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افراديکه دارای کليد رمز می باشند، قادر به باز نمودن رمز " مجاز امکان پذير نبوده و صرفا
  . و استفاده از اطالعات می باشند

استفاده از علم رمز  .رمز نمودن اطالعات کامپيوتر مبتنی بر علوم رمز نگاری است  
اطالعات، بيشترين کاربران  قبل از عصر. نگاری دارای يک سابقه طوالنی و تاريخی است

سابقه رمز نمودن . در موارد نظامی بوده است" رمزنگاری اطالعات، دولت ها و مخصوصا
امروزه اغلب روش ها و مدل های . اطالعات به دوران امپراطوری روم بر می گردد

کشف و تشخيص . رمزنگاری اطالعات در رابطه با کامپيوتر بخدمت گرفته می شود
طالعاتی که بصورت معمولی در کامپيوتر ذخيره و فاقد هر گونه روش علمی رمزنگاری ا

  . باشند، براحتی و بدون نياز به تخصصی خاص انجام خواهد يافت

  :اکثر سيستم های رمزنگاری اطالعات در کامپيوتر به دو گروه عمده زيرتقسيم می گردند

   متقارن - کليد  رمزنگاری •
     ومی عم- کليد  رمزنگاری •

   متقارن -رمز نگاری کليد 
بوده که از آن برای ) کد(در روش فوق، هر کامپيوتر دارای يک کليد رمز   

رمزنگاری يک بسته اطالعاتی قبل از ارسال اطالعات برروی شبکه و يا کامپيوتر 
دراين روش الزم است در ابتدا مشخص گردد که کداميک از . می نمايد ديگر،استفاده 

قصد مبادله اطالعاتی با يکديگر را دارند، پس از مشخص شدن هر يک از کامپيوترها 
. کامپيوترها، در ادامه کليد رمز بر روی هر يک از سيستم ها می بايست نصب گردد

اطالعات ارسالی توسط کامپيوترهای فرستنده با استفاده از کليد رمز، رمز نگاری شده 
پس از دريافت اطالعات رمز شده توسط .  خواهند شد   ارسال وسپس اطالعات رمز شده

کامپيوترهای گيرنده،با استفاده از کليد رمز اقدام به بازگشائی رمز و برگرداندن اطالعات 
 فرض کنيد پيامی را برای يکی از دوستان " مثال. بصورت اوليه و قابل استفاده خواهد شد
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ات از روشی استفاده شما برای رمز نگاری اطالع. خود رمز و سپس ارسال می نمائيد

نموده ايد که بر اساس آن هر يک از حروف موجود در متن پيام را به دو حرف بعد از 
 و حروف C موجود در متن پيام به حروف Aحروف " مثال. خود تبديل کرده ايد  

B به حروف Dتبديل می گردند  .  
يک روش ايمن و پس از ارسال پيام رمز شده برای دوست خود، می بايست با استفاده از 

در صورتيکه گيرنده پيام دارای کليد رمز . مطمئن کليد رمز را نيز برای وی مشخص کرد
    در چنين حالتی. مناسب نباشد، قادر به رمز گشائی و استفاده از اطالعات نخواهد بود

شيفت دادن هر حرف بسمت جلو " می بايست به دوست خود متذکر گرديد که کليد رمز، 
گيرنده پيام با انجام عمليات معکوس قادر به شکستن رمز و ". زه دو واحد استو به اندا

 .استفاده از اطالعات خواهد بود

   عمومی -رمزنگاری کليد 
. در روش فوق از ترکيب يک کليد خصوصی و يک کليد عمومی استفاده می شود  

 کامپيوتر متعلق به کامپيوتر فرستنده بوده و کليد عمومی توسط" کليد خصوصی صرفا
فرستنده در اختيار هر يک از کامپيوترهائی که قصد برقراری ارتباط با يکديگر را دارند، 

برای رمزگشائی يک پيام رمز شده، کامپيوتر می بايست از کليد عمومی . می شود  گذاشته 
يکی از .  نمايد  استفاده  که توسط فرستنده ارائه شده، بهمراه کليد خصوصی خود

) PGP(Pretty Good Privacy(رنامه های رمزنگاری در اين رابطهمتداولترين ب
  .  می توان هر چيز دلخواه را رمز نمودPGPبا استفاده از  .است

، سرويس دهنده وب عمومی در مقياس باال نظير يک ،بمنظور پياده سازی رمزنگاری کليد
يکی " جيتالامضای دي." الزم است از رويکردهای ديگری در اين خصوص استفاده گردد

شامل اطالعات " يک امضای ديجيتالی صرفا، از رويکردهای موجود در اين زمينه است
 که اعالم می نمايد، سرويس دهنده وب با استفاده و بکارگيری يک  محدودی بوده

بعنوان يک " امضای مجاز. "، امين اطالعات است"امضای مجاز"سرويس مستقل با نام 
 هويت و مجاز بودن هر يک از کامپيوترها . فای وظيف می نمايدميانجی بين دو کامپيوتر اي

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 243 

 
برای برقراری ارتباط توسط سرويس دهنده انجام و برای هر يک کليد عمومی مربوطه را 

  . فراهم خواهد کرد
 عمومی، روش -يکی از متداولترين نمونه های پياده سازی شده از رمزنگاری کليد  
SSL(Secure Sokets Layer ( نت اسکيپ"روش فوق در ابتدا توسط . است "

 يک پروتکل امنيتی اينترنت بوده که توسط مرورگرها و سرويس SSL. پياده سازی گرديد
بعنوان "  اخيراSSL .دهندگان وب بمنظور ارسال اطالعات حساس، استفاده می گردد

 در نظر گرفته شده   ) TLS)Transport Layer Securityبخشی از پروتکل 
  .است

 را با استفاده از روش TLS مرورگر می توان زمان استفاده از يک پروتکل ايمن نظيز در
يکی از " http"درعوض پروتکل " https"استفاده از پروتکل . های متعدد اعالم کرد

در چنين مواردی در بخش وضعيت پنجره مرورگر يک . روش های موجود است
"Padlock "نشان داده خواهد شد . 

  
.  عمومی، مدت زمان زيادی را صرف انجام محاسبات می نمايد-رمزنگاری کليد 

زمانيکه دو . بنابراين در اکثر سيستمها از ترکيب کليد عمومی و متقارن استفاده می گردد
 يکی از کامپيوترها يک کليد  ايکديگر برقرار می نمايند،کامپيوتر يک ارتباط ايمن را ب

  ومی،ـ عم–متقارن را ايجاد و آن را برای کامپيوتر ديگر با استفاده از رمزنگاری کليد 
در ادامه دو کامپيوتر قادر به برقرار ارتباط بکمک رمزنگاری کليد . ارسال خواهد کرد

ک از کامپيوترها کليد متقارن استفاده شده را  هر ي  پس از اتمام ارتباط،. متقارن می باشند
فرآيند "  می بايست مجددا  دور انداخته و در صورت نياز به برقراری يک ارتباط مجدد،

 ...) ايجاد يک کليد متقارن ،(ر گردد فوق تکرا
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   Hashمقدار 
مقدار .  استوار است  ،hashرمزنگاری مبتنی بر کليد عمومی بر پايه يک مقدار   
    گذاشته می گردد،hashingبر اساس يک مقدار ورودی که دراختيار الگوريتم   فوق،
 ، فرم خالصه شده ای از مقدار اوليه ای خود hashدر حقيقت مقدار . می گردد ايجاد
       بدون آگاهی از الگوريتم استفاده شده تشخيص عدد ورودی اوليه بعيد بنظر. است

  : زمينه را نشان می دهدمثال زير نمونه ای در اين .می رسد
  مقدار Hash  الگوريتم  عدد ورودی
10,667 Input # x 143 1,525,381 

 ١٤٣ و ١٠,٦٦٧ از ضرب دو عدد   )hashمقدار  ( ١,٥٢٥,٣٨١تسخيص اينکه عدد 
 ۱۴۳در صورتيکه بدانيم که يکی از اعداد . مشکلی است کار بسيار  بدست آمده است،

رمز نگاری  ).١٠,٦٦٧عدد . ( سيار ساده ای خواهد بود تشخيص عدد دوم کار ب  ،است
 ايده   "مثال فوق صرفا. مبتنی بر کليد عمومی بمراتب پيچيده تر از مثال فوق می باشند

از الگوريتم های " کليدهای عمومی عموما. اوليه در اين خصوص را نشان می دهد
در چنين .  نمايند بسيار بزرگ برای رمزنگاری استفاده میHashپيچيده و مقادير 

 بيتی ١٢٨يک عدد .  بيتی استفاده می شود١٢٨ و يا حتی ٤٠   مواردی اغلب از اعداد
  . حالت متفاوت است٢ ١٢٨   دارای

  يا شما معتبر هستيد ؟ آ

 رمزنگاری فرآيندی است که بر   همانگونه که در ابتدای بخش فوق اشاره گرديد،
 رمز و سپس   ای کامپيوتر ديگر، در ابتدااساس آن اطالعات ارسالی از يک کامپيوتر بر

اقدام به  پس از دريافت اطالعات می بايست،  ،)گيرنده(کامپيوتر دوم . ارسال خواهند شد
 يکی ديگر از فرآيندهای موجود بمنظور تشخيص ارسال اطالعات . رمزگشائی آنان نمايد
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در . است"اعتبارسنجی" استفاده از روش معروف  توسط يک منبع ايمن و مطمئن،
 نسبت به هويت ايجاد کننده اطالعات آگاهی   شما  باشند،" معتبر"صورتيکه اطالعات 

داشته و اين اطمينان را بدست خواهيد آورد که اطالعات از زمان ايجاد تا زمان دريافت 
با ترکيب فرآيندهای رمزنگاری و اعتبار سنجی می توان . توسط شما تغيير پيدا نکرده اند

     .ن را ايجاد کرديک محيط ايم

بمنظور بررسی اعتبار يک شخص و يا اطالعات موجود بر روی يک کامپيوتر از روش 
  : های متعددی استفاده می شود

" اعتبار سنجی" متداولترين روش  استفاده از نام و رمز عبور برای کاربران،. رمز عبور  ●
رد و در ادامه اطالعات وارد کاربران نام و رمز عبور خود را در زمان مورد نظر وا. است 

 امکان   در صورتيکه نام و يا رمز عبور نادرست باشند،.  بررسی می گردند  شده فوق،
  . دستيابی به منابع تعريف شده بر روی سيستم به کاربر داده نخواهد شد

   کارت های. اين نوع کارت ها دارای مدل های متفاوتی می باشند.  کارت های عبور ●
دارای يک (کارت های هوشمند   و) مشابه کارت های اعتباری(مغناطيسی دارای اليه 

  . نمونه هائی از کارت های عبور می باشند )تراشه کامپيوتر است

روشی بمنظور اطمينان از معتبر بودن يک سند  امضای ديجيتالی،.   امضای ديجتالی ●
استاندارد امضای ديجيتالی . است  ...)، فايل های متنی ونامه الکترونيکی: نظير(الکترونيکی 

)DSS(،   بر اساس نوع خاصی از رمزنگاری کليد عمومی و استفاده از الگوريتم امضای
شناخته شده (الگوريتم فوق شامل يک کليد عمومی  .ايجاد می گردد) DSA(ديجيتالی 

کليد . و يک کليد عمومی است)  امضاء کننده- سند الکترونيکی   توسط صاحب اوليه
 امضای ديجيتالی به   در صورتيکه هر چيزی پس از درج. ای چهار بخش استعمومی دار
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 مقادير مورد نظری که بر اساس آنها امضای ديجيتالی با   تغيير يابد،   سند الکترونيکی،  يک

  . نيز تغيير خواهند کرد آن مقايسه خواهد شد،
اکثر سيستم . ستتاکنون طراحی و عرضه شده ا" اعتبار سنجی"سيستم های متعددی برای 

در علم زيست سنجی از . های فوق از زيست سنجی برای تعيين اعتبار استفاده می نمايند
برخی از روش . اطالعات زيست شناسی برای تشخيص هويت افراد استفاده می گردد

  :  بشرح زير می باشند  های اعتبار سنجی مبتنی بر زيست شناسی کاربران،

  )ریانگشت نگا(پيمايش اثر انگشت  •
  پيمايش شبکيه چشم  •
  پيمايش صورت  •
  مشخصه صدا  •

 صحت ارسال اطالعات از زمان  يکی ديگر از مسائل مرتبط با انتقال اطالعات،  
می بايست اين اطمينان بوجود آيد که اطالعات دريافت . ارسال و يا رمزنگاری است

رابی مواجه نشده  همان اطالعات ارسالی اوليه بوده و در زمان انتقال با مشکل و خ شده،
  : از روش های متعددی استفاده می گردد  در اين راستا. اند

● Checksum .  يکی از قديمی ترين روش های استفاده شده برای اطمينان از
. به دو صورت متفاوت محاسبه می گردد  ،Checksum. صحت ارسال اطالعات است

 يک    باشد،بايتازه يک  يک بسته اطالعاتی دارای طولی به اندChecksumفرض کنيد 
را می تواند ) صفر و يا يک(بايت شامل هشت بيت و هر بيت يکی از دو حالت ممکن 

با توجه به .  وضعيت متفاوت می تواند وجود داشته باشد٢٥٦در چنين حالتی . داشته باشد
تمام هشت بيت مقدار صفر را دارا خواهند بود، می تواند حداکثر  اينکه در اولين وضعيت،

 . حالت متفاوت را ارائه نمود٢٥٥
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    و يا کمتر باشد،٢٥٥  در صورتيکه مجموع ساير بايت های موجود در بسته اطالعاتی،▪  

  . شامل اطالعات واقعی و مورد نظر خواهد بودChecksumمقدار 
    باشد،٢٥٥ در صورتيکه مجموع ساير بايت های موجود در بسته اطالعاتی، بيش از ▪  

Checksum  تقسيم ٢٥٦معادل باقيمانده مجموع اعداد بوده مشروط بر اينکه آن را بر 
  .  را نشان می دهدCheckSum عملکرد   مثال زير،. نمائيم

 
Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Total Checksum 

212 232 54 135 244 15 179 80 1,151 127 

• 1,151 / 256 = 4.496 (round to 4)  
• 4 x 256 = 1,024  
• 1,151 - 1,024 = 127  

● Cyclic Redundancy Check(CRC.(  روشCRC در مفهوم مشابه روش 
Checksumای برای مشخص کردن مقدار  د جملهنروش فوق از تقسيم چ.  است

CRCطول  . استفاده می کندCRCصحت عملکرد روش   . بيت است٣٢ و يا ١٦"  معموال
 با مقدار مورد CRC يک بيت نادرست باشد،" در صورتيکه صرفا. اال استفوق بسيار ب

 امکانات مناسبی برای CRC وChecksumروش های  .نظر مطابقت نخواهد کرد
 فوق در رابطه    روش های  پيشگيری از بروز خطای تصادفی درارسال اطالعات می باشند،

ات غير مجاز بمنظور دستيابی با حفاظت اطالعات و ايمن سازی اطالعات در مقابل عملي
رمزنگاری متقارن و کليد .  امکانات محدودتری را ارائه می نمايند  و استفاده از اطالعات،

  . امکانات بمراتب مناسب تری در اين زمينه می باشند  عمومی،
   بمنظور ارسال و دريافت اطالعات بر روی اينترنت و ساير شبکه های اختصاصی،  

ارسال اطالعات از طريق شبکه نسبت به . ايمنی استفاده می گردد   از روش های متعدد
برای تحقق امرفوق می بايست . می باشد ايمن تر  پست  تلفن،: ساير امکانات موجود نظير

از روش های متعدد رمزنگاری و پروتکل های ايمنی بمنظور ارسال و دريافت اطالعات 
  .کرداينترنت استفاده "  خصوصاشبکه های کامپيوتریدر 
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 شکستن کليدهاي رمزنگاري

 چه طول کليدي در رمزنگاري مناسب است؟  

تم بر ي مربوط است که الگوريده بودن اصوليچيماً به پيتم مستقيت هر الگوريامن

تم يد است نه الگوري بر اساس پنهان ماندن کليت رمزنگاريامن .اساس آن بنا شده است

 برخوردار است يتم از قدرت کافيه الگورنکه کيقت، با فرض ايدر حق. مورد استفاده

تم استفاده کرد، وجود نداشته ي نفوذ به الگوري که بتوان برايا شده  که ضعف شناختهيعني(

  .د استيک استراق سمع کننده، کشف کلي ي برايتنها روش درک متن اصل) باشد

 رمزشده  متنيد و روي ممکن را توليدهايکننده تمام کل شتر انواع حمله، حملهيدر ب

 در ي رمزنگاريتمهايتمام الگور.  دهديجه درستي از آنها نتيکيت يکند تا در نها ياعمال م

توان کار را  يتر، م ي طوالنيدهاير هستند، اما با استفاده از کليپذ بين نوع حمله آسيبرابر ا

 يهاتي ممکن با تعداد بيدهاينه امتحان کردن تمام کليهز. تر کرد کننده مشکل  حملهيبرا

ات يست که انجام عملين در حاليشود، و ا ي اضافه مييد بصورت نماياستفاده شده در کل

     .ابدي يش ميار کمتر افزاي بسيي و رمزگشايرمزنگار

  الگوريتمهاي متقارن

DES و ي رمزنگاري برايتي ب۶۴ يدهايد متقارن است معموال از کليتم کليک الگوري که 

شکند و آنها را  ي ميتي ب۶۴ يه را به بلوکهايتم متن اوليگورال. کند ي استفاده مييرمزگشا

 .کند ي رمز ميکي يکي
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۳DESتم يتر است و در آن الگور شرفتهيتم پي الگورDESدر (شود  ي سه بار اعمال م

) هايتر از قبل داريپا(تم ين الگوري از ايگرينسخه د).  به آن اشاره شده استيمقاله رمزنگار

ات يکند و سه بار عمل يت استفاده ميب۱۶۸د موثر ي کلي و با فضايتيب۵۶ يدهاياز کل
 .دهد رمزنگاري را انجام مي

  . را نشان ميدهدDESجدول زير زمان الزم براي يافتن کليد در الگوريتم 

 تعداد کليدهاي ممکن طول کليد
  ۱زمان مورد نياز براي 

 ثانيه رمزگشايي در هر ميلي

 ۱،۰۰۰،۰۰۰زمان مورد نياز براي 

 ثانيه رمزگشايي در هر ميلي

 ثانيه  ميلي۲/۱۵ ثانيه ميلي۲۳۱=  دقيقه ۳۵/۸ ۲۳۲ =۴/۳×۱۰۹  بيت ۳۲

  ساعت۱۰ ثانيه ميلي۲۵۵=  سال ۱۱۴۲ ۲۵۶ =۷/۲×۱۰۱۶   بيت۵۶

  سال۵/۴×۱۰۱۸ ثانيه ميلي۲۱۲۷=  سال ۵/۴×۱۰۲۴ ۲۱۲۸ =۳/۴×۱۰۳۸  بيت۱۲۸

  سال۵/۹×۱۰۳۰ ثانيه ميلي۲۱۶۷=  سال ۵/۹×۱۰۳۶ ۲۱۶۸ =۳/۷×۱۰۵۰  بيت۱۶۸

 را ييک رمزگشايه يثان يليتوانند در هر م ي است که مييوترهايستون سوم مربوط به کامپ

ستون . شود ي محسوب مي معقولي توان محاسباتي امروزيوترهاي کامپيانجام دهند که برا

ن ويليک ميکه قدرت پردازش ي است بطوريار بزرگ محاسباتي بسيستمهاي سيآخر برا

 زي ني متقارن قويتمهايد، الگوريبدون در نظر گرفتن طول کل .اد شده باشديبرابر ز

ن دو طرف يد بيد بايرا کلي نامتقارن را داشته باشند، زيتمهايت الگوريتوانند امن ينم 

 .ارتباط مبادله شود
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  الگوريتمهاي نامتقارن

 باشد ييتايشتر از ارزش ديبنه شکستن آن يشود که هز ي امن محسوب ميستميعموماً س

 يستمهاي، سيش قدرت محاسباتيد که با افزاياما در ذهن داشته باش. کند ي ميکه نگهدار

  . و خطا مورد حمله قرار خواهند گرفتي سعي، آسانتر توسط روشهايرمزنگار

    يتيب   ۲۱۵د يک کلي شود که ين زده مي، تخمRSAت ي از ساي مثال، طبق گزارشيبرا

 RSA.  ماهه شکسته شود۸ک تالش يون دالر و يلي م۱ کمتر از ينه اي با هز توانديم

د ي کنند و بايجاد نمي ايت کافي در حال حاضر امنيتيب  ۲۱۵ يدهايکند که کليه ميتوص

 يب براين ترتيبه هم!  کنار بروندي شخصي استفاده هاي برايتي ب۸۶۷ يدهايبنفع کل

 فوق العاده ارزشمند يدهاي کليت براي ب۲۰۴۸ز  و ايتي ب۱۰۲۴ يدهاياستفاده شرکتها کل

 معتبر خواهد ۲۰۰۴ر تا حداقل سال ين مقادي شده است که اينيش بيالبته پ. استفاده شود

  .د ها خواهد بودياز به افزودن بر طول کلين زمان ني موجود احتماال در ايشرفتهايبا پ. بود

 يدها با طولهاي شکستن کلييا است که توانييا گروههاير نشاندهنده افراد يجدول ز

 .متفاوت را دارند

 نفوذگران بالقوه طول کليد

 افراد عادي  بيتي۲۵۶

 گروههاي تحقيق دانشگاهي و شرکتها  بيتي۳۸۴

 گروههاي دولتي با تمام امکانات  بيتي۵۱۲

 امن براي کوتاه مدت  بيتي۷۶۸

 امن تا آينده نزديک  بيتي۱۰۲۴

 !ده سالامن احتماال تا چند  ۲۰۴۸
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 پروتکل هاي انتقال فايل امن

ا ي FTم گفت که امکاني خواهييها مختصر از پروتکل   شما بطوري برا قسمتنيدر ا  
)File Transfer (ي سازنده پروتکل هايا از بلوکهاي آورند يل را فراهم مي انتقال فااي 

امن را    FT کنند تا امکان ي انتقال استفاده ميل ها در پروتکيذکر شده در مقاله رمزنگار
 ي عموميتي امنيستمهاي ذکر شده در مقاله مذکور سيکه پروتکلهايدرحال. جاد کننديا

 ي شود، مشخصاً براينجا اشاره ميز هستند، آنچه در اين   FT يهستند که قابل کاربرد برا

FT   جاد شده انديا:  

   
AS2  
AS٢) Applicability Statement 2 (يا گونه EDI (Electronic Date 

Exchange) ياگرچه به قالبها (يکي الکترونيتايا تبادل دي EDIيبرا)  محدود نشده 
 يافته نسخه قبليقت بسط ي در حقAS2.  استHTTP با استفاده از ي تجارياستفاده ها

فاده  را بصورت امن و مطمئن با استي تجاريتاي تبادل دي چگونگAS2.  استAS1 يعني

 ييتا با استفاده از انواع محتوايد.  کنديف مي بعنوان پروتکل انتقال توصHTTPاز 
MIME استاندارد که XML ،EDIف ي را که قابل توصييتاي و هر گونه دينري بايتاي ، د

ت و يد هوييتا(ام يت پيامن.  شودي مي کند، بسته بندي ميباني باشد، پشتMIMEدر 

 SMTP در عوض از AS1.  شودي مياده سازي پS/MIMEبا استفاده از ) يمحرمانگ
  ي برا(SSL با HTTP ) HTTP/S اي HTTP و استفاده از AS2با .  کندياستفاده م
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. رديل انجام گيميق اينکه از طري شود تا اي ممکن ميقيانتقال، ارتباط بصورت زمان حق
 و يز رمزنگار بودن با استفاده ايام، و خصوصيت پيت، جامعيد هوييت، تايامن  
استفاده از . SSL هستند و نه S/MIMEه ي شود، که برپاين ميتال تضميجي ديامضاها

HTTP/Sي بجا HTTPجادشده توسط يت ايل امني استاندارد بدلS/MIME ًکامال 
   را شکل يري انکارناپذيعني يگري ديژگي اساس وS/MIMEاستفاده از .  استيانتخاب

    ا فرستاده شده توسط کاربران را مشکليجادشده ي اي هاامي دهد، که امکان انکار پيم
  . شود که خود فرستاده استيامي تواند منکر پيک شخص نمي يعني سازد، يم

   :FT براي -
(File Transfer     

 ASد يي تايعنيل ي با انتقال فايتي امنيهايژگي و   درکنارهم قراردادني مشخصاً برا٢
.  شده استي، طراحيانتخاب  SSL و S/MIMEتوسط  يري، انکارناپذيت، رمزنگاريهو

د کنندگان را به يد توليک پروتکل در حال ظهور است، سازمانها باي AS2از آنجا که 
ه ي برپاي در تراکنش هايريت وجود انکارناپذيقابل. ق کننديع از آن تشوي سريبانيپشت

AS2ي پروسه ها خواهندي برخوردار است که ميي سازمانهاي برايت خاصي از اهم 
دار ي ثبت تراکنش پايت برايوجود قابل. نترنت سوق دهنديار مهم را به سمت اي بسيتجار

 MDN از AS٢. از استيار مهم مورد ني بسي از عملکردهاي پشتبانيو قابل اجراء برا
(Message Disposition Notification)ه ي بر پاRFC 2298کندي استفاده م  .

MDN) يبر اساس محتوا) ز استفاده شودير پروتکل ها نيال به سا تواند در اتصيکه م 
MIMEو اعالم وصول يت آگاه سازين است و قابلي است که قابل خواندن توسط ماش  
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    دار را فراهمي پاي نظارتيريک ردگيب اساس ين ترتي آورد، که به ايام را بوجود ميپ

  .  سازديم

  
(File Transfer Protocol) FTP  

FTP   جاد گشته است، اما يق شبکه ايل از طريل به منظور انتقال فايا پروتکل انتقال فاي
ز بصورت ي کلمات عبور را ني حتFTP.  کندي نميباني را پشتيچ نوع رمزنگاريه

.  دهديستم را ميب اجازه سوءاستفاده آسان از سين ترتي و به ا دهد،يرمزنشده انتقال م

ز مرتفع ياز به کلمه عبور را ني ني کنند که حتي نام را اجراء مي بFTPس ها ي سروياريبس
  )ده شونديا دزديده ي توانند شنين صورت کلمات عبور نمياگرچه در ا( سازد يم

   :FTبراي  -
FTP ک کانال امن مانند ينکه درون يست، مگر ايک روش امن مورد توجه ني بعنوانSSL 

 .ردي قرار گIPSecا ي
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  . وجود داردSSL بر اساس FTPا ي امن FTP به ياديش زيگرا

  )دي مراجعه کنSSL و SFTPد به يتوان يم(

  
FTPS و SFTP  

SFTP به استفاده از FTک کانال که با ي ي بر روSSH امن شده، اشاره دارد، در 
 ي داراSFTP اگرچه . استSSL ي بر روFT استفاده از FTPSکه منظور از يحال

 را TLS ي روFTP و SSL ي روFTPکه هر دو شکل  (FTPS است، ياستفاده محدود
 يرمزنگار  (FTPS (RFC 2228 . دهدي را ميشتري بييد کاراينو) ردي گيبخود م

 سازد يتا و کلمات عبور استفاده شده اند، ممکن مي ارسال تمام ديتا را که براي ديکانالها
 بعنوان کانال فرمان شفاف شناخته ( گذارد ي مي باقي فرمان را بدون رمزنگارياما کانالها
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اخله کننده اجازه  مدي شبکه هايروالهاين است که به فاي که دارد ايتيمز).  شوديم
روال امکان ين امر به فايا.  دهدي نشست ها و مذاکره پورتها را ميافتن از برقراري يآگاه
 شود بدون ين امکان ارتباطات رمزشده فراهم مي دهد، بنابرايا را ميص پورت پويتخص

  . شونديکربنديروال پي در فاي دائمي از شکاف هايادين باشد که تعداد زياز به اينکه نيا

هنوز ) نتي کالي نرم افزاريمخصوصاً بسته ها ( FTP ين کاربردهاياگرچه معمول تر  
، SSL ي مرورگر برايباني کنند و پشتي نميبانيرا پشت   (SSL ي روFTPS) FTPکامالً 

ست، اما ي ني کافRFC 2228 FTPS ي استفاده کامل از مجموعه کامل فانکشن هايبرا
 در حال ي کاربرديدکنندگان برنامه هاي از تولياريبس. شرفت استين امر در حال پيا

 موارد ين، گرچه در بعضيبنابرا.  استاندارد هستندFTPاستاندارد در کنار    SSLاستفاده از 
 امن در FT گسترده از يباني پشتي برايدواريمسائل تعامل همچنان وجود دارند، اما ام

رش گسترده مجموعه کامل ي پذي برايدواري اميو حت. ( وجود داردSSLب با يترک
  )RFC 2228 FTPS يفانکشن ها
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  انتقاليها  در پروتکليرمزنگار

تا در طول انتقال از ي ديل بر اساس رمزنگاريت انتقال فاي امنيها شتر روشيتمرکز ب  
ن سازمانهاست ي که در حال انتقال بييتايد  .نترنت استي مانند اي عموميها ق شبکهيطر

 يها  مثال در شبکه–. شدن در هر کدام از محلها قرار دارد  خطر ربوده بوضوح در معرض
نترنت يا دهندگان سي که سروInternet-LAN يا مرزهاين يک از طرفي هر ي برايمحل

تا ممکن است يت ديحساس. کنند ي مشخص مييتا را تا مقصد نهاير ديق آنها مسياز طر
 يبند  بستهي مالي از رکوردهاي است بهر شکل ممکني انتقاليتايرا دير باشد، زييار متغيبس

تا ي موارد، ممکن است عالوه بر محافظت ديدر بعض. م باشندي مستقيها شده تا تراکنش

تا در يمشخصاً، محافظت از د. ز باشدي نLAN يتا روياز به محافظت دينترنت، ني ايرو
ن يبه ا.  استLAN خود ي روي انتقاليتاي دي مستلزم رمزنگارLANمقابل حمالت 

ت يريد و مديتا را تولي است که خود دييها ت تا برنامهياز به بسط امنيب، بهرحال، نيترت
 يدگيچيب بر پين ترتيکند و به ا يت نمي کفايطي محيحلها نان به راهيکنند، و تنها اطم يم

  .شود يت افزوده ميمسأله امن

  ها پروتکل  

 است، اما يمسائل محرمانگ يهيحل بد  راهيشده است که رمزنگار اگرچه ثابت
همچنان وجود دارد و ) برنامه در مقابل شبکه (ي در مورد دو نوع رمزنگاريسردرگم

. شود يشتر آشکار مي تعامل بيازهاي گوناگون است که ني ارتباطيل وجود پروتکلهايبدل

 دهند،  ين پروتکلها قول تعامل را مياگرچه ا) TLS و IPSec ، S/MIME ،SSLمانند (
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. ل مستقل بودن محصوالت پروتکلها در حال حاضر وجود ندارديا تعامل کامل بدلام
ن مسائل کمک ي در حال حاضر در حال انجام هستند که به حل شدن اييشهايآزما

شان و محصوالت ين محصول انتخابيد مطمئن شوند که تعامل بيکنند، اما کاربران با يم
 SSL/TLS ،IPSec(تر   سادهيها وتکلپر. ت شده استي تثبي امري تجارير شرکايسا
  . از نظر تعامل دارنديعموماً مسائل کمتر)  S/MIMEتر  نيي پايتا حد و 
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  هاي رمزنگاري انتقال پروتکل

 ممکن ي متقارن و نامتقارن برايت توسط رمزنگاريد هويي تايها برا ييب توانايبا ترک
. کنند يت را فراهم مي امنيها هين پروتکلها پايدشده و رمزشده، اييساختن ارتباطات تا

ات ارتباطات ي که محتويکنند به طور ي ميبانيت را پشتي جامعيها ازياً تمام پروتکلها نيتقرب
ن يکنند و به ا ي نميبانيپشت Non-Repudiationز شتر آنها ايابند، اما بير ييتوانند تغ ينم
دهند،  يوند ميام پي پيت منبع را به محتواي را که هويداري پايجاد رکوردهايب امکان ايترت

  . ندارند

  :شود ين چند پروتکل به طور مختصر اشاره ميبه ا

SSL  
 امن World Wide Webاساس ) SSL) Secure Socket Layer يتکنولوژ

 از ياري وب کامالً جاافتاده است، توسط بسي که در مرورگرهاSSL. دهد يل ميرا تشک
بعالوه . شود يل استفاده مي خود و انتقال فاي وبيها  تراکنشي رمزنگاريسازمانها برا

SSL گر ي پرشمار دي با پروتکلهايت در تالقيسم امنيک مکاني بصورت روزافزون بعنوان

 SSL. سرور امن است  ارتباط سروربهي برايب ابزارين ترتيشود و بهم ياستفاده م
 را يق استفاده از گواهيت سرور از طريد هويين خود تايارتباطات رمزشده و بشکل آغاز

ها از   استفاده از برنامهيکاربران اغلب برا. کند ي ميبانيپشت) سرور به نتيدر حالت کال(
) SSL V.3.0مثال (ندارد  استاSSLشرفت يشوند، و با پ يت ميد هوييق کلمه عبور تايطر
  .ن پروتکل اضافه شده استي به ايق گواهينت از طريت کاليد هوييتا
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 از دو يکيل در ي انتقال فاي براSSL اغلب از FTابزار ): ليانتقال فا (FT يبرا -

که يسازد، در حال يسرور است که کاربر را قادر م به نتي، مد کالياول. کنند يحالت استفاده م
ا يافت يک سرور دريک مرورگر وب استاندارد است مستندات را از ياستفاده از در حال 

نت را يافزار مختص انتقال در کال از به نرميت نين قابليکه ا. آنها را به سرور منتقل کند
شرفته مانند نقاط ي پيهايژگي ويار راحت است، اما اغلب فاقد بعضيسازد و بس يبرطرف م

تواند  ين مي همچنSSL. از دارنديشده است که سازمانها ن يمانبند زيآغاز مجدد و انتقالها
 مورد –ر پروتکلها ي و ساFTP مثال، در اتصال با ي برا–سرور امن   اتصاالت سروربهيبرا

  .ردياستفاده قرار گ
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TLS  
TLS) Transport Layer Security(ن ي، جانشSSLه ي، برپاSSL3.0 بنا شده 

. دهد ي مHashing يتمهاي و الگوريد عموميک انتخاب کلياست، اما به کاربران 
امها هستند و يت پي حفظ جامعي برايا طرفه کي يها  فانکشنHashing يتمهايالگور(

 تعامل ندارند، اما چنانچه SSL و TLS اگرچه .)شوند يشتر پروتکلها استفاده ميتوسط ب

 برقرار خواهد SSL3.0 نکند، ارتباط با پروتکل يبانيرا پشت TLSن ارتباط ي از طرفيکي
 يز خاصيشود، و معموال وجه تما ي هم منتقل مTLS به SSLب يا و معايشتر مزايب. شد

  .شود ياد مي SSLها به عنوان  وجود ندارد، و از همه نسخه

 S/MIME  

S/MIME ) Secure Multipurpose Internet Mail Extention ( که

ت ي شده است، بعنوان استاندارد امنيارسال طراح -و -رهي ذخيرسان امي پياختصاصاً برا
 و SSL ، TLSمثال  (ي رمزنگاريها شتر پروتکليمانند ب. ل برتر شناخته شده استيميا

IPSec( ،S/MIME ت يق هويبهرحال، عالوه بر تصد. دارد تنها سروکار نيبا رمزنگار

، )دهد ي انجام مSSL مثال مانند آنچه يبرا(امها يت پي جامعيساز منيکاربران و ا
S/MIME کند  يجاد ميامها اي از صحت پيداري پايتال، رکوردهايجي ديتوسط امضا

ن عمل باعث يا).  مرتبط شدهيام مشخصي پيت فرستنده چنانچه به محتوايضمانت هو(
  .را انکار کند ام نتواند ارسال آنيشود فرستنده پ يم
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   :FTبراي  -

 يها لي ارسال فايتوانند برا يم) S/MIMEبا استفاده از (ل رمزشده يمي ايها ستميس  
ل در يت حجم فايل بخاطر داشتن محدوديت حجم فايمحدود(کوچک استفاده شوند 

    بزرگتريها لي انتقال فايد براتوان ي کالً مS/MIME ي، ول)ل استيمي ايشتر سرورهايب
  .ل استفاده شودي انتقال فايتوسط پروتکلها

SSH  
SSH) Secure Shell ( ک پروتکل شبکه بمنظور وارد شدن و يک برنامه و يهم

ن يگزيک جايجاد شد تا ين منظور ايبه ا. گر استيوتر ديک کامپي در يي فرمانهاياجرا
.  باشدtelnetا ي rloginگر مثال ي ديوترهايکامپ ناامن به يها ي دسترسيشده امن برا رمز

ق يل رمزشده از طري انتقال فاي براييتهاي با قابلSSH2ن پروتکل تحت نام ي اينسخه بعد
  . منتشر شد  SSH يها نکيل

 SSH به شکل (ل رمزشده ي انتقال فايباني پشتي تواند براي مSFTP ( استفاده شود اما
 يستمها برايران سيشتر توسط مدي است که بي معننيفرمان بودن آن به ا عت خطيطب

 SSHبعالوه استفاده از . يل تجاري انتقال فايشود تا برا يارسال درون سازمان استفاده م
ن ي در دو طرف اتصال دارد، که به اSSH سازگار با يعاملها ستميا سيافزار  از به نرمين

  .رديگ يسرور انجام م  به  سروري براSSHب يترت
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   )۱( حفاظت کامپيوتر قبل از اتصال به اينترنت                          

 دهند که فاقد مهارت ي تشکيل مي از کاربران اينترنت را افراديتعداد بسيار زياد
 نيز ي مناسبي اطالعات بوده و از امکانات حمايتي در زمينه فن آوري خاصيها

 استعداد الزم به منظور انواع ي اينگونه کاربران دارايسيستم ها. د باشنيبرخوردار نم
 مهاجمان به منظور نيل به ي را برايتهاجمات بوده و بطور غير مستقيم شرايط مناسب

 که در چندين ماه يبر اساس گزارشات متعدد.  نمايندياهداف مخرب آنان، فراهم م
"  سيستم ها، بطرز کامال   اينگونهياخير منتشر شده است، تعداد حمالت و آسيب پذير

 : توان در موارد زير جستجو نموديعلت اين امر را م.  است   افزايش يافتهيمحسوس

  .  باشدي از تنظيمات پيش فرض کامپيوترها ، غير ايمن ميتعداد بسيار •
 ي که کامپيوتر توليد و پيکربنديکشف نقاط آسيب پذير جديد در فاصله بين زمان •

  .  شودي انجام م   که اولين مرتبه توسط کاربريمات گردد و تنظييم
 و CD نظير ي ذخيره سازي که ارتقاء يک نرم افزار از طريق رسانه هايدر موارد •

 شود، همواره اين احتمال وجود خواهد داشت که ممکن است ي انجام م DVDيا 
  رسانه مورد نظري که نرم افزار بر روي نسبت به زمانينقاط آسيب پذير جديد

  . مستقر شده است، کشف شده باشد
-Dial از نوع IP ي آدرس هاي الزم در خصوص دامنه هاي آگاهيمهاجمان دارا •

up و يا Broadbandنمايندي بوده و آنان را بطور مرتب پويش م .  
 اينترنت در حال فعاليت بوده ي بطور مرتب و پيوسته بر روي بسيار زياديکرم ها •

  .  نماينديا شناسائ آسيب پذير ريتا کامپيوترها

 آسيب پذير در يبا توجه به موارد فوق، متوسط زمان الزم به منظور يافتن کامپيوترها
  .  کامپيوتر به مرز دقيقه رسيده استي شبکه ها  يبرخ

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 264 

  
 نرم ي هاPatchو نصب    Download، ي استاندارد به کاربران خانگيتوصيه ها     
فرآيند .  اينترنت استي کامپيوتر جديد بر رو در اسرع وقت و پس از اتصال يکيافزار

 فوق ، با توجه به اين که مهاجمان به صورت دائم اقدام به پويش و يافتن قربانيان خود 
  .  توام با موفقيت کامل نگرددي نمايند، ممکن است در موارد متعدديم

 ي هاPatchبه منظور حفاظت کامپيوترها قبل از اتصال به اينترنت و نصب هر يک از 
  :  گردديمورد نياز، موارد زير پيشنهاد م

         يشبکه ا  در صورت امکان، کامپيوتر جديد را از طريق يک فايروال •
  . و يا روتر فايروال به شبکه متصل نمائيد  )بر سخت افزارظيمبتن(

          است که کاربراني و يا روتر فايروال، سخت افزاريفايروال شبکه ا يک 
   ي موجود در يک شبکه و دستگاههايآن را بين کامپيوترها توانند يم

Broadbandو يا ي نظير مودم کابل DSL با بالک نمودن امکان .  نصب نمايند
 از طريق اينترنت، يک ي يک شبکه محلي موجود بر روي به کامپيوترهايدستياب

ر  کاربران دي مناسب براي قادر به ارائه يک سطح حفاظتيفايروال سخت افزار
  .  خواهد بودي ضروري نرم افزاري هاpatchخصوص دريافت و نصب 

 که قصد اتصال کامپيوتر خود به اينترنت را از طريق يک فايروال و يا يدر صورت
، داشته باشيد NAT:Netwoirk Address Translation با پتانسيل يروتر
متصل شده به ماشين جديد تنها کامپيوتر ) الف:  زير درست باشد   از موارديو يک

 متصل شده به شبکه يساير ماشين ها) ب.  از طريق فايروال استيشبکه محل
 ي مورد نياز بهنگام بوده و بر روي هاpatch پشت فايروال نسبت به نصب يمحل

 وجود ندشته باشد، ممکن است به وجود يک يآنان کرم ها و يا ويروس هائ
 .  نياز نباشديفايروال نرم افزار
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  . همراه کامپيوتر نيز استفاده نمائيديامکان، از فايروال نرم افزاردر صورت  •
 يک فايروال ي کامپيوتر شما داراي که سيستم عامل نصب شده بر رويدر صورت
 آن را فعال نموده تا    گرددي باشد، پيشنهاد مي از قبل تعبيه شده مينرم افزار

نه که اشاره گرديد، در همانگو. امکان اتصال سايرين به شما وجود نداشته باشد
 ي که کامپيوتر شما از طريق يک فايروال به شبکه متصل است و تماميصورت

 مورد ي هاPatch نسبت به نصب هر يک از ي موجود در شبکه محليکامپيوترها
عليرغم موضوع . باشد ي تواند اختياري باشند، اين مرحله مي بهنگام شده م نياز

به اين موضوع اشاره شده است که " اع در عمقدف "ي از استراتژيفوق، در بخش
در  . ارائه شده همراه سيستم عامل،همواره فعال گردديبهتر است فايروال نرم افزار

 يک فايروال نرم ي کامپيوتر شما داراي که سيستم عامل موجود بررويصورت
هيه  توان يک نرم افزار فايروال مناسب را تي باشد، مي از قبل تعبيه شده نميافزار
 ي ذخيره سازي گردد که اينگونه نرم افزارها از طريق رسانه هايپيشنهاد م. نمود
در مقابل اتصال به يک شبکه و دريافت نرم ( نصب گردند DVD و يا CDنظير 

در غير اينصورت همواره اين ). افزار مورد نياز از يک کامپيوتر حفاظت نشده 
و   قبل از اينکه قادر به دريافتپيوتر شماــاحتمال وجود خواهد داشت که کام

  .  گردد، مورد تهاجم واقع شودينصب اينچنين نرم افزارهائ
  "اشتراک فايل و چاپگر" نظير ي غيرضروريغير فعال نمودن سرويس ها •

را " اشتراک فايل و چاپ " عامل به صورت پيش فرض پتانسيل ياکثر سيستم ها  
د را به يک سيستم عامل جديد  که شما سيستم خويدر صورت . نماينديفعال نم

 باشد، يم" اشتراک فايل و چاپ" گزينه فعال يارتقاء داده ايد و کامپيوتر دارا
سيستم عامل .  است که سيستم عامل جديد نيز اين گزينه را فعال نمايديبديه

 ي نسخه قبل   باشد که شما آنان را دري نقاط آسيب پذيريجديد ممکن است دارا
   مورد نياز، برطرف کرده يهاpatch ي از طريق نصب تمامسيستم عامل مربوطه
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•  
 حل مشکل فوق يبرا. باشيد و در سيستم عامل جديد اين وضعيت وجود ندارد •

را " اشتراک فايل و چاپ " گردد قبل از ارتقاء سيستم عامل، پتانسيل يپيشنهاد م
رتقاء سيستم و پس از ا. غير فعال نموده و در ادامه فرآيند ارتقاء را انجام دهيد

 توان در صورت ضرورت اقدام به فعال نمودن ي مورد نياز، مي هاPatchنصب 
  . نمود" اشتراک فايل و چاپ"پتانسيل 

   مورد نياز ي هاpatchدريافت و نصب  •
 سخت يفاده از فايروال هاـــ کامپيوتر در مقابل حمالت با استيپس از ايمن ساز

  ، "تراک فايل و چاپ ـــاش"مودن پتانسيل ـعال نير فـــ و غي و يا نرم افزاريافزار
ت و نصب ـــظور دريافـــتم خود را به منـــ سيسيوان با اطمينان بيشترــــ تيم

patchبه منظور دريافت . صل نمودـ مورد نياز به شبکه متي هاpatchنرم ي ها 
سايت وب ( من و مطمئن ـ ايي سايت ها  از" ماـــ گردد که حتي، توصيه ميافزار

م قادر ــمال اين که يک مهاجــب احتــبدين ترتي .فاده گردد ـاست) توليد کنندگان
ش ـــ گردد، کاهTrojan    موسوم بهي سيستم شما از طريق برنامه هائيبه دستياب

  . يابديم

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 267 

 
 

   )۲( حفاظت کامپيوتر قبل از اتصال به اينترنت                          

براي ) يا ارتقاء يافته(ن مطلب چندين راهنمايي براي اتصال يک کامپيوتر جديد در اي
اولين بار به اينترنت آورده شده است و مخاطبان آن کاربران خانگي، دانشجويان، شرکت 

يا از طريق خط ) DSLمودم کابلي، (هاي تجاري کوچک، يا هر مکاني با اتصال پرسرعت 

 .تلفن است

  انگيزه  

. است  ITدليل ريسک فزاينده براي کاربران اينترنِت بدون حمايت مختص اين مطلب ب
هاي اخير، جهان شاهد گرايش به سمت سوءاستفاده از کامپيوترهاي جديد يا  در ماه

  :اين جريان بدليل بعضي داليل تشديد مي شود. محافظت نشده بوده است
  .بسياري از پيکربندي هاي پيش فرض کامپيوترها نا امن هستند

کاف هاي امنيتي تازه اي ممکن است در مدت زمان ساخت و پيکربندي کامپيوتر ش
  .توسط سازنده و تنظيم کامپيوتر براي اولين بار توسط کاربر، کشف شده باشد

) DVD-ROM و CD-ROMمانند (هنگام ارتقا نرم افزار از طريق ابزار مرسوم 
  .تا کنون کشف شده باشدشکافهاي امنيتي جديد ممکن است از زمان ساخت ديسک 

 را مي دانند و dial-up خطوط پرسرعت و IPحمله کنندگان دامنه آدرس هاي   

  .بطورمنظم پيمايش مي کنند
تعداد زيادي از کرمها از قبل در حال چرخيدن در اينترنت هستند و بطور پيوسته   

  .کامپيوترهاي جديد را بمنظور سوءاستفاده پيمايش مي کنند
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ه زمان ميانگين براي حمله به کامپيوترها در بعضي شبکه ها براي جالب است ک
مخصوصاً اين موضوع   کامپيوترهاي محافظت نشده بر حسب دقيقه اندازه گيري مي شود، 

 dial-up و DSLبراي محدوده آدرس هاي استفاده شده توسط مودم هاي کابلي، 
  .صحت دارد

   

    

  توصيه ها  

 اختصاص دارد، اول راهنمايي عمومي و بعد گام هاي قسمتادامه اين مطلب به دو
  .مختص به سيستم هاي عامل مشخص

  راهنمايي عمومي

هدف اين مطلب فراهم آوردن حفاظت کافي براي يک کامپيوتر جديد است تا يک 

 اند هر وصله نرم افزاري را که از زمان ساخت کامپيوتر يا نصب نرم افزار اوليه از کاربر بتو
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توجه کنيد که اين مراحل راهنمايي . ، منتشر شده است، دانلود و نصب کندCDطريق 

کاملي براي نگه داري امن يک کامپيوتر از زمان دانلود اوليه و نصب وصله ها نيستند، 
  . اساسي هستندبلکه قدم هاي اوليه و   

  :تذکر

o    توصيه مي شود که اين مراحل را هنگام ارتقاء به سيستم عامل جديد و همچنين اولين
  .اتصال يک کامپيوتر جديد به اينترنت انجام دهيد

o   اين مراحل را قبل از اولين اتصال به اينترنت انجام دهيد.  

   

  :اينها مراحلي هستند که توصيه مي شوند

ت، کامپيوتر جديد را از طريق يک فايروال شبکه يا روترـ فايروال به  اگر ممکن اس-۱
  .اينترنت متصل کنيد

فايروال شبکه يا روترـ فايروال سخت افزاري است که کاربران مي توانند بين 
نصب ) DSLمودم کابلي يا ( و وسيله پرسرعت اتصال به اينترنت LANکامپيوترها روي 

البته هنوز (ه کامپيوترهاي شبکه داخلي از طريق اينترنت با مسدود کردن دسترسي ب. کنند
، يک فايروال سخت افزاري )اجازه دسترسي براي اين کامپيوترها به اينترنت وجود دارد

اغلب مي تواند حفاظت کافي را براي يک کاربر براي دانلود و نصب وصله هاي نرم 
يي از حفاظت را براي فايروال سخت افزاري درجه باال. افزاري الزم فراهم آورد

  . کامپيوترهاي تازه اي که به اينترنت متصل مي شوند، ايجاد مي کند
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 را انجام مي دهد، به اينترنت NATچنانچه کامپيوتري را از طريق فايروالي که عمل 
ماشين جديد تنها کامپيوتري ) الف(متصل مي کنيد و يکي از شرايط ذيل برقرار است 

تمام ماشينهاي ديگر متصل به ) ب(وال به اينترنت متصل مي شود يا است که از طريق فاير
اينترنت از طريق فايروال، بروز شده باشند و آلوده به ويروسها، کرمها، يا کدهاي آسيب 

رسان ديگر نباشند، در اينصورت شما ممکن است نياز به فعال کردن فايروال نرم افزاري 
  .نباشيد

  .ل نرم افزاري موجود در کامپيوتر را فعال کنيد اگر دسترسي داريد، فايروا-۲

اگر سيستم عامل شما شامل يک فايروال نرم افزاري است، توصيه مي شود که بمنظور 
  .مسدود کردن اتصاالت از ساير کامپيوترهاي موجود در اينترنت آن را فعال کنيد

 است که LANچنانچه در باال گفته شد، اگه کامپيوتر شما در حال متصل شدن به يک 
يک فايروال سخت افزاري دارد و بقيه کامپيوترها روي اين شبکه کامالً محافظت شده و 

بهرحال، به عنوان بخشي از . بدون کدهاي زيان رسان باشند، اين مرحله اختياري است
، توصيه مي شود که فايروال نرم افزاري موجود در سيستم عامل »دفاع در عمق«استراتژي 
  .فعال شود

 سيستم عامل شما فاقد فايروال نرم افزاري است، ممکن است که بخواهيد برنامه اگه

بسياري از چنين برنامه هايي بطور تقريباً رايگان . فايروال شخص ثالثي را نصب کنيد
  .وجود دارند
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 بهرحال، با توجه به اين مسأله که مورد نظر ما در اين مقاله، همان زمان کوتاه اتصال 
 محافظت نشده به اينترنت است، توصيه مي شود که هر برنامه فايروال ثالثي از کامپيوتر

قبل از اتصال به اينترنت نصب گردد تا اينکه مستقيماً  Floppyيا  CD ،DVDابزاري مانند 

در غير اينصورت، ممکن است که اين . برروي کامپيوتر محافظت نشده دانلود گردد
    .گيرد د و نصب نرم افزار مطلوب مورد سوءاستفاده قرارکامپيوتر قبل از کامل شدن دانلو

 

.     
 
  . سرويس هاي غيرضروري را مانند اشتراک فايل و پرينتر غيرفعال کنيد-۳

ک فايل و پرينتر را فعال نمي کنند، بيشتر سيستم عامل ها بصورت پيش فرض اشترا
بهرحال، اگر کامپيوتر خود را به سيستم عامل . بنابراين نبايد مسأله اي براي کاربران باشد

 جديد ارتقاء مي دهيد و اشتراک فايل آن فعال است، امکان دارد که در سيستم عامل جديد 
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ممکن است شکاف هاي  از آنجا که سيستم عامل جديد   .نيز اين گزينه فعال باشد
امنيتي داشته باشد که در نسخه قديمي تر نبودند، اشتراک فايل را در نسخه قبلي قبل از 

بعد از کامل شدن عمل ارتقاء و نصب تمام وصله هاي . ارتقاء سيستم عامل غيرفعال کنيد

  .مربوطه، اشتراک فايل در صورت نياز مي تواند مجدداً فعال شود
  .اري را در صورت نياز دانلود و نصب کنيد وصله هاي نرم افز-۴

زماني که کامپيوتر از حمله قريب الوقوع از طريق استفاده از فايروال سخت افزاري ويا 

نرم افزاري و غيرفعال کردن اشتراک فايل و پرينتر محافظت شده است، بايد تقريباً اتصال 
مهم است که اين .  امن باشدبه اينترنت بمنظور دانلود و نصب وصله هاي نرم افزاري الزم

گام حتماً انجام گيرد چون درغيراينصورت کامپيوتر مي تواند در معرض سوءاستفاده قرار 
  . فايروال غيرفعال شود يا اشتراک فايل فعال شود گيرد اگر بعداً در زمان ديگري

خود مانند سايتهاي (وصله هاي نرم افزاري را از سايت هاي قابل اعتماد و شناخته شده 
، دانلود کنيد تا امکان اينکه يک مزاحم از طريق استفاده از يک اسب )فروشندگان نرم افزار

  .تروا کنترل را در اختيار گيرد، به حداقل برسد
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   )۳(حفاظت کامپيوتر قبل از اتصال به اينترنت                          

 
ت براي نصب کامپيوترهاي جديد ارائه  قبل راهنماي کلي از نظر امنيقسمت. در  

بهرحال، عمل به بعضي از آن توصيه ها بستگي به سيستم عامل مورد استفاده    .گرديد
 Apple Macintosh و XP مشخصاً به سيستم هاي عامل ويندوز قسمتاين . دارد

OSXو چند اشاره به ساير سيستم عاملها دارد .  

  XP ويندوز -۱

، شما نياز داريد که به يک اکانت با اختيارات مدير محلي وارد بمنظور انجام اين مراحل

  . شويد

  . قبل را مرور کنيدقسمت  .الف

  .در صورت امکان، از طريق يک فايروال سخت افزاري متصل شويد. ب

  .)به اين مرحله در شماره قبل اشاره شده است(

  .را فعال کنيد   XP موجود در Internet Connection Firewall. پ

 .)ارائه کرده است  مايکروسافت دستورهاي فعال کردن اين فايروال را (

http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/lear
nmore/icf.mspx  

  .اشتراکها را اگر فعال هستند، غيرفعال کنيد. ت

  . برويدControl Panel به -۱
۲- “Network and Internet Connections”را باز کنيد . 
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۳- “Network Connections”را باز کنيد .  
  .که مي خواهيد تغيير ايجاد کنيد کليک راست کنيد Connection روي -۴
۵- “Properties”را انتخاب کنيد .  
 File and Printer Sharing for Microsoft“ مطمئن شويد که -۶

Networking”  انتخاب نشده است .  

  .به شبکه متصل شويد. ث

  . برويد http://windowsupdate.microsoft.comس به آدر. ج

  .دستورهاي موجود در آنجا را براي نصب تمام بروز رسانيهاي مهم دنبال کنيد. چ

  .را در زير مرور کنيد» امن ماندن«  . ح
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  ۲- Apple Macintosh OSX  

  . قبل را مرور کنيدقسمت. الف

  . در صورت امکان، از طريق يک فايروال سخت افزاري متصل شويد. ب

  .فايروال نرم افزاري را فعال کنيد. پ

۱- “System Preferences”را باز کنيد .  
۲- “Sharing”را انتخاب کنيد .  
  . را انتخاب کنيد”Firewall“ نوار -۳
  .کليک کنيد ”Start“ روي -۴
  . را انتخاب کنيد”Services“ نوار -۵
  . بررسي کنيد که هيچکدام از سرويس ها انتخاب نشده باشند-۶

  .به اينترنت متصل شويد. ت

  .نرم افزار نصب شده را به روز کنيد. ث

۱- “System Preferences”را باز کنيد .  
۲- “Software Updates”را انتخاب کنيد .  
 Automatically check for updates when you  “  با انتخاب-۳

have a network connection  “به روزرساني خودکار را فعال کنيد .  

  )بصورت روزانه توصيه مي شود( زمان بروزرساني مناسبي انتخاب کنيد -۴
 .کليک کنيد ”Check Now“ روي -۵
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  . تمام به روزرسانيهاي توصيه شده را نصب کنيد-۶

  .را در زير مرور کنيد» ن ماندنام«. ج

   

    

  هاساير نرم افزار -۳  

در حاليکه يک بسته نرم افزاري آنتي ويروس به روز شده، نمي تواند در برابر تمام 
ت کند، براي بيشتر کاربران بهترين وسيله دفاعي کدهاي آسيب رسان از يک سيستم محافظ

بسياري بسته هاي آنتي ويروس از . در خط مقدم عليه حمالت کدهاي آسيب رسان است
  . بروزرسانيها پشتيباني مي کنند

  .اگر امکان دارد بروز رسانيهاي خودکار نرم افزار را فعال کنيد. پ

شف مي گردد، بسته هاي آن را فروشندگان معموالً هنگامي که يک شکاف امنيتي ک
بيشتر مستندات محصوالت روشي براي دريافت به روزها و وصله ها ارائه . ارائه مي دهند

  . بايد بتوانيد به روز رسانيها را از سايت فروشنده دريافت کنيد. مي دهند
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بعضي برنامه ها بصورت خودکار وجود بروزرسانيها را بررسي مي کنند، و بسياري 

       گان از طريق ليست ايميل بصورت خودکار وجود بروزرساني ها را اطالع فروشند
وب سايت مورد نظر خود را براي اطالعات در مورد اين نحوه آگاهي نگاه . مي دهند

اگر هيچ ليست ايميل يا مکانيسم ديگر آگاه سازي بصورت خودکار ارائه نمي شود، . کنيد

اصل زماني معين براي وجود بروزرساني ها نياز است که وب سايت فروشنده در فو
  .سرزده شود

  .از رفتار ناامن خودداري کنيد. ت  

هنگام بازکردن پيوست هاي ايميل يا هنگام استفاده از اشتراک نقطه به نقطه، پيام رساني      ·

  .فوري يا اتاق هاي گفتگو، احتياط کنيد
يم در معرض اينترنت هستند، اشتراک فايل را روي واسط هاي شبکه که به طور مستق     ·

  . فعال نکنيد

  .اصول کمترين حقوق دسترسي را دنبال کنيد. ث

» ريشه«يا سطح » مدير«بجاي حقوق » کاربر«به استفاده از يک اکانت با تنها حقوق 
بسته به سيستم عامل، شما تنها نياز به استفاده از سطح . براي کارهاي روزانه توجه کنيد

. صب نرم افزار جديد، تغيير پيکربندي سيستم و مانند اينها داريددسترسي مدير براي ن
در ) مانند ويروس ها و اسب هاي تروا(حتي بسياري از سوءاستفاده ها از شکافهاي امنيتي 

سطح دسترسي کاربر اجرا مي شود، بنابراين بسيار خطرناکتر مي شود که همواره بعنوان 
  .مدير وارد سيستم شد
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  ات شبکهامنيت تجهيز
  

   براي تامين امنيت بر روي يک شبکه، يکي از بحراني ترين و خطيرترين مراحل،    
تجهيزاتي همچون مسيرياب، سوئيچ . تامين امنيت دسترسي و کنترل تجهيزات شبکه است

  . يا ديوارهاي آتش
  :يابد  اي مي     اهميت امنيت تجهيزات به دو علت اهميت ويژه

دهد   تجهيزات در شبکه به نفوذگران به شبکه اجازه مي عدم وجود امنيت–الف 
اي که تمايل دارند آن   با دستيابي به تجهيزات امکان پيکربندي آنها را به گونه که

از اين طريق هرگونه نفوذ و سرقت . افزارها عمل کنند، داشته باشند سخت
ر خواهد پذي اطالعات و يا هر نوع صدمه ديگري به شبکه، توسط نفوذگر، امکان

  .شد
 تأمين امنيت DoS (Denial of Service) براي جلوگيري از خطرهاي –ب 

توانند  ها نفوذگران مي توسط اين حمله. تجهزات بر روي شبکه الزامي است
هايي را در شبکه از کار بياندازند که از اين طريق در برخي موارد امکان  سرويس

  .شود  فراهم ميAAAايندهاي دسترسي به اطالعات با دور زدن هر يک از فر
عناوين . گيرد     در اين بخش اصول اوليه امنيت تجهيزات مورد بررسي اجمالي قرار مي

  :برخي از اين موضوعات به شرح زير هستند

  امنيت فيزيکي و تأثير آن بر امنيت کلي شبکه -
  امنيت تجهيزات شبکه در سطوح منطقي -
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 افزارها ها و سخت زونگي در سرويسباالبردن امنيت تجهيزات توسط اف -

  : گيرند     موضوعات فوق در قالب دو جنبه اصلي امنيت تجهيزات مورد بررسي قرار مي
  امنيت فيزيکي -
 امنيت منطقي -

  

   امنيت فيزيکي – ۱
هاي  گيرد که استقرار تجهيزات در مکان  وسيعي از تدابير را در بر مي     امنيت فيزيکي بازه

با . اند ر از خطر حمالت نفوذگران و استفاده از افزونگي در سيستم از آن جملهامن و به دو

استفاده از افزونگي، اطمينان از صحت عملکرد سيستم در صورت ايجاد و رخداد نقص در 
دهنده مشابه  افزار و يا سرويس که توسط عملکرد مشابه سخت( يکي از تجهيزات

  .آيد بدست مي) شود جايگزين مي
هايي که از اين طريق تجهزات   ابتدا بايد به خطر بررسي امنيت فيزيکي و اعمال آن،    در 

پس از شناخت نسبتاً کامل اين خطرها و . کنند نگاهي داشته باشيم شبکه را تهديد مي
  .گونه حمالت پرداخت هاي دفاعي در برار اين ها و ترفند حل توان به راه ها مي حمله

  

  تقرار شبکه افزونگي در محل اس– ۱-۱
هاي کامپيوتري، ايجاد سيستمي  کارها در قالب ايجاد افزونگي در شبکه     يکي از راه

ي، کامالً مشابه  ي ثانويه در اين راستا، شبکه. ي در حال کار است ي اوليه  مشابه شبکه کامل،
 ر تواند از نظ  در محلي که مي ي اوليه، چه از بعد تجهيزات و چه از بعد کارکرد، شبکه
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با . شود اي نه چندان کوتاه نيز داشته باشد برقرار مي ي اول فاصله جغرافيايي با شبکه

استفاده از اين دو سيستم مشابه، عالوه بر آنکه در صورت رخداد وقايعي که کارکرد 
ي  توان از شبکه مي) مانند زلزله(کند  هريک از اين دو شبکه را به طور کامل مختل مي

هاي روزمره نيز در صورت ايجاد  الً جايگزين استفاده کرد، در استفادهديگر به طور کام

ي مشابه پخش  ترافيک سنگين بر روي شبکه، حجم ترافيک و پردازش بر روي دو شبکه
  .شود تا زمان پاسخ به حداقل ممکن برسد مي

 هاي معمول که حجم جنداني ندارند، به     با وجود آنکه استفاده از اين روش در شبکه

هاي با  رسد، ولي در شبکه پذير و اقتصادي به نظر نمي هاي تحميلي باال، امکان دليل هزينه
آيند از الزامات  حجم باال که قابليت اطمينان و امنيت در آنها از اصول اوليه به حساب مي

  . است

   توپولوژي شبکه– ۱-۲
رخداد حمالت  يکي از عوامل اصلي است که در زمان      طراحي توپولوژيکي شبکه،

  . تواند از خطاي کلي شبکه جلوگيري کند فيزيکي مي
  :گيرند   سه طراحي که معمول هستند مورد بررسي قرار مي     در اين مقوله،

در اين طراحي با قطع خط تماس ميان دو نقطه در شبکه، :  طراحي سري –الف 

ريک از اين کليه سيستم به دو تکه منفصل تبديل شده و امکان سرويس دهي از ه
  .دو ناحيه به ناحيه ديگر امکان پذير نخواهد بود

در اين طراحي، در صورت رخداد حمله فيزيکي و قطع : اي   طراحي ستاره–ب 
 دهي به ديگر نقاط دچار اختالل  اتصال يک نقطه از خادم اصلي، سرويس
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