس الگَسیتن  DSAهَسداػتفبدُ لشاس هیگیشًذ.

الگَسیتن  DSAایي ػِ پبساهتش سا اص عشح اهضبی دیدیتبل  Schnorrالتجبع وشدُ اػت.

ػالٍُ ثش ولیذػوَهیػشاػشی ثِ ػِ پبساهتش دیگش ثبًبمّبی ولیذخصَصی وبسثش،

ولیذػوَهی وبسثش ٍ همذاس تصبدفی  kثشای تَاثغ ً Verification ٍ Signatureیبصهٌذین .عشیمِ

هحبػجِ ایي پبساهتشّب ثِصَست صیش اػت:


کلیدخصوصی

امنیت اطالعات
اًتخبة یه ػذد صحیح تصبدفی؛ ثِعَسیوِ اگش ولیذخصَصی سا دس ًظش ثگیشین،

ؿشط:


کلیدعووهی

 ،ثشلشاس ثبؿذ.

اگش ولیذ ػوَهی سا

دس ًظش ثگیشین ،هحبػجِ ولیذػوَهی ثش اػبع ولیذ خصَصی ٍ

عجك فشهَل صیش اًدبم هیپزیشد:


هقدار تصادفی

لشاس داؿتِ ثبؿذ.

یه ػذد صحیح تصبدفی اػت وِ ثبیذ دس سًح

تابع Signature

ثشای ایدبد اهضبی دیدیتبل ،الگَسیتن  DSAداسای یه تبثغ ػوت فشػتٌذُ اػت وِ آى سا تبثغ

اهضب یب  Signatureهیًبهذ .تصَیش صیش ػولیبت اًدبمگشفتِ دس ایي تبثغ سا ثِصَست ػبدُ ًوبیؾ
هیدّذ:

p q g

f2

r
x q

k

s

M

f1
H

ّوبىعَس وِ دس ؿىل فَق هـبّذُ هیًوبییذ ،ثشای دسن ثْتش ػولیبت ،تبثغ  Signatureثِ دٍ

تبثغ  f2 ٍ f1تمؼینؿذُ اػت.

دسًْبیت خشٍخی تبثغ  Signatureدٍ همذاس ثبًبمّبی ٍ ّؼتٌذ وِ تَػظ فشهَلّبی صیش

هحبػجِ هیؿًَذ:

])

)

) ( (

(
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تابع Verification

ثشای تأییذ اهضبی دیدیتبل ،الگَسیتن  DSAداسای یه تبثغ ػوت گیشًذُ اػت وِ آى سا تبثغ

تبئیذ یب  Verificationهیًبهذ .تصَیش صیش ػولیبت اًدبمگشفتِ دس ایي تبثغ سا ثِصَست ػبدُ

ًوبیؾ هیدّذ؛ الجتِ ثشای دسن ثْتش ،ایي تبثغ ًیض ثِ دٍ لؼوت تمؼینؿذُ اػت:

y q g
H

v

M

q

f2

s
r

f1
Com pare

هحبػجبتی وِ گیشًذُ ثش اػبع تبثغ  Verificationثشای تأییذ اهضبی دیدیتبل اًدبم هیدّذ،

ثِصَست صیش اػت .الصم ثِ روش اػت وِ هب ًبم خشٍخی تبثغ  Verificationسا

ؿوب ّن

صذاؽ وٌیذ!

گزاؿتین ،لغفبً



) (

] ) (
]

)

(

دسًْبیت گیشًذُ ثبیذ همذاس سا ثب همذاس همبیؼِ ًوبیذ .دسصَستیوِ ایي دٍ همذاس ثبّن

ثشاثش ثَد ،گیشًذُ اص اصبلت فشػتٌذُ پیبم اعویٌبى حبصل هیًوبیذ .دس غیش ایي صَست پیبم
سػیذُ ّوبى پیبهی ًیؼت وِ فشػتٌذُ اسػبل ٍ اهضب وشدُ اػت.

امنیت اطالعات
دس یه الذام خاللبًِ! خْت دسن ثْتش ،تصَیش ولی اػتبًذاسد  ٍ DSSتَاثغ آى سا ثِصَست

صیش ثشای ؿوب آهبدُ وشدم:
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مبحث سوم

الگـــوریتم SHA

هـَْستشیي ٍ پشوبسثشدتشیي الگَسیتن تَاثغ دسّنػبصی وِ دس ػبلّبی اخیش هَسداػتفبدُ

لشاسگشفتِ ،الگَسیتن دسّنػبصی اهي یب  Secure Hash Algorithmاػت.

اٍلیي ثبس دس ػبل  1993هَػؼِ هلی اػتبًذاسد ٍ فٌبٍسی ایبالتهتحذُ) ،(NISTالگَسیتن

SHA

سا دس لبلت اػتبًذاسد  FIPS 180هٌتـش وشد .پغاصآًىِ ًمبط ضؼف ایي ًؼخِ اص  SHAوِ اهشٍصُ

آى سا ثبًبم  SHA-0هیؿٌبػین ،وـف ؿذ؛ هَػؼِ  NISTدس ػبل  1995الذام ثِ اسائِ ًؼخِ

ثْجَدیبفتِ آى ثبًبم ً SHA-1وَد .اػٌبد  SHA-1تحت ػٌَاى  Secure Hash Standardاسائِ گشدیذُ
اػت .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ عشاحی  SHA-1ثش اػبع الگَسیتن  MD4اًدبمگشفتِ ثَدً IETF ،یض

SHA-1

سا ثب اػوبل تغییشات خضئی ،تحت اػتبًذاسد  RFC 3174هٌتـش ػبخت .الصم ثِ روش اػت وِ پٌح

ػبل لجل اص اسائِ  ،SHA-1یؼٌی دس ػبل  1990الگَسیتن  1MD4عی  RFC 1320تَػظ

IETF

ثِػٌَاى اػتبًذاسد هؼشفیؿذُ ثَد.

دس ػبل 2002هَػؼِ  NISTالذام ثِ اًتـبس ػِ ًؼخِ خذیذ اص  SHAدس لبلت یه اػتبًذاسد

ثبًبم ً FIPS 180-2وَدً .بمگزاسی ایي ػِ ًؼخِ ثش اػبع عَل خشٍخی آىّب ٍ ثِصَست

 SHA-512 ٍ SHA-384 ،SHA-256اًدبمگشفتِ اػت .ایي ػِ ًؼخِ وِ ثبًبم ً SHA-2یض ؿٌبختِ
هیؿًَذ ،اصًظش ػبختبس ٍ اًدبم ػولیبت ؿجیِ ثِ  SHA-1هیثبؿٌذ.

دس ػبل  2008هَػؼِ  NISTیه ًؼخِ اصالحؿذُ اص  SHAسا عی اػتبًذاسد

FIPS 180-3

هٌتـش وشد .دس ایي ًؼخِ ضوي اصالح ػِ الگَسیتن لجلی ،یه الگَسیتن خذیذ ثبًبم ً SHA-224یض

اسائِ ؿذ .ایي ثبسّن  IETFثش اػبع  FIPS 180-3الذام ثِ اًتـبس ً RFC 4634وَد.

دس ػبلّبی اخیش هَػؼِ  NISTدس حبل وبس ثش سٍی اػتبًذاسد خذیذی ثبًبم  SHA-3اػت.

ایي اػتبًذاسد تبوٌَى ثِ تصَیت ًْبیی ًشػیذُ؛ اهب  NISTپیؾًَیغ آى سا عی  FIPS 202هٌتـش
وشدُ اػت .ظبّشاً آلبی  2Ronald Rivestثِ دًجبل آى ثَد وِ الگَسیتن  MD6سا ثِػٌَاى

SHA-3

هَسدپزیشؽ  NISTلشاس دّذ .الجتِ ٌَّص خَد ً MD6یض ثِػٌَاى ػٌذ سػوی ٍ اػتبًذاسد هٌتـش

ًـذُ اػت.

دس خذٍل صیش الگَسیتنّبی خبًَادُ  SHAثِعَس خالصِ ثب یىذیگش همبیؼِ ؿذُ اػت:

2

آلبی  Ronald Rivestهجذع تَاثغ دسّنػبصی  MD6 ٍ MD5 ،MD4 ،MD2اػت.

)Message Digest 4 (MD4

1

امنیت اطالعات

همبدیش/الگَسیتن
اًذاصُ خشٍخی

SHA-1

SHA-224

SHA-256

SHA-384

SHA-512

160

224

256

384

512

اًذاصُ پیبم

اًذاصُ ثلَن
اًذاصُ ولوِ

تؼذاد هشاحل(دٍس)

512

512

512

1024

1024

32

32

32

64

64

80

64

64

80

80

دس اداهِ ایي هجحث ثِ تـشیح الگَسیتن  SHA-512هیپشداصین؛ ػبیش الگَسیتنّبی ػشی

SHA

ًیض اصًظش ػولیبتی ؿجیِ ّ SHA-512ؼتٌذ.

الگـوریتن SHA-512

الگَسیتن  SHA-512یه پیبم ثب عَل هتغیش ثیي  1تب

ثیت سا ثِػٌَاى ٍسٍدی دسیبفت

وشدُ❶ ٍ یه خشٍخی  512ثیتی تَلیذ هیًوبیذ ❷.عَل خشٍخی الگَسیتن  SHA-512هثل دیگش

تَاثغ دسّنػبصیّ ،وَاسُ ثبثت اػت.
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پیبم ٍسٍدی ایي الگَسیتن ثشای پشداصؽ ثبیذ ثِ ثلَنّبی  1024ثیتی تمؼین گشدد .ػولیبتی وِ

تَػظ  SHA-512ثش سٍی پیبم اًدبم هیؿَد ،ثِصَست ػبدُ دس تصَیش فَق ًوبیؾ دادُؿذُ

اػت .ایي ػولیبت سا هیتَاى دس پٌح گبم ٍ ثِصَست صیش تـشیح ًوَد:


گام اول

اگش پیبم ٍسٍدی سا

ثیت

دس ًظش ثگیشین ❶،همذاس آى هیتَاًذ دس سًح

ثبؿذ .اهب ثشای اسائِ پیبم ثِ ٍسٍدی الگَسیتن ،ثبیذ عَل پیبم هضشثی اص  1024ثبؿذ،

ثِعَسیوِ ثؼذاً ثشای تمؼین آى ثِ ثلَنّبی  1024ثیتی هـىلی ًذاؿتِ ثبؿین .لزا
ووجَد عَل پیبم تب سػیذى ثِ هضشثی اص  1024سا ثب اضبفِ وشدى ثیتّبی تَػؼِ

اًدبم هیدّین؛

ایي وبس دس اصغالح  Paddingیب تَػؼِ گفتِ هیؿَد❸.

حتی اگش عَل پیبم  1024ثیت ثبؿذ ،ثبصّن ػول  Paddingاًدبم هیؿَد .ثِ ّویي دلیل

همذاس ثیتّبی  Paddingهیتَاًذ دس سًح  1تب  1024لشاس گیشد.

دس  ،Paddingثیت اٍل  ٍ 1توبم ثیتّبی ثبلیوبًذُ  0اػت .هثالً ثشای اضبفِ وشدى  5ثیت،
همذاس  Padثِصَست  10000خَاّذ ثَد.



گام دوم

یه ثلَن  121ثیتی ثبًبم  Lثِ اًتْبی پیبم افضٍدُ هیؿَد ❹.همذاس  Lثیبًگش عَل پیبم،
لجل اص اًدبم فشآیٌذ  Paddingاػت.

ػپغ پیبم ٍسٍدی وِ حبال ثبیذ داسای عَل



ثیت ثبؿذ ❺،ثِ دًجبلِای اص

ثلَنّبی  1024ثیتی تمؼین هیؿَد❻ (M1, M2, M3, … , MN) .

گام سوم

1

دس ایي الگَسیتن اص یه ثبفش  512ثیتی ثشای ًگْذاسی ًتبیح هیبًی ٍ ًْبیی تَاثغ

دسّنػبصی ،اػتفبدُ هیؿَد .ایي ثبفش دس لبلت  1ػذد ثجبت 64 2ثیتی ٍ ثبًبمّبی
)ً (a, b, c, d, e, f, g, hـبى دادُ هیؿَد .ثِ ثجبتّب ،ولوِ یب ً Wordیض گفتِ هیؿَد.

همذاسدّی اٍلیِ ) ❼(IVثبفش ثب همبدیش ّگضادػیوبل ٍ ثِصَست صیش اػت:
510E527FADE682D1
9B05688C2B3E6C1F
1F83D9ABFB41BD6B
5BE0CD19137E2179

=
=
=
=

e
f
g
h

6A09E667F3BCC908
BB67AE8584CAA73B
3C6EF372FE94F82B
A54FF53A5F1D36F1

=
=
=
=

a
b
c
d

ایي همبدیش دس فشهت  Big-endianرخیشُ هیؿًَذ؛ ثِػجبستدیگش ثبیت ثباسصؽ یه ولوِ،

دس آدسع پبییيتش (ػوت چپ) ثبیت لشاس هیگیشد.

Buffer
Register

1
2
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گام چهارم

هبطٍلی وِ ثب ًوبد ♥ دس تصَیش فَق هـخصؿذُ❽ سا هیتَاى للت الگَسیتن

SHA

داًؼت .تبثغ  Fؿبهل  10دٍس اػت وِ دس ّش دٍس همذاس  512ثیت هَخَد دس ثبفش
) (a,b,c,d,e,f,g,hسا دسیبفت وشدُ ٍ ثب اًدبم ػولیبتی ،همبدیش آىّب سا ثِسٍص هیًوبیذ.

تصَیش صیش اخضای تبثغ  Fسا ًوبیؾ هیدّذ:
Hi-1
h 64

K0



g

f



d

e

c

b

Message
schedule

a

W0

Round 0



64



.
.
.


h

g

f

Kt

d

e

c

b

a

Wt

Round t

64

.
.
.


h

K79



1024

 Mi

g

f

e

d

c

b

a

Round 79

W 79
64

F



+ + + + + + + +

Hi
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❾ وِ ثِصَست ولوبت ؿذُ ثلَن لجلیHash  همذاس،Round 0 دس ٍسٍدی

 ثلَنHash  الجتِ یه ًؼخِ اص. لشاس هیگیشد،( دس ثبفش رخیشُؿذُ اػتa,b,c,d,e,f,g,h)
❿ ثشای.) اسػبل هیگشددRound 79(لجلی ًیض ثشای اػوبل ثش سٍی خشٍخی دٍس آخش

ِ (الجتِ تَخِ داؿت. خشٍخی دٍس لجل ثِػٌَاى ٍسٍدی لشاس هیگیشد،دٍسّبی ثؼذی
)❼.( خَاّذ ثَدIV) ِ همذاس اٍلی،ثبؿیذ وِ همذاس ٍسٍدی اٍلیي دٍس اص اٍلیي ثلَن پیبم

 ثیتی پیبم1024  هـتك ؿذُ اص ثلَن ثیتی64  یه همذاس،ّوچٌیي دس ٍسٍدی ّش دٍس
 ثیتی ثش1024  ثیتی اص ثلَن64  ٍظیفِ اسائِ همبدیش. ًیض ثبیذ لشاس گیشد(Mi) خبسی

. اػتMessage Schedule ُػْذ

K

 یه همذاس ثبثت ثبًبم،آخشیي همذاسی وِ ثبیذ دس ٍسٍدی ّش دٍس لشاس داؿتِ ثبؿذ

) ثِصَست صیش خَاّذ ثَد؛K79  تبK0(  دٍس10  ثشایK  عجك اػتبًذاسد همذاس.اػت
.( هیثبؿٌذPrime) ػذد اٍل10  ثیت ًخؼتِ سیـِ ػَم(هىؼت) اٍلیي64 ایي اسلبم

428a2f98d728ae22
3956c25bf348b538
d807aa98a3030242
72be5d74f27b896f
e49b69c19ef14ad2
2de92c6f592b0275
983e5152ee66dfab
c6e00bf33da88fc2
27b70a8546d22ffc
650a73548baf63de
a2bfe8a14cf10364
d192e819d6ef5218
19a4c116b8d2d0c8
391c0cb3c5c95a63
748f82ee5defb2fc
90befffa23631e28
ca273eceea26619c
06f067aa72176fba
28db77f523047d84
4cc5d4becb3e42b6

7137449123ef65cd
59f111f1b605d019
12835b0145706fbe
80deb1fe3b1696b1
efbe4786384f25e3
4a7484aa6ea6e483
a831c66d2db43210
d5a79147930aa725
2e1b21385c26c926
766a0abb3c77b2a8
a81a664bbc423001
d69906245565a910
1e376c085141ab53
4ed8aa4ae3418acb
78a5636f43172f60
a4506cebde82bde9
d186b8c721c0c207
0a637dc5a2c898a6
32caab7b40c72493
597f299cfc657e2a

b5c0fbcfec4d3b2f
923f82a4af194f9b
243185be4ee4b28c
9bdc06a725c71235
0fc19dc68b8cd5b5
5cb0a9dcbd41fbd4
b00327c898fb213f
06ca6351e003826f
4d2c6dfc5ac42aed
81c2c92e47edaee6
c24b8b70d0f89791
f40e35855771202a
2748774cdf8eeb99
5b9cca4f7763e373
84c87814a1f0ab72
bef9a3f7b2c67915
eada7dd6cde0eb1e
113f9804bef90dae
3c9ebe0a15c9bebc
5fcb6fab3ad6faec

e9b5dba58189dbbc
ab1c5ed5da6d8118
550c7dc3d5ffb4e2
c19bf174cf692694
240ca1cc77ac9c65
76f988da831153b5
bf597fc7beef0ee4
142929670a0e6e70
53380d139d95b3df
92722c851482353b
c76c51a30654be30
106aa07032bbd1b8
34b0bcb5e19b48a8
682e6ff3d6b2b8a3
8cc702081a6439ec
c67178f2e372532b
f57d4f7fee6ed178
1b710b35131c471b
431d67c49c100d4c
6c44198c4a475817

گام پنجن

 ًْبیتبً یه همذاس، ثیتی پیبم اػوبل ؿذ1024 پغاصایٌىِ تَاثغ ثش سٍی توبم ثلَنّبی

 یب ّوبىHash ❷ هیتَاى خشٍخی. ثیتی دس اختیبس خَاّین داؿت512 ُ ؿذHash
: تَلیذؿذُ سا ثِصَست صیش ًوبیؾ دادMessage Digest

(

)
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وِ دس ػجبسات فَق:
ؿذ.

 :هخفف  ٍ ،Initial Valueثِ هؼٌی همذاس اٍلیِ  abcdefghاػت ،وِ دس گبم ػَم اًدبم
 :خشٍخی هشحلِ لجلی .ثِػجبستدیگش خشٍخی هشحلِ ثشای ثلَن

 :ؿوبسُ آخشیي ثلَن پیبم.

 .ثِػجبستدیگش حبصل خوغ ثبیذ ثِ

 :خوغ ثِ پیوبًِ

.

ثشػذ.

 :همذاس  Hashیب ًْ Message Digestبیی.

جسئیات یک دور ) (Roundاز SHA

ّوبىعَس وِ گفتِ ؿذ ،تبثغ  Fؿبهل  10دٍس یب  Roundاػت .خضئیبتی وِ دس ّش دٍس اص

سٍی هیدّذ ،دس تصَیش صیش ًوبیؾ دادُؿذُ اػت:

تبثغ F

T1
h

g

+

f

Kt

d

Ch

b

Maj



+
wt

e

c

a



+
+

+

T2

+
+

h

g

f

e
512 bits

d

c

b

a
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ّوبىعَس وِ دس تصَیش فَق هالحظِ هیًوبییذ ثِخض ولوبت  ،h ٍ dولوبت دیگش ثذٍى تغییش ثِ

ػوت ساػت اًتمبلیبفتِ ٍ دس خشٍخی ظبّش ؿذُاًذ .دسایيثیي ػولیبتی وِ سٍی ولوبت ٍسٍدی

d

ٍ  hاتفبق افتبدُ ،ثبػث گشدیذُ تب ولوبت  e ٍ aخشٍخی ،هتفبٍت ثبؿٌذ.
اگش هحبػجِ همبدیش

ثِصَست صیش ثبؿذ:

ٍ

)

(

)

)

(

(

)

آًگبُ همذاس ولوبت خشٍخی ّش دٍس ثِصَست صیش خَاّذ ثَد:

(

ثشای ایٌىِ ػالئن اػتفبدُؿذُ دس تصَیش فَق سا دسن ًوبییذ ،ثِ تـشیح آىّب هیپشداصین:
)

ٍ دس آىّب:
) (

(

) (
1

(

)

)

) (

) (

) (

(

)

)

) (

2

(

(

)

)

(

(

) (

 :خبثِخبیی هذٍس ثِ ػوت ساػت ؛ ثِعَسیوِ ولوِ  64ثیتی هَسدًظش ) ( ثِ همذاس

ثیت ثِ ػوت ساػت خبثِخب ؿَد.

 :ػجبست  64ثیتی هـتك ؿذُ اص ثلَن  512ثیتی ٍسٍدی.

 :همذاس ثبثت ولیذ هشثَعِ.

 : +خوغ ثِ پیوبًِ

1

.

دس هتي اصلی اػتبًذاسد اص ػجبست

وشدُ اػت.

اػتفبدُ ؿذُ ٍلی آلبی اػتبلیٌگض دس وتبة خَد اص ػجبست

اػتفبدُ

Circular Right Shift

2

امنیت اطالعات
جسئیات Message Schedule

 Message Scheduleیه ثلَن  1024ثیتی پیبم سا دسیبفت وشدُ ٍ ثِ اصای ّش دٍس اص  10دٍس

تبثغ  ،Fیه همذاس  64ثیتی تَلیذ هیوٌذ وِ اص پیبم ٍسٍدی هـتك ؿذُ اػت .ػپغ ایي همذاس 64

ثیتی سا دس ٍسٍدی ّش دٍس لشاس هیدّذ .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ پیبم ٍسٍدی  1024ثیت ٍ همذاس
خشٍخی ثشای ّش دٍس  64ثیت اػت ،لزا  1024ثیت پیبم پغ اص 16

دٍس )

( ثِ

اتوبم سػیذُ ٍ ثشای دٍسّبی ثؼذی ،سٍال تَلیذ پیبم هتفبٍت ٍ ثِصَست صیش خَاّذ ثَد:
)

(

𝜎

)

هحبػجِ اخضاء فشهَل فَق ثِصَست صیش اػت:
) (
) (

) (

(

𝜎
) (

) (

) (

𝜎

𝜎

) (

) (

 :1اًتمبل ثِ چپ 2ػجبست  64ثیتی) ( ثِاًذاصُ ثیت ثب  Paddingتَػظ صفشّبی ػوت

) (

ساػت.

ثشای دسن ثْتش ،دس دیبگشام صیش خضئیبت فشآیٌذ ً Message Scheduleوبیؾ دادُ ؿذُ اػت:

W 63 W 65 W 71 W 76

W t-16 W t-15 W t-7 W t-2

W 0 W 1 W 9 W 14

0 1

0 1

0 1

+

+

+

W79

...

Wt

...

1024 bits

Mi

W16

W15

...

W1

W0
64 bits

1

دس هتي اصلی اػتبًذاسد اص ػجبست

وشدُ اػت.

اػتفبدُؿذُ ٍلی آلبی اػتبلیٌگض دس وتبة خَد اص ػجبست

اػتفبدُ
Left Shift

2
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T2

a

a

+

+



b

b

Maj

c

c

+

d

d

512 bits

e

e



f

f

Ch

g

g

h

+

+

+

+

h

Kt

wt

T1
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امنیت شبکه
فصل هفتم

مفاهیم امنیت شبکه

فصل هشتم

تکنولوژیها و ابزارهای امنیتی

فصل نهم

ارتباطات امن شبکه

[Type the sidebar
content. A sidebar is a
standalone
supplement to the
main document. It is
often aligned on the
left or right of the
page, or located at
the top or bottom. Use
the Drawing Tools
tab to change the
formatting of the
sidebar text box.
Type the sidebar
content. A sidebar is a
standalone
supplement to the
main document. It is
often aligned on the
left or right of the
page, or located at
the top or bottom. Use
the Drawing Tools
tab to change the
formatting of the
sidebar text box.]

مفاهیم

 امنیت
شبکه
مبحث اول
مفاهیم امنییت

مبحث دوم
انواع تهدیدات

مبحث سوم
انواع حمالت

مبحث چهارم
سرویسها و مکانیسمهای امنییت
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امنیت اطالعات

مبحث اول

مفاهیم امنییت

ٞش ػبصٔب٘ی دس ٞش صٔی ٚ ٝٙاثٔبد وبسی ،داسای اًالٓبت ٕٟٔی اػت و ٝادأ ٝحیبت وؼتٚوبس

خٛد سا ٚاثؼت ٝث ٝآٖٞب ٔیدا٘ذ .لٌٔبً داساییٞبی اًالٓبتی ػبصٔبٖٞب ٘ؼجت ث ّٛ٘ ٝوبس ،ا٘ذاص،ٜ

تٔذاد وبسوٙبٖ ،پشاوٙذٌی ٌ ٚؼتشدٌی فیضیىی ػبختٕبٖٞب ،ثب یىذیٍش ٔتفبٚت ثٛد ٚ ٜدس دسرٞٝبی
ٔختّف أٙیتی لشاس ٔیٌیش٘ذ.

دس اثٔبد ثضسي ،ثشخی اص داساییٞبی اًالٓبتی ٕٔىٗ حیبت یه وـٛس  ٚیب دِٚت سا تحت تأحیش

لشاس دٞذ .دس اثٔبد ٔیب٘ی ایٗ اًالٓبت ٔیتٛا٘ذ ثبٓج افـبی یه تىِٛٛٙطی یب دػتبٚسد رذیذ

ٌشدد .دس اثٔبد وٛچه ٘یض ٕٔىٗ اػت افـبی اًالٓبت یه ؿشوت تزبسی ٔخُ اًالٓبت ٔـتشی ٚ

یب ثبصسٌب٘ی ،وؼتٚوبس ؿشوت سا دچبس اختالَ ػبصد.

ثٞٝشحبَ داساییٞبی اًالٓبتی ٞش ػبصٔبٖ وٛچه  ٚثضسٌی ،اصِ٘ش خٛدؽ داسای إٞیت

ثبالیی اػت  ٚثبیذ ثٝدلت اص آٖٞب ٔحبفِت ؿٛد .إٞیت ٔحبفِت اص اًالٓبت ٚلتی ثیـتش

ٔیؿٛد و ٝػبصٔبٖ داسای ؿجىٌ ٝؼتشد ٜثٛد ٚ ٜیب ٔزجٛس اػت ؿجى ٝخٛد سا ثب ؿجى ٝدیٍشی وٝ
ٔذیشیت آٖ ٔؼتمُ اػتٔ ،خُ ػبصٔبٖٞبی دیٍش  ٚیب ایٙتش٘تٔ ،شتجي ػبصد.

یه سا ٜأٙیتی ایٗ اػت و ٝوبٔپیٛتش خٛد سا دس ٖٚیه ٌبٚكٙذٚق (اِجت ٝهذآة) ٌزاؿتٚ ٝ

آٖ سا ث ٝإٓبق الیب٘ٛع ثفشػتیذ! دس ایٗ كٛست وبٔپیٛتشی ٘خٛاٞیذ داؿت وٍ٘ ٝشا٘ؾ ثبؿیذ.

تٔزت ٘ىٙیذ! ٔتأػفب٘ ٝلٌْ وبُٔ استجبى ،ث ٝاِٚیٗ ساٞىبس ٔٛسداػتفبد ٜثشخی اص ػبصٔبٖٞب ثب ٞش
ػٌحی اص اسصؽ اًالٓبت ،تجذیُ ؿذ ٜاػت .دس د٘یبی أشٚص و ٝتٕبْ اثٔبد ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٚاثؼتٝ

ث ٝاستجبًبت دیتب ٌشدیذ ،ٜلٌْ استجبى ثشای پبن وشدٖ كٛستٔؼئّ ،ٝوبسی غیشلبثُلج ٚ َٛتمشیجبً

غیشٕٔىٗ اػت.

اِجت ٝدس ٔمبثُ ٌش ٜٚحؼبع فٛق ،ثؼیبس٘ذ وؼب٘ی و ٝحذالُٞبی أٙیتی سا  ٓٞسٓبیت ٘ىشدٚ ٜ

أیذٚاس٘ذ وٞ ٝیچ حّٕٝای ث ٝآٖٞب كٛست ٍ٘یشد.
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ٕٞبًٖٛس و ٝدس ثخؾ ا َٚوتبة ٌفت ٝؿذ ،أٙیت ثبیذ دس الیٞٝبی ٔختّف اص أٙیت فیضیىی تب

دػتٛسإُِٔٞبی ٔذیشیتی ،كٛست پزیشد .أب آ٘چ ٝدس ثخؾ ػ ْٛوتبة ثش سٚی آٖ تٕشوض داسیٓ،

أٙیت ؿجى ٚ ٝاستجبًبت خٛاٞذ ثٛد ّٛ٘ .حٕالت ث ٝؿجى ٝثؼیبس ٌؼتشدٜتش ،پیچیذٜتش  ٚخبفتش

اص حٕالت دیٍش ٔخُ دػتشػی فیضیىی اػت؛  ٚثبٌِجْ آػیتپزیشیٞب  ٚالذأبت پیـٍیشا٘ ٝآٖ ٘یض
ٚػیْتش اص ػبیش اثٔبد أٙیتی خٛاٞذ ثٛد.

أٙیت ؿجىٝ٘ ٝتٟٙب ثشای ؿجى ،ٝثّى ٝثشای ػشٚیغٞبی دیٍش ٘یض داسای إٞیت فشاٚاٖ اػت.

حتی ثؼیبسی اص آػیتپزیشیٞبی دیٍش ؤٕ ٝىٗ اػت ثش سٚی ػبیش ػشٚیغٞبٔ ،خُ

ػیؼتٓٓبُٔ  ٚیب دیتبثیغ ٚرٛد داؿت ٝثبؿٙذ سا ٔیتٛاٖ ثب ًشاحی  ٚپیىشثٙذی ٔٙبػت ؿجى ،ٝثٝ
حذالُ سػب٘ذ.

ثب تٛر ٝثٚ ٝػٔت ٔفبٞیٓ أٙیت ؿجىٚ ،ٝلتی كحجت اص أٙیت ؿجىٔ ٝیؿٛد ،ثبٌِجْ أٙیت

ػشٚیغٞب  ٚػیؼتٓٞبی دیٍش ٘یض دس ایٗ ٓشكٚ ٝاسد ؿذٔ ٚ ٜجبحج پیشأ٘ٛی آٖ ٘یض ٌؼتشدٜتش

ٔیؿٛد  ٚثبیذ ثٝكٛست ربْٔ ٌٔشح ؿ٘ٛذِ .زا ٔجبحخی و ٝدس ایٗ فلُ ٌٔشحؿذ ٜغبِجبً رٙجٝ
ٕٓٔٛی داؿتٓ ٚ ٝال ٜٚثش أٙیت ؿجىٕٔ ،ٝىٗ اػت ؿبُٔ أٙیت ػبیش ػشٚیغٞب  ٚػیؼتٓٞب ٘یض
ٌشدد.

یه ٔذیش یب ٔـبٚس أٙیت تٛإ٘ٙذ  ٚثبتزشث ،ٝثبیذ یه ًشاحی ٔٙبػت  ٚلبثُلج َٛثشای حفَ

أٙیت ؿجى ٚ ٝػیؼتٓ ٞب اسائٕ٘ ٝبیذً .شاحی دسػت ٌٙٔ ٚمی ثبیذ ثب تٛر ٝثٔ ٝیضاٖ إٞیت
اًالٓبت ػبصٔبٖٔ ،یضاٖ سیؼه لبثُلج ٚ َٛتٛاٖ ٔبِی ػبصٔبٖ ا٘زبٌْشفت ٚ ٝثیٗ آٖٞب تٔبدَ

ثشلشاس ٕ٘ٛد .ث ٝایٗ ٔٔٙی و ٝ٘ ٝآٖلذس ثیخیبَ و ٝتب ثشٚص یه اتفبق ٚحـتٙبن داساییٞبی

اًالٓبتی سا سٞب وٙذ؛  ٝ٘ ٚآٖلذس ػختٌیش ٔ ٚحتبى و ٓٞ ٝسٚاَ وبس سا ٔختُ وشد ٓٞ ٚ ٜثبٓج
ؿٛد ٞضیٞٝٙبی ػبصٔبٖ ثشای حفبُت اص اًالٓبت ،ثیؾ اص اسصؽ خٛد اًالٓبت ؿٛد.

آٌبٞی اص اك َٛأٙیت ،ؿٙبػبیی ساٞىبسٞب ،تمؼیٓثٙذی داساییٞبی اًالٓبتی ػبصٔبٖ ثش

اػبع دسر ٝإٞیت  ٚثشسػی اِضأبت ػبصٔب٘ی ،اصرّٕٛٔ ٝاسدی اػت و ٝدس صٔبٖ ًشاحی أٙیت

اًالٓبت ،ثبیذ تٛػي ًشاح دس ِ٘ش ٌشفت ٝؿ٘ٛذ.

ٔذیش أٙیت پغ اص فشا ٓٞوشدٖ یه ًشح أٙیتی ثش اػبع ثٟتشیٗ ؿیٜٞٛب ) ،(Best Practiceثبیذ

آٖ سا دس ػشاػش ػبصٔبٖ ارشا ٕ٘بیذ.

٘ىتٕٟٔ ٝی و ٝیه ٔذیش ثبیذ دس ِ٘ش داؿت ٝثبؿذِ٘ ،بست ٕٞیـٍی ثش ارشای كحیح ًشح

أٙیتی اػت .كشف ارشای یه ًشح خٛة ٕ٘یتٛا٘ذ ثشای ٔذت صیبدی توٕیٗوٙٙذ ٜأٙیت ثبؿذ؛

ثّىِ٘ ٝبست ثش ارشای كحیح ًشح ٕٞ ٚچٙیٗ ثٝسٚصسػب٘ی ٘شْافضاسٞب  ٚتزٟیضات أٙیتی ،اص

اِضأبت ادأ ٝس٘ٚذ ٚهٔیت أٗ دس فٙبٚسی اًالٓبت اػت.

امنیت اطالعات
هثلث اهنیت اطالعات

أٙیت كشفبً رٌّٛیشی اص افـبی اًالٓبت ٘یؼت .ثّى ٝدس دػتشع ٘جٛدٖ اًالٓبت دس صٔبٖ

ٔٛسد٘یبص  ٚتغییش اًالٓبت دس ٔؼیش تجبدَ ٘یض ثبٓج اص دػت دادٖ أٙیت ٔیٌشدد.

أٙیت اًالٓبت داسای ػٔ ٝف ْٟٛاكّی  Availability ٚ Integrity ،Confidentialityاػت و ٝثٝ

دِیُ حشٚف ا َٚایٗ ػ ٝوّٕ ،ٝثب٘بْ ٔخّج ٔ CIAـٟٛس ٌشدیذ ٜاػت.



هحشهانگی

)(Confidentiality

ٔحشٔب٘ ٝثٛدٖ یٔٙی فمي افشاد یب ػیؼتٓٞبی ٔزبص ثتٛا٘ٙذ ث ٝاًالٓبت ٔٛسدِ٘ش

دػتشػی داؿت ٝثبؿٙذ .ثٓٝجبستدیٍش افشاد غیشٔزبص ٘جبیذ أىبٖ دػتشػی ث ٝاًالٓبت
سا داؿت ٝثبؿٙذ.

د ّٛ٘ ٚدیتب ٚرٛد داسد .ا ،َٚدیتبی دس حبَ حشوت ثش سٚی ؿجى .ٝد ،ْٚدیتبی

رخیشٜؿذ ٜثش سٚی تزٟیضات ٔخُ ػیؼتٓٞب ،ػشٚسٞبٞStorage ،ب .Cloud ٚ

ثشای أٙیت دیتبی دس حبَ حشوت ثبیذ اص سٚؽٞبی سٔضٍ٘بسی اػتفبدٕٛ٘ ٜد؛ یٔٙی اثتذا

دیتب سٔضؿذ ٚ ،ٜػپغ الذاْ ث ٝاسػبَ آٖ ٕ٘بییٓ .سا ٜدیٍش ،ایزبد وب٘بَٞبی استجبًی أٗ
ثشای تجبدَ دیتب ثیٗ فشػتٙذٌ ٚ ٜیش٘ذ ٜاػت .ساٞىبسٞبی أٙیت دیتبی دس حبَ حشوت

دس ایٗ ثخؾ اص وتبة ٔٛسدثحج لشاس ٔیٌیش٘ذ.

ثشای أٙیت دیتبی رخیشٜؿذ٘ ٜیض ثبیذ ٔىب٘یؼٓٞبی وٙتشَ دػتشػی فشاٌ ٓٞشدد .اِجتٝ

دس وٙبس ٔىب٘یؼٓ وٙتشَ دػتشػیٔ ،یتٛاٖ اص سٔضٍ٘بسی ٘یض ثٟش ٜثشد .دسثبسٔ ٜىب٘یؼٓ

وٙتشَ دػتشػی ثش سٚی ػیؼتٓٓبُٔ  ٚدیتبثیغ ،دس ثخؾ چٟبسْ ٕٞیٗ وتبة

تٛهیحبتی اسائ ٝؿذ ٜاػت.


صحت و تواهیت )(Integrity
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كحت یٔٙی فمي افشاد یب ػیؼتٓٞبی ٔزبص ،أىبٖ تغییش  ٚاكالح دیتب سا داؿت ٝثبؿذ.

دس أٙیت ؿجىِٛٙٔ ٝس اص كحت ایٗ اػت و ٝدیتبی دسیبفتی دلیمبً ٕٞبٖ چیضی ثبؿذ وٝ

فشػتٙذ ٜاسػبَ وشد ٜاػت.

دس ثخؾ د ْٚوتبة٘ ،ح ٜٛاػتفبد ٜاص تٛاثْ دسٓٞػبص ثشای ثشسػی كحت پیبْ تـشیح

ؿذ .اِجت ٝاص تٛاثْ دسٓٞػبص ٔیتٛاٖ  ٓٞثشای ثشسػی كحت اًالٓبت رخیشٜؿذٓٞ ٚ ٜ
ثشای ثشسػی كحت اًالٓبت دس حبَ حشوت ثٟش ٜثشد.



دستشسپزیشی )(Availability

افشاد ٔزبص دس صٔبٖ ٔزبص ثبیذ ث ٝدیتبی ٔٛسدِ٘ش دػتشػی داؿت ٝثبؿٙذ.

اكّیتشیٗ ٔجبحج ثش ػش ٔٛه ّٛدػتشعپزیشی دس ثخؾ أٙیت ؿجى ٝاػت .اِجتٝ
أٙیت فیضیىی ٘یض دس دػتشعپزیشی اص إٞیت ٚیظٜای ثشخٛسداس اػت؛ أب اٌش ثحج
حٕالت ٞ ٚىشٞب سا دس ِ٘ش ثٍیشیٓ ،أٙیت ؿجى٘ ٝؼجت ث ٝأٙیت فیضیىی  ٚافضٍ٘ٚی،

ثٝكٛست پٛیبتشی ثب دػتشعپزیشی دس استجبى اػت.

دس ٕٞیٗ ثخؾ اص وتبة ،حٕالتی و ٝثبٓج اختالَ دس دػتشعپزیشی ٔیؿ٘ٛذ ،ثشسػی
خٛاٙٞذ ؿذ.

ٔٛػؼٔ ،NIST ٝخّج  CIAسا ًی اػتب٘ذاسد  FIPS 199دس رٟت ارشای ًشح دِٚت اِىتش٘ٚیه

دس ایبالتٔتحذ ،ٜثشای ػبصٔبٖٞبی دِٚتی تٔشیف ٕ٘ٛد ٜاػت 1.دس ایٗ اػتب٘ذاسد تأحیشات ثبِمٜٛ
اص دػت دادٖ ٞشیه اص ػ ٝاكُ فٛق سا دس ػٌ ٝش ٚ ٜٚثٝكٛست صیش تمؼیٓثٙذی وشد ٜاػت:


تأثیشات تالموه کن )(Low

ا٘تِبس ٔیسٚد اص دػت دادٖ ٔحشٔبٍ٘ی ،كحت  ٚیب دػتشعپزیش ثٛدٖٛٓ ،اسم رب٘جی
ٔحذٚدی ثش سٚی ّٕٓیبت ػبصٔب٘ی ،داساییٞبی ػبصٔب٘ی  ٚافشاد داؿت ٝثبؿذ.



تأثیشات تالموه هتوسط )(Moderate

ا٘تِبس ٔیسٚد اص دػت دادٖ ٔحشٔبٍ٘ی ،كحت  ٚیب دػتشعپزیش ثٛدٖ ،ثبٓج ٓٛاسم
رب٘جی رذی ثش سٚی ّٕٓیبت ػبصٔب٘ی ،داساییٞبی ػبصٔب٘ی  ٚافشاد داؿت ٝثبؿذٔ .خالً

ٕٔىٗ اػت ثبٓج تخشیت لبثُتٛرٔ ٝأٔٛسیتٞبی ػبصٔبٖ ٌشدیذ ٚ ٜیب ٔٙزش ث ٝصیبٖ

ٔبِی ثضسٌی ؿٛد.


تأثیشات تالموه صیاد )(High

ا٘تِبس ٔیسٚد اص دػت دادٖ ٔحشٔبٍ٘ی ،كحت  ٚیب دػتشعپزیش ثٛدٖ ،ثبٓج ٓٛاسم

رب٘جی فبرٔٝثبسی ثش سٚی ّٕٓیبت ػبصٔب٘ی ،داساییٞبی ػبصٔب٘ی  ٚافشاد داؿت ٝثبؿذ.
فبرٔٝثبس ث ٝایٗ ٔٔٙبػت و ٝادأ ٝحیبت ػبصٔبٖ ث ٝخٌش خٛاٞذ افتبد.

http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips199/FIPS-PUB-199-final.pdf

1

امنیت اطالعات
ٔٛػؼ NIST ٝثب اسائ ٝایٗ تمؼیٓثٙذی ،اص ػبصٔبٖٞب ٔیخٛاٞذ و ٝأٙیت ٔشثٛى ثٝ

داساییٞبی اًالٓبتی خٛد سا دس لبِت ػٌ ٝش ٜٚفٛق ًجمٝثٙذی ٕ٘بیٙذ.

ایٗ ًجمٝثٙذی ٔیتٛا٘ذ رٟت اػتفبد ٜاص ساٞىبسٞبی أٙیتی ،ػیبػتٌزاسی أٙیتی  ٚتخلیق

ٞضیٞٝٙبی ٔبِی ،وٕه لبثُتٛرٟی ثٔ ٝذیش أٙیت اًالٓبت ٕ٘بیذٕٞ .چٙیٗ ثبٓج ٔیؿٛد تب ػبصٔبٖ

اص ٞضیٞٝٙبی اهبفی  ٚثیٔٛسد رٟت اًالٓبت وٓاسصؽ ،سٞبیی یبثذ.

طثمهتنذی آسیةپزیشی

ؿٙبخت آػیتپزیشیٞب ٘ ٚمبى هٔف ػیؼتٓٞب  ٚؿجى ،ٝیه ٌبْ ثضسي ثشای اكالح آٖ یب

ا٘زبْ الذأبت ٔتمبثُ ثٝحؼبة ٔیآیذ.

ثؼیبسی اص آػیتپزیشیٞب ٘بؿی اص یه یب چٙذ ٔٛسد صیش اػت:










ٔٔبیت ػیبػتٌزاسی (ػیبػتٞبی اؿتجب)ٜ
اؿتجبٞبت ًشاحی

٘مبى هٔف پشٚتىُ

پیىشثٙذی اؿتجب(Misconfiguration) ٜ

آػیتپزیشیٞبی ٘شْافضاس
ٓٛأُ ا٘ؼب٘ی

ثذافضاسٞب (٘شْافضاسٞبی ٔخشة)

آػیتپزیشیٞبی ػختافضاسی

دػتشػی فیضیىی ثٙٔ ٝبثْ ؿجىٝ

ؿشوتٞبی ثضسي الذاْ ث ٝایزبد یه دیتبثیغ اص آػیتپزیشیٞبی ٔٛرٛد ٕ٘ٛد ٚ ٜآٖ سا ثش

سٚی ایٙتش٘ت دس دػتشع ٕٓ ْٛلشاس دادٜا٘ذ .ایٗ دیتبثیغ ثب٘بْ

Common Vulnerabilities and

) Exposures (CVEؿٙبختٝؿذ ٚ ٜتٛػي آدسع  https://cve.mitre.orgدس دػتشع اػت.

اصول اساسی اهنیت

دس صٔبٖ ًشاحی ،پیبدٜػبصی ٍٟ٘ ٚذاسی أٙیت ؿجى ،ٝثبیذ اك َٛاػبػی أٙیت سا ٔذِ٘ش

لشاس دٞیذ .اكٛٔ َٛسد٘یبص أٙیت ؿجى ٝدس صٔبٖ ًشاحی  ٚپیبدٜػبصی ثٝكٛست صیش اػت:
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لانوى حذالل اهتیاص

1

ایٗ لب٘ ٖٛثیبٖ ٔیوٙذ و ٝثبیذ حذالُ دػتشػی ثٙٔ ٝبثْ ٔٛسد٘یبص فشا ٓٞؿٛد ٝ٘ ٚ

ثیـتش .ته عثاستی هیتواى گفت هوه غیشهجاص هستنذ هگش اینکه خالف آى ثاتت ضود.


دفاع دس عوك

2

ایٗ اكُ ٔیٌٛیذ و ٝؿٕب أٙیت سا دس ٞش ٘مٌٝای اص ؿجى ٝثبیذ ثشلشاس ػبصیذ.
ثٓٝجبستدیٍش ثشپبیی أٙیت ثبیذ دس الیٞٝبی ٔختّف ؿجى ٝا٘زبْ پزیشد.

ٔف ْٟٛدفبّ دس ٕٓك ایٗ اػت و ٝؿىؼت یه ػیؼتٓ ٚاحذ ،ثٙٔٔ ٝبی حزف وبُٔ أٙیت

دس ؿجى٘ ٝجبؿذ .ثٛٙٓٝأٖخبَ اٌش ؿجى ٝؿٕب فمي داسای یه فبیشٚاَ ثبؿذ ،دس كٛست

ؿىؼت آٖ ،أٙیت ؿجى ٝؿٕب اص ثیٗ ٔیسٚدِٚ .ی اٌش ؿجى ٝثش اػبع اكُ دفبّ دس

ٕٓك داسای تزٟیضات ٘ ٚشْافضاسٞبی أٙیتی دس الیٞٝبی ٔختّف ثبؿذ ،ؿىؼت یىی اص

آٖٞب وُ أٙیت ؿجى ٝسا صیش ػؤاَ ٘خٛاٞذ ثشد.


تفکیک وظایف

3

لشاس دادٖ افشاد خبف دس ُٚبیف خبف ،ثبٓج ٔیؿٛد ػیبػتٞبی أٙیتی ثٝدسػتی
ارشا ؿ٘ٛذٕٞ .چٙیٗ چشخؾ افشاد ثٝكٛست دٚسٜای دس ٘مؾٞبی ٔختّفٔ ،یتٛا٘ذ تب

ٔمذاسی رّٛی آػیتپزیشیٞب سا ثٍیشد؛ چشاو ٝافشاد ثب لشاسٌیشی دس ٘مؾ رذیذ ،الذاْ ثٝ

ثشسػی كحت ارشای ػیبػتٞب دس ٔحُ رذیذ ٔیٕ٘بیٙذ.



تاصسسی

4

ػٛاثك ٕٔیضی ٕٞ ٚچٙیٗ ٞش آ٘چ ٝدس ؿجى ٝاتفبق افتبد ،ٜرٟت ثبصسػی  ٚحؼبثشػی

ثبیذ ٍٟ٘ذاسی ؿ٘ٛذٞ .ش سٚیذادی و ٝدس ؿجى ٝسخ ٔیدٞذ ثبیذ ٚالٍٔ٘ٝبسی ؿذٚ ٜ

اًالٓبت آٖ رٟت سػیذٌی  ٚثبصسػیٞبی آیٙذٍٟ٘ ٜذاسی ؿٛد.

وؼب٘ی و ٝدس حبَ ایزبد تغییش ثش سٚی ؿجىٞ ٝؼتٙذ٘ ،جبیذ دػتشػی ٔؼتمیٓ رٟت

ٚیشایؾ  ٚیب حزف ٚلبیْ سا داؿت ٝثبؿٙذ.

1

Rule of least privilege
Defense in depth
3
Separation of duties
4
Auditing
2
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مبحث دوم

انواع تهدیدات

حذٚد  555ػبَ لجُ اص ٔیالد ،یه ط٘شاَ چیٙی ث٘ ٝبْ  ،Sun Tzu Wuوتبثی ثب ٓٛٙاٖ ٙٞش رًٙ

٘ٛؿت .دس ایٗ سػبِِ٘ ٝبٔی ثش إٞیت ؿٙبخت خٛد  ٚػپغ تٟذیذاتی و ٝثب آٖٞب ٔٛار ٝخٛاٞیذ

ثٛد ،پشداختٝؿذ ٜاػت.

ثشای ٔحبفِت اص داساییٞبی اًالٓبتی ػبصٔبٖ ،ثبیذ:

 .1خٛدتبٖ سا ثـٙبػیذ؛ اًالٓبتی و ٝثبیذ اص آٖٞب ٔحبفِت ؿٛد ،ػیؼتٓٞبی رخیشٜ
ػبصی ٔٛسداػتفبد ،ٜػیؼتٓٞب  ٚػشٚیغٞبی ٔٛسداػتفبد ٜرٟت تجبدَ دیتب  ٚتٕبْ
فشآیٙذٞبی دیٍشی و ٝدس ػبصٔبٖ ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ ،ثبیذ ؿٙبػبیی ؿ٘ٛذ.

 .2ثب چ ٝتٟذیذاتی ٕٔىٗ اػت ٔٛار ٝؿٛیذ؟ ثشای تلٕیٌٓیشی دس ٔٛسد أٙیت اًالٓبت،
ٔذیشیت ثبیذ اص تٟذیذات ٕٔىٗ ثشای افشاد ػبصٔبٖ ،ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ،دیتب  ٚاًالٓبت

ػبصٔبٖ ،آٌب ٜثبؿذ.

دس أٙیت اًالٓبت ٞش ؿیء ،ؿخق ٞ ٚش چیض دیٍشی و ٝداساییٞبی اًالٓبتی سا دس

ٔٔشم خٌش لشاس دٞذ ،یه تٟذیذ ٔحؼٛة ٔیؿٛد.

دسكٛستیو ٝؿجى ٝؿٕب ث ٝایٙتش٘ت ٘یض ٔتلُ ثبؿذٓ ،ال ٜٚثش تٟذیذاتی ؤ ٝؼتمیٕبً ٔتٛرٝ

ؿٕب یب ػبصٔب٘تبٖ اػت ،تٟذیذات ثیرٟت دیٍشی ٘یض ثشای ؿٕب ثٚ ٝرٛد خٛاٞذ آٔذ .اتلبَ ثٝ

ایٙتش٘ت ٔخُ سا٘ٙذٌی دس ایشاٖ اػت .ؿٕب ٞشلذس سا٘ٙذ ٜخٛثی ثبؿیذ ٔ ٚمشسات سإٙٞبیی ٚ
سا٘ٙذٌی سا ثٝدسػتی ارشا ٕ٘بییذ ،ثبالخش ٜیه ٘فش پیذا ٔیؿٛد و ٝثٞ ٝش صحٕتی ،ثب ؿٕب تلبدف
وٙذ .یٔٙی ثبیذ ٕٛٞاس ٜآٔبدٌی تلبدف سا داؿت ٝثبؿیذ .دس ایٙتش٘ت ٘یض داػتبٖ ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٙاَ

اػت .حتی اٌش داساییٞبی اًالٓبتی ؿٕب اسصؽ فٛقأِبدٜای ٘ ٓٞذاؿت ٝثبؿذ ،ثبیذ ٕٛٞاسٜ
آٔبدٌی ٔٛسد ٞذف لشاس ٌشفتٗ سا داؿت ٝثبؿیذ.

دس ادأ ٝایٗ ٔجحج ،تٟذیذات دس ٌ 14ش ٜٚصیش تمؼیٓثٙذی  ٚتـشیح ؿذ ٜاػت.

ٔ .1بِىیت ٔٔٛٙی  .2حٕالت ٘شْافضاسی  .3تٙضَ دس ویفیت خذٔبت  .4ربػٛػی یب تزبٚص  .5ثالیبی
ًجیٔی  .6خٌبٞبی ا٘ؼب٘ی  .7اخبری اًالٓبتی  .8ػیبػت یب ثش٘بٔٝسیضی ػبصٔب٘ی ٘بلق٘ ،بوبفی
 ٚیب ٌٕـذ .9 ٜوٙتشَٞبی ٘بلق٘ ،بوبفی  ٚیب ٌٕـذ .15 ٜوبسؿىٙی یب خشاثىبسی  .11ػشلت .12

خٌبٞب  ٚؿىؼت ػختافضاسی  .13خٌبٞب  ٚؿىؼت فٙی ٘شْافضاس ٙٔ .14ؼٛخ ؿذٖ تىِٛٛٙطی.
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هالکیت هعنوی

1

ثؼیبسی اص ػبصٔبٖٞب ،ایزبد یب حٕبیت اص تٛػٔٔ ٝبِىیت ٔٔٛٙی سا ثٛٙٓٝاٖ ثخـی اص ّٕٓیبت

وؼتٚوبس خٛد ،لشاس دادٜا٘ذٔ .بِىیت ٔٔٛٙی ثٙٔٔ ٝی ٔبِىیت ایذٜٞب  ٚوٙتشَ آٖٞب اػت .اػتفبدٜ

اص ٔبِىیت ٔٔٛٙی ؿخق دیٍشٕٔ ،ىٗ اػت ثب پشداخت ٔبِی  ٚیب ثذٞ ٖٚضی ٝٙثبؿذ؛ ِٚی ثٞ ٝش

كٛست ثبیذ آتجبس ٔٙجْ آٖ حفَ ؿٛدٔ .بِىیت ٔٔٛٙی ٔیتٛا٘ذ ؿبُٔ اػشاس تزبسی ،حك ٘ـش،
ٓالئٓ تزبسی  ٚاختشآبت ثبؿذ.

وبسوٙبٖ ٕٔىٗ اػت ثٚٝاػٌ ٝا٘زبْ ُٚبیفـبٖ ثٔ ٝبِىیت ٔٔٛٙی دػتشػی داؿت ٝثبؿٙذ؛ ِزا

ثبیذ تٛر ٝداؿت ،اختلبف غیشٔزبص ٔبِىیت ٔٔٛٙی ثٙٔٝضِ ٝتٟذیذی ثشای أٙیت اًالٓبت اػت.

ؿبیْتشیٗ ٘من ٔبِىیت ٔٔٛٙی ،اػتفبد ٜغیشلب٘٘ٛی یب تمّیذ اص یه ٘شْافضاس اػت .آٔبس ٘ـبٖ

ٔیدٞذ و ٝیهػ٘ ْٛشْافضاسٞبی ٔٛسداػتفبد ٜدس ػٌح رٟبٖ (95 ٚدسكذ ٘شْافضاسٞبی

اػتفبدٜؿذ ٜدس ایشاٖ) ،2ثٝكٛست غیشلب٘٘ٛی ٔٛسداػتفبد ٜلشاسٌشفت ٝؿذ ٜاػت.

ثشای ث ٝارشا دسآٚسدٖ حك ٘ـش ،اص ٔىب٘یؼٓٞبیی ٔخُ ٓالٔت دیزیتبَ ،وذ داخّی ،وذ حك ٘ـش

 ٚاػتفبد ٜاص  Bad sectorثش سٚی سػب٘٘ ٝشْافضاس اػتفبدٔ ٜیٌشدد .یىی دیٍش اص اثضاس سایذ حك

٘ـش ،تٛافمٙبٔٝای اػت و ٝدس صٔبٖ ٘لت ٘شْافضاس ٕ٘بیؾ دادٔ ٜیؿٛد  ٚاص وبسثش ٔیخٛاٞذ وٝ
ثب آٖ ٔٛافمت وٙذ تب ثتٛا٘ذ فشآیٙذ ٘لت سا ادأ ٝدٞذ.

اِجت ٝسٚؽٞبی رذیذی ٔخُ حجت٘بْ آ٘الیٗ٘ ،یض ثشای حفبُت اص ٘شْافضاس سایذ ؿذ ٜاػت .ایٗ

سٚؽ ثش اػبع یه اٍِٛسیتٓ ٔخفی اص ػیؼتٓ ؿٕب یه وذ ایزبد وشد ٚ ٜثش اػبع آٖ الذاْ ثٝ

حجت ٘شْافضاس ٔیٕ٘بیذ .ث ٝدِیُ ٔخفی ثٛدٖ ٘حٔ ٜٛحبػج ٝوذ ،ایٗ ًشح ٔخبِفب٘ی داسد و ٝادٓب

ٔیوٙٙذ حشیٓ خلٛكی افشاد ٕٔىٗ اػت دس ٔٔشم خٌش لشاس ٌیشد.

تٕبْ سٚؽٞبی فٙی  ٚاِىتش٘ٚیىی ٔٛسداػتفبد ٜثشای حك ٘ـش ثً ٝشیمی لبثُ دٚس صدٖ

ٞؼتٙذ؛ ثٔوی اص سٚؽٞب ثٝساحتی  ٚاِجت ٝثٔوی سٚؽٞبی دیٍش ٘یض ثٝػختیِ .زا فبسٕ اص ایٙىٝ

اص چ ٝسٚؿی ثشای حك ٘ـش اػتفبدٔ ٜیؿٛد ،ثبیذ یه ٓبُٔ ثبصداس٘ذ ٜلذستٕٙذ ٘یض ثشای

رٌّٛیشی اص اػتفبد ٜغیشٔزبصٚ ،رٛد داؿت ٝثبؿذ .ثٛٙٓٝأٖخبَ ٚهْ لٛا٘یٗ رضایی  ٚاِجتٝ
ارشای كحیح ٔ ٚمتذسا٘ ٝآٖٔ ،یتٛا٘ذ یه ٓبُٔ ثبصداس٘ذٌی ٔٙبػت ثشای افشاد ػٛدرٛیی ثبؿذ

و ٝثٝساحتی یىی اص كٙبیْ اػتشاتظیه ،پشػٛد  ٚاؿتغبَصای وـٛس سا ٔٛسد ٞذف لشاس دادٜا٘ذ.

1

2

Intellectual Property
دس ایشاٖ اػتفبد ٜغیشلب٘٘ٛی اص ٘شْافضاس فمي ث٘ ٝشْافضاسٞبی خبسری ٔحذٚد ٘ـذ ٜاػتٔ .تأػفب٘٘ ٝشْافضاسٞبی

داخّی ٘یض ثٝكٛست ٌؼتشدٜای ٔٛسداػتفبد ٜغیشلب٘٘ٛی لشاس ٔی ٌیش٘ذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت وّٓ ٝیشغٓ تٛا٘بیی ثبالی

ٟٔٙذػیٗ ایشا٘یٔ ،تأػفب٘ ٝپیـشفت چـٍٕیشی دس ٓشك٘ ٝشْافضاس ٘ذاسیٓ؛ چشاو ٝثشای ثش٘بٔٛ٘ٝیؼبٖ  ٚؿشوتٞبی

ٟٔٙذػی ،سغجتی رٟت تِٛیذ ٘شْافضاس ثبلی ٕ٘ب٘ذ ٜاػت.

امنیت اطالعات
حوالت نشمافضاسی

فشد یب ٌشٞٚی الذاْ ثً ٝشاحی ٌ ٚؼتشؽ ٘شْافضاسی ٔیٕ٘بیٙذ وٞ ٝذف آٖ حّٕ ٝث ٝػیؼتٓ یب

ؿجى ٚ ٝتخشیت آٖ اػت .اص ایٗ ٘شْافضاسٞب ثب٘بْٞبیی ٔخُ وذٞبی ٔخشة٘ ،1شْافضاسٞبی ٔخشةٚ 2

ثذافضاس٘ 3بْ ٔیثش٘ذ .اِجتٓ ٝجبست ثذافضاس ) (Malwareاص ادغبْ وّٕبت  Software ٚ Maliciousیب

ٕٞبٖ ٘شْافضاسٞبی ٔخشة ،ایزبد ٌشدیذ ٜاػتً .شاحی ٘شْافضاسٞبی ٔخشة ثش اػبع كذٔ ٝصدٖ،

اص ثیٗ ثشدٖ ٚ 4یب ا٘ىبس ػشٚیغ ثش سٚی ػیؼتٓ ٞذف اػت.

ثذافضاسٞب یب ٕٞبٖ وذٞبی ٔخشة سا ٔیتٛاٖ ثٌ ٝشٜٞٚبی صیش تمؼیٓثٙذی ٕ٘ٛد:
.i

.ii

.iii
.iv

.v

ٚیشٚع )(Virus

وشْ )(Worm

اػت تشاٚا

)(Trojan Horse

ثٕتٞبی ٌٔٙمی

)(Logical Bombs

دسة پـتی )(Backdoor

ٞشلذس ثش٘بٔٛ٘ٝیؼبٖ ثذافضاسٞب پیـشفت ٔیوٙٙذٔ ،فبٞیٓ فٛق ٘یض ثیـتش ثب یىذیٍش تّفیك

ٔیؿ٘ٛذٔ .خالً ٕٔىٗ اػت ثذافضاسی ٘ٛؿت ٝؿٛد و ٝثٝكٛست ٕٞضٔبٖ دس چٙذ ٌش ٜٚفٛق لشاس
ٌیشد .ثٞٝشحبَ ٌشٜٞٚبی فٛق سا ثٝكٛست صیش تـشیح ٔیوٙیٓ.

.i

ویشوس

ٚیشٚع وبٔپیٛتشی ،لٌٔ ٝوذی اػت و ٝثبٓج ا٘زبْ الذأبت خشاثىبسا٘ ٝثش سٚی

ػیؼتٓ وبٔپیٛتشی ٔیٌشدد .أب چشا ٘بْ ٚیشٚع سا ثشای ایٗ دػت ٝاص وذٞبی ٔخشة

ا٘تخبة وشدٜا٘ذ؟ ٕٞب٘ٙذ د٘یبی ا٘ؼبٖٞبٚ ،یشٚعٞبی د٘یبی دیزیتبَ ٘یض ثشای ارشا،
خٛد سا ث ٝثش٘بٔٞٝب  ٚفبیُٞبی ٔٛرٛد ثش سٚی ػیؼتٓ ٔتلُ وشد ٚ ٜاص حك دػتشػی
آٖ ثشای اٞذاف خٛد اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ؛ ثٕٞ ٝیٗ تشتیت ٘یض الذاْ ث ٝتىخیش خٛد ثش سٚی

ػبیش ػیؼتٓٞب ٔیٕ٘بیٙذ.

دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ،وبسثشاٖ ٘بخٛاػتٚ ٝیشٚع سا دسیبفت ٔیوٙٙذٔ ،خُ صٔب٘ی و ٝثش

سٚی یه فبیُ اِلبلی ایٕیُ وّیه وشد ٚ ٜیب ٞش پیغبٔی و ٝثش سٚی كفحُ ٝبٞش

ٔیؿٛد سا ثذ ٖٚخٛا٘ذٖٔ OK ،یوٙٙذ.

1

Malicious Code
Malicious Software
3
Malware
4
Destroy
2
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.ii

کشم

وشْ یه ثش٘بٔٔ ٝخشة اػت و ٝثذ٘ ٖٚیبص ث ٝثش٘بٔ ٝدیٍش ٔیتٛا٘ذ خٛد سا تىشاس ٕ٘بیذ.

وشْٞب ٔیتٛا٘ٙذ تىخیش خٛد سا تب صٔبٖ اؿغبَ وبُٔ ٔٙبثْٔ ،خُ حبفِٞ ،ٝبسددیؼه ٚ
پٟٙبی ثب٘ذ ،ادأ ٝدٙٞذ.

وشْٞب لبدس٘ذ خٛد سا ثٝساحتی دس ؿجىٙٔ ٝتـش ٕ٘بیٙذ .وشْ ٔٛرٛد دس یه وبٔپیٛتش

آِٛدٔ ،ٜیتٛا٘ذ یه وپی اص خٛد سا ثشای تٕبْ آدسعٞبی ٔٛرٛد دس پؼت اِىتش٘ٚیه،

اسػبَ ٕ٘بیذ .وشْٞب خٛد سا دس فوبی ث ٝاؿتشان ٌزاؿت ٝؿجى ٝوپی ٔیوٙٙذ تب ٞش
ػیؼتٕی و ٝاص آٖ فوب اػتفبدٔ ٜیٕ٘بیذ سا آِٛدٕ٘ ٜبیٙذ.

.iii

اسة تشاوا

اػتٞبی تشاٚا ،وذٞبی ٔخشثی ٞؼتٙذ ؤ ٝبٞیت خشاثىبسا٘ ٝخٛد سا پـت یه اثضاس

ثُٝبٞش ٔفیذ پٟٙبٖ ٔیوٙٙذ .ایٗ ٘بْ ثشٌشفت ٝاص افؼب٘ ٝی٘ٛبٖ ثبػتبٖ اػت؛ و ٝدس آٖ
تٔذادی اص ػشثبصاٖ داخُ یه اػت چٛثی صیجب پٟٙبٖؿذ ٚ ٜآٖ سا ث ٝپبدؿب ٜتشٚی ٞذیٝ

وشد٘ذ .پغاصآ٘ى ٝپبدؿب ٜاػت سا ث ٝداخُ لّٔ ٝآٚسد ،ػشثبصاٖ اص آٖ خبسدؿذ ٚ ٜالذاْ

ث ٝتؼخیش لّٕٔٛ٘ ٝد٘ذ.

.iv

توةهای هنطمی

ثٕت ٌٔٙمی ،لٌٔ ٝوذ ٔخشثی اػت و ٝدس صٔبٖ ٔـخق یب ثٍٙٞ ٝبْ ٚل ّٛؿشایي

ٔـخلیّٕٓ ،یبت ٔخشة خٛد سا ا٘زبْ ٔیدٞذ.

ثشخی اص ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼبٖ ٘یض اص ایٗ ٘ ّٛوذ ،حتی دس ثش٘بٔٞٝبی تزبسی اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ.

.v

دسب پطتی

ٚیشٚع یب وشْ ٔیتٛا٘ذ ثب ٘لت یه ٘شْافضاس ثش سٚی ػیؼتٓ لشثب٘ی ،سا٘ ٜفٛر آػبٖ

ٞىش سا ثشای دفٔبت ثٔذی ٘یض فشا ٓٞآٚسد.

تهذیذات چنذضکلی

1

یىی اص چبِؾٞبی ثضسي ٔجبسص ٜثب ٚیشٚعٞب  ٚوشْٞبُٟٛ ،س تٟذیذات چٙذؿىّی اػت .تٟذیذ

چٙذؿىّی ،یه لٌٔ ٝوذ ٔخشة (ٔخُ ٚیشٚع یب وشْ) اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ دس ً َٛصٔبٖ خٛد سا

تغییش دٞذ تب تٛػي آ٘تیٚیشٚع لبثُؿٙبػبیی ٘جبؿذ.

دسٚالْ ایٗ ٘ٚ ّٛیشٚعٞب  ٚوشْٞب ٔیتٛا٘ٙذ هٕٗ تىبُٔ ،ا٘ذاص ٚ ٜدیٍش ٚیظٌیٞبی فبیّی

خٛد سا و ٝآ٘تیٚیشٚع اص آٖٞب ثشای ؿٙبخت ٚیشٚع اػتفبدٔ ٜیوٙذ ،تغییش دٙٞذ.

Polymorphic Threats

1

امنیت اطالعات
هضشات آنتیویشوسها

حتی اٌش ؿٕب ثب داؿتٗ یه آ٘تیٚیشٚع لذستٕٙذ اص كذٔبت وذٞبی ٔخشة تب حذ لبثُتٛرٟی

دس أبٖ ثبؿیذ ،أب ثذافضاسٞب ثبص ٓٞثشای ؿٕب ٞضیٝٙػبص خٛاٙٞذ ثٛد.

ٓال ٜٚثش ٞضیٝٙای وٕٛٔٔ ٝالً ػبال٘ ٝثشای خشیذ یه آ٘تیٚیشٚع پشداخت ٔیوٙیذ ،فشآٞ

وشدٖ ٔٙبثٔی و ٝآ٘تیٚیشٚع ٘یبص داسد تب ثتٛا٘ذ ثٝدسػتی ُٚبیف خٛد سا ا٘زبْ دٞذ ٘یض ثشای

ؿٕب ٞضیٝٙػبص خٛاٞذ ثٛد .اصرّٕٔ ٝیتٛاٖ ثٙٔ ٝبثْ ػختافضاسی ٔخُ  ،CPUحبفِٞ ٚ ٝبسددیؼه
ٕٞ ٚچٙیٗ پٟٙبی ثب٘ذ ٔٛسد٘یبص رٟت ثشٚص سػب٘ی ،اؿبسٕٛ٘ ٜد.

تنضل دس کیفیت خذهات

تذا ْٚثشلشاسی ػیؼتٓ اًالٓبت یه ػبصٔبٖٚ ،اثؼت ٝثٛٔ ٝفمیتآٔیض ثٛدٖ ثؼیبسی اص

ػیؼتٓٞبی پـتیجب٘یوٙٙذ ٜدیٍش ،اصرّٕ ٝؿجى ٝثشق ،ؿجىٔ ٝخبثشات ،تأٔیٗوٙٙذٌبٖ لٌٔبت،
فشٚؿٙذٌبٖ خذٔبت  ٚوبسوٙبٖ اػت؛ و ٝاِجتٞ ٝش یه اص ایٗ خذٔبت ٕٔىٗ اػت دس احش ًٛفبٖ،

ثیٕبسی وبسٔٙذ  ٚدیٍش حٛادث پیؾثیٙی٘ـذ ٜلٌْ ؿ٘ٛذ .ایٗ لجیُ لٌْ خذٔبتٓٛ٘ ،ی اص دػت

دادٖ دػتشعپزیشی تّمی ٔیؿٛدٕٞ .بًٖٛس وٌ ٝفت ٝؿذ دػتشعپزیشی یب  Availabilityیىی اص
اسوبٖ ٔ ٟٓأٙیت ٔحؼٛة ٔیؿٛد.

یىی اص ساٜٞبی رٌّٛیشی یب تشٔیٓ ٔـىالت ٔشتجي ثبویفیت خذٔبت ،أوبی تٛافك٘بٔ ٝػٌح

خذٔبت (SLA)1ثب فشا ٓٞآٚس٘ذ ٜػشٚیغ اػت .اٌش ػبصٔبٖ ثبثت ٞضیٝٙای و ٝپشداخت ٔیٕ٘بیذ

ػٌح خذٔبت ٔٛسدِ٘ش خٛد سا ًی لشاسداد ٔ SLAـخق ٕ٘ٛد ٜثبؿذ ،دس كٛست ثشٚص خشاثی
یب افت ػٌح ػشٚیغٔ ،یتٛا٘ذ خؼبست ٚاسدؿذ ٜسا اص ػشٚیغدٙٞذًّ ٜت ٕ٘بیذ.

2

جاسوسی یا تجاوص

ربػٛػی  ٚتزبٚص یه دػتٝثٙذی وبٔالً ؿٙبختٝؿذ ٚ ٜاِجتٌ ٝؼتشد ٜاص فٔبِیتٞبی

اِىتش٘ٚیىی  ٚا٘ؼب٘ی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ٔحشٔبٍ٘ی سا ٘من ٕ٘بیذ.

صٔب٘ی و ٝیه فشد غیشٔزبص ،ث ٝاًالٓبت ٔحبفِتؿذ ٜػبصٔبٖ دػتشػی پیذا وٙذٌ ،فتٝ

ٔیؿٛد ربػٛػی یب تزبٚص كٛست ٌشفت ٝاػتٟٔ .برٓ ٔیتٛا٘ذ اص سٚؽٞبی ٔختّفی ثشای
دػتشػی ث ٝاًالٓبت اػتفبدٕ٘ ٜبیذ.

)Service Level Agreement (SLA
2
خذا سا ؿىش ؤ ٝب اص ایٗ لشتیثبصیٞب دس ایشاٖ ٘ذاسیٓٔ .خلٛكبً ثب اداساتی ٔخُ ثشق ٔ ٚخبثشات! ):

1
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ثشخی اص سٚؽٞبی رْٕآٚسی اًالٓبت وبٔالً لب٘٘ٛی ٞؼتٙذ؛ ثٛٙٓٝأٖخبَٔ ،شٚس ٚة ثشای

ا٘زبْ تحمیمبت ثبصاس .ایٗ سٚؽٞبی حمٛلی سا دسٔزٕٛٞ ،ّٛؿٕٙذی سلبثتیٔ 1ی٘بٔٙذ .دس

ػبَٞبی اخیشٛٞ ،ؿٕٙذی سلبثتی ث ٝیىی اص ٔفبٞیٓ ٔٔ ٟٓذیشیتی تجذیُؿذ ٜاػت.

أب صٔب٘ی و ٝسٚؽٞبی رْٕ آٚسی اًالٓبت اص خي لشٔض لب٘ ٚ ٖٛاخالق ٓجٛس ٔیوٙذ ،ث ٝآٖ

ربػٛػی كٔٙتی ٌفتٔ ٝیؿٛد.

اِجت ٝثشخی ٌٞٝ٘ٛبی ربػٛػی ٚ ٓٞرٛد داس٘ذ و ٝصیبد ثب تىِٛٛٙطی دسٌیش ٘یؼتٙذ .یىی اص

ایٗ سٚؽٞب ،دیذص٘ی ؿب٘ٝای 2اػت .ثٛٙٓٝأٖخبَ دس صٔبٖ وبس ثب خٛدپشداص ) ،(ATMثب٘ىذاسی

ایٙتش٘تیٛٔ ،ثبیُ ثب٘ه  ٚیب حتی پیىشثٙذی تزٟیضات ،ایٗ سٚؽ ربػٛػی ٕٔىٗ اػت ثشای فشد
ٟٔبرٓ وبسٌـب ثبؿذ.

ٍٙٞبٔیو ٝؿخلی ٔیتٛا٘ذ یه ٘فش سا دس حبَ ٚاسدوشدٖ اًالٓبت ؿخلی ث ٝیه ػیؼتٓ،

ٔـبٞذٕ٘ ٜبیذ؛ سٚؽ دیذص٘ی ؿب٘ٝای اتفبق افتبد ٜاػت .ؿبیذ دس ایٗ وبس لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٘من

٘ـذ ٜثبؿٙذ ،أب حشیٓ خلٛكی افشاد ٘بدیذٌ ٜشفتٝؿذٔ ٚ ٜیتٛا٘ذ ثٛٙٓٝاٖ یه تٟذیذ ثشای اص
ثیٗ سفتٗ اًالٓبت ٔحشٔب٘ٔ ٝحؼٛة ؿٛد.

تالیای طثیعی

ثالیبی ًجیٔی یىی اص خٌش٘بنتشیٗ تٟذیذات ثٝحؼبة ٔیآیذ؛ چشاو ٝثب ٞـذاس وٕی سخدادٚ ٜ

ٕٔٔٛالً اص وٙتشَ ا٘ؼبٖ خبسد اػت .تٟذیذ ثالیبی ًجیٔی ؿبُٔ سٚیذادٞبیی ٔخُ ػیُ ،صِضِ،ٝ
Competitive intelligence
Shoulder Surfing

1
2

امنیت اطالعات
آتؾػٛصی ،سٓذٚثشق ،آتؾفـبٖ  ٚحتی ٞز ْٛحـشات اػت .ایٗ اتفبلبت ٔیتٛا٘ٙذ
رخیشٜػبصی ،ا٘تمبَ  ٚاػتفبد ٜاص اًالٓبت سا ٔختُ ٕ٘بیٙذ.

خطاهای انسانی

ُٕٓ ثذ ٖٚللذ یب ٞذف ٔخشة و ٝتٛػي وبسثش ٔزبص ا٘زبٌْشفت ٚ ٝثبٓج ثشٚص اؿىبَ دس

ػیؼتٓ اًالٓبتی ؿذ ٜاػت سا خٌبٞبی ا٘ؼب٘ی ٔیٌٛیٙذ.

ٓٛأّی ٔخُ ثیتزشثٍی ،آٔٛصؽ ٘بدسػتٔ ،ذیش ٘بالیك  ٚپیؾفشمٞبی ٘بدسػت ،ثبٓج ثشٚص

خٌبٞبی ا٘ؼب٘ی ٔیٌشددٌ .بٞی اٚلبت یه اؿتجب ٜوٛچه ٔیتٛا٘ذ یه فبرٔ ٝثضسي ثشای ػبصٔبٖ

ثٚ ٝرٛد آٚسد.

یىی اص ثضسيتشیٗ تٟذیذات أٙیت اًالٓبت ٞش ػبصٔبٖ ،وبسٔٙذاٖ ٕٞبٖ ػبصٔبٖ ٔیثبؿٙذ؛

چشاو ٝوبسٔٙذاٖ ٘ضدیهتشیٗ ٓٛأُ ث ٝدادٜٞبی ػبصٔب٘ی ٞؼتٙذ .وبسٔٙذاٖ ثشای ا٘زبْ ُٚبیف
ؿغّی خٛد سٚصا٘ ٝثب داساییٞبی اًالٓبتی ػبصٔبٖ دس استجبى ٞؼتٙذِ .زا اؿتجبٞبت وبسوٙبٖ،

ثٝساحتی ٔیتٛا٘ذ ٔٙزش ثٛٔ ٝاسدی اص لجیُ :افـبی دیتبی ًجمٝثٙذیؿذٚ ،ٜسٚد اًالٓبت اؿتجب،ٜ

حزف تلبدفی ،رخیش ٜاًالٓبت دس ٔحُ حفبُت ٘ـذ ٚ ٜحتی ا٘ذاختٗ اًالٓبت ًجمٝثٙذیؿذ ٜدس

ػٌُ صثبِ ،ٝثبؿذ.

اخاری اطالعاتی

1

اخبری اًالٓبتی صٔب٘ی سخ ٔیدٞذ و ٝیه ٟٔبرٓ یب ؿخق ٔٛسد آتٕبد ،اًالٓبتی سا اص

ػیؼتٓ ػشلت وشد ٚ ٜدس ٓٛم ثبصٌشدا٘ذٖ یب فبؽ ٘ىشدٖ آٖٞبٌٔ ،بِجٔ ٝضد ٔیٕ٘بیذ.

سیاست یا تشناههسیضی ساصهانی نالص ،ناکافی و یا گوطذه

2

ػبصٔب٘ی و ٝداسای یه ػیبػت یب ثش٘بٔٝسیضی ٔذ ٖٚثشای أٙیت اًالٓبت ٘جبؿذ ،لٌٔبً دس

ثشاثش حٕالت آػیتپزیش خٛاٞذ ثٛد.

ٔذیش ارشایی ػبصٔبٖ ٔؼئ َٛثش٘بٔٝسیضی ساٞجشدی أٙیت اػت .حتی اٌش ٔذیشاٖ ً ITشح ٚ

ػیبػت ٞبی أٙیتی سا آٔبد ٜوشد ٜثبؿٙذ ،ثبیذ تٛػي ٔذیش اسؿذ ػبصٔبٖ تلٛیت ٌشدد تب تٕبْ
وبسوٙبٖ دس ٞش ػٕت  ٚربیٍبٞی ّٔضْ ث ٝسٓبیت آٖ ثبؿٙذ.

Information Extortion
Missing, Inadequate, or Incomplete Organizational Policy or Planning

1
2
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کنتشلهای نالص ،ناکافی و یا گوطذه

ثشای حفبُت اص ػبصٔبٖٔ ،حبفِت ٔذا ْٚاص داساییٞبی ػبصٔبٖ ثبیذ ا٘زبْ پزیشد .داساییٞبی

ػبصٔبٖ ثبیذ ٕٛٞاس ٜوٙتشَؿذ ٜتب دس كٛست ٘یبص ،استمبءیبفت ٚ ٝیب تٔٛین ٌشد٘ذ.

ثشای ٔخبَ اٌش ٘شْافضاس تزٟیضات ثشای ٔذت صیبدی ثشٚص ٘ـ٘ٛذ ،ثبٓج ٔیؿٛد تب

آػیتپزیشیٞبی ؿٙبختٝؿذ ٜآٖٞب ٕٞچٙبٖ ثبلیٔب٘ذ ٚ ٜثشای ػبصٔبٖ تٟذیذ ٔحؼٛة ؿ٘ٛذ.
وٙتشَ ثش سٚی پیىشثٙذیٞبی ا٘زبْؿذ٘ ٜیض ثبیذ كٛست پزیشد.

کاسضکنی یا خشاتکاسی

1

ایٗ دػت ٝاص تٟذیذات ؿبُٔ وبسؿىٙی ٕٓذی ثش سٚی ػیؼتٓ وؼتٚوبس  ٚیب إٓبَ خشاثىبسی

ثشای كذٔ ٝصدٖ ثٚ ٝر ٚ ٟٝؿٟشت ػبصٔبٖ اػت.

ایٗ ٘ ّٛإٓبَ ٔیتٛا٘ذ دس ػٌح خشد  ٚتٛػي وبسٔٙذاٖ ٚ ،یب دس ػٌح والٖ ثٝكٛست

ػبصٔبٖ دس ثشاثش ػبصٔبٖ اتفبق ثیفتذ.

ایٗ خشاثىبسیٞب ِضٔٚبً ثِ ٝحبٍ ٔبِی ٚیشاٖوٙٙذ٘ ٜیؼتٙذ؛ ٞذف اكّی دس ایٗ سٚؽ ،خشاة

وشدٖ ؿٟشت  ٚاص ثیٗ ثشدٖ آثشٚی ؿغّی ػبصٔبٖ ٞذف اػت.

سشلت

2

ػشلت ثٙٔٔ ٝی ثشداؿتٗ غیشلب٘٘ٛی أٛاَ دیٍشاٖ اػت .ػشلت ٔیتٛا٘ذ فیضیىی ،اِىتش٘ٚیىی

یب فىشی (ایذ )ٜثبؿذ.

ػشلت فیضیىی سا ٔیتٛاٖ ثٝساحتی تٛػي ًیف ٌؼتشدٜای اص الذأبت أٙیت فیضیىیٔ ،خُ

دسةٞبی لفُؿذ ،ٜپشػ ُٙأٙیتی آٔٛصؽدیذ٘ ،ٜلت دٚسثیٗ  ٚػیؼتٓٞبی وٙتشِی ،تب حذ لبثُ
لجِٛی ،وٙتشَ وشد .أب ٔذیشیت  ٚوٙتشَ ػشلت اِىتش٘ٚیىی پیچیذٜتش اػت.

ٚلتی یه ؿیء فیضیىی دصدیذٔ ٜیؿٛد ،ثٝساحتی لبثُتـخیق اػت .أب ػشلت اِىتش٘ٚیىی

ثٝساحتی لبثُوـف ٘یؼتٕٔ ٚ ،ىٗ اػت صٔب٘ی ٔتٛر ٝػشلت ؿٛیٓ و ٝخیّی دیش ؿذ ٜثبؿذ.

خطاها و ضکست سختافضاسی

3

1

Sabotage or Vandalism
Theft
3
Hardware Failures or Errors
2

امنیت اطالعات
ؿىؼت  ٚخٌبی ػختافضاسی ٕٔىٗ ثش اػبع یه ٓیت ؿٙبختٝؿذ ٜیب ٘بؿٙبخت ،ٝسخ دٞذ.

ثٞٝشحبَ ایٗ ٘مق ثبٓج ٔیؿٛد تب ث ٝدػتشعپزیشی  ٚلبثُآتٕبد ثٛدٖ ػیؼتٓ ،خذؿٚ ٝاسد
ؿٛد.

خطاها و ضکست فنی نشمافضاس

1

٘شْافضاسٞبیی و ٝپغ اص ٘ٛؿت ٝؿذٖ اؿىبَیبثی ٘ـذ ٚ ٜثذ ٖٚآ٘ى ٝایشادات آٖٞب ٔـخق

ؿٛد ث ٝثبصاس اسائٔ ٝیؿ٘ٛذ؛ یىی اص دالیُ ؿىؼت  ٚخٌب دس ٘شْافضاس اػت .اِجت٘ ٝشْافضاسٞبی

ؿشوتٞبی ثضسي و ٝدس آصٔبیـٍبٜٞب  ٚثٔذاصآٖ ثٝكٛست ٘ؼخ ٝآصٔبیـی ٛٔ ٓٞسد أتحبٖ
لشاس ٔیٌیش٘ذ ،ثبص ٓٞاص ثشٚص خٌب  ٚؿىؼت ٔلٕ٘ ٖٛیثبؿٙذ ّٛ٘ .دیٍشی اص ؿىؼت ٘شْافضاسی

صٔب٘ی سخ ٔیدٞذ و٘ ٝشْافضاس ثب ػختافضاس خبكی دچبس ٔـىُ ؿٛد.

ثشسػی  ٚآصٔبیؾ ٘بلق ٘شْافضاس ٘ٝتٟٙب ٔیتٛا٘ذ ٔٙزش ث ٝثشٚص خٌب  ٚؿىؼت دس ػیؼتٓ

ؿٛد؛ ثّىٕٔ ٝىٗ اػت ثبٓج ایزبد سخ ٝٙأٙیتی ٘یض ٌشدد.

ٚةػبیت أٙیتی  ،www.securityfocus.comدلیمٝثٝدلیم ٝآخشیٗ آػیتپزیشیٞبی أٙیتی

٘شْافضاسٞب سا ثش سٚی ػبیت خٛد لشاس ٔیدٞذ.

هنسوخضذى تکنولوطی

2

صیشػبختٞبی لذیٕی ٙٔ ٚؼٛخؿذٔ ٜیتٛا٘ٙذ ث ٝػیؼتٓٞبی غیشلبثُآتٕبد تجذیُ ؿ٘ٛذ.

ٔذیشیت  ،ITثبیذ ٔتٛر ٝثبؿذ وٚ ٝلتی یه تىِٛٛٙطی (٘شْافضاس  ٚیب ػختافضاس) ،اص سد ٜخبسد

ٔیؿٛد ،ػیؼتٓ اًالٓبت ػبصٔبٖ دس ثشاثش حٕالت آػیتپزیش خٛاٞذ ؿذ.

ٔذیشیت ثبیذ ًی یه ثش٘بٔٝسیضی ٔٙبػتٕٛٞ ،اس ٜثش ٚهٔیت تىِٛٛٙطیٞبی ٔٛسداػتفبدٜ

ِ٘بست داؿت ٝثبؿذ تب دس كٛست ٔٙؼٛخ ؿذٖ ثٝػشٓت ثب تىِٛٛٙطی رذیذ ربیٍضیٗ ؿ٘ٛذ.

ثشای ّٕ٘ٓ ،ٝ٘ٛیشغٓ ایٙىٔ ٝذت صیبدی اص ٔٙؼٛخؿذٖ ٚیٙذٚص XPتٛػي ٔبیىشٚػبفت

ٔیٌزسد ،أب ٕٞچٙبٖ ثؼیبسی اص ػبصٔبٖٞب دس ٔمبثُ تٔٛین ایٗ ٚیٙذٚص ثب ٘ؼخ ٝرذیذتش ،اص
خٛد ٔمبٔٚتی رب٘ب٘٘ !ٝـبٖ ٔیدٙٞذ .دس ػبصٔب٘ی ایٗ ٔمبٔٚت ث ٝؿىّی كٛست ٔیٌشفت وٗٔ ٝ
فىش وشدْ آٖ ػبصٔبٖ ثشای تٕبْ ٚیٙذٚصٞبی وبسثشا٘ؾ الیؼٙغ خشیذاسی وشد ٜاػت!!!

Technical Software Failures or Errors
Technological Obsolescence

1
2
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مبحث سوم

انواع حمالت

ؿجى ٝؿٕب ٞشسٚص ثب تٟذیذات  ٚحٕالت رذیذی سٚثش ٚاػتٞ .ىشٞبی ٓضیض! سٚصثٝسٚص ثٝ

دا٘ؾ خٛد افضٚد ٚ ٜثب اػتفبد ٜاص آػیتپزیشیٞبی ٔٛرٛد دس ٘شْافضاسٞب  ٚتزٟیضات ،سٚؽٞبی
رذیذی ثشای حّٕ ٚ ٝدػتشػی ثٙٔ ٝبثْ ؿجى ،ٝایزبد ٔیوٙٙذٔ .یتٛاٖ ٌفت ػشٓت ٞىشٞب دس

ایزبد حٕالت  ٚتٟذیذات رذیذ اص ػشٓت ٔب ا٘ؼبٖٞبی خٛة ثشای پیـٍیشی  ٚدفبّ ،ثٔٝشاتت

ثیـتش اػتِ .زا ؿٙبخت تٟذیذات  ٚخٌشاتی ؤٕ ٝىٗ اػت ؿجى ٝؿٕب دس ٔٔشم آٖٞب لشاسٌشفتٝ

ثبؿذٔ ،یتٛا٘ذ یه ٌبْ سٚثٝرّ ٛدس أٙیت ؿجى ٝثٝحؼبة آیذ.

دس ٌبْ أٟ ،َٚبرٕیٗ سا ًجمٝثٙذی ٔیوٙیٓ .ثب تٛر ٝث ٝػبصٔبٖ ٌٔج ّٛخٛد ،ثبیذ دؿٕٙبٖ

ثبِم ٜٛسا ؿٙبػبیی ٕ٘بییٓ .ا٘ٛاّ دؿٕٗ سا ٔیتٛاٖ ثٝكٛست صیش ٘بْ ثشد:









تشٚسیؼتٞب

تجٟىبساٖ

ػبصٔبٖٞبی دِٚتی
ّٔتٞب ،وـٛسٞب
ٞىشٞب

وبسٔٙذاٖ ٘بساهی
سلجب

ٞشوؼی و ٝداسای یه دػتٍب ٜسایب٘ ٝاػت! (غٕٙبن ِٚی ٚالٔی)

یه فشد ٟٔبرٓ ٔیتٛا٘ذ داسای اٍ٘یضٜٞبی ٔتفبٚتی ثبؿذ .یه دا٘ـز ٛؤ ٝیخٛاٞذ یه سٚؽ

یب اثضاس سا آصٔبیؾ ٕ٘بیذ تب اًالٓبت خٛد سا ثؼٙزذ ،یه تجٟىبس ثباٍ٘یضٔ ٜبِی ،یه وـٛس یب

ػبصٔبٖ ثباٍ٘یض ٜػیبػی ،یه ؿشوت ثشای ربػٛػی كٔٙتی ،یه وبسٔٙذ ٘بساهی ثشای ثذ٘بْ
وشدٖ ػبصٔبٖ ،یه سلیت ثشای اختالَ دسس٘ٚذ وؼتٚوبس  ٚیب یه ؿخق داسای وبٔپیٛتش ِٚی

ثیاًالّ! و ٝثٛٙٓٝاٖ صأجی دس رشیبٖ یه حّٕ ٝلشاسٌشفت ٝاػت.

ثٞٝشحبَ ؿٙبػبیی وؼب٘ی ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ثشای ػبصٔبٖ یه خٌش ثبِمٔ ٜٛحؼٛة ؿ٘ٛذ ،دس

ا٘تخبة ساٞىبسٞبی أٙیتی ثؼیبس ٔفیذ خٛاٞذ ثٛد.

امنیت اطالعات
سوشهای حوله

1

ًشاحی حٕالت ث ٝكٛستی ا٘زبْ ٔیؿٛد و ٝحتیاالٔىبٖ لبثُوـف  ٚؿٙبػبیی ٘جبؿٙذِ ،زا

ٞىشٞب اص سٚؽٞبیی اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ و ٝآٖٞب سا دس ػبی ٚ ٝثٝكٛست ٔخفی ٍ٘ ٝداسدٟٓٔ .تشیٗ

ایٗ سٚؽٞب دس ادأ ٝتٛهیح دادٜؿذ ٜاػت:


ضناسایی

2

ایٗ فشآیٙذ رٟت وـف  ٚرْٕآٚسی اًالٓبتی دس ٔٛسد ؿجىٞ ٝذف ا٘زبْ ٔیپزیشد.

فشآیٙذ ؿٙبػبیی ٔیتٛا٘ذ ؿبُٔ اػىٗ ؿجى ٝثشای پیذا وشدٖ آدسعٞبی  IPپبػخٍٚ ٛ

ٕٞچٙیٗ تـخیق پٛستٞبی ثبص ثش سٚی آٖٞب ،ثبؿذ.

اِٚیٗ ٌبْ دس حّٕ ،ٝوـف چیضٞبیی اػت و ٝدس ؿجىٛٔ ٝرٛد اػت .ػپغ ثش اػبع

آٖٞب آػیتپزیشیٞبی ثبِم ٜٛؿجى ٝتٔییٗ ٌشدیذً ٚ ٜشاحی حّٕ ٝكٛست ٔیپزیشد.


ههنذسی اجتواعی

3

دس ٟٔٙذػی ارتٕبٓی ٘مٌٝهٔف  ٚآػیتپزیشی ؿجىٞ ٝذف ،وبسثش آٖ ؿجى ٝاػت.

ٟٔبرٓ ػٔی ٔیوٙذ اًالٓبت ٔٛسد٘یبص خٛد رٟت حّٕ ٝسا اص ًشیك وبسثش ث ٝدػت

آٚسدٟٙٔ .ذػی ارتٕبٓی ٔیتٛا٘ذ اص ًشیك دٚػتی ثب وبسثشاٖ ػبصٔبٖ  ٚیب تٕبعٞبی

تّفٙی ثب آٖٞب ا٘زبْ پزیشد.

ٕٞچٙیٗ اص ٘ Pharming ٚ Phishingیض دس ٟٔٙذػی ارتٕبٓی وٕه ٌشفتٔ ٝیؿٛد .دس

 Phishingیه ِیٙه ؿجیِ ٝیٙه ٔٛسد آتٕبد ث ٝوبسثش ٕ٘بیؾ دادٔ ٜیؿٛد .دس ،Pharming
اص ًشیك آِٛد ٜوشدٖ  ،DNSوبسثش سا ث ٝیه ػبیت رّٔی سإٙٞبیی (ٔ )Re-Directیوٙٙذ؛

ثًٛٝسیو ٝوبسثش فىش ٔیوٙذ ثب ٚةػبیت ٔٛسدِ٘ش دس حبَ تٔبُٔ اػت .دس ٞش دٚ

حبِت ٟٔ ،Pharming ٚ Phishingبرٓ للذ ث ٝدػت آٚسدٖ اًالٓبت ٔحشٔب٘ ٝوبسثش ٔخُ

٘بْ وبسثشی ،وّٕٓ ٝجٛس  ٚاًالٓبت وبستثب٘ىی سا داسد.


افضایص حك دستشسی

دس ایٗ فشآیٙذ ٟٔبرٓ ٔیخٛاٞذ حك دػتشػی سا وؼت وٙذ ؤ ٝزبص ث ٝاػتفبد ٜاص آٖ

٘یؼت .ایٗ حك دػتشػی وٕٛٔٔ ٝالً دس حذ ٔذیش ػیؼتٓ اػت ٔیتٛا٘ذ ثٟٔ ٝبرٓ وٕه
وٙذ تب وٙتشَ ؿجى ٝیب تزٟیضات ٔٛسدِ٘ش سا دس دػت ٌیشد .ثٛٙٓٝأٖخبَ دس كٛست ثٝ

دػت آٚسدٖ أتیبص ػٌح  15دس سٚتشٞبی ػیؼىٟٔ ،ٛبرٓ لبدس اػت تب سٚتش ٔٛسدِ٘ش
خٛد سا ثٞ ٝش كٛستی ؤ ٝیخٛاٞذ ،پیىشثٙذی ٕ٘بیذ.

1

Attack Methods
Reconnaissance
3
Social engineering
2
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دسب پطتی(Back Door)1

ٚلتی ٟٔبرٓ تٛا٘ؼت دػتشػی ث ٝیه ػیؼتٓ سا ث ٝدػت آٚسد ،لٌٔبً ٕ٘یخٛاٞذ و ٝآٖ
دػتشػی سا اص دػت ثذٞذ  ٚیب ایٗو ٝدفٔ ٝثٔذ ٕٞ ٓٞبٖ ٔمذاس تالؽ سا ثشای ث ٝدػت

آٚسدٖ دػتشػی ا٘زبْ دٞذِ .زا ثش٘بٔٞٝبیی ثب٘بْ  Backdoorسا ثش سٚی ػیؼتٓ ٘لت

ٔیوٙٙذ و ٝدس دػتشػیٞبی ثٔذی ث ٝآٖٞب وٕه وشد ٚ ٜیب اًالٓبت ٔٛسد٘یبص رٟت
حّٕ ٝسا رْٕآٚسی ٕ٘بیذ.

ثش٘بٔٞٝبی ٕٞ Backdoorیـ ٝتٛػي ٞىش ثًٛٝس ٔؼتمیٓ ٘لت ٕ٘یؿ٘ٛذ؛ ثّى٘ ٝلت

آٖٞب ٕٔىٗ اػت تٛػي یه وبسثش ٘بآٌبٔ ،ٜخالً ثب وّیه ثش سٚی یه فبیُ اِلبلی ثٝ

ایٕیُ كٛست پزیشدٕٞ .چٙیٗ ٞBackdoorب ٔیتٛا٘ٙذ تٛػي ٚیشٚعٞب  ٚثذافضاسٞب ثش
سٚی ػیؼتٓ ٘لت ؿ٘ٛذ.



کانال پنهاى

)(Covert channel

دس ایٗ سٚؽ اص ثش٘بٔٞٝب یب استجبًبت دسساٜٞبی غیشٕٔٔ َٛاػتفبدٔ ٜیؿٛد.

ثٛٙٓٝأٖخبَ اٌش ثش اػبع ػیبػتٞبی أٙیتی ،تشافیه ٔ HTTPزبص ِٚی تشافیه

Peer-

 to-peerغیشٔزبص ؿٙبختٝؿذ ٜثبؿذ؛ وبسثش ػٔی وٙذ ثب ایزبد تّ٘ٛی دس داخُ ،HTTP
تشافیه  Peer-to-peerسا تجبدَ ٕ٘بیذ.

ٟٔبرٓ ٘یض ٕٔىٗ اػت ؿجی ٝسٚؽ فٛق ،الذاْ ث ٝایزبد تّ٘ٛی ٕ٘بیذ تب تشافیه ٔٛسدِ٘ش

خٛد سا ٔخفی ػبصد .ثٓٝجبستدیٍش یه وب٘بَ ٔخفی ثشای تشافیه ٔٛسدِ٘ش دس داخُ

تشافیه یه پشٚتىُ ٔزبص ایزبد  ٚػٛءاػتفبدٕ٘ ٜبیذ.



حوالت داخلی

یه ٘ىت ٝثؼیبس ٔ ٟٓثشای حفَ أٙیت ػیؼتٓٞب  ٚؿجى ،ٝآٌبٞی اص ٔؼیشٞبی ثبِمٜٛ

رٟت اػتفبد ٜدس حٕالت اػتٕٞ .یـ ٝحٕالت اص خبسد ث ٝداخُ ؿجى ٝكٛست ٕ٘یٌیشد؛

ثّى٘ ٝفٛر فیضیىی ٞىش ث ٝداخُ ػبصٔبٖ ،وبسٔٙذاٖ ٘بساهی ،وبسٔٙذاٖ ثیاًالّ ٚ

ٞBackdoorبٔ ،یتٛا٘ٙذ اصرّٕٛٓ ٝأُ حٕالت داخّی ثبؿٙذ.
1

ث Backdoor ٝدسة ثبصٌـت ٘یض ٌفتٔ ٝیؿٛد.

امنیت اطالعات
ثشای رٌّٛیشی اص حٕالت داخّی ،داؿتٗ یه ػیبػت أٙیتی ٔٙبػت ٔیتٛا٘ذ

وبسٌـب ثبؿذ .احشاصٛٞیت وبسثشاٖ ،احشاصٛٞیت ػیؼتٓٞب ثب پشٚتىُ ،IEEE 802.1x

آ٘تیٚیشٚعVLAN ،ثٙذیِ ،یؼتٞبی وٙتشَ دػتشػی ،1ایزبد ٞZoneبی ٔخلٛف ٔخُ

 ،DMZ ٚ Server Farmساٜا٘ذاصی  ٚ Active Directoryػشٚیغ وٙتشَ پزیشؽ ؿجىٝ

2

)ٔ ،(NACیتٛا٘ٙذ اصرّٕٛٔ ٝاسد ٔ ٟٓػیبػتٌزاسی أٙیتی دس ؿجى ٝثبؿٙذ.



کطف کلوه عثوس

دس ایٗ سٚؽ ٟٔبرٓ ػٔی ٔیوٙذ وّٕٓ ٝجٛس سا وـف ٕ٘بیذ .یىی اص ساٜٞبی وـف وّٕٝ

ٓجٛس ،حٕالت رؼتزٛی فشاٌیش اػت.

ٕٞچٙیٗ وـف وّٕٓ ٝجٛس ٔیتٛا٘ذ تٛػي ثذافضاس ،حّٕٔ ٝشدٔیب٘ی ،اػتشاق ػْٕ  ٚیب

اػتفبد ٜاص  Key loggerكٛست پزیشد.

ثشای ٔمبثّ ٝثب حّٕ ٝرؼتزٛی فشاٌیش ،ثبیذ ٘بْ وبسثشی پغ اص چٙذ ثبس تالؽ ٘بٔٛفك دس



ٚاسدوشدٖ وّٕٓ ٝجٛس ،لفُ ؿٛد.

Botnet
ثٌ ٝشٞٚی اص وبٔپیٛتشٞبیی و ٝتٛػي ثذافضاسٞب آِٛدٜؿذ٘ ٚ ٜبخٛاػت ٝوٙتشَ آٖٞب ثٝ

دػت ٟٔبرٓ افتبد ٜاػتٔ Botnet ،یٌٛیٙذ .ثٓٝجبستدیٍش  Botnetسا ٔیتٛاٖ ِـٍشی اص

صأجیٞب 3دا٘ؼت وٙٔ ٝتِش دػتٛس حّٕٞ ٝؼتٙذ.

ٞىشٞب اص  Botnetثشای حٌّٕ ٝؼتشد ٚ ٜتٛصیْؿذ ٜث ٝیه ػیؼتٓ یب ؿجى ٝاػتفبدٜ

ٔیٕ٘بیٙذ .اصرّٕ ٝحٕالتی و ٝاص ایٗ سٚؽ اػتفبدٔ ٜیوٙٙذٔ ،یتٛاٖ اص حٕالت
تٛصیْؿذ ْٙٔ ٜخذٔت یب ٘ 4DDoSبْ ثشد.

اكٌالح  Botnetاص د ٚوّٕ ٝاٍّ٘یؼی ٌ Network ٚ Botشفتٝؿذ ٜاػت Bot .ثٙٔٔ ٝی سثبت
 Network ٚثٙٔٔ ٝی ؿجى ٝاػت .ؿبیذ ثتٛاٖ ٔٔبدَ فبسػی سثبت ؿجى ٝسا ثشای آٖ دس

ِ٘ش ٌشفتِٚ ،ی ٔٗ تشریح ٔید ٓٞاص ٕٞبٖ ٓجبست  Botnetدس ایٗ وتبة اػتفبدٕ٘ ٜبیٓ.

اصرّٕٞBotnet ٝبی ٔـٟٛس ٔیتٛاٖ اص  BredoLabیب  Oficlaدس ػبَ ٕٞ ٚ ،2009چٙیٗ
 Confickerیب  Downadupدس ػبَ ٘ ،2008بْ ثشد.

1

)Access List (ACL
Network Admission Control
صأجی ) (Zombieث ٝػیؼتٕی ٌفتٔ ٝیؿٛد و ٝتٛػي ثذافضاسٞب آِٛدٜؿذ ٚ ٜثذ ٖٚاًالّ وبسثش ،تحت وٙتشَ ٞىش

2

3

لشاسٌشفت ٝاػتٞ .ىش اص صأجی ثشای حّٕ ٝث ٝػیؼتٓٞبی دیٍش اػتفبدٔ ٜیٕ٘بیذ.

)Distributed Denial of Service (DDoS

4

235

236

فصل هفتم

مفاهیمامنیتشبکه


حوالت اهنیتی

دس اػتب٘ذاسدٞبی  ،RFC 2828 ٚ ITU X.800حٕالت أٙیتی ث ٝدٌ ٚش ٜٚاكّی ثب٘بْٞبی حٕالت

فٔبَ  ٚحٕالت غیشفٔبَ تمؼیٓثٙذی ٌشدیذ ٜاػت.


حوالت غیشفعال

)(Passive Attack

دس حٕالت غیشفٔبَ ٞىش فمي اًالٓبت سا اػتشاق ػْٕ  ٚرْٕآٚسی ٔیٕ٘بیذ ٞ ٚیچ

تأحیشی ثش سٚی آٖٞب ٕ٘یٌزاسد .دس ایٗ ٘ ّٛاص حٕالتٞ ،ذف ٞىش ث ٝدػت آٚسدٖ
اًالٓبت دس حبَ ا٘تمبَ اػت ٝ٘ ٚ ،تغییش آٖٞب.

حٕالت غیشفٔبَ داسای دٔ ّٛ٘ ٚیثبؿٙذ :ا٘تـبس ٔحتٛای پیبْ  ٚتزضیٚٝتحّیُ تشافیه.

ِٔٛٙس اص ا٘تـبس ٔحتٛای پیبْ ،فٕٟیذٖ اًالٓبت حؼبع ٔ ٚحشٔب٘ ٝتجبدَ ؿذ ٜثیٗ
فشػتٙذٌ ٚ ٜیش٘ذ ،ٜتٛػي ٞىش اػت.

اٌش اًالٓبت تجبدَ ؿذ ٜثیٗ فشػتٙذٌ ٚ ٜیش٘ذ ٜسٔضٍ٘بسیؿذ ٜثبؿذٟٔ ،برٓ كشفبً ثب ثٝ

دػت آٚسدٖ پیبْ ٕ٘یتٛا٘ذ اص ٔتٗ آٖ ثبخجش ؿٛد .دس ایٗ كٛست ثبیذ ثش سٚی پیبْٞب

تزضیٚٝتحّیُ ا٘زبْ دٞذ و ٝثتٛا٘ذ آٖ سا سٔضٌـبیی وشد ٚ ٜیب ثٚٝاػٌ ٝفشػتٙذ ،ٜتٔذاد
پیبْ  ًَٛ ٚپیبْٔ ،بٞیت استجبى دس حبَ ٚل ّٛسا حذع ثض٘ذ.

تـخیق حٕالت غیشفٔبَ ثؼیبس ػخت اػت .ث ٝدِیُ ایٙى ٝایٗ ٘ ّٛحٕالت ٞیچ تغییشی

ثش سٚی پیبْ  ٚاٍِٛی سفتبسی ا٘زبْ ٕ٘یدٙٞذِ ،زا ٌیش٘ذ ٚ ٜفشػتٙذٕ٘ ٜیتٛا٘ٙذ اص ٚرٛد

یه ؿخق حبِج و ٝدس حبَ ٌشفتٗ پیبْٞب اػت ،اًالّ یبثٙذ.

دس ثشخٛسد ثب حٕالت غیشفٔبَ ،پیـٍیشی ثٟتش اص تـخیق اػت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػتفبدٜ
اص سٔضٍ٘بسی لجُ اص تجبدَ دیتبٔ ،یتٛا٘ذ تب حذ لبثُ لجِٛی ؿٕبسا دس ٔمبثُ حٕالت

غیشفٔبَٔ ،ل ٍٝ٘ ٖٛداسد.

امنیت اطالعات


حوالت فعال )(Active Attack

ثشخالف حٕالت غیشفٔبَ ،حٕالت فٔبَ ثش سٚی رشیبٖ دیتب تأحیشٌزاس ٔیثبؿٙذٞ .ىش

هٕٗ دسیبفت پیبْ ،الذاْ ث ٝتغییش آٖ ٕ٘ٛد ٚ ٜیب یه رشیبٖ غّي دیتب ثیٗ ٌیش٘ذٚ ٜ
فشػتٙذ ٜثشلشاس ٔیٕ٘بیذ.

حٕالت فٔبَ ث ٝچٟبس ٌش ٜٚتغییش چٟش ،ٜثبصپخؾ ،تغییش  ْٙٔ ٚخذٔت تمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذ.
.i

تغییش چهشه )(Masquerade

ٞىش ٚإ٘ٛد ٔیوٙذ ؿخق ٔٛسد آتٕبد اػت .دس ایٗ ٘ ّٛحٕالتٞ ،ىش تٛاِی

احشاصٛٞیت فشػتٙذ ٜسا ث ٝدػت آٚسد ٚ ٜثشای ٌیش٘ذ ٜثبصپخؾ ٔیٕ٘بیذ .ثٝ

ٕٞیٗ دِیُ ٌیش٘ذ ٜتلٛس ٔیوٙذ و ٝاحشاص ٛٞیت ثٝدسػتی ا٘زبٌْشفت ٝاػت.

.ii

تاصپخص )(Replay

رزة یه ٚاحذ داد ٚ ٜاسػبَ ٔزذد آٖ ثشای ٌیش٘ذ ٜسا حّٕ ٝثبصپخؾ

ٔیٌٛیٙذ .دس ایٗ ٘ ّٛحّٕ ،ٝپیبْ ثذٞ ٖٚیچ تغییشیٔ ،زذداً اسػبَ ٔیٌشدد.
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.iii

تغییش )(Modification

تغییش تٕبْ یب لؼٕتی اص پیبْ اكّی ثب پیبْ ٔٛسدِ٘ش ٞىشٌ Modification ،فتٝ

ٔیؿٛد .دس ایٗ ٘ ّٛحٕالت ٞىش پیبْ سا اص فشػتٙذ ٜدسیبفت وشد ،ٜتغییشات
ٔٛسدِ٘ش خٛد سا إٓبَ ٕ٘ٛد ٚ ٜػپغ پیبْ تغییشیبفت ٝسا ثشای ٌیش٘ذ ٜاسػبَ

ٔیٕ٘بیذ.

.iv

ٔ ْٙخذٔت )(DoS

دس حّٕ Denial of Service ٝیب ٔ ْٙخذٔتٞ ،ىش للذ داسد اص ػشٚیغدٞی یه
ػشٚس یب ؿجى ٝث ٝوبسثش ٔزبص رٌّٛیشی ٕ٘بیذ.

دس ایٗ ٘ ّٛحٕالتٞ ،ىش ثب اسػبَ پیبْٞبی پیدسپی ثبٓج ٔیؿٛد تٕبْ ٔٙبثْ
ػشٚس (ٔخُ پٟٙبی ثب٘ذ یب تٛاٖ پبػخٍٛیی) ثٞ ٝذسسفت ٚ ٝاص ػشٚیغ دادٖ ثٝ

وبسثش ٔزبص ثبصثٕب٘ذ ّٛ٘ .پیـشفتٝتش حٕالت ،DoSحٕالت ْٔٙخذٔت

تٛصیْؿذ (DDoS) ٜاػت .دس ایٗ حبِت ٞىش اص ِـٍش صأجیٞبی ) (Botnetثشای

اؿغبَ ٔٙبثْ ؿجى ٝیب ػشٚس ٞذف ،اػتفبدٔ ٜیٕ٘بیذ.

امنیت اطالعات
حمهتاصی

)(Spoofing

دس ایٗ ٘ ّٛحٕالتٞ ،ىش ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبیی ،آدسع  IPوبٔپیٛتش ٔزبص سا ؿٙبػبیی وشدٜ

 ٚثب لشاس دادٖ آٖ ثٝربی آدسع  IPخٛد ،الذاْ ث ٝدػتشػی غیشٔزبص ثٙٔ ٝبثْ ٔیٕ٘بیذ .اص ایٗ
سٚؽ دس ٔٛاسدی اػتفبدٔ ٜیؿٛد و ٝدػتشػی تٛػي  Access Listیب فبیشٚاَ ،فمي ثشای

آدسعٞبی خبكی ٔزبص ؿذ ٜثبؿذ.

حوله هشدهیانی

دس ایٗ ٘ ّٛحٕالتٞ ،ىش دس ثیٗ فشػتٙذٌ ٚ ٜیش٘ذ ٜلشاسٌشفتٛٞ ٚ ٝیت خٛد سا ثشای ًشفیٗ

رُٔ ٔیوٙذٞ .ش دً ٚشف فشػتٙذٌ ٚ ٜیش٘ذ ٜتلٛس ٔیوٙٙذ و ٝثب ًشف ٔمبثُ دس حبَ تجبدَ دیتب

ٞؼتٙذ ،دسكٛستیو ٝتٕبْ اًالٓبت تٛػي ٞىش دسیبفت ؿذ ٚ ٜپغ اص تغییش ثشای آٖٞب اسػبَ
ٔیؿٛد.

حٕالت ٔشدٔیب٘ی دس ٔجحج تجبدَ وّیذ دیفی ّٕٗٞوبٔالً تـشیح ٌشدیذ ٜاػت.

هشصناهه

)(Spam

ث ٝایٕیُٞبی ٘بخٛاػتٞ ،ٝشص٘بٌٔ ٝفتٔ ٝیؿٛد .ؿبیذ ٞشص٘بٔ ٝثشای وبسثش یه ٔضاحٕت

ثیإٞیت رّ ٜٛوٙذ ،أب ػیّی اص ٞشص٘بٔٞٝب ثشای ػبصٔبٖ ٔیتٛا٘ذ صیبٖآٚس ثٛد ٚ ٜحتی

دػتشعپزیشی سا ٔختُ ٕ٘بیذٓ .ال ٜٚثش آٖٞ ،شص٘بٔٞٝب ٔیتٛا٘ٙذ حبٚی وذٞبی ٔخشة ثٛدٚ ٜ
ثبٓج آِٛدٌی ػیؼتٓٞب  ٚؿجىٌ ٝشد٘ذ.

استشاق

سوع(Sniff)1

ُٚیف ٝدػتٍب ٜیب ٘شْافضاس ِ٘ ،Sniffبست  ٚرْٕآٚسی اًالٓبت دس حبَ تجبدَ ثش سٚی ؿجىٝ

اػت ٓٞ Sniff .داسای ّٕٓىشد ٔـش٘ ٓٞ ٚ ّٚبٔـشٔ ّٚیثبؿذ .صٔب٘ی ؤ ٝذیش ؿجى ٝثشای
تزضیٚٝتحّیُ ٚهٔیت ؿجى ٝاص ٘شْافضاس اػتشاق ػْٕ اػتفبدٔ ٜیٕ٘بیذ ،وبسثشدی ٔـش ّٚاػت.

أب صٔب٘ی وٞ ٝىش ثب اػتفبد ٜاص اثضاس  ،Sniffالذاْ ث ٝاػتشاق ػْٕ دیتبی دس حبَ تجبدَ ثش سٚی

ؿجىٔ ٝیٕ٘بیذ ،وبسی ٘بٔـشٓٛ٘ ٚ ّٚی حّٕٔ ٝحؼٛة ٔیٌشدد .خٛد  Sniffرضء حٕالت غیشفٔبَ

اػت؛ أب اًالٓبت ثٝدػتآٔذ ٜاص ایٗ ًشیك ،دس حٕالت فٔبَ ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ.
1

ٔٔٙی ِغٛی  ، Sniffث ٛوـیذٖ اػت .أب ثب تٛر ٝث ّٛ٘ ٝوبسثشد آٖ دس ثحج أٙیت ٗٔ ،اص ٓجبست اػتشاق ػْٕ ثشای

 Sniffاػتفبدٔ ٜیو.ٓٙ
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مبحث چهارم

سرویسها و مکانیسمهای امنییت

دس ٔجبحج لجُ ،تٟذیذات  ٚحٕالتی ؤٕ ٝىٗ اػت ثشای ػبصٔبٖ ٚرٛد داؿت ٝثبؿٙذٛٔ ،سد

ثشسػی لشاس ٌشفتٙذ .دس ٔؼتٙذات  1ITU X.800یه ػشی اص ػشٚیغٞب ٔ ٚىب٘یؼٓٞبی أٙیتی

تٛكیٝؿذ ٜؤ ٝیتٛا٘ٙذ دس ثشلشاسی أٙیت تأحیشٌزاس ثبؿٙذ.

دس ادأ ٝایٗ ٔجحج ث ٝػشٚیغٞب ٔ ٚىب٘یؼٓٞبی أٙیتی ٔٛرٛد دس  ITU X.800پشداختٝ

ٔیؿٛد.

الف) سشویسهای اهنیتی

ػشٚیغٞبی أٙیتی ؿبُٔ پٙذ ػشٚیغ .1 :احشاصٛٞیت  .2وٙتشَ دػتشػی ٔ.3حشٔبٍ٘ی

اًالٓبت  .4كحت اًالٓبت  .5 ٚا٘ىبس٘بپزیشی ،اػت.

احشاص هویت

)(Authentication

ایٗ ػشٚیغ دس صٔبٖ ثشلشاسی استجبى ثیٗ دٟ٘ ٚبد ،احشاصٛٞیت سا ث ٝؿىُٞبی صیش فشآٞ

ٔیوٙذ:

.i

Peer entity authentication

ایٗ ػشٚیغ فشا ٓٞآٚس٘ذ ٜاحشاص ٛٞیت ،ثشای اػتفبد ٜدس صٔبٖ ثشلشاسی

استجبى  ٚیب دس ً َٛصٔبٖ ا٘تمبَ داد ،ٜثیٗ یه یب چٙذ ٟ٘بد ٔتلُث ،ٓٞٝاػت.

ثٓٝجبستدیٍش ٛٞیت ًشفیٗ دس ؿش ّٚاستجبى  ٚدس ً َٛآٖ توٕیٗ ٔیؿٛد.

.ii

Data origin authentication

ایٗ ػشٚیغ فشا ٓٞآٚس٘ذ ٜاحشاص ٛٞیت ٔجذأ داد ٜاػت.

اِجت ٝػشٚیغ  ،Data Origin Authenticationدس ٔمبثُ حٕالت تىشاس )ٚ (Replay
تغییش )ٔ ،(Modificationحبفِتی سٚی دیتب ٘ذاسد.

https://www.itu.int/rec/T-REC-X.800-199103-I/en

1

امنیت اطالعات
کنتشل دستشسی

)(Access Control

ایٗ ػشٚیغ اص دػتشػی غیشٔزبص ثٙٔ ٝبثْ ،رٌّٛیشی ثٔ ُٕٓ ٝیآٚسد .وٙتشَ دػتشػی دس

ایٗ ػشٚیغ ثش اػبع ٔذَ  OSIكٛست ٔیٌیشد .ایٗ ػشٚیغ ٕٔىٗ اػت حفبُت سا ثش اػبع

ا٘ٛاّ ٔختّفی اص دػتشػی ٔخُ خٛا٘ذٖٛ٘ ،ؿتٗ ،حزف  ٚغیش ،ٜاسائٕ٘ ٝبیذ.
هحشهانگی اطالعات )(Data Confidentiality

ایٗ ػشٚیغ فشآٞآٚس٘ذٔ ٜحبفِت اص داد ٜدس ثشاثش افـبی غیشٔزبص ثٛد ٚ ٜث ٝؿشح صیش

كٛست ٔیپزیشد:

.i

Connection confidentiality

فشآٞآٚس٘ذٔ ٜحشٔبٍ٘ی ثشای تٕبْ اتلبالت وبسثش اػت .دس ایٗ ػشٚیغ اص

ػشٚیغٞبی استجبًی اتلبٌَشأ 1خُ  ،TCPاػتفبدٔ ٜیؿٛد.

.ii

Connectionless confidentiality

فشآٞآٚس٘ذٔ ٜحشٔبٍ٘ی ثشای یه ثّٛن دیتبی وبسثش اػت .دس ایٗ ػشٚیغ اص

ػشٚیغٞبی استجبًی غیشاتلبٌَشأ 2خُ  ،UDPاػتفبدٔ ٜیؿٛد.

.iii

Selective field confidentiality

.iv

Traffic flow confidentiality

ایٗ ػشٚیغ فشا ٓٞآٚس٘ذٔ ٜحشٔبٍ٘ی ثشای یه فیّذ خبف اػت.
ایٗ ػشٚیغ فشا ٓٞآٚس٘ذٔ ٜحبفِت اص اًالٓبتی اػت ؤٕ ٝىٗ اػت اص ًشیك

ٔـبٞذ ٜرشیبٖ تشافیه ث ٝدػت آیذ.

صحت

اطالعات )(Data Integrity

ایٗ ػشٚیغ رٟت ٔمبثّ ٝثب حٕالت فٔبَ ٔٛسداػتفبد ٜلشاسٌشفتٕٔ ٚ ٝىٗ اػت ث ٝیىی اص

اؿىبَ صیش كٛست پزیشد:

.i

Connection integrity with recovery

ایٗ ػشٚیغ فشآٞوٙٙذ ٜكحت ثشای تٕبْ دیتبی وبسثش دس تٕبْ اتلبالت
اػتٕٞ .چٙیٗ لبثّیت تـخیق  ٚثبصیبثی ٞشٌ ٝ٘ٛتغییش ،دسد ،حزف یب تىشاس

٘یض دس ایٗ ػشٚیغ ٚرٛد داسد.

.ii

Connection integrity without recovery
Connection Oriented
Connectionless

1
2
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ٕٞب٘ٙذ ػشٚیغ لجُِٚ ،ی ثذ ٖٚلبثّیت ثبصیبثی اػت.

.iii

Selective field connection integrity

.iv

Connectionless integrity

.v

Selective field connectionless integrity

فشا ٓٞآٚس٘ذ ٜكحت ثشای یه فیّذ خبف ثش سٚی تٕبْ اتلبالت وبسثش اػت.

فشا ٓٞآٚس٘ذ ٜكحت ثش سٚی یه ثّٛن دیتبی وبسثش.
فشآٞوٙٙذ ٜكحت ثشای یه فیّذ خبف ثش سٚی یه ثّٛن دیتب.

انکاسناپزیشی )(Non-repudiation

ایٗ ػشٚیغ ٕٔىٗ ث ٝیه یب ٞش د ٚحبِت صیش ُٕٓ ٕ٘بیذ:

.i

Non-repudiation with proof of origin

دسیبفتوٙٙذ ٜهٕٗ دسیبفت دیتب ،فشػتٙذ ٜآٖ سا ٘یض احشاص ٛٞیت ٔیوٙذ .دس

ایٗ كٛست فشػتٙذٕ٘ ٜیتٛا٘ذ پیبْ اسػبِی سا ا٘ىبس ٕ٘بیذ.

.ii

Non-repudiation with proof of delivery

فشػتٙذ ،ٜپغ اص اسػبَ پیبْ ،اص ٌیش٘ذ ٜپیبٔی ٔجتٙی ثش تحٛیُ پیبْ دسیبفت

ٔیٕ٘بیذ .دس ایٗ كٛست ٌیش٘ذٕ٘ ٜیتٛا٘ذ دسیبفت پیبْ سا ا٘ىبس وٙذ.

ب) هکانیسنهای اهنیتی

ٔىب٘یؼٓٞبی أٙیتی ؿبُٔ ٞـت ٔىب٘یؼٓ .1 :سٔضٌزاسی  .2أوبی دیزیتبَ  .3وٙتشَ

دػتشػی  .4كحت دیتب  .5تجبدَ احشاص ٛٞیت  .6تٛػٔ ٝتشافیه  .7وٙتشَ ٔؼیشیبثی ٌٛ .8اٞی
سػٕی ،اػت.

سهضگزاسی

)(Encipherment

سٔضٌزاسی ٔیتٛا٘ذ ٔحشٔبٍ٘ی دیتب یب رشیبٖ تشافیه اًالٓبت سا فشا ٓٞآٚسدٓ .ال ٜٚثش

ٔحشٔبٍ٘ی ،سٔضٍ٘بسی دس وٙبس ػبیش ٔىب٘یؼٓٞبی أٙیتیٔ ،یتٛا٘ذ ثبٓج ایزبد یب وبُٔ ؿذٖ یه

ػشٚیغ أٙیتی دیٍش ؿٛد .اٍِٛسیتٓٞبی سٔضٍ٘بسی ثٝكٛست صیش ٔیثبؿٙذ:1
.i

1

اٍِٛسیتٓٞبی سٔضٍ٘بسی ٔتمبسٖ و ٝثشای سٔضٌزاسی  ٚسٔضٌـبیی اص یه وّیذ
ٔـتشن اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ.

دس ثخؾ د ْٚایٗ وتبة ،ث ٝػیؼتٓ سٔضٍ٘بسی  ٚوبسثشدٞبی آٖ ثٝكٛست ٔجؼٛى پشداختٝؿذ ٜاػت.

امنیت اطالعات
.ii

اٍِٛسیتٓٞبی سٔضٍ٘بسی ٘بٔتمبسٖ و ٝداسای د ٚوّیذ ٔختّف ثشای سٔضٌزاسی ٚ

.iii

٘ ّٛػ ْٛسٔضٍ٘بسی ،تٛاثْ دسٓٞػبصی ٞؼتٙذ و ٝسٔضٌزاسی ا٘زبْؿذ ٜدس

.iv

دس ٔٛاسدی و ٝثشای سٔضٍ٘بسی ٘یبص ث ٝوّیذ اػت ،ثبیذ یه ٔىب٘یؼٓ تجبدَ وّیذ

سٔضٌـبیی ٞؼتٙذ.

آٖٞب ثشٌـتپزیش ٘یؼت.

٘یض ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٌیشد.

هکانیسن اهضای دیجیتال )(Digital Signature

دس أوبی دیزیتبَ د ٚفشآیٙذ ا٘زبْ ٔیپزیشد :أوب  ٚثشسػی أوب .فشػتٙذ ٜثبیذ ثب

اًالٓبت خلٛكیٔ ،حشٔب٘ٙٔ ٚ ٝحلشث ٝفشد خٛد أوب سا ا٘زبْ دٞذٌ .یش٘ذ٘ ٜیض ثب اػتفبد ٜاص

اًالٓبتی و ٝدس دػتشع ٕٓ ْٛاػت ،ثبیذ ثتٛا٘ذ دسػتی أوب سا ثشسػی ٕ٘بیذ.
.i

فشػتٙذ ٜثبیذ ثب اًالٓبت خلٛكی خٛد و ٝوّیذخلٛكی ٌفتٔ ٝیؿٛد،

.ii

فشآیٙذ ساػتی آصٔبیی ثبیذ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ٕٓٔٛی ث ٝثشسػی أوبی

.iii

اص ٚیظٌیٞبی ٔٔ ٟٓىب٘یؼٓ أوب ایٗ اػت و ٝأوب فمي ثبیذ ثب اػتفبد ٜاص

ٚاحذ داد ٚ ٜیب چىیذ ٜآٖ سا سٔضٌزاسی ٕ٘بیذ.
فشػتٙذ ٜثپشداصد.

اًالٓبت خلٛكی فشػتٙذ ٜأىبٖپزیش ثبؿذ .دس ایٗ كٛست ٔیتٛاٖ رٟت
لوبٚت  ٚداٚسی ،ث ٝآٖ اػتٙبد ٕ٘ٛد.

هکانیسن کنتشل دستشسی )(Access Control

ایٗ ٔىب٘یؼٓ پغ اص احشاص ٛٞیت ،اربص ٜدػتشػی ثٙٔ ٝبثْ ٔزبص سا فشأ ٓٞیوٙذٔ .ىب٘یؼٓ

وٙتشَ دػتشػی ٕٔىٗ اػت اص یه ٟ٘بد دیٍش رٟت احشاص ٛٞیت اػتفبدٕ٘ ٜبیذ.

اٌش وبسثشی للذ دػتشػی ثٙٔ ٝبثْ غیشٔزبص سا داؿت ٝثبؿذٔ ،ىب٘یؼٓ وٙتشَ دػتشػی آٖ

دسخٛاػت سا سد وشد ٚ ٜپغ اص حجت سخذاد ٔشث ،ًٝٛآٖ سا ثٝكٛست یه آالسْ (ٞـذاس) ث ٝاًالّ

ٔذیش ؿجىٔ ٝیسػب٘ذ.

ٔىب٘یؼٓ وٙتشَ دػتشػی ٕٔىٗ اػت ثٛٙٓٝأٖخبَ اص یه یب چٙذ ٔٛسد صیش اػتفبدٕ٘ ٜبیذ:
.i

پبیٍب ٜاًالٓبت وٙتشَ دػتشػی؛ و ٝدس آٖ حمٛق دػتشػی ٔشثٛى ثٞ ٝش ٟ٘بدی

ٍٟ٘ذاسی ٔیٌشدد .ایٗ اًالٓبت ٕٔىٗ اػت دس ٔشاوض ٔزٛص یب تٛػي ٟ٘بدی دس
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دػتشع ٚ ،دس لبِت یه ِیؼت وٙتشَ دػتشػی یب ٔبتشیغ ثب ػبختبس ػّؼّٔ ٝشاتجی یب
تٛصیْؿذٍٟ٘ ،ٜذاسی ٌشدد.

.ii

اًالٓبت احشاص ٛٞیت ٔب٘ٙذ وّٕبت ٓجٛسٔ ،بِىیت  ٚالذأبت پغاصآٖ؛ ؤ ٝـخق

.iii

كالحیتٞبٔ ،بِىیت  ٚالذأبت پغاصآٖ؛ ؤ ٝـخقوٙٙذ ٜحمٛق دػتشػی ثٙٔ ٝبثْ

ٔیٕ٘بیذ ٟ٘بد ٔٛسدِ٘ش ٔزٛص دػتشػی داسد یب ٘.ٝ
تٔشیفؿذ ،ٜاػت.

1

2

3

.iv

ثشچؼتٞبی أٙیتی ؛ و ٝثب تٛر ٝث ٝػیبػتٞبی أٙیتی ثشای لج َٛیب سد دػتشػی

.v

صٔبٖ الذاْ ث ٝدػتشػی.

.vi

.vii

یه ٟ٘بدٛٔ ،سداػتفبد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ.
ٔؼیش الذاْ ث ٝدػتشػی.

ٔذتصٔبٖ دػتشػی.

ٔىب٘یؼٓٞبی وٙتشَ دػتشػی ٕٔىٗ اػت دس دً ٚشف استجبى ٕٞ ٚچٙیٗ دس یه ٘مٌٔ ٝیب٘ی

ٔٛسداػتفبدٚ ٜالْ ؿ٘ٛذ .وٙتشَٞبی دػتشػی دس ٔجذأ ٘ ٚمبى ٔیب٘ی ثشای تٔییٗ ایٙى ٝآیب
فشػتٙذٔ ،ٜزبص ث ٝثشلشاسی استجبى ثب ٌیش٘ذ ٜیب اػتفبد ٜاص ٔٙبثْ استجبًی اػتٛٔ ،سداػتفبد ٜلشاس

ٔیٌیش٘ذ.

هکانیسنهای صحت دیتا

د ٚرٙج ٝكحت دیتب ٓجبستٙذ اص  :كحت یه ٚاحذ داد ٜیب فیّذ؛  ٚكحت رشیب٘ی اص داد ٜیب

فیّذ .ثًٛٝسوّی اص ٔىب٘یؼٓٞبی ٔختّفی ثشای تأٔیٗ د ٚػشٚیغ فٛق اػتفبدٔ ٜیؿٛد؛ اٌشچٝ

اسائ ٝػشٚیغ دٔٚی ثذ ٖٚفشا ٓٞوشدٖ ػشٚیغ اِٚی أىبٖپزیش ٘یؼت.
.i

تٔییٗ كحت یه ٚاحذ اص اًالٓبت ،ؿبُٔ یه فشآیٙذ دس اسػبَوٙٙذ ٚ ٜیه فشآیٙذ دس

دسیبفتوٙٙذ ٜاػت .اسػبَوٙٙذ ٜثٚ ٝاحذ دیتب یه ٔمذاس و ٝتبثٔی اص خٛد دیتب اػت (ٔخُ
چىیذ ٜپیبْ) اهبفٔ ٝیٕ٘بیذ .اِجتٕٔ ٝىٗ اػت چىیذ ٜیب پیبْ سا سٔضٌزاسی ٘یض ٕ٘بیذ.

دسیبفتوٙٙذ٘ ٜیض ثبیذ یه ٔمذاس ٔتٙبُش ثب آ٘چ ٝاسػبَوٙٙذ ٜثٛٙٓٝاٖ چىیذ ٜپیبْ اسػبَ
وشد ،ٜتِٛیذ ٕ٘ٛد ٚ ٜثب ٔمذاس دسیبفت ؿذٔ ٜمبیؼ ٝوٙذ .دس كٛست ثشاثش ثٛدٖ ٞش دٚ

ٔمذاسٌ ،یش٘ذٔ ٜیتٛا٘ذ اص كحت  ٚتٕبٔیت پیبْ دسیبفتی ٌٕٔئٗ ثبؿذ.

1

Security labels
Grant
3
Deny
2
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.ii

دس ػشٚیغٞبی اتلبٌَشا ،رٟت ثشلشاسی حفبُت اص كحت د٘جبِٝای اص دادٜٞب (یٔٙی
حفبُت دس ثشاثش  ،Misorderingثبصپخؾ ،اص دػت دادٖ یب تغییش) ٓال ٜٚثش ٔٛسد لجّی ،ثٝ

ٔىب٘یؼٓ دیٍشی ٔخُ ؿٕبس ٜتٛاِیٟٔ ،ش صٔب٘ی  ٚیب ص٘زیشٜای ؿذٖ دیتبی سٔضؿذ،ٜ

.iii

٘یبص داسیٓ.

دس ػشٚیغٞبی غیشاتلبٌَشأ ،یتٛاٖ اص ٟٔش صٔب٘ی اػتفبدٕٛ٘ ٜد.

هکانیسن تثادل احشاص هویت

1

ٔىب٘یؼٕی اػت و ٝثشای إًیٙبٖ اص ٛٞیت یه ٟ٘بد ،الذاْ ث ٝتجبدَ اًالٓبت ٔشثٔ ًٝٛیٕ٘بیذ.
.i

ثشخی اص سٚؽٞبیی ؤٕ ٝىٗ اػت ثشای تجبدَ احشاصٛٞیت ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ،

ٓجبستٙذ اص:

 .1اػتفبد ٜاص اًالٓبت احشاص ٛٞیت ٔخُ وّٕٓ ٝجٛس اسائٝؿذ ٜتٛػي
فشػتٙذ ٚ ٜثشسػی ا٘زبْؿذ ٜتٛػي ٌیش٘ذ.ٜ

 .2سٚؽٞبی سٔضٍ٘بسی.
.ii

.iii

.iv

 .3اػتفبد ٜاص ٚیظٌیٞب یب داساییٞبی یه ٟ٘بد.

ایٗ ٔىب٘یؼٓ ٕٔىٗ اػت ثِٛٙٔٝس احشاصٛٞیت دس ٞش الی ٝاص ٌٙ OSIزب٘ذ ٜؿٛد .اٌش
2

3

ٔىب٘یؼٓ ٔٛفك ث ٝاحشاص ٛٞیت یه ٟ٘بد ٍ٘شدد ،اتلبَ سا لٌْ یب سد ٕ٘ٛدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ

ٕٔىٗ اػت سخذاد سا ٚالٍٔ٘ٝبسی وشد ٚ ٜیب ثٔ ٝشوض ٔذیشیت أٙیت ٌضاسؽ دٞذ.

صٔب٘ی و ٝاص سٚؽٞبی سٔضٍ٘بسی اػتفبدٔ ٜیؿٛد ،ثشای ٔحبفِت دس ثشاثش ثبصپخؾ،

ٕٔىٗ اػت ثب پشٚتىُ  Handshakingتشویت ؿذ ٜثبؿٙذ( .ثٛٙٓٝأٖخبَ ثشای إًیٙبٖ اص

ص٘ذٜثٛدٖ)

ا٘تخبة سٚؽٞبی تجبدَ احشاص ٛٞیت ،ث ٝؿشایٌی و ٝثبیذ اص آٖ اػتفبد ٜؿٛد ،ثؼتٍی

داسد:

ٟٔ .1ش صٔب٘ی ٍٕٞ ٚبْػبصی ػبٓت.

 ، Two and Three way handshake .2ثشای احشاص ٛٞیت یهًشفٚ ٝ
ٔتمبثُ.

 .3ث ٝدػت آٚسدٖ ػشٚیغ ٓذْ ا٘ىبس تٛػي أوبی دیزیتبَ  ٚیب
ٔىب٘یؼٓٞبی ٌٛاٞی سػٕی.

1

Authentication exchange mechanism
Termination
3
Rejection
2
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هکانیسن توسعه تشافیک

)(Traffic padding mechanism

ٔىب٘یؼٓ تٛػٔ ٝتشافیه سا ٔیتٛاٖ ثشای ٔحبفِت دس ٔمبثُ تزضیٚٝتحّیُ تشافیه

ٔٛسداػتفبد ٜلشاس داد .ایٗ ٔىب٘یؼٓ تٟٙب دس كٛستی ٔیتٛا٘ذ ٔؤحش ثبؿذ و ٝتشافیه تٛػٔٝ

دادٜؿذ ٜتٛػي ػشٚیغ ٔحشٔبٍ٘یٔ ،حبفِتؿذ ٜثبؿذ.

دس ٔىب٘یؼٓ تٛػٔ ٝتشافیه ،داخُ فبكّٞٝبی رشیبٖ داد ٜسا ثب لشاس دادٖ ثیتٞبیی پش ٔیوٙٙذ.

هکانیسن کنتشل هسیشیاتی
.i

ٔؼیشٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثٝكٛست پٛیب یب اص لجُ تٔشیفؿذ ،ٜا٘تخبة ؿ٘ٛذ .ثٙبثشایٗ اص آٖٞب

.ii

ػیؼتٓ پبیب٘ی ٕٔىٗ اػت ثّٓ ٝت تـخیق حٕالت ٔذا ،ْٚاص فشآٞوٙٙذ ٜخذٔبت ؿجىٝ

.iii

ٕٔىٗ اػت ػیبػتٞبی أٙیتی ،حُٕ اًالٓبت خبكی سا اص ًشیك یه صیش ؿجى ٝیب ِیٙه

تٟٙب ٔیتٛاٖ ثشای أٙیت صیش ؿجىٞٝب ِ ٚیٙهٞب اػتفبد ٜوشد.
ثخٛاٞذ و ٝاستجبى سا اص ٔؼیشی ٔتفبٚت ثشلشاس ػبصد.

ٕٔ ّٛٙوشد ٜثبؿذٕٞ .چٙیٗ آغبصٌش اتلبَ ٕٔىٗ اػت ثشای اػتفبد ٜاص ٔؼیشٞبی

خبكی ٞـذاس داد ٜثبؿذ.

هکانیسن گواهی سسوی )(Notarization mechanism

یه ػشی اص ٚیظٌیٞب دس ٔٛسد اًالٓبت تجبدَ ؿذ ٜثیٗ د ٚیب چٙذ ٟ٘بدٔ ،خُ كحتٙٔ ،جْ،

صٔبٖ ٔ ٚملذٔ ،یتٛا٘ذ ثب اسائ ٝیه ٔىب٘یؼٓ سػٕی ،توٕیٗ ؿٛد .ایٗ توٕیٗ ثبیذ تٛػي یه
ٟ٘بد سػٕی حبِج و ٝتٛػي ٟ٘بدٞبی استجبًی لبثُآتٕبد اسائٝؿذ ،ٜفشاٌ ٓٞشدد .دس استجبًبت

ٕٔىٗ اػت اص ٔىب٘یؼٓٞبی أوبی دیزیتبَ ،سٔضٍ٘بسی  ٚكحت اػتفبد ٜؿذ ٜثبؿذ تب ؿخق

حبِج ثتٛا٘ذ ػشٚیغ ٔٙبػجی اسائ ٝدٞذ .صٔب٘ی و ٝچٙیٗ ٌٛاٞی سػٕی دسخٛاػت ؿذ ٜثبؿذ،

دیتبی تجبدَ ؿذ ٜثیٗ ٟ٘بدٞب ثبیذ اص ًشیك ٔٛاسد اسائٝؿذٔ ،ٜحبفِت ٌشد٘ذ.
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مبحث اول

کنترل دستریس

وٙشطَ زؾشطؾی ػعء اِٚیٗ السأبر أٙیشی اؾز و ٝثبیس ػٟز ٔحبفٓز اظ ٔٙبثٕٛٔ ،ضز

اؾشفبز ٜلطاض ٌیطز .وٙشطَ زؾشطؾی ٔكرم ٔیوٙس ٞط وبضثط یب ؾیؿشٓ ث ٝوساْ ٔٙبثٕ  ٚزض چٝ

ؾُحی ٔیسٛا٘س زؾشطؾی زاقش ٝثبقس.

٘ح ٜٛوٙشطَ زؾشطؾی ثط اؾبؼ ؾیبؾزٌصاضیٞب ،ثط٘بٔٞٝب  ٚسىِٛٛٙغیٞب ٔكرم ٔیقٛز.

وٙشطَ زؾشطؾی ثبیس  ٓٞثٝنٛضر فیعیىی  ٓٞ ٚثٝنٛضر ُٔٙمی ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیطز .وٙشطَ

زؾشطؾیٞب ٔیسٛا٘ٙس ث ٝؾ ٝنٛضر اػجبضی ،اذشیبضی  ٚغیط اذشیبضی ثبقٙس.

.1

1

کٌترل دسترسی اجباری )(Mandatory Access Controls

وٙشطَ زؾشطؾی اػجبضی و ٝثٝاذشهبض ٘ MACبٔیسٔ ٜیقٛز ،اظ َطح َجمٝثٙسی

زازٜٞب 2ثطای اُٖبی زؾشطؾی اؾشفبزٔ ٜیوٙس؛ و ٝزض آٖ وبضثطاٖ ٔ ٚبِه3زاز ،ٜوٙشطَ
ٔحسٚزقسٜای ثطای اُٖبی زؾشطؾی ثٙٔ ٝبثٕ اَالٖبسی ضا زاض٘س .ثٖٝجبضرزیٍط ٘حٜٛ
 ٚؾُح زؾشطؾیٞب سٛؾٍ ؾیؿشٓ  ٚثط اؾبؼ ؾیبؾزٞبی أٙیشی ٔكرم ٔیقٛز

 ٚحشی ٔبِه زازٕ٘ ٜیسٛا٘س ثٝضاحشی ،الساْ ث ٝاُٖبی ٔؼٛظ ث ٝؾبیط وبضثطاٖ ٕ٘بیس.

زض َطح َجمٝثٙسی زازٜٞبٔ ،ؼٕٖٞٝٛبی اَالٖبسی ضا ضسجٝثٙسی ٔیوٙٙس؛ اظ َطفی ثٞ ٝط

وبضثط ٘یع أشیبظی سّٗك ٔیٌیطز ؤ ٝكرموٙٙس ٜؾُح زؾشطؾی ا ٚث ٝاَالٖبر

ضسجٝثٙسی قس ٜاؾز .سٗییٗ ایٗ أشیبظار ثط اؾبؼ ٔیعاٖ حؿبؾیز ،ا٘ؼبٌْطفشٚ ٝ

٘كبٖزٙٞس ٜؾُح ٔحطٔبٍ٘ی اَالٖبر اؾز.

 MACزاضای یه ٔبسطیؽ وٙشطَ زؾشطؾی اؾز و ٝزض آٖ٘ ،ح ٜٛاضسجبٌ ٞط فبُٖ

) (Subjectضا ثب ٞط ٔفٗٔ (Object) َٛكرم ٔیوٙس.
Printer
Yes
No
Yes
1

File 2
Read\Write\Execute
Read
Read\Write

File 1
Read\Write\Execute
Read
-

Subject\Object
MTR
Bob
Alice

زض ٔجحض ز ْٚفهُ زٚاظز ،ٓٞؾُٛح أٙیشی َی اؾشب٘ساضز  ،DOD 85ثٝنٛضر ٔفهُ سكطیح قس ٜاؾز.
Data Classification
Owners

2
3
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.2

کٌترل دسترسی غیراختیاری )(Non-discretionary control

وٙشطَ زؾشطؾی غیطاذشیبضی ،یه ٘ؿر" ٝثٝقسر اػجبضی" اظ  MACاؾز؛ و ٝسٛؾٍ

یه لسضر ٔطوعی زض ؾبظٔبٖٔ ،سیطیزقسٔ ٚ ٜیسٛا٘س ثط اؾبؼ ٘مف ) (Role-Basedیب
ثط اؾبؼ ْٚیفٚ ،(Task-Based) ٝػٛز زاقش ٝثبقس.

وٙشطَٞبی ٔجشٙی ثط ٘مف ) ،(Role-Basedث٘ ٝمف یه وبضثط زض ؾبظٔبٖ ٌطٜذٛضزٚ ٜ
وٙشطَ ٔجشٙی ثط ْٚیف ،(Task-Based) ٝثْٚ ٝیف ٝیب ٔؿئِٛیز ذبنی ٔطسجٍ اؾز.

اؾشفبز ٜاظ وٙشطَٞبی ٔجشٙی ثط ٘مف ْٚ ٚیفٔ ،ٝسیطیز وٙشطَٞب ضا آؾبٖسط ٔیٕ٘بیس.
زض ایٗ نٛضرٔ ،سیطیز ثٝػبی اُٖبی ػساٌب٘ ٝزؾشطؾی ثٞ ٝط فطز ،یهثبض ثٞ ٝط

٘مكی زؾشطؾیٞبی ٔٛضز٘یبظ ضا زاز ٚ ٜاظآٖدؽ افطاز ٔٛضز٘ٓط ضا زض آٖ ٘مف یب

ْٚیف ٝلطاض ٔیزٞس .ثب لطاضٌیطی فطز زض آٖ ٘مف یب ْٚیف ،ٝسٕبْ زؾشطؾیٞبی آٖ

٘مف ث ٝوبضثط اُٖب ٔیقٛز  ٚثٔٝحى ذبضع وطزٖ وبضثط اظ آٖ ٘مف یب ْٚیف ،ٝسٕبْ

زؾشطؾیٞبی زازٜقس ،ٜثبَُ ٔیقٛز .ایٗ وبض ٔرهٛنبً ثطای ٔحیٍٞبیی وٝ
ػبثؼبیی افطاز ظیبز اؾزٔ ،یسٛا٘س سأطیطار ذٛثی زاقش ٝثبقس.

.3

کٌترل دسترسی اختیاری )(Discretionary Access Control

زض وٙشطَ زؾشطؾی اذشیبضی و ٝثٝاذشهبض ٘ DACبٔیسٔ ٜیقٛز؛ وبضثط ٔیسٛا٘س ثطای
زیشبی سحز ٔبِىیز ذٛز ،الساْ ث ٝاُٖبی ٔؼٛظ ث ٝؾبیط افطاز ٕ٘بیس.

هکاًیسنّای کٌترل دسترسی

ثَٛٝضوّی ،سٕبٔی ضٚـٞبی وٙشطَ زؾشطؾی ،ثط اؾبؼ ٔىب٘یؿٓٞبی ظیط ُٖٕ ٔیوٙٙس:
 .1قٙبؾبیی
.2

.3

)(Identification

احطاظٛٞیز )(Authentication

اذشیبضار یب ٔؼٛظزٞی )(Authorization

 .4دبؾرٍٛیی

)(Accountability

زض ازأٞ ٝطیه اظ چٟبض ٔىب٘یؿٓ فٛق سكطیح ٔیق٘ٛس:

ضٌاسایی

ٔىب٘یؿٓ قٙبؾبیی ،ثٞ ٝط ٟ٘بزی و ٝلهس زؾشطؾی ثٙٔ ٝبثٕ ضا زاضز ،یه ثطچؿت

)(Label

سرهیم ٔیزٞس سب اظ َطف ؾیؿشٓ لبثُقٙبؾبیی ثبقس .ثطچؿت زازٜقس ٜثٔ ٝشمبيی ضا

قٙبؾ٘ (Identifier) ٝبٔیس ٚ ٜثٝاذشهبض ثب ٕ٘ IDبیف ٔیزٙٞس .ایٗ  IDثبیس ثٝنٛضر ٔٙحهطثٝفطز
 ٚفمٍ ث ٝیه ٔشمبيی اذشهبل زاز ٜقٛز.

امنیت اطالعات
زض ؾبظٔبٖٞبی ٔرشّف ،سرهیم  IDث ٝضٚـٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ا٘ؼبْ ٔیٌیطز؛ ٕٔىٗ اؾز اظ

قٕبض ٜدطؾّٙی ،وسّٔی  ٚیب حطٚف ٘بْ  ٚفبٔیُ ثطای ایؼبز  IDاؾشفبز ٜقٛز .اِجش ٝثًٗی اظ

ؾبظٔبٖٞب ثطای افعایف أٙیز ،ثٝػبی اؾشفبز ٜاظ یه اٍِٛی ذبل ،اظ وبضاوشطٞبی سهبزفی زض
سرهیم IDاؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس.

احرازَّیت

ث ٝفطآیٙس اٖشجبضؾٙؼی ٛٞیز ازٖب وٙٙس ،ٜاحطاظٛٞیز ٌفشٔ ٝیقٛز .ؾٔ ٝىب٘یؿٓ سأییس ٛٞیز

و ٝثٝنٛضر ٌؿشطزٜای ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاضٌطفش ٝیب ثٖٛٙٝاٖ ٖٛأُ احطاظ ٛٞیز قٙبذشٝ

ٔیق٘ٛس ،ثٝنٛضر ظیط اؾز:


چیسی کِ درخَاستکٌٌذُ هیداًذ.

ایٗ ٖبُٔ اظ احطاظٛٞیز آٖ چیعی اؾز و ٝزضذٛاؾزوٙٙسٔ ٜیزا٘س یب ٔیسٛا٘س ث ٝیبز
آٚضز؛ ٔظُ وّٕٖ ٝجٛضٖ ،جبضر ٖجٛض ،وس سأییس ٔٙحهطثٝفطز یب یه قٕبض ٜقٙبؾبیی

قرهی.(PIN) 1

ضٔع ٖجٛض یه وّٕ ٝیب سطویجی اظ وبضاوشطٞب اؾز و ٝسٟٙب ثبیس وبضثط اظ آٖ اَالٔ زاقشٝ

ثبقس .یىی اظ ٟٔٓسطیٗ ٔجبحض زض أٙیز اَالٖبر ،دیچیسٌی ضٔعٖجٛض اؾز؛ چطاو ٝضٔع

ٖجٛض ٘جبیس یه وّٕ ٝضاحز ٔ ٚطسجٍ ثب قرمٔ ،ظُ ٘بْ ،قٕبض ٜسّفٗ  ٚسبضید سِٛس ثبقس

و ٝثٝضاحشی لبثُ حسؼ ظزٖ اؾزٕٞ ٚ .چٙیٗ ٘جبیس ثٝلسضی ؾرز  ٚدیچیس ٜثبقس وٝ
وبضثط ٘شٛا٘س آٖ ضا ث ٝذبَط ؾذبضز ٔ ٚؼجٛض ث ٝیبززاقز آٖ ثبقس.



چیسی کِ درخَاستکٌٌذُ دارد.

ایٗ ٖبُٔ اظ احطاظ ٛٞیز ،آٖ چیعی اؾز و ٝزضذٛاؾزوٙٙس ٜزض اذشیبض زاضز  ٚیب زض

نٛضر ِعٔ ْٚیسٛا٘س آٖ ضا سِٛیس وٙس .ثٖٛٙٝأٖظبَ وبضرٞبی غیطٛٞقٕٙسٔ ،2ب٘ٙس

وبضر ذٛزدطزاظ ) (ATMیب وبضر قٙبؾبیی ،و ٝلؿٕز ٔغٙبَیؿی آٖٞب ،حبٚی

PIN

ضٔعقس ٜوبضثط اؾزٕٞ .چٙیٗ وبضر ٛٞقٕٙس 3و ٝقبُٔ یه سطاق ٝوبٔذیٛسطی اؾزٚ ،

ٔیسٛا٘س ثطضؾی  ٚسأییس ٛٞیز ضا ثط اؾبؼ اَالٖبر ٔرشّفی ا٘ؼبْ زٞس .زؾشٍب ٜزیٍطی

ؤ ٝیسٛا٘س ثطای احطاظ ٛٞیز ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیطز Token ،اؾز Token .یه وبضر یب
وّیس وٛچىی اؾز و ٝزاضای سطاق ٝوبٔذیٛسطی  ٚیه نفحٕ٘ ٝبیكٍط ثٛزٔ ٚ ٜیسٛا٘س

وّٕبر ٖجٛض ٔرشّفی ثطای اؾشفبز ٜزض احطاظٛٞیز ،سِٛیس ٕ٘بیس Token .ث ٝز ٚنٛضر
1

Personal Identification Number
Dumb Card
3
Smart Card
2
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ٕٞعٔبٖ  ٚغیطٕٞعٔبٖ ٚػٛز زاضز .زض ٕٞ Tokenعٔبٖ ،ثبیس ؾطٚض  Token ٚثبٓٞ

ٕٞب ًٙٞثٛز ٜسب زض یهظٔبٖ ذبل ،یه ٖسز قجی ٝث ٓٞٝػٟز اؾشفبز ٜثٖٛٙٝاٖ وّٕٝ
ٖجٛض سِٛیس وٙٙس .أب زض  Tokenغیطٕٞعٔبٖ٘ ،یبظی ٘یؿز و ٝسٓٙیٕبر ؾبٖز آٖٞب ٔظُ
 ٓٞثبقس؛ چطاو ٝاظ ؾیؿشٓ دطؾف  ٚدبؾد ثطای سِٛیس وّٕٖ ٝجٛض اؾشفبزٔ ٜیوٙٙس.

ؾیؿشٓ یه ٖجبضر سِٛیس ٔیٕ٘بیس ،وبضثط ٘یع ٖجبضر ضا ث Token ٝزاز٘ Token ٚ ٜیع ثط

اؾبؼ اٍِٛضیشٓٞبی سٛافك قس ٜثب ؾطٚض ،یه ضٔعٖجٛض سِٛیس ٔیٕ٘بیس1؛ وبضثط ٘یع اظ آٖ
ضٔع ثطای ٚضٚز ث ٝؾیؿشٓ اؾشفبزٔ ٜیوٙس.



چیسی کِ درخَاستکٌٌذُ ّست.

ایٗ فبوشٛض اظ احطاظٛٞیز ،آٖ چیعی اؾز و ٝزضذٛاؾزوٙٙسٞ ٜؿز یب ٔیسٛا٘س آٖ ضا

سِٛیس وٙس .ایٗ فبوشٛض ثط اؾبؼ ذهٛنیبر قرهی ٔٛػٛزٔ ،ب٘ٙس اططاٍ٘كز ،وف

زؾز ٖٙ ٚجی ٝچكٓ ٚ ،یب ذهٛنیبر قرهی ،و ٝزضذٛاؾزوٙٙسٔ ٜیسٛا٘س آٖ ضا

سِٛیس وٙسٔ ،ظُ اٍِٛی نسا  ٚأًب ،ایؼبز ٔیٌطزز.

هجَزدّی

ثٞ ٝط ٟ٘بزی و ٝثشٛا٘س احطاظٛٞیز قٛز ،یه ِیؿز اظ زاضاییٞبی اَالٖبسی ثٕٞ ٝطا ٜؾُح

زؾشطؾی ٔطث ،َٝٛػٟز ٔكرم ٕ٘ٛزٖ حسٚز اذشیبضار آٖ ٟ٘بز اِهبق ٔیقٛز .ایٗ ِیؿز وٝ

ٔؼٛظ ٘بٔیسٔ ٜیقٛز؛ ٕٔٗٛالً ثٝنٛضر  ACLیب ٔبسطیؽ زؾشطؾی ٚػٛز زاضز.
ثَٛٝضوّی ٔؼٛظزٞی ٔیسٛا٘س زضیىی اظ ؾ ٝضٚـ ظیط ث ٝوبض ٌطفش ٝقٛز:

ٔ .1ؼٛظ ثطای ٞط وبضثط احطاظٛٞیز قسٜ؛ زض ایٗ ضٚـ ؾیؿشٓ دؽ اظ احطاظٛٞیز ٞط

قرم ،الساْ ث ٝاُٖبی ٔؼٛظزؾشطؾی ثٕٞ ٝبٖ قرم ٔیٕ٘بیس .یٗٙی ث ٝاظای ٞط
قرم ،ایٗ اُٖبی ٔؼٛظ ثبیس نٛضر دصیطز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ فطآیٙس ٔؼٛظزٞی دیچیسٜسط

قس ٚ ٜثبٖض اؾشفبز ٜثیكشط اظ ٔٙبثٕ یه ؾیؿشٓ وبٔذیٛسطی ٔیقٛز.

ٔ .2ؼٛظ ثطای اًٖبی یه ٌطٜٚ؛ زض ایٗ ضٚـ اُٖبی ٔؼٛظ ثٝػبی قرم ،ثٌ ٝطٜٚ
ا٘ؼبْ ٔیٌیطزٞ .ط قرم دؽ اظ احطاظٛٞیز ،زض ٌطٛٔ ٜٚضز٘ٓط لطاضٌطفش ٚ ٝاظ

ٔؼٛظٞبی اُٖبقس ٜث ٝآٖ ٌط ٜٚثٟطٜٙٔس ٔیٌطزز .ایٗ ضٚـ ضایغسطیٗ ضٚـ اُٖبی
ٔؼٛظ زؾشطؾی اؾز.

ٔ .3ؼٛظزٞی ؾطاؾطی ثطای ؾیؿشٓٞبی ٔرشّف؛ زض ایٗ ضٚـ احطاظٛٞیز  ٚاُٖبی
ٔؼٛظ زؾشطؾی سٛؾٍ یه ؾیؿشٓ ٔطوعی ا٘ؼبْ ٔیدصیطز.

1

ث ٝایٗ ٘ ٔٛضٔع سِٛیسقس ،ٜوّٕٖ ٝجٛض یهثبضٔهطف یب )٘ One Tim Password (OTPیع ٌفشٔ ٝیقٛز.

امنیت اطالعات
ٌبٞی اٚلبر ضٚـ احطاظٛٞیز  ٚاُٖبی ٔؼٛظ زؾشطؾی و ٝثٝنٛضر ٔطوعی ا٘ؼبْ

ٔیقٛز ضا ٔ 1SSOی٘بٔٙس .زض ایٗ ضٚـ ثبیس اظ یه ؾبذشبض زایطوشٛضی ث ٝاقشطان

ٌصاضز ٜقس ،ٜثطای ّٖٕیبر احطاظٛٞیز  ٚاُٖبی ٔؼٛظ ،اؾشفبز ٜقٛز .ثٖٛٙٝاٖ یه

ٕ٘ ٝ٘ٛاظ زایطوشٛضی ث ٝاقشطان ٌصاقشٝقسٔ ،ٜیسٛاٖ اظ ٘ 2LDAPبْ ثطز.

پاسخگَیی

دبؾرٍٛیی ،سًٕیٗ ٔیوٙس و ٝسٕبْ السأبر ٔؼبظ  ٚغیطٔؼبظ ا٘ؼبْقس ٜزض ؾیؿشٓ ضا

ٔیسٛاٖ ث ٝیه قٙبؾ (ID) ٝاحطاظٛٞیز قس٘ ٜؿجز زاز .دبؾرٍٛیی ،اغّت ثب اؾشفبز ٜاظ

ؾیؿشٓٞبی ٚالٍٗ٘ٝبضی ٚ 3ؾذؽ ثبظضؾیٚ 4لبیٕ طجزقس ،ٜا٘ؼبْ ٔیدصیطز.

ؾیؿشٓٞبی ٚالٍٗ٘ٝبضی ،الساْ ث ٝطجز اَالٖبر ذبنی اظ لجیُ :سالـ ٘بٔٛفك ػٟز زؾشطؾی

 ٚسغییطار ا٘ؼبْقس ٜزض ؾیؿشٓٔ ،یٕ٘بیٙس .ایٗ ٌعاضـٞب ٔٛاضز اؾشفبز ٜزیٍطی اظػّٕ ٝسكریم
٘فٛشّٖ ،ز ثطٚظ قىؿز زض یه ؾیؿشٓ یب ضزیبثی اؾشفبز ٜاظ یه ٔٙجٕ ذبل ،ضا ٘یع زاض٘س.

پرٍتکل AAA

دطٚسىُ  AAAو ٝثٝنٛضر  Triple Aذٛا٘سٔ ٜیقٛز ،قبُٔ ؾ ٝؾطٚیؽ ،Authentication

 Accounting ٚ Authorizationاؾز .سٗطیف ٞط ؾ ٝؾطٚیؽ ٔب٘ٙس سٗطیفٞبی شوطقس ٜفٛق

ٔیثبقس؛ ثب ایٗ سفبٚر و ٝزض ایٗ دطٚسىُ ،ؾطٚیؽ  ٓٞ Identificationػعء ؾطٚیؽ

 Authenticationزض ٘ٓط ٌطفش ٝقس ٜاؾز.

زِیُ ایؼبز دطٚسىُ  ،AAAاؾشفبز ٜاظ ؾ ٝؾطٚیؽ (ثٖ ٝجبضسی چٟبض ؾطٚیؽ) فٛق زض وٙبض ٓٞ

 ٚثٝنٛضر ٔطوعی اؾز؛ چطاو ٝثطای ثطلطاضی أٙیز ثٞ ٝط ؾٖ ٝبُٔ فٛق زض وٙبض ٘ ٓٞیبظ

اؾز .اٌط ٞط ؾٖ ٝبُٔ ثٝنٛضر ٔطوعی سٛؾٍ یه ؾیؿشٓ فطا ٓٞقٛز ،يٕٗ وبٞف ؾطثبض
ٔسیطیشی ،ثبٖض افعایف وبضایی  ٚأٙیز ٘یع ٔیٌطزز.

ؾبظٔبٖ َ IETFی  ،RFC 4962الساْ ث ٝاضائ ٝضإٙٞبییٞبی ٔٛضز٘یبظ ػٟز ضاٜا٘ساظی  ٚاؾشفبزٜ

اظ دطٚسىُ ٕٛ٘ AAAز ٜاؾزٞ .طچٙس و ٝاؾشفبز ٜاظ دطٚسىُ  AAAاػجبضی ٘یؿز؛ أب زض نٛضر

دیبزٜؾبظی آٖ ،اػطای ضإٙٞبییٞبی اضائٝقس ٜزض ایٗ ؾٙس اِعأی اؾز.

1

)Single Sign-on (SSO
)Lightweight Directory Access Protocol (LDAP
3
Logging
4
Auditing
2

253

254

فصل هشتم

تکنولوژیهاوابزارهایامنیتی


پرٍتکل کربرٍس

)(Kerberos

زض افؿب٘ٞٝبی ی٘ٛبٖ ثبؾشبٖ ،ؾٍی ؾ ٝؾط ثط زضٚاظ ٜإِبؼ(ز٘یبی ظیطیٗ) ایؿشبز ٚ ٜاضٚاح

ضا ث ٝزض ٖٚز٘یبی ٔطزٌبٖ ٞسایز ٔیوٙس ،أب اظ ذطٚع آٖٞب ػٌّٛیطی ٔیٕ٘بیس .ؾذؽ اضٚاح ضا

٘عز ؾ ٝزاٚض ثطز ٜسب زض ٔٛضز آٖٞب لًبٚر ٕ٘ٛز ٚ ٜضأی نبزض وٙٙس .ثط اؾبؼ ضأی ؾ ٝزاٚض

ٌٙبٞىبضاٖ ٘ ٚیىبٖ ٔكرم ٔیق٘ٛس؛ ٌٙبٞىبضاٖ ثٖ ٝصاة ػبٚزا٘ی ٘ ٚیىبٖ ث ٝؾٗبزر اثسی

ضٞؿذبض ٔیق٘ٛس.

1

زا٘كٍب ،MIT ٜیه دطٚسىُ ضایٍبٖ  ٚسحز لب٘ ٖٛحك ٔؤِف ،ػٟز أٙیز احطاظٛٞیز زض قجىٝ

اضائٕٛ٘ ٝز٘ ٚ ٜبْ آٖ ضا وطثطٚؼ ٌصاقز .وطثطٚؼ ثط اؾبؼ ؾیؿشٓ ضٔعٍ٘بضی ٔشمبضٖ ایؼبز
ٌطزیس ٚ ٜثطای ا٘ؼبْ ّٖٕیبر ذٛز ٘یبظ ث ٝیه  Third-Partyسأییسقس ٜزض قجى ٝزاضز .اِجش ٝثطحؿت

٘یبظ ،أىبٖ اؾشفبز ٜاظ ضٔعٍ٘بضی ٘بٔشمبضٖ ثٝػبی ضٔعٍ٘بضی ٔشمبضٖ زض وطثطٚؼ ٚػٛز زاضز.

اؾبؼ ایؼبز وطثطٚؼ ،احطاظٛٞیز زض قجىٞٝبی ٘بأٗ اؾز .ثب سٛػ ٝث ٝایٙى ٝزض ٍٙٞبْ سجبزَ

اَالٖبر ٔطث ٌٛث ٝاحطاظ ٛٞیزٕٔ ،ىٗ اؾز ٞىط اَالٖبر ضا  Sniffوطز ٚ ٜآٖٞب ضا ث ٝزؾز

آٚضز؛ ِصا وطثطٚؼ اظ ٔىب٘یؿٓٞبی أٙیشی ثطای سجبزَ اَالٖبر ٔطث ٌٛث ٝاحطاظٛٞیز اؾشفبزٜ

ٔیٕ٘بیس سب حشی زض نٛضر قٛٙز اَالٖبرٔ ،حطٔبٍ٘ی آٖ حفّ قٛز.

1

ایٗ  ٓٞاظ ٘ىش ٝاذاللی ایٗ دطٚسىُ): .

امنیت اطالعات

مبحث دوم

فــــایروال (دیوار آتش)

زض ؾبذشٕبٖؾبظی اظ یه زیٛاض ؾٍٙی یب ثشٙی ث٘ ٝبْ زیٛاض آسف ،ثیٗ ؾمف َجم ٝدبییٗ  ٚوف

َجم ٝثبال اؾشفبزٔ ٜیقٛز سب زض نٛضر ثطٚظ آسفؾٛظی ،اظ ٌؿشطـ آٖ ثَ ٝجمبر زیٍط

ػٌّٛیطی ث ُٕٖ ٝآیس .زض ٛٞادیٕب  ٚذٛزض٘ ٚیع اظ ٖبیكٞبیی ػٟز زیٛاض آسف اؾشفبزٔ ٜیقٛز.

ایٗ ٖبیك ثیٗ ٔٛسٛض ٔ ٚحُ لطاضٌیطی ؾط٘كیٗ وٕٛٗٔ ٝالً اقشٗبَظا اؾز ،لطاضٌطفش ٚ ٝػبٖ

ٔؿبفطیٗ ضا حفّ ٔیٕ٘بیس.

زیٛاض آسف زض أٙیز اَالٖبر ٘یع ثطای ٔحبفٓز لؿٕز لبثُإَیٙبٖ قجى ،ٝزض ٔمبثُ ػٟبٖ

ذبضع یب لؿٕزٞبی وٕشط لبثُإَیٙبٖٛٔ ،ضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیطز.

فبیطٚاَ (زیٛاض آسف) ٕٔىٗ اؾز زض لبِت یه ؾیؿشٓ وبٔذیٛسطی ٔؼعا ،یه ؾطٚیؽ

٘طْافعاضی زض حبَ اػطا ثط ضٚی ضٚسط یب ؾطٚض  ٚیب ثٝنٛضر سؼٟیعار ٔؿشمُ ؾرزافعاضی ،زض
قجىٚ ٝػٛز زاقش ٝثبقس.

فبیطٚاَٞب ضا ٔیسٛاٖ ثط اؾبؼ ؾٔ ٝؤِف ٝظیط سمؿیٓثٙسی ٕ٘ٛز:
.1

.2

.3

ضٚـ دطزاظـ )(Processing mode

زٚضاٖ سٛؾٗ(Development era) ٝ

ؾبذشبض )(Structure

گرٍُ اٍل؛ رٍشّای پردازش فایرٍال

فبیطٚاَٞب ثط اؾبؼ ضٚـٞبی دطزاظقی ث ٝدٙغ ٌط ٜٚانّی ظیط سمؿیٓ ٔیق٘ٛس:
 .1فبیطٚاَ فیّشطی ًٙثؿشٞٝب
 .2زضٚاظ ٜثط٘بٔٝ
 .3زضٚاظٔ ٜساض
.4

)(Packet Filtering Firewall

)(Application Gateway

)(Circuit Gateway

فبیطٚاَ الی(MAC Layer Firewall) MAC ٝ

 .5چٙسٌب٘ٝ

)(Hybrid

فبیطٚاَٞبی چٙسٌب٘ ٝاظ سطویت چٟبض حبِز زیٍط ثٚ ٝػٛز ٔیآیٙس .زض ُٖٕ اوظط فبیطٚاَٞبی

أطٚظی ضا ٔیسٛاٖ زض ٌط ٜٚفبیطٚاَ سطویجی لطاض زاز.
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 .1فایرٍال فیلتریٌگ بستِّا

1

ایٗ ٘ ٔٛفبیطٚاَٞب ث ٝثطضؾی اَالٖبر ؾطآیٙس ثؿشٞٝبی زیشبیی و ٝث ٝقجىٚ ٝاضز یب اظ آٖ

ذبضع ٔیقٛزٔ ،یدطزاظ٘س .فبیطٚاَ فیّشطی ًٙثؿش ،ٝالساْ ث ٝثطضؾی ؾطآیٙس ثؿشٞٝبی

TCP/IP

ٕ٘ٛز ٚ ٜثط اؾبؼ لٛا٘یٗ 2ثط٘بٔٝضیعیقس ٜثط ضٚی ذٛز ،سكریم ٔیزٞس و ٝثبیس ثؿش ٝضا
ٕٔ 3ٔٛٙوطز ٚ ٜیب ث ٝآٖ اػبظٖ ٜجٛض  ٚضؾیسٖ ث ٝقجى ٝثٗسی ضا ثسٞس.

ایٗ ٘ ٔٛفبیطٚاَٞب ٔیسٛا٘ٙس فیّشطی ًٙضا ثط اؾبؼ سٕبْ اَالٖبر وّیسی ٔٛػٛز زض ؾطآیٙس

ثؿشٔ ،ٝظُ آزضؼ ٔجسأ ،4آزضؼ ٔمهس ٔٛ٘ ٚ 5ثؿش 6ٝا٘ؼبْ زٙٞس .قىُ

 IPv4ضا ٕ٘بیف ٔیزٞس.

ظیط ؾبذشبض ثؿشٞٝبی IPv4

32 Bits
Total length
)(16 bits

Type of service
)(8 bits
Flag
)(3 bits

Fragment offset
)(13 bits
Header Checksum
)(16 bits

Header
Length
)(4 bits

Header
Version
)(4 bits

Identification
)(16 bits

Protocol
)(8 bits

Time of live
)(8 bits

)Source IP address (32 bits
)Destination IP address (32 bits

)Option (4 bits padding

)Data (Variable

فبیطٚاَ فیّشطی ًٙثؿشٞٝبّٕٖ ،یبر ذٛز ضا ثط اؾبؼ اَالٖبر ٔٛػٛز زض الی ٝؾٔ ْٛسَ

OSI

ا٘ؼبْ ٔیزٞس .فبیطٚاَ الساْ ث ٝاؾىٗ ثؿشٞٝبی قجىٔ ٝیٕ٘بیس سب اُ٘جبق یب ٖسْ اُ٘جبق اَالٖبر
ٔٛػٛز زض ؾطآیٙس ضا ثب لٛا٘یٗ ذٛز ،سكریم زٞس .زضنٛضسیو ٝفبیطٚاَ ثؿشٝای دیسا وٙس وٝ

َجك لٛا٘یٗ ثبیس ٔحسٚز قٛز ،آٖ ثؿش ٝضا اظ ازأٔ ٝؿیط ث ٝقجى ٝثٗسی ثبظٔیزاضز.

1

Header
Rules
3
Deny
4
Source Address
5
Destination Address
6
Packet Type
2

امنیت اطالعات
ٔحسٚزیزٞبیی و ٝفبیطٚاَ اٖٕبَ ٔیوٙسٔ ،یسٛا٘س ثط اؾبؼ یه یب سطویجی اظ ٔٛاضز ظیط ثبقس:




آزضؼٞبی ٔجسأ ٔ ٚمهس.
1

2

ٔؿیط ٚضٚزی یب ذطٚػی .

دٛضرٞبی ٔجسأ ٔ ٚمهس ٔطث ٌٛث ٝدطٚسىُٞبی .UDP ٚ TCP

ػس َٚظیط یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ لٛا٘یٗ ٔٛػٛز ثط ضٚی فبیطٚاَ  ،Packet-filteringضا ٕ٘بیف ٔیزٞس:
Action
Allow
Deny

TCP/UDP Port
)TCP 80 (HTTP
)TCP 3389 (RDP

Destination Address
192.168.x.x
192.168.x.x

Source Address
172.16.x.x
172.16.x.x

زض لب٘ ٖٛاٌ َٚفشٝقس ٜو ٝاٌط ثؿشٝای ثب آزضؼ ٔجسأ  172.16.x.xثٔ ٝمهسی زض قجىٝ

 192.168.x.xثط اؾبؼ دٛضر  80دطٚسىُ  TCPاضؾبَقس ٜاؾز ،اػبظٖ ٜجٛض ضا زاقش ٝثبقس .أب زض
لب٘ ٖٛزٌ ْٚفشٝقس ٜو ٝاٌط ثؿشٝای ثب آزضؼ ٔجسأ  172.16.x.xثٔ ٝمهسی زض قجىٝ

192.168.x.x

ثط اؾبؼ دٛضر  3389دطٚسىُ  TCPاضؾبَقس ٜاؾز ،اػبظٖ ٜجٛض ضا ٘ساقش ٝثبقس .ثٖٝجبضرزیٍط

ٔسیط قجى ٝاػبظ ٜزؾشطؾی  HTTPاظ قجى 172.16.x.x ٝث 192.168.x.x ٝضا نبزض وطزِٚ ٜی

زؾشطؾی ( 3RDPضیٕٛر زؾىشبح) ضا ٕٔ ٔٛٙوطز ٜاؾز.

1

Inbound
Outbound
3
)Remote Desktop Protocol (RDP
2
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ایٗ ٘ ٔٛفیّشطی ًٙزض ثؿیبضی اظ ضٚسطٞب  ٚاظ َطیك ٘ٛقشٗ  ACLزض زؾشطؼ اؾز .أب

ٔشأؾفب٘ ٝضٚسطٞب  ٚفبیطٚاَٞبی  ،Packet-Filteringلبزض ث ٝسكریم ایٙى ٝآیب ؾطآیٙس دیبْ
ٖٛوقس ٜاؾز یب ٘٘ !ٝیؿشٙس؛ ِصا زض ثطاثط ضٚـٞبیی ٔظُ  ،Spoofingآؾیتدصیط ٔیثبقٙس.

فبیطٚاَٞبی  ،Packet-filteringزاضای ؾ ٝظیطٔؼٕٔ ٖٝٛیثبقٙس:

.i

Static Filtering

ثطای فیّشطی ًٙایؿشب ٘یبظ اؾز و ٝزض ظٔبٖ ٘هت فبیطٚاَ لٛا٘یٗ فیّشطی٘ ًٙیع ثط ضٚی

آٖ دیىطثٙسی ٌطززٛ٘ .قشٗ لٛا٘یٗ  ٚسطسیت لطاضٌیطی آٖٞب سٛؾٍ یه قرم(ٔسیط

قجى )ٝا٘ؼبْقس ٚ ٜاٖٕبَ ٞطٌ ٝ٘ٛسغییطار ثٗسی ٘یع ثب زذبِز ا٘ؿبٖ ثبیس ا٘ؼبْ قٛز.
ایٗ ٘ ٔٛفیّشطی ًٙثط ضٚی ضٚسط ٔ Gateway ٚكشطن اؾز.

.ii

Dynamic Filtering

زض فیّشطی ًٙدٛیب ،فبیطٚاَ ٔیسٛا٘س ث ٝیه ضٚیساز اٚضغا٘ؿیٚ ،اوٙف ٘كبٖ زاز ،ٜثٝضٚظ
قٛز  ٚلب٘٘ٛی ثطای ٔمبثّ ٝثب آٖ ضٚیساز ایؼبز ٕ٘بیس.

ایٗ ٚاوٙف ٔیسٛا٘س ٔظجز ثبقس؛ ٚلشیو ٝث ٝیه وبضثط زاذّی اػبظ ٜقطوز زض یه

فٗبِیز ذبل زازٔ ٜیقٛز .یب ٚاوٙكی ٔٙفی ثبقس؛ ظٔب٘ی و ٝثؿشٞٝبی اَالٖبسی اظ یه

آزضؼ ذبل ثٝنٛضر ٘بٙٞؼبض افعایف دیساوطز ٜاؾز.

.iii

Stateful Inspection

فبیطٚاَ  ،Statefulاضسجبَبسی و ٝثیٗ ؾیؿشٓٞبی زاذّی ثب ذبضع اظ قجى ٝثطلطاضقس ٜضا

سٛؾٍ ػسٚ َٚيٗیز ،1دیٍیطی ٔیٕ٘بیس .ػسٚ َٚيٗیز ،حبٚی اَالٖبسی زض ٔٛضز
ٚيٗیز ثؿش ٚ ٝایٙى ٝچ ٝوؿی  ٚچ ٝظٔب٘ی آٖ ضا اضؾبَ وطزٔ ،ٜیثبقس.

فبیطٚاَ ّٕٖ Statefulیبر فیّشطی ًٙضا ٕٞب٘ٙس فبیطٚاَٞبی  Statelessا٘ؼبْ ٔیزٞسِٚ ،ی ثب

یه ٌبْ ثیكشط.

فبیطٚاَٞبی ؾبز ٜیب ٕٞبٖ  ،Statelessفیّشطی ًٙضا ثط اؾبؼ اَالٖبر ٞط ثؿش ٝا٘ؼبْ

ٔیزٙٞس .یٗٙی اٌط ٔب یه لب٘ ٖٛزاقش ٝثبقیٓ و ٝاضسجبٌ دٛضر  88ضا اظ زاذُ ث ٝذبضع

ٔؼبظ زا٘ؿش ٝثبقسِٚ ،ی لب٘٘ٛی ٘ساقش ٝثبقیٓ و ٝاضسجبٌ دٛضر  88ضا اظ ذبضع ث ٝزاذُ
State Table

1

امنیت اطالعات
ٔؼبظ وطز ٜثبقس؛ زض ایٗ نٛضر وبضثط زاذّی دیبْ زضذٛاؾز اضسجبٌ ضا اضؾبَ وطزٚ ٜ

اظ فبیطٚاَ ٘یع ٖجٛض ٔیوٙسِٚ ،ی فبیطٚاَ ػٛاة زضذٛاؾز وبضثط ضا و ٝاظ َطف ؾطٚض

اضؾبَقسٔ ٕٔٛٙٔ ،ٜیوٙس .زض٘شیؼ ٝاضسجبٌ ثطلطاض ٕ٘یقٛز .حبَ اٌط ٔسیط قجى ٝیه
لب٘ ٖٛایؼبز وٙس و ٝاضسجبٌ دٛضر  88ضا اظ ثیط ٖٚث ٝزاذُ ٔؼبظ ٕ٘بیس ،قجى ٝآؾیتدصیط

ذٛاٞس قس.

أب زض فبیطٚاَٞبی  ،Statefulاَالٖبر ٔطث ٌٛزضذٛاؾزٞبیی و ٝاػبظٖ ٜجٛض اظ فبیطٚاَ
ضا زاض٘س ،زض ػسِٚی ث٘ ٝبْ ػسٚ َٚيٗیز طجز ٔیقٛز .زض ایٗ نٛضر ظٔب٘ی وٝ

ػٛاة یه زضذٛاؾز ٔؼبظ ث ٝفبیطٚاَ ٔیضؾس ،ثس ٖٚآ٘ى ٝلب٘٘ٛی ثطای آٖ زض فبیطٚاَ

٘ٛقشٝقس ٜثبقس ،ثط اؾبؼ ػسٚ َٚيٗیز أىبٖ ٖجٛض دیسا ذٛاٞس وطز .زض ایٗ نٛضر

أٙیز ٘یع افعایف دیسا ٔیوٙس؛ چطاو ٝفمٍ ثؿشٞٝبیی و ٝزض ػٛاة زضذٛاؾزٞبی ٔؼبظ
اضؾبَ ٌطزیس ،ٜأىبٖ ٖجٛض اظ فبیطٚاَ ضا زاض٘س؛ ِٚی ظٔب٘ی و ٝقط ٔٚاضسجبٌ اظ ثیطٖٚ

قجى ٝثبقس ،ث ٝزِیُ ٚػٛز ٘ساقشٗ لب٘ٛٔ ٖٛضز٘ٓطٚ ،ضٚز ثؿش ٕٔٛٙٔ ٝذٛاٞس قس.

 .2درٍازُ برًاهِ

زضٚاظ ٜثط٘بٔ ٝثٖٛٙٝاٖ یه فبیطٚاَ ؾُح وبضثطز یب فبیطٚاَ ثط٘بٔ٘ ٝیع قٙبذشٔ ٝیقٛز .ایٗ

فبیطٚاَ ثٝنٛضر ػساٌب٘ ٝاظ فیّشطی ،ًٙثط ضٚی یه وبٔذیٛسط ٘هت ٔیقٛزِٚ ،ی زض اضسجبٌ ثب

فیّشطی ًٙفٗبِیز ٔیوٙس .زضٚاظ ٜثط٘بٔ ٝثٖٛٙٝاٖ یه دطٚوؿی ؾطٚض ٘یع قٙبذشٔ ٝیقٛز؛ چطاوٝ

ثطای زضذٛاؾز ؾطٚیؽٞب ثٝنٛضر دطٚوؿی ُٖٕ ٔیوٙس.

ثٖٛٙٝأٖظبَ ،زضٚاظ ٜثط٘بٔ ٝثط ضٚی یه ؾطٚض زض قجى ٝزاذّی ٘هت ٔیٌطزز ،اظآٖدؽ سٕبْ

زضذٛاؾز وبضثطاٖ ثطای زیسٖ نفحبر ٚة ،ث ٝایٗ ؾطٚض اضؾبَقس ٚ ٜؾطٚض ٘یع ثٕ٘ ٝبیٙسٌی

اظ وبضثط ،زضذٛاؾز ضا ثطای ؾطٚض ٚة اضؾبَ وطز ٚ ٜػٛاة آٖ ضا ٘یع ثطای وبضثط زاذّی اضؾبَ
ٔیوٙس .اِجش ٝدطٚوؿی ؾطٚض ٔیسٛا٘س نفحبر سبظ ٜثبظزیس قس ٜضا زض حبفٓ Cache ٝذٛز

ٍٟ٘ساضی ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ػٛاة زضذٛاؾزٞبی قجی ٝث ٓٞ ٝاضؾبَ ٕ٘بیس.

ثطای حفبْز ثیكشط ٔیسٛاٖ ؾطٚض دطٚوؿی ضا زض لؿٕز  DMZقجى ٝلطاض زاز .زض ایٗ

نٛضر أىبٖ فیّشطی ًٙاضسجبَبر ثیٗ ؾطٚض دطاوؿی  ٚوبضثط زاذّی ٘یع فطأ ٓٞیٌطزز.

ٕٞبَٖٛض و ٝاظ ٘بْ فبیطٚاَ ؾُح وبضثطز ٔكرم اؾز ،ایٗ ٘ ٔٛفبیطٚاَ ثطای وبض زض الیٝ

ٔ Applicationسَ  OSIوبضثطز زاضزِ .صا ٖیت انّی فبیطٚاَ ؾُح وبضثطز ایٗ اؾز وٕٛٗٔ ٝالً ثطای
یه یب چٙس دطٚسىُ ذبل َطاحیقس ٚ ٜثٝضاحشی ٕ٘یسٛاٖ ثطای ٔحبفٓز زض ثطاثط حٕالر زیٍط،

آٖ ضا دیىطثٙسی ٕ٘ٛزٕٞ .چٙیٗ ث ٝزِیُ ایٙى ٝایٗ ٘ ٔٛفبیطٚاَ ثبیس اَالٖبر ثؿشٞٝب ضا زض الیٞٝبی

ثبال(الی )7ٚ 6ٚ 5 ٝدطزاظـ وٙسِ ،صا ثٙٔ ٝبثٕ ثیكشطی ٘یبظ زاقش ٚ ٝظٔبٖ دطزاظـ ٘یع ثبال ٔیضٚز.
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 .3درٍازُ هذار

فبیطٚاَ زضٚاظٔ ٜساضّٕٖ ،یبر ذٛز ضا زض الی ٝچٟبضْ ٔسَ  ،OSIیٗٙی الی ،Transport ٝا٘ؼبْ

ٔیزٞس .ایٗ ٘ ٔٛفبیطٚاَ ّٖٕیبر فیّشطی ًٙا٘ؼبْ ٕ٘یزٞس ،ثّى ٝاظ ثطلطاضی اضسجبٌ ٔؿشمیٓ ثیٗ زٚ
قجى ٝػٌّٛیطی ثٔ ُٕٖ ٝیآٚضز.

یه زضٚاظ ٜؾُح ٔساض ،اسهبالر  TCPضا ثبظدرف ٔیوٙس ،أب ٞیچ دطزاظـ ايبفی یب

فیّشطیٍٙی ثط ضٚی آٖ اٖٕبَ ٕ٘یوٙس.

1

زضٚاظٔ ٜساض ث٘ ٝیبثز اظ وبضثط زاذّی ،اسهبالر  UDP ٚ TCPضا ثب قجىٞٝبی ثیط٘ٚی ثطلطاض

ٔیوٙس.

2

قجی ٝحبِز دطٚوؿیٚ ،لشی اضسجبَبر سٛؾٍ زضٚاظٔ ٜساض ثب قجى ٝذبضػی ثطلطاض ٔیٌطزز،

اَالٖبر زضذٛاؾزوٙٙس ٜزاذّی (ٔظُ آزضؼ )IPاظ زیس قجى ٝذبضػی دٟٙبٖ ٔیٔب٘س.

سطػٕ ٝآزضؼ قجىٖٛ٘ (NAT)3ٝی اظ زضٚاظٔ ٜساض اؾز .زض ایٗ ضٚـ ،آزضؼ سٕبْ

زضذٛاؾزٞبی زاذُ ث ٝثیط ٖٚقجى ،ٝث ٝآزضؼ ٖٕٔٛی ) (Publicسغییطیبفش ٚ ٝؾذؽ ث ٝزؾز

ٌیط٘س ٜذبضػی ٔیضؾس.
 .4فایرٍال الیِ MAC

فبیطٚاَ الی ،MAC ٝزض الی ٝزٔ ْٚسَ ّٕٖ OSIیبر ذٛز ضا ا٘ؼبْ ٔیزٞس .ایٗ ٘ ٔٛفبیطٚاَ

فیّشطی ًٙضا ثط اؾبؼ آزضؼ ٔ 4MACطث ٌٛث ٝوبضر قجى ،ٝاٖٕبَ ٔیوٙس.

فبیطٚاَ الی ،MAC ٝقٙبؾبیی وبٔذیٛسطٞب ضا ثط اؾبؼ آزضؼ  MACا٘ؼبْ ٔیزٞس ،ثٕٞ ٝیٗ

زِیُ زض ػس ،ACL َٚاظ آزضؼ  MACثٖٛٙٝاٖ قٙبؾ ٝوبٔذیٛسط ،اؾشفبزٔ ٜیقٛز.

 .5فایرٍال چٌذگاًِ

فبیطٚاَٞبی چٙسٌب٘ ٝیب  ،Hybridاظ سطویت ا٘ٛأ زیٍط فبیطٚاَٞب ثٚ ٝػٛز ٔیآیٙسٞ .ط ؾیؿشٓ

فبیطٚاَ ،وبض ذٛز ضا ٔؿشمُ ا٘ؼبْ ٔیزٞس ،أب ثب فبیطٚاَٞبی زیٍط ٘یع ٔطسجٍ ثٛز ٚ ٜزضٟ٘بیز یه

ذطٚػی ضا سِٛیس ٔیٕ٘بیٙس.

فبیطٚاَٞبیی و ٝأطٚظٛٔ ٜضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س ،غبِجبً زض ٌط ٜٚفبیطٚاَٞبی چٙسٌب٘ٝ

سٗطیف ٔیق٘ٛس.
1
2

سٛنیفی ثطای فبیطٚاَ ؾُح ٔساض ،اظ آلبی  John Wackزض ٔؿشٙسار .NIST SP 800-10

سٛنیفی ثطای فبیطٚاَ ؾُح ٔساض ،اظ آلبی ٔحٕسسمی ضٚغٙی زض وشبة أٙیز اَالٖبر): .

)Network Address Translation (NAT
)Media Access Control (MAC

3
4

امنیت اطالعات
گرٍُ دٍم؛ تقسینبٌذی بر اساس دٍراى تَسؼِ

ٔٛٓٙض اظ زٚضاٖ سٛؾٗ٘ ،ٝؿُٞبی ٔرشّف فبیطٚاَ اؾز .فبیطٚاَٞب ٘یع ٕٞب٘ٙس ٞط سىِٛٛٙغی

زیٍط ،زض َ َٛظٔبٖ  ٚثب دیكطفز ّٖٓ  ،ITزچبض سغییطاسی ٌطزیس٘ ٚ ٜؿُ ث٘ ٝؿُ دیكطفشٝسط قسٜ

اؾز .اِٚیٗ ٘ؿُ فبیطٚاَٞب ثط ضٚی ضٚسط لطاض زاقش ٚ ٝذیّی ؾبز ٜالساْ ث ٝفیّشط ثؿشٞٝب

ٔیوطز٘س .أب ٘ؿُٞبی اذیط فبیطٚاَ ثَٛٝض فعایٙسٜای دیچیسٜسط ٌطزیس ٚ ٜأٙیز ضا ٘یع افعایف
زاز ٜاؾز.

زض حبَ حبيط ٔیسٛاٖ فبیطٚاَٞب ضا زض دٙغ ٘ؿُ ٔرشّفٌ ،طٜٚثٙسی ٕ٘ٛز:


فایرٍال ًسل اٍل

فبیطٚاَٞبی  ،Static Packet Filteringیب فیّشطی ًٙایؿشبی ثؿشٞٝب٘ ،ؿُ ا َٚفبیطٚاَٞب ضا

سكىیُ ٔیزٙٞس .ایٗ فبیطٚاَٞب ،فیّشطیٚ ًٙضٚزی  ٚذطٚػی قجى ٝضا ثط اؾبؼ اَالٖبر
ؾطآیٙس ثؿشٞٝبی  IPا٘ؼبْ ٔیزٙٞس.



فایرٍال ًسل دٍم

فبیطٚاَٞبی ؾُح ثط٘بٔ ٚ (Application Level Firewall) ٝدطٚوؿیٞب ) ،(Proxyزض ایٗ

٘ؿُ لطاض ٔیٌیط٘س .ایٗ ؾیؿشٓٞب ٕٔٗٛالً ثٝنٛضر ػساٌب٘ ٝاظ فبیطٚاَ ٘هت ٔیقس٘س
ِٚی ٓٞضاؾشب ثب فبیطٚاَ ُٖٕ ٔیوطز٘س( .اِجش ٝزض آٖ ظٔبٖ ثیكشط اظ فیّشطی ًٙثؿشٞٝب
سٛؾٍ ضٚسط اؾشفبزٔ ٜیٌطزیس).



فایرٍال ًسل سَم

فبیطٚاَٞبی ٘ ،Stateful Inspectionؿُ ؾ ْٛفبیطٚاَٞب ٞؿشٙسٕٞ .بَٖٛض وٌ ٝفشیٓ،

فبیطٚاَ  ،Statefulالساْ ثٓ٘ ٝبضر اضسجبٌ ثیٗ قجىٞٝب ،ثط اؾبؼ ػسٚ َٚيٗیز

ٔیٕ٘بیس.


فایرٍال ًسل چْارم

فبیطٚاَٞبی ٘ؿُ چٟبضْ ثب٘بْ فیّشطی ًٙدٛیبی ثؿشٞٝب

)(Dynamic Packet Filtering

قٙبذشٔ ٝیق٘ٛس .زض ایٗ ٘ ٔٛفبیطٚاَٞب اػبظ ٜزازٔ ٜیقٛز و ٝنطفبً یه ثؿشٝ
اَالٖبسی ثب یه آزضؼ ٔجسأٔ ،مهس  ٚقٕبض ٜدٛضر ذبل ،اظ َطیك فبیطٚاَ اضؾبَ

ٌطزز.
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فایرٍال ًسل پٌجن

زض فبیطٚاَٞبی ٘ؿُ دٙؼٓ ،اضظیبثی ثؿش ٝزض چٙسالیٔ ٝرشّف اظ ٔسَ  OSIنٛضر

ٔیٌیطز .ثٖٛ٘ٝی ٔیسٛاٖ ٌفز فبیطٚاَٞبی ٘ؿُٞبی ٔرشّف زض یىسیٍط ازغبْقس ٜاؾز.

Next-Generation Firewall
ثطذی قطوزٞبی ثعضي ٔظُ ؾیؿىٔ ،ٛحهٛالر فبیطٚاَ ػسیس ذٛز ضا ثٖٛٙٝاٖ ٘ؿُ ػسیس
فبیطٚاَ )ٗٔ (Next-Generationطفی ٔیوٙٙس .ایٗ فبیطٚاَٞب اظ ازغبْ ٔبغَٞٚبی ٔرشّفی ٔظُ

فبیطٚاَ ، IPS ،IDS ،فیّشطی ًٙثط٘بٔ ٚ ٝفیّشطیٔ ًٙحشٛا ،ایؼبز ٌطزیسٜا٘س.

أب ثٓ٘ ٝط ٔٗ ایٗ سؼٟیعار ضا ٕ٘یسٛاٖ فبیطٚاَ ٘بٔیس؛ چطاو ٝاظ ٔبغَٞٚبی ٔرشّفی و ٝزاضای

سٗبضیف ٔرهٛل ث ٝذٛز ٞؿشٙس سكىیُقس ،ٜو ٝیىی اظ آٖٞب ،فبیطٚاَ اؾز .اِجش ٝثًٗی اظ

ثط٘سٞبی ٔكٟٛض زیٍط ٔظُ ػ٘ٛیذط٘ ،بْ ایٌٗ ٝ٘ٛسؼٟیعار ضا ٌ 1UTMصاقشٝا٘س ،و ٝثٖ ٝمیس،ٗٔ ٜ

٘بْ ٔٙبؾتسطی اؾز.

ػ٘ٛیذط ،انُالح  UTMضا ث ٝایٗ نٛضر سٗطیف ٔیوٙس:

" UTMانُالحی اؾز ثطای سٛنیف سطویجی اظ چٙسیٗ ٚیػٌی أٙیشی زض یه
زؾشٍب ،ٜثطای حفبْز اظ ا٘ٛأ سٟسیسارٔ .عیز  UTMزض ٘هت ،ضاٜا٘ساظی ٔ ٚسیطیز
چٙسیٗ لبثّیز أٙیشی ،ث ٝنٛضسی ؾبز ٜاؾز".

گرٍُ سَم؛ تقسینبٌذی بر اساس ساختار

٘ ٔٛزیٍطی اظ سمؿیٓثٙسی فبیطٚاَٞبٔ ،یسٛا٘س ثط اؾبؼ ؾبذشبض دیبزٜؾبظی آٖٞب ،نٛضر

دصیطز .فبیطٚاَٞبی سؼبضی ٕٔٗٛالً ثٝنٛضر یه ؾرزافعاض ػساٌب٘ٔ ٚ ٝؿشمُ اضائٔ ٝیقٛز .ایٗ

ؾرزافعاضٞب زاضای  Firmwareیب ؾیؿشٖٓبُٔ ٔرهٛل ث ٝذٛز ثٛز ٚ ٜسٕبْ دطزاظـ آٖٞب ٘یع
ثط ضٚی ؾرزافعاض فبیطٚاَ ا٘ؼبْ ٔیدصیطز.

ٌط ٜٚزیٍطی اظ فبیطٚاَٞب ٞؿشٙس و ٝثٝنٛضر ٘طْافعاضی اضائٔ ٝیٌطز٘س؛ و ٝذٛز ایٗ ٌطٜٚ

ث ٝزٚزؾش ٝسمؿیٓ ٔیق٘ٛس .یه ؾطی اظ فبیطٚاَٞبی ٘طْافعاضی ٘یبظ ث ٝؾیؿشٖٓبُٔ ٘ساض٘س ٚ

ٔیسٛا٘ٙس ثٝنٛضر ٔؿشمیٓ ثط ضٚی ؾرزافعاض یه ؾطٚض ٘هتقسٕٞ ٚ ٜب٘ٙس فبیطٚاَ

ؾرزافعاضی ٘مف ذٛز ضا زض قجى ٝایفب ٕ٘بیٙس .أب ٘ ٔٛزیٍط فبیطٚاَٞبی ٘طْافعاضیٚ ،اثؿش ٝثٝ

ؾیؿشٖٓبُٔ ٞؿشٙس؛ یٗٙی ٘ؿجز ث ٝثط٘س ٔ ٚسَ ،ثط ضٚی ؾیؿشٖٓبُٔٞبی ٔرشّفی لبثّیز ٘هت
زاض٘س .زض ایٗ نٛضر فبیطٚاَ ا٘حهبضاً ثطای ٕٞبٖ ؾیؿشٓ ُٖٕ ٔیوٙس .اِجش ٝثطای دطزاظـٞبی

ذٛز ٘یع اظ ؾرزافعاض ٕٞبٖ ؾیؿشٓ اؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیس.

)Unified Threat Management (UTM

1

امنیت اطالعات
زؾش ٝؾ ْٛفبیطٚاَٞبیی ٞؿشٙس و ٝزض قجىٞٝبی وٛچهسط و ٝدطزاظـ وٕشطی زاض٘سٔ ،ظُ

زفبسط وٛچه ،قٗت ؾبظٔبٖٞبی ثعضي  ٚحشی ٔٙبظَ ٔؿى٘ٛیٛٔ ،ضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .زض

انُالح ث ٝسؼٟیعار زفبسط وٛچه ٌ 1SOHOفشٔ ٝیقٛز.

اِجش ٝزفبسط وٛچه یب ٔٙبظَ ٔیسٛا٘ٙس اظ فبیطٚاَٞبی ٘طْافعاضی ثٟط ٜثجط٘س .زض ؾبَٞبی اذیط

اوظط سِٛیسوٙٙسٌبٖ آ٘شیٚیطٚؼٔ ،بغ َٚفبیطٚاَ ضا ٘یع ث ٝآ٘شیٚیطٚؼ ذٛز افعٚز ٚ ٜزض اذشیبض
وبضثطاٖ لطاض زازٜا٘س.

اًَاع هٌاطق در ضبکِ

یىی اظ وبضثطزٞبی ٔ ٟٓفبیطٚاَ ،ایؼبز ٔٙبَك )ٔ (Zoneرشّف زض قجى ٝاؾزٌ .طٜٚثٙسی

ؾیؿشٓٞب  ٚوبضثطاٖ زض ٔٙبَك ٔرشّف ٔیسٛا٘س ؾطثبض ٔسیطیشی ضا وبٞف  ٚؾُح أٙیشی ضا
افعایف زٞس .فبیطٚاَٞب ثٝنٛضر دیففطو ؾُٙٔ ٝم ٝضا زض قجى ٝثٚ ٝػٛز آٚضزٕٛٗٔ ٚ ٜالً یه
ؾطی لب٘ (Rule) ٖٛدیففطو ٘یع ثطای ضٚاثٍ ثیٗ ٔٙبَك سٗطیف ٔیوٙٙس .ایٗ لٛا٘یٗ دیففطو

ثبٖض ٔیقٛز حشی اٌط ٔسیط قجى ٝدیىطثٙسی زضؾشی ضٚی فبیطٚاَ ا٘ؼبْ ٘ساز ٜثبقسٚ ،ػٛز
فبیطٚاَ یه ؾُح حسالّی أٙیز ضا ثطای قجى ٝفطا ٓٞآٚضز.

فبیطٚاَ ث ٝاظای ٞط  Zoneثب ٞZoneبی زیٍط یه فبیطٚاَ(ٔؼبظی) ػساٌب٘ ٝایؼبز ٔیٕ٘بیس؛

ثَٛٝضیو ٝلٛا٘یٗ ٘ٛقشٝقس ٜثیٗ ٞط زُٙٔ ٚم ٝوبٔالً ٔؿشمُ اظ لٛا٘یٗ ٕٞبٖ ُٔٙم ٝثب ٔٙبَك
زیٍط ذٛاٞس ثٛز.

سٕبْ فبیطٚاَٞب زاضای ؾ Zone ٝدیففطو ثٝنٛضر ظیط ٔیثبقٙس .اِجش ٝثٙس ٜدیكٟٙبز ٔیوٓٙ

ث ٝزِیُ إٞیز ؾطٚضٞب ،حسالُ یه  Zoneزیٍط ثب٘بْ ٘ Server Farmیع ث ٝآٖٞب افعٚز ٜقٛز.

.1

هٌطقِ قابلاطویٌاى )(Trusted Zone

ٔٛٓٙض اظ ُٔٙم ٝلبثُإَیٙبُٖٙٔ ،مٝای اؾز ؤ ٝسیطیز آٖ ثط ٖٟس ٜقٕب ثٛزٚ ٜ

ؾیبؾزٞبی أٙیشی ؾبظٔبٖ قٕب زض آ٘ؼب اٖٕبَ ٔیقٛزٕٛٗٔ .الً قجى ٝزاذّی ؾبظٔبٖ
ثٖٛٙٝاٖ ُٔٙم ٝلبثُإَیٙبٖ ٔٗطفی ٔیقٛز.

لٛا٘یٗ دیففطو فبیطٚاَ ،سٕبْ اسهبالسی ؤ ٝجسأ آُٖٙٔ ،م ٝلبثُإَیٙبٖ ثبقس ضا ثٞ ٝط

ُٔٙم ٝزیٍطی ٔؼبظ ٔیزا٘ٙس .أب ثطذٛضز فبیطٚاَ ثب اسهبالسی ؤ ٝجسأ آٖٞب ٔٙبَك زیٍط
ثٛز ٚ ٜثٔ ٝمهس ُٔٙم ٝلبثُإَیٙبٖ اضؾبَقس ،ٜؾرزٌیطا٘ ٝاؾز.

زض ثًٗی اظ فبیطٚاَٞب ،ثطای ایٗ ُ٘ٙٔ ٔٛم ٝاظ ٘بْ ٘ LANیع اؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس.

)Small Office/Home Office (SOHO

1
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.2

هٌطقِ غیرقابلاطویٌاى )(Untrusted Zone

ُٔٙمٝای و ٝزاضای ٔسیطیز ٔؿشمُ ثٛز ٚ ٜاظ ؾیبؾزٞبی أٙیشی ؾبظٔبٖ قٕب دیطٚی

ٕ٘یوٙس ضا ُٔٙم ٝغیطلبثُإَیٙبٖ ٔیٌٛیٙس .اسهبالر ایٙشط٘ز ٕٛٞاض ٜثٖٛٙٝاٖ ُٔٙمٝ
غیطلبثُ إَیٙبٖ ٔٗطفی ٔیق٘ٛس .اِجش ٝزض اضسجبٌ ثیٗ ؾبظٔب٘ی ٘یع ،ثٟشط اؾز ِیٙه
ؾبظٔبٖ ٕٞىبض ضا زض ُٔٙم ٝغیطلبثُ إَیٙبٖ لطاض زٞیس.

ثطای ثطلطاضی اسهبالسی ؤ ٝجسأ آٖٞب ُٔٙم ٝغیطلبثُإَیٙبٖ اؾز ،فبیطٚاَ لٛا٘یٗ

دیففطو ؾرزٌیطا٘ٝای زاضز.

 .3هٌطقِ کوتر حفاظتضذُ

)(Demilitarized Zone

ُٔٙم ٝوٕشط حفبْزقس ٜیب ُٙٔ ،DMZمٝای اؾز ؤ ٝسیطیز آٖ ثط ٖٟس ٜقٕب ثٛزٚ ٜ

ثبیس اظ ؾیبؾزٞبی أٙیشی قٕب دیطٚی وٙس؛ أب ثٙب ث ٝزالیّی ٔؼجٛضیس و ٝؾیبؾزٞبی

ذیّی ضاحز یب ذیّی ؾرزٌیطا٘ ٝث ٝآٖ اٖٕبَ ٘ىٙیس.

ٕٔٗٛالً ؾطٚضٞبیی و ٝثبیس اظ َطیك ایٙشط٘ز یب قجىٞٝبی ٖٕٔٛی زیٍط ثٔ ٝكشطیبٖ
ؾطٚیؽ زٙٞس ،زض ایٗ ُٔٙم ٝلطاض ٔیٌیط٘س.

لٛا٘یٗ دیففطو فبیطٚاَ ثطای ایٗ ُٔٙم ٝ٘ ،ٝذیّی ضاحز  ٝ٘ ٚذیّی ؾرزٌیطا٘ ٝاؾز.

.4

هٌطقِ سرٍرّا )(Server Zone

ایٗ ُٔٙم ٝثٝنٛضر دیففطو زض فبیطٚاَٞب ٔٛػٛز ٘یؿزِ ،صا  Ruleدیف فطيی ٓٞ

٘ساضز .أب ث ٝزِیُ إٞیز ؾطٚضٞب ،دیكٟٙبز ٔیو ٓٙحشٕبً یه ُٔٙمٔ ٝرهٛل ؾطٚضٞب

ایؼبز ٕ٘بییس.

اِجش ٝثًٗی اظ وبضقٙبؾبٖ قجى ،ٝثطای ؾطٚضٞب یه  VLANػساٌب٘ ٝزض ٘ٓط ٌطفشٚ ٝ

ؾٗی ٔیوٙٙس ثب  ACLأٙیز آٖ ضا فطا ٓٞوٙٙس؛ اِجش ٝایٗ وبض زضؾشی اؾز ،أب زض
نٛضر زاقشٗ یه فبیطٚاَ لسضسٕٙس و ٝسٛا٘بیی ايبف ٝوطزٖ یه  Zoneزیٍط ضا زاضز،

ٔیسٛاٖ  VLANؾطٚضٞب ضا ثٖٛٙٝاٖ یه ُٔٙم ٝفبیطٚاَ سٗطیف وطز .زض ایٗ نٛضر

أٙیز ؾطٚضٞب ثٔ ٝیعاٖ لبثُسٛػٟی افعایف دیسا ٔیوٙس .يٕٗ ایٙىٔ ٝسیطیز لٛا٘یٗ
فبیطٚاَ ذیّی ضاحزسط  ٚاُ٘ٗبفدصیطسط اظ ٔسیطیز  ACLضٚسطٞب اؾز.

سهٛیط ظیط ٕ٘بیفزٙٞس ٜایؼبز ٔٙبَك ٔرشّف سٛؾٍ فبیطٚاَ اؾز .اِجش ٝقٕب ٔیسٛا٘یس

ثٝزِرٛاٙٔ ٜبَك زیٍطی ضا ثط اؾبؼ ؾُٙٔ ٝم ٝدیففطو ،ایؼبز ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜبٌْصاضی ٕ٘بییس؛ ِصا ٔٗ
یه ُٔٙم ٝثط اؾبؼ  Trusted Zoneایؼبز وطز٘ ٚ ٜبٔف ضا ٌ Server Zoneصاقشٓ.

ُٔٙمٝثٙسی ثٞ ٝط ز ٚنٛضر فیعیىی ُٙٔ ٚمی زض سهٛیط ظیط ٕ٘بیف زازٜقس ٜاؾز:

امنیت اطالعات
ایٗ سهٛیط ٘كبٖزٙٞس٘ ٜح ٜٛاسهبَ فیسیکی فبیطٚاَ ثٞZone ٝب ٔیثبقس؛ ٞط ُٔٙم (Zone) ٝثٝ

یه ایٙشطفیؽ فبیطٚاَ ٔشهُ ٌطزیس ٜاؾز.

أب اظِحبِ هٌطقی ،ثیٗ ٞط  Zoneایؼبزقس ٜثب ؾبیط ٔٙبَك ،یه فبیطٚاَ لطاض ٔیٌیطز وٝ

اظ٘ٓط ٚيٗیز ایؼبز  Ruleاظ ؾبیط فبیطٚاَٞبی ٔؿشمُ اؾز.
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بْتریي ضیَُ پیکربٌذی فایرٍال

دیىطثٙسی فبیطٚاَ ثبیس ثط اؾبؼ اِعأبر  ٚؾیبؾزٞبی أٙیشی ؾبظٔبٖ ا٘ؼبْ قٛز .قٙبذز

ؾطٚیؽٞبی ٔٛضز٘یبظ  ٚقجىٞٝبیی و ٝثبیس زض زؾشطؼ ثبقٙسٔ ،یسٛا٘س زض دیىطثٙسی وبضآٔس
فبیطٚاَ ٘مف ٕٟٔی زاقش ٝثبقس.

سٛػ ٝزاقش ٝثبقیس و ٝنطف ٚػٛز سؼٟیعار ٘ ٚطْافعاضٞبی أٙیشی ،ثبٖض افعایف أٙیز

اَالٖبر ٕ٘یقٛز .حشی زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ٖسْ دیىطثٙسی نحیح ،ثبٖض ثطٚظ ایطازار ظیبزی
زض قجى٘ ٝیع قس ٜاؾز.

ثٞٝطحبَ زض ظٔبٖ دیىطثٙسی سؼٟیعار فبیطٚاَ ،ثٟشط اؾز ٔٛاضز ظیط ضا ضٖبیز ٕ٘بییس:


سٕبْ سطافیه ذطٚػی اظ ُٔٙم ٝلبثُاٖشٕبزٔ ،ؼبظ اؾز .ایٗ اػبظ ٜثبٖض ٔیقٛز وٝ

وبضثطاٖ ؾبظٔبٖ ث ٝؾطٚیؽٞبی ٔٛضز٘یبظ ،زؾشطؾی زاقش ٝثبقٙس.

اِجش ٝزضنٛضسیو ٝؾیبؾزٞبی أٙیشی ؾبظٔبٖ ایؼبة وٙسٔ ،یسٛاٖ سطافیه ذطٚػی ضا
فیّشط ٚ ٚالٍٗ٘ٝبضی ٕ٘ٛز.



ٞیچٌب٘ ٜجبیس زؾشٍب ٜفبیطٚاَ ثطای ٔمبنس دیىطثٙسی ٔ ٚسیطیشی ،اظ َطیك قجىٕٖٔٛ ٝی
ثٝنٛضر ٔؿشمیٓ ،زض زؾشطؼ ثبقس.

ثطای زؾشطؾی ٔسیطیشی ث ٝسؼٟیعار ،ثٟشط اؾز اظ ٔىب٘یؿٓٞبی سأییس ٛٞیز أٗ وٝ

سطػیحبً اظ ضٔعٍ٘بضی اؾشفبزٕٛ٘ ٜز ٜثبقٙس ،ثٟط ٜثطز.


زیشبی ٔطث ٌٛث ٝدؿز اِىشط٘ٚیه ) 1(SMTPثبیس اػبظٚ ٜضٚز ث ٝقجى ٝضا زاقش ٝثبقس.

اِجش ٝثٟشط اؾز لجُ اظ سحٛیُ ث ٝؾطٚض یب والیٙزٞب ،ثطای ا٘ؼبْ ّٖٕیبر فیّشطی ًٙاظ یه

زضٚاظٖ SMTP ٜجٛض ٕ٘بیس.



سٕبْ دیبْٞبی دطٚسىُ  ، ICMPثطای قجىٞٝبی ٖٕٔٛی ثبیس ٕٔ ٔٛٙقٛزٞ .ىطٞب اظ
2

ؾطٚیؽٞبی  ،ICMPػٟز قٙبؾبیی قجى ٝاؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیٙسٕٞ .چٙیٗ أىبٖ اؾشفبز ٜاظ
 ICMPثطای حٕالر ٔ ٕٙذسٔبر ٘یع ٚػٛز زاضز.

)Simple Mail Transport Protocol (SMTP
)Internet Control Message Protocol (ICMP

1
2

امنیت اطالعات


زؾشطؾی  Telnetاظ َطیك قجىٕٖٔٛ ٝی ث ٝسٕبْ ؾطٚیؽزٙٞسٜٞبی زاذّی ثبیس ٕٔٔٛٙ
ثبقس .حسالُ ایٙى ،ٝزؾشطؾی  Telnetث ٝؾطٚض  DNSثبیس ٔؿسٚز ثبقس.

اٌط وبضثطاٖ ؾبظٔبٖ ٘یبظ زاض٘س اظ َطیك قجىٕٖٔٛ ٝی ث ٝؾطٚیؽٞب زؾشطؾی زاقشٝ

ثبقٙس ،ثبیس ایٗ وبض ضا اظ َطیك  VPNیب زیٍط ؾطٚیؽٞبی أٗ ا٘ؼبْ زٙٞس.


ظٔب٘ی و ٝیه ؾطٚیؽزٙٞسٚ ٜة ضا ثطای اضائ ٝذسٔبر ث ٝوبضثطاٖ ذبضع اظ قجىٝ

(وبضثطاٖ قجىٕٖٔٛ ٝی یب ایٙشط٘ز) اضائٔ ٝیٕ٘بییس ،زؾشطؾی وبضثطاٖ زاذّی ث ٝآٖ

ؾطٚیؽزٙٞس ٜثبیس اظ َطیك دطٚوؿی یب ٕٔٗبضی  DMZثبقس.


سٕبْ زیشبیی و ٝلبثُسأییس ٘یؿشٙس ،ثبیس ٕٔ ٔٛٙق٘ٛس .یىی اظ ضاٜٞبی حّٕ ٝایٗ اؾز وٝ

ٞىط یه آزضؼ زاذّی ضا ثٖٛٙٝاٖ آزضؼ ٔجسأ زض ؾطآیٙس ثؿش ٝلطاض ٔیزٞس .ثطای
ػٌّٛیطی اظ ایٗ ٔكىُ ،ثبیس سٕبْ سطافیه ذبضػی و ٝآزضؼ ٔجسأ آٖٞب ،ػعء آزضؼٞبی

زاذّی اؾز ٕٔٛٙٔ ،ق٘ٛس.

1



ثؿشٞٝبی سطافیه زاذُ ث ٝذبضع ؾبظٔبٖ و ٝآزضؼ ٔ IPجسأ آٖٞب ػعء آزضؼٞبی زاذّی



3

٘یؿز ،ثبیس ٕٔ ٔٛٙقٛز.

2

فیّشط ثؿشٞٝبیی و ٝآزضؼ ٔجسأ یب ٔمهس آٖٞب ػعء آزضؼٞبی ٔٛػٛز زض

RFC 3330

اؾز.

RFC 2827
RFC 2827
3
اؾشب٘ساضز  RFC 3330قبُٔ ض٘غ آزضؼٞبیی اؾز و ٝسٛؾٍ  IANAثٛٔ ٝاضز ذبل اذشهبل زاز ٜقس ٜاؾز.

1
2
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مبحث سوم
IDS/IPS
ظٔب٘ی و ٝیه ٟٔبػٓ ؾٗی زض ٌطفشٗ زؾشطؾی غیطٔؼبظ یب ایؼبز اذشالَ زضض٘ٚس ّٖٕیبر یه

ؾیؿشٓ اَالٖبر ضا زاضز ،یه ٘فٛش 1ضخ ٔیزٞس .سمطیجبً ٕٞیك٘ ٝفٛش ثٝلهس آؾیت ضؾب٘سٖ ا٘ؼبْ

ٔیقٛز .حشی اٌط ٘فٛش ثٝنٛضر ذٛز ا٘شكبض ،سٛؾٍ ٚیطٚؼ یب حٕالر سٛظیٕقس ٕٙٔ ٜذسٔز،
ا٘ؼبْ قٛز ،ثبظٞ ٓٞسف قرم ٟٔبػٓ ،آؾیت ضؾب٘سٖ ث ٝؾبظٔبٖ ثٛز ٜاؾز.

اِجشٞ ٝط ٘ ٔٛزؾشطؾی غیطٔؼبظ ،زضٟ٘بیز ٔٙؼط ث ٝآؾیتضؾب٘ی ث ٝؾبظٔبٖ ذٛاٞس قس؛ ِٚی

ٟٔبػٕیٗ ٕٔٗٛالً ضغجشی ث ٝقٙبذش ٝقسٖ ٘ساض٘س  ٚفمٍ ث ٝفىط وؿت ٔٙبفٕ ذٛز ٞؿشٙس .أب زض
َطف ٔمبثُ ٔعاحٕیٗ غبِجبً ث ٝز٘جبَ قٟطر ٞؿشٙس؛ ِصا اظ ذطاثىبضی ٘یع زض ایٗ ضا ٜثٟطٔ ٜیثط٘س.
زض ؾبیز  ،Intrusion.comفطٔ َٛػبِجی ثطای أٙیز ٌفشٝقس ٜاؾز:
Security = Visibility + Control

وٙشطَ  +دسیساضی = أٙیز

ثطای ٔمبثّ ٝثب ٘فٛش ٘ ٚفٛشٌط ،ز ٚسىِٛٛٙغی ؾیؿشٓ سكریم ٘فٛش (

Intrusion Detection

 ٚ ) Systemؾیؿشٓ دیكٍیطی اظ ٘فٛش ) (Intrusion Prevention Systemضا ٔیسٛاٖ ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض

زاز؛ زض ضاؾشبی فطٔ َٛفٛق IDS ،ضا ثطای  IPS ٚ Visibilityضا ثطای .Control

ؾیؿشٓ سكریم ٘فٛش )ٖ ،(IDSجبضر اؾز اظ ضٚـٞب  ٚؾیؿشٓٞبیی و٘ ٝفٛش ضا قٙبؾبیی

ٔیوٙٙسٚ .اوٙف ٘فٛش ،قبُٔ السأبر ؾبظٔبٖ اؾز و ٝدؽ اظ سكریم ٘فٛش ا٘ؼبْ ٔیدصیطز .ایٗ
السأبر ػٟز اظ ثیٗ ثطزٖ یب ٔحسٚز وطزٖ ٘فٛش  ٚثبظٌكز ّٖٕیبر ثٚ ٝيٗیز ٖبزی اؾز .أب

دؽاظآٖ السأبر انّی ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ وبُٔ ٘فٛش  ٚقٙبؾبیی ٔٙجٕ ٘فٛش اؾز .اٌط ٔٙجٕ ٘فٛش
قٙبؾبیی ٘كٛز أىبٖ ٌعیس ٜقسٖ ٔؼسز اظ ٕٞبٖ ؾٛضاخٚ ،ػٛز ذٛاٞس زاقز.

ؾیؿشٓ دیكٍیطی اظ ٘فٛش ) ،(IPSقبُٔ فٗبِیزٞبیی اؾز و ٝػٟز ػٌّٛیطی اظ ٘فٛش ا٘ؼبْ

ٔیقٛز .اؾشفبز ٜاظ سؼٟیعار  ٚسىِٛٛٙغیٞبیی ٔظُ فبیطٚاَ  ،IPS ٚسٟٙب یىی اظ السأبر ٔؤطط زض
دیكٍیطی اظ ٘فٛش اؾز  .ثطای زاقشٗ یه فطآیٙس دیكٍیطی اظ ٘فٛش ٔٙبؾت ،ثبیس ثٖٛ ٝأُ زیٍطی

اظػّٕ :ٝؾیبؾزٌصاضی ٔٙبؾت زض أٙیز اَالٖبر  ٚاػطای نحیح آٖ ،ضاٜا٘ساظی  ٚآظٔبیف
السأبر ٔشمبثُ أٙیز اَالٖبر  ٚآٔٛظـ وبضوٙبٖ٘ ،یع سٛػ ٝوبفی زاقز.

Intrusion

1

امنیت اطالعات
ؾیؿشٓٞبی  IDSسؼبضی اٚاذط زٚ 1990 ٝٞاضز ثبظاض قس٘س .ؾیؿشٓ ٕٞ IDSب٘ٙس یه ظً٘ ذُط

وبضوطز ٚ ٜزض نٛضر ثطٚظ یه ٘مى ،ظً٘ ضا فٗبَ ٔیؾبظز سب ٔسیط قجى ٝاظ ٘مى ضٚیزازٜ

ُّٕٔ قٛزٞ .كساض ٔ IDSیسٛا٘س ٕٞب٘ٙس آ٘چ ٝزض فیّٓٞبی ؾیٕٙبیی ؾبیجطی ٘كبٖ ٔیزٙٞس ذیّی
دطؾطٚنسا ثٛز ٚ ٜيٕٗ ث ٝنسا زضآٚضزٖ آغیط ،چطا٘ٞبی لطٔعی ضا ضٚقٗ  ٚذبٔٛـ وٙس! ٚ

اِجشٔ ٝیسٛا٘س ذیّی ؾبوز  ٚثیؾطٚنسا ثٛزٞ ٚ ٜكساض ٔطث َٝٛضا اظ َطیك دؿز اِىشط٘ٚیه،

 ٚ SMSدیؼط ،ث ٝاَالٔ ٔسیط أٙیز اَالٖبر ثطؾب٘سٞ ٔٛ٘ .كساض  ٚاسفبلی وٙٔ ٝؼط ث ٝسِٛیس ٞكساض
ٔیٌطزز ،سٛؾٍ ٔسیط أٙیز لبثُ دیىطثٙسی ثط ضٚی سؼٟیعار  IDSاؾز.

دیكطفز سىِٛٛٙغیٞب ،ثبٖض زض  ٓٞآٔیرشٗ آٖٞب ثب یىسیٍط ٔیقٛز .ثطای ٘ IPS ٚ IDSیع

ٕٞیٗ اسفبق ضٚیزاز ٜاؾز .اوظط ٔحهٛالر أٙیشی ٔٛػٛز زض ثبظاض IPS ٚ IDS ،ضا زض وٙبض ٓٞ

اضائٔ ٝیٕ٘بیٙس .أب ٚالٗیز آٖ اؾز و IPS ٝفمٍ ٔیسٛا٘س اظ ٘فٛشٞبیی و ٝلجالً قٙبذشٝقسٚ ٜ

 Signatureآٖٞب زض زیشبثیؽ ٔٛػٛز اؾز ،ػٌّٛیطی ث ُٕٖ ٝآٚضز .حبَآ٘ىْٚ ٝیف ٝانّی

IPS
IDS

سكریم ٘فٛشٞبیی اؾز و ٝسبو ٖٛٙقٙبذش٘ٝكسٜا٘س .اِجشٔ ٝىب٘یؿٓٞبیی ٚػٛز زاضز و IDS ٝزض
نٛضر سكریم ٘فٛش ،ث ٝفبیطٚاَ یب  IPSزؾشٛض ػٌّٛیطی اظ آٖ ضا ثسٞس؛ ِٚی ثٞ ٝط نٛضر

ٔأٔٛضیز انّی  ،IDSسكریم ٘فٛشٞبی ػسیس ٘ ٚبقٙبذش ٝاؾز  ٝ٘ ٚػٌّٛیطی اظ آٖٞب .اظ َطف

زیٍطٕٞ ،بَٖٛض وٌ ٝفشیٓ سكریم ٘فٛش ثط اؾبؼ سٓٙیٕبسی ؤ ٝسیط قجى ٝثط ضٚی  IDSا٘ؼبْ

زاز ،ٜنٛضر ٔیٌیطز ٕٔ ٚىٗ اؾز سكریم ٘فٛشی و ٝنٛضر ٌطفش ٝزضؾز ٘جبقس؛ ِصا ثٟشط

اؾز ٘شبیغ  IDSسٛؾٍ وبضقٙبؼ أٙیز ثطضؾیقس ٚ ٜؾذؽ ثطای ػٌّٛیطی اظ آٖ الساْ ٕ٘بیٙس.

٘ح ٜٛلطاضٌیطی سؼٟیعار  IPS ٚ IDSزض قجىٔ ٝشفبٚر اؾز IPS .ثبیس ػّٛی سطافیه ٔطث ٌٛثٝ

٘فٛش ضا ٔؿسٚز ٕ٘بیسِ ،صا زض ٔؿیط سطافیه 1لطاض ٔیٌیطز .ثٖٝجبضرزیٍطٕٞ ،ب٘ٙس فبیطٚاَ ،سطافیه

ثبیس اظ زضٖ IPS ٖٚجٛض وٙس سب ثشٛا٘س ْٚیف ٝذٛز ضا ثٝزضؾشی ا٘ؼبْ زٞس .أب ٞ IDSیچ سأطیطی

ضٚی ػطیبٖ سطافیه ٕ٘یٌصاضز ،دؽ الظْ ٘یؿز سطافیه اظ زض ٖٚآٖ ٖجٛض وٙس IDS .زاضای

حؿٍطٞبیی اؾز و ٝزض ٔحُٞبی ٔٛضز٘ٓط لطاضٌطفش ٚ ٝیه وذی اظ سطافیه ٖجٛضی ضا ػٟز

سؼعیٚٝسحّیُ ثطای  IDSاضؾبَ ٔیٕ٘بیٙس.

ثؿیبضی اظ لبثّیزٞب  ٚفٙبٚضیٞبی ٔ ،IPS ٚ IDSكبث ٝیىسیٍط ٞؿشٙس .اظ َطفی اوظط ثط٘سٞبی

أٙیشی ٞط ز ٚسىِٛٛٙغی ضا ثب ٓٞازغبْ ٕ٘ٛز ٚ ٜزض لبِت یه ٔحه َٛاضائٔ ٝیٕ٘بیٙس .زض ضإٙٞبی

٘ 2NIST SP800-94یع ثطای ثطضؾی لبثّیزٞبی ٔكبث ،IPS ٚ IDS ٝاظ ٖجبضر  ،IDPSاؾشفبز ٜقسٜ
اؾز .ث ٝزِیُ ایٙى ٝثطذی ُٔبِت ایٗ ٔجحض اظ ضإٙٞبی ٘ NISTمُقسِ ،ٜصا ٔب  ٓٞاظ ٖجبضر

IDPS

(اِجش ٝثطای لبثّیزٞبی ٔكشطن) اؾشفبزٔ ٜیوٙیٓ.

In-line
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-94/SP800-94.pdf

1
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ٍظایف کلیذی تکٌَلَشی IDPS

ضٚـٞبی ٔٛضزاؾشفبز ٜسٛؾٍ ٞIDPSب ثطای سكریم  ٚقٙبؾبیی حٛازصٔ ،شفبٚر اؾزِٚ .ی

 ٕٝٞآٖٞب ،ثطای ٘ٓبضر  ٚسؼعیٚٝسحّیُ ضٚیسازٞب زض ػٟز قٙبؾبیی فٗبِیزٞبی ٘بُّٔٛة،
ثَٛٝضْٕٔٗٚ َٛبیف ظیط ضا ا٘ؼبْ ٔیزٙٞس:


طجز اَالٖبر ٔطث ٌٛثٚ ٝلبیٗی و ٝاسفبق افشبز ٜاؾز .ایٗ اَالٖبر ٕٔٗٛالً ثٝنٛضر

ٔحّی شذیطٜقس ٚ ٜیه ٘ؿر ٝاظ آٖ ٘یع ٕٔىٗ اؾز ثطای ؾیؿشٓٞبی ػساٌب٘ ٝزیٍطی
ٔظُ ؾطٚضٞبی ٔطوعی طجز ضٚیساز ٚ 1SIEM ،ؾیؿشٓٞبی ٔسیطیشی اضؾبَ ٌطزز.



اَالٔضؾب٘ی 2ضٚیسازٞبی ٔ ٟٓثٔ ٝسیط أٙیز اَالٖبر .ایٗ اَالٔضؾب٘ی ٔیسٛا٘س اظ
3

ضٚـٞبی ٔرشّفی ٔظُ دؿز اِىشط٘ٚیه ،دطٚسىُ  ، SNMPدیبْٞبی  ،Syslogضاثٍ وبضثطی

 ٚ IPDSاؾىطیذز ،نٛضر دصیطز.

اَالٔضؾب٘ی ٕٔٗٛالً قبُٔ اَالٖبر اِٚی ٝزض ٔٛضز یه ضٚیساز اؾزٔ ٚ ،سیط أٙیز ثطای
زضیبفز اَالٖبر ثیكشط ثبیس ث ٝسؼٟیعار ٔ IDPSطاػٕٗ٘ ٝبیس.



ایؼبز ٌعاضـٞبٌ .عاضـٞب قبُٔ ذالنٝای اظ سٕبْ ضٚیسازٞب ،ثٕٞ ٝطا ٜػعئیبسی اظ
ضٚیسازٞبی ذبل  ٚلبثُسٛػ ،ٝاؾز.

ثًٗی اظ ٞIDPSب لبزض٘س زض نٛضر سكریم یه سٟسیس ػسیسٔ ،كرهبر أٙیشی ٔطث َٝٛضا

سغییط زٙٞس .ثٖٛٙٝأٖظبَٕٔ IDPS ،ىٗ اؾز اَالٖبر زلیمی اظ یه  Sessionو ٝزض آٖ یه فٗبِیز

ٔرطة قٙبؾبییقس ،ٜػٕٕآٚضی ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ دؽاظآ٘ى ٝیه سٟسیس ذبل قٙبؾبیی قس،

IDPS

ثبیس ثشٛا٘س سٓٙیٕبر ٔطث ٌٛثٞ ٝكساضٞب یب اِٛٚیشی و ٝثبیس ث ٝآٖٞب اذشهبل زاز ٜقٛز ،ضا سغییط

زٞس.

أب ٕٞبَٖٛض وٌ ٝفش ٝقس ،ثطذالف  ،IDSسىِٛٛٙغی  IPSدؽ اظ قٙبؾبیی یه سٟسیس ،ؾٗی

ٔیوٙس اظ آٖ ػٌّٛیطی ٕ٘بیس IPS .اظ ضٚـٞبی ٔرشّفی ػٟز دبؾد ث ٝسٟسیسار اؾشفبزٔ ٜیوٙس وٝ
ٔیسٛاٖ آٖٞب ضا زض ٌطٜٞٚبی ظیط سمؿیٓثٙسی ٕ٘ٛز:


ذٛز  IPSالساْ ثٔ ٝشٛلف وطزٖ حّٕٔ ٝیٕ٘بیس .ثٖٛٙٝأٖظبَ:
.i

4

دبیبٖ زازٖ ث ٝاسهبَ قجى ٝیب  Sessionوبضثط ،و ٝثطای حّٕٛٔ ٝضزاؾشفبزٜ
لطاضٌطفش ٝاؾز.

1

)Security Information and Event Management (SIEM
Notification
3
)Simple Network Management Protocol (SNMP
4
Terminate
2
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.ii

ٔؿسٚز وطزٖ 1زؾشطؾی ثٞ ٝسف یب اٞساف ،ثط اؾبؼ ٚیػٌیٞبی ٟٔبػٓ؛ ٔب٘ٙس

.iii

ٔؿسٚز وطزٖ سٕبْ زؾشطؾیٞب ثٔ ٝیعثبٖ ،ؾطٚیؽ ،ثط٘بٔ ٚ ٝزیٍط ٔٙبثٗی وٝ

اوب٘ز  ٚآزضؼ  IPوبضثط ٔشرّفٔ( .ؿسٚز وطزٖ زؾشطؾی ٟٔبػٓ)

ٔٛضز ٞسف لطاضٌطفش ٝقس ٜاؾزٔ( .ؿسٚز وطزٖ سٕبْ زؾشطؾیٞب)

سغییط ٔحیٍ أٙیشی ،سٛؾٍ IPS؛ ث ٝایٗ ٔٗٙی و ٝثطای ٔرشُ وطزٖ یه حّٕ،ٝ

IPS

ٔیسٛا٘س وٙشطَٞبی أٙیشی زیٍط ضا سغییط زٞس .ثٖٛٙٝأٖظبَٔ IPS ،یسٛا٘س ثطای ٔؿسٚز
وطزٖ زؾشطؾی ٟٔبػٓ ثٞ ٝسف ،الساْ ث ٝدیىطثٙسی ٔؼسز سؼٟیعار قجى( ٝؾٛئیچ،

فبیطٚاَ  ٚضٚسط) ٕ٘بیس .حشی ثًٗی اظ ٞIPSب ٔیسٛا٘ٙس زض نٛضر سكریم آؾیتدصیط

ثٛزٖ یه ؾیؿشٓٚ ،نّٞٝبی 2أٙیشی ٔطث َٝٛضا ث ٝآٖ اٖٕبَ ٕ٘بیٙس.


سغییط ٔحشٛای حٕالر ،سٛؾٍ  .IPSثطذی اظ ٞIPSب لبزض ث ٝحصف  ٚیب ػبیٍعیٙی

ثرفٞبی ٔرطة یه حّٕٔ ٝیثبقٙس .ثٖٛٙٝأٖظبَٔ IPS ،یسٛا٘س فبیُ آِٛز ٜدیٛؾز

قس ٜث ٝیه  Emailضا حصف ٕ٘بیس .ثٖٛٙٝاٖ ٔظبِی دیچیسٜسطٔ IPS ،یسٛا٘س ثٖٛٙٝاٖ یه

دطٚوؿی ُٖٕ وطز ٚ ٜؾطآیٙس ثؿشٞٝب ضا سغییط زٞس .زض ایٗ نٛضر ثبٖض ایؼبز اذشالَ

زض ثًٗی اظ حٕالر ٔیٌطزز.

یىی زیٍط اظ ٚیػٌیٞبی ٔكشطن  ،IPS ٚ IDSأىبٖ ثطٚظ اقشجب ٜزض سكریم حٕالر اؾز.

ٍٙٞبٔیو IDPS ٝیه فٗبِیز زضؾز ضا ،اقشجبٞبً ثٖٛٙٝاٖ فٗبِیز ٔرطة قٙبؾبیی وٙسٔ ،یٌٛییٓ

ٔظجز وبشة 3ضخزازٍٙٞ ٚ ٜبٔیو٘ IDPS ٝشٛا٘س یه فٗبِیز ٔرطة ضا ثٝزضؾشی قٙبؾبیی وٙس،
ٔیٌٛییٓ ٔٙفی وبشة 4ضخزاز ٜاؾز .ثٞٝطحبَ ثطٚظ ٔظجز وبشة ٙٔ ٚفی وبشة اػشٙبة٘بدصیط اؾز؛

ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثطذی اظ ؾبظٔبٖٞب ثطای ػٌّٛیطی اظ ثطٚظ اذشالَ IDPS ،ضا َٛضی دیىطثٙسی

ٔیوٙٙس و ٝزض ثطاثط ٚلبیٕ ٔرطة ٚاوٙف ٘كبٖ زازِٚ ،ٜی زض ثطاثط ٚلبیٗی و ٝاحشٕبَ سرطیت

وٕشطی زاض٘س ،ث ٝایؼبز ٌعاضـ  ٚطجز ٚلبیٕ ثؿٙسٕ٘ ٜبیس .دؽاظآٖ ٔسیط أٙیزٌ ،عاضـٞب ضا
ُٔبِٗ ٝوطز ٚ ٜزضثبض٘ ٜح ٜٛثطذٛضز ،سهٕیٌٓیطی ٔیوٙس.

ٔمبثّ ٝثب ضٚـٞبی ٌطیع ،5اظ زیٍط ٔٛاضزی اؾز و ٝاغّت ٞIDPSب ث ٝآٖ ٔیدطزاظ٘سٛٓٙٔ .ض اظ

ضٚـٞبی ٌطیع ،سغییطار ْبٞطی اؾز ؤٟ ٝبػٓ زض فطٔز  ٚظٔبٖثٙسی فٗبِیز ٔرطة ا٘ؼبْ

ٔیزٞس سب سٛؾٍ  IDPSلبثُقٙبؾبیی ٘جبقسِٚ ،ی ثٕٞ ٝبٖ ٔیعاٖ اططار ٔرطة زاقش ٝثبقس.

1

Block
Patch
3
False Positive
4
False Negative
5
Evasion techniques
2
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رٍشّای تطخیص

ضٚـٞبی سكریم ٔٛضزاؾشفبزٞIDPS ٜب ضا ٔیسٛاٖ زض ؾٌ ٝط ٜٚانّی سمؿیٓثٙسی ٕ٘ٛز.

اِجش ٝثطای فطآٞآٚضی سكریم ثٟشط ٌ ٚؿشطزٜسطٞIDPS ،ب ٕٔٗٛالً چٙس ضٚـ ضا ثٝنٛضر
ٕٞعٔبٖ ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیزٙٞس.

.1

تطخیص هبتٌی اهضا )(Signature-Based Detection

أًب ،یه اٍِٛی ٔطث ٌٛث ٝیه سٟسیس قٙبذش ٝقس ٜاؾز .زض ایٗ ضٚـ ثطای قٙبؾبیی

حٛازص ،أًبی ثٝزؾزآٔس ٜاظ ضٚیسازٞب ثب أًبی سٟسیسار قٙبذشٝقسٔ ٜمبیؿٝ

ٔیٌطززٕٞٝ٘ٛ٘ .بیی اظ أًب ثٝنٛضر ظیط اؾز:
.i

سالـ قجى ٝضا ٜزٚض ثطای  Telnetثب٘بْ وبضثطی root؛ و ٝایٗ وبض ٘مى

.ii

ایٕیُ ثب ٔٛي ٔٛسهبٚیط ضایٍبٖ ثٕٞ ٝطا ٜفبیُ دیٛؾز قس ٜثب٘بْ pic.exe؛ وٝ

.iii

طجز  Logثب وس  645سٛؾٍ ؾیؿشٖٓبُٔ؛ و٘ ٝكب٘س ٜایٗ اؾز وٝ

ؾیبؾز أٙیشی یه ؾبظٔبٖ اؾز.

اظ ٚیػٌیٞبی یه قىُ قٙبذشٝقس ٜاظ ثسافعاضٞب اؾز.
غیطفٗبَ قس ٜاؾز.

Auditing

1

ٔشأؾفب٘ ٝضٚـ سكریم أًب زض ٔمبثّ ٝثب ضٚـٞبی ٌطیع ٘بسٛاٖ اؾزٔ .ظالً زض

ٕ٘ٞٝ٘ٛبی فٛق اٌط ٘بْ فبیُ دیٛؾز قس ٜثٝػبی ٘ ،pic.exeبْ  pic1.exeزاقش ٝثبقس ،ثب

أًب ُٔبثمز ٘ىطز ٚ ٜثٖٛٙٝاٖ سٟسیس قٙبذشٕ٘ ٝیقٛز! سكریم ٔجشٙی ثط أًب زض

ٔمبثُ سٟسیسار ٘بقٙبذش ٓٞ ٝو ٝانالً اططی ٘ساضز!

.2

تطخیص هبتٌی بر رفتار خالف قاػذُ )(Anomaly-Based Detection

سكریم ا٘حطافبر اظآ٘چ ٝثٖٛٙٝاٖ ضفشبض َجیٗی قٙبذشٔ ٝیقٛز ضا سكریم ٔجشٙی ثط

ضفشبض ذالف لبٖس ٜیب ٘بٙٞؼبضی ٔیٌٛیٙسٞIDPS .بی ٔجشٙی ثط ضفشبض ذالف لبٖس ،ٜزاضای
ٔكرهبر (دطٚفبیُ) ٔطث َٝٛث ٝضفشبضٞبی َجیٗی وبضثطأٖ ،یعثبٖٞب ،اسهبالر قجىٚ ٝ

ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ٔیثبقٙس .ایٗ ٔكرهبر (دطٚفبیُ) ثب ٘ٓبضر ثط ٚیػٌیٞبی
فٗبِیزٞبی ٕٔٗ َٛزض یه زٚض ٜظٔب٘ی ،ػٕٕآٚضی ٔیٌطز٘س.

ثٖٛٙٝأٖظبَٕٔ ،ىٗ اؾز دطٚفبیُ یه قجى ٝحبوی اظ آٖ ثبقس و ٝفٗبِیز ٚةؾبیز

ثَٛٝض ٔشٛؾٍ  13زضنس اظ دٟٙبی ثب٘س ایٙشط٘ز ضا زض یه ؾبٖز ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض

ٔیزٞس؛ ِصا زضنٛضسیو ٝدٟٙبی ثب٘س ٔٛضزاؾشفبز ٜسٛؾٍ ٚةؾبیز ث ٝثیفاظحس ا٘شٓبض
ثطؾس ،یه ٞكساض ثطای ٔسیط قجى ٝاضؾبَ ٔیٌطزز.

1

غیطفٗبَ وطزٖ  ،Auditingثطای ػٌّٛیطی اظ أىبٖ ضزیبثی  ٚدبن وطزٖ ضزدب سٛؾٍ ٞىط نٛضر ٔیدصیطز.

امنیت اطالعات
یه ٔعیز ثعضي سكریم ٔجشٙی ثط ضفشبض ذالف لبٖس ،ٜسٛا٘بیی قٙبؾبیی سٟسیسار

٘بقٙبذش ٝاؾز .ثٖٛٙٝأٖظبَ ،فطو وٙیس یه وبٔذیٛسط ثب ثسافعاض ػسیسی آِٛزٜقسٜ

اؾز .ایٗ ثسافعاض ٔیسٛا٘س ثب اضؾبَ ٘بٔٞٝبی حؼیٓ  ٚایؼبز سٗساز ظیبزی اسهبالر
قجى ،ٝاظ ٔٙبثٕ قجى ٚ ٝؾیؿشٓ ثیفاظحس طجزقس ٜزض ٔكرهبر (دطٚفبیُ) ؾیؿشٓ

اؾشفبز ٜوٙس .زض ایٗ نٛضر  IDPSثب ٔمبیؿ ٝضفشبض ٘بٙٞؼبض ػسیس ثب ضفشبض طجزقس ٜزض
دطٚفبیُٔ ،یسٛا٘س ٚػٛز ثسافعاض ضا سكریم زٞس.

ثطای زٚض ظزٖ سكریم ٔجشٙی ثط ضفشبض ذالف لبٖسٟٔ ،ٜبػٓ اؾشفبز ٜاظ ٔٙبثٕ قجى ٝضا

ثب یه قیت ٔالیٓ ،افعایف ٔیزٞس .ث ٝزِیُ ایٙىٔ ٝكرهبر ػٕٕآٚضیقس ٜاظ یه وبضثط

یب ٔیعثبٖ ،زض َ َٛیه زٚض ٜظٔب٘ی ذبل ٔظالً یهٞفشٝای ثٛزِ ،ٜصا ٟٔبػٓ ثب افعایف
ٔالیٓ ٞفشٍیٔ ،یسٛا٘س ثس ٖٚایٙى ٝحؿبؾیز  IDPSضا ثطاٍ٘یعز ،ث ٝفٗبِیز ٔرطة ذٛز

ازأ ٝزٞس.

اظ َطف زیٍط ،سكریم ٔجشٙی ثط ضفشبض ذالف لبٖسٕٔ ٜىٗ اؾز زچبض ٔظجز وبشة

قٛزٔ .ظالً اٌط یه فٗبِز ذبل ٔظُ ا٘شمبَ فبیُ حؼیٓ زض قجى ،ٝیهثبض زض ٔب ٜا٘ؼبْ

قٛزٕٔ ،ىٗ اؾز  IDPSآٖ ضا ثٖٛٙٝاٖ فٗبِیز ٔرطة قٙبؾبیی وطز ٚ ٜاظ آٖ ػٌّٛیطی
وٙس .سهٛض وٙیس و ٝا٘شمبَ فبیُ حؼیٓ زض ٔب ٜثّٖ ٝز ٌطفشٗ دكشیجبٖ اظ ؾطٚضٞبی

ؾبظٔبٖ ثٛز IDPS ٚ ٜآٖ ضا ٔؿسٚز وطز ٜاؾز؛ ایٗ سكریم ٔظجز وبشة ٔیسٛا٘س

ٔٙؼط ث ٝاظ زؾز زازٖ اَالٖبر ٔ ٟٓؾبظٔبٖ قٛز.

ٔكىُ زیٍط زضضٚـ سكریم ٔجشٙی ثط ضفشبض ذالف لبٖس ،ٜزقٛاضی سحّیُ ٞكساضٞبی

اٖالْقس ٜسٛؾٍ ایٗ ضٚـ ثطای سحّیٌُطاٖ اؾز .ث ٝزِیُ دیچیسٌی حٛازص  ٚسٗساز
اسفبلبسی ؤٕ ٝىٗ اؾز ثبٖض سِٛیس ٞكساض قٛز ،سحّیٌُطاٖ ثٝؾرشی ٔیسٛا٘ٙس ٔكرم

وٙٙس وٞ ٝكساض سِٛیسقس ٜزضؾز ثٛز ٜیب ٔظجز وبشة ضخزاز ٜاؾز.

ثطای ضفٕ ٔكىالسی ٔظُ سكریم اقشجب ،ٜوبضقٙبؼ أٙیز ثبیس دیىطثٙسی  IDPSضا ثب

قٙبؾبیی زضؾز فطآیٙسٞبی قجى ٚ ٝثب زلز وبُٔ ا٘ؼبْ زٞس.

.3

تحلیل ٍضؼیت پرٍتکل )(Stateful Protocol Analysis

فطآیٙس ٔمبیؿٔ ٝكرهبر اظ دیف سٗییٗقس ٜفٗبِیزٞبی یه دطٚسىُ ثب ٞط ٚيٗیز

ٔكبٞسٜقس ٜاظ آٖ دطٚسىُ ،زض ػٟز قٙبؾبیی ا٘حطافبر ضا سحّیُ ٚيٗیز دطٚسىُ

ٔیٌٛیٙس .اؾشفبز ٜاظ وّٕ Stateful ٝزض ٖجبضر  ،Stateful Protocol Analysisث ٝایٗ ٔٗٙی
اؾز و IDPS ٝلبزض ث ٝزضن  ٚضزیبثی ٚيٗیز ) (Stateدطٚسىُٞبی الی ٝقجى ،ٝالیٝ
ا٘شمبَ  ٚالی ٝثط٘بٔ ٝوبضثطزی اؾز.
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زض سكریم ٔجشٙی ثط ضفشبض ذالف لبٖسٔ ،ٜجٙبی سكریمٔ ،كرهبر (دطٚفبیُ)

ػٕٕآٚضیقس ٜسٛؾٍ ذٛز  IDPSثٛز .أب زض سحّیُ ٚيٗیز دطٚسىُٔ ،جٙبی سكریم،

ٔكرهبر اضائٝقس ٜسٛؾٍ اضائٝزٙٞس ٜدطٚسىُ اؾز.

ثٖٛٙٝأٖظبَ ٍٙٞبٔیو ٝوبضثط یه ٘كؿز 1دطٚسىُ ا٘شمبَ فبیُ ) (FTPضا قطٔ ٔٚیوٙس،

ایٗ ٘كؿز اثشسا زض ٚيٗیز احطاظٛٞیز ٘كس ٜلطاضٌطفش ٚ ٝوبضثط فمٍ ثبیس ثشٛا٘س چٙس

فطٔبٖ ؾبزٔ ٜطث ٌٛث ٝاَالٖبر ضإٙٞب یب ٚضٚز ٘بْ وبضثطی  ٚوّٕٖ ٝجٛض ضا اػطا ٕ٘بیس.

لؿٕز ٔ ٟٓزضن ٚيٗیز ،ػفزٚػٛض قسٖ زضذٛاؾز ثب دبؾد اؾز ،ثٙبثطایٗ ٚلشی

سالـ ثطای احطاظٛٞیز نٛضر ٔیٌیطزٔ IDPS ،یسٛا٘س ثب ثطضؾی وس ٚيٗیز دبؾد

ٔطثٔ ،َٝٛكرم وٙس و ٝاحطاظ ٛٞیز ٔٛفمیزآٔیع ثٛز ٜیب ٘ .ٝزضنٛضسیو ٝاحطاظ

ٛٞیز ٔٛفمیزآٔیع ثبقس٘ ،كؿز زض ٚيٗیز احطاظٛٞیز قس ٜلطاضٌطفش ٚ ٝوبضثط

ٔیسٛا٘س اظ فطٔبٖٞبی ٔرشّف اؾشفبزٕ٘ ٜبیس .ا٘ؼبْ ثؿیبضی اظ فطٔبٖٞبیی و ٝزض
ٚيٗیز احطاظ ٛٞیز ٘كسٔ ،ٜكىٛن ثٝحؿبة ٔیآٔس ،زض ٚيٗیز احطاظ ٛٞیز قس،ٜ

أطی ٖبزی سّمی ٔیقٛز.

سحّیُ ٚيٗیز دطٚسىُ ٔیسٛا٘س سٛاِی غیطٔٙشٓط ٜفطٔبٖٞبٔ ،ظُ سىطاض زؾشٛضار قجیٝ

ث ٚ ٓٞٝیب اػطای فطٔبٖ ثس ٖٚضٖبیز فطٔبٖ اِٚی ،ٝضا قٙبؾبیی وٙسٕٞ .چٙیٗ زض نٛضر

احطاظٛٞیزٔ IDPS ،یسٛا٘س اؾشفبزٔ ٜؼبظ ٔطث ٌٛثٞ ٝط ٘كؿز ضا ضزیبثی وطزٚ ٜ
فٗبِیزٞبی ٔكىٛن ضا طجز ٕ٘بیس .ایٗ اَالٖبر ٔیسٛا٘س وٕه ثعضٌی ثطای سحمیك زض

ٔٛضز یه حبزط ٝثبقس.

ٕٞبَٖٛض وٌ ٝفش ٝقس ضٚـ سحّیُ ٚيٗیز دطٚسىُ ،ثط اؾبؼ ٔسَ دطٚسىُ وٕٛٗٔ ٝالً

سٛؾٍ اؾشب٘ساضزٞب ٔٗطفیقسٔ ،ٜیثبقس .أب ٕٔىٗ اؾز ثًٗی اظ ػعئیبر اضائٝقس ٜزض

اؾشب٘ساضزٞب زض ظٔبٖ دیبزٜؾبظی دطٚسىُ ،اػطا ٘ك٘ٛس .اظ َطف زیٍط ثطذی اظ

فطٚقٙسٌبٖ  ٚسِٛیسوٙٙسٌبٖ سؼٟیعار ٘ ٚطْافعاضٞب ،ثب وٓٚظیبز وطزٖ ٚیػٌیٞبیی

زض ٖٚدطٚسىُٞب ،ثبٖض ٘مى اؾشب٘ساضز ٔطثٔ َٝٛیٌطز٘سٕٞ .چٙیٗ دطٚسىُٞبی
اذشهبنی ثطذی اظ ثط٘سٞب و ٝاَالٖبر ػبٔٗی زضثبض ٜآٖٞب زض زؾشطؼ ٘یؿز٘ ،یع

ثبٖض اذشالَ زضضٚـ سحّیُ ٚيٗیز دطٚسىُ ٔیٌطز٘س .ثطای ضفٕ ایٗ ٔكىالر ،ثبیس
اَالٖبر ٔطث ٌٛث ٝدطٚسىُٞب ،ثطای  IDPSثٝضٚظضؾب٘ی قٛز.

ایطاز اِٚی ٝضٚـ سحّیُ ٚيٗیز دطٚسىُ ،اؾشفبز ٜظیبز اظ ٔٙبثٕ ػٟز سؼعیٚٝسحّیُٞبی

دیچیس ٜاؾز .ایطاز زیٍط ایٗ اؾز و ٝاٌط ٟٔبػٓ ضفشبض ِٕٔٗٛی دطٚسىُ ضا ٘مى ٘ىٙس،
أىبٖ قٙبؾبیی فٗبِیز ٔرطة اظ َطیك  IDPSفطإ٘ ٓٞیٌطزز.

Session

1

امنیت اطالعات
اًَاع تکٌَلَشی IDPS

سىِٛٛٙغی  IDPSزاضای ا٘ٛأ ٔرشّفی اؾز و ٝثط اؾبؼ ٘ ٔٛضٚیساز  ٚضاٜٞبی ٘ٓبضر ٚ

اؾشمطاض ،1ثٝنٛضر وّی ٔیسٛاٖ آٖ ضا زض چٟبض ٌط ٜٚظیط سمؿیٓثٙسی ٕ٘ٛز:

.1

هبتٌی بر ضبکِ )(Network-Based

زضضٚـ ٔجشٙی ثط قجى IDPS ،ٝثط ضٚی سطافیه زؾشٍب ٜیب ثرف ذبنی اظ قجىٓ٘ ٝبضر

وطز ٚ ٜثطای قٙبؾبیی فٗبِیزٞبی ٔرطة ٔ ٚكىٛن ،الساْ ث ٝسؼعیٚٝسحّیُ فٗبِیزٞبی

دطٚسىُ قجى٘ ٚ ٝطْافعاضٞبی وبضثطزیٔ ،یٕ٘بیس .ایٗ ضٚـ ٔیسٛا٘س ا٘ٛأ ٔرشّفی اظ

ضٚیسازٞبی لبثُسٛػ ٝضا قٙبؾبیی ٕ٘بیس.

زضضٚـ ٔجشٙی ثط قجى IDPS ،ٝاغّت زض ٔطظ ثیٗ قجىٞٝب ،اظػّٕ ٝزض ٘عزیىی ٔطظ
فبیطٚاَ یب ضٚسط ،ؾطٚضٞبی قجى ٝذهٛنی ) ،(VPNؾطٚضٞبی زؾشطؾی ضا ٜزٚضٚ 2

قجىٞٝبی ثیؾیٓٔ ،ؿشمط ٔیقٛز.

.2

بیسین )(Wireless

زضضٚـ ثیؾیٓ IDPS ،ثط ضٚی سطافیه قجى ٝثیؾیٓ ٘ٓبضر وطز ٚ ٜالساْ ثٝ
سؼعیٚٝسحّیُ دطٚسىُٞبی قجى ٝثیؾیٓ ٔیٕ٘بیس؛ سب ثشٛا٘س فٗبِیزٞبی ٔكىٛن ٔطثٌٛ

ث ٝایٗ دطٚسىُٞب ضا قٙبؾبیی وٙس .ایٗ ضٚـ ٕ٘یسٛا٘س فٗبِیزٞبی ٔكىٛن زض الیٞٝبی
ثبالسط اظ الی ٝقجىٔ ،ٝظُ الی ،Application ٝضا قٙبؾبیی ٕ٘بیس.

زض ایٗ ضٚـ IDPS ،زض ٔحسٚز ٜقجىٞٝبی ثیؾیٓ ؾبظٔبٖ ٔؿشمط ٔیقٛز سب ثشٛا٘س ثط

ضٚی سطافیه ثیؾیٓ ٘ٓبضر ٕ٘بیس .اِجشٔ ٝیسٛاٖ آٖ ضا زض ٔىبٖٞبیی ؤٕ ٝىٗ اؾز

قجىٞٝبی ثیؾیٓ غیطٔؼبظ ضخ زٞس٘ ،یع ٔؿشمط ٕ٘ٛز.

.3

تحلیل رفتار ضبکِ )(Network Behavior Analysis

سحّیُ ضفشبض قجى ٝثٝاذشهبض ٘ NBAیع ٘بٔیسٔ ٜیقٛز .زض ایٗ ضٚـٓ٘ ،بضر ثط ضٚی

سطافیه قجى ،ٝثبٞسف قٙبؾبیی سٟسیساسی و ٝثب سِٛیس ػطیبٖ سطافیه غیطٕٔٗ َٛثٚ ٝػٛز

ٔیآیٙس ،نٛضر ٔیدصیطز؛ ٔظُ حٕالر سٛظیٕقس ٕٙٔ ٜذسٔز )٘ ،(DDoSطْافعاضٞبی
ٔرطة (وطْ ،سطٚػبٖ ٘ ٚ )... ٚمى ؾیبؾزٞبی أٙیشی.

ؾیؿشٓٞبی  NBAاغّت ثطای ٘ٓبضر ثط ػطیبٖ سطافیه قجىٞٝبی زاذّی ؾبظٔبٖ،

ٔؿشمط ٔیق٘ٛس .اِجش ٝاظ آٖٞب ٔیسٛاٖ ثطای ٘ٓبضر ثط ضٚی ػطیبٖ سطافیه ثیٗ قجىٝ

ؾبظٔبٖ ثب قجىٞٝبی ذبضػی(ٔظُ ایٙشط٘ز یب ؾبظٔبٖٞبی زیٍط)٘ ،یع اؾشفبزٕٛ٘ ٜز.

Deploy
Remote access servers

1
2
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.4

هبتٌی بر هیسباى )(Host-Based

زض ایٗ ضٚـٓ٘ ،بضر ثط ضٚی ٚیػٌیٞب  ٚضٚیسازٞبی یه ٔیعثبٖ ذبل ا٘ؼبْقس ،ٜسب

حٛازص ٔكىٛوی و ٝثطای آٖ ٔیعثبٖ ٕٔىٗ اؾز ضخ زٞس ،قٙبؾبیی ٌطزز.

ثٖٛٙٝأٖظبَ IDPS ،ثط ٔٛاضزی ٔظُ سطافیه ٔطث ٌٛثٔ ٝیعثبٖ ،ؾیؿشٓ ٚالٍٗ٘ٝبضی،

فطآیٙسٞبی زض حبَ اػطا ،فٗبِیز ثط٘بٔٞٝب ،زؾشطؾی ث ٝفبیُ  ٚسغییطار دیىطثٙسی

ؾیؿشٓٓ٘ ،بضر ٔیوٙس.

زض ایٗ ضٚـ  ،IDPSاغّت ثط ضٚی ٔیعثبٖٞبی حؿبؼ ٔظُ ؾطٚضٞبی زض زؾشطؼ

ٖٕ ٚ ْٛؾطٚضٞبی حبٚی اَالٖبر حؿبؼٔ ،ؿشمط ٔیق٘ٛس.

اجسای IDPS

ٕٔٗٛالً ٞIDPSب قبُٔ اػعای ظیط ٞؿشٙس:

.1

سٌسَر یا ػاهل )(Sensor or Agent

ؾٙؿٛضٞب ٖٛ ٚأُ ،ثط ضٚی فٗبِیزٞب ٘ٓبضر وطز ٚ ٜآٖٞب ضا سؼعیٚٝسحّیُ ٔیوٙٙس.

انُالح ؾٙؿٛض ٕٔٗٛالً ثطای ٞIDPSبیی اؾشفبزٔ ٜیقٛز وْٚ ٝیفٓ٘ ٝبضر ثط ضٚی

قجى ٝضازاض٘س؛ ٔب٘ٙس سىِٛٛٙغی ٔجشٙی ثط قجى ،ٝثیؾیٓ  ٚسحّیُ ضفشبض قجى .ٝأب

انُالح ٖبُٔ ) (Agentثطای ٞIDPSبی ٔجشٙی ثط ٔیعثبٖ ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیطز.

.2

سرٍر هذیریت )(Management Server

ؾطٚض ٔسیطیز ،یه زؾشٍبٔ ٜطوعی اؾز و ٝاَالٖبر ضا اظ ؾٙؿٛضٞب ٖٛ ٚأُ ،زضیبفز

وطز ٚ ٜآٖٞب ضا ٔسیطیز ٔیوٙس .ؾطٚض ٔسیطیزٔ ٓٞ ،یسٛا٘س سؼعیٚٝسحّیُ اَالٖبر
ٔطث ٌٛث ٝضٚیسازٞبیی ضا ا٘ؼبْ زٞس و ٝؾٙؿٛضٞب ٖٛ ٚأُ سٛا٘ؿشٝا٘س آٖٞب ضا

قٙبؾبیی وٙٙس؛ ٔ ٓٞ ٚیسٛا٘س ث ٝسؼعیٚٝسحّیُ آٖ زؾش ٝاظ ضٚیسازٞبیی ثذطزاظز وٝ
ؾٙؿٛضٞب ٖٛ ٚأُ ٘شٛا٘ؿشٝا٘س آٖٞب ضا قٙبؾبیی وٙٙس.

ؾطٚض ٔسیطیز ث ٝسُبثك اَالٖبر ٔطث ٌٛث ٝضٚیسازٞبیی و ٝاظ چٙسیٗ ؾٙؿٛض ٖ ٚبُٔ

ٔرشّف زضیبفز قسٔ ،ٜیدطزاظز؛ ٔب٘ٙس دیسا وطزٖ ضٚیسازٞبی اسفبق افشبز ٜثب یه آزضؼ

 IPذبل .ث ٝایٗ ُٖٕ زض انُالح ٌ Correlationفشٔ ٝیقٛز.

ؾطٚضٞبی ٔسیطیز ثٞ ٝط ز ٚحبِز ؾرزافعاضی ٘ ٚطْافعاضی ٚػٛز زاض٘س .زض

قجىٞٝبی وٛچه ٕٔىٗ اؾز اظ ؾطٚض ٔسیطیز اؾشفبز٘ ٜكٛز .أب زض قجىٞٝبی ثعضي

و ٝاَالٖبر اظ حؿبؾیز ثیكشطی ثطذٛضزاض٘س ٕٞ ٚچٙیٗ سٗساز ؾٙؿٛضٞب ٘یع ثیكشط

اؾزٕٔ ،ىٗ اؾز اظ چٙس ؾطٚض ٔسیطیز اؾشفبز ٜقٛز.

امنیت اطالعات
.3

سرٍر دیتابیس )(Database Server
1

ؾطٚضٞبی زیشبثیؽٔ ،ربظ٘ی ٞؿشٙس ثطای طجز اَالٖبر ضٚیسازٞبیی و ٝسٛؾٍ

ؾٙؿٛضٞبٖٛ ،أُ  ٚیب ؾطٚض ٔسیطیز ،ػٕٕآٚضی ٌطزیس ٜقس ٜاؾز .ثؿیبضی اظ

ٞIDPSب اظ ؾطٚض زیشبثیؽ دكشیجب٘ی ٔیوٙٙس.

.4

کٌسَل )(Console

وٙؿ َٛثط٘بٔٝای اؾز و ٝیه ضاثٍ 2وبضثطی ضا ثطای اضسجبٌ ثب وبضثطاٖ ٔ ٚسیطاٖ

IDPS

فطأ ٓٞیآٚضز٘ .طْافعاضٞبی وٙؿٕٛٗٔ َٛالً ثط ضٚی یه ؾیؿشٓ زؾىشبح یب ِخسبح

٘هت ٔیٌطز٘س .ثًٗی اظ وٙؿَٞٛب فمٍ سٛؾٍ ٔسیطاٖ ،ثطای ْٚبیفی اظ لجیُ دیىطثٙسی
ؾٙؿٛضٞب ٖٛ ٚأُ ٚ ،اٖٕبَ ثٝضٚظضؾب٘یٞب ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .ثًٗی زیٍط

٘یع فمٍ ثطای ٘ٓبضر  ٚسؼعیٚٝسحّیُ ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .اِجش ٝثطذی اظ

وٙؿَٞٛب ٘یع ٞط ز ٚلبثّیز ٔسیطیز ٓ٘ ٚبضر ضا فطأ ٓٞیآٚض٘س.

قابلیتّای اهٌیتی IDPS

سىِٛٛٙغی ٔ ،IDPSیسٛا٘س َیف ٚؾیٗی اظ لبثّیزٞبی أٙیشی ضا اضائ ٝزٞس .ایٗ لبثّیزٞب ضا

ٔیسٛاٖ زض چٟبض زؾشٕٖٔٛ ٝی  ٚثٝنٛضر ظیط سمؿیٓثٙسی ٕ٘ٛز:

 .1قابلیت جوغآٍری اطالػات

)(Information Gathering Capabilities

ثطذی اظ ٞIDPSب لبثّیز ػٕٕآٚضی اَالٖبسی اظ لجیُ فٗبِیزٞبی ٔكبٞسٜقس ٜثط ضٚی

ٔیعثبٖٞب  ٚقجى ٝضا فطأ ٓٞیآٚض٘س .ثٖٛٙٝأٖظبَ قٙبؾبیی ٔیعثبٖٞب ،ؾیؿشٖٓبُٔٞب

 ٚثط٘بٔٞٝبیی و ٝثط ضٚی آٖٞب اؾشفبزٔ ٜیقٛز؛ ٕٞ ٚچٙیٗ قٙبؾبیی ٚیػٌیٞبی وّی

قجى.ٝ

.2

قابلیت ٍاقؼًِگاری )(Logging Capabilities

ثَٛٝضٕٔٗٞIDPS َٛب فطا ٓٞآٚض٘س ٜأىبٖ ٚالٍٗ٘ٝبضی ٌؿشطزٜای اظ اَالٖبر ٔطثٌٛ
ث ٝضٚیسازٞبی قٙبؾبییقسٔ ،ٜیثبقٙس .ایٗ زازٜٞب ٔیسٛا٘ٙس ثطای اٖشجبضؾٙؼی

3

ٞكساضٞب ،ثطضؾی حٛازص ٚ ،اضسجبٌ ضٚیسازٞب ثیٗ ٞIDPSب  ٚزیٍط ٔٙبثٕ ٚالٍٗ٘ٝبضی،

ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیط٘س.

فیّسٞبی ٔطث ٌٛث ٝزیشب و ٝثٝنٛضر ٕٔٗ َٛسٛؾٍ ٞIDPSب اؾشفبزٔ ٜیقٛز ،قبُٔ:

سبضید  ٚظٔبٖ ضٚیساز ٔٛ٘ ،ضٚیساز ،زضػ ٝإٞیز (ٔظُ اِٛٚیز ،قسر ،سأطیط)  ٚالساْ
1

Repository
Interface
3
Confirm the validity
2
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دیكٍیطی ا٘ؼبْقس( ٜزض نٛضر ٚػٛز) ،اؾز .ا٘ٛأ ذبنی اظ ٞIDPSب زاضای یه فیّس
ايبف ٝزیٍط ٘یع ٔیثبقٙس؛ ٔب٘ٙس ٞIDPSبی ٔجشٙی ثط قجى ،ٝػٟز ثؿش ٝثٝزؾزآٚضزٜ

قسٞIDPS ٚ 1ٜبی ٔجشٙی ثط ٔیعثبٖ ،ػٟز طجز قٙبؾ ٝوبضثط.

ٕٔٗٛالً ٞIDPSب ثٔ ٝسیطاٖ قجى ٝاػبظٔ ٜیزٙٞس و ٝشذیط ٜضٚیسازٞب ضا ثٝنٛضر ٔحّی

ا٘ؼبْ زاز ٚ ٜیه وذی اظ آٖ ضا ثطای یه ؾطٚض طجز ضٚیساز ٔطوعی (ٔظُ  Syslogیب

٘طْافعاض ٔسیطیز ضٚیسازٞب  ٚاَالٖبر أٙیشی) ٘یع اضؾبَ ٕ٘بیٙس.

ثَٛٝضوّی ثطای دكشیجب٘ی اظ نحز  ٚزض زؾشطؼ ثٛزٖ زیشب ،شذیطٚ ٜلبیٍٕ٘بضی ثبیس
ثٞ ٝط ز ٚنٛضر ٔحّی ٔ ٚطوعی ا٘ؼبْ دصیطزٕٞ .چٙیٗ ٞIDPSب ثبیس اظ َطیك دطٚسىُ

 2NTPیب ثٝنٛضر زؾشیٕٞ ،بًٙٞؾبظی ؾبٖز ذٛز ضا ا٘ؼبْ زٙٞس؛ ثَٛٝضیوٝ

اَالٖبر طجزقس ٜزاضای ثطچؿت ظٔب٘ی زلیك ثبقٙس.

.3

قابلیت تطخیص )(Detection Capabilities

سىِٛٛٙغیٞبی  IDPSثَٛٝضَٕٔٗ َٛیف ٚؾیٗی اظ لبثّیزٞبی سكریم ضا اضائٝ

ٔیزٙٞس .ثؿیبضی اظ ٞIDPSب اظ ایٗ لبثّیزٞب ثٝنٛضر سطویجی اؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس سب

أىبٖ سكریم زلیكسط ،اُ٘ٗبفدصیطی ثیكشط  ٚؾفبضقیؾبظی ضا فطا ٓٞآٚض٘س.

٘ ٔٛحٛازص قٙبؾبییقس ٚ ٜزلز سكریم ،سب حس ظیبزی ث ٔٛ٘ ٝسىِٛٛٙغی

IDPS

ثؿشٍی زاضز .اغّت ٞIDPSب ثطای ثٟجٛز زلز ،نحز سكریم ،لبثّیز اؾشفبزٚ ٜ

اططثركی ذٛز٘ ،یبظ ث ٝا٘ؼبْ یه حسالُ دیىطثٙسی  ٚؾفبضقیؾبظی زاض٘سٞ .طلسض سٓٙیٓ
 ٚؾفبضقیؾبظی لبثّیزٞبی یه ٔحه َٛثٟشط ا٘ؼبْ قٛز ،لسضر سكریم  ٚوبضایی

آٖ ٘یع افعایف دیسا ٔیوٙس.

ثطذی اظ ایٗ لبثّیزٞب ث ٝقطح ظیط اؾز:
.i

آستاًِ تحول )(Threshold

آؾشب٘ ٝسحُٕ ٔمساضی اؾز ،ثیٗ ضفشبض َجیٗی  ٚضفشبض غیطَجیٗی .آؾشب٘ٝ

سحُٕٕٛٗٔ ،الً حساوظط ؾُح لبثُلج َٛضا ٔكرم ٔیوٙسٔ .ظالً  Xوبضاوشط
ثطای َ٘ َٛبْ یه فبیُ ،یب  Xثبض قىؿز اسهبَ زض  68طب٘ی.ٝ

آؾشب٘ ٝسحُٕ ،اغّت زض سكریم ٔجشٙی ثط ضفشبض ذالف لبٖس ٚ ٜسحّیُ

ٚيٗیز دطٚسىُٛٔ ،ضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیطز.
.ii

لیست سیاُ ٍ لیست سفیذ )(Blacklists and Whitelists

Capture
)Network Time Protocol (NTP

1
2

امنیت اطالعات
یه ِیؿز ؾیبِ ،ٜیؿشی اظ ٟ٘بزٞبی ٔؼعا ٔظُ ٔیعثبٖ ،قٕبض ٜدٛضر  TCPیب

 ٚ ٔٛ٘ ،UDPوس  ،ICMPثط٘بٔٞٝب٘ ،بْٞبی وبضثطیٞURL ،ب٘ ،بْ فبیُٞب یب

دؿ٘ٛس فبیُٞب ،اؾز و ٝلجالً ٔكرم ٌطزیس ٜآٖٞب ثب فٗبِیز ٔرطثی ٕٞطاٜ
ٞؿشٙس .اظ ِیؿز ؾیب ٜثطای ٔؿسٚز وطزٖ فٗبِیزٞبیی و ٝثؿیبض قجیٝ

فٗبِیزٞبی ٔرطة ٞؿشٙس ،اؾشفبزٔ ٜیقٛز.

یه ِیؿز ؾفیسِ ،یؿشی اظ ٟ٘بزٞبی ٔؼعا اؾز و ٝثیذُط قٙبذشٝقسٜا٘س.

ِیؿز ؾفیس ٕٔٗٛالً ثٝنٛضر ػعءثٝػعءٔ ،1ظُ دطٚسىُ ث ٝدطٚسىُ

ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیطز سب أىبٖ ثطٚظ سكریم ٔظجز وبشة ضا زض ضاثُ ٝثب
فٗبِیزٞبی ثیذُط ٔیعثبٖٞبی ٔٛضز اٖشٕبز ،وبٞف زٞس.

ِیؿزٞبی ؾیب ٚ ٜؾفیس ،زض سكریم ٔجشٙی ثط أًب  ٚسحّیُ ٚيٗیز
دطٚسىُٛٔ ،ضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س.

.iii

تٌظیوات ّطذار )(Alert Settings

ٕٔٗٛالً ٞIDPSب أىبٖ ؾفبضقیؾبظی ٞكساضٞب ضا ثطای ٔسیطاٖ فطآٞ

ٔیٕ٘بیٙسٕٞٝ٘ٛ٘ .بیی اظ السأبسی ؤ ٝیسٛاٖ ضٚی ٞكساضٞب ا٘ؼبْ زاز ،ثٝ
قطح ظیط اؾز:
-

-

-

.iv

ذبٔٛـ یب ضٚقٗ وطزٖ آٖ.

سٓٙیٓ ؾُح زلز  ٚاِٛٚیز.

سٗییٗ ایٙى ٝچ ٝاَالٖبسی ثبیس طجز قٛز ٚ ،چ ٝضٚـ اَالٔضؾب٘ی

(ثٖٛٙٝأٖظبَ ایٕیُ ،دیؼط) ثبیس اؾشفبز ٜقٛز.

ٔكرم وطزٖ لبثّیزٞبی دیكٍیطی و ٝثبیس ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیطز.

هطاّذُ ٍ ٍیرایص کذ )(Code Viewing and Editing

ثطذی اظ ٞIDPSب ثٔ ٝسیط قجى ٝاػبظ ٜزیسٖ سٕبْ یب ثركی اظ وسٞبی ٔطثٌٛ

ث ٝسكریم ضا ٔیزٙٞس .ایٗ اػبظٕٛٗٔ ٜالً ٔحسٚز ث ٝأًب اؾز؛ ِٚی ثًٗی

اظ ٞIDPSب ثٔ ٝسیط قجى ٝاػبظ ٜزیسٖ وسٞبی ايبفی زیٍط ،اظػّٕ ٝثط٘بٔٞٝبی
ٔٛضزاؾشفبز ٜثطای سحّیُ ٚيٗیز دطٚسىُ ،ضا ٘یع ٔیزٙٞس.

ٔكبٞس ٜوس ٔیسٛا٘س ث ٝسحّیٌُطاٖ ثطای سٗییٗ زِیُ سِٛیس یه ٞكساض ذبل،
ثطضؾی اٖشجبض ٞكساض  ٚقٙبؾبیی ٔظجز وبشة ،وٕه لبثُسٛػٟی ٕ٘بیس.

ػٟز أىبٖ ٚیطایف سٕبْ وسٞبی ٔطث ٌٛث ٝسكریم ٛ٘ ٚقشٗ وس ػسیس (ٔظُ

یه أًبی ػسیس) الظْ اؾز ا٘ٛأ ذبنی اظ لبثّیزٞبی سكریم ضا
Granular

1
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ثٝنٛضر وبُٔ ،ؾفبضقیؾبظی ٕ٘بییس .ثٖٛٙٝأٖظبَ ،یه ٞكساض ذبل ٕٔىٗ
اؾز ثط اؾبؼ یه ؾطی ضٚیسازٞبی دیچیسٔ ٜطث ٌٛث ٝوسٞبی ٔرشّف،

سِٛیسقس ٜثبقس؛ ِصا ؾفبضقی وطزٖ  ،IDPSثسٚ ٖٚیطایف ٔؿشمیٓ وس

أىبٖدصیط ٘رٛاٞس ثٛزٚ .یطایف وس ٘یع ثٟٔ ٝبضرٞبی ثط٘بٔٛ٘ٝیؿی ٚ

سكریم ٘فٛش ٘یبظ زاضز .اِجش ٝثطذی اظ ٞIDPSب اظ ظثبٖٞبی ثط٘بٔٛ٘ٝیؿی

اذشهبنی اؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس.

ثبیس سٛػ ٝزاقش ٝثبقیس و ٝاقىبالر فطآیٙس ؾفبضقیؾبظیٔ ،یسٛا٘س ٔٙؼط ثٝ

قىؿز وبُٔ یب ّٖٕىطز ٘بزضؾز ٌ IDPSطزز .ثٙبثطایٗ ٔسیطاٖ ثبیس
ؾفبضقیؾبظی وسٞب ضا ثٝزلز ا٘ؼبْ زٙٞس سب ثبٖض ثطٚظ اذشالَ زض ؾبیط

وسٞب ٍ٘طزز.

.4

قابلیت پیطگیری )(Prevention Capabilities

ٞIDPSب لبثّیزٞبی دیكٍیطی ٔشٗسزی ضا اضائٔ ٝیٕ٘بیٙس؛ ؤٕ ٝىٗ اؾز ثط اؾبؼ ٘ٔٛ
 ،IDPSثب یىسیٍط ٔشفبٚر ثبقٙسٞIDPS .ب ٕٔٗٛالً ثٔ ٝسیطاٖ قجى ٝاػبظ ٜدیىطثٙسی لبثّیز
دیكٍیطی ضا ثطای ٞط ٘ٞ ٔٛكساض ٔیزٙٞس .ایٗ وبض قبُٔ فٗبَ یب غیطفٗبَ وطزٖ

دیكٍیطیٕٞ ٚ ،چٙیٗ ٔكرم وطزٖ ٘ ٔٛلبثّیز دیكٍیطی ٔٛضزاؾشفبز ،ٜاؾز.

ثطذی ؾٙؿٛضٞبی  IDPSزاضای حبِز یبزٌیطی 1یب قجیٝؾبظیٞ 2ؿشٙس؛ و ٝزض ایٗ حبِز

ُٖٕ دیكٍیطی سٛؾٍ آٖٞب ا٘ؼبْ٘كس ٚ ٜثٝػبی آٖ ،نطفبً الساْ دیكٍیطی و ٝثبیس

ا٘ؼبْ ٔیٌطفش ٝضا ٕ٘بیف ٔیزٙٞس .ایٗ وبض ثٔ ٝسیطاٖ قجى ٝاػبظٔ ٜیزٞس لجُ اظ
فٗبَؾبظی السأبر دیكٍیطا٘ٓ٘ ،ٝبضر  ٚدیىطثٙسی زلیك لبثّیزٞبی دیكٍیطی ضا ا٘ؼبْ

زٙٞس ،سب أىبٖ ٔؿسٚز قسٖ ؾٟٛی فٗبِیزٞبی ثیذُط ،وبٞف یبثس.

هؼواری ضبکِ ٍ هحل قرارگیری سٌسَر

٘ح ٜٛلطاضٌیطی سؼٟیعار أٙیشی زض قجى ،ٝیىی اظ ٟٔٓسطیٗ ٔؤِفٞٝبی وبضوطز نحیح آٖٞب

اؾز .سؼٟیعار ٘ IDPSیع زاضای ؾٙؿٛضٞبیی ثطای ا٘ؼبْ ّٖٕیبر ٔطث ٌٛث ٝسكریم  ٚدیكٍیطی
ٔیثبقٙس٘ .ح ٜٛنحیح لطاضٌیطی ایٗ ؾٙؿٛضٞب زض قجى ٝثط وبضایی  IDPSسأطیطار ٕٟٔی زاضز.
ؾٙؿٛضٞبی ٔ IDPSیسٛا٘ٙس ث ٝیىی اظ ز ٚحبِز ظیط زض قجى ٝلطاض ٌیط٘س:

Learning
Simulation

1
2

امنیت اطالعات
.1

برخط )(Inline

ؾٙؿٛضٞبی ثطذٍَٛ ،ضی زض قجىٔ ٝؿشمط ٔیق٘ٛس و ٝسطافیه اظ آٖٞب ٖجٛض ٕ٘بیس.
زِیُ ٖجٛض سطافیه اظ ایٗ ٘ ٔٛؾٙؿٛضٞبٔ ،ؿسٚز وطزٖ سطافیه ذُط٘بن ٔطث ٌٛثٝ

فٗبِیزٞبی ٔرطة اؾز .اٌط  IPS ٚ IDSضا زٔ ٚبغ َٚػسا اظ  ٓٞزض ٘ٓط ثٍیطیٓ؛

ؾٙؿٛضٞبی ٔ Inlineطث ٌٛث ٝسؼٟیعار ٔ IPSیق٘ٛس.

سهٛیط ظیط ٘كبٖزٙٞس٘ ٜح ٜٛلطاضٌیطی ؾٙؿٛضٞبی ثطذٍ ) (Inlineاؾز.
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.2

هٌفؼل )(Passive

ؾٙؿٛض ٔٙفُٗ ) (Passiveث٘ ٝحٛی زض قجى ٝلطاض ٔیٌیطز و ٝثط ضٚی ػطیبٖ سطافیه

سأطیطٌصاض ٘جبقسْٚ .یف ٝایٗ ٘ ٔٛؾٙؿٛض ٘ٓبضر ثط ضٚی سطافیه یب اضؾبَ یه وذی اظ آٖ

ثطای  IDPSاؾز .ؾٙؿٛض ٔٙفُٗ زض ٔىبٖٞبی وّیسی قجى ٝو ٝسطافیه ٕٟٔی اظ آٖ ٖجٛض

ٔیوٙس لطاض زازٔ ٜیقٛز.

اٌط  IDS ٚ IPSضا زٔ ٚبغ َٚػسا اظ  ٓٞزض ٘ٓط ثٍیطیٓ؛ ؾٙؿٛض ٔ Passiveطث ٌٛثٝ
سؼٟیعار  IDSاؾز.

امنیت اطالعات

مبحث چهارم

هاینپات

ٞب٘یدبر 1یب ْطف ٖؿُ ،یه والؼ لسضسٕٙس اظ اثعاض أٙیشی اؾز وّٕٖ ٝیبسی فطاسط اظ یه

سكریم ٘فٛش ِٕٔٗٛی ضا ا٘ؼبْ ٔیزٞسٞ .ب٘یدبر یه ؾیؿشٓ َٕٗ 2ٝاؾز و ٝثطای فطیت حٕالر

ثبِمَ ٜٛطاحیقس ،ٜسب آٖٞب ضا اظ ؾیؿشٓٞبی حیبسی زٚضٍ٘ ٝزاضزٍٙٞ .بٔیو ٝاظ چٙسیٗ زؾشٍبٜ

ٞب٘یدبر زض یه قجى ٝاؾشفبزٔ ٜیقٛز ،آٖ ضا ٞب٘ی٘ز ٔی٘بٔٙس.

ؾیؿشٓ ٞب٘یدبر الساْ ث ٝقجیٝؾبظی ذسٔبر ٔ ٟٓقجىٕٛ٘ ٝز ٚ ٜذٛز ضا ؾیؿشٕی آؾیتدصیط

ٕ٘بیف ٔیزٞس .ایٗ وبض ثطای فطیت ٟٔبػٕیٗ ثٛز ٜسب حٕالر ثبِم ٜٛضا ضٚی ؾیؿشٓ ٞب٘یدبر ثٝ
اػطا زضآٚض٘س .دؽاظآ٘ىٟٔ ٝبػٕیٗ حٕالر ٔٛضز٘ٓط ذٛز ضا ضٚی ؾیؿشٓ ٞب٘یدبر ا٘ؼبْ زاز٘س،

ثس ٖٚایٙى ٝث ٝزاضایی ٞبی اَالٖبسی ؾبظٔبٖ آؾیجی ضؾیس ٜثبقس ،ؾبظٔبٖ اظ ٘ ٔٛحٕالر آٌبٜ

قسٔ ٚ ٜیسٛا٘س زاضاییٞبی ٚالٗی ذٛز ضا زض ثطاثط آٖٞب ٔمبٕ٘ ْٚبیس.

زضٔؼٕٞ ٔٛب٘یدبرٞب ثطای ا٘ؼبْ ٔٛاضز ظیط َطاحیقسٜا٘س:




ٔٙحطف وطزٖ ٟٔبػٓ اظ ؾیؿشٓٞبی حیبسی.

ػٕٕآٚضی اَالٖبر زض ٔٛضز فٗبِیزٞبی ٟٔبػٓ.

سطغیت ٟٔبػٓ ثطای ثبلی ٔب٘سٖ َٛال٘یٔسر ثط ضٚی ؾیؿشٓ؛ سب ٔسیط أٙیز ٚلز وبفی

ثطای ٔؿشٙسؾبظی ضٚیسازٞب  ٚزض نٛضر ِع ْٚدبؾد ث ٝحٕالر ضا زاقش ٝثبقس.

ث ٝزِیُ ایٙى ٝاَالٖبر ضٚی ٞب٘یدبرٞب ثباضظـ ثٓ٘ ٝط ٔیضؾٙسِ ،صا ٞطٌ ٝ٘ٛزؾشطؾی

غیطٔؼبظ ث ٝآٖٞب ،ثٙٔٝعِ ٝفٗبِیزٞبی ٔكىٛن اؾزٞ .ب٘یدبرٞب ثب ٘ٓبضر حؿبؼ  ٚطجز
ضٚیسازٞب ثطای ٞط سالـ ا٘ؼبٌْطفش ٝثطای زؾشطؾی ،الساْ ث ٝػٕٕآٚضی اَالٖبر زض ٔٛضز

حٕالر ثبِمٔ ٜٛیٕ٘بیٙس.

Honeypot
Decoy

1
2
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هسایا ٍ هؼایب ّاًیپات

اؾشفبز ٜاظ ٞب٘یدبر ٔیسٛا٘س زاضای یه ؾطی ٔعایب ٗٔ ٚبیت ثطای أٙیز اَالٖبر ٌطزز .زض

ازأ ٝثطذی اظ ٔعایب ٗٔ ٚبیت ایٗ ؾیؿشٓ شوطقس ٜاؾز.

 .1هسایای استفادُ از ّاًیپات


ٟٔبػٕیٗ ث ٝاٞسافی ٔٙحطف ٔیق٘ٛس وٞ ٝیچ ذُطی ثطای زاضاییٞبی



ٔسیطاٖ أٙیز اَالٖبر ٚلز وبفی ثطای سهٕیٌٓیطی ٘ح ٜٛثطذٛضز ثب ٟٔبػٓ



السأبر ٟٔبػٓ ٔیسٛا٘س ثٝضاحشی  ٚثٝنٛضر ٌؿشطزٛٔ ٜضز ٘ٓبضر

اَالٖبسی ؾبظٔبٖ ٘ساضز.
ضا زض اذشیبضزاض٘س.

لطاضٌطفش ٚ ٝطجز قٛزٚ .لبیٕ طجزقس٘ ٜیع ٔیسٛا٘س ثطای سهحیح ٔسَٞبی

سٟسیس  ٚثٟجٛز حفبْز ؾیؿشٓٛٔ ،ضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیطز.



ٞب٘یدبرٞب ٕٔىٗ اؾز زض قٙبؾبیی وبضٔٙساٖ زاذّی و ٝلهس ػبؾٛؾی اظ



ٞب٘یدبرٞب ث٘ ٝؿجز سؼٟیعار أٙیشی زیٍط ٔظُ ٞIDPSبٞ ،كساضٞبی وٕشط ِٚی



ٞب٘یدبرٞب ثط ضٚی حٕالسی و ٝثط اؾبؼ اضسجبٌ ضٔعقس ٜنٛضر ٔیٌیطز

قجى ٝضازاض٘س ٘یع ٔؤطط ثبقٙس.

ثباضظـسطی ضا ثطای ٔسیط قجى ٝفطأ ٓٞیآٚض٘س.

٘یع ٔؤطط ٞؿشٙس؛ چطاو ٝثٖٛٙٝاٖ ٘مُٟ٘ ٝبیی اضسجبٌ ،لبزض ث ٝضٔعٌكبیی زیشبی
اضؾبَقس ٜاظ َطف ٟٔبػٓٔ ،یثبقٙس.



احشٕبَ ثطٚظ ٔظجز وبشة زض ٞب٘یدبرٞب ث٘ ٝؿجز ؾبیط سىِٛٛٙغیٞبی أٙیشی،



ثطای ضاٜا٘ساظی ٞب٘یدبر ث ٝسؼٟیعار ٌطاٖلیٕز ٘یبظی ٘یؿز.

وٕشط اؾز.

 .2هؼایب استفادُ از ّاًیپات


ٔؼبظار لب٘٘ٛی ؾٛءاؾشفبز ٜاظ ایٗ سؼٟیعار ثٝذٛثی قٙبذش٘ٝكس ٜاؾز.



ٞب٘یدبرٞب ٛٙٞظ ٘شٛا٘ؿشٝا٘س ثٝنٛضر ٖٕٔٛی ٘كبٖ زٙٞس و ٝسىِٛٛٙغی



ٕٔىٗ اؾز زضنٛضسیو ٝیه ٟٔبػٓ ٔشرهم یهثبض زض ایٗ سٛضٞب ٌطفشبض

أٙیشی ٔفیسی ٞؿشٙس.

قٛز ،ثٝقسر ٖهجب٘ی قس ٚ ٜیه حّٕ ٝسٟبػٕیسط ٔ ٚؤططسط ضا ثطای ؾبظٔبٖ

قٕب ،سساضن ثجیٙس!


ثطای اؾشفبز ٜاظایٌٗ ٝ٘ٛسؼٟیعارٔ ،سیطاٖ قجىٔ ٚ ٝسیطاٖ أٙیز اَالٖبر،
ثبیس زض ؾُح ثبالیی اظ سؼطث ٚ ٝسرهم لطاض زاقش ٝثبقٙس.

امنیت اطالعات
اًَاع ّاًیپات

ٞب٘یدبرٞب ضا ٔیسٛاٖ ثط اؾبؼ ٔیعاٖ سٗبٔالسكبٖ ث ٝزٌ ٚط ٜٚظیط سمؿیٓثٙسی ٕ٘ٛز:

.1

کنتؼاهل )(Low-Interaction

ٞب٘یدبرٞبی وٓ سٗبُٔ ٕٔٗٛالً ث ٝسٗبُٔ ثب چٙس ٟٔبػٓ یب ثسافعاض ٔحسٚز ٞؿشٙسٕٝٞ .

ذسٔبر اضائٝقس ٜسٛؾٍ ٞب٘یدبر وٓ سٗبُٔ ثٝنٛضر قجیٝؾبظیقس 1ٜاؾز .ثٝ
ٖجبضسی ؾیؿشٓٞب  ٚؾطٚیؽٞبیی و ٝزض اذشیبض ٟٔبػٓ لطاض ٔیٌیط٘س ،ثٝنٛضر

قجیٝؾبظیقس ٜثٛز ٚ ٜفٗبِیزٞبی ٟٔبػٕبٖ ٘یع ٔحسٚز ثٕٞ ٝبٖ ؾطٚیؽٞب ذٛاٞس
ثٛز.

دیبزٜؾبظی ایٗ ٘ٞ ٔٛب٘یدبرٞب ؾبز ٜاؾز؛ ٘طْافعاضٞبیی و ٝػٟز ضاٜا٘ساظی ایٗ ٘ٔٛ

ٞب٘یدبر ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س ،ثٝضاحشی ؾطٚیؽٞبی ٔٛضز٘ٓط ضا (اِجشٔ ٝحسٚز)

قجیٝؾبظی ٔیٕ٘بیٙس.

ٞب٘یدبر وٓسٗبُٔ آؾیتدصیط ٘جٛزٕٛٗٔ ٚ ٜالً آِٛزٕ٘ ٜیقٛز ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ قٙبؾبیی

ٞب٘یدبر وٓسٗبُٔ ثطای ٞىط ضاحزسط اؾز؛ چطاو ٝایٗ ٘ٞ ٔٛب٘یدبر ث ٝزِیُ قجیٝؾبظی

وطزٖ ؾطٚیؽٞب ،زض ٔمبثُ حٕالر ٘بقٙبذشٖ ٝىؽإُِٗ ٔٙبؾجی ضا ثٞ ٝىط ٘كبٖ

ٕ٘یزٙٞس ٞ ٚىط ٔیسٛا٘س ث ٝػّٗی ثٛزٖ ؾطٚض دی ثجطز.

.2

پرتؼاهل )(High-Interaction

زض ٞب٘یدبر دطسٗبُٔ ثطذالف وٓسٗبُٔ ،ؾیؿشٖٓبُٔٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی
ثٝنٛضر ٚالٗی ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .زض ایٗ ؾیؿشٓٞب ٕٝٞچیع ٚالٗی ثٛزٚ ٜ
ٞیچ ؾطٚیؿی قجیٝؾبظی ٕ٘یقٛز.

ٔعیز ایٗ ضٚـ زض آٖ اؾز و ٝدؽ اظ ٚل ٔٛحّٕٚ ٝالٗی ،وبضقٙبؼ أٙیز اَالٖبر

ٔی سٛا٘س َیف ٚؾیٗی اظ اَالٖبر ٔطث ٌٛثٟٔ ٝبػٓ  ٔٛ٘ ٚحّٕ ٝضا ث ٝزؾز آٚضز.

ٕٞچٙیٗ ثّٖ ٝز ٚالٗی ثٛزٖ ؾیؿشٓٞب  ٚؾطٚضٞب ،زض ثطاثط ٞط ّٖٕی ؤٟ ٝبػٓ ا٘ؼبْ

ٔیزٞس یه ٖىؽإُِٗ ِٕٔٗٛی ٙٔ ٚبؾت ٔكبٞسٔ ٜیوٙس؛ ِصا قٙبؾبیی ػّٗی ثٛزٖ ایٗ

٘ٞ ٔٛب٘یدبر ثطای ٟٔبػٓ سمطیجبً غیطٕٔىٗ اؾز.

ث ٝزِیُ ٚالٗی ثٛزٖ ؾیؿشٖٓبُٔ  ٚؾطٚیؽٞب ،دیبزٜؾبظی ٞب٘یدبر دطسٗبُٔ دیچیسٜسط

 ٚؾرزسط اؾز .یه ٍ٘طا٘ی ثعضي زض ضاثُ ٝثب ایٗ ٘ٞ ٔٛب٘یدبر ایٗ اؾز و ٝث ٝزِیُ
ٚػٛز آؾیتدصیطیٞبی ٖٕسی ثط ضٚی ؾیؿشٓ ،أىبٖ آٖ ٚػٛز زاضز ؤٟ ٝبػٓ ثشٛا٘س

وٙشطَ ٞب٘یدبر ضا زض زؾز ٌطفش ٚ ٝثّٖ ٝز ٚالٗی ثٛزٖ ؾیؿشٖٓبُٔ آٖ ،اظ ٕٞبٖ
َطیك ثشٛا٘س ث ٝؾبیط ؾیؿشٓٞبی قجى ٝحّٕ ٝوٙس.

Emulation

1
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امنیت اطالعات

مبحث اول
IPsec
ثطای ثطلطاضی اهٌیت ،پطٍتىلّب ٍ ؾطٍیؽّبی هرتلفی ٍخَز زاضز .ثطذی اظ ایي پطٍتىلّب

تبوٌَى ثطضؾیقسُ ٍ ثِ ثطذی زیگط ًیع زض فهَل آیٌسُ پطزاذتِ هیقَز .اهب ّط یه اظ ایي
پطٍتىلّب ،اهٌیت یه الیِ یب ؾطٍیؽ ضا فطاّن آٍضزُ ٍ زض یه الیِ اظ هسل  OSIوبض هیوٌٌسّ .طچِ

اهٌیت ضا زض الیِّبی پبییيتط  OSIثطلطاض ًوبیین ،ثبلغجغ الیِّبی ثبالتط ًیع اظ اهٌیت ثْطُهٌس
ذَاٌّس قس .حتی هیتَاًٌس ػالٍُ ثط اهٌیت تأهیيقسُ زض الیِّبی پبییيتط ،زض الیِ هطثَط ثِ ذَز

ًیع اظ پطٍتىلّب ٍ ؾطٍیؽّبی اهي اؾتفبزُ ًوبیٌس.

یىی اظ هْنتطیي پطٍتىلّبی اهٌیتی IP Security ،اؾت .ایي پطٍتىل وِ ثِاذتهبض ً IPsecبهیسُ

هیقَز زض الیِ قجىِ (الیِ ؾَم) هسل  OSIالسام ثِ ثطلطاضی اهٌیت هیًوبیس .زض ایي نَضت

الیِّبی ثبالتط ًیع اظ اهٌیت ًؿجی ثطذَضزاض ذَاٌّس قس.

اخطای پطٍتىل  IPsecثبػث فطاّن قسى اهٌیت زض ؾغح قجىِ هیقَزٍ .لتی یه قجىِ اهي

ثبقس ،تجبزل زیتب ًیع ثط ضٍی ثؿتط اهي نَضت گطفتِ ٍ تب حس لبثل لجَلی اظ اهٌیت ثطذَضزاض

ذَاّس ثَز .ثب اخطای  ،IPsecؾبظهبى هیتَاًس هغوئي ثبقس وِ ًِتٌْب ثطای ثطًبهِّبی وبضثطزی
زاضای هىبًیؿن اهٌیتی ،ثلىِ ثطای ثطًبهِّبی وبضثطزی فبلس ّطگًَِ هىبًیؿن اهٌیتی ًیع ؾغح

ذَثی اظ اهٌیت ضا فطاّن آٍضزُ اؾت.

اهٌیت زض ؾغح  IPقبهل ؾِ ؾغح وبضثطزی :احطاظَّیت ،هحطهبًگی ٍ هسیطیت ولیس اؾت.

هىبًیؿن احطاظَّیت ،زضیبفتوٌٌسُ ضا هغوئي هیؾبظز وِ ثؿتِ زضیبفتی ضا فطؾتٌسُ هَضزًظط

اضؾبل وطزُ ٍ زض هؿیط اًتمبل ًیع زچبض تغییط ًكسُ اؾت .هحطهبًگی ًیع ثب اؾتفبزُ اظ ضهعًگبضی

ثبػث هیقَز زض نَضت اؾتطاق ؾوغ ثؿتِ تَؾظ قرم ثبلث ،اظ افكبی اعالػبت خلَگیطی
قَز .هىبًیؿن هسیطیت ولیس ًیع تؿْیلوٌٌسُ تجبزل اهي ولیسّبی هطثَعِ اؾت.

ؾبظهبى  IETFعی  ،RFC 4301السام ثِ اضائِ اؾتبًساضز هؼوبضی اهٌیت ثطای پطٍتىل ایٌتطًت

)ً (IPوَزُ اؾت 1.ایي اؾتبًساضز ًحَُ پیبزُؾبظی اهٌیت ثطای پطٍتىل  IPضا تكطیح وطزُ اؾت.
ّوبىعَض وِ زض ایي  RFCثیبىقسُ اؾت ،اهىبى اؾتفبزُ اظ  IPsecزض هحیظ ّط زٍ پطٍتىل ٍ IPv4

ٍ IPv6خَز زاضز .الجتِ ایي ؾٌس اضائِزٌّسُ یه هؼوبضی اهٌیتی ولی ثطای ایٌتطًت ًیؿت؛ ثلىِ

اهٌیت اضائِقسُ زض ایي ؾٌس ،فمظ ثطای فطاّن وطزى اهٌیت زض الیِ  ،IPاظ عطیك تطویت ضهعًگبضی
https://www.ietf.org/rfc/rfc2401.txt
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ٍ هىبًیؿنّبی اهٌیتی زیگط اؾت .اؾتفبزُ اظ  IPsecزض پطٍتىل  IPv4ثِنَضت اذتیبضی اؾت؛ ٍلی

 1IABاؾتفبزُ اظ آى ضا زض ًؿل ثؼسی  ،IPیؼٌی  IPv6ثِنَضت اخجبضی اػالم وطزُ اؾت.

کاربردّای IPsec

اؾتفبزُ اظ پطٍتىل  IPsecلبثلیت ثطلطاضی اهٌیت زض وبًبلّبی اضتجبعی ضا فطاّن هیآٍضز.

حفبظت اظ وبًبلّبی اضتجبعی زض ؾطاؾط قجىِ  ،LANؾطاؾط قجىِّبی ذهَنی ٍ ػوَهی

 ٍ ،WANؾطاؾط ایٌتطًت ،ضا هیتَاى ثب اؾتفبزُ اظ  IPsecثطلطاض ًوَزً .وًَِّبیی اظ اؾتفبزُ

 IPsecثِنَضت ظیط اؾت:


ثطلطاضی اتهبل اهي ثیي قؼجِ ٍ ؾبظهبى ،ثط ضٍی ایٌتطًت.

قطوت هیتَاًس یه قجىِ ذهَنی هدبظی اهي ،ثط ضٍی ایٌتطًت یب قجىِ ػوَهی
 ،WANایدبز ًوبیس .ایي وبض قطوت ضا لبزض هیؾبظز ثطای تؿْیل وؿتٍوبض ذَز اظ

ظطفیت ػظین ایٌتطًت ثْطُ ثطزُ ٍ ّعیٌِ هطثَط ثِ ثطپبیی قجىِّبی ذهَنی ٍ
ؾطثبض هسیطیتی ضا وبّف زّس.



زؾتطؾی اظ ضاُ زٍض اهي ثط ضٍی ایٌتطًت.

وبضثط ًْبیی ثب اؾتفبزُ اظ  IPsecهیتَاًس اظ عطیك ایٌتطًت یه اضتجبط اهي ضا ثب قجىِ

ؾبظهبى ذَز ثطلطاض ًوبیس .ایي وبض ثبػث نطفِخَیی زض ّعیٌِ خبثدبیی وبضهٌساى قسُ
ٍ ثبػث تؿْیل زٍضوبضی ًیع هیگطزز.



ثطلطاضی قجىِّبی زاذلی ٍ 2ذبضخی 3ثب قطوب.

خْت ثطلطاضی یه اضتجبط اهي ثب ؾبیط ؾبظهبىّب ٍ قطوب ،هیتَاى اظ  IPsecثْطُ ثطز.

ثب اؾتفبزُ اظ ّ IPsecط زٍ عطف هیتَاًٌس اظ احطاظَّیت ،هحطهبًگی ٍ هىبًیؿن تجبزل

ولیس هغوئي ثبقٌس.



4

افعایف اهٌیت تدبضت الىتطًٍیه .

5

اگطچِ ثطذی ثطًبهِّبی وبضثطزی ٍة ٍ تدبضت الىتطًٍیه ثِنَضت تَوبض اظ

پطٍتىلّبی اهٌیتی اؾتفبزُ هیًوبیٌس؛ اهب ثِوبضگیطی  IPsecتضویي هیوٌس وِ توبم
تطافیه تجبزل قسُ ،تحت ضهعًگبضی ٍ تهسیك َّیت ثَزُ ٍ یهالیِ اهٌیتی ثِ ّط آًچِ
تَؾظ الیِ وبضثطز اضائِقسُ ،اضبفِ گطزیسُ اؾت.

1

)Internet Architecture Board (IAB
Intranet
3
Extranet
4
Electronic Commerce
5
Built-in
2

امنیت اطالعات
یىی اظ ٍیػگیّبی هْن  IPsecایي اؾت وِ هیتَاًس اظ ثطًبهِّبی وبضثطزی هتٌَػی پكتیجبًی

ًوبیس .ثِ زلیل ایٌىِ  IPsecاهٌیت ضا زض الیِ قجىِ ثطلطاض هیؾبظز ،حتی اگط پطٍتىلّبی
هَضزاؾتفبزُ زض الیِ وبضثطز ،فبلس هىبًیؿنّبی اهٌیتی ثبقٌس ،ثبظّن تطافیه آىّب زض ؾغح الیِ
قجىِ زاضای هحطهبًگی ٍ احطاظ َّیت ذَاّس ثَز .ثٌبثطایي  IPsecهیتَاًس توبم ثطًبهِّبی

وبضثطزی تَظیغقسُ (اظخولِ ٍضٍز ثِ ؾیؿتن اظ ضاُ زٍض ،1ؾطٍیؽگیطًسُ/ؾطٍیؽزٌّسُ ،پؿت

الىتطًٍیه ،اًتمبل فبیل ،زؾتطؾی ٍة ٍ ،غیطُ) ضا اهي ًوبیس.

تهَیط ظیط ًوًَِای اظ اؾتفبزُ  IPsecثطای ؾبظهبًی وِ زاضای وبضهٌساى ٍ قؼت پطاوٌسُ

اؾت ضا ًوبیف هیزّس.

ّوبىعَض وِ زض تهَیط فَق هالحظِ هیًوبییس ،تجبزل تطافیه زض زاذل قجىِ ؾبظهبى ٍ قؼجِ

ثِنَضت ًباهي اًدبم هیگیطز ❶.ثِػجبضتزیگط اظ ّوبى  IPv4ثِنَضت پیففطو اؾتفبزُقسُ
Remote logon
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اؾت .اهب ّط قجىِ زاضای تدْیعاتی (هبًٌس ضٍتط ٍ فبیطٍال) ثبلبثلیت  IPsecاؾت❷؛ وِ تطافیه

زاذل قجىِ ضا ثِنَضت ًباهي زضیبفت وطزُ ٍلی ثِنَضت اهي ٍ ثط اؾبؼ  IPsecثِ ثیطٍى اظ

قجىِ اضؾبل هیًوبیس ❸.ایي تدْیعات ّوچٌیي ٍظیفِ ضهعگكبیی اعالػبت زضیبفتی ضا ًیع ثط

ػْسُزاضًس .وبضثطاى ضاُ زٍض ًیع ثبیس اهىبى ثطلطاضی اضتجبط  IPsecضا ثط ضٍی وبهپیَتط ذَز

زاقتِ ثبقٌس❹.

هسایای استفادُ از IPsec

ثطذی اظ هعایبی اؾتفبزُ اظ  IPsecثِنَضت ظیط اؾت:


ظهبًی وِ  IPsecاظ عطیك یه ضٍتط یب فبیطٍال زض قجىِ پیبزُؾبظی هیقَز ،یه اهٌیت
لَی ثطای توبم تطافیه تجبزل قسُ ثب هحیظ ثیطًٍی ،ضا فطاّن هیآٍضز .زض ایي نَضت

ػولیبت ضهعگصاضی فمظ ثط ضٍی زیتبیی وِ لهس ذطٍج اظ قجىِ ضا زاضز ،اػوبلقسُ؛ ٍ

زیتبی زضٍى قجىِ ثِنَضت ػبزی تجبزل هیگطزًس .لصا ثبػث ایدبز ؾطثبض اضبفی ثطای

هٌبثغ قجىِ ًرَاّس قس.


اگط توبم تطافیه ذبضخی فمظ اظ عطیك فبیطٍال اهىبى ٍضٍز ثِ قجىِ ضا زاقتِ ثبقٌس،



ثب تَخِ ثِ ایٌىِ  IPsecزض ظیط الیِ اًتمبل ) (TCP/UDPاؾت ،لصا اظ زیس الیِ وبضثطز

1

 IPsecضاُاًساظی قسُ ثط ضٍی فبیطٍال ،زض همبثل زٍض ظزى همبٍم ذَاّس ثَز.
2

3

قفبف ذَاّس ثَز  .ثٌبثطایي زضنَضتیوِ  IPsecثط ضٍی فبیطٍال یب ضٍتط ضاُاًساظی

قسُ ثبقسً ،یبظی ثِ تغییط ًطمافعاض ثط ضٍی ؾطٍض یب ؾیؿتن وبضثط ًیؿت .حتی اگط

 IPsecزض ؾیؿتن وبضثط ًْبیی ضاُاًساظی قسُ ثبقس ،ثبظّن ًطمافعاضّبی الیِ ثبالتط ضا
تحت تأثیط لطاض ًرَاّس زاز.



 IPsecاظ زیس وبضثط ًْبیی ًیع هیتَاًس قفبف ثبقس .ثسٍى ًیبظ ثِ آهَظـ وبضثطاى یب



اظ  IPsecهیتَاى زض ثطپبیی قجىِ ذهَنی هدبظی )ً (VPNیع اؾتفبزُ وطز.

زذبلت زازى آىّب زض اخطای هىبًیؿنّبی اهٌیتی ،هیتَاى  IPsecضا ضاُاًساظی ًوَز.



 IPsecضا هیتَاى ثطای وبضثطاى ثِنَضت خساگبًِ ضاُاًساظی ًوَز .زضنَضتیوِ لطاض

اؾت یه وبضثط ،اظ ضاُ زٍض ثب ؾبظهبى زض اضتجبط ثبقس ٍ یب حتی زض زاذل ؾبظهبى ثب

اعالػبت حؿبؾی وبض هیوٌس ،هیتَاى اظ  IPsecثطای آى وبضثط ذبل ثْطُ ثطز.

1

bypass
Transparent
هٌظَض اظ قفبفیت ،ایي اؾت وِ ثطًبهِ هَخَز ز ض الیِ وبضثطز اظ اتفبلی وِ زض الیِ قجىِ هیگصضز ثیاعالع ذَاّس

2

3

ثَز؛ ٍ ثسٍى ایٌىِ ثِ یىسیگط ٍاثؿتِ ثبقٌسّ ،طوسام ٍظیفِ ذَز ضا اًدبم هیزٌّس.

امنیت اطالعات
پرٍتکلّای هَرداستفادُ در IPsec

 IPsecثطای فطاّن آٍضزى اهٌیت اظ زٍ پطٍتىل  ESP ٍ AHاؾتفبزُ هیًوبیس .زض پیبزُؾبظی

 IPsecبایذ اظ  ESPاؾتفبزُ قَز ٍ ضایذ اظ ً AHیع اؾتفبزُ گطزز .زلیل وبّف اضخحیت اؾتفبزُ

اظ  ،AHاظ "ثبیس" ثِ "قبیس" ،ایي اؾت وِ تدطثِ ًكبى زازُ زض هَاضز ووی هوىي اؾت ً ESPتَاًس
ثِتٌْبیی ؾطٍیؽّبی اهٌیتی هَضزًظط ضا فطاّن وٌس.

عجك ّ ،RFC 4301طیه اظ پطٍتىلّبی  ،ESP ٍ AHاضائِزٌّسُ ؾطٍیؽّبی اهٌیتی ذبنی

ثِنَضت ظیط ّؿتٌس:

.1

)Authentication Header (AH
پطٍتىل  ،AHاضائِزٌّسُ ؾطٍیؽ نحت ٍ 1احطاظ َّیت هجسأ 2اؾت؛ ّوچٌیي هیتَاًس

.2

)Encapsulating Security Payload (ESP
پطٍتىل ،ESPاضائِزٌّسُ توبم ؾطٍیؽّبی فَق ثَزُ ٍ ػالٍُ ثط آى ،هیتَاًس ؾطٍیؽ

ٍیػگی ضس ثبظپرف 3ضا ًیع ثِنَضت اذتیبضی 4فطاّن آٍضز.

هحطهبًگی 5ضا ًیع فطاّن آٍضز .اؾتفبزُ اظ  ESPثطای فطاّن آٍضزى هحطهبًگی ثسٍى
اضائِ ؾطٍیؽ نحت ،پیكٌْبز ًویگطزز .اگط ظهبى اؾتفبزُ اظ  ،ESPهحطهبًگی زض آى
فؼبل ثبقس ،همطضاتی ثطای هحسٍزیت خطیبى تطافیه هحطهبًِ ٍخَز ذَاّس زاقت.

ثِػٌَاىهثبل همطضاتی ثطای پٌْبى وطزى عَل ثؿتِ ٍ ّوچٌیي ثطای تؿْیل تَلیس ٍ زٍض

اًساذتي ثؿتِّبی ؾبذتگی.

ّ .3ط زٍ پطٍتىل  ،ESPٍ AHاضائِزٌّسُ ؾطٍیؽ وٌتطل زؾتطؾی )ً (Access Controlیع
هیثبقٌس .وٌتطل زؾتطؾی اظ عطیك تَظیغ ولیسّبی ضهعًگبضی ٍ هسیطیت خطیبى تطافیه
هٌغجك ثط زیتبثیؽ ؾیبؾت اهٌیتی ،6فطاّن هیگطزز.

ایي پطٍتىلّب هوىي اؾت ثِنَضت خساگبًِ یب تطویجی ،ثطای فطاّن آٍضزى ؾطٍیؽّبی

اهٌیتی زض  IPv4یب  IPv6هَضزاؾتفبزُ لطاض گیطًس.

حالتّای استفادُ از پرٍتکلّای ESP ٍ AH

ّط زٍ پطٍتىل  ESP ٍ AHهیتَاًٌس زض زٍ حبلت ظیط هَضزاؾتفبزُ لطاض گیطًس:
1

Integrity
Data Origin Authentication
3
Anti-Replay
4
Optional
5
Confidentiality
6
)Security Policy Database (SPD
2
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.1

Transport Mode
زض حبلت  ،Transportزض زضخِ اٍل اهٌیت ثطای پطٍتىلّبی الیِّبی ثبالتط فطاّن

هیقَز؛ چطاوِ زض ایي حبلت ،حفبظت فمظ اظ هحوَلِ 1ثؿتِ  IPاًدبم هیپصیطز؛ ٍ ًِ اظ
ول ثؿتِ  .IPثِعَضهؼوَل اظ حبلت  Transportثطای اضتجبعبت  End-to-endثیي زٍ
هیعثبى اؾتفبزُ هیقَز .ثِػٌَاىهثبل ،ثیي ؾیؿتن یه وبضثط ٍ ؾطٍض.

ظهبًی وِ یه هیعثبى السام ثِ اخطای  AHیب  ESPثط ضٍی  IPv4هیًوبیس ،هحوَلِ

ثِعَضهؼوَل ثِ زًجبل ؾطآیٌس ثؿتِ لطاض هیگیطز .ثطای  ،IPv6هحوَلِ ثِنَضت زیتبیی
ثِ زًجبل ّط زٍ ؾطآیٌس ثؿتِ (ؾطآیٌس ّ ٍ IPط ؾطآیٌس تَؾؼِ زازُقسُ  )IPv6لطاض

هیگیطز.

پطٍتىل ESPزض حبلت  ،Transportالسام ثِ ضهعًگبضی (اخجبضی) ٍ احطاظَّیت (اذتیبضی)

هحوَلِ ً IPوَزٍُ ،لی ثط ضٍی ؾطآیٌس ّیچ ػولی اًدبم ًویزّس.

پطٍتىل  AHزض حبلت  ،Transportالسام ثِ احطاظَّیت هحوَلِ ثِ ّوطاُ ثرفّبی

اًتربةقسُ اظ ؾطآیٌس ثؿتِ  IPهیًوبیس.

ESP
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.2

Data

TCP

IP
Header

Data

TCP

AH
Header

IP
Header

Data

TCP

ESP
Header

IP
Header

Tunnel Mode
زض حبلت  ،Tunnelاهٌیت ثطای توبم ثؿتِ  IPفطاّن هیگطزز .ثطای ایي هٌظَض پؽاظآًىِ

فیلسّبی  AHیب  ESPثِ ثؿتِ  IPاضبفِ گطزیس ،ول ثؿتِ ثِػالٍُ فیلسّبی اهٌیتی

ثِػٌَاى هحوَلِ ثؿتِ خسیسی وِ زاضای ؾطآیٌس خسیس اؾت ،لطاض هیگیطًس .ثؿتِ انلی
زضٍى ثؿتِ خسیس لطاضگطفتِ ٍ اظ عطیك  ،Tunnelاظ یه ًمغِ قجىِ ثِ ًمغِ زیگط هیضٍز؛

ثسٍى آًىِ ّیچ ضٍتطی زض هؿیط تَاًبیی ثطضؾی ؾطآیٌس زاذلی ثؿتِ ضا زاقتِ ثبقس.

چَى ثؿتِ انلی زضٍى ثؿتِ خسیس هحهَضقسُ ،2هؼوَالً ثطای افعایف اهٌیت ،ثؿتِ

خسیس زاضای آزضؼ  IPهجسأ ٍ همهس هتفبٍتی ذَاّس ثَز.
1

ثْتطیي هؼبزلی وِ تَاًؿتن ثطای ولوِ  Payloadپیسا وٌن ،ولوِ هحوَلِ اؾت .هٌظَض اظ  Payloadیب هحوَلِ زض ،IP

زیتبی هَضزًظط اؾت وِ زض ثؿتِ ) (Packetلطاضگطفتِ اؾت.

Encapsulate

2

امنیت اطالعات
ایي حبلت وِ هؼوَالً تَؾظ تدْیعاتی هثل فبیطٍال یب ضٍتط زض  Gatewayقجىِ اًدبم

هیقَز ،اهىبى اؾتفبزُ چٌسیي وبضثط ضا اظ ایي  Tunnelفطاّن هیآٍضز ،ثسٍى آًىِ ًیبظ
ثبقس ّط وبضثط ثِنَضت هؿتمل السام ثِ پیىطثٌسی  IPsecثط ضٍی ؾیؿتن ذَز ًوبیس.

پطٍتىل  ESPزض حبلت  ،Tunnelالسام ثِ ضهعًگبضی(اخجبضی) ٍ احطاظَّیت(اذتیبضی)

توبم ثؿتِ  IPزاذلی ثِ ّوطاُ ؾطآیٌس آى هیًوبیس.

1

پطٍتىل  AHزض حبلت  ،Tunnelالسام ثِ احطاظَّیت توبم ثؿتِ زاذلی ثِ ّوطاُ ثرفّبی

اًتربةقسُ ؾطآیٌس ثؿتِ ذبضخی ،هیًوبیس.
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سیاست اهٌیت (IP Security Policy) IP

پبیِ ٍ اؾبؼ اخطای  ،IPsecزض هفَْم ؾیبؾت اهٌیتی اػوبلقسُ ثِ ّط ثؿتِی زض حبل اًتمبل

اظ یه هجسأ ثِ یه همهس اؾت .ؾیبؾت  ،IPsecثط اؾبؼ تؼبهل ثب زٍ زیتبثیؽ تؼییي هیقَز .ایي

زیتبثیؽّب ػجبضتٌس اظ:
.1
.2

)Security Association Database (SAD
)Security Policy Database (SPD

زض ازاهِ ،اثتسا ثِ تَضیح  SAپطزاذتِ ٍ ؾپؽ زیتبثیؽّبی فَق ضا تكطیح هیوٌین.
)Security Association (SA
یه هفَْم ولیسی ،وِ زض ّط زٍ هىبًیؿن احطاظَّیت ٍ هحطهبًگی ثطای ٍ IPخَز زاضز،

 Security Associationاؾت Association .یه اضتجبط هٌغمی یهعطفِ ،ثیي فطؾتٌسُ ٍ گیطًسُ اؾت

وِ ؾطٍیؽّبی اهٌیتی ضا خْت اًتمبل تطافیه اضائِ هیزّس .ثِػجبضتزیگط SA ،هكرموٌٌسُ

ؾطٍیؽّبی اهٌیتی هَضزاؾتفبزُ ،خْت ثطلطاضی یه اضتجبط اهي اؾت.

1

 ESPضهعًگبضی ضا ّوَاضُ ثِنَضت پیففطو ٍ اخجبضی اًدبم هیزّس .اهب احطاظ َّیت زض  ،ESPثِنَضت

ثَزُ ٍ تَؾظ وبضثط هیتَاًس فؼبل یب غیطفؼبل گطزز.
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اگط اضتجبط ثِ تجبزل اهي زٍعطفِ ًیبظ زاقتِ ثبقس ،ثبیس اظ زٍ  SAاؾتفبزُ ًوَز .ؾطٍیؽّبی

اهٌیتی اضائِقسُ تَؾظ  ،SAثطای اؾتفبزُ زض  AHیب  ESPاؾت ٍ ًویتَاى اظ آى ؾطٍیؽّب ثطای
ّط زٍ اؾتفبزُ ًوَز.

یه  SAهٌحهطاً تَؾظ ؾِ پبضاهتط ظیط قٌبؾبیی هیقَز:
.1

)Security Parameters Index (SPI

 SPIیه ضقتِ ثیت اذتهبل زازُقسُ ثِ ّویي  SAثَزُ ٍ فمظ زاضای هفَْم هحلی
اؾت SPI .زض ؾطآیٌس  AHیب  ESPلطاض هیگیطز ،تب ؾیؿتن زضیبفتوٌٌسُ ثتَاًس تكریم
زّس وسام ثؿتِ حبٍی اعالػبت هطثَط  SAاؾت.

.2

IP Destination Address

ایي آزضؼ ،هكرموٌٌسُ آزضؼ همهس  SAاؾت؛ وِ هیتَاًس یه ؾیؿتن وبضثط ًْبیی
یب تدْیعات قجىِ هثل فبیطٍال یب ضٍتط ثبقس.

.3

Security Protocol Identifier

قٌبؾِ پطٍتىل اهٌیتی ،یه فیلس هَخَز زض ؾطآیٌس ثؿتِ ذبضخی اؾت وِ ًكبى هیزّس

 Associationزض لبلت  AHاؾت یب زض لبلت .ESP

ثٌبثطایي زض ّط ثؿتِ  ،IPقٌبؾِ  SAثِنَضت هٌحهطثِفطز ذَاّس ثَز؛ ایي قٌبؾِ ثط

اؾبؼ آزضؼ همهس هَخَز زض ؾطآیٌس  IPv4یب  ٍ ،IPv6همساض  SPIوِ زض ؾطآیٌس  ESPیب

AH

لطاضگطفتِ ،ایدبز هیگطزز.

)Security Association Database (SAD
زض ّط اخطای  ،IPsecیه زیتبثیؽ ثبًبم )ٍ Security Association Database (SADخَز زاضز وِ
هكرموٌٌسُ پبضاهتطّبی هطثَط ثِ ّط  SAاؾت.

ّط  ،SAثِنَضت هؼوَل تَؾظ پبضاهتطّبی ظیط ،وِ زض زیتبثیؽ  SADثجتقسُ ،تؼطیف

هیگطزز.
.1

Security Parameter Index

یه همساض  32ثیتی اؾت وِ تَؾظ گیطًسُ اظ همساض هٌحهطثِفطز قٌبؾِ ،SA

اًتربةقسُ اؾت.
.2

Sequence Number Counter

یه همساض 32ثیتی اؾت وِ اظ آى ثطای تَلیس فیلس قوبضُ تَالی زض ؾطآیٌس  AHیب

اؾتفبزُ هیقَز( .ثطای توبم پیبزُؾبظیّب هَضزًیبظ اؾت).
.3

Sequence Counter Overflow

ESP

امنیت اطالعات
ایي ػالهتً 1كبىزٌّسُ آى اؾت وِ ؾطضیع 2قوبضًسُ تَالی اتفبق افتبزُ؛ لصا ثبیس یه
ضٍیساز لبثل ثبظضؾی تَلیس قَز تب اظ اًتمبل ثؿتِّبی ثیكتط زض ایي  SAخلَگیطی

ثِػول آیس( .ثطای توبم پیبزُؾبظیّب هَضزًیبظ اؾت).
.4

Anti-Replay Window

یه قوبضًسُ  32ثیتی اؾت وِ ثطای هكرم وطزى تىطاضی ثَزى ثؿتِّبی ٍضٍزی

 AHیب  ،ESPهَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز( .ثطای توبم پیبزُؾبظیّب هَضزًیبظ اؾت).
.5

AH Information

اعالػبتی اؾت قبهل :الگَضیتن احطاظَّیت ،ولیسّب ،عَل ػوط ولیسّب ٍ پبضاهتطّبی

هطثَط ثِ  AHاؾتفبزُقسُ( .ثطای پیبزُؾبظی  AHهَضزًیبظ اؾت).
.6

ESP Information

اعالػبتی اؾت قبهل :الگَضیتن احطاظَّیت ٍ ضهعًگبضی ،ولیسّب ،همساضّبی اٍلیِ ،عَل

ػوط ولیسّب ٍ پبضاهتطّبی هطثَط ثِ  ESPاؾتفبزُقسُ( .ثطای پیبزُؾبظی  ESPهَضزًیبظ

اؾت).
.7

Lifetime of this Security Association

فبنلِ ظهبًی وِ ثبیس پؽاظآى SA ،ثب یه  SAخسیس (ٍ  SPIخسیس) خبیگعیي قسُ ،یب

ذبتوِ یبثس؛ ثِػالٍُ ًكبًِای وِ هكرم وٌس وسام السام فَق (ذبتوِ یب خبیگعیٌی) ثبیس
ضخ زّس( .ثطای توبم پیبزُؾبظیّب هَضزًیبظ اؾت).

.8

IPsec Protocol Mode

.9

Path MTU

هكرموٌٌسُ  Transport ،Tunnelیب  Wildcardثَزى حبلت پطٍتىل  ،IPsecاؾت.
هكرموٌٌسُ حساوثط اًساظُای اؾت وِ یه ثؿتِ هیتَاًس ثسٍى تىِتىِ قسى ،3اًتمبل
یبثس؛ ٍ ّوچٌیي قبهل هتغیطّبی ؾبلرَضزگیً 4یع هیثبقس( .ثطای توبم پیبزُؾبظیّب

هَضزًیبظ اؾت).

هىبًیؿن هسیطیت ولیس وِ ثطای تَظیغ ولیس هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز ،ثب هىبًیؿن حطین

ذهَنی ٍ 5احطاظَّیت ،ثبیس تٌْب اظ عطیك  SPIثِ یىسیگط هطتجظ قًَس؛ زض غیطایٌهَضت
احطاظَّیت ٍ حطین ذهَنی ،وبهالً هؿتمل اظ ّط هىبًیؿن هسیطیت ولیس هیثبقس.

1

Flag
overflow
3
Fragmentation
4
aging
5
Privacy
2
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)Security Policy Database (SPD
 SPDهكرم هیوٌس وِ ایي تطافیه  IPهطثَط ثِ وسام  SAذبل اؾت .زض ؾبزُتطیي قىل،
یه  SPDحبٍی ضوَضزّبیی اؾت وِ ّطوسام آىّب هكرموٌٌسُ ظیطهدوَػِ تطافیه ٍ IP

ّSAبی هطثَط ثِ آًبى اؾت .زض هحیظّبی پیچیسُتط هوىي اؾت چٌسیي ضوَضز ثِنَضت ثبلمَُ
ثِ یه  ،SAیب چٌسیي  SAثِ یه ضوَضز  ،SPDهطثَط ثبقٌس.

ّط ضوَضز  SPDوِ تَؾظ هدوَػِای اظ  ٍ IPهمبزیط فیلس پطٍتىل الیِ ثبالتط ،هكرم گطزیسُ

ضا ( Selectorاًتربةوٌٌسُ) هیًبهٌس .زضٍالغ ایي اًتربةوٌٌسُّب ثطای فیلتط تطافیه ذطٍخی هٌغجك

ثب یه  SAذبل ،اؾتفبزُ هیقًَس.

زض پطزاظـ ذطٍخی ثطای ّط ثؿتِ  ،IPهَاضز ظیط ثِ تطتیت اخطا هیقًَس:

 .1همبیؿِ همبزیط فیلسّبی زضٍى ثؿتِ (فیلسّبی اًتربةوٌٌسُ) ثب زیتبثیؽ  ،SPDخْت پیسا
وطزى تغبثك ثب یه ضوَضز  ،SPDوِ ثِ نفط  SAیب ثیكتط اقبضُ زاقتِ ثبقس.

 .2هكرم وطزى  SAزض نَضت ٍخَز ،ثطای ایي ثؿتِ ٍ  SPIهطثَط ثِ آى.

 .3آیب ًیبظ ثِ پطزاظـ  IPsecاؾت؟ (هثالً پطزاظـ  AHیب .)ESP

اًتربةوٌٌسُ )ّ(Selectorبی ظیط یه ضوَضز  SPDضا هكرم هیوٌٌس:


Remote IP Address



Local IP Address



Next Layer Protocol



آزضؼ  IPضاُ زٍض ،هوىي اؾت یه آزضؼ  IPیب یه ضًح آزضؼ  IPثبقس.
آزضؼ  IPهحلی ،هوىي اؾت یه آزضؼ  IPیب یه ضًح آزضؼ  IPثبقس.
ؾطآیٌس پطٍتىل  ،IPقبهل فیلسی اؾت وِ هكرموٌٌسُ پطٍتىل ثؼسی (ثبالتط اظ الیِ )IP

اؾت.

Name

 Nameیه قٌبؾِ وبضثطی اظ ؾیؿتنػبهل اؾت Name .یه فیلس هَخَز زض ؾطآیٌس  IPیب

الیِّبی ثبالتط ًیؿت؛ اهب زضنَضتیوِ  IPsecثِػٌَاى وبضثط ثط ضٍی ّوبى ؾیؿتنػبهل


ضاُاًساظی قسُ ثبقس ،زض زؾتطؼ ذَاّس ثَز.
Local and Remote Ports

هوىي اؾت ثِنَضت پَضتّبی خساگبًِ  TCPیب  UDPثَزُ ٍ یب ایٌىِ قبهل یه لیؿتی

اظ پَضتّب ثبقس.

امنیت اطالعات
اًتخاب ًَع پردازش

 SPDثبیس هیبى تطافیىی وِ  IPsecاظ آىّب هحبفظت وٌس ثب ؾبیط تطافیهّب ،توبیع لبئل قَز .ایي

اهط وِ ثبیس تَؾظ فطؾتٌسُ ٍ گیطًسُ ثط ضٍی تطافیه ٍضٍزی یب تطافیه ذطٍخی اًدبم پصیطز؛

زاضای ؾِ گعیٌِ پطزاظقی ظیط اؾت:

.1

Discard

.2

Bypass

زض ایي حبلت ثِ تطافیه اخبظُ ػجَض اظ هطظ  IPsecزازُ ًویقَز.

زض ایي حبلت ثسٍى اػوبل هحبفظت  ،IPsecثِ تطافیه اخبظُ ػجَض اظ هطظ  IPsecزازُ

هیقَز.

.3

Protect

زض ایي حبلت ثبیس ثطای تطافیه ،حفبظت  IPsecفطاّن گطزز .ثطای ثطلطاضی حفبظت،

SPD

ثبیس پطٍتىل اهٌیتی ،حبلت آى ،گعیٌِّبی ؾطٍیؽ اهٌیتی ٍ الگَضیتنّبی ضهعًگبضی

هَضزاؾتفبزُ ضا هكرم ًوبیس.

خسٍل ظیط یه ًوًَِ اظ زیتبثیؽ  SPDضا ثط ضٍی تدْیعاتی هثل ضٍتط یب فبیطٍال ًوبیف

هیزّس:

Comment

Action

Port

Remote IP

Port

Local IP

Protoc
ol

1.2.3.101

UDP

تطافیه هطثَط ثِ ،IKE

ثسٍى  IPsecاخبظُ ػجَض

Bypass

500

*

500

زاضز.

تطافیه هطثَط ثِ ICMP

ثسٍى  IPsecاخبظُ ػجَض

Bypass

*

*

*

1.2.3.101

ICMP

زاضز.

تطافیه زاذلی ثبیس
ضهعًگبضی قَز.

تطافیه اضؾبلی TCP:80

ثطای ؾطٍض  1.2.4.10ثبیس
ضهعًگبضی قَز.

Protect
ESP/Transp
ort mode

*

Protect
ESP/Transp
ort mode

80

1.2.3.0/24

1.2.4.10

*

*

1.2.3.101

1.2.3.101

*

TCP

ثِخع تطافیه فَق اظ

هبثمی تطافیه ثِ ؾوت
قجىِ  1.2.4.0ثبیس
خلَگیطی قَز.

Discard

*

1.2.4.0/24

*

1.2.3.101

*
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پرٍتکل )Encapsulating Security Payload (ESP

ّوبىعَض وِ لجالً گفتِ قس ،ثطای اخطایی وطزى  ،IPsecهیتَاى اظ زٍ پطٍتىل  ESP ٍ AHثْطُ

ثطز .اگط ثِ یبز زاقتِ ثبقیس ،عجك همبیؿِای وِ اًدبم زازین ،پطٍتىل  ESPػالٍُ ثط توبم

ٍیػگیّبی  ،AHزاضای ٍیػگی هحطهبًگی ًیع ثَز .لصا ثب تَخِ ثِ لبثلیتّبی ثیكتط ٍ وبضثطز

ٍؾیغتط پطٍتىل  ،ESPزض ازاهِ ثِ قطح ایي پطٍتىل هیپطزاظین.

زض ًؿرِّبی اٍلیِ  ،IPsecپطٍتىل  ESPتٌْب فطاّن آٍضًسُ هحطهبًگی ثَز؛ ٍ زض نَضت ًیبظ

ثِ نحت ،ثبیس اظ پطٍتىل  AHاؾتفبزُ هیگطزیس .اهب زض ًؿرِ زٍم  ،IPsecپطٍتىل

ESP

اًؼغبفپصیطتط قس ٍ تَاًؿت ،ؾطٍیؽ نحت ضا ًیع فطاّن آٍضزّ .وچٌیي زض  ،ESPاهىبى
غیطفؼبل وطزى ضهعًگبضی ًیع ٍخَز زاضز.

پطٍتىل  ESPفطاّن آٍضًسُ هحطهبًگی ،احطاظَّیت هجسأ زازُ ،نحت غیط اتهبل گطا ،ؾطٍیؽ

ضستىطاض ٍ هحطهبًگی خطیبى زازُ ،اؾت .هدوَػِ ؾطٍیؽّبی اضائِقسُ زض  ،ESPثِ اًتربة

گعیٌِّب زض ظهبى ثطلطاضی  ٍ SAثِ هحل اخطا زض تَپَلَغی قجىِ ،ثؿتگی زاضز.

پطٍتىل  ESPتَاًبیی وبض ثب اًَاع الگَضیتنّبی ضهعًگبضی ٍ احطاظَّیت ضا زاضز .پطٍتىل

ESP

ثب  ،IP protocol number 50قٌبذتِ هیقَز .آذطیي ًؿرِ  ESPاضائِقسُ ESP v3 ،اؾت؛ وِ الجتِ
فؼالً  IETFآى ضا ثِنَضت پیفًَیؽ اضائِ وطزُ اؾت 1.ثب تَخِ ثِ پیفًَیؽ ثَزى ًؿرِ ؾَم،
ٍیػگیّبی تكطیح قسُ زض ایي وتبة ثط اؾبؼ ًؿرِ زٍم پطٍتىل  ESPاؾت.

حالتّای ESP

زض هَضز حبلتّبی اخطای  ESPلجالً تَضیح وبهل زازُقسُ اؾت ESP .هیتَاًس زض زٍ حبلت

ظیط هَضزاؾتفبزُ لطاض گیطز:
.1
.2

Transport Mode
Tunnel Mode

زض حبلت  ،Transportاظ ؾطآیٌس انلی ثؿتِ اؾتفبزُقسُ ٍ فمظ ػول ضهعًگبضی ٍ نحت ،ثط

ضٍی هحوَلِ ) (Payloadثؿتِ اًدبم هیپصیطز .اهب زض حبلت  ،Tunnelثؿتِ انلی هدسزاً ثؿتِثٌسی

) (Encapsulateهیقَز؛ ثِ ایي هؼٌب وِ پطٍتىل ،ESPیه ؾطآیٌس خسیس ثطای ثؿتِ ایدبز هیًوبیس.
زض ایي نَضت ،ثؿتِ لجلی وِ حبال ثِػٌَاى هحوَلِ ثؿتِ خسیس لطاضگطفتِ ،ثِنَضت وبهل

(ؾطآیٌس ثؿتِ لجلی ثِػالٍُ هحوَلِ) ضهعًگبضی هیگطزز.

https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-ipsec-esp-v3-10

1

امنیت اطالعات
فرآیٌذ رهسًگاری در ESP

پطٍتىل  ESPثطای ضهعگصاضی ثؿتِّبی  ،IPsecاظ ضهعًگبضی هتمبضى اؾتفبزُ هیًوبیس .اگط ثِ

یبز زا قتِ ثبقیس ،ثطای ضهعًگبضی هتمبضىّ ،ط زٍ عطف فطؾتٌسُ ٍ گیطًسُ ثبیس اظ یه ولیس هكبثِ
ثطای ضهعگصاضی ٍ ضهعگكبیی اؾتفبزُ ًوبیٌس .ظهبًی وِ فطؾتٌسُ السام ثِ ضهعگصاضی زیتب هیوٌس،

ثط اؾبؼ الگَضیتن هَضزاؾتفبزُ ثبیس آى ضا ثِ لغؼبت وَچهتط تمؿین ًوبیس؛ ثِػٌَاىهثبل اگط اظ

الگَضیتن ضهعًگبضی  ،AESاؾتفبزُ وطزُ ثبقس ،زیتب ثِ ثلَنّبی  121ثیتی تمؿین ذَاٌّس قس .زض

عطف زیگط ،گیطًسُ ًیع پؽ اظ زضیبفت ثؿتِ ضهعگصاضی قسُ ،ثبیس ثط اؾبؼ ّوبى الگَضیتن ٍ ولیس

هَضزاؾتفبزُ تَؾظ فطؾتٌسُ ،السام ثِ ضهعگكبیی ثؿتِ ًوبیس .زض ضهعًگبضی هتمبضى ،ػولیبت
ضهعگكبیی ،هؼىَؼ ػولیبت ضهعگصاضی ذَاّس ثَز.

1

ثِػٌَاىهثبل ،پطٍتىل  ESPهیتَاًس اظ الگَضیتنّبی ضهعًگبضی ٍ 2AES-CTR ، AES-CBC

 ،3DESاؾتفبزُ ًوبیس.

فرآیٌذ حفاظت از صحت (تواهیت) در ESP

یىی اظ ٍیػگیّبیی وِ ّط زٍ پطٍتىل  ESP ٍ AHفطاّن هیوٌٌسٍ ،یػگی نحت

)(Integrity

اؾت .اٍلیي گبم زض هحبفظت اظ نحت ،ؾبذت چىیسُ پیبم 3تَؾظ الگَضیتن زضّن ؾبظی ولیسزاض،

وِ آى ضا ثبًبم الگَضیتن وس احطاظَّیت پیبم )ً (MACیع هیقٌبؾین ،هیثبقس.

اگط ثرف ضهعًگبضی ضا ثِزلت هغبلؼِ وطزُ ثبقیس ،ثِ یبز زاضیس وِ زض ثحث  ،MACاثتسا یه

همساض هرفی ثِ پیبم اضبفِ وطزُ ٍ اظ آى  Hashهیگطفتین .ؾپؽ همساض  Hashتَلیسقسُ ضا ثِ پیبم

الهبق وطزُ ٍ ثطای گیطًسُ اضؾبل هیوطزین .گیطًسُ پؽ اظ زضیبفت پیبم ثب اضبفِ وطزى ولیس

هرفی ثِ پیبم ،اظ آى  Hashگطفتِ ٍ ًتیدِ ضا ثب همساض  Hashزضیبفتی همبیؿِ هیوطز .زض نَضت

ثطاثط ثَزى ًتبیح ،گیطًسُ اظ نحت پیبم اعویٌبى حبنل هیوٌسّ .وچٌیي ثِ زلیل اؾتفبزُ اظ یه

ولیس هرفی ،وِ ثیي فطؾتٌسُ ٍ گیطًسُ تَافك قسُ ،گیطًسُ اظ تغییط ًىطزى پیبم زض عَل هؿیط ٍ

ّوچٌیي انبلت فطؾتٌسُ ًیع هغوئي هیقَز.

پطٍتىل  IPsecثطای تَلیس چىیسُ ولیسزاض ،اظ الگَضیتنّبی  HMACاؾتفبزُ هیوٌس.
4

الگَضیتنّبی  ،HMACثطای اؾتفبزُ اظ تَاثغ زضّن ؾبظی زض وٌبض یه ولیس هرفی ،وبضثطز زاضز.
ثِػجبضتزیگط HMAC ،فطاّن آٍضًسُ اهىبى اؾتفبزُ اظ ولیس هرفی زض تَاثغ زضّنؾبظ اؾت.

زضثبضُ ً HMACیع زض ثرف زٍم وتبة هغبلجی اضائِ گطزیسُ اؾت.

1

)AES-Cipher Block Chaining (AES-CBC
)AES Counter Mode (AES-CTR
3
)Hash (Message Digest
4
)Hash Message Authentication Code (HMAC
2
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ساختار بستِ ESP

تهَیط ظیط ًوبیفزٌّسُ ؾبذتبض یه ثؿتِ  ESPاؾت .پطٍتىل  ESPثِ ّط ثؿتِ یه ؾطآیٌس ٍ

پكتثٌس 1اضبفِ هیًوبیس .ثؿتِ ضا هیتَاى ثِ چْبض ثرف ٍ ESP Trailer ،Payload ،ESP Header

 ،Authentication Dataتمؿین وطز .زض ازاهِ ثِ تكطیح فیلسّبی  ESPهیپطزاظین.
)Se cu ri ty Pa ra m e te r In d e x (SPI

ESP
Header

Se q u e n ce N u m b e r
In i ti a l i z a ti o n Ve cto r

Payload
D a ta

Nex t Header

Pa d d i n g -L e n g th

Pa d d i n g

ESP Trailer
Authentication
Data

Au th e n ti ca ti o n In fo rm a ti o n

ّوبىعَض وِ زض تهَیط فَق هالحظِ هیًوبییس ،ؾطآیٌس  ESPاظ زٍ فیلس ظیط تكىیلقسُ اؾت:


SPI

ّط ًمغِ پبیبًی زض ّط اتهبل  ،IPsecثِزلرَاُ یه همساض ثِػٌَاى  SPIاًتربة هیوٌس .ایي

همساض یه قٌبؾِ هٌحهطثِفطز ثطای اتهبل ذَاّس ثَز .زضیبفتوٌٌسُ ثب اؾتفبزُ اظ

همساض  ،SPIآزضؼ IPهمهس ٍ ًَع پطٍتىل ( IPsecزض ایٌدب  ،)ESPهكرم هیوٌس وِ ثبیس



اظ وسام  SAاؾتفبزُ ًوبیس.
Sequence Number

ثِ ّط ثؿتِ یه قوبضُ تَالی پیزضپی 2ترهیم زازُ هیقَز ٍ ثؿتِّب تٌْب ثط اؾبؼ

زاقتي زًجبلِ لبثللجَل ،هَضزپصیطـ لطاض هیگیطًس .ایي ػول ،هىبًیؿوی اؾت وِ ثطای
خلَگیطی اظ تىطاض ثؿتِّب هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطزّ .وچٌیي زض ذٌثیؾبظی حوالت

هٌغ ذسهت ً (DoS)3یع هیتَاى اظ ایي ذهَنیت ثْطُ ثطز.

Trailer

1

Sequential sequence number
Denial of Service

2
3

امنیت اطالعات
ثرف ثؼسی ثؿتًِ Payload ،بم زاضز .ایي ثرف زاضای زٍ فیلس )ٍ Initialization Vector (IV

 Dataاؾت؛ وِ ثط ضٍی فیلس زیتب ػولیبت ضهعگصاضی اًدبمگطفتِ اؾتٍ ،لی همساض  IVثسٍى

ضهعگصاضی هیثبقس.

اظ همساض  IVزض ػولیبت ضهعًگبضی اؾتفبزُ هیقَز .همساض  IVزض ّط ثؿتِ هتفبٍت اؾت؛ لصا

حتی اگط زٍ ثؿتِ زاضای هحتَای یىؿبى ثبقٌس ،ثِ زلیل  IVهتفبٍت ،ذطٍخی ضهعگصاضی آىّب
هتفبٍت ذَاّس ثَز .ایي ٍیػگی ثبػث هیقَز تب  IPsecزض ثطاثط حوالت تدعیٍِتحلیل همبٍمتط

ثبقس.

ؾَهیي ثرف ثؿتِ ESP Trailer ،اؾت .ایي ثرف اظ ؾِ فیلس (زٍ فیلس ثبثت ٍ یه فیلس

اذتیبضی) تكىیلقسُ اؾت:


Padding

یه ثؿتِ  ،ESPهوىي اؾت ثِنَضت اذتیبضی زاضای فیلسی ثبًبم  Paddingثبقس.

 Paddingیه ؾطی ثبیت اضبفِ اؾت وِ ثطای ثعضي وطزى ثؿتِ ،ثِ آى اضبفِقسُ ٍ

پؽ اظ زضیبفت ثؿتِ ،تَؾظ گیطًسُ حصف هیقَز .ثِ زلیل ایٌىِ  ESPاظ ضهعًگبضی

ثلَوی اؾتفبزُ هیوٌس ،لصا هوىي اؾت ثطای تىویل ثلَنّب زض اًساظُ هَضزًظط ،هدجَض ثِ

اؾتفبزُ اظ  Paddingثبقسّ .وچٌیي ثطای ایٌىِ پكتثٌس ) (Trailerثبیس هضطثی اظ  4ثبیت
ثبقس ،هیتَاى اظ  Paddingثْطُ ثطز .اظ خْت زیگط هیتَاى ثب اؾتفبزُ اظ  Paddingؾبیع



زیتب ضا تغییط زازُ تب زض ثطاثط حوالت تدعیٍِتحلیل همبٍمتط ثبقٌس.
Padding Length

ایي فیلس ًكبىزٌّسُ همساض ثبیت هَضزاؾتفبزُ ثطای  Paddingاؾت .ایي فیلس ثِنَضت

اخجبضی زض ثؿتِ ٍخَز زاضز.


Next Header

زض حبلت  Payload ،Tunnelحبٍی یه ثؿتِ وبهل اؾت وِ ذَز زاضای ؾطآیٌس ٍ هحوَلِ

اؾت .لصا فیلس  Next Headerهؼطفی وٌٌسُ ًَع زازُ هَخَز زض  Payloadاؾت .زض حبلت
 ،Transportفیلس  ،Next Headerهؼوَالً هؼطفی وٌٌسُ پطٍتىل الیِ اًتمبل اؾت .ایي فیلس

ثِنَضت اخجبضی زض ثؿتِ ٍخَز زاضز.

اگط ذهَنیت هحبفظت اظ نحت ،زض  ESPفؼبل ثبقس؛ یه فیلس ثبًبم

Authentication

 Informationثِ اًتْبی ثؿتِ اضبفِ هیگطزز 1.قجیِ  ،AHایي فیلس قبهل همساض  MACاؾت؛ اهب
ثطذالف  ،AHزض  ESPهمساض ّسض ثؿتِ ذبضخی زض هحبؾجِ ً MACمكی ًساضز.

1

زض ثؼضی اظ هٌبثغ ثطای ایي فیلس اظ ًبم )ً ،Integrity check value (ICVیع اؾتفبزُ قسُ اؾت.
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پرٍتکل IKE

ّسف پطٍتىل ) ،Internet Key Exchange (IKEهصاوطُ ،1ایدبز ٍ هسیطیت  SAاؾتّ .وبىعَض وِ

گفتِ قس SA ،هكرموٌٌسُ ٍیػگیّبی  ٍ IPsecحفبظتّبی اػوبلقسُ ثِ یه اتهبل اؾت .الجتِ

ّSAب هیتَاًٌس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبی اظ پیف تؼطیفقسُ ،ثِنَضت زؾتی ایدبز قًَس؛ اهب زض

ایي نَضت اهىبى ثِضٍظضؾبًی ًرَاٌّس زاقت .ثِ ّویي زلیل ضٍـ زؾتی ثطای همیبؼ ثعضيتط
ٍ ٍالؼی ،ضٍـ لبثل لجَلی ًیؿت.

ثطای حل هكىل فَق زض  ،IPsecاظ پطٍتىل  IKEاؾتفبزُ گطزیسُ اؾت .زض

 IPsecاظ پطٍتىل IKE

ثطای اضائِ یه هىبًیؿن اهي خْت ثطلطاضی اضتجبعبت هحبفظتقسُ ،اؾتفبزُ هیقَز .پطٍتىل

IKE

اظ پٌح ضٍـ تجبزل ،ثطای ؾبذت  ،SAاًتمبل ٍضؼیت ٍ اعالػبت ذغب ٍ ،تؼطیف گطٍُّبی خسیس

زیفیّلوي ،اؾتفبزُ هیًوبیس .ایي پٌح ضٍـ ػجبضتٌس اظ:
.1
.2
.3
.4
.5

Main Mode
Aggressive Mode
Quick Mode
Informational
Group

ػولیبت تجبزل زض پطٍتىل  IKEزض زٍ فبظ نَضت هیگیطز .وِ زض ّط فبظ ًؿجت ثِ ٍظبیفی وِ

ثبیس اًدبم قَز اظ یه یب چٌس ضٍـ فَق اؾتفبزُ هیقَز.
.1

فاز اٍل IKE

زض فبظ اٍل ،یه وبًبل اهي ثبًبم  IKE SAایدبز هیگطززّ .سف اظ ایدبز ایي وبًبل ،فطاّن

آٍضزى یه اضتجبط اهي زٍعطفِ ثطای تجبزالت زیگط  IKEاؾت.

زض ایي فبظ ثط چگًَگی ثطلطاض وطزى یه اضتجبط  IPsecهصاوطُ هیقَز.
.2

فاز دٍم IKE

ّسف فبظ زٍ ،ثطلطاضی یه  ،SAثطای اتهبل ٍالؼی  IPsecاؾت .ایي  SAثبًبم

IPsec SA

قٌبذتِ هیقَز .ثطذالف ّIKE SAب وِ زٍعطفِ ّؿتٌسّIPsec SA ،ب یهعطفِ هیثبقٌس؛
ثِ ایي هؼٌی وِ یه اتهبل ثیي زٍ ؾیؿتنً ،یبظ ثِ زٍ  SAزاضز.

زض ایي فبظ یه وبًبل اهي  ،IPsecخْت تجبزل زیتب ،قىل هیگیطز.
زض ازاهِ ثِ تكطیح پٌح ضٍـ تجبزل ٍ ًحَُ تؼبهل آىّب ثب یىسیگط زض خْت ثطلطاضی  ،IPsecزض

لبلت زٍ فبظ اخطایی  ،IKEهیپطزاظین.

Negotiate

1

امنیت اطالعات
فاز اٍل IKE

ّسف اظ فبظ اٍل  ،IKEایي اؾت وِ یه وبًبل اهي ایدبز ًوبیس تب زٍ عطف اضتجبط  ،IPsecاهىبى

یه هصاوطُ هَفك ضا ثطای اًتربة ّ IPsec SAبی هَضزًظط زاقتِ ثبقٌس.

وبًبل اهٌی وِ زض فبظ اٍل ایدبز هیگطزز ،ثبًبم  IKE SAقٌبذتِ هیقَزّ .سف اظ ایدبز

IKE

 ،SAفطاّن آٍضزى یه وبًبل اضتجبعی اهي زٍعطفِ ثطای ؾبیط تجبزالت  IKEاؾت وِ قبهل:
هصاوطات تكىیل فبظ زٍ ،اًتمبل ٍضؼیت ٍ اعالػبت ذغب ٍ ،ایدبز یه گطٍُ زیفیّلوي خسیس ،اؾت.

زض حمیمت فبظ اٍل  IKEثبیس ثب هَفمیت اًدبم قَز تب اهىبى ازاهِ تجبزالت  IKEفطاّن گطزز.

ثطلطاضی یه  IKE SAهیتَاًس عی زٍ ضٍـ  Aggressive Mode ٍ Main Modeنَضت پصیطز.
 .1رٍش Main Mode

زضضٍـ  ،Main Modeهصاوطُ ثطلطاضی  ،IKE SAاظ عطیك ؾِ خفت پیبم اًدبم هیگیطز.

زض اٍلیي خفت پیبمّ ،ط عطف پبضاهتطّبیی ضا ثطای ثطلطاضی  SAپیكٌْبز هیزٌّس .چْبض ػسز

اظ ایي پبضاهتطّب وِ تجبزل آىّب ضطٍضی اؾت ،ضا  Protection Suiteهیًبهٌس وِ قبهل هَاضز ظیط

اؾت:
.i

الگَریتن رهسًگاری

هكرموٌٌسُ ایي اؾت وِ اظ چِ الگَضیتوی خْت ضهعًگبضی زیتب ثبیس اؾتفبزُ قَز.
اظخولِ ایي الگَضیتنّب هیتَاى اظ ً Bluefish ٍ 3DES ،DES ،AESبم ثطز.

.ii

الگَریتن صحت (تواهیت)

هكرم هیوٌس اظ وسام الگَضیتن  HMACثبیس خْت نحت اؾتفبزُ قَز .اظخولِ ایي

الگَضیتنّب هیتَاى  HMAC-SHA1 ٍ HMAC-MD5ضا ًبم ثطز.
.iii

رٍش احرازَّیت

ثطای احطاظَّیت زٍ ًمغِ پبیبًی ) (End pointهوىي اؾت چٌسیي ضٍـ ثِنَضت ظیط

ٍخَز زاقتِ ثبقس:
-

Pre-shared Keys

ثبیس اظ لجل یه ولیس هرفی ثیي عطفیي اضتجبط تَافك قسُ ثبقسّ .ط عطف السام ثِ

ایدبز یه همساض هحطهبًِ ثط اؾبؼ ولیس هرفی ًوَزُ ٍ اظ آى ثطای ثطلطاضی وبًبل

اهي فبظ اٍل ٍ ّوچٌیي  IPsec SAاؾتفبزُ هیًوبیٌس .اتوبم فبظ اٍل  ،IKEثِهٌعلِ آى

-

اؾت وِ ّط زٍ عطف ثب زاقتي ولیس هرفی تَاًؿتِاًس یىسیگط ضا احطاظَّیت ًوبیٌس.

Digital Signatures

ّط ًمغِ پبیبًی زاضای یه  Digital Certificateاؾت وِ قبهل ولیسػوَهی هیثبقس.

ّط عطف اضتجبط لجل اظ اضؾبل زیتب ،آى ضا ثب ولیسذهَنی ذَز اهضب وطزُ ٍ
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ثطای عطف همبثل اضؾبل هیوٌس .گیطًسُ ًیع ثب اؾتفبزُ اظ ولیسػوَهی فطؾتٌسُ

لبزض ثِ ضهعگكبیی آى ذَاّس ثَز .ثِػٌَاىهثبل ثطای الگَضیتنّبی اهضبی

-

زیدیتبل هیتَاى اظ  ٍ RSAاؾتبًساضز ً DSSبم ثطز.
External Authentication

زض ثطذی اظ پیبزُؾبظیّبی  IPsecهیتَاى اظ یه ؾطٍض ذبضخی هثل وطثطٍؼ

ثطای اًدبم ػولیبت احطاظَّیت ثْطُ ثطز.
.iv

گرٍُ دیفیّلوي )(DH

اگط ثِ یبز زاقتِ ثبقیس الگَضیتن زیفیّلوي ثطای تجبزل اهي ولیس ،هَضزاؾتفبزُ لطاض

هیگطفت .زض ثطلطاضی ً IPsecیع هیتَاى اظ زیفیّلوي ثطای تَلیس یه ولیس هكتطن
هرفیبًِ ثیي فطؾتٌسُ ٍ گیطًسُ ،ثْطُ ثطز 1.ثط اؾبؼ ایي ولیس یه همساض تَلیس هیقَز

وِ ثؼساً زض هحبؾجِ ولیسهرفی فبظ اٍل ٍ زٍم ،هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز.

زض  IPsecگطٍُّبیی ثط اؾبؼ عَل ولیس ٍ ًَع تَلیسوٌٌسُ ضهع ،ثطای زیفیّلوي ایدبز
گطزیسُ اؾت.

Modulo or Field size

Generator

Group Number

768-bit modulus

2

MODP

1

1024-bit modulus

MODP

2

155-bit field size

3

EC2N

3

185-bit field size

EC2N

4

1536-bit modulus

MODP

5

2048-bit modulus

MODP

14

3072-bit modulus

MODP

15

4096-bit modulus

MODP

16

6144-bit modulus

MODP

17

8192-bit modulus

MODP

18

زٍهیي خفت پیبمّبی  ،Main modeخْت تجبزل ولیس اظ عطیك زیفیّلوي هَضزاؾتفبزُ لطاض

هیگیطز .تؼییي ًَع زیفیّلوي ثب اؾتفبزُ اظ پبضاهتطّبی هصاوطُ قسُ زض گبم لجل ،اًدبم هیقَز.
1

ایي ولیس ثب  Pre-shared keyگفتِقسُ زض احطاظَّیت ،هتفبٍت اؾت.
]Exponentiation over a prime modulus [MODP
N
] Elliptic curve over G[2

2
3

امنیت اطالعات
ظهبًی وِ ثطای احطاظَّیت اظ  Pre-shared Keyیب اهضبی زیدیتبل اؾتفبزُ هیقَز ،قٌبؾِّب

تجبزل ًویگطزًس؛ تب خفت ؾَم پیبمّب اظ عطیك زیفیّلوي ولیس ضا هكرم ًوَزُ ٍ اهٌیت تجبزل

ّIDب ضا تضویي ًوبیٌس.

زض خفت ؾَم پیبمّبی ّ ،Main modeط عطف السام ثِ اضائِ اعالػبت احطاظَّیت ذَز ثطای

عطف همبثل هیًوبیس؛ وِ ایي ّن ثِ ضٍـ احطاظَّیت تَافك قسُ ثؿتگی زاضز .اگط ثط ضٍی

Pre-

 shared keyتَافك قسُ ثبقس Message digest ،تجبزل هیقَز؛ ٍ اگط ثط ضٍی اهضبی زیدیتبل
تَافك قسُ ثبقس ،اظ ّcertificateب اؾتفبزُ هیقَز .نطفًظط اظ ضٍـ هَضزاؾتفبزُ ،خفت ؾَم

پیبمّب ،ثط اؾبؼ ولیس تَافك قسُ زض هطحلِ لجل (زیفیّلوي) ،ضهعًگبضی هیقًَس.

تهَیط فَق ضا ثِنَضت ذالنِ هیتَاى ایيگًَِ ثیبى وطز :آلیؽ پبضاهتطّبی پیكٌْبزی

ذَز ضا خْت ثطلطاضی یه اضتجبط اهي ثطای ثبة اضؾبل هیوٌس ❶.ثبة پبضاهتطّبی هَضزلجَل ضا

اًتربة وطزُ ٍ ثِ اعالع آلیؽ هیضؾبًس ❷.ؾپؽ آلیؽ❸ ٍ ثبة❹ تَؾظ زیفیّلوي ثط ضٍی

یه ولیس هرفی تَافك هیًوبیٌس .تَؾظ ؾَهیي خفت پیبمّب ًیع ،آلیؽ السام ثِ احطاظَّیت ذَز

ثطای ثبة وطزُ؛❺ ٍ ثبة ًیع اعالػبت احطاظَّیت ذَز ضا ثطای آلیؽ اضؾبل هیوٌس❻.
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 .2رٍش Aggressive Mode

ضٍـ  Aggressiveیه خبیگعیي ؾطیغتط ثطای ضٍـ  Mainاؾت .زض ایي ضٍـ ثِخبی ؾِ

خفت پیبم ( 6پیبم) ،اظ ؾِ پیبم ثطای ثطلطاضی  IKE SAاؾتفبزُ هیقَز.

پیبم اٍل ٍ پیبم زٍم ،ثطای هكرم وطزى پبضاهتطّبی  ٍ IKE SAتجبزل ولیس هَضزاؾتفبزُ

لطاض هیگیطًس .هدسزاً اظ پیبم زٍم ثِ ّوطاُ پیبم ؾَم خْت تجبزل اعالػبت احطاظَّیت عطفیي

اؾتفبزُ هیگطززٍ .ظیفِ ؾِ پیبم هَضزاؾتفبزُ زض  Aggressive modeثِنَضت ظیط اؾت:


پیبم اٍل

یهعطف اضتجبط (آلیؽ) ،السام ثِ اضؾبل پیبهی حبٍی توبم پبضاهتطّبی حفبظتیٍ ،
ّوچٌیي تجبزل ولیس زیفیّلوي ،همساض  ٍ Nonceقٌبؾِ ذَز ،هیًوبیس.



پیبم زٍم

عطف همبثل(ثبة) ،السام ثِ اضؾبل پیبهی حبٍی پبضاهتطّبی حفبظتی هَضزلجَلٍ ،

ّوچٌیي تجبزل ولیس زیفیّلوي ،همساض  ،Nonceقٌبؾِ ذَز ٍ هحوَلِ احطاظَّیت ذَز
(اظ عطیك  Hashیب اهضبی زیدیتبل) ،هیًوبیس.



پیبم ؾَم

عطف اٍل (آلیؽ) ،السام ثِ اضؾبل هحوَلِ احطاظَّیت ذَز ثطای عطف همبثل هیًوبیس.

ّوبىعَض وِ هالحظِ هیًوبییس ،توبم اعالػبت تجبزل قسُ زض  Main modeزض

ً modeیع تجبزل گطزیسُ اؾت؛ اهب ثب تؼساز پیبم ووتط ٍ ثبلغجغ ؾطػت ثیكتط.

Aggressive

امنیت اطالعات
زض حبلت ّ ،Aggressive modeوبىعَض وِ ؾطػت افعایف پیسا هیوٌس ،زض همبثل اهٌیت وبّف

هییبثس .ثِ زلیل ایٌىِ تجبزل ولیس زیفیّلوي اظ ّوبى پیبم اٍل قطٍع هیقَز ،لصا زٍ عطف فطنت

هصاوطُ خْت تؼییي پبضاهتطّبی زیفیّلوي ًساضًسّ .وچٌیي اعالػبت هطثَط ثِ قٌبؾِ ،زض حبل
ّ ،Aggressiveویكِ ثِنَضت پٌْبًی ٍ ضهعقسُ ًیؿت(هگط زض نَضت اؾتفبزُ اظ الگَضیتنّبی

ولیسػوَهی) .تَخِ زاقتِ ثبقیس وِ ضٍـ  ،Aggressiveهؿتؼس حوالت هطزهیبًی ) (MITMاؾت.
ثب تَخِ ثِ هَاضز فَق ،خْت افعایف اهٌیت ،پیكٌْبز هیگطزز

زض فبظ اٍل  IKEاؾتفبزُ ًوبییس.

زض نَضت اهىبى اظ Main Mode

فاز دٍم IKE

ّسف فبظ زٍم  ،IKEایدبز یه  SAثطای اتهبل ٍ IPsecالؼی اؾت .هٌظَض اظ ٍالؼی ،اتهبلی

اؾت وِ لطاض اؾت اظ آى ثطای تجبزل اعالػبت ثِنَضت هحطهبًِ ،اؾتفبزُ گطزز .ایي  ،SAضا

IPsec

 SAهیًبهٌس .ثطذالف  IKE SAوِ اتهبلی زٍعطفِ ثَز IPsec SA ،اتهبلی یهعطفِ اؾت .ثِ ّویي
زلیل ثطای ثطلطاضی اضتجبط ثیي زٍ ؾیؿتنً ،یبظ ثِ ثطلطاضی زٍ  IPsec SAاؾت.

زض فبظ اٍل زٍ حبلت  Aggressive ٍ Mainثطای ثطلطاضی  IKE SAزاقتین؛ اهب ثطای ثطلطاضی

 ،IPsec SAفمظ یه حبلت ثِ ًبم ٍ Quick Modeخَز زاضز.

ثطای ثطلطاضی  ،SAحبلت  Quick modeاظ ؾِ پیبم اؾتفبزُ هیًوبیس .الجتِ توبم پیبمّبی تجبزل

قسُ زض فبظ زٍم ،ثط اؾبؼ ضٍـّبی هكرمقسُ زض فبظ اٍل ،ثِنَضت ضهعقسُ ،اًدبم

هیپصیطز.

هْنتطیي اعالػبت ؾِ پیبم تجبزل قسُ زض حبلت  Quick modeزض فبظ زٍم  IKEثِ قطح ظیط

اؾت:



پیبم اٍل

یه عطف اضتجبط (آلیؽ) ،السام ثِ اضؾبل پبضاهتطّبی پیكٌْبزی خْت  ،IPsec SAولیس ٍ

 ،Nonceهیًوبیس( .همساض  Nonceیه السام ضس ثبظپرف اؾت).


پیبم زٍم

عطف همبثل (ثبة) ،پبضاهتطّبی هَضزلجَل خْت  ،IPsec SAولیس ٍ  Nonceضا ثِ ّوطاُ یه

همساض  Hashخْت احطاظ َّیت ،اضؾبل هیًوبیس.



پیبم ؾَم

عطف اٍل (آلیؽ) ًیع زض خَاة ،السام ثِ اضؾبل یه همساض  Hashخْت احطاظَّیت

هیًوبیس.
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پؽاظایٌىِ عطف زٍم (ثبة) ،پیبم ؾَم ضا لجَل وطز ،اتهبل  IPsecثطلطاضقسُ ٍ توبم ّSAبی

فؼبل زض زیتبثیؽ  SADشذیطُ هیقًَس.

ّط زٍ  SAهطثَط ثِ  ،IPsec ٍ IKEزاضای عَل ػوط هحسٍز ّؿتٌس ،وِ پؽ اظ ایدبز  ،SAاهىبى

افعایف آى همسٍض ًیؿت .عَل ػوط  SAهیتَاًس ثط اؾبؼ ظهبى ٍ یب ثط اؾبؼ همساض تطافیه

قجىِ هكرم گطزز .اگط یه  SAثِ پبیبى ػوط ذَز ًعزیه قَزً ،مغِ پبیبًی (آلیؽ یب ثبة) ثبیس
السام ثِ ایدبز یه  SAخسیس ًوَزُ ٍ آى ضا خبیگعیي  SAهَضزًظط ًوبیس؛ ثِ ایي ػول
گفتِ هیقَز.

Rekeying

ؾبذتبض ً ٍ IPsecحَُ تؼبهل زیتبثیؽّب ٍ  IKEزض تهَیط ظیط ًوبیف زازُقسُ اؾت:

امنیت اطالعات

مبحث دوم

شبکه خصویص مجازی

یىی اظ ضاُّبی ثطلطاضی اهٌیت قجىِ ،زاقتي یه قجىِ وبهالً ذهَنی اؾت .الجتِ زاقتي یه

قجىِ ذهَنی هثل  LANثطای ؾبظهبىّب اهىبىپصیط اؾت ،اهب زضنَضتیوِ ؾبظهبى اظًظط

خغطافیبیی پطاوٌسُ ثبقس ٍ یب ثب وبضثطاى ضاُ زٍض زض اضتجبط ثبقس ،ثطپبیی قجىِ ثب لیٌهّبی
ذهَنی ،ؾبظهبى ضا هتحول ّعیٌِّبی ؾٌگیٌی ذَاّس وطز .حتی زض ثطذی هَاضز زاقتي لیٌه

ذهَنی اهىبىپصیط ًیؿت.

ثطای ضفغ هكىل اضتجبعبت ثطای ؾبظهبىّبی گؿتطزُ ،اؾتفبزُ اظ قجىِّبی ػوَهی هثل

ایٌتطًت ،اختٌبةًبپصیط اؾت .اهب اؾتفبزُ اظ قجىِّبی ػوَهی ،اهٌیت ضا ثِ عطظ چكوگیطی وبّف
هیزّس .لصا زضخبیی وِ اؾتفبزُ اظ لیٌهّبی ذهَنی اهىبىپصیط یب ثِنطفِ ًیؿت ،ثبیس اظ
قجىِذهَنی ،اهب ثِنَضت هدبظی اؾتفبزُ ًوَز.

قجىِ ذهَنی هدبظی ) ،(Virtual Private Networkوِ ثِاذتهبض ً VPNبهیسُ هیقَز ،ثب

ثطلطاضی تًَل 1ثط ضٍی ثؿتط قجىِ ػوَهی ،یه قجىِ ذهَنی ضا فطاّن هیآٍضز .الجتِ یه

تًَل زض زضخِ اٍل ثبػث ثطلطاضی اضتجبط هؿتمین ثیي زٍ ًمغِ خغطافیبیی قسُ ٍ اهٌیت ضا ثطلطاض

ًویوٌس؛ لصا ثطای ثطلطاضی اهٌیت ثط ضٍی تًَل ،ثبیس اظ پطٍتىلّبی زیگطی ًیع ثْطُ گطفت.

ثِػٌَاىهثبل ،اگط ؾبظهبًی زاضی قؼت هرتلفی زض ایطاى ثبقس؛ هثالً یه ؾبذتوبى هطوعی زض

تْطاى ٍ قؼت زیگطی زض هكْس همسؼ ،قیطاظ ٍ انفْبى زاقتِ ثبقس؛ زض ایي نَضت احتوبالً ثب

ّوىبضی هربثطات ٍ یب ؾبیط قطوتّبی ذهَنی ،هیتَاًس ثِضاحتی ثطای ّطوسام اظ قؼت ثب

زفتط تْطاى یه لیٌه هؿتمل ثطلطاض ًوبیس ،2وِ اظًظط التهبزی ًیع ثِنطفِ اؾت .اهب اگط ؾبظهبى
زاضای قؼجی زض ذبضج اظ وكَض ثبقس ،آیب ثبظّن ذطیس لیٌهّبی ذهَنی ثِنطفِ ٍ اهىبىپصیط

اؾت؟ آیب لیٌهّبی ذطیساضیقسُ زاذلی ٍ ذبضخی زاضای اهٌیت لبثللجَلی ّؿتٌس؟ زض ایٌدبؾت

وِ حتی ثب زاقتي لیٌه ذهَنی ،ثبظّن پبی اهٌیت ثِ هیبى وكیسُ هیقَز ٍ ثْتطیي ضاّىبض

ثطای ضفغ ایي تْسیس اهٌیتی ،اؾتفبزُ اظ قجىِّبی ذهَنی ضهعًگبضیقسُ اؾت.

1

2

Tunnel
الجتِ ثبظّن اظًظط اهٌیتی ثِ لیٌهّبیی وِ تَؾظ هربثطات ٍ ؾبیط قطوتّبی فطاّنوٌٌسُ ،ثطلطاض هیقَز ًجبیس

اعویٌبى وطز .حتی زض نَضت اؾتفبزُ اظ لیٌهّبی قرهی هبَّاضُایٍ ،ایوىؽ ٍ لیٌهّبی هربثطاتی ،هؤوسا تَنیِ

هیقَز ،تجبزل اعالػبت ثط ضٍی ایي لیٌهّب ثِنَضت ضهعقسُ اًدبم پصیطز.
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اًَاع VPN

تمؿینثٌسی  ،VPNهیتَاًس ثط اؾبؼ هؤلفِّبی هتفبٍتی نَضت پصیطز .زض ثطًسّب ٍ هؿتٌسات

فٌی هرتلف ،اظ ظٍایبی هتفبٍتی ثِ ً VPNگبُ قسُ ٍ تمؿینثٌسیّبی هتفبٍتی ًیع اًدبم گطفتِ

اؾت .ثطذی تًَل ٍ  VPNضا خسا اظ ّن زض ًظط هیگیطًس؛ چَى تًَل ثبػث افعایف اهٌیت ًویقَز،
آى ضا خعٍ ذبًَازُ  VPNهحؿَة ًویوٌٌس .ثؼضی زیگط ًیع ثط اؾبؼ الگَضیتنّبی ضهعًگبضی

هَضزاؾتفبزُ VPN ،ضا تمؿینثٌسی هیًوبیٌسًَ .ع زیگط تمؿینثٌسی ًیع ثط اؾبؼ الیِ  OSIنَضت

هیگیطز .ثِّطحبل ثِ لَل حضطت هَلَیّ ،طوؿی اظ ظي ذَز قس یبض هي!

1

زض ایٌدب ،هطؾَمتطیي عجمِثٌسیّب ضا ثطای قوب شوط هیوٌن.

اًَاع  VPNبر اساس تکٌَلَشی

2

اظًظط تىٌَلَغی ،هیتَاى  VPNضا ثِ ؾِ گطٍُ ظیط تمؿینثٌسی ًوَز:




IPsec
SSL
MPLS

اًَاع  VPNبر اساس پرٍتکل

ثب تَخِ ثِ پطٍتىل هَضزاؾتفبزُ ،هیتَاى تمؿینثٌسی ظیط ضا اًدبم زاز:






اًَاع

PPTP
L2TP
GRE
IPsec
SSL
 VPNبر اساس الیِ OSI

ثب تَخِ ثِ الیِ هسل  OSIوِ  VPNزض آى قىل هیگیطز ،هیتَاى تمؿینثٌسی ظیط ضا اًدبم زاز:




Data link
Network
Application

زض ایي هجحث ،فبضؽ اظ تمؿینثٌسیّبی اًدبمقسُ ،ثِ قطح اخوبلی پطٍتىلّبی هكَْضی وِ

ثِنَضت گؿتطزُ هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطًس ،هیپطزاظین.

1

هثٌَی هؼٌَی ً /یًبهِ
CCNA Security

2

امنیت اطالعات
اًَاع اتصال در VPN

اظ ّط ًَع پطٍتىلی ثطای ثطلطاضی  VPNاؾتفبزُ قَزً ،حَُ ثطلطاضی اضتجبعبت  VPNثطای

ؾبظهبىّب ٍ افطازًْ ،بیتبً ثِ یىی اظ ضٍـّبی ظیط نَضت هیپصیطز:

.1

Remote Access VPN
زضنَضتیوِ ًیبظ ثبقس وبضهٌساى اظ ذبضج ؾبظهبى ثِ هٌبثغ اعالػبتی قجىِ زاذلی
زؾتطؾی زاقتِ ثبقٌس ،ثبیس اظ ؾیؿتن وبضثط ثِ قجىِ یب ؾطٍض هَضزًظط یه اتهبل

 VPNثطلطاض ًوَز؛ ثِ ایي ًَع اتهبل ،زؾتطؾی ضاُ زٍض یب  Remote Accessگفتِ
هیقَز .زض ایي نَضت ٍظیفِ ثطلطاضی  VPNثط ػْسُ وبضثط ثَزُ ٍ ،ثب تَخِ ثِ
ؾیبؾت ؾبظهبى ،هوىي اؾت ًمغِ اًتْبیی زض ؾبظهبى ،یه فبیطٍال یب یه ؾطٍض ثبقس.

.2

Site to Site VPN
زضنَضتیوِ اظ  VPNثطای اتهبل زٍ قجىِ ثِ یىسیگط اؾتفبزُ قَز؛ آى ضا

Site to Site

هیگَیٌس .زض نَضت اؾتفبزُ اظ  ،Site to Site VPNثسٍى آًىِ ًیبظی ثبقس ّط والیٌت

ثِنَضت هؿتمل السام ثِ ثطلطاضی ً VPNوبیس؛ توبم والیٌتّبی ّط زٍ قجىِ هیتَاًٌس
اظ عطیك وبًبل اهي ایدبزقسُ ثب یىسیگط اضتجبط ثطلطاض ًوبیٌس 1.زض ایي ضٍـ اضتجبط ثیي
زٍ ؾبیت اظ زیس وبضثط قفبف ثَزُ ٍ وبضثط ثب آزضؼّبی  IPزاذلی ،السام ثِ ثطلطاضی

اضتجبط ثب عطف همبثل هیًوبیس .زض ایي ًَع اضتجبط ًمغِ اًتْبیی زض ّط زٍ عطف ثبیس
ضٍتط یب فبیطٍال ثبقس.

1

الجتِ تَؾظ  ACLیب لَاًیي فبیطٍال ،اهىبى وٌتطل زؾتطؾیّب ٍخَز ذَاّس زاقت.
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هسایای استفادُ از VPN

ثب تَخِ ثِ ًَع ثطلطاضی  ٍ VPNپطٍتىلّبی هَضزاؾتفبزُ ،اتهبل  VPNهوىي یه یب چٌس

هَضز اظ هعایبی ظیط ضا زض اذتیبض قوب لطاض زّس:


هحرهاًگی

زضنَضتیوِ اظ الگَضیتنّبی ضهعًگبضی یب پطٍتىلّبی اهي هثل  IPsecزض ثطلطاضی

 VPNاؾتفبزُ ًوبیینٍ ،یػگی هحطهبًگی ضا ذَاّین زاقت .زض ایي نَضت حتی اگط
اعالػبت تجبزل قسُ ثط ضٍی قجىِ ػوَهی ،تَؾظ افطاز ثبلث هَضز اؾتطاق ؾوغ لطاض

ثگیطز ،ثبظّن هحطهبًگی آى حفظقسُ ٍ اظ افكبی اعالػبت خلَگیطی هیگطزز.


صحت ٍ تواهیت دادُ

گیطًسُ هیتَاًس اظ ایٌىِ اعالػبت ضا ثسٍى تغییط زضیبفت ًوَزُ ،اعویٌبى حبنل ًوبیس.
زضنَضتیوِ زض ثطلطاضی  VPNاظ پطٍتىلی اؾتفبزُ قَز وِ تَاًبیی اؾتفبزُ اظ تَاثغ

زضّنؾبظ ضا زاقتِ ثبقس ،اهىبى ثطلطاضی هىبًیؿن حفظ نحت ٍ توبهیت زیتبی تجبزل
قسُ فطاّن هیگطزز.



احرازَّیت

لغؼبً ٍیػگی  VPNخصاة اؾت ،هرهَنبً ٍلتیوِ هىبًیؿنّبی هحطهبًگی ٍ نحت
ًیع زض آى فطاّن گطزیسُ ثبقٌس .اهب آیب قوب هغوئي ّؿتیس وِ آىعطف تًَل ّوبى

قرم هَضزًظط قوبؾت؟ احتوبالً قوب ثب ّىط ػعیع یه اضتجبط تًَل ثطلطاض ًىطزُایس؟

هىبًیؿن احطاظَّیت ثبػث هیگطزز تب زٍ عطف تًَل ،تَاًبیی احطاظَّیت عطف همبثل

ضا زاقتِ ثبقٌس .الجتِ هىبًیؿن احطاظ َّیت ًیع ّوبًٌس زیگط ٍیػگیّب ،ظهبًی زض

زؾتطؼ ذَاّس ثَز وِ پطٍتىل هَضزاؾتفبزُ زض ثطلطاضی تًَل ،اهىبى آى ضا فطاّن

ًوبیس .ثطای اضتجبط  ،Site to Siteاحطاظَّیت هیتَاًس ثب  Pre-shared keyیب ضهعًگبضی

ولیسػوَهی نَضت پصیطز .ثطای اضتجبط ً Remote Accessیع هیتَاى احطاظَّیت ضا ثط

اؾبؼ ًبم وبضثطی ٍ ولوِ ػجَض اًدبم زاز؛ ّطچٌس وِ هحسٍزیتی ثطای اؾتفبزُ اظ

ضٍـّبی  ٍ Pre shared keyولیسػوَهی ًیع خْت احطاظ َّیت وبضثط ٍخَز ًساضز.



ضذ بازپخص

ّىط هیتَاًس ثب اؾتطاق ؾوغ ٍ زضیبفت ثؿتِّبی تجبزل قسُ زض تًَل ،آىّب ضا هدسزاً

ثطای گیطًسُ اضؾبل ًوَزُ ٍ ثبػث پط قسى تطافیه یه  SAگطزز .زض ایي نَضت عطفیي

هدجَضًس زٍثبضُ السام ثِ ثطلطاضی  SAخسیس ًوبیٌس؛ ّىط ّن هیتَاًس زض ظهبى ثطلطاضی
اتهبل خسیس ،ثرت ذَز ضا ثطای حولِ هطزهیبًی آظهبیف ًوبیس .ثطای ضفغ ایي هكىل،

امنیت اطالعات
پطٍتىلّبی هَضزاؾتفبزُ زض ثطلطاضی تًَل ،هىبًیؿن همبثلِ ثب ثبظپرف ضا اضائِ

هیًوبیٌس.

پرٍتکل PPTP

یىی اظ ؾبزُتطیي ضٍـّبی ثطلطاضی اضتجبط  ،VPNاؾتفبزُ اظ پطٍتىل  PPTPاؾت .ولوِ

 PPTPهرفف ػجبضت  Point to Point Tunneling Protocolاؾت .ایي پطٍتىل زض ؾبل  1999تَؾظ
قطوت هبیىطٍؾبفت اضائِ گطزیس ٍ ثؼساً عی  RFC 2637هٌتكط قس.

پطٍتىل  ،PPTPفمظ السام ثِ ثطلطاضی یه تًَل ثیي فطؾتٌسُ ٍ گیطًسُ ًوَزُ؛ ٍ ّیچگًَِ

هحطهبًگی ثطای زیتبی تجبزل قسُ فطاّن ًویآٍضز .اؾبؼ ثِ ٍخَز آهسى ایي پطٍتىل ،فطاّن
آٍضزى زؾتطؾی والیٌت/ؾطٍضی ثَزُ اؾت .ػولیبت ایي پطٍتىل زض الیِ زٍم هسل  OSIنَضت

هیگیطز ،لصا اهىبى اؾتفبزُ اظ آى ثِ ّوطاُ پطٍتىلّبی الیِ ؾَم زیگطی غیط اظ ً IPیع ٍخَز

زاضز .پطٍتىل  ،PPTPیه پطٍتىل اتهبلگطا اؾت ٍ زض نَضت اؾتفبزُ ثب پطٍتىل  ،IPاظ پَضت
 TCP 1723اؾتفبزُ هیًوبیس.

ّویكِ ثِ ذبعط زاقتِ ثبقیس وِ ٍلتی اؾن تًَل ثِ هیبى هیآیس ،حتوبً ثبیس ثؿتِ زیتب هدسزاً

ثؿتِثٌسی یب  Encapsulateقَز .اساس کار تًَل ،بر بستِبٌذی هجذد ٍ اضافِ کردى آدرس

هبذأ ٍ هقصذ جذیذ است .آزضؼ هجسأ ًمغِ قطٍع تًَل ٍ آزضؼ همهس ًمغِ اًتْبیی تًَل اؾت.
زض ًمغِ اًتْبیی ًیع هدسزاً ثؿتِ ثِ حبلت اٍل ذَزـ ثطگكتِ؛ ٍ اظ ایي ثِ ثؼس ،ثط اؾبؼ ؾطآیٌس

انلی ّسایت هیقَز.

زض ً PPTPیع ّوبًٌس ّط تًَل زیگطی ،ػولیبت ثؿتِثٌسی هدسز نَضت هیگیطز .اگط پطٍتىل

الیِ ؾِ IP ،ثبقس؛ ثؿتِثٌسی خسیس ثِنَضت ظیط ذَاّس ثَز:
Data

TCP

)Payload (Original IP Datagram

IP
Header
PPP
Header

GRE
Header

IP
Header

ّوبىعَض وِ هالحظِ هیوٌیس ،یه فیلس ثبًبم ً 1GREیع زض ثؿتِ خسیس لطاضگطفتِ اؾت .ایي فیلس

قبهل اعالػبتی ضاخغ ثِ هؿیطیبثی ،تَالی ٍ تكریم ذغب هیثبقس.

)Generic Routing Encapsulation (GRE

1
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ّوبىعَض وِ گفتِ قس PPTP ،ثِنَضت پیففطو فمظ یه تًَل ثطلطاض هیوٌس؛ اهب

هبیىطٍؾبفت ثطای ایٌىِ ؾطٍیؽّبی هحطهبًگی ٍ احطاظَّیت ضا زض  PPTPفطاّن آٍضز ،اهىبى

 3PAP ٍ 2MPPE ،1MS-CHAPضا زض وٌبض  PPTPفطاّن آٍضزُ

اؾتفبزُ اظ پطٍتىلّبیی ًظیط v2
اؾت.

اظآًدبوِ احؿبؼ هیوٌن شّي هجبضوتبى ضا ثبًبم ثطزى اظ پطٍتىلّبی خسیس ،هكغَل وطزُام،

لصا ثِنَضت اخوبلی ثِ تَضیح آىّب هیپطزاظم.
پرٍتکل PAP

پطٍتىل  ،PAPیه پطٍتىل ؾبزُ خْت احطاظ َّیت اؾتً .بم وبضثطی ٍ ولوِ ػجَض تَؾظ ایي

پطٍتىل ثِنَضت هتي ؾبزُ ثِ ؾطٍض اًتمبل هییبثس .هؼوَالً خْت احطاظ َّیت یه وبضثط ثطای
ؾطٍض اظ ایي پطٍتىل اؾتفبزُ هیقَز.

حتوبً ثِ یبز زاقتِ ثبقیس وِ اضؾبل ًبم وبضثطی ٍ ولوِ ػجَض تَؾظ ایي پطٍتىل ثسٍى ّیچ

هىبًیؿن اهٌیتی ٍ ثِنَضت هتي ؾبزُ اًدبم هیگیطز.
پرٍتکل CHAP

پطٍتىل  ،CHAPیه پطٍتىل احطاظَّیت اؾت وِ ثط اؾبؼ زضذَاؾت ٍ پبؾد 4وبض هیوٌس.

ایي پطٍتىل زض خَاة زضذَاؾت اعالػبت وبضثطی ،اظ الگَضیتن زضّنؾبظی  ،MD5ثطای ضهعوطزى

اعالػبت وبضثطی اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ ؾپؽ آىّب ضا اضؾبل هیًوبیس .ثطذالف  PAPوِ اعالػبت

وبضثطی ثِنَضت هتي ٍاضح اضؾبل هیقس؛ زض  CHAPثِنَضت  Hashقسُ اضؾبل هیگطزز.

پرٍتکل

MS-CHAP

پطٍتىل ً MS-CHAPؿرِ هبیىطٍؾبفتی ،پطٍتىل  CHAPاؾت .هبیىطٍؾبفت ایي پطٍتىل ضا زض

زٍ ًؿرِ اضائِ زازُ اؾت .زض ًؿرِ زٍم ،پطٍتىل ضا لسضتوٌستط وطزُ ٍ ایطازات ًؿرِ اٍل ضا ًیع

هطتفغ ًوَزُ اؾت.

1

)Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP
)Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE
3
)Password Authentication Protocol (PAP
4
Challenge-response

2

امنیت اطالعات
پرٍتکل MPPE

هبیىطٍؾبفت زض اتهبالت ًمغِثًِمغِ ٍ  ،PPTPپطٍتىل  MPPEضا خْت افعٍزى هىبًیؿن

هحطهبًگی هؼطفی وطزُ اؾت .پطٍتىل  ،MPPEخْت ضهعًگبضی اعالػبت تجبزل قسُ تَؾظ یه

لیٌه اضتجبعی وبضثطز زاضز .عطح  MPPEاهىبى اؾتفبزُ اظ ولیسّبیی ثب عَل  40ثیت 56 ،ثیت ٍ

 121ثیت ضا زاضز.

پطٍتىل  MPPEاظ پطٍتىلّبی ضهعًگبضی هتمبضى ،خْت هحطهبًگی اؾتفبزُ هیًوبیس .الگَضیتن

ضهعًگبضی هَضزاؾتفبزُ زض ایي پطٍتىل RC4 ،اؾت.

پرٍتکل L2TP

ولوِ  L2TPهرفف ػجبضت  Layer 2 Tunneling Protocolاؾت .ایي پطٍتىل زض الیِ زٍم هسل

 ،OSIالسام ثِ ثطلطاضی تًَل هیًوبیس .ایي پطٍتىل اثتسا تَؾظ قطوت ؾیؿىَ اضائِ گطزیس ٍ ؾپؽ
 IETFآى ضا عی  1RFC 2661هٌتكط ًوَز .ؾیؿىَ  L2TPضا اظ تطویت پطٍتىلّبی ،2L2F ٍ PPTP

ایدبز ًوَزُ اؾت.

پطٍتىل  ،L2TPفبضؽ اظ پطٍتىل هَضزاؾتفبزُ زض الیِ قجىِ ،السام ثِ ایدبز تًَل هیًوبیس؛ لصا

ّن اهىبى اؾتفبزُ زض قجىِّبی هجتٌی ثطّ ٍ IPن زض قجىِّبی زیگطی هثل ٍ 3ATM

Frame Relay

ضا زاضز .زضنَضتیوِ  L2TPزض قجىِ هجتٌی ثط IPهَضزاؾتفبزُ لطاض گیطز ،تجبزل اعالػبت ذَز ضا
ضٍی پَضت  UDP 1701اًدبم هیزّس.

ّوبًٌس  ،PPTPپطٍتىل  L2TPثِتٌْبیی ،فمظ ثطلطاضوٌٌسُ تًَل ثَزُ ٍ ثطای فطاّن آٍضزى

احطاظَّیت ٍ هحطهبًگی اظ ؾبیط پطٍتىلّب ثْطُ هیثطز .ثطای احطاظَّیتّ ،وبًٌس پطٍتىل

PPTP

اظ پطٍتىلّبیی هثل  PAP ٍ CHAPاؾتفبزُ ًوَزُ ٍلی ثطای هحطهبًگی ثطذالف  ،PPTPهیتَاًس

اظ  Certificate Authority ٍ Pre-shared key ،IPsecاؾتفبزُ ًوبیس.

تهَیط ظیط ًحَُ ثؿتِثٌسی هدسز پطٍتىل ً L2TPوبیف هیزّس.
Data

TCP

)Payload (Original IP Datagram

IP
Header
PPP
Header

L2TP
Header

UDP
Header

IP
Header

1

https://tools.ietf.org/html/rfc2661
)Layer 2 Forwarding (L2F
3
)Asynchronous Transfer Mode (ATM
2
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زضنَضتیوِ اظ پطٍتىل  IPsecثطای ضهعًگبضی زض L2TPاؾتفبزُ قَز؛ ایي پطٍتىل ضا

ثِنَضت ً L2TP/IPsecبمگصاضی هیًوبیٌس .1اؾتفبزُ ّوعهبى اظ  L2TP ٍ IPsecثبػث هیقَز تب

ثؿتِ زیتبی انلی ،زٍ ثبض ثِنَضت هتَالی ثؿتِثٌسی گطزز ،زفؼِ اٍل تَؾظ  ٍ L2TPزفؼِ زٍم
تَؾظ  .IPsecتهَیط ظیط ًوبیفزٌّسُ ًحَُ ثؿتِثٌسی زٍم تَؾظ  IPsecاؾت.

ESP

ESP

Auth

Trailer

)Payload (Original IP Datagram

PPP
Header

L2TP
Header

UDP
Header

)Payload (Original IP Datagram

PPP
Header

L2TP
Header

UDP
Header

IP
Header

IPsec

ESP
Header

IP
Header

پرٍتکل IPsec

زض هَضز پطٍتىل  IPsecزض هجحث اٍل ،ثِعَض هفهل نحجت قس .پطٍتىل  IPsecقبهل چٌس

پطٍتىل زیگط ،خْت ثطلطاضی هىبًیؿنّبی احطاظَّیت ٍ هحطهبًگی اؾتً .حَُ
ثِ زٍ نَضت  Tunnel ٍ Transportاؾت.

ثِوبضگیطی IPsec

زض حبل ّ ،Transportیچ تًَلی ایدبز ًكسُ ٍ ثؿتِ اظ ّوبى ؾطآیٌس انلی اؾتفبزُ هیوٌس .زض

ایي حبلت IPsec ،ؾطٍیؽّبی هحطهبًگی ،نحت ،ضسثبظپرف ٍ احطاظَّیت ضا ثطای هحوَلِ
ثؿتِ زیتب فطاّن هیآٍضز .پطٍتىلّبی زیگطی هثل  L2TPوِ نطفبً تَاًبیی ایدبز تًَل ضا زاضًس،

ثطای فطاّن وطزى ؾطٍیؽّبی اهٌیتی ثطای تًَل ذَز ،اظ پطٍتىل  IPsecزض حبلت  Transportثْطُ

هیثطًس.

پطٍتىل  IPsecهیتَاًس ثب ثؿتِثٌسی هدسزٍ ،یػگی تًَل ضا ًیع فطاّن آٍضز .زض ایي ضٍـ

 ،IPsecضوي ثطلطاضی ؾطٍیؽّبی هحطهبًگی ،نحت ،ضسثبظپرف ٍ احطاظَّیت ،فطآیٌس

ثؿتِثٌسی هدسز ضا ثب اضبفِ وطزى ؾطآیٌس خسیس ،اًدبم هیزّس .ایي ضٍـ ًؿجت ثِ ضٍـ
 Transportاظ اهٌیت ثبالتطی ثطذَضزاض اؾت؛ چطاوِ ایي ثبض ول ثؿتِ انلی زیتب ثِػٌَاى

Payload

ثؿتِ خسیس لطاضگطفتِ ٍ توبم ؾطٍیؽّبی اهٌیتی ثط ضٍی آى اػوبل هیقًَس.

پطٍتىل  IPsecثیكتطیي وبضثطز ضا زض ظهبى ثطلطاضی اتهبالت  Site to site VPNزاضز .زض ایي

ًَع اتهبل ،ول اضتجبط ثیي زٍ قجىِ اظ عطیك یه وبًبل اهي نَضت هیگیطز؛ ثسٍى آًىِ ًیبظ

ثبقس وبضثط تٌظین ذبنی ضا ثط ضٍی زؾتگبُ ذَز اًدبم زّس.

تهَیط ظیط فطآیٌس ػولیبت  IPsecضا ثِنَضت ؾبزُ ًوبیف هیزّس:
RFC 3193
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امنیت اطالعات

پرٍتکل SSL VPN

پطٍتىلّبیی وِ تبوٌَى ثطضؾی قس زض الیِّبی زٍم ٍ ؾَم هسل  ،OSIػولیبت هطثَط ثِ

ایدبز تًَل ٍ اخطای هىبًیؿنّبی اهٌیتی ضا اًدبم هیزازًس .ایي ًَع پطٍتىلّب اظ زیس الیِّبی

ثبالتط هثل الیِ وبضثطز ،قفبف ثَزُ ٍ ّیچ ٍاثؿتگی ثِ پطٍتىل هَضزاؾتفبزُ زض الیِّبی ثبالتط

ًساضًس .ایي اهط هیتَاًس ثطای هسیطاى قجىِ ،هرهَنبً زض ؾبظهبىّبی ثعضي وِ ثرف قجىِ ٍ
ثرف ثطًبهِّبی وبضثطزی اظ یىسیگط هؿتمل ّؿتٌس ،هغلَة ثبقس.

اهب اگط هسیط قجىِ هدجَض ثبقس اهٌیت ضا ثطای یه ثطًبهِ ذبل ًیع فطاّن آٍضز ،چِ ضاُوبضی

ذَاّس زاقت؟ زض ثؼضی هَالغ ؾبظهبى ثِ زلیل ػسم احؿبؼ ًیبظ ثِ یه پطٍتىل اهي زض الیِّبی

ثبال ،ؾفبضـ ًطمافعاض ذَز ضا ثسٍى زض ًظط گطفتي ضاُوبضّبی اهٌیتی هغطح هیًوبیس .هثالً

ؾبظهبى ثِ زلیل اعویٌبى ثِ قجىِ زاذلی ذَزً ،طمافعاض اتَهبؾیَى ضا ثسٍى ًیبظ ثِ پطٍتىل

اهٌیتی هثل  SSLؾفبضـ زازُ ،اهب حبال ثِ زالیلی ًیبظ زاضز ثط ضٍی ایٌتطًت ًیع اتَهبؾیَى ضا زض
اذتیبض ثطذی اظ وبضثطاى ذَز لطاض زّس .هثل ظهبًی وِ هسیطول هحتطم ؾبظهبى ثِ ؾفط ذبضج اظ

وكَض تكطیف ثطزُ ٍ هیذَاّس اظآًدب وبضتبثل ذَز ضا هكبّسُ ًوبیس .زض ایٌدبؾت وِ هسیط

IT

هدجَض اؾت اهىبى زؾتطؾی ثِ اتَهبؾیَى ضا اظ عطیك یه ثؿتط ػوَهی ذغطًبن هثل ایٌتطًت
ثطای هسیطیت فطاّن آٍضز .اهب اظ عطفی اهىبى تغییط اتَهبؾیَى ٍ گٌدبًسى پطٍتىلی هثل  SSLاظ
ػْسُ هسیط قجىِ ذبضج ٍ الجتِ ظهبىگیط اؾت؛ ٍ اظ عطف زیگط آهَظـ ثطلطاضی ّVPNبیی هثل

 L2TP ٍ IPsecثِ هسیطیت هؼعظ ،ثؿیبض زقَاض ذَاّس ثَز .زض ایي قطایظ ثْتطیي ضاُوبض ،هیتَاًس
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ارتباطات امن شبکه

ثطلطاضی یه اضتجبط  SSL VPNثبقس .چطاوِ یىی اظ هعایبی  SSL VPNایي اؾت وِ ثطذالف ؾبیط

ّVPNب ،وبضثط ثسٍى اًدبم تٌظیوبت پیچیسُ ،ثِضاحتی ثب یه هطٍضگط ٍة هیتَاًس اتهبل اهي ضا
ثطلطاض ًوبیسٍ .لتیوِ تًَل  SSLایدبز گطزز ،غبلت ثطًبهِّب هیتَاًٌس اظ عطیك آى ثِنَضت اهي

السام ثِ تجبزل زیتب ًوبیٌس ،چطاوِ ایي تًَل زض الیِ  Transportثطلطاض گطزیسُ ٍ اظ زیس ثطًبهِ
وبضثطزی قفبف ذَاّس ثَز.

پطٍتىل  SSL VPNهبّیتبً ثطای زؾتطؾی وبضثطاى ضاُ زٍض ثِ هٌبثؼی هثل ٍة ؾطٍضّب اضائِ

گطزیسُ اؾت؛ ٍلی اذیطاً ثؼضی اظ تَلیسوٌٌسگبى تدْیعات اهٌیتی ثط ضٍی هحهَالت ذَز اهىبى

 Site to Site SSL VPNضا اضائِ ًوَزُاًس وِ الجتِ ٌَّظ ثِ ثلَؽ ًطؾیسُ ٍ وبضایی

 VPNضا ًساضز.

ثطلطاضی  SSL VPNثِ زٍ نَضت ظیط اهىبىپصیط اؾت:

.1

IPsec Site to Site

1

SSL Portal VPN

زض ایي حبلت اهىبى زؾتطؾی اهي وبضثط ثِ ٍة ،اظ عطیك  SSLفطاّن هیگطززً .بمگصاضی

ایي ًَع  VPNثبًبم پَضتبل ثِ ایي زلیل اؾت وِ هؼوَالً یه نفحِ ٍة ،هٌدط ثِ

زؾتطؾی ثِ ؾبیط هٌبثغ قجىِ هیگطزز .زضضٍـ  SSL Portal VPNاظ پَضت ،TCP 443
ثطای تجبزل زیتب اؾتفبزُ هیگطزز.

2

زض ایي ضٍـ وبضثط ثب اؾتفبزُ اظ یه هطٍضگط ٍة  ،السام ثِ قٌبؾبًسى ذَز ثِ زضٍاظُ

 SSLهیًوبیس؛ پؽ اظ احطاظَّیت ،ؾطٍیؽزٌّسُ یه نفحِ ٍة زض اذتیبض وبضثط لطاض
هیزّس تب اظ عطیك آى ثتَاًس ثِ هٌبثغ هدبظ زؾتطؾی زاقتِ ثبقس.

.2

SSL Tunnel VPN

زض ایي حبلت ًیع وبضثط اظ عطیك یه هطٍضگط ثِ زضٍاظُ  SSLهتهل هیقَز ،اهب وبضایی

ایي ضٍـ ثیكتط ثَزُ ٍ اتهبل اهي فمظ هحسٍز ثِ یه ثطًبهِ ذبل ًیؿت.

هطٍضگط ثبیس تَاًبیی پكتیجبًی اظ اًَاع ذبنی اظ هحتَای فؼبل (اظ لجیل خبٍا ،خبٍا

اؾىطیپت ،فلف ٍ  )ActiveXضا زاقتِ ثبقس؛ ٍ وبضثط ًیع ثبیس لبزض ثِ اخطا وطزى آىّب

ثبقس.

تًَل  ،SSL VPNقجیِ ؾبیط تًَلّب ایدبز هیگطزز .ثب اؾتفبزُ اظ تًَل ،ثِخبی پكتیجبًی
اظ یه ثطًبهِ ذبل ،هیتَاى ثطای عیف ٍؾیؼی اظ ثطًبهِّب هىبًیؿنّبی اهٌیتی ضا
فطاّن ًوَز.

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-113/SP800-113.pdf
Web browser
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مبحث اول

پروتکل SSL/TLS

ضشوت  Netscapeثشای ثشلشاسی أٙیت دس استجبعبت ایٙتش٘تی ،الذاْ ث ٝا٘تطبس یه پشٚتىُ

أٙیتی ثب٘بْ )ٕٛ٘ Secure Socket Layer (SSLد ٚ ٜاص آٖ ،دس ٔشٚسٌشٞبی خٛد پطتیجب٘ی وشد.
سبصٔبٖ  IETFث ٝدِیُ وبسثشد ٚسیغ ٙٔ ٚبست  ،SSLالذاْ ث ٝا٘تطبس ایٗ پشٚتىُ دس لبِت

استب٘ذاسد ) ٚ Transport Layer Security(TLSعی ٕٛ٘ RFC 5246د .1پشٚتىُ  TLSثش اسبس
 v3.1اسائٌ ٝشدیذ ٚ ٜاص ثسیبسی خٟبت ضجی ٝث ٝیىذیٍش ٔیثبضٙذِ .زا دس ایٗ ٔجحث پشٚتىُ

SSL

SSL v3

(اسائٝضذ ٜدس  )RFC 6101تطشیح خٛاٞذ ٌشدیذ.

الصْ ث ٝروش است IETF ،دس سبَ  2011عی  RFC 6176استفبد ٜاص  SSL v2سا ث ٝدالیّی ٔثُ

استفبد ٜاص MD5دس احشاصٛٞیت ،ػّٕیبت ٔ Handshakeحبفظت ٘طذ ،ٜاستفبد ٜاص وّیذ یىسبٖ ثشای

ٞش د ٚػّٕیبت سٔضٍ٘بسی  ٚغحتٕٞ ٚ ،چٙیٗ آسیتپزیشی دس ٔمبثُ حٕالت ٔشدٔیب٘یٕٛٙٔ ،ع

اػالْ وشد ٜاست.

هؼواری SSL

پشٚتىُ  SSLعٛسی عشاحیضذ ٜو ٝاص  TCPثشای فشا ٓٞآٚسدٖ یه سشٚیس  End-to-endأٗ

 ٚلبثُاعٕیٙبٖ استفبدٔ ٜیٕ٘بیذٕٞ .بٖعٛس و ٝدس تػٛیش صیش ٘طبٖ دادٜضذ SSL ،ٜیه پشٚتىُ

تٟٙب ٘یست ،ثّى ٝضبُٔ د ٚالی ٝاص پشٚتىُٞب است .ثٝػجبستدیٍش  ،SSLیه پشٚتىُ الیٝثٙذی ضذٜ

است.

Application
)(HTTP

SSL Change
Cipher Spec
Protocol

SSL Alert Protocol

SSL Record Protocol
TCP
IP

1

٘سخٞٝبی اِٚی ٝایٗ استب٘ذاسد ػجبستٙذ اص .RFC 4366 ٚ RFC 4346 ،RFC 3268

SSL Handshake
Protocol
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امنیت وب

تٛخ ٝداضت ٝثبضیذ و ٝالیٝثٙذی پشٚتىُ  ،SSLثشای تؼشیف ثٟتش ٘ ٚح ٜٛتؼبُٔ پشٚتىُٞب ثب

یىذیٍش ثٛد ٚ ٜتأثیشی دس الیٞٝبی ٔذَ ٘ OSIذاسد.

پشٚتىُ  SSL Recordفشا ٓٞآٚس٘ذ ٜسشٚیسٞبی أٙیتی اسبسی ثشای پشٚتىُٞبی ٔختّف

الیٞٝبی ثبالتش است .ثٝعٛس خبظ ،پشٚتىُ  HTTPو ٝیه سشٚیس تؼبّٔی والیٙت/سشٚسی است،
ٔیتٛا٘ذ دس ثبالی ٛٔ SSLسداستفبد ٜلشاس ٌیشد.

پشٚتىُ  ،SSLػال ٜٚثش  ،SSL Record Protocolداسای س ٝپشٚتىُ دیٍش دس الی ٝثبالتش است وٝ

ػجبستٙذ اصSSL Alert Protocol ٚ SSL Change Cipher Spec Protocol ،SSL Handshake Protocol :؛

ایٗ پشٚتىُٞب ثشای ٔذیشیت تجبدالت ٛٔ SSLسداستفبد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ.
هفاهین  Connection ٍ Sessionدر SSL

دٔ ٚف ٟٓٔ ْٟٛدس  ،SSLػجبستٙذ اص  ،Session ٚ Connectionو ٝتطشیح آٖٞب ثٝغٛست صیش

است:



Connection
یه اتػبَ ) ،(Connectionیه ا٘تمبَ (الی ٝچٟبسْ ٔذَ  OSIیب ٕٞبٖ  )Transportثٛد ،ٜوٝ

٘ٛع ٔٙبسجی اص سشٚیس سا فشأ ٓٞیوٙذ .ثشای  ،SSLایٗ لجیُ اتػبَٞب ،استجبط

Peer-to-

ٞ peerستٙذ 1.اتػبَٞب ،صٚدٌزس ٛٔ ٚلتی ٞستٙذٞ .ش  Connectionثب یه  Sessionدس



استجبط است.

Session
یه  ،SSL Sessionیه استجبط ثیٗ والیٙت  ٚسشٚس است؛ و ٝتٛسظ پشٚتىُ

Handshake

ایدبد ٔیٌشدد٘ .طستٞب )ٔ (Sessionدٕٛػٝای اص پبسأتشٞبی أٙیتی سٔضٍ٘بسی سا

تؼشیف ٔیوٙٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ دس ٔیبٖ اتػبالت ٔتؼذد ث ٝاضتشان ٌزاضت ٝض٘ٛذ.

٘طستٞب اص ا٘دبْ ٔزاوشات ٔتؼذد  ٚپشٞضی ٝٙو ٝثشای ٔطخع وشدٖ پبسأتشٞبی
أٙیتی خذیذ دس ٞش اتػبَ ثبیذ ا٘دبْ ضٛد ،خٌّٛیشی ٔیوٙٙذ.

1

دس استجبعبت  ،Peer-to-peerد٘ ٚمغ ٝثذ٘ ٖٚیبص ث ٝثشلشاسی یه سبختبس ٔتٕشوض  ٚپشٞضی ،ٝٙالذاْ ث ٝثشلشاسی

استجبط ثب یىذیٍش ٔیٕ٘بیٙذ.

امنیت اطالعات
ثیٗ د ٚعشف (ٔثُ استجبط  HTTPیه والیٙت ثب سشٚس)ٕٔ ،ىٗ است چٙذیٗ  Connectionأٗ

ٚخٛد داضت ٝثبضذ .اِجت ٝدس تئٛسیٕٔ ،ىٗ است چٙذیٗ ٓٞ Sessionصٔبٖ ٘یض ثیٗ یه والیٙت ٚ

سشٚسٚ ،خٛد داضت ٝثبضذ؛ أب ایٗ ٚیژٌی دس ػُٕ استفبدٕ٘ ٜیضٛد.

ثشای ٞش  ،Sessionتؼذادی ٚضؼیت )ٚ (Stateخٛد داسد و ٝثؼذ اص ثشلشاسی یه ،Session

ثٝػٛٙاٖ ٚضؼیت ػّٕیبت خبسی ،ثشای ٞش د ٚػُٕ خٛا٘ذٖ ٛ٘ ٚضتٗ (یب اسسبَ  ٚدسیبفت) لشاس

ٔیٌیش٘ذٕٞ .چٙیٗ دس حیٗ پشٚتىُ ٚ ،1Handshakeضؼیتٞبی خٛا٘ذٖ ٛ٘ ٚضتٗ ٔؼّك ٘یض ثٝ
ٚخٛد ٔیآیٙذ و ٝپس اص اتٕبْ ٔٛفمیتآٔیض  ،Handshakeثٝػٛٙاٖ ٚضؼیت خبسی لشاس ٔیٌیش٘ذ.

پاراهترهای تؼییي ٍضؼیت Session

ٚضؼیت یه  Sessionاص عشیك پبسأتشٞبی صیش تؼییٗ ٔیضٛد:


Session identifier

یه تٛاِی ثبیت دِخٛا ،ٜو ٝتٛسظ سشٚس ثشای ضٙبسبیی ٚضؼیت یه  Sessionفؼبَ یب

لبثُ ادأ ،2ٝا٘تخبة ٔیضٛد.



Peer certificate



Compression method



Cipher spec

یه ٌٛاٞیٙبٔ 3X.509 v3 ٝاص عشف ٔمبثُ .اِجت ٝایٗ فیّذٕٔ ،ىٗ است تٟی 4ثبضذ.

اٍِٛسیتٓ ٔٛسداستفبد ٜخٟت فطشدٜسبصی( .اِجت ٝفطشدٜسبصی لجُ اص سٔضٌزاسی).
تؼییٗ اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی (ٔثُ  ٚ Null ،AESغیش ٚ ،)ٜیه اٍِٛسیتٓ دسٓٞسبص (ٔثُ

 MD5یب  )SHA-1ثشای ٔحبسج .MAC ٝایٗ پبسأتش ٕٞچٙیٗ ٚیژٌیٞبی سٔضٍ٘بسیٔ ،ثُ
 Hash-sizeسا تؼییٗ ٔیوٙذ.



Master secret



Is resumable

یه ٔمذاس  44ثبیتی ٔخفی ،و ٝثیٗ والیٙت  ٚسشٚس ث ٝاضتشان ٌزاضتٝضذ ٜاست.

یه ػالٔت 5ثشای ٘طبٖ دادٖ ایٙى ٝآیب ایٗ ٔ Sessionیتٛا٘ذ ثشای ضشٚع یه

Connection

خذیذ ٔٛسداستفبد ٜلشاس ٌیشد؟

1

3

ثٔ ٝؼٙی دست دادٖ  /تأییذ

2

Resumable
استب٘ذاسد  ،X.509ثشای تؼشیف ٌٛاٞیٙبٔ ٝدیدیتبَ ثش اسبس صیشسبخت وّیذػٕٔٛی ) (PKIاسائٌ ٝشدیذ ٜاست .ایٗ

استب٘ذاسد تٛسظ  ٚ IETFعی  RFC 5280اسائٌ ٝشدیذ ٜاست.

Null
Flag

4
5
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پاراهترهای تؼییي ٍضؼیت Connection

ٚضؼیت یه  Connectionاص عشیك پبسأتشٞبی صیش تؼییٗ ٔیضٛد:


Server and client random



Server write MAC secret



Client write MAC secret



Server write key



یه تٛاِی ثبیتی و ٝتٛسظ سشٚس  ٚوالیٙت ثشای ٞش  Connectionا٘تخبة ٔیضٛد.
وّیذ ٔخفی استفبدٜضذ ٜثشای ٔحبسج MAC ٝدیتبی اسسبَضذ ٜتٛسظ سشٚس.
وّیذ ٔخفی استفبدٜضذ ٜثشای ٔحبسج MAC ٝدیتبی اسسبَضذ ٜتٛسظ والیٙت.
وّیذ ٔخفی سٔضٍ٘بسی و ٝتٛسظ سشٚس ثشای سٔضٌزاسی استفبدٜضذ ٚ ٜتٛسظ والیٙت
ثبیذ ثشای سٔضٌطبیی استفبد ٜضٛد.
Client write key

وّیذ ٔخفی سٔضٍ٘بسی ٔتمبسٖ و ٝتٛسظ والیٙت ثشای سٔضٌزاسی استفبدٜضذ ٚ ٜتٛسظ

سشٚس ثبیذ ثشای سٔضٌطبیی استفبد ٜضٛد.


Initialization vectors

ٚلتیو ٝاص سٚش  1CBCثشای یه ثّٛن سٔضٍ٘بسی استفبدٔ ٜیضٛد ،ثشای ٞش وّیذ ث ٝیه

٘ IVیبص است.

2

ٔمذاسدٞی ایٗ فیّذ ثشای اِٚیٗ ثبس تٛسظ پشٚتىُ  Handshakeا٘دبْ ٔیضٛد؛ أب



پساصآٖ ،اص ثّٛن سٔضضذ ٜلجّی ،ثشای  IVثؼذی استفبدٔ ٜیضٛد.
Sequence numbers

ٞش عشف ثٝغٛست خذاٌب٘ ٝضٕبس ٜتٛاِی پیبْٞبی اسسبَ  ٚدسیبفت ضذ ٜثشای ٞش

 Connectionسا ٘ضد خٛد ٍ٘ٔ ٝیداس٘ذ.

3

صٔب٘ی و ٝیهعشف ،پیبْ  Change Cipher Specسا اسسبَ یب دسیبفت ٔیوٙذ ،ایٗ ٔمذاس سا

غفش ٔیٕ٘بیذ.

ضٕبس ٜتٛاِی ٘جبیذ اص ٔمذاس

فشاتش سٚد.

دس ادأٔ ٝجحث ث ٝتطشیح پشٚتىُٞبی تطىیُدٙٞذٔ SSL ٜیپشداصیٓ:
1

2

Cipher Block Chaining
دس ثخص سٔضٍ٘بسی ٕٞیٗ وتبة ،سٚش  ٚ CBCدیٍش سٚشٞبی سٔضٍ٘بسی ثّٛوی تطشیح ضذ ٜاست .دسسٚش CBC

ثّٛنٞبی سٔضضذ ٜثٝغٛست ص٘دیشٚاس ث ٝیىذیٍش ٔشتجظ ٔیض٘ٛذ.

دسسٚش  ،CBCدس اِٚیٗ ثّٛن اص ٔمذاس  IVثشای ٚسٚدی اٍِٛسیتٓ استفبدٔ ٜیضٛدِٚ ،ی ثشای ثّٛنٞبی ثؼذیٔ ،مذاس
سٔضضذ ٜثّٛن لجّی ٔٛسداستفبد ٜلشاس ٔیٌیشد.
3

تغییش ٔطخػبت سٔضٍ٘بسی ).(Change Cipher Spec

امنیت اطالعات
پرٍتکل SSL Record

پشٚتىُ  ،SSL Recordد ٚسشٚیس سا ثشای  SSL Connectionفشأ ٓٞیآٚسد:


هحرهاًگی

پشٚتىُ  ،Handshakeیه وّیذ ٔخفی ٔطتشن تؼییٗ ٔیوٙذ و ٝاص آٖ ثشای سٔضٌزاسی

ٔحٕ SSL ِٝٛاستفبدٔ ٜیٌشدد.


صحت پیام

پشٚتىُ ٕٞ ،Handshakeچٙیٗ یه وّیذ ٔخفی ٔطتشن ،تؼییٗ ٔیوٙذ و ٝاص آٖ ثشای تِٛیذ

 MACاستفبدٔ ٜیضٛد.

تػٛیش صیش ٔشاحُ ػّٕیبت پشٚتىُ  SSL Recordسا ٕ٘بیص ٔیدٞذ:
Application Data

Fragment

Compress

Add MAC

Encrypt

Append SSL
record header

پشٚتىُ  SSL Recordیه ثّٛن دیتب سا تحٛیُ ٔیٌیشد ❶.ایٗ ثّٛن دیتب ثبیذ ث ٝلغؼبت

ثبیتی یب وٛچهتش تمسیٓثٙذی ضٛد ❷.دس ٌبْ ثؼذی ،لغؼبت ایدبدضذ ٜفطشدٜسبصی

214

ٔیض٘ٛذ❸.

اِجت ٝفطشدٜسبصی ٔیتٛا٘ذ ثٝغٛست اختیبسی ا٘دبْ پزیشد؛ دس  ،TLS ٚ SSL v3ثٝغٛست
پیصفشؼ اٍِٛسیتٕی ثشای فطشدٜسبصی ا٘تخبة٘طذ ٜاست.

329
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پس اص فطشدٜسبصی ثبیذ ٔمذاس ٔ MACحبسجٝضذ ٚ ❹ٜث ٝا٘تٟبی پیبْ اِػبق

ضٛد❺.

دسغٛستیو ٝفطشدٜسبصی ا٘دبْضذ ٜثبضذٔ ،حبسج MAC ٝثش اسبس دیتبی فطشدٜضذ ٜا٘دبْ

ٔیپزیشد .ثشای ٔحبسج MAC ٝث ٝیه وّیذ ٔخفی ٘یبص است٘ .حٔ ٜٛحبسج MAC ٝثسیبس ضجیٝ
تٛضیحبت اسائٝضذ ٜدس ثخص سٔضٍ٘بسی است1؛ اِجت ٝثب تفبٚتٞبی وٛچه.

دس ٌبْ ثؼذ ،پیبْ فطشدٜضذ ٜثٝػالٔ ٜٚمذاس  ،MACثب استفبد ٜاص یه اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی

ٔتمبسٖ ،سٔضٌزاسی ٔیض٘ٛذ ❻.اصخّٕ ٝاٍِٛسیتٓٞبی سٔضٍ٘بسی ٔتمبسٖ ٔٛسداستفبدٔ ،ٜیتٛاٖ اص

اٍِٛسیتٓٞبی ٘ ،RC4 ٚ IDEA ،3DES ،DES ،AESبْ ثشدٕٞ .بٖعٛس وٌ ٝفتٝضذٔ ٜمذاس ٘ MACیض
ٕٞشا ٜپیبْ (یب فطشد ٜپیبْ) سٔضٌزاسی ٔیضٛد.

دس ٌبْ آخش ،پشٚتىُ  ،SSL Recordالذاْ ثٝاضبف ٝوشدٖ یه سشآیٙذ ث ٝلغؼ ٝسٔضضذٜ

ٔیٕ٘بیذ ❼.ایٗ سشآیٙذ ضبُٔ فیّذٞبی صیش است:


)Content Type (8 bits

ٔطخعوٙٙذ ٜپشٚتىُ الی ٝثبالتش و ٝایٗ لغؼ ٝسا پشداصش ٕ٘ٛد ٜاست .ایٗ پشٚتىُ
ٕٔىٗ است  Handshake ،Alert ،Change Cipher Specیب  Application Dataثبضذ.



)Major Version (8 bits



)Minor Version (8 bits



)Compressed Length (16 bits

٘طبٖدٙٞذ٘ ٜسخ ٝاغّی ٛٔ SSLسداستفبد ٜاست .ثشای  ،SSL v3ایٗ ٔمذاس  3است.
٘طبٖدٙٞذ٘ ٜسخ ٝخضئی ٛٔ SSLسداستفبد ٜاست .ثشای  ،SSL v3ایٗ ٔمذاس  0است.
ع َٛلغؼٔ ٝتٗ اغّی (یب لغؼ ٝفطشدٜضذ )ٜدس لبِت ثبیت .حذاوثش ایٗ ٔمذاس ٔیتٛا٘ذ
 ،ثبضذ.

تػٛیش صیش ٘طبٖدٙٞذ ٜفشٔت خشٚخی  SSL Recordاست:
Compressed
length

Minor
version

Major
version

)MAC (0, 16 or 20 bytes

1

عجك RFC 2104

Content
type

امنیت اطالعات
پرٍتکل Change Cipher Spec

پشٚتىُ  Change Cipher Specیىی اص س ٝپشٚتىّی است و ٝاص  SSL Recordاستفبدٔ ٜیٕ٘بیذ.

ایٗ پشٚتىُ سبد ،ٜتٟٙب داسای یه پیبْ یه ثبیتی ،ثب ٔمذاس  1است .تٟٙب ٞذف ایٗ پیبْ ایٗ است وٝ
ثبػث وپی ضذٖ ٚضؼیت ٔؼّك دس ٚضؼیت خبسی ٌشدد؛ ایٗ ثٝسٚصسسب٘ی ثبػث ٔیضٛد ٔدٕٛػٝ

سٔضٍ٘بسی و ٝثبیذ ثشای ایٗ ٛٔ Connectionسداستفبد ٜلشاس ٌیشدٔ ،طخع ضٛد.
1 byte
1

پرٍتکل Alert

اص ایٗ پشٚتىُ خٟت ا٘تمبَ ٞطذاسٞبی ٔشثٛط ث ،SSL ٝثٝعشف ٔمبثُ استفبدٔ ٜیضٛد.

ٕٞبٖعٛس و ٝثش٘بٔٞٝبی دیٍش اص  SSLاستفبدٔ ٜیوٙٙذ؛ پیبْٞبی ٞطذاس ٘یض ثش اسبس ٚیژٌیٞبی

اػالْضذ ٜتٛسظ ٚضؼیت خبسی ) ،(Current Stateفطشدٜسبصی  ٚسٔضٍ٘بسی ٔیض٘ٛذ.

ٞش پیبْ ایٗ پشٚتىُ اص د ٚثبیت تطىیُضذ ٜاست .تػٛیش صیش ٕ٘بیصدٙٞذ ٜثبیتٞبی

تطىیُدٙٞذ Alert ٜاست:

1 byte 1 byte
Alert

Level

ثبیت أ َٚطخعوٙٙذ ٜسغح ) (Levelپیبْ است؛ و ٝثب ٔمبدیش صیش ٔطخع ٔیضٛد:



ثشای پیبْ ٞطذاس یب ٔ ،Warningمذاس .1

ثشای پیبْ فبخؼٝآٔیض یب ٔ ،Fatalمذاس .2

اٌش ثبیت أ َٚطخعوٙٙذ ٜپیبْ فبخؼٝآٔیض یب  Fatalثبضذ SSL ،سشیؼبً ث ٝآٖ

Connection

خبتٕٔ ٝیدٞذٕٔ .ىٗ است دیٍش ٞConnectionبی ٔٛخٛد ثش سٚی ٕٞبٖ  Sessionادأ ٝیبثٙذِٚ ،ی

ٞیچ  Connectionخذیذی ٕ٘یتٛا٘ذ ثش سٚی ایٗ  Sessionثشلشاس ضٛد.

ثبیت د ْٚضبُٔ وذی است ؤ ٝطخعوٙٙذٞ ٜطذاس ٔیثبضذ .ایٗ ثبیت دلیمبً ثٔ ٝؼشفی پیبْ

ٞطذاسی و ٝاتفبق افتبدٔ ٜیپشداصد.

ٞطذاسٞبی صیش ٕٞیطٔ ٝشثٛط ث ٝسغح  Fatalاست:


unexpected_message



bad_record_mac

یه پیبْ ٘بٔٙبست دسیبفت ضذ ٜاست.
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یه ٔمذاس ٘ MACبدسست دسیبفت ضذ ٜاست.



decompression_failure



handshake_failure



تبثغ ثبص وشدٖ فطشدٜسبصی ،1یه ٚسٚدی ٘بٔٙبست دسیبفت وشد ٜاست.
ثب تٛخ ٝثٌ ٝضیٞٝٙبی لبثُدستشس ،فشستٙذ ٜلبدس ثٔ ٝزاوش ٜثشای لج َٛیه ٔدٕٛػ ٝاص

پبسأتشٞبی أٙیتی ٘یست.
illegal_parameter

یه فیّذ دس پیبْ  ،Handshakeخبسج اص ٔحذٚد ٚ ٜیب دس تضبد ثب سبیش فیّذٞب است.

سبیش ٞطذاسٞب ٘یض ثٝغٛست صیش است:


close_notify

فشستٙذ ٜث ٝاعالع ٌیش٘ذٔ ٜیسسب٘ذ و ٝدیٍش اص عشیك ایٗ  Connectionپیبْ اسسبَ

٘خٛاٞذ وشد.

ٞش عشف و ٝلػذ ثستٗ سَٕت  Writeیه  Connectionسا داضت ٝثبضذ ،ثبیذ لجُ اص آٖ،



الذاْ ث ٝاسسبَ پیبْ ٕ٘ close_notifyبیذ.
no_certificate

دسغٛستیوٌٛ ٝاٞیٙبٔٝای ٚخٛد ٘ذاضت ٝثبضذ ،ایٗ پیبْ دس خٛاة دسخٛاست

ٌٛاٞی٘بٔ ٝاسسبَ ٔیٌشدد.



bad_certificate



unsupported_certificate



certificate_revoked



certificate_expired



certificate_unknown

ٌٛاٞی دسیبفت ضذ ،ٜخشاة است( .ثٝػٛٙأٖثبَ ،ضبُٔ یه أضبی تأییذ ٘طذ ٜاست).
٘ٛع ٌٛاٞی٘بٔ ٝدسیبفت ضذ ،ٜپطتیجب٘ی ٕ٘یضٛد.
ٌٛاٞی٘بٔ ٝتٛسظ أضبوٙٙذ ٜآٖ (غبحت ٌٛاٞی٘بٔ ،)ٝاثغبَ ٌشدیذ ٜاست.
تبسیخ اػتجبس ٌٛاٞی٘بٔٙٔ ٝمضی ضذ ٜاست.
اتفبلبت ٘بٔطخػی ثشای پشداصش ٌٛاٞیٙبٔ ٝثٚ ٝخٛد آٔذ ،ٜو ٝتفسیش آٖ سا

غیشلبثُلجٕٛ٘ َٛد ٜاست.

Decompression

1
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Handshake پرٍتکل
ٚ سٚذ تب سشٞ ٔیدٜتىُ اخبصٚ ایٗ پش. استHandshake ُتىٚ پش،SSL تشیٗ ثخصٜپیچیذ

ٚ MAC ٓسیتٍِٛ ا،سیتٓ سٔضٍ٘بسیٍِٛ ٔزاوشات تؼییٗ اٚ ٝیت یىذیٍش پشداختٛٞ احشاصٝت ثٙوالی

.ذٙٞ سا ا٘دبْ د،SSL Record سظٛ تٜ ثشای حفبظت دیتبی اسسبَضذٜسداستفبدٛٔ بیٞوّیذ

ُتىٚ ایٗ پش.دٛ ٔیضٜ استفبدHandshake ُتىٚ اص پش،ٝٔبی ثش٘بٜٞ دادٌٝ٘ٛشٞ َلجُ اص ا٘تمب

 لبِتٜذٙٞیش صیش ٕ٘بیصدٛ تػ.دٛ تجبدَ ٔیض،سٚ سشٚ تٙ ثیٗ والیٝ وٜدٛضبُٔ یه سشی پیبْ ث

. استHandshake ُتىٚبی پشْٞپیب

1 byte

3 bytes

Type

Length

0 bytes
Content

. ضشح صیش استٝ ث، فیّذٝش پیبْ داسای سٞ ، ٔیٕ٘بییذٝق ٔالحظٛیش فٛ دس تػٝس وٕٛبٖعٞ
Type(1 byte)



Length(3 bytes)



. استٜ ضذَٜ صیش ٘بْثشدٚ دس خذٝ پیبٔی است و10  یىی اصٜذٙٙٔطخعو
. ثبیتَٝ پیبْ ثٛع

Content(

bytes)

. استٜ ضذَٜ صیش ٘بْ ثشدٚب ٘یض دس خذٞ ایٗ پبسأتش.ْ پیبٝط ثٛبی ٔشثٞپبسأتش
Message Type

Parameters

hello_request

null

client_hello

version, random, session id, cipher suite,
compression method

server_hello

version, random, session id, cipher suite,
compression method

certificate

chain of X.509v3 certificates

server_key_exchange

parameters, signature

certificate_request

type, authorities

server_done

null

certificate_verify

signature

client_key_exchange

parameters, signature

finished

hash value
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تػٛیش صیش ٕ٘بیصدٙٞذ ٜتجبدَ اِٚیٛٔ ٝسد٘یبص ثشای ایدبد یه استجبط ٔٙغمی ثیٗ والیٙت ٚ

سشٚس است .ایٗ ٔشاحُ سا ٔیتٛاٖ دس لبِت چٟبس فبص تمسیٓثٙذی ٕ٘ٛد .ایٗ چٟبس فبص دس ادأٝ

تطشیح خٛاٙٞذ ضذ.

امنیت اطالعات
فاز اٍل پرٍتکل Handshake؛ ترقراری قاتلیتهای اهٌیتی

دس ایٗ فبص یه استجبط ٔٙغمی ضشٚع ضذ ٚ ٜلبثّیتٞبی أٙیتی ٔشثٛط ث ٝآٖ ،ثشلشاس ٔیضٛد.

ایٗ تجبدَ ،ثب اسسبَ پیبْ  ،client_helloتٛسظ والیٙت ضشٚع ٔیضٛد.

Client

Server
client_hello

server_hello

پیبْ  client_helloضبُٔ پبسأتشٞبی صیش است:


Version



Random

ثبالتشیٗ ٘سخ SSL ٝو ٝوالیٙت تٛا٘بیی استفبد ٜاص آٖ سا داسد.
والیٙت الذاْ ث ٝتِٛیذ یه ٔمذاس تػبدفی ٔیٕ٘بیذ .ایٗ ٔمذاس ضبُٔ یه ُٟٔش صٔب٘ی 32

ثیتی  ٚیه ٔمذاس  24ثبیتی تػبدفی أٗ ،است.

ایٗ ٔمذاس تػبدفی ثٝػٛٙاٖ  ،Nonceخٟت خٌّٛیشی اص حٕالت ثبصپخص دس تجبدَ وّیذ



ٔٛسداستفبد ٜلشاس ٔیٌیشد.
Session ID

یه ٔمذاس ثب عٔ َٛتغیش است و ٝخٟت ضٙبس٘ ٝطست استفبدٔ ٜیٌشدد.

ٔمذاس ٘ ،0طبٖدٙٞذ ٜایٗ است و ٝوالیٙت ٔبیُ ث ٝایدبد یه  Connectionخذیذ دس یه

 Sessionخذیذ است.

ٔمذاس غیش٘ ،0طبٖدٙٞذ ٜایٗ است و ٝوالیٙت لػذ ثشٚص سسب٘ی پبسأتشٞبی ٕٞیٗ



 ٚ ،Connectionیب لػذ ایدبد یه  Connectionخذیذ ثش سٚی ٕٞیٗ  Sessionسا داسد.
CipherSuite

ِیستی اص اٍِٛسیتٓٞبی سٔضٍ٘بسی است و ٝوالیٙت اص آٖٞب پطتیجب٘ی ٔیوٙذ؛ ایٗ ِیست

ثٝغٛست اِٛٚیتثٙذی ضذ ٜاسائٔ ٝیضٛد.

1

ٞش إِبٖ ایٗ ِیست (ٞش ٔدٕٛػ ٝسٔض)  ٓٞاٍِٛسیتٓ تجبدَ وّیذ  Cipherspec ٓٞ ٚسا



1

تؼییٗ ٔیوٙذ.

Compression Method

ِیستی است ضبُٔ اٍِٛسیتٓٞبی فطشدٜسبصی و ٝتٛسظ والیٙت پطتیجب٘ی ٔیٌشدد.

 Cipherspecثٔ ٝؼٙی ٔطخػبت سٔض است و ٝدس ادإٔٞ ٝیٗ ٔجحث تطشیح خٛاٞذ ضذ.
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پس اص اسسبَ پیبْ  ،client_helloوالیٙت ٔٙتظش پیبْ  server_helloاص سٕت سشٚیسدٙٞذٜ

ٔیٔب٘ذ .پیبْ ٘ server_helloیض ضبُٔ ٕٞبٖ پبسأتشٞبی  client_helloاست.
ثشای پبسأتشٞبی پیبْ  ،server_helloلشاسداد صیش اػٕبَ ٔیضٛد:


فیّذ  Versionضبُٔ پبییٗتشیٗ ٘سخ ٝپیطٟٙبدضذ ٜتٛسظ والیٙت  ٚثبالتشیٗ ٘سخٝ



ٔمذاس ،Randomتٛسظ سشٚس ٔ ٚستمُ اص ٔمذاس  Randomوالیٙت ،ایدبد ٌشدیذ ٜاست.

پطتیجب٘ی ضذ ٜتٛسظ سشٚس است.



اٌش ٔمذاس  Session IDپیبْ والیٙت غیش غفش ثبضذ؛ ٕٞبٖ ٔمذاس تٛسظ سشٚس ٘یض ا٘تخبة

ٔیضٛد ٚ .اٌش ٔمذاس  Session IDپیبْ والیٙت غفش ثبضذ؛  Session IDسشٚس حبٚی
ٔمذاسی خٟت ایدبد یه  Sessionخذیذ خٛاٞذ ثٛد.



فیّذ  ،CipherSuiteفمظ ضبُٔ یه ٔدٕٛػ ٝسٔض ٔیثبضذ و ٝاص ثیٗ پیطٟٙبدٞبی والیٙت،

ا٘تخبة ٌشدیذ ٜاست.

اِٚیٗ إِبٖ دس پبسأتشٞبی  ،CipherSuiteسٚش تجبدَ وّیذ است .سٚشٞبی تجبدَ وّیذ

پطتیجب٘ی ضذ ٜػجبستٙذ اص:

.i
.ii
.iii
.iv
.v

RSA
Fixed Diffie-Hellman
Ephemeral Diffie-Hellman
Anonymous Diffie-Hellman
Fortezza

سٚش تجبدَ وّیذ ضبُٔ فیّذٞبیی ٔثُ اٍِٛسیتٓ سٔضٍ٘بسی ( ٚ IDEA ،3DES ،DESغیش،)ٜ

٘ٛع سٔضٍ٘بسی (ثّٛوی یب ٟ٘شی ،)1اٍِٛسیتٓ  MD5( MACیب  ،)SHA-1سبیض  ٚ Hashسبیض

 IVاست.


فیّذ  ،Compressionضبُٔ سٚش فطشدٜسبصی است و ٝاص ثیٗ پیطٟٙبدٞبی والیٙت

ا٘تخبةضذ ٜاست.

Stream

1

امنیت اطالعات
فاز دٍم پرٍتکل Handshake؛ احرازهَیت سرٍر ٍ تثادل کلید

ایٗ فبص سا سشٚس ثب اسسبَ ٌٛاٞیٙبٔ ٝخٛد (دسغٛستیو ٝثشای احشاص ٛٞیت ٘یبص ثبضذ) آغبص

ٔیٕ٘بیذ .ایٗ پیبْ حبٚی یه یب دستٝای ٌٛاٞیٙبٔ X.509 ٝاست .پیبْ  certificateثشای تٕبْ سٚشٞب
ثٝاستثٙبی سٚش  anonymous Diffie-Hellmanاِضأی است.

تٛخ ٝداضت ٝثبضیذ اٌش سٚش ٛٔ fixed Diffie-Hellmanسداستفبد ٜلشاسٌشفت ٝثبضذ ،پیبْ

 ،certificateػّٕىشدی ثٝػٛٙاٖ پیبْ  server_key_exchangeخٛاٞذ داضت؛ چشاو ٝحبٚی پبسأتشٞبی

ػٕٔٛی دیفی ّٕٗٞسشٚس است.

Client

Server
certificate
server_key_exchange

st
certificate_reque
server_hello_done

دس ٌبْ ثؼذی ٕٔىٗ است دس غٛست ٘یبص پیبْ  server_key_exchangeاسسبَ ٌشدد .اسسبَ ایٗ

پیبْ دس دٛٔ ٚسد الصْ ٘یست:

 .1سشٚس اسسبَ ٌٛاٞیٙبٔ ٝسا اص عشیك پبسأتشٞبی  fixed Diffie-Hellmanا٘دبْ داد ٜثبضذ.
 .2تجبدَ وّیذ ٛٔ RSAسداستفبد ٜلشاسٌشفت ٝثبضذ.

اِجت ٝاسسبَ پیبْ  server_key_exchageدس ٔٛاسد صیش ٔٛسد٘یبص است:





Anonymous Diffie-Hellman
Ephemeral Diffie-Hellman
server is using RSA but has a signature-only RSA key
Fortezza

سٔٛیٗ پیبْ دس فبص د ،ْٚپیبْ  certificate_requestاست .یه سشٚس غیش٘بضٙبس( 1سشٚسی وٝ

اص  Anonymous Diffie-Hellmanاستفبدٕ٘ ٜیوٙذ)ٔ ،یتٛا٘ذ اص والیٙت دسخٛاست ٌٛاٞیٙبٕٔ٘ ٝبیذ.
پیبْ  certificate_requestضبُٔ د ٚپبسأتش صیش است:



certificate_type
certificate_authorities
nonanonymous

1
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پبسأتش ٘ certificate_typeطبٖدٙٞذ ٜاٍِٛسیتٓ وّیذػٕٔٛی ثٛد ٚ ٜثشای ٔٛاسد صیش استفبدٜ

ٔیضٛد:




RSA, signature only
DSS, signature only
RSA for fixed Diffie-Hellman

(دس ایٗ حبِت اص  Signatureفمظ ثشای احشاصٛٞیت استفبدٔ ٜیضٛد).





DSS for fixed Diffie-Hellman

(دس ایٗ حبِت ٘یض اص  Signatureفمظ ثشای احشاصٛٞیت استفبدٔ ٜیضٛد).
RSA for ephemeral Diffie-Hellman
DSS for ephemeral Diffie-Hellman
Fortezza

دٔٚیٗ پبسأتش  certificate_authoritiesاست .ایٗ پبسأتش ضبُٔ ِیستی اص ٘بْٞبی ثشخست ٝاص

)ٞCertification Authority (CAبی لبثُلج َٛاست.

آخشیٗ پیبْ فبص د ،ٚوٕٞ ٝیطٛٔ ٝسد٘یبص است ،پیبْ ٔ server_doneیثبضذ .سشٚس ثب اسسبَ ایٗ

پیبْ ،اػالْ ٔیوٙذ و ٝفشآیٙذ  ٚ server helloپیبْ ٞبی ٔشثٛط ث ٝآٖ ،ث ٝپبیبٖ سسیذ ٜاست .ایٗ پیبْ
پبسأتشی ٘ذاسد.

سشٚس پس اص اسسبَ پیبْ ٙٔ ،server_doneتظش خٛاة والیٙت ٔیٔب٘ذ.

فاز سَم پرٍتکل Handshake؛ احرازهَیت کالیٌت ٍ تثادل کلید

پس اص دسیبفت پیبْ  ،server_doneوالیٙت ثبیذ دس غٛست ٘یبص الذاْ ث ٝاػتجبسسٙدی ٌٛاٞیٙبٔٝ

اسسبِی اص عشف سشٚس ٕ٘ٛدٜ؛  ٚلبثُلج َٛپبسأتشٞبی  server_helloسا ثشسسی وٙذ .اٌش تٕبْ

٘تبیح ثشسسیٞبی فٛق سضبیتثخص ثٛد ،والیٙت یه یب چٙذ پیبْ سا ثشای سشٚس اسسبَ ٔیٕ٘بیذ.

امنیت اطالعات
Client

Server
certificate
client_k ey _exc ha
nge

certificate_verify

اٌش دس فبص د ،ْٚسشٚس اص والیٙت دسخٛاست ٌٛاٞیٙبٔ ٝوشد ٜثبضذ؛ والیٙت فبص س ْٛسا ثب

اسسبَ پیبْ  ،certificateآغبص ٔیوٙذ .اِجت ٝدسغٛستیو ٝوالیٙت ٌٛاٞیٙبٔٙٔ ٝبسجی دس اختیبس

٘ذاضت ٝثبضذ ،ثٝخبی پیبْ ٞ ،certificateطذاس  no_certificateسا اسسبَ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

پیبْ ثؼذی و ٝثبیذ دس ایٗ فبص فشستبد ٜضٛد ،پیبْ  client_key_exchangeاستٔ .حتٛای ایٗ پیبْ

ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع تجبدَ وّیذ ،ث ٝضشح صیش است:





RSA
Ephemeral or Anonymous Diffie-Hellman
Fixed Diffie-Hellman
Fortezza

ٟ٘بیتبً دس فبص س ،ْٛوالیٙت ٕٔىٗ است الذاْ ث ٝاسسبَ پیبْ ٕ٘ certificate_verifyبیذ .ایٗ پیبْ

الذاْ ث ٝاسائ ٝیه تأییذیٚ ٝاضح اص ٌٛاٞیٙبٔ ٝوالیٙت ٔیٕ٘بیذ.

پیبْ  certificate_verifyتٟٙب ث ٝد٘جبَ ٌٛاٞیٙبٔٞٝبی والیٙت و ٝلبثّیت أضب داضت ٝثبضٙذ،

اسسبَ ٔیٌشدد .ث ٝصثبٖ سبدٜتشٙٔ ،ظٛس اص تأییذیٚ ٝاضح ثشای ٌٛاٞیٙبٔ ،ٝأضبیی است وٝ
والیٙت ثب استفبد ٜاص وّیذخػٛغی خٛد ثش سٚی ٔمذاس  Hashضذ ٜپیبْ ،ا٘دبْ داد ٜثبضذ.

فاز چهارم پرٍتکل Handshake؛ پایاى

ایٗ فبص ،تىٕیُوٙٙذ ٜساٜا٘ذاصی یه  Connectionأٗ است.

والیٙت یه پیبْ  change_cipher_specاسسبَ ٕ٘ٛد ٚ ٜتٙظیٕبت سٔض ٔؼّك سا دس تٙظیٕبت سٔض

خبسی 1وپی ٔیٕ٘بیذ .اِجت ٝتٛخ ٝداضت ٝثبضیذ و ٝایٗ پیبْ ثٝػٛٙاٖ ثخطی اص پشٚتىُ

Handshake

دس ٘ظش ٌشفتٕ٘ ٝیضٛد ،ثّى ٝثب استفبد ٜاص پشٚتىُ  Change Cipher Specاسسبَ ٔیٌشدد.

Current CipherSpec

1
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پس اص پیبْ فٛق ،والیٙت ثبیذ سشیؼبً پیبْ  finishedسا تحت اٍِٛسیتٓٞب  ٚوّیذٞبی خذیذ ،اسسبَ

ٕ٘بیذ .پیبْ  finishedتأییذ ٔیوٙذ و ٝتجبدَ وّیذ  ٚفشآیٙذ احشاصٛٞیت ثب ٔٛفمیت ث ٝا٘دبْ سسیذٜ
است.

Client

Server
change_c ipher_sp
ec

finished
change_cipher_s pec

finished

دس پبسخ پیبْٞبی فٛق ،سشٚس ٘یض ػّٕیبتی ضجی ٝث ٝوالیٙت ،ا٘دبْ ٔیدٞذ .سشٚس یه پیبْ

 change_cipher_specاسسبَ ٕ٘ٛد ٚ ٜتٙظیٕبت سٔض ٔؼّك سا دس سٔض خبسی وپی ٔیٕ٘بیذ .دسٟ٘بیت

٘یض یه پیبْ  finishedثشای والیٙت اسسبَ ٔیوٙذ.

پس اص ا٘دبْ ٔٛفمیتآٔیض ٞش چٟبس فبص فٛق ،فشآیٙذ  Handshakeوبُٔ ضذ ٚ ،ٜوالیٙت  ٚسشٚس

ٔیتٛا٘ٙذ ضشٚع ث ٝتجبدَ دیتب دس الی ٝوبسثشد )ٕ٘ (Applicationبیٙذ.

امنیت اطالعات

مبحث دوم

پروتکل HTTPS

أشٚص ٜاستفبد ٜاص ٚة ،ث ٝثخص خذایی٘بپزیش سشٚیسٞبی فٙبٚسی اعالػبت ٔجذَ ٌشدیذٜ

است٘ .مط ٝسا ٜاوثش ضشوتٞبی ثضسي  ٚپیطش ٚدس غٙؼت ٘شْافضاس  ٚسختافضاس ،ثش سٚی اسائٝ
خذٔبت  ٚوٙسٔ َٛذیشیتی اص عشیك ٚة ،تشسیٓ ٌشدیذ ٜاست .فشٚضٍبٜٞبی ایٙتش٘تی ،خذٔبت

ثب٘ىذاسی اِىتش٘ٚیه ،اتٔٛبسیٖٞٛبی اداسی  ٚثسیبسی اص سشٚیسٞبی دیٍشٔ ،جتٙی ثش ٚة

ٔیثبضٙذ .دِیُ استفبدٌ ٜستشد ٚ ٜسٚصافض ٖٚاص ٚة ،وبٞص ٚاثستٍی والیٙت ث٘ ٝػت ٚ
ساٜا٘ذاصی ٘شْافضاسٞب  ٚاثضاسٞبی ٔٛسد٘یبص خٟت استفبد ٜاص سشٚیس ٔٛسد٘ظش است.

ثب افضایص وبسثشد  ٚاستفبد ٜاص ٚة ثش سٚی ضجىٞٝبی داخّی  ٚػٕٔٛی ،أٙیت ٚة ٘یض اص

إٞیت ثیطتشی ثشخٛسداس ٌشدیذ .دس ثسیبسی اص ٔٛاسد ،ادأ ٝحیبت یه وستٚوبس ٚاثست ٝثٝ

سشٚیسٞبی ٔجتٙی ثش ٚة ٌشدیذ ٜاست .أب ٔتأسفب٘ ٝسشٚیس ٚة ثٝضذت آسیتپزیش ٘طبٖ

دادِ ،ٜزا ثبیذ ثشای ثشلشاسی أٙیت دس ٚة ،چبسٜای ا٘ذیطیذ ٜضٛد.

أٙیت ٔیتٛا٘ذ دس الیٞٝبی ٔختّف  ٚثب استفبد ٜاص اثضاسٞبی أٙیتی ٔتفبٚتی ثشلشاس ضٛد .أب

ثسیبسی اص اسائٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت ثش سٚی ٚةٔ ،ثُ فشٚضٍبٜٞبی ایٙتش٘تی یب ثب٘ىذاسی اِىتش٘ٚیىی،

ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٞیچٌٔ ٝ٘ٛذیشیت  ٚسیبست أٙیتی ثش سٚی ضجى ٚ ٝسیستٓ وبسثش اػٕبَ ٕ٘بیٙذ؛ چشاوٝ
اسبسبً ضجى ٚ ٝسیستٓ وبسثش ثٝغٛست ٔستمُ اداسٔ ٜیٌشدد .اص عشف دیٍش ،اٌش وبسثش سا ّٔضْ

ث ٝاستفبد ٜاص تدٟیضات یب اثضاسٞبی أٙیتی ٔثُ فبیشٚاَ ٕ٘بیٙذٕٔ ،ىٗ است وبسثش ػغبی استفبد ٜاص

سشٚیس سا ثِ ٝمبی ٞضی ٝٙآٖ ثخطیذ ٚ 1ٜاص استفبد ٜسشٚیس ٚة ،غشف٘ظش وٙذ.

ثب تٛخ ٝث ٝدالیُ فٛق ،اسائٝدٙٞذٌبٖ سشٚیسٞبی ٔجتٙی ثش ٚة٘ ،یبص ث ٝثشلشاسی أٙیت

ثٝغٛست ٔستمُ اص وبسثش  ٚضجىٛٔ ٝسداستفبد ،ٜداس٘ذِ .زا ثبیذ ایٗ أٙیت سا دس الیٞٝبی ثبالتش
ثشلشاس ٕ٘بیٙذٕٞ .چٙیٗ ثشلشاسی أٙیت ٚة ،ثبیذ تب حذ أىبٖ ٘یبص ث ٝداضتٗ ٘شْافضاس یب اثضاس

خبغی ثش سٚی سیستٓ وبسثش ٘ذاضت ٚ ،ٝوبسثش سا دسٌیش اخشا  ٚپیبدٜسبصی فشآیٙذٞبی أٙیتی
(و ٝث ٝدِیُ سختیٔ ،ؼٕٛالً وبسثشاٖ ػبدی اص آٖ اختٙبة ٔیٚسص٘ذ) ٘ىٙذ.

ثشای حُ ایٗ ٔطىُ ،پشٚتىُ  HTTPSو ٝتّفیمی اص پشٚتىُ  HTTP ٚ SSL\TLSاست،

ٔٛسداستفبد ٜلشاس ٔیٌیشد .سبصٔبٖ  IETFپشٚتىُ  HTTPSسا عی  RFC 2818اسائٕٛ٘ ٝد ٜاست.
1

ػغبیص سا ثِ ٝمبیص ثخطیذْ؛ ضشةإِثّی است دس حىبیت یبصد ٓٞاص ثبة سٌّ ْٛستبٖ سؼذی.
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دس ایٗ ٔجحث ،ثب تٛخ ٝثٌ ٝستشدٌی حٕالت  ٚآسیتپزیشیٞبی ٚة ،اثتذا ث ٝثشسسی اِضأبت

ػٕٔٛی أٙیت ٚة پشداخت ٚ ٝسپس پشٚتىُ  HTTPSسا ٔٛسدثحث لشاس خٛاٞیٓ داد.

1

هالحظات اهٌیتی ٍب

ضجى ٝخٟب٘ی ٚة ،2اسبسبً یه ثش٘بٔ ٝوالیٙت/سشٚسی است و ٝثش اسبس پشٚتىُ  TCP/IPثش

سٚی ضجى ٝایٙتش٘ت  ٚایٙتشا٘ت اخشا ٔیٌشدد .اص اغّت اثضاسٞب  ٚپشٚتىُٞبی أٙیتی و ٝدس ایٗ

وتبة ثحث ضذٔ ،ٜیتٛاٖ دس خٟت ثشلشاسی أٙیت ٚة استفبدٕٛ٘ ٜد .أب ٚة داسای چبِصٞبی

خذیذ ٔ ٚختع ث ٝخٛد ٘یض است ،و ٝثٝغٛست ػٕٔٛی دسصٔی ٝٙوبٔپیٛتش  ٚضجىٞٝبی أٙیتی
ٚخٛد ٘ذاسد .ثشخی اص ایٗ ٔٛاسد ،دس صیش ثیبٖضذ ٜاست:


ایٙتش٘ت یه استجبط دٚعشف ٝاست .ثشخالف ٔحیظٞبی ا٘تطبس سٙتی  ٚحتی سیستٓٞبی
3

٘طش اِىتش٘ٚیه ٔثُ پیبْٕ٘ب ٚ ،ة دس ٔمبثُ حٕالت ایٙتش٘تی ثش سٚی سشٚس ،آسیتپزیش

است.


ادأ ٝحیبت وستٚوبس سبصٔبٖٞب ثٝغٛست لبثُٔالحظٝای ثٚ ٝة ٚاثستٌ ٝشدیذ ٜاست؛

ِزا دس غٛست ثشٚص خشاةوبسی ثش سٚی سشٚس ٚة ،سبصٔبٖ ٔتحُٕ ضشسٞبی ٔبِی ٚ

آسیتدیذٌی حُسٗ ضٟشت ،خٛاٞذ ٌشدیذ.


ٞشچٙذ استفبد ٜاص ٔشٚسٌشٞبی ٚة خیّی آسبٖ است ،سشٚسٞبی ٚة ثٝساحتی ٔذیشیت

 ٚپیىشثٙذی ٔیض٘ٛذٔ ٚ ،حتٛای ٚة ثٝساحتی ٔٙتطش ٔیضٛد؛ أب تٕبْ ایٗ وبسٞب تحت

٘شْافضاسٞبی فٛقاِؼبد ٜپیچیذ ٜا٘دبْ ٔیپزیشد.

ایٗ ٘شْافضاسٞبی پیچیذٕٔ ٜىٗ است داسای ٘معٞبی أٙیتی ثبِم ٜٛفشاٚا٘ی ثبضٙذ.

ٔثبَٞبی ٔتؼذدی ٚخٛد داسد و ٝحتی سیستٓٞبیی و ٝثٝدسستی ٘ػتضذٜا٘ذ ،دس ٔمبثُ
عیف ٚسیؼی اص حٕالت أٙیتی ،آسیتپزیش ٞستٙذ.



ٚة سشٚس ٔیتٛا٘ذ ثٝػٛٙاٖ ٔسیشی خٟت دستشسی ث ٝوُ ضجى ٝسبصٔبٖٛٔ ،سد

سٛءاستفبد ٜلشاس ٌیشد .دسغٛستیوٞ ٝىش ثتٛا٘ذ ث ٝسشٚس ٚة ٘فٛر ٕ٘بیذٕٔ ،ىٗ است
لبدس ثبضذ اص عشیك آٖ ث ٝوُ سیستٓٞبی ضجى ٝداخّی و ٝث ٝسشٚس ٚة ٔتػُ

ٔیض٘ٛذ ،دستشسی پیذا وٙذ.


ػٕٔٛبً والیٙتٞبی سشٚیسٞبی ٔجتٙی ثش ٚة ،وبسثشاٖ ٔٛسدی  ٚآٔٛصش ٘ذیذ ٜدس
ٔسبئُ أٙیتیٞ ،ستٙذ .ایٗ وبسثشاٖ ِضٔٚبً اص خغشات  ٚالذأبت ٔتمبثُ آٌبٞی ٘ذاس٘ذ.

1

Cryptography and Network Security Principles and Practice, William Stallings.
)World Wide Web (WWW
3
Teletext
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خذ َٚصیش ٕ٘بیصدٙٞذ ٜخالغٝای اص ا٘ٛاع تٟذیذاتی است و ٝدس ٍٙٞبْ استفبد ٜاص ٚةٕٔ ،ىٗ

است ثب آٖٞب ٔٛاخ ٝضٛیذ .یىی اص سٚشٞبی ٌشٜٚثٙذی ایٗ حٕالت ،ثش اسبس حٕالت فؼبَ ٚ
غیشفؼبَ است .سٚش دیٍش ٌشٜٚثٙذی حٕالت أٙیتی ٚة ،ثش اسبس ٔحُ ٚلٛع حٕالت (سشٚس
ٚةٔ ،شٚسٌش ٚة  ٚتشافیه ثیٗ ٔشٚسٌش  ٚسشٚس) است.

تهدید

صحت

ػَاقة

* تغییش اعالػبت وبسثش

* اص دست دادٖ اعالػبت

* تغییش حبفظٝ

تٕبْ حٕالت دیٍش

* تشٚخبٖ ٔشٚسٌش

* تغییش پیبْٞبی دس حبَ

تجبدَ

* آسیتپزیشی دس ٔمبثُ
* دس ٔؼشؼ خغش لشاس

اقدام هتقاتل

 Checksumیب چىیذٜ
پیبْ سٔضضذٜ

ٌشفتٗ ٔبضیٗ

* استشاق سٕغ دس ضجىٝ

* سشلت اعالػبت اص سشٚس

* سشلت اعالػبت اص والیٙت

هحرهاًگی

* خٕغآٚسی اعالػبت

دسثبس ٜپیىشثٙذی ضجىٝ

* خٕغآٚسی اعالػبت

* اص دست دادٖ اعالػبت
* اص دست دادٖ حشیٓ

خػٛغی

* سٔضٍ٘بسی

* پشٚوسی ٚة

دسثبس ٜایٙى ٝوذاْ والیٙت ثب

سشٚس دس حبَ ٔزاوش ٜاست
* اص ثیٗ ثشدٖ ٔسیش

استجبعی وبسثش

هٌغ خدهت

* سیُصد ٜوشدٖ ٔبضیٗ ثب

اسسبَ دسخٛاستٞبی خؼّی
* پش وشدٖ دیسه  ٚحبفظٝ

* خذاسبصی ٔبضیٗ ثب

* ایدبد اختالَ

* آصاسدٙٞذ ٚ ٜاریت وٙٙذٜ

* خٌّٛیشی اص ا٘دبْ ضذٖ

خٛاست ٝوبسثش

خٌّٛیشی اص آٖ سخت

است.

حٕالت DNS

احرازهَیت

* خؼُ ٛٞیت

* خؼُ اعالػبت

* اسائ ٝاعالػبت ٘بدسست

اص وبسثش

* ثبٚس اعالػبت ٘بٔؼتجش

سٚشٞبی سٔضٍ٘بسی
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رٍشهای اهٌیت ترافیک ٍب

سٚشٞبی ٔختّفی ثشای تأٔیٗ أٙیت ٚة ٚخٛد داسد؛ ایٗ سٚشٞب اص ٔىب٘یسٓٞبی تمشیجبً ضجیٝ

ث ٓٞ ٝاستفبدٕٛ٘ ٜد ٚ ٜدسٟ٘بیت ٘یض سشٚیسٞبی أٙیتی ٔطبثٟی سا فشأ ٓٞیٕ٘بیٙذ .أب آٖٞب دس

دأ ٝٙوبسثشد ٔ ٚحُ لشاسٌیشی دس الیٞٝبی  ،TCP/IPثب یىذیٍش ٔتفبٚت ٞستٙذ.

تػٛیش صیش ٕ٘بیصدٙٞذ ،ٜس ٝسٚش ثشلشاسی أٙیت ثشای تشافیه ٚة است .دسسٚش ا َٚاص

پشٚتىُ  IPsecاستفبدٜضذ ٜاستٔ .ضیت استفبد ٜاص  ،IPsecضفبف ثٛدٖ آٖ اص دیذ وبسثش ٟ٘بیی ٚ
ثش٘بٔ ٝوبسثشدی استٕٞ .چٙیٗ  IPsecدأ ٝٙوبسثشد ٚسیؼی داسد  ٚیهسا ٜحُ أٙیتی ػٕٔٛی

ٔحسٛة ٔیضٛد .ػال ٜٚثش ایٗ IPsec ،داسای لبثّیت فیّتشی ًٙاست؛ دس ایٗ غٛست فمظ تشافیه
ٔٛسد٘ظش ٔتحُٕ سشثبس پشداصضی  IPsecخٛاٞذ ضذ.
HTTPS

S/MIME

HTTP

SMTP
TCP

SMTP

FTP

HTTP
SMTP

FTP

Kerberos

SSL/TLS

UDP

TCP

TCP

IP

IP/IPsec

IP

HTTP

ساٜحُ د٘ ْٚیض ،تمشیجبً ٕٙٔٝٞظٛس ٜاست؛ چشاو ٝأٙیت سا دس ثبالی ،TCPپیبدٜسبصی ٔیٕ٘بیذ.

ثٝػٛٙأٖثبَ ثشای ثشلشاسی ایٗ سٚشٔ ،یتٛاٖ اص پشٚتىُ  SSL/TLSثٟشٜثشداسی ٕ٘ٛد.
دس ایٗ سٚش د ٚا٘تخبة ثشای ٘ح ٜٛپیبدٜسبصی ٚخٛد داسد:

 .1ثشای ػٕٔٛی ثٛدٖٔ ،یتٛاٖ  SSL/TLSسا ثٝػٛٙاٖ ثخطی اص پشٚتىُ الی ٝپبییٗتش،
پیبدٜسبصی ٕ٘ٛد .دس ایٗ غٛست اص دیذ ثش٘بٔ ٝوبسثشدی ضفبف خٛاٞذ ثٛد.

 .2دسسٚش دیٍشٔ SSL ،یتٛا٘ذ دسثستٞٝبی خبظ تؼجیٝضذ ٜثبضذ .ثٝػٛٙأٖثبَ،

ٔشٚسٌشٞبیی ٔثُ ٔ ،IE ٚ Netscapeدٟض ث SSL ٝضذ ٚ ٜدس اوثش سشٚسٞب ٘یض ،ایٗ

پشٚتىُ پیبدٜسبصی ضذ ٜاست.

دسسا ٜحُ س ،ْٛسشٚیسٞبی أٙیتی خبظ ،دسٕٞ ٖٚبٖ ثش٘بٔ ٝخبظ ،تؼجیٔ ٝیض٘ٛذٔ .ضیت

ایٗ سٚش دس آٖ است و ٝسشٚیس ٔیتٛا٘ذ ٔٙبست ثب ٘یبصٞبی خبظ یه ثش٘بٔ ٝوبسثشدی ،اسائٝ

ٌشددٕٞ .چٙیٗ ثشلشاسی أٙیت ٔستمُ اص سبیش ثخصٞب  ٚدس اختیبس ثش٘بٔٛ٘ٝیس خٛاٞذ ثٛد.

امنیت اطالعات
پرٍتکل HTTPS

پشٚتىُ  HTTPSیب  ،HTTP over SSLپشٚتىّی است و ٝاص تشویت پشٚتىُٞبی  HTTPثب ،SSL

ثشای ثشلشاسی أٙیت استجبط ثیٗ ٔشٚسٌش ٚة  ٚسشٚیسدٙٞذٚ ٜة ،ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜاستٞ .شچٙذ

لبثّیت استفبد ٜاص  ،HTTPSدس تٕبٔی ٔشٚسٌشٞبی ٔذسٖ أشٚصیٚ ،خٛد داسد؛ أب استفبد ٜاص آٖ

ثستٍی ث ٝپطتیجب٘ی سشٚس اص ایٗ پشٚتىُ ٘یض داسد .ثٝػٛٙأٖثبَ اوثش ٔٛتٛسٞبی خستد ،ٛاص

 HTTPSپطتیجب٘ی ٕ٘یوٙٙذ.

صٔبٖ استفبد ٜاص  ،HTTPSتٟٙب تفبٚتی و ٝوبسثش دس ٔشٚسٌش ٔالحظٔ ٝیوٙذ ،استفبد ٜاص

https://

ثٝخبی  http://دس ا َٚآدسس ٛٔ URLسد٘ظش است .اتػبَ  HTTPثش سٚی پٛست  ٚ TCP 80اتػبَ

 HTTPSثش سٚی پٛست  TCP 443ثشلشاس ٔیٌشدد.

صٔب٘ی و ٝاص HTTPSاستفبدٔ ٜیضٛد ،إِبٖٞبی استجبعی صیش ثٝغٛست سٔضضذ ٜخٛاٙٞذ ثٛد:






 URLسٙذ 1دسخٛاستی

ٔحتٛای سٙذ

ٔحتٛای فشْٞبی ٔشٚسٌش ( و ٝتٛسظ وبسثش پش ضذ ٜاست).
2

وٛویٞبی تجبدَ ضذ ٜثیٗ والیٙت  ٚسشٚس
ٔحتٛای سشآیٙذ HTTP

سبصٔبٖ  ،IETFاستب٘ذاسد  HTTP over TLSسا عی  RFC 2818اسائٕٛ٘ ٝد ٜاست .تٛخ ٝداضتٝ

ثبضیذ وٞ ٝیچ تغییش اسبسی دس استفبد HTTP ٜاص پشٚتىُٞبی  TLSیب ٚ SSLخٛد ٘ذاضت ٚ ٝدس

غٛست استفبد ٜاص ٞشوذاْ اص پشٚتىُٞبی فٛق ثشای ثشلشاسی أٙیت ،دسٟ٘بیت پشٚتىُ أٗ ضذٜ
سا ٔ HTTPSی٘بٔٙذ.

شرٍع اتصال

ثشای  ،HTTPSوالیٙت  ٓٞثبیذ ثٝػٛٙاٖ والیٙت  ٓٞ ٚ HTTPثٝػٛٙاٖ والیٙت  TLSػُٕ ٕ٘بیذ.

والیٙت ،اتػبَ ث ٝسشٚس سا ثش سٚی پٛست ٔٙبست ضشٚع وشد ٚ ٜسپس پیبْ  TLS Client_helloسا
ثشای ضشٚع فشآیٙذ  ،Handshakeاسسبَ ٔیٕ٘بیذ .پس اص پبیبٖ  ،Handshakeوالیٙت ٔیتٛا٘ذ ضشٚع

ث ٝاسسبَ اِٚیٗ دسخٛاست  HTTPخٛد ٕ٘بیذ .تٕبْ دیتبی ٘ HTTPیض ثٝػٛٙاٖ دیتبی ثش٘بٔٝ

TLS

اسسبَ ٔیضٛد .اِجت ٝثشای حفظ اتػبَٞب ،ثبیذ سفتبس ٔؼِٕٛی  HTTPد٘جبَ ضٛد.

1

2

Document
وٛویٞب الذاْ ث ٝرخیشٜسبصی اعالػبت خبغی اص وبسثش یب سشٚس ٕ٘ٛد ٚ ،ٜدس ٔشاخؼبت ثؼذی ٔٛسداستفبد ٜلشاس

ٔیدٙٞذ.
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اتػبَ  HTTPSدس س ٝسغح غٛست ٔیٌیشد:

 .1دس سغح  ،HTTPوالیٙت ثب اسسبَ یه  Connection requestث ٝالی ٝپبییٗتش ،اص سشٚس
 HTTPدسخٛاست یه اتػبَ )ٔ (Connectionیٕ٘بیذ .ثٝعٛسٔؼٕ ،َٛالی ٝپبییٗتش،

است؛ اِجتٕٔ ٝىٗ است  SSLیب ٘ TLSیض ثبضذ.

TCP

1

 .2دسغٛستیو ٝالی ٝپبییٗتش ،پشٚتىُ  SSL/TLSثبضذ ،دس سغح  TLSیه ٘طست

)(Session

ثیٗ سشٚس  ٚوالیٙت ثشلشاس ٔیضٛد .ایٗ ٘طست ٔیتٛا٘ذ یه یب چٙذ اتػبَ سا دس ٞش

صٔبٖ ،پطتیجب٘ی ٕ٘بیذ.

ٕٞ .3بٖعٛس و ٝلجالً تٛضیح داد ٜضذ ،ضشٚع یه دسخٛاست اتػبَ دس  ،TLSثب ثشلشاسی
یه استجبط  TCPثیٗ والیٙت  ٚسشٚس خٛاٞذ ثٛد.

تػٛیش صیش ٕ٘بیصدٙٞذ ٜفشآیٙذ  SSL/TLSاست:

ایٗ تػٛیش ٘یض ٔیتٛا٘ذ دس ف ٟٓثٟتش ٔ ،HTTPSؤثش ثبضذ.

DATA

1

HTTP

SSL

ٕٞبٖعٛس و ٝلجالً ٌفت ٝضذ ،دسغٛستیو ٝاص پشٚتىُ  SSL/TLSاستفبدٕ٘ ٜبییٓ ،ایٗ پشٚتىُ دس ثبالی الیTransport ٝ

و ٝحبٚی پشٚتىُ  TCPاست ،لشاس ٔیٌیشد.

امنیت اطالعات
تستي اتصال

سشٚس یب والیٙت ٔ HTTPیتٛا٘ٙذ ثب اسسبَ  connection : closeدس سوٛسد ٘ ،HTTPطبٖ دٙٞذ

و ٝلػذ ثستٗ یه  Connectionساداس٘ذ .ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝپس اص تحٛیُ ایٗ سوٛسد ،اتػبَ ثستٝ

خٛاٞذ ضذ.

ثست ٝضذٖ ٔ ،HTTPSستّضْ ثست ٝضذٖ اتػبَ  TLSثب عشف ٔمبثُ است؛  ٚثشای ثستٗ

اتػبَ  ،TLSثبیذ اتػبَ ٘ TCPیض ثست ٝضٛد .دس سغح  ،TLSثشای ثستٗ یه اتػبَ ،اص پشٚتىُ
 Alertخٟت اسسبَ ٞطذاس  close_notifyاستفبدٔ ٜیضٛد .لجُ اص ثستٗ یه اتػبَ دس  ،TLSحتٕبً

ٞطذاسٞبی ٔشثٛع ٝثبیذ تجبدَ ٌشدیذ ٜثبضٙذ.

ٕٔىٗ است یه  ،TLSپس اص اسسبَ ٞطذاس ثستٗٙٔ ،تظش خٛاة عشف ٔمبثُ ٕ٘ب٘ذ ٚ ٜالذاْ ثٝ

ثستٗ اتػبَ ٕ٘بیذ .دس ایٗ غٛست یه "ثستٗ ٘بلع" 1اتفبق افتبد ٜاست؛ ِزا ٕٔىٗ است ثشای

استفبدٔ ٜدذد خٟت یه اتػبَ ا٘تخبة ضٛد.

والیٙت  HTTPثبیذ تٛا٘بیی اداسٚ ٜضؼیتی و ٝدس آٖ اتػبَٞبی  ،TCPثذٞ ٖٚطذاس

 ٚ close_notifyثذ ٖٚاسسبَ  ،connection : closeثستٝضذٜا٘ذ ،سا داضت ٝثبضذ .ثشٚص چٙیٗ ٚضؼیتی

ٔیتٛا٘ذ ثش اسبس خغبٞبی ثش٘بٔٛ٘ٝیسی سٚی سشٚس  ٚیب خغب دس استجبعبت ،ثبضذ .اِجت ٝثستٝ
ضذٖ اػالْ٘طذ ٜیه اتػبَ ٔ ،TCPیتٛا٘ذ ضٛاٞذ ثشٚص ٘ٛػی حٕالت ٘یض ثبضذ .ثٙبثشایٗ والیٙت

 HTTPSدس غٛست ثشٚص ایٗ ٚضؼیت ،ثبیذ ٞطذاسٞبی أٙیتی غبدس ٕ٘بیذ.
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formatting of the
sidebar text box.]
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پؿتالىتطًٍیه یىی اظ پطوبضثطزتطیي ؾطٍیؽّبیی اؾت وِ اهطٍظُ تَؾظ وبضثطاى

هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز .پؿتالىتطًٍیه ًِتٌْب ثط ضٍی ایٌتطًت ،ثلىِ زض قجىِّبی زاذلی ًیع

وبضثطز فطاٍاًی زاضز .حتی ثطذی اظ هؤؾؿبت اظ پؿتالىتطًٍیه ذسهبتی قجیِ اتَهبؾیَى ازاضی

زضیبفت هیوٌٌس! ٍ یب اتَهبؾیَىّب ٍ ضٍالّبی وبضی زض ؾبظهبىّب ثِ پؿت الىتطًٍیه ٍاثؿتِ

قسُ اؾت.

اّویت ٍ وبضثطز پؿت الىتطًٍیه ،زض حسی اؾت وِ ثؿیبضی اظ هىبتجبت هحطهبًِ ؾبظهبىّب

ًیع اظ ایي عطیك اًدبم هیپصیطز .فبوتَضّبی فطٍـ ،ضؾیسّبی پطزاذت ،هىبتجبت ٍ زؾتَضات

هحطهبًِ ازاضی ،ثركٌبهِّبی ازاضی ،زضذَاؾتّب ٍ ثؿیبضی اظ هضبهیي پطاّویت زیگط ،اظ عطیك
پؿت الىتطًٍیه اضؾبل ٍ زضیبفت هیگطزز.

پؿتالىتطًٍیه اظ پطٍتىل ) Simple Mail Transfer Protocol(SMTPثطای تجبزل ًبهِّبی

الىتطًٍیىی اؾتفبزُ هیوٌس .هتأؾفبًِ ّ SMTPیچگًَِ اهٌیتی ضا ثطای هحتَای ًبهِ الىتطًٍیه

فطاّن ًىطزُ ٍ ّوچٌبى وِ اظ اؾن آى ًیع هكرم اؾت ،نطفبً فمظ ٍؽیفِ تجبزل ؾبزُ پیبمّب ضا

ثط فْسُ زاضز.

ثِ زلیل ووجَزّب ٍ ضقفّبی هَخَز زض  ،SMTPؾبظهبى  IETFالسام ثِ اضائِ یه پطٍتىل

خسیس ثبًبم  MIMEثطای پؿت الىتطًٍیه ًوَزّ .طچٌس وِ ایي پطٍتىل اظًؾط ٍیػگیّبی پؿتی

ثْتط اظ  SMTPاؾت ،اهب ثبظّن اهٌیت لبثلتَخْی ثط ضٍی آى ٍخَز ًساضز.

ثب تَخِ ثِ گؿتطـ ضٍظافعٍى اؾتفبزُ اظ پؿتالىتطًٍیه زض توبم اثقبز وؿتٍوبض

ؾبظهبىّب ،ثبیس ثطای احطاظَّیت ٍ هحطهبًگی ًبهِّبی الىتطًٍیه ،توْیساتی اًسیكِ قَز .ثطای
ایي هٌؾَض زٍ پطٍتىل  S/MIME ٍ PGPثطای ثطلطاضی اهٌیت زض پؿت الىتطًٍیه اضائِ قسًس.
پطٍتىل  PGPثطای ثطلطاضی اهٌیت زض پؿت الىتطًٍیه هجتٌی ثط  ٍ SMTPپطٍتىل

S/MIME

ثطای ثطلطاضی اهٌیت پؿت الىتطًٍیه هجتٌی ثط  MIMEتَؾقِ زازُ قسُاًس.

زض هجحث اٍل ایي فهل ثِ ثطضؾی پطٍتىل ً ٍ PGPحَُ فولىطز آى هیپطزاظین .ثب تَخِ ثِ

ایٌىِ پطٍتىل ً ،S/MIMEؿرِ اؾتبًساضزقسُ پطٍتىل  PGPثَزُ ٍ اظًؾط فولىطز ،قجیِ آى اؾت؛
لصا زض هجحث زٍم ًیع ثِ ثطضؾی پطٍتىل  S/MIMEهیپطزاظین.
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پروتکل PGP

پطٍتىل ) ،Pretty Good Privacy (PGPیه پطٍتىل هتيثبظ 1اؾت وِ تَؾظ آلبی

Phil

 ،Zimmermannخْت اهٌیت پؿت الىتطًٍیه اضائِ گطزیسُ اؾت .الجتِ پطٍتىل  PGPزض ثطلطاضی

اهٌیت هَاضز زیگطی هثل فبیلّب ٍ زیتبی شذیطُقسُ ًیع هیتَاًس هَضزاؾتفبزُ لطاض گیطز؛ اهب
قْطت آى ثِ زلیل وبضثطز ایي پطٍتىل زض پؿتالىتطًٍیه اؾت.

پطٍتىل PGPفطاّن آٍضًسُ ؾطٍیؽّبی اهٌیتی احطاظَّیت ٍ هحطهبًگی ثطای پؿت

الىتطًٍیه ٍ شذیطُؾبظی فبیل اؾت .ایي پطٍتىل تَؾظ  ٍ IETFعی ً RFC 4880یع هٌتكط
گطزیسُ اؾت.

زض انل هیتَاى گفت آلبی ظیوطهي ثطای ثِ ٍخَز آٍضزى پطٍتىل  ،PGPوبضّبی ظیط ضا اًدبم

زازُ اؾت:

 .1اًتربة ثْتطیي الگَضیتن ضهعًگبضی هَخَز ،ثطای ؾبذت ثلَنّب زیتب.

2

 .2یىپبضچِؾبظی الگَضیتن اًتربةقسُ زض یه ثطًبهِ وبضثطزی ّوِهٌؾَضُ  ،وِ هؿتمل اظ
ؾیؿتنفبهل ٍ پطزاظقگط اؾت.

 .3ایدبز یه  ٍ Packageهؿتٌسؾبظی آى قبهل  :وس هٌجـ ،زض زؾتطؼ فوَم لطاض زازى آى
اظ عطیك ایٌتطًت ،زضج آى زض افالًبت ٍ قجىِّبی تدبضی هثل

. 3AOL

 .4زؾتیبثی ثِ تَافك ثب یه قطوت ،خْت فطاّن آٍضزى یه ًؿرِ تدبضی ونّعیٌِ ٍ وبهالً
ؾبظگبض اظ .PGP

ضقس  PGPثِنَضت اًفدبضگًَِ ثَزُ ٍ زض حبل حبضط ثِعَض گؿتطزُای هَضزاؾتفبزُ لطاض

هیگیطز .هَاضز ظیط ثطذی اظ زالیلی اؾت وِ هیتَاى ثطای ایي ضقس ؾطیـ فٌَاى وطز:

 .1ثِ نَضت ضایگبى زض ؾطاؾط خْبى زض زؾتطؼ ثَزُ ٍ اهىبى اخطا ثط ضٍی اًَاؿ

ؾیؿتنفبهلّب اظخولِ ٍیٌسٍظ ،یًَیىؽ ٍ هىیٌتبـ ضا زاضز .فالٍُ ثط ایيً ،ؿرِ تدبضی
ثطای وبضثطاًی وِ ًیبظ ثِ پكتیجبًی فطٍقٌسُ زاضًسً ،یع فطاّن گطزیسُ اؾت.

1

هٌؾَض اظ  Open Sourceیب هتيثبظ ،ثطًبهِای اؾت وِ وس آى ثِنَضت وبهل زض اذتیبض ّوگبى لطاضگطفتِ ٍ اؾتفبزُ

اظ آى ثسٍى پطزاذت ّعیٌِ اهىبىپصیط اؾت.

General-purpose
America On Line

2
3
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 .2ثط اؾبؼ الگَضیتنّبیی ایدبزقسُ ،وِ اهٌیت آىّب ثِنَضت گؿتطزُ هَضز تبئیس

لطاضگطفتِ اؾت .ثِنَضت ذبل ،ایي  Packageقبهل  ٍ DSS ،RSAزیفیّلوي ثطای
ضهعًگبضی ولیسفوَهی؛ ٍ الگَضیتنّبی  3DES ٍ IDEA ،CAST-128ثطای ضهعًگبضی

هتمبضى؛ ٍ الگَضیتن  SHAثطای فولیبت زضّنؾبظی ،اؾت.

 .3وبضثطز ٍؾیقی ثطای قطوتّبیی وِ هبیل ثِ اًتربة ٍ اخطای یه عطح اؾتبًساضز
ضهعًگبضی خْت فبیلّب ٍ پیبمّب ثطای افطازی وِ هیذَاٌّس ثب آىّب اظ عطیك ایٌتطًت یب

.4

قجىِّبی زیگط اضتجبط اهي زاقتِ ثبقٌس ،زاضز.

ایي پطٍتىل تَؾظ یه زٍلت یب ؾبظهبى اؾتبًساضز ،تَؾقًِیبفتِ ٍ وٌتطل ًویقَز؛ لصا

ثطای وؿبًی وِ ًؿجت ثِ زٍلتّب ٍ ؾبظهبىّب ثیافتوبز ّؿتٌس ،اؾتفبزُ اظ  PGPخصاة

ذَاّس ثَز.

1

 .5زض حبل حبضط  PGPاظ عطیك اؾتبًساضزّبی ایٌتطًت زًجبل هیقَز ؛ اهب ثبایيٍخَز،
ّ PGPوچٌبى غیط ٍاثؿتِ ثِ ّط ؾبظهبى یب زٍلتی هیتَاًس هَضزاؾتفبزُ لطاض گیطز.

ًطاًِگزاسی

2

زض وتبة آلبی اؾتبلیٌگع  ،ثطای تكطیح  PGPاظ ًوبزّب ٍ ًكبًِّبیی اؾتفبزُقسُ اؾت .الجتِ

هوىي اؾت ثقضی اظ ایي ًكبًِّب ٍ ًوبزّب زض اؾتبًساضزّب یب هطاخـ زیگط ،ثِنَضت هتفبٍتی

هَضزاؾتفبزُ لطاضگطفتِ ثبقس .لصا لجل اظ قطٍؿ ثطضؾی  ،PGPثِ تكطیح ًكبًِّبی هَضزاؾتفبزُ

هیپطزاظین:

 = KSولیس ًكؿت وِ تَؾظ ضهعًگبضی هتمبضى هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز.

 = PRaولیسذهَنی عطف  ،Aوِ تَؾظ ضهعًگبضی ولیسفوَهی (ًبهتمبضى)
هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز.

 = PUaولیسفوَهی عطف  ،Aوِ تَؾظ ضهعًگبضی ولیسفوَهی هَضزاؾتفبزُ لطاض
هیگیطز.

 = EPفولیبت ضهعگصاضی) (Encryptionزض الگَضیتن ضهعًگبضی ولیسفوَهی.

 = DPفولیبت ضهعگكبیی) (Dycryptionزض الگَضیتن ضهعًگبضی ولیسفوَهی.

 = ECضهعگصاضی زض الگَضیتن ضهعًگبضی هتمبضى.

 = DCضهعگكبیی زض الگَضیتن ضهعًگبضی هتمبضى.

 = Hتبثـ زضّنؾبظی

RFC 3156; MIME Security with OpenPGP
Cryptography and Network Security Principles and Practice

1
2
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| | = الهبق یب

Concatenation

 = Zفكطزُؾبظی ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن .ZIP

 = R64تجسیل ثِ فطهت .ASCII 64

تطشیح عولیات PGP

پطٍتىل  ،PGPچْبض ؾطٍیؽ ظیط ضا فطاّن هیآٍضز:






احطاظَّیت )(Authentication

هحطهبًگی

)(Confidentiality

فكطزُؾبظی

)(Compression

ؾبظگبضی ثب پؿت الىتطًٍیه

)(E-mail compatibility

زض خسٍل ظیط ،تَضیح هرتهطی زضثبضُ ّط چْبض هَضز فَق آٍضزُ قسُ اؾت .الجتِ زض ازاهِ

ایي هجحث ،ایي هَاضز ثِنَضت وبهل ًیع تكطیح ذَاٌّس قس.

عولیات
اهضای

دیجیتال

(احشاصَّیت)

الگَسیتن هَسداستفادُ

تَضیحات

DSS/SHA
RSA/SHA

ؾپؽ چىیسُ تَؾظ  DSSیب  RSAثب

الگَضیتن  SHAچىیسُ پیبم ضا تَلیس ًوَزُ ٍ
ولیسذهَنی فطؾتٌسُ اهضب هیقَز.

پیبم تَؾظ الگَضیتنّبی  IDEA ،CAST-128یب

 3DESضهعگصاضی هیقَز .ایي ضهعگصاضی ثب
سهضًگاسی پیام
(هحشهاًگی)

CAST or IDEA or 3DES
 3DESثب زیفیّلوي یب RSA

اؾتفبزُ اظ ولیس ًكؿت

)(Session key

یهثبضههطف تَلیسقسُ تَؾظ فطؾتٌسُ

اًدبم هیقَز .ولیس ًكؿت تَلیسقسُ ثب
اؾتفبزُ اظ  RSAیب زیفیّلوي ٍ ثط اؾبؼ
ولیسفوَهی گیطًسُ ،تجبزل هیگطزز.

فطشدُساصی

ZIP

الکتشًٍیک

الگَضیتن  ،ZIPفكطزُؾبظی ًوَز.

خْت فطاّن آٍضزى قفبفیت ثطای ثطًبهِّبی

ساصگاسی با
پست

هیتَاى پیبم ضا لجل اظ شذیطُ یب تجبزل ،تَؾظ

Radix-64 conversion

پؿت الىتطًٍیه ،هیتَاى پیبم ضهعقسُ ضا ثِ

وس  ASCIIتجسیل وطز.

امنیت اطالعات

احشاصَّیت دس PGP

تهَیط ظیط ًوبیفزٌّسُ هطاحل اًدبم اهضبی زیدیتبل ثطای فطاّن وطزى ؾطٍیؽ

احطاظَّیت زض  PGPاؾت .ایي هطاحل ذیلی قجیِ ثِ اهضبی زیدیتبل اؾت وِ لجالً زض ثرف
ضهعًگبضی تَضیح زازُ قس .ایي حبلت فمظ فطاّن آٍضًسُ ؾطٍیؽ احطاظَّیت اؾت.

فطؾتٌسُ اظ پیبم چىیسُ هیگیطز ❶.الگَضیتن هَضزاؾتفبزُ ثطای تبثـ زضّنؾبظ SHA-1 ،ثَزُ

ٍ یه ذطٍخی  161ثیتی تَلیس هیًوبیس .ؾپؽ چىیسُ پیبم تَؾظ الگَضیتن ضهعًگبضی ًبهتمبضى وِ

زض ایٌدب الگَضیتن  RSAاؾت ،ثط اؾبؼ ولیسذهَنی فطؾتٌسُ ضهعگصاضی هیقَز ❷.چىیسُ

ضهعقسُ ،ثِ هتي انلی پیبم الهبق هیقَز ❸.هتي انلی ٍ چىیسُ ضهعقسُ تَؾظ الگَضیتن

فكطزُؾبظی ،فكطزُ هیگطزًس ❹.الگَضیتن فكطزُؾبظی هَضزاؾتفبزُ ،الگَضیتن  ZIPاؾت.

ًْبیتبً ،فطؾتٌسُ هتي فكطزُ ثِزؾتآهسُ❺ضا ثطای گیطًسُ اضؾبل هیًوبیس.

گیطًسُ ثبیس زض گبم اٍل السام ثِ غیط فكطزُؾبظی پیبم زضیبفتی ًوبیس ❻.پؽاظآى وِ پیبم

زضیبفتی اظ حبلت فكطزُ ذبضج گطزیس ،گیطًسُ یه پیبم ثِ ّوطاُ چىیسُ ضهعقسُ زض اذتیبض ذَاّس

زاقت ❼.ثب تَخِ ثِ ایٌىِ چىیسُ ثب ولیسذهَنی فطؾتٌسُ ضهع قسُ اؾت ،تٌْب ولیسی وِ

هیتَاى ثطای ضهعگكبیی آى اؾتفبزُ وطز ،ولیسفوَهی فطؾتٌسُ ذَاّس ثَز .لصا گیطًسُ ثب
ولیسفوَهی فطؾتٌسُ چىیسُ ضا ضهعگكبیی هیوٌس ❽.ؾپؽ اظ پیبم  Hashگطفتِ❾ٍ آى ضا ثب

Hash

زضیبفتی همبیؿِ هیًوبیس ❿.زضنَضتیوِ همبزیط  Hashثب یىسیگط یىؿبى ثبقٌس ،گیطًسُ هیتَاًس

اظ نحت پیبم ٍ فطؾتٌسُ اعویٌبى حبنل ًوبیس.
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هحشهاًگی دس PGP

یىی زیگط اظ ذسهبت اضائِقسُ تَؾظ  ،PGPهحطهبًگی اؾت .پطٍتىل  PGPهحطهبًگی ضا ثب

اؾتفبزُ اظ الگَضیتنّبی ضهعًگبضی هتمبضى هبًٌس  3DES ٍ IDEA ،CAST-128فطاّن هیآٍضز .فبضك
اظ الگَضیتن ضهعًگبضی هَضزاؾتفبزُ PGP ،ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  1CFBالسام ثِ ضهعًگبضی هیًوبیس.

اهب ّط ظهبى وِ ثحث ضهعًگبضی پیف هیآیس ،هكىل تجبزل ولیس ذَز ضا ًوبیف هیزّس .زض

پطٍتىل ً PGPیع ثطای تجبزل ولیس هَضزاؾتفبزًُ ،یبظ ثِ یه هىبًیؿن اهي زاضین .زض ّ PGPط ولیس

ضهع ،فمظ یهثبض هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز .ثطای ّط پیبم یه ولیس  128ثیتی تهبزفی تَلیس

هیقَز؛ وِ آى ضا ولیس ًكؿت یب  Session Keyهیًبهٌس .ثِ زلیل یهثبضههطف ثَزى ولیس ،فمظ

هحسٍز ثِ ّوبى پیبم ثَزُ ٍ ّوطاُ پیبم هٌتمل هیقَز .ثطای حفبؽت اظ ولیس ،آى ضا ثب ولیسفوَهی

گیطًسُ ضهع ًوَزُ ٍ اضؾبل هیوٌٌس.

تهَیط ظیط ًحَُ ثطلطاضی هحطهبًگی ضا ًوبیف هیزّسّ .وبىعَض وِ هالحؾِ هیوٌیس ،ایي

ضٍـ ًیع ثؿیبض قجیِ ضٍـّبی تَضیح زازُقسُ زض ثرف ضهعًگبضی اؾت.

فطؾتٌسُ (آلیؽ) اثتسا پیبم ضا فكطزُؾبظی هیًوبیسّ ❶.وبىعَض وِ زض فهلّبی لجلی وتبة

گفتِ قس ،اگط ثرَاّین اظ ضهعًگبضی ٍ فكطزُؾبظی زض وٌبض ّن اؾتفبزُ ًوبیین ،اثتسا ثبیس

فكطزُؾبظی ضا اًدبم زازُ ٍ ؾپؽ ضهعًگبضی افوبل قَز .پیبم فكطزُقسُ ثط اؾبؼ ولیس

ًكؿت یب  ٍ Session keyثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن ضهعًگبضی هتمبضى هثل  ،CAST-128ضهعگصاضی

هیقَز ❷.ولیس ًكؿت یه همساض  128ثیتی اؾت وِ ثِنَضت تهبزفی تَؾظ فطؾتٌسُ تَلیس

هیگطزز .ایي ولیس یهثبضههطف ثَزُ ٍ فمظ ثطای ّوبى پیبم اؾتفبزُ هیقَز .ثطای ایٌىِ ثتَاى
ولیس تَلیسقسُ ضا ثِنَضت اهي ثِ زؾت گیطًسُ (ثبة) ضؾبًس ،آى ضا ثب ولیس فوَهی گیطًسُ
ضهعگصاضی ًوَزُ❸ٍ ثِ اًتْبی پیبم ضهعقسُ،
1

الهبق❹ ٍ ثطای گیطًسُ اضؾبل هیقَز❺.

ضٍـ ) Cipher Feedback(CFBزض ثرف ضهعًگبضی تَضیح زازُقسُ اؾت.

امنیت اطالعات
گیطًسُ یه پیبم ضهعقسُ ثب الگَضیتن هتمبضى ٍ یه ولیس ضهعقسُ ثب ولیسفوَهی ذَز ،زضیبفت

هیًوبیس ❺.گیطًسُ ثبیس زض گبم اٍل السام ثِ ضهعگكبیی ولیس ثط اؾبؼ ولیسذهَنی ذَز

ًوبیس ❻.ثِ زلیل ایٌىِ ولیس ًكؿت ثب ولیسفوَهی گیطًسُ ضهعقسُ ،تٌْب وؿی وِ لبزض ثِ

ضهعگكبیی آى اؾتّ ،وبى گیطًسُ یب ثبة ذَاّس ثَز .پؽاظآى وِ گیطًسُ ولیس ًكؿت ضا ثِ زؾت
آٍضز ،ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن ضهعًگبضی هتمبضى ٍ ولیس ًكؿت ،السام ثِ ضهعگكبیی پیبم

هیًوبیس ❼.هتي حبنل اظ ایي ضهعگكبیی یه هتي فكطزُ اؾت وِ ثبیس تَؾظ الگَضیتن  ،ZIPاظ

حبلت فكطزُ ذبضج قَز ❽.زضًْبیت پیبم ثِنَضت هتي هقوَلی زض اذتیبض گیطًسُ لطاض ذَاّس

گطفت❾.

ایي ضٍـ فمظ هحطهبًگی ضا فطاّن آٍضزُ ٍ زض آى اظ احطاظَّیت ذجطی ًیؿت؛ چطاوِ فمظ اظ

ولیسفوَهی گیطًسُ اؾتفبزُقسُ اؾت .ثِ ّویي زلیل ؾطٍیؽ هحطهبًگی فطاّن گطزیسُ؛ اهب ثب

تَخِ ثِ ایٌىِ ّطوؿی هیتَاًس اظ ولیسفوَهی گیطًسُ ثطای ضهعگصاضی اؾتفبزُ ًوبیس ،لصا

احطاظَّیت فطاّن ًرَاّس قس.

الجتِ  PGPاهىبى اؾتفبزُ اظ  RSAیب زیفیّلوي ضا خْت تجبزل اهي ولیس ،زاضز .ثِخبی ضٍـ

فَق هیتَاى اظ  RSAیب زیفیّلوي ثطای تَافك ثط ضٍی ولیس هَضزًؾط خْت ولیس ًكؿت ،ثْطُ

ثطزً .حَُ فولىطز  ٍ RSAزیفیّلوي ،لجالً زض ثرف ضهعًگبضی تكطیح قسُ اؾت.

احشاص َّیت بِ ّوشاُ هحشهاًگی دس PGP

ّوبىعَض وِ هالحؾِ وطزیس ،زض ّط یه اظ حبالت فَق ،احطاظَّیت ٍ هحطهبًگی ثِتٌْبیی

فطاّن گطزیسُ اؾت .اهب هیتَاى ثب تطویت ّط زٍ حبلت ،هحطهبًگی ٍ احطاظَّیت ضا ّنظهبى زض

اذتیبض زاقت .ثطای ایي وبض ثبیس اظ ولیسذهَنی فطؾتٌسُ ثطای تَلیس اهضبی زیدیتبل ٍ ،اظ
ولیسفوَهی گیطًسُ ثطای ضهعگصاضی هتي ٍ ولیس ًكؿت ثْطُ ثطز.

تهَیط ظیط ًوبیفزٌّسُ احطاظَّیت ثِ ّوطاُ هحطهبًگی اؾت.
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فطشدُساصی دس PGP

ثِنَضت پیففطو PGP ،پؽ اظ اهضب ٍ لجل اظ ضهعگصاضی ،السام ثِ فكطزُؾبظی پیبم

هیًوبیس .ایي فكطزُؾبظی ثبفث نطفِخَیی زض اؾتفبزُ اظ فضب ،چِ زض شذیطُ ٍ چِ زض اضؾبل
پیبم ،ذَاّس قس.

ثِ زٍ زلیل ظیط ،اهضب لجل اظ فكطزُؾبظی اًدبم هیقَز:

 .1ثطای ثطضؾیّبی ثقسی ،ثْتط اؾت اهضب لجل اظ فكطزُؾبظی اًدبمگطفتِ ٍ ّوطاُ هتي

ؾبزُ شذیطُ قَز .اگط ثطای یه پیبم فكطزُ ،اهضب تَلیس قَز؛ ّط ثبض وِ ًیبظ ثِ

ثطضؾی اهضب ثبقس ،ثبیس پیبم هدسز فكطزُقسُ ٍ اظ آى چىیسُ گطفتِ قَز ،تب اهىبى

همبیؿِ آى ثب اهضبی اًدبمقسُ ثط ضٍی پیبم فكطزٍُ ،خَز زاقتِ ثبقس.

 .2زض PGPاهىبى اؾتفبزُ اظ الگَضیتنّبی هرتلف فكطزُؾبظی ٍخَز زاضز .ایي الگَضیتنّب
زاضای ؾطفتّبی هرتلفی زض اخطا ٍ فكطزُؾبظی ثَزُ ٍ ذطٍخیّبی هتفبٍتی ضا

تَلیس هیًوبیٌس .ثِّطحبل اوثط ایي الگَضیتنّب ثب یىسیگط ؾبظگبض ثَزُ ٍ هیتَاًٌس
ذطٍخی یه ًؿرِ زیگط ضا اظ حبلت فكطزُ ذبضج ًوبیٌس .اهب اگط چىیسُ ٍ اهضب پؽ اظ

فكطزُؾبظی اًدبم قَز ،آىٍلت  PGPثِ اؾتفبزُ اظ ّوبى الگَضیتن فكطزُؾبظی

هحسٍزقسُ ٍ زض ّط زٍ عطف گیطًسُ ٍ فطؾتٌسُ ،ثبیس اظ یه الگَضیتن خْت
فكطزُؾبظی ٍ غیط فكطزُؾبظی اؾتفبزُ ًوبیس.

ّوچٌیي ثِ زلیل ظیط فكطزُؾبظی لجل اظ ضهعگصاضی ،اًدبم هیقَز:


ضهعگصاضی پؽ اظ فكطزُؾبظی ،ثبفث تمَیت الگَضیتن ضهعًگبضی هیقَز .ثِ زلیل ایٌىِ

پیبم فكطزُقسُ زاضای افعًٍگیّبی ووتطی ًؿجت ثِ هتي انلی اؾت ،ضهعیبثی

هكىلتط هیقَز.

ساصگاسی با پست الکتشًٍیک

زض ظهبى اؾتفبزُ اظ  ،PGPحسالل یه لؿوتی اظ ثلَن زیتبی هٌتملقسُ ،ضهعگصاضی قسُ ذَاّس

ثَز .قبیس ثطای ؾطٍیؽ اهضبی زیدیتبل ،فمظ چىیسُ پیبم ثب ولیس ذهَنی فطؾتٌسُ ضهعقسُ

ثبقس؛ یب قبیس ثطای فطاّن آٍضزى ؾطٍیؽ هحطهبًگی ،پیبم ثِ ّوطاُ اهضب (زض نَضت ٍخَز) ثب
اؾتفبزُ اظ ولیس هتمبضى یهثبضههطف ،ضهعگصاضی قسُ ثبقس .ثٌبثطایي توبم یب لؿوتی اظ ثلَن

زیتب ،قبهل خطیبًی اظ ّOctetبی  8ثیتی ذَاّس ثَز .ثبایيحبل ثؿیبضی اظ ؾیؿتنّبی پؿت

الىتطًٍیه فمظ اخبظُ اؾتفبزُ اظ ثلَنّبی هتكىل اظ هتي اؾىی ضا هیزٌّس .لصا ثطای تغجیك ثب ایي

هحسٍزیت PGP ،ؾطٍیؿی ضا ثطای تجسیل خطیبى ثبیٌطی  8ثیتی ثِ خطیبى وبضاوتطّبی اؾىی،

امنیت اطالعات
فطاّن آٍضزُ اؾت .زض ایي عطح ّط گطٍُ هتكىل اظ ؾِ  Octetزیتبی ثبیٌطی ،ثِ چْبض وبضاوتط

اؾىی تجسیل هیقًَسّ .وچٌیي زض ایي حبلتً CRC ،یع خْت تكریم اقتجبُ زض اًتمبل ،اضبفِ
هیقَز.

اؾتفبزُ اظ  Radix-64ثبفث افعایف  33زضنسی پیبم هیقَز .اهب ذَقجرتبًِ ثرف

ولیسًكؿت ٍ اهضبی پیبم ًؿجتبً خوـٍخَض ثَزُ ٍ هتي انلی پیبم ًیع فكطزُقسُ اؾت .زضٍالـ
فكطزُؾبظی ثبیس ثِاًساظُای ثبقس وِ ایي افعایف  33زضنسی ضا خجطاى ًوبیس.

یىی اظ خٌجِّبی لبثلتَخِ  ،Radix-64تجسیل وَضوَضاًِ خطیبى ٍضٍزی ثِ اؾىی اؾت؛ یقٌی

حتی اگط ٍضٍزی ،هتي اؾىی ّن ثبقس ،ثبظّن تجسیل اًدبم هیقَز .ثٌبثطایي اگط یه پیبم

اهضبقسُ ثبقس ٍلی ضهعگصاضی ًكسُ ثبقس ،ثبظّن تجسیل ثط ول ثلَن افوبل قسُ ٍ یه ذطٍخی

اؾىی حبنل ذَاّس قس .لصا ذطٍخی ثطای افطاز زیگط ،لبثلذَاًسى ًرَاّس ثَز؛ ثِ ّویي زلیل
ؾغحی اظ هحطهبًگی (ّطچٌس ون) ،فطاّن هیگطزز.

ثِفٌَاى یه گعیٌِ PGP ،هیتَاًس عَضی پیىطثٌسی قَز وِ تجسیل  Radix-64ضا فمظ ثط ضٍی

لؿوت اهضب ،افوبل ًوبیس .ایي وبض ،زضیبفتوٌٌسُ ضا لبزض هیؾبظز تب ثتَاًس ثسٍى اؾتفبزُ اظ

PGP

پیبم ضا ثرَاًس .اهب اگط گیطًسُ ثرَاّس ثطضؾی اهضب ضا اًدبم زّس ،ثبیس اظ  PGPاؾتفبزُ وٌس.

کلیذّای سهضًگاسی ٍ دستِکلیذّا
 PGPاظ چْبض ًَؿ ولیس اؾتفبزُ هیًوبیس:
.1

ولیسّبی هتمبضى ًكؿت یهثبضههطف )(One-time session symmetric keys

 .2ولیسّبی فوَهی
.3

)(Public keys

ولیسّبی ذهَنی )(Private keys

 .4ولیسّبی هتمبضى هجتٌی ثط فجبضت فجَض

)(Passphrase-based symmetric keys

ثطای زاقتي ولیسّبی فَق ،فطاّن آٍضزى ؾِ هَضز ظیط العاهی اؾت:




ثِ اثعاض یب ضاّىبضی خْت تَلیس ولیسّبی ًكؿت غیطلبثلپیفثیٌیً ،یبظ اؾت.

ثبیس ثِ وبضثط اخبظُ زازُ قَز وِ چٌسیي خفت ولیس فوَهی ٍ ذهَنی زاقتِ ثبقس.
یه زلیل ایي اخبظُ آى اؾت وِ قبیس وبضثط هبیل ثِ تغییط ولیسّبی ذَز زض ظهبىّبی

هرتلف ثبقس .اگط فطؾتٌسُ زؾتِولیس ًساقتِ ثبقس ،زض ظهبى تغییط ولیس ،پیبم هَخَز زض

ذظ اًتمبل ،ثب یه ولیس هٌؿَخ ؾبذتِقسُ اؾتّ .وچٌیي ،زضیبفتوٌٌسُ فمظ ولیسفوَهی
لسیوی ضا زض اذتیبض زاقتِ ٍ ثبیس تب ظهبًی وِ ثِضٍظضؾبًی اًدبم هیقَز ،نجط وٌس.

زلیل زیگط آى اؾت وِ هوىي اؾت یه وبضثط ثِهٌؾَض افعایف اهٌیت زض تقبهل ثب
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گطٍُّبی هرتلف ،ثرَاّس اظ چٌس خفت ولیس اؾتفبزُ ًوبیس .زضًتیدِ ثبیس یه تٌبؽط ثیي
وبضثطاى ٍ ولیسّبی هَضزاؾتفبزُ ٍخَز زاقتِ ثبقس .ثٌبثطایي ثِ هىبًیؿوی خْت



قٌبؾبیی ولیسّبی ذبلً ،یبظ ذَاّین زاقت.

ّط ًْبز  PGPثبیس خفت ولیسّبی ذهَنی ٍ فوَهی ذَز ضا زض لبلت یه فبیل ًگْساضی
ًوبیسّ .وچٌیي ثبیس ولیسّبی فوَهی عطفّبی همبثل ضا ًیع ثِنَضت فبیلً ،گْساضی

وٌس.

زض ازاهِ ایي هجحث ،قطایظ فَق ضا هَضزثطضؾی لطاض ذَاّین زاز.
هَلذ کلیذ ًطست )(Session Key Generation

ّط ولیس ًكؿت فمظ ثطای یه پیبم تَلیس قسُ ٍ ،تٌْب ثطای ضهعگصاضی ٍ ضهعگكبیی ّوبى پیبم

هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز .الگَضیتنّبی ضهعًگبضی هتمبضى  IDEA ٍ CAST-128اظ ولیسّبی 128

ثیتی ٍ ،الگَضیتن  3DESاظ ولیس  168ثیتی اؾتفبزُ هیًوبیس .ثطای ازاهِ ثحث فطو هیوٌین وِ اظ

الگَضیتن  CAST-128اؾتفبزُ هیقَز.

تَلیس فسز  128ثیتی تهبزفی ،ثب اؾتفبزُ اظ ذَز الگَضیتن  CAST-128اًدبم هیقَز .ثِ ایي

نَضت وِ ٍضٍزی هَلس فسز تهبزفی ،قبهل یه ولیس  128ثیتی ٍ زٍ ثلَن  64ثیتی (وِ ثِفٌَاى

هتي انلی تلمی هیقَز وِ لطاض اؾت ثِ هتي ضهعقسُ تجسیل قَز) ،ذَاّس ثَز .الگَضیتن

 CAST-128ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  ،CFBزٍ ثلَن ضهعقسُ  64ثیتی ثِ ٍخَز آٍضزُ ٍ ثب چؿجبًسى
ایي زٍ ثلَن ثِ ّن ،یه ولیس ًكؿت  128ثیتی تَلیس هیًوبیس.

هتي ؾبزُای وِ زض ٍضٍزی هَلس فسز تهبزفی لطاض هیگیطز ،هتكىل اظ زٍ ثلَن  64ثیتی

اؾت ،وِ ذَز آى اظ یه خطیبى  128ثیتی تهبزفی هكتك قسُ اؾت .ایي افساز هجتٌی ثط

ضطثِّبی ٍاضزقسُ ثِ ولیسّب ،1تَؾظ وبضثط اؾت .تَخِ زاقتِ ثبقیس وِ ّن اظ همساض ظهبى

ضطثِظزى ثِ ولیسّب ٍ ّن اظ ولیسّبی ٍالقی فكطزُقسُ ،ثطای تَلیس یه خطیبى تهبزفی اؾتفبزُ

هیقَز 2.ثٌبثطایي اگط وبضثط ،ضطثِ ظزى ثِ ولیسّب ضا ثب ؾطفت هقوَل ذَز اًدبم زّس ،یه
ٍضٍزی تهبزفی تَلیس ذَاّس قس .ایي همساض تهبزفی ٍضٍزی ّوچٌیي ثب ولیس ًكؿتی وِ لجالً

تَؾظ  CAST-128تَلیسقسُ اؾت ،تطویت هیقَز .زضًتیدِ یه ولیسی وِ ثِعَض هؤثط

غیطلبثلپیفثیٌی اؾت ،ثِ زؾت ذَاّس آهس.

1

Keystroke
2
هثالً وبضثط ولیسّبی  R ٍ T ،Mضا زض ظهبى حسٍز  3ثبًیِ ٍاضز هیوٌس .هَلس ثطای تَلیس فسز تهبزفیّ ،ن اظ ظهبى 3

ثبًیِ ٍ ّن اظ حطٍف  MTRاؾتفبزُ هیًوبیس .ثِفجبضتزیگط هیتَاى گفت فسز تهبزفی وِ اظ ٍاضزوطزى فجبضت MTR

زض  3ثبًیِ تَلیس هیقَز ثب فسز تهبزفی وِ اظ ٍاضزوطزى فجبضت  MTRزض  5ثبًیِ تَلیس هیگطزز ،هتفبٍت ذَاّس ثَز.

امنیت اطالعات
ضٌاسِ کلیذ

ّوبىعَض وِ گفتِ قس ،پیبم ضهعگصاضی قسُ ثبیس ثب ّوبى ولیس ًكؿت وِ ثطای ضهعگصاضی پیبم

اؾتفبزُ گطزیسُّ ،وطاُ ثبقس .الجتِ ولیس ًیع ثِنَضت ضهعقسُ ،ضویوِ پیبم هیگطزز .ولیس ًكؿت

ثب ولیسفوَهی گیطًسُ ضهع هیقَز؛ لصا تٌْب ثب ولیسذهَنی گیطًسُ اهىبى ضهعگكبیی ولیس ٍ

زضًتیدِ ضهعگكبیی هتي ٍخَز ذَاّس زاقت.

اگط ّط وبضثط فمظ یه خفت ولیسفوَهی ٍ ذهَنی زاقتِ ثبقس ،گیطًسُ ثِنَضت ذَزوبض

ولیس هَضزًؾط ثطای ضهعگكبیی ضا تكریم هیزّس؛ چطاوِ یه ولیس ذهَنی ٍ فوَهی ثیكتط

ٍخَز ًساضز .اهب اگط یه وبضثط چٌسیي خفت ولیس فوَهی ٍ ذهَنی زاقتِ ثبقس ،چگًَِ ثبیس
تكریم ثسّس وِ پیبم ثب وسام ولیسفوَهی ضهعقسُ تب ذَزـ ثتَاًس ثب ولیسذهَنی هطثَعِ آى

ضا ضهعگكبیی ًوبیس!

یه ضاُحل ؾبزُ ثطای ضفـ هكىل فَق ،اضؾبل ولیسفوَهی اؾتفبزُقسُّ ،وطاُ پیبم اؾت .زض

ایي نَضت زضیبفتوٌٌسُ ثب ثطضؾی ولیسفوَهی ،تكریم هیزّس وِ ثبیس اظ وسام ولیسذهَنی

ذَز ثطای ضهعگكبیی اؾتفبزُ ًوبیس .ایي ضٍـ زضؾت وبض ذَاّس وطز؛ اهب ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ّط

ولیسفوَهی  ،RSAهوىي اؾت زاضای عَلی ثِ ثعضگی نسّب ضلن زؾیوبل ثبقس ،لصا ثب اؾتفبزُ اظ

ایي ضٍـ فضب ضا ثِضاحتی ّسض هیزّین.

ضاُحل زٍم ،اؾتفبزُ اظ قٌبؾِ ثطای ّط ولیسفوَهی اؾت .ایي قٌبؾِ ثبیس حسالل ثطای یه

وبضثط ثِنَضت هٌحهطثِفطز ثبقس ،لصا هیتَاًس تطویجی اظ  IDوبضثط ٍ  IDولیس هَضزاؾتفبزُ
ثبقس .زض ایي نَضت فمظ ًیبظ اؾت قٌبؾِ وِ یه همساض وَچه اؾتّ ،وطاُ پیبم اضؾبل قَز.

ّطچٌس وِ ضاُحل فَق ،یه ضاّىبض هٌبؾتتطی اؾت؛ اهب ثِّطحبل زاضای ؾطثبض هسیطیتی ذَاّس
ثَز .ثبیس قٌبؾِ ولیس اذتهبل زازُ قَز ٍ زض ّط زٍ عطف فطؾتٌسُ ٍ گیطًسُ ًیع ثبیس اضتجبط

ولیسفوَهی ٍ IDهطثَعِ ،شذیطُ قَز.

ضاُحل اتربشقسُ زض  ،PGPقجیِ ضاُحل زٍم اؾت .یقٌی اذتهبل یه  IDثِ ّط ولیسفوَهی؛

ثِعَضیوِ ثب احتوبل ثؿیبض ثبال ،ثطای یه  ،User IDهٌحهطثِفطز ثبقس .قٌبؾِ ّط ولیسفوَهی،
حسالل زاضای  64ثیت ثباضظـ اؾت؛ وِ زض آى قٌبؾِ ولیس ثطای ولیسفوَهی  ،PUaثِنَضت

PUa

 mod 264ذَاّس ثَز .ایي عَل ولیس وبفیؿت ،تب احتوبل تىطاضی ثَزى قٌبؾِ ضا ثِ حسالل ثطؾبًس.

ثطای اهضبی زیدیتبل زض  ،PGPاؾتفبزُ اظ  Key IDالظم اؾت .اظآًدبوِ فطؾتٌسُ هوىي اؾت

زاضای چٌسیي خفت ولیسذهَنی ثَزُ ٍ یىی اظ آىّب ضا ثطای اهضبی زیدیتبل هَضزاؾتفبزُ

لطاض زازُ ثبقس؛ لصا گیطًسُ ًیع ثبیس ثساًس وِ اظ وسام ولیسفوَهی هتٌبؽط ثطای ضهعگكبیی هیتَاًس

اؾتفبزُ وٌس .ثط ّویي اؾبؼ ،یىی اظ اخعای اهضبی زیدیتبل ثبیس قبهل یه  64 Key IDثیتی ثطای
ولیسفوَهی ثبقس ،تب گیطًسُ ثتَاًس اظ ولیسفوَهی هٌبؾت ثطای ثطضؾی اهضب اؾتفبزُ ًوبیس.
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 یه پیبم. ضا ًوبیف هیزّسPGP تهَیط ظیط خعئیبت ثیكتطی اظ فطهت پیبمّبی تجبزل قسُ زض

:زاضای ؾِ ثرف ظیط اؾت
❶

 ثرف پیبم.1

❷ )ثرف اهضب (ثِنَضت اذتیبضی

❸ )ثرف ولیس ًكؿت (ثِنَضت اذتیبضی

Session key
com ponent



.2

.3

Key ID of recipient's
public key (PUb)
Session key (Ks )

E (PUb, )

Timestamp

Key ID of sender's
public key (PUa)
Signature
com ponent



Leading two octets
of message digest
Message Digest

Filename 

Timestamp

Message
com ponent




Data

E(PUb , ) = encryption with user b's public key
E(PRa, ) = encryption with user a's private key
E(Ks, ) = encryption with session key
ZIP = Zip compression function
R64 = Radix-64 conversion function

R64
E (PRa, )

ZIP

E(Ks, )

362

امنیت اطالعات
ثرف پیبم❶ قبهل زیتبی انلی اؾت❹ وِ ثبیس شذیطُ یب اضؾبل گطززً ،بم فبیل❺ٍ

هُْطظهبًی❻ ثطای هكرم وطزى ظهبى ایدبز آى اؾت.
ثرف اهضب❷ ًیع قبهل هَاضز ظیط اؾت:


هُْش صهاًی ❼



چکیذُ پیام ❽

ظهبى ؾبذت اهضب ضا ثیبى هیوٌس.

یه چىیسُ ایدبزقسُ تَؾظ الگَضیتن  ،SHA-1وِ زاضای عَل  161ثیت ثَزُ ٍ تَؾظ
ولیسذهَنی فطؾتٌسُ ضهعگصاضی قسُ اؾت ❾.هحبؾجِ اهضب ثط ضٍی هُْطظهبًی

الهبق قسُ ثب زیتبی انلی (وِ زض ثرف پیبم لطاضگطفتِ) ،اًدبم هیگیطز .گٌدبًسى

هْطظهبًی زض اهضب ،خْت خلَگیطی اظ حوالت ثبظپرف ) (Replayاؾت .پؽ اظ حصف
ًبم فبیل ٍ هْطظهبًی اظ لؿوت پیبم ،هیتَاى اظ ایٌىِ اهضبی هٌفهل ،زلیمبً ّوبى

اهضبی هتهل قسُ ثِ پیبم اؾت ،اعویٌبى حبنل ًوَز .هٌؾَض اظ اهضبی هٌفهل،
اهضبیی اؾت وِ هحبؾجِ آى ثط ضٍی یه فبیل خساگبًِ اًدبمقسُ وِ زاضای ّیچوسام اظ



فیلسّبی ؾطآیٌس ثرف پیبم ًیؿت.

دٍ بایت پیطشٍ چکیذُ پیام (❿ )Leading two octets of message digest

ثطای ایٌىِ گیطًسُ هغوئي قَز وِ اظ ولیسفوَهی زضؾتی ثطای ضهعگكبیی اؾتفبزُ

وطزُ؛ زٍ ثبیت اٍل هتيؾبزُ ضا ثب زٍ ثبیت اٍل اهضبی ضهعگكبییقسُ همبیؿِ

هیًوبیس .ایي ثبیتّب ّوچٌیي ثِفٌَاى یه لبة  16ثیتی ثطضؾی تَالی پیبم ،ثِ وبض


هیضًٍس.

ضٌاسِ کلیذ هشبَط بِ کلیذعوَهی اسسالکٌٌذُ ➀

قٌبؾِ هطثَط ثِ ولیسفوَهی اؾت وِ ثبیس ثطای ضهعگكبیی چىیسُ پیبم هَضزاؾتفبزُ

لطاض گیطز.

ثرف پیبم ٍ ثرف اهضب ،هوىي اؾت ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن  ZIPفكطزُقسُ➁ ٍ ّوچٌیي

هوىي اؾت ثط اؾبؼ ولیس ًكؿت ًیع

ضهعًگبضی قًَس➂.

ثرف ولیسًكؿت❸ ،قبهل ولیس ًكؿت➃ ٍ ،قٌبؾِ ولیسفوَهی زضیبفتوٌٌسُ اؾت➄ وِ

فطؾتٌسُ ثب اؾتفبزُ اظ آى السام ثِ ضهعگصاضی ولیس ًكؿت وطزُ اؾت ➅.گیطًسُ ًیع ثبیس ثب

اؾتفبزُ اظ ولیسذهَنی هتٌبؽط ثب ولیسفوَهی هَضزاؾتفبزُ ،السام ثِ ضهعگكبیی ولیسًكؿت

ًوبیس؛ تب ثتَاًس آى ضا ثطای ضهعگكبیی پیبم هَضز اؾتفبزُ لطاض زّس.

ول پیبم هقوَالً ثط اؾبؼ  ،Radix-64ثِ وس اؾىی تجسیل هیقَز➆.
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دستِکلیذ

زضثبضُ قٌبؾبیی ولیسّب ٍ اّویت آى ،نحجت قسّ .وبىعَض وِ گفتین ،قٌبؾبیی ولیس اظ

اّویت ثبالیی ثطذَضزاض اؾت؛ چطاوِ گیطًسُ ٍ فطؾتٌسُ ثبیس ثساًٌس وسام ولیس ضا ثبیس ثطای

ضهعگصاضی ٍ ضهعگكبیی هَضزاؾتفبزُ لطاض زٌّس .زض  ،PGPاظ ولیسّب ّن ثطای هحطهبًگی ٍ ّن

ثطای احطاظَّیت اؾتفبزُ هیقَز.

ثطای حفؼ وبضآهسی ٍ هؤثط ثَزى ولیسّبً ،یبظ اؾت وِ ولیسّب ثِنَضت انَلی ٍ

ؾبظهبىزّی قسُ ثط ضٍی ؾیؿتن توبم عطفّبی اضتجبط ،شذیطُ قًَس PGP .اظ عطحی ثطای

ؾبظهبىزّی ٍ شذیطُ انَلی ولیسّب اؾتفبزُ هیًوبیس .زض ایي عطح ،زٍ ؾبذتبض خْت ًحَُ
شذیطُؾبظی ٍ ثِوبضگیطی ولیس ،هكرمقسُ اؾتّ .ط عطف ثبیس زاضای یه خسٍل خْت شذیطُ

زؾتِولیسّبی ذهَنی ٍ فوَهی هطثَط ثِ ذَز ثَزُ؛ ٍ یه خسٍل ًیع ثطای شذیطُ

زؾتِولیسّبی فوَهی هطثَط ثِ عطفّبی زیگط اضتجبط ،زاقتِ ثبقس .ایي ؾبذتوبى زازُّب ضا
زؾتِ ولیسفوَهی ) ٍ (Public-key ringزؾتِ ولیسذهَنی ) (Private-key ringهیًبهٌس.

ؾبذتبض ؾبذتوبى زازُ زؾتِ ولیسذهَنی ) (Private-key ringثِنَضت ظیط اؾت:
User ID

Encrypted
Private Key

Public Key

Key ID

Timestamp

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

User i

)E(H(Pi), PRi

PUi

PUi mod 264

Ti

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

ّوبىعَض وِ هالحؾِ هیًوبییسّ ،ط ؾغط خسٍل  ،Private-key ringقبهل هَاضز ظیط اؾت:


Timestamp



Key ID



Public Key



Encrypted Private Key

تبضید ٍ ظهبًی وِ ایي خفت ولیسفوَهی ٍ ذهَنی ایدبزقسُ اؾت.
حسالل  64ثیت ثباضظـ اظ ولیسفوَهی عجك

فطهَل.PUi mod 264 :

ولیسفوَهی هطثَط ثِ ایي خفت ولیس.
ولیسذهَنی هطثَط ثِ ایي خفت ولیس .ثطای حفؼ اهٌیت ،ولیسذهَنی حتی ثط ضٍی

ؾیؿتن نبحت ولیس ًیع ثِنَضت ضهعقسُ ًگْساضی هیگطزز.

امنیت اطالعات


User ID

هقوَالً ،ایي فیلس قبهل پؿت الىتطًٍیه وبضثط اؾت؛ هثل .MTRoghani@Gmail.com

ثبایيحبل ،وبضثط هیتَاًس اظ ًبمّبی هرتلفی ثطای ّط خفت ولیس اؾتفبزُ ًوبیس؛ هثل
 ٍ MohammadTaghiRoghani ،MTRغیطُ .الجتِ هیتَاى اظ یه  User IDچٌسیي ثبض ًیع

اؾتفبزُ ًوَز.

زؾتِ ولیسذهَنی ضا هیتَاى ثط اؾبؼ  User IDیب  ،Key IDهطتت ًوَز .تَخِ زاقتِ ثبقیس

وِ زؾتِ ولیسذهَنی فمظ ثط ضٍی ؾیؿتن نبحت ولیس شذیطُ هیقَز .ثطای افعایف اهٌیت
ولیسذهَنی ،لجل اظ شذیطُ ،آى ضا ثب اؾتفبزُ اظ یه الگَضیتن ضهعًگبضی هتمبضى هثل

CAST-

 3DES ،128یب  ،IDEAضهعگصاضی هیًوبیٌس .فطآیٌس ضهعگصاضی ولیسذهَنی ثِنَضت ظیط اؾت:

 .1وبضثط یه فجبضت فجَض 1ضا اًتربة هیًوبیس تب اظ آى ثطای ضهعگصاضی ولیسذهَنی
اؾتفبزُ قَز.

 .2ظهبًی وِ ؾیؿتن ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن  ،RSAیه خفت ولیسفوَهی ٍ ذهَنی خسیس
ایدبز هیًوبیس ،اظ وبضثط زضذَاؾت فجبضت فجَض وطزُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن

SHA-1

یه چىیسُ  161ثیتی اظ آى تَلیس وطزُ ٍ ؾپؽ فجبضت فجَض ضا زٍض هیاًساظز.

 .3زض گبم ؾَم ،ؾیؿتن ولیسذهَنی ضا ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن  ٍ CAST-128ثط اؾبؼ

ولیس  128ثیتی (وِ اظ  161ثیت  Hashهطحلِ لجل گطفتِقسُ )،ضهعگصاضی هیوٌس .پؽ اظ
ضهعگصاضی ،ولیس هَضزاؾتفبزُ ضا زٍض اًساذتِ ٍ ولیسذهَنی ضهعقسُ ضا زض خسٍل
هطثَط ثِ زؾتِ ولیسذهَنی ،شذیطُ هیوٌس.

اظایيپؽ ّطگبُ وبضثط ثرَاّس اظ ولیسذهَنی ذَز اؾتفبزُ ًوبیس ،ثبیس فجبضت فجَض ضا ثِ

ؾیؿتن ثسّس تب ؾیؿتن ثتَاًس ولیسذهَنی ضا اظ حبلت ضهع ذبضج ًوَزُ ٍ زض اذتیبض وبضثط

لطاض زّس .ثِ فجبضتی هیتَاى گفت وِ اهٌیت ولیسذهَنی زضگطٍ فجبضت فجَض هَضزاؾتفبزُ

تَؾظ وبضثط ذَاّس ثَز .لصا وبضثط ثبیس یه فجبضت فجَض لسضتوٌس ضا هَضزاؾتفبزُ لطاض زّس ،تب

ثِضاحتی لبثل حسؼ ظزى ًجَزُ ٍ زض ثطاثط خؿتدَی فطاگیط ًیع همبٍم ثبقس.

زلیل ضهعوطزى ولیسذهَنی ثط ضٍی ؾیؿتن وبضثط آى اؾت وِ زض نَضت زؾتطؾی

غیطهدبظ ثِ ؾیؿتن یب خسٍل زؾتِ ولیسذهَنی ،فطز غیطهدبظ ًتَاًس اظ ولیسذهَنی اعالؿ
یبفتِ ٍ اظ آى اؾتفبزُ ًوبیس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ولیسذهَنی خْت احطاظَّیت ٍ فسم اًىبضپصیطی

هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز ،لصا ًگْساضی اهي ولیسذهَنی ٍ حهَل اعویٌبى اظ ایٌىِ زض
زؾتطؼ افطاز غیطهدبظ لطاض ًگیطز ،اظ اّویت ٍیػُای ثطای زاضًسُ ولیس ثطذَضزاض ذَاّس ثَز.

Passphrase

1
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ّوبىعَض وِ گفتِ قس ،زٍهیي زؾتِ ولیسی وِ ثبیس ثط ضٍی ؾیؿتن عطفیي اضتجبط شذیطُ ٍ

ًگْساضی قَز ،زؾتِ ولیسفوَهی اؾت .خسٍل ظیط ؾبذتبض ؾبذتوبى زازُ زؾتِ ولیسفوَهی

) (Public-key ringضا ًوبیف هیزّس:
Signature

Signature

Trust
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Legitimacy

User
ID

Owner Trust

Public
Key

Key ID

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

trust_flag i

User i

trust_flag i

PUi

PUi mod 264

Ti

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Key

Time
stamp

زؾتِ ولیسفوَهی ،قبهل ولیسّبی فوَهی هطثَط ثِ وبضثطاًی اؾت وِ لطاض اؾت ثب آىّب

اضتجبط ثطلطاض قَز .وبضثط ثبیس ولیسّبی فوَهی اقربنی وِ لهس ثطلطاضی اضتجبط اهي ثب آىّب
ضا زاضز ،زض اذتیبض زاقتِ ثبقس.

ایي خسٍل زاضای ّكت فیلس اؾت ،وِ فیلسّبی هْن آى ثِ قطح ظیط اؾت:


Timestamp



Key ID



Public Key



User ID

تبضید ٍ ظهبى تَلیس ایي ًْبز.
حسالل  64ثیت ثباضظـ اظ ولیسفوَهی ثطای ایي ًْبز.
ولیسفوَهی هطثَط ثِ ایي ًْبز.
قٌبؾبیی نبحت ایي ولیسفوَهی .هوىي اؾت چٌسیي قٌبؾِ وبضثطی هطثَط ثِ یه

ولیسفوَهی ثبقس.

ّوبًٌس زؾتِ ولیسذهَنی ،زؾتِ ولیسفوَهی ضا ًیع هیتَاى ثط اؾبؼ  User IDیب ،Key ID

هطتت ًوَز.

ًحَُ اؾتفبزُ اظ ولیسّب ثطای تَلیس پیبم ،ضا زض ازاهِ ثطضؾی ذَاّین ًوَز.

امنیت اطالعات
تَلیذ پیام دس PGP

زض تهَیط ظیط ًحَُ اؾتفبزُ اظ زؾتِولیسّبی ذهَنی ٍ فوَهی ثطای تَلیس پیبم زض

PGP

ًوبیف زازُقسُ اؾت .ؾبذتبض پیبم  PGPوِ زض ایي هطحلِ تَلیس هیقَز ًیع لجالً تكطیح قسُ
اؾت .الجتِ تَخِ زاقتِ ثبقیس وِ آلبی اؾتبلیٌگع ثطای ؾبزُتط ٍ لبثلفْنتط قسى تهَیط ،اظ
فكطزُؾبظی ٍ تجسیل ثِ اؾىی ،چكنپَقی وطزُ اؾت.
Public-key ring
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ّوبىعَض وِ هالحؾِ هیًوبییس ،فطآیٌسی وِ فطؾتٌسُ ثبیس ثطای تَلیس پیبم  PGPاًدبم زّس ضا

هیتَاى ثِ زٍ ثرف اهضب ٍ ضهعگصاضی تمؿین ًوَز .زض ازاهِ ثِ تكطیح هطاحل فَق هیپطزاظین.
 .1اهضای پیام

اثتسا فطؾتٌسُ ثبیس ولیسذهَنی هَضزًؾط ضا ثط اؾبؼ  User IDاًتربة ًوبیس ❶.اگط

ولیسذهَنی ذبنی هسًؾط ًجبقس ،اٍلیي ولیسذهَنی اظ زؾتِ ولیسذهَنی

وبضثط اًتربة هیقَز.

ّوبىعَض وِ لجالً گفتِ قس ،ولیسذهَنی ثِنَضت ضهعقسُ زض خسٍل زؾتِ
ولیسذهَنی ًگْساضی هیقَز .ثِ زلیل ایٌىِ ضهعگصاضی ولیسذهَنی ثط اؾبؼ
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فجبضت فجَض اًدبمقسُ اؾت ،لصا ؾیؿتن اظ وبضثط هیذَاّس وِ فجبضت فجَض یب

 Passphraseذَز ضا ٍاضز ًوبیس ❷.پؽ اظ زضیبفت فجبضت فجَض ،اظ آى  Hashگطفتِ❸ ٍ

 128ثیت اظ آى ،ثِفٌَاى ولیس تحَیل الگَضیتن ضهعًگبضی هتمبضى هیقَز .الگَضیتن
ضهعًگبضی ثط اؾبؼ ولیس زضیبفت قسُ ،السام ثِ ضهعگكبیی ولیسذهَنی ًوَزُ❹ ٍ

آى ضا خْت تَلیس اهضبی زیدیتبل ،تحَیل الگَضیتن ضهعًگبضی ًبهتمبضى هیزّس.

الگَضیتن ضهعًگبضی ًبهتمبضى ًیع چىیسُ پیبم ضا ثب اؾتفبزُ اظ ولیسذهَنی فطؾتٌسُ

ضهعگصاضی هیًوبیس ❺.زضًْبیت ،هتي انلی پیبم ،اهضبی تَلیسقسُ ٍ قٌبؾِ

ولیسذهَنی هَضزاؾتفبزُ ،ثِ یىسیگط الهبق قسُ❻ ٍ تحَیل لؿوت ضهعگصاضی

هیقًَس.

 .2سهضگزاسی پیام

زض اٍلیي گبم ثطای ضهعگصاضی PGP ،ثبیس ثِنَضت تهبزفی ،السام ثِ تَلیس ولیسًكؿت

یهثبضههطف ًوبیٌس .ایي وبض تَؾظ هَلس ولیسًكؿت اًدبم هیقَز وِ لجالً ًحَُ

فولىطز آى ثِنَضت وبهل تكطیح قسُ

اؾت❼.

اظ ولیسًكؿت ثطای ضهعگصاضی پیبم اؾتفبزُ هیقَز ❽.چَى الگَضیتن ضهعگصاضی

هَضزاؾتفبزُ ،هتمبضى اؾت؛ لصا ثبیس ولیسًكؿت ) (KSثِ اعالؿ گیطًسُ ًیع ثطؾس .گیطًسُ
ثسٍى اعالؿ اظ ولیسًكؿت ًویتَاًس فولیبت ضهعگكبیی ضا اًدبم زّس.

ثطای تجبزل اهي ولیسًكؿت ،ثبیس آى ضا ثب ولیسفوَهی فطؾتٌسُ ضهعگصاضی ًوَز .پؽ

ؾیؿتن ثب تَخِ ثِ قٌبؾِ زضیبفتوٌٌسُ ،السام ثِ اًتربة ولیسفوَهی هطثَعِ اظ خسٍل

زؾتِ ولیسفوَهی هیًوبیس ❾.ؾپؽ ولیسًكؿت تَؾظ الگَضیتن ضهعًگبضی ًبهتمبضى ٍ
ثط اؾبؼ ولیسفوَهی گیطًسُ ،ضهعگصاضی هیقَز❿.

زض آذطیي گبم ،هتي ضهعقسُ (قبهل هتي انلی ،اهضب ٍ ولیسذهَنی) ،ولیسًكؿت

ضهعقسُ ٍ قٌبؾِ ولیسفوَهی گیطًسُ وِ ثطای ضهعگصاضی ولیسًكؿت اؾتفبزُ قس ،ثِ

یىسیگط الهبق قسُ➀ ٍ پیبم  PGPذطٍخی ضا ایدبز هیًوبیٌس .فطؾتٌسُ ًیع پیبم ضا

ثطای گیطًسُ اضؾبل هیوٌس.

دسیافت پیام دس PGP

پؽاظآًىِ گیطًسُ ،پیبم  PGPضا زضیبفت ًوَز ،ثبیس هطاحل ضهعگكبیی پیبم ضا اًدبم زّس.

تهَیط ظیط ًوبیفزٌّسُ هطاحل ضهعگكبیی پیبم تَؾظ زضیبفتوٌٌسُ ،اؾت .الجتِ ّوبًٌس تهَیط

لجلی ،ثطای زضن ثْتط ،فطآیٌس فكطزُؾبظی ٍ تجسیل ثِ وس اؾىی ،زض ایي تهَیط ًیع ًبزیسُ

گطفتِقسُ اؾت.

امنیت اطالعات
فولیبت زضیبفت ضا هیتَاى ثِ زٍ ثرف ضهعگكبیی ٍ احطاظَّیت تمؿینثٌسی ًوَز.
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 .1سهضگطایی پیام

گیطًسُ ثط اؾبؼ  Key IDتكریم هیزّس وِ فطؾتٌسُ اظ وسام ولیسفوَهی ثطای

ضهعگصاضی ولیسًكؿت اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ ،ثط اؾبؼ آى ولیسذهَنی هتٌبؽط ضا اظ
خسٍل زؾتِ ولیسذهَنی ذَز اًتربة هیًوبیس❶.

ؾیؿتن ثطای ضهعگكبیی ولیسذهَنی ،اظ وبضثط زضذَاؾت فجبضت فجَض

هیًوبیس❷.

ؾپؽ اظ فجبضت فجَض  Hashگطفتِ❸ ٍ  128ثیت اظ آى ضا ثِفٌَاى ولیس ضهعگكبیی

تحَیل الگَضیتن ضهعًگبضی هتمبضى هیزّس❹.

الگَضیتن ضهعًگبضی ًبهتمبضى ،اظ ولیسذهَنی خْت ضهعگكبیی ولیسًكؿت اؾتفبزُ

هیًوبیس ❺.پؽ اظ ثِزؾت آهسى ولیس ًكؿت ،گیطًسُ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن ضهعًگبضی

هتمبضى ٍ ولیسًكؿت ،السام ثِ ضهعگكبیی پیبم ٍ اهضب هیًوبیس ❻.پؽ اظ ضهعگكبیی،
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هتي ؾبزُ پیبم ،قٌبؾِ ولیسفوَهی فطؾتٌسُ ٍ چىیسُ اهضبقسُ ،ثِ ثرف احطاظَّیت

تحَیل زازُ هیقَز.
 .2احشاصَّیت پیام

ثطای احطاظَّیت پیبم ،ثبیس گیطًسُ السام ثِ ضهعگكبیی چىیسُ پیبم ،وِ تَؾظ

ولیسذهَنی فطؾتٌسُ اهضب قسًُ ،وبیس .ثطای ایي وبض ًیبظ ثِ ولیسفوَهی فطؾتٌسُ

اؾت؛ لصا ثط اؾبؼ قٌبؾِ هَخَز زض پیبم ،ولیسفوَهی فطؾتٌسُ ضا اظ خسٍل زؾتِ
ولیسفوَهی ذَز اًتربة هیًوبیس❼.

ثب اؾتفبزُ اظ ولیسفوَهی فطؾتٌسُ ٍ الگَضیتن ضهعًگبضی ًبهتمبضى ،چىیسُ پیبم
ضهعگكبییقسُ❽ ٍ زضًْبیت ثطای ثطضؾی نحت ٍ احطاظَّیت ،چىیسُ ثِزؾتآهسُ،

ثب چىیسُ هحبؾجِقسُ

اظ پیبم ،همبیؿِ هیقَز❾.

امنیت اطالعات

مبحث دوم

پروتکل S/MIME

پطٍتىل ) ،Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIMEتَؾظ پطٍتىل  ،RSAاهٌیت

پؿت الىتطًٍیىی وِ ثط پبیِ تىٌَلَغی  MIMEفول هیًوبیس ،ضا ثطلطاض هیوٌسّ .ط زٍ پطٍتىل

 ،S/MIME ٍ PGPتَؾظ اؾتبًساضزّبی  IETFاضائِ گطزیسُ اؾت ،اهب ؽبّطاً پطٍتىل

S/MIME

ثِفٌَاى اؾتبًساضز نٌقتی ثطای اؾتفبزُّبی تدبضی اًتربة قسُ ،زضحبلیوِ پطٍتىل

PGP

ّوچٌبى هَضزاؾتفبزُ وبضثطاى ،ثطای ثطلطاضی اهٌیت زض ایویلّبی قرهی اؾت.

پطٍتىل  S/MIMEزض تقسازی اظ اؾٌبز  IETFاضائِ گطزیسُ اؾت؛ اظخولِ هْنتطیي آىّب هیتَاى

ثِ ّRFCبی  ،5751 ٍ 3852 ،3851 ،3850 ،3370اقبضُ ًوَز.

ثطای زضن ثْتط  ،S/MIMEثبیس اثتسا یه آقٌبیی ولی ثب فطهت ایویلّبیی وِ ثط اؾبؼ پطٍتىل

 MIMEوبض هیوٌٌس ،زاقتِ ثبقین .ثِ ّویي زلیل ،زض ایي هجحث یه هطٍض ولی ثط ضٍی
اؾتبًساضزّبی هطثَعِ اًدبم زازُ ٍ ؾپؽ ثِ ثطضؾی پطٍتىل  S/MIMEپطزاذتِ هیقَز.
استاًذاسد RFC 5322

زض  RFC 5322ثِ تقطیف یه فطهت ثطای پیبمّبی هتٌی ،وِ لطاض اؾت اظ عطیك پؿت

الىتطًٍیه اضؾبل قًَس ،پطزاذتِ قسُ اؾت .ایي ّ RFCوچٌبى ثِفٌَاى اؾتبًساضزی ثطای پیبمّبی

هتٌی الىتطًٍیىی هجتٌی ثط ایٌتطًت قٌبذتِقسُ ٍ ثِعَضهقوَل هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز.

اظًؾط  ،RFC 5322پیبم زاضای پبوتًبهِ ٍ 1هحتَا 2اؾت .پبوت ًبهِ حبٍی ّطگًَِ اعالفبتی

اؾت وِ ثطای ضؾیسى پیبم ثِ همهس الظم اؾت .هحتَا ًیع قبهل پیبم (ًبهِ) هَضزًؾط اضؾبلوٌٌسُ

اؾت وِ هیذَاّس ثِ زؾت زضیبفتوٌٌسُ ثطؾسّ .طچٌس وِ زض  ،RFC 5322فمظ ثِ هحتَای پیبم

پطزاذتِقسُ اؾت؛ اهب هحتَای پیبم ًیع قبهل هدوَفِای اظ فیلسّبی ؾطآیٌس اؾت وِ ؾیؿتن
پؿت الىتطًٍیه هوىي اؾت اظ آىّب زض ایدبز پبوتًبهِ اؾتفبزُ ًوبیس .ثِ ّویي زلیل ،اؾتبًساضز
توْیساتی ضا خْت تؿْیل زؾتیبثی ثِ ایي اعالفبت زض ًؾط گطفتِ اؾت.

Envelope
Contents

1
2
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ؾبذتبض ولی پیبم زض  ،RFC 5322ثؿیبض ؾبزُ اؾت .پیبم هتكىل اظ تقسازی ذظ زض ؾطآیٌس ٍ

ؾپؽ هتي ًبهِ (ثسٍى هحسٍزیت) ثِفٌَاى ثسًِ پیبم ،اؾت .ؾطآیٌس تَؾظ یه ذظ ذبلی اظ ثسًِ

) (Bodyخسا هیقَز .ثِثیبىزیگط ،ثب تَخِ ثِ ایٌىِ یه پیبم زض لبلت وسّبی اؾىی اؾت ،لصا توبم
ذغَعی وِ زض ثبالی اٍلیي ذظ ذبلی لطاضگطفتِاًس ،ثِفٌَاى ؾطآیٌس زض ًؾط گطفتِقسُ ٍ تَؾظ

ؾیؿتن پؿت الىتطًٍیه اظ آىّب ثطای تَلیس پبوت ًبهِ ،اؾتفبزُ هیگطزز.

ذظ ؾطآیٌس هقوَالً قبهل یه ٍاغُ ولیسی ،1ؾپؽ فالهت زًٍمغِ ٍ 2زض ازاهِ هَاضز هطثَط

ثِ ٍاغُ ولیسی 3،اؾت .الجتِ اهىبى قىؿتِ قسى خوالت عَالًی زض چٌس ذظ ًیع فطاّن گطزیسُ

اؾت .اغلت ٍاغُّبی ولیسی هَضزاؾتفبزُ ،قبهل  Date ٍ Subject ،To ،Fromاؾت .تهَیط ظیط یه
ًوًَِ پیبم ضا ًكبى زازُ اؾت.

)(Header
)(Body

فیلس زیگطی وِ  RFC 5322ثِعَضهقوَل اظ آى اؾتفبزُ هیوٌس ،فیلس قٌبؾِ پیبم یب

ذظ ذبلی

بذًِ

Hello. This section begins the actual message body, which is delimited from the
message heading by a blank line.

سشآیٌذ

Date: July 11, 2014 2:15:49 PM EDT
>From: "Mohammad Taghi Roghani" <mtroghani@gmail.com
Subject: The Syntax in RFC 5322
>To: "William Stallings" <ws@shore.net
Cc: senatoar@yahoo.com

Message-ID

اؾت .ایي فیلس قبهل یه قٌبؾِ هٌحهطثِفطز هطثَط ثِ پیبم اؾت.

الجتِ پطٍتىل ّ ٍ SMTPوچٌیي  RFC 5322زاضای هحسٍزیتّب ٍ ثقضبً هكىالتی ّؿتٌس وِ

ثبفث قسُ زض عَل ظهبى ،وبضثط زض اؾتفبزُ اظ آىّب زچبض هكىل قَز.
لیؿت ظیط قبهل هحسٍزیتّبی عطح  SMTP/5233اؾت:

 .1پطٍتىل ً SMTPویتَاًس فبیلّبی اخطایی یب زیگط اقیبء ثبیٌطی ضا اًتمبل زّس .الجتِ
ثطًبهِّبیی ٍخَز زاضز وِ فبیلّبی ثبیٌطی ضا ثِ هتي تجسیل وطزُ تب  SMTPثتَاًس اظ

آىّب اؾتفبزُ ًوبیس .اهب ّیچیه اظ آىّب اؾتبًساضز ًكسُ اؾت.

 .2پطٍتىل ً SMTPویتَاًس هتي زیتبیی ضا وِ قبهل وبضاوتطّبی ظثبىّبی هلی اؾت ،اًتمبل
زّس؛ چطاوِ ایي وبضاوتطّب تَؾظ وسّبی  8ثیتی ثب همساض  128ضلن زؾیوبل یب ثیكتط،

ثیبى هیقًَس ،زضنَضتیوِ  SMTPهحسٍز ثِ وسّبی اؾىی  7ثیتی اؾت.

1

Keyword
Colon
3
Keyword’s arguments
2

امنیت اطالعات
 .3ؾطٍضّبی  SMTPهوىي اؾت پیبمّبی ثعضيتط اظ یه اًساظُ ذبل ضا ضز وٌٌس.

 .4زضٍاظُ SMTP 1هوىي اؾت زض تطخوِ ثیي وسّبی اؾىی ٍ وسّبی  2EBCDICثب هكىل
هَاخِ قَز.

3

 .5زضٍاظُ  SMTPثب قجىِّبی پؿت الىتطًٍیه ً ،X.400ویتَاًس زیتبی غیطهتٌی ضا وِ زض
پیبمّبی  X.400اؾت ،ازاضُ ًوبیس.

4

 .6زض ثطذی هَاضز ،ظهبى پیبزُؾبظی  SMTPهَاضز گفتِقسُ زض اؾتبًساضز

RFC 821

ثِعَض وبهل ضفبیت ًكسُ ٍ ثبفث ثطٍظ ثطذی هكىالت هیگطزز.

پشٍتکل MIME

5

ثطای ضفـ ثطذی هحسٍزیتّب ٍ هكىالت هَخَز زض پطٍتىل  ، SMTPثقضی پطٍتىلّبی

اًتمبل ٍ ّوچٌیي  ،RFC 5322ؾبظهبى  IETFالسام ثِ تَؾقِ  RFC 5322زض لبلت عطح

Multipurpose

) Internet Mail Extension (MIMEثطای پؿت الىتطًٍیه ًوَزُ اؾت .ایدبز  MIMEثِ قیَُای
نَضت گطفتِ وِ ثب  RFC 5322ؾبظگبض ثبقس.

پطٍتىل ّ MIMEن زاضای چٌسیي  RFCاؾت وِ اظ هْنتطیي آىّب هیتَاى ثِ ّRFCبی  2045تب

 2049اقبضُ ًوَز.

پطٍتىل ً MIMEؿجت ثِ پطٍتىلّبی زیگط پؿت الىتطًٍیه ،زاضای فٌبنط ٍیػُ ظیط اؾت:

 .1پٌح فیلس خسیس زض ؾطآیٌس پیبم اضبفِقسُ ،وِ قبهل اعالفبتی زضثبضُ ثسًِ پیبم اؾت.
ایي پٌح فیلس خسیس قبهل هَاضز ظیط اؾت:
.i
.ii
.iii
.iv
.v

MIME-Version
Content-Type
Content-Transfer-Encoding
Content-ID
Content-Description

1

Gateway
)Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC
 EBCDICیه وسگصاض وبضاوتط  8ثیتی اؾت وِ تَؾظ  IBMایدبز گطزیسُ اؾت .ثطای اعالفبت ثیكتط زض ایي هَضز

2

3

هیتَاًیس ثِ لیٌه ظیط هطاخقِ ًوبییس:

http://nemesis.lonestar.org/reference/telecom/codes/ebcdic.html
4
 X.400یه هدوَفِ اظ تَنیِّبی  ITU-Tاؾت وِ ثِ تقطیف اؾتبًساضز قجىِّبی اضتجبعی زیتب ثطای ؾیؿتنّبی

ایویل ،هیپطزاظز .ثطای اعالفبت ثیكتط هیتَاًیس ثِ آزضؼ ظیط زض ؾبیت  ITU-Tهطاخقِ ًوبییس:
http://www.itu.int/rec/T-REC-X.400/en

RFC 821

5
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 .2تقسازی فطهت هحتَا ثطای  MIMEتقطیفقسُ وِ آى ضا لبزض هیؾبظز اظ پؿت
الىتطًٍیه چٌسضؾبًِای 1پكتیجبًی ًوبیس.

 .3ثب تقطیف وسگصاضی اًتمبل ،پطٍتىل هیتَاًس ّط ًَؿ فطهت هحتَا ضا ثِ یه فطم تجسیل
ًوَزُ تب زض همبثل تغییطات ؾیؿتن پؿت الىتطًٍیه ،هحبفؾت گطزز.

اًَاع هحتَا دس MIME

ثرف فوسُای اظ هكرهبت  MIMEزض ضاثغِ ثب اًَاؿ هرتلف هحتَا اؾت .ایي هَضَؿ ثیبًگط

ًیبظ ثِ اضائِ یه اؾتبًساضز ثطای تقبهل ثب عیف ٍؾیقی اظ ثبظًوبیی اعالفبت زض یه هحیظ

چٌسضؾبًِای اؾت .زض  ،RFC 2046اًَاؿ هرتلف هحتَا زض ّفت گطٍُ انلی ٍ پبًعزُ ظیطگطٍُ،

ثِنَضت ظیط تمؿینثٌسی قسُ اؾت.
.1

هتي )(Text

.i

.ii
.2

.3

.i

)(Mixed؛ ثرفّبی هؿتمل هرتلف ثبّن اضؾبل هیقًَس.

هرلَط

.ii

هَاظی )(Parallel؛ قجیِ هرلَط ،ثب ایي تفبٍت وِ ضٍقی ثطای تحَیل یه

.iii

چىیسُ )(Digest؛ قجیِ هرلَط؛ اهب زض  RFC 822ثِنَضت پیففطو زض ًؾط

.iv

خبیگعیي )(Alternative؛ ًؿرِّبی خبیگعیي ثطای ثرفّبی هرتلف.

ثرف ثِ گیطًسُ ،زض ًؾط گطفتِ ًكسُ اؾت.
گطفتِقسُ اؾت.

پیام )(Message

.i

.iii

.5

غٌی )(Enriched؛ اًقغبفپصیطی ثیكتطی ضا ًؿجت ثِ ؾبزُ ،فطاّن هیآٍضز.

چٌذبخطی )(Multipart

.ii

.4

ؾبزُ )(Plain

RFC 822؛ ثؿتِثٌسی ثسًِ ) (Bodyثط اؾبؼ  RFC 822اًدبم هیپصیطز.
خعئی )(Partial؛ اهىبى قىؿتي هَاضز ثعضي ثِ لؿوتّبی وَچهتط.

ثسًِ ذبضخی )(External-body؛ قبهل یه اقبضُگط ثِ یه قیء زض خبی زیگط.

تصَیش )(Image

jpeg
.i
gif
.ii
ٍیذئَ )(Video

.i

MPEG

Multimedia

1

امنیت اطالعات
.6

صذا )(Audio

.7

ًشمافضاس )(Application

.i

.i
.ii

فوَهی )(Basic؛ تٌْب یه وبًبل  8ثیتی ثب ًطخ  8KHzپكتیجبًی هیقَز.

PostScript
Octet-stream

کذگزاسی اًتقال دس MIME

ثرف هْن زیگط  ،MIMEوسگصاضی اًتمبل اؾت؛ وِ زض آى ثِ تقطیف وسگصاضی ثسًِ پیبم ثطای

اًتمبل ،پطزاذتِ هیقَزّ .سف اظ ایي وسگصاضی ،فطاّن آٍضزى یه تحَیل هغوئي زض هحیظّبی
هرتلف اؾت.

اؾتبًساضز  ،MIMEزٍ ضٍـ ضا ثطای وسگصاضی زازُّب ،تقطیف هیًوبیس .زضنَضتیوِ فیلس

 ،Content-Transfer-Encodingقف همساض ظیط ضا خْت وسگصاضی زازُّب ًكبى هیزّس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

7bit
8bit
binary
quoted-printable
based64
x-token

ثِّطحبل ،ؾِ همساض اٍل ( ً ،)binary ٍ 8bit ،7bitكبى هیزّس وِ ّیچگًَِ وسگصاضی ثطای زیتب

فطاّن ًگطزیسُ اؾت.

همساض زیگطی وِ هوىي اؾت زض فیلس  Content-Transfer-Encodingلطاض گیطز x-token ،اؾت.

زلیل اؾتفبزُ اظ ولوِ  xایي اؾت وِ ،وسگصاضی هیتَاًس عجك اؾتبًساضز ًجَزُ ٍ ثِنَضت ذبل

عطاحیقسُ ثبقس.

همبزیط زیگطی وِ هوىي اؾت زض ایي فیلس لطاض گیطًسّ quoted-printable ٍ based64 ،ؿتٌس .زض

ایي عطحّب زٍ اًتربة فطاّن هیگطزز .یىی اضائِ ضٍـّبی اًتمبلی اؾت وِ ثطای اًؿبى
لبثلذَاًسى اؾت؛ ٍ زیگطی یهضاُ هٌغمی ٍ خوـٍخَض ثطای اهي ًگِزاقتي اًَاؿ زیتب هیثبقس.
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اظلحبػ فولىطز ولی S/MIME ،ثؿیبض قجیِ  PGPاؾتّ .ط زٍ پطٍتىل لبثلیت اضائِ اهضب ٍ

ضهعگصاضی پیبم ضا فطاّن هیآٍضًس .هقوَالً اظ  PGPثطای اهٌیت پؿت الىتطًٍیه هجتٌی ثط ٍ SMTP

اظ  S/MIMEثطای اهٌیت پؿت الىتطًٍیه هجتٌی ثط  ،MIMEاؾتفبزُ هیقَز.
وبضوطزّبی  S/MIMEقبهل هَاضز ظیط اؾت:


ایجاد پاکت بشای دادُّا

1

ایي پبوتّب قبهل ّط ًَؿ هحتَای ضهعقسُ ثِ ّوطاُ ولیسّبی ضهعًگبضی هَضزاؾتفبزُ،


ثطای یه یب چٌس زضیبفتوٌٌسُ اؾت.
اهضای دادُّا

یه اهضبی زیدیتبلی اؾت؛ وِ زض آى ،چىیسُ پیبم هَضزًؾط ثب اؾتفبزُ اظ ولیسذهَنی
فطؾتٌسُ ،ضهعگصاضی هیقَز .ؾپؽ اهضب ثِ ّوطاُ هحتَا ،تَؾظ ،Base-64 encoding

وسگصاضی هیگطزز .هكبّسُ زازُّبی اهضبقسُ ،تٌْب ثطای گیطًسگبًی اهىبىپصیط ذَاّس


ثَز وِ لبثلیت اؾتفبزُ اظ  S/MIMEضا زاضًس.
اهضای جذا اص دادُ

2

زض ایي حبلت ،ثِخبی ول پیبم ،فمظ اهضبی زیدیتبل تَؾظ  ،Base-64 encodingوسگصاضی

هیگطزز .زضًتیدِ حتی اگط زضیبفتوٌٌسُ لبثلیت پكتیجبًی اظ  S/MIMEضا ًساقتِ ثبقس،


هیتَاًس پیبم ضا هالحؾِ ًوبیس؛ اهب اهىبى تبئیس اهضب تَؾظ گیطًسُ ٍخَز ًرَاّس زاقت.
اهضا ٍ پاکت کشدى دادُ

اهضبی تٌْب ٍ ضهعگصاضی تٌْب ،هوىي اؾت ثبفث تَزضتَ قسى آىّب قَز؛ ثِعَضیوِ

هوىي اؾت زازُّبی ضهعگصاضی قسُ ،اهضب قًَس ٍ اهضبّب ًیع ضهعگصاضی قًَس.

الگَسیتنّای سهضًگاسی دس S/MIME

خسٍل ظیط ثِعَض ذالنِ الگَضیتنّبی ضهعًگبضی هَضزاؾتفبزُ زض  S/MIMEضا تقطیف

هیًوبیس .لجل اظ ثطضؾی خسٍل ثبیس ثِ زٍ انغالح ولیسی  Must ٍ Shouldتَخِ ًوبییس .عجك

RFC

 2119تقطیف ایي انغالحبت ثِ قطح ظیط اؾت:


MUST

ثطای  Mustهي اظ هقبزل فبضؾی "بایذ" اؾتفبزُ هیوٌن .ایي انغالح ثِ تقطیف ًیبظ
هغلك ثِ ٍیػگی هَضزًؾط اقبضُ زاضز.

Enveloped data
Clear-signed data

1
2
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SHOULD

ثطای  ،Shouldهي اظ هقبزل فبضؾی "بجاست" اؾتفبزُ هیوٌن .ایي انغالح ظهبًی

اؾتفبزُ هیقَز وِ ثتَاى اظ ٍیػگی هَضزًؾط زض قطایظ ذبل نطفًؾط وطز .اهب
تَنیِ هؤوس هیقَز وِ آى ٍیػگی هَضزاؾتفبزُ لطاض گیطز.

زض خسٍل ظیط ثِنَضت ذالنِ ثِ الگَضیتنّبی ضهعًگبضی هَضزاؾتفبزُ زض

S/MIME

پطزاذتِقسُ اؾت:

الضاهات

عولکشد
ایدبز چىیسُ پیبم ثطای اؾتفبزُ
خْت اهضبی زیدیتبل

ضهعگصاضی چىیسُ پیبم خْت ایدبز
یه اهضبی زیدیتبل

ضهعگصاضی ولیسًكؿت ثطای تجبزل
ثِّوطاُ پیبم

* ثدبؾت زضیبفتوٌٌسُ اظ  MD5ثطای ؾبظگبضی ثب

ضٍـّبی لسیویتط ،پكتیجبًی ًوبیس.

* ثبیس فطؾتٌسُ ٍ گیطًسُ اظ  DSSپكتیجبًی ًوبیٌس.

* ثدبؾت فطؾتٌسُ اظ ضهعًگبضی  RSAپكتیجبًی ًوبیس.

* ثدبؾت زضیبفتوٌٌسُ لبثلیت ثطضؾی اهضبی  RSAضا

ثب عَل ولیس  512ثیت تب  1124ثیت زاقتِ ثبقس.

* ثدبؾت فطؾتٌسُ ٍ گیطًسُ اظ زیفیّلوي پكتیجبًی

ًوبیٌس.

* ثبیس زضیبفتوٌٌسُ ٍ اضؾبلوٌٌسُ اظ ضهعًگبضی  RSAثب

عَل ولیس  512ثیت تب  1124ثیت ،پكتیجبًی ًوبیس.

ضهعگصاضی پیبم ثب ولیسًكؿت
یهثبضههطف ،ثطای اًتمبل

ایدبز وس احطاظَّیت پیبم

* ثبیس اظ  SHA-1پكتیجبًی قَز.

)(MAC

* ثبیس فطؾتٌسُ ٍ گیطًسُ اظ الگَضیتن ضهعًگبضی 3DES

پكتیجبًی ًوبیٌس.

* ثدبؾت فطؾتٌسُ اظ ضهعًگبضی  AESپكتیجبًی وٌس.

* ثدبؾت فطؾتٌسُ اظ ضهعگصاضی  RC2/40پكتیجبًی وٌس.

* ثبیس زضیبفتوٌٌسُ اظ  HMACثب  SHA-1پكتیجبًی ًوبیس.
* ثدبؾت فطؾتٌسُ اظ  HMACثب  SHA-1پكتیجبًی وٌس.
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اگط ثِ یبز زاقتِ ثبقیس ،زض هجحث  SSLگفتن وِ حك ثب هكتطی اؾت! یقٌی ؾطٍض ثبیس ثط

اؾبؼ تَاًوٌسیّبی والیٌت السام ثِ اًتربة الگَضیتنّبی هَضزاؾتفبزُ ًوبیس .زض ایٌدب ًیع
فطؾتٌسُ ثبیس ثط اؾبؼ تَاًبییّبی ضهعگكبیی گیطًسُ السام ثِ اًتربة الگَضیتن ضهعگصاضی ًوبیس؛

الجتِ فطؾتٌسُ تب آًدبیی هیتَاًس وَتبُ ثیبیس وِ ؾیبؾتّبی اهٌیتی تقطیفقسُ ،ظیط پب گصاقتِ

ًكَز!

ثطای اخطای نحیح فطآیٌس تهوینگیطی ،ثْتط اؾت اضؾبلوٌٌسُ لبثلیتّب ضا ثِ تطتیت اٍلَیت

ثطای گیطًسُ ثیبى وٌس .زض ً ،S/MIMEیع ثطای تهوینگیطی ثْتط ،لَاًیي ظیط ثِ تطتیت تَؾظ

اضؾبلوٌٌسُ ،زًجبل هیقًَس:

 .1اگط فطؾتٌسُ لیؿتی اظ لبثلیتّبی ضهعگكبیی گیطًسُ زض اذتیبض زاضز ،ثبیس اٍلیي لبثلیت
آى لیؿت ،وِ لبزض ثِ اؾتفبزُ اظ آى اؾت ضا اًتربة ًوبیس.

 .2اگط فطؾتٌسُ لیؿتی اظ لبثلیتّبی گیطًسُ زض زؾت ًساضزٍ ،لی یه یب چٌس پیبم اظ گیطًسُ
زضیبفت ًوَزُ؛ ثبیس اظ الگَضیتنّبی هكبثِ وِ زض آى پیبمّب ثِ وبض گطفتِقسُ ،اؾتفبزُ

ًوبیس.

 .3اگط فطؾتٌسُ ّیچ اعالفی اظ لبثلیتّبی ضهعگكبیی گیطًسُ ًساقتِ ٍ هبیل ّن ًیؿت زض
هَضز اًتربة الگَضیتن ضیؿه ًوبیس ،1پؽ بجاست اظ الگَضیتن  3DESاؾتفبزُ وٌس.

 .4اگط فطؾتٌسُ ّیچ اعالفی اظ لبثلیتّبی ضهعگكبیی گیطًسُ ًساقتِ ٍ هبیل ّن ًیؿت زض
هَضز اًتربة الگَضیتن ضیؿه ًوبیس ،پؽ بایذ حسالل اظ الگَضیتن  RC2/40اؾتفبزُ وٌس.

اگط لطاض ثبقس یه پیبم ثِ چٌسیي زضیبفتوٌٌسُ اضؾبل قَز ٍ ،اهىبى اؾتفبزُ اظ یه الگَضیتن

ضهعًگبضی هكتطن ثطای ّوِ آىّب فطاّن ًجبقس؛ ًیبظ ثِ ایدبز زٍ پیبم ثب الگَضیتن ضهعگصاضی

هتفبٍت ذَاّس ثَز .ایي ًىتِ ثؿیبض هْن اؾت وِ ثساًیس :اهٌیت ول پیبم ،ثِاًساظُ پبییيتطیي ًؿرِ
ضهعگصاضی قسُ آى ،زض هقطو آؾیتپصیطی ٍ ذغط ذَاّس ثَز.

1

هٌؾَض اظ ضیؿه ،اًتربة یه الگَضیتن ضهعگصاضی لَی تَؾظ فطؾتٌسُ اؾت؛ زضنَضتیوِ ایي احتوبل ٍخَز زاضز

وِ گیطًسُ لبزض ثِ اؾتفبزُ اظ آى الگَضیتن ٍ زضًتیدِ ضهعگكبیی پیبم ًجبقس.

امنیت اطالعات
پیام S/MIME

پطٍتىل  S/MIMEاظ چٌس ًَؿ خسیس هحتَای  MIMEاؾتفبزُ هیًوبیس وِ زض خسٍل ظیط ًوبیف

زازُقسُ اؾت .زض ایي خسٍل ،توبم وبضثطزّبی خسیس ثب فجبضت ً 1PKCSوبیف زازُ قسُ اؾت.

 PKCSثِ هدوَفِای اظ هكرهبت ضهعًگبضی ولیسفوَهی اقبضُ زاضز وِ تَؾظ آظهبیكگبُّبی
 RSAنبزض گطزیسُ ٍ تَؾظ  S/MIMEهَضزاؾتفبزُ لطاضگطفتِ اؾت.
تطشیح

اهضبی خسا اظ زازُ؛ یه لؿوت پیبم

پاساهتش S/MIME

ٍ لؿوت زیگط اهضب.

توبم  S/MIMEاهضب هیقَز.

توبم  S/MIMEضهعگصاضی هیقَز.
فمظ قبهل گَاّیًبهِ ولیسفوَهی
توبم  S/MIMEفكطزُؾبظی

هیقَز.

ًَؿ هحتَای اهضب ظیطهدوَفِ پیبم

.Multipart/Signed

2

صیشگشٍُ

ًَع )(Type

Signed

Multipart

signedData

pkcs7-mime

envelopedData
degenerate
signedData

pkcs7-mime
pkcs7-mime
Application

CompressedData

pkcs7-mime

signedData

pkcs7-Signature

پطٍتىل  ،S/MIMEپیبمّبی  MIMEضا تَؾظ اهضب ،ضهعگصاضی ٍ ،یب ّط زٍ ،اهي هیًوبیٌس .یه

 MIMEهوىي اؾت تٌْب یه پیبم (ثسٍى ؾطآیٌس گفتِقسُ زض  )RFC 5322ثَزُ ٍ یب اظ ًَؿ
چٌسلؿوتی ) (Multipartثبقس؛ وِ زض ایي نَضت  MIMEزاضای یه یب چٌس ثرف ذَاّس ثَز.

یه پیبم  MIMEثط اؾبؼ لَاًیي فبزی هطثَط ثِ آهبزُؾبظی پیبم ایدبز هیگطزز؛ لصا

فطآیٌسّبی اهٌیتی ثبیس تَؾظ  ٍ S/MIMEثط اؾبؼ ّPKCSب ثط ضٍی آىّب افوبل گطزز.

زض ازاهِ ثِ قطح ثیكتط ثطذی اظ اًَاؿ هحتَای  S/MIMEاظ خسٍل فَق هیپطزاظین.

ظیطهدوَفِ  ،Application/pkcs7-mimeثطای یىی اظ چْبض گطٍُ پطزاظـ  S/MIMEهَضزاؾتفبزُ

لطاض هیگیطز؛ الجتِ ثب پبضاهتط هٌحهطثِفطز ذَز .زض ّوِ هَاضزً ،تیدِ (وِ ً Objectبهیسُ هیقَز)

ثِنَضت  ٍ 3BERثط اؾبؼ تَنیِّبی  X.209اضائِقسُ تَؾظ  ،ITU-Tثیبى هیقًَس.

1

2

)Public-Key Cryptography Standard (PKCS
آظهبیكگبُ ّPKCS ،RSAب ضا زض گطٍُّبی هرتلف تمؿینثٌسی وطزُ ٍ ثب قوبضُّبی هرتلف ًوبیف هیزّسّ .ط

ً PKCSیع زاضای یه  RFCهرهَل ثِ ذَز زض  IETFاؾت .ثِفٌَاىهثبل  PKCS#7وِ زض هجحث هب هَضزاؾتفبزُ

لطاضگطفتِ زاضای ً ٍ RFC 2315بم  Cryptographic Message Syntaxاؾت.

)Basic Encoding Rules (BER

3

379

380

فصل یازدهم

امنیت پست الکترونیک



Enveloped Data
اگط پبضاهتط  ،PKCS7فجبضت  envelopedDataثبقس S/MIME ،اظ  PKCS7خْت ضهعگصاضی
توبم پیبم اؾتفبزُ هیًوبیس .هطاحل ایدبز  Enveloped Dataثِنَضت ظیط اؾت:

 .1ثطای الگَضیتن ضهعًگبضی هتمبضى هَضزًؾط(  RC2/40یب  ،)3DESالسام ثِ تَلیس یه
همساض تهبزفی ثِفٌَاى ولیسًكؿت ،هیًوبیس.

 .2ولیسًكؿت ضا ثط اؾبؼ ولیسفوَهی ّ RSAط گیطًسُ ،ضهعگصاضی هیًوبیس.
 .3ثطای ّط گیطًسُ السام ثِ آهبزُؾبظی یه ثلَن زیتب ثب فٌَاى

RecipientInfo

هیًوبیس؛ وِ حبٍی قٌبؾِ گَاّیٌبهِ ولیسفوَهی گیطًسُ ،قٌبؾِ الگَضیتن
هَضزاؾتفبزُ خْت ضهعگصاضی ولیسًكؿت ٍ ،ولیسًكؿت ضهعگصاضی قسُ ،اؾت.

 .4هحتَای پیبم ضا ثط اؾبؼ ولیسًكؿت ضهعگصاضی هیًوبیس.

ثلَنّبی  ٍ RecipientInfoهحتَای ضهعقسُ Enveloped Data ،ضا تكىیل هیزٌّس .ؾپؽ
ایي اعالفبت تَؾظ  Base64وسگصاضی هیقًَس.



Signed Data
اگط پبضاهتط  ،PKCS7فجبضت   signedDataثبقس S/MIME ،اظ  PKCS7خْت اهضبی توبم
پیبم اؾتفبزُ هیًوبیس signedData .هیتَاًس اظ یه یب چٌس اهضب اؾتفبزُ ًوبیس .اهب ثطای
زضن ثْتط ،تَضیحبت ثِنَضت ته اهضب ثیبى هیقَز .هطاحل ایدبز

signedData

ثِنَضت ظیط اؾت:

 .1اًتربة یه الگَضیتن زضّنؾبظ ( SHAیب  )MD5ثطای گطفتي چىیسُ پیبم.
 .2هحبؾجِ چىیسُ پیبم اظ هحتَایی وِ لطاض اؾت اهضب قَز.
 .3ضهعگصاضی چىیسُ پیبم تَؾظ ولیسذهَنی اهضبوٌٌسُ.

 .4ایدبز یه ثلَن ثِ ًبم  ،SignerInfoوِ حبٍی گَاّیٌبهِ ولیسفوَهی اهضبوٌٌسُ،
قٌبؾِ الگَضیتن زضّنؾبظ هَضزاؾتفبزُ ،قٌبؾِ الگَضیتن اؾتفبزُقسُ خْت
ضهعگصاضی چىیسُ پیبم ٍ ،چىیسُ پیبم ضهعقسُ ،اؾت.

ثلَنّبی تكىیلزٌّسُ  signedDataقبهل قٌبؾِ الگَضیتن زضّنؾبظ ،انل پیبهی وِ

اهضبقسُ ٍ ،ثلَن  SignerInfoاؾت .زضًْبیت ایي اعالفبت تَؾظ  Base64وسگصاضی
هیقًَس.

امنیت اطالعات
پشداصش گَاّیٌاهِ دس S/MIME

 S/MIMEاظ گَاّیٌبهِ ولیسفوَهی هغبثك ثب  X.509 v3اؾتفبزُ هیًوبیس .عطح هسیطیت ولیس

هَضزاؾتفبزُ تَؾظ  ،S/MIMEتطویجی اظ گَاّی ؾلؿلِ هطاتجی  PGP Trust ٍ X.509اؾتّ .وبًٌس
 PGPزض ً S/MIMEیع هسیطاى ٍ زض نَضت ًیبظ ،وبضثطاى ،ثبیس والیٌتّب ضا ثطای اؾتفبزُ اظ لیؿت

ولیسّبی هَضز افتوبز ٍ 1لیؿت اثغبل گَاّیٌبهِ ،(CRL)2پیىطثٌسی ًوبیٌس .زض ایينَضت هؿئَلیت
هحلی ثطای حفؼ گَاّیٌبهِّب ثِ ٍخَز هیآیس وِ ًیبظ اؾت اهضبّبی ٍضٍزی ضا ثطضؾیٍ ،

پیبمّبی ذطٍخی ضا ضهعگصاضی ًوبیس .اظ عطف زیگط گَاّیٌبهِّب ثبیس تَؾظ هطخـ نسٍض
گَاّیٌبهِ ،(CA)3اهضب قسُ ثبقس.

ًقص کاسبش

وبضثط  ،S/MIMEثبیس وبضّبی ظیط ضا ثطای هسیطیت ولیس اًدبم زّس:


تَلیذ کلیذ )(Key Generation

وبضثط بایذ لبزض ثِ تَلیس خساگبًِ ولیسّبی زیفیّلوي ٍ  DSSثبقس؛ ّوچٌیي بجاست

لبزض ثِ تَلیس ولیس ً RSAیع ثبقس .ثطای تَلیس ّط خفت ولیس بایذ اظ یه هٌجـ اهي وِ

ثِذَثی همساض تهبزفی ایدبز هیًوبیس ،اؾتفبزُ وٌس .بجاست وبضثط خفت ولیس  RSAضا ثب

عَل ثیي  768تب  1124ثیت تَلیس وٌس؛ ٍ ًبایذ عَل آىّب وَچهتط اظ  512ثیت ثبقس.



ثبت )(Registration



رخیشُساصی ٍ باصیابی گَاّیٌاهِ

ثطای زضیبفت گَاّیٌبهِ ولیسفوَهی  ،X.509ولیسفوَهی وبضثط بایذ زض  CAثجت گطزز.
)(Certificate storage and retrieval

خْت ثطضؾی اهضبّبی ٍضٍزی ٍ ضهعگصاضی پیبمّبی ذطٍخی ،وبضثط ثبیس ثِنَضت

هحلی ثِ لیؿت گَاّیٌبهِّب زؾتطؾی زاقتِ ثبقس .ایي لیؿت هیتَاًس تَؾظ وبضثط

ثِتٌْبیی ٍ یب ًْبزّبی هسیطیت هحلی ثِ ًوبیٌسگی اظ تقسازی وبضثطً ،گْساضی قَز.
گَاّیٌاهِ VeriSign

زض حبل حبضط ،چٌسیي قطوت ٍخَز زاضًس وِ ذسهبت هطخـ نسٍض گَاّیٌبهِ یب  ،CAضا

فطاّن هیآٍضًس .ثِفٌَاىهثبل ،قطوت ًَضتل یه ضاُحل  CAعطاحی ًوَزُ وِ هیتَاًس

S/MIME

ضا زض یه ؾبظهبى پكتیجبًی ًوبیس .اظخولِ ّCAبی زیگط ایٌتطًت ،هیتَاى ثِ ٍ GTE ،VeriSign
1

Trusted keys
)Certificate Revocation List (CRL
3
)Certification Authority (CA
2
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 U.S. Postal Serviceاقبضُ ًوَز .اظ هَاضزی وِ ًبم ثطزُ قس VeriSign ،ثِنَضت گؿتطزُتطی

هَضزاؾتفبزُ لطاض هیگیطز .ثِ ّویي زلیل ثِ قطح هرتهطی اظ  VeriSignهیپطزاظین.

 VeriSignالسام ثِ اضائِ ذسهبت  CAؾبظگبض ثب  ٍ S/MIMEعیف ٍؾیقی اظ وبضثطزّبی زیگط،

ًوَزُ اؾت VeriSign .گَاّیٌبهِ  X.509ضا زض لبلت هحهَلی ثبًبم  VeriSign Digital IDنبزض
هیًوبیس .اعالفبتی وِ زض  Digital IDاؾت ،ثؿتگی ثِ ًَؿ  ٍ Digital IDاؾتفبزُ اظ آى زاضز.
حسالل ّط  Digital IDقبهل هَاضز ظیط اؾت:




ولیسفوَهی هبله

ًبم انلی یب هؿتقبض هبله



تبضید اًمضبی



ًبم هطخـ نسٍض گَاّیٌبهِ ) (CAوِ ایي  Digital IDضا نبزض ًوَزُ.




Digital ID

قوبضُؾطیبل Digital ID

اهضبی زیدیتبل هطخـ نسٍض گَاّیٌبهِ ) (CAوِ ایي  Digital IDضا نبزض ًوَزُ.

ّوچٌیي  Digital IDهیتَاًس قبهل اعالفبت زیگط وبضثط اظخولِ هَاضز ظیط ثبقس:





آزضؼ

آزضؼ پؿت الىتطًٍیه

اعالفبت فوَهی ثجتقسُ (وكَض ،وس پؿتی ،ؾي ٍ خٌؿیت)

 VeriSignؾِ ؾغح یب والؼ ضا ثطای اهٌیت گَاّیٌبهِّبی ولیسفوَهی فطاّن هیآٍضز .یه

وبضثط هیتَاًس زضذَاؾت گَاّیٌبهِ ذَز ضا ثِنَضت آًالیي ثطای  VeriSignاضؾبل ًوبیس.
زضذَاؾت گَاّیٌبهِّبی والؼ  2 ٍ 1ثِنَضت آًالیي اضؾبل گطزیسُ ٍ ؽطف هست چٌس ثبًیِ

ًیع نبزض هیگطزز .اهب نسٍض گَاّیٌبهِ والؼ ً 3یبظ ثِ زضخِ ثبالتطی اظ حهَل اعویٌبى ثطای
َّیت زاضز ٍ زضذَاؾتوٌٌسُ ًیع ثبیس اعالفبت ثیكتط ٍ وبهلتطی ضا ثطای اثجبت َّیت ذَز اضائِ

ًوبیس.

[Type the sidebar
content. A sidebar is a
standalone
supplement to the
main document. It is
often aligned on the
left or right of the
page, or located at
the top or bottom. Use
the Drawing Tools
tab to change the
formatting of the
sidebar text box.
Type the sidebar
content. A sidebar is a
standalone
supplement to the
main document. It is
often aligned on the
left or right of the
page, or located at
the top or bottom. Use
the Drawing Tools
tab to change the
formatting of the
sidebar text box.]

امنیت

سیستمعامل

مبحث اول

بهترین شیوههای مدیریت امن سیستم

مبحث دوم

سطوح امنییت در سیستمعامل

مبحث سوم

بهترین شیوههای امنیت سیستمعامل

384

فصل دوازدهم

امنیت سیستمعامل

امنیت اطالعات

ٔسیطیز نحیح ؾیؿشٓٞب  ٚؾطٚضٞبٕٞ ٚ ،چٙیٗ أٙیز ؾیؿشٓػبُٔ ،لهٞ ٝعاضٚیهقت

اؾز؛ و ٝثطای ٞطوساْ اظ ٔٛيٛػبر فٛق ثٝسٟٙبییٔ ،یسٛاٖ زض لبِت یه یب چٙس وشبة ٔؿشمُ ثٝ

اضائ ٝقیٜٞٛبی أٙیشی دطزاذز.

ٔسیطیز أٗ ؾیؿشٓ زاضای وشبةٞبٔ ،مبالر  ٚاثعاضٞبی ٔشؼسزی اؾزٕٞ .چٙیٗ زض ثركی اظ

ؾیؿشٓ ٔسیطیز أٙیز اَالػبر )٘ (ISMSیع ث ٝآٖ دطزاذشٝقس ٜاؾزٔ .ب ٘یع زض ایٗ فهُ یه

ٔجحض ضا ث ٝشوط ثٟشطیٗ قیٜٞٛبی ٔسیطیز ؾیؿشٓ اذشهبل زازٜایٓ .زض ایٗ ٔجحض ثط اؾبؼ

ٔمبالر ٔؼشجط ٔٙشكطقسٛٔ ،ٜاضزی ثٔ ٝسیط ؾیؿشٓ ٌٛقعز ٔیقٛز وٕٛٞ ٝاض ٜثبیس ٔس٘ظط ایكبٖ

ثبقس.

أٙیز ؾیؿشٓػبُٔ ػعء ٔجبحض ثؿیبض ٌؿشطز ٜاؾز و ٝزائٕبً زض حبَ سغییط  ٚثٝضٚظضؾب٘ی

اؾز .أٙیز ؾیؿشٓػبُٔ ضا ٔیسٛاٖ ثط اؾبؼ ثط٘س ثٌ ٝطٜٞٚبیی ٘ظیط ٔبیىطٚؾبفزٔ ،ه،

ی٘ٛیىؽ ِ ٚیٛٙوؽ سمؿیٓثٙسی ٕ٘ٛزٞ .طوساْ اظ ایٗ ثط٘سٞب ٘یع زاضای ٘ؿرٞٝبی ٔرشّفی اظ

ؾیؿشٓػبُٔ زض زٌ ٚط ٜٚانّی زؾىشبح  ٚؾطٚض ٞؿشٙس .ثطای ٞط ٘ؿر ٝاظ ٞط ثط٘س ،وشبةٞب ٚ

ٔمبالر أٙیشی فطاٚا٘ی چبح ٙٔ ٚشكطقس ٜاؾزِ .صا ثطای فؼبِیز سرههی زضظٔی ٝٙأٙیز

ؾیؿشٓػبُٔ ،ثٟشط اؾز و ٝقٕب ثط اؾبؼ ؾیؿشٓػبُٔٞبیی وٚ ٝظیفٔ ٝسیطیز آٖٞب ضا ثط
ػٟسٜزاضیس ،ؾطاؽ ٔٙبثغ ٔرشم ث ٝآٖٞب ثطٚیس .اِجش ٝیبزسبٖ ثبقس و ٝآٖ ٔٙبثغ ثبیس ثٝضٚظ ثبقٙس.

أب زض ایٗ فهُ ثب سٛػ ٝثٞ ٝسف ٘ ٚبْ ایٗ وشبة ،و ٝأٙیز اَالػبر اؾز  ٚثٙس٘ ٜیع سالـ

وطزْ ُٔبِت وشبة ضا ثٝنٛضر ػٕٔٛی  ٚفبضؽ اظ ثط٘س یب ٘ؿر ٝذبنی ػٕغآٚضی ٍ٘ ٚبضـ
ٕ٘بیٓ؛ ِصا زض ضاثُ ٝثب ٔٛيٛػبر ٔسیطیز ؾیؿشٓ  ٚأٙیز ؾیؿشٓػبُٔ ٘یع ؾؼی قس ٜثُٔ ٝبِت

ػٕٔٛی و ٝزض سٕبْ ثط٘سٞب ٘ ٚؿرٞٝب لبثُاػطا ثٛز ٚ ٜثبیس ٔس٘ظط لطاض ٌیطز ،دطزاذش ٝقٛز.
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ٔسیط ؾیؿشٓ ) ،(System Administratorث ٝافطازی اَالق ٔیقٛز ؤ ٝؿئ َٛدبؾرٍٛیی اسفبلبر

ٔطث ٌٛث ٝؾیؿشٓٞب ٞؿشٙس .آٖٞب ٕٞچٙیٗ ٔؿئ َٛػّٕیبر ثسٚ ٖٚلف ٝؾیؿشٓٞبیی ٞؿشٙس وٝ

ثطای سسا ْٚوؿتٚوبض ؾبظٔبٖ يطٚضی ٔیثبقٙس .ایٗ ٔسیطاٖ ثبیس زا٘ف ذٛز ضا ٘ؿجز ثٝ

آؾیتدصیطیٞب  ٚسٟسیساسی ؤٕ ٝىٗ اؾز ثطای ؾیؿشٓٞب ٚػٛز زاقش ٝثبقس ،اضسمبء زٙٞس .یىی اظ
ضاٞىبضٞبیی ؤ ٝؼٕٛالً سٛؾٍ ٔسیطاٖ ثبسؼطثٛٔ ٝضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیطز ،ػُٕ ث ٝثٟشطیٗ

قیٜٞٛبی اضائٝقس ٜػٟز دیىطثٙسی  ٚأٙیز ؾیؿشٓٞب ،اؾز.

ػال ٜٚثط ا٘ؼبْ ثٟشطیٗ قیٜٞٛب و ٝزض ایٗ ٔجحض ث ٝآٖٞب دطزاذشٝقسٜ؛ ٔسیط ؾیؿشٓ ثبیس ثٝ

ٔؿشٙسار فٙی  ٚأٙیشی سؼٟیعار ٘ ٚطْافعاضٞب ،و ٝسٛؾٍ سِٛیسوٙٙسٌبٖ آٖٞب اضائٔ ٝیقٛز ،وبٔالً

سٛػ ٝزاقش ٝثبقس .یىی اظ وبضٞبی زیٍطی ؤ ٝؼٕٛالً سٛؾٍ ٔسیطاٖ ا٘ؼبْ ٔیقٛز ،ػًٛیز زض

ثِٛشٗٞب  ٚذجط٘بٔٞٝبی أٙیشی اؾز و ٝآؾیتدصیطیٞب ٘ ٚحٔ ٜٛمبثّ ٝثب آٖٞب ضا ثطای ٔحهٛالر

ٔٛضز٘ظط ،اضائٔ ٝیزٙٞس.

زض ازأ ٝثٛٔ ٝاضز ػٕٔٛی وَ ٝجك ثٟشطیٗ قیٜٞٛب ،ثبیس سٛؾٍ ٔسیطاٖ ؾیؿشٓ ،زض ٘ظط ٌطفشٝ

قٛزٔ ،یدطزاظیٓ.

اهٌیت فیشیکی سیستن ٍ کٌسَل

أٙیز فیعیىی ٕٞیك ٝػع ٚاِٚیٗ ٔٛاضزی اؾز و ٝزض ٞط ٘ٛػی اظ أٙیز ثبیس اػطا ٌطزز .زض

نٛضر فمساٖ أٙیز فیعیىیٕٔ ،ىٗ اؾز ذؿبضاسی ث ٝؾبظٔبٖ ٚاضز ٌطزز و ٝلبثُٔمبیؿ ٝثب ؾبیط

سٟسیسار ٘جبقس .اٌط ثطای فطز ٟٔبػٓ زؾشطؾی فیعیىی ث ٝوٙؿ َٛیب ؾیؿشٓ أىبٖدصیط ثبقس،

ثٝضاحشی ٔیسٛا٘س الساْ ث ٝذطاثىبضی یب ؾٛءاؾشفبز ٜاظ آٖ ٕ٘بیسٕٞ .بَٖٛض ؤ ٝیزا٘یس زض
سؼٟیعار قجى ،ٝؾطٚضٞب  ٚؾیؿشٓػبُٔٞب ،ضٚـٞبیی سٛؾٍ سِٛیسوٙٙس ٜزض ٘ظط ٌطفشٝقس ٜسب زض

نٛضر اسفبلبسی ٔظُ اظ یبز ثطزٖ وّٕٝػجٛض ،أىبٖ ثبظیبثی وّٕٝػجٛض ضا زاقش ٝثبقیس .اغّت

ضٚـٞبیی و ٝثط ضٚی سؼٟیعار  ٚؾیؿشٓػبُٔٞب ػٟز ثبظیبثی وّٕٝػجٛض زض ٘ظط ٌطفشٝقس٘ ،ٜیبظ
ث ٝزؾشطؾی فیعیىی زاض٘س .ػال ٜٚثط ایٗ ،زض نٛضر زؾشطؾی فیعیىی ث ٝؾطٚضٟٔ ،بػٓ ٔیسٛا٘س

اظ َطیك یه ؾیؿشٓػبُٔ زیٍط ،الساْ ث ٝضاٜا٘ساظی ٔؼسز ؾطٚض ٕ٘ٛز ٚ ٜذیّی ضاحز ث ٝاَالػبر

امنیت اطالعات
شذیطٜقس ٜثط ضٚی آٖ ،زؾشطؾی دیسا ٕ٘بیس .ث ٝسٕبْ ایٗ ٔٛاضز ،ذطاةوبضی فیعیىی و ٝسٛؾٍ یه
ٟٔبػٓ ػهجی! ٘یع ٕٔىٗ اؾز ا٘ؼبْ قٛز ،ضا ايبفٕ٘ ٝبییس.

اِجش ٝأٙیز فیعیىی فمٍ ٔمبثّ ٝثب افطاز ذطاثىبض ٘یؿز؛ ثّى ٝأٙیز زض ٔمبثُ ذُبٞبی ا٘ؿب٘ی،

ذطاثی سؼٟیعار  ٚثالیبی َجیؼی ٔب٘ٙس ؾیُ  ٚظِعِ٘ ،ٝیع زض ثرف أٙیز فیعیىی لطاض ٔیٌیط٘س.

ثطلطاضی أٙیز فیعیىی زاضای ضاٞىبضٞب  ٚاثعاضٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛشفبٚسی اؾز و ٝضٚظثٝضٚظ

٘یع سغییط ٔییبثٙس  .ایٙى ٝاظ چ ٝاثعاض یب سؼٟیعاسی ثطای أٙیز فیعیىی اؾشفبز ٜقٛزٚ ،اثؿش ٝثٛ٘ ٝع

ؾبظٔبٖ ،وؿتٚوبض ،زضػ ٝإٞیز اَالػبر  ٚاِجشٞ ٝعی ٝٙآٖ ثٛز ٚ ٜزض ٞط ؾبظٔبٖ ٔشفبٚر اؾز.

أب آٖ چیعی و ٝثبیس سٛؾٍ ٔسیط ؾیؿشٓ ا٘ؼبْ قٛز ،ضػبیز ٔؿبئُ حیبسی ٔطث ٌٛث ٝأٙیز
فیعیىی اؾز؛ حبَ ایٗ ػُٕ ثب اؾشفبز ٜاظ چ ٝاثعاض یب أىب٘بسی ا٘ؼبْ قٛزٚ ،اثؿش ٝثٕٞ ٝبٖ

ٔؿبئّی اؾز وٌ ٝفش ٝقس.

ثٞٝطحبَٔ ،سیط ؾیؿشٓ ثبیس حسالُٞبی ظیط ضا ػٟز أٙیز فیعیىی ضػبیز ٕ٘بیس:


وٙؿ َٛؾیؿشٓ ثبیس ثٝنٛضر فیعیىی ٔحبفظز قٛز .ؾیؿشٓ ضا زض یه ٔحُ أٗ ٘هت



زض نٛضر زؾشطؾی فیعیىیٟٔ ،بػٓ ٔیسٛا٘س ثٝضاحشی وّیس  Powerضا فكطز ٚ ٜؾیؿشٓ

ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ ایٙى ٝسٟٙب افطاز ٔؼبظ أىبٖ زؾشطؾی فیعیىی زاض٘س ،إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بییس.
ضا ذبٔٛـ ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ ٔیسٛا٘س

ثب اؾشفبز ٜاظ زضایٛض CDیب دٛضر  ،USBالساْ ثBoot ٝ

ؾیؿشٓ ثط اؾبؼ ؾیؿشٓػبُٔ ٔٛضز٘ظط ذٛز ٕ٘بیسِ .صا ػال ٜٚثط الیٞٝبی أٙیز فیعیىی

و ٝسبو ٖٛٙا٘ؼبْقس ،ٜثبیس سؼٟیعار ضا زض ٖٚضن لطاض زاز ٚ ٜزضة ضن ٘یع لفُ ثبقس.

ٕٞچٙیٗ حشیاالٔىبٖ ثبیس ضاٜا٘ساظی ؾیؿشٓ اظ َطیك زضایٛضٞب  ٚدٛضرٞب ٘یع غیطفؼبَ

قٛز .اِجش ٝث ٝایٗ ٘ىش ٝسٛػ ٝزاقش ٝثبقیس و ٝزض نٛضر غیطفؼبَ وطزٖ زضایٛضٞب ٚ
دٛضرٞبی ذبضػی ،زض ظٔبٖ ٘یبظ ذٛز قٕب ٘یع غیطفؼبَ ذٛاٙٞس ثٛز؛ ِصا ٍٙٞبْ

ثط٘بٔٝضیعی ،ث ٝایٗ ٔٛيٛع زلز وبفی زاقش ٝثبقیس.


وٙؿ َٛؾیؿشٓ ضا ث ٝحبَ ذٛز ضٞب ٘ىٙیس .ثؼًی اظ وبضثطاٖ یب ٔسیطاٖ ،دؽ اظ  Loginثٝ

ؾیؿشٓ  ٚزض ثیٗ وبض ،وٙؿ َٛضا ضٞب وطزٔ ٚ ٜظالً ثطای نطف چبی یب ا٘ؼبْ وبض

زیٍطیٔ ،یع وبض ذٛز ضا سطن ٔیوٙٙس .زض ایٗ نٛضر ٟٔبػٓ ثٝضاحشی  ٚثسٞ ٖٚیچ

سالقی ٔیسٛا٘س زؾشطؾی غیطٔؼبظ ٔٛضز٘ظط ذٛز ضا ثٝزؾز آٚضزِ .صا وبضثطاٖ ٚ

ٔرهٛنبً ٔسیطاٖ ،زض ظٔبٖ سطن ٔیع وبض ثبیس حشٕبً اظ وٙؿ َٛذبضع ق٘ٛس.


اٌط ؾیؿشٓ قٕب زاضای لبثّیز  Timeoutاؾز (و ٝاِجش ٝسٕبْ ؾیؿشٓٞبی أطٚظی ایٗ
لبثّیز ضا زاض٘س) ،حشٕبً ظٔبٖ آٖ ضا سٙظیٓ ٕ٘ٛز ٚ ٜایٗ لبثّیز ضا زض حبِز فؼبَ لطاض

زٞیس .زض ایٗ نٛضر اٌط وٙؿ َٛثطای ٔسسی زض حبِز آٔبزٜثٝوبض ثبلی ثٕب٘س ،ؾیؿشٓ

ثٝنٛضر ذٛزوبض الساْ ث ٝثؿشٗ آٖ ٔیٕ٘بیس.
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ؾیؿشٓٞبیی ؤ ٝسیطاٖ اظ آٖٞب ػٟز اضسجبٌ ٔسیطیشی ثب ؾبیط ؾیؿشٓٞب اؾشفبزٜ

ٔیٕ٘بیٙس ٘یع ثبیس أٗ ٍ٘ٝزاقش ٝقٛز؛ چطاو ٝزؾشطؾی ث ٝچٙیٗ ؾیؿشٕی ٕٔىٗ اؾز
زؾشطؾی ث ٝچٙس ؾیؿشٓ ٔ ٟٓزیٍط ضا أىبٖدصیط ٕ٘بیسِ .صا ٔسیطاٖ حشٕبً ثبیس

ؾیؿشٓٞبی ذٛز ضا زض ٔىبٖٞبی أٗ لطاض زاز ٚ ٜاظ  Lockثٛزٖ ؾیؿشٓ زض ظٔبٖ سطن
آٖ ،إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیٙس.

ًصب سیستن با حذاقل بزًاهِّا

ؾیؿشٓ ضا الغط ٔ ٚؼشسَ ٍ٘ٝزاضیس؛ ث ٝایٗ ٔؼٙی و٘ ٝطْافعاضٞب  ٚؾطٚیؽٞب ضا ثٝنٛضر

حسالّی ٔ ٚشٙبؾت ثب ٘یبظٞب  ٚا٘شظبضاسی و ٝاظ آٖ ؾیؿشٓ زاضیس٘ ،هت ٕ٘بییسٞ .ط چ ٝسؼساز

ؾطٚیؽٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ٘هتقس ٜثط ضٚی ؾیؿشٓ ثیكشط ثبقس ،آؾیتدصیطیٞب ٚ
سٟسیسار ثبِم ٜٛثیكشطی ضٚی ؾیؿشٓ ٚػٛز زاقش ٚ ٝثبُِجغ ثیكشط زض ٔؼطو ذُط ذٛاٞس ثٛز.

ثطای ٘هت ٘طْافعاضٞب  ٚؾطٚیؽٞب ثٛٔ ٝاضز ظیط زلز ٕ٘بییس.


ٍٙٞبْ ٘هت ؾیؿشٓػبُٔ ،ث٘ ٝهت حسالُ ٞComponentب ٞPackage ٚب ثؿٙس ٜوٙیس .سٟٙب
اػعای يطٚضی و ٝثطای دیبزٜؾبظی  ٚاػطای ؾطٚیؽٞبی ٔٛضز٘ظط٘ ،یبظ اؾز ٘هت

ٌطززٍ٘ .طاٖ ٘جبقیس! قٕب ٕٞیكٔ ٝیسٛا٘یس اػعای زیٍطی ضا ٘یع ٘هت وٙیسِ .صا ثب ذیبَ

ضاحز حسالُٞب ضا زض ٘ظط ٌطفش ٚ ٝزض نٛضر ٘یبظ ،ثٝضاحشی ثطای ٘هت اػعا ٚ
لؿٕزٞبی ػسیس الساْ ٕ٘بییس.



ٞطٌ ٝ٘ٛؾطٚیؽ ايبف ٝزض حبَ اػطا ثط ضٚی ؾیؿشٓ ،و ٝزض حبَ حبيط اظ آٖ اؾشفبزٜ



سٕبْ دٛضرٞبی  UDP ٚ TCPو ٝاظ آٖٞب اؾشفبزٕ٘ ٜیقٛز ضا ثط ضٚی ؾیؿشٓ ثجٙسیس.

ٕ٘یقٛز ضا حصف ٕ٘بییس.

ٟٔبػٕیٗ ثطای ٘فٛش ث ٝؾیؿشٓ اظ دٛضرٞبی ٟ٘ TCP/UDPبیز اؾشفبز ٜضا ٔیثط٘س.

رهشػبَر هذیز سیستن

ٔسیطاٖ ؾیؿشٓ ثبیس زض ا٘شربة ضٔعػجٛض ثؿیبض ٔحشبٌ ثبقٙس .ثٟشط اؾز ٔسیطاٖ ٔٛاضز ظیط ضا

ثطای حفبظز اظ ضٔعػجٛض زض ٘ظط ثٍیط٘س:


اؾشفبز ٜاظ ضٔعػجٛض َٛال٘یٞ .ط چ ٝسؼساز وبضاوشطٞبی ضٔعػجٛض ثیكشط ثبقس ،ثٟشط

اؾز؛ ِصا سب ػبیی و ٝشٔ ٗٞجبضوشبٖ اػبظٔ ٜیزٞس  ٚؾیؿشٓ ٘یع دكشیجب٘ی ٔیوٙس،
ضٔعػجٛض ضا َٛال٘ی ٕ٘بییس .ثطای ضٔعػجٛض ٔیسٛا٘یس اظ یه ػّٕ ٝاؾشفبز ٜوٙیس سب ٓٞ

َٛال٘ی ثبقس  ٓٞ ٚث ٝیبزآٚضزٖ آٖ وبض زقٛاضی ٘جبقس.

امنیت اطالعات


ث ٝذبَط ایٙى ٝوّٕبر ػجٛض ضا ث ٝیبزآٚضیس ،آٖ ضا ؾبز ٜا٘شربة ٘ىٙیس.



ضٔعػجٛض ثبیس َٛضی ا٘شربة قٛز و ٝلبثُ حسؼ ظزٖ ٘جبقسٔ .ظالً اظ ٘بْ ،فبٔیُ ،سبضید



وّٕبر ػجٛض ٘جبیس لبثُ دیسا وطزٖ زض زیىكٙطی ثبقٙس.

سِٛس ،قٕبضٛٔ ٜثبیُ  ٚاَالػبسی اظ ایٗ لجیُ ثطای ضٔعػجٛض اؾشفبز٘ ٜىٙیس.



ٞطٌع ضٔعػجٛض ضا ثٝنٛضر ٔشٗ ؾبز ٜثط ضٚی وبغص یب زض ٖٚفبیُ وبٔذیٛسطی شذیطٜ

٘ىٙیس .اٌط ثٞ ٝط زِیّی ٘یبظ زاضیس و ٝآٖ ضا زض ٖٚفبیُ شذیطٕ٘ ٜبییس ،حشٕبً اظ ضٚـٞبی
ضٔعٍ٘بضی ثٟط ٜثجطیس.



ضٔعػجٛض ثبیس ٔرَّٛی اظ حطٚف ثعضي  ٚوٛچه ثبقس.



سٛنیٔ ٝیقٛز اظ ؾیٕجُ  ٚوبضاوشطٞبیی ٔظُ @ ٚ # ،$ ،غیط ،ٜزض ضٔعػجٛض اؾشفبزٜ



اٌط ؾیؿشٓ قٕب لبثّیز سٙظیٓ ٚیػٌیٞبی ضٔعػجٛض ضا زاضز ،حشٕبً آٖ ضا دیىطثٙسی

قٛز.

ٕ٘بییس .ثطای ٔظبَ ،ایٗ ٚیػٌیٞب ٔیسٛا٘ٙس حسالُ  ٚحساوظط ػٕط ََٛ ،ضٔع ،ظٔبٖ سغییط
ضٔعٛ٘ ،ع وبضاوشطٞبی ٔٛضزاؾشفبز ٜزض ضٔع  ٚغیط ،ٜثبقٙس.



سٛنیٔ ٝیقٛز ٔسیط ؾیؿشٓ ثطای وبضٞبی ضٚظٔط ٜذٛز اظ اوب٘ز ٔسیطیشی (ٔظُ

 Administratorیب  )rootاؾشفبز٘ ٜىٙسِ .عٔٚی ٘ساضز ٔسیط ؾیؿشٓ حشی ظٔب٘ی و ٝوبضٞبی
ضٚظٔط ٚ ٜغیط ٔسیطیشی ضا ا٘ؼبْ ٔیزٞس اظ َطیك ثبالسطیٗ اوب٘ز ث ٝؾیؿشٕٓ٘ Loginبیس.

هحَل کزدى ٍظایف هذیزیتی

زض ثطذی ٔٛاضز٘ ،یبظ اؾز و ٝزؾشیبضاٖ (ٔظالً اػًبی سیٓ  )Helpdeskزاضای ثؼًی

زؾشطؾیٞبی ٔسیطیشی ثبقٙس .ایٗ ٘یبظ ٔرهٛنبً زض ؾبظٔبٖٞبی ثعضي و ٝزاضای سؼساز ظیبزی
ؾطٚض ،ؾطٚیؽ  ٚوالیٙز ٞؿشٙس ،ثیكشط احؿبؼ ٔیقٛز.

اػُبی زؾشطؾی ٔسیطیشی ثبیس ٔحسٚز  ٚثط اؾبؼ ٚظبیف ؾبظٔب٘ی وبضثط ،نٛضر دصیطز.

اِجش ٝسٛػ ٝزاقش ٝثبقیس و ٝزض ثطذی سؼٟیعار یب ؾیؿشٓػبُٔٞب ٔظُ ی٘ٛیىؽ ،ا٘ؼُبفدصیطی

وٕشطی ثطای زازٖ اذشیبضار ث ٝوبضثطاٖ ٚػٛز زاضز .زض ایٗ نٛضر ثبیس ثطای ٔح َٛوطزٖ

ٚظبیف ٔسیطیشی ث ٝافطاز زیٍط ،زلز ثیكشطی ث ٝذطع زٞیس.

ثبیس اذشهبل ٚظبیف ٔسیطیشی ثط اؾبؼ ٕٞ User IDبٖ وبضثط ا٘ؼبْ ٌیطز .ثٝػجبضرزیٍط ٘جبیس

یه ٘بْ وبضثطی ٔظُ  Superuserسؼطیف ٕ٘ٛز ٚ ٜآٖ ضا زض اذشیبض چٙس ٘فط لطاض زٞیٓ .ظٔب٘ی و ٝچٙس
وبضثط اظ یه ٘بْ وبضثطی اؾشفبزٕ٘ ٜبیٙس ،أىبٖ دیٍیطی  ٚثطضؾی وبضٞبی ا٘ؼبْقس ٜسٛؾٍ افطاز

ٔرشّف ضا ٘رٛاٞیس زاقز .ایٗ أط ظٔب٘ی ٔٙؼط ث ٝفبػؼٔ ٝیقٛز و ٝیه ذطاثىبضی یب الساْ
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٘بزضؾز سٛؾٍ آٖ ٘بْ وبضثطی زض ؾیؿشٓ ضٚی زاز ٜثبقس ٚ ،قٕب ٘شٛا٘یس فطز ٔمهط ضا

قٙبؾبیی ٕ٘بییس.

یىی اظ ٚظبیف ٕٟٔی ؤ ٝسیط ؾیؿشٓ دؽ اظ اػُبی ٚظبیف ٔسیطیشی ثط ػٟس ٜزاضز؛ ٘ظبضر

ٔؿشٕط ثط وبضٞبی ا٘ؼبْقس ٜسٛؾٍ زؾشیبضاٖ اؾزٕٛٞ .اض ٜثبیس ٚلبیغ طجزقس ٜثط اؾبؼ
فؼبِیزٞبی زؾشیبضاٖٛٔ ،ضزثطضؾی  ٚاضظیبثی ٔسیط ٔحشطْ لطاض ثٍیطز.

رهشػبَر کاربزاى

یىی اظ انّیسطیٗ السأبر أٙیشی ثطای ػٌّٛیطی اظ زؾشطؾی غیطٔؼبظَ ،طاحی  ٚاػطای یه

ؾیبؾز ذٛة أٙیشی ثطای ضٔعػجٛض اؾز .اٌط نطفبً ایٗ ؾیبؾز أٙیشی ثٝنٛضر ثركٙبٔ ٝیب

زؾشٛض ٔسیطیشی ثبقس و ٝوبضثط آٖ ضا زض وبضسبثُ اسٔٛبؾی ٖٛذٛز زضیبفز ٔیوٙس ،لُؼبً

ٔٛضزسٛػ ٝثرف ػظیٕی اظ افطاز لطاض ٘رٛاٞس ٌطفزِ .صا ػال ٜٚثط زؾشٛض ٔسیطیز اضقس ؾبظٔبٖ،

ٔسیط ؾیؿشٓ ٘یع ثبیس ایٗ ؾیبؾز ضا ثط ضٚی ؾیؿشٓٞب ثٝنٛضر اػجبضی ثطای وبضثطاٖ لطاض

زٞس.

َطاحی ؾیبؾز ضٔعػجٛض ثبیس ثط اؾبؼ ؾیبؾزٞبی أٙیشی ؾبظٔبٖ ،زضػ ٝإٞیز زیشبی

ٔٛضز زؾشطؼ وبضثطاٖٛٔ ٚ ،اضزی اظ ایٗ لجیُ ثبقس .اِجش٘ ٝجبیس ؾیبؾز ا٘شربة ضٔعػجٛض ثٝلسضی

ؾرز ثبقس و ٝاقه وبضثطاٖ ضا زضآٚضز .ایٗ وبض ػال ٜٚثط ٘بضيبیشی آٖٞب ٔٛػت افعایف ؾطثبض
ٔسیطیشی قٕب  ٓٞذٛاٞس قس؛ چطاو ٝوبضثطاٖ زائٕبً اظ قٕب زضذٛاؾز  Resetوطزٖ ضٔعػجٛض

ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .دؽ َٛضی ؾیبؾز ضا َطاحی  ٚاػجبض ٕ٘بییس و ٝيٕٗ حه٘ َٛشیؼ ٝزِرٛا ،ٜثبػض

٘بضيبیشی وبضثطاٖ ٘یع ٘كٛز.

ٔٛاضز ظیط اظػّٕ ٝدبضأشطٞبی ٕٟٔی اؾز و ٝثبیس زض ؾیبؾزٌصاضی ضٔعػجٛض وبضثطاٖ،

ٔس٘ظط لطاض زاز ٜقٛز:


طَل ػوز رهشػبَر

ایٗ دبضأشط َ َٛػٕط یه ضٔعػجٛض ضا ٔكرم وطز ٚ ٜدؽاظآٖ وبضثط ضا ٔؼجٛض ثٝ

سغییط ضٔعػجٛض ٔیٕ٘بیس .سغییط زٚضٜای ضٔعػجٛض ،ثطای حفظ أٙیز ثؿیبض ٔ ٟٓاؾز.



حذاقل طَل

اػجبض ث ٝسؼییٗ یه ضٔعػجٛض ثب حسالُ سؼساز وبضاوشط ٔكرمقس .ٜدیكٟٙبز ٔیو ٓٙسؼساز

وبضاوشط ضا ضٚی  8ػسز سٙظیٓ ٕ٘بییس.



کلوات غیز فزٌّگ لغت

زضنٛضسیو ٝؾیؿشٓػبُٔ اظ ایٗ ٚیػٌی دكشیجب٘ی وٙس ،وبضثط ضا ٔؼجٛض ث ٝا٘شربة وّٕٝ

ػجٛضی ٔیٕ٘بیس و ٝزض فطِ ًٙٞغز ٚػٛز ٘ساقش ٝثبقس.

امنیت اطالعات


استفادُ هجذد اس رهشػبَر قبلی

ٔكرموٙٙس ٜسؼساز زفؼبر سؼییٗ ضٔعػجٛض اؾز و ٝوبضثط دؽاظآٖ ٔیسٛا٘س ٔؼسزاً
وّٕبر ػجٛض لجّی ذٛز ضا ثٝػٛٙاٖ ضٔع ػسیس ا٘شربة وٙس.



رهشػبَر جذیذ

زض ثطذی اظ ؾیؿشٓػبُٔٞب ایٗ أىبٖ ث ٝقٕب زازٔ ٜیقٛز ؤ ٝكرم ٕ٘بییس حسالُ
چ ٝسؼساز وبضاوشط ضٔعػجٛض ػسیس ثبیس ثب ضٔعػجٛض لجّی ٔشفبٚر ثبقس.

سیستن کاربز

اٌط وبضثط ؾیؿشٓ ذٛز ضا ثس ٖٚذبٔٛـ یب لفُ )ٕٛ٘ (Lockزٖ ،سطن ٕ٘بیسٕٔ ،ىٗ اؾز ٔٛضز

ؾٛءاؾشفبز ٜافطاز ذطاثىبض لطاض ٌیطز .ثطای أٙیز ؾیؿشٓ وبضثطٛٔ ،اضز ٔ ٟٓظیط ثبیس زض ٘ظط
ٌطفش ٝقٛز.


اظ ٚیػٌی لفُ ذٛزوبض اؾشفبز ٜقٛز .زض ایٗ نٛضر اٌط ٞیچ فؼبِیشی اظ َطیك سؼٟیعار

ٚضٚزی (ٔظُ ٔٛؼ  ٚنفحٝوّیس) ا٘ؼبْ ٘كٛز ،دؽ اظ ٔسرظٔب٘ی و ٝوبضثط یب ٔسیط

ٔكرم ٕ٘ٛز ،ٜؾیؿشٓ ثٝنٛضر ذٛزوبض لفُ ذٛاٞس قس.

1



لفُ ؾیؿشٓ حشٕبً ثبیس ثب ضٔعػجٛض ثبظ قٛز .ث ٝنٛضسی و ٝزض ظٔبٖ ثبظٌكز ،وبضثط



زضنٛضسیو ٝچٙسثبض ٘بْ وبضثطی یب ضٔعػجٛض اقشجبٚ ٜاضز قٛز ،ثبیس ؾیؿشٓ لفُقسٚ ٜ

ٔؼسزاً ثطای ٚضٚز ث ٝؾیؿشٓ ،ثبیس ٘بْ وبضثطی  ٚضٔعػجٛض ضا ٚاضز ٕ٘بیس.

فمٍ دؽ اظ ٌصقز ٔسرظٔبٖ ٔكرم یب سٛؾٍ ٔسیط ؾیؿشٓ ،أىبٖ ثبظ قسٖ لفُ

ٚػٛز زاقش ٝثبقس .ایٗ ٚیػٌی یىی اظ حسالُٞبیی اؾز و ٝثطای ػٌّٛیطی اظ حٕالر

ػؿشؼٛی فطاٌیط ) (Brute forceیب حسؼ ظزٖ ضٔعػجٛض ،ثبیس ا٘ؼبْ دصیطز.


ثٟشط اؾز وبضثط اػبظ٘ ٜهت ٞط ٘طْافعاضی ضا ثط ضٚی ؾیؿشٓ ذٛز ٘ساقش ٝثبقس.

زضنٛضسیو ٝوبضثط أىبٖ ٘هت ثط٘بٔ ٝزاقش ٝثبقسٕٔ ،ىٗ اؾز اظ ضٚی ٘بآٌبٞی،

اػبظ٘ ٜهت ثط٘بٔٝای ضا ثط ضٚی ؾیؿشٓ ذٛز ثسٞس و ٝقبُٔ وسٔرطة (ٔظُ )Backdoor

اؾز.

اِجش ٝسٛػ ٝزاقش ٝثبقیس ثطذی اظ ثسافعاضٞب ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝاػبظ ٜوالیٙز  ٚسٟٙب ثب

ؾٛءاؾشفبز ٜاظ ؾُح زؾشطؾی وبضثط ،أىبٖ ٘هت ثط ضٚی ؾیؿشٓ ضا زاض٘س.


ثٟشط اؾز وبضثط اػبظ ٜاسهبَ ٞطٌ ٝ٘ٛسؼٟیعاسی (ٔظُ ٌٛقی سّفٗ ٛٞقٕٙس ٞ ٚبضز

اوؿشط٘بَ) ضا ث ٝدٛضرٞبی ٚضٚزی زؾشٍب٘ ٜساقش ٝثبقس.
1

ثٔ ٝسرظٔب٘ی وٞ ٝیچ فؼبِیشی ضٚی ؾیؿشٓ ا٘ؼبْ ٕ٘یدصیطزٔ Idle time ،یٌٛیٙس.
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هحذٍد کزدى کاربز

ٕٔىٗ اؾز وبضثط ث ٝزِیُ ػسْ آٌبٞی یب اقشجب ٜا٘ؿب٘ی ،ثبػض ذطاثىبضی زض ؾیؿشٓ یب قجىٝ

ٌطززِ .صا ٞط چ ٝوبضثط ثب سٛػ ٝثٚ ٝظبیف ؾبظٔب٘ی ذٛز ٔحسٚزسط ثبقس ،ذطاثىبضیٞبی اسفبق

افشبزٚ ،ٜؾؼز وٕشطی ضا سحزاِكؼبع ذٛز لطاض ذٛاٞس زاز .وبضثط ثبیس ثٕٞ ٝبٖ ٔٙبثؼی زؾشطؾی
زاقش ٝثبقس و ٝزض ضاؾشبی ا٘ؼبْ ٚظبیف ؾبظٔب٘ی ا٘ ٚیبظ اؾز.

ثطای ٔحسٚز وطزٖ وبضثط ،ثٟشط اؾز ٔٛاضز ظیط زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز.


اٌط وبضثط قٕب ،یه وبضثط ضا ٜزٚض اؾز (یؼٙی ثَٛٝض ٔؿشمیٓ ث ٝؾیؿشٓ یب وٙؿَٛ

ٚنُ ٕ٘یقٛز) ،ثبیس ٘ؿجز ث ٝآٖ ٔحشبٌسط ػُٕ ٕ٘بییس .زض ایٗ نٛضر ثبیس ؾیؿشٓ ضا

َٛضی دیىطثٙسی وٙیس و ٝفمٍ ثطای آزضؼٞبی  IPقٙبذشٝقس ٜأىبٖ اسهبَ ضا فطآٞ

آٚضزٕٞ .چٙیٗ ثطای افعایف ؾُح أٙیز ،ضاٜٞبی زیٍطی ٔظُ اؾشفبز ٜاظ ؾطٚض
 ،RADIUSاسهبالر  ٚ VPNفبیطٚاَ٘ ،یع ٚػٛز زاضز.



اٌط اسهبَ ضاٜزٚض اظ َطیك ذُ ٌٛسّفٗ ثطلطاض ٔیقٛزٔ ،یسٛاٖ اسهبَ وبضثط ضا



زؾشطؾی وبضثطاٖ ثٙٔ ٝبثغ ؾیؿشٓ  ٚقجى ٝضا ثٝا٘ساظٛٔ ٜضز٘یبظ آٖٞب ػٟز ا٘ؼبْ

ٔحسٚز ث ٝقٕبضٜٞبی ذبل ٕ٘ٛز.
أٛضار ٔحٔ ،ِٝٛحسٚز ٕ٘بییس.

آهَسش کاربزاى

ٔسیطاٖ ؾیؿشٓ اِٚیٗ ؾُحی ٞؿشٙس و ٝثبیس ث ٝوبضثطاٖ ؾبظٔبٖ ذسٔبر  ITاضائ ٝزٙٞس .اِجشٝ

زض ؾبظٔبٖٞبی ثعضي ٔؼٕٛالً افطاز  Helpdeskثَٛٝض ٔؿشمیٓ ثب وبضثطاٖ زض اضسجبٌ ٞؿشٙسِٚ ،ی

ثبظ ٓٞایٗ ذسٔبر سحز ٘ظط ٔسیط ؾیؿشٓ ثبیس ا٘ؼبْ دصیطز .ثب سٛػ ٝث ٝایٗ ٔٛيٛعٞ ،ط چ ٝؾٛاز
 ٚاَالػبر وبٔذیٛسطی وبضثطاٖ ؾبظٔبٖ اضسمبء یبثس ،ثٕٞ ٝبٖ ٔیعاٖ اظ ؾطثبض ٔسیطیشی  ٚظحٕبر

 Helpdeskوٕشط ذٛاٞس قس .ایٗ آٔٛظـ ٔیسٛا٘س ٘ح ٜٛزضؾز اؾشفبز ٜاظ ؾیؿشٓ سب ٔٛاضز أٙیشی
و ٝثبیس سٛؾٍ وبضثط ا٘ؼبْ دصیطز ضا قبُٔ قٛز .اظػّٕٛٔ ٝاضز أٙیشی ؤ ٝیسٛاٖ ث ٝآٌبٞی

وبضثطاٖ ضؾب٘سٔ ،یسٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز:







ضٔعػجٛض ضا لسضسٕٙس ا٘شربة ٕ٘بییس.

ضٔعػجٛض ضا ثب زیٍطاٖ ث ٝاقشطان ٍ٘صاضیس.

ضٔعػجٛض ضا ثط ضٚی وبغص  ٚثٝنٛضر ٔشٗ ؾبز ٜیبززاقز ٘ىٙیس.
ضٔعػجٛض ذٛز ضا ثٝنٛضر ٔشٙبٚة سغییط زٞیس.

ثطای ضٔعػجٛض اظ وّٕبر غیط زیىكٙطی اؾشفبزٕ٘ ٜبییس.

ظٔبٖ سطن ٔیع وبض ذٛز ،حشٕبً ؾیؿشٓ ذٛز ضا ٕ٘ Lockبییس.

امنیت اطالعات







اَالػبر ٔ ٟٓضا اظ َطیك وب٘بَٞبی ٘بأٗ ،سجبزَ ٘ىٙیس.

ث ٝافطاز ثیط ٖٚاظ ؾبظٔبٖ اػشٕبز ٘ىٙیس( .ثطای ػٌّٛیطی اظ حٕالر ٟٔٙسؾی اػشٕبػی)

اظ ٘هت ٘طْافعاضٞبی ٘بقٙبذش ٝذٛززاضی ٕ٘بییس.

٘بٔٞٝبی دؿز اِىشط٘ٚیه و ٝزاضای اضؾبَوٙٙس٘ ٜبقٙبذش ٝاؾز ضا ثبظ ٘ىٙیس.
اظ اسهبَ سؼٟیعار شذیطٜؾبظ ٕٞطا ٜث ٝؾیؿشٓ ذٛززاضی ٕ٘بییس.

اَالػبر ٔ ٟٓضا ثط ضٚی ٔىب٘ی و ٝثطای  ٕٝٞث ٝاقشطان ٌصاقش ٝقس ،لطاض ٘سٞیس.

بِرٍسرساًی سیستنّا

سٕبْ ٘طْافعاضٞب  ٚسؼٟیعاسی وبٔذیٛسطی زاضای حفطٜٞب  ٚایطازار ثط٘بٔٛ٘ٝیؿی ٞؿشٙس ،و ٝدؽ

اظ اضائ٘ ٝؿر ٝسؼبضی آٖٞب ،سبظ ٜذٛزٕ٘بیی ٔیوٙٙس .حشی قطوزٞبی ثؿیبض ثعضي و ٝزاضای
الثطاسٛاضٞبی لسضسٕٙس ثٛز ٚ ٜلجُ اظ ٘ؿرٟ٘ ٝبیی٘ ،ؿرٞٝبی آظٔبیكی ضا ثیٗ ٔشرههیٗ درف

ٔیوٙٙس ،ثبظ ٓٞزاضای ایطازاسی ٞؿشٙس و ٝدؽ اظ اضائٟ٘ ٝبیی ث ٝثبظاضٔ ،كرم ٔیق٘ٛس .ثؼًی اظ
ایٗ ایطازار زاضای إٞیز ذبنی ٘یؿشٙسِٚ ،ی ثطذی زیٍط ٕٔىٗ اؾز ٔٙؼط ث ٝقىؿز ؾیؿشٓ ٚ

اظ زؾز ضفشٗ اَالػبر ق٘ٛس .یىی اظ سفطیحبر ؾبِٓ زٚؾشبٖ ٞىط ٘یع اؾشفبز ٜاظ ٕٞیٗ حفطٜٞب ٚ

ایطازار ثط٘بٔٛ٘ٝیؿی زض ؾیؿشٓٞب اؾز.

سِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔحهٛالرٔ ،ؼٕٛالً ایطازار ؾیؿشٓ ضا ثب اضائٞPatch ٝب ٞService Pack ٚب ،ضفغ

ٔیٕ٘بیٙس .ثطای اضسمبء وّی ٔحه٘ َٛیع ،الساْ ث ٝاضائ ٝیه ٘ؿر ٝػسیس ٔیوٙٙس.

یىی اظ ٚظبیف ٔٔ ٟٓسیط ؾیؿشٓ ،ثٝضٚظضؾب٘ی ثط اؾبؼ آذطیٗ ٞPatchب ٞService Pack ٚب

اؾز .زضنٛضسیو ٝسِٛیسوٙٙس ٜسٛنیٕ٘ ٝبیس و ٝوالً ٘ؿرٔ ٝحهٛٔ َٛضز٘ظط ضا اضسمبء زٞیس ،حشٕبً
ثبیس ث ٝآٖ سٛنی ٝػُٕ ٕ٘بییس.

ثطذی اظ ٔحهٛالر ثطای ثٝضٚظضؾب٘ی زاضای اثعاضٞب  ٚؾطٚیؽٞبیی ٞؿشٙس و ٝایٗ ٚظیف ٝضا

ثٝنٛضر ذٛزوبض ا٘ؼبْ ٔیزٙٞسِ .صا سٛنیٔ ٝیقٛز اٌط اظ ایٗ أىب٘بر اؾشفبزٔ ٜیوٙیس ،حشٕبً ثط
ضٚی ػّٕىطز نحیح آٖ ٘ظبضر زاقش ٝثبقیس.

یه ٘ىش ٟٓٔ ٝضا حشٕبً ٔس٘ظط لطاض زٞیس؛ ٕٞبَٖٛض و ٝذٛز ٔحهٛالر زاضای ایطازاسی ٞؿشٙس،

ِصا انالً ثؼیس ٘یؿز وٞPackage ٝبی ثٝضٚظضؾب٘ی ٘یع زاضای حفطٜٞب  ٚاقىبالسی ثبقٙسٕٞ .چٙیٗ
ٕٔىٗ اؾز ثٝضٚظضؾب٘ی ػسیس ثبػض ثطٚظ اذشالَ زض ؾیؿشٓ قٛزِ .صا سٛنیٔ ٝیو ٓٙحشٕبً

ٞPatchب ٞService Pack ٚب  ٚاِجش٘ ٝؿر ٝػسیس ٔحهٛالر ضا اثشسا زض یه ٔحیٍ وٛچه
آظٔبیكٍبٞی ،أشحبٖ ٕ٘ٛز ٚ ٜؾذؽ ثٝنٛضر ػّٕیبسی زض وُ ؾبظٔبٖ ث ٝاػطا زضآٚضیس.
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سؼُّ زض ثٝضٚظضؾب٘ی 1ث ٝثٟب٘ ٝآظٔبیف آٖٞب٘ ،جبیس ظیبز ث ََٛ ٝا٘ؼبٔس .چطاو ٝثطذی اظ

حفطٜٞبی قٙبذشٝقس ٜثٝلسضی ذُط٘بن ٞؿشٙس ؤٕ ٝىٗ اؾز سب ظٔبٖ ثٝضٚظضؾب٘ی،

ٔٛضزاؾشفبزٟٔ ٜبػٕیٗ لطاضٌطفش ٚ ٝؾیؿشٓٞبی ؾبظٔبٖ ضا ٘بثٛز وطز ٜثبقٙس!

آسهَى آسیبپذیزی

دیكٍیطی ثٟشط اظ زضٔبٖ اؾز .اٌط قٕب ثٝػٛٙاٖ ٔسیط ؾیؿشٓ ،اظ آؾیتدصیطیٞبی ؾیؿشٓ

ذٛز ُّٔغ ثبقیسٔ ،یسٛا٘یس لجُ اظ ٞطٌ ٝ٘ٛاسفبق ٘بٌٛاضی ،يؼفٞبی ٔٛػٛز ضا ثطَطف وطزٚ ٜ

ؾیؿشٓ ذٛز ضا أٗ ٍ٘ٝزاضیس.

ثطای آظٔ ٖٛآؾیتدصیطی ،ضٚـٞب  ٚاثعاضٞبی ٔشٛٙػی ٚػٛز زاضز .یىی اظ ضاٜٞبی آظٖٔٛ

آؾیتدصیطی ،ثطٖٚؾذبضی سؿز ٘فٛش یب  Penetration Testثٌ ٝطٜٞٚب  ٚقطوزٞبیی اؾز و ٝزض
ایٗ ظٔی ٝٙزاضای سرهم ثبالیی ٞؿشٙس .ثٕٞ ٝبٖ ٔیعاٖ و ٝایٗ ثطٖٚؾذبضی ٔیسٛا٘س یه آظٖٔٛ

ػبٔغ ضا فطا ٓٞآٚضزٞ ،عی ٝٙا٘ؼبْ آٖ ٘یع ٕٔىٗ اؾز چكٍٕیط ثبقسِ .صا اٌط قٕب زاضای ؾبظٔبٖ

وٛچىی ٞؿشیس وٞ ٝعی ٝٙثطٖٚؾذبضی ث٘ ٝؿجز اضظـ زیشبی ؾبظٔبٖ لبثُ سٛػی٘ ٝیؿز،

ٔیسٛا٘یس اظ اثعاض ضایٍب٘ی و ٝزض زؾشطؼ اؾز ،ثطای آظٔ ٖٛآؾیتدصیطی اؾشفبزٕ٘ ٜبییس.

یه سٛنی٘ ٝیع ثٔ ٝسیطاٖ ؾبظٔبٖٞبی ثعضٌی و ٝلهس ثطٖٚؾذبضی آظٔ ٖٛآؾیتدصیطی ضا

زاض٘سٔ ،یوٓٙ؛ ثب سٛػ ٝثٞ ٝعیٔ ٝٙبِی  ٚظٔب٘ی اػطای آظٔ ٖٛآؾیتدصیطی یب سؿز ٘فٛش ،حشٕبً لجُ
اظ قطٚع آٖ ،اظ ٔكبٚض ٜیه وبضقٙبؼ ذجط ٜأٙیز اَالػبر ثٟط ٜثجطیس.

ظٔب٘ی سؿز آؾیتدصیطی اضظـ ٚالؼی ذٛز ضا ٕ٘بیف ٔیزٞس و ٝقٕب سٕبْ ٔٛاضز أٙیشی ضا

زض ؾبظٔبٖ ذٛز اػطا وطز ٜثبقیس .زض غیط ایٗ نٛضر دؽ اظ ا٘ؼبْ آظٔ ،ٖٛیه ِیؿز ثّٙسی اظ
ایطازار ث ٝقٕب اضائٔ ٝیقٛز و ٝث ٝزِیُ سؼسز ٔكىالر ٛ٘ ٚالم ٔكبٞسٜقسٕٔ ،ٜىٗ اؾز

حفطٜٞب  ٚآؾیتدصیطیٞبی ٟٔٓسط  ٚحیبسیسط ،اظ٘ظط ٌط ٜٚآظٔبیفوٙٙس ٚ ٜیب ٔسیطاٖ ؾیؿشٓ،

ٔغف َٛثٕب٘س .حشی ثؼًی اظ ایطازار دیىطثٙسی ثبػض ٔیقٛز وٌ ٝطٔ ٜٚؼطی آظٔ ،ٖٛانالً

ٔشٛػ ٝآؾیتدصیطی انّی و ٝثط ضٚی ؾیؿشٓ ٚػٛز زاضز٘ ،كٛز.
1

ثٝضٚظضؾب٘یٞبی اظ لجیُ آ٘شیٚیطٚؼ ،فبیطٚاَٙٔ ، IPS ،ظٛض ایٗ ثرف ٘یؿز .ثّى ٝثٝضٚظضؾب٘ی ٔس٘ظط ایٗ ثرف،

ؾیؿشٓػبُٔٞب ٞ Firmware ،ب ٘ ٚؿرٞٝبی انّی ٔحهٛالر اؾز.

امنیت اطالعات
أب زض ٔمبثُ ٞط چ ٝقٕب ٔٛاضز أٙیشی ٔٛضز٘ظط یه وبضقٙبؼ أٙیز اَالػبر ضا ثٟشط ٚ

وبُٔسط ا٘ؼبْ زاز ٜثبقیس ،ا٘ؼبْ آظٔ ٖٛآؾیتدصیطی ؾرزسط قس ٚ ٜدِٛی وٌ ٝط ٜٚآظٔبیفوٙٙسٜ

زضیبفز ٔیوٙٙس ،حالَسط ذٛاٞس ثٛز .زضٟ٘بیز ٘یع ِیؿشی زض اذشیبض قٕب لطاض ٔیٌیطز و ٝسٕبْ
ٔٛاضز آٖ اضظقٕٙس  ٚلبثُسٛػٞ ٝؿشٙس.

هاًیتَریٌگ سیستن

اوظط ؾیؿشٓٞب زاضای أىب٘بر ٚلبیغٍ٘بضی ٞؿشٙسٚ .لبیغٍ٘بضی اسفبلبر ا٘ؼبْقس ٜثط ضٚی

ؾیؿشٓٔ ،یسٛا٘س وٕه ثعضٌی زض ظٔبٖ اقىبَیبثی  ٚضفغ ایطازار ثبقس .ثؿش ٝث ٝؾیؿشٓػبُٔ
ٔحهٛٔ َٛضزاؾشفبز ،ٜؾُح ٔشفبٚسی اظ ٚلبیغٍ٘بضی ثطای قٕب فطأ ٓٞیٌطزز .زضنٛضسیوٝ

احؿبؼ ٔیوٙیس ث ٝچیعی ثیكشط اظ أىب٘بر ٔٛػٛز ٘یبظ زاضیسٔ ،یسٛا٘یس اظ ؾطٚیؽٞبیی وٝ
ٔرشم ٚالؼٍ٘ٝبضی ٞؿشٙس ،اؾشفبزٕ٘ ٜبییس.

ٞط چ ٝسؼساز ؾطٚیؽٞب  ٚؾیؿشٓٞب ثیكشط ثبقسٔ ،مساض  Logسِٛیسقس٘ ٜیع ثیكشط ذٛاٞس ثٛز.

ثطضؾی ایٗٔ Log ٕٝٞیسٛا٘س ثؿیبض ٚلزٌیط  ٚوؿُوٙٙس ٜثبقسِ .صا ثطای ثطضؾی ٞLogبی حؼیٓ،

ٔیسٛاٖ اظ ٘طْافعاضٞبی سؼعیٚٝسحّیُ ( )Analyzerاؾشفبزٕٛ٘ ٜز .ایٗ ٘طْافعاضٞب ٔیسٛا٘ٙس زض
سمؿیٓثٙسی ٞLogب ،اضظقٕٙس ٔ ٚفیس ٚالغ ق٘ٛس.

زض ثطذی اظ ؾیؿشٓٞب ٘ ٚطْافعاضٞبی ٚالؼٍ٘ٝبضی ،أىبٖ اَالعضؾب٘ی ٚلبیغ اظ َطیك آغیط،

دیبٔه ،ایٕیُ  ٚغیطٚ ،ٜػٛز زاضز؛ ِصا ٔیسٛاٖ ؾیؿشٓ ضا َٛضی دیىطثٙسی ٕ٘ٛز و ٝزض نٛضر
ثطٚظ اسفبلبر ٘بٌٛاض! ٕٞبٖ ِحظٔ ٝسیطاٖ ؾیؿشٓ ضا ثبذجط ؾبظز.

دیكٟٙبز ٔیو ،ٓٙحشی اٌط اسفبق ذبنی وٙٔ ٝؼط ث ٝآالضْ قٛز ،ضخ ٘ساز ٜثبقس ،ثبظٞLog ٓٞب

ضا ثٝنٛضر زٚضٜای ٔٛضز ٘ظبضر  ٚثطضؾی لطاض زٞیس .چطاو ٝثؼًی ٔٛالغ ٕٔىٗ اؾز اسفبلبسی

ضخزاز ٜثبق ٙس ،و ٝسب لجُ اظ آٖ ثطای قٕب إٞیز ٘ساقش ٚ ٝیب ث ٝفىط ٔجبضوشبٖ ذُٛض ٘ىطز ٜوٝ

ثرٛاٞیس ثطای آٖٞب آالضْ سؼییٗ ٕ٘بییس.

هستٌذساسی پیکزبٌذی

ثبیس سٕبْ دیىطثٙسیٞب ،سغییطار  ٚسٙظیٕبر ا٘ؼبْقس ٜثط ضٚی ٘طْافعاضٞب  ٚؾرزافعاضٞبی

ٔٛػٛز زض ؾبظٔبٖ ضا زض لبِت اؾٙبز فٙی ،طجز ٍٟ٘ ٚساضی ٕ٘بییس .ایٗ اؾٙبز زض ظٔبٖ ثبظیبثی

فبػؼ 1ٝثؿیبض ٔفیس ذٛاٞس ثٛزٕٞ .چٙیٗ ثطای اضائ ٝآٔبض  ٚاَالػبر ثٔ ٝسیطاٖ اضقس ؾبظٔبٖ،
وٕه ذٛثی ثطای ٔسیط ؾیؿشٓ اؾز .زض يٕٗ ظٔب٘ی ؤ ٝیذٛاٞیس یه ٔحه٘ َٛطْافعاضی یب
Disaster Recovery
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ؾرزافعاضی ػسیس ضا ث ٝؾبظٔبٖ ايبفٕ٘ ٝبییس و ٝثط ضٚی ؾبیط سؼٟیعار سأطیطٌصاض اؾز ،ایٗ

ٔؿشٙسار ٔیسٛا٘س ثبػض سؿطیغ وبض قٕب زض سهٕیٌٓیطی  ٚدیبزٜؾبظی ٌطزز.

 ٚأب ٟٔٓسطیٗ اؾشفبز ٜاظ ٔؿشٙسار ،ظٔب٘ی اؾز ؤ ٝسیط ؾیؿشٓ ٔیذٛاٞس ؾبظٔبٖ یب احشٕبالً

ز٘یب ضا سطن ٕ٘بیس .زض ایٗ نٛضر ٓٞ ،سحٛیُ ٚيغ ٔٛػٛز ثٔ ٝسیط ػسیس ثٟشط ا٘ؼبْ ٔیقٛزٚ ،
ٔ ٓٞسیط ػسیس ثطای دیكطفز وبضٞب ٔیسٛا٘س اظ آٖ ٔؿشٙسار ٟ٘بیز اؾشفبز ٜضا ثجطز.

پطتیباىگیزی ٍ باسیابی فاجؼِ

حشی ثبٚػٛز زاقشٗ ؾرزافعاض ٘ ٚطْافعاض لبثُإَیٙبٖ ٚ ،زاقشٗ یه ٔسیط ؾیؿشٓ ذٛة،

ثبظٕ٘ ٓٞیسٛا٘یس اظ ػسْ ثطٚظ قىؿز زض ؾیؿشٓ إَیٙبٖ زاقش ٝثبقیس .قىؿز ٕٔىٗ اؾز ثط
اؾبؼ حّٕ ،ٝذُبی ا٘ؿب٘ی ،ذطاثی فیعیىی  ٚثالیبی َجیؼی ،دسیس آیسِ .صا یه ٔسیط ؾیؿشٓ ذٛة

 ٚاِجش ٝػبلُٔ ،سیطی اؾز وٕٛٞ ٝاض ٜاظ زاضاییٞبی اَالػبسی ؾبظٔبٖ یه ٘ؿر ٝدكشیجبٖ سٟیٝ

ٕ٘بیس .ا٘شربة ٘ٛع٘ ،ح ٚ ٜٛاثعاض دكشیجبٌٖیطی ٚاثؿش ٝثٌ ٝؿشطزٌی ؾبظٔبٖ ،اَالػبر ثباضظـ،
٘ٛع وؿتٚوبضٞ ٚ ،عیٔ ٝٙبِی آٖ ذٛاٞس ثٛز .اِجش ٝسٛػ ٝزاقش ٝثبقیس ؤ ٝحُ ٍٟ٘ساضی ٘ؿرٞٝبی
دكشیجبٖ ٘یع ثٝا٘ساظ ٜػُٕ دكشیجبٖ ٌیطی زاضای إٞیز اؾز.

اٌط ؾبظٔبٖ قٕب ثعضي  ٚزاضای اَالػبر ثؿیبض ٔ ٟٓثٛز ٚ ٜحیبر ؾبظٔبٖ وبٔالً ٚاثؿش ٝثٝ

زاضاییٞبی اَالػبسی اؾز؛ ثبیس ػال ٜٚثط ٌطفشٗ ٘ؿر ٝدكشیجبٖ ،آٖ ضا زض یه ٔحُ فیعیىی

ٔشفبٚر و ٝاظ٘ظط ػغطافیبیی ثطذی اظ ٔكىالر احشٕبِی ٔظُ ػ ،ًٙؾیُ  ٚظِعِ ٝضا ٘ساقش ٝثبقس،

ٍٟ٘ساضی ٕ٘بییس .ایٗ ؾبیز ؤ ٝؼٕٛالً  offsiteیب ٘ Disaster Recovery Siteبٔیسٔ ٜیقٛزٔ ،یسٛا٘س
ثٝنٛضر آ٘الیٗ  ٚیب آفالیٗ اظ اَالػبر دكشیجبٖ ٌطفش ٚ ٝشذیطٕ٘ ٜبیس.

ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا ثطای َطاحی ؾیبؾز دكشیجبٌٖیطیٔ ،س٘ظط لطاض زٞیس.








ثٟشطیٗ ظٔبٖ ثطای ػّٕیبر دكشیجبٌٖیطی چٚ ٝلز اؾز؟
اظ چٔ ٝمساض اَالػبر ثبیس دكشیجبٖ ٌطفش ٝقٛز؟

شذیطٜؾبظی زاذُ ؾبیز ا٘ؼبْ ٔیقٛز؟ یب ذبضع ؾبیز؟ یب ٞط زٚ؟
ثط ضٚی چ ٝضؾب٘ٝای (ٔسیب) ثبیس دكشیجبٖ ٌطفش ٝقٛز؟

چٔ ٝسرظٔب٘ی ثبیس اظ آٖٞب ٍٟ٘ساضی قٛز؟

چ ٝأٙیشی ثبیس ثطای آٖٞب زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز؟

ث ٝچ٘ ٝح ٛثبیس اظ زضؾشی ا٘ؼبْ ػّٕیبر دكشیجبٌٖیطی ،إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز؟

٘حٌ ٜٛطفشٗ دكشیجبٖ ،آضقیٍٟ٘ ،ٛساضی  ٚثبظیبثی آٖٞب ثبیس زض لبِت ٔؿشٙسار فٙی آٔبز ٚ ٜزض

اذشیبض ٔشهسی ٔطث َٝٛلطاض ٌیطز.

امنیت اطالعات
آًتیٍیزٍس

ٔؼٕٛالً زض ؾبظٔبٖٞبی ثعضئ ،سیط ؾیؿشٓ ٔ ٚسیط قجى ٝزٔ ٚؿئِٛیز ػساٌب٘ ٝاؾز .زض

ایٗنٛضر ثطلطاضی أٙیز قجى ٝثط ػٟسٔ ٜسیط ؾیؿشٓ ٘یؿز؛ أب ثب سٛػ ٝثٔ ٝؿئِٛیز أٙیز

ؾیؿشٓٞب ،آ٘شیٚیطٚؼ ٘یع ػعء ٚظبیف ٔسیط ؾیؿشٓ ٔحؿٛة ذٛاٞس قس .اِجشٕٔ ٝىٗ اؾز ثب

سٛػ ٝث ٝسحز سأطیط لطاض ٌطفشٗ قجى ٝسٛؾٍ ثطذی اظ ٚیطٚؼٞب ،ثٟشط ثبقس ؤ ٝسیطاٖ ؾیؿشٓ ٚ
قجى ،ٝثب ٕٞىبضی یىسیٍط الساْ ث ٝثطلطاضی آ٘شیٚیطٚؼ ٕ٘بیٙس.

ا٘شربة یه آ٘شیٚیطٚؼ و ٝسطػیحبً سحز قجى ٝثٛز ٚ ٜزاضای یه وٙؿٔ َٛسیطیز ٔطوعی

ثبقس ،ثطای یه ؾبظٔبٖ أطی حیبسی ٔحؿٛة ٔیقٛزٔ .سیط ؾیؿشٓ دؽ اظ ا٘شربة٘ ،هت ،اػطا

 ٚدیىطثٙسی آ٘شیٚیطٚؼ ،ثبیس ثٝنٛضر ٔطست ثط ثٝضٚظضؾب٘ی آٖ ٘ظبضر زاقش ٝثبقس؛ چطاوٝ

زضنس ثبالیی اظ اضظـ  ٚوبضایی آ٘شیٚیطٚؼ ث ٝاَالػبر ثٝضٚظ آٖ ذٛاٞس ثٛز.

ٕٞچٙیٗ ٔسیط ؾیؿشٓ ثبیس یه ؾیبؾز أٙیشی ضا َطاحی  ٚاػجبض ٕ٘بیس وٞ ٝیچ ؾیؿشٕی ثسٖٚ

آ٘شیٚیطٚؼ زض ؾبظٔبٖ ٚػٛز ٘ساقش ٝثبقس.
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مبحث دوم

سطوح امنییت در سیستمعامل

أطٚظٞ ٜط ؾیؿشٓ وبٔذیٛسطی ٔسضٖ ،اػٓ اظ ؾطٚضٞبی قجى ،ٝزؾىشبحٞبی وبضثطاٖ،

ِخسبحٞب  ٚسؼٟیعار ٕٞطأ( ٜظُ سّفٗ ٕٞطاٛٞ ٜقٕٙس ،سجّز  ٚغیط ،)ٜزاضای یه ٘طْافعاض انّی
اؾز و ٝآٖ ضا وطُ٘ یب ؾیؿشٓػبُٔ )ٔ (Operating Systemی٘بٔٙس .ؾیؿشٓػبُٔ زض ثبالی

ؾرزافعاض ٔبقیٗ لطاضٌطفشٚ ٚ ٝظبیف ظیط ضا ا٘ؼبْ ٔیزٞس:





فطا ٓٞآٚضزٖ یه ضاثٍ وبضثطی ثطای سؼبُٔ ثیٗ وبضثط  ٚؾرزافعاض.

سرهیم ٔٙبثغ ؾیؿشٓ؛ ٔظُ  ،CPUحبفظ ،ٝزضایٛض  ٚدٛضرٞبی اضسجبَی.

٘ظبضر ثط اػطای ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی زض ؾیؿشٓ.

سرهیم ٘ ٚظبضر ثط ضٚی سؼٟیعار ٚضٚزی  ٚذطٚػی.

ؾیؿشٓػبُٔ ثط ضٚی ؾرزافعاض ؾیؿشٓ ٕٞ ٚچٙیٗ ٘طْافعاضٞبیی و ٝثط ضٚی آٖ ٘هت

قسٜا٘س ،زؾشطؾی ٚیػ ٜزاضز .زضنٛضسیو ٝیه ٞىط ثشٛا٘س زؾشطؾی ث ٝؾیؿشٓػبُٔ ضا ث ٝزؾز

ثیبٚضز ،سٕبْ ٘طْافعاضٞب  ٚؾرزافعاض ؾیؿشٓ ٔٛضز سٟسیس لطاض ٔیٌیط٘س .حشی ازأ ٝوبض

٘طْافعاضٞبیی و ٝزاضای ٔىب٘یؿٓ احطاظٛٞیز ٔؿشمُ ٞؿشٙسٚ ،اثؿش ٝث ٝؾیؿشٓػبّٔی اؾز و ٝثط
ضٚی آٖ ٘هت قسٜا٘س.

ثطذی اظ ؾیؿشٓػبُٔٞب ٔظُ ٔبیىطٚؾبفز ٚیٙسٚظ ،ی٘ٛیىؽِ ،یٛٙوؽ ٔ ٚه ،ثٝنٛضر سؼبضی

ػطيٝقس ٚ ٜاظ ٔحجٛثیز ذبنی ٘یع زض ثیٗ وبضثطاٖ ثٟطٜٙٔس ٞؿشٙس؛ و ٝاِجشٞ ٝطوساْ اظ آٖٞب

ٔؿشٙسار ذبل ذٛز ضا ثطای ٔمبْٚؾبظی ٚ 1أٙیز زاض٘س .أب زض ایٗ ٔجحض ث ٝشوط ؾُٛح أٙیشی

و ٝثیٗ سٕبْ ؾیؿشٓػبُٔٞب ٔكشطن اؾزٔ ،یدطزاظیٓ.

2

ثط اؾبؼ اؾشب٘ساضز ٔؼیبضٞبی اضظیبثی ؾیؿشٓ وبٔذیٛسط ٔٛضز اػشٕبز  ،و ٝسٛؾٍ زِٚز

ایبالرٔشحس ٜاضائٝقس ٜاؾز؛ 3ؾُٛح أٙیشی زض ؾیؿشٓػبُٔٞبی سؼبضی ،ث ٝچٟبض ثرف 4انّی

( )A, B, C, Dسمؿیٓ ٌطزیس ٜاؾزٞ .ط یه اظ ایٗ ثرفٞب ٘یع ٕٔىٗ اؾز زض ظیطٔؼٕٛػ ٝذٛز

قبُٔ یه یب چٙس والؼ ثبقٙس.

1

Hardening
)Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC
3
http://csrc.nist.gov/publications/history/dod85.pdf
4
Division
2

امنیت اطالعات
زض سكطیح ثرفٞب  ٚوالؼٞب ،ز ٚانُالح ٔٛٔ ٟٓضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیطز:

.1

)Trusted Computing Base (TCB

 Trusted Computing Baseو ٝثٝاذشهبض آٖ ضا ٔ TCBی٘بٔیٓ؛ ٔىب٘یؿٓ وّی حفبظز اظ

یه ؾیؿشٓ وبٔذیٛسطی ٔ ٚؿئ َٛاػطای ؾیبؾز أٙیشی اؾز .اػعای  TCBؤٕ ٝىٗ

اؾز سطویجی اظ یه یب چٙس ػعء ؾرزافعاضی٘ ٚ Firmware ،طْافعاضی ثبقس؛ ثطای أٙیز
ؾیؿشٓ حیبسی ثٛز ٚ ٜزض نٛضر ثطٚظ اذشالَ زض ٞط یه اظ آٖٞبٕٔ ،ىٗ اؾز أٙیز

ؾیؿشٓ زض ٔؼطو ذُط لطاض ٌیطز.

.2

)Automatic Data Processing (ADP

 Automatic Data Processingو ٝثٝاذشهبض آٖ ضا ٔ ADPی٘بٔیٓ؛ قبُٔ دیىطثٙسی

ؾرزافعاض٘ ٚ Firmware ،طْافعاض ،ثٙٔٝظٛض َجمٝثٙسیٔ ،طستؾبظیٔ ،حبؾج،ٝ
ذالنٝؾبظی ،اضؾبَ ،زضیبفز ،شذیطٜؾبظی  ٚثبظیبثی اَالػبر ،ثب حسالُ زذبِز

ا٘ؿب٘ی ،اؾز.

زض ازأ ٝث ٝقطح ٔرشهط ٞط یه اظ ثرفٞب  ٚوالؼٞبی ظیطٔؼٕٛػٔ TCSEC ٝیدطزاظیٓ.
اِجش ٝسٛػ ٝزاقش ٝثبقیس و ٝزض ایٗ ٔجحض ،ثرفٞب  ٚوالؼٞب ثٝنٛضر ٔرشهط ٔ ٚفیس

ثیبٖقس ،ٜأب ؾبذشبض ؾٙس  TCSECحفظ ٌطزیس ٜاؾز.

بخص  :Dهحافظت حذاقلی )(Minimal Protection

ایٗ ثرف سٟٙب قبُٔ یه والؼ اؾز؛ ثطای وؿب٘ی و ٝؾیؿشٓٞبی ذٛز ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض

زازٜا٘س أب ٔٛفك ث ٝزؾشیبثی ث ٝاِعأبر ٔٛضز٘یبظ ثطای یه والؼ اضظیبثی ثبالسط ٘كسٜا٘س.
بخص  :Cهحافظت اختیاری )(Discretionary Protection

والؼٞبی ایٗ ثرف ٔحبفظز اذشیبضی ( 1)Need-to-knowضا اضائٕٛ٘ ٝز ٚ ٜثب ٌٙؼب٘سٖ

لبثّیزٞبی حؿبثطؾی (ثبظضؾی) ،أىبٖ دبؾرٍٛیی افطاز  ٚالسأبر ا٘ؼبْقس ٜسٛؾٍ آٖٞب ضا
فطا ٓٞآٚضز ٜاؾز.


کالس Discretionary Security Protection :C1

اؾبؼ وبض والؼ  ،C1زض ػسایی وبضثطاٖ اظ زازٜٞب اؾز .زض ایٗ نٛضر ثطای افطاز زض

زؾشطؾی ث ٝزیشب ٔحسٚزیز ثٚ ٝػٛز آٔسٞ ٚ ٜط وبضثطی ٕ٘یسٛا٘س اظ ضٚی ػٕس  ٚیب

1

ٞط وؽ ثٕٞ ٝبٖ ٔمساض اظ اَالػبر و٘ ٝیبظ زاضز ،زؾشطؾی زاقش ٝثبقس .زض ٔٛضز  Need-to-Knowزض ثرف اَٚ

وشبة سٛيیح زازٜقس ٜاؾز.
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سهبزفی ،ثٞ ٝط زیشبیی زؾشطؾی زاقش ٝثبقسٛٔ .اضز ظیط ،حسالُ اِعأبر ثطای

اذشهبل ضسج C1 ٝث ٝیه ؾیؿشٓ اؾز:
.1

سیاست اهٌیتی )(Security Policy

.i

)Discretionary Access Control (DAC
 TCBثبیس وٙشطَ زؾشطؾی ثیٗ ٘بْ وبضثطاٖ

٘ ٚبْ اقیبء (ٔظُ فبیُ ٚ

ٔىب٘یؿٓٞبی اػطایی

ثط٘بٔ )ٝضا زض یه ؾیؿشٓ  ،ADPسؼطیف ٕ٘بیس.

ثبیس ث ٝوبضثطاٖ اػبظ ٜزٙٞس و ٝثط ضٚی اقیبیی ؤ ٝبِه آٖ ٞؿشٙس،

الساْ ث ٝاػُبی ٔؼٛظ زؾشطؾی ث ٝافطاز ذبلٌ ،طٜٞٚب  ٚیب ٞط ز،ٚ

ٕ٘بیٙس.
.2

پاسخگَیی )(Accountability

.i

Identification and Authentication

لجُ اظ ٞطٌ ٝ٘ٛالسأی TCB ،ثبیس وبضثطاٖ ضا قٙبؾبیی وٙس .ثٙبثطایٗ

 TCBثبیس ثطای سأییس ٛٞیز وبضثط ،اظ یه ٔىب٘یؿٓ ٔحبفظشی ٔظُ

ضٔعػجٛض ،اؾشفبزٕ٘ ٜبیس TCB .ثبیس اظ زازٜٞب زض ثطاثط زؾشطؾی

وبضثط غیطٔؼبظ ٔحبفظز وٙس.
.3

تضویي )(Assurance

.i

Operational Assurance
System Architecture .a
 TCBثبیس اظ زأ ٝٙسحز

.b

وٙشطَ ذٛز ،زض ثطاثط زذبِز یب

زؾزوبضی ذبضػیٔ ،حبفظز ثٝػُٕآٚضز.
System Integrity

ثطای إَیٙبٖ اظ ػّٕىطز نحیح اػعای  ،TCBثبیس

ؾرزافعاضٞب ٘ ٚطْافعاضٞب ثٝنٛضر زٚضٜایٛٔ ،ضز
.ii

ثطضؾی لطاض ٌیط٘س.

Life-Cycle Assurance
Security Testing .a

ٔىب٘یؿٓٞبی أٙیشی زض یه ؾیؿشٓ  ،ADPثبیس آظٔبیف
ق٘ٛس ،سب إَیٙبٖ حبنُ قٛز وٞ ٝیچ ضاٞی ثطای

زؾشطؾی غیطٔؼبظ ٚػٛز ٘ساضز.
.4

هستٌذساسی )(Documentation

.i

Security Features User's Guide

یه ضإٙٞبی ذالن ٝثطای سٛنیف ٔىب٘یؿٓٞبی أٙیشی فطآٞقسٜ

سٛؾٍ TCB؛ ٘ ٚح ٜٛاؾشفبز ٜاظ آٖٞب.

امنیت اطالعات
.ii

Trusted Facility Manual

یه ضإٙٞب ثطای ٔسیط ؾیؿشٓ  ،ADPو ٝاضائٝزٙٞسٞ ٜكساضٞبیی زض
ٔٛضز سٛاثغ  ٚأشیبظاسی اؾز و ٝثبیس زض ظٔبٖ اػطای سؿٟیالر

.iii
.iv



أٙیشی ،وٙشطَ ق٘ٛس.
Test Documentation

سٛنیف ٔطاحُ آظٔٔ ،ٖٛىب٘یؿٓٞبی أٙیشی آظٔبیفقس٘ ٚ ٜشبیغ

حبنُ اظ ایٗ آظٔبیف ،اؾز.
Design Documentation

فطا ٓٞآٚض٘س ٜسٛنیفی اظ چطایی  ٚاؾشفبز ٜاظ یه حفبظز اؾز.

کالس Controlled Access Protection :C2

زض ایٗ والؼ ،ؾیؿشٓٞب وٙشطَ زؾشطؾی اذشیبضی ضا ثٝنٛضر ػعئیسط ٘ؿجز ثٝ
والؼ  ،C1اػٕبَ ٔیٕ٘بیٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ أىبٖ دبؾرٍٛیی ٞطیه اظ وبضثطاٖ زض لجبَ

فؼبِیزٞبیكبٖ اظ َطیك ضٚـٞبی ٚضٚز ث ٝؾیؿشٓ ،ثبظضؾی ضذسازٞبی أٙیشی ٔطثَٝٛ
 ٚػساؾبظی ٔٙبثغ ،فطأ ٓٞیٌطززٛٔ .اضز ظیط ،حسالُ اِعأبر ثطای اذشهبل ضسجٝ

C2

ث ٝیه ؾیؿشٓ اؾز:
.1

سیاست اهٌیتی )(Security Policy

.i

)Discretionary Access Control (DAC

 TCBثبیس وٙشطَ زؾشطؾی ثیٗ ٘بْ وبضثطاٖ ٘ ٚبْ اقیبء (ٔظُ فبیُ ٚ

ثط٘بٔ )ٝضا زض یه ؾیؿشٓ  ،ADPسؼطیف ٕ٘بیسٔ .ىب٘یؿٓٞبیی اػطایی

ثبیس ث ٝوبضثطاٖ اػبظ ٜزٙٞس و ٝثط ضٚی اقیبیی ؤ ٝبِه آٖ ٞؿشٙس،

الساْ ث ٝاػُبی ٔؼٛظ زؾشطؾی ث ٝافطاز ذبلٌ ،طٜٞٚب  ٚیب ٞط ز،ٚ

ٕ٘بیٙس .ایٗ وٙشطَ زؾشطؾی ثبیس ثشٛا٘س ثطای یه وبضثط ذبل اػبظٜ
یب ٔٙغ زؾشطؾی نبزض ٕ٘بیس .نسٚض اػبظ ٜزؾشطؾی ثطای یه
وبضثطی و ٝث ٝیه قیء زؾشطؾی ٘ساضز ،فمٍ ثبیس سٛؾٍ وبضثط

.ii

ٔؼبظ نٛضر دصیطز.
Object Reuse

ثطای اؾشفبزٔ ٜؼسز اظ اقیبء اؾشفبزٜ٘كس ،ٜثبیس سٕبْ ٔؼٛظٞبی

لجّی آٖٞب ِغٌ ٛطزز.
.2

پاسخگَیی )(Accountability

.i

Identification and Authentication
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لجُ اظ ٞطٌ ٝ٘ٛالسأی TCB ،ثبیس وبضثطاٖ ضا قٙبؾبیی وٙس .ثٙبثطایٗ

 TCBثبیس ثطای سأییس ٛٞیز وبضثط ،اظ یه ٔىب٘یؿٓ ٔحبفظشی ٔظُ

ضٔعػجٛض ،اؾشفبزٕ٘ ٜبیس TCB .ثبیس اظ زازٜٞب زض ثطاثط زؾشطؾی

.ii

وبضثط غیطٔؼبظ ٔحبفظز وٙس.
Audit

 TCBثبیس لبزض ث ٝایؼبز ٍٟ٘ ٚساضی اَالػبر ٔطث ٌٛث ٝثبظضؾی

زؾشطؾی ث ٝاقیبئی و ٝاظ آٖٞب ٔحبفظز ٔیقٛز ،ثٛزٜ؛ ٕٞ ٚچٙیٗ

ثبیس اظ آٖ اَالػبر ثبظضؾی زض ٔمبثُ سغییط ،زؾشطؾی غیطٔؼبظ ٚ
یب سرطیت ،حفبظز ٕ٘بیس .زازٜٞبی ٔطث ٌٛث Auditing ٝثبیس سٛؾٍ
 TCBزض ثطاثط زؾشطؾی غیطٔؼبظ ٔحبفظز ق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ

TCB

ثبیس سٛا٘بیی يجٍ ا٘ٛاع حٛازص ٔٛضز٘یبظ ػٟز ثبظضؾی (اظػّٕٝ

اؾشفبز ٜاظ ٔىب٘یؿٓٞبی احطاظٛٞیز  ٚقٙبؾبیی ،اؾشفبز ٚ ٜحصف
اقیبء  ٚزیٍط حٛازص أٙیشی) ،ضا زاقش ٝثبقس.

.3

تضویي )(Assurance

.i

Operational Assurance
System Architecture .a
 TCBثبیس اظ زأ ٝٙسحز

.b

وٙشطَ ذٛز ،زض ثطاثط زذبِز یب

زؾزوبضی ذبضػیٔ ،حبفظز ث ٝػُٕ آٚضز.
System Integrity

ثطای إَیٙبٖ اظ ػّٕىطز نحیح اػعای  ،TCBثبیس

ؾرزافعاضٞب ٘ ٚطْافعاضٞب ثٝنٛضر زٚضٜایٛٔ ،ضز
.ii

ثطضؾی لطاض ٌیط٘س.

Life-Cycle Assurance
Security Testing .a

ٔىب٘یؿٓٞبی أٙیشی زض یه ؾیؿشٓ  ،ADPثبیس آظٔبیف
ق٘ٛس ،سب إَیٙبٖ حبنُ قٛز وٞ ٝیچ ضاٞی ثطای

زؾشطؾی غیطٔؼبظ ٚػٛز ٘ساضز.
.4

هستٌذساسی )(Documentation

.i
.ii
.iii
.iv

Security Features User's Guide
Trusted Facility Manual
Test Documentation
Design Documentation

سٛيیح ٔٛاضز فٛقٕٞ ،ب٘ٙس سٛيیحبر اضائٝقس ٜزض ثٙس ٔؿشٙسؾبظی والؼ  C1اؾز.

امنیت اطالعات
بخص  :Bهحافظت اجباری )(Mandatory Protection

ٔحبفظز اػجبضیٔ ،فٟٔٛی اظ  TCBاؾز و ٝنحز ثطچؿتٞبی حؿبؾیز 1ضا حفظ وطزٚ ،ٜ

اظ آٖٞب ثطای اػٕبَ ٔؼٕٛػٝای اظ لٛا٘یٗ اػجبضی وٙشطَ زؾشطؾی ٔٛضز٘یبظ زض ایٗ ثرف،

اؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیس .ؾیؿشٓٞب زض ایٗ ثرف ثبیس حبُٔ ثطچؿتٞبی حؿبؾیز ثٚٝؾیّ ٝؾبذشبض زازٜ
انّی ،زض ؾیؿشٓ ثبقٙسٕٞ .چٙیٗ زض ایٗ ثرف سٛؾؼٝزٙٞس ٜؾیؿشٓ ،یه ٔسَ ؾیبؾز أٙیشی 2ثط

اؾبؼ  TCBفطأ ٓٞیآٚضز.


کالس Labeled Security Protection :B1

٘یبظٞبی ؾیؿشٓٞبی والؼ  ،B1قجی ٝث٘ ٝیبظٞبی والؼ  C2اؾز؛ ػال ٜٚثط ایٗ ،ثبیس یه
قطح ضؾٕی اظ ٔسَ ؾیبؾز أٙیشی ،ثطچؿت زاز ٚ ،ٜوٙشطَ زؾشطؾی اػجبضی ثط ضٚی

٘بْ افطاز  ٚاقیبءٚ ،ػٛز زاقش ٝثبقسٛٔ .اضز ظیط ،حسالُ اِعأبر ثطای اذشهبل ضسجٝ
 B1ث ٝیه ؾیؿشٓ اؾز:

.1

3

سیاست اهٌیتی )(Security Policy

.i
.ii
.iii

)Discretionary Access Control (DAC
Object Reuse
Labels

ثطچؿتٞبی حؿبؾیز ٔطث ٌٛثٞ ٝط فطز  ٚقیء شذیطٜقس ٜسحز ایٗ
وٙشطَ (ثٝػٛٙأٖظبَ ،فطآیٙس ،فبیُ ،ثرف  ٚزؾشٍب ،)ٜثبیس سٛؾٍ

TCB

ٍٟ٘ساضی ق٘ٛس .اظ ایٗ ثطچؿتٞب ثٝػٛٙاٖ دبیٝای ثطای سهٕیٌٓیطی

وٙشطَ زؾشطؾی اػجبضی اؾشفبزٔ ٜیقٛز .ثطای زازٜٞبی فبلس ثطچؿت،

 TCBثبیس سٛؾٍ یه زضذٛاؾز ،اظ وبضثط ٔؼبظ ثرٛاٞس و ٝؾُح أٙیشی

آٖ ضا ٔكرم ٕ٘بیس .ایٌٗ ٝ٘ٛفؼبِیزٞب ثبیس ثطای  TCBلبثُ ثبظضؾی
(ٕٔیعی) ثبقس.
.a

Label Integrity

ثطچؿت حؿبؾیز ثبیس ػیٙبً ؾُح أٙیز یه

Subject

ذبل یب اقیبیی ) (Objectو ٝثب آٖ زض اضسجبٌ ٞؿشٙس ضا

اضائٕ٘ ٝبیس.

3

اظ سكطیح ٔٛاضز ٔكبث ٝثب والؼ  ،C2نطف٘ظط قس ٜاؾز.

Sensitivity Labels
Security Policy Model

1
2
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.b

Exportation of Labeled Information

 TCBثبیس ٞط وب٘بَ اضسجبَی  ٚزؾشٍب I/O ٜضا ثٝػٛٙاٖ

 1Multi-Level ،Single-Levelیب ٞط ز ٚسؼییٗ ٕ٘بیسٞ .طٌٝ٘ٛ

سغییط زض سؼییٗ نٛضر ٌطفش ،ٝثبیس ثٝنٛضر زؾشی

ا٘ؼبْقس ٚ ٜسٛؾٍ ٘ TCBیع لبثُ ٕٔیعی ثبقس TCB .ثبیس
لبزض ث ٝحفظ ٕٔ ٚیعی ٞطٌ ٝ٘ٛسغییط زض ؾُح أٙیشی یب

ؾُٛح ٔطسجٍ ثب وب٘بَ اضسجبَی  ٚزؾشٍب I/O ٜثبقس.

.iv

)Mandatory Access Control (MAC

 TCBثبیس یه ؾیبؾز وٙشطَ زؾشطؾی اػجبضی ثطای سٕبْ ٞSubjectب ٚ

ٞObjectبی شذیطٜقس ٜسحز وٙشطَ ذٛز (ٔب٘ٙس دطزاظـٞب ،فبیُٞب ٚ
سؼٟیعار) ،اػطا ٕ٘بیس .ثبیس ث ٝایٗ ٞSubjectب ٞObject ٚب ثطچؿت

حؿبؾیز و ٝسطویجی اظ ؾُٛح َجمٝثٙسی ؾّؿّٔ ٝطاسجی  ٚغیط ؾّؿّٝ

ٔطاسجی اؾز ،اِهبق قٛز .اظ ایٗ ثطچؿتٞب ثٝػٛٙاٖ دبیٝای ػٟز
سهٕیٌٓیطی وٙشطَ زؾشطؾی اػجبضی اؾشفبزٔ ٜیقٛز TCB .ثبیس لبزض

.2
.3

ث ٝدكشیجب٘ی اظ ز ٚیب چٙس ؾُح أٙیشی اظ ایٗ لجیُ ثبقس.

پاسخگَیی )(Accountability

Identification and Authentication
.i
Audit
.ii
تضویي )(Assurance

.i

.ii

Operational Assurance
System Architecture .a
System Integrity .b
Life-Cycle Assurance
Security Testing .a
Design Specification and Verification .b

ثطای اطجبر ػسْ سٙبلى ،ثبیس یه ٔسَ ضؾٕی یب غیطضؾٕی

اظ ؾیبؾز أٙیشی دكشیجب٘ی قس ٜسٛؾٍ  ،TCBزض ََٛ
حیبٌ ؾیؿشٓ ٍٟ٘ ADPساضی قٛز.

.4

1

هستٌذساسی )(Documentation

.i
.ii
.iii
.iv

Security Features User's Guide
Trusted Facility Manual
Test Documentation
Design Documentation

زض  Multi-Levelاظ ٚضٚز ػطیبٖ اَالػبر اظ یه ؾُح ثبالی أٙیشی ث ٝؾُح دبییٗ أٙیشی ػٌّٛیطی ث ٝػُٕ ٔیآیس.

امنیت اطالعات


کالس Structured Protection :B2

زض والؼ  ،B2وٙشطَٞبی اذشیبضی  ٚاػجبضی ٔٛػٛز زض والؼ  ،B1ثط ضٚی سٕبْ

ٞSubjectب ٞObject ٚبیی و ٝزض ؾیؿشٓ ٚ ADPػٛز زاض٘سٌ ،ؿشطـ زازٜقس ٜاؾز.
ػال ٜٚثط ایٗ ،زض والؼ  B2ث ٝوب٘بَٞبی دٟٙبٖ )٘ (Covert Channelیع دطزاذشٝقس ٜاؾز.




 TCBثبیس ثٝزلز زض زاذُ ػٙبنط  non-protection-critical ٚ protection-criticalثٙب قٛز.

ضاثٍ  TCBثٝذٛثی سؼطیفقسَ ٚ ٜطاحی  ٚاػطای  ،TCBآٖ ضا لبزض ث ٝا٘ؼبْ آظٖٔٛ

زلیكسط  ٚثطضؾی وبُٔسط ٔیؾبظز .زض ایٗ والؼٔ ،ىب٘یؿٓٞبی احطاظٛٞیز سمٛیز
قسٔ ،ٜسیطیز أىب٘بر لبثُاػشٕبز فطا ٓٞآٔس ٚ ،ٜوٙشطَٞبی ٔسیطیز دیىطثٙسی لٛیسطی

اػٕبَ قس ٜاؾز .ایٗ ؾیؿشٓ ٘ؿجشبً ث٘ ٝفٛش ٔمب ْٚاؾز.

ٔٛاضز ظیط ،حسالُ اِعأبر ثطای اذشهبل ضسج B2 ٝث ٝیه ؾیؿشٓ اؾز:

.1

1

سیاست اهٌیتی )(Security Policy

.i
.ii
.iii

Discretionary Access Control
Object Reuse
Labels
Label Integrity .a
Exportation of Labeled Information .b
Subject Sensitivity Labels .c
زض یه ٘كؿز سؼبّٔی TCB ،2ثبیس ؾطیؼ ًب

وبضثط سطٔیٙبَ ضا اظ

ثطٚظ ٞط سغییطی زض ؾُح أٙیشی ٔطسجٍ ثب آٖ وبضثط ُّٔغ

ؾبظز .وبضثط سطٔیٙبَ ٘یع ثبیس لبزض ث ٝدطؾف اظ  ،TCBزضثبضٜ
ثطچؿت حؿبؾیز ثبقس.

1

اظ سكطیح ٔٛاضز ٔكبث ٝثب والؼ  ،B1نطف٘ظط قس ٜاؾز.
Interactive Session

2
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.d

Device Labels

 TCBثبیس أىبٖ سرهیم ؾُٛح أٙیشی حسالّی  ٚحساوظطی ثٝ

سٕبْ سؼٟیعار فیعیىی ٔشهُ قس ٜث ٝؾیؿشٓ ضا زاقش ٝثبقس.
 TCBاظ ایٗ ؾُٛح أٙیشی ثطای اػٕبَ ٔحسٚزیزٞبی ٔٛضز٘ظط

.iv

ثط سؼٟیعار اؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیس.
)Mandatory Access Control (MAC

 TCBثبیس یه ؾیبؾز وٙشطَ زؾشطؾی اػجبضی ضا ثطای سٕبْ ٔٙبثغ

(ثٝػٛٙأٖظبَ ٞSubjectبٞObject ،بی شذیطٜقس ٚ ٜسؼٟیعار  I/Oوٝ

ثَٛٝض ٔؿشمیٓ  ٚغیطٔؿشمیٓ ثطای افطاز ذبضع اظ  ،TCBلبثُزؾشطؼ

ٞؿشٙس) ،ضا اػطا ٕ٘بیس .ثبیس ث ٝایٗ ٞSubjectب ٞObject ٚب ثطچؿت
حؿبؾیز و ٝسطویجی اظ ؾُٛح َجمٝثٙسی ؾّؿّٔ ٝطاسجی  ٚغیط ؾّؿّٝ

ٔطاسجی اؾز ،اِهبق قٛز .اظ ایٗ ثطچؿتٞب ثٝػٛٙاٖ دبیٝای ػٟز

سهٕیٌٓیطی وٙشطَ زؾشطؾی اػجبضی اؾشفبزٔ ٜیقٛز TCB .ثبیس لبزض
.2

ث ٝدكشیجب٘ی اظ ز ٚیب چٙس ؾُح أٙیشی اظ ایٗ لجیُ ثبقس.

پاسخگَیی )(Accountability

.i

Identification and Authentication
Trusted Path .a
 TCBثبیس یه ٔؿیط اضسجبَی

لبثُاػشٕبز ثب وبضثطی و ٝلهس

ٚضٚز ) ٚ (Loginاحطاظٛٞیز زاضز ،ثطلطاض ٕ٘بیس .اضسجبَبر اظ

َطیك ایٗ ٔؿیط ،ا٘حهبضاً ثبیس سٛؾٍ وبضثط قطٚع قٛز.

.3

Audit
.ii
تضویي )(Assurance

.i

Operational Assurance
System Architecture .a
System Integrity .b
Covert Channel Analysis .c

سٛؾؼٝزٙٞس ٜؾیؿشٓ ثبیس یه ػؿشؼٛی وبُٔ ثطای وب٘بَٞبی

شذیطٜؾبظی دٟٙبٖ ا٘ؼبْ زاز ٚ ،ٜحساوظط دٟٙبی ثب٘س (سٛؾٍ

ا٘ساظٌٜیطی ٚالؼی  ٚیب ٔحبؾجٟٙٔ ٝسؾی) اظ ٞط وب٘بَ
.d

قٙبؾبییقس ٜضا سؼییٗ ٕ٘بیس.

Trusted Facility Management

 TCBثبیس اظ ػّٕىطز ػساٌب٘ ٝادطاسٛض ٔ ٚسیط )،(Administrator

دكشیجب٘ی ٕ٘بیس.

امنیت اطالعات
.ii

Life-Cycle Assurance
Security Testing .a
Design Specification and Verification .b
Configuration Management .c
زض َ َٛسٛؾؼٍٟ٘ ٚ ٝساضی  ،TCBثبیس

یه ؾیؿشٓ ٔسیطیز

دیىطثٙسی الساْ ثٍٟ٘ ٝساضی سغییطار ا٘ؼبْ ٌطفش ٝزض سٛنیف

ذهٛنیبر  ،Top-Levelزازٜٞبی زیٍط َطاحیٔ ،ؿشٙسار

دیبزٜؾبظی ،وس ٔٙجغ٘ ،ؿر ٝزض حبَ اػطای وس قیء ٚ ،اؾٙبز
ِٛ ٚاظْ آظٔبیفٕ٘ ،بیس.

.4



هستٌذساسی )(Documentation

.i
.ii
.iii
.iv

Security Features User's Guide
Trusted Facility Manual
Test Documentation
Design Documentation

کالس Security Domains :B3

1

والؼ  ،B3ثبیس اِعأبر ٔب٘یشٛض ٔطػغ  ،وٚ ٝاؾٍ سٕبْ زؾشطؾیٞبی ٞSubjectب ثٝ
ٞObjectب اؾز ،ضا ثطآٚضز ٜؾبظز .ایٗ ٚاؾٍ ثبیس زض ثطاثط ػؼُ ٔمب ْٚثٛز ٚ ،ٜثٝا٘ساظٜ

وبفی وٛچه ثبقس سب ٔٛضز سحّیُ  ٚآظٔ ٖٛلطاض ٌیطز .ثطای ایٗ ٔٙظٛض ؾبذشبض  TCBثب

حصف وسٞبیی و ٝزض اػطای ؾیبؾز أٙیشی غیطيطٚضی اؾز ،ثطلطاض ٌطزیسٚ ٜ
دیچیسٌی آٖ ضا ث ٝحسالُ ضؾب٘س ٜاؾز .ایٗ ؾیؿشٓ زض ثطاثط ٘فٛش ثؿیبض ٔمب ْٚاؾز.

Reference Monitor

1

407

فصل دوازدهم

امنیت سیستمعامل
1

: یه ؾیؿشٓ اؾزٝ ثB3 ٝ حسالُ اِعأبر ثطای اذشهبل ضسج،اضز ظیطٛٔ
(Security Policy) سیاست اهٌیتی

Discretionary Access Control
.i
Object Reuse
.ii
Labels
.iii
Label Integrity .a
Exportation of Labeled Information .b
Subject Sensitivity Labels .c
Device Labels .d
Mandatory Access Control (MAC)
.iv
(Accountability) پاسخگَیی
Identification and Authentication
.i
Trusted Path .a
Audit
.ii
(Assurance) تضویي

Operational Assurance
System Architecture .a
System Integrity .b
Covert Channel Analysis .c
Trusted Facility Management .d
Trusted Recovery .e

.i

.1

.2

.3

ُبٖ حبنٙ ٌطزز سب إَیٝبیی ثبیس اضائٞٓ ٔىب٘یؿٚ بٞـٚض

3

بٞ یب ؾبیط ٌؿؿزٚ ADP ٓ ؾیؿش2 دؽ اظ قىؿزٝز وٛق

 ثبظیبثی، حفبظز زض ٔؼطو ذُط لطاض ٌیطزٝىٖٙ ایٚثس

.زٛس ثٞاٛأىبٖدصیط ذ

Life-Cycle Assurance
.ii
Security Testing .a
Design Specification and Verification .b
Configuration Management .c
(Documentation) هستٌذساسی
Security Features User's Guide
Trusted Facility Manual
Test Documentation
Design Documentation

2
3

.i
.ii
.iii
.iv

.4

. اؾزٜ نطف٘ظط قس،بی لجّیٞ ثب والؼٝاضز ٔكبثٛٔ اظ سكطیح
Failure
Discontinuity

1
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امنیت اطالعات
بخص  :Aهحافظت تأییذضذُ ()Verified Protection

سٕبیع ایٗ ثرف ،ثٝزِیُ اؾشفبز ٜاظ ضٚـٞبی ضؾٕی سأییس أٙیز ،ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ

ثٝوبضٌیطی وٙشطَٞبی أٙیشی اػجبضی  ٚاذشیبضی زض ؾیؿشٓ اؾز؛ ؤ ٝیسٛا٘س ثَٛٝض ٔؤطط ثٝ
ٔحبفظز اظ اَالػبر حؿبؼ َجمٝثٙسیقس ٜیب زیٍط اَالػبر حؿبؼ شذیطٜقس ٚ ٜیب

دطزاظـقس ٜسٛؾٍ ؾیؿشٓ ثذطزاظز .ثطای اطجبر ایٙى ،TCB ٝاِعأبر أٙیشی ضا زض سٕبْ ػٙجٞٝبی

َطاحی ،سٛؾؼ ٚ ٝدیبزٜؾبظی ضػبیز وطز ،ٜثٔ ٝؿشٙسار ٔجؿَٛی ٘یبظ ذٛاٞس ثٛز.


کالس Verified Design :A1

ػّٕىطز ؾیؿشٓ زض والؼ ٕٞ ،A1ب٘ٙس والؼ  B3ثٛز ٚ ٜزض آٖ ٞیچ ٚیػٌی ٔؼٕبضی

ايبف٘ ٝكس ٜاؾز .أب ذهٛنیز ٔشٕبیع ؾیؿشٓ زض ایٗ والؼ ،سؼعیٚٝسحّیُ

ثٝزؾزآٔس ٜاظ ٔكرهبر َطاحی ضؾٕی  ٚضٚـٞبی سأییس اؾز؛ و ٝزض٘شیؼ ،ٝثب

إَیٙبٖ ثبالیی ٔیسٛاٖ ٌفز و TCB ٝثٝزضؾشی اػطاقس ٜاؾز .ایٗ إَیٙبٖ ثب یه ٔسَ
ضؾٕی اظ ؾیبؾز أٙیشی ٔ ٚكرهبر ضؾٕی  1(FTLS) Top-Levelاظ َطاحی ،قطٚع

ٔیقٛز.

فبضؽ اظ ٔكرهبر ذبل ظثبٖ یب ؾیؿشٓ سأییس ٔٛضزاؾشفبز ،ٜدٙغ ٔؼیبض ٔ ٟٓثطای

والؼ ٚ A1ػٛز زاضز:

* یه ٔسَ ضؾٕی اظ ؾیبؾز أٙیشی ،ثبیس ثٚٝيٛح ٔكرم ٔ ٚؿشٙس قس ٜثبقس .ایٗ

ٔسَ ضؾٕی قبُٔ یه اطجبر ضیبيی اؾز و ٝیه ٔسَ ؾبظٌبض ثب ٔٛيٛع انّی ثٛزٚ ٜ
ثطای دكشیجب٘ی اظ ؾیبؾز أٙیشی وبفی ٔیثبقس.

* ؾبذز یه  ،FTLSو ٝقبُٔ سؼبضیف ا٘شعاػی 2اظ ػّٕىطز  TCBثٛز ٚ ٜاظ ٔىب٘یؿٓٞبی
 Firmwareیب ؾرزافعاضی ثطای دكشیجب٘ی اظ حٛظٜٞبی اػطایی ػساٌب٘ ،ٝاؾشفبز ٜوطزٜ

ثبقس.

*  FTLSثبیس زض نٛضر أىبُٖٔ ،بثك ثب ٔسَ ضٚـٞبی ضؾٕی (ثٝػٛٙأٖظبَ و ٝزض آٖ

اثعاض ثطضؾی ٚػٛز زاقش ٝثبقس) ٚ ،زض غیط ایٗ نٛضر ضٚـٞبی غیطضؾٕی ،ثبقس.

* دیبزٜؾبظی ( TCBثٝػٛٙأٖظبَ ؾرزافعاض٘ ٚ Firmware ،طْافعاض) ،ثبیس ثٝنٛضر

غیطضؾٕی ٘كبٖ زٞس و ٝثب  FTLSؾبظٌبض اؾز .ثب اؾشفبز ٜاظ ضٚـٞبی غیطضؾٕی ثبیس

٘كبٖ زاز ٜقٛز و ٝػٙبنط ُٔ FTLSبثك ثب ػٙبنط  TCBاؾز FTLS .ثبیس ٔىب٘یؿٓ

)Formal Top-Level Specification (FTLS
Abstract

1
2
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بنطٙ زض آٖ ػٝس؛ وٙیشی ضا ثیبٖ وٙٔضز٘یبظ ثطای سأٔیٗ ؾیبؾز اٛٔ ٝحفبظشی یىذبضچ

. ثبقسٜ ٍ٘بقز قسTCB بنطٙ ػٝٔىب٘یؿٓ حفبظشی ث

بی ٔرفیَٞسحّیُ وب٘بٚٝ سؼعیٚ بؾبییٙبی سحّیُ ضؾٕی ثبیس ثطای قٞـٚ* ض

بی ظٔب٘یَٞبؾبیی وب٘بٙبی غیطضؾٕی ثبیس ثطای قٞـٚ ض. لطاض ٌیط٘سٜضزاؾشفبزٛٔ
 ثبیس،ٓبٖ زض ؾیؿشٟٙبی دَٞبؾبیی وب٘بٙ٘س قٚ ضٝٔ ازا. لطاض ٌیط٘سٜضزاؾشفبزٛٔ ،ٖبٟٙد
1

.دصیط ثبقسٝػیٛس

: یه ؾیؿشٓ اؾزٝ ثA1 ٝ حسالُ اِعأبر ثطای اذشهبل ضسج،اضز ظیطٛٔ
(Security Policy) سیاست اهٌیتی

Discretionary Access Control
.i
Object Reuse
.ii
Labels
.iii
Label Integrity .a
Exportation of Labeled Information .b
Subject Sensitivity Labels .c
Device Labels .d
Mandatory Access Control (MAC)
.iv
(Accountability) پاسخگَیی
Identification and Authentication
.i
Trusted Path .a
Audit
.ii
(Assurance) تضویي

،ضز اػشٕبزٛٔ ظیغٛس

Operational Assurance
System Architecture .a
System Integrity .b
Covert Channel Analysis .c
Trusted Facility Management .d
Trusted Recovery .e
Life-Cycle Assurance
Security Testing .a
Design Specification and Verification .b
Configuration Management .c
Trusted Distribution .d
 أىب٘برٚ ADP َشطٙثبیس یه ؾیؿشٓ و

.i

.1

.2

.3

.ii

 انّیٜنیف زازٛبی ثیٗ سٞثطای حفظ یىذبضچٍی ٍ٘بقز

، ػبضیٝبی ٘ؿرٞ ثب وذی انّی اظ وس،TCB  ػبضی اظٝ٘ؿر
. اؾزٜ نطف٘ظط قس،بی لجّیٞ ثب والؼٝاضز ٔكبثٛٔ اظ سكطیح
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امنیت اطالعات
فطا ٓٞآٚضز ٜقٛز .ثبیس ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝسٛظیغ

ثٝضٚظضؾب٘ی ٘طْافعاض ٚ Firmware ،ؾرزافعاض  ،TCBثٝ

ٔكشطی،

زلیمبً

ُٔٙجك

ثب

وذی

انّی

ثٛزٜ

اؾز،

زؾشٛضاِؼُٕٞبیی (ثٝػٛٙأٖظبَ آظٔ ٖٛدصیطـ أٙیز ؾبیز)،
ٚػٛز زاقش ٝثبقس.

.4

هستٌذساسی )(Documentation

.i
.ii
.iii
.iv

Security Features User's Guide
Trusted Facility Manual
Test Documentation
Design Documentation

اًَاع کٌتزل دستزسی

اؾشب٘ساضز  TCSECو ٝزض ایٗ ٔجحض ٔٛضزثطضؾی لطاض ٌطفز َی ٔؿشٙسار

Orange Book

ٚظاضر زفبع 1ایبالرٔشحس ٜزض ؾبَ ٙٔ 1985شكط ٌطزیس ٜاؾز .اؾشب٘ساضزٞبیی و ٝثب٘بْ

Orange

ٙٔ Bookشكط ٔیقس ،اظ ؾبَ  2005سغییط ٘بْ یبفش ٚ ٝسحز ٘بْ  Common Criteriaاضائٌ ٝطزیس.

ٞطچٙس  Orange Bookزض ؾبَٞبی ثؼسی ثٝضٚظضؾب٘ی ٌطزیس  ٚثطذی اظ اؾشب٘ساضزٞبی لجّی ذٛز

ضا ٔٙؿٛخ وطز؛ أب ث٘ ٝظط ٔٗ ؾُٛح زؾشطؾی ٌفشٝقس ٜزض  TCSECثطای ف٘ ٟٓح ٜٛزؾشطؾی

زض ؾیؿشٓػبُٔٞب ٔفیس ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙبٖ ٘یع ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٔیٌیطز.

سؼطیف ؾُٛح زؾشطؾی زض ؾبَٞبی ثؼس ػال ٜٚثط ٔٛاضز ٌفشٝقس ٜزض  ،TCSECقبُٔ ٔٛاضز

زیٍطی ٘یع قس ،ٜو ٝزض ازأ ٝایٗ ٔجحض ث ٝسكطیح ٔرشهطی اظ آٖٞب ٔیدطزاظیٓ.

سٛػ ٝزاقش ٝثبقیس و٘ ٝح ٜٛسؼطیف وٙشطَ زؾشطؾی ٕٔىٗ اؾز زض ٔحهٛالر ٔ ٚؿشٙسار

قطوزٞبی سِٛیسوٙٙسٔ ٜرشّفٔ ،شفبٚر ثبقس؛ أب ٔؼٕٛالً قبُٔ  ٕٝٞیب چٙس ٔٛضز اظ ٔٛاضز ظیط
ذٛاٞس ثٛز.


کٌتزل دستزسی اختیاری )(DAC

اظ وٙشطَ زؾشطؾی اذشیبضی ثب٘بْ وٙشطَ زؾشطؾی احشیبَی ٘یع ٘بْ ثطزٔ ٜیقٛز .زض

ٔ DACبِه اقیبء سؼطیفوٙٙس٘ ٜح ٜٛزؾشطؾی ث ٝآٖٞب ٞؿشٙس.

زض ایٗ حبِز ٔبِه ٞط قیء ٔكرم ٔیوٙس و ٝچSubject ٝای  ٚزض چ ٝؾُحی ٔیسٛا٘س

ثٛٔ Object ٝضز٘ظط زؾشطؾی زاقش ٝثبقس.

وٙشطَ زؾشطؾی اذشیبضی ثٝنٛضر ٔجؿ ٌٛزض  TCSECسكطیح قس ٜاؾز.

)Department of Defense (DoD

1

411

412

فصل دوازدهم

امنیت سیستمعامل



کٌتزل دستزسی اجباری )(MAC

زض وٙشطَ زؾشطؾی اػجبضی ،ؾیؿشٓ ٔكرموٙٙس٘ ٜح ٜٛزؾشطؾی ٞSubjectب ثٝ

ٞObjectب اؾز .زض ایٗ ٘ٛع ؾیؿشٓ قبیس ا٘ؼُبفدصیطی وٕشط ثبقس ِٚی زض ٔمبثُ أٙیز

ثبالسط ذٛاٞس ثٛز .ا٘ؼبْ وٙشطَ زؾشطؾی زض  MACثط اؾبؼ ثطچؿتٞبی أٙیشی
) (Security Labelیب ٕٞبٖ ثطچؿتٞبی حؿبؾیز ) (Sensitivity Labelا٘ؼبْ ٔیٌیطز.

وٙشطَ زؾشطؾی اػجبضی ثٝنٛضر ٔجؿ ٌٛزض  TCSECسكطیح قس ٜاؾز.


کٌتزل دستزسی بز هبٌای ًقص )(Role-Based Access Control

وٙشطَ زؾشطؾی ثط ٔجٙبی ٘مف و ٝثٝاذشهبض ٘ RBACیع ٘بٔیسٔ ٜیقٛز؛ اػُبی

زؾشطؾی ضا ثط اؾبؼ ٘مف سؼّكٌطفش ٝث Subject ٝا٘ؼبْ ٔیزٞس .زض ایٗ حبِز ٘مفٞبی

ٔٛضز٘یبظ زض ؾیؿشٓ سؼطیفقس ٚ ٜثط اؾبؼ ٘یبظ آٖٞب زض ا٘ؼبْ ٚظبیف ؾبظٔب٘ی،
ؾُٛح زؾشطؾی سؼّك ٔیٌیطز .دؽ اظ سؼییٗ ٘مفٞب  ٚاػُبی ٔؼٛظ ث ٝآٖٞب ،وبضثطاٖ

زض ٘مفٞبی ٔرشّف لطاضٌطفش ٚ ٝثٚٝاؾُ٘ ٝمف ٔٛضز٘ظط ،ؾُٛح زؾشطؾی ث ٝوبضثط

اذشهبل ٔییبثس.

زض ایٗ حبِز ثب سغییط وبضثطاٖ ثرفٞبی ٔرشّف ٘یبظی ث ٝسؼطیف ٔؼسز زؾشطؾیٞب

٘جٛز ٚ ٜفمٍ وبضثط ػسیس ضا ػبیٍعیٗ وبضثط لجّی ٔیٕ٘بیٙس .ثٝػجبضرزیٍط ظٔب٘ی و ٝیه

٘مف اظ وبضثط ٌطفشٔ ٝیقٛز ،ثبُِجغ سٕبْ زؾشطؾیٞبی ٔطث ٌٛث ٝآٖ ٘مف ٘یع اظ

وبضثط ٌطفشٔ ٝیقٛز؛  ٚظٔب٘ی و ٝیه ٘مف ث ٝیه وبضثط سؼّك ٔیٌیطز ،سٕبْ

زؾشطؾیٞبی ٔطث٘ َٝٛیع ث ٝآٖ وبضثط اػُب ٔیٌطزز.

اؾشفبز ٜاظ ٔ RBACرهٛنبً زض ؾبظٔبٖٞبی ثعضٌی و ٝزاضای سؼساز وبضثطاٖ ظیبز
اؾز ،ثبػض ٔیٌطزز اقشجبٞبر ٔسیط ؾیؿشٓ زض اػُبی ٔؼٛظٞب ث ٝحسالُ وبٞف یبثس.

ٕٞچٙیٗ ثبظضؾیٞبی ثؼسی ٔسیط ؾیؿشٓ ثطای ثطضؾی ؾُٛح سؼّكٌطفش ٝث ٝوبضثطاٖ

٘یع آؾبٖسط ذٛاٞس ثٛز.

ضٚـ ٔ RBACیسٛا٘س ثٝنٛضر اذشیبضی ) (DACیب اػجبضی ) (MACا٘ؼبْ دصیطز.



کٌتزل دستزسی بز هبٌای ضبکِ )(Lattice-Based Access Control

وٙشطَ زؾشطؾی ثط ٔجٙبی قجى ٝو ٝثٝاذشهبض ٘ LBACبٔیسٔ ٜیقٛز ،اػُبی زؾشطؾی

ضا ثٝنٛضر ؾّؿّٔ ٝطاسجی ا٘ؼبْ ٔیزٞس.

زض ثطذی اظ ٔؿشٙسار فٙی  LBACضا زض ٕٞبٖ ٔسَ  MACسٛنیف ٔیوٙٙس؛ چطاو ٝاظ٘ظط

ػّٕىطز ثؿیبض قجی MAC ٝاؾز.

زض  LBACزاضای یه ؾّؿّٔٝطاست ثٝنٛضر ظیط ٞؿشیٓ:

امنیت اطالعات
Top Secret
Secret
Confidential
Unclassified

زض ایٗ حبِز وٙشطَ زؾشطؾی ثط اؾبؼ ؾُحی اظ ؾّؿّٔٝطاست فٛق ،و ٝوبضثط زض آٖ

لطاض ٔیٌیطز ،ا٘ؼبْ ٔیقٛز .اثشسا سٕبْ ٞObjectب ثط اؾبؼ َجمٝثٙسی فٛق ،ؾبظٔبٖزٞی

ٔیق٘ٛس ،ؾذؽ وبضثط زضیىی اظ ؾُٛح ؾّؿّٔٝطاست لطاض ٔیٌیطز .وبضثطی و ٝزض

ؾُح ثبالسط لطاض ٌیطز ٔیسٛا٘س ث ٝسٕبْ اقیبئی و ٝزض ؾُٛح دبییٗسط ٞؿشٙس ٘یع

زؾشطؾی زاقش ٝثبقس .أب وبضثطی و ٝزض ؾُٛح دبییٗسط لطاض ٔیٌیطز ،ثبُِجغ ٕ٘یسٛا٘س

ث ٝاقیبء ؾُٛح ثبالسط زؾشطؾی زاقش ٝثبقس.


کٌتزل دستزسی بز هبٌای خصَصیت )(Attribute-Based Access Control

وٙشطَ زؾشطؾی ثط ٔجٙبی ذهٛنیز و ٝثٝاذشهبض ٘ ABACیع ٘بٔیسٔ ٜیقٛز ،یه

ضٚـ ا٘ؼُبفدصیط ثطای اضائ ٝزؾشطؾی ثط اؾبؼ اضظیبثی ٚیػٌیٞب اؾز .اِجشٝ

ABAC

ضا ٔیسٛاٖ یه ٔسَ زؾشطؾی وٙشطَ زا٘ؿز سب یه ضٚـ وٙشطَ زؾشطؾی ٔظُ .MAC

 ABACیه ٔسَ وٙشطَ زؾشطؾی ُٔٙمی اؾز و ٝسكریم زؾشطؾی ث ٝاقیبء ضا ثب

اضظیبثی ٚیػٌی ٟ٘بز ( Subjectیب  ،)Objectالسأبر ٔ ٚحیٍ ٔطث ٌٛث ٝزضذٛاؾز ا٘ؼبْ

ٔیزٞس .زض ؾبزٜسطیٗ قىُٔ ABAC ،جشٙی ثط ثطضؾی ذهٛنیبر ،Subject

ذهٛنیبر  ،Objectقطایٍ ٔحیٍ ٚ ،یه اضسجبٌ ضؾٕی یب لٛا٘یٗ وٙشطَ زؾشطؾی

ٔكرمقس ٜثط اؾبؼ ػّٕیبر ٔؼبظ  ٚ Subject-Objectسطویت قطایٍ ٔحیُی اؾز.

ؾیؿشٓ  ABACلبزض ث ٝاػطای وٙشطَ زؾشطؾی اذشیبضی )ٕٞ ٚ (DACچٙیٗ وٙشطَ
زؾشطؾی اػجبضی ) (MACاؾز.

ٔسَ َ ABACی ٔؿشٙسار  NIST SP 800-162اضائٝقس ٜاؾز.

1

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-162/sp800_162_pre-publication.pdf
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مبحث سوم

بهترین شیوههای امنیت سیستمعامل

غبِجبً ؾطٚضٞب اظ ؾیؿشٓػبُٔٞبی ٕٙٔٝٞظٛض ٜاؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس و ٝزاضای ؾطٚیؽٞبی

ٔرشّفی ٞؿشٙس .ثٝزِیُ ایٙى ٝسِٛیسوٙٙسٌبٖ ؾیؿشٓػبُٔ اظ ٘یبظٞب  ٚؾیبؾزٞبی أٙیشی ؾبظٔبٖٞب

ُّٔغ ٘یؿشٙسِ ،صا سٟٙب ٔیسٛا٘ٙس یه أٙیز حسالّی ضا زض ٘ظط ٌطفش ٚ ٝؾیؿشٓػبُٔ ضا ثٕٞ ٝطا ٜیه

ؾطی سٙظیٕبر دیففطو اضائٕ٘ ٝبیٙس .ثٕٞٝیٗ زِیُ ٔسیطاٖ ؾیؿشٓ ثبیس ثط اؾبؼ َطاحیٞبی

ا٘ؼبْقس٘ ،ٜیبظٞب ،ؾیبؾزٞب  ٚسٟسیسار ثبِمٜٛای ؤٕ ٝىٗ اؾز زض وٕیٗ ؾبظٔبٖ آٖٞب ثبقس،
الساْ ث ٝدیىطثٙسی  ٚأٗ ؾبظی ؾیؿشٓػبُٔ  ٚؾطٚض ٕ٘بیٙس.

ضٚـٞبی سٛنیٝقس ٜزض ایٗ ثرف ثٔ ٝسیطاٖ ؾیؿشٓ وٕه ٔیوٙس سب ثطای سٙظیٕبر أٙیشی

ؾطٚض ،یه چهِیؿز فطا ٓٞآٔس ٜاظ ثٟشطیٗ ضٚـٞب ضا زض اذشیبض زاقش ٝثبقٙسٕٞ .بَٖٛض و ٝلجالً

٘یع ٌفش ٝقس ،ضٚـٞب  ٚزؾشٛضاِؼُٕٞبی ثیبٖقس ٜزض ایٗ ٔجحض ،ثٝنٛضر ػٕٔٛی ثٛز ٚ ٜلبثُ
دیبزٜؾبظی زض اوظط ؾیؿشٓػبُٔٞب اؾز .ثبظ ٓٞسٛنیٔ ٝیو ٓٙػال ٜٚثط ٔٛاضز ٌفشٝقس ٜزض ایٗ

ٔجحضٔ ،مبْٚؾبظی ؾیؿشٓػبُٔٞبی ذٛز ضا ثب سٛػ ٝث ٝثط٘س ٘ ٚؿر ٝآٖ ،ثط اؾبؼ ؾبیط

ٔؿشٙساسی و ٝسٛؾٍ سِٛیسوٙٙس ٜؾیؿشٓػبُٔ اضائٌ ٝطزیس٘ ٜیع ،ا٘ؼبْ زٞیس.

زضٛٔ 1NIST SP800-123اضز ػٕٔٛی و ٝالظْ اؾز ثطای أٗ ؾبظی ؾیؿشٓػبُٔ زض ٘ظط ٌطفشٝ

قٛز ،زض چٟبض ٌبْ انّی ٚ ،ثٝنٛضر ظیط سمؿیٓثٙسی قس ٜاؾز:
٘ .1هت ٚنّٞٝب ٚ 2ثٝضٚظضؾب٘ی ؾیؿشٓػبُٔ.

ٔ .2مبْٚؾبظی ٚ 3دیىطثٙسی ؾیؿشٓػبُٔ ،ثطای حُ ٔؿبئُ أٙیشی.

٘ .3هت  ٚدیىطثٙسی وٙشطَٞبی أٙیشی ايبفی؛ اِجش ٝزض نٛضر ٘یبظ.

 .4آظٔ ٖٛأٙیز ؾیؿشٓػبُٔ؛ ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝوبضٞبی ا٘ؼبْقس ٜزض ٔطاحُ
لجّی ،سٛا٘ؿشٔ ٝؿبئُ أٙیشی ضا دٛقف زاز ٚ ٜأٙیز ضا ثٝا٘ساظ ٜوبفی فطا ٓٞآٚضزٜ

ثبقس.

زض٘شیؼ ٝسطویت ٔطاحُ فٛق ،ثبیس یه ؾُح ٔؼم َٛثطای حفبظز اظ ؾیؿشٓػبُٔ ،فطا ٓٞآیس.
1

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-123/SP800-123.pdf
Patch
3
Hardening
2

امنیت اطالعات
ً .1صب ٍصلِّا ٍ بِرٍسرساًی سیستنػاهل

ثطای ؾیؿشٓػبُٔٞبیی و ٝلجالً ٘هتقسٜا٘سٟٓٔ ،سطیٗ وبض ٘هت ٚنّٞٝب  ٚزض نٛضر

ٚػٛز ،اضسمبء ٘ؿر ٝؾیؿشٓػبُٔ اؾز٘ .هت ٚنّٞٝب  ٚثٝضٚظضؾب٘ی ؾیؿشٓػبُٔ یىی اظ

يطٚضیسطیٗ وبضٞب ثطای انالح آؾیتدصیطیٞبی قٙبذشٝقس ٜاؾز .لجُ اظ ایٙى ٝیه زؾشٍب ٜضا

ثٝػٛٙاٖ ؾطٚیؽزٙٞس ٜزض زؾشطؼ افطاز غیطلبثُاػشٕبز لطاض زٞیٓ ،ثبیس سٕبْ آؾیتدصیطیٞبی

قٙبذشٝقس ٜؾیؿشٓػبُٔ ،ضفغ  ٚانالحقس ٜثبقٙس.

ٔسیطاٖ ؾیؿشٓ ثطای قٙبؾبیی  ٚانالح آؾیتدصیطیٞب ،ثبیس وبضٞبی ظیط ضا ا٘ؼبْ زٙٞس:



ایؼبزٔ ،ؿشٙسؾبظی  ٚثطدبیی یه فطآیٙس ػٟز ٘هت ٚنّٞٝب.

1

قٙبؾبیی آؾیتدصیطیٞب ٚ ٚنّٞٝبی ٔٙبؾت.



وبٞف ٔٛلشی آؾیتدصیطی ،زض نٛضر ٘یبظ  ٚزض نٛضر أىبٖ؛ سب ظٔب٘ی وٚ ٝنّٞٝبی



ا٘ؼبْ زائٕی سؼٕیطار؛ ٔظُ ٘هت ٚنّٞٝب یب اضسمبء ٔحه.َٛ

ٔٛػٛز ٔٛضز آظٔبیف لطاضٌطفش٘ ٚ ٝهت ق٘ٛس.

ٔسیطاٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیٙس و ٝؾطٚیؽزٙٞسٌبٖٔ ،رهٛنبً آٖٞبیی و ٝػسیس ٞؿشٙس،

ثٝا٘ساظ ٜوبفی زض َ َٛفطآیٙس ٘هت ٚنّٞٝبٔ ،حبفظز ٔیق٘ٛسٔ .سیطاٖ ثبیس ثطای آٔبزٜؾبظی
یه ؾطٚض ػسیسٛٔ ،اضز ظیط ضا ا٘ؼبْ زٙٞس:


سب ظٔب٘ی وٚ ٝنّٞٝب ثط ضٚی ؾطٚض ٘هت ٘كسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ زیٍط ٔٛاضز ٌفشٝقس ٜػٟز

دیىطثٙسی ،ثط ضٚی ؾیؿشٓػبُٔ اػٕبَ ٍ٘طزیس ٜاؾز ،ثبیس ؾطٚض ضا اظ قجى ٝلُغ

ٍ٘ٝزاقش ٚ ٝیب ث ٝیه قجى ٝایعٛٔ ِٝٚضز اػشٕبز ٔشهُ ٕ٘ٛز.


زضنٛضسیو ٝثطای ٘هت ٚنّٞٝب یب ثٝضٚظضؾب٘ی  ٚاضسمبءٔ ،ؼجٛض ث ٝاسهبَ ؾطٚض ثٝ
قجىٞ ٝؿشیس ،ؾطٚض ضا زض یه  VLANیب ثركی اظ قجى ٝو ٝوبٔالً حفبظز ٔیقٛز ،لطاض

زٞیس .سٟٙب ظٔب٘ی ٔؼبظ ث ٝاسهبَ ؾطٚض ث ٝقجى ٝػٕٔٛی ٞؿشیس و ٝسٕبْ ٚنّٞٝب ٚ
ثٝضٚظضؾب٘یٞب ثط ضٚی ؾیؿشٓػبُٔ آٖ اػٕبَقس ٜثبقس.

ثب سٛػ ٝث ٝایٙى٘ ٝهت ٚنّٞٝب  ٚثٝضٚظضؾب٘یٞب ٕٔىٗ اؾز ثط ضٚی ؾطٚض سأطیطار

غیطٔٙشظط ٜزاقش ٝثبقس؛ ِصا ٔسیطاٖ لجُ اظ ٘هت ٚنّٞٝب  ٚثٝضٚظضؾب٘ی ؾطٚضٞبی ػّٕیبسی وٝ
زض حبَ زازٖ ؾطٚیؽ ٞؿشٙس ،ثبیس آٖٞب ضا ثط ضٚی یه ؾطٚض ٔكبث ٝثب ٕٞبٖ ؾطٚیؽٞب ٚ

ٔكرهبر٘ ،هت  ٚآظٔبیف ٕ٘بیٙسٕٞ .چٙیٗ ٔسیطاٖ ٔیسٛا٘ٙس ؾطٚضٞب ضا ثطای زضیبفز ذٛزوبض
ٚنّٞٝب دیىطثٙسی ٕ٘بیٙس؛ أب ٘جبیس اػبظ٘ ٜهت ذٛزوبض ٚنّٞٝبی زاّ٘ٛز قس ٜضا ث ٝآٖٞب ثسٙٞس.
1

ثطای وؿت اَالػبر ثیكشط زض ایٗ ٔٛضز ٔیسٛا٘یس ثٔ NIST SP800-40 ٝطاػؼٕ٘ ٝبییس.
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فصل دوازدهم

امنیت سیستمعامل

 .2هقاٍمساسی ٍ ایويساسی پیکزبٌذی سیستنػاهل

ٔسیطاٖ ثبیس ٔطاحُ ظیط ضا ثطای ٔمبْٚؾبظی  ٚایٕٗؾبظی دیىطثٙسی ؾیؿشٓػبُٔ ا٘ؼبْ زٙٞس:




حصف ؾطٚیؽٞب ،ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی  ٚدطٚسىُٞبی قجى ،ٝو ٝغیطيطٚضی ٞؿشٙس.

دیىطثٙسی احطاظ ٛٞیز وبضثط زض ؾیؿشٓػبُٔ.
دیىطثٙسی وٙشطَٞبی ٔٙبثغ.

*
*

ٔٛاضز فٛق ٘یبظ ث ٝقطح ثیكشطی زاض٘س ،و ٝزض ازأ ٝث ٝآٖٞب ٔیدطزاظیٓ.

حذف یا غیزفؼال کزدى سزٍیسّا ،بزًاهِّا ٍ پزٍتکلّای ضبکِ غیزضزٍری

ثٝنٛضر ایسٜآَ ،ؾطٚض ثبیس اذشهبنبً ثطای یه ٔٙظٛض ذبل ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌیطز .زض

نٛضر أىبٖ ثبیس ؾیؿشٓػبُٔ ضا ثب حسالُ دیىطثٙسی ٘هت وطز ٚ ،ٜزض نٛضر ٘یبظ ثؼساً الساْ ثٝ
حصف  ٚايبف ٝؾطٚیؽٞب  ٚاػعای ٔٛضز٘ظط ٕ٘ٛز .زض ظٔبٖ دیىطثٙسی ؾیؿشٓػبُٔ ،سٕبْ

ؾطٚیؽٞب ،ثط٘بٔٞٝب  ٚدطٚسىُٞبی قجى ٝوٛٔ ٝضز٘یبظ ٘یؿز ثبیس حصف ق٘ٛس؛  ٚزضنٛضسیوٝ

لبثُحصف ٘جبقس ،ثبیس آٖٞب ضا غیطفؼبَ ٕ٘ٛز .ثب سٛػ ٝث ٝایٙىٔ ٝؼٕٛالً اؾىطیذزٞب  ٚفطآیٙسٞبی

حصف ،ثَٛٝض وبُٔ  ٕٝٞاػعای یه ؾطٚیؽ ضا اظ ضٚی ؾیؿشٓ حصف ٕ٘یوٙسِ ،صا ثٟشط اؾز وٝ

ؾطٚیؽٞبی غیطيطٚضی انالً ٘هت ٘ك٘ٛسٕٞ .چٙیٗ حصف ؾطٚیؽٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی
غیطيطٚضی ثٟشط اظ غیطفؼبَ وطزٖ آٖٞب اؾز؛ چطاو ٝزض نٛضر غیطفؼبَ ثٛزٖ ،أىبٖ

فؼبَؾبظی آٖٞب سٛؾٍ فطز ٘فٛشوٙٙس ٚ ٜیب حشی ذُبی ا٘ؿب٘یٚ ،ػٛز زاضزٛٔ .اضز ظیط ،ا٘ٛاع

ٔشسا َٚؾطٚیؽٞب  ٚثط٘بٔٞٝبیی اؾز و ٝزض نٛضر ػسْ ٘یبظ ،ثبیس حصف یب غیطفؼبَ ق٘ٛس:





ؾطٚیؽٞبی اقشطانٌصاضی فبیُ  ٚچبدٍط (ٔب٘ٙس .)2FTP ٚ 1NFS ،NetBIOS
ؾطٚیؽٞبی قجىٞٝبی ثیؾیٓ (ٔظُ .)Bluetooth ٚ Wi-Fi
ؾطٚضٞب  ٚؾطٚیؽٞبی ٚة.

ؾطٚیؽٞبی دؿز اِىشط٘ٚیه (ٔظُ .)SMTP
)Network File System(NFS
)File Transfer Protocol(FTP

1
2

امنیت اطالعات


زؾشطؾی ضاٜزٚض  ٚثط٘بٔٞٝبی زؾشطؾی و ٝاظ وب٘بَٞبی اضسجبَی أٗ  ٚضٔعٌصاضی



1

قس ،ٜاؾشفبزٕ٘ ٜیوٙٙس(ٔظُ .)Telnet




ؾطٚیؽٞبی زایطوشٛضی (ٔظُ .) NIS ٚ LDAP
وبٔذبیّط ظثبٖ  ٚوشبثرب٘.ٝ

اثعاض سٛؾؼ ٝؾیؿشٓ.

اثعاضٞبی ٔسیطیز ؾیؿشٓ  ٚقجى ،ٝو ٝقبُٔ دطٚسىُ ٞ SNMPؿشٙس.

حصف یب غیطفؼبَ وطزٖ ؾطٚیؽٞبی غیطيطٚضی ،اظ ضاٜٞبی ظیط ثبػض افعایف أٙیز ؾیؿشٓ

ٔیٌطزز:


ٟٔبػٓ ٕ٘یسٛا٘س ؾبیط ؾطٚیؽٞب ضا زض اذشیبض ٌطفش ٚ ٝاظ آٖٞب ثطای حّٕ ٝث ٝؾطٚض یب
ایؼبز اذشالَ اؾشفبزٕ٘ ٜبیس .ايبف ٝقسٖ ٞط ؾطٚیؽ ،ؾطٚض ضا ثیكشط زض ٔؼطو ذُط

لطاض ٔیزٞس؛ چطاوٞ ٝط ؾطٚیؽ یهضإٔ ٜىٗ ثطای ٞىط ٔحؿٛة ٔیقٛز.



ؾطٚیؽٞبی زیٍط ٕٔىٗ اؾز زاضای ٘مم ثٛز ٚ ٜیب ثب ؾطٚض ٘بؾبظٌبض ثبقٙس؛ و ٝثب



ثطای یه ؾطٚیؽ ذبلٔ ،یسٛاٖ ٔیعثبٖ ) (Hostضا ثب سٛػ ٝثٛٔ ٝاضز ٔٛضز٘یبظ ثٟشط

حصف  ٚغیطفؼبَ ؾبظی ٔیسٛا٘یس اظ سأطیطٌصاضی آٖٞب ثط ضٚی ؾطٚض ػٌّٛیطی ٕ٘بییس.

دیىطثٙسی ٕ٘ٛز .ؾطٚیؽٞبی ٔرشّف ٕٔىٗ اؾز ث ٝدیىطثٙسی ؾرزافعاضی ٚ

٘طْافعاضی ٔرشّفی ٘یبظ زاقش ٝثبقٙس؛ و ٝایٗ أط ٔیسٛا٘س ٔٙؼط ث ٝآؾیتدصیطی یب
وبٞف وبضایی زض ؾیؿشٓ قٛز.



ثب وبٞف ؾطٚیؽٞب ،ثبُِجغ ٞLogب ٚ ٚلبیغ طجزقس٘ ٜیع وبٞف ٔییبثٙس .زض ایٗ نٛضر

٘یبظ ث ٝثطضؾی حؼٓ وٕشطی اظ ٚلبیغ طجزقس ٜاؾز  ٚسكریم ضفشبض غیطٔٙشظط ٜضا

سؿٟیُ ٔیٕ٘بیس.

پیکزبٌذی احزاسَّیت کاربز در سیستنػاهل

ثطای ؾطٚضٞب ،وبضثطا٘ی ؤ ٝؼبظ ث ٝدیىطثٙسی ؾیؿشٓػبُٔ ٞؿشٙس ثٌ ٝط ٜٚوٛچىی اظ

ٔسیطاٖ ؾطٚض ٔحسٚز ٔیق٘ٛس .أب ثطای اػطای ٔحسٚزیزٞبٔ ،سیط ؾطٚض ثبیس ؾیؿشٓػبُٔ ضا
ػٟز سأییس ٛٞیز وبضثطاٖ دیىطثٙسی ٕ٘بیس .حشی اٌط یه ؾطٚض ثط ضٚی ثطذی اظ ؾطٚیؽٞبی

ذٛز ث ٝوبضثطاٖ احطاظٛٞیز ٘كس ،ٜاػبظ ٜزؾشطؾی ٔیزٞس ،ثبظ ٓٞثبیس زؾشطؾیٞبی ٔسیطیشی ٚ

ذبل ؾیؿشٓ ضا ث ٝافطاز یب ٌطٜٞٚبی ذبل ٔحسٚز ٕ٘بیس .فؼبَ وطزٖ احطاظٛٞیز سٛؾٍ لؿٕشی

اظ ؾیؿشٓػبُٔ ٚ Firmware ،ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ضٚی ؾطٚض ٔظُ ٘طْافعاضٞبیی و ٝؾطٚیؽٞبی

)Network Information System(NIS

1
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فصل دوازدهم

امنیت سیستمعامل

قجى ٝضا دیبزٜؾبظی ٔیٕ٘بیٙس ،نٛضر ٔیٌیطز .أب زض قطایٍ ذبلٔ ،ظُ ؾطٚضٞبیی و ٝزاضای

اضظـ ثبال ثٛز ٚ ٜیب ثٝقسر زض ٔؼطو ذُط ٞؿشٙس ،ؾبظٔبٖ ٕٔىٗ اؾز اظ احطاظٛٞیز

ؾرزافعاضی ٔظُ  Tokenیب سؼٟیعار ٘ OTPیع اؾشفبزٕ٘ ٜبیس.

اؾشفبز ٜاظ ٔىب٘یؿٓٞبیی وٕٛٞ ٝاض ٜاظ یه ضٔعػجٛض اؾشفبز ٜوطز ٚ ٜآٖ ضا ثٝنٛضر ٔشٗ

ؾبز ٜآٖ ٓٞاظ َطیك وب٘بَٞبی ٘بأٗ ا٘شمبَ ٔیزٙٞس ،ثٝقسر ؾیؿشٓ ضا زض ٔؼطو ذُط لطاض

ٔیزٙٞس؛ چطاوٞ ٝىط ٔیسٛا٘س ثب ث ٝزؾز آٚضزٖ ضٔعػجٛض الساْ ث ٝحٕالر ٕ٘ Masqueradeبیس.
ثطای إَیٙبٖ اظ احطاظٛٞیز نحیح وبضثطٛٔ ،اضز ظیط ضا ا٘ؼبْ زٞیس:


حذف یا غیزفؼال کزدى اکاًتّای پیصفزض غیزضزٍری

ؾیؿشٓػبُٔٞب ثٝنٛضر دیففطو زاضای اوب٘زٞبیی ٔظُ ٚ root ،Administrator ،Guest

اوب٘زٞبیی اظ ایٗ لجیُ ٞؿشٙس .ثؼًی اظ ایٗ اوب٘زٞب زاضای ضٔعػجٛض دیففطو ٘یع

ٞؿشٙس؛ ِصا ٘بْ وبضثطی  ٚضٔعػجٛض دیف فطيی و ٝزض ؾیؿشٓػبُٔٞب ٚػٛز زاضز ،ثطای
 ٕٝٞثٝذٛثی قٙبذشٝقس ٜاؾز .ثطای ػٌّٛیطی اظ ؾٛءاؾشفبزٞ ٜىطٞب اظ اوب٘زٞبی
دیففطو ،ثبیس اوب٘زٞبی غیطيطٚضی ضا حصف یب غیطفؼبَ ٕ٘بییس .ثطای اوب٘زٞبیی وٝ

ٔؼجٛض ثٍٝ٘ ٝزاقشٗ آٖٞب ٞؿشیس ٔحسٚزیز سؼطیف وطز ٚ ٜزض نٛضر أىبٖ ٘بْ
وبضثطی آٖ ضا ٘یع سغییط زٞیس.



غیزفؼال کزدى اکاًتّای غیزتؼاهلی

اوب٘زٞبیی و ٝثبیس ٚػٛز زاقش ٝثبقٙس ِٚی ثطای  Loginسؼبّٔی ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض

ٕ٘یٌیط٘س ،ثبیس غیطفؼبَ ق٘ٛس .ثطای ؾیؿشٓٞبی ی٘ٛیىؽ Login Shell ،ثبلبثّیز ،Null
ثبیس غیطفؼبَ ٌطزز.



ایجاد گزٍُّای کاربزی

وبضثطاٖ ضا ثٌ ٝطٜٞٚبی ٔٙبؾت اذشهبل زاز ٚ ،ٜؾذؽ َجك ٔؿشٙسار َطاحی ،حمٛق

زؾشطؾی ضا ثٌ ٝطٜٞٚب اذشهبل زٞیس .ایٗ ضٚـ ٔرهٛنبً ظٔب٘ی ٔفیس ٚالغ ٔیقٛز
و ٝیه ؾبظٔبٖ زاضای وبضثطاٖ ظیبزی اؾز.



ایجاد اکاًت کاربزی

زض َطح اؾشمطاض ٔكرم ٔیقٛز و ٝچ ٝوؿی ٔؼبظ ث ٝزؾشطؾی ثط ضٚی چ ٝؾیؿشٓ

 ٚچ ٝؾطٚیؽٞبیی اؾزِ .صا ثبیس فمٍ اوب٘زٞبی ٔٛضز٘یبظ ؾبذشٝقس ٚ ٜزض ٌطٜٚ

ٔٙبؾت لطاض ٌیط٘س .سٛنیٔ ٝیقٛز و ٝاظ اوب٘زٞبی اقشطاوی اؾشفبز٘ ٜىٙیس.


پیکزبٌذی ّوگامساسی خَدکار سهاى

ثطذی اظ دطٚسىُٞبی احطاظٛٞیز ٔظُ وطثطٚؼ ،ثطای ا٘ؼبْ ػّٕیبر ذٛزٚ ،اثؿشٍی
ظیبزی ثٍٕٞ ٝبْ ثٛزٖ ظٔبٖ ثیٗ ؾطٚض  ٚوالیٙز زاض٘س؛ ِصا ثبیس ثب دطٚسىّی ٔب٘ٙس ،NTP

ٍٕٞبْؾبظی ظٔبٖ ضا ثب یه ؾطٚض لبثُاػشٕبز زض قجى ٝا٘ؼبْ زٞیس.

امنیت اطالعات


بزرسی سیاستّای ساسهاى در هَرد رهشػبَر

لجالً زضثبض ٜا٘شربة یه ضٔعػجٛض لسضسٕٙس ،سٛيیحبسی اضائٝقس ٜاؾز .قٕب ثبیس ثط ضٚی
ؾیؿشٓ الساْ ث ٝاػٕبَ یه ؾیبؾز ٔٙبؾت ػٟز ا٘شربة ضٔعػجٛض ٕ٘بییس .ثطای ا٘شربة

ضٔعػجٛض ثبیس ثٛٔ ٝاضز ظیط سٛػ ٝوٙیس:
.i

َ َٛضٔعػجٛض

.iii

اؾشفبزٔ ٜؼسز

.ii

.iv

.v


َ َٛػٕط یب ؾبِرٛضزٌی

اذشیبض

چ ٝوؿی اػبظ ٜزاضز وّٕ ٝػجٛض ضا سغییط زاز ٜیب سٙظیٓ ٔؼسز )ٕ٘ (Resetبیس؟

ٕٞچٙیٗ چٛ٘ ٝع ٔساضوی لجُ اظ قطٚع ٞطٌ ٝ٘ٛسغییط ٘یبظ اؾز.

أٙیز وّٕ ٝػجٛض

چٍ ٝ٘ٛاظ وّٕبر ػجٛض شذیطٜقس ٜثط ضٚی ؾیؿشٓ ٔحبفظز ث ٝػُٕ آیس؟

پیکزبٌذی کاهپیَتزّا بزای جلَگیزی اس حذس سدى رهشػبَر

یىی اظ ضاٜٞبی ٚضٚز ث ٝؾیؿشٓ ،حسؼ ظزٖ ضٔعػجٛض اؾزٞ .ىطٞب ٔؼٕٛالً ثب اثعاضٞبیی
قطٚع ث ٝآظٔبیف ا٘ٛاع وّٕبر ٔرشّف ثطای سكریم ضٔعػجٛض ٔیٕ٘بیٙسِ .صا ثبیس

ؾیؿشٓ احطاظٛٞیز دؽ اظ چٙس ثبض ٚضٚز اقشجب ٜضٔعػجٛض ،ثطای ٔسرظٔبٖ ٔكرهی
لفُ ٌطزز .ایٗ وبض ثبػض ٔیقٛز و ٝفطآیٙس حسؼ ضٔعػجٛض٘ ،یبظ ث ٝیه ٔسرظٔبٖ ذیّی

َٛال٘ی دیسا وٙس .اِجش ٝایٗ وبض ثٝنٛضر وبُٔ ػّٛی حّٕ ٝضا ٕ٘یٌیطزِ ،صا سٛنیٝ

ٔیقٛز زضنٛضسیو٘ ٝیبظ ث ٝزؾشطؾی اظ ضا ٜزٚض ٔسیطیشی ثط ضٚی ؾطٚض ٘ساضیس،

زؾشطؾی ٔسیطیشی ث ٝؾیؿشٓ اظ َطیك قجىٞٝبی ٘بأٗ  ٚػٕٔٛی ٔظُ ایٙشط٘ز ،ضا
غیطفؼبَ ٕ٘بییس.



ًصب ٍ پیکزبٌذی هکاًیسنّای دیگز اهٌیتی بزای احزاسَّیت قَیتز

ٔیسٛا٘یس اظ ٔىب٘یؿٓٞبی زیٍطی ٔظُ ثیٔٛشطیه ،وبضر ٛٞقٕٙسٌٛ ،اٞی ؾطٚیؽ

زٙٞس/ٜؾطٚیؽٌیط٘س ٚ ،ٜیب ضٔع ػجٛض یهثبضٔهطف)٘ ،(OTPیع ثطای احطاظٛٞیز

اؾشفبزٕ٘ ٜبییسٞ .طچٙس و ٝاػطای ایٗ ٔىب٘یؿٓٞب ػٟز احطاظٛٞیز زاضای ثبض ٔبِی ٚ

دیچیسٌی اػطایی اؾز؛ ِٚی ٕٔىٗ اؾز ایٗ ؾرشیٞب ثب سٛػ ٝث ٝاَالػبسی و ٝضٚی
ؾطٚض زاضیس ،سٛػیٝدصیط ثبقٙس.

ثطای ایٙى٘ ٝیبظ ث ٝاؾشفبز ٜاظ ٔىب٘یؿٓٞبی ايبفی احطاظٛٞیز ضا وبٞف زٞیسٔ ،یسٛا٘یس زض

ٔٛاضز ػبزی اظ ٕٞبٖ ٔىب٘یؿٓٞبی ٔؼٕ َٛاحطاظٛٞیز ِٚی زض ثؿشطی أٗ اؾشفبزٕ٘ ٜبییس .ثٝ
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ػٛٙاٖ ٔظبَ اؾشفبز ٜاظ  ،SSH ٚ IPsec ،SSL/TLSو ٝا٘شمبَ اَالػبر ضا زض وب٘بِی أٗ ا٘ؼبْ

ٔیزٙٞسٔ ،یسٛا٘س زض ایٗ ٔٛضز ضاٍٞكب ثبقس.

پیکزبٌذی کٌتزلّای هٌابغ

سٕبٔی ؾیؿشٓػبُٔٞبی ٔٛضزاؾشفبز ٜزض ؾطٚضٞب ،لبثّیز سؼییٗ أشیبظار زؾشطؾی ػساٌب٘ٝ

ثطای فبیُٞب ،زایطوشٛضیٞب ،سؼٟیعار ٚ ،ؾبیط ٔٙبثغ ٔحبؾجبسی ،ضا فطأ ٓٞیآٚض٘سٔ .سیط ؾطٚض

ٔیسٛا٘س ثب سٙظیٓ زلیك وٙشطَ زؾشطؾی ٕٛٙٔ ٚع وطزٖ زؾشطؾی وبضثطاٖ غیطٔؼبظ ،أىبٖ ثطٚظ
٘مى أٙیشی ػٕسی  ٚغیطػٕسی ضا وبٞف زٞس.

یىی اظ ٔٛاضزی و٘ ٝجبیس ٔغف َٛثٕب٘س ،فؼبَ وطزٖ  Auditingیب ٕٞبٖ لبثّیز ثبظضؾی زض

ؾیؿشٓ اؾز .ایٗ لبثّیز ثٔ ٝسیط وٕه ٔیوٙس سب ثط ضٚی سالـٞبیی و ٝثطای ٚضٚز ث ٝؾیؿشٓ

نٛضر ٌطفش٘ ،ٝظبضر ٕ٘بیس.

ً .3صب ٍ پیکزبٌذی کٌتزلّای اهٌیتی اضافی

غبِجبً ؾیؿشٓػبُٔٞب قبُٔ سٕبْ وٙشطَٞبی أٙیشی الظْ ثطای حفظ أٙیز ذٛز ٘یؿشٙس؛ ِصا

ٕ٘یسٛاٖ ؾیؿشٓػبُٔٞب ضا ثی٘یبظ اظ وٙشطَٞبی أٙیشی ايبفی زا٘ؿز .سٛنیٔ ٝیقٛز ثطای حفظ

أٙیز ؾیؿشٓػبُٔ ،الساْ ث٘ ٝهت وٙشطَٞبی ظیط ٕ٘بییس:




Anti-malware

اظ ٘طْافعاضٞبی يس ثسافعاضٕٞ ،ب٘ٙس آ٘شیٚیطٚؼ ،يس ػبؾٛؼافعاض ٚ ،سكریم

زٙٞسٜٞبی  ،Rootkitثطای ٔحبفظز اظ ؾیؿشٓػبُٔ اؾشفبزٕ٘ ٜبییس.
Host-based IDPS

اظ ٘طْافعاضٞبی سكریم  ٚػٌّٛیطی اظ ٘فٛش ٔجشٙی ثط ٔیعثبٖ ،اؾشفبزٕ٘ ٜبییس .ایٗ

٘طْافعاضٞب فمٍ ٔؿئِٛیز ٔحبفظز اظ ٕٞبٖ ؾطٚضی ضا زاض٘س و ٝثط ضٚی آٖ ٘هت


قسٜا٘س؛ ِصا ثب زلز ثیكشطی الساْ ث ٝسكریم ٘فٛش  ٚػٌّٛیطی اظ آٖ ٔیدطزاظ٘س.

Host-based Firewall

ثطای ػٌّٛیطی اظ زؾشطؾی غیطٔؼبظ ث ٝؾطٚضٔ ،یسٛاٖ اظ فبیطٚاَٞبی ٔجشٙی ثط

ٔیعثبٖ اؾشفبزٕٛ٘ ٜز .ایٗ ٘ٛع فبیطٚاَٞب فمٍ ٔؿئ َٛحفبظز اظ ٕٞبٖ ؾطٚضی ٞؿشٙس
و ٝثط ضٚی آٖ ٘هتقسٜا٘س؛ ِصا ثب ا٘ؼُبف ثیكشطی ٔیسٛاٖ ٘ؿجز ث ٝسؼطیف



زؾشطؾیٞبی ٔؼبظ  ٚغیطٔؼبظ ثط ضٚی آٖ ،الساْ ٕ٘ٛز.

Patch Management and Vulnerability Management

ثب اؾشفبز ٜاظ ٘طْافعاضٞبی ٔسیطیز ٚنّٔ ٚ ٝسیطیز آؾیتدصیطیٔ ،یسٛاٖ إَیٙبٖ

زاقز و ٝآؾیتدصیطیٞب ثٝؾطػز ثطَطف قس ٜاؾز .اظ ایٗ اثعاضٞب ٔیسٛاٖ ثطای

امنیت اطالعات
اػٕبَ ٚنّٞٝب ٕٞ ٚچٙیٗ قٙبؾبیی آؾیتدصیطیٞبی ػسیس ثط ضٚی ؾیؿشٓػبُٔ،


ؾطٚیؽٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ،اؾشفبزٕٛ٘ ٜز.
Cryptography

ٔیسٛاٖ اظ سىِٛٛٙغی ضٔعٍ٘بضی زیؿه ثطای ٔحبفظز اظ زیشبی شذیطٜقس ٜزض ثطاثط

زؾشطؾیٞبی فیعیىی غیطٔؼبظ ،اؾشفبزٕٛ٘ ٜز .زض ثطذی اظ ؾیؿشٓػبُٔٞب ایٗ
سىِٛٛٙغی ثٝنٛضر  1Built-inزض اذشیبض وبضثط لطاض ٔیٌیطز؛ اِجش ٝزض ؾیؿشٓػبُٔٞبی

زیٍط ٘یع ٔیسٛاٖ اظ ٘طْافعاضٞبی ذبضػی ثطای ایٗ ٔٙظٛض ثٟط ٜثطز .زضنٛضسیوٝ

اَالػبر شذیطٜقس ٜثٝنٛضر ضٔعٌصاضی قس ٜثبقس ،حشی اٌط ٟٔبػٓ ثشٛا٘س ث ٝؾطٚض
زؾشطؾی فیعیىی دیسا وٙس ،ثبظٔ ٓٞحطٔبٍ٘ی اَالػبر حفظقس ٚ ٜاظ افكبی آٖ
ػٌّٛیطی ث ٝػُٕ ذٛاٞس آٔس.

اؾشفبز ٜاظ ٘طْافعاضٞبی  Third-Partyفٛق ،ثطای افعایف أٙیز ؾطٚض ٔ ٚ ٟٓزض ثطذی ٔٛاضز

ٚاػت  ٚيطٚضی اؾز .أب اؾشفبز ٜاظ ایٗ ٘طْافعاضٞب ٕٔىٗ اؾز ثرف لبثُسٛػٟی اظ ٔٙبثغ

ؾیؿشٓ ضا اقغبَ ٕ٘ٛز ٚ ٜثبػض وبٞف وبضایی ؾیؿشٓ زض ا٘ؼبْ ٔأٔٛضیز انّی ذٛز ٌطززِ .صا

ٔسیطاٖ ؾیؿشٓ ثبیس زض ا٘شربة ٘طْافعاضٞب  ٚؾطٚیؽٞبی أٙیشی ٔجشٙی ثط ٔیعثبٖٟ٘ ،بیز زلز ضا

زاقش ٝثبقٙس .زضنٛضسیؤ ٝحسٚزیز ٔٙبثغ ؾطٚض اػبظ ٜاؾشفبز ٜاظ سٕبْ یب ثطذی اظ

٘طْافعاضٞبی أٙیشی ٔجشٙی ثط ٔیعثبٖ ضا ٕ٘یزٞس ،ثبیس ؾؼی وٙیس و ٝایٗ وٕجٛزٞب ضا ثب ٘طْافعاضٞب

 ٚؾطٚیؽٞبی أٙیشی ٔجشٙی ثط قجى ،ٝسب حس لبثُ لجِٛی ػجطاٖ ٕ٘بییس .الظْ ث ٝشوط اؾز وٝ

اؾشفبز ٜاظ وٙشطَٞبی أٙیشی ٔجشٙی ثط قجى ٝلُؼبً ٕ٘یسٛا٘ٙس ػبی وٙشطَٞبی أٙیشی ٔجشٙی ثط

ٔیعثبٖ ضا ثٍیط٘س ،أب زض ظٔبٖ ايُطاضٔ ،یسٛاٖ اظ آٖٞب ثطای دٛقف یىسیٍط اؾشفبزٕٛ٘ ٜز؛ ثٝ

ل َٛيطةإِظُ :وبچی ث ٝاظ ٞیچی!

یه ٘ىش ٟٓٔ ٝضا ٕٛٞاض ٜث ٝیبز زاقش ٝثبقیس؛ و ٝقبیس ثشٛاٖ اظ  ٚ NIPS ،NIDSفبیطٚاَ ٔجشٙی

ثط قجى ،ٝثطای دٛقف  ٚػجطاٖ وبؾشیٞبی  ٚ HIPS ،HIDSفبیطٚاَ ٔجشٙی ثط ٔیعثبٖ اؾشفبزٜ

ٕ٘ٛز ،أب ٞطٌع آ٘شیٚیطٚؼ ٔجشٙی ثط قجىٔ( ٝظُ آ٘شیٚیطٚؼ ٔٛػٛز ثط ضٚی ٞUTMب) ٕ٘یسٛا٘س

ػبیٍعیٗ  ٚیب حشی دٛقفزٙٞس ٜآ٘شیٚیطٚؼ ٔجشٙی ثط ٔیعثبٖ ثبقس؛ چطاو ٝاؾبؾبً سكریم
ثؿیبضی اظ وسٞبی ٔرطة فمٍ ظٔب٘ی أىبٖدصیط اؾز و ٝثط ضٚی ؾیؿشٓ ٚػٛز زاقش ٚ ٝقطٚع

ث ٝفؼبِیز ٕ٘بیٙس .آ٘شیٚیطٚؼ ٔجشٙی ثط قجى ٝسٟٙب ٔیسٛا٘س ثط اؾبؼ زیشبثیؽ ذٛز و ٝحبٚی

أًبی ٚیطٚؼٞبی قٙبذشٝقس ٜاؾز ،ػُٕ ٕ٘بیس  ٚلبزض ث ٝسكریم ٚیطٚؼٞبیی و ٝثط اؾبؼ
ضفشبض ثبیس قٙبؾبیی ق٘ٛس٘ ،رٛاٞس ثٛز.

1

سٛوبض
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ثٟشطیٗ ضٚـ ،اؾشفبز ٜاظ اثعاضٞب ٘ ٚطْافعاضٞبی أٙیشی ٔجشٙی ثط قجىٔ ٚ ٝجشٙی ثط ٔیعثبٖ زض

وٙبض یىسیٍط اؾز؛ ایٗ زٔ ٚىُٕ یىسیٍط ثٛزٞ ٚ ٜیچیه ٕ٘یسٛا٘ٙس ثٝزضؾشی  ٚثٝنٛضر وبُٔ،

ػبی ٕٞشبی ذٛز ضا دط ٕ٘بیٙس.

 .4آسهَى اهٌیت سیستنػاهل

ثطای ثطضؾی ٚيؼیز ؾطٚض ،ثبیس ثط اؾبؼ یه زٚض ٜظٔب٘یٔ ،شٙبٚثبً الساْ ث ٝا٘ؼبْ

آظٖٔٞٛبی أٙیشی ثط ضٚی ؾطٚض ٕ٘ٛز .ایٗ آظٖٔٞٛب ثبػض ٔیقٛز اظ زضؾشی السأبر احشیبَی

 ٚأٙیشی ا٘ؼبْقس ،ٜإَیٙبٖ حبنُ قٛز .ضٚـٞبی ٔؼٕ َٛآظٔ ٖٛؾیؿشٓػبُٔ ،قبُٔ ثطضؾی

آؾیتدصیطیٞب  ٚآظٔ٘ ٖٛفٛش اؾز.

ػٛأّی و ٝزض ظٔبٖ آظٔ ٖٛأٙیز ؾیؿشٓػبُٔ ثبیس ٔس٘ظط زاقز ،ثٝنٛضر ظیط اؾز:


ٕٔىٗ اؾز آظٔ ٖٛأٙیز ثط ضٚی ػّٕىطز ؾیؿشٓ سأطیط ٔٙفی زاقش ٝثبقس .اٌط یه

آظٔ ٖٛذبنی ثط ضٚی ؾطٚض ا٘ؼبْ قٛزٕٔ ،ىٗ اؾز ثبػض ٔحطٔٚیز اظ ؾطٚیؽ

) (DoSقس ٚ ٜوبضثطاٖ زیٍط ٘شٛا٘ٙس اظ ذسٔبر آٖ ؾطٚیؽزٙٞس ٜثٟطٜٙٔس ق٘ٛس .یه

ضاٜحُ ،ا٘ؼبْ آظٔ ٖٛزض ظٔبٖٞبیی اؾز و ٝاحشٕبالً ؾطٚض ثب وٕشطیٗ ٔطاػؼ ٝوبضثطاٖ

زضٌیط اؾز .یه ضا ٜسٛنیٝقس ٜزیٍط ایٗ اؾز و ٝثط ضٚی ؾطٚض زیٍطی و ٝزاضای

ٔكرهبسی زلیمبً ُٔٙجك ثب ٔكرهبر ؾطٚض اؾزِٚ ،ی ثٝنٛضر ػّٕیبسی اظ آٖ

اؾشفبزٕ٘ ٜیقٛز ،آظٔ ٖٛضا ا٘ؼبْ زاز( .اِجش ٝضاٜحُ ز ْٚضا ذٛزْ ٕ٘یدؿٙسْ؛ چطاوٝ
آظٔ ٖٛأٙیز وبّٔی ٔحؿٛة ٕ٘یقٛز).



اٌط ؾطٚض زاضای اَالػبر حؿبؼ قرهی ٔظُ قٕبض ٜوبضرٞبی اػشجبضی  ٚاَالػبسی
اظ ایٗ لجیُ اؾز ،ثٟشط اؾز ثطای آظٔ ٖٛاظ یه ؾطٚض ٔكبث ٝو ٝزاضای اَالػبر

غیطٚالؼی اؾز ،اؾشفبز ٜقٛز.



اٌط اظ ٔشرههیٗ زاذّی ثطای آظٔ ٖٛأٙیز اؾشفبزٔ ٜیوٙیس ،اقربل ٔٛضز سأییس ضا
ا٘شربة ٕ٘بییس .اٌط اظ قطوزٞبی ٔشرههی ثیط ٖٚاظ ؾبظٔبٖ ثطای آظٔ ٖٛاؾشفبزٜ

ٔیٕ٘بییس ،حشٕبً لطاضزاز ٔٙغ افكبی اَالػبر ) (NDAثب آٖٞب أًب وٙیس.


ٞطلسض ؾطٞٚبی ػّٕیبسی  ٚغیطػّٕیبسی (ثطای آظٔ )ٖٛضا قجی ٝث ٓٞ ٝدیىطثٙسی ٕ٘ٛزٜ
ثبقیس ،ثبظ ٓٞآظٔ٘ٛی و ٝزض ٔحیٍ آظٔبیكی ا٘ؼبْ ٔیٌیطز ،ثب آظٔ٘ٛی و ٝزض ٔحیٍ

ٚالؼی ا٘ؼبْ ٔیقٛزٔ ،شفبٚر ذٛاٞس ثٛزِ .صا ٕٔىٗ اؾز زض ٔحیٍٞبی آظٔبیكی ثطذی

اظ آؾیتدصیطیٞب ٕٞچٙبٖ ٘بقٙبذش ٝثبلی ثٕب٘ٙس.
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زیتبثیس یىی اظ ٟٔٓتطیٗ زاضاییٞبی اؼالػبتی است و ٝؼجك ٌعاضش  1Verizon Data Breachزض

سبَ  ،2014ثیص اظ سبیط زاضاییٞبی اؼالػبتی زض ٔؼطض ذؽط لطاض زاضت ٝاست .زِیُ ایٙى ٝچطا

زیتبثیس ٞسف ٞىطٞب لطاض ٔیٌیطز ،ثسیبض ضٚضٗ است .زیتبثیس ثطای افطاز ٟٔبرٓ ٔخُ وٙسٚی

ػسُ است ؤ ٝیتٛا٘ٙس ثٝضاحتی ث ٝتٕبْ زازٜٞبی یه سبظٔبٖ زستطسی پیسا وٙٙس.

ػّیطغٓ اضظش ثبالی زیتبیی و ٝسبظٔبٖٞب زض زیتبثیسٞبی ذٛز شذیطٔ ٜیوٙٙسٔ ،ؼٕٛالً

ٔحبفظت ا٘زبْضس ٜاظ آٖٞب ٔٙبست ٘یست .ؼجك ٌفت ،2IDC ٝاظ ٔ 22یّیبضز زالضی وٞ ٝعیٝٙ
ٔحصٛالت أٙیتی ضس ،ٜوٕتط اظ  5زضصس آٖ ٔستمیٕبً ث ٝأٙیت ٔطوع زاز ٜتؼّك ٌطفت ٝاست.

ٍٙٞبٔیوٞ ٝىط یب وبضٔٙس زاذّی ذطاثىبض ،ث ٝاؼالػبت حسبس زستطسی پیسا وٙسٔ ،یتٛا٘س

ثٝسطػت زازٜٞب ضا استرطاد وطز ٚ ٜثبػج ذسبضت ث ٝسبظٔبٖ ضٛز .ػال ٜٚثط ذسبضتٞبی ٔبِی
 ٚآسیت ضسیسٖ ث ٝضٟطتٕٔ ،ىٗ است سبظٔبٖ ٔتحُٕ ٘مط لب٘ ،ٖٛرطیٕٞ ٚ ٝعیٞٝٙبی لب٘٘ٛی

زیٍط ٘یع ٌطزز.

3

أب ذجط ذٛش آ٘ى ،ٝثٙب ثٌ ٝعاضضی و OTA ٝزض سبَ  2013اضائٕٛ٘ ٝز ،ٜثب ارطای ٔطاحُ

سبز ،ٜوٙتطَٞبی زاذّی  ٚپیطٚی اظ ثٟتطیٗ ضیٜٞٛب ،اظ  72زضصس حٛازث رٌّٛیطی ثٝػُٕآٔسٜ

است.

ٕٞبٖؼٛض و ٝزض فصُ ٔطثٛغ ث ٝأٙیت سیستٓػبُٔ ٌفت ٝضس ،ثطضسیٞبی أٙیتی و ٝزض ایٗ

وتبة ا٘زبْ ٔیضٛز ،فبضؽ اظ ثط٘س یب ٘سر ٝذبصی اظ زیتبثیس استٔ .ؽبِجی و ٝزض ایٗ فصُ ثطای
أٙیت زیتبثیس تططیح ٔیضٛز ،اغّت ٔٛاضزی است و ٝثٝػٛٙاٖ ثٟتطیٗ ضیٜٞٛبی أٙیتی

ضٙبذتٝضس ٚ ٜزض ثیٗ ا٘ٛاع زیتبثیسٞب ٘یع ٔطتطن استِ .صا ٔزسز تٛصیٔ ٝیو ،ٓٙثطای افعایص

أٙیت زیتبثیس ،حتٕبً ٔستٙسات أٙیتی ٔطثٛغ ث ٝزیتبثیس ٔٛضزاستفبز ٜذٛز ضأ ،ؽبِؼ ٝوطزٚ ٜ
زستٛضات آٖ ضا ٘یع پیبزٜسبظی ٕ٘بییس.

زض ایٗ فصُ اثتسا ث ٝز ٜتٟسیس ثطتطی و ٝغبِجبً ا٘ٛاع زیتبثیسٞب ضا زض ٔؼطض ذؽط یب افطبی

اؼالػبت لطاض ٔیزٙٞس ،پطزاذتٔ ٝیضٛز .سپس زض ٔجحج ثؼسٔ ،رتصطاً ٘حٔ ٜٛمبثّ ٝثب تٟسیسات
ثطتط تططیح ذٛاٙٞس ضس.

1

http://www.verizonenterprise.com
http://www.idc.com
3
https://www.otalliance.org
2
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مبحث اول

ده تهدید برتر دیتابیس

ز ٜتٟسیس تٛصیفضس ٜزض ایٗ ٔجحج ٕٔىٗ است ثطای تٕبْ زیتبثیسٞبی وٛچه  ٚثعضي ضٚی

زٞس .ایٗ تٟسیسات فبضؽ اظ ثط٘س ٘ ٚسرٔ ٝحص ،َٛثطضسیضس ٚ ٜزض ازأ٘ ٝیع ثٝصٛضت اذتصبض،

ٞطیه اظ آٖٞب تططیح ضس ٜاست.

رس َٚظیط ز ٜتٟسیس ثطتط زیتبثیس ضا ث ٝتطتیت اِٛٚیت ٕ٘بیص زاز ٜاست:

ضتجٝثٙسی
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

تٟسیس

أتیبظات ثیصاظحس  ٚاستفبزٜ٘طسٜ
سٛءاستفبز ٜاظ أتیبظات

)(Privilege Abuse

تعضیك ٚضٚزی ) (Input Injectionیب ٕٞبٖ  SQL Injectionسبثك

ثسافعاض

)(Malware

ز٘جبِٕٔ ٝیعی ظؼیف

زض ٔؼطض ذؽط لطاض ٌطفتٗ ضسب٘ٞٝبی شذیطٜسبظی

ثٟطٜثطزاضی اظ آسیتپصیطیٞب  ٚاضتجبٞبت پیىطثٙسی زیتبثیس

زیتبی حسبس ٔسیطیت ٘طسٜ

ٔٙغ ذسٔت )(DoS

ترصص  ٚآٔٛظش أٙیتی ٔحسٚز

زض ازأ ٝث ٝتططیح ٞط یه اظ ٔٛاضز فٛق ٔیپطزاظیٓ:

 .1امتیاصات تیصاصحذ ي استفادٌوطذٌ

ٚلتی اػؽبی أتیبظات زستطسی افطاز ث ٝزیتبثیس ،ثیصاظ ا٘ساظٛٔ ٜضز٘یبظ آٖٞب ثبضس ،آٔبزٜ

ثبضیس و ٝایٗ أتیبظات ٔٛضز سٛءاستفبز ٜلطاض ٌیط٘س .ثٝػٛٙأٖخبَ یه وبضٔٙس ثب٘ه و ٝثطای
ا٘زبْ ٚظبیفص فمػ ٘یبظ ث ٝزستطسی اؼالػبت تٕبس صبحت حسبة زاضزٕٔ ،ىٗ است زض صٛضت

زاضتٗ زستطسی ثیصاظحس ،ذٛاست ٝیب ٘بذٛاست ٝثبػج تغییط زض ٔٛرٛزی حسبة ٔطتطیبٖ

ٌطزز .ػال ٜٚثط ایٗ ظٔب٘ی و ٝیه وبضٔٙس سبظٔبٖ ضا تطن ٔیوٙسٔ ،تأسفب٘ ٝاغّت زستطسی ا ٚثٝ

امنیت اطالعات
زیتبی حسبس سبظٔبٖ ،تغییط زازٕ٘ ٜیضٛز؛ و ٝایٗ أتیبظات زستطسی ثالاستفبزٔ ،ٜیتٛا٘س

ثٝضاحتی ٔٛضز سٛءاستفبز ٜلطاض ٌیطز .اظ ؼطف زیٍط ،اٌط ایٗ وبضٔٙس ،سبظٔبٖ ضا زض ضطایػ
٘بٔؽّٛثی تطن وطز ٜثبضس ،احتٕبَ زاضز و ٝثب استفبز ٜاظ زستطسیٞبی لسیٕی ذٛز (وٕٞ ٝچٙبٖ
غیطفؼبَ ٘طس ٜاست) ،الساْ ث ٝسطلت اؼالػبت  ٚثطٚظ ذسبضت زض سبظٔبٖ ٕ٘بیس.

أب سؤاَ ایٙزبست و ٝچطا زستطسی ثیصاظا٘ساظ ٜث ٝوبضثط تؼّك ٔیٌیطز؟ ٔؼٕٛالً زِیُ آٖ،

تؼطیف ٘بزضست سؽٛح زستطسی ثطای ٘مصٞبی ضغّی ٔرتّف است .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝثطای تٕبْ

٘مصٞب ،زستطسی ثٝؼٛض وبُٔ ٙٔ ٚؽجك ثب سیبستٞبی أٙیتی صٛضت ٍ٘طفتِ ،ٝصا زستطسیٞبی

ػٕٔٛی  ٚیب پیص فطظی و ٝث ٝوبضثطاٖ اػؽب ٔیضٛزٔ ،ؼٕٛالً فطاتط اظ ٘یبظ ا ٚثٛز ٚ ٜیه ضیسه

غیطظطٚضی ضا ث ٝذٛز تحٕیُ وطزٜایس.

 .2سًءاستفادٌ اص امتیاصات

زضصٛضتیو ٝوبضثط ثرٛاٞس اظ أتیبظات لب٘٘ٛی زستطسی ذٛز ،ثطای اٞساف غیطٔزبظ استفبزٜ

ٕ٘بیسٔ ،یٌٛییٓ و ٝاظ أتیبظات سٛءاستفبز ٜضس ٜاست .ثٝػٛٙأٖخبَ یه ثط٘بٔٔ ٝطالجت پعضىی ضا

زض ٘ظط ثٍیطیس و ٝاظ ؼطیك ضاثػ ٚةٔ ،یتٛاٖ الساْ ثٔ ٝطبٞس ٜسٛاثك ثیٕبض ٕ٘ٛزٔ .ؼٕٛالً ضاثػ
ٚة اؼالػبت ٔحسٚزی اظ ثیٕبض ضا ث ٝوبضثط ٕ٘بیص زاز ٚ ٜأىبٖ زیسٖ سٛاثك چٙس ثیٕبض ثٝصٛضت

ٕٞعٔبٖ  ٚیب وپیثطزاضی اظ اؼالػبت ضا ٘یع فطإ٘ ٓٞیوٙس .أب یه وبضثط ضِ٘س ٕٔىٗ است لبزض ثٝ
زٚض ظزٖ ٔحسٚزیتٞب ثٛز ٚ ٜثب اثعاضی ٔخُ  MS-Excelث ٝزیتبثیس ٔتصُ ضٛز .زض ایٗ صٛضت

ثب استفبز ٜاظ  ٚ MS-Excelاػتجبض ٚضٚز ٔططٚع ذٛزٔ ،یتٛا٘س ث ٝتٕبْ سٛاثك ثیٕبضاٖ  ٚاؼالػبت

ٔٛرٛز ثط ضٚی زیتبثیس ،زستطسی پیساوطز ٚ ٜاظ آٖٞب وپیثطزاضی ٕ٘بیس.

 .3تضسیك يسيدی (  SQL Injectionساتك)

حٕالت تعضیك ث ٝزیتبثیس ث ٝزٌ ٚط ٜٚػٕس ٜتمسیٓ ٔیض٘ٛس:
.i

SQL Injection؛ وٞ ٝسف آٖٞب سیستٓٞبی زیتبثیس ٔطس ٚ ْٛسٙتی است.
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.ii

NoSQL Injection؛ وٞ ٝسف آٖٞب پّتفطْٞبی ثعضي زیتب است.

حٕالت ٔ SQL Injectionؼٕٛالً ضبُٔ لطاض زازٖ یب تعضیك ٌعاض ٜغیطٔزبظ یب ٔرطة زض زاذُ

فیّسٞبی ٚضٚزی ثط٘بٔٞٝبی تحت ٚة است .زضحبِیو ٝحٕالت  NoSQL Injectionضبُٔ لطاض زازٖ

ٌعاضٜٞبی ٔرطة زاذُ لؽؼبت ثعضي زاز ٜاست .یه حّٕٛٔ ٝفك تعضیك ٚضٚزیٔ ،یتٛا٘س یه
زستطسی ثسٔ ٖٚحسٚزیت ضا ثط ضٚی زیتبثیس ،ثطای ٟٔبرٓ فطا ٓٞآٚضز.

ٔتأسفب٘ ٝایٗ تصٛض غّػ ٚرٛز زاضز و ٝزازٜٞبی ثعضي زض ثطاثط حٕالت

SQL Injection

آسیتپصیط ٘یستٙس .زِیُ ایٗ تصٛض غّػ ،ایٗ ٚالؼیت است و ٝزیتبی ثعضي اظ فٙبٚضیٞبی ٔجتٙی

ثط  ،SQLاستفبزٕ٘ ٜیوٙس؛ أب آٌب ٜثبضیس و ٝذٛز لؽؼبت ثعضي زیتب ٕٞچٙبٖ ٔستؼس اثتال ثٝ

حٕالت تعضیك ٚضٚزی ٞستٙس.

 .4تذافضاس

ٔزطٔبٖ سبیجطیٞ ،ىطٞبی زِٚتی  ٚربسٛسٞب ،ؼی حٕالت پیططفتٝای و ٝتطویجی اظ چٙسیٗ

تبوتیه اظرّٕ ٝفیطی ٚ ًٙثسافعاض است ،رٟت ٘فٛش ث ٝسبظٔبٖٞب  ٚسطلت اؼالػبت الساْ

ٔیٕ٘بیٙس .سپس وبضثطاٖ لب٘٘ٛی ،ثیذجط اظ آ٘ى ٝثط ضٚی سیستٓ ذٛز ثسافعاض زاض٘س ،ثٔ ٝزطایی
رٟت زستطسی غیطلب٘٘ٛی ٞىطٞب ٔ ٚزطٔبٖ سبیجطی تجسیُ ٔیض٘ٛس.

 .5دوثالٍ ممیضی ضعیف

ظجػ ذٛزوبض تطاوٙصٞبی ٔطثٛغ ث ٝزیتبی حسبس زض زیتبثیس ،ثبیس ثرطی اظ ٞطٌٝ٘ٛ

استمطاض زیتبثیس ثبضس .ثطٚظ ضىست زض رٕغآٚضی زلیك سٛاثك ٕٔیعی (ثبظضسی) اظ فؼبِیتٞبی

زیتبثیس٘ ،طبٖزٙٞس ٜیه ذؽط رسی است و ٝسبظٔبٖ ضا زض تٕبْ سؽٛح تٟسیس ٔیوٙس.

تٕبْ زیتبثیسٞب زاضای یه سطی اثعاض ٕٔیعی ٔحّی ثطای حجت ضذسازٞب ٞستٙس؛ أب ایٗ اثعاضٞب

ػال ٜٚثط استفبز ٜاظ ٔٙبثؼی ٔخُ  ٚ CPUزیسه ،رعئیبت الظْ ضا رٟت ثبظضسی  ٚتطریص حّٕٝ

حجت ٕ٘یوٙٙس .اظ ؼطفی ٞط ثط٘س زیتبثیس ،زاضای ٔىب٘یسٓٞبی ٕٔیعی ٔٙحصط ث ٝذٛز است ،و ٝزض

امنیت اطالعات
سبظٔبٖٞبی ثعضي ثب زیتبثیسٞبی ٔتفبٚت ،یه ٔب٘غ لبثُتٛر ٝثطای ارطای یىٛٙاذت فطآیٙس
ثبظضسی ذٛاٞس ثٛز.

اظ ؼطف زیٍطٔ ،تأسفب٘ ٝثیطتط ٔىب٘یسٓٞبی ٕٔیعیٞ ،یچ آٌبٞی ٘سجت ث ٝفؼبِیتٞبیی وٝ

تٛسػ وبضثط ٟ٘بیی ثط ضٚی زیتبثیس ا٘زبْ ٔیضٛز٘ ،ساض٘س؛ ِصا وبضثط زاضای زستطسی ٔططٚع یب

غیطٔططٚع ٔسیطیتی ث ٝزیتبثیسٔ ،یتٛا٘س ٕٔیعی ٔحّی زیتبثیس ضا غیطفؼبَ ٕ٘بیس.

ثٝصٛضت ایسٜآَ ،ثطای اؼٕیٙبٖ اظ زاضتٗ یه ٕٔیعی لسضتٕٙس ،ثٟتط است ٚظبیف ٕٔیعی

ثٝصٛضت رساٌب٘ ٝاظ ٔسیطاٖ زیتبثیس  ٚسطٚض زیتبثیس ،لطاض زاضت ٝثبضس.

 .6دس معشض خطش لشاس گشفته سساوٍَای رخیشٌساصی

ضسب٘ٞٝبی شذیطٜسبظی پطتیجبٌٖیطی ،غبِجبً ثٝصٛضت وبُٔ زض ٔمبثُ حٕالت ٔحبفظت

ٕ٘یض٘ٛس؛ زض٘تیز٘ ٝمط أٙیتی ٔتؼسزی ٘سرٞٝبی پطتیجبٖ ٔٛرٛز ثط ضٚی زیسهٞب ٛ٘ ٚاضٞب

ضا تٟسیس ٔیوٙس .ػال ٜٚثط ایٗ ،ػسْ ٘ظبضت ٕٔ ٚیعی ثط ضٚی فؼبِیتٞبی ٔسیطاٖ و ٝزستطسی

سؽح پبییٗ ث ٝزیتبی حسبس زاض٘سٔ ،یتٛا٘س اؼالػبت ضا زض ٔؼطض ذؽط لطاض زٞس.

حفبظت اظ ٘سر ٝپطتیجبٖ زیتبی حسبس٘ ٚ ،ظبضت ثط ضٚی وبضثطاٖ ثب سؽح زستطسی ثبال،

٘ٝتٟٙب ثٟتطیٗ ضی ٜٛأٙیتی است؛ ثّى ٝتٛسػ ثسیبضی اظ ٔمطضات ٘یع ،الظْاالرطا ٌطزیس ٜاست.

 .7تُشٌتشداسی اص آسیةپزیشیَا ي اضتثاَات پیکشتىذی دیتاتیس

پیسا وطزٖ زیتبثیسٞبی ثسٚ ٖٚصّ ٚ ٝآسیتپصیطٕٞ ٚ ،چٙیٗ وطف زیتبثیسٞبیی و ٝثط

اسبس پبضأتطٞبی پیىطثٙسی پیصفطض فؼبِیت ٔیوٙٙس ،یىی اظ ضاٜٞبی ٔتساٛٔ َٚضزاستفبزٜ

تٛسػ ٞىطٞب ثطای تساضن حٕالت استٟٔ .برٕیٗ ثٝذٛثی ٔیزا٘ٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛاظ ایٗ

آسیتپصیطیٞب ثطای یه حّٕٛٔ ٝفك ػّی ٝسبظٔبٖ ضٕب ،ثٟطٜثطزاضی ٕ٘بیس.

ٔتأسفب٘ ٝثسیبضی اظ سبظٔبٖٞب ٘سجت ث ٝاػٕبَ ٚصّٞٝبی أٙیتی اضائٝضس ٜثطای زیتبثیس

تؼُّ وطز ٚ ٜحتی ٕٔىٗ است چٙس ٔب ٜؼ َٛثىطس تب ٚصّ ٝأٙیتی ٔطثٛؼ ٝضا ٘صت ٕ٘بیٙس .أب

429

430

فصل سیزدهم

امنیت دیتابیس

ثبیس ایٗ ٔٛظٛع ٔ ٟٓضا زض ٘ظط زاضت ٝثبضٙس ،تب ٔبزأیوٚ ٝصّ ٝثط ضٚی زیتبثیس اػٕبَ ٍ٘طزیسٜ
ثبضس ،زض ٔمبثُ حٕالت آسیتپصیط ذٛاٙٞس ثٛز.

 .8دیتای حساس مذیشیت وطذٌ

ثسیبضی اظ ضطوتٞب تالش ٔیوٙٙس و ٝیه ٔٛرٛزی زلیك اظ زیتبثیس ذٛز  ٚاضیبء زیتبی ٟٔٓ

آٖ ضا حفظ ٍٟ٘ ٚساضی ٕ٘بیٙس .ث ٝفطأٛضی سپطزٖ ایٗ زیتبثیسٞب ،ؤٕ ٝىٗ است ضبُٔ اؼالػبت

حسبس ثبضٙس ،ثطای سبظٔبٖ ذؽط٘بن است؛ چطاؤٕ ٝىٗ است ٔخالً زض ٔحیػ آظٔ٘ ٖٛطْافعاض،

ثٝزٚضاظ چطٓ تیٓ أٙیتی ،اؼالػبت زض ٔؼطض ذؽط لطاض ٌیطز.

ٔتأسفب٘ ٝزض ثطذی اظ سبظٔبٖٞبٔ ،سیطاٖ  ITظؼیف  ٚیب ثیتفبٚت ،تٛا٘بیی ٔزتٕغسبظی ٚ

یىپبضچٝوطزٖ زیتبثیسٞب ضا ٘ساض٘س؛ ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٞط ثط٘بٔٝای و٘ ٝیبظ ث ٝزیتبثیس زاضز،

ثٝصٛضت ٔستمُ  ٚثس ٖٚاؼالع ٔسیط ،ITثطای ذٛز یه زیتبثیس ٘صتوطز ٚ ٜاظ آٖ استفبزٜ

ٔیوٙسِ .صا زیتبثیسٞب ثٝصٛضت پطاوٙس ٜزض سبظٔبٖ پرصضسٔ ٚ ٜسیطیت ٔتٕطوعی ٘ساض٘سٚ .رٛز

زیتبثیسٞبی ٔتؼسز  ٚپطاوٙسٝ٘ ،ٜتٟٙب ثبػج ٔیضٛز و ٝاظ ٔٙبثغ سطٚضٞب (ٔخُ )RAM ٚ CPU

استفبز٘ ٜبزضست ٌطزز؛ ثّىٍٟ٘ ٝساضی ،حفبظت  ٚپطتیجبٌٖیطی اظ آٖٞب ضا ٘یع زض ٔؼطض ذؽط

لطاض ٔیزٞس.

اؼالع ٘ساضتٗ ٔسیط  ITاظ تؼساز زیتبثیسٞب  ٚزاضاییٞبی اؼالػبتی سبظٔبٖ ،ثبػج ٔیٌطزز وٝ

یه ؼطاحی أٙیتی ظؼیف صٛضت ٌطفتٔ ٚ ٝسیطیت ضیسه لبثُ لجِٛی ٘یع پیصثیٙی ٘طس ٜثبضس.

1

 .9مىع خذمت

ٔٙغ ذسٔت ،یه زستٝثٙسی وّی اظ حٕالت است و ٝاظ زستطسی وبضثطاٖ ث ٝذسٔت ٔٛضز٘یبظ

ثط ضٚی سطٚض یب ضجى ٝرٌّٛیطی ٔیٕ٘بیس .حٕالت  DoSاظ ضٚشٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ارطا ٔیضٛز ،أب

ضٚش ٔتسا َٚزض ٔحیػٞبی زیتبثیس ایٗ است و ٝتٛسػ سیّی اظ زضذٛاستٞبی زیتبثیسی ،یه

سطثبض لبثُتٛر ٝثٙٔ ٝبثغ سطٚض ٔخُ  ٚ CPUحبفظ ٝاػٕبَ وطز ٚ ٜثبػج ضىست آٖ ٔیض٘ٛس.

ٔؼٕٛالً ٞسف اظ حٕالت ٔٙغ ذسٔت ثبدٌیطی اظ سبظٔبٖ ٔٛضز٘ظط است .افطازی و ٝالساْ ثٝ

ا٘زبْ حٕالت ٔ DoSیٕ٘بیٙس ،سبظٔبٖ ضا تٟسیس ٔیوٙٙس و ٝتب ظٔبٖ ارطای ذٛاست ٝآٖٞب ،حٕالت
ذٛز ضا ازأ ٝزاز ٚ ٜاظ سطٚیسزٞی ث ٝوبضثطاٖ ٔزبظ ،رٌّٛیطی ث ٝػُٕ ٔیآٚض٘س.

1

اِجتٔ ٝسیطی و ٝتٛا٘بیی زاضتٗ ِیستی اظ زاضاییٞبی اؼالػبتی سبظٔبٖ ذٛز ضا ٘ساضز ،لؽؼبً زض سبیط وبضٞب  ٚأٛض

ٔسیطیتی ٘یع ثیتفبٚت  ٚثیوفبیت است.

امنیت اطالعات
 .10تخصص ي آمًصش امىیتی محذيد

وٙتطَٞبی أٙیتی زاذّی ثب سطػت ضضس زیتب پیص ٕ٘یض٘ٚس ٚ ،ثسیبضی اظ سبظٔبٖٞب ثطای

ٔمبثّ ٝثب ٘مط أٙیتی ثٝزضستی ٔزٟع ٘طسٜا٘س .ایٗ اتفبق اغّت ث ٝػّت ػسْ ترصص ٔٛضز٘یبظ

رٟت پیبزٜسبظی وٙتطَٞب ،سیبستٞب  ٚآٔٛظشٞبی أٙیتی است.

ثط اسبس ٌعاضش  1PWCزض سبَ  25 ،2012زضصس اظ سبظٔبٖٞبی ٔٛضزثطضسی ،تزطث٘ ٝمط

ٔطثٛغ ث ٝوبضوٙبٖ ضا زض ٍٙٞبٔیو ٝزضن ظؼیفی اظ سیبست أٙیتی ضس ٜثٛز ،زاضتٝا٘سٕٞ .چٙیٗ

 54زضصس اظ وستٚوبضٞبی وٛچهٞ ،یچ ثط٘بٔٝای ثطای آٔٛظش وبضوٙبٖ ذٛز زض ٔٛضز ذؽطات

أٙیتی ٘ساضتٝا٘س.

http://www.pwc.com
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مبحث دوم

روشهای مقابله با تهدیدات

أٙیت زیتبثیس فمػ ث ٝپیىطثٙسی زیتبثیس ذتٓ ٕ٘یضٛز؛ ثّى ٝثبیس یه سیبست أٙیتی ٔتطىُ

اظ ٔزٕٛػ ٝوٙتطَٞبی فیعیىی ،ضجى ٚ ٝسیستٓ ضا ثطای ثطلطاضی أٙیت ،پیبزٜسبظی ٕ٘ٛز .زض

سبظٔبٖٞبی ثعضئ ،ؼٕٛالً ثرصٞبی ٔرتّف زاضای ٔسیطاٖ ٔستمُ ٔیثبضٙس؛ ثٝػٛٙأٖخبَ

 ،Software Admin ٚ Server Admin ،Network Adminثب ٔسیط زیتبثیس یب ٕٞبٖ ٔ DB Adminتفبٚت

ذٛاٞس ثٛزٚ .اظح است و ٝثطای وبضایی ٔؽّٛةٚ ،ظبیف أٙیتی ثبیس تٛسػ تٕبْ ایٗ افطاز  ٚثط

اسبس سیبستٞبی أٙیتی سبظٔبٖ  ٚتحت ٘ظط یه ٔطبٚض أٙیتی ،ثٝصٛضت یىپبضچ ٝا٘زبْ
پصیطز .أب فبضؽ اظ ایٙىٔ ٝسیطیت سبظٔبٖ ایٗ ثستط ضا ث ٝچ٘ ٝحٛی آٔبزٜسبظی ٔیوٙسٚ ،ظیفٝ

DB

 Adminاست و ٝحسالُ ٚظبیف ذٛز ضا زض اضتجبغ ثب أٙیت زیتبثیس ا٘زبْ زاز ٚ ٜسبیط ٔٛاضزی وٝ
ذبضد اظ حیؽٔ ٝسئِٛیت ٔسیط زیتبثیس است  ٚیب ٘یبظ ث ٝفطا ٓٞآٚضزٖ ٔحصٛالت زیٍطی است ضا

ث ٝاؼالع ٔسیط ذٛز ثطسب٘س.

زض ایٗ ٔجحج ٘یع ث ٝثیبٖ ضٚشٞبی ٔمبثّ ٝثب تٟسیسات زیتبثیس ٔیپطزاظیٓٔ .سیط زیتبثیس

ٔیتٛا٘س ثطذی اظ ایٗ ضٚشٞب ضا ثٝصٛضت ٔستمُ ا٘زبْ زاز ٚ ٜتب حسی زیتبثیس ذٛز ضا أٗ

ٕ٘بیس ٚ ،اِجت ٝثطای ثطذی زیٍط اظ ایٗ ضٚشٞب٘ ،یبظ ثٔ ٝحصٛالت رب٘جی ثٛز ٚ ٜیب ذبضد اظ حٛظٜ
ٔسیطیت زیتبثیس است.

استشاتژی دفاعی چىذالیٍ تشای امىیت دیتاتیس

زض ٔجحج ا َٚز ٜتٟسیس ثطتطی و ٝزیتبثیسٞب ضا زض ٔؼطض ذؽط لطاض ٔیزٙٞس ،ثٝصٛضت

ذالص ٝتططیح ٌطزیسٕٞ .بٖؼٛض و ٝلجالً ٌفت ٝضس ،ثب ضاٞىبضٞبی سبز ٚ ٜارطای ثٟتطیٗ ضیٜٞٛب

ٔیتٛاٖ اظ ایٗ تٟسیسات رٌّٛیطی ثٝػُٕ آٚضز.

أب اظآ٘زبو ٝضٚشٞبی حّٕٔ ٝرتّفی ثط اسبس ٞط یه اظ تٟسیسات فٛق ٚرٛز زاضزِ ،صا یه

استطاتژی زفبػی چٙسالی ٝثطای ٍٟ٘ساضی أٗ زیتبثیسٛٔ ،ضز٘یبظ است.

رس َٚظیط ضاٜٞبی زفبػی ضا ثط اسبس ز ٜتٟسیس ثطتط ٕ٘بیص زاز ٜاست .اِجت ٝضاٜٞبی شوطضسٜ

زض ایٗ رس٘ َٚیع زض ازأ ٝثٝصٛضت ذالص ٝتططیح ٔیض٘ٛس.

1

http://www.imperva.com
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*

*
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ٕٞبٖؼٛض و ٝزض رس َٚفٛق ٔطبٞسٔ ٜیٕ٘بییس ،ضاٜحُٞبی أٙیتی پبیٍب ٜزاز ٜزض ضص ٌطٜٚ

ٔرتّف  ٚثٝصٛضت ظیط تمسیٓثٙسی ضس ٜاست:

.1

کطف ي اسصیاتی )(Discovery and Assessment

.2

مذیشیت حمًق کاستش )(User Rights Management

.3

وظاست ي مسذيدساصی )(Monitoring and Blocking

.4

حساتشسی )(Auditing

.5

حفاظت اص اطالعات )(Data Protection

.6

امىیت غیشفىی )(Non-Technical Security

وطف  ٚاضظیبثی ٔحُ آسیتپصیطیٞبی زیتبثیس  ٚزیتبی حیبتی.
ضٙبسبیی حمٛق ثیصاظحس تؼّكٌطفت ،ٝثط ضٚی زیتبی حسبس.
ٔحبفظت اظ زیتبثیس زض ثطاثط حّٕ ،ٝسطلت  ٚاظ زست ضفتٗ زازٜٞب.
زض ثطضسی تؽبثك ثب ٔمطضات ،وٕه ٔیوٙس.

اؼٕیٙبٖ اظ صحت ٔ ٚحطٔبٍ٘ی زیتب.

فٕٟب٘سٖ  ٚتمٛیت فط ًٙٞآٌبٞیٞب  ٚآٔبزٌیٞبی أٙیتی.

ٞط یه اظ ضص ٌط ٜٚفٛق ،زاضای چٙس ظیطٌط٘ ٜٚیع است .زض ازأ ٝث ٝثطضسی ظیطٔزٕٛػٝ

ٔطثٛغ ثٞ ٝط ٌطٔ ٜٚیپطزاظیٓ.

 .1کطف ي اسصیاتی )(Discovery and Assessment


اسکه آسیةپزیشی )(Scan for Vulnerability

اؼالع اظ آسیتپصیطیٞبیی و ٝزیتبثیس ضا زض ٔؼطض  Input Injectionلطاض ٔیزٙٞس،
ظطٚضی است .ثسافعاضٞب ٕٔىٗ است ث ٝز٘جبَ ثٟطٜثطزاضی اظ آسیتپصیطیٞبی ضٙبذتٝ

ضس ٜثبضٙس؛ ِصا یه زیتبثیسی وٚ ٝصّٞٝب ثط ضٚی آٖ ٘صت ٘طسٔ ،ٜیتٛا٘س یه ٞسف

آسبٖ ثطای ٞىط ثبضسٕٞ .چٙیٗ لٛا٘یٗ احطاظٛٞیت ظؼیف ٕٔىٗ است ٔٙزط ث ٝحّٕٝ

 DoSضٛز.

ٔیتٛاٖ اظ اثعاضٞبی اضظیبثی آسیتپصیطی ثطای ضٙبسبیی آسیتپصیطیٞبی أٙیتی،
اضتجب ٜزض پیىطثٙسیٚ ٚ ،صّٞٝبی اظزستضفت ،ٝاستفبزٕٛ٘ ٜز .اضظیبثی ثبیس ثط اسبس

ثٟتطیٗ ضیٜٞٛبی أٙیتی زیتبثیس صٛضت پصیطزٔ( .خُ ٔؼیبضٞبی اضائٝضس ٜتٛسػ

DISA

)1STIG

http://iase.disa.mil/stigs

1
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محاسثٍ امتیاص سیسک )(Calculate Risk Scores

أتیبظزٞی ث ٝضیسهٞب ثط اسبس ضست آسیتپصیطی  ٚحسبسیت زیتب صٛضت ٔیپصیطز.

ٔمساض ضست ،ثبیس ثط اسبس یه سیستٓ ضٙبذتٝضسٔ ٜخُ  1CVSSتؼییٗ ضٛز .أتیبظزٞی

ث ٝضیسه ٔیتٛا٘س وٕه ذٛثی زض اِٛٚیتثٙسی ضیسهٔ ،سیطیت ٚ ،تحمیك زضثبضٜ

آسیتپصیطیٞب ثبضسٞ .ط چٔ ٝمساض أتیبظ ثٝزستآٔس ٜزض ایٗ ٔٛضز ثیطتط ثبضس ،ذؽط

اثتال ث٘ Input Injection ٝیع ثیطتط ذٛاٞس ثٛز.


کاَص آسیةپزیشی )(Mitigate Vulnerabilities

اٌط یه آسیتپصیطی وطفضس ٜثبضس ِٚی تِٛیسوٙٙس ٜزیتبثیس ٛٙٞظ ٚصّٝای ثطای آٖ
اضائ٘ ٝىطز ٜثبضس؛ ثبیس اظ یه ٚصّٔ ٝزبظی ثطای وبٞص آسیتپصیطی استفبزٕٛ٘ ٜز.

ٚصّٞٝبی ٔزبظی ،تالشٞبی ا٘زبٌْطفت ٝثطای ثٟطٜثطزاضی اظ آسیتپصیطی ضا ثسٖٚ
٘یبظ ثٚ ٝصّٚ ٝالؼی  ٚیب اػٕبَ تغییط زض تٙظیٕبت فؼّی٘ ،بوبْ ٔیٌصاضز .ثٝػجبضتزیٍط،

ٚصّٔ ٝزبظی تب ظٔبٖ اضائٚ ٝصّ ٝاصّی ،اظ زیتبثیس ٔطالجت ٔیوٙس.

اِجت ٝتٛر ٝزاضت ٝثبضیس وٚ ٝصّٔ ٝزبظی ،صطفبً یه ضاٜحُ وٛتبٜٔست است؛  ٚثبیس

ٚصّ ٝاصّی ٞط چ ٝسطیغتط آٔبز٘ ٚ ٜصت ٌطزز.



ضىاسایی وماط پایاوی تٍ خطش افتادٌ )(Identify Compromised Endpoints

ثب ضٙبسبیی ٔیعثبٖٞبیی و ٝتٛسػ وسٞبی ٔرطة آِٛزٜضسٔ ،ٜیتٛا٘یس اظ زستطسی

آٖٞب ث ٝاؼالػبت حسبس زض زیتبثیس رٌّٛیطی ث ٝػُٕآٚضیس .پساظآ٘ى ٝضٕب ٔٛفك ثٝ

ضٙبسبیی زستٍب ٜآِٛز ٜضسیس ،ثبیس سطیؼبً وٙتطَٞبیی ضا رٟت ٔحسٚز وطزٖ زستطسی

ث ٝزازٜٞب ،ارطا ٕ٘بییس.


تحلیل سیسک ي ايلًیتتىذی تاصساصی
)(Analyze Risk and Prioritize Remediation Efforts

استفبز ٜاظ اثعاضٞبی ٌعاضضی  ٚتحّیّی ثطای زضن ذؽطات  ٚاِٛٚیتثٙسی ثبظسبظی.
)Common Vulnerability Scoring System (CVSS

1
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پیذاکشدن سشيسَای دیتاتیس )(Discover Database Servers

ثٙٔٝظٛض ایزبز  ٚحفظ یه فٟطست اظ زیتبثیسٞبٕٞ ٚ ،چٙیٗ رساسبظی اؼالػبت حسبس

ٔٛرٛز زض آٖٞب ،ثبیس اثتسا تٕبْ زیتبثیسٞبی ٔٛرٛز زض سبظٔبٖ ٔ ٚطاوع زاز،ٜ

ضٙبسبیی ٌطز٘س .ثطای ایٗ وبض ٔیتٛاٖ اظ اثعاض رستزٌٛط زیتبثیس استفبزٕٛ٘ ٜز.


تجضیٍيتحلیل وتایج کطف دیتاتیس )(Analyze Discovery Results

٘تبیذ ثٝزستآٔس ٜاظ وطف زیتبثیس  ٚؼجمٝثٙسی آٖٞب ،ثبیس ٔٛضز تزعیٚٝتحّیُ لطاض
ٌیطز؛ تب ٔطرص ضٛز و ٝوساْ زیتبی حسبس٘ ،یبظ ث٘ ٝظبضت ٔ ٚطالجت ثیطتط زاضز.



ضىاسایی ي طثمٍتىذی دیتای حساس )(Identify and Classify Sensitive Data

پساظآ٘ى ٝیه فٟطست اظ زیتبثیسٞب ثٚٝرٛز آٔس ،ثسیبض ٔ ٟٓاست و ٝثفٕٟیس وساْ

زیتبثیس حبٚی زیتبی حسبس است؛ ِصا ثبیس اضیبء ،ضزیف  ٚست ٖٛزیتبثیس ضا ثطای

ضٙبسبیی زیتبی حسبس ،اسىٗ ٕ٘بییس .ثبیس اظ ضاٜحُ ؼجمٝثٙسی زیتب ثطای ٔطرص

وطزٖ ا٘ٛاع زازٜٞب ٔخُ وبضت اػتجبضی ،آزضس پست اِىتط٘ٚیه  ٚضٕبضٛٞ ٜیت ّٔیٚ ،

ایٙى ٝوساْ وبضثط لبزض ث ٝاظبف ٝوطزٖ ا٘ٛاع زیتبی سفبضضی است ،استفبزٕ٘ ٜبییس.
 .2مذیشیت حمًق کاستش )(User Rights Management


تجمیع حمًق دستشسی )(Aggregate Access Rights

ثبیس ثطای ٔطرص ضسٖ ٞط ز ٚحمٛق اػؽبضسٕٔ ٚ ٜتبظٕٞ ٚ ،چٙیٗ رعئیبت حمٛق
زستطسی (ٔب٘ٙس  ٚ Select ،Delete ،Connectغیط ٚ ،)ٜایٙى ٝچ ٝوسی آٖ حمٛق ضا اػؽب ٚ

چ ٝوسی آٖ ضا زضیبفت وطز ٚ ٜثط ضٚی چٞObject ٝبیی اػٕبَضس ،ٜزیتبثیسٞب ضا اسىٗ

ٕ٘ٛز .تزٕیغ حمٛق وبضثط زض یه ٔٙجغ ،وٕه ٔیوٙس وٌ ٝعاضشٌیطی  ٚتحّیُ زستطسی
وبضثط ث ٝزیتبی حسبس ،سبزٌ ٜطزز.



غىیساصی اطالعات حمًق دستشسی تا استفادٌ اص جضئیات اطالعات کاستش ي
حساسیت دیتا

) (Enrich Access Rights Information with User Details and Data Sensitivity

اظبف ٝوطزٖ اؼالػبت ٔطثٛغ ث٘ ٝمص وبضثط  ٚضفتبض زیتبثیس ،اضظش لبثُتٛرٟی زض

تحّیُ حمٛق وبضثط زاضت ٚ ٝسٛءاستفبز ٜاظ أتیبظات ضا زض حس صفط وبٞص ٔیزٞس.

رعئیبت ٔتٙی ضبُٔ ٘بْ وبضثطیٌ ،ط ،ٜٚحسبسیت  Objectزیتبثیس ٚ ،ظٔبٖ آذطیٗ

زستطسی ،ثبیس رٕغآٚضی  ٚث ٝاؼالػبت حمٛق وبضثط اظبفٌ ٝطزز .ایٗ وبض ث ٝضٕب

اربظٔ ٜیزٞس تب ثط ضٚی تزعیٚٝتحّیُ حمٛق زستطسی و ٝثبالتطیٗ ضیسه وستٚوبض

ٔحسٛة ٔیضٛز ،تٕطوع ٕ٘بییس.

امنیت اطالعات


ضىاسایی ي حزف حمًق تیصاصحذ ي کاستشان خفتٍ
)(Identify and Remove Excessive Rights and Dormant Users

وبضثطا٘ی و ٝزاضای حمٛق ثیصاظا٘ساظ ٜثٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ وبضثطا٘ی و ٝاظ أتیبظات ذٛز

استفبزٕ٘ ٜیوٙٙس (وبضثطاٖ ذفت ،)ٝثبیس ضٙبسبیی ٌطز٘س .ایٗ وبض وٕه ٔیوٙس تب ٚظبیف
وبضثطاٖ  ٚحمٛق تؼّكٌطفت ٝث ٝآ٘بٖ ٔزسز ٔٛضزثطضسی لطاض ٌیطز.

یىی اظ ضاٜٞبی ٘فٛش ٞىطٞب ،استفبز ٜاظ حمٛق ثیصاظا٘ساظ ٚ ٜیب استفبزٜ٘طس ٜوبضثطاٖ

استِ .صا ثب ٔحسٚز وطزٖ وبضثطاٖ ث ٝحمٛق زستطسی ٔٛضز٘یبظٔ ،یتٛاٖ اظ ثسیبضی اظ

تٟسیسات رٌّٛیطی ثٝػُٕ آٚضز.


تشسسی ي تصًیة/سد حمًق کاستشان تٍصًست جذاگاوٍ
)(Review and Approve/Reject Individual User Rights

ثبیس حمٛق تؼّكٌطفت ٝث ٝافطاز ٔٛضزثطضسی لطاض ٌیطز  ٚتؼییٗ ضٛز آیب ایٗ حمٛق

ٔٙبست ضرص ٔٛضز٘ظط است یب ذیط .پس اظ ثطضسی ،ثبیس حمٛق تؼّكٌطفت ٝث ٝوبضثط
تصٛیت  ٚیب ضز ضس ٚ ٜیب ایٙى ٝث ٝضرص زیٍطی ٚاٌصاض ٌطزز.



استخشاج يالعی ًَیت کاستش )(Extract “Real” User Identity

تٛسػ ضاٞىبضی ،اضتجبغ اؼالػبت وبضثط ثب تطاوٙصٞبی زیتبثیس ضا ٔطرص  ٚحجت

ٕ٘بییس .ثبیس ٔطرص ضٛز وٞ ٝط تطاوٙص ا٘زبْ ضس ،ٜزلیمبً تٛسػ چ ٝوبضثطی ا٘زبْ
ٌطفت ٝاست .زض٘تیزٚ ٝالؼٍ٘ٝبضی ٘یع زلیك  ٚثط اسبس ٔطرصبت وبضثط ا٘زبْ ٌطفتٚ ٝ

ثبػج تسٟیُ ثبظضسیٞبی ثؼسی ذٛاٞس ضس.

 .3وظاست ي مسذيدساصی ()Monitoring and Blocking


َطذاس ي مسذيدساصی تالدسوگ

)(Real-Time Alerting and Blocking

ثطای تطریص ٘طت اؼالػبت ،تطاوٙصٞبی زیتبی ثعضي  ٚغیطٔزبظ  ٚ ،SQLحٕالت،

ثبیس یه ٘ظبضت ثالزضً٘ ثط تٕبْ فؼبِیتٞبی زستطسی ث ٝزیتبثیس  ٚاٍِٞٛبی استفبز،ٜ

ٚرٛز زاضت ٝثبضسٚ .لتیو ٝتالضی ثطای زستطسی غیطٔزبظ ضخ ٔیزٞس ،ثبیس یه ٞطساض

تِٛیسضس ٚ ٜیب ث ٝآٖ ٘طست ) (Sessionوبضثط ذبتٕ ٝزاز ٜضٛزٕٞ .چٙیٗ تطافیه زیتبثیس

ثبیس ٔٛضزثطضسی لطاضٌطفت ٚ ٝثطای تطریص حٕالت ،ثب اٍِٞٛبی حٕالت ضٙبذتٝضسٜ

ٔخُ  ٚ DoSفؼبِیتٞبی غیطٔزبظٔ ،ؽبثمت زاز ٜضٛز.

سیبستٞبی أٙیتی ٘ٝتٟٙب ثطای تطریص سٛءاستفبز ٜاظ أتیبظات ثیصاظحس وبضثطاٖ،
ثّى ٝثطای ٔحبفظت زیتبثیس زض ثطاثط اغّت ز ٜحّٕ ٝثطتط٘ ،یع ٔفیس است.
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تطخیص فعالیت دستشسی غیشمعمًل )(Detect Unusual Access Activity

یه پطٚفبیُ ربٔغ اظ فؼبِیتٞبی ؼجیؼی ٞط وبضثط زیتبثیس ،ایزبز ٌطزیس ٚ ٜاظ آٖ

ثٝػٛٙاٖ پبیٝای ثطای تطریص  ،DoSثسافعاض ٚ ،Input Injection ،فؼبِیتٞبی غیطػبزی

استفبزٌ ٜطزز .اٌط وبضثطی ؤ ٝیذٛاٞس یه اضتجبغ ثب زیتبثیس ضا آغبظ وٙس ،زاضای
پطٚفبیُ ٔٙبست ٘جبضس ،ثبیس ضٚیساز ٔطثٛؼ ٝحجتضس ٚ ٜسپس یه پیبْ ٞطساض ،تِٛیس ٚ

یب وبضثط ٔسسٚز ٌطزز .ایزبز پطٚفبیُ ٔجتٙی ثط فؼبِیت ثطای ٞط وبضثط ،احتٕبَ تطریص
زستطسی ٘بٔٙبست ث ٝزیتبی حسبس ضا افعایص ٔیزٞس.



مسذيد کشدن دسخًاستَای مخشب يب

)(Block Malicious Web Requests

اظآ٘زبو ٝثط٘بٔٞٝبی تحت ٚة ،ضبیغتطیٗ ٔسیط ضطٚع یه حّٕ ٝتعضیك ٚضٚزی است؛

ِصا ثبیس ثٝػٛٙاٖ اِٚیٗ سٍٙط زفبػی ،اظ یه ) Web Application Firewall (WAFاستفبزٜ

ٕ٘ٛز .تزٟیعات  ،WAFحٕالت تعضیك ٚضٚزی و ٝاظ ثط٘بٔٞٝبی تحت ٚة ٘طأتٌطفت ٝضا
ضٙبسبیی ٔ ٚسسٚز ٔیٕ٘بیٙس.



وظاست تش فعالیتَای محلی دیتاتیس )(Monitor Local Database Activity

ثبیس ضاٞىبضی ثطای ثبظضسی ٘ ٚظبضت ثط ضٚی فؼبِیت وبضثطا٘ی و ٝزاضای أتیبظات ثبال

ٚ ٚیژٞ ٜستٙس ،فطاٌ ٓٞطزز .ایٗ أتیبظات ٚیژٔ ٜؼٕٛالً ثٞAdministrator ٝب ٔ ٚسیطاٖ

سیستٓ اػؽب ٔیضٛز تب ثتٛا٘ٙس ٚظبیف سبظٔب٘ی ذٛز ضا ا٘زبْ زٙٞس .أب اٌط ایٗ حس
ٚیژ ٜاظ اذتیبضات زض ٔؼطض ذؽط سٛءاستفبز ٜتٛسػ وسٞبی ٔرطة لطاض ٌیطز ،ثبػج

افعایص چطٍٕیط ضیسه سبظٔبٖ ٔیٌطزز.



اعمال کىتشلَای اتصال )(Impose Connection Controls
1

2

ثبیس ٘طخ اتصبَ ٘ ،طخ زضذٛاست  ٚ ،زیٍط ٔتغیطٞب ،ث ٝاظای ٞط وبضثط زیتبثیس ٔحسٚز

ٌطزز تب اظ ایزبز سطثبض ثط ضٚی ٔٙبثغ سطٚض رٌّٛیطی ث ٝػُٕ آیس.


اعتثاسسىجی پشيتکلَای دیتاتیس )(Validate Database Protocols

ضاٞىبضی زض ٘ظط ٌطفت ٝضٛز و ٝثط ضٚی فؼبِیت زیتبثیس ٘ظبضت وطز ٚ ٜثتٛا٘س پطٚتىُ
ضا تحّیُ  ٚاضتجبؼبت غیطػبزی ضا ایعٕ٘ ِٝٚبیس .ظٔب٘ی و ٝضٚیسازٞبی اضتجبؼی غیطٔؼَٕٛ

ضٙبسبیی ٔیضٛز ،ایٗ ضاٞىبض ثبیس تٛا٘بیی تِٛیس ٞطساض  ٚیب ٔسسٚز وطزٖ تطاوٙص ضا

زاضت ٝثبضس.

پطٚتىُٞبیی ٔٛضزاستفبز ٜزض زیتبثیس ،ثبیس تحت ٘ظبضت  ٚاػتجبض سٙزی لطاض ٌیط٘س؛ تب
زض صٛضت ثطٚظ ٞطٌ ٝ٘ٛترؽی ،سطیؼبً ٔسیط سیستٓ ضا آٌب ٜسبظ٘س.

Connection Rates
Query Rates

1
2
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صمان پاسخ )(Response Timing

حٕالت  DoSزیتبثیس ثٌٝ٘ٛٝای ؼطاحی ٔیض٘ٛس و ٝثب اػٕبَ اظبفٝثبض ثٙٔ ٝبثغ سطٚض،

ثبػج ایزبز تأذیط زض پبسرٍٛیی سطٚض ث ٝوبضثطاٖ ٔزبظ ٌطززِ .صا ثبیس اظ ضاٞىبضی

ثطای ٘ظبضت ثط ظٔبٖ پبسد استفبزٕٛ٘ ٜز؛ تب ظٔب٘ی و ٝزض سیستٓ تأذیط یب وٙسی زض

رٛاة زضذٛاستٞب ٔطبٞسٔ ٜیضٛز ،پیبْ ٞطساض تِٛیس ٕ٘بیس.
 .4حساتشسی )(Auditing


حساتشسی خًدکاس )(Automate Auditing

استفبز ٜاظ ضاٞىبضی و ٝثتٛا٘س حسبثطسی ضا ثٝصٛضت ٔستمُ اظ پبیٍب ٜزاز ٜفطآٞ
آٚضز .ایٗ ضاٞىبض ثبیس ثتٛا٘س زض صٛضت ٚرٛز زیتبثیسٞبی ٔرتّف ،یه حسبثطسی

یىپبضچ ٝضا زض سبظٔبٖ اضائٕ٘ ٝبیسٕٞ .چٙیٗ ث ٝزِیُ رسا ثٛزٖ ایٗ حسبثطسی اظ سطٚض

زیتبثیس ،ثبػج ٔیٌطزز وٙٔ ٝبثغ زیتبثیس صطف ٚظبیف حسبثطسی ٘طٛز.


ضثط جضئیات تشاکىصَا

)(Capture Detailed Transactions

ثطای ضػبیت اِعأبت لب٘٘ٛی  ٚتطریص تمّت ،ثبیس ضاٞىبضی پیبزٜسبظی ضٛز وٝ

تٛا٘بیی ظجػ ٚلبیغ حسبثطسی ،ضبُٔ رعئیبتی ٔب٘ٙس ٘بْ ٔٙجغٔ ،تٗ وبُٔ ٘ ،queryبْ

ٔیعثبٖ  ٚاؼالػبتی اظ ایٗ لجیُ ،ضا زاضت ٝثبضس.


ایجاد گضاسش تشای پزیشش ي دادگاٌ

)(Generate Reports for Compliance and Forensics

ٌعاضشٞبیی ثب لبِت لب٘٘ٛی ثبیس رٟت احجبت ازػب  ٚاستفبز ٜزض زازٌب ،ٜایزبز ٌطزز.

 .5حفاظت اص اطالعات ()Data Protection


آسضیً خاسجی دیتا )(Archive External Data

ضاٞىبضی اتربش ٌطزز و ٝثٝصٛضت زٚضٜای الساْ ث ٝآضضی ٛاؼالػبت ثط ضٚی تزٟیعات

شذیطٜسبظی ذبضری (ثیط ٖٚاظ سطٚض زیتبثیس) ٕ٘بیس .ایٗ زازٜٞب ٔیتٛا٘ٙس ثط ضٚی
تزٟیعات شذیطٜسبظی ،ثٝصٛضت فططز ،ٜضٔع ضس ٚ ٜیب أعبضسٍٟ٘ ٜساضی ض٘ٛس.



سمضگزاسی دیتاتیس )(Encrypt Databases

ٔىب٘یسٕی اتربش ٕ٘بییس و ٝتٕبْ اؼالػبت حسبس زض زیتبثیسٞب ضٔعٌصاضی ضٛز .ثبِؽجغ

زض ایٗ صٛضت ٘ ٓٞسرٞٝبی اصّی ٘ ٓٞ ٚسرٞٝبی پطتیجبٖ اظ زیتبی حسبس،

ثٝصٛضت ٔحطٔبٍٟ٘٘ ٝساضی ذٛاٙٞس ضس.
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 .6امىیت غیش فىی ()Non-Technical Security


پشيسش کاسضىاس حشفٍای امىیت

)(Cultivate Experienced Security Professionals

ثطای زفبع زض ٔمبثُ صف ض ٚث ٝضضس تٟسیسات زاذّی  ٚذبضری ،استرساْ پطس ُٙأٙیت

اؼالػبت و ٝثٝذٛثی أٙیت ضا ثطٙبسٙس  ٚزاضای تزطثٞٝبی اضظضٕٙسی زض ضاثؽ ٝثب
پیبزٜسبظیٔ ،سیطیت ٘ ٚظبضت ثط ضٚی ضاٜحُٞبی أٙیتی ثبضٙس ،أطی ظطٚضی است.
آٔٛظش ٔسا ْٚپطس ٚ ُٙاضتمبی زا٘ص ٟٔ ٚبضتٞبی أٙیتی ٘یع ٔ ٟٓاست.

ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘یس اظ ٔطبٚضاٖ  ٚوبضضٙبسبٖ ذبضد اظ سبظٔبٖ ٘یع ثطای پیبزٜسبظی،
اضظیبثی أٙیتی ،تست ٘فٛش  ٚآٔٛظش ٔسیطاٖ  ٚپطس ُٙذٛز ثٟطٜٙٔس ضٛیس.



آمًصش کاسمىذان )(Educate Your Workforce

آٔٛظش وبضٔٙساٖ زضثبض ٜتىٙیهٞبی وبٞص ضیسه اظرّٕ ٝچٍٍ٘ٛی تطریص تٟسیسات
سبیجطی (ٔخُ فیطی ،)ًٙیىی اظ ثٟتطیٗ ضیٜٞٛبی أٙیتی ٔٛضزاستفبز ٜاست .ػسْ
آٔٛظش  ٚایزبز آٌبٞی أٙیتی ،احتٕبَ ثطٚظ ٘مط أٙیتی ضا افعایص ٔیزٞس.

آٔٛظش وبضٔٙساٖ ٔ ٓٞیتٛا٘س اظ حٕالتی ٔخُ ٟٔٙسسی ارتٕبػی رٌّٛیطی ٕ٘بیسٓٞ ٚ ،

ٔیتٛا٘س ثبػج رٌّٛیطی اظ ثطٚظ اضتجبٞبت ا٘سب٘ی تٛسػ وبضٔٙساٖ سبظٔبٖ ٌطزز.

منابع
و
معرفی کتاب

443

امنیت اطالعات

:منابع

1931 ، اًتطاسات ًاقَس. ضثکِ؛ صفش تا صذ. هحوذتقی،[ سٍغٌی1]
[2] Stalling, William. CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY
PRINCIPLES AND PRACTICE. Fifth Edition.
[3] ISO/IEC 27000:2014
[4] ISO/IEC 27001:2013
[5] ISO/IEC 27002:2013
[6] NIST FIPS-197 (AES)
[7] NIST FIPS-198 (HMAC)
[8] IETF RFC 2104. Keyed-Hashing for Message Authentication.
[9] NIST FIPS-186 (DSS)
[10] NIST FIPS-180 (SHA)
[11] IETF RFC 3174. Secure Hash Algorithm.
[12] Barker, Keith. CCNA Security 640-554 Official Cert Guide. Cisco Press.
[13] Wilkins, Sean. CCNP Security SECURE 642-637 Official Cert Guide.
[14] NIST FIPS-199. Standards for Security Categorization of Federal
Information and Information Systems.
[15] Whitman, Michael E. Principles of Information Security. Fourth Edition
[16] ITU X.800. Security architecture for Open Systems Interconnection for
CCITT applications.
[17] IETF RFC 2828. Internet Security Glossary.
[18] IETF RFC 4962. Guidance for Authentication, Authorization, and
Accounting (AAA).
[19] NIST SP 800-10.
[20] IETF RFC 2827. Network Ingress Filtering.
[21] NIST SP 800-94. Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems
(IDPS).
[22] IETF RFC 4301. Security Architecture for the Internet Protocol.
[23] IETF RFC 2637. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP).
[24] IETF RFC 2661. Layer Two Tunneling Protocol (L2TP).

ضمائم

منابع و معرفی کتاب

[25] NIST SP 800-113. Guide to SSL VPNs.
[26] IETF RFC 6101. The Secure Sockets Layer (SSL) Protocol Version 3.0.
[27] IETF RFC 2818. HTTP Over TLS.
[28] IETF RFC 4880. OpenPGP Message Format.
[29] IETF RFC 5322. Internet Message Format.
[30] IETF RFC 2045 – 2049. Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).
[31] IETF RFC 2119. Key words for use in RFCs to Indicate Requirement
Levels.
[32] IETF RFC 2315. Cryptographic Message Syntax.
[33] Setty, Harish. System Administrator - Security Best Practices. SANS
Institute.
[34] NIST SP 800-123. Guide to General Server Security.
[35] Cole, Eric. Security Best Practices. Secure Anchor.
[36] Cui-Qing Yang. Operating System Security and Secure Operating Systems.
[37] DoD 5200.28-STD.Trusted Computer System Evaluation Criteria. TCSEC.
[38] NIST SP 800-40. Guide to Enterprise Patch Management Technologies.
[39] NIST SP 800-162. Guide to Attribute Based Access Control (ABAC)
Definition and Considerations.
[40] Basta, Alfred. Database Security. Course Technology.
[41] Top Ten Database Threats. imperva.com.
[42] http://www.ietf.org
[43] https://cve.mitre.org
[44] http://www.securityfocus.com
[45] https://www. Intrusion.com
[46] http://www.verizonenterprise.com
[47] http://www.idc.com
[48] https://www.otalliance.org
[49] http://www.pwc.com
[50] http://www.imperva.com
[51] http://iase.disa.mil/stigs

444

امنیت اطالعات

445

446

ضمائم

منابع و معرفی کتاب

کتاب :شبکه؛ صفر تا صد
مؤلف :محمدتقی روغنی
چاپ اول؛ تابستان 2931
 564صفحه ،وزیری
انتشارات ناقوس

دس ایي کتاب سعی ضذُ هطالة هشتَط تِ ضثکِ اص صفش تا صذ تِصَست علوی ،عولیاتی ٍ تا

ًگاسضی سٍاى ٍ قاتلفْن اسائِ گشددّ .وچٌیي تا اجشای  13سٌاسیَ عولیاتی ،ضوي اسائِ هطالة
علوی ٍ فٌی ،پیکشتٌذی تجْیضات سا ًیض آهَصش دادُ تا خَاًٌذُ پس اص پایاى ایي کتاب تتَاًذ

تِعٌَاى یک کاسضٌاس ضثکِ تا تَاًایی اًجام کاس عولیاتی هعشفی گشدد.

اصآًجاکِ خَاست ًگاسًذُ تش آى تَدُ کِ ایي کتاب تتَاًذ ًیاص طیف ٍسیعی اص عالقِهٌذاى تِ

ضثکِ سا تشآٍسدُ ساصد؛ لزا هطالة دس تخصّا ،فصلّا ٍ هثاحث هختلفی طثقِتٌذی گشدیذُ تا
خَاًٌذُ تتَاًذ تِساحتی تِ هطلة هَسدًظش دستشسی پیذا ًوایذ.

ضشٍع کتاب تا هعشفی ساصهاىّای تیيالوللی ٍ ضشکتّای پیطشٍ دسصهیٌِ ضثکِ ضشٍع ضذُ،

سپس تِ پشٍتکلّای اٍلیِ ٍ پایِ هَسدًیاص دس ضثکِّای کَچک پشداختِ هیضَد .ایي سًٍذ

تِصَست تکاهلی اداهِ هییاتذ تا تِ ضثکِّای هحلی تضسگتش ٍ پشٍتکلّای هسیشیاتی دس

ضثکِّای گستشدُ هیسسین .تشسسی پشٍتکلّای ضثکِّای هحلی ٍ گستشدُّ ،ن تش اساس IPv4

ٍ ّن  IPv6اًجام ضذُ است .دس تخص پایاًی ًیض تِ اهٌیت ٍ استاًذاسدّای هشتَط تِ ضثکِ

پشداختِ ضذُ است.

تا تَجِ تِ هطالة رکشضذُ ،ایي کتاب تشای هذیشاى ٍ هطاٍساى ،ITهذیشاى ضثکِ ،کاسضٌاساى

ٍ عالقِهٌذاى تِ ضثکِ ،تا ّش سطحی اص داًص ،پیطٌْاد هیگشدد.
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