رمزنگاری در پروتکلھای انتقال

تمرکز بيشتر روشھای امنيت انتقال فاﯾل بر اساس رمزنگاری دﯾتا در طول انتقال از طرﯾق شبکهھای عمومی مانند
اﯾنترنت است .دﯾتاﯾی که در حال انتقال بين سازمانھاست بوضوح در معرض خطر ربوده شدن در ھر کدام از محلھا قرار
دارد – .مثال در شبکهھای محلی برای ھر ﯾک از طرفين ﯾا مرزھای  Internet-LANکه سروﯾسدھندگاناﯾنترنت از طرﯾق
آنھا مسير دﯾتا را تا مقصد نھاﯾی مشخص میکنند .حساسيت دﯾتا ممکن است بسيار متغيير باشد ،زﯾرا دﯾتای انتقالی
ممکن است بھر شکلی از رکوردھای مالی بستهبندی شده تا تراکنشھای مستقيم باشند .در بعضی موارد ،ممکن
است عالوه بر محافظت دﯾتا روی اﯾنترنت ،نياز به محافظت دﯾتا روی  LANنيز باشد .مشخصاً ،محافظت از دﯾتا در مقابل
حمالت  LANمستلزم رمزنگاری دﯾتای انتقالی روی خود  LANاست .به اﯾن ترتيب ،بھرحال ،نياز به بسط امنيت تا
برنامهھاﯾی است که خود دﯾتا را توليد و مدﯾرﯾت میکنند ،و تنھا اطمينان به راهحلھای محيطی کفاﯾت نمیکند و به
اﯾن ترتيب بر پيچيدگی مسأله امنيت افزوده میشود.

پروتکلھا
اگرچه ثابتشده است که رمزنگاری راهحل بدﯾھی مسائل محرمانگی است ،اما سردرگمی در مورد دو نوع رمزنگاری
)برنامه در مقابل شبکه( ھمچنان وجود دارد و بدليل وجود پروتکلھای ارتباطی گوناگون است که نيازھای تعامل بيشتر
آشکار میشود) .مانند  SSL ،S/MIME ، IPSecو  (TLSاگرچه اﯾن پروتکلھا قول تعامل را میدھند ،اما تعامل کامل بدليل
مستقل بودن محصوالت پروتکلھا در حال حاضر وجود ندارد .آزماﯾشھاﯾی در حال حاضر در حال انجام ھستند که به حل
شدن اﯾن مسائل کمک میکنند ،اما کاربران باﯾد مطمئن شوند که تعامل بين محصول انتخابيشان و محصوالت ساﯾر
شرکای تجاری امری تثبيت شده است .پروتکلھای سادهتر ) IPSec ،SSL/TLSو تا حدی پاﯾينتر  ( S/MIMEعموماً
مسائل کمتری از نظر تعامل دارند.

پروتکلھای رمزنگاری انتقال

با ترکيب تواناﯾیھا برای تاﯾيد ھوﯾت توسط رمزنگاری متقارن و نامتقارن برای ممکن ساختن ارتباطات تاﯾيدشده و
رمزشده ،اﯾن پروتکلھا پاﯾهھای امنيت را فراھم میکنند .تقربياً تمام پروتکلھا نيازھای جامعيت را پشتيبانی میکنند
به طوری که محتوﯾات ارتباطات نمیتوانند تغيير ﯾابند ،اما بيشتر آنھا از  Non-Repudiationپشتيبانی نمیکنند و به اﯾن
ترتيب امکان اﯾجاد رکوردھای پاﯾداری را که ھوﯾت منبع را به محتوای پيام پيوند میدھند ،ندارند.
به اﯾن چند پروتکل به طور مختصر اشاره میشود:
SSL
تکنولوژی  (Secure Socket Layer) SSLاساس  World Wide Webامن را تشکيل میدھد SSL .که در مرورگرھای
وب کامال ً جاافتاده است ،توسط بسياری از سازمانھا برای رمزنگاری تراکنشھای وبی خود و انتقال فاﯾل استفاده
میشود .بعالوه SSLبصورت روزافزون بعنوان ﯾک مکانيسم امنيت در تالقی با پروتکلھای پرشمار دﯾگر استفاده میشود
و بھمين ترتيب ابزاری برای ارتباط سروربهسرور امن است SSL .ارتباطات رمزشده و بشکل آغازﯾن خود تاﯾيد ھوﯾت
سرور از طرﯾق استفاده از گواھی را )در حالت کالﯾنتبهسرور( پشتيبانی میکند .کاربران اغلب برای استفاده از
برنامهھا از طرﯾق کلمه عبور تاﯾيد ھوﯾت میشوند ،و با پيشرفت  SSLاستاندارد )مثال  (SSL V.3.0تاﯾيد ھوﯾت کالﯾنت
از طرﯾق گواھی به اﯾن پروتکل اضافه شده است.
*برای ) FTانتقال فاﯾل( :ابزار  FTاغلب از  SSLبرای انتقال فاﯾل در ﯾکی از دو حالت استفاده میکنند .اولی ،مد
کالﯾنتبهسرور است که کاربر را قادر میسازد ،در حاليکه در حال استفاده از ﯾک مرورگر وب استاندارد است مستندات
را از ﯾک سرور درﯾافت ﯾا آنھا را به سرور منتقل کند .که اﯾن قابليت نياز به نرمافزار مختص انتقال در کالﯾنت را برطرف
میسازد و بسيار راحت است ،اما اغلب فاقد بعضی وﯾژگيھای پيشرفته مانند نقاط آغاز مجدد و انتقالھای زمانبندیشده
است که سازمانھا نياز دارند SSL .ھمچنين میتواند برای اتصاالت سروربهسرور امن – برای مثال ،در اتصال با  FTPو
ساﯾر پروتکلھا – مورد استفاده قرار گيرد.

TLS
 ،(Transport Layer Security) TLSجانشين  ،SSLبرپاﯾه  SSL3.0بنا شده است ،اما به کاربران ﯾک انتخاب کليد
عمومی و الگورﯾتمھای  Hashingمیدھد) .الگورﯾتمھای  Hashingفانکشنھای ﯾکطرفهای برای حفظ جامعيت پيامھا
ھستند و توسط بيشتر پروتکلھا استفاده میشوند (.اگرچه  TLSو  SSLتعامل ندارند ،اما چنانچه ﯾکی از طرفين
ارتباط TLSرا پشتيبانی نکند ،ارتباط با پروتکل  SSL3.0برقرار خواھد شد .بيشتر مزاﯾا و معاﯾب  SSLبه  TLSھم منتقل
میشود ،و معموال وجه تماﯾز خاصی وجود ندارد ،و از ھمه نسخهھا به عنوان  SSLﯾاد میشود.
S/MIME
 (Secure Multipurpose Internet Mail Extention ) S/MIMEکه اختصاصاً برای پيامرسانی ذخيره-و-ارسال طراحی
شده است ،بعنوان استاندارد امنيت اﯾميل برتر شناخته شده است .مانند بيشتر پروتکلھای رمزنگاری

)مثال  TLS ، SSLو  S/MIME،(IPSecبا رمزنگاری تنھا سروکار ندارد .بھرحال ،عالوه بر تصدﯾق ھوﯾت کاربران و اﯾمنسازی
جامعيت پيامھا )برای مثال مانند آنچه  SSLانجام میدھد( S/MIME ،توسط امضای دﯾجيتال ،رکوردھای پاﯾداری از صحت
پيامھا اﯾجاد میکند )ضمانت ھوﯾت فرستنده چنانچه به محتوای پيام مشخصی مرتبط شده( .اﯾن عمل باعث میشود
فرستنده پيام نتواند ارسال آنرا انکار کند.
*برای : FT
سيستمھای اﯾميل رمزشده )با استفاده از  (S/MIMEمیتوانند برای ارسال فاﯾلھای کوچک استفاده شوند
)محدودﯾت حجم فاﯾل بخاطر داشتن محدودﯾت حجم فاﯾل در بيشتر سرورھای اﯾميل است( ،ولی  S/MIMEکال ً میتواند
برای انتقال فاﯾلھای بزرگتر توسط پروتکلھای انتقال فاﯾل استفاده شود.
SSH
 (Secure Shell) SSHھم ﯾک برنامه و ﯾک پروتکل شبکه بمنظور وارد شدن و اجرای فرمانھاﯾی در ﯾک کامپيوتر دﯾگر
است .به اﯾن منظور اﯾجاد شد تا ﯾک جاﯾگزﯾن رمزشده امن برای دسترسیھای ناامن به کامپيوترھای دﯾگر
مثال  rloginﯾا telnetباشد .نسخه بعدی اﯾن پروتکل تحت نام  SSH2با قابليتھاﯾی برای انتقال فاﯾل رمزشده از طرﯾق
لينکھای  SSHمنتشر شد.
*برای : FT

 SSHمی تواند برای پشتيبانی انتقال فاﯾل رمزشده )به شکل  (SFTPاستفاده شود اما طبيعت خط فرمان بودن آن
به اﯾن معنی است که بيشتر توسط مدﯾران سيستمھا برای ارسال درون سازمان استفاده میشود تا برای انتقال فاﯾل
تجاری .بعالوه استفاده از  SSHنياز به نرمافزار ﯾا سيستم عاملھای سازگار با  SSHدر دو طرف اتصال دارد ،که به اﯾن
ترتيب  SSHبرای سروربهسرور انجام میگيرد.

