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هقذهه هؤلف:

خذاًٍذ حکین سا ؿبکشم کِ ػٌبیت خَیؾ سا ثشای ًگبسؽ کتبثی جذیذ ؿبهل حبل ثٌذُ ًوَد ،تب
ثتَاًن گبم کَچک دیگشی دس ساػتبی استمبی ػلوی فٌبٍسی اعالػبت ّوَعٌبى ػضیضم ثشداسم.
تؼبهالت ثیي هـتشیبى ٍ ػبصهبىّب اص عشیك ػشٍیغّبی فٌبٍسی اعالػبت ،سٍصثِسٍص ثیـتش
ؿذُ ٍ ػبصهبىّب سا هججَس هیًوبیذ کِ ثشای سفغ ًیبص هـتشیبى ،دیتبی ثیـتشی سا ثش سٍی
ػشٍیغدٌّذُّبی خَد لشاس دٌّذّ .شلذس فٌبٍسی اعالػبت دس کؼتٍکبس ػبصهبىّب ثیـتش ٍاسد
ؿذُ ٍ ثبػج تؼْیل اهَس هیؿَد ،دس همبثل سیؼک ػبصهبى دس حفبظت اص داساییّبی اعالػبتی
سا ثبال هیثشد .اص عشف دیگش ٍاثؼتگی اداهِ حیبت کؼتٍکبس ػبصهبى ،ثیـتش ثِ ػشٍیغّبی
فٌبٍسی اعالػبت گشُ هیخَسد.
دس ایي ػیشِ سٍ ثِ سؿذ اػتفبدُ اص ػشٍیغّبی فٌبٍسی اعالػبت ،هتأػفبًِ ثحج اهٌیت
ثؼیبس هْجَس ٍ یب هغفَل هبًذُ اػت .هخلَكبً دس ثیي ؿشکتّب ٍ ػبصهبىّبی ایشاًی
آىچٌبىکِ ثبیذٍؿبیذ ثِ ثحج اهٌیت تَجِ ًویؿَد.
ثؼضی اص ػبصهبىّب ثشای هجبحج اهٌیتی اسصؽ خبكی لبئل ًـذُ ٍ تب سٍص ثشٍص هلیجت،
ّیچ لذهی دس جْت هحبفظت اص داساییّبی اعالػبتی ػبصهبى خَد ثشًویداسًذ .ثؼضی دیگش،
اهٌیت سا ثِ خشیذ چٌذ هحلَل اهٌیتی هخل فبیشٍال ٍ آًتیٍیشٍع ،هحذٍد کشدُ ٍ تلَس هیکٌٌذ
کِ ثبٍجَد ایي هحلَالت ،اهٌیت سا دس ػبصهبى خَد ثشلشاس ًوَدُاًذ.
تَجِ داؿتِ ثبؿیذ کِ اهٌیت كشفبً ثب خشیذ چٌذ هحلَل اهٌیتی ،ثشلشاس ًویؿَد .اگش اهٌیت
سا یک فشآیٌذ دس ًظش ثگیشین ،هحلَالت اهٌیتی تٌْب ثخـی اص آى فشآیٌذ خَاٌّذ ثَد .دس ایي
فشآیٌذ اهٌیتی ،عشاحی ٍ ایجبد ػیبػتّبی اهٌیتی دس ػغح هذیشاى اسؿذ ػبصهبى ،ثبیذ ثِػٌَاى
یکی اص هؤلفِّبی هْن دس ًظش گشفتِ ؿَد.
پغ اص ثحج هذیشاى اسؿذ ،یکی دیگش اص هـکالت دس صهیٌِ اهٌیتً ،بآگبّی هذیشاى ٍ
کبسؿٌبػبى ً ITؼجت ثِ هفبّین اهٌیت اعالػبت اػت .ثؼیبسی اص کبسؿٌبػبى ،پیکشثٌذی تجْیضات
سا كشفبً ثِكَست تجشثی ٍ ثذٍى اعالع اص ًحَُ ػولکشد پشٍتکلّب اًجبم هیدٌّذ .لزا دس اکخش
هَالغ پیکشثٌذی دسػتی ثب تَجِ ثِ ًیبصّبی ػبصهبى اًجبم ًویپزیشد.
دس ایي کتبة ػؼی ؿذُ ثجبی یک هحلَل اهٌیتی خبف ،ثِ هفبّین اػبػی اهٌیت پشداختِ
ؿَد .صهبًی کِ یک هذیش یب کبسؿٌبع  ٍ ITاهٌیت ،آگبّی دسػتی اص هفبّین اهٌیتی داؿتِ ثبؿذ،
تَاى تجضیٍِتحلیل ثْتشی ًؼجت ثِ فشآیٌذّبی اهٌیتی پیذاکشدُ ٍ ثبلغجغ دس صهبى عشاحی
ػیبػتّبی اهٌیتی ٍ یب پیکشثٌذی تجْیضات ،ػولکشد ثْتشی خَاّذ داؿت.
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هغبلت ایي کتبة دس چْبس ثخؾ تمؼینثٌذی ؿذُ اػت .دس ثخؾ اٍل ثِ اػتبًذاسد ػیؼتن
هذیشیت اهٌیت اعالػبت پشداختِؿذُ اػت .لغؼبً صهبًی کِ ٍاسد ثحج اهٌیت اعالػبت هیؿَین،
یکی اص هْنتشیي هَاسدی کِ ثبیذ دس ًظش گشفتِ ؿَد ،اػتبًذاسدّبی هشثَعِ اػت .اكلیتشیي
اػتبًذاسد دسصهیٌِ اهٌیت اعالػبت ،اػتبًذاسد خبًَادُ  ISMSاػت .دس فلل اٍل ٍ دٍم کتبة،
اػتبًذاسدّبی  ISO 27002 ٍ ISO 27001 ،ISO 27000ثِكَست اجوبلی ثشسػیؿذُ اػت.
دس ثخؾ دٍم ،ثِ یکی اص اسکبى اهٌیت اعالػبت ،یؼٌی سهضًگبسی ،پشداختِؿذُ اػتً .حَُ
ػولکشد الگَسیتنّبی هْن سهضًگبسی هخل  SHA ٍ RSA ،AES ،3DES ،DESؿشح دادُؿذُ اػت.
ّوچٌیي کبسثشد ایي الگَسیتنّب دس ثشلشاسی ػشٍیغّبی اهٌیتی هخل هحشهبًگی ،احشاصَّیت،
كحت ،اهضبی دیجیتبل ٍ ػذم اًکبس ،تـشیح ؿذُ اػت.
دس ثخؾ ػَم ایي کتبة ،هجبحج اهٌیت ؿجکِ هَسد ثشسػی لشاسگشفتِ اػت .ثب تَجِ ثِ
گؼتشؽ ؿجکِّبی استجبعی ،یکی اص دغذغِّبی اكلی هذیشاى ٍ کبسؿٌبػبى ،اهٌیت ؿجکِ اػت.
دس فلَل ایي ثخؾ ثِ هفبّین اهٌیتی ٍ تکٌَلَطیّبی هَسداػتفبدُ دس اهٌیت ؿجکِ اصجولِ
فبیشٍالّ ٍ IPS ،IDS ،بًیپبت پشداختِ ؿذُ اػت .دس آخش ایي ثخؾ ًیض ًحَُ ثشلشاسی اهٌیت دس
استجبعبت ؿجکِای ثب اػتفبدُ اص  ،VPN ٍ IPsecهَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت.
دس ثخؾ چْبسم ،ثِ اهٌیت ػبیش ػشٍیغّبیی کِ ثیـتش هَسداػتفبدُ لشاس هیگیشًذ،
پشداختِؿذُ اػت .اصجولِ تـشیح پشٍتکل  HTTPSثشای اهٌیت ٍة ،پشٍتکل  PGPثشای اهٌیت
پؼت الکتشًٍیک ،ثْتشیي ؿیَُّبی اهٌیت ػیؼتنػبهل ٍ ثشسػی تْذیذات ثشتش دیتبثیغ ٍ ًحَُ
همبثلِ ثب آىّب ،دس فلَل ایي ثخؾ گٌجبًذُ ؿذُ اػت.
ّشچٌذ ایي کتبة تَػظ اػبتیذ ٍ کبسؿٌبػبى اهٌیت هَسد ثبصخَاًی ٍ سفغ اؿکبل لشاسگشفتِ،
اهب ًویتَاى آى سا خبلی اص ًملبى داًؼت .لزا خَاّـوٌذم ّشگًَِ اًتمبد ٍ پیـٌْبد هذًظش خَد
سا اص عشیك پؼت الکتشًٍیک  ،MTRoghani@Gmail.comثشای ثٌذُ اسػبل ًوبییذ.
دس پبیبى اهیذٍاسم کِ ایي کتبة ثتَاًذ ًمـی ّشچٌذ کَچک ،دس افضایؾ آگبّی هذیشاى ٍ
کبسؿٌبػبى  ٍ ITاهٌیت اعالػبت ایفب ًوبیذ .دس ضوي اص توبم اػبتیذ ٍ کبسؿٌبػبى ػضیضی کِ اص
ساٌّوبییّبی خَد دس ًگبسؽ ایي کتبة دسیغ ًکشدُاًذ ،كویوبًِ ػپبػگضاسی هیًوبین.

ثب احتشام
هحوذتقی رٍغٌی
پبییض 9393
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امنیت اطالعات

مبحث اول

مرور استاندارد ISO/IEC 27000:2014

ػبصهبىّب دس ّشاًذاصُ ٍ ّش ًَؿ فقبلیت فلوی ،ػیبػی ٍ التلبدی وِ لشاس داؿتِ ثبؿٌذ ،ثبیذ
همذاسی اعالفبت سا جوـآٍسی ،پشداصؽً ،گْذاسی ٍ اسػبل ًوبیٌذ .ػبصهبىّب داسای هخبعجبًی
ًیض ّؼتٌذ وِ هوىي اػت دس كَست افوبل ًىشدى ػیبػتّب ٍ وٌتشلّبی اهٌیتی هٌبػت،
خَاػتِ یب ًبخَاػتِ تأحیش ًبهغلَة یب هخشة ثش سٍی ػیؼتن ثگزاسًذّ .وچٌیي اعالفبت ػبصهبى
هیتَاًذ ّوَاسُ ثشای اؿخبف دیگش جبلت ٍ هَسدتَجِ ثبؿذ ٍ ثخَاٌّذ ثب اػتفبدُ اص ضقفّبی
اهٌیتی هَجَد دس ػیؼتن ،ثِ اعالفبت حؼبع ٍ حیبتی ػبصهبى دػتشػی پیذا وٌٌذ .اهب تْذیذات
ػبصهبى تٌْب ثِ وبسثشاى ًبؿی ،ضقف ػیؼتن ٍ اؿخبف خشاثىبس ختن ًویؿَد؛ ثلىِ ثالیبی
عجیقی هخل ػیل ٍ صلضلِ یب اتفبلبت پیؾثیٌیًـذُ هخل آتؾػَصی ٍ حتی هخبعشات ًَؽَْس ًیض
تْذیذ ثِحؼبة هیآیٌذ.
هذیشاى ػبصهبىّب دسكَستیوِ ثخَاٌّذ ػغح اهٌیت خَد سا افضایؾ دادُ ٍ اص اعالفبت خَد
هحبفؾت وٌٌذ ثبیذ اػتبًذاسدّبی اهٌیتی جبهقی سا هَسداػتفبدُ لشاس دٌّذ وِ توبم اثقبد اهٌیت
اعالفبت سا هَسدتَجِ لشاس دادُ ثبؿذ .ػپغ اػتبًذاسد هَسدًؾش سا تَػظ افشاد هتخلق ٍ
ثبتجشثِ دس ػبصهبى خَد پیبدُػبصی ًوَدُ ٍ ّوَاسُ ثشای تذاٍم فولىشد هٌبػت ،ثش آى ًؾبست
داؿتِ ثبؿٌذ.
ػبصهبى اػتبًذاسد جْبًی ) (ISOثب ّوىبسی وویؼیَى ثیيالوللی الىتشٍتىٌیه ) (IECجْت
اهٌیت اعالفبت ،الذام ثِ هقشفی اػتبًذاسدّبی ػشی ً ISO/IEC 27000وَدُ اػت .دس ایي
اػتبًذاسدّب وِ ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ) (Information Security Management Systemیب
ثِاختلبس ً ،ISMSبهیذُ هیؿًَذ؛ ػقی ؿذُ تب توبم هؤلفِّبی هَسدًیبص اهٌیت اعالفبت ،اص
اهٌیت فیضیىی تب ًحَُ هذیشیت ،هذًؾش لشاس دادُ ؿَد.
دس ػبل  7887ػبصهبى اػتبًذاسد هلی ایشاى ًیض ثش اػبع اػتبًذاسدّبی  27002 ٍ 27001الذام
ثِ هقشفی اػتبًذاسد هلی اهٌیت ًوَدُ اػت .ؿوب هیتَاًیذ اػتبًذاسد هلی ایشاى سا اص عشیك
ٍةػبیت ایي ػبصهبى ثِ آدسع  www.isiri.orgداًلَد ًوبییذ.
اهب آخشیي ًؼخِ اسائِؿذُ ایي اػتبًذاسد ISO/IEC 27000:2014 ،اػت وِ دس ایي هجحج ثِ
ؿشح هختلشی اص آى ،وِ دسثشگیشًذُ اكغالحبت ٍ هشٍس ولی اػتبًذاسدّبی خبًَادُ
اػت ،هیپشداصین.
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استبًداردّبی خبًَادُ ISMS
خبًَادُ  ISMSهتـىل اص اػتبًذاسدّبی هشتجظ ثبّن اػت وِ ثقضی اص آىّب دس حبل تذٍیي
ثَدُ ٍ ٌَّص هٌتـشًـذُ ٍ ثقضی دیگش ًیض هٌتـش گشدیذُ اػت .ایي اػتبًذاسدّب داسای تقذادی
هؤلفِ هْن ػبختبسی هیثبؿٌذ وِ ثش اػتبًذاسدّبی اكلی توشوض داسًذ .اػتبًذاسدّبی اكلی
ؿبهل تَكیفوٌٌذُ الضاهبت ( ISMSاػتبًذاسد  ٍ )ISO/IEC 27001الضاهبت هشوض كذٍس
گَاّیٌبهِ (ISO/IEC 27006) 7جْت كبدس وشدى گَاّی اًغجبق ثب  ISO/IEC 27001هیثبؿٌذ.
اػتبًذاسدّبی دیگش ًیض فشاّنوٌٌذُ ساٌّوب 2ثشای جٌجِّبی اجشایی هختلف  ،ISMSفشآیٌذ
فوَهی ،دػتَسالقولّبی هشثَط ثِ وٌتشل ٍ ّوچٌیي ساٌّوبی یه ثخؾ خبف هیثبؿٌذ.
تلَیش صیش ًـبىدٌّذُ استجبعبت دسٍى خبًَادُ اػتبًذاسد  ISMSاػت.

Certification
Guidance
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هزٍری بز استبًداردّبی خبًَادُ ISMS
ثشای آؿٌبیی ثب هحتَیبت اػتبًذاسدّبی خبًَادُ  ISMSوِ دس تلَیش فَق ًیض ثِ آىّب اؿبسُ
گشدیذُ اػت ،ثِ ؿشح هختلشی اص آىّب هیپشداصین:

 -1استبًدارد ّ( ISO/IEC 27000ویي استبًدارد)
طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -7ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت -هشٍس
ولی ٍ ٍاطگبى
حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ثِ افشاد ٍ ػبصهبىّب دس صهیٌِّبی صیش ووه
هیوٌذ:
.i

ثشسػی اجوبلی اػتبًذاسدّبی خبًَادُ ISMS

.ii

همذهِای ثش ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت )(ISMS

.iii

ؿشح هختلشی ثش فشآیٌذ PDCA

.iv

آؿٌبیی ثب اكغالحبت ٍ تقبسیف اػتفبدُؿذُ دس اػتبًذاسدّبی خبًَادُ ISMS

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

 -2استبًدارد

ISO/IEC 27001

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

2

حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی الضاهبت ایجبد ،پیبدُػبصی ،ساُاًذاصیً ،ؾبست،
ثشسػیً ،گْذاسی ٍ ثْجَد سػوی ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ) (ISMSسا دسصهیٌِ
هخبعشات ولی وؼتٍوبس ػبصهبى تقییي هیًوبیذّ .وچٌیي ایي اػتبًذاسد هـخقوٌٌذُ
الضاهبت پیبدُػبصی وٌتشلّبی اهٌیتی ػفبسؿیؿذُ هَسدًیبص ػبصهبىّبی هختلف ٍ یب
ثخؾّبی ٍاثؼتِ ثِ آىّب اػت .ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی توبم اًَاؿ ػبصهبىّب
(ثِفٌَاىهخبل ؿشوتّبی تجبسی ،ػبصهبىّبی دٍلتی ٍ ػبصهبىّبی غیشاًتفبفی) سا
دسثش هیگیشد.
ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27001الضاهبت اكلی تَػقِ ٍ ساُاًذاصی  ISMSسا اسائِ
هیًوبیذ .ایي الضاهبت ؿبهل هجوَفِای اص وٌتشلّب ثشای هْبس ٍ وبّؾ خغشات هشثَط
ثِ داساییّبی اعالفبتی ثَدُ وِ ػبصهبى هیخَاّذ اص عشیك فولیبتی وشدى  ISMSاص
آىّب هحبفؾت ًوبیذ.

 -3استبًدارد

ISO/IEC 27006

Security Techniques
Requirements

www.takbook.com

1
2

29

www.takbook.com
30

فصل اول
مرور کلی استاندارد  SISIو الزامات آن

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -الضاهبت ًْبدّبی اسائِدٌّذُ خذهبت
هویضی

7

ٍ كذٍس گَاّیٌبهِ ISMS

حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی فالٍُ ثش الضاهبت هَجَد دس ،ISO/IEC 17021
الضاهبت دیگشی ًیض هـخق ًوَدُ ٍ ساٌّوبییّبیی سا ثشای ًْبدّبی اسائِوٌٌذُ هویضی
ٍ كذٍس گَاّیٌبهِ  ،ISMSعجك اػتبًذاسد  27001فشاّن هیًوبیذ .دسٍالـ ایي اػتبًذاسد
ثشای پـتیجبًی اص تبئیذ كالحیت ًْبدّبیی اػت وِ ثش اػبع اػتبًذاسد  27001الذام ثِ
كذٍس گَاّیٌبهِ  ISMSهیًوبیٌذ.
2

ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27006هىول اػتبًذاسد  17021دس جْت هـخق ًوَدى
الضاهبتی اػت وِ ثبیذ تَػظ ًْبدّبیی وِ للذ اسائِ خذهبت هویضی یب كذٍس
گَاّیًبهِ داسًذ ،سفبیت گشدد؛ تب اهىبى هویضی یب كذٍس گَاّی اًغجبق ثب اػتبًذاسد
 27001تَػظ آىّب فشاّن گشدد.

 -4استبًدارد

ISO/IEC 27002
8

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -دػتَسالقول هذیشیت اهٌیت اعالفبت
حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی لیؼتی اص اّذاف وٌتشلی پزیشفتِؿذُ ٍ ثْتشیي
ؿیَُّبی 4وٌتشلی ،فشاّن آٍسدُ تب جْت ساٌّوبیی دس صهبى اًتخبة ٍ پیبدُػبصی
وٌتشلّب ثشای دػتیبثی ثِ اهٌیت اعالفبت ،هَسداػتفبدُ لشاس گیشًذ.
ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27002فشاّنوٌٌذُ ساٌّوب جْت پیبدُػبصی وٌتشلّبی اهٌیت
اعالفبت اػت .ثٌذّبی  5تب  75ایي اػتبًذاسد ثِعَس خبف ثِ هـبٍسُ ٍ ساٌّوبیی
پیبدُػبصی ثش اػبع ثْتشیي ؿیَُّب دس خلَف وٌتشلّبی هَجَد دس ثٌذّبی

A.5

تب  A.15اػتبًذاسد  ISO/IEC 27001اػت.

 -5استبًدارد

ISO/IEC 27003

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ساٌّوبی پیبدُػبصی

ISMS

حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ضوي فشاّنػبصی ساٌّوبی پیبدُػبصی فولی،
اعالفبت ثیـتشی سا ًیض ثشای ثشلشاسی ،پیبدُػبصی ،ساُاًذاصیً ،ؾبست ،ثشسػی،
ًگْذاسی ٍ ثْجَد  ISMSعجك اػتبًذاسد  27001اسائِ هیًوبیذ.
ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27003سٍیىشدی فشآیٌذگشا جْت اجشای هَفمیتآهیض

ISMS

هغبثك ثب اػتبًذاسد  27001فشاّن هیآٍسد.
1

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

ISO/IEC 27004

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -هذیشیت اهٌیت اعالفبت -ػٌجؾ

7

حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ ثشای تَػقِ ٍ ًحَُ
ػٌجؾ سا ثِهٌؾَس اسصیبثی احشثخـی  ،ISMSاّذاف وٌتشلی ٍ وٌتشلّبی اػتفبدُؿذُ
ثشای پیبدُػبصی ٍ هذیشیت اهٌیت اعالفبت عجك اػتبًذاسد  ،27001فشاّن هیًوبیذ.
ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27004ثب اسائِ چبسچَة هـخلی ثشای ػٌجؾ ،اهىبى
اسصیبثی تأحیشگزاسی  ISMSسا هغبثك ثب اػتبًذاسد  27001فشاّن هیآٍسد.

 -7استبًدارد

ISO/IEC 27005

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -هذیشیت سیؼه اهٌیت اعالفبت
حَسُ کبربزد :اػتبًذاسد ثیيالوللی  27005ساٌّوبییّبیی سا جْت هذیشیت سیؼه اهٌیت
اعالفبت اسائِ هیًوبیذ .سٍؽّبی تـشیح ؿذُ دس ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ،اص هفبّین
ولی هـخقؿذُ دس اػتبًذاسد  ،27001پـتیجبًی هیوٌٌذ.
ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27005اسائِدٌّذُ ساٌّوبییّبیی جْت پیبدُػبصی
سضبیتثخؾ یه هذیشیت سیؼه فشآیٌذگشا ٍ ّوچٌیي تحمك الضاهبت هذیشیت سیؼه
اهٌیت اعالفبت ثش اػبع اػتبًذاسد  27001اػت.

 -8استبًدارد

ISO/IEC 27007

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ساٌّوبی هویضی

ISMS

حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی فالٍُ ثش ؿشایظ هَجَد دس اػتبًذاسد

ISO

 ،19011ؿبهل ساٌّوبی عشیمِ اًجبم هویضی ّ ٍ ISMSوچٌیي ًحَُ احشاص كالحیت
ثبصسػبى ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبتً ،یض اػت.
ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27007ثِ اسائِ ساٌّوبیی ثشای ػبصهبىّبیی هیپشداصد وِ
ًیبص ثِ اًجبم ثبصسػی داخلی یب خبسجی  ISMSداؿتِ ٍ یب ثشًبهِ هویضی  ISMSسا جْت
اجشای الضاهبت هـخقؿذُ دس اػتبًذاسد  27001هذیشیت هیوٌٌذ.

 -9استبًدارد

2

ISO/IEC TR 27008

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

Measurement
2

هٌؾَس اص  TRدس ایي اػتبًذاسد ،گضاسؽ فٌی یب  Technical Reportاػت.
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حَسُ کبربزد :ایي گضاسؽ فٌی ،ساٌّوبی ًحَُ ثشسػی پیبدُػبصی ٍ ثْشُثشداسی اص
وٌتشلّب ،ؿبهل ثشسػی اًغجبق فٌی وٌتشلّبی ػیؼتن اعالفبت ثب اػتبًذاسدّبی اهٌیت
اعالفبت ػبصهبى سا اسائِ هیدّذ.
ّدف :توشوض ایي گضاسؽ فٌی ثش سٍی ثشسػی وٌتشلّبی اهٌیت اعالفبت ،اصجولِ
ثشسػی تغبثك فٌی ثب اػتبًذاسد اهٌیت اعالفبت وِ تَػظ ػبصهبى پیبدُػبصی ؿذُ،
هیثبؿذ .ایي اػتبًذاسد للذ اسائِ ساٌّوبیی خبكی جْت ثشسػی اًغجبق دس هَسد
ػٌجؾ ،اسصیبثی سیؼه یب هویضی  ISMSوِ دس اػتبًذاسدّبی ،ISO/IEC 27004
 ISO/IEC 27005یب  ISO/IEC 27007هـخق گشدیذُ سا ًذاسد .ایي گضاسؽ فٌی ثشای
ػیؼتنّبی هذیشیت هویضیً ،یض دس ًؾش گشفتِ ًـذُ اػت.

 -11استبًدارد

ISO/IEC 27013

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ساٌّوبی اجشای یىپبسچِ ٍ ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000-1

حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی فشاّن آٍسًذُ ساٌّوبی اجشای یىپبسچِ

ISO/IEC

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

پیبدُػبصی  ISO/IEC 27001دسصهبًی وِ  ISO/IEC 20000-1لجالً پزیشفتِؿذُ
ثبؿذ؛ ٍ ثبلقىغ.

.ii

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

.iii

ّنساػتب ًوَدى هذیشیت پیبدُػبصی ػیؼتنّبی ٍ ISO/IEC 27001

ISO/IEC

 20000-1هَجَد.
ّدف :ایي اػتبًذاسد ثِهٌؾَس فشاّن وشدى دسن ثْتشی ثشای ػبصهبى ،دسثبسُ
ٍیظگیّب ،ؿجبّتّب ٍ تفبٍتّبی  ،ISO/IEC 20000-1 ٍ ISO/IEC 27001اسائِ ؿذُ اػت؛
تب ووىی دس جْت ثشًبهِسیضی یه ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ هٌغجك ثب ّش دٍ اػتبًذاسد
ثیيالوللی ،ثبؿذ.

 -11استبًدارد

ISO/IEC 27014

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -اداسُ اهَس اهٌیت اعالفبت
حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی فشاّن آٍسًذُ ساٌّوبی اكَل ٍ فشآیٌذّبیی
جْت اداسُ اهَس اهٌیت اعالفبت اػت؛ وِ اص عشیك آى ،ػبصهبى هیتَاًذ اسصیبثی،
ّذایت ٍ ًؾبست هذیشیت اهٌیت اعالفبت سا اًجبم دّذ.
ّدف :اهٌیت اعالفبت ثِ یه هَضَؿ ولیذی ثشای ػبصهبىّب تجذیلؿذُ ٍ ؿىؼت
الذاهبت اهٌیت اعالفبت ،هیتَاًذ ثِكَست هؼتمین ثش سٍی ؿْشت ػبصهبى تأحیشگزاس
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ثبؿذ .ثٌبثشایي ثشای اعویٌبى اص حلَل اّذاف ػبصهبىّ ،وَاسُ ثبیذ ثش اهٌیت اعالفبت
ًؾبست گشدد.

 -12استبًدارد

ISO/IEC TR 27016

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -هذیشیت اهٌیت اعالفبت -التلبد ػبصهبًی
حَسُ کبربزد :ایي گضاسؽ فٌی سٍؿی سا اسائِ هیدّذ وِ ػبصهبى ثتَاًذ اصلحبػ
التلبدی دسن ثْتشی اص داساییّبی اعالفبتی خَد داؿتِ ثبؿذ .دس ایي كَست
ػبصهبى ثب دلت ثیـتشی داساییّبی اعالفبتی خَد سا ؿٌبػبیی ًوَدُ ،خغشات ثبلمَُ
آى داساییّبی اعالفبتی سا ػٌجیذُ ،وٌتشلّبی حفبؽت اعالفبت ثشای آى داساییّب سا
تـخیق دادُ ٍ ،ػغح ثْیٌِ هٌبثقی وِ ثبیذ ثشای تأهیي اهٌیت آىّب اػتفبدُ ؿَد سا
تقییي هیًوبیذ.
ّدف :ایي گضاسؽ فٌی هىول اػتبًذاسدّبی خبًَادُ

ISMS

اػت وِ ثب جوـآٍسی ًمغِ

ًؾشات التلبدی دس حفبؽت اص داساییّبی اعالفبتی ػبصهبى ،اص عشیك هذلّب ٍ
ًوًَِّب ،یه ساٌّوبی التلبد ػبصهبًی سا اصلحبػ اهٌیت اعالفبت فشاّن هیآٍسد.

 -13استبًدارد

ISO/IEC 27010

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثشای استجبعبت ثیي
ثخـی ٍ دسٍىػبصهبًی
حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ،فالٍُ ثش ساٌّوبییّبی اسائِؿذُ دس خبًَادُ
اػتبًذاسد

27000

 ،ISO/IECدػتَسالقولی سا ثشای اجشای هذیشیت اهٌیت اعالفبت دس

هحلّبی اؿتشانگزاسی اعالفبت ،اسائِ ًوَدُ ٍ ّوچٌیي وٌتشلّب ٍ ساٌّوبییّبی ٍیظُ
هشثَط ثِ ؿشٍؿ ،اجشاً ،گْذاسی ٍ ثْجَد اهٌیت اعالفبت دس استجبعبت ثیي ثخـی ٍ
دسٍىػبصهبًی سا فشاّن هیوٌذ.
ّدف :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ،لبثلاجشا ثشای توبم اؿىبل تجبدل ٍ اؿتشانگزاسی
اعالفبت حؼبع ،دس ّش دٍ حبلت فوَهی ٍ خلَكی ،هلی ٍ ثیيالوللی ،دس ّوبى
ثخؾ وبسی ٍ یب ثیي ثخـی ،اػت .ثِعَس خبف ایي اػتبًذاسد هیتَاًذ لبثلاجشا ثشای
اؿتشانگزاسی یب تجبدل اعالفبت هشثَط ثِ تأهیيً ،گْذاسی ٍ هحبفؾت اص
صیشػبختّبی حیبتی هلی ٍ یب ػبصهبًی ،ثبؿذ.

 -14استبًدارد

ISO/IEC 27011

طبقِبٌدی :فٌبٍسی اعالفبت -فٌَى اهٌیتی -ساٌّوبی هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثش اػبع
اػتبًذاسد  ISO/IEC 27002ثشای ػبصهبىّبی هخبثشاتی

7

Telecommunication
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حَسُ کبربزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی ؿبهل دػتَسالقول ًحَُ پیبدُػبصی هذیشیت
اهٌیت اعالفبت ) (ISMدس ػبصهبىّبی هخبثشاتی اػت.
ّدف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27011فالٍُ ثش الضاهبت هَجَد دس ضویوِ  Aاػتبًذاسد
 ،27001دػتَسالقول خبكی سا ثب التجبع اص اػتبًذاسد  27002ثشای ػبصهبىّبی
هخبثشاتی فشاّن ًوَدُ اػت.

 -15استبًدارد

ISO/IEC TR 27015

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

7

حَسُ کبربزد :ایي گضاسؽ فٌی ،فالٍُ ثش دػتَسالقولّبی اسائِؿذُ دس خبًَادُ
اػتبًذاسد  ،ISO/IEC 27000دػتَسالقولی سا ثشای ؿشٍؿ ،اجشاً ،گْذاسی ٍ ثْجَد اهٌیت
اعالفبت دس ػبصهبىّبی اسائِدٌّذُ خذهبت هبلی ،اسائِ هیًوبیذ.
ّدف :ایي گضاسؽ فٌی یه هىول تخللی ثشای  ،ISO/IEC 27002 ٍ ISO/IEC 27001جْت
اػتفبدُ تَػظ ػبصهبىّبی اسائِدٌّذُ خذهبت هبلی اػت ،تب آىّب سا دس هَاسد صیش
حوبیت ًوبیذ:
.i

ؿشٍؿ ،اجشاً ،گْذاسی ٍ ثْجَد یه ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت ثش اػبع
اػتبًذاسد ثیيالوللی .ISO/IEC 27001:2005

.ii

عشاحی ٍ پیبدُػبصی وٌتشلّبی تقشیفؿذُ دس  ،ISO/IEC 27002:2005یب دس
ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی.

 -16استبًدارد

ISO/IEC 27799
2

طبقِبٌدی :اًفَسهبتیه ثْذاؿت  -هذیشیت اهٌیت اعالفبت دس ثْذاؿت ثش اػبع
اػتبًذاسد

27002

حَسُ عولکزد :ایي اػتبًذاسد ثیيالوللی دػتَسالقول پیبدُػبصی هذیشیت اهٌیت
اعالفبت ) (ISMسا دس ػبصهبىّبی ثْذاؿت ٍ دسهبى اسائِ هیًوبیذ.
ّذف :اػتبًذاسد  ISO/IEC 27799فالٍُ ثش الضاهبت هَجَد دس ضویوِ  Aاػتبًذاسد
 ،27001دػتَسالقول خبكی سا ثب التجبع اص اػتبًذاسد  27002ثشای ػبصهبىّبی
ثْذاؿت ٍ دسهبى اسائِ ًوَدُ اػت.
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اصطالحبت ٍ تعبریف


کٌتزل دستزسی

1
)(Access Control

اعویٌبى اص دػتشػی ثِ داساییّب ثِكَست هجبص ٍ هحذٍدؿذُ ثش اػبع الضاهبت
اهٌیتی ٍ وؼتٍوبس.


هسئَلیتپذیزی ٍ پبسخگَیی

)(Accountability

هؼئَلیتپزیشی یه ًْبد دس اصای تلویوبت ٍ الذاهبت خَد.


دارایی

)(Asset

ّش چیضی وِ ثشای ػبصهبى اسصؿوٌذ ثبؿذ داسایی هحؼَة هیگشدد .داسایی هیتَاًذ
ؿبهل عیف گؼتشدُای اص لجیل اعالفبت ،ثشًبهِّبی وبسثشدی ،تجْیضات ػختافضاسی،
افشاد ٍ غیشُ ثبؿذ.


حولِ

)(Attack
2

8

4

5

تالؽ ثشای تخشیت  ،افـب  ،تغییش  ،غیشفقبل وشدى ،ػشلت ٍ دػتشػی یب اػتفبدُ
غیشهجبص 6اص یه داسایی سا حولِ هیًبهٌذ.


احزاس َّیت

)(Authentication

اسائِ تضویي ،جْت دسػت ثَدى هـخلبت ادفبؿذُ.


اصبلت

)(Authenticity

ثشسػی ایٌىِ اسائِدٌّذُ هـخلبتّ ،وبى اػت وِ ادفب هیوٌذ.


دستزسپذیزی )(Availability

داساییّب ثبیذ ثشای تمبضبّبی هجبص ّوَاسُ دس دػتشع ٍ لبثلاػتفبدُ ثبؿذ.


تداٍم کسبٍکبر

)(Business Continuity

حلَل اعویٌبى تذاٍم فولیبت وؼتٍوبس اص عشیك فشآیٌذّب ٍ سٍیِّب.


هحزهبًگی

)(Confidentiality

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


دارایی اطالعبتی

)(Information Asset

Terms and Definitions

1

2

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


اهٌیت اطالعبت

)(Information Security

هٌؾَس اص اهٌیت اعالفبت حفؼ هحشهبًگی ،دسػتی ٍ دػتشعپزیشی اعالفبت اػت.
الجتِ اهٌیت اعالفبت فالٍُ ثش هَاسد فَق هیتَاًذ ؿبهل هَاسدی ًؾیش كحت،
پبػخگَیی ،7اًىبسًبپزیشی ٍ لبثلیت اعویٌبى ثَدى اعالفبت ًیض ثبؿذ.


رٍیداد اهٌیت اطالعبت

)(Information Security Event

یه سٍیذاد اهٌیت اعالفبت هیتَاًذ ؿبهل ٍلَؿ حبلت ؿٌبختِؿذُای دس ػیؼتن ،ؿجىِ
یب ػشٍیغ ثبؿذ وِ ًـبىدٌّذُ ًمق احتوبلی دس اهٌیت اعالفبت ،خظهـی یب هـىل
دس وٌتشلّب اػتّ .وچٌیي هوىي اػت سٍیذاد ؿبهل ٍضقیت ًبؿٌبختِای ثبؿذ وِ ثِ
اهٌیت اعالفبت هشثَط اػت.


حبدثِ اهٌیت اطالعبت

)(Information Security Incident

یه یب هجوَفِای اص سٍیذادّبی اهٌیت اعالفبت ًبخَاػتِ یب غیشهٌتؾشُ وِ
ثِاحتوبلصیبد فولیبت وؼتٍوبس سا ثِ خغش اًذاختِ ٍ تْذیذی ثشای اهٌیت اعالفبت
هحؼَة هیگشدد.


هدیزیت حَادث اهٌیت اطالعبت

)(Information Security Incident Management
2

8

5

4

ثِ هجوَؿ فشآیٌذّبیی وِ ثشای آؿىبسػبصی  ،گضاسؽ دّی  ،اسصیبثی  ،پبػخدّی ثِ ،
سػیذگی ثِ ٍ 6یبدگیشی حَادث اهٌیت اعالفبت هَسداػتفبدُ لشاس هیگیشد ،هذیشیت
حَادث اهٌیت اعالفبت هیگَیٌذ.


سیستن هدیزیت اهٌیت اطالعبت

)(Information Security Management System

ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت یب  ،ISMSثخـی اص ػیؼتن والى هذیشیتی اػت وِ
اػبع آى ثش سٍیىشد هخبعشُ وؼتٍوبس ثَدُ ٍ ؿبهل ثشلشاسی ،7پیبدُػبصی ،فولیبت،
ًؾبست ،ثشسػیً ،گْذاسی ٍ ثْجَد اهٌیت اعالفبت اػت.


ریسک اهٌیت اطالعبت

)(Information Security Risk

تَاًبیی ثبلمَُ یه تْذیذ دس ثْشُثشداسی اص آػیتپزیشی یه یب گشٍّی اص داساییّب وِ
دسًْبیت هٌجش ثِ آػیت سػیذى ثِ ػبصهبى هیگشدد.
1
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درستی (Integrity)1
2

8

خبكیت حفبؽت اص كحت ٍ توبهیت داساییّب.


خطهشی

)(Policy

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


فزآیٌد

)(Process

هجوَفِ فقبلیتّبی هشتجظ ثبّن وِ ثبفج تجذیل ٍسٍدی ثِ خشٍجی هیگشدد.


رٍیِ

)(Procedure

ساُ ٍ سٍؽ هـخقؿذُ ثشای اًجبم یه فقبلیت یب فشآیٌذ سا سٍیِ هیگَیٌذ.


تْدید

)(Threat

فبهل ثبلمَُ حبدحِای ًبخَاػتِ وِ هوىي اػت هٌجش ثِ آػیت یه ػبصهبى یب ػیؼتن
گشدد.


آسیبپذیزی )(Vulnerability

ضقف هَجَد دس یه داسایی یب وٌتشل وِ هیتَاًذ تَػظ یه تْذیذ هَسد ػَءاػتفبدُ
لشاس گیشد سا آػیتپزیشی هیگَیٌذ.
هزٍری بز ISMS
ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت یب  ،ISMSهذلی سا ثشای ثشلشاسی ،پیبدُػبصی ،ساُاًذاصی،4
ًؾبست ،5ثشسػی ،6حفؼ ٍ ًگْذاسی ٍ ،7ثْجَد حفبؽت اص داساییّبی اعالفبتی ثِهٌؾَس تحمك
اّذاف وؼتٍوبس فشاّن هیًوبیذ .عشاحی ایي هذل ثش اػبع اسصیبثی سیؼه ٍ ػغح پزیشؽ آى
تَػظ ػبصهبى اًجبمگشفتِ تب هذیشیت ٍ سفـ سیؼه ثِكَست هؤحش اًجبم پزیشد.
تجضیٍِتحلیل الضاهبت حفبؽت اص داساییّبی اعالفبتی ٍ افوبل وٌتشلّبی هٌبػت جْت
حلَل اعویٌبى اص حفبؽت آىّب ،ثِ پیبدُػبصی هَفك  ISMSووه هیًوبیذ.
7

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

لبثللجَل دس جوالت ایي ثخؾ ،دسػتی اػت.

2
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اكَل اػبػی صیش هیتَاًذ ووه ؿبیبًی دس جْت اجشای هَفمیتآهیض  ISMSثبؿذ:


آگبّی اص ضشٍست ًیبص ثِ اهٌیت اعالفبت.



تخلیق هؼئَلیت ثشای اهٌیت اعالفبت.



تشویت تقْذ هذیشیتی ٍ هٌبفـ ریٌفقبى.



افضایؾ اسصؽّبی اجتوبفی.



اسصیبثی سیؼه جْت تقییي وٌتشلّبی هٌبػت ثشای دػتیبثی ثِ ػغح لبثللجَل سیؼه.



گٌجبًذى اهٌیت ثِفٌَاى یه فٌلش ضشٍسی دس ػیؼتنّب ٍ ؿجىِّبی اعالفبتی.



پیـگیشی ٍ تـخیق فقبل حَادث اهٌیت اعالفبت.



حلَل اعویٌبى اص یه سٍیىشد جبهـ ثشای هذیشیت اهٌیت اعالفبت.



اسصیبثی هؼتوش اهٌیت اعالفبت ٍ ایجبد تغییشات هٌبػت.

دػتیبثی ثِ اهٌیت اعالفبت ًیبصهٌذ هذیشیت هخبعشات ًبؿی اص تْذیذات فیضیىی ،اًؼبًی ٍ
فٌبٍسیّبی هشثَط ثِ اعالفبت دس توبم اؿىبل هَسداػتفبدُ ػبصهبى اػت .لزا ّوَاسُ ثخـی اص
ّ ISMSش ػبصهبى سا هخبعشات هشتجظ ثب داساییّبی اعالفبتی تـىیل هیدّذ.
اًتؾبس هیسٍد پیبدُػبصی  ISMSدس ػبصهبى ثِفٌَاى یه تلوین اػتشاتظیه هَسدپزیشؽ
لشاس گیشد .ایي تلوین الصم اػت هغبثك ثب ًیبصّبی ػبصهبى وبهالً یىپبسچِ ،هتٌبػت ٍ ثِسٍص
ثبؿذ.
عشاحی ٍ پیبدُػبصی  ،ISMSتحت تأحیش ًیبصّب ،اّذاف ػبصهبًی ،الضاهبت اهٌیتی ،فشآیٌذّبی
وؼتٍوبسٍ ،ػقت ٍ ػبختبس آى ػبصهبى خَاّذ ثَد .تَجِ داؿتِ ثبؿیذ وِ هٌبفـ ٍ اهٌیت
اعالفبت هَسدًیبص ّوِ ریٌفقبى اصجولِ هـتشیبى ،تأهیيوٌٌذگبى ،7ؿشوبی تجبسی ،ػْبهذاساىٍ 2
ػبیش اؿخبف حبلج 8ثبیذ دس عشاحی ٍ ساُاًذاصی  ISMSهٌقىغ گشدد.
ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالفبت) (ISMSثشای وؼتٍوبس ّش دٍ ثخؾ خلَكی ٍ فوَهی
هْن اػت .ایي ػیؼتن وِ ثشای فقبلیتّبی هذیشیت سیؼه ًیض ضشٍسی اػتّ ،ش كٌقتی سا لبدس
هیػبصد تب اص وؼتٍوبس الىتشًٍیىی پـتیجبًی ًوبیذ .صهبًی وِ یه ػبصهبى الذام ثِ اتخبر
اػتبًذاسدّبی خبًَادُ  ISMSهیًوبیذ ،تَاًبیی خَد سا دس افوبل اكَل اهٌیت اعالفبت هتمبثل ٍ
پبیذاس دس ثشاثش ؿشوبی تجبسی ٍ ػبیش عشفّبی ریٌفـ ًـبى هیدّذ.
ثب ّوِ ایي اٍكبف دس ثشخی هَاسد ٌّگبم عشاحی ٍ تَػقِ ػیؼتنّبی اعالفبت ،هوىي اػت
اهٌیت اعالفبت هَسدتَجِ لشاس ًگیشد .فالٍُ ثش ایي اهٌیت اعالفبت اغلت ثِفٌَاى یه ساُحل فٌی
1
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دس ًؾش گشفتِ هیؿَد؛ ٍلی اهٌیتی کِ اس راُّبی فٌی بِ دست هیآید هحدٍد بَدُ ٍ حتی
هوکي است بدٍى پشتیببًی تَسط هدیزیت ٍ فقداى رٍشّبی اجزایی هٌبسب ،بیتأثیز ببشد.
ّوچٌیي گٌجبًذى اهٌیت داخل یه ػیؼتن اعالفبتی پغ اص پیبدُػبصی آى هیتَاًذ پشّضیٌِ ٍ
پشصحوت ثبؿذ .دس همبثل ػیؼتن  ISMSؿبهل توبم وٌتشلّب ثَدُ ٍ ًیبصهٌذ ثشًبهِسیضی دلیك ٍ
تَجِ ثِ توبم جضئیبت اػت .ثِفٌَاىهخبل وٌتشلّبی دػتشػی وِ هوىي اػت فٌی (هٌغمی)،
فیضیىی ،اداسی (هذیشیتی) ٍ یب تشویجی اص ایيّب ثبؿذ؛ اثضاسّبیی فشاّن هیآٍسد تب اص دػتشػی
هجبص ٍ هحذٍدؿذُ ثِ داساییّبی اعالفبتی اعویٌبى حبكل ؿَد.
اهٌیت اعالفبت ثب اجشای هجوَفِای اص وٌتشلّبیی ثِ دػت هیآیذ وِ اص عشیك فشآیٌذ هذیشیت
سیؼه اًتخبة ٍ تَػظ  ISMSهذیشیت هیؿًَذ .ایي وٌتشلّب ؿبهل ػیبػتّب (خظهـیّب)،
فشآیٌذّب ،سٍؽّبی اجشایی ،ػبختبس ػبصهبًیً ،شمافضاس ٍ ػختافضاسّبیی اػت وِ دس جْت
حفبؽت اص داساییّبی اعالفبتی ؿٌبػبییؿذُ اػت .ثشای حلَل اعویٌبى اص دػتیبثی ثِ اّذاف
هَسدًؾش اهٌیتی ٍ وؼتٍوبس ػبصهبىً ،یبص اػت وِ ایي وٌتشلّب هـخق ،پیبدُػبصیً ،ؾبست ٍ
ثشسػی گشدیذُ ٍ دس كَست لضٍم ثْجَد یبثٌذ .ایي اًتؾبس ٍجَد داسد وِ ّوَاسُ وٌتشلّبی
اهٌیت اعالفبت ثب فشآیٌذّبی وؼتٍوبس ػبصهبى یىپبسچِؿذُ ثبؿٌذ.
اصَل PDCA
اػتبًذاسدّبی ػیؼتن هذیشیتی ISOداسای اكَل ثْشُثشداسی هلَة ثبًبم PDCAهیثبؿٌذ
وِ ایي اكَل دس اػتبًذاسدّبی خبًَادُ ً ISMSیض هَسداػتفبدُ لشاس هیگیشد .هٌؾَس اص ،PDCA
فشآیٌذّبی  Act ٍ Check ،Do ،Planاػت وِ دس اداهِ ثِ تـشیح آىّب هیپشداصین:

 -1بزًبهِ

)(Plan

تقییي اّذاف ٍ ایجبد ثشًبهِّب (تجضیٍِتحلیل ٍضقیت ػبصهبى ،تقییي اّذاف ولی ٍ
صیشهجوَفِّب ٍ دسًْبیت تَػقِ ثشًبهِ جْت دػتیبثی ثِ آىّب).

 -2اجزا

)(Do

اجشای ثشًبهِّب (اًجبم وبسّبیی وِ دس ثشًبهِ هـخقؿذُاًذ).

 -3بزرسی

)(Check

ػٌجؾ ًتبیج ثِدػتآهذُ (ػٌجؾ ٍ ًؾبست ثش دػتبٍسدّب ،تب هـخق ؿَد چِ حذ
ثِ اّذاف هَسدًؾش ًضدیه ؿذُاین).

 -4اقدام

)(Act

اكالح ٍ ثْجَد فقبلیتّب (ثِ لَل خَدهَى ؿىؼت پلی اػت ثشای پیشٍصی! دسع
گشفتي اص اؿتجبّبت گزؿتِ ثِهٌؾَس ثْجَد فقبلیتّب دس دػتیبثی ثِ ًتبیج ثْتش).
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بزقزاریً ،ظبرتً ،گْداری ٍ بْبَد عولکزد ISMS
یه ػبصهبى جْت ثشلشاسیً ،ؾبستً ،گْذاسی ٍ ثْجَد فولىشد ً ،ISMSیبصهٌذ تقْذ ثِ اًجبم
هشاحل صیش اػت:
 -7ؿٌبػبیی داساییّبی اعالفبتی ٍ الضاهبت اهٌیتی هشثَط ثِ آىّب.
 -2اسصیبثی هخبعشات اهٌیت اعالفبت.
 -8اًتخبة ٍ پیبدُػبصی وٌتشلّبی هشثَعِ ثشای هذیشیت هخبعشات غیشلبثللجَل.
ً -4ؾبستً ،گْذاسی ٍ ثْجَد احشثخـی وٌتشلّبی اهٌیتی هشتجظ ثب داساییّبی اعالفبتی
ػبصهبى.
ثشای اعویٌبى اص فولىشد هؤحش ISMSدس هحبفؾت اص داساییّبی اعالفبتی ػبصهبى ،الصم اػت
تب هَاسد فَق ثِكَست هذاٍم جْت ؿٌبػبیی تغییشات ایجبدؿذُ دس هخبعشات ،ساّجشدّبی
ػبصهبى ٍ یب اّذاف وؼتٍوبس تىشاس ؿًَذ.
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ضهعًگبضی ًبهتمبضى ) (Asymmetricیب ولیسػوَهی )ًَ ،(Public Keyػی ضهعًگبضی است وِ زض
آى ،ضهعگصاضی ٍ ضهعگطبیی ثب زٍ ولیس هتفبٍت اًدبم هیپصیطز .ایي زٍ ولیس ثبًبمّبی
ولیسذصَصی ) ٍ (Private Keyولیسػوَهی ) (Public Keyضٌبذتِ هیضًَس.
یىی اظ هْنتطیي زالیل پیسایص ضهعًگبضی ًبهتمبضى یب ولیس ػوَهی ،هطىل تجبزل ولیس زض
الگَضیتنّبی ضهعًگبضی هتمبضى ثَز .ثطذالف ضهعًگبضی هتمبضى وِ ضهعگصاضی ٍ ضهعگطبیی ثب
یه ولیس یىسبى اًدبم هیگطفت؛ زض ضهعًگبضی ًبهتمبضى ،ضهعگصاضی ثب یه ولیس ٍ ضهعگطبیی ثب
ولیس زیگطی اًدبم هیپصیطز.
الگَضیتنّبی ولیسػوَهی ثِخبی  ،Substitution ٍ Permutationثط اسبس تَاثغ ضیبضی ایدبز
ضسُاًسّ .وچٌیي استفبزُ اظ زٍ ولیس هدعا ثطای ضهعگصاضی ٍ ضهعگطبیی ،ثبػث ًتبیح ثْتطی
زضظهیٌِ هحطهبًگی ،احطاظَّیت ٍ تجبزل ولیس گطزیسُ است.
زض همبیسِ ضهعًگبضی ًبهتمبضى یب ولیسػوَهی ثب ضهعًگبضی هتمبضى ،تصَضات ًبزضستی ٍخَز
زاضز وِ ثبیس ثِ آىّب پبسد زازُ ضَز .اٍل آًىِ تصَض ػوَهی ثط آى است وِ ضهعًگبضی
ولیسػوَهی اظ ضهعًگبضی هتمبضى اهيتط استٍ .لی زض اصل ّیچ زلیلی ٍخَز ًساضز وِ ثتَاى یىی
ضا اظ زیگطی اهيتط ٍ زض همبثل حوالت همبٍمتط زاًست؛ ثلىِ لسضت ّط الگَضیتن ضهعًگبضی ثِ
عَل ولیس ٍ هحبسجبت اًدبمضسُ است.
تصَض غلظ زٍم ایي است وِ ثبٍخَز ضهعًگبضی ًبهتمبضى ،ضهعًگبضی هتمبضى هٌسَخضسُ یب
ثِظٍزی هٌسَخ ذَاّس ضس .اهب ثِ زلیل سطثبض هحبسجبتی ولیسػوَهیّ ،یچ احتوبل لبثل پیصثیٌی
ثطای وٌبض گصاضتي ضهعًگبضی هتمبضى ٍخَز ًساضز.
زض ضهعًگبضی ًبهتمبضى ،ضهعگصاضی ّن هیتَاًس تَسظ ولیس ػوَهی اًدبم ضَز ٍ ّن تَسظ
ولیس ذصَصی .ثطای هحطهبًگی ،ضهعگصاضی ثبیس ثب ولیسػوَهی گیطًسُ ٍ ثطای احطاظ َّیت،
ضهعگصاضی ثبیس ثب ولیس ذصَصی فطستٌسُ اًدبم گیطز.
زض الگَضیتن ضهع ًبهتمبضى اظ ّط زٍ ولیسذصَصی ٍ ػوَهی ،یىی ثطای ضهعگصاضی ٍ زیگطی
ثطای ضهعگطبیی استفبزُ هیضَز؛ پس ثبلغجغ ّط زٍ ولیس ذصَصی ٍ ػوَهی هیتَاًٌس ّن زض
ضهعگصاضی ٍ ّن زض ضهعگطبیی هَضزاستفبزُ لطاض گیطًس .تصَیط ظیط ًحَُ استفبزُ اظ
ولیسذصَصی ٍ ولیسػوَهی زض ضهعًگبضی ًبهتمبضى ضا ثِصَضت سبزُ ًوبیص هیزّس.
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ضهعًگبضی ًبهتمبضى ثطای ضهعگصاضی ٍ ضهعگطبیی اظ زٍ ولیس هتفبٍت استفبزُ هیًوبیس؛
ثِػجبضتزیگط اهىبى ضهعگطبیی ثب ّوبى ولیس هَضزاستفبزُ زض ضهعگصاضیٍ ،خَز ًساضز.
زضصَضتیوِ ضهعگصاضی ثب ولیس ػوَهی گیطًسُ اًدبمضسُ ثبضس ،ثطای ضهعگطبیی حتوبً ثبیس اظ
ولیس ذصَصی گیطًسُ استفبزُ ضَز؛ ٍ اگط ثطای ضهعگصاضی اظ ولیس ذصَصی فطستٌسُ استفبزُ
ضسُ ثبضس ،فمظ ثب ولیس ػوَهی فطستٌسُ لبثل ضهعگطبیی ذَاّس ثَز.
ولیس ذصَصی ٍ ولیسػوَهی ّوعهبى ثطای یه ضرص ایدبز هیگطزز؛ ثِعَضیوِ ایي زٍ
ولیس هستمل ٍلی هطتجظ ثب یىسیگط هیثبضٌس .ولیس ػوَهی ایدبزضسُ ثِصَضت ػوَهی زض اذتیبض
ّوِ عطفّبی اضتجبط لطاض هیگیطز .اهب ولیس ذصَصی فمظ ثبیس ًعز صبحت ولیس ٍ ثِصَضت
وبهالً هحطهبًِ ًگْساضی ٍ هحبفظت گطزز.
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ویژگیهایالگوریتمرمشنگارینامتقارن 

الگَضیتن ضهعًگبضی ًبهتمبضى زاضای ٍیژگیّبی ظیط است:


حتی زض صَضت اعالع اظ الگَضیتن ضهعًگبضی ٍ ولیس ضهعگصاضی هَضزاستفبزُ ،اهىبى
هحبسجِ ولیس ضهعگطبیی ٍخَز ًساضز.



ّطیه اظ زٍ ولیس ػوَهی ٍ ذصَصی هیتَاًٌس ثطای ضهعگصاضی ٍ ولیس زیگط ثطای
ضهعگطبیی هَضزاستفبزُ لطاض گیطز.



زضصَضتیوِ پیبم ثب ولیس ػوَهی گیطًسُ ضهع ضَز ،فطاّن آٍضًسُ هحطهبًگی ٍ اگط ثب
ولیس ذصَصی فطستٌسُ ضهع ضَز ،فطاّن آٍضًسُ احطاظَّیت است.



ّط وبضثط هیتَاًس یه زستِولیس اظ ولیسّبی ػوَهی وبضثطاى هرتلف ضا زض اذتیبض زاضتِ
ثبضس؛ چطاوِ ولیس ػوَهی ثطای ّط زضذَاستوٌٌسُای اضسبل هیضَز.



اگط پیبهی ثب ولیس ػوَهی یه وبضثط (هثالً آلیس) ضهع ضسُ ثبضس ،ضهعگطبیی آى فمظ
ثطای آلیس اهىبىپصیط است؛ ثِ زلیل ایٌىِ ضرص زیگطی اظ ولیس ذصَصی آلیس اعالع
ًساضز ٍ الجتِ ًجبیس زاضتِ ثبضس.



اگط پیبهی فمظ ثب ولیس ذصَصی فطستٌسُ ضهع ضسُ ثبضس ،ضهعگطبیی آى ثطای ّط
وبضثطی وِ اظ ولیس ػوَهی فطستٌسُ اعالع زاضتِ ثبضس ،اهىبىپصیط ذَاّس ثَز.



ّطظهبًی وِ وبضثط احسبس ًیبظ وٌس ،هیتَاًس ثطای ذَز یه خفت ولیس ذصَصی ٍ
ػوَهی خسیس ایدبز ًوبیس .ولیس ذصَصی ضا ثِصَضت اهي ًعز ذَز ًگِزاضتِ ٍ ولیس
ػوَهی ضا ًیع زض یه هحل ػوَهی ثطای زستطسی زضذَاستوٌٌسگبى لطاض زّس.



زض ّط فطآیٌس ضهعگصاضی ٍ ضهعگطبیی ،ثبیس اظ یه خفت ولیس هطثَط ثِ ّن استفبزُ
ضَز .هثالً ًویتَاى پیبم ضا ثب ولیس ذصَصی ثبة ضهعگصاضی وطز ٍلی ثب ولیس ػوَهی
آلیس ضهعگطبیی ًوَز!



ولیسّبی ػوَهی ثِعَضهؼوَل زض یه هىبى ػوَهی لطاض هیگیطًس تب ّط وبضثطی وِ ًیبظ
زاضتِ ثبضس ثِضاحتی ثتَاًس ثِ آىّب زستطسی پیسا وٌس.



تجبزل ولیسّبی ػوَهی ثِضاحتی هیتَاًس ثط ضٍی ثستط اضتجبعی ًباهي اًدبم پصیطز.



پیبمّبی ضهعضسُ زض ضهعًگبضی ًبهتمبضى ،ثط ضٍی ثستط اضتجبعی ػوَهی ٍ ًباهي اًتمبل
هییبثٌس.



لغَ 1ولیس ذصَصی ٍ ػوَهی تَسظ هبله ولیس ،اهىبىپصیط است.



زض صَضت افطب ضسى ولیس ذصَصی ،ثبیس سطیؼبً ظٍج ولیس هطثَعِ لغَ ضًَس.

Revoke
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مقایسهرمشنگاریمتقارنبارمشنگارینامتقارن 
خسٍل ظیط ضبهل همبیسِ ثیي الگَضیتنّبی ضهعًگبضی هتمبضى ٍ الگَضیتنّبی ضهعًگبضی
ًبهتمبضى است:


رمشنگارینامتقارن 

رمشنگاریمتقارن 

 .1ثطای ضهعگصاضی ٍ ضهعگطبیی اظ یه  .1ثطای ضهعگصاضی ٍ ضهعگطبیی اظ یه
ولیس ٍ الگَضیتن هطبثِ استفبزُ هیضَز.

الگَضیتن هطبثِ ٍلی زٍ ولیس هتفبٍت

نیاسهایعملیاتی 

 .2فطستٌسُ ٍ گیطًسُ ثبیس الگَضیتن ٍ ولیس استفبزُ هیضَز؛ یه ولیس ثطای ضهعگصاضی
هَضزاستفبزُ ضا ثبّن ثِ اضتطانگصاضًس.

ٍ یه ولیس ثطای ضهعگطبیی.

 .3ثطای اضتطانگصاضی ولیسً ،یبظ ثِ یه  .2فطستٌسُ ٍ گیطًسُ ّطوسام ثبیس یىی اظ
ولیسّب ضا زض اذتیبض زاضتِ ثبضٌسً( .یبظی

وبًبل اًتمبل اهي است.

ثِ یىسبى ثَزى ولیسّب ًیست)
 .3ولیس ػوَهی ضا هیتَاى اظ عطیك وبًبل
ًباهي اًتمبل زاز.
 .1ولیس ثبیس ثِصَضت اهي ًگْساضی ضَز.

 .1فمظ یىی اظ زٍ ولیس (ولیس ذصَصی)

نیاسهایامنیتی 

 .2وطف پیبم ثسٍى زاضتي سبیط اعالػبت ثبیس ثِصَضت اهي ًگْساضی ضَز.
اهىبىپصیط ًجبضس.

 .2وطف پیبم ثسٍى زاضتي سبیط اعالػبت

 .3زاًستي الگَضیتن ثِػالٍُ زاضتي چٌس اهىبىپصیط ًجبضس.
ًوًَِ هتي ضهعضسُ ًجبیس هٌدط ثِ وطف  .3زاًستي الگَضیتن ثِػالٍُ یىی اظ ولیسّب
ولیس ضَز.

ثِ ّوطاُ زاضتي چٌس ًوًَِ هتي ضهعضسُ،
ًجبیس هٌدط ثِ وطف ولیس ضَز.

محزمانگیواحزاسهویت 
ّوبىعَض وِ گفتِ ضس ،زضصَضتیوِ فطستٌسُ ،پیبم ضا ثب ولیس ذصَصی ذَز ضهع ًوبیس،
فطاّنوٌٌسُ احطاظ َّیت ٍ زضصَضتیوِ پیبم ضا ثب ولیس ػوَهی گیطًسُ ضهع ًوبیس ،فطاّن آٍضًسُ
هحطهبًگی است .اهب زضصَضتیوِ پیبم صطفبً ثب ولیس ذصَصی فطستٌسُ ضهع ضسُ ثبضسّ ،ط
وبضثطی وِ ولیس ػوَهی فطستٌسُ ضا زض اذتیبض زاضتِ ثبضس ،لبزض ثِ ضهعگطبیی پیبم ذَاّس ثَز.
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اگط ثرَاّین وِ احطاظ َّیت ٍ هحطهبًگی ضا ّوعهبى ثبّن زض اذتیبض زاضتِ ثبضین ،ثبیس
فطستٌسُ پس اظ ضهعگصاضی پیبم ثب ولیس ذصَصی ذَز ،هدسزاً پیبم ضا ثب ولیس ػوَهی گیطًسُ ًیع
ضهع ًوبیس .زض ایي صَضت ّیچ وبضثطی غیط اظ گیطًسُ هَضزًظط ًویتَاًس ضهعگطبیی هطحلِ اٍل
وِ ًیبظ ثِ ولیس ذصَصی گیطًسُ زاضز ضا اًدبم زّس .اهب گیطًسُ پساظآًىِ زض هطحلِ اٍل پیبم ضا
ثب ولیس ذصَصی ذَز ضهعگطبیی ًوَز ،زض هطحلِ زٍم ضهعگطبیی ضا ثب ولیس ػوَهی فطستٌسُ
اًدبم هیزّس .ایي ػول وِ زض تصَیط ظیط ًوبیص زازُضسُ است ،ثبػث هیگطزز ّوعهبى
هحطهبًگی ٍ احطاظ َّیت ضا زض اذتیبض زاضتِ ثبضین.

فطآیٌس احطاظ َّیت زض تصَیط ثبال ثِ ایي صَضت است وِ ولیس ذصَصی ضا ّیچوس خع
هبله ولیس زض اذتیبض ًساضز ،اظ عطف زیگط ٍلتی ضهعگصاضی ثب ولیس ذصَصی اًدبم هیضَز،
ػولیبت ضهعگطبیی فمظ ثب ولیس ػوَهی اهىبىپصیط است .پس ٍلتی آلیس هیتَاًس ثب ولیس ػوَهی
ثبة ،هتي ضا ضهعگطبیی ًوبیس ،هغوئي هیضَز وِ فطستٌسُ پیبم ًویتَاًس وسی خع ثبة ثبضس.



سیستمرمشنگاریکلیدعمومی 

کاربزدهای
ثستِ ثِ وبضثطز هَضزًظط ،فطستٌسُ هیتَاًس اظ ولیس ذصَصی ذَز ،ولیس ػوَهی گیطًسُ ٍ یب
ّط زٍ آىّب ثطای ضهعگصاضی استفبزُ ًوبیس .اگط ثرَاّین وبضثطزّبی ضهعًگبضی ًبهتمبضى ضا
تمسینثٌسی وٌین ،سِ گطٍُ ثِصَضت ظیط ذَاّین زاضت:


رمشگذاری/رمشگشایی
اضسبلوٌٌسُ ،پیبم ضا ثب ولیس ػوَهی گیطًسُ ضهعگصاضی هیًوبیس.



امضایدیجیتال

1

فطستٌسُ ،پیبم ضا ثب ولیسذصَصی ذَز اهضبء هیًوبیس .هؼوَالً اهضبء ثب اػوبل
الگَضیتن ضهعگصاضی ثب ولیسذصَصی ثط یه ثلَن وَچه اظ زیتب اًدبم هیپصیطز.
Digital Signature
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تجبزل ولیس

1
2

زٍ عطف ثبیس ولیس خلسِ ضا ثب یىسیگط تجبزل ًوبیٌس.
ثؼضی اظ الگَضیتنّبی ضهعًگبضی ّط سِ وبضثطز فَق ضا هیتَاًٌس فطاّن آٍضًس؛ ٍ الجتِ
ثؼضی زیگط فمظ هیتَاًٌس یه یب زٍ وبضثطز اظ هَاضز شوطضسُ ضا پطتیجبًی ًوبیٌس .خسٍل ظیط
ًوبیصزٌّسُ ایي هَضَع است:
رمشگذاری/رمشگشایی 

امضایدیجیتال 

تبادلکلید 

الگوریتم 

ثلی

ثلی

ثلی

 Elliptic Curve

ثلی

ثلی

ثلی

 Diffie-Hellman

ذیط

ذیط

ثلی

ذیط

ثلی

ذیط

RSA

DSS


الشاماترمشنگارینامتقارن 3
ثطای زاضتي یه سیستن ضهعًگبضی ًبهتمبضى ،العاهبت ظیط ثبیس فطاّن ثبضس:
 .1هحبسجبت تَلیس یه خفت ولیس (ولیس ػوَهی ٍ ذصَصی) ثطای عطف  Bآسبى ثبضس.
 .2ثطای فطستٌسُ ) ،(Aهحبسجِ هتي ضهعضسُ هتٌبظط ثب ولیس ػوَهی گیطًسُ ٍ پیبم )،(M
آسبى ثبضس.
 .3ثطای زضیبفتوٌٌسُ) (Bهحبسجِ ضهعگطبیی) (Dهتي ضهعضسُ) (Cثط اسبس ولیس
ذصَصی ذَزش ،آسبى ثبضس.
 .4ثطای هْبخن ،هحبسجِ ولیسذصَصی گیطًسُ ) ،(PRbحتی ثب زض اذتیبض زاضتي ولیس
ػوَهی گیطًسُ) ،(PUbاهىبىپصیط ًجبضس.
.5

ثِ زست آٍضزى پیبم اصلی ،حتی ثب زاضتي هتي ضهعضسُ ٍ ولیسػوَهی گیطًسُ ،ثطای
هْبخن اهىبىپصیط ًجبضس.

.6

اظ ّط زٍ ولیس ثتَاى ّن ثطای ضهعگصاضی ٍ ّن ثطای ضهعگطبیی استفبزُ ًوَز.

1

Key Exchange
Session Key
3
ّوبىعَض وِ گفتن ،ثطای ضهعًگبضی ًبهتمبضى اظ ػجبضت ولیسػوَهی ًیع استفبزُ هیضَز .هي زض ایي وتبة ًسجت ثِ

2

خولِ خبضی ،ثِصَضت هتٌبٍة اظ ّط زٍ ػجبضت فَق استفبزُ وطزُام.
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Triple DES الگوریتم
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مبحث اول

الگوریتم DES

الگَریتن ) ،Data Encryption Standard(DESیه الگَریتن رهشًگاری هتمارى است ٍ در گزٍُ
رهشًگاری هذرى لزار هیگیزد .الگَریتن  DESعولیات رهشًگاری خَد را تِصَرت تلَوی ٍ تز
اساس ولیذ هحزهاًِ اًجام هیدّذ.
الگَریتن  DESدر دِّ  1970هیالدی در اهزیىا هغزح شذ ٍ تا سال  1999تِعٌَاى استاًذارد
هَرداستفادُ لزار هیگزفت .در سال  1999الگَریتن رهشًگاری  DESشىستِ شذ ٍ تِ ّویي دلیل
جای خَد را تِ یه الگَریتن لذرتوٌذتز ٍاگذار ًوَد.
ّزچٌذ وِ اهزٍسُ اس ایي الگَریتن ووتز استفادُ هیشَدٍ ،لی تِ دلیل ایٌىِ فزآیٌذ عولىزد ایي
الگَریتن هثٌایی تزای تعضی استاًذاردّای رهشًگاری دیگز است ،لذا در ایي هثحث تِ شزح آى
هیپزداسین.
الگَریتن ً DESام استاًذارد تزای الگَریتن  Luciferاست وِ تزهثٌای الگَریتن فایستل تَسعِ
دادُشذُ است .ای ي الگَریتن یه تلَن هشخصی اس دیتا را گزفتِ ٍ تا استفادُ اس ولیذ ،آى را
رهشگذاری هیًوایذ .خزٍجی الگَریتن ًیش یه تلَن دیتا تِاًذاسُ تلَن ٍرٍدی خَاّذ تَد.
در ایي هثحث اتتذا تِ تشزیح الگَریتن فایستل ٍ سپس تِ شزح الگَریتن  DESهیپزداسین.

الگوریتم فایستل
فایستل یه الگَریتن رهشًگاری تلَوی است وِ تَسظ آلای  Horst Feistelارائِ گزدیذُ است.
ایي الگَریتن تعذّا هثٌای ایجاد تسیاری اس الگَریتنّای رهشًگاری هتمارى لزار گزفت.
تِعَر خاص فایستل پیشٌْاد رهش وزدى تز اساس جایگشیٌی ٍ جاتجایی هتٌاٍب در هتي
اصلی را هغزح ًوَدُ است .درٍالع فایستل تا ارائِ ایي دٍ رٍش خَاستِ وِ تزای شزٍط
شاًَى ،یه راّىار عولی ارائِ ًوایذ.

.1

جایگزینی )(Substitution

ّز عٌصز یا گزٍّی اس عٌاصز هتيسادُ ،هٌحصزاً تا عٌصز یا گزٍّی اس عٌاصز
هتٌاظز در هتي رهششذُ ،جایگشیي شًَذ.

.2

جایگشت )(Permutation
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عی فزآیٌذ جایگشت ،رشتِای 1اس عٌاصز هتي سادُ ،تا یىذیگز جاتجا هیشًَذ .در ایي
جاتجایی ّیچیه اس عٌاصز داخلی هَجَد در آى رشتِ ًثایذ اضافِ ،حذف ٍ یا جاتجا
شًَذ؛ تلىِ لصذ ایي است وِ تَالی خَد رشتِ اس تیي تزٍد ٍ ًِ عٌاصز هَجَد در آى.

رمزگذاری و رمزگشایی در فایستل
فایستل یه الگَریتن  Block Cipherاست ،لذا دیتای ٍرٍدی ایي الگَریتن ًیش تایذ تِصَرت
تلَوی تاشذ .پس تایذ در ٍرٍدی یه تلَن اس دیتای هزتَط تِ هتي سادُ ّوزاُ تا ولیذ هَردًظز
لزار گیزد .در اتتذا فایستل تلَن دریافتی را تِ دٍ لسوت هساٍی راست ) ٍ (Rچپ ) (Lتمسین
هیًوایذ .سپس ّز دًٍیوِ را تحَیل دٍر ) (Roundاٍل هیدّذ .تا تَجِ تِ تعذد دٍرّا،
خزٍجی ّز دٍر تِ عٌَاى ٍرٍدی دٍر تعذ خَاّذ تَد .در ّز دٍر ًیاس تِ یه ولیذ هخصَص ّن
دارین وِ ایي ولیذ اس ولیذ اصلی هشتك گزدیذُ است.
در الگَریتن فایستل تعییي تعذاد دٍرّا ) (Roundتز عْذُ استفادُوٌٌذُ است .فمظ تایذ تَجِ
داشتِ تاشیذ وِ ولیذّای هحزهاًِ ّز دٍر تایذ هتفاٍت ٍ تزگزفتِ اس ولیذ اصلی تاشٌذ.
ساختار توامدٍرّا شثیِ تِ ّن است؛ یعٌی عولیاتی وِ در ّز دٍر اتفاق هیافتذ یىساى است.
در ّز دٍر ،عول جایگشیٌی ) (Substitutionتز رٍی ًیوِ چپ دیتا اتفاق هیافتذ؛ تِ ّویي دلیل یه
وپی اس ًیوِ سوت راست تِعٌَاى ًیوِ سوت چپ دیتا تحَیل دٍر تعذی هیگزدد .اس عزف
دیگز ،پساسآًىِ تاتع  Fتز اساس ولیذ تز رٍی ًیوِ راست دیتا اعوال شذ ،خزٍجی تاتع تا ًیوِ
چپ دیتا  XORگزدیذُ ٍ تِعٌَاى ًیوِ راست دیتا تِ دٍر تعذ تحَیل دادُ هیشَد.
دٍر تعذ دًٍیوِ راست ٍ چپ را تحَیل گزفتِ ٍ فارغ اس عولیات اًجامشذُ تز رٍی دیتاّ ،واى
هزاحل دٍر لثل را الثتِ تا ولیذ جذیذ ،اعوال هیًوایذ.
اها پس اس اًجام دٍر پایاًیً ،یوِ راست ٍ چپ تِدستآهذُ تذٍى اًجام ّیچ وار خاصی تز
رٍی دیتا ،تا یىذیگز جاتجا هیشًَذ .ایي جاتجایی پس اس آخزیي هزحلِ جْت ٍیژگی
 Permutationیا جایگشت هیتاشذ وِ تز اساس پیشٌْاد شاًَى اًجامشذُ است.
ّواىعَر وِ لثالً گفتِ شذ ،عولیات رهشگشایی دلیماً عىس عولیات رهشگذاری اتفاق هیافتذ.
در الگَریتن فایستل ًیش رهشگشایی تِ تعذاد دٍرّای اًجامشذُ در عولیات رهشگذاری تىزار
هیشَد؛ اها ایي تار تِصَرت هعىَس .تَجِ داشتِ تاشیذ وِ تزتیة ولیذّا در رهشگشایی ًیش
تایذ تِصَرت عىس رهشگذاری (یعٌی آخز تِ اٍل) ،هَرداستفادُ لزار گیزد.
تزای فْن تْتز الگَریتن فایستل ،هزاحل رهشگذاری ٍ رهشگشایی وِ تز اساس  11دٍر تزسین
گزدیذُ را در صفحِ تعذ هالحظِ تفزهائیذ.
Sequence
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مبحث اول

الگوریتـــم RSA

هطَْرتزیي الگَریتن رهشًگاری ًاهتمارى ،الگَریتن  RSAاست .تىٌیهّای اٍلیِ آى در سال
 1973تَسظ آلای  Clifford Cocksایجاد گزدیذ؛ ٍلی الگَریتن تِصَرت ساختاریافتِ ٍ ػولیاتی،
در سال  1977تَسظ سِ داًصآهَختِ داًطگاُ  ،MITآلایاى ٍ Adam Shamir ،Ron Rivest

Len

 Adlemanارائِ ضذً .ام الگَریتن ً RSAیش تزگزفتِ اس حزٍف اٍل ًام خاًَادگی سِ هختزع خَد،
یؼٌی ) Rivest-Shamir-Adleman (RSAاست.
الگَریتن ،RSAیه الگَریتن رهشًگاری تلَوی ًاهتمارى (ولیذ ػوَهی) است .ایي الگَریتن اس دٍ
ولیذ تا ًامّای ولیذخصَصی ٍ ولیذػوَهی ،تزای رهشگذاری ٍ رهشگطایی استفادُ هیًوایذ .تِ
دلیل خاصیت ولیذّای خصَصی ٍ ػوَهی ،ایي الگَریتن تَاًایی ارائِ ٍیژگیّایی هثل
احزاسَّیت ٍ هحزهاًگی را ًیش داردّ .وچٌیي درصَرتیوِ تِ ّوزاُ تَاتغ درّنساسی هَرد
استفادُ لزار گیزدٍ ،یژگیّایی هثل اهضای دیجیتال ٍ سزٍیس ػذماًىار را ًیش فزاّن هیآٍرد.
الگَریتن  RSAتزای هحاسثات ولیذ خَد اس ٍیژگی ػذد اٍل استفادُ ًوَدُ است .تِعَریوِ
تؼذاً در تطزیح فزهَل خَاّیذ دیذ ،تزای لذرتوٌذ وزدى الگَریتنً ،یاس تِ هحاسثات اػذاد اٍل
تشري خَاّین داضت .الگَریتن  RSAدر عَل سالّایی وِ اس اختزاع آى هیگذرد ،تذٍى تغییز ٍ
ّوَارُ تِػٌَاى یه الگَریتن لاتلاعویٌاى هَرداستفادُ لزارگزفتِ است .اها تا تَجِ تِ تحَالت
سختافشاری ٍ پیطزفت لاتلهالحظِ پزداسضگزّا ،آى چیشی وِ ایي الگَریتن را در تزاتز ضىست
هصَى ًگِ هیدارد ،هؤلفِّای لذرتوٌذی است وِ تایذ تز اساس ػذد اٍل ،اًتخابضذُ ٍ در
هحاسثات هَرداستفادُ لزار گیزًذ.
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تشریح الگوریتم RSA
الگَریتن  RSAتا استفادُ اس تاتغًوایی تیاى هیگزدد .در  RSAهتي سادُ در لالة تلَن رهش
هیضَد؛ تِعَریوِ ّز تلَن دارای یه مقدار تایٌزی وَچهتز اس  nاست .تِ ایي هؼٌا وِ سایز
تلَن تایذ ووتز یا هساٍی تا

) (

تاضذ؛ در ػول سایش تلَن  iتیت است وِ در آى

است.
رهشگذاری ٍ رهشگطایی در  RSAعثك فزهَلّای سیز اًجام هیپذیزد( :در ایي فزهَل ،هتي
سادُ تا  ٍ Mهتي رهشضذُ تا ً Cوایص دادُضذُ است).
(

)

ّز دٍ عزف فزستٌذُ ٍ گیزًذُ تایذ اس همذار  nهغلغ تاضٌذ .ارسالوٌٌذُ همذار  eرا هیداًذ،
اها فمظ دریافتوٌٌذُ تایذ همذار  dرا تذاًذ .تٌاتزایي همذار ولیذ خصَصی ضاهل +
ولیذػوَهی ضاهل +

*

*

ٍ

خَاّذ تَد.

محاسبه کلید عمومی و خصوصی در RSA
تزای هحاسثِ ولیذ ػوَهی ٍ خصَصی تایذ هزاحل سیز اًجام پذیزد:
 .1دٍ ػذد اٍل تِ ًامّای ٍ اًتخاب هیوٌین؛ تِعَریوِ هساٍی ّن ًثاضٌذّ .زچِ ایي
اػذاد اٍل اًتخاتی تشريتز تاضٌذ ،لذرت رهشًگاری تیطتز خَاّذ ضذ.
ػذد اٍل =

ػذد اٍل =

ٍ
درصَرتیوِ

 .2ػذدی تِ ًام وِ حاصلضزب ٍ است را هحاسثِ هیوٌین:

 .3هحاسثِ

را تِصَرت سیز اًجام هیدّین:
)

 .4ػذد

را عَری اًتخاب هیوٌین وِ اس

هیوٌن وِ
هطتزن

تایذ ًسثت تِ

()

(

) (φ

وَچهتز ٍ ًسثت تِ آى ،اٍل تاضذ .تأویذ

اٍل تاضذ؛ یا تِػثارتیدیگز ،تایذ تشريتزیي همسَمػلیِ

ٍ  ،eتزاتز یه تاضذ.
)
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 .5ػذد

تمسینتز

را عَری اًتخاب هیوٌین وِ تالیواًذُ حاصلضزب

تزاتز تا

یه تاضذ ،وِ تِ ستاى ریاضی هیضَد:
)
اگز

را داضتِ تاضین ٍ تخَاّین

(

را هحاسثِ ًوایین ،هیتَاًین اس فزهَل سیز تْزُ

تثزین:

)) (

(

پس اس اًجام هزاحل فَق ،ولیذخصَصی ٍ ولیذػوَهی هطخص هیضًَذ .ولیذخصَصی ًشد
صاحة ولیذ ًگْذاری ضذُ ٍ ولیذػوَهی ًیش در اختیار ّزوسی وِ هیخَاّذ تا صاحة ولیذ
ارتثاط تزلزار وٌذ ،گذاضتِ هیضَد.

مثال محاسبه کلید خصوصی و عمومی
تزای ایٌىِ ًحَُ ایجاد ٍ استفادُ اس ولیذّای خصَصی ٍ ػوَهی را تْتز درن وٌیذ ،یه هثال
سادُ تِصَرت سیز حل هیًوایین.
عزف گیزًذُ وِ در ایٌجا آلیس است ،لصذ ایجاد ولیذػوَهی ٍ خصَصی دارد .پس اس ایجاد
ولیذ لزار است ولیذػوَهی خَد را در اختیار تزادر گزاهی(آلای تاب) لزار دّذ تا تثادل اعالػات
تیي آىّا تِصَرت رهشضذُ اًجام پذیزد.
پس در اتتذا آلیس تایذ هزاحل سیز را جْت ایجاد ولیذ ػوَهی ٍ خصَصی خَد اًجام دّذ:
 .1اًتخاب دٍ ػذد اٍل:

 .2تزای هحاسثِ تایذ دٍ ػذد اٍل هطخصضذُ را تا یىذیگز ضزب ًوَد:

 .3هحاسثِ ) ( φوِ ها آى را

هیًاهین:
)

()

 .4حاال تایذ آلیس ػذدی را تِػٌَاى اًتخاب ًوایذ وِ ًسثت تِ

(
اٍل تاضذ.

آلیس ػذد  7را اًتخاب هیًوایذ .چزاوِ ػذد ً 7سثت تِ  160اٍل است؛ یؼٌی تشريتزیي
همسَمػلیِ هطتزن  160 ٍ 7تزاتز تا  1است.
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.5

در ایي هزحلِ آلیس تایذ ػذدی را تِػٌَاى

هطخص ًوایذ وِ وَچهتز اس

ّوچٌیي تالیواًذُ حاصلضزب آى در  ،تمسینتز

تَدُ ٍ

تزاتز  1تاضذ.

آلیس ػذد  23را اًتخاب ًوَدُ است:
ػذد  23ضزط اٍل را دارد :یؼٌی
ّوچٌیي حائش ضزط دٍم ًیش ّست ،یؼٌی:
(

)

(

)

پس اس اًجام هزاحل فَق ،هؤلفِّای هَردًیاس جْت ولیذػوَهی ٍ ولیذخصَصی تِدست
هیآیذ .تا تَجِ تِ هحاسثات اًجامگزفتِ ،ولیذخصَصی تزاتز تا
ػوَهی تزاتز تا

+

*

+

*

*

+

+

*

ٍ ولیذ

هیتاضذ.

حاال آلیس تایذ ولیذ ػوَهی خَد را تزای تاب ارسال ًوایذ .ارسال ولیذ هیتَاًذ تِراحتی اس
عزیك یه واًال ًااهي اًجام پذیزد ٍ اصالً اضىالی ًذارد وِ ّزوسی اس آى اعالع پیذا وٌذ .اها
آلیس تایذ اس ولیذخصَصی خَد تِدلت هحافظت ًوایذ.
پس اس تثادل ولیذػوَهی ،فزستٌذُ هیتَاًذ هتي هَردًظز خَد را عثك فزهَل ،رهش وزدُ ٍ
تزای گیزًذُ ارسال ًوایذ .هتٌی وِ تَسظ ولیذ ػوَهی رهشضذُ ،تٌْا تا ولیذ خصَصی هزتَعِ
لاتل رهشگطایی است؛ تِ ّویي دلیل تِراحتی هیتَاًذ اس عزیك یه واًال ًااهي تزای گیزًذُ
ارسال ضَد.
در ایي هثال فزض هیوٌین وِ تاب هیخَاّذ یه پیام تزای آلیس ارسال ًوایذ .تَجِ داضتِ
تاضیذ وِ پیام تایذ وَچهتز اس

تاضذ .اگز هتيسادُ هَردًظز را  88در ًظز تگیزین ،عثك فزهَل

رهشگذاری ٍ ولیذػوَهی ،هحاسثات سیز تایذ تَسظ تاب تز رٍی هتي سادُ اًجام پذیزد:

.i

فزهَل رهشگذاری در  RSAتِصَرت سیز است:

.ii

همذار هتيسادُ ًیش تِصَرت سیز است:

.iii

ولیذ ػوَهی وِ آلیس در اختیار تاب لزار دادُ ًیش تِصَرت سیز است:
+

*

+

*

ّواىعَر وِ هالحظِ هیوٌیذ ،همذار ًیش در ولیذػوَهی هطخص ضذُ است.
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.iv

تا تَجِ تِ هَارد فَق ،تاب توام هؤلفِّای هَردًیاس تزای رهشگذاری را در اختیار
دارد .لذا عثك فزهَل رهشگذاری هحاسثات سیز تایذ اًجام پذیزد:

پس اس اػوال فزهَل رهشگذاری تز رٍی هتيسادُ ،هتي رهشضذُ تِ دست هیآیذ؛ وِ در ایٌجا
تزاتز تا  11هیتاضذ .پس اس هحاسثِ هتي رهشضذُ ،تاب هیتَاًذ آى را اس عزیك واًال ًااهي تزای
آلیس ارسال ًوایذ.
پساسآًىِ آلیس هتي رهشضذُ را دریافت ًوَد ،تایذ اس عزیك فزهَل رهشگطایی ٍ تا استفادُ
اس ولیذخصَصی خَد ،آى را رهشگطایی ًوایذ.
هزاحلی وِ سوت آلیس تزای رهشگطایی اًجام هیضَد تِصَرت سیز خَاّذ تَد:

.i

فزهَل رهشگطایی الگَریتن RSAتِصَرت سیز است:

.ii

همذار هتي رهشضذُ وِ تِ دست آلیس رسیذُ است:

.iii

ولیذ خصَصی آلیس وِ خَدش آى را هحاسثِ وزدُ:
+

.iv

*

+

*

تا تَجِ تِ هَارد فَق ،آلیس توام هؤلفِّای هَردًیاس جْت جایگشیٌی در فزهَل
رهشگطایی را در اختیار دارد؛ لذا تایذ هحاسثات سیز را اًجام دّذ:

ّواىعَر وِ هالحظِ وزدیذ ،پس اس جاگذاری هؤلفِّا در فزهَل رهشگطایی ،هتي سادُ اٍلیِ
تِدستآهذ .تصَیز سیز فزآیٌذ رهشگذاری ٍ رهشگطایی در  RSAرا ًوایص هیدّذ:
Plaintext
88

11

1123 mod 187 = 88

887 mod 187 = 11

PR = 23, 187
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مبحث اول

تصدیق پیام

تَابغ درّنساسی بِتٌْایی ٍ ّوچٌیي در کٌار الگَریتنّای رهشًگاری هتمارى هیتَاًٌذ اهکاى
تصذیك پیام ) (Message Authenticationرا فزاّن آٍرًذ .با تصذیك پیام ،گیزًذُ اطویٌاى حاصل
هیًوایذ کِ پیام دریافت ضذُ دلیماً ّواى چیشی است کِ ارسالضذُ؛ ٍ در هسیز تبادل اس
خطزاتی هثل تغییزات ،1حذف ،2درج ٍ 3باسپخص 4هصَى هاًذُ است.
بستِ بِ ًَع ٍ ًحَُ استفادُ اس الگَریتن رهشًگاری ٍ ًیاسّای هذیز اهٌیت اطالػات درسهیٌِ
هحزهاًگی ٍ صحت ،رٍشّای اجزایی تصذیك پیام هیتَاًذ هتفاٍت باضذ .در اداهِ بِ تطزیح
چْار رٍش آى هیپزداسین:

روش اول؛ تصدیق پیام بهعالوه محرمانگی
درصَرتیکِ بخَاّین ضوي تصذیك پیام ،هحزهاًگی پیام ًیش فزاّن گزدد ،هیتَاًین اس
الگَریتنّای رهشًگاری هتمارى در کٌار تَابغ درّنساسی بِ ضکل سیز استفادُ ًوایین .اگز آلیس
را ارسالکٌٌذُ ٍ باب را دریافتکٌٌذُ در ًظز بگیزین ،هزاحل بِصَرت سیز خَاّذ بَد:

آلیس اس پیام  Hashگزفتِ❶ ٍ آى را بِ هتي اصلی الصاق هیًوایذ ❷.سپس تَسط یک
الگَریتن رهشًگاری هتمارى ٍ بز اساس کلیذ تَافك ضذُ ،هتي سادُ ٍ  Hashالصالی را رهشگذاری
ًوَدُ❸ ٍ آى را بزای باب ارسال هیًوایذ❹.
1

Modification
Deletion
3
Insertion
4
Replay
2
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مبحث اول

مفاهیم امنییت

ّش ػبصهبًی دس ّش صهیٌِ ٍ اثؼبد کبسی ،داسای اعالػبت هْوی اػت کِ اداهِ حیبت کؼتٍکبس
خَد سا ٍاثؼتِ ثِ آىّب هیداًذ .قغؼبً داساییّبی اعالػبتی ػبصهبىّب ًؼجت ثِ ًَع کبس ،اًذاصُ،
تؼذاد کبسکٌبى ،پشاکٌذگی ٍ گؼتشدگی فیضیکی ػبختوبىّب ،ثب یکذیگش هتفبٍت ثَدُ ٍ دس دسجِّبی
هختلف اهٌیتی قشاس هیگیشًذ.
دس اثؼبد ثضسگ ،ثشخی اص داساییّبی اعالػبتی هوکي حیبت یک کـَس ٍ یب دٍلت سا تحت تأثیش
قشاس دّذ .دس اثؼبد هیبًی ایي اعالػبت هیتَاًذ ثبػث افـبی یک تکٌَلَطی یب دػتبٍسد جذیذ
گشدد .دس اثؼبد کَچک ًیض هوکي اػت افـبی اعالػبت یک ؿشکت تجبسی هثل اعالػبت هـتشی ٍ
یب ثبصسگبًی ،کؼتٍکبس ؿشکت سا دچبس اختالل ػبصد.
ثِّشحبل داساییّبی اعالػبتی ّش ػبصهبى کَچک ٍ ثضسگی ،اصًظش خَدؽ داسای اّویت
ثبالیی اػت ٍ ثبیذ ثِدقت اص آىّب هحبفظت ؿَد .اّویت هحبفظت اص اعالػبت ٍقتی ثیـتش
هیؿَد کِ ػبصهبى داسای ؿجکِ گؼتشدُ ثَدُ ٍ یب هججَس اػت ؿجکِ خَد سا ثب ؿجکِ دیگشی کِ
هذیشیت آى هؼتقل اػت ،هثل ػبصهبىّبی دیگش ٍ یب ایٌتشًت ،هشتجظ ػبصد.
یک ساُ اهٌیتی ایي اػت کِ کبهپیَتش خَد سا دسٍى یک گبٍصٌذٍق (الجتِ ضذآة) گزاؿتِ ٍ
آى سا ثِ اػوبق اقیبًَع ثفشػتیذ! دس ایي صَست کبهپیَتشی ًخَاّیذ داؿت کِ ًگشاًؾ ثبؿیذ.
تؼجت ًکٌیذ! هتأػفبًِ قغغ کبهل استجبط ،ثِ اٍلیي ساّکبس هَسداػتفبدُ ثشخی اص ػبصهبىّب ثب ّش
ػغحی اص اسصؽ اعالػبت ،تجذیل ؿذُ اػت .دس دًیبی اهشٍص کِ توبم اثؼبد صًذگی اًؼبى ٍاثؼتِ
ثِ استجبعبت دیتب گشدیذُ ،قغغ استجبط ثشای پبک کشدى صَستهؼئلِ ،کبسی غیشقبثلقجَل ٍ تقشیجبً
غیشهوکي اػت.
الجتِ دس هقبثل گشٍُ حؼبع فَق ،ثؼیبسًذ کؼبًی کِ حذاقلّبی اهٌیتی سا ّن سػبیت ًکشدُ ٍ
اهیذٍاسًذ کِ ّیچ حولِای ثِ آىّب صَست ًگیشد.
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ّوبىعَس کِ دس ثخؾ اٍل کتبة گفتِ ؿذ ،اهٌیت ثبیذ دس الیِّبی هختلف اص اهٌیت فیضیکی تب
دػتَسالؼولّبی هذیشیتی ،صَست پزیشد .اهب آًچِ دس ثخؾ ػَم کتبة ثش سٍی آى توشکض داسین،
اهٌیت ؿجکِ ٍ استجبعبت خَاّذ ثَدًَ .ع حوالت ثِ ؿجکِ ثؼیبس گؼتشدُتش ،پیچیذُتش ٍ خبفتش
اص حوالت دیگش هثل دػتشػی فیضیکی اػت؛ ٍ ثبلغجغ آػیتپزیشیّب ٍ اقذاهبت پیـگیشاًِ آى ًیض
ٍػیغتش اص ػبیش اثؼبد اهٌیتی خَاّذ ثَد.
اهٌیت ؿجکِ ًِتٌْب ثشای ؿجکِ ،ثلکِ ثشای ػشٍیغّبی دیگش ًیض داسای اّویت فشاٍاى اػت.
حتی ثؼیبسی اص آػیتپزیشیّبی دیگش کِ هوکي اػت ثش سٍی ػبیش ػشٍیغّب ،هثل
ػیؼتنػبهل ٍ یب دیتبثیغ ٍجَد داؿتِ ثبؿٌذ سا هیتَاى ثب عشاحی ٍ پیکشثٌذی هٌبػت ؿجکِ ،ثِ
حذاقل سػبًذ.
ثب تَجِ ثِ ٍػؼت هفبّین اهٌیت ؿجکٍِ ،قتی صحجت اص اهٌیت ؿجکِ هیؿَد ،ثبلغجغ اهٌیت
ػشٍیغّب ٍ ػیؼتنّبی دیگش ًیض دس ایي ػشصِ ٍاسد ؿذُ ٍ هجبحث پیشاهًَی آى ًیض گؼتشدُتش
هیؿَد ٍ ثبیذ ثِصَست جبهغ هغشح ؿًَذ .لزا هجبحثی کِ دس ایي فصل هغشحؿذُ غبلجبً جٌجِ
ػوَهی داؿتِ ٍ ػالٍُ ثش اهٌیت ؿجکِ ،هوکي اػت ؿبهل اهٌیت ػبیش ػشٍیغّب ٍ ػیؼتنّب ًیض
گشدد.
یک هذیش یب هـبٍس اهٌیت تَاًوٌذ ٍ ثبتجشثِ ،ثبیذ یک عشاحی هٌبػت ٍ قبثلقجَل ثشای حفظ
اهٌیت ؿجکِ ٍ ػیؼتنّب اسائِ ًوبیذ .عشاحی دسػت ٍ هٌغقی ثبیذ ثب تَجِ ثِ هیضاى اّویت
اعالػبت ػبصهبى ،هیضاى سیؼک قبثلقجَل ٍ تَاى هبلی ػبصهبى اًجبمگشفتِ ٍ ثیي آىّب تؼبدل
ثشقشاس ًوَد .ثِ ایي هؼٌی کِ ًِ آىقذس ثیخیبل کِ تب ثشٍص یک اتفبق ٍحـتٌبک داساییّبی
اعالػبتی سا سّب کٌذ؛ ٍ ًِ آىقذس ػختگیش ٍ هحتبط کِ ّن سٍال کبس سا هختل کشدُ ٍ ّن ثبػث
ؿَد ّضیٌِّبی ػبصهبى ثشای حفبظت اص اعالػبت ،ثیؾ اص اسصؽ خَد اعالػبت ؿَد.
آگبّی اص اصَل اهٌیت ،ؿٌبػبیی ساّکبسّب ،تقؼینثٌذی داساییّبی اعالػبتی ػبصهبى ثش
اػبع دسجِ اّویت ٍ ثشسػی الضاهبت ػبصهبًی ،اصجولِ هَاسدی اػت کِ دس صهبى عشاحی اهٌیت
اعالػبت ،ثبیذ تَػظ عشاح دس ًظش گشفتِ ؿًَذ.
هذیش اهٌیت پغ اص فشاّن کشدى یک عشح اهٌیتی ثش اػبع ثْتشیي ؿیَُّب ) ،(Best Practiceثبیذ
آى سا دس ػشاػش ػبصهبى اجشا ًوبیذ.
ًکتِ هْوی کِ یک هذیش ثبیذ دس ًظش داؿتِ ثبؿذً ،ظبست ّویـگی ثش اجشای صحیح عشح
اهٌیتی اػت .صشف اجشای یک عشح خَة ًویتَاًذ ثشای هذت صیبدی تضویيکٌٌذُ اهٌیت ثبؿذ؛
ثلکِ ًظبست ثش اجشای صحیح عشح ٍ ّوچٌیي ثِسٍصسػبًی ًشمافضاسّب ٍ تجْیضات اهٌیتی ،اص
الضاهبت اداهِ سًٍذ ٍضؼیت اهي دس فٌبٍسی اعالػبت اػت.
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مثلث امنیت اطالعات
اهٌیت صشفبً جلَگیشی اص افـبی اعالػبت ًیؼت .ثلکِ دس دػتشع ًجَدى اعالػبت دس صهبى
هَسدًیبص ٍ تغییش اعالػبت دس هؼیش تجبدل ًیض ثبػث اص دػت دادى اهٌیت هیگشدد.
اهٌیت اعالػبت داسای ػِ هفَْم اصلی  Availability ٍ Integrity ،Confidentialityاػت کِ ثِ
دلیل حشٍف اٍل ایي ػِ کلوِ ،ثبًبم هثلث  CIAهـَْس گشدیذُ اػت.



محرمانگی

)(Confidentiality

هحشهبًِ ثَدى یؼٌی فقظ افشاد یب ػیؼتنّبی هجبص ثتَاًٌذ ثِ اعالػبت هَسدًظش
دػتشػی داؿتِ ثبؿٌذ .ثِػجبستدیگش افشاد غیشهجبص ًجبیذ اهکبى دػتشػی ثِ اعالػبت
سا داؿتِ ثبؿٌذ.
دٍ ًَع دیتب ٍجَد داسد .اٍل ،دیتبی دس حبل حشکت ثش سٍی ؿجکِ .دٍم ،دیتبی
رخیشُؿذُ ثش سٍی تجْیضات هثل ػیؼتنّب ،ػشٍسّبّStorage ،ب ٍ .Cloud
ثشای اهٌیت دیتبی دس حبل حشکت ثبیذ اص سٍؽّبی سهضًگبسی اػتفبدُ ًوَد؛ یؼٌی اثتذا
دیتب سهضؿذُ ٍ ،ػپغ اقذام ثِ اسػبل آى ًوبیین .ساُ دیگش ،ایجبد کبًبلّبی استجبعی اهي
ثشای تجبدل دیتب ثیي فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ اػت .ساّکبسّبی اهٌیت دیتبی دس حبل حشکت
دس ایي ثخؾ اص کتبة هَسدثحث قشاس هیگیشًذ.
ثشای اهٌیت دیتبی رخیشُؿذُ ًیض ثبیذ هکبًیؼنّبی کٌتشل دػتشػی فشاّن گشدد .الجتِ
دس کٌبس هکبًیؼن کٌتشل دػتشػی ،هیتَاى اص سهضًگبسی ًیض ثْشُ ثشد .دسثبسُ هکبًیؼن
کٌتشل دػتشػی ثش سٍی ػیؼتنػبهل ٍ دیتبثیغ ،دس ثخؾ چْبسم ّویي کتبة
تَضیحبتی اسائِ ؿذُ اػت.


صحت و تمامیت )(Integrity
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صحت یؼٌی فقظ افشاد یب ػیؼتنّبی هجبص ،اهکبى تغییش ٍ اصالح دیتب سا داؿتِ ثبؿذ.
دس اهٌیت ؿجکِ هٌظَس اص صحت ایي اػت کِ دیتبی دسیبفتی دقیقبً ّوبى چیضی ثبؿذ کِ
فشػتٌذُ اسػبل کشدُ اػت.
دس ثخؾ دٍم کتبةً ،حَُ اػتفبدُ اص تَاثغ دسّنػبص ثشای ثشسػی صحت پیبم تـشیح
ؿذ .الجتِ اص تَاثغ دسّنػبص هیتَاى ّن ثشای ثشسػی صحت اعالػبت رخیشُؿذُ ٍ ّن
ثشای ثشسػی صحت اعالػبت دس حبل حشکت ثْشُ ثشد.


دسترسپذیری )(Availability

افشاد هجبص دس صهبى هجبص ثبیذ ثِ دیتبی هَسدًظش دػتشػی داؿتِ ثبؿٌذ.
اصلیتشیي هجبحث ثش ػش هَضَع دػتشعپزیشی دس ثخؾ اهٌیت ؿجکِ اػت .الجتِ
اهٌیت فیضیکی ًیض دس دػتشعپزیشی اص اّویت ٍیظُای ثشخَسداس اػت؛ اهب اگش ثحث
حوالت ٍ ّکشّب سا دس ًظش ثگیشین ،اهٌیت ؿجکِ ًؼجت ثِ اهٌیت فیضیکی ٍ افضًٍگی،
ثِصَست پَیبتشی ثب دػتشعپزیشی دس استجبط اػت.
دس ّویي ثخؾ اص کتبة ،حوالتی کِ ثبػث اختالل دس دػتشعپزیشی هیؿًَذ ،ثشسػی
خَاٌّذ ؿذ.
هَػؼِ  ،NISTهثلث  CIAسا عی اػتبًذاسد  FIPS 199دس جْت اجشای عشح دٍلت الکتشًٍیک
دس ایبالتهتحذُ ،ثشای ػبصهبىّبی دٍلتی تؼشیف ًوَدُ اػت 1.دس ایي اػتبًذاسد تأثیشات ثبلقَُ
اص دػت دادى ّشیک اص ػِ اصل فَق سا دس ػِ گشٍُ ٍ ثِصَست صیش تقؼینثٌذی کشدُ اػت:


تأثیرات بالقوه کم )(Low

اًتظبس هیسٍد اص دػت دادى هحشهبًگی ،صحت ٍ یب دػتشعپزیش ثَدى ،ػَاسض جبًجی
هحذٍدی ثش سٍی ػولیبت ػبصهبًی ،داساییّبی ػبصهبًی ٍ افشاد داؿتِ ثبؿذ.


تأثیرات بالقوه متوسط )(Moderate

اًتظبس هیسٍد اص دػت دادى هحشهبًگی ،صحت ٍ یب دػتشعپزیش ثَدى ،ثبػث ػَاسض
جبًجی جذی ثش سٍی ػولیبت ػبصهبًی ،داساییّبی ػبصهبًی ٍ افشاد داؿتِ ثبؿذ .هثالً
هوکي اػت ثبػث تخشیت قبثلتَجِ هأهَسیتّبی ػبصهبى گشدیذُ ٍ یب هٌجش ثِ صیبى
هبلی ثضسگی ؿَد.


تأثیرات بالقوه زیاد )(High

اًتظبس هیسٍد اص دػت دادى هحشهبًگی ،صحت ٍ یب دػتشعپزیش ثَدى ،ثبػث ػَاسض
جبًجی فبجؼِثبسی ثش سٍی ػولیبت ػبصهبًی ،داساییّبی ػبصهبًی ٍ افشاد داؿتِ ثبؿذ.
فبجؼِثبس ثِ ایي هؼٌبػت کِ اداهِ حیبت ػبصهبى ثِ خغش خَاّذ افتبد.
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips199/FIPS-PUB-199-final.pdf
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مبحث اول

کنترل دستریس

کٌتزل دستزسی جشء اٍلیي الذاهبت اهٌیتی است کِ ببیذ جْت هحبفظت اس هٌببع ،هَرد
استفبدُ لزار گیزد .کٌتزل دستزسی هطخع هیکٌذ ّز کبربز یب سیستن بِ کذام هٌببع ٍ در چِ
سطحی هیتَاًذ دستزسی داضتِ ببضذ.
ًحَُ کٌتزل دستزسی بز اسبس سیبستگذاریّب ،بزًبهِّب ٍ تکٌَلَصیّب هطخع هیضَد.
کٌتزل دستزسی ببیذ ّن بِغَرت فیشیکی ٍ ّن بِغَرت هٌطمی هَرداستفبدُ لزار گیزد .کٌتزل
دستزسیّب هیتَاًٌذ بِ سِ غَرت اجببری ،اختیبری ٍ غیز اختیبری ببضٌذ.

.1

1

کنترل دسترسی اجباری )(Mandatory Access Controls

کٌتزل دستزسی اجببری کِ بِاختػبر ً MACبهیذُ هیضَد ،اس طزح طبمِبٌذی
دادُّب 2بزای اعطبی دستزسی استفبدُ هیکٌذ؛ کِ در آى کبربزاى ٍ هبلک3دادُ ،کٌتزل
هحذٍدضذُای بزای اعطبی دستزسی بِ هٌببع اطالعبتی را دارًذ .بِعببرتدیگز ًحَُ
ٍ سطح دستزسیّب تَسط سیستن ٍ بز اسبس سیبستّبی اهٌیتی هطخع هیضَد
ٍ حتی هبلک دادُ ًویتَاًذ بِراحتی ،الذام بِ اعطبی هجَس بِ سبیز کبربزاى ًوبیذ.
در طزح طبمِبٌذی دادُّب ،هجوَعِّبی اطالعبتی را رتبِبٌذی هیکٌٌذ؛ اس طزفی بِ ّز
کبربز ًیش اهتیبسی تعلك هیگیزد کِ هطخعکٌٌذُ سطح دستزسی اٍ بِ اطالعبت
رتبِبٌذی ضذُ است .تعییي ایي اهتیبسات بز اسبس هیشاى حسبسیت ،اًجبمگزفتِ ٍ
ًطبىدٌّذُ سطح هحزهبًگی اطالعبت است.
 MACدارای یک هبتزیس کٌتزل دستزسی است کِ در آىً ،حَُ ارتببط ّز فبعل
) (Subjectرا بب ّز هفعَل ) (Objectهطخع هیکٌذ.
Printer
Yes
No
Yes

1

File 2
Read\Write\Execute
Read
Read\Write

File 1
Read\Write\Execute
Read
-

Subject\Object
MTR
Bob
Alice

در هبحث دٍم فػل دٍاسدّن ،سطَح اهٌیتی طی استبًذارد  ،DOD 85بِغَرت هفػل تطزیح ضذُ است.
Data Classification
Owners
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.2

کنترل دسترسی غیراختیاری )(Non-discretionary control

کٌتزل دستزسی غیزاختیبری ،یک ًسخِ "بِضذت اجببری" اس  MACاست؛ کِ تَسط
یک لذرت هزکشی در سبسهبى ،هذیزیتضذُ ٍ هیتَاًذ بز اسبس ًمص ) (Role-Basedیب
بز اسبس ٍظیفِ )ٍ ،(Task-Basedجَد داضتِ ببضذ.
کٌتزلّبی هبتٌی بز ًمص ) ،(Role-Basedبِ ًمص یک کبربز در سبسهبى گزُخَردُ ٍ
کٌتزل هبتٌی بز ٍظیفِ ) ،(Task-Basedبِ ٍظیفِ یب هسئَلیت خبغی هزتبط است.
استفبدُ اس کٌتزلّبی هبتٌی بز ًمص ٍ ٍظیفِ ،هذیزیت کٌتزلّب را آسبىتز هیًوبیذ.
در ایي غَرت ،هذیزیت بِجبی اعطبی جذاگبًِ دستزسی بِ ّز فزد ،یکببر بِ ّز
ًمطی دستزسیّبی هَردًیبس را دادُ ٍ اسآىپس افزاد هَردًظز را در آى ًمص یب
ٍظیفِ لزار هیدّذ .بب لزارگیزی فزد در آى ًمص یب ٍظیفِ ،توبم دستزسیّبی آى
ًمص بِ کبربز اعطب هیضَد ٍ بِهحض خبرج کزدى کبربز اس آى ًمص یب ٍظیفِ ،توبم
دستزسیّبی دادُضذُ ،ببطل هیضَد .ایي کبر هخػَغبً بزای هحیطّبیی کِ
جببجبیی افزاد سیبد است ،هیتَاًذ تأثیزات خَبی داضتِ ببضذ.

.3

کنترل دسترسی اختیاری )(Discretionary Access Control

در کٌتزل دستزسی اختیبری کِ بِاختػبر ً DACبهیذُ هیضَد؛ کبربز هیتَاًذ بزای
دیتبی تحت هبلکیت خَد ،الذام بِ اعطبی هجَس بِ سبیز افزاد ًوبیذ.

مکانیسمهای کنترل دسترسی
بِطَرکلی ،توبهی رٍشّبی کٌتزل دستزسی ،بز اسبس هکبًیسنّبی سیز عول هیکٌٌذ:
 .1ضٌبسبیی

)(Identification

.2

احزاسَّیت )(Authentication

.3

اختیبرات یب هجَسدّی )(Authorization

 .4پبسخگَیی

)(Accountability

در اداهِ ّزیک اس چْبر هکبًیسن فَق تطزیح هیضًَذ:

شناسایی
هکبًیسن ضٌبسبیی ،بِ ّز ًْبدی کِ لػذ دستزسی بِ هٌببع را دارد ،یک بزچسب

)(Label

تخػیع هیدّذ تب اس طزف سیستن لببلضٌبسبیی ببضذ .بزچسب دادُضذُ بِ هتمبضی را
ضٌبسِ )ً (Identifierبهیذُ ٍ بِاختػبر بب ً IDوبیص هیدٌّذ .ایي  IDببیذ بِغَرت هٌحػزبِفزد
ٍ فمط بِ یک هتمبضی اختػبظ دادُ ضَد.
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مبحث اول

IPsec

ثرای ثرلراری اهٌیت ،پرٍتکلّب ٍ سرٍیسّبی هختلفی ٍجَد دارد .ثرخی از ایي پرٍتکلّب
تبکٌَى ثررسیشذُ ٍ ثِ ثرخی دیگر ًیس در فصَل آیٌذُ پرداختِ هیشَد .اهب ّر یک از ایي
پرٍتکلّب ،اهٌیت یک الیِ یب سرٍیس را فراّن آٍردُ ٍ در یک الیِ از هذل  OSIکبر هیکٌٌذّ .رچِ
اهٌیت را در الیِّبی پبییيتر  OSIثرلرار ًوبیین ،ثبلغجع الیِّبی ثبالتر ًیس از اهٌیت ثْرُهٌذ
خَاٌّذ شذ .حتی هیتَاًٌذ عالٍُ ثر اهٌیت تأهیيشذُ در الیِّبی پبییيتر ،در الیِ هرثَط ثِ خَد
ًیس از پرٍتکلّب ٍ سرٍیسّبی اهي استفبدُ ًوبیٌذ.
یکی از هْنتریي پرٍتکلّبی اهٌیتی IP Security ،است .ایي پرٍتکل کِ ثِاختصبر ً IPsecبهیذُ
هیشَد در الیِ شجکِ (الیِ سَم) هذل  OSIالذام ثِ ثرلراری اهٌیت هیًوبیذ .در ایي صَرت
الیِّبی ثبالتر ًیس از اهٌیت ًسجی ثرخَردار خَاٌّذ شذ.
اجرای پرٍتکل  IPsecثبعث فراّن شذى اهٌیت در سغح شجکِ هیشَدٍ .لتی یک شجکِ اهي
ثبشذ ،تجبدل دیتب ًیس ثر رٍی ثستر اهي صَرت گرفتِ ٍ تب حذ لبثل لجَلی از اهٌیت ثرخَردار
خَاّذ ثَد .ثب اجرای  ،IPsecسبزهبى هیتَاًذ هغوئي ثبشذ کِ ًِتٌْب ثرای ثرًبهِّبی کبرثردی
دارای هکبًیسن اهٌیتی ،ثلکِ ثرای ثرًبهِّبی کبرثردی فبلذ ّرگًَِ هکبًیسن اهٌیتی ًیس سغح
خَثی از اهٌیت را فراّن آٍردُ است.
اهٌیت در سغح  IPشبهل سِ سغح کبرثردی :احرازَّیت ،هحرهبًگی ٍ هذیریت کلیذ است.
هکبًیسن احرازَّیت ،دریبفتکٌٌذُ را هغوئي هیسبزد کِ ثستِ دریبفتی را فرستٌذُ هَردًظر
ارسبل کردُ ٍ در هسیر اًتمبل ًیس دچبر تغییر ًشذُ است .هحرهبًگی ًیس ثب استفبدُ از رهسًگبری
ثبعث هیشَد در صَرت استراق سوع ثستِ تَسظ شخص ثبلث ،از افشبی اعالعبت جلَگیری
شَد .هکبًیسن هذیریت کلیذ ًیس تسْیلکٌٌذُ تجبدل اهي کلیذّبی هرثَعِ است.
سبزهبى  IETFعی  ،RFC 4301الذام ثِ ارائِ استبًذارد هعوبری اهٌیت ثرای پرٍتکل ایٌترًت
)ً (IPوَدُ است 1.ایي استبًذارد ًحَُ پیبدُسبزی اهٌیت ثرای پرٍتکل  IPرا تشریح کردُ است.
ّوبىعَر کِ در ایي  RFCثیبىشذُ است ،اهکبى استفبدُ از  IPsecدر هحیظ ّر دٍ پرٍتکل ٍ IPv4
ٍ IPv6جَد دارد .الجتِ ایي سٌذ ارائِدٌّذُ یک هعوبری اهٌیتی کلی ثرای ایٌترًت ًیست؛ ثلکِ
اهٌیت ارائِشذُ در ایي سٌذ ،فمظ ثرای فراّن کردى اهٌیت در الیِ  ،IPاز عریك ترکیت رهسًگبری
https://www.ietf.org/rfc/rfc2401.txt
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ٍ هکبًیسنّبی اهٌیتی دیگر است .استفبدُ از  IPsecدر پرٍتکل  IPv4ثِصَرت اختیبری است؛ ٍلی
 1IABاستفبدُ از آى را در ًسل ثعذی  ،IPیعٌی  IPv6ثِصَرت اججبری اعالم کردُ است.

کاربردهای IPsec
استفبدُ از پرٍتکل  IPsecلبثلیت ثرلراری اهٌیت در کبًبلّبی ارتجبعی را فراّن هیآٍرد.
حفبظت از کبًبلّبی ارتجبعی در سراسر شجکِ  ،LANسراسر شجکِّبی خصَصی ٍ عوَهی
 ٍ ،WANسراسر ایٌترًت ،را هیتَاى ثب استفبدُ از  IPsecثرلرار ًوَدً .وًَِّبیی از استفبدُ
 IPsecثِصَرت زیر است:


ثرلراری اتصبل اهي ثیي شعجِ ٍ سبزهبى ،ثر رٍی ایٌترًت.
شرکت هیتَاًذ یک شجکِ خصَصی هجبزی اهي ،ثر رٍی ایٌترًت یب شجکِ عوَهی
 ،WANایجبد ًوبیذ .ایي کبر شرکت را لبدر هیسبزد ثرای تسْیل کستٍکبر خَد از
ظرفیت عظین ایٌترًت ثْرُ ثردُ ٍ ّسیٌِ هرثَط ثِ ثرپبیی شجکِّبی خصَصی ٍ
سرثبر هذیریتی را کبّش دّذ.



دسترسی از راُ دٍر اهي ثر رٍی ایٌترًت.
کبرثر ًْبیی ثب استفبدُ از  IPsecهیتَاًذ از عریك ایٌترًت یک ارتجبط اهي را ثب شجکِ
سبزهبى خَد ثرلرار ًوبیذ .ایي کبر ثبعث صرفِجَیی در ّسیٌِ جبثجبیی کبرهٌذاى شذُ
ٍ ثبعث تسْیل دٍرکبری ًیس هیگردد.



ثرلراری شجکِّبی داخلی ٍ 2خبرجی 3ثب شرکب.
جْت ثرلراری یک ارتجبط اهي ثب سبیر سبزهبىّب ٍ شرکب ،هیتَاى از  IPsecثْرُ ثرد.
ثب استفبدُ از ّ IPsecر دٍ عرف هیتَاًٌذ از احرازَّیت ،هحرهبًگی ٍ هکبًیسن تجبدل
کلیذ هغوئي ثبشٌذ.



4

افسایش اهٌیت تجبرت الکترًٍیک .
5

اگرچِ ثرخی ثرًبهِّبی کبرثردی ٍة ٍ تجبرت الکترًٍیک ثِصَرت تَکبر از
پرٍتکلّبی اهٌیتی استفبدُ هیًوبیٌذ؛ اهب ثِکبرگیری  IPsecتضویي هیکٌذ کِ توبم
ترافیک تجبدل شذُ ،تحت رهسًگبری ٍ تصذیك َّیت ثَدُ ٍ یکالیِ اهٌیتی ثِ ّر آًچِ
تَسظ الیِ کبرثرد ارائِشذُ ،اضبفِ گردیذُ است.
1

)Internet Architecture Board (IAB
Intranet
3
Extranet
4
Electronic Commerce
5
Built-in
2
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مبحث اول

پروتکل SSL/TLS

ششکت  Netscapeبشای بشقشاسی اهٌیت دس استباطات ایٌتشًتی ،اقذام بِ اًتشاس یک پشٍتکل
اهٌیتی باًام )ً Secure Socket Layer (SSLوَدُ ٍ اص آى ،دس هشٍسگشّای خَد پشتیباًی کشد.
ساصهاى  IETFبِ دلیل کاسبشد ٍسیغ ٍ هٌاسب  ،SSLاقذام بِ اًتشاس ایي پشٍتکل دس قالب
استاًذاسد ) ٍ Transport Layer Security(TLSطی ً RFC 5246وَد .1پشٍتکل  TLSبش اساس
 v3.1اسائِ گشدیذُ ٍ اص بسیاسی جْات شبیِ بِ یکذیگش هیباشٌذ .لزا دس ایي هبحث پشٍتکل

SSL

SSL v3

(اسائِشذُ دس  )RFC 6101تششیح خَاّذ گشدیذ.
الصم بِ رکش است IETF ،دس سال  2011طی  RFC 6176استفادُ اص  SSL v2سا بِ دالیلی هثل
استفادُ اص MD5دس احشاصَّیت ،ػولیات  Handshakeهحافظت ًشذُ ،استفادُ اص کلیذ یکساى بشای
ّش دٍ ػولیات سهضًگاسی ٍ طحتّ ٍ ،وچٌیي آسیبپزیشی دس هقابل حوالت هشدهیاًی ،هوٌَع
اػالم کشدُ است.

معماری SSL
پشٍتکل  SSLطَسی طشاحیشذُ کِ اص  TCPبشای فشاّن آٍسدى یک سشٍیس  End-to-endاهي
ٍ قابلاطویٌاى استفادُ هیًوایذّ .واىطَس کِ دس تظَیش صیش ًشاى دادُشذُ SSL ،یک پشٍتکل
تٌْا ًیست ،بلکِ شاهل دٍ الیِ اص پشٍتکلّا است .بِػباستدیگش  ،SSLیک پشٍتکل الیِبٌذی شذُ
است.
Application
)(HTTP

SSL Change
Cipher Spec
Protocol

SSL Alert Protocol

SSL Record Protocol
TCP
IP

1

ًسخِّای اٍلیِ ایي استاًذاسد ػباستٌذ اص .RFC 4366 ٍ RFC 4346 ،RFC 3268
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تَجِ داشتِ باشیذ کِ الیِبٌذی پشٍتکل  ،SSLبشای تؼشیف بْتش ٍ ًحَُ تؼاهل پشٍتکلّا با
یکذیگش بَدُ ٍ تأثیشی دس الیِّای هذل ً OSIذاسد.
پشٍتکل  SSL Recordفشاّن آٍسًذُ سشٍیسّای اهٌیتی اساسی بشای پشٍتکلّای هختلف
الیِّای باالتش است .بِطَس خاص ،پشٍتکل  HTTPکِ یک سشٍیس تؼاهلی کالیٌت/سشٍسی است،
هیتَاًذ دس باالی  SSLهَسداستفادُ قشاس گیشد.
پشٍتکل  ،SSLػالٍُ بش  ،SSL Record Protocolداسای سِ پشٍتکل دیگش دس الیِ باالتش است کِ
ػباستٌذ اصSSL Alert Protocol ٍ SSL Change Cipher Spec Protocol ،SSL Handshake Protocol :؛
ایي پشٍتکلّا بشای هذیشیت تبادالت  SSLهَسداستفادُ قشاس هیگیشًذ.
مفاهیم  Sessionو  Connectionدر SSL
دٍ هفَْم هْن دس  ،SSLػباستٌذ اص  ،Session ٍ Connectionکِ تششیح آىّا بِطَست صیش
است:



Connection
یک اتظال ) ،(Connectionیک اًتقال (الیِ چْاسم هذل  OSIیا ّواى  )Transportبَدُ ،کِ
ًَع هٌاسبی اص سشٍیس سا فشاّن هیکٌذ .بشای  ،SSLایي قبیل اتظالّا ،استباط

Peer-to-

ّ peerستٌذ 1.اتظالّا ،صٍدگزس ٍ هَقتی ّستٌذّ .ش  Connectionبا یک  Sessionدس


استباط است.
Session
یک  ،SSL Sessionیک استباط بیي کالیٌت ٍ سشٍس است؛ کِ تَسط پشٍتکل

Handshake

ایجاد هیگشددً .شستّا ) (Sessionهجوَػِای اص پاساهتشّای اهٌیتی سهضًگاسی سا
تؼشیف هیکٌٌذ کِ هیتَاًٌذ دس هیاى اتظاالت هتؼذد بِ اشتشاک گزاشتِ شًَذ.
ًشستّا اص اًجام هزاکشات هتؼذد ٍ پشّضیٌِ کِ بشای هشخض کشدى پاساهتشّای
اهٌیتی جذیذ دس ّش اتظال بایذ اًجام شَد ،جلَگیشی هیکٌٌذ.

1

دس استباطات  ،Peer-to-peerدٍ ًقطِ بذٍى ًیاص بِ بشقشاسی یک ساختاس هتوشکض ٍ پشّضیٌِ ،اقذام بِ بشقشاسی

استباط با یکذیگش هیًوایٌذ.
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پستالىتشًٍیه یىی اص پشواستشدتشیي سشٍیسّایی است وِ اهشٍصُ تَسظ واستشاى
هَسداستفادُ لشاس هیگیشد .پستالىتشًٍیه ًِتٌْا تش سٍی ایٌتشًت ،تلىِ دس شثىِّای داخلی ًیض
واستشد فشاٍاًی داسد .حتی تشخی اص هؤسسات اص پستالىتشًٍیه خذهاتی شثیِ اتَهاسیَى اداسی
دسیافت هیوٌٌذ! ٍ یا اتَهاسیَىّا ٍ سٍالّای واسی دس ساصهاىّا تِ پست الىتشًٍیه ٍاتستِ
شذُ است.
اّویت ٍ واستشد پست الىتشًٍیه ،دس حذی است وِ تسیاسی اص هىاتثات هحشهاًِ ساصهاىّا
ًیض اص ایي عشیك اًجام هیپزیشد .فاوتَسّای فشٍش ،سسیذّای پشداخت ،هىاتثات ٍ دستَسات
هحشهاًِ اداسی ،تخشٌاهِّای اداسی ،دسخَاستّا ٍ تسیاسی اص هضاهیي پشاّویت دیگش ،اص عشیك
پست الىتشًٍیه اسسال ٍ دسیافت هیگشدد.
پستالىتشًٍیه اص پشٍتىل ) Simple Mail Transfer Protocol(SMTPتشای تثادل ًاهِّای
الىتشًٍیىی استفادُ هیوٌذ .هتأسفاًِ ّ SMTPیچگًَِ اهٌیتی سا تشای هحتَای ًاهِ الىتشًٍیه
فشاّن ًىشدُ ٍ ّوچٌاى وِ اص اسن آى ًیض هشخض است ،طشفاً فمظ ٍظیفِ تثادل سادُ پیامّا سا
تش ػْذُ داسد.
تِ دلیل ووثَدّا ٍ ضؼفّای هَجَد دس  ،SMTPساصهاى  IETFالذام تِ اسائِ یه پشٍتىل
جذیذ تاًام  MIMEتشای پست الىتشًٍیه ًوَدّ .شچٌذ وِ ایي پشٍتىل اصًظش ٍیژگیّای پستی
تْتش اص  SMTPاست ،اها تاصّن اهٌیت لاتلتَجْی تش سٍی آى ٍجَد ًذاسد.
تا تَجِ تِ گستشش سٍصافضٍى استفادُ اص پستالىتشًٍیه دس توام اتؼاد وسةٍواس
ساصهاىّا ،تایذ تشای احشاصَّیت ٍ هحشهاًگی ًاهِّای الىتشًٍیه ،توْیذاتی اًذیشِ شَد .تشای
ایي هٌظَس دٍ پشٍتىل  S/MIME ٍ PGPتشای تشلشاسی اهٌیت دس پست الىتشًٍیه اسائِ شذًذ.
پشٍتىل  PGPتشای تشلشاسی اهٌیت دس پست الىتشًٍیه هثتٌی تش  ٍ SMTPپشٍتىل

S/MIME

تشای تشلشاسی اهٌیت پست الىتشًٍیه هثتٌی تش  MIMEتَسؼِ دادُ شذُاًذ.
دس هثحث اٍل ایي فظل تِ تشسسی پشٍتىل ً ٍ PGPحَُ ػولىشد آى هیپشداصین .تا تَجِ تِ
ایٌىِ پشٍتىل ً ،S/MIMEسخِ استاًذاسدشذُ پشٍتىل  PGPتَدُ ٍ اصًظش ػولىشد ،شثیِ آى است؛
لزا دس هثحث دٍم ًیض تِ تشسسی پشٍتىل  S/MIMEهیپشداصین.
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مبحث اول

پروتکل PGP

پشٍتىل ) ،Pretty Good Privacy (PGPیه پشٍتىل هتيتاص 1است وِ تَسظ آلای

Phil

 ،Zimmermannجْت اهٌیت پست الىتشًٍیه اسائِ گشدیذُ است .الثتِ پشٍتىل  PGPدس تشلشاسی
اهٌیت هَاسد دیگشی هثل فایلّا ٍ دیتای رخیشُشذُ ًیض هیتَاًذ هَسداستفادُ لشاس گیشد؛ اها
شْشت آى تِ دلیل واستشد ایي پشٍتىل دس پستالىتشًٍیه است.
پشٍتىل PGPفشاّن آٍسًذُ سشٍیسّای اهٌیتی احشاصَّیت ٍ هحشهاًگی تشای پست
الىتشًٍیه ٍ رخیشُساصی فایل است .ایي پشٍتىل تَسظ  ٍ IETFعی ً RFC 4880یض هٌتشش
گشدیذُ است.
دس اطل هیتَاى گفت آلای صیوشهي تشای تِ ٍجَد آٍسدى پشٍتىل  ،PGPواسّای صیش سا اًجام
دادُ است:
 .1اًتخاب تْتشیي الگَسیتن سهضًگاسی هَجَد ،تشای ساخت تلَنّا دیتا.
2

 .2یىپاسچِساصی الگَسیتن اًتخابشذُ دس یه تشًاهِ واستشدی ّوِهٌظَسُ  ،وِ هستمل اص
سیستنػاهل ٍ پشداصشگش است.
 .3ایجاد یه  ٍ Packageهستٌذساصی آى شاهل  :وذ هٌثغ ،دس دستشس ػوَم لشاس دادى آى
اص عشیك ایٌتشًت ،دسج آى دس اػالًات ٍ شثىِّای تجاسی هثل

. 3AOL

 .4دستیاتی تِ تَافك تا یه ششوت ،جْت فشاّن آٍسدى یه ًسخِ تجاسی ونّضیٌِ ٍ واهالً
ساصگاس اص .PGP
سشذ  PGPتِطَست اًفجاسگًَِ تَدُ ٍ دس حال حاضش تِعَس گستشدُای هَسداستفادُ لشاس
هیگیشد .هَاسد صیش تشخی اص دالیلی است وِ هیتَاى تشای ایي سشذ سشیغ ػٌَاى وشد:
 .1تِ طَست سایگاى دس سشاسش جْاى دس دستشس تَدُ ٍ اهىاى اجشا تش سٍی اًَاع
سیستنػاهلّا اصجولِ ٍیٌذٍص ،یًَیىس ٍ هىیٌتاش سا داسد .ػالٍُ تش ایيً ،سخِ تجاسی
تشای واستشاًی وِ ًیاص تِ پشتیثاًی فشٍشٌذُ داسًذً ،یض فشاّن گشدیذُ است.
1

هٌظَس اص  Open Sourceیا هتيتاص ،تشًاهِای است وِ وذ آى تِطَست واهل دس اختیاس ّوگاى لشاسگشفتِ ٍ استفادُ

اص آى تذٍى پشداخت ّضیٌِ اهىاىپزیش است.
General-purpose
America On Line
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 .2تش اساس الگَسیتنّایی ایجادشذُ ،وِ اهٌیت آىّا تِطَست گستشدُ هَسد تائیذ
لشاسگشفتِ است .تِطَست خاص ،ایي  Packageشاهل  ٍ DSS ،RSAدیفیّلوي تشای
سهضًگاسی ولیذػوَهی؛ ٍ الگَسیتنّای  3DES ٍ IDEA ،CAST-128تشای سهضًگاسی
هتماسى؛ ٍ الگَسیتن  SHAتشای ػولیات دسّنساصی ،است.
 .3واستشد ٍسیؼی تشای ششوتّایی وِ هایل تِ اًتخاب ٍ اجشای یه عشح استاًذاسد
سهضًگاسی جْت فایلّا ٍ پیامّا تشای افشادی وِ هیخَاٌّذ تا آىّا اص عشیك ایٌتشًت یا
شثىِّای دیگش استثاط اهي داشتِ تاشٌذ ،داسد.
.4

ایي پشٍتىل تَسظ یه دٍلت یا ساصهاى استاًذاسد ،تَسؼًِیافتِ ٍ وٌتشل ًویشَد؛ لزا
تشای وساًی وِ ًسثت تِ دٍلتّا ٍ ساصهاىّا تیاػتواد ّستٌذ ،استفادُ اص  PGPجزاب
خَاّذ تَد.
1

 .5دس حال حاضش  PGPاص عشیك استاًذاسدّای ایٌتشًت دًثال هیشَد ؛ اها تاایيٍجَد،
ّ PGPوچٌاى غیش ٍاتستِ تِ ّش ساصهاى یا دٍلتی هیتَاًذ هَسداستفادُ لشاس گیشد.

نشانهگذاری
2

دس وتاب آلای استالیٌگض  ،تشای تششیح  PGPاص ًوادّا ٍ ًشاًِّایی استفادُشذُ است .الثتِ
هوىي است تؼضی اص ایي ًشاًِّا ٍ ًوادّا دس استاًذاسدّا یا هشاجغ دیگش ،تِطَست هتفاٍتی
هَسداستفادُ لشاسگشفتِ تاشذ .لزا لثل اص ششٍع تشسسی  ،PGPتِ تششیح ًشاًِّای هَسداستفادُ
هیپشداصین:
 = KSولیذ ًشست وِ تَسظ سهضًگاسی هتماسى هَسداستفادُ لشاس هیگیشد.
 = PRaولیذخظَطی عشف  ،Aوِ تَسظ سهضًگاسی ولیذػوَهی (ًاهتماسى)
هَسداستفادُ لشاس هیگیشد.
 = PUaولیذػوَهی عشف  ،Aوِ تَسظ سهضًگاسی ولیذػوَهی هَسداستفادُ لشاس
هیگیشد.
 = EPػولیات سهضگزاسی) (Encryptionدس الگَسیتن سهضًگاسی ولیذػوَهی.
 = DPػولیات سهضگشایی) (Dycryptionدس الگَسیتن سهضًگاسی ولیذػوَهی.
 = ECسهضگزاسی دس الگَسیتن سهضًگاسی هتماسى.
 = DCسهضگشایی دس الگَسیتن سهضًگاسی هتماسى.
 = Hتاتغ دسّنساصی
RFC 3156; MIME Security with OpenPGP
Cryptography and Network Security Principles and Practice
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| | = الظاق یا

Concatenation

 = Zفششدُساصی تا استفادُ اص الگَسیتن .ZIP
 = R64تثذیل تِ فشهت .ASCII 64

تشزیح عولیات PGP
پشٍتىل  ،PGPچْاس سشٍیس صیش سا فشاّن هیآٍسد:


احشاصَّیت )(Authentication



هحشهاًگی



فششدُساصی



)(Confidentiality
)(Compression

ساصگاسی تا پست الىتشًٍیه

)(E-mail compatibility

دس جذٍل صیش ،تَضیح هختظشی دستاسُ ّش چْاس هَسد فَق آٍسدُ شذُ است .الثتِ دس اداهِ
ایي هثحث ،ایي هَاسد تِطَست واهل ًیض تششیح خَاٌّذ شذ.

عولیات

الگوریتن هورداستفاده

الگَسیتن  SHAچىیذُ پیام سا تَلیذ ًوَدُ ٍ

اهضای
دیجیتال

توضیحات

DSS/SHA
RSA/SHA

(احزاسهویت)

سپس چىیذُ تَسظ  DSSیا  RSAتا
ولیذخظَطی فشستٌذُ اهضا هیشَد.
پیام تَسظ الگَسیتنّای  IDEA ،CAST-128یا
 3DESسهضگزاسی هیشَد .ایي سهضگزاسی تا

رهشنگاری پیام

CAST or IDEA or 3DES
 3DESتا دیفیّلوي یا RSA

فشزدهساسی

ZIP

(هحزهانگی)

استفادُ اص ولیذ ًشست

)(Session key

یهتاسهظشف تَلیذشذُ تَسظ فشستٌذُ
اًجام هیشَد .ولیذ ًشست تَلیذشذُ تا
استفادُ اص  RSAیا دیفیّلوي ٍ تش اساس
ولیذػوَهی گیشًذُ ،تثادل هیگشدد.
هیتَاى پیام سا لثل اص رخیشُ یا تثادل ،تَسظ
الگَسیتن  ،ZIPفششدُساصی ًوَد.
جْت فشاّن آٍسدى شفافیت تشای تشًاهِّای

ساسگاری با
پست
الکتزونیک

Radix-64 conversion

پست الىتشًٍیه ،هیتَاى پیام سهضشذُ سا تِ
وذ  ASCIIتثذیل وشد.
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دس ایي کتاب سعی ضذُ هطالة هشتَط تِ ضثکِ اص صفش تا صذ تِصَست علوی ،عولیاتی ٍ تا
ًگاسضی سٍاى ٍ قاتلفْن اسائِ گشددّ .وچٌیي تا اجشای  13سٌاسیَ عولیاتی ،ضوي اسائِ هطالة
علوی ٍ فٌی ،پیکشتٌذی تجْیضات سا ًیض آهَصش دادُ تا خَاًٌذُ پس اص پایاى ایي کتاب تتَاًذ
تِعٌَاى یک کاسضٌاس ضثکِ تا تَاًایی اًجام کاس عولیاتی هعشفی گشدد.
اصآًجاکِ خَاست ًگاسًذُ تش آى تَدُ کِ ایي کتاب تتَاًذ ًیاص طیف ٍسیعی اص عالقِهٌذاى تِ
ضثکِ سا تشآٍسدُ ساصد؛ لزا هطالة دس تخصّا ،فصلّا ٍ هثاحث هختلفی طثقِتٌذی گشدیذُ تا
خَاًٌذُ تتَاًذ تِساحتی تِ هطلة هَسدًظش دستشسی پیذا ًوایذ.
ضشٍع کتاب تا هعشفی ساصهاىّای تیيالوللی ٍ ضشکتّای پیطشٍ دسصهیٌِ ضثکِ ضشٍع ضذُ،
سپس تِ پشٍتکلّای اٍلیِ ٍ پایِ هَسدًیاص دس ضثکِّای کَچک پشداختِ هیضَد .ایي سًٍذ
تِصَست تکاهلی اداهِ هییاتذ تا تِ ضثکِّای هحلی تضسگتش ٍ پشٍتکلّای هسیشیاتی دس
ضثکِّای گستشدُ هیسسین .تشسسی پشٍتکلّای ضثکِّای هحلی ٍ گستشدُّ ،ن تش اساس IPv4

ٍ ّن  IPv6اًجام ضذُ است .دس تخص پایاًی ًیض تِ اهٌیت ٍ استاًذاسدّای هشتَط تِ ضثکِ
پشداختِ ضذُ است.
تا تَجِ تِ هطالة رکشضذُ ،ایي کتاب تشای هذیشاى ٍ هطاٍساى ،ITهذیشاى ضثکِ ،کاسضٌاساى
ٍ عالقِهٌذاى تِ ضثکِ ،تا ّش سطحی اص داًص ،پیطٌْاد هیگشدد.
تشای خشیذ یا داًلَد ایي کتاب هی تَاًیذ اص طشیق لیٌک صیش اقذام ًواییذ:
http://parscenter.com/networkgod/Product/112742
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