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با نصب .  استAP استفاده از يم بر مبنايس ي ب ي محليها ول در شبکه معم ي معمار   
افزار  ک سختيتوان  ي مييها شودوبا روش يک سلول مشخص مي ي، عمالً مرزهاAPک ي

 مختلف حرکت يها ان سلولي را م802.11bمجهز به امکان ارتباط بر اساس استاندارد 
. نامند ي مBSS(Basic Service Set)دهد را  ي پوشش مAPک ي که يي گستره. داد

 شبکه است، يهاBSS از يبي شبکه، که ترک يک ساختار کلي يها  سلولي تمامي مجموعه
 ي توان گستره ي مESSبا استفاده از . نامند ي مESS(Extended Service Set)را 
  . م درآورديس ي ب ي محلي  را تحت پوشش شبکهيتر عيوس

 مجهز به يي  که معموالً مخدوم هستند، کارت شبکهافزارها ک از سختي در سمت هر       
   .کند ي ارتباط را برقرار مAPم قرار دارد که با يس يک مودم بي
  
 APيمي سي تر شبکه م، به بستر پرسرعتيس ي بي  عالوه بر ارتباط با چند کارت شبکه 

 ي ه مجهز به کارت شبکيها ان مخدوميق ارتباط مين طريز متصل است و از ايمجموعه ن
  :دهد  ين ساختار را نشان مي از ايير نمايشکل ز. شود ي برقرار مي اصلي م و شبکهيس يب
   

 
 
  

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 202 

   
، که به م بر اساس ساختار فوقيس ي ب ي محليها گونه که گفته شد، اغلب شبکه  همان     

 يگرين وجود نوع ديبا ا. شوند ي ميساز ادهيز موسوم است، پي نInfrastructureنوع 
. کنند ينقطه استفاده م به ز وجود دارند که از همان منطق نقطهيم نيس ي ب ي محليها از شبکه

 ي دسترسي برا ي مرکزي ک نقطهيشوند  يده مي نامAd hocها که عموماً  ن شبکهيدر ا
 يها يا گوشي يبي و جيفي کيوترهاي مانند کامپ– همراه يافزارها  و سختوجود ندارد

زات مشابه متصل يگر تجهين شبکه، به دي تحت پوشش اي با ورود به محدوده  –ل يموبا
        ن منظوريستند و به همي متصل نيمي سي ها به بستر شبکه ن شبکهيا. گردند يم

IBSS (Independent Basic Service Set) ر يشکل ز. شوند يز خواند مين
   :دهد  ي را نشان مAd hoc ي ک شبکهي ساده از ييشما

   

  
   

 درون دفتر کار هستند که در آنها  ي محليها  مشابه شبکهيي از سوAd hoc يها  شبکه     
  .  به عنوان خادم وجود ندارديي انهيستم رايک سي  يکربنديف و پي به تعريزاين

 مورد نظر خود يها توانند پرونده ين شبکه ميزات متصل به اي تجهين صورت تماميدر ا
  .ها به اشتراک بگذارند گر گرهيرا با د

ه و شعاع م پرداختيس ي ب ي محلي ک شبکهي فعال ي اجزا يبند  در قسمت بعد، به دسته       
  .م دادي قرار خواهيها را مورد بررس ن دسته از شبکهيپوشش ا
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  )۳ (سيم هاي بي امنيت در شبکه

  

  WLAN عناصر فعال و سطح پوشش: وم  سقسمت
  سيم هاي محلي بي عناصر فعال شبکه  
  :سيم معموالً دو نوع عنصر فعال وجود دارد  هاي محلي بي در شبکه        
  
  ايستگاه بي سيم  - 

سيم به طور معمول يک کامپيوتر کيفي يا يک ايستگاه   ايستگاه يا مخدوم بي          
ي محلي متصل  سيم به شبکه ي بي کاري ثابت است که توسط يک کارت شبکه

  تواند از سوي ديگر يک کامپيوتر جيبي يا حتي يک  اين ايستگاه مي. شود مي
که استفاده از سيم در  اي ايندر برخي از کاربردها بر. پويشگر بارکد نيز باشد

ها که  ساز است، براي اين پايانه يي براي طراح و مجري دردسر هاي رايانه پايانه
سيم  شود، از امکان اتصال بي همين منظور تعبيه مي هايي به معموالً در داخل کيوسک

در حال حاضر اکثر کامپيوترهاي کيفي موجود . کنند ي محلي استفاده مي به شبکه
کردن يک  صورت سرخود مجهز هستند و نيازي به اضافه ازار به اين امکان بهدر ب

  . سيم نيست ي بي کارت شبکه
 PCMCIAهاي  سيم عموماً براي استفاده در چاک ي بي هاي شبکه  کارت      

ها براي کامپيوترهاي روميزي و  در صورت نياز به استفاده از اين کارت. است
 PCIهاي گسترش  ها را بر روي چاک  اين کارتشخصي، با استفاده از رابطي

 .کنند نصب مي
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   دسترسينقاط -

هاي پيش نيز در  گونه که در قسمت سيم، همان هاي بي نقاط دسترسي در شبکه       
مورد آن صحبت شد، سخت افزارهاي فعالي هستند که عمالً نقش سوييچ در 

در . ه شبکه هاي سيمي را نيز دارندکرده، امکان اتصال ب سيم را بازي هاي بي شبکه
 ،عمل ساختار بستر اصلي شبکه عموماً سيمي است و توسط اين نقاط دسترسي

  .گردد ي سيمي اصلي متصل مي سيم به شبکه هاي بي ها و ايستگاه مخدوم
   

  برد و سطح پوشش
 به فاکتورهاي بسياري 802.11سيم بر اساس استاندارد  ي بي  شعاع پوشش شبکه       
  :ها به شرح زير هستند  ستگي دارد که برخي از آنب

 پهناي باند مورد استفاده -

 ها ها و گيرنده منابع امواج ارسالي و محل قرارگيري فرستنده -

 سيم ي بي مشخصات فضاي قرارگيري و نصب تجهيزات شبکه -

 قدرت امواج -

  نوع و مدل آنتن -
   

براي (متر ۴۸۵و ) ي داخلي تهبراي فضاهاي بس(متر ۲۹ شعاع پوشش از نظر تئوري بين      
 مقاديري ،وجود اين مقادير با اين.  متغير است802.11bدر استاندارد ) فضاهاي باز

هاي نسبتاً قدرتمندي که  ها و فرستنده متوسط هستند و در حال حاضر با توجه به گيرنده
هاي آن، تا  تندهها و فرس گيرند، امکان استفاده از اين پروتکل و گيرنده مورد استفاده قرار مي

 .اند هاي عملي آن فراوان چند کيلومتر هم وجود دارد که نمونه
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شود  ذکر مي) 802.11b(يي که براي استفاده از اين پروتکل   با اين وجود شعاع کلي       

هاي بسته و  ست که براي محل اين شعاع عملکرد مقداري. متر است۱۰۰ تا ۵۰چيزي ميان 
  .تواند مورد استناد قرار گيرد  نيز معتبر بوده و ميهاي چند طبقه ساختمان

   
سيم مبتني  هاي بي ي ميان بردهاي نمونه در کاربردهاي مختلف شبکهي  شکل زير مقايسه     

  :دهد   را نشان مي802.11bبر پروتکل 
   

  
   

سيم، عمل اتصال ميان  هاي بي کردهاي نقاط دسترسي به عنوان سوييچ  يکي از عمل     
توان  سيم مي عبارت ديگر با استفاده از چند سوييچ بي به. سيم است هاي بي حوزه
  . آورد دست سيم را به هاي بي  براي شبکهBridgeکردي مشابه  عمل

   
نقطه، براي ايجاد اتصال ميان دو  به  به صورت نقطهتواند  اتصال ميان نقاط دسترسي مي     

يي به چند نقطه يا بالعکس براي ايجاد اتصال ميان  زيرشبکه به يکديگر، يا به صورت نقطه
  .صورت همزمان صورت گيرد هاي مختلف به يکديگر به زيرشبکه
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يگر استفاده هاي محلي با يکد يي که به عنوان پل ارتباطي ميان شبکه  نقاط دسترسي  

معناي شعاع پوشش  کنند و اين به شوند از قدرت باالتري براي ارسال داده استفاده مي مي
کار  هايي به افزارها معموالً براي ايجاد اتصال ميان نقاط و ساختمان اين سخت. باالتر است

ت که البته بايد توجه داش.  کيلومتر است۵ تا ۱ها از يکديگر بين  ي آن روند که فاصله مي
هاي  براي پروتکل.  است802.11bيي متوسط بر اساس پروتکل  اين فاصله، فاصله

  .دست آورد توان فواصل بيشتري را نيز به  مي802.11aديگري چون 
   

يي از ارتباط نقطه به نقطه با استفاده از نقاط دسترسي مناسب را نشان   شکل زير نمونه     
  :دهد  مي

     
  

   
ي شعاع پوشش  توان به امکان توسعه هاي نقاط دسترسي با برد باال مي  از ديگر استفاده     

به عبارت ديگر براي باالبردن سطح تحت پوشش يک . سيم اشاره کرد شبکه هاي بي
صورت همزمان و پشت به  سيم به ي دسترسي بي قطهتوان از چند ن سيم، مي ي بي شبکه

توان با استفاده از يک  به عنوان نمونه در مثال باال مي. پشت يکديگر استفاده کرد
هاي  ها، سطح پوشش شبکه را تا ساختمان ي ديگر در باالي هريک از ساختمان فرستنده

  . ديگر گسترش داد
   
سيم و ذکر مقدماتي  هاي محلي بي ه از شبکه در قسمت بعد به مزاياي معمول استفاد      

  .پردازيم ها مي هاي امن سازي اين شبکه در مورد روش
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 )۴ (سيم هاي بي امنيت در شبکه

   
  802.11هاي محلي بر اساس استاندارد  امنيت در شبکه:  چهارم قسمت

   
 و عناصر سيم محلي هاي بي  در مورد شبکهيي که در سه قسمت قبل به مقدمه  پس از آن     
هاي محلي  سازي شبکه  امن استانداردهايها و ها پرداختيم، از اين قسمت بررسي روش آن
هاي امنيتي  با طرح قابليت. کنيم  را آغاز ميIEEE 802.11سيم مبتني بر استاندارد  بي

هاي آن آگاه شد و اين استاندارد و کاربرد را براي  توان از محدوديت اين استاندارد، مي
  .خاص و مناسب مورد استفاده قرار دادموارد 

هاي مجزا و مشخصي را براي تأمين يک محيط امن   سرويس802.11 استاندارد      
                   کلــــــها اغلب توسط پروت  اين سرويس .دهد رار ميـــــــم در اختيار قــــسي بي

WEP (Wired Equivalent Privacy)ها  ي آن هــــوظيف گردند و   تأمين مي
يي که اين  درک اليه. سيم است ها و نقاط دسترسي بي سازي ارتباط ميان مخدوم امن

يي دارد، به عبارت ديگر اين پروتکل کل  پردازد اهميت ويژه سازي آن مي پروتکل به امن
سيم که مبتني بر  ي ارتباطي بي هاي ديگر، غير از اليه ارتباط را امن نکرده و به اليه

 در يک WEPست که استفاده از ااين بدان معني .  است، کاري ندارد802.11د استاندار
سيم است و  هاي محلي بي معني استفاده از قابليت دروني استاندارد شبکه سيم به ي بي شبکه

ضامن امنيت کل ارتباط نيست زيرا امکان قصور از ديگر اصول امنيتي در سطوح باالتر 
 .ارتباطي وجود دارد
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را ) WEPخصوصاً  (802.11ي عمل کرد استانداردهاي امنيتي   شکل باال محدوده     
  .دهد نشان مي

   
      802.11ها و ابعاد امنيتي استاندارد  قابليت  
   

هاي  در شبکهرا تنها پروتکلي که امنيت اطالعات و ارتباطات  در حال حاضر عمالً        
اين پروتکل با وجود .  استWEPکند   فراهم مي802.11سيم بر اساس استاندارد  بي

سيم را به  هاي بي هايي که دارد، نوع استفاده از آن همواره امکان نفوذ به شبکه قابليت
ست که  خاطر داشت اين  که بايد بهيي نکته. کند نحوي، ولو سخت و پيچيده، فراهم مي

سيم، ريشه در پيکربندي  هاي محلي بي اغلب حمالت موفق صورت گرفته در مورد شبکه
به عبارت ديگر اين پروتکل در صورت پيکربندي صحيح .  در شبکه داردWEPناصحيح 

ي نفسه دچار نواقص و ايرادهاي گذارد، هرچند که في درصد بااليي از حمالت را ناکام مي
  .نيز هست

 

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 209 

 
ست که اگيرد از سويي  سيم انجام مي هاي بي  بسياري از حمالتي که بر روي شبکه      

به عبارت ديگر نفوذگران بعضاً با . ي سيمي داراي اشتراک هستند نقاط دسترسي با شبکه
سيم،  افزارهاي بي ها و سخت هاي ارتباطي ديگري که بر روي مخدوم استفاده از راه

کنند که اين مقوله  سيم نفوذ مي ي بي سيم، وجود دارد، به شبکه هاي بي مخصوصاً مخدو
ست که  يي سيم بي و يهاي سيم ي اشتراکي هرچند جزءيي ميان امنيت در شبکه نشان دهنده

  .از نظر ساختاري و فيزيکي با يکديگر اشتراک دارند
   

سيم تعريف  هاي محلي بي  براي شبکهIEEE سه قابليت و سرويس پايه توسط      
  :گردد مي

  · Authentication  
. سيم است  ايجاد امکاني براي احراز هويت مخدوم بيWEP هدف اصلي      

اين مکانيزم سعي . سيم است ي بي اين عمل که در واقع کنترل دسترسي به شبکه
شوند از هايي را که مجاز نيستند به شبکه متصل  دارد که امکان اتصال مخدوم

  .بين ببرد
   

· Confidentiality  
ها و خدمات  اين بعد از سرويس.  استWEPگي هدف ديگر  محرمانه      

WEPهاي سيمي طراحي شده   با هدف ايجاد امنيتي در حدود سطوح شبکه
 جلوگيري از سرقت اطالعات در حال انتقال WEPسياست اين بخش از . است

 .سيم است ي محلي بي بر روي شبکه
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· Integrity  

ست که ا طراحي سياستي WEPهاي  ها و قابليت هدف سوم از سرويس      
ها و اطالعات در حال تبادل در شبکه، خصوصاً ميان  تضمين کند پيام

اين . گردند سيم و نقاط دسترسي، در حين انتقال دچار تغيير نمي هاي بي مخدوم
وبيش  هاي ارتباطاتي ديگر نيز کم قابليت در تمامي استانداردها، بسترها و شبکه

  . وجود دارد
   

هاي معمول   وجود دارد نبود سرويسWEPي مهمي که در مورد سه سرويس   نکته     
Auditing و Authorizationهاي ارايه شده توسط اين پروتکل   در ميان سرويس

  .است
   

بررسي هريک از سيم به  هاي محلي بي هاي بعدي از بررسي امنيت در شبکه  در قسمت     
  .پردازيم اين سه سرويس مي
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  )۵ (ميس ي بيها ت در شبکهيامن
 

  WEP - Authenticationهاي امنيتي  سرويس:  پنجم قسمت
   

 ارتباطات در يساز  که عمالً تنها روش امنWEP پروتکل ي در قسمت قبل به معرف     
س يم و در ادامه سه سروي است پرداخت802.11 استاندارد يم بر مبنايس ي بيها شبکه

  . مي کردين پروتکل را معرفي اياصل
  .ميپرداز ي، مAuthentication يعنيس اول، ي سروين قسمت به معرفي در ا     

   
Authentication  

 که درخواست اتصال به يت کاربراني احراز هوي دو روش برا802.11 استاندارد      
 يک روش بر مبنايکنند، دارد که  ي ارسال ميسترسم را به نقاط ديس ي بي شبکه

  .کند ي استفاده نمي از رمزنگاريگريست و د يرمزنگار
   

  :دهد يها نشان م ن شبکهي را در اAuthenticationند ي از فرايير شَماي شکل ز     
   

  
   

 استفاده RC4 يک روش از رمزنگاريز نشان داده شده است، يگونه که در شکل ن  همان     
  .کند ي استفاده نميي يک رمزنگاريچ تکنيگر از هيکند و روش د يم
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Authenticationبدون رمزنگاري   

ت مخدوم وجود يص هوي تشخيست، دو روش براي ني بر رمزنگاري که مبتني در روش     
 يت از سويوستن به شبکه، درخواست ارسال هوي پيدر هر دو روش مخدوِم متقاض. اردد

 پاسخ SSID (Service Set Identifier)ک ي ي حاويامي را با پي دسترسي نقطه
  .دهد يم
   

ک ي موسوم است، Open System Authentication در روش اول که به      
SSIDن يدر واقع در ا. کند يت ميه شبکه کفا اتصال بي افت اجازهي دريز براي ني خال

کنند  ي ارسال ميوستن به شبکه را به نقاط دسترسي پي که تقاضاييها  مخدوميروش تمام
 ي نگاهداري دسترسي ها توسط نقطه شوند و تنها آدرس آن يرو م با پاسخ مثبت روبه

  .دشو يز اطالق مي نNULL Authenticationن روش يل به اين دليهم به. شود يم
   

ن يگردد با ا ي ارسال مي دسترسي  به نقطهSSIDک ين نوع، بازهم ي در روش دوم از ا     
 صادر ي دسترسي  نقطهي از سوي اتصال به شبکه تنها در صورتي تفاوت که اجازه

.  به شبکه باشندي دسترسي مجاز برايهاSSID ارسال شده جزو يSSIDگردد که  يم
  . موسوم استClosed System Authenticationن روش به يا
   

ن روش يست که ا يتي دارد، توجه به سطح امنياريت بسيان اهمين مي که در ايي  نکته     
دهند و  يه نميت را اراي از احراز هوين دو روش عمالً روش امنيا. گذارد يار ما ميدر اخت

ن يبا ا. کننده هستند ت درخواستي از هوي و نه قطعي نسبي آگاهي برايعمالً تنها راه
ست و معموالً حمالت موفق ين شده نين حاالت تضميت در ايکه امن ييجا وصف از آن

ها  ن روشي که بر اساس اييها ، به شبکهيتجربه و مبتد  توسط نفوذگران کمي، حتياريبس
  در يي ا شبکهي کاربرد دارند که ين دو روش تنها در حالتيدهد، لذا ا يکنند، رخ م يعمل م
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ار کم يا احتمال رخداد حمله به آن بسيست، ي نياتي اطالعات حيد است که حاوجايحال ا
 که مانند –م يس ي بي ک شبکهي ي هرچند که با توجه پوشش نسبتاً گسترده. است
 –ار دشوار است ي بسيکيزي به صورت في دسترسي امکان محدودسازيمي سيها شبکه

  ! نداردينيضمز خود تيدادن حمالت ن ن رخيينان از شانس پاياطم
   

Authentication با رمزنگاري RC4  
ک است که بر ي کالسيکيز موسوم است، تکنين» د مشترکيکل«ن روش که به روشيا      

د ييتش تأي آگاه است، هوي سريدينکه مخدوم از کلينان از اياساس آن، پس از اطم
  :دهد ين روش را نشان مير ايشکل ز. شود يم
   

  
   

را به   د کرده و آني تولي تصادفي ک رشتهي (AP)ي دسترسي ن روش، نقطهي در ا     
د يکه کل(ن شدهييش تعي از پيدي را با کلي تصادفي ن رشتهيمخدوم ا. فرستد يمخدوم م

WEPکند ي ارسال مي دسترسي  نقطهيد و حاصل را براکن يرمز م) شود يده ميز نامي ن .
 ارسال ي  کرده و با رشتهيي را رمزگشايافتيام دري به روش معکوس پي دسترسي نقطه

 نکه مخدوم ي از اي دسترسي ام، نقطهين دو پي ايدر صورت همسان. کند يسه ميشده مقا
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 در يي و رمزگشايزنگارروش رم. کند ينان حاصل ميار دارد اطمي را در اختيحيد صحيکل
  .  استRC4ن تبادل روش يا
   

م، دو خطر در ي کامالً مطمئن بداني را روشRC4 ينکه رمزنگاريان با فرض اين مي در ا     
  :ين روش استن ايکم

نان حاصل يت مخدوم اطميست که از هو ي دسترسي ن روش تنها نقطهيدر ا) الف
 ي ار ندارد که بداند نقطهيت در اخيليچ دليگر مخدوم هيان ديبه ب. کند يم

  .ست ي اصلي دسترسي ست نقطه ي رمزيها  که با آن در حال تبادل دادهيي يدسترس
   

ن دو طرف، ي سئوال و جواب بي هين روش بر پاي که مانند اييها  روشيتمام) ب
 تحت عنوان ي، قرار دارند با حمالتياتيا تبادل اطالعات حيت يبا هدف احراز هو

man-in-the-middleان ين دسته از حمالت نفوذگر ميدر ا.  در خطر هستند
  .کند يک از دو طرف را گمراه مي هريي گونه رد و بهيگ يدو طرف قرار م

   
  .ميپرداز ي مWEPگر پروتکل ي ديها سي در قسمت بعد به سرو          
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 )۶ (سيم هاي بي امنيت در شبکه

   
  Integrity و 802.11b – Privacyتي هاي امني سرويس:  ششم قسمت

   
ن يا. مي پرداخت802.11b يتي امنيها سيس اول از سروي در قسمت قبل به سرو     

   Privacyس اول يسرو. گر اختصاص دارديس دي دو سرويقسمت به بررس
  . استIntegrityس دوم ي سرو و) يگ محرمانه(
   

Privacy  
 از آن Confidentiality اغلب به عنوان يتيگر امني ديها س که در حوزهين سروي ا     

 در يها ا گرهيداشتن اطالعات کاربر   ت و محرمانه نگاهي حفظ امنيمعنا گردد به ياد مي
 يها کي عموماً از تکنيگ ت محرمانهي رعايبرا. گر استيکديحال تبادل اطالعات با 

ن ير حال تبادل، اکه در صورت شنود اطالعات د يي گونه گردد، به ي استفاده ميرمزنگار
رقابل ي شنودگر غي نبوده و لذا برايي رمز، قابل رمزگشايدهاياطالعات بدون داشتن کل

  .سوء استفاده است
   

 ي هيگردد که برپا ي استفاده مWEP ي رمزنگاريها کي، از تکن802.11b در استاندارد      
RC4است  .RC4 مه ي ني ک رشتهي متقارن است که در آن يتم رمزنگاريک الگوري
 تمام ي بر روين رمزنگاريا. شود يگردد و توسط آن کل داده رمز م يد مي توليتصادف
م يس ي اتصال بي بااليها هي الي تماميها گر دادهيان ديب به. شود ياده مي پي اطالعاتي بسته

از . HTTP مانند ي باالتريها هي گرفته تا الIPگردند، از  ين روش رمز ميز توسط اين
  يها  در شبکهيتي امنيها استين بخش از اعمال سيتر ين روش عمالً اصلي ا کهييآنجا
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 يساز  امني  است، معموالً به کل پروسه802.11b بر استاندارد يم مبتنيس يب   يمحل
  .شود ي گفته مWEPاختصار  ن استاندارد بهياطالعات در ا

ن يا. توانند داشته باشند يت مي ب۱۰۴ت تا ي ب۴۰ از ييها  اندازهWEP يدهاي کل      
ب شده و ي ترکيتيب ۲۴) ه يا بردار اولي Initialization Vectorمخفف ( IVدها با يکل
تر باشد  د بزرگي کلي عتاً هرچه اندازهيطب. دهند يل مي را تشکRC4 يتي ب۱۲۸د يک کلي

 ۸۰ ي ازه با اندييدهايدهد که استفاده از کل يقات نشان ميتحق. ت اطالعات باالتر استيامن
رممکن ي شکستن رمز غي را براbrute-forceک يا باالتر عمالً استفاده از تکنيت يب
ها از  که تعدد آن(تي ب۸۰ي  اندازهي ممکن برايدهايگر تعداد کليبه عبارت د. کند يم

 ي براي کنونيي انهي رايها ستمي باالست که قدرت پردازش سيي به اندازه) است ۲۴ ي مرتبه
  . کند يت نمي معقول کفايمفروض در زمان يديشکستن کل

   
 ي برايتي ب۴۰ يدهايم از کليس ي بي محليها  هرچند که در حال حاضر اکثر شبکه      

 يک سريراً، بر اساس ي که اخيي  نکتهيکنند ول ي استفاده مي اطالعاتيها رمزکردن بسته
 در WEPط  توسيگ ن محرمانهيست که روش تأم نيشات به دست آمده است، ايآزما

ر است و يپذ بيز آسي، نbrute-forceر از استفاده از روش ي، غيگريمقابل حمالت د
  .د استفاده شده نداردي کلي  به اندازهي ارتباطيريپذ بين آسيا
ر ي در شکل زيگ ن محرمانهي تضمي براWEP از روش استفاده شده توسط يي نما      

  :ش داده شده استينما
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 Integrity  
  

 يي يتي امنيها استين تبادل است و سيصحت اطالعات در ح Integrity مقصود از      
ن ير اطالعات در حيي هستند که امکان تغييها کنند روش ين مي را تضمIntegrityکه 

  .دهند يل ميزان تقلين ميتر  کمتبادل را به
   

شود که توسط آن امکان  ي استفاده ميس و روشيز سروي ن802.11b در استاندارد      
روش . شود ي کم ميم و نقاط دسترسيس ي بيها ان مخدومير اطالعات در حال تبادل مييتغ

شده ز نشان داده يطور که در شکل قبل ن همان.  استCRCک کد يمورد نظر استفاده از 
رنده، پس از يدر سمت گ. شود يد مي قبل از رمزشدن بسته تولCRC-32ک ياست، 
 نوشته شده در CRC شده مجدداً محاسبه شده و با يي رمزگشايها  دادهCRC، ييرمزگشا
ات بسته در ير محتويي تغيمعنا به CRCان دو يگردد که هرگونه اختالف م يسه ميبسته مقا

، مستقل از RC4 توسط يز مانند روش رمزنگاري روش ننيمتأسفانه ا. ن تبادل استيح
ر يپذ بي از حمالت شناخته شده آسي مورد استفاده، در مقابل برخيتيد امني کلي اندازه
 .است
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 ندارد يتي امنيدهايت کليري مدي برايزميچ مکاني ه802.11bمتأسفانه استاندارد             
 که يد توسط کسانيرد بايگ يدها انجام ميکلت ي حفظ امني که براياتي عمليو عمالً تمام

ن بخش ي که اييازآنجا.  گردديساز ادهي پيصورت دست کنند به يم را نصب ميس ي بي شبکه
ن ضعف عمالً ي است، با اي در مبحث رمزنگاري اساسيها  از معضليکيت ياز امن
ها معموالً  ن روشيا. م قابل تصور استيس ي بيها  حمله به شبکهي براي متعدديها روش

د يرندادن کلييران شبکه مانند تغي کاربران و مديشده از سو  انجاميها يبر سهل انگار
ش فرض ي پيدهايا کلي ي تکراريدهايد، استفاده از کليصورت مداوم، لودادن کل به

 از حمالت موفق به يي جز درصد نسبتاً باالييجه ي ها نتي توجهيگر بيکارخانه و د
. دهد يتر خود را نشان م شيتر ب  بزرگيها ن مشکل از شبکهيا. اردم نديس ي بيها شبکه

 که تعداد ي، زمانييها يانگار ن سهليداد چن  از رخيري جلوگي با فرض تالش برايحت
ار دشوار شده و ين تعداد باال بسيکردن ا گذرد عمالً کنترل ي مي شبکه از حديها مخدوم

 دهد که همان باعث ي نسبتاً بزرگ رخ مي ن شبکهي در گوشه و کنار اييگاه خطاها گه
  .شود يرخنه در کل شبکه م

   
 در استاندارد يتي امنيها سي که سروييها  در قسمت بعد به مشکالت و ضعف     

802.11bميپرداز ي دارند م.      
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 )۷ (سيم هاي بي امنيت در شبکه

   
  WEPي امنيتي  هاي اوليه ضعف:  هفتم قسمت

   
در ضمِن ذکر .  پرداختيم802.11هاي امنيتي استاندارد  اي قبل به سرويسه در قسمت      

در اين . يي داشته باشيم هاي هريک اشاره ها، سعي کرديم به ضعف هريک از سرويس
ي استفاده شده در اين استاندارد  هاي امنيتي پايه هاي تکنيک قسمت به بررسي ضعف

  .پردازيم مي
   

 بر اساس پروتکل 802.11ي امنيت در استاندارد  الً پايهگونه که گفته شد، عم  همان     
WEPاستوار است  .WEP بيتي براي ۴۰ در حالت استاندارد بر اساس کليدهاي 

گان  شود، هرچند که برخي از توليدکننده  استفاده ميRC4رمزنگاري توسط الگوريتم 
  . اند سازي کرده يادهتر پ هاي بيش  را با کليدهايي با تعداد بيتWEPهاي خاصي از  نگارش

   
يي که در اين ميان اهميت دارد قائل شدن تمايز ميان نسبت باالرفتن امنيت و   نکته     

امنيت باالتر )  بيت۱۰۴تا (ي کليد با وجود آن که با باالرفتن اندازه. ي کليدهاست اندازه
ور تعيين ي عب جاکه اين کليدها توسط کاربران و بر اساس يک کلمه رود، ولي از آن مي
طور که در  از سوي ديگر همان. شود، تضميني نيست که اين اندازه تماماً استفاده شود مي

يابي به اين کليدها فرايند چندان سختي نيست، که  هاي پيشين نيز ذکر شد، دست قسمت
  .ي کليد اهميتي ندارد در آن صورت ديگر اندازه
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هاي امنيتي اين استاندارد انجام   براي تعيين حفرههاي بسياري را متخصصان امنيت بررسي
اند که در اين راستا خطراتي که ناشي از حمالتي متنوع، شامل حمالت غيرفعال و  داده

  . فعال است، تحليل شده است
   

  : ي اين پروتکل است  هاي اوليه هاي انجام شده فهرستي از ضعف  حاصل بررسي     
   
  WEPاستفاده از کليدهاي ثابت . ۱

سيم وجود  هاي محلي بي ها که عموماً در بسياري از شبکه ترين ضعف  يکي از ابتدايي     
اين . از کليدهاي مشابه توسط کاربران براي مدت زمان نسبتاً زياد است  دارد استفاده

براي مثال اگر يک کامپيوتر . دهد ضعف به دليل نبود يک مکانيزم مديريت کليد رخ مي
کند به سرقت برود يا براي مدت زماني در  ز يک کليد خاص استفاده ميکيفي يا جيبي که ا

راحتي لو رفته و با توجه به تشابه کليد ميان بسياري از  دسترس نفوذگر باشد، کليد آن به
  .ها ناامن است هاي کاري عمالً استفاده از تمامي اين ايستگاه ايستگاه

هاي ارتباطي زيادي  در هر لحظه کانال از سوي ديگر با توجه به مشابه بودن کليد،      
  .توسط يک حمله نفوذپذير هستند

   
۲ .Initialization Vector (IV)  

اين بردار به .  بيتي است در قسمت قبل معرفي شده است۲۴اين بردار که يک فيلد     
که کليدي که براي رمزنگاري مورد استفاده  جايي از آن. صورت متني ساده فرستاده مي شود

ي احتمال تکرار  دهنده  عمالً نشانIVي   توليد مي شود، محدودهIVگيرد بر اساس  ار ميقر
 IVبه عبارت ديگر در صورتي که . آن و در نتيجه احتمال توليد کليدهاي مشابه است

  . توان به کليدهاي مشابه دست يافت کوتاه باشد در مدت زمان کمي مي
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خصوصاً اگر از کارت . شود لي حاد مبدل ميهاي شلوغ به مشک  اين ضعف در شبکه  

هاي ثابت استفاده IVهاي شبکه از  بسياري از کارت. ي استفاده شده مطمئن نباشيم شبکه
اين . هاي مشابه دارندIVي واحد  ي يک توليد کننده هاي شبکه کنند و بسياري از کارت مي

 در مدت زماني کوتاه را IVي شلوغ احتمال تکرار  همراه ترافيک باال در يک شبکه خطر به
هاي رمز  ست نفوذگر در مدت زماني معين به ثبت داده برد و در نتيجه کافي باالتر مي

هاي IVبا ايجاد بانکي از . هاي اطالعاتي را ذخيره کند هاي بستهIVي شبکه بپردازد و  شده
 زماني نه ي شلوغ احتمال بااليي براي نفوذ به آن شبکه در مدت استفاده شده در يک شبکه

  .چندان طوالني وجود خواهد داشت
   
  ضعف در الگوريتم. ۳

شود،  شود و بر اساس آن کليد توليد مي هاي تکرار مي  در تمامي بستهIVکه  جايي  از آن     
هاي رمزشده بر اساس  ها و بستهIVتواند با تحليل و آناليز تعداد نسبتاً زيادي از  نفوذگر مي

اين فرايند عملي زمان بر . ، به کليد اصلي دست پيدا کندIVآن کليد توليد شده بر مبناي 
جاکه احتمال موفقيت در آن وجود دارد لذا به عنوان ضعفي براي اين  است ولي از آن

  .گردد پروتکل محسوب مي
   
   رمز نشدهCRCاستفاده از . ۴

اط هاي تأييدي که از سوي نق لذا بسته. شود  رمز نميCRC، کد WEP در پروتکل      
 رمزنشده ارسال CRCشود بر اساس يک  سوي گيرنده ارسال مي سيم به دسترسي بي

ي دسترسي از صحت بسته اطمينان حاصل کند تأييد  گردد و تنها در صورتي که نقطه مي
کند که نفوذگر براي رمزگشايي يک  اين ضعف اين امکان را فراهم مي. فرستد آن را مي

راحتي   را نيز به دليل اين که رمز نشده است، بهCRC بسته، محتواي آن را تغيير دهد و
     ي تأييد را صادر  ي دسترسي بماند که آيا بسته العمل نقطه عوض کند و منتظر عکس

  .مي کند يا خير
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 WEPسيم مبتني بر پروتکل  هاي بي هاي شبکه ترين ضعف هاي بيان شده از مهم  ضعف   

 فوق بايد به آن اشاره کرد اين است که در ميان اين هاي يي که در مورد ضعف نکته. هستند
به ضعف در الگوريتم رمزنگاري باز ) مشکل امنيتي سوم(ها ها تنها يکي از آن ضعف

گردد و  گردد و لذا با تغيير الگوريتم رمزنگاري تنها اين ضعف است که برطرف مي مي
  .ي مشکالت امنيتي کماکان به قوت خود باقي هستند بقيه
  :بندي کرده است اختصار جمع ه را بWEPهاي امنيتي پروتکل  جدول زير ضعف        
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  نکته براي حفظ امنيت١٠

  
 مختلف يانه ها در رسيوتريدات کامپي در مورد حمالت و تهديديهر روزه اخبار جد

ستم يا انواع هک و نفوذ در سيد و ي جديروس هايدات شامل وين تهديا. ابدي يانتشار م
ن ي در بيوع اضطراب و نگرانين گونه اخبار باعث شيانتشار ا.  استيوتري کامپيها

 ارزشمند يا اطالعاتيرند و ي گيوتر بهره مي شود که به صورت مستمر از کامپي ميکاربران
  . خود دارنديوترهايمپ کايبر رو

  
و به روز نگه ) روس هايمانند ضدو (ي محافظتياستفاده از نرم افزارها .١

  داشتن آنها
 ين نرم افزارها برايا. دينان حاصل کني دستگاه خود اطميروس بر روياز وجود ضدو
 روند و در صورت ي شناخته شده به کارميروس هايوتر در برابر ويمحافظت از کامپ

 که يطيدر شرا. روس ها نخواهد داشتي در مورد وياز به نگرانينها کاربر ناستفاده از آ
 يروس براي ضدوي شوند، نرم افزارهايع ميد شده و توزيد تولي جديروس هايروزانه و

 توان به ين کار مي ايبرا. د به صورت منظم به روز شوندين بردن آنها بايص و از بيتشخ
جعه کرد و اطالعات الزم در مورد نحوه به روز روس مرايد کننده ضدويت شرکت توليسا

 يروس ابزار هاي ضدويعموما نرم افزارها. افت نموديد را دري جديل هايز فاي و نيرسان
  .ند را در خود دارندين فراي اي و زمان بنديبه روز رسان
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  باز نکردن نامه هاي دريافتي از منابع ناشناس .٢

د، نسبت به نامه و ي شناسياگر فرستنده نامه را نم«د، ي کنيروين قانون ساده را پيا  
د، يافت کرديک نامه مشکوک دريهرگاه . »دييار با دقت عمل نماي آن بسيوست هايپ

  . آن استيوست هاين عمل حذف کل نامه همراه با پيبهتر
اگر عنوان نامه . اط بوديد با احتي اگر فرستنده نامه آشنا باشد هم بايشتر حتيت بي امنيبرا

رمعمول باشد ي غينک هاي لي که نامه حاويب باشد، و باالخص در صورتينا آشنا و عج
 شما ي را برايروسي ويممکن است دوست شما به صورت تصادف. د با دقت عمل کرديبا

وتر را در يون ها کامپيلين صورت ميقا به همي دق”I Love You“روس يو. فرستاده باشد
  .ديي مشکوک را پاک نمايد، نامه هايد نکنيترد. ا آلوده نموديسراسر دن
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  استفاده از گذرواژه هاي مناسب .٣

 کند که يبه ها به منابع موجود را محدود مي غري دسترسيرواژه تنها در صورتگذ  
گران قرار يار دي خود را در اختيگذرواژه ها. ر نباشدي امکان پذيحدس زدن آن به سادگ

 از يکين صورت اگر يدر ا. ديک جا استفاده نکنيشتر از يک گذرواژه در بيد و از ينده
ار شما در معرض خطر قرار نخواهند يمنابع در اخت شما لو برود، همه يگذرواژه ها

  :ر استي انتخاب گذرواژه شامل موارد زي براييقانون طال. گرفت
در .  معنا باشديب ي االمکان کلمه اي حرف بوده، حت۸د حداقل شامل يگذرواژه با •

مانند (ن کلمه اگر از حروف کوچک، بزرگ و اعداد استفاده شود يانتخاب ا
xk27D8Fy (ت باال تر خواهد رفتي امنبيضر.  

  .ديي را عوض نماي قبليبه صورت منظم گذرواژه ها •
  .ديگران قرار ندهيار ديگذرواژه خود را در اخت •

ان شده ين رابطه بي در ايق تري نکات دقانتخاب و محافظت از کلمات عبورمقاله در 
  .است
  

  
  

  )Firewall(با استفاده از حفاظ  محافظت از کامپيوتر در برابر نفوذ  .٤
ن محصول يا.  کنديجاد ميرون اي بياي و دنيوتريستم کامپين سي بي مجازيواريد  حفاظ 

 يوترهاي حفاظت کامپي شود و برايد مي تولي و سخت افزاريفزاربه دو صورت نرم ا
  که به ييا داده هاير مجاز و ي غيحفاظ داده ها.  روديز شبکه ها به کار مي و نيشخص
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عالوه .  دهدير اطالعات را عبور ميلتر کرده و ساي باشند را فيصورت بالقوه خطرناک م

رمجاز ي افراد غينترنت وصل است، مانع دسترسيوتر به اي که کامپيطين حفاظ در شرايبر ا
  . شوديوتر ميبه کامپ

  
  

  خودداري از به اشتراک گذاشتن منابع کامپيوتر با افراد غريبه .٥
 آورند که با هدف به يد فراهم م کاربران خوين امکان را براي عامل ايستم هايس

سک سخت ينترنت به ديا ايق شبکه و يگران را از طري ديل، دسترسي فاياشتراک گذار
از .  آورديق شبکه را فراهم ميروس از طري امکان انتقال و  تين قابليا.  فراهم آورنديمحل
 عمل ل ها بهي را در به اشتراک گذاشتن فاي که کاربر دقت کافيگر در صورتي ديسو

ن يبنابرا.  کنديجاد ميستند اي که مجاز نيگراني خود را به ديل هاياورد، امکان مشاهده فاين
 .دييل را متوقف نماي فايد، به اشتراک گذاريت ندارين قابلي به اياز واقعي که نيدرصورت
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  قطع اتصال به اينترنت در مواقع عدم استفاده .٦

ر دوطرفه است و اطالعات ارسال و يک مسيل تايجيد که بزرگ راه ديبه خاطر داشته باش
ست ي به آن نيازي که نيطينترنت در شرايوتر به ايقطع اتصال کامپ.  شونديافت ميدر

  . بردين مي داشته باشد را از بي به دستگاه شما دسترسينکه کسياحتمال ا
  

  
  تهيه پشتيبان از داده هاي موجود بر روي کامپيوتر .٧

 ي حافظه دستگاه خود آمادگيره شده بر رويتن اطالعات ذخن رفي از بيهمواره برا    
 يه نسخه هاي تهي براي متنوعي و نرم افزاريزات سخت افزاريامروزه تجه. ديداشته باش

.  توان از آنها بهره گرفتيت آن ميافته اند که با توجه به نوع داده و اهميبان توسعه يپشت
زات يند تجهين فرايدر ا. الزم انجام شود ي هاياست گذاريد سيت داده بايبه اهم  بسته 

د ين بايعالوه بر ا.  شونديبان مشخص ميه پشتي تهي مناسب براياز و زمان هايمورد ن
د تا در صورت وقوع اتفاقات ي در دسترس داشته باشStart up يسک هايهمواره د

  .ديي نمايابيستم را بازيد در اسرع وقت سينامطلوب بتوان
  

  (Patches)اي امنيتيگرفتن منظم وصله ه .٨
 به روز ي نرم افزارهايد کننده نرم افزار هر از چند گاهي توليشتر شرکت هايب  

با گذر زمان . ندي نماي محصوالت خود ارائه مي را برايدي جديتي امنيرسان و وصله ها
 ي شوند که امکان سوءاستفاده را براي ميي مختلف شناسايد در نرم افزارهاياشکاالت جد

د کننده محصول اقدام ي شرکت تولي هر اشکالييپس از شناسا.  آورنديوجود مهکرها ب
ستم ي نفوذ به سين بردن راه هايت و از بيش امني افزاي مناسب برايبه نوشتن وصله ها

د ي شود و کاربران باي وب شرکت ها عرضه ميت هاي ساين وصله ها بر رويا.  کننديم
  ي وصله ها را گرفته و بر روين نسخه هايخرستم خود همواره آيت سين امني تاميبرا
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شده اند که به   توسعه داده يي کاربران ابزارهاي راحتيبرا. ستم خود نصب کننديس

ست يد کننده محصوالت وصل شده، لي تولي شرکت هايت هايک به سايصورت اتومات
آن ستم موجود نقاط ضعف ي سيسپس با بررس. ندي نمايافت مين وصله ها را دريآخر

 به ين نسخه هايب کاربر از وجود آخرين ترتيبه ا.  شودي و به کاربر اعالم مييشناسا
  . شوديروز رسان آگاه م

  
  بررسي منظم امنيت کامپيوتر .٩
 قرار يابي خود را مورد ارزيوتريستم کامپي سيتيت امني مشخص وضعي زمانيدر بازه ها

 يتي امنيکربندي پيبررس.  شوديمه ين کار در هر سال حداقل دو بار توصيانجام ا. ديده
مات سطوح ينان از مناسب بودن تنظي مختلف شامل مرورگرها و حصول اطمينرم افزارها

  . شونديند انجام مين فراي در ايتيامن
  

حصول اطمينان از آگاهي اعضاي خانواده و يا کارمندان از نحوه  .١٠
  برخورد با کامپيوترهاي آلوده

. ت داشته باشدي در مورد امنيد اطالعات کافي کند بايه موتر استفادي که از کامپيهر کس
 يتي امني آنها، روش گرفتن وصله هايروس ها و به روز رساني استفاده از ضدويچگونگ

  . باشدي مي انتخاب گذرواژه مناسب از جمله موارد ضروريو نصب آنها و چگونگ
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  يرمزنگار

   معرفي و اصطالحات-۱
 قرنها بمنظور ي است و برايميک هنر قدي.  علم کدها و رمزهاستياررمزنگ
شده،  يگران ردوبدل مي عشاق و د ن فرماندهان، جاسوسان،ي که بييغامهايمحافظت از پ

  . آنها محرمانه بمانديغامهاياستفاده شده است تا پ
م يغام دارينده پريت فرستنده و گياز به اثبات هويم، نيتا سروکار داريت دي که با امنيهنگام

 يعنين سه موضوع يا. ميغام مطمئن شوي پير محتواييد از عدم تغيو در ضمن با
 مدرن قرار دارند و يتايت ارتباطات ديت در قلب امنيت و جامعيق هوي، تصديمحرمانگ

  . استفاده کننديتوانند از رمزنگار يم
 خوانده شود که ي کسانتواند توسطيغام فقط ميک پين شود که يد تضمين مساله باياغلب ا

ن ين کننده اي که تاميروش. ن اجازه را ندارنديگران اي آنها ارسال شده است و ديغام برايپ
که ي هنر نوشتن بصورت رمز است بطوريرمزنگار. نام دارد" يرمزنگار"مساله باشد 

  . غام را بخواندي پيافت کننده موردنظر نتواند محتواير از دريچکس بغيه
تر به  قي درک عميبرا. ها و اصطالحات مخصوص به خود را دارد فف مخيرمزنگار

که بعنوان  ( ي اصليتاي محافظت از ديبرا. از استيات نياضي از دانش ريمقدار
plaintextتهاي محدود از بيا رشته(د يک کلي، آنرا با استفاده از )شود ي شناخته م (

. خواند قادر به درک آن نباشد ي حاصله را ميتاي که ديم تا کسيآور يبصورت رمز در م
 از يمعن ي بيک سريبصورت ) شود ي شناخته مciphertextکه بعنوان ( رمزشده يتايد
ه ي حصول متن اوليبرا. رسد ي بنظر مي اصليتاي با ديتها بدون داشتن رابطه مشخصيب

نکه ي ايتواند برا يم) ک هکريمثال (ک شخص ثالت ي. کند ي مييکننده آنرا رمزگشا افتيدر
.  کند(cryptanalysis) نوشته ابد، کشف رمزي دست ي اصليتايد به ديبدون دانستن کل

 .ار مهم استين شخص ثالث بسيبخاطرداشتن وجود ا
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ا فرمول يک مبدل يتم يالگور. ديک کليتم و يک الگوري دارد، ي دو جزء اصليرمزنگار

ا يشتر آنها بعنوان استانداردها يتم قدرتمند وجود دارد که بي الگوريتعداد کم.  استياضير
است که ) کيصفر و  (ييک رشته از ارقام دودويد، يکل. اند  منتشر شدهياضيمقاالت ر

تم شناخته شده است يکند که الگور ي مدرن فرض ميرمزنگار.  استيمعن يخود ب يبخود
ر هر د است که دي نگاه داشته شود و کليد مخفيد است که بايکل. تواند کشف شود يا مي

ا يد يتم و کلي ممکن است از همان جفت الگورييرمزگشا. کند ير ميي تغيساز ادهيمرحله پ
  . استفاده کنديجفت متفاوت

ن عمل عموما بعنوان يا شود؛ يم ينيه اغلب قبل از رمزشدن بازچي اوليتايد
scramblingتر،  بصورت مشخص. شود ي شناخته مhash functionاز يها بلوک 

. دهد يشده کاهش م ش مشخصيبه طول از پ)  داشته باشديا تواند هر اندازه يمکه (تا را يد
ها Hash function.  شودي بازسازhashed valueتواند از  يه نمي اوليتايالبته د

شامل (ام ي از پيا از هستند؛ خالصهيت مورد نيد هوييستم تايک سي از ياغلب بعنوان بخش
 يقبل از رمزنگار) تاي مهم ديخ و ساعت، و نواحي تارام،ين قسمتها مانند شماره پيتر مهم

  .شود ي مhashو  ام، ساخته يخود پ
ک ي MACا ي (Message Authentication Check)ام يد پييک چک تاي

هدف . د متقارن استيک کليام با استفاده از ي پيک امضاء بررويد يتم ثابت با توليالگور
 که يهنگام. ر نکرده استييافت تغين ارسال و دريام بين مطلب است که پيآن نشان دادن ا

شود، منجر به  يام استفاده ميت فرستنده پيد هويي تاي برايد عمومي توسط کليرمزنگار
  .شود ي م(digital signature)تال يجي ديجاد امضايا
   
  ها  الگوريتم-۲

طراحان .  استياضي متخصصان ري برايا  مقولهي رمزنگاريتمهاي الگوريطراح
 د از نقاط قوت و ضعف يشود، با ي استفاده مي که در آنها از رمزنگارييستمهايس
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 داشته يريگ ميتم مناسب قدرت تصمين الگوريي تعي موجود مطلع باشند و برايتمهايالگور
ل ي و اوا۴۰ در اواخر دهه (Shannon) شانون ين کارهاي از اولياگرچه رمزنگار. باشند
ش آمده ي به پي رمزنگاريپا ز پابهيست، اما کشف رمز نشرفت کرده اي بشدت پ۵۰دهه 

ن يبنابرا. اند  هنوز با گذشت زمان ارزش خود را حفظ کردهي کميتمهاياست و الگور
ه ي برپايستمهاي و در سي عمليوتري کامپيستمهاي استفاده شده در سيتمهايتعداد الگور

  . ار کم استيکارت هوشمند بس
   

   سيستمهاي کليد متقارن۱-۲
ن يشتريب. کند ي استفاده ميي و رمزگشاي رمزنگاريد برايک کليتم متقارن از يک الگوري

ت ي امنيستمهايشتر سي هوشمند و البته در بي که در کارتهايشکل استفاده از رمزنگار
شتر ي  است که بDEAا ي data encryption algorithmاطالعات وجود دارد 

االت متحده است که امروزه يمحصول دولت اک ي DES. شود ي شناخته مDESبعنوان 
تا توسط ي ديتيب۶۴ يبلوکها. شود يم  شناخته يالملل نيک استاندارد بي بعنوان يعيبطور وس

 از DES. شوند ي ميي و رمزگشايت طول دارد، رمزنگاريب۵۶د تنها که معموال يک کلي
 ييبخصوص آنها(ند  کيها تواند توسط پردازنده ي مي ساده است و براحتينظر محاسبات
  .رديانجام گ)  هوشمند وجود دارنديکه در کارتها

ت مناسب ي استفاده در دو موقعين برايبنابرا. د دارديبودن کل ي به مخفين روش بستگيا
ره شوند يع و ذخيک روش قابل اعتماد و امن توزيتوانند به  يدها مي که کليهنگام: است

اند  د کردهييگر را تايکديت يشوند که قبال هو يمستم مبادله ين دو سيد بي که کلييا جاي
 حفاظت ي عموما براDES يرمزنگار. کشد يشتر از مدت تراکنش طول نميدها بيعمر کل

  .شود يتا از شنود در طول انتقال استفاده ميد
 ي معموليوترهاين ساعت توسط کامپي امروزه در عرض چنديتيبDES ۴۰ يدهايکل

 اعتبار ي محافظت از اطالعات مهم و با مدت طوالنيد براينبان يشوند و بنابرا يشکسته م
  شکسته ي بخصوصيها ا شبکهيافزار   عموما توسط سختيتيب۵۶د يکل. استفاده شود
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 با استفاده از ي اصليتاي عبارتست از کدکردن دييتا سهDES يرمزنگار. شوند يم

د به سمت يک کليبا استفاده از دو مرتبه . (رديگ ي که در سه مرتبه انجام مDESتم يالگور
مطابق شکل ) گريد ديک کليبا ) ييرمزگشا(ک مرتبه به سمت عقب يو )  يرمزنگار(جلو 

  :ريز
ک عامل ين يد که ايم ديد را دارد؛ بعدا خواهير دوبرابر کردن طول مؤثر کلين عمل تاثي ا  

  . استيمهم در قدرت رمزکنندگ
 Blowfish مانند ييتمهايالگور. اند شنهاد شدهيپ يدتر مختلفي استاندارد جديتمهايالگور

 يافزار  سختيساز ادهيچکدام پياند اما ه  مورد استفاده قرار گرفتهي زماني براIDEAو 
 مطرح يکروکنترلي مي استفاده در کاربردهاي برا DES ي برايبين بعنوان رقينشدند بنابرا

تم ي الگور(AES)االت متحده يا يشرفته دولتي پيپروژه استاندارد رمزنگار. اند نبوده
Rijndaelيتيگزي جاي را برا DESه انتخاب کرده استي اوليتم رمزنگاري بعنوان الگور .

ن مثال در ييپاـ   توانيها  در پردازندهيساز ادهي پي مشخصا براTwofishتم يالگور
  .  شدي هوشمند طراحيکارتها

 و مبادله Skipjackتمها يگورم گرفت که الياالت متحده تصمي وزارت دفاع ا۱۹۹۸در 
 از يکي.  خارج سازدي استفاده شده بود، از محرمانگFortezza يد را که در کارتهايکل

  .تمها بودين الگوريه اي هوشمند برپايشتر کارتهاي بيساز ادهي پيق براين امر تشويل ايدال
ن يتا در حي ديکه رمزنگار ((streaming encryption) ياني جري رمزنگاريبرا

تم يالگور) رديل مجزا قرار گيک فاي کدشده در يتاينکه دي ايرد بجايگ يارسال صورت م
RC4کند يت فراهم مي ب۲۵۶ تا ۴۰دها از ي از طول کليا  سرعت باال و دامنه .RC4 که 

 ارتباطات دوطرفه امن ي رمزنگاري براي است، بصورت عادRSA يتايت ديمتعلق به امن
  . شود ينترنت استفاده ميدر ا
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   سيستمهاي کليد نامتقارن۲-۲

. کنند ي استفاده ميي و رمزگشاي رمزنگاري برايد مختلفيد نامتقارن از کلي کليستمهايس
منتشر ) public keyا ي يد عموميکل(ک جزء يدهند که  يستمها اجازه مي از سياريبس

. فظ شودتوسط صاحبش ح) private keyا ي يد اختصاصيکل (يگريکه ديشود در حال
 يد اختصاصيرنده آن را با کليکند و گ يرنده کد مي گيد عموميام، متن را با کليفرستنده پ

توان متن کد شده را  يرنده مي گيد اختصاصي تنها با کليبعبارت. کندي ميخودش رمزنگار
ام مطلع ي پي اصليز اگرچه از محتواي فرستنده ني حتيعني. ل کرديح تبديه صحيبه متن اول

 يام کدشده براين پيابد، بنابراي دست يتواند از متن کدشده به متن اصل يما نماست ا
ستم ين سيمعمولتر.  خواهد بوديمعن يرنده مورد نظر فرستنده بي بجز گيا رندهيهرگ

، Rivest يعنيدآورندگان آن يحروف اول پد(شود  ي شناخته مRSAنامتقارن بعنوان 
Shamir و Adlemenک يتوان از  يم. گر وجود دارندي طرح دنياگرچه چند).  است

کند  ي است که ادعا ميام همان شخصينکه فرستنده پي نشاندادن ايستم نامتقارن برايس
ل است که هرکدام ي شامل دو تبدRSA. ن عمل اصطالحا امضاء نام داردياستفاده کرد که ا

  : داردي طوالنيلي خي ماجوالر با توانهايرسان اج به بتوانياحت
   کند؛ ي رمز ميد اختصاصي را با استفاده از کلي، متن اصلامضاء •
د ي متن رمزشده اما با استفاده از کلي رويا ات مشابهي عملييرمزگشا •

 يتايجه با دين نتيا ايم که آيکن ي ميد امضاء بررسيي تايبرا.  استيعموم
 متناظر يد اختصاصينگونه است، امضاء توسط کليکسان است؛ اگر ايه ياول

   . استرمزشده
 ين متن شامل متن اصليگران منتشر شود، اي دي براي از شخصيتر چنانچه متن ان سادهيبه ب

حال اگر متن .  همان شخص استيد اختصاصيو همان متن اما رمز شده توسط کل
 شود، مطابقت ييد رمزگشاي آن شخص که شما از آن مطلعيد عموميرمزشده توسط کل

 يب امضاين ترتيصحت فرد فرستنده آن است، به ا نشاندهنده يمتن حاصل و متن اصل
 جاد متنين فرد اطالع ندارند قادر به اي ايد اختصاصي که از کليافراد. شود يق ميفرد تصد
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ل يه تبدين فرد به متن اولي ايد عمومي توسط کلييکه با رمزگشايستند بطوري ن شده رمز
  .شود

  X = Yk (mod r): ن فرمول استي  اRSAستم ياساس س
ه بزرگ ي حاصلضرب دو عدد اولr و يد اختصاصي کلk، ي متن اصلY متن کد شده، Xکه 

 که در يتوان به مراجع يشتر ميات بي اطالع از جزئيبرا. اند است که با دقت انتخاب شده
 بخصوص يتي بايها  پردازندهين شکل محاسبات رويا. نه وجود دارد رجوع کردين زميا

ن، اگرچه يبنابرا. ار کند استيشود بس ي هوشمند استفاده ميتهاها که در کار يتي ب۸ يرو
RSAت يد هويي تايسازد، در اصل برا ي را ممکن ميت و هم رمزنگاريق هوي هم تصد
ر يي نشاندادن عدم تغيشود و برا ي هوشمند استفاده ميتم در کارتهاين الگوريام از ايمنبع پ

  .  شود ياستفاده م ي آتيدهاي کليام در طول ارسال و رمزنگاريپ
-Diffieشوند مانند  يتم گسسته مي لگاريستمهايد نامتقارن شامل سي کليستمهاير سيسا

Hellman ،ElGamalاز ياريبس. يضوي بيها ي و منحنيا  چندجملهير طرحهاي و سا 
 يدهند اما رمزنگار يت را ميدهويي دارند که اجازه تايا طرفهـ  کي ين طرحها عملکردهايا

م ي تنظيدکننده مرکب برايک تولي است که از RPKتم يدتر الگوريب جديک رقي. ندارند
 يا ک پروسه دو مرحلهي RPK. کند ياز استفاده ميدها با مشخصات مورد ني از کليبيترک

) يد عموميک طرح کلي يبرا (يي و رمزگشاي در رمزنگاريساز بعد از فاز آماده: است
ج ي رايافزارها  در سختيتواند براحت يراست و م کاييتا بطور استثناي از دييها رشته

  . ت در ارتباطات سازگار استيهو قي و تصدي با رمزنگارين بخوبيبنابرا.  شوديساز ادهيپ
 مورد استفاده در يدهايار کوتاهتر از کلين بسيگزي جاين طرحهاي ايدها براي کليطولها
RSAاما .  استتر کارتها مناسب پي استفاده در چي است که آنها برا RSAي براي محک 

ن يدهه از ا ک به سهي نزدي مانده است؛ حضور و بقايتمها باقير الگوري سايابيارز
  . رود ي عمده بشمار مي در برابر ضعفهاينيتم، تضميالگور
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   در رمزنگاريکليدها
 

 يهاديد به انواع کليها، اکنون با ت دادهيدها در امنيت وجود کليبا روشن شدن اهم
  . ميد توجه کني استفاده هر نوع کليموجود و مکان مناسب برا

  (Secret keys) کليدهاي محرمانه -۱

د يد بايکنند؛ کل ي محرمانه استفاده ميدهاي از کلDES متقارن مانند يتمهايالگور  
تم ين است که الگوريچون فرض بر ا. ره شوديتوسط دو طرف تراکنش منتقل و ذخ

د را مشخص يره کليت امن بودن انتقال و ذخيه اهمين قضي است، اشناخته شده و معلوم
ن يدر ا. شوند ي محرمانه استفاده ميدهايره کلي ذخي هوشمند معموال برايکارتها. سازد يم

ک يم که يشه فرض کنيد هميبا: د محدود است، مهم استينکه قلمرو کلين ايحالت تضم
ب کل ين ترتيل گردد، و به اي تحلرمجازيت توسط افراد غيکارت ممکن است با موفق

  .نبايد در مخاطره قرار گيردستم يس

  )Public and private keys ( کليدهاي عمومي و اختصاصي-۲

دهند که  ين است که آنها اجازه ميد نامتقارن اي کليستمهاي و مهم سياز اصليامت  
 شود در يگهدارد کننده آن نيار باال توسط توليت بسيبا امن) يد اختصاصيکل(د يک کلي

توانند همراه  ي مي عموميدهايکل. تواند منتشر شود يم)يد عموميکل(گر يد ديکه کليحال
 ي عموميدهاي کلي براينيشروط و قوان(ست شوند يا در فهرستها ليامها فرستاده شوند يپ

ک شخص به ي، و از ) وجود داردITU X.۵۰۰ يکي الکترونيرسان اميدر طرح فهرست پ
ک مرکز ي (يتواند رسم ي مي عموميدهايع کليسم توزيمکان. ه شوند داديشخص بعد

  .  باشديررسميا غي) ديع کليتوز
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د توسط ابزار ين مساله است؛ باي مهمتريستمين سي در چنيد اختصاصي کليمحرمانگ

د ي نباي اختصاصيدهايکل. ره شده، محافظت گرددي که ذخيوتري در کامپيکيزي و فيمنطق
 که توسط انسان قابل يا بشکلي يوتر معموليستم کامپيک سيده در هرگز بصورت رمزنش

 ي اختصاصيدهايره کلي ذخيز کارت هوشمند براينجا نيدر ا. ره شونديخواندن باشد، ذخ
ک يد در ي بزرگ معموال نباي سازمانهاي اختصاصيدهايک فرد قابل استفاده است، اما کلي

  .ره شوديکارت ذخ
  
 Master keys and derived(شده  ي مشتق کليدهاي اصلي و کليدها-۳

keys(   
ره شوند، مشتق گرفتن از يد منتقل و ذخي که باييدهايک روش کاستن از تعداد کلي

 همراه يد اصليک کليد، يک برنامه اشتقاق کليدر . شوند ي که استفاده ميآنهاست هر زمان
 ي رمزنگاريد که بعدا براشو يشده استفاده م د مشتقي محاسبه کليبا چند پارامتر مجزا برا

 کارت سروکار دارد، ياديک صادرکننده با تعداد زي مثال، اگر يبرا. گردد ياستفاده م
ب ين ترتي، شماره کارت را رمز کند و به ايد اصلي هر کارت، با استفاده از کليتواند برا يم

  . شود يشود و به آن کارت اختصاص داده م يشده حاصل م د مشتقيکل
 يگرها ها که محاسبهtokenشده با استفاده از   مشتقيدهاي از کليگريشکل د

آنها ممکن است بعنوان . شوند ي بخصوص هستند، محاسبه مي با عملکردهايکيالکترون
 وارد شده توسط کاربر و PINک ي، يستم مرکزيک مقدار گرفته شده از سي از يورود

 ينيچن.  استيد اصليک کلي و تمي شامل الگورtokenخود . خ و زمان استفاده کننديتار
tokenشوند ي امن استفاده ميوتري کامپيستمهاي به سي دسترسي اغلب براييها. 
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  )Key-encrypting keys(کليد   کليدهاي رمزکننده-۴

رود،  يستم بشمار ميک سي در يتيک نقطه ضعف از نظر امنيد ياز آنجا که ارسال کل
 يدهايکل. رسد ي بنظر ميره آنها بشکل رمزشده منطقيخدها هنگام ارسال و ذيرمزکردن کل
ارسال ) ا کارت هوشمندي (يوتريستم کامپيک سيد هرگز به خارج از يرمزکننده کل

  . شوند ي که ارسال مييتوانند آسانتر محافظت شوند تا آنها ين ميشوند و بنابرا ينم
امها استفاده يمزکردن پ ريدها از آنچه که براي تبادل کلي برايتم متفاوتياغلب الگور

  . رديگ يشود، مورد استفاده قرار م يم
دها و محافظت يدان کلي محدود کردن ميبرا) key domain(د ياز مفهوم دامنه کل

 يوتريستم کامپيک سيک دامنه، يمعموال . ميکن يشان استفاده م دها در دامنهيکردن کل
 استفاده شده يدهايکل . گردد محافظتي و منطقيکيزيتواند بصورت ف يخواهد بود که م

دها ي که کليهنگام.شوند يره مي ذخيد محليکل د رمزکنندهيک کليک دامنه توسط يدر 
د يک کلي و تحت ييگر فرستاده شوند، رمزگشاي ديوتريستم کامپيک سيخواهند به  يم

شناخته ) zone control key(ه يد کنترل ناحيشوند که اغلب بعنوان کل يد رمز ميجد
د رمز يستم جدي سيد محليگر، تحت کليدها در طرف دين کليافت ايبا در. ندشو يم
گر ي به دامنه ديا ه قرار دارند از دامنهيک ناحي يها  که در دامنهييدهاين کليبنابرا. شوند يم

  . شوند يد منتقل ميان گردي که بيبصورت
  
  )Session keys( کليدهاي نشست -۵

 هر يد برايد جديک کليدها معتبر هستند، اغلب ي که کلي محدودکردن مدت زمانيبرا
د شده ي توليک عدد تصادفيد ممکن است ين کليا. شود يد ميا هر تراکنش تولينشست 

اگر کارت قادر به . ق کارت قرار دارد باشدي باشد که در مرحله تصديناليتوسط ترم
 يد عمومي از کلتواند با استفاده يد نشست مي کليعني باشد، يد عمومي روش کلييرمزگشا

  . کارت رمز شود
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ه تراکنش کوتاهتر يسه با بقيشود اغلب در مقا يد منتقل مي از تراکنش که در آن کليبخش
ه يچنانچه بق. ن بخش نسبت به کل تراکنش قابل صرفنظر استي اين بار اضافياست؛ بنابرا

 فاز يان پردازش برا رمز شود، زمي کمتريد متقارن با باالسريتراکنش بسبب استفاده از کل
 رمز متقارن از ينکه روشهايح ايتوض. (رش استيد قابل پذيت و انتقال کليد هوييتا

د متقارن را با استفاده از يک کليتوان ابتدا  ين ميعتر هستند بنابراينامتقارن بمراتب سر
  .) کرده تراکنش استفادهي انجام بقيد متقارن برايروش نامتقارن انتقال داد و سپس از آن کل

 پرداخت يستمهاي سيد است که در برخيستم انتقال کليد نشست، سي از کليشکل خاص
ان هر ين صورت که در پايبد. شود يک استفاده مي الکترونيتايک و مبادله ديالکترون

 مورد استفاده قرار ي تراکنش بعديد براين کليشود و ا يد منتقل ميد جديک کليتراکنش، 
  .رديگ يم
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 حفاظت از اطالعات حساس ،اطالعاترمزنگاري                  

 باعث ايجاد تغييرات گسترده در نحوه زندگی و اينترنتگسترش و رشد بي سابقه   
امنيت اطالعات يکی از مسائل . فعاليت شغلی افراد، سازمانها و موسسات شده است

  زمان استفاده ازکاربران اينترنت در.  شخصيت های حقوقی و حقيقی است  مشترک
اطمينان از . ، اطالعات حساس و مهمی را بدفعات ارسال و يا دريافت می دارندشبکه

عدم دستيابی افراد غير مجاز به اطالعات حساس از مهمترين چالش های امنيتی در رابطه 
اطالعات حساس که ما تمايلی به مشاهده آنان . با توزيع اطالعات در اينترنت است

برخی از اينگونه اطالعات بشرح .  نداريم، موارد متعددی را شامل می شودتوسط ديگران
  : زير می باشند

  اطالعات کارت اعتباری  •
  شماره های عضويت در انحمن ها  •
  اطالعات خصوصی  •
  جزئيات اطالعات شخصی  •
  اطالعات حساس در يک سازمان  •
  اطالعات مربوط به حساب های بانکی  •

بر روی کامپيوتر و يا اينترنت از روش های متعددی تاکنون برای امنيت اطالعات   
ساده ترين روش حفاظت از اطالعات نگهداری اطالعات حساس بر . استفاده شده است

متداولترين روش . روی محيط های ذخيره سازی قابل انتقال نظير فالپی ديسک ها است
 برای افراد غير دستيابی به اطالعات رمز شده . حفاظت اطالعات، رمز نمودن آنها است
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