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 :مقدمه مولف

د ب گران از نفوذهای کامپیوتری و اینترنت با تهدیدهای زیادی روبرو هستند. امروزه کاربران شبکه

اده آس یب رس انی ی ا س رطت اطالع ات اس تف ،مختلفی برای نف وذهای تهاجمی ابزارها و مکانیزم

ان ش دبای د و مدیران شبکه ه ای ک امیپوتری  ITرشته های کامپیوتر و  کنند. لذا دانشجویانمی

ام ه برندر ش بکه  درس امنی تد. به هم ین عل ت نرا کسب نمایشبکه مورد نیاز در زمینه امنیت 

ز ایک ی  ش بکهامنی ت  علیرغم اینک ه. طرار گرفته است کامپیوترو  ITمهندسی  هایرشتهدرسی 

ج ع مرجع مناسبی برای آن وجود ندارد. حج م مرا اما ،شودمحسوب می هاس اصلی این رشتهودر

 ستابسیار زیاد  مرتبط در این حوزههای کتابسایر حجم و همچنین معرفی شده برای این درس 

ه ب موج ود ضمنا هیچکدام از مراجع دشوار است.  سال تحصیلی نیمتدریس این مطالب در یک  و

ها کمت ر از این گذشته این کتاب دهند.های مورد نیاز برای این درس را پوشش نمیتنهایی سرفصل

 اند.ها و تست نفوذ پرداختهبه مباحث نوین امنیت شبکه نظیر هانی پات

جموعه مهر فصل  انتهایدر که مطالب با زبانی ساده ارائه گردد.  در این کتاب سعی شده است

ی ود را ب راتا دانشجویان گرامی بهتر بتوانند خ سئواالت تستی به همراه حل آنها آورده شده است

 IT ه ای ک امپیوتر و دانشجویان رش تهاز آنجا که یند. هایی که در پیش رو دارند آماده نماآزمون

مباح ث  ابکت لذا در این ،آموزندیم یرمزنگار میدر درس اصول و مفاهی را های رمزنگارالگوریتم

وط ب ه بسیار مختصر و مفید و در حدی که خوانندگان برای فهم مباحث مرب  مربوط به رمزنگاری

ش جویان و دان مباح ث رمزنگ اری. عالطه مندان ب ه ستا بیان شده ،امنیت شبکه به آن نیاز دارند

ز زنگ اری انند برای مطالعه مباحث مقدماتی تا پیشرفته این علم به کتاب رمتوادرس رمزنگاری می

طرار گیرد.  امید است این اثر مورد توجه همکاران و دانشجویان گرامی همین مولف مراجعه نمایند.

از اس   اتید و دانش   جویان گرام   ی تقاض   ا دارم نقط   ه نظ   رات خ   ود را از طری     ایمی   ل 

m.a.torkamani@gmail.com  ه ای بع دیاینجانب در میان بگذارند تا انشاهلل در ویرایشبا 

خ ود  در پای ان وییف همورد تجدید نظ ر ط رار گی رد.  آن،های احتمالی اشکاالت یا کاستی کتاب

ن ین بیات به خاطر طراحی جلد کتاب و همچعلی آطای مهندس همکار گرامی، دانم از زحمات می

 طنبری تشکر و طدردانی نمایم.جناب آطای حسین انتشارات ارسطو مدیریت 

 یترکمان د علیمحم                                                                      

 1393 بهار                                                                     



 

 

 فصل اول

 اطالعاتنیت اممفاهیم و اصول 

 

 چیست؟اطالعات امنیت -1-1

 در مقابل دسترسی های غیر مجاز،امنیت اطالعات عبارت است از حفایت اطالعات 

های روش طالعه، همچنین علم ماستفاده، افشاء، اختالل، اصالح، مطالعه، بازرسی، ضبط یا تخریب

مجاز از محرمانگی، تمامیت یرات غیربر تغیهای ارتباطی در براها و نظامها در رایانهحفایت از داده

های دیگر امنیت اطالعات از طبیل اصالت، اعتبار، پذیری اطالعات. سایر ویژگیو دسترس

حفایت  ناپذیری، طابلیت جوابگویی و طابلیت اطمینان اطالعات نیز می تواند مشمول اینانکار

  باشند.

به آن داده شود خروجی یک سیستم درست سیستمی است که اگر ورودی خوب و درست 

 دهد.درست به ما می

راب تم خاما سیستم امن سیستمی است که اگر حمله کننده  به آن ورودی بد بدهد،  سیس 

سر ساز درددر یک سیستم از نظر امنیت اطالعات امکانات بیشتر طراحی  نشود. به طور کلی 

 ها بیشتر باشد.است. زیرا باید کنترل روی ورودی

در  تی کهبه دنبال ساده بودن و مینیمم بودن سیستم هستیم. در صور طالعاتادر امنیت  

ک یهدف ما این است که در کل  یک سیستم خوب همیشه به دنبال امکانات بیشتر هستیم.

 سیستمی داشته باشیم که هم درست و هم امن باشد.
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 خصوصیات سیستم امن -1-1-1

 طاب ل دی دن  ،نداهکه تأیید ص الحیت ش د تنها توسط افرادیباید اطالعات  :1محرمانگی

و کارمن دان سایت دانشگاه که تنه ا دانش جویان و اس اتید ال در یک مثبه عنوان باشد. 

 دارند.به سایت را ح  ورود دانشگاه 

 و ی ا گ م  هنباید به صورت تصادفی یا عمدی تغییر داده شوند، نابود ش د ها: داده2صحت

 شوند. 

 ب ه بر به سیستم نیاز داشت سیستم وج ود داش ته باش دهرگاه کار :3دسترسی پذیری .

های سیستم باید طادر باشد هنگام درخواست ک اربر، س رویس ی ا س رویس عبارت دیگر

 مورد نظر را ارائه دهد.

 اصطالحات امنیتی-1-2

 4پذیریآسیب-1-2-1

 سازی یا عملیات سیستم است.یک خطا یا نقص در طراحی، پیاده ،پذیریآسیب

 تواند در یکی از موارد زیر باشد:یری میپذآسیب

  :پروتکل یا الگوریتم ایراد دارد. به عنوان مثال طراحی در این حالت طراحی سیستم

)رمز  5به صورت متن ساده TCP/IPهای درست انجام نشده و بسته TCP/IPپروتکل 

به  لپذیری را برای این پروتکنشده( هستند. این یک ایراد طراحی است که یک آسیب

های بتواند محتوای بسته ،وجود آورده است و باعث شده است که اگر یک نفر گوش کند

IP .را ببیند 

                                                 
1 Confidentiality 
2 Integrity 
3 Availability 

4 Vulnerability 

5 Clear Text 
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 پروتکل، مواردی ) نظیر در برنامه نویسی یک  به عنوان مثال فرض کنیدسازی: پیاده

عالوه بر  ، یا اشتباهاتی داریم.ایمرا رعایت نکردهاصول یا استانداردهای کدنویسی امن( 

 سازی این، در پیادهTCP/IP  با توابعC شود که هایی دیده میپذیرییک سری آسیب

های جدیدتر است. برای رفع این مورد باید از نسخه C علت آن اشکاالت موجود در زبان

 این زبان و یا زبان جاوا استفاده کرد.

 م پر ک فرل یشود. به عنوان مثایندها درست انجام نمیآعملیات سیستم ایراد دارد: فر

  بیند.برسد که نباید آنرا فرد دیگری می بهشده و باید به دست یک نفر برسد ولی 

 1حمله-2-2-1

 های یک سیستم.پذیریبهره برداری از آسیبعبارتست از   حمله

 2تهدید-3-2-1

خواه بدی ای از شرایط و پیشامدها که پتانسیل صدمه زدن به سیستم را دارد. فردمجموعه

کند یمراهم فگیزه و توانایی حمله را داشته باشد و یا یک سیستم که امکان یک حمله را که ان

 یک تهدید است.

 در امنیت اطالعات AAAمفهوم -1-2-4

کنیم که مخفف س ه کلم ه ذی ل برخورد می  AAAدر دنیای امنیت اطالعات به واژه مخفف

 است:

 Authentication :است که هویت حقیقی اف راد  مکانیزمی)احراز هویت(  تأیید هویت

اح  راز هوی  ت مک  انیزمی اس  ت ک  ه ب  ر اس  اس آن ه  ر  ش  ود.ب  ر اس  اس آن اثب  ات می

کن د ک ه آی ا موجودیت)مانند یک شخص یا یک س رویس دهن ده ب انکی ( بررس ی می

                                                 
1 Attack 

2 Threat 
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گر ثالث کند یا یک شخص اخاللشریک او در یک ارتباط، همان فردی است که ادعا می

 ف واطعی جا زده است.است که خود را به جای طر

 Authorization :ش ود ف رد ی ا مکانیزمی است که ب ر اس اس آن مش خص می 1اجازه

 موجودیتی که هویت آن احراز شده، مجوز انجام چه کارها و عملیاتی را در سیستم دارد.

 Accounting : کن د ف رد م ورد نظ ر چ ه مکانیزمی است که مش خص میحسابداری

ارد ی ا دبرد. یعنی به عنوان مثال اعتبار کافی دماتی را میسهمی از منابع سیستمی و خ

 خیر.

را  است که تامین دو م ورد دیگ ر Authenticationدر میان این سه واژه، مهمترین مرحله 

 سازد.نیز بسیار ساده می

م آیا خواهیم بدانیخواهد به سیستم دسترسی پیداکند، ما میوطتی فردی میبه عنوان مثال 

نترل کفهوم مدهیم. اما اجازه،  بیشتر ورد نظر است یا خیر، تایید هویت انجام میهمان فرد م

رود ونگام دهد. به عنوان مثال، در سیستم اینترنتی یک دانشگاه، کاربر هسطح دسترسی را می

و  ساتیدشود که مشخص شود کاربری مجاز است یا خیر. در این سیستم اابتدا تایید هویت می

اضح سی، ویر پرسنل دانشگاه مجاز به ورود هستند. اما در خصوص اجازه دستردانشجویان و سا

 دارد.را ن شود ولی اجازه ویرایش نمراتاست که یک دانشجو تایید هویت شده و وارد سیستم می

در خصوص  حسابداری نیز به این مثال توجه کنید. فرض کنید شخصی تایید هویت 

 براینشود. وی اجازه خرید کردن را دارد. بناکی میشود و وارد یک فروشگاه الکترونیمی

Authorization ی ایت برانیز با موفقیت انجام میشود. اما ممکن است موجودی این فرد در س

 خواهد داد.به وی اجازه خرید را ن Authorizationخرید کردن کافی نباشد. بنابراین فرایند 

  

                                                 
1 Authorization 
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 1)سندیت(عدم انکار -5-2-1

رستنده و فی داده و پیام توسط او نیز محتوپیام دریافت و عمل ارسال  یعنی عدم انکار 

و، ز این رکند.( اگیرنده طابل انکار نباشد )سرویسی که از انکار فرستنده و گیرنده جلوگیری می

 است. کرده تواند ثابت کند که گیرنده پیام را دریافتوطتی پیامی ارسال گردید، فرستنده می

 2نفوذگر یا هکر-3-1

گران کاله نفوذگروه نفوذگران کاله سفید،  4هکرها به  .هکر در لغت به معنی نفوذگر است

ه هر شوند که در ادامو نفوذگران کاله صورتی تقسیم بندی می نفوذگران کاله خاکستری، سیاه

 شود.یک از این موارد شرح داده می

 3نفوذگران کاله سفید -1-3-1

ی های کامپیوترشبکهو  های امنیتیدن ضعف سیستمهدف این گونه از هکرها نشان دا

آسیب  این دسته نه تنها به سیستم .این گروه به نام هکرهای خوب معروف هستند. باشدمی

ی ا داراهکاله سفید  .ها نقش اساسی دارندبلکه در تحکیم دیواره حفایتی شبکه رسانند، نمی

 .کنندواره امنیتی عبور میو هر بار با روش جدیدی از دی خالطیت عجیبی هستند

  4نفوذگران کاله سیاه-2-3-1

این گروه به  .است. کراکرها خرابکارانه ترین نوع هکرها هستند Cracker نام دیگر این گروه

ها اولین چیزی که به فکرشان کاله سیاه .کنندطور کامال پنهانی اطدام به عملیات خرابکارانه می

                                                 
1  Non-repudiation 

2hacker 

3 White hat Hacker Group 

4 Black Hat Hacker Group 
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توانند با ارسال ویروسی که خودشان تهیه ها میکاله سیاه .سترسد نفوذ به سیستم طربانی امی

 .ها پنهان استهویت اصلی کاله سیاههمیشه اند،کنترل سیستم طربانی را در دست بگیرند. نموده

 1نفوذگران کاله خاکستری -3-3-1

 است. هدف اصلی واکرها استفاده از اطالعات سایر Whacker نام دیگر این گروه

دی به این گروه کدهای ورو .کنندای به کامپیوترها وارد نمیباشد و صدمهمی کامپیوترها

 کارهای ی جزءکنند، اما سرطت و خرابکارهای امنیتی را پیدا کرده و به داخل آن نفوذ میسیستم

 .دهندیمها نیست. آنها معموال اطالعات فنی را در اختیار عموم مردم طرار کاله خاکستری

 2ن کاله صورتینفوذگرا-4-3-1

درند در باشد. بوترها افراد بی سوادی هستند که فقط طامی Booter نام دیگر این گروه

ها اله صورتیک .چت شوند هایها اختالل به وجود آورند و یا مزاحم سایر کاربران در اتاقسیستم

ی در بعض لبتها .نویسی ندارندکنند و خود سواد برنامهافزارهای دیگران استفاده میاغلب از نرم

 . توانند خطرهای جدی برای امنیت باشندمواطع همین هکرهای کم سواد می

 بندی کلی حمالتدسته-1-4

 دسته بندی از نظر تغییر دادن اطالعات-1 -4-1

تقس یم نم ود. در حمل ه غی ر فع ال   4و غیر فع ال 3توان به دو دسته کلی فعالحمالت را می

ده د نماید. حمله فع ال زم انی رم میرا بازبینی و استراق سمع می های ارسالیمهاجم صرفا  پیام

                                                 
1 Gray Hat Hacker Group 

2 Pink Hat Hacker Group 

3 Active Attack 

4 Passive Attack 
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 که حمله کننده عالوه بر استراق سمع یا دریافت پیام، آنرا تغییر داده و برای گیرنده ارسال نمای د.

 دهد، تشخیص آنها خیلی مشکل است. ها رم نمینجا که در حمله غیر فعال تغییری در دادهآاز 

 ز نظر به چالش کشیدن اصول امنیت بندی ادسته-1-4-2

 خواندن یک ایمیل محرمان ه ی ا ش نود ی ک ارتب اط : 2یا سرقت اطالعات 1افشای پیام

واضح است که این حمله عدم محرمانگی را فراهم  است. ای از این نوع حملهنمونه تلفنی

 کشد(.)محرمانگی را به چالش می کند.می

 کند.اهم میپذیری را فر: عدم دسترسی3قطع ارتباط 

 زند.: صحت را به هم می4تغییر اطالعات 

 کند.: عدم صحت اطالعات و عدم اعتبار را فراهم می5جعل اطالعات 

 ( رد درخواسرتانکار سررویس)کن د. سیس تم را از : ع دم دسترس ی را ف راهم می6

 کند.سرویس خارج می

 هدف دستیابی غیر  به عمل دریافت داده در بین راه و ارسال مجدد آن با: 7حمله تکرار

 کشد.محرمانگی را به چالش می مجاز، تکرار گویند.

 ای است که در آن حمله کننده خودش را جای فرد دیگری حمله :8بدلزنی یا نقاب

این حمله نوعی  نماید.زند. در واطع حمله کننده هویت فرد دیگری را سرطت میجا می

اما چون مهاجم موف  شده خودش  جعل اطالعات است و عدم صحت را به دنبال دارد.

                                                 
1 Release of Message 

2 Interception 

3 Interruption 

4 Modification 

5 Fabrication 

6 Denial of Service 

7 Reply 

8 Masquerade 
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ات محرمانه طربانی را خوانده )عدم عتواند اطالرا به جای طربانی جا بزند، در ادامه می

 محرمانگی( و یا با ارسال بسته های زیاد طابلیت دسترسی را به چالش بکشد.

 سئواالت تشریحی  -1-5

 اصطالحات زیر را توضیح دهید؟-1

 Reply Attack -ب         Confidentiality-الف

 توضیح دهید.و را نام برده  نیازمندی های امنیتی یک سیستماز  شش مورد -2

ش یده در هر یک از موارد زیر مشخص کنید کدامیک از سه اصل امنیت اطالعات به چ الش ک -3

 شده است؟ 

 های مریم را کپی کرد.    جواد تمرین -الف

  علی سیستم مهسا را از کار انداخت.  -ب 

 دالر تغییر داد. 1000دالر به  100فریدون مقدار موجودی حساب زهرا را از -ج

 داریوش امضای خودش را به جای امضای رضا گذاشت. -د

 Yahooثبت کرد و ب ا اس تفاده از آن جل وی س رویس Yahoo.comبهرام یک دامنه با نام -ه

Buy .را گرفت 

 پاسخ:

 انگی می شود .الف( سرطت  اطالعات است و باعث عدم  محرم

 ب( طابلیت دسترسی را دچار چالش کرده است. 

 .استرا مخدوش کرده  صحتج( 

در  ود( چون  داریوش امضای خودش را به جای امضای رضا  طرار داده، پس جعل اطالعات اس ت 

موج ب  تواند اطالعات را سرطت کن د ورا به  چالش کشیده است و در ادامه نیز می صحتنتیجه  

  انگی شود. ضمناً چون مهاجم امضای خودش را به جای شخص دیگری ج ا زده  اس تعدم  محرم

ار های زیاد موجب از ک تواند با ارسال بستهولی از دیدگاه  سرور تأیید هویت  شده است، حتی می

ه اجم بن ابراین در ادام ه مب ه چ الش بکش د. نیز ها شده  و دسترسی پذیری را  افتادن  سرویس

 شود.دچار چالش می اصل امنیت اطالعات را تواند هر سهمی


