
 

 یایند رد یراگنزمر متيروگلا یسررب

 وتپيرک
•  

 هک نيا یارب .دنوشیم بوسحم زورما یایند زا یمهم وزج لاتیجید یاهزرا

 هب مه رانک رد گرزب و مهم لصا دنچ ،دننک راک و هدمآ دوجو هب لاتیجید یاهزرا

 زا یکی رضاح لاح رد لاتیجید یاهزرا رطاخ نيمه هب .دننکیم کمک فده نيا

 .دناهداد صاصتخا دوخ هب ار یلام یاهرازاب نيرتمهم

 تینما ،دناهدش دنم هقالع اهزرا زا عون نيا هب دارفا هک یلیالد نيرتمهم زا یکی

 دارفا یاهیياراد رد دناوتیمن یدرف چيه هک تروص نيا هب .تسا اهنآ یالاب

 یلصا لوصا زا یکی یراگنزمر .دیامن هدهاشم ار اهنآ ای هدرک داجیا یريیغت

 لاتیجید یاهزرا بیترت نيا هب .تسا لاتیجید یاهزرا رد هدش هدافتسا

 هتفرگ نآ زا زين اهزرازمر مان هک یراگنزمر .دنشاب هتشاد یدايز تینما دناهتسناوت



 زا بلطم نيا رد هک تسا نيچ کالب یایند رد مهم میهافم زا یکی ،هدش

 .تخادرپ میهاوخ نآ یسررب هب نم لوپ فیک هعومجم

 ؟تسیچ یراگنزمر 

 اب تینما شیازفا یارب ار هداد ای مايپ کی هک دوشیم هتفگ یدنیارف هب یراگنزمر

 یراگنزمر مايپ ات میهدیم رارق ريیغت دروم فلتخم یاهمتيروگلا زا هدافتسا

 امش دوخ ار راک نيا دیاش .ددرگ زاب دوخ یلصا تلاح هب دصقم رد رگید راب هدش

 .دیشاب هداد ماجنا هداس رایسب و یاهفرحريغ تروص هب یکدوک رد زين

 نارازه هک ارچ .دوشیمن دودحم رضاح رصع و نيچ کالب هرود هب اهنت یراگنزمر

 .دندرکیم هدافتسا مايپ تفايرد و لاسرا یارب یراگنزمر زا مدرم زين شيپ لاس

 لباقريغ هک دننکیم لیدبت یفلتخم لاکشا هب ار اهمايپ ،یراگنزمر دنیارف رد

 هدش لاسرا یاهمايپ زا دناوتیمن یدرف چيه تروص نيا هب .دنشاب مهف

 .دنشاب هتشاد رایتخا رد ار نآ یياشگزمر دیلک هک نيا رگم ،دنک هدافتسا

 بوسحم لاتیجید یاهزرا یلصا لوصا زا یکی ناونع هب یفارگوتپيرک ای یراگنزمر

 .دوشیم

 تاعالطا و دنشاب هتشاد ینادنچ تینما دنناوتیمن اهزرازمر یراگنزمر نودب

 رد دارفا یاهیياراد زا یدزد یراگنزمر نودب .دش دهاوخ اشفا همه یارب ناربراک

 هب نيچ کالب رد اههداد همه هک ارچ .دش دهاوخ هداس رایسب نيچ کالب یایند

 تظفاحم ناربراک تاعالطا زا هک تسا یراگنزمر اهنت و دنتسه فافش تروص

 .دنکیم

 یارب فلتخم یاهمتيروگلا و لکتورپ زا نآ رد هک تسا یدنیارف یراگنزمر

 یاهلحرم نيلوا Encryption ای یراذگزمر .دوشیم هدافتسا اههداد یراذگزمر

 لکش هب هداس یاههداد هلحرم نيا رد .دوشیم ماجنا یراگنزمر رد هک تسا

 سکع دنیارف Decryption ای یياشگزمر .دنوشیم لیدبت یمهف لباقريغ

 زا هدافتسا اب هدش تفايرد یزمر یاههداد دنیارف نيا رد .تسا یراذگزمر

 .دنوشیم لیدبت هیلوا هداس یاههداد هب تسد رد متيروگلا



 روط هب .تسا هدش هدافتسا یفلتخم یاهراک یارب یراذگزمر زا خيرات لوط رد

 تفايرد و لاسرا یارب یراگنزمر یاهمتيروگلا عاونا زا یناهج یاهگنج رد لاثم

 یایند زا یگرزب شخب یراگنزمر زين رضاح لاح رد .دشیم هدافتسا مهم تاعالطا

 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار لاتیجید یاهزرا

 ماگنه رد هک تسا یمتيروگلا نامه و هدوب یراگنزمر مهم شخب رگید رفیاس

 دوجو اههداد یراذگزمر یارب هار کی زا شیب هک ارچ .دوشیم هدافتسا یراگنزمر

 یارب یفلتخم یاهشور زا دنناوتیم فلتخم یاهمیت و اهتکرش ،دارفا .دراد

 هداس هداد دنیارف نيا رد هک یمتيروگلا .دننک هدافتسا دوخ تاعالطا یراذگزمر

 .دوب دهاوخ یراگنزمر رفیاس نامه دنکیم لیدبت مهف لباقريغ هداد کی هب ار

 لاتیجید زرا یایند رد یراگنزمر

 

 .تسین یراگنزمر رگید عاونا هب تهابش یب لاتیجید یاهزرا یایند رد یراگنزمر

 یياشگزمر و یراگنزمر یارب فلتخم دیلک ود زا لومعم روط هب گرزب یایند نيا رد

 یایند رد تیلاعف یارب زاین دروم تازيهجت نيرتیلصا زا یکی .دوشیم هدافتسا

 ود درف ره یارب لاتیجید لوپ فیک .تسا یلاتیجید لوپ فیک ،لاتیجید یاهزرا



 یصوصخ دیلک ،لاتیجید زرا لوپ فیک کی رد مان تبث اب امش .دنکیم دیلوت دیلک

 کالب تینما ظفح هفیظو دیلک ود نيا .درک دیهاوخ تفايرد یمومع دیلک و

  .دنراد هدهع رب ار لوپ تفايرد ای لاسرا و امش تاعالطا نيچ

 یاهزرا دروم رد و نيچ کالب یایند رد اههداد تفايرد و لاسرا دنیارف رد

 یمومع سردآ ناونع هب یمومع دیلک .دوشیمن ماجنا یاهدیچيپ دنیارف لاتیجید

 دوخ هناخ سردآ ناونع هب یمومع دیلک نيا هب دیناوتیم .دوشیم هتخانش امش

 .داد رارق همه رایتخا رد ناوتیم ار دیلک نيا .دینک هاگن

 رد اما .دنشاب هتشاد یسرتسد امش تاعالطا هب دنناوتیمن دیلک نيا اب اهنآ

 دیلک نيا دیاب ،دنهد لاقتنا لوپ امش باسح هب رگید دارفا دیهاوخب هک یتروص

 یانعم هب هک ميراد ار یصوصخ دیلک لباقم فرط رد .دیهد رارق اهنآ رایتخا رد ار

 ارچ .دیهدب یرگید دارفا هب دیابن ار دیلک نيا .دوشیم بوسحم امش هناخ دیلک

 امش لاتیجید یاهیياراد هب دنناوتیم دارفا یصوصخ دیلک نتشاد اب هک

  .دنشاب هتشاد یسرتسد

 مگ زا سپ لاتیجید تلو هب یسرتسد هوحن : یداهنشيپ بلطم

 یصوصخ دیلک ندش
 یط ريز لکش هب یدنیارف لاتیجید زرا یایند رد هداد تفايرد و لاسرا ماگنه رد

 تسود .دیهدیم رارق ناتتسود رایتخا رد ار دوخ یمومع دیلک امش .دوشیم

 نيا سپس .دنکیم یراذگزمر ار لاسرا تاعالطا ،یمومع دیلک زا هدافتسا اب امش

 .دوشیم لاسرا امش هب لاتیجید زرا یایند رد هدش یراگنزمر یاههداد

 هجوتم نآ زا یزيچ اما .دننک هدهاشم ار هداد نيا دنناوتیم زين رگید دارفا

 سپ امش .دوشیم هداد ناشن یفداصت فورح و ماقرا اهنت هک ارچ .دش دنهاوخن

 یياشگزمر ناتیصوصخ دیلک زا هدافتسا اب ار مايپ دیناوتیم مايپ تفايرد زا

 تسد رد نودب و دوشیم طوبرم یصوصخ دیلک کی هب یمومع دیلک ره .دینک

 ار یمومع دیلک طسوت هدش یراذگزمر تاعالطا ناوتیمن یصوصخ دیلک نتشاد

  .درک یياشگزمر



 لاتیجید یاهزرا یراگنزمر متيروگلا
 نيچ کالب و لاتیجید زرا ره یارب یاههفلوم نيرتمهم زا یکی یراگنزمر متيروگلا

 .دنوشیم یراذگزمر لاتیجید یاهزرا ،فلتخم یاهمتيروگلا زا هدافتسا اب .تسا

 و هدوب توافتم رگید یاهمتيروگلا اب متيروگلا ره یراذگزمر و تیلاعف هوحن

 .دوش یط دنیارف نيا رد یفلتخم لحارم تسا نکمم

 دناوتیم زين لاتیجید زرا ره .دراد دوجو فلتخم لاتیجید زرا نارازه رضاح لاح رد

 رد دنچ ره .دنک هدافتسا صاخ متيروگلا کی زا شاهدنزاس هقیلس هب هتسب

 رارق هدافتسا دروم هیقب زا رتشیب اهمتيروگلا یخرب لاتیجید یاهزرا یایند

 ريثات دناوتیم لاتیجید زرا کی دروم رد هدافتسا دروم متيروگلا .دنريگیم

 .دشاب هتشاد نآ نيچ کالب هکبش یتخس و تینما رب یمیقتسم

 .دنوشیم دیلوت فلتخم یاهمجح اب اهشه ،اهمتيروگلا زا هدافتسا اب

 نيا یياشگزمر زين لاتیجید زرا ناگدننک جارختسا ای لاتیجید زرا یاهرنیام هفیظو

 روط هب .دنروآ دوجو هب نيچ کالب رد یدیدج کولب دنناوتب ات تسا اهشه

 هداعلا قوف تینما هک ایند نيچ کالب نيلوا ناونع هب نيوک تیب نيچ کالب لاثم

 متيروگلا نيا .دنکیم هدافتسا SHA-256 گنیشه متيروگلا زا ،دراد یيالاب

 یاهزرا هدافتسا رطاخ هب .دیامن دیلوت ار یتیب 256 ای یتیاب 32 شه کی دناوتیم

 متيروگلا نيا زا رابجا هب زين اهنآ نيوک تیب یلصا دک زا فلتخم لاتیجید

 دناوتیم فلتخم لاتیجید یاهزرا یارب دروم نيا .دننکیم هدافتسا یراگنزمر

 یراگنزمر متيروگلا زا  نيوک جود لاتیجید زرا لاثم روط هب .دشاب توافتم

 .دیامنیم هدافتسا Scrypt ای تپيرکسا

 تسا Cryptonight ای تیانوتپيرک لاتیجید زرا یایند رد رگید بوبحم متيروگلا

 رضاح لاح رد .دوشیم هدافتس نيوک شد و دننام یلاتیجید یاهزرا رد هک

 ،SHA-256 لاتیجید زرا یایند رد هدش هدافتسا یاهمتيروگلا نيرتفورعم

Skein-SHA2، Scrypt، X11، SHA-256d و NeoScrypt نيا زا مادک ره .دنتسه 

 هدش یراگنزمر هداد کی هب هداس هداد لیدبت یارب ار یصاخ دنیارف اهمتيروگلا

  .دننکیم یط
 


