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•رمزگذاری داده های در حال انتقال

رمزگذاری چیست؟

رمزگذاری

شــاید اصطالح «رمزگذاری» را شــنیده باشــید و اینکه چگونه باید از آن
بــرای محافظــت از خود و اطالعاتتان اســتفاده کنید .با این حال ،مفهوم
رمزگــذاری مــی تواند به نظر گیج کننده باشــد .عالوه بر این ،رمزگذاری
ها�
شــما را در مقابــل همه خطــرات محافظت نمی کند ،و محدودیت ی
ت
عبارا� بســیار ســاده توضیح خواهیم داد که
خ�نامه با
دارد .در این ب
رمزگذاری چیســت ،چرا باید از آن اســتفاده کرد و نحوه پیاده ســازی
درست آن چگونه است.

رسدب� مهمان
ی

کریســتوفر کــراویل ( )@CCrowMontance; +ChrisCrowleyدر
تن
ش
آمــوز�
رسمــر� دوره
واشــنگ� دی یس کار مــی کنــد .او
منطقــه
ب
ق
امنیــت دســتگاه تلفــن همــراه و هــک اخــا� ( )SEC575و مولــف
دوره مدیریــت گــروه واکنــش رسیــع ( )MGT535در موسســه SANS
اســت.

گ
شــما ممکن اســت مقدار بســیار زیادی اطالعات حســاس بر روی دســتگاه های خود داشته باشــید ،از جمله اسناد مایل ،عکس های شخیص و خانواد�،
ایمیل ،و یا ســوابق پزشــی .اگر ییک از دســتگاه های خود را گم کنید و یا به رسقت بروند ،تمام آن اطالعات بســیار حســاس توســط هر کیس که دســتگاه را
ـای�ی
در اختیار دارد قابل دسـ تـریس اســت .عالوه بر این ،ممکن اســت عملیات حســاس آنالین مانند بانکداری و یا خرید آنالین انجام دهید .اگر یک هکر سـ ب
بگ�د ،او می تواند تمام اطالعات شــما مانند حســاب مایل یا شــماره کارت اعتباری شــما را رسقت کند .رمزگذاری ی ن
تضم�
فعالیت های آنالین شــما زیر نظر ی
تغی� دهند.
می کند که افراد یغ� مجاز نمی توانند به اطالعات و عملیات آنالین شــما دسـ تـریس داشــته باشــند و یا آن را ی
ت
م� ســاده ( )plain-textمینامند .این به این ن
ت
وق� اطالعات رمزگذاری نشــده اند ،آنها را ت ن
براح� می تواند آنرا بخواند و یا به آن
مع� اســت که هر کیس
ن
خواند� به نام ت ن
م� رمزشــده تبدیل می کند .رمزگذاری با اســتفاده از عملیات
دسـ تـریس داشــته باشــد .رمزگذاری این اطالعات را به یک شــکل یغ� قابل
ض
م� ســاده را به ت ن
ریا� پیچیده و یک کلید منحرص به فرد ت ن
م� رمزشــده تبدیل میکند .این کلید منحرصبفرد دسـ تـریس به اطالعات را قفل و یا باز میکند،
درســت مثــل یــک کلیــد کــه درب را قفــل و یا باز میکند .یک مثال معمول از این کلید ،همان رمز عبور اســت ،تنهــا افرادی که رمز عبور دارند می توانند
اطالعات را رمزگشـ یـا� و به اطالعات دسـ تـریس پیدا کنند .برای محافظت از اطالعات رمزگذاری شــده ،شــما نیاز به حفاظت از کلید خود دارید .بطور کیل،
ذخ�ه شــده در لپ تاپ شــما) و رمزگذاری داده های در حال
ذخ�ه شــده (مانند داده های ی
رمزگذاری به دو منظور انجام میشــود ،رمزگذاری داده های ی
انتقــال (مانند انتقال اطالعات آنالین).

ذخ�ه شده
رمزنگاری داده های ی

ذخ�ه شــده محافظت از اطالعات اســت چه کامپیوتر و یا دســتگاه تلفن همراه تان را از دســت بدهید و یا به رسقت
هدف اصیل از رمزنگاری داده های ی
برود .پانزده ســال پیش ،این مشــکیل نبود ،چون بیشـ تـر رایانه ها بزرگ و سـ ی ن
جابجا� آنها بســیار دشــوار بود .اما امروزه بســیاری از لپ تاپ
ـنگ� بودند که
ی
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هــا فقــط چند کیلو وزن دارند ،در حایل که دســتگاه تلفن همراه می تواند
چند صد گرم باشــد .این دســتگاه ها بســیار قدرتمند و مقدار بسیار زیادی
از اطالعات را نگه میدارند ،که از دســت دادن آنها بســیار آســان است.
عــاوه بــر این ،حافظه های قابــل حمل مانند درایوهای فلش  USBو یا
 CD ROMمی توانند اطالعات حســاس نگه دارند .روش معمول برای
ذخ�ه شــده روی این حافظه ها رمزگذاری کامل
رمزنگاری اطالعات ی
دیســک ( )Full Disk Encryption =FDEاســت .این به این ن
مع� است که
همه ی ز
چ� بر روی سیســتم به طور خودکار رمزنگاری میشــود و الزم
چ�ی رمز نشــود .ث
چ�ی رمز شــود و چه ی ز
بگ�ید چه ی ز
اک�
نیســت تصمیم ی
سیســتم های عامل امروزی قابلیت رمزگذاری کامل دیســک در آنها
وجود دارد ،که ت
به� اســت آن را فعال کنید .به عنوان مثال ،سیســتم
رمزگذاری یک روش قدرتمند برای امنیت
عامل مک  Xنرم افزار  FileVaultرا برای اینکار دارد و برخی از نســخه
گ
های ویندوز ی ز
اطالعات شما است ،اما قدرت آن بست� به
ن� شــامل نرم افزار  Bitlockerهســتند .اگر کامپیوتر شــما از
رمزگذاری کامل دیســک پشـ ن
ـتیبا� میکند ،ما به شــدت توصیه میکنیم آن
قدرت کلید شما دارد.
را فعــال کنیــد .عالوه بر این ،بســیاری از تلفن های همراه از رمزگذاری
کامل دیســک برای حافظه های داخیل خود اســتفاده میکنند .به عنوان
مثال  ،iOSسیســتم عامل  iPhonesو  ،iPadsت
وق� رمز عبور برای دســتگاه
میگذارید رمزگذاری کامل دیســک را به طور خودکار فعال میکند .برای کســب اطالع از اینکه آیا کامپیوتر و یا دســتگاه تلفن همراه شــما در محل کار از
رمزگذاری کامل دیســک پشـ ن
ـتیبا� میکند ،از مرکز رایانه و یا رسپرســت خود ســوال کنید .برای رایانه های شــخیص ،با تولید کننده کامپیوتر خود تماس
بگ�ید یا اســناد آنالین را مطالعه کنید.
ی

رمزنــگاری اطالعات در حال انتقال

اطالعات در حال انتقال هم آســیب پذیر هســتند .اگر داده ها رمزگذاری نشــده باشــد ،آنها را میتوان خواند و به محتوای آنها دسـ تـریس پیدا کرد .به ی ن
هم�
علت اســت که باید هر گونه ارتباطات حســاس آنالین مانند بانکداری آنالین ،ایمیل ارســال و یا شــاید ت
ح� دسـ تـریس به ســایت های رســانه های اجتماعی ی ز
ن�

ب� مرورگر شــما و وب سـ ت
رمز شــده باشــند .رایج ترین نوع رمز گذاری آنالین  HTTPSاســت .این به این ن
مع� اســت که همه ترافیک ی ن
ـای� که به آن وصل
شــده اید رمزگذاری شــده اســت .وجود  https://در  ،URLیا یک شــکلک قفل در صفحه مرورگر ،و یا رنگ سـ ب ز
ها� اســت
ـ� نوار  URLاین ها همه نشــانه ی

که ارتباط رمزگذاری شــده اســت .بســته به مرورگر شــما و وب ســایت ،ممکن اســت هر سه نشــانه را همزمان ببینید .عالوه بر این ،هر زمان که شما به یک
شــبکه  Wi-Fiعمومی متصل می شــوید ،اگر امکان پذیر اســت حتما از رمزگذاری اســتفاده کنید .در نهایت ،هنگام ارســال یا دریافت ایمیل ئ ن
مطم� شــوید

نرم افزار ایمیل تان طوری تنظیم شــده اســت که ایمیل ها را رمز شــده دریافت یا ارســال میکند .ث
اک� برنامه های ایمیل امکان رمزگذاری دارند ،عالوه بر
این ،ش�کت فراهم کننده خدمات ت
این�نت ( )ISPشــما میتواند به شــما برای تنظیم رمزگذاری بر روی نرم افزار ایمیل شــما کمک کند.
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طرز پیاده ســازی صحیح رمزنگاری

رصف نظر از این که از چه نوع رمز نگاری و یا چگونه استفاده میکنید ،تقریبا تمام اشکال رمزگذاری برخی گام های ت
مش�ک برای استفاده صحیح از آن دارند.
•قــدرت رمــز نــگاری بــه قــدرت کلیــدی کــه اســتفاده کــرده ایــد دارد .اگــر کــی کلیــد را حــدس بزنــد و یــا بــه آن دسـ تـریس بیابــد ،آنهــا میتواننــد
ـو� حفاظــت شــود.
بــه داده هــای شــما دسـ تـریس داشــته باشــند .از کلیــد بایــد بــه خـ ب
•اگــر از رمــز عبــور عــددی و یــا کلمــه ای بــرای کلیــد خــود اســتفاده میکنیــد ،حتمــا رمــزی طـ ن
ـوال� و امــن انتخــاب کنیــد و مواظــب باشــید کــه آن
را گــم و یــا فرامــوش نکنیــد .اگــر آن را فرامــوش کنیــد ،دیگــر بــه داده هــای خــود دسـ تـریس نخواهیــد داشــت.
•رمزنــگاری شــما بــه انــدازه ای امــن اســت کــه کامپیوتــر شــما امــن اســت .اگــر کامپیوتــر شــما بــه خطــر افتــاده یــا ویــرویس شــده باشــد ،هکرهــای
ـای�ی مــی تواننــد رمزگــذاری را دور بزننــد .بــه ایــن ترتیــب ،مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه کامپیوتــر و یــا دســتگاه تلفــن همــراه امــن اســت.
سـ ب
•اگر گزینه های مختلف برای رمزنگاری ارائه شــده ،همیشــه قوی ترین روش را انتخاب کنید.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHدسـ تـریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،مشـ تـرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

ســایت  syscurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.

منابع
		
: Mac OS X FileVault

http://support.apple.com/kb/ht4790

		
رمزگذاری در : iOS

http://support.apple.com/kb/ht4175

		
رمزگذاری آندروید :

/http://www.androidauthority.com/how-to-encrypt-android-device-326700

		
رمزگذاری در ویندوز :

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/protect-files-bitlocker-drive-encryption#1TC=windows-7

ین
		
تضم� امنیت رایانه شما :

http://www.securingthehuman.org/ouch/2012#december2012

نرم افزارهای مدیریت رمز عبور :

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#october2013
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@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.org/blog

