
 

 بررسی الگوریتم سایفر در کریپتوگرافی 

 الگوریتم سایفر چیست؟

ها است و در واقع میلیاردها کاربر و سرور هر روزه به صورت تارهای به هم پیوسته در حال ارسال  ای از شبکهآنجا که اینترنت شبکهاز 
کنیم، اهمیت  و دریافت اطالعات و دیتا در بستر آن هستند؛ پس حفظ امنیت هر آنچه که ما بر روی اینترنت آپلود یا از آن دانلود می

 بسزایی دارد. 

شود که یک سری حمالت سایبری به منظور دسترسی به اطالعات و  تر میها آنجایی پررنگهمیت باال بردن پیچیدگی رمزنگاری دادها
گیرد و کاربران احتیاج دارند که در برابر اینگونه نفوذها مقام مانده و از  تخریب و یا سو استفاده از آنها در بستر اینترنت انجام می

 های رمزنگاری بسیاری برای حفظ امنیت دیتا طراحی شدند. فاع کنند. به این منظور الگوریتمحریم شخصی خود د

ها نظیر داد و ستد و معامله بر پایه اینترنت و در بازارهای مالی آنالین نظیر  هایی در بعضی زمینهضرورت وجود چنین الگوریتم
چرا که اگر امنیت داده در این زمینه به خوبی حفظ نشود، سرمایه   شود؛کرپیتوکارنسی یا همان ارزهای دیجیتال بیشتر مشخص می

 شوند.میلیاردها انسان ممکن است در خطر قرار گیرد و اساسا این بازارها نابود می

هاست که در واقع یک فرمول با ماهیت ریاضی است که به طور خاص برای رمزگذاری  الگوریتم سایفر یا رمز یکی از همین الگوریتم
ای مانند اینترنت حفظ کند. الگوریتم سایفر نیز مانند  ش و محتوای یک داده طراحی شده تا بتواند اطالعات آن را در محیطی شبکهارز

 کنند. های رمزنگاری دیگر از یک عبارت خاص تحت عنوان کلید به عنوان بخشی از فرمول خود استفاده میبسیاری از الگوریتم

های خود، داده مفید و قابل خوانش شما را که برای هکرها بسیار جذاب است، به یک داده  رالعمل در واقع این فرمول طبق دستو
تواند آن را به حالت اولیه دربیاورد. کلیدی که این الگوریتم از آن  کند که هر کسی جز خود الگوریتم نمیناخوانا و رمزنگاری تبدیل می

اطالعات و دیتا  ،  الگوریتم رمزنگاری ارز دیجیتالکلید همانطور که در ابتدا برای باشد یعنی این کند، دو منظوره میاستفاده می
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تواند برای رمزگشایی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این ترتیب، سایفر الگورتیمی برای تواند در موقع نیاز نیز میشود، میاستفاده می
 رمزنگاری و رمزگشایی داده هاست.

گرافی از روش رمزگذاری کلید تر بررسی کنیم، در اصل الگوریتم سایفر در کریپتواگر بخواهیم این ویژگی را به صورت تخصصی 
کند. رمزنگاری کلید متقارن که نام دیگرش رمزگذاری کلید مخفی است در واقع به این معنی است که در این  متفارن استفاده می

های ساده را به متن  ها و متنتوان هم دادهکنند و با در نظر گرفتن یک کلید یکسان میروش رمزها به صورت متقارن عمل می
شود، در کریپتوگرافی  ها و متون ساده تبدیل کرد. به متنی که توسط الگوریتم سایفر رمزنگاری میزی و هم متن رمزی را به دادهرم

 نام دارد.  ciphertextسایفرتکست 

که هرچه کلیدی    ای که درخور توجه است این استرود؛ اما نکتهبا استفاده از کلیدهایی با طول بیشتر، باال می امنیت الگوریتممیزان 
شود بزرگتر باشد، زمان محاسباتی که الگوریتم نیاز دارد تا دوباره داده را رمزگشایی کرده و به  که برای رمزنگاری داده استفاده می

یی که  هاها و برنامهشود؛ از این رو اگر قرار است که از این الگوریتم در زمینهحالت دیتای مفید و قابل استفاده در آورد بیشتر می
زمان پاسخ برای ما اهمیت بسیاری دارد استفاده شود، بهتر است اندازه این کلید متناسب با نیاز حافظتی و همچنین هزینه  

 کند، انتخاب شود تا در میان این دو مورد اصلی تعادل ایجاد گردد. محاسباتی که بر ما تحمیل می

شوند، اگر از الگوریتم جا شده و دچار نزول یا صعود میای جابهها به صورت لحظه که قیمت بازار ارز دیجیتالبرای مثال در زمینه 
شود برای هر تراکنش مدتی منتظر بمانیم و این یعنی از دست دادن  سایفر و کلیدی با طول بسیار زیاد استفاده شود، باعث می

 بازار و حتی ضررهای احتمالی.ای های لحظهفرصت
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 کند؟الگوریتم سایفر در کریپتوگرافی چگونه عمل می

 

است که یک متن ساده و خوانا را به یک متن رمزی که   قوانینی ثابتدر کریپتوگرافی در اصل یک سیستم مبتنی بر  الگوریتم سایفر
های متفاوتی عمل کند. اگر سایفر بتواند  تواند به شیوهکند. الگوریتم سایفر میی ظاهرا تصادفی از کاراکترهاست تبدیل میارشته

  استریم سایفریا  سایفر جریانکند، به آن   رمزگشاییو  استریم رمزنگاریهای یک دیتا را به صورت پشت هم و به حالت بیت
 گویند. می

هایی با تعداد بیت  ها و بلوکتواند متن رمزنگاری شده یا همان سایفر تکست را به صورت بستهمیهمچنین الگوریتم سایفر 
گویند. همانطور که گفتیم این الگوریتم وابسته به یک کلید  مشخص تقسیم بندی کند که به آنها سایفرهای بلوک بندی شده می

شان در تری داشته باشند، بر حسب اندازهه این کلیدها اندازه طوالنیکند و هرچمخفی است که از آن در روند رمزگذاری استفاده می
های مهم و حساس  وجوی فراگیر در اصل یک روش آزمون و خطا برای رمزگشایی داده)حمله جست  force-bruteبرابر حمالتی نظیر 

 اند. یر رمزهای پسوورد است( بیشتر مقاومنظ

کنند  البته کارشناسان حوزه کریپتوگرافی بر این نظرند که طول کلید همیشه ضامن امنیت باالتر ما نخواهد بود؛ از این رو توصیه می
لگوریتم سایفر قوی به نوعی  بیتی یا بیشتر استفاده کنند. در واقع ا 128ها، وابسته به الگوریتم از کلیدهای حداقل  که در رمزنگاری

تواند طراحی شده است که حتی اگر کسی الگوریتم بشناسد و آن را برنامه نویسی کند هم بدون دانستن کلید مناسب درگاه، نمی
فر  داده را رمزگشایی کرده و به آن دسترسی پیدا کند و این نقطه قوت این الگوریتم است. به همین ترتیب، برای اینکه الگوریتم سای

 بتواند درست کار کند، فرستند و گیرنده هر دو باید یک مجموعه از کلیدها را داشته باشند.

. الگوریتم سایفر  الگوریتم سایفر نامتقارنو  الگوریتم سایفر متقارنتواند به دو صورت کار کند؛ الگوریتم سایفر همچنین می
رای دو منظور رمزگذاری و رمزگشایی طراحی شده است؛ در حالیکه  کند که بمتفارن همانطور که گفته شد از کلیدی استفاده می

 برد.بهره می کلیدهای خصوصیو  کلیدهای عمومیالگوریتم سایفر نامتقارن از 
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 یجیتالآموزش پیدا کردن کلید خصوصی ولت ارز دمطلب پیشنهادی : 

شوند و در این الگوریتم، در واقع کلیدها اعداد بسیار بزرگی هستند که  رمزنگاری نامتقارن به رمزنگاری کلید عمومی هم شناخته می
توان با هرکسی به اشتراک گذاشت؛ اما کلید  اند اما با هم تفاوت دارند. در این الگوریتم کلید عمومی را میبا هم جفت شده

 است که باید توسط خود فرد به صورت پنهانی نگهداری شود.خصوصی اطالعاتی 

توانید آن را  کند که اگر شما با کلید عمومی رمزگذاری را انجام دهید با کلید خصوصی میدر واقع الگوریتم سایفر اینگونه عمل می
خواهد  هرکسی است که میرمزگشایی کنید؛ به همین ترتیب کلید خصوصی فقط در دست گیرنده پیام و کلید عمومی در دست 

 پیام رمزنگاری شده را به مقصدی بفرستد. 

 الگوریتم سایفر در کجا کاربرد دارد؟ 

 

ت ما در بسیاری از  الگوریتم سایفر با توجه به ماهیت خود بیشتر در ارتباطات آنالین کاربرد دارد و به منظور ایمن سازی اطالعا
ترین کند تبادل دیتا به صورت ایمن انجام شود. یکی از اصلیکمک می  های متفاوت گنجانده شده است. این الگوریتمپروتکل 

ها و  ( برنامهTLSکاربردهای الگوریتم سایفر رمزنگاری ارتباطات خصوصی است؛ برای مثال این الگوریتم در پروتکل الیه حمل )
های دریافتی در سمت  های ارسالی از سمت فرستنده و رمزگشایی دادهبرای رمزنگاری داده Secure Sockets Layerهمچنین 

 شوند. گیرنده استفاده می

ها  های خودپرداز نیز کاربرد دارد و همه اینهای دیجیتال و دستگاهجمله تلفن، تلویزیونهای ارتباطی از همچنین سایفر در فناوری
ها نیز امروزه به طریقی به اینترنت متکی هستند، پس نیاز دارند توسط الگوریتمی رمزنگاری  به این دلیل است که این دستگاه 

 شوند.
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ای دیجیتال نیز شود؛ چرا که دیتای این بازار نیز دارای حساسیت باالیی در تواند شامل دنیای ارزه همچنین می کاربرد الگوریتم سایفر
تواند با رمزگذاری و رمزگشایی به واسطه کلیدهای متفاوت هکران را از دسترسی به اطالعات  نگهداری است و این الگوریتم می

 های مشتریان ناکام بگذارد.حساب

 شود!زشمند شما به خوبی حفظ میبا الگوریتم سایفر در کریپتوگرافی دیتای ار

آید. با توجه های مهم در بستر اینترنت به حساب میالگوریتم سایفر در کریپتوگرافی به عنوان یک الگوریتم قوی در رمزنگاری داده
و خراب شدن  به خطراتی که ممکن است امروزه همه ما را به عنوان یک کاربر در اینترنت مورد هدف قرار دهد، دزدیده شدن اطالعات  

توانند نقش بسیار مهمی در های مانند الگوریتم سایفر در کریپتوگرافی میهای اطالعاتی شخصی ماست؛ از این رو الگوریتمبانک 
 این مسئله داشته باشند. 

و نامتقارن کار   تواند داده ما را رمزنگاری کند. الگوریتم سایفر به دو روش متقارناین الگوریتم به واسطه استفاده از یک کلید می
کند و با استفاده از آن هم داده خوانا و ساده ما را به  کند. در الگوریتم سایفر متقارن، سایفر از یک کلید برای دو منظور استفاده می

 .گرداند )رمزگشایی(تبدیل کرده )رمزگذاری( و هم سایفرتکست را دوباره به حالت داده خوانا و قابل استفاده برمی سایفر تکست

 کریپتوجکینگ چیست؟مطلب پیشنهادی : 

تواند در کنیم که کلید عمومی میاستفاده میاما در الگوریتم نامتقارن ما از دو کلید تحت عنوان کلید عمومی و کلید خصوصی 
های رمزنگاری شده بفرستند؛ اما کلید خصوصی تنها در اختیار گیرنده است و  اختیار همه باشد تا بقیه بتوانند به یک گیرنده پیام

 تواند از آن برای رمزگشایی استفاده نماید.می

( و TLSشوند؛ برای مثال پروتکل الیه حمل )های مربوط به ارتباطات خصوصی استفاده میسایفر امروزه در انواع پروتکل الگوریتم 
Secure Sockets Layerهای خودپرداز و به صورت کلی، هر  های ارتباطی نظیر تلفن، تلویزیون هوشمند و دستگاه. فناوری

 تواند از الگوریتم سایفر استفاده کند. و نیاز به گردش اطالعات امن دارد، میسیستمی که به نوعی به اینترنت پایبند است 
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