روند امنیت
در سال  ۱۹۹۴میالدي ،گروه معماري اينترنت  IABگزارشي با عنوان « امنیت
در معماري اينترنت » منتشر نمود  .اين گزارش بیانكنندة توافق جمعي بر اين
مطلب بود كه اينترنت به امنیت بیشتر و بهتري نیاز دارد .درضمن ،زمینه هاي
كلیدي مكانیسم هاي امنیتي نیز در اين گزارش مشخص شده بود .در اين
گزارش به مقوله هائي چون
 .1نياز به مصون كردن زيرساخت شبكه از پايشهاي غيرمجاز،
 .2كنترل ترافيك شبكه
 .3امن كردن ترافيك كاربرانتهائي -به-كاربر انتهائي با استفاده از
مكانيسمهاي رمزنگاري
 .4اعتبارسنجي
اشاره شده بود.

گزارش مركز هماهنگي تیم پاسخگوئي به فوريتهاي رايانه اي

گزارش مركز هماهنگي تیم پاسخگوئي به فوريتهاي رايانه اي

گزارش مركز هماهنگي تیم پاسخگوئي به فوريتهاي رايانه اي
• در طول زمان ،حمالت به اينترنت و سیستمهاي متصل به اينترنت
پیچیده تر شده
• در حالیكه مهارت و معلومات الزم براي انجام حمله كاهش يافته
است (مثال :استفاده از اپ هاي هک كردن در موبايل ها).
• در ضمن ،حمالت فرم خودكارتري به خود گرفته و میتوانند
صدمات بیشتري را وارد نمايند.

گزارش مركز هماهنگي تیم پاسخگوئي به فوريتهاي رايانه اي

حمله غیر فعال
حمالت غیرفعال داراي ماهیت استراق سمع و يا شنود اطالعات انتقال يافته است.
هدف دشمن در اين نوع حمله ،دستیابي به اطالعات است.

دو نوع حملة غیرفعال ،يكي افشاي محتويات پیام و ديگري تحلیل ترافیک است.
افشاي محتويات پيام را میتوان بسهولت درك كرد يک مكالمة تلفني ،يک پیام پست الكترونیک،
و يک فايل انتقال يافته ممكن است شامل اطالعات حساس و يا محرمانه باشند .میخواهیم كه از
دستیابي دشمن به اين اطالعات جلوگیري نمائیم.

حمله غیر فعال
نوع ديگر حملة غیرفعال ،تحليل ترافيك است.
فرض كنید با توسل به روشي محتويات پیام و يا ساير اطالعات ترافیكي را طوري تغییر داده ايم
كه دشمنان ،حتي اگر پیام را سرقت كنند ،نتوانند اطالعات آن را استخراج نمايند.
(تكنیک معمول براي اين كار رمزنگاري است).
ولي حتي اگر حفاظت رمزنگاري را نیز در جاي خود داشته باشیم ،يک دشمن بازهم ممكن است
بتواند الگوي اين پیامها را كشف كند .دشمن میتواند محل و هويت طرفین ارتباط را تعیین كرده و
از تعدادو طول پیامهائي كه بین آنها ردوبدل میشود ،آگاه شود.

حمله فعال
حمالت فعال شامل ايجاد تغییرات در جريان ديتا و يا خلق جريان جديدي از داده
هاست و میتوان آنها را به چهار دسته تقسیم كرد:

.1
.2
.3
.4

نقابدار،
بازخواني،
تغییر پیام،
انكار سرويس.

حمله فعال
يک حملة نقابدار وقتي صورت میپذيرد كه شخصي يا واحدي وانمود كند كه شخص يا واحد ديگري
است
يک حملة نقابدار معموالً با حملة فعال ديگري همراه است .بعنوان مثال دنباله هاي اعتبارسنجي
میتوانند دزديده شده و پس از اينكه يک عمل اعتبارسنجي معتبر به پايان رسید ،بازخواني شوند و
بدين ترتیب به يک واحد مجاز كه داراي سطح دستیابي پائینتري است اجازه دهد تا با جعل هويت
واحد ديگري كه داراي سطح دستیابي باالتري است ،امتیازات بیشتري كسب كند.

حمله فعال
حملة بازخواني شامل دزديدن غیرفعال واحدهاي ديتا و ارسال مجدد آنها با تأخیر ،براي ايجاد يک
اثر مخرب است

حمله فعال
تغيير پيام بسادگي داراي اين معني است كه بخشي از يک پیام قانوني تغییر داده شود ،يا اينكه پیامها
تأخیر يافته يا نظم آنها برهم زده شود تا نهايتاً باعث اثري غیرمجاز گردند

حمله فعال
انكار سرويس مانع كاركرد نرمال تجهیزات شده و يا از مديريت تسهیالت ارتباطي جلوگیري
مینمايد اين حمله ممكن است هدف معیني را نشانه بگیرد .مثالً واحدي ممكن است تمام پیامهائي را
كه براي يک مقصد بخصوص ارسال میشوندحذف كند(مثل بازرسي امنیتي) .صورت ديگري از انكار
سرويس ،ايجاد اختالل در تمام شبكه است كه اين كار يا با ايجاد خرابي در شبكه و يا با ارسال
پیامهاي بسیار زياد به شبكه بمنظور ايجاد اختالل در عملكرد آن صورت میپذيرد.

تفاوت حمله فعال و حمله غیر فعال
حمالت فعال داراي مشخصاتي خالف حمالت غیرفعال هستند .
در حالیكه تشخیص حمالت غیرفعال مشكل است ولي روشهائي براي جلوگیري از موفقیت آنها
موجود مي باشد.
برعكس ،جلوگیري از حمالت فعال كاري بس دشوار است زيرا نیاز به محافظت فیزيكي تمام
تسهیالت و مسیرهاي ارتباطي در تمام زمانها دارد .بجاي اين كار ،هدف تشخیص اين حمالت و
رفع مشكالت و يا تأخیرهائي است كه اين حمالت ممكن است در شبكه ايجاد نمايند  .چون تشخیص،
خود داراي اثر بازدارندگي است ،اين كار ممكن است به جلوگیري از حمالت نیز كمک كند.

سرويس امنيتي
سرويس امنيتي يك سرويس ارتباطي ،و يا پردازشي است كه توسط يك سيستم ايجاد شده تا نوع
تعريف شده اي از حفاظت را براي منابع سيستم بوجود آورد.
اين سرويسها را به پنج گروه مشخص تقسيم ميشود
 .1اعتبارسنجي
 .2كنترل دستيابي
 .3محرمانگي داده ها
 .4صحت داده ها
 .5عدم انكار

سرويس امنيتي
اعتبارسنجي
سرويس اعتبارسنجي مسئول اطمينان يافتن از اين است كه يك ارتباط معتبر است .در مورد يك
پيام تنها ،مانند يك سيگنال هشداردهنده يا آالرم ،وظيفة سرويس اعتبارسنجي اين است كه به
گيرندگان پيام اطمينان دهد كه اين سيگنال واقعاً از منبعي كه ادعا دارد سرچشمه گرفته است.

كنترل دستيابي
در مقولة امنيت شبكه ،كنترل دستيابي به مفهوم قابليت محدودكردن و كنترل دستيابي به
سيستمهاي ميزبان و كاربردها ازطريق پيوند ارتباطي است .براي حصول اين امر ،هر واحد كه
تمايل به دستيابي به سيستم يا كاربردي را دارد بايستي اول شناسائي و يا اعتبارسنجي گردد تا حق
دستيابي مختص خودش به او داده شود.

سرويس امنيتي
محرمانگي داده ها
محرمانگي عبارت از حفاظت اطالعات انتقال يافته در برابر حمالت غيرفعال است .در رابطه با
محتويات يك انتقال ديتا چندين سطح حفاظت را ميتوان تعريف كرد .وسيعترين سرويس ،تمام
ديتاي انتقال يافته بين دو كاربر در طول زمان را محافظت مي كند .شكل ضعيفتر سرويس اين است
كه حفاظت فقط از يك پيام و يا حتي بخشهاي مشخصي ازيك پيام صورت پذيرد .اين سرويس
پااليش شده كمتر از سرويس وسيع مفيد بوده و حتي ممكن است به پيچيدگي و هزينة بيشتري
منجر شود.

صحت داده ها
همانند محرمانگي ،كنترل صحت و يا اصالت داده ها ميتواند به جريان دائمي پيامها ،به يك پيام
منفرد و يا به ميدانهاي انتخاب شده از يك پيام اعمال گردد .يعني اطمينان از اينكه داده در بين راه
دستكاري نميشود و همان چيزي به مقصد ميرسد كه مطلوب فرستنده بوده است.
عدم انكار
عدم انكار ،چه فرستنده و چه گيرنده را از انكار يك پيام ارسال شده مانع ميشود .بنابراين وقتي
پيامي ارسال ميشود ،گيرنده پيام ميتواند اثبات كند كه حتماً همان فرستندة ذكرشده ،پيام را ارسال
كرده است .بطريق مشابه وقتي پيامي دريافت ميگردد ،فرستندة پيام ميتواند اثبات كند كه حتماً
همان گيرندة ذكرشده ،پيام را دريافت كرده است.

يك مدل براي امنيت شبكه
قرار است يک پیام ،از يک طرف مكالمه به طرف ديگر ،در عرض نوعي اينترنت ارسال
گردد .دو طرف مكالمه كه رؤساي اين ارتباط هستند بايستي با يكديگر همكاري نموده تا
اين انتقال صورت پذيرد با تعريف يک مسیر ارتباطي از درون شبكه ها ،كه مبدأ را به
مقصد متصل میكند ،يک كانال اطالعاتي منطقي بین دو رئیس ارتباط برقرار میشود.

يك مدل براي امنيت شبكه
دو مولفه تكنيكهاي امنيت
 -۱يک تبديل مرتبط با امنیت ،روي پیامي كه قرار است ارسال شود صورت میپذيرد.
مثالهاي اين مورد شامل رمزنگاري پیام است كه طوري پیام را درهم میريزد تا قابل
خواندن توسط دشمن نباشد و همچنین اضافه كردن يک كد مبتني بر محتويات پیام كه
میتواند براي تأئید هويت ارسالكننده بكار رود.

يك مدل براي امنيت شبكه
 -2نوعي اطالعات سرّي كه بین دو رئیس ارتباط ،مشترك است و امید میرود تا براي
دشمن ناشناخته باشد .مثالي در اين زمینه يک كلید رمزنگاري است كه به همراه تبديل
براي درهم ريختن پیام قبل از ارسال ،و اصالح پیام پس از دريافت بكار میرود.

يك مدل براي امنيت شبكه
يک طرف ثالث قابل اعتماد نیز ممكن است براي انجام انتقال امن اطالعات مورد نیاز
باشد .براي مثال طرف ثالث ممكن است مسئولیت توزيع اطالعات سرّي به دو رئیس و
پنهان نگاه داشتن آن از ديد دشمن را بعهده داشته باشد .يا طرف ثالث ممكن است براي
داوري اختالفاتي كه ممكن است بین دو رئیس در مورد اعتبار يک پیام انتقال يافته رخ
دهد مورد نیاز باشد.

ويژگيهاي الزم يك مدل امنيت شبكه
مدل كّلي نشان میدهد كه در طراحي يک سرويس امنیتي خاص ،چهار وظیفة
اصلي وجود دارد
 -۱يک الگوريتم براي انجام تبديل مرتبط با امنیت پیام بايستي طراحي شود.
الگوريتم بايد چنان باشد كه يک دشمن نتواند هدف آن را شكست دهد.
 -۲اطالعات سرّي الزم توسط الگوريتم تولید شود.
 -۳روشهائي براي توزيع و به اشتراك گذاشتن اطالعات سرّي تعیین گردد.
 -۴پروتكلي تعیین شود كه دو رئیس از آن استفاده كرده و با بهره برداري از
الگوريتم امنیتي و اطالعات سرّي ،سرويس امنیتي خاصي را براي طرفین فراهم
آورد.

سیستمهاي رمزنگاري
سیستمهاي رمزنگاري معموالً از سه ديدگاه مستقل دسته بندي میشوند:
 -۱نوع عمليات بكار گرفته شده براي تبديل متن ساده به متن رمزشده :تمام الگوريتمهاي
رمزنگاري بر مبناي دواصل عمومي قرار دارند :جايگزيني ،كه در آن هر عنصر متن ساده (بیت،
حرف ،گروهي از بیتها يا حروف) با عنصر ديگري جايگزين شده ،و جابجائي كه در آن عناصر
متن ساده جاي خود را عوض میكنند .مهمترين و اصلیترين الزام اين است كه هیچ اطالعاتي گم
نشود (يعني تمام عملیات برگشتپذير باشند) .بیشتر سیستمها كه از آنها با عنوان سیستمهاي
تركیبي ياد میشود ،شامل چندين مرحلة جايگزيني و جابجائي هستند.
 -۲تعداد كليدهاي استفاده شده :اگر هم فرستنده و هم گیرنده از يک كلیديكسان استفاده كنند،
سیستم رمزنگاري را متقارن ،تک-كلیدي ،كلید -سرّي و يا رسمي گويند.
اگر فرستنده و گیرنده هركدام از يک كلید متفاوت استفاده كنند ،سیستم رمزنگاري را نامتقارن،
دو -كلیدي و يا كلید -عمومي نامند.

 -۳نحوة پردازش متن سادة پيام :يک رمز قالبي ورودي را بصورت يک بلوك در هر زمان مورد
پردازش قرار داده و يک بلوك خروجي براي هر بلوك ورودي تولید میكند .يک رمز دنباله اي
عناصر ورودي را بصورت پیوسته پردازش كرده و همینطور كه جلو میرود ،عناصر خروجي نیز
بطور پیوسته از آن خارج میگردند.
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كشف رمز يا شكستن رمز

كوشش براي كشف كردن متن سادة پیام و يا كلید را شكستن رمز گويند .استراتژي بكارگرفته شده
در اين مورد ،بستگي به طبیعت روش رمزنگاري و اطالعات قابل دسترسي مسئول كشف رمز دارد.
رديف

نوع حمله

۱

فقط -متن رمزشده

آنچه براي كشف كنندة رمز معلوم است
• الگوريتم رمزنگاري
• متن رمزشدهاي كه بايد باز شود

كشف رمز يا شكستن رمز

كوشش براي كشف كردن متن سادة پیام و يا كلید را شكستن رمز گويند .استراتژي بكارگرفته شده
در اين مورد ،بستگي به طبیعت روش رمزنگاري و اطالعات قابل دسترسي مسئول كشف رمز دارد.
رديف

نوع حمله

۱

فقط -متن رمزشده

2

متن سادة معلوم

آنچه براي كشف كنندة رمز معلوم است
• الگوريتم رمزنگاري
• متن رمزشدهاي كه بايد باز شود
• الگوريتم رمزنگاري
• متن رمزشده اي كه بايد باز شود
• يک يا چندجفت متن ساده -متن رمزشده توسط كلید
سرّي

كشف رمز يا شكستن رمز

كوشش براي كشف كردن متن سادة پیام و يا كلید را شكستن رمز گويند .استراتژي بكارگرفته شده
در اين مورد ،بستگي به طبیعت روش رمزنگاري و اطالعات قابل دسترسي مسئول كشف رمز دارد.
رديف

نوع حمله

۱

فقط -متن رمزشده

2

متن سادة معلوم

3

آنچه براي كشف كنندة رمز معلوم است
• الگوريتم رمزنگاري
• متن رمزشدهاي كه بايد باز شود
• الگوريتم رمزنگاري
• متن رمزشده اي كه بايد باز شود
• يک يا چندجفت متن ساده -متن رمزشده توسط كلید
سرّي

• الگوريتم رمزنگاري
متن سادة انتخاب شده • متن رمزشدهاي كه بايد باز شود
• پیام سادة انتخاب شده توسط مهاجم ،بهمراه متن
رمزشدة نظیر آن توسط كلید سرّي

كشف رمز يا شكستن رمز
رديف

نوع حمله

۴

متن رمزشدة انتخاب
شده

آنچه براي كشف كنندة رمز معلوم است
• الگوريتم رمزنگاري
• متن رمزشدهاي كه بايد باز شود
• متن رمزشدة انتخابشده بتوسط شكنندة رمز ،بهمراه متن
رمزگشائي شده نظیر آن با استفاده از كلید
سرّي

كشف رمز يا شكستن رمز
رديف

نوع حمله

۴

متن رمزشدة انتخاب
شده

5

متن انتخاب شده

آنچه براي كشف كنندة رمز معلوم است
• الگوريتم رمزنگاري
• متن رمزشدهاي كه بايد باز شود
• متن رمزشدة انتخابشده بتوسط شكنندة رمز ،بهمراه متن
رمزگشائي شده نظیر آن با استفاده از كلید
سرّي
• الگوريتم رمزنگاري
• متن رمزشدهاي كه بايد باز شود
• پیام سادة انتخابشده بتوسط كشفرمزكننده ،بهمراه متن
رمزشدة نظیرآن با استفاده از كلید سرّي
• متن رمزشدة انتخابشده بتوسط كشفرمزكننده ،بهمراه متن
رمزگشائي شده نظیر آن با استفاده از
كلید سرّي

كشف رمز يا شكستن رمز
تنها الگوريتمهاي نسبتاً ضعیف در برابر حملة فقط -متن رمزشده شكست میخورند .معموالً يک
الگوريتم رمزنگاري طوري طراحي میشود كه در مقابل حملة متن سادة معلوم نیز مقاومت كند.
يک روش رمزنگاري در صورتي از نظر محاسباتي امن است كه متن رمزشده توسط آن روش ،يک و
يا هردو شرط زير را داشته باشد:
• هزينة شكستن رمز ،از ارزش اطالعات رمزشده تجاوز كند.
• زمان الزم براي شكستن رمز ،از عمر مفید اطالعات تجاوز كند.

https://howsecureismypassword.net

رمزنگاري متقارن
يک طرح رمزنگاري متقارن داراي پنج جزء است
• متن ساده :اين پیام ورودي و يا داده هائي است كه بعنوان ورودي وارد الگوريتم میشود.
• الگوريتم رمزنگاري :الگوريتم رمزنگاري ،جايگزيني ها و تبديالت مختلفي را روي متن ساده
انجام میدهد.
• كليد سرّي :كلید سرّي نیز يكي از وروديهاي الگوريتم است .جايگزيني ها و تبديالت انجامشده
توسط الگوريتم ،وابسته به اين كلید است.
• متن رمزشده :اين پیام درهمريخته شده اي است كه بعنوان خروجي تولید میشود .اين متن وابسته
به متن ساده و كلید سرّي است .براي يک پیام داده شده ،دو كلید مختلف دو متن رمزشدة مختلف
تولید خواهند كرد.
• الگوريتم رمزگشائي :اين معموالً همان الگوريتم رمزنگاري است كه بطور معكوس اجرا میشود.
اين الگوريتم متن رمزشده و همان كلید سرّي را گرفته و متن ساده اولیه را تولید میكند.

 اصطالحات تعاريف-رمزنگاري متقارن
Plaintext :

•

Ciphertext:

•

Encryption/Encode/Encipher
Decryption/Decode/Decipher
C=E(P) P=D(C) P=D(E(P))

•
•
•

رمزنگاري متقارن
براي استفادة امن از رمزنگاري متقارن دو چیز مورد نیاز است:
 -۱به يک الگوريتم رمزنگاري قوي احتیاج داريم .حداقل مايلیم كه الگوريتم چنان باشد كه دشمني
كه الگوريتم را میشناسد و به يک يا چند متن رمزشده دسترسي دارد ،قادر نباشد تا متن رمزشده را
رمزگشائي كرده و يا كلید رمز را كشف كند .اين نیاز معموالً بصورت محكمتري چنین بیان میگردد:
دشمن بايستي قادر نباشد تا متن رمزشده را رمزگشائي كرده و يا كلید رمز را كشف كند ،حتي اگر او
چند متن رمزشده بهمراه متون سادة نظیر آنها را در اختیار داشته باشد.
 -۲فرستنده و گیرنده بايستي كپیهاي كلید سرّي را به روش امني بدست آورده باشند و آنها را امن
نگاه دارند .اگركسي بتواند كلید را كشف كرده و الگوريتم را نیز بداند ،تمام ارتباطاتي كه از اين كلید
استفاده میكنند قابل شنود خواهند بود.

ويژگیهاي رمزنگاري متقارن
مهم است توجه كنیم كه امنیت رمزنگاري متقارن بستگي به سرّي بودن كلید ،و نه سرّي بودن
الگوريتم دارد .يعني فرض میشود كه رمزگشائي يک پیام بر مبناي دانستن متن رمزشده بعالوة
دانستن الگوريتم رمزنگاري /رمزگشائي كاري غیرعملي است.
بعبارت ديگر ،الزم نیست كه ما الگوريتم را مخفي نگاه داريم ،بلكه فقط كافي است كه كلید را مخفي
داشته باشیم.
اين خصیصة رمزنگاري متقارن همان چیزي است كه آن را براي استفادة گسترده مقبول میسازد .اين
واقعیت كه الگوريتم الزم نیست تا مخفي بماند ،بدين معني است كه سازندگان میتوانند تراشه هاي
ارزان قیمتي كه الگوريتمهاي رمزنگاري را عملیاتي میسازند تولید نمايند و چنین نیز شده است.
اين تراشه ها در سطح وسیعي در دسترس بوده و در تعدادي محصوالت نیز بكار گرفته شده اند .در
استفاده از رمزنگاري متقارن مسألة اصلي امنیت ،حفظ سرّي بودن كلید است.

زمان متوسط الزم براي جستجوي جامع

پارامترهای رمز قالبی متقارن
در حالت كلي ،يک رمز قالبي متقارن شامل تعدادي از دُورهاي متوالي است كه در هر دُور ،عملیات
جايگزيني و جابجائي با وابستگي به اندازة كلید سرّي دُور صورت میپذيرد.
تحقق واقعي يک رمز قالبي متقارن ،بستگي به انتخاب پارامترهاي زير و موارد طراحي دارد:
• اندازة بلوك :هرچقدر اندازة بلوكها بزرگتر باشد (با فرض ثابت بودن ساير پارامترها) ،امنیت
بیشتر ولي سرعت رمزنگاري /رمزگشائي كمتر است .مصالحة مناسب در اين مورد ،انتخاب بلوكي با
طول  ۱2۸بیت بوده كه در طراحي رمز قالبي ،تقريباً انتخابي همگاني است.
• اندازة كليد :اندازة بزرگتر كلید بمنزلة امنیت بیشتر است ،ولي ممكن است سرعت رمزنگاري/
رمزگشائي را كاهش دهد .معمولترين كلیدها در الگوريتمهاي مدرن ،داراي طول  ۱2۸بیت هستند.
• تعداد دُورها :جوهرة يک رمز قالبي متقارن در اين است كه تنها يک دُور رمزنگاري ،امنیت مناسبي
را ايجاد نمیكند و بنابراين دُورهاي بیشتري از رمزنگاري براي افزايش امنیت مورد نیاز است .اندازة
معمول در اين مورد ۱۶ ،دُور است.
• الگوريتم توليد زيركليد :پیچیدگي بیشتر در اين الگوريتم ،بايستي باعث افزايش پیچیدگي در
شكستن رمز گردد.
• تابع دُور :باز هم پیچیدگي بیشتر ،معموالً بمعناي مقاومت بیشتر در مقابل كشف رمز است.

