
 

 

 

 

 

 

 تعالیبسمه

 

 

 

 

 عنوان مستند:

 #Cنویسی امن برنامه
 

 

 

 

 

 

 

 مرکز ماهر

 1396تابستان 



 

 

 

 أ

 

 

 فهرست مطالب

 1............................................................................................................... مقدمه اول فصل

 NET ............................................................................................. 2. بر یامقدمه 

 C# ................................................................................................ 6 بر یامقدمه 

 7........................................................................................... تیامن نیادیبن میمفاه دوم فصل

 8 ................................................................................................. افزارنرم تیامن 

 9 ..................................................................................................... تیامن به ازین 

 10 .......................................................................................... افزارنرم تیامن درک                   

 13 ............................................................................................................. رمزها                   

 14 .................................................................................................. یتیامن نقوش 

 14 .................................................................................................... یتجار یحام                   

 15 ............................................................................................................. معمار                   

 15 ..................................................................................................... سینوبرنامه                   

 16 ........................................................................................... تیامن یکنندهتست                   

 16 .................................................................................................... ستمیس ریمد                   

 16 ............................................................................................................. کاربر                   

 17 ............................................................................................................... هکر                   

 17 ................................................................................................. حمله یآناتوم 

 22 .......................................................... شدهارائه یهایریپذبیآس و داتیتهد ستیل                   

 OWASP ...................................................................................... 22 یتیامن اتخطر                   

                   CAS .............................................................................................................. 25 

 C# ........................................................... 37 در یتیامن یهایریپذبیآس و داتیتهد سوم فصل

 37 ...................................................................................................... هایاسمبل 

 38 ..................................................................................شدهداده حیتوض یهایاسمبل                   



 

 

 

 ب

 

 

 42 .................................................................................................... یاسمبل جادیا                   

 45 ......................................................................... شدهگذاشته اشتراک به یهایاسمبل                   

 48 ..................................................................................................... یقو یهانام                   

 54 ............................................................................................ ناشر یهانامهیگواه                   

 59 .................................................................................................. مجدد لیکامپا                   

 64 ............................................................................ یکاربرد یهابرنامه یهادامنه                   

 65 ............................................................................... یکاربرد یهادامنه حاتیتوض                   

 71 .............................................................................. اجرازمان تیامن بر یامقدمه                   

 71 ................................................................................... اجرازمان یتیامن حاتیتوض                   

 73 ................................................................................. نقش بر یمبتن تیامن یمعرف                   

 74 ............................................................................... کد به یدسترس تیامن یمعرف                   

 78 .................................................................................... کد تیهو و مدارک 

 79 ............................................................................................................... سند                   

 83 .............................................................................................. سند یسینوبرنامه                   

 NET. .................................................................................... 103 چارچوب گسترش                   

 110 ...................................................................................................... مجوزها                   

 110 .................................................................................. شدهداده حیتوض یمجوزها                   

 121 ...................................................................... کد به یدسترس تیامن یسینوبرنامه                   

 NET. .................................................................................... 143 چارچوب گسترش                   

 160 ............................................................................................. یتیامن استیس 

 160 ........................................................................... شدهداده حیتوض یتیامن استیس                   

 171 ................................................................................یتیامن استیس یسیبرنامهنو                   

 NET. .................................................................................... 184 چارچوب گسترش                   

 197 ......................................................................... کد به یدسترس تیامن تیریمد                   

 197 .................................................................................. فرضشیپ یتیامن استیس                   

 202 .............................................................................. یاعالن تیامن عبارات یبازرس                   

 NET. ............................................................... 205 چارچوب یکربندیپ ابزار از استفاده                   



 

 

 

 ج

 

 

 222 ......................................................... کد به یدسترس یتیامن استیس ابزار از استفاده                   

 234 ...................................................................................... نقش بر یمبتن تیامن                   

 234 ........................................................................................ نقش بر یمبتن تیامن                   

 237 ........................................................................ نقش بر یمبتن تیامن یسینوبرنامه                   

 248 ..................................................................... یورود یداده و کاربر یاعتبارسنج                   

 248 ................................................................................ کاربر اطالعات یاعتبارسنج                   

 254 ............................................................................................. داده یاعتبارسنج                   

 NET ........................................................................................ 259. یرمزنگار چهارم فصل

 260 .................................................................................... یرمزنگار بر یامقدمه                   

 260 ............................................................................................. هاداده یرمزنگار                   

 266 ...................................................................................... امضا کی دییتأ و جادیا                   

 269 ............................................................................ امن اطالعات تبادل یسازادهیپ                   

 RSA ............................................................................. 274 از استفاده با هش و امضا                   

 279 ............................................................................... هاداده از حفاظت یسازادهیپ                   

 283 ............................................................................................ یرمزنگار فیتعر                   

 290 ...................................................................... دیکل تیریمد از یمفهوم ،یرمزنگار                   

 290 ......................................................................................... یرمزنگار یهاحمله                   

 293 ......................................................................................... هاداده کردن هَش                   

 295 ................................................................... هش یهاتمیالگور مختلف یهاخانواده                   

 298 ................................................................... کاربر خود تمیالگور یاجرا کار، نیبهتر                   

 300 ............................................................................................ هش یهاتمیالگور                   

 307 ............................................................................ هش یهاتمیالگور یسینوبرنامه                   

 317 ......................................................... (محرمانه)  شدهدیکل هش یهاتمیالگور حیتوض                   

 320 .......................................................... یزیربرنامهقابل یمحرمانه هش یهاتمیالگور                   

 323 .................................................................. مناسب یرمزنگار تمیالگور کی انتخاب                   

 324 ......................................................................................... متقارن یرمزگذار                   



 

 

 

 د

 

 

 324 ............................................................................................. مجدد یرمزگذار                   

 325 ................................................................................... متقارن یرمزنگار فیتعر                   

 339 ........................................................................ شدهیزیربرنامه متقارن یرمزنگار                   

 NET. .................................................................................... 350 چارچوب گسترش                   

 362 ....................................................................................... نامتقارن یرمزگذار                   

 362 ................................................................................. نامتقارن یرمزنگار فیتعر                   

 372 .......................................................................... نامتقارن یرمزنگار یسینوبرنامه                   

 NET. .................................................................................... 382 چارچوب گسترش                   

 ElGamal ................................................................................. 382 تمیالگور فیتعر                   

 402 ........................................................................................... یتالیجید یامضا                   

 403 .................................................................................. یتالیجید یامضاها فیتعر                   

 411 .............................................................................. یتالیجید یامضا یسینوبرنامه                   

 XML ............................................................................... 418 یامضاها یسینوبرنامه                   

 NET. .................................................................................... 424 چارچوب گسترش                   

 436 ..................................................................................... نام یفضا یهاچالش پنجم فصل

 437 ............................................. آن یپارامترها و شدهفیتعر شیپ از یها مجوز ستیل                   

 437 .......................................................... کنسول یکربندیپ قیطر از شدهارائه یمجوزها                  

 454 ....................................................................کنسول یکربندیپ در موجود یمجوزها                  

 462 ...................................................................................................................... مراجع

 

 

 

 

 



 

 

 

 ه

 

 

 فهرست جداول

 81 .............................................................................................................. استاندارد  NET. سند انواع: 1-3 جدول

 86 ............................................................................................................................. سند کالس یاعضا: 2-3 جدول

 SecurityZone ........................................................................................................ 97یشمارش یاعضا: 3-3 جدول

 Assembly ....................................................................... 100 و AppDomain یهاکالس یهاروش: 4-3 جدول

 SecurityElement .................................................................................................. 108 کالس یاعضا: 5-3 جدول

 116 ................................. .کنندیم یسازادهیپ را تیموجود مجوز یکارخانه که شواهد، یهاکالس: 7-3 جدول

 198 ....................................................................................................... .یتیامن استیس یهالیفا مکان: 8-3 جدول

 199 .......................................................................... .فرضشیپ یشدهیگذارنام مجوز یهامجموعه: 9-3 جدول

 TestGroup. ............................................................................. 219 کد گروه یبرا پارامترها ریمقاد: 10-3 جدول

 IPrincipal ................................................................................... 238 و IIdentity یهارابط یاعضا: 11-3 جدول

 PrincipalPolicy ................................................................................................. 240 ریمقاد یاعضا: 12-3 جدول

 Net .................................................................................................. 295. در هش یهاتمیالگور یاجرا: 1-4 جدول

 System.Security.Cryptography.HashAlgorithm ............................ 295 نام یفضا یهایژگیو: 2-4 جدول

 System.Security.Cryptography.HashAlgorithm ................................. 297 نام یفضا یمتدها: 3-4 جدول

 System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm.................................. 298 یهایژگیو: 4-4 جدول

 306 .....................................................................................................موجود هش یهاتمیالگور ستیل: 5-4 جدول

 HashAlgorithm .................................................................................................... 309 کالس یاعضا: 6-4 جدول

 310 ................................................................ یسازادهیپ یهاکالس و یارشته ریمقاد انیم یرابطه: 7-4 جدول

 321 ........................................................................ دیکل یهاتمیالگور کالس به رشته ریمقاد نگاشت :8-4 جدول

 Net....................................................................... 338. در متقارن یرمزنگار یهاتمیالگور یخالصه: 9-4 جدول

 SymmetricAlgorithm ...................................................................................... 340 کالس یاعضا: 10-4 جدول

 342 ..................................................................................... تمیالگور کالس به رشته ریمقاد نگاشت: 11-4 جدول



 

 

 

 و

 

 

 KeySizes ......................................................................................................................... 343 ساختار: 12-4 جدول

 PaddingMode ..................................................................................................... 345 یاعضا جدول: 13-4 جدول

 CipherMode ................................................................................................................... 345 یاعضا: 14-4 جدول

 ICryptoTransform ............................................................................................... 347 رابط یاعضا: 15-4 جدول

 SymmetricAlgorithm .................................................................................... 352 کالس یلدهایف: 16-4 جدول

 brute force ........... 368 حمالت برابر در یکسانی مقاومت که متقارن و نامتقارن یدهایکل طول: 17-4 جدول

 AsymmetricAlgorithm .................................................................................... 373 کالس یاعضا: 18-4 جدول

 RSA ...................................................................................................................... 374 کالس یاعضا: 19-4 جدول

 RSAParameters ............................................................................................... 374 ساختار یاعضا: 20-4 جدول

 RSACryptoServiceProvider .......................................................................... 375 کالس یاعضا: 21-4 جدول

 BigInteger ............................................................................................. 385 کالس یانتخاب یاعضا: 22-4 جدول

 410 ....................................................................... هش یهاتمیالگور یبرا مالیهگزادس یهاشناسه: 23-4 جدول

 414 ............................................................................................... امضا یسازادهیپ تمیالگور یمتدها: 24-4 جدول

 AsymmetricSignatureFormatter .................................................................. 417 کالس یاعضا: 25-4 جدول

 AsymmetricSignatureDeformatter .......................................................................... 418 یاعضا: 26-4 جدول

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ز

 

 

 فهرست اشکال

 13 ....................................................................................................... محدود منابع به یدسترس ندیفرا: 1-2 شکل

 17 .............................................................................................................. تیساوب کی یشبکه نمونه: 2-2 شکل

 20 ............................................................................................. تیساوب در ستمیس به ورود یصفحه: 3-2 شکل

 28 ................................................................................................................ یتیامن یپشته یوجوجست: 4-2 شکل

 40 .............. است واحد سکید لیفا کی در یاسمبل اتیمحتو یتمام یحاو لیفا تک یاسمبل کی: 1-3 شکل

 41 ........................ .کندیم رهیذخ لیفا کی از شیب در را یاسمبل اتیمحتو ،یلیچندفا یاسمبل کی: 2-3 شکل

 46 .............................................................................. یخصوص و شدهگذاشته اشتراک به یهایاسمبل: 3-3 شکل

 46 .......................................................... کسانی یخصوص یهایاسمبل بر یمبتن یهابرنامه از یگروه: 4-3 شکل

 47 ................................................................................. شدهگذاشته اشتراک به یاسمبل زبانیم GAC: 5-3 شکل

 56 ....................................... عبور رمز توسط X509 ینامهیگواه یخصوص دیکل یمؤلفه از حفاظت: 6-3 شکل

 57 ...................... استشده امضا ناشر ینامهیگواه توسط که یاسمبل کی یتالیجید یامضا یبرگه: 7-3 شکل

 66 ............................................................ هایاسمبل و یکاربرد یهادامنه ،CLR ند،یفرا نیب یرابطه: 8-3 شکل

 74 ........................................................................................................................... نقش بر یمبتن تیامن: 9-3 شکل

 77 ....................................................................................................... مجوزها و ،یتیامن استیس سند،: 10-3 شکل

 OS .............................................................................................................. 77 تیامن و CAS یرابطه: 11-3 شکل

 80 ......................................................................................................................... سند مقاصد و یمباد: 12-3 شکل

 85 ............................................................................................................................ سند کالس ساختار: 13-3 شکل

 112 ................................................................................................................................. تیامن یتقاضا: 14-3 شکل

 112 ................................................................................................................................... مجوزها منابع: 15-3 شکل

 117 ...................................................................................................................... تیامن یتقاضا ندیفرا: 16-3 شکل

 119 .................................................................................................................... پشته یفراخوان ساختار: 17-3 شکل

 120 .................................................................................................................................... پشته حرکت: 18-3 شکل

file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450987
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450988
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450989
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450990
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450991
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450992
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450994
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450993
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450995
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450996
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450997
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450998
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488450999
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451000
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451001
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451002
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451004
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451009
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451010
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451012
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451013
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451014


 

 

 

 ح

 

 

 139 ............................................................................................................ پشته حرکت بر Assert اثر: 19-3 شکل

 141 ...................................................................................................... پشته حرکت یرو Deny ریتأث: 20-3 شکل

 161 .....................................................................................................................یتیامن استیس سطوح: 21-3 شکل

 163 .................................................................................................................... کد گروه مراتبسلسله: 22-3 شکل

 164 ............................................................................................................................... تیعضو طیشرا: 23-3 شکل

 167 ................................................................................................................................. استیس لیتحل: 24-3 شکل

 169 ............................................................................................... استیس سطح یمجوزها یمحاسبه: 26-3 شکل

 169 ................................................................................................................................. استیس لیتحل: 25-3 شکل

 170 ................................................................................ استیس سطح ییاعطا یهامجموعه اشتراک: 27-3 شکل

 172 ..................................................................................................... کد گروه نیادیبن یهارکالسیز: 28-3 شکل

 173 .................................................................................................................. کد گروه کالس ساختار: 29-3 شکل

 183 .................................................................................... یکاربرد یبرنامه یدامنه استیس نمونه: 30-3 شکل

 201 ..............................................................دستگاه استیس کد یهاگروه فرضشیپ مراتبسلسله: 31-3 شکل

 Mscorcfg.msc ...................................................................................................... 206 یاصل یپنجره: 32-3 شکل

 207 ............................................................................................. اعتماد مورد کامالً گروه کی افزودن: 33-3 شکل

 208 ............................................................ یعموم یهاگروه یحافظه در موجود یهاگروه فهرست: 34-3 شکل

 209 ................................................................................. شدهیگذارنام مجوز یهامجموعه تیریمد: 35-3 شکل

 211 .................................................................................................... دیجد مجوز مجموعه کی جادیا: 36-3 شکل

 213 ............................................................................................................................. مجوزها صیتخص: 37-3 شکل

 214 ........................................................................................................................... مجوزها یکربندیپ: 38-3 شکل

 215 ..................................................................................................................... کد یهاگروه تیریمد: 39-3 شکل

 218 ................................................................................................................. دیجد کد گروه ییشناسا: 40-3 شکل

 220 ............................................................................................................... تیعضو شرط کی نییتع: 41-3 شکل

file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451015
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451016
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451017
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451018
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451019
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451020
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451021
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451022
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451023
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451024
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451025
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451026
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451029
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451030
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451031
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451032
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451033
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451034
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451035
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451036
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451037
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451038
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451040


 

 

 

 ط

 

 

 221 .............................................................................................. دلخواه تیعضو شرط کی یفراخوان: 42-3 شکل

 221 .................................................................................................... کد گروه مجوز مجموعه انتخاب: 43-3 شکل

 Mscorcfg.msc ..................................................................................... 222 در موجود برانیم یمنو: 44-3 شکل

 236 .............................................................................. هانقش و ها،تیهو ها،صیتخص انیم یرابطه: 45-3 شکل

 261 .................................................................................................. باب به سیآل از امیپ ارسال ندیفرا: 1-4 شکل

 283 .................................... .شودیم استفاده اوا و باب س،یآل از یرمزنگار دادن نشان یبرا معموال: 2-4 شکل

 284 ............ محرمانه باب، به یو یهاامیپ که ابدی نانیاطم تا کندیم استفاده یرمزگذار از سیآل: 3-4 شکل

 285 ................ .کندیم استفاده شده رمز یهاداده جادیا یبرا یمخف دیکل و محرمانه امیپ از سیآل: 4-4 شکل

 287 ............... .کنندیم استفاده خود یهاامیپ یکپارچگی یبررس یبرا هش یکدها از باب و سیآل :5-4 شکل

 288 ............... .شوندیم جادیا یمخف دیکل کی و امیپ اتیمحتو از استفاده با شده،قفل هش یکدها :6-4 شکل

 289 .............................. .کندیم استفاده یعموم دیکل یرمزنگار از یتالیجید یرمزنگار یبرا سیآل: 7-4 شکل

 289 ........................................ .کندیم استفاده یتالیجید یامضا از امیپ کی اعتبار دییتأ یبرا سیآل: 8-4 شکل

 301 ...................................................... .کندیم عمل ثابت یاندازه با داده یهابلوک یرو هش تابع: 9-4 شکل

 301 .................................................................... .هش تابع "کردن ریزنج" توسط Hash هش جادیا: 10-4 شکل

 308 ....................................................... .هش یهاتمیالگور یبرا Net. کالس کالس مراتب سلسله :11-4 شکل

 317 ......................................................................... .هش کد کی جادیا یبرا یمخف دیکل از استفاده :12-4 شکل

 318 .................................. یداده بلوک نیاول ،یمخف دیکل که کندیم مشخص HMAC استاندارد :13-4 شکل

 319 ................. .تیبا چند جزبه امیپ یهاتیبا تمام حذف و امیپ یرمزگذار یلهیوسبه هاMAC :14-4 شکل

 320 ..................................................... .یمخف هش یهاتمیالگور یبرا NET. کالس مراتب سلسله :15-4 شکل

 325 ............................... .کندیم استفاده امیپ بودن محرمانه از نانیاطم یبرا یرمزگذار از سیآل :16-4 شکل

 326 ...... .کنندیم استفاده امیپ بودن محرمانه از نانیاطم یبرا متقارن یرمزنگار از باب و سیآل :17-4 شکل

 327 .................. .کی جادیا یبرا ثابت، طول با امیپ بلوک کی و یمخف دیکل کی از رمز تابع کی :18-4 شکل

 327 .................... آن به که گرداندیبازم ساده متن به را شدهیرمزنگار متن ،(Cipher)رمز توابع :19-4 شکل

file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451042
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451041
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451043
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451044
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451047
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451048
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451049
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451050
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451051
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451052
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451053
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451054
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451059
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451060
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451062
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451065
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451066
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451067
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451068
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451070
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451071
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451072
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451073


 

 

 

 ی

 

 

 329 ................................. کی از استفاده با داده یرمزگذار یهاراه نیترساده از یکی ECB حالت :20-4 شکل

 330 ............................. یرمزنگار یهابلوک از نامهکتاب کی ساخت یبرا ساده متن تکرار از اوا :21-4 شکل

 331 ..................... .کندیم استفاده ساده متن بلوک رییتغ یبرا یقبل یرمزگذار یجهینت از ،CBC :22-4 لشک

 333 ................................ کندیم استفاده کوچک یهاداده پردازش یبرا صف کی از CFB حالت :23-4 شکل

 334 ....................................................................... ماندهیباق یهاتیب پرکردن یبرا صفر از استفاده :24-4 شکل

 335 ................................................................ یاضاف یهاخانه کردن پر یبرا PKCS #7 از استفاده :25-4 شکل

 340 ............................................. متقارن یرمزنگار یهاتمیالگور یبرا NET. کالس مراتبسلسله: 26-4 شکل

 348 ................................................................ هاداده لیتبد یبرا CryptoStream کالس از استفاده: 27-4 شکل

 363 .............................. یمخف دیکل کی یرو باب و سیآل که ستین ازین نامتقارن، یرمزنگار در: 28-4 شکل

 364 ..................... .کندیم جادیا دیجد دیکل جفت کی د،یکل دیتول پروتکل کی از استفاده با باب،: 29-4 شکل

 365 ....................... یرمزنگار متن جادیا یبرا کسانی یعموم دیکل کی از قادرند یآنتون و سیآل: 30-4 شکل

 370 ......... یرشته یرمزگذار یبرا ،یتیب 24 یعموم دیکل کی و RSA یرمزگذار تابع از استفاده: 31-4شکل

 RSA .................................................................................................... 371 ییرمزگشا تابع از استفاده: 32-4 شکل

 372 ......................................... نامتقارن یرمزنگار یهاتمیالگور یبرا NET. کالس مراتب سلسله: 33-4 شکل

 404 .......................................................... امیپ اعتبار دییتأ یبرا نامتقارن یامضا تمیالگور از استفاده: 34-4شکل

 405 ...................................... یتالیجید یامضا جادیا یبرا یاهیپا عنوانبه هش کد کی از استفاده: 35-4 شکل

 405 ............................... یتالیجید یامضا کی دییتا یبرا یاهیپا عنوانبه هش کد کی از استفاده: 36-4 شکل

 412 ................................... یتالیجید یامضا یهاتمیالگور یبرا NET. کالس کالس مراتبسلسله: 37-4 شکل

 416 .............................................................. امضا یهادهندهشکل یبرا NET. کالس مراتبسلسله: 38-4 شکل

 

 

file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451074
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451075
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451076
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451077
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451078
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451079
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451081
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451088
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451090
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451091
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451092
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451094
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451095
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451096
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451102
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451103
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451104
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451106
file:///E:/Projects/APA/Reports/RefDoc/Csharp/CSharpTemplate.docx%23_Toc488451108


 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 مقدمه
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 Net. ای برمقدمه 

 چارچوب 1.0ی نسخه را درنظر گرفت. NET.2ی چارچوب باید تاریخچه .NET 1یهسته برای درک اهمیت

 .NET ، شود منتشر می ییدجد ینسخه ،باریک هر دو سال ،کنوناز آن زمان تا منتشر شد. 2002در سال

 .سازی استقابل پیاده NET 4.5.و  Visual Studio 2013 ،C#5با استفاده از  که

. استکالس  20000از  و دارای بیشبزرگ بوده  (، NET. 4.5چارچوب ) .NETچارچوب  4.5ی نسخه

 ید که براوجود دار یادیز موارد. یستآسان ن یددهندگان جدتوسعه یبرابزرگ  چارچوب ینورود به ا

محسوب مهم  یدجد یهابرنامه یبرا اما هستند از اهمیت باالسس برخوردار قدیمی یکاربرد یهابرنامه

ها و انتخاب بهترین گزینه چندان آسان فناوریگیری بین این دهندگان باتجربه، تصمیمبرای توسعه .شوندنمی

های ویندوز فرم میان، برای کاربردهای وب ASPNET. MVCو   .ASPNETفرم وب باید بین کاربرنیست. 

به  LINQو جودیت بین چارچوب مو، از مشتریهای کاربردی برای برنامهپلتفرم جهانی ویندوز یا  WPFو 

SQL میانها، و یا برای دسترسی به داده ArrayList   و List<T> کندگیری تصمیم ،هامجموعه یبرای ذخیره .

 .یستآسان ن هاآن بسیاری از یبرااما دهندگان با تجربه، انتخاب واضح است؛ از توسعه یبرخ یبرا

( Console) 3کنسولاست. کالس  (NuGet کوچک یهابسته) کوچکتر یواحدها مبتنی بر، Net.ی هسته

 یامجموعه) mscorlib از طریق Consoleکالس  ، NET.چارچوب با کنسول است. یهابرنامه موردنیاز فقط

 صراحتبه یدبا، .NETی از هستهبا استفاده . در دسترس است (استارجاع شده .NET یکه توسط هر برنامه

صورت، کالس کنسول در ینا یر. در غیداستفاده کن NuGet یدر بسته System.Console از تا یریدبگ یمتصم

 .نخواهد بوددسترس 
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. در رهایی پیدا کنید چارچوب یهاتر از قسمتدهند تا راحتیبه شما امکان م یزکوچکتر ن یهابسته

 از طریق هاکالساین  یمی،قد یهابرنامه یتر برایمیقد یمجموعه هایکالسبه  یازصورت ن

System.Collections.NonGeneric یدر بسته NuGet  یهابا استفاده از برنامه .گیرندقرار میدر دسترس 

. همچنین، یدکن یفمورد استفاده را تعر یهااز بسته یستیل یدتوانیم یدجد

 .نمودحذف  یستل ینرا از ا System.Collections.NonGenericتوانمی

است و در بسیاری از محصوالت، مشتریان به جای دریافت ش یافتهافزایتوسعه بسیار سرعت  ،امروزه

با این گام را  نیز کنند. حتی ویندوزروزرسانی میهب باریکهر دوسال های جدید، محصوالت خود را نسخه

 به سرعت پیمود.  10 ویندوز

، در حال حاضر کنند.یم یافتدر یشتریرا اما با سرعت ب یکوچکتر یهاویژگی ،یروزرسانهبا هر ب یانمشتر

ها، یراواز فن یبعض .یستن یعسر یکاف یه اندازه، ب NET.چارچوب ساله با استفاده از دو انتشار یداشتن چرخه

 NET. چارچوبتوانند مستقل از یکه م، NuGet یهابسته یقاز طر یدجد یهاویژگی یارائه با، چارچوبمانند 

 اند.منتشر شوند، مشکل را حل کرده

 ینبر چند ی، که مبتن NET.یهسته .کندمیفراهم  ی رایعترسر ینوآور امکان ،طعات کوچکترق یرسانوزرهب

، .ASPNETو  .NETی در حال حاضر، هسته .کند ییرتر تغتواند راحتیکوچک است، م NuGet یبسته

 هایسایت در ترتیب، بهار .NETASPو  .NETی هسته هایکد منبع یدتوانیهستند. شما م 4بازمنبع

http://www.github.com/dotnet  وhttp://www.github.com/aspnet بیابید. 

 6)سِرور( خدمتگزارو  5مشتری یبازار خود را رواز  یسهم بزرگ یندوزمنتشر شد، و .NETکه یهنگام

از ند اهگرفت یمها تصماست. شرکتشده یمتقس متعددیهای به قسمتجهان  ،. اکنونگذاری نمودسرمایه

                                                 

 

4 Open Source 
5 Client 

6 Server 



 

 

 

4 

 

 

NETASP. نداجرا نشد ینوکسدر ل این کدها زیرا ،کنند استفاده 7گزارخدمت-سمت یکدها برای . NET.ASP

Core 1.0 ی توسط هستهتواند یمNET. داجرا شو ینوکسدر ل. 

 ی. براکندمی یبانیو مک پشت ینوکسل یندوز،و یهایستممستقل از پلتفرم است و از س،  NET.یهسته

 .کرداستفاده  9اندرویدو  8آیفوندر  .NETاز ، Xamarin توسط توانیم ،مشتری یکاربرد یهابرنامه

نصب در  یبرا ،که در هنگام توسعهنیاز دارد  NET. 10یاجرازمان از ایبه همان نسخه، NET. چارچوب

محدود   NET.چارچوب یبرنامه توسط نسخه یهایشرفتاز پ یاریبس  مورداستفاده قرار گرفت. ،هدف یستمس

برنامه یتوسعه یمسئله نه تنها برا ین. ایرندگیمورد استفاده قرار م یمشتر یازهایبراساس ن و تنهااند شده

 .نیز وجود دارد سرور یبلکه برا مشتری،بر  یمبتن یکاربرد یها

 توسطکه ،  Active Server Pages (ASP)یشینپ یبا تکنولوژ یساخته شد، سازگار ASP.NETکه یهنگام

از ، ساخته شدسرور  یدر حال اجرا رو (VBScript) 12ویژوال بیسیک اسکریپت کد یا 11یپتاسکر جاوا

 ینبا ا  ASP.NETهای وبفرم .یستن یازنچنینی اینرد اموبه دیگر  ،. امروزهرفتشمار میبه مهم محورهای

ندارد و  HTMLو  یپتدر مورد جاوا اسکر یزیبه دانستن هر چ یازیدهنده ناند که توسعهساخته شده یدها

 یهاچارچوباز  وجود شمار متعددی یلدلدر حال حاضر، به انجام داد.سرور -سمتتوان با کد یرا م یزهمه چ

 است. یازن HTMLو  یپتدر جاوا اسکر یشتریکنترل ببه ، HTMLدر  یشرفتپنیز و  یپتجاوا اسکر

 شما فقط بر .کندمیایفا  چارچوب یدر معمار را ینقش مهم ،کارایی، ASP.NET یدجد ینسخهی ارائهبا 

باید  ،باشند 13ایستا صفحات شما فاقدوب های برنامه اگر .یدگذاریم یرتاث ،یددار یازنبه آنها که واقعا  ییکارها
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 داشت. یدآن نخواه کارایی بر یریتأث ،صورتینا یردر غ ،یداستفاده کن هاکه از آن بگیرید یمتصم صراحتبه

 یی نیاز دارید.هاویژگیتصمیم بگیرید که به چه  قادر خواهید بودشما با کنترل دقیق 

امکان نه تنها  یناساخته شود.  14کد بومی صورتبرای اصالحات کارایی بزرگتر، بهتواند می .NETی هسته

خصوص در به را، عملکرد دیتوانیکار م ینوجود دارد. با ا یزو مک ن ینوکسل یهایستمبلکه در س یندوز،در و

 .نماییداستفاده  یکمتر یو از حافظه ، بهبود بخشیدبرنامه یاندازهنگام راه

 ی کاملنسخه .یابند ییرتغ  NET.یهسته به یتوانند به آسانینم یکاربرد یهااکثر برنامه ،در حال حاضر

 یندوزو یهاکه با فرم ییهابرنامه شود و همچنان در حال تکامل است.اجرا می یندوزدر وتنها   NET. چارچوب

از  یدتوانیم ،ینهمچن .دارند نیاز کامل چارچوبهنوز به استفاده از  ،اندنوشته شده  ASP.NETهای وبفرم یا

صورت قابل حمل به ،یدجد NuGet یهااز بسته یاریبس .یداستفاده کن .NETی هسته یبرا NuGet هایبسته

 ASP.NET به تغییر یمتصم، ASP.NET MVC 5 های کاربردی وببرنامه باتوان عالوه، میبهاند. ساخته شده

MVC 6  درASP.NET Core 1.0 گرفت. ASP.NET Core 1.0 ی هستهاستفاده از  یاجازهNET. یا .NET 

در  ASP.NET MVC، برای اجرای وجودد. با اینپذیرتر انجام میساده تغییر، شرایط، . در ایندهدیمرا  4.6

اجرا روی  ،اما انتقال یابد. ASP.NET MCV یبرنامه، .NETی است برای استفاده از هستهلینوکس، نیاز 

 :شوددر ادامه مطرح می .NETی هسته یهاویژگیاز  ایخوبی قبل در دسترس نیست. خالصهلینکوس به

 باز است.نبعم  NET.یهسته •

 کنند.یتر کمک میعسر یبه نوآور NuGet ی کوچکترهابسته •

 .کندمی یبانیعامل پشتیستمس یناز چند .NETی هسته •

 .شود 15تفسیر یتواند به کد بومیم .NETی هسته •

• ASP.NET د.درگ اجرا ینوکسو ل یندوزو یتواند رویم 
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 .دنتکامل یاب یندهآ درتوانند یو مشوند یموجود اجرا م یهابرنامههنوز  •

 #C ای برمقدمه 

  #C های طراحی زبانایده بود. .NET  ی چارچوبمنتشر شد، زبانی برای توسعه 2002در سال  #Cزمانی که 

 یتوسعه یآمد و تجربه یکروسافتبه ما 16بورلندآندرس هالزبرگ از  ، جاوا و پاسکال است.++ Cاز  برگرفته

به نام ، یکروسافتماای از جاوای نسخه ، روی #Cیجادا از نیز پیش 18هجلسبرگ دست آورد.را به 17یزبان دلف

J ++  .کار کرد 

-بان برنامهز یکآغاز شد، بلکه  19گرایش یهمه منظوره یسینوزبان برنامه یکعنوان نه تنها به  #Cزبان 

از جمله  ،هاینریمجموعه )با یو ساختارها، 21هاویژگی یدادها،است که خواص، رو 20مؤلفه بر یمبتن یسینو

 .کندمی یبانی( را پشت22هافراداده

24 ی زبانوجوی یکپارچهجست ،23عمومیاتبا   #Cبا گذشت زمان،
(LINQ)یاپو یهاویژگیدا، ن، عبارات ال، 

 یسینوزبان برنامه دهد،یارائه م #C که یاریبس یهاویژگی یلدلبه تر شد.همزمان سادهغیر یسینوو برنامه

 #Cکار،  ینبا ا است.یافتهاست، تکامل  یداستفاده مف یکه برا ییهاویژگیطور مداوم با اما به یست،ن یآسان

                                                 

 

16 Borland 

17 Delphi 
18 Hejlsberg 

19 Object-Oriented (OO) 

20 Component-based 

21 Annotations 

22 Metadata 

23 Generics 
24 Language Integrated Query (LINQ) 
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 یسینوبرنامه یهایدهشامل ازبان  ینا شود. همچنین،گرا و مبتنی بر مؤلفه محسوب میشیزبان  یکاز  یشب

 است. 25کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 امنیت بنیادینمفاهیم 
 

 

                                                 

 

25 Functional 
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 افزارامنیت نرم 

 .کندمیایفا  پیشرفته یکشورها یاقتصاد و توسعهنقش مهمی در  ،افزار قابل اعتمادسازی و اجرای نرمپیاده

قرار  یررا تحت تاث هاانسان یاو حرفه یشخص یزندگ یاهجنبه تمامیو  وجود دارندجا همهها در افزارنرم

. و خطرناک هستند اندها پراکنده شدهتمامی زمینهیکسان در طور به نیز یافزارنرم یهایریپذیبآس د.ندهیم

 توان به موارد زیر اشاره نمود:های مذکور میاز جمله زمینه

 یشخص یتهو •

  یتمالک •

 کنندهاعتماد مصرف •

 و تداوم یات،خدمات کسب و کار، عمل •

 و دولت یبحران یهایرساختز •

به  ها بیش از پیشانسان .استشده ها تبدیلانسانبخشی از زندگی به افزار ، نرمدر دنیای مدرن امروز

 ،. همچنینها، و غیره وابسته هستندتاپهای هوشمند، لپکنند، از قبیل گوشیهایی که با آنها کار میسیستم

وجود ها بههایی برای حمله به آنراه ،بنابراین .شوندمتصل می یکدیگرطریقی به  بهها تعداد زیادی از این سیستم

 آید.می



 

 

 

9 

 

 

ترموستات  یکرا در  افزارباجآنها مفهوم  .اعالم شد DEFCONاز محققان در  زوج یک موضوع توسط ینا

، اعتماد هاسازمان یت، مالککاربران یاطالعات شخص برای از بین رفتن یمختلف یهاراه اثبات کردند.

افزار اصلی مقابله بر چنین تهدیداتی، بر مفهوم نرمهای راه. وجود دارد هاسرویس یکل دوام حتیکننده و مصرف

 .و کاربردهای آن تکیه دارند

 ملی یپایگاه دادههای یریپذآسیب از %64است.  نویسیبرنامه یخطاها ناشی ازها یریپذیباکثر آس

NIST26سرریز بافرمانند  یککالس یخطاها یلدلبه آنهااز  %51. استنشأت گرفته یسینواشتباهات برنامه ، از، 

 عبارتند از: مذکورهای پذیریآسیب .استبوده 28، و اسکریپت سایت متقابل27تزریق جریان

 سرریزی اعداد صحیح •

 سرریز بافر •

 رشته فرمت کنترل نشده •

 عدم تایید هویت •

 شدهمجوز نادرست یا گم •

 های غیرقابل اطمینان )ورودی آلوده(اعتبار بر روی ورودی •

 نیاز به امنیت 

ها مجبور بودند . کاربران این برنامهشوندایزوله  داشتند که تمایل افزارنرمهای کاربردی پیش، برنامهچند سال 

که توسط موانع فیزیکی برای  ،بانکی یا دفتر اداری( ییک شعبه ،عنوان مثالشده )بهدر یک مکان شناخته

حمالت علیه چنین سطح باشند. داشته، حضور شدمیهای نظارت، و نگهبانان محافظت دسترسی به قفل، دوربین

 حمالت امروزی بود.از تر بسیار پایین یهایسیستم

                                                 

 

26 Buffer overflow 

27 Injection flaw 

28 Cross-site scripting 
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اند. شده توسط امنیت فیزیکی را برطرف کردههای کاربردی شبکه، مانع ارائهافزایش اتصال و شیوع برنامه

طور بهافزاری های نرمسیستمدهند. های کاربردی شبکه خود را در معرض خطر قرار میبرنامه در واقع،

تواند برای اعتبار بانکی می افزارنرمکنند )برای مثال، دسترسی به منابع فیزیکی با ارزش را کنترل می ایفزاینده

ترین راه ی ممکن است سادهافزارنرمیک حساب کاربری استفاده شود(. فروپاشی و یا سوءاستفاده از سیستم 

 افزارنرمتر از ورود به سادهباز کردن قفل بانک ی مثال، ممکن است برای دسترسی به منابع فیزیکی باشد. برا

 بانکی و ایجاد معامالت دروغین باشد.

تواند به دیگر سرقت اطالعاتی که می سرقت دارایی و یا مختلف از قبیلبه دالیل جنایی  افزارنرمهک 

طور خالصه، جهان . بهاستیافته ( افزایشهای کارت اعتباریمانند لیست شماره)جنایتکاران فروخته شود 

های اجتماعی و سیاسی به امنیت، است. با توجه به تغییرات اخیر در نگرشتر شدهخصمانه افزارنرمنسبت به 

برای ترویج فروش  یامنیت به ابزار افزار امن باشد.نرمکه  دارندنباید جای تعجب باشد که عموم مردم انتظار 

 است. "غیرقابل شکستن" ،امنیت شود کهمی ادعا شده، وتبدیل افزار نرم

 افزارنرمدرک امنیت  

. منابع محدود و رمزها. در کندمیتالش  هابرای حفاظت از آن افزارنرمدو نوع دارایی وجود دارد که امنیت 

 .شوندارائه می هااین بخش، مرور کلی از این دسته

 منابع محدود 

بستگی  به آنی که برنامه افزارسختی یا افزارنرم)یا هرگونه  افزارنرمعملکرد  ومنابع محدود هر شی، ویژگی 

یک تعریف بسیار گسترده  تعریف، این مورد استفاده یا دسترسی افراد غیرمجاز قرار گیرد. نبایددارد( است که 

 دهد:لیست زیر برخی از منابع محدودی را که ممکن است با آن مواجه شوند توضیح می. است

طور بهعامل ویندوز عنوان مثال، سیستمفایل دیسک است. به ،ترین منابع محدودرایج: هاسکفایل دی •

 ی دسترسی بهاما اجازههای خود دسترسی داشته باشند، دهد به فایلبه کاربران اجازه می فرضپیش

. کندنمیرا به آنها اعطا عامل شده توسط سیستمهای دیسک استفادهکاربران و یا فایل سایرهای فایل

 .شوندمیاند محدود هایی که ایجاد نکردهکاربران از دسترسی به فایلدر نتیجه، 
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کاربران برنامه  یافزاری است که نباید برای همه، توابع نرمیکی از منابع محدود آشنا: افزارنرمتوابع  •

کنند نباید قادر یک بانک کار می عنوان مثال، حسابدارانی که درد. بهنیا سرویس قابل دسترس باش

 اند.هایی برای ماموران وام واجد شرایط محدود شدههای رهنی باشند. چنین فعالیتبه وام

ی مهم افزارسختبرای محدود کردن دسترسی به منابع  افزارنرمامنیت اغلب، : یافزارسختمنابع  •

 چاپگر لی تنها به چاپ اسناد خود در یکشود. کاربران معمورنگی با کیفیت استفاده می چاپگرمانند 

-صورت رنگی چاپ میتصاویر مشتری را به ،که کارکنان فروششوند، در حالیرنگ محدود میتک

 کنند.

های خارجی اعمال به سرویسای طور فزایندهبه افزارنرمهای امنیتی محدودیت: های خارجیسرویس •

مستقیم مالی یا از کار افتادن  ینیستند اما با هزینهی فیزیکی ملموس هاویژگید که دارای نشومی

دسترسی  :هایی از این خدمات عبارتند ازد. نمونهنگذارتاثیر می ، بر یک شرکتکارکنان از وظایف خود

المللی. دسترسی به این خدمات محدود برای افرادی های شخصی و تماس تلفنی بینبه اینترنت، ایمیل

 رند تا کار خود را انجام دهند.است که به آنها نیاز دا

 اعتماد 

که ما به کسی اعتماد داریم، این شخص به یک یا چند منبع محدود دسترسی افزاری، هنگامیاز لحاظ امنیت نرم

ای مسئوالنه تصویب های رهنی را به شیوهدارد؛ برای مثال، ما به مامور وام بانکی خود اعتماد داریم تا اعتبار وام

 ی را برای تأیید وام اعطا کند.افزارنرمی هاویژگیسی ماموران به نماید و دستر

 یاستفاده از لحاظ ،که یک سیستم این بدان معنا است .ایجاد اعتماد است ،اولین گام در مدیریت اعتماد

تحت تأثیر  ،های مورد استفاده توسط یک برنامهپیچیدگی هویت، متفاوت است. فرد بین کاربرانمنحصر به

 ممکن استباشد، د کاربرانی است که نیاز به شناسایی دارند؛ اگر تعداد کمی از کاربران وجود داشتهتعدا

. در مقابل، کافی باشندفرد هر شخص منحصر به برای شناسایی "باب"و  "آلیس" عنوانبههای ساده هویت

عنوان بهی، ترهای پیچیدهنفر به هویت هافرد برای هزاران یا میلیونشناسایی منحصر به یارائهممکن است 

 باشد.داشته ، نیازامنیت اجتماعی یمثال شماره
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است. اگر درست شده ،که هویت کاربر نماییدکنید تا اطمینان حاصل شما از تأیید هویت استفاده می

را برای  یک کاربر با هویت جعلی توانیدنمیخواهید دسترسی به یک منبع ارزشمند را محدود کنید، می

هستید و به  "بیل گیتس"که شما  استهبانک ادعا کرد فرض کنیدگذاری کنید. سترسی به آن منبع عالمتد

یک نام کاربری  یبه یک کاربر برای ارائهترین نوع احراز هویت، اید. رایجهای خود دسترسی پیدا کردهسپرده

شده است و هویت کاربر اعالم یدهندهبری نشاندارد؛ نام کارنیاز دسترسی به یک برنامه  جهتو رمز عبور 

که ممکن است  ،دیگران رودمیاست. انتظار یک مورد مخفی است که تنها برای کاربر شناخته شده ،رمز عبور

احراز  فرایند ،بنابراینمطلع نیستند. رمز عبور مخفی از ، معرفی نمایندعنوان فرد مورد نظر بخواهند خود را به

 کنند.ل نمیهویت را منتق

دسترسی به یک یا چند منبع محدود است کاربر مجاز  شود، آنمیتأیید و شناسایی  یکه کاربرهنگامی

بستگی شده توسط برنامه د اعطاشود به سطح اعتما. منابعی که دسترسی کاربر به آنها اعطا میباشدداشته

شود؛ برای مثال، ممکن دهد تعیین میمیسطح اعتماد توسط ماهیت وظایفی که کاربر انجام معموال، د. ندار

دسترسی پیدا به یک فایل دیسک حاوی اطالعات مربوط به یک محصول جدید اجازه دهید کاربر  بهاست 

برای انجام وظایف خود به و  بودهمحصول مشغول به کار  یعنوان یک مهندس توسعهزیرا این کاربر به کند،

 .نیاز دارد محتویات آن فایل
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نشان داده  1-2در شکل  ،اجازه دسترسی به منابع بر اساس آن هویت نیز تأیید هویت و روند ایجاد و

هایی که به نظر ها و سیستمی قرار دارد و بسیاری از برنامهافزارنرمدر قلب امنیت  فراینداست. این شده

 ند.نمای، این رویکرد مشترک را اجرا میکنندر میهای کامال متفاوت کابه روش رسندمی

 رمزها 

طور عمومی شناخته شود. خواهید بهاست و شما نمیای است که توسط برنامه ایجاد یا پردازش شدهدادهرمز، 

تا هویت  کنندمیهایی است که کاربران وارد هایی از رمز شامل شماره کارت اعتباری مشتریان و گذرواژهنمونه

 .نمایندخود را برای درخواست شما تأیید 

توانایی انجام عمل  گرنمایانیک منبع محدود  غالبا کهاینبا وجود رمزها با منابع محدود همکاری دارند. 

که منابع پردازش  است شامل اطالعاتی نیز )مانند تصویب وام مسکن یا چاپ یک سند رنگی( است، در مواردی

 ئیات مالی مشتری یا طرح بازاریابی مخفی(.)مانند جز کندمی

 طول عمر رمزها 

که چقدر طول  نماییدارزیابی  نیز کنید در نظر بگیرید ورا که با آن کار می یمهم است که هر نوع رمز

کشد تا یک رمز باقی بماند؛ مثال یک کارت اعتباری مشتری باید تا زمانی که کارت منقضی شود محافظت می

 : فرایند دسترسی به منابع محدود1-2شکل 
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. در مقابل، نیستندبرای خرید کاالها  شوند قابل استفادهالعاتی که در فایل نگهداری مین، اطپس از آ گردد.

 .محافظت شوندباید همیشه  ی پزشکی،ها، مانند تاریخچهبرخی از رمز

عنوان مثال، ممکن . بهاستطول عمر یک رمز از دنیای واقعی  پذیرد، تفکیکغالبی که صورت میاشتباه 

شاید این روند  نمایید.، محافظت کندتنها تا زمانی که تغییر  از رمز عبور مخفی کاربر، اشیدبقصد داشتهاست 

. مشکل این است که کاربران اغلب استمعتبر  ،ثابت ییندی باشد که رمز عبور برای یک دورهابخشی از فر

 ، کهشده راهای منقضیهرواژ، اگر لیستی از گذدر واقع .توانند رمز عبور را به مقدار اصلی خود تغییر دهندمی

تواند به درخواست شما باشید، یک هکر میاشتهشوند، در اختیار ددرنظر گرفتهعمومی صورت هستند بهمجاز 

 .یابددسترسی 

 حفاظت از رمزها 

ریاضی برای رمزگشایی  یهای پیچیدهد. رمزنگاری از الگوریتمنشورمزها با رمزنگاری محافظت میمعموال، 

دارد، که بستگی ها به طول زمان مورد نیاز برای محافظت از داده ،شدهو نوع الگوریتم استفاده کندمیاستفاده 

 گیرد.تحت تأثیر طول عمر رمز قرار می ،خود یبه نوبه

 نقوش امنیتی 

قرار  یررا تحت تاث افزارنرم یتنکه ام بسیاری وجود دارند ، افرادمطلوب یافزارنرم یتوسعه یپروژه یکدر 

 یحاصل از اجرا یجنتا یدوارندکنند و امینگاه م افزارنرم یتمختلف به امن یهایدگاهمردم از دمعموال . دهندیم

 یفها را توصنقش ینتریعبخش، ما شا ینکنند. در ایمقابله م یگرانبا اهداف د غالبا این افراد. یددست آآن به

 .یمدهیم یحها و اهداف آنها را توضیزهو انگ یمکنیم

 یتجار یحام 

در نظر را برنامه مشکل  ،است و معموال افزارنرم یتوسعه یپروژه یک یاندازمسئول راه ،کسب و کار حامی

کسب و  یتبسته به ماه ،افزارنرم یتکسب و کار و انتظارات از امن ینقش حام .کندمیحل و آن را  گیردمی

 متفاوت است. ،افزارنرمکار و هدف 
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 تواندیو م کندمیتوسعه را کنترل  یاما بودجه یست،نبرخوردار  یتخصص فن از یتجار یحاممعموال، 

 :نماید یبانیپشت افزارنرم یتامن یاز اجرا دالیل زیر،به

 است. یستمکاربران س یشدهشناخته یازن یک ،یتامن •

 را انجام دهد. یخاص یتیاقدامات امن باید افزاررمبنابر قانون، ن •

 خوب است. یابیبازار مورداست و در  یضرور ،محصوالت یررقابت با سا یبرا یتیامن یهاویژگی •

 یسازیادهو پ یتاهم مورد ارائه در یبرا یکسب و کار نظرات یحاماغلب،  ی،الزامات رسمبا وجود عدم 

 یانحام .نباشند یاو پروژه باشد  یالزامات واقع مطابق با ییهایدگاهد ممکن است چنین د.دار یافزارنرم یتامن

توجه  یتامن یحکاربرد صح بهکه  روندشمار میبهپروژه  یکمنبع در  ینکسب و کار اغلب بزرگتر یمال

غالبا ، وجودیناعمال کرد. با ا ،افزارنرمالزامات  یقدق یابیتنها پس از ارزرا  افزارنرم یتامنتوان می .کنندمی

 میانتنش  یجادباعث ا ینو ا آماده سازد،در اسرع وقت  یدتول برایخواهد برنامه را یکسب و کار م یحام

 .شودیم یتجار اتشده و الزامیزیربرنامه یتیامن یاستس یکاز  یقدق یاستفاده

 معمار 

 ،شدهیزیربرنامه یکه توسعهنماید این اطمینان را حاصل می و است افزارنرم یکل یمسئول طراح ،معمار پروژه

 ،معمار .سازدیبرآورده م، استمشخص شده یتجار یکه توسط حام را، یاهداف کسب و کار و فن آن دسته از

، را در نظر شودیاجرا م یساننوکه توسط برنامه ،یتیامن یاستبرنامه و قرار دادن س یتیامن یازهاین یابیارز

 گیرد. می

 یسنوبرنامه 

 یافزارنرم یتیشده توسط معمار و برآورده ساختن اهداف امنیطرح طراح یمسئول اجرا ،یسنوبرنامه

باشند شده توسط پلتفرم داشتهارائه یتیامن یهاویژگیاز  یدرک خوبهم  یدبا یساننوبرنامه شده است.یطراح

 باشند.اعتماد داشته یتیامن یهایاستبه س ،و بدون اصالحات هم کامالو 
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 یتامن یکنندهتست 

 یوهایسنار ی،عاد یکنندهتست یک. کندنمی یرا باز یمعمول افزارنرم یکنندهنقش تست یت،امن یکنندهتست

شده یزیربرنامه ییکارا تا کندمیعمل کاربر  یعملکردها یسازیهبا شب یاگونههمانکه نماید یم یجادرا ا یتست

که  ،را یید تا رفتارهانماییم یسازیههکر را شب یکاقدامات  یت،امن یکنندهتستدر مقابل،   .را نتیجه دهد

 یرمستقیمو غ یرواقعیغ یتفعال یک ،یتی. تست امننماید ییشناسا ،کنندیرا رد م یافزارنرم یتیاقدامات امن

ناکارآمد  را یسنوشده توسط برنامهاشده توسط معمار و اجریطراح یتیاقدامات امنسعی دارد تا است، اما 

 .ن دهدنشا

 یستمس یرمد 

 یتیاز مسائل امن یبه درک خوب ،یفوظا ینا .برنامه است یریتو مد ،یکربندیمسئول نصب، پ ،یستمس مدیر

 یناز مهمتر یکی  .نیاز دارندشده توسط پلتفرم و خود برنامه ارائه یتیامن یهاویژگیاز  یو قدردان یعموم

نقض  ازرا   یستمس یرانشده، مدیطراح یخوببه یهانظارت بر برنامه است. برنامه یستم،س یریتمد یهاجنبه

در صورت ی )طرح واکنش یک یلو تشک یاطالعات ینند و مسئول نظارت بر چنسازیم آگاه ،بالقوه یتیامن

 .هستند (امهبرن یک یتامن یفتضع

 کاربر 

اقدامات  به ،ارتباط یبرقرار یبرنامه است و اغلب براشده توسط ارائه یهایتقابل یکنندهمصرف ،ییکاربر نها

 یهایتبه قابل یدسترس یو رمز عبور برا ینام کاربر یکعنوان مثال، با وارد کردن به) خود یافزارنرم یتیامن

انتظار  یافزارنرم یستمس . و ازکنندیم اجرا یتیامن یاستبرنامه را در برابر س یک ،کاربران .دارد یازن (آن

عنوان مثال، به نفوذ محدود است.در برابر  یتیاقدامات امن یآنها برا یاما آمادگ نماید.محافظت  رند از آنهادا

را از شخص ثالث  آنها یشماره کارت اعتبار ی،افزارنرم یستمس یکفروش انتظار دارند که خرده یانمشتر

وجود، همان کاربران ینا با مجاز محافظت کند.یرغ ییراتتغ در برابرخود  یهاحساب ازو  کردهپنهان  یرمجازغ

 یدهنگام خر ینو مشخص کردن کد پ یادآوریعنوان مثال، با به) یتامن قبالدر  یتیدر برابر هرگونه مسئول

 مقاومت خواهند کرد. (کاالها
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آن دسته از  تاد سازیو آنها را مجبور نم یرندگینگرش کاربران را در نظر م ،موفق یهاسیاست

ناموفق به  یتیامن هاییاست، ساز سویی دیگر .کنند، بپذیرندتوانند تحمل یکه نم ،را یتیامن یهاواستدرخ

 ییرکه اغلب تغ ،و دشوار یطوالن یهاگذرواژه خاطر سپردنبهبه  یازمثال، ن عنوانبه .کاربر توجه ندارند یازهاین

و در  نویسندمیتکه کاغذ  یک یرمز عبور را رو یکاربران به سادگ یطی،شرا ین. در چنوجود دارد ،کنندیم

 .یرندگمی یدهتوسعه را ناد فرایندشده در طول انجام یهاتالش یتمام ،یجهنت

 هکر 

را  افزارنرم یتتا امن کندمیشود. هکر تالش یهکر شناخته م یکعنوان به یشترکراکر است که ب یی،نقش نها

برای وی  یتیاست که اقدامات امن یدرک کند. هکر فرد ،یچالش فکر یکبه  یلتقل یا یمال اهداف یبرا

 کنند.یاستفاده م افزارنرم یتیامن یهاتمیساز س یکه چه کسان یستمشخص ن یقااست، اما دقمحدود شده

 آناتومی حمله 

ی دیواره یکمهاجم(،  یا) مشتری شامل یتساوب یکموجود در  افزارسختاز  یطرح معمول یک، 2-2 شکل

نشان  شدهبارگذاریاسناد  ییرهذخ یبراسِرور فایل را  و ،جداگانه  SQLیک سِرور سِرور وِب، ،(یروالفاآتش )

 دهد.می

)مانند  یخدمات جانب یا ،عاملسیستم میزبان، سِرور وِب افزارنرمموجود در  یریپذیبها از آسراکثر هک

FTP کنند.یاستفاده م (یمیلا یا 

 سایتی یک وب: نمونه شبکه2-2 شکل
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به  یا آوردفراهم میرا  فایل یستمبه س یدسترس سِرور وِب، امکان یاعامل یستمسوءاستفاده در س غالبا،

 یبرا یکروسافتما قابلیت، 1990 یدر اواخر دهه .اجرا نماید یزباندر دستگاه م را کددهد تا می اجازهمهاجم 

اعتبار بدون شک،  صورت گرفت. IISو  یندوزو یهصورت منظم علها بهسوءاستفاده یراز ،بود یفضع یتامن

 یهایستمس یکروسافتتا ما این امر منجر گردیداما  .فروش شد بین رفتن اعث ازب ،یتامن ینامناسب برا

 وجود آورد.به ،شرکت یتوسعه فرایند ییررا با تغ یشتریب یتیامن

از  یی، هکرها با استفاده از ابزارهاسِرور وِب باشد افزارنرم یاعامل یستمس ،حمله یکه تمرکز اصلیهنگام

سرور  افزارنرمعامل و یستمس یقدق یکشف نسخه یشروع به تالش برا ،هدف یستمدر مقابل س NMap یلقب

 یهااستفادهسوء یقحمله از طر یخطرات احتمال یینتع یبرا مورد ینتواند از ایهکر م ند.نکیاستفاده م حالدر

 استفاده کند. ،عاملیستمس یشده براشناخته

استفاده  یرا، زیافتبهبود  یزن یزبانم یطمح یتشد. امن یدترعامل، استفاده از آن شدیستمس یتامن یشبا افزا

)مانند  یرونب یایکه به دن ییهایسبه سرو یدسترس ازها را یستمسها، گردید. فایروالتر یعها شایروالفا از

. مهاجمان ردندکیمحافظت مطریق، از آنها منع کرده و از ای ،نیاز ندارند( سِرورهای فایل یاداده  یهایگاهپا

 یها، برنامهقرار داشتآنها  در دسترسکه  راهیتنها  .کنند یداحمله پ یبرا یدنقطه ضعف جد یکمجبور بودند 

 .دنشویاجرا م ،عامل یهایستمتر از سبود، که عموما آسانوب  یکاربرد

ها استفاده یتساو ارسال اطالعات به وب یابیباز یاست که برا یپروتکل،  (HTTP)پروتکل انتقال ابرمتن

ارسال  یبرا یتخصص یبه ابزارها ،ینالعاده ساده است. بنابرابر متن و فوق یمبتن ،پروتکل ینشود. ایم

 ،عاملیستمس یهها علکه سوءاستفاده شوداحساس می یتفاوت زمان ینا .یدندار یازپاسخ ن یافتدرخواست و در

 یبرا یسفارش ییابزارها یدکنند، بایم یبردارعامل بهرهیستمکه از س ی. مهاجمانیرندگیمورد استفاده قرار م

 کنند. یجاد( به دستگاه مورد نظر ایمتن یراطالعات غ یانجر یکارسال دستورات مناسب )معموال 
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را نگهدار هر درخواست . در واقع، سِرور اطالعات وضعیت است 29وضعیتبییک پروتکل  HTTP، ینهمچن

 یک. نماید یها را طراحها و پاسخاز درخواست اییچیدهپ یمجموعه یستمهاجم مجبور ن ،ینبنابرا .کندنمی

از  یبرخ یبرایک مهاجم  باشد.کافی وب  یبرنامه یکبه خطر انداختن  یبرا تواندمیدرخواست واحد 

  .دارد نیاز یستمها به سها و پاسخاز درخواست یچیدهپ یدنباله یک، به عاملسیستم یکدر برابر  هاسوءاستفاده

معموال از  ،مورد ین. اکردخواهد  شروع ، حمله راشودیکه برنامه تحت آن اجرا م ،یمهاجم با کشف پلتفرم

خود را در هنگام  افزارنرم یدارند که نام و نسخه یلوب تما یسرورها. شودیم یینبرنامه تع یهاURLفرمت 

عنوان مثال، شما قرار دهد. به یاررا در اخت یخاص یهایهپلتفرم فرض یناممکن است  کنند. یغتبل ،اتصال به آنها

 یکاربرد یبرنامه یککه توسط  یاداده یگاهپابه احتمال فراوان باشد،  یندوزو از نوع یزباناگر پلتفرم م

 یبه صفحات طریق، از اینمهاجمان .خواهد بود server SQL یکروسافتشود، مایآن استفاده م یشده رویزبانیم

، URLدر  HTML یهافرم یقاز طر یاو با هر صفحه،  ارسالی یپارامترها نیز و قرار داردکه در دسترس آنها 

ممکن است  یاآ بررسی نمایدو  دهدرخ می یچه اتفاق ینیدتا بب کندمی یرمقاد ییرکنند. هکر شروع به تغینگاه م

  .در آن صورت گیردسوءاستفاده  یاخطا  یک

 را http://wrox.com/bookDetails?id=12345در  IDمانند پارامتر  یپارامتر عدد یکتوان میمثال،  یبرا

ممکن است شود، داده یشنما ییاگر خطا .یرخ یا دهدیرخ م ییخطا یاآ بررسی شودتا  ییر دادبه حروف تغ

، HTMLشامل خصوص به ی،خاص یبا کاراکترها دتوانیمفرم  یلد. فیافت شود یدر مورد کاربرد اصل یاطالعات

 . ممکن استدنشویم یسیبازنووارد گردند، شوند،  یکدگذار یبه درست کهاینها بدون داده یناگر اپر شود. 

 طریقاینتوانند از یکه مهاجمان م و باشد یرپذیبآس،  (XSS)30اسکریپت متقابل سایت به نسبت یتسا ینا

 .مسیر دهند ییرتغ ،خود یترا به سا مرورگر یا اقدام کنند و یتسا یبتخر یبرا

                                                 

 

29 Stateless protocol 
30 Cross Site Scripting (XSS) 
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عامل، بلکه یستمس یریپذیبآس یقنه از طر ،مورداین .استنشان داده شده 1در شکل  یکروسافتنقص ما

 د.آوریداده را فراهم م یگاهبه پاناامن  یامکان دسترس است،کد شده یفضعصورت به ای که برنامه استفاده ازبا 

داده به  یگاهپاجدولی از اطالعات کاربر در  کرد.استفاده  یستمورود به س یبرا  SQL injectionتوان ازمی

، یستمورود به س یصفحه شود.یم یرهرمز عبور ذخ دیگر برای یستونو  ینام کاربر یبرا ی، با ستونUsersنام 

درخواست  را از کاربر و رمز عبور ینام کاربر ،استنشان داده شده 3-2 در شکل ای از آن درسادهمثال که 

 یکوجویی را از طریق جست ،یسنوشود، کد برنامهیم فشرده یستمورود به س یکه دکمهیهنگام .کندمی

query SQL   و رمز عبور  یکه با نام کاربر از جدول استی سطر وجو، یافتن. هدف جستکندمیاجرا

و  بودهدرست  یستمبه سشده ارسالبازگردانده شود، اطالعات ورود  یسطراگر  .مطابقت داردشده مشخص

 یستمنشود، ورود به س حاصلجو واز پرس یاداده یچباشد. اگر هداشته یدسترس است به سیستمکاربر مجاز 

 کند.مجددا تالش  شود تااجازه داده می کاربر اطالع وبه ناموفق است و 

 :کندمی یجادا یرز SQLجو را با استفاده از رشته ودهنده، پرسصفحه ورود، توسعهی پشت صحنهدر 

 سایتی ورود به سیستم در وب: صفحه3-2شکل 

private const string LoginSql = "select * from users where username='{0}' and 

password='{1}'"; 
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وارد  یبرا string.formatاز  ، پیش از ارسال محتویات نام کاربری و رمز عبور به پایگاه داده،دهندهتوسعه

  خواهد بود: یرصورت زجو بهوپرس ،ین، بنابراکندمیجو استفاده ودر پرس آنهاکردن 

 

 ینروش استاندارد دور زدن ا از هکرها . همچنین،دهندیکار را انجام م یندهندگان اداند که توسعهیهکر م

فیلد در را  --;OR 1=1جادویی  و مقدار یدکاربر وارد کن یلدرا در ف یزی: هر چمطلع هستند یاپو یجووپرس

 :نتیجه به شرح زیر خواهد بود .نماییداضافه  ینام کاربر

 

 یده( نادقرار گیردآنها  پس ازکه  یزی. آنها )و هر چهستند SQL عبارتبه معنی توضیحات در  ”--“ عبارات

 :خواهد بود یرز صورتبه SQL ی حقیقیوجوپرس ،ینبنابرا .شوندیگرفته م

 

 یگاهجو تمام سطرها را از پاوپرس ینا ،ینبنابرا بود.درست خواهد  همواره SQL یجوودر پرس ORشرط 

ورود  یک ینگرداند، اعتقاد دارد که امیها را بازداده یبررس یکه به سادگ ایدهندهگرداند. توسعهیداده باز م

 ادامه دهد. تا به کار خود دهدیمعتبر است و به مهاجم اجازه م

 بهرا در آدرس  v2 = 1پارامتر  مهاجماست، نشان داده شده 1که در شکل  ،یکروسافتما یدادهایدر رو

v2 = 1’  همراهو یک پیغام خطا را با خود به، شودمیجو ودر پرس ینحو یخطا منجر به تغییر ین. اتغییر داد 

ها یتساوب یجاددر هنگام ا، که فرضپیش یدهندهتوسعه یخطا یصفحه توسطخطا  یغامپ .خواهد داشت

 ( را، کهشامل جدول و نام ستون) کامل یجووپرس ،خطا یصفحه .شودشود، به مهاجم نشان داده میمی یدهد

 یرا برا SQL UPDATEتواند دستور ی، مهاجم مچنین شرایطیدر . دهدمی یشنمااست، منجر به مشکل شده

معمول  یژگیو یکصفحه ) یدتول یداده برا یگاهپا یهاپروند کهآندلیل به. اجرا نمایدداده  یگاهسوابق پا ییرتغ

 ییرصفحه را تغ یک یشنما یتواند نحوهی، مهاجم مگیرندمیمحتوا( مورد استفاده قرار  یریتمد یهایستماز س

های پشت سرهم و مشبک مجموعه مقررات برگه با یدادرو یصفحه یکمهاجم محتوا را به  یقت،حق در دهد.

select * from users where username='barryd' and password='wrox' 

select * from users where username='hack'  OR 1=1;--  ' and password='wrox' 

select * from users where username='hack' OR 1=1;    
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(CSS)31 ی آماده<asphost.com/remoter/css.css type=text/css rel=stylesheet1link xhref=http://h.> 

 صفحهب شدن موجب خرا ،یلدل ینهمو به دهدیم یشو متن دلخواه را نما یرتصاو ،CSSاین  .کندمیاضافه 

 .شودمی

 شدههای ارائهپذیریلیست تهدیدات و آسیب 

ی از قبیل سازمان پروژه ،مختلف هایسازمانشده توسط این بخش، لیستی از تهدیدات و خطرات ارائه در

 شود.ارائه می 33(CASسازمان امنیت دسترسی به کد )و  32(OWASPامنیتی کاربرد وِب )

 OWASPامنیتی  اتخطر 

شوند که در ادامه، هریک بررسی خواهند بخش تقسیم می 10به  OWASPشده توسط خطرات امنیتی ارائه

 شد.

 تزریق 

از فرمان  یعنوان بخشنامشخص به یهاکه داده دهدرخ می یزمان LDAP ، و SQL ،OSمانند  ،34نقص تزریقی

دستورات  یتواند مترجم را به اجرایمهاجم م یخصمانه یهامترجم ارسال شود. داده یکبه  ،جووپرس یا

 مجاز سوق دهد.یرغ یهابه داده یدسترس یا یرمنتظرهغ

 (XSSاسکریپت متقابل سایت ) 

بدون دهد و آن را یرخ م XSSنقص  ،کندمی یافتقابل اعتماد را دریرغ یهابرنامه داده یکهر زمان که 

 یها را در مرورگر قربانیپتدهد تا اسکریم به مهاجمان اجازه XSSفرستد. یبه مرورگر وب م، درست ییدتا

                                                 

 

31 Cascading Style Sheet (CSS) 
32 Open Web Application Security Project (OWASP) 

33 Code Access Security (CAS) 
34 Injection flaws 
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کاربر را  یا وها را خراب یتساوب ،ممانعت به عمل آوردکاربر  از اجرای فرامینتواند یم این امر .اجرا کنند

 کند. یتمخرب هدا یهایتبه سا

 شدهی شکستهجلسه یریتمد و ازاحر 

به مهاجم اجازه  . این امرشوندیاجرا نم یدرستجلسه به یریتو مد یتکاربرد مربوط به احراز هو توابعاغلب، 

 ،کاربران سایر یتهو عنوانبهرا  یگرد یصسوءاستفاده از نقا یاجلسه و  یهاها، نشانهیدعبور، کل یدهد رمزهایم

 مورد استفاده قرار دهد.

 ناامنی واسطهمنابع شی بی 

 یکمانند  ی،داخل یاجرا یمرجع ش یکدر معرض  ایدهندهتوسعهدهد که یرخ مزمانی  35واسطهمنبع شی بی

مهاجمان  ،حفاظت یا یکنترل دسترس در صورت عدم. گیردقرار میداده  یگاهپا یدکل یا یرکتوری،دا یل،فا

 .نمایند یمجاز دستکار یرغ یهابه داده یدسترس یبرا را منابع ینتوانند ایم

  (CSRF) درخواست جعل سایت متقابل 

 HTTPدرخواست  یک ارسال یرا برا یمرورگر قربان، 36(CSRFواست جعل سایت متقابل )ی درخحمله یک

 یرپذیبوب آس یبرنامه یک ، بهیتجلسه و هرگونه اطالعات مربوط به احراز هو یاز جمله کوک ی،جعل

 یهارنامهکه ب ،ییهادرخواستبه اجرای مجبور را  یدهد تا مرورگر قربانیبه مهاجم اجازه م ین موردفرستد. ایم

 های قانونی هستند، سازد.کنند ولی به نظر درخواستیر را تولید میپذیبآس

 یتیامنپیکربندی   

داده و پلتفرم  یگاهها، سرور برنامه، سرور وب، سرور پایمبرنامه، فر یامن برا یکربندیپ یکخوب به  امنیت

از آنها با  یاریبس یراز ،شوند یاجرا و نگهدار، یفتعر یدبا مذکور یماتتنظ تمام. داردنیاز شده یفتعر

                                                 

 

35 Direct Object Reference 
36 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 
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کد  یها، از جمله تمام کتابخانهافزارنرم روز کلبهحفظ  ملشامورد  ینشوند. اینم یرهامن ذخ یهافرضیشپ

 .است شده توسط برنامهاستفاده

 ناامن یرمزنگار یسازیرهذخ 

از درستی سان، بهکنند و بدینتفاده نمیاز رمزگذاری و هش مناسب اس وب یکاربرد یهااز برنامه بسیاری

. آورندعمل نمیبه محافظت یت،احراز هو یهاها و اعتبارنامهSSN ی،اعتبار یهامانند کارت ،اطالعات حساس

 یکارت اعتبار جعل یت،سرقت هو ی،محافظت از اطالعات شخص یرا که برا یمهاجمان اطالعاتممکن است 

 شوند. دیگریجرایم مرتکب  یاد نده ییراند، تغسرقت کرده یمجرا ایرس یاو 

 URLبه  یدسترس یتعدم محدود 

 یرا بررس URL یشده، حقوق دسترسمحافظت یهاها و دکمهینکل یاز ارائه پیش ،وب یهااز برنامه بسیاری

 یردکارب یهابرنامه، پذیردصورت میصفحات  ینا دسترسی به هر بار کهالزم است ، وجودینکنند. با ایم

ها را URL قادر خواهند بودمهاجمان  صورت،. در غیر ایندنانجام دههای کنرل دسترسی مشابه را بررسی

 صفحات پنهان آماده کنند. اینبه  یدسترس جهت

 ی انتقالیهال ناکافی حفاظت 

شبکه  یکتراف یکپارچگیو حفاظت از محرمانه بودن و  یرمزگذار یت،احراز هو دراغلب  یکاربرد یهابرنامه

، ندنمایینامعتبر استفاده م یا یمنقض یهایکنند، از گواهیم یبانیپشت یفضع یهایتماز الگور ی. گاهیستندموفق ن

 کنند.یاستفاده نم رستیاز آنها به د یا و

 هاارسال و نامعتبر یرهایمس ییرتغ  

 یهاو از داده کرده یتهدا یگرد یهایتساوب کاربران را به صفحات و وب یکاربرد یهابرنامهاغلب، 

 یانقربان قادر خواهند بودکنند. بدون اعتبار مناسب، مهاجمان یصفحات مقصد استفاده م یینتع ینامشخص برا

به  یدسترس یبراها( forwardبه سمت جلو ) یاز دسترس یاکنند  یتتروجان هدا یا یشینگف یهایترا به سا

 مجاز استفاده کنند.یرصفحات غ
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 CAS 
قرار از منابع مختلف و احتماال ناشناخته  یناش یهااغلب در معرض کد امروزی،متصل  یوتریکامپ یهایستمس

 ینترنتا یقدانلود از طر یاو  موجود در پست الکترونیکی )ایمیل( اسناد محتوایمربوط به  دتوانیم. کد دارند

، را هاها و کرمیروسمخرب تلفن همراه، از جمله و یهاکد تاثیر ،یوتراز کاربران کامپ یاریبس ،. متاسفانهباشد

 اند.تجربه کرده ،و هدر دهند از بین ببرندرا و زمان  ،ینههز ،توانند اطالعات یکه م

رمز عبور(  یک)معموال  یستمدهند بر اساس اعتبار ورود به سیبه کاربران اجازه م یتیامن یهایزماکثر مکان

روش  ین، احالین. با اکنند یمجاز به دسترسرا کاربر  ،ها(یلها و فاکتورییرو محدود کردن منابع )اغلب دا

 برخی . این امکان وجود دارد کهکنندیم یافتدر کد ،از منابع یاریکاربران از بس نماید.را حل  مشکلنتوانست 

توسط  تواندمی باشد که ییهایریپذیبآس یااشکاالت  یکد حاوممکن است قابل اعتماد باشند.  یراز آنها غ

اطالعی از آنها کاربر  دهند کهمواردی را انجام می هاکد این. گاهی یردگمیاستفاده قرار مورد سوء ،کد مخرب

مخرب  افزارنرمبه کاربران  کههنگامیتوان یمو  ینندبب یبتوانند آسیم یوتریکامپ یهایستمس ،در نتیجه ندارد.

 کامال دارند که یازعامل نیستمس یهایزممکان یشتر. بکردنابود را  یخصوص یهاداده پر از خطا اعتماد کردند،و 

حتی زمانی که هیچ  ین،. بنابرانماینداعتماد  ،صفحه وب یکها در شاخه یبه استثنا ،کد یهاقسمت به تمام

کد  دهدیکه اجازه م نیاز است یتیامن یزممکان یکهنوز به ها وجود ندارد، رابطه اعتمادی بین سیستم

 د. اجرا شو یگر،د یستمبا حفاظت از س، یوترکامپ یستمس یکگرفته از نشات

 و کندمیکمک  مخرب تلفن همراه یهاکد در برابر یوتریکامپ یهایستمس از به محافظت  .NETچارچوب

کد  یتاز به خطر انداختن امن یریه جلوگرا جهت  37(CAS) امنیت دسترسی به کد به نام یتیامن یزممکان یک

 .کندمیفراهم  ی،تصادف یای عمد صورتبهمعتبر 

 یهاجنبه سایرکد و  ف، مکان منبعبه درجات مختل بسته ،هادهد تا کدیبه کد اجازه م یدسترس یتمنا

، کندمیاجرا  کد رویرا ی مختلفاعتماد  حوسط ،به کد یدسترس امنیتهمچنین،  .باشندمورد اعتماد  ،کد یتهو

                                                 

 

37 Code Access Security (CAS) 
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 یدسترس یتاجرا مورد اعتماد باشد، به حداقل برساند. با استفاده از امن یبراباید کامال را که  یکد یزانم تا

 .یدتوسط کد مخرب و خطا را کاهش ده یاحتمال خراب یدتوانیبه کد م

کد  یاتعمل تا ندهدیا هرگز اجازه و  کند اجراکد خود را مجاز به  یاتاز عمل یامجموعه دتوانیم کاربر

به حداقل  در کد را یتیامن موارداز  یناش یهایبتواند آسیبه کد م یدسترس یتامنهمچنین،  .دشوانجام 

 یتامن یایمزا، CAS. دهندیم یتاهم 38ی زبان متداولاجرازمان شده که بهیریتمد یهابرساند. تمام کد

 یهاحال، تمام برنامهینابا  .ننماید یجادرا افراخوانی  یککد  یناگر ا ی، حتکندمی یافتبه کد را در یدسترس

 کنند. یجادبه کد را ا یدرخواست دسترس باید یکاربرد

 معرفی امنیت دسترسی به کد 

کمک  یاتاظت از منابع و عملکد، حف یاست که به محدود کردن دسترس یمیزمکان ،به کد یدسترس یتامن

 :عبارتند از .NETچارچوب  دربه کد  یدسترس یتامنوظایف . کندمی

 ،دهندمیرا نشان  یستمبه منابع مختلف س یکه حق دسترس، مجوز را یهااسمبلیها و مجوز •

 .کندمی یینتع

 هایاسمبلیبا  مجوز هایاسمبلیرا با مرتبط کردن  یتیامن یاستس سازدیرا قادر م یرانمد •

 پیکربندی کنند. ،کد

، هستند یدکه مف ییمجوزها یزاجرا، و ن یبرا یازمورد ن یدرخواست مجوزها جهت را کد •

 .باشدوجود داشته یدکدام مجوز کد هرگز نبانماید یو مشخص م کندمیدرخواست 

شده توسط کد و براساس مجوز درخواست، شدهیبارگذاراعطاشده به هر اسمبلی  یمجوزها •

 است. یتیامن یاستمجاز س یاتعمل نیز

 .کندمیفعال  است، یخاص یمجوزها یدارا آن یفراخواننده ی، کهدرخواست یبرا را کد •

                                                 

 

38 Common language زمان اجرا 
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 .کندمیفعال  ،است یجیتالید یامضا یک یدارا آن یفراخواننده ی، کهدرخواست یکد را برا •

 .شوندمیکد محافظت  فراخوانی یبرا یتسا یاسازمان خاص  یک هایفراخوانندهفقط  ،ینبنابرا

 فراخوانندههر  به اعطاشده یهامجوز یسهبا مقا اجرازمانمربوط به کد را در  یهایتمحدود •

  .کندمی، اجرا ستما یدر پشته

 یتیامن یستممجاز است، س یاتعمل یکانجام  یامنبع  یکبه  یمجاز به دسترس ،کد یاآ کهاین یینتع یبرا

 یسهرا با مجوز موردنظر مقا فراخوانندههر  به اعطاشده یها، و مجوزکرده وجوجسترا تماس  ی، پشتهاجرازمان

ایجاد  یتیامن یاستثنا یکباشد، نمجوز موردنظر  دارای تماس یدر پشته ی موجودفراخوانندهگر هر ا .کندمی

که در  استطراحی شدهی از حمالت یریکمک به جلوگ منظوربهپشته  جویتجس شود.یرد م یو دسترسشده 

مجاز یرانجام اقدامات غ یخواند و از آن برایمورد اعتماد را م یار، کد بساست جزیی اعتمادی که دارای کد ،آن

است  یگذارد، اما ضرور یم یربر عملکرد تاث اجرازماندر  ها،فراخواننده یمجوز همه یتقاضا .کندمیاستفاده 

الزم است عملکرد،  یسازینهبه یبرا شود. جزیی حفاظتاعتماد  حاویکد  یقحمالت از طر در برابرکه از کد 

 د،پذیریکار انجام م ینهر زمان ا که بودمطمئن  یدبا وجود،ینا اب د.انجام ده یکمتر یپشته جستجویکد 

افتد یاتفاق م یپشته، زمانجستجوی دهد که ینشان م 4-2شکل  .شودمیگذاشته یشبه نما یتیضعف امن یک

 را داشته باشند. Pمجوز  ،آن هایفراخوانندهخواستار آن است که  A4 اسمبلیروش در  یککه 
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 در 

 یمشتر از ،یمحل ینترانتا یزبانم یتساوب یکطریق از مستقیما  را برنامه یک، CASمعمول از  یاستفاده

 شدهکالس نصب یکتابخانه یکبا استفاده از  ،کنترل .نمایدها را وارد تا کاربر بتواند داده کندمی یافتدر

 :دنیرمورد استفاده قرار گ ی زیریودر سنار، CAS یلاز قب یموارد ممکن استاست. ساخته شده

کد تا مشخص نماید که  تعریف کندسیاست امنیتی را  ی،از زمان بارگذار پیش تواندیم یرمد یک •

مجموعه  ،فرضپیشطور . بهاعطا شود ، که دارای امضای دیجیتال است،تواند به هویت خاصیمی

 .اندشدهبارگذاریدان یمحل ینترانتاست که از ا هاییبا تمام کد مرتبط، LocalIntranet ناممجوزی به

 ،LocalIntranetرا نسبت به موارد مرتبط با مجوز  یشتریب یمجوزها ،اجرازمان ی،در زمان بارگذار •

 یمورد، مجوزهاینقابل اعتماد باشد. در ا یامضا یکنترل دارا کهاینمگر  ؛کندنمیبه کنترل اعطا 

اعطا آن  تمادقابل اع یامضا یلدلبه ،یاضاف یاز مجوزها یبرخ نیزو  LocalIntranetمربوط به مجوز 

 .شوندمی

 یداپ یدسترس یا( به کتابخانهیزبانمورد کنترل م ین)در ا فراخواننده یککه ، هر زماناجرازماندر  •

 ،شودفراخوانی می یرمجازکه با کد غ یاکتابخانه یا دهد،را نمایش می شدهکه منابع محافظت کندمی

از کنترل  یریبه جلوگ ،آن هایفراخوانندهمجوز  شودمیباعث  و کندمی تقاضارا  یتامن، کتابخانهآن 

 کند. کمک مشتری کامپیوترهایمجاز در یراقدامات غ

 ی امنیتیوجوی پشتهجست: 4-2شکل 
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 مبانی امنیت دسترسی کد 

تعامل داشته باشد.  اجرازمان یتیامن یستمبا س یدبا ،دهدیم یتاهم ی زبان مرسوماجرازمان که به یاهر برنامه

 اجرازمانها توسط از مجوز یاد و مجموعهگردیم یابیطور خودکار ارزبه شود،یاجرا م ایبرنامه یککه یهنگام

 یاستثنا یک یا شود واجرا  یبه درستممکن است، کندمی یافتکه برنامه در ییبسته به مجوزها شوند.اعطا می

 یافتکد در که یریدگیم یمخاص تصم یوترکامپ یکدر  یمحل یتیامن یماتتنظدر نهایت،   کند. یجادا یتیامن

وقت  یچ، هیابند ییرتغ کامپیوتر دیگربه  کامپیوتریتوانند از یم یماتتنظ ینکه ا. از آنجانماید یافتمجوز را در

 یایدن در تضاد با مورد این .کندمی یافتاجرا را در یبرا یکه کد شما مجوز کاف یدمطمئن شو توانیدنمی

دهنده هر توسعه .ید، استاجرا نگران باش یاز مجوز کد خود برا یستیدکه در آن مجبور ن ،غیرمدیریتی یتوسعه

ی اجرازمان را برای موثر یکاربرد یهاآشنا باشد تا بتواند برنامه یربه کد ز یدسترس یتامن یمبا مفاه یدبا

 :زبان مرسوم بیاموزد

 ی )مفسری(یلرکامپااز  ید، باCASاستفاده از  جهتفعال کردن کد  یبرا :یمنا یسینوشتن کدنو •

 .دنماییم یدرا تول یمنکد ا ی،طور قابل اعتمادکه به شوداستفاده 

از  توسط ،اجرازماندر  یتیامن یستمتعامل با س :40و دستوری 39ها و نحوهای اعالنیترکیب •

انجام  یبا استفاده از صفاتاعالنی،  یهافراخوانیاست. شده نجامدستوری و اعالنی ا یتیامن یهافراخوانی

از  یبعض د.پذیریانجام م ،کالس در کد یدجد یهامونهن دستوری، توسط یهافراخوانیشود؛ یم

 از یانجام شوند. برخ اعالنیصورت تنها به دیگر،برخی دستوری و  صورتبه قادرند تنها هافراخوانی

 هر دو صورت انجام داد. بهتوان یها را مفراخوانی

ی . منظور از محدودهشودیاعمال می اسمبلی ها به محدودهدرخواست: برای کد مجوزهادرخواست  •

 یاو به اجرا دارد  یازن هامجوز برای اجرا به دهد آیااطالع می اجرازمانکه کد به است  ییجا اسمبلی

                                                 

 

39 Declarative 

40 Imperative 
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یم یکه کد به حافظه بارگذارشوند ارزیابی می اجرازمانتوسط هنگامی  یتیامن یها. درخواستخیر

 شود.

به کد استفاده  یدسترس یتکالس شما از امن یهاکتابخانه :منکالس ا یهااستفاده از کتابخانه •

مورد  یاز مجوزها یدد. شما بانمای یینتع ،دارند یازبه آنها ن یدسترس یرا که برا ییهاکنند تا مجوزیم

مناسب  یهادرخواستو  یدمطلع شو ،کندمیکه کد شما استفاده  یابه هر کتابخانه یدسترس یبرا یازن

 .یدباشخود را در کد داشته

 ها از کدهای با اعتماد جزییکتابخانه یهاستفاد 

مجاز کنند، دریافت می اجرازمانبه کد  یدسترس یتیامن یستمتوسط سسطح اعتماد کمتری را که  ییهابرنامه

ی اجازه ،طور خاصکتابخانه به ییسندهنو کهآنمگر  ،یستندمشترک ن یریتتحت مد یهاکتابخانه فراخوانیبه 

بنابراین، نویسندگان برنامه باید  .صادر نمایدرا  AllowPartiallyTrustedCallersAttributeاستفاده از کالس 

طور . بهدسترسی یافتها از کتابخانه جزئی به برخی محتوای قابل اطمینانتوان از طریق نمیشند که آگاه با

. اگر جزیی هستنداعتماد  دارایشوند، یاجرا م ینترنتا یا یمحل ینترانتکه از داخل ا ییها، تمام کدفرضپیش

، نمایداستفاده  ینانقابل اطم یمحتوا یکاز  یابا کد مورد نظر ارتباط برقرار کند  یدکه با نویسیدمیرا  یکد

 :یریدرا در نظر بگ یرعوامل زالزم است 

تعدد به اشتراک گذاشته شوند. م یهامضا شوند تا بتوانند توسط برنامها ینام قو یکبا  یدها باکتابخانه •

 یانمشتربه و  گیردقرار  ی نهان اسمبلی عمومیحافظه د تا کد شما درندهیاجازه م یقو یهانام

 .گیردمینشأت از شما ، مشخصا از کد یکه قطعه خاص دهد یناناطم

کتابخانه  ییسندهنو کهاینبدون  ی،شده با نام قوبه اشتراک گذاشته یها، کتابخانهفرضپیشطور به •

اعتماد کامل انجام  باضمنی را  LinkDemand خودکار، یکطور به ،انجام دهد یمجبور باشد کار

 .نددهمی

دارد،  یاکتابخانه ینچن فراخوانیدر  ی، اما هنوز سعباشداعتماد کامل  فراخواننده فاقد یکاگر  •

 .یستکتابخانه ن اب یوندمجاز به پ فراخواننده،و  کندمیایجاد را  SecurityException نایثاست ،اجرازمان
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 یژگیو یدتوانی، ماستثنا یجادااز  یریو جلوگ LinkDemandفعال کردن  یرغ یبرا •

AllowPartiallyTrustedCallersAttribute  کتابخانه به اشتراک  یک اسمبلی یمحدودهرا در

 با اعتماد جزیی یریتیکد مدتا دهد یشما اجازه م یهاکتابخانهبه  یژگیو ین. ایدشده قرار دهگذاشته

 ند.کن فراخوانی را

، همچنان کندمیاعطا به شما  را یژگیو ینکتابخانه با ا یکبه  یکه دسترس ،اعتماد جزیی قابل کد •

 است. یدستگاه محل سیاستشده توسط یفتعر یاهیتمحدودموضوع مهمی برای 

 یژگیو فاقد که یاکتابخانه فراخوانی یبراجزیی اعتماد  با هایکد یبرا ایشدهریزیروش برنامه یچه •

AllowPartiallyTrustedCallersAttribute کامال فرضپیشطور برنامه به یک. اگر ندارد، وجود است 

 یاستس ی را فراخوانی کند،اکتابخانه ینبتواند چن کهایناز  پیش یدبا یرمد یکاعتماد نباشد،  قابل

 .نمایدکامل برنامه را اعطا  اعتماددهد و  ییررا تغ یتیامن

 یژگیو یا یبه نام قو یازیهستند، ن محرمانه ،خاص ایبرنامه برایکه  ییهاکتابخانه

AllowPartiallyTrustedCallersAttribute توانند توسط کد مخرب خارج از برنامه ارجاع  یندارند و نم

محافظت  جزیی اعتماد حاوی متحرککد  یعمد یرغیا  یدر برابر سوءاستفاده عمد یکد ینچن شوند.داده

قادر به استفاده  یحاصر یدشما با را انجام دهد. یمجبور باشد هر کار یرمد یادهنده توسعه کهاینبدون  ،شودیم

 :یدباش یرانواع ز یبراجزیی اعتماد  با یهااز کد

 ییهااست و مطابق با دستورالعملگرفتهقرار  یشمورد آزما یتیامن یهایریپذیبآس یکه برا یکد •

 .اندمطرح شده یمناکدگذاری  یهادستورالعملبخش است که در 

 . اندبرای سناریوهای با اعتماد جزیی نوشته شده اختصاصا ،نام قوی حاویهای کد کتابخانه •

که توسط کد  ،دنشویامضا م ینام قو یکاعتماد( با قابل کامال  یا اعتماد جزیی قابل) از اجزا یکهر  •

قرار  یرتحت تاث اجزا ین. ادگردفراخوانی می یمحل ینترانتا یا ینترنتشده از ایافتتلفن همراه در

 د.نکنیم یافترا در ی، اعتماد جزئهمراه کد تلفن فرضپیش یتامن ییاستس، زیرا تحت یرندگیم

 دهد.ارائه می کمتری را تی اعتماد کاملسیاست امنی هر کدی، شوداصالح  فرضپیش سیاستاگر  •
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 های کالس امننوشتن کتابخانه 

 یراز ،دشو یتیامن یهایریپذیبآس منجر به تواندمیکالس  یهادر کتابخانه یسینواشتباهات برنامه

 به هنگام طراحیدارند.  دسترسی یریتیمد یرغ یشده و کدهابه منابع محافظت ،کالس اغلب یهاکتابخانه

کالس خود را  یکه کتابخانه یدو مراقب باش نمایید رکبه کد را د یدسترس یتامن یدبا ،کالس یهاکتابخانه

 .یدحفظ کن

 ،گیرندکتابخانه کالس مورد توجه قرار  یک تامین امنیتدر هنگام  یدکه با ،را یسه عنصر اصل یر،جدول ز

 دهد.یم شرح

 توضیحات عناصر امنیت

 تقاضای امنیتی
در ، های کد شمادسته از فراخوانندهعنوان مکانیزمی برای درخواست آنبه تقاضاها،

 شوند که دارای مجوزهای مورد نیاز شما هستند.اعمال می کالس و روش یمحدوده

 لغو امنیتی

شوند، اتخاذ می اجرازمانکه توسط  ،یخاص یتیامن یماتلغو تصم یبرا یعنوان راهبه لغوها

از کد شما  هافراخوانندهکه یآنها هنگام .شونداعمال می کالس و روش یدر محدوده

پشته و  جویوجستاز  یریجلوگ یبرا همچنین،ند. گرد، فراخوانی میکنندیاستفاده م

اند، استفاده را اعطا کرده یخاص یمجوزها از پیشکه  ها،فراخواننده یمحدود کردن دسترس

 .شوندمی

 بهبود امنیتی
 یشافزا یتیامن یستمتواند عملکرد را در طول تعامل کد و سیم لغوهاو  تقاضاهااز  یبیترک

 دهد.

 های مدیریتی امننوشتن کنترل 

شوند و بر اساس تقاضا یکاربر دانلود م ییانهار دراز صفحات وب است که  یامجموعه ،یریتیمد یهاکنترل

سیاست که تحت  ییوجود دارد: آنها یریتبه کد، دو نوع کنترل مد یدسترس یتند. از منظر امنگردیاجرا م

 دارند. یشتریبه اعتماد ب یازکه ن یو کسان ؛شوندیاجرا م فرضپیش یتیامن

تنها ، اندشدهدرنظر گرفته فرضپیش یتیامن یاستس یاجرا یشده که برامدیریت یهانوشتن کنترل یبرا

کنترل  یککه یتا زمان مجاز است. ینترنتیمناطق ا یاو  ینترانتا یبرا فرضپیش یتیامن یاستس حاوی یاتملع
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 یاد)به  آن، اجرا خواهد شد. موقعیت منبع یلدلنکند، به یافتاجرا از آن در یبرا یشتریشده مجوز بیریتمد

 ینترنتا ناشی ازکد  یحداکثر مجوز برا یاعطا مبنی بر یمیتصم ،کاربر یا یرمد یکممکن است که  یدباشداشته

 یرهستند، مد یشترکه خواستار اعتماد ب ،شدهمدیریت یهاکنترل یاجرا ی.( برااتخاذ نکند ینترانتا یهایهناح یا

 یدشده بایریتمد یهاکنترل. نماید یمتنظ است،کد مجری که  ی را،یوترهر کامپ یتیامن یاستس یدکاربر با یا

 یبرا شود.داده ن ینترانتکد ا یاو  ینترنتبه ا فرضپیشطور به یینوشته شوند تا مجوزهادر هر زمان ممکن 

 SafeSubWindowsو  SafeTopLevelWindows یاست که کد برا یمعن ینبه امورد  ینا ینترنت،ا یهحدودم

(، گرددها یستمس یصاست تا مانع از جعل تشخعالمت زده شده یتیامن یستمشود )که توسط سیداده م یشنما

 .کندمیارتباط برقرار  شدهایزوله یحافظهخود و با استفاده از  یاصل یتسا افقط ب

 توسعه 

وب  یصفحه یکفعال در  یپتتواند توسط اسکریم یزبانمرورگر م یکشده در یریتمد یهااز آنجاکه کنترل

 یبررس یتیامن یپشته یکو در طول  شدهمحسوب  فراخواننده یکعنوان صفحه وب به ین، اشود یدستکار

 ییجهنت .عمل آوردجلوگیری به یتسان وبیسندگاقابل اعتماد نو یاربس یهااز استفاده از کدشود تا یم

 یاخود  یبر اساس اعتبار قو ،است که کنترل ینا فراخواننده یکعنوان وب به یصفحه یکبه  یدگیرس

طور که به را، وب یصفحه یک یاتعمل یو اجازه از اعتماد برخوردار است ییاز سطح باال ،ناشر ینامهیگواه

صادر  ،استاز همان منطقه  یکد ناشاجرای مجاز به  ،(ینترنتا یا ینترانتوب خود )ا یعنوان صفحهبه معمول

 ینا یبه کد برا یدسترس یت، اما امنباشدممکن یرغ ،باالاعتماد  یهاکنترل رسد نوشتنمی نظربه. کندنمی

 برخی .یداستفاده کن جستجوی پشته لغو رفتار از یطور انتخابسازد تا بهیشما را قادر م وشود یفراهم م یوسنار

 :وجود دارند عبارتند ازشده یریتمد یهانوشتن کنترل یبرای که از نکات

 ،کنترل آنها باکه  یطوربه ،به اعتماد باال دارند کپسوله شوند یازکه ن ییهایاتدر صورت امکان عمل •

کرده و  ییدرا تا یاتعمل ینا یازمورد ن یمجوزها یدتوانیم یب،ترتین. به ایرنددر معرض خطر قرار نگ

که صفحات وب با استفاده از کنترل شما قادر به سوءاستفاده از عملکرد نخواهند  یدحاصل کن یناناطم

 بود.
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را  یمجاز URL یتهو یا یتسا ایجادباشد، نیاز داشتهاعتماد باال  یاتعملبه کنترل شما  یراحاگر ط •

مورد استفاده قرار  ،توان آن را فقط توسط صفحات وبیم که حاصل شود ینانتا اطم در نظر بگیرید

 .داد

 گسترش 

. این امضا شوند یاو  ی باشندنام قوبا  (X.509ناشر ) ینامهیگواه حاوی یشههم یدبا اعتماد باال با یهاکنترل

 یا ینترانتا یهاشبکه یرخود در رابطه با سا یتبدون کاهش امندهد یاجازه م یاستس یرانبه مد ،مورد

 یدکد جد اسمبلی یک ید، کاربر بااسمبلی یپس از امضا باشند.ها داشتهکنترل ینبه ا یشتریاعتماد ب ینترنت،ا

سازمان کاربر امضا  یاکه توسط شرکت  یکد ،که تنها نمایدکند و مشخص  یجادا یکاف یمرتبط با مجوزها

اعتماد  با، کنترل گردیداصالح  یتیامن یاستس کهاین. پس از ددار کد را اسمبلیدر  یت، اجازه عضواستشده

 یهاشود تا کنترل اعمال یتیامن یاستسباید که ییاز آنجا شود.یم یافتدر یمجوز کاف یاجرا یبراباال 

 .تر استساده یاربس یشرکت ینترانتنوع کنترل در ا ین، استفاده از انمایدعملکرد باال کنترل  یدانلودشده را برا

 یمشتر ییانهرا ینشده را به چندداده یحتوض سیاست ییراتتواند تغیشرکت است که م یرمد یک ،معموال

استفاده از  یبرا ی،سازمان یا یشرکت یگونه وابستگیچبدون ه ،اعتماد باال یهاکنترل کهاین برای کند. سالار

 .گرددناشر کنترل و کاربر برقرار  ینب مطمئنیارتباط  یدد، بانشوبه کار برده یتوسط کاربران عموم ینترنتا

دهد و اجازه دهد  ییررا تغ یاستس ینتا ا باشداستفاده از دستورالعمل ناشر راحت در  یدکاربر با یت،در نها

 مجاز نخواهد بود. ،صورت، کنترلینا یر. در غدرآیدبه اجرا  باال ادکنترل اعتم

  کد شخصی یدسترس یمجوزها یجادا 

با توجه به منابع موجود در ی است که یبه کدها یمجوز دسترس هایکالساز  یامجموعه،  .NETچارچوب

ها، مجوز یطاکثر مح یبرا .کنندیات کمک میخاص از منابع و عمل ایحفاظت از مجموعه ، به .NETچارچوب

 یفتعر یبرابه کد شخصی موارد،  یدر برخممکن است حال، یناست. با ا یکافشده به کد ساخته یدسترس

را  اجرازمان، کالس یو درخواست اجازه از کتابخانه مجوز هایکالسارائه نیاز باشد.  یدسترسمجوز کالس 

 یدهد تا حقوق دسترسیاجازه م یرمد بهو  کندمیمنابع فراهم  ینمجاز کد به ا یرغ یاز دسترس یریجلوگ یبرا

مناسب باشد.  یمجوز سفارشدر آنها، وجود دارد که ممکن است  یگرید یهایتموقع .نماید یکربندیرا پ
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 یکاف یاما به اندازه دهدپوشش میرا منبع  یکشده در به کد ساخته یدسترس ،کالس مجوز یککه یهنگام

عنوان به .دباش یازمجدد ن به کد یمجوز دسترس یک، ممکن است به کندنمیبه آن منابع را کنترل  یدسترس

 یلفا یکهر رکورد کارکنان در  در آنها، استفاده کند که یپرسنل یهااز پرونده ایممکن است برنامهمثال، 

 یهاانواع داده یبرا ند مستقالتوایبه خواندن و نوشتن م یدسترس ی،موارد ینشود. در چنیم یرهجداگانه ذخ

را  کارمند یپرسنل یلاز فا یخاص یهاتواند مجوز بخشیم یداخل یریتابزار مد یک کارمند کنترل شود.

 ها نباشد.از بخش یممکن است مجاز به خواندن بعض یقت،در حق .کندنمیبخش را اصالح  ین، اما ابخواند

گونه ، اما بهبودهاست، مناسب ساخته شده یکه مجوز داخل یدر موارد یزن یبه کد سفارش یدسترس یهامجوز

 یمورد است ممکن مثال، عنوانبه طور مناسب از منبع محافظت کند.است که بتواند آن را بهنشده یفتعر یا

 توسطمحافظت شود، اما  یدبا و (منوها یجادا ییتوانا یلاز قببرخوردار است ) UI یتقابل ازباشد که وجود داشته

محافظت  یبرا یمجوز سفارش یدتوانیصورت، مینشود. در ایمحافظت نم UIPermissionشده در کالس ساخته

 داشتنهمواره در اختیار  باشند.داشته یهمپوشان یدمجوزها نبا تا حد ممکن، .یدکن یجادمنو ا یجادا ییاز توانا

 رود.شمار میبه یرانمد یبرا یمهم منبع، مشکل یکمجوز حفاظت از  یکاز  یشب

 یاریاز آنها اخت برخی است. شایان ذکر است، یرشامل مراحل ز یبه کد سفارش یمجوز دسترس یسازپیاده

 هستند.

 کالس مجوز طراحی  .1

 IUnrestrictedPermissionو  IPermission یرابط کاربر یسازیادهپ .2

 خاص یهااز انواع داده یتحما یبرا یاعملکرد و  ی، در صورت لزوم براISerializable رابط یاجرا .3

  XML ییو رمزگشا یرمزگذار .4

 شده اعالم یتامن یبرا یت، حماAttributeکالس  یک یاجرا افزودن پشتیبانی .5

 ، در صورت لزومشخصیمجوز  یبرا یدرخواست سفارش .6

 یاز مجوز سفارش یآگاه در یتیامن یاستس یروزرسانبه .7
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 سومفصل 

 #Cهای امنیتی در پذیریتهدیدات و آسیب
 

 

 

 

 

 

 

 

 هااسمبلی 

از . رودشمار میبه .NET یتدر امن یدیکل ئیدهد که جزیارائه م .NETاسمبلیبر  یمرور کل ،فصل ینا

ی محافظت از اسمبلی در اسمبلی، چگونگی ایجاد انواع مختلف اسمبلی، و نحوه یاتساختار و محتو روی،این

 .شوندمیداده شرح  دستکاری و مهندسی معکوسبرابر 
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 شدهداده یحتوض هایاسمبلی 

(MSIL) زبان متوسط مایکروسافت است که در .NET یچند نوع داده یا یک یحاو اسمبلی، یک
 یلکامپا 41

 .شودیاجرا م ی زبان مرسوماجرازماندر  است که یکد یحاو اسمبلی یگر،عبارت داست. بهشده

 یتیعنوان مرز امنبه ،مهمتر از همه و یسازاستقرار و نسخه یعنوان واحد اصلبه اسمبلیاز  .NET چارچوب

 .کندمیاستفاده اساسی 

 

 

 

 

 

 است: یرشامل موارد ز اسمبلیهر 

. دهندیشرح م فراداده رااست که  43ایفرادادهعناصر  یحاو 42اسمبلی مانیفست اسمبلی: مانیفست •

 :عبارتند از هااین مؤلفه

o :کندمیرا مشخص  اسمبلیکه نام  است یرشته متن یک نام اسمبلی. 

o فرم  بهرشته  یک ی اسمبلی:نسخهa.b.c.d  که استa  وb را  یو جزئ یاصل یهاتعداد نسخه

 .و ساخت اعداد هستند ینیبازبگر نیز بیان dو  cو کنند مشخص می

                                                 

 

41 Microsoft  Intermediate Language (MSIL) 
 manifest  اسمبلی42

43 Metadata 

 زبان متوسط مایکروسافت:

کند که اضافه می MSILرا به  یاانواع داده یلرکامپا شود،یم یلکامپا NET.منبع  یلفا یککه هنگامی

 ،NET.چارچوب  است. 1(CPUی مرکزی )واحد پردازنده مستقل یهااز دستورالعمل یاشامل مجموعه

خاص  CPU یکمربوط به  یهادستورالعمل در قالبها را کند تا نوع دادهمی یفرا توص MSILچارچوب 

 یهایمعمار، NET. یهاتا برنامه آوردمذکور این امکان را فراهم می. روش نمایدپردازش  ،اجرا حالدر 

 کار برند.ه ب بودن نیاز به کامپایل مجدد کد منبع،را،  CPUمختلف 
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o :یبرا ؛کندمی یبانیپشت اسمبلیکه  ی استزبان یامربوط به فرهنگ  اطالعات فرهنگ اسمبلی 

 .ییکانادا یفرانسو یبرا"  "fr-CA یا کایی،آمری یسیانگل یبرا  "en-US“ ،مثال

o :اسمبلینام مستعار  یجادا یشده برااستفاده کلید عمومی یاتجزئحاوی  نام قوی اسمبلی 

 است.

o دهندیم یلرا تشک اسمبلیکه  ییهایلتمام فا لیست اسمبلی:ها در یلاز تمام فا یفهرست .

 .دساخته شو یلفا یکاز  یشب توسط تواندمی شایان ذکر است، اسمبلی

o دهداز اسمبلی صادرشده را ارائه می یامربوط به انواع داده اطالعات اسمبلی:اطالعات  نوع 

 شود.استفاده می هاسایر اسمبلیکه در 

o به اسمبلی مذکور وابسته که ها، سایر اسمبلی یاتجزئ یستل :ذکرشده اسمبلی اطالعات

 هستند.

o یقابل خواندن انسان که اطالعات اضاف یهااز رشته یامجموعه :یاطالعات یهاویژگی 

 یت،رایکپ یهایتو محدود یعالمت تجارتوان به میاز جمله  .دهندیارائه م اسمبلیدرمورد 

 اسمبلی اشاره کرد. یاتنام محصول و شرکت، و شرح محتو

 اسمبلیاز MSIL  انواع داده موجود در بخش کد یدرباره یاطالعات یحاو ،بخش ینا فراداده:نوع  •

 .است

اجرا  .NETچارچوب  یاجرازمان است که توسط MSILاظهارات  یحاواین بخش،  :MSIL کد •

 .نمایدیم یفرا توص .NETچند نوع  یا یکشود و یم

 .کندمیکه برنامه از آن استفاده  ،ها و صداهایکونمانند آ ،از منابع وجود دارد یامجموعه :برنامه منابع •
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متفاوت است.  ، برای هر نوعشوندیم یرهذخ اسمبلی یاتکه محتو یوجود دارد. مکان اسمبلینوع  دو

واحد  یلفا یکدر  اسمبلی، یست که در آن تمام محتواا 44فایلتکاسمبلی  یک ،نوع ینتریجو را ینترساده

با نام  یلیدر فا اسمبلی یمؤلفهاست، چهار نشان داده شده 1-3که در شکل  طورهمانشود. یم یرهذخ

SingleFileAssembly.dll .قرار دارند 

نوع در  شود،مشاهده می 2-3طور که در شکل . هماناست 45اسمبلی، یک اسمبلی چندفایلینوع  یندوم

 .دنشویم یرهذخ یلفا یکاز  یشدر بیات اسمبلی محتو چندفایلی،

 شودیم یرهذخ یلفا یکو هر منبع در  ی اسمبلیفراداده، اسمبلی چندفایلی یکدر 

(MultiFileAssembly.dll  در حال1-3در شکل ،)که کد یMSIL  چند ماژول قرار دارد که هر کدام  یا یکدر

 .شوند گبا هم هماهن یداست که با یلمل سه فای اسمبلی، شافراداده چند نوع داده و هر نوع یا یکشامل 

                                                 

 

44 Single-file اسمبلی 
45 Multifile اسمبلی 

 فایل حاوی تمامی محتویات اسمبلی در یک فایل دیسک واحد است یک اسمبلی تک: 1-3شکل 
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 یستها توسط عنصر لیلفا ینارتباط ب) وجود ندارد یلفا یستماجراشده توسط س یهایلفا ینب یارتباط یچه

 .(استشرح داده شدهی اسمبلی فراداده یلفا

زبان  یکشده در شامل انواع نوشتهتواند یها ماست که هر کدام از ماژول ینااسمبلی چندفایلی  یک یتمز

و  CSharpCode.netmodule یلبا افزودن فا 2-3در شکل این مورد، باشد.  .NETمتفاوت 

VBCode.netmodule  شده درنوشته یهاانواع داده گرنمایانکه  ،استداده شدهنشان   اسمبلیدرC#   و

Visual Basic NET. شده در نوشته یهاماژولمبلی توسط اس یک گی ایجادچگون ی،است. در بخش بعد

 .نشان داده خواهد شدمختلف  یهازبان

 

 

 

 باشد: ویژگیاز سه  یکی خود، بسته به عملکرد موردنظرتواند یم اسمبلیهر 

 کند.: یک اسمبلی چندفایلی، محتویات اسمبلی را در بیش از یک فایل ذخیره می2-3شکل 

Visual Studio .NET از  یدبا روی،از این. کندنمیهای چندفایلی پشتیبانی اسمبلی ها وماژول یجادا از

ستفاده یجاد اسمبلی چندفایلی اا یبرا،  SDK .NETچارچوبموجود در  1مبتنی بر خط دستور یابزارها

 .کرد
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مصرف  هاسایر اسمبلیاست که توسط  .NETشامل انواع ای، اسمبلی کتابخانه ای:اسمبلی کتابخانه •

 ای قابلیت اجرا ندارد.اسمبلی کتابخانه شود.یم

شده یفبرنامه اجرا شود، اما انواع تعر یکعنوان تواند بهیم اسمبلی قابل اجرا  یک اسمبلی قابل اجرا: •

 .یرندمورد استفاده قرار گ یگرد هایاسمبلیتوانند توسط ینم اسمبلیدر 

است که اسمبلی قابل اجرا  از ینوع، اسمبلی قابل اجرای ویندوز یک اسمبلی قابل اجرای ویندوز: •

 .استتعبیه شده GUI یکاربرد یهابرنامه یبرا ،طور خاصبه

 یجاد اسمبلیا 

کد  یهایلفا ی. براکرداستفاده  یمتن .NET یلرکامپا یکاز  یدها، بااسمبلیکد منبع به  یهایلفا یلتبد برای

فایل و چندفایل های تکچگونگی ایجاد اسمبلیبخش،  یندر ا شود.استفاده می csc.exe یلر، از کامپا#Cمنبع 

دو نوع ساده  ابتدا،. ، فاقد اهمیت هستند.NET یلرهایاستفاده از کامپا ینحوه یاتجزئ ؛شرح داده خواهدشد

 :شوند. اولین نوع به شرح زیر استتعریف می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class SumNumbers 
 { 

private int o_total; 

/// <summary> 

/// Default constructor - initializes the total to zero 

/// </summary> 

public SumNumbers( )  
{ 

// initialize the total 

o_total = 0; 

} 

/// <summary> 

/// Add a number to the total 

/// </summary> 

/// <param name="p_number">The number to add</param> 

public void AddNumber(int p_number)  
{ 

o_total += p_number; 

} 
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نگه  AddNumberرا با استفاده از روش  یحعدد صح یراستفاده از مقادمجموع ، SumNumbersکالس 

، عضو SumArray. نوع دوم، یدآیدست مهب GetTotalدارد. مقدار کل با استفاده از روش یم

SumArrayOfIntegers  که با هم  یردپذیرا م یحاز عدد صح اییهآرا . عضو ایستا،کندمی یفرا تعر ایستاعضو

 است. SumNumbers یکنندهمصرف ، یککالس ینشوند. ایم یبترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class SumArray  
{ 

/// <summary> 

/// Static method that sums together the values in 

/// an array of integers 

/// </summary> 

/// <param name="p_arr"></param> 

/// <returns></returns> 

public static int SumArrayOfIntegers(int[] p_arr)  
{ 

// create a new instance of SumNumbers 

SumNumbers x_sum = new SumNumbers( ); 

// add each value in the array to the sum 

foreach (int x_int in p_arr)  
{ 

x_sum.AddNumber(x_int); 

} 

// return the total from the sum 

return x_sum.GetTotal( ); 

} 

} 

/// <summary> 

/// Get the total 

/// </summary> 

/// <returns>The total of all values presented to AddNumber</returns> 

public int GetTotal( )  
{ 

return o_total; 

} 

} 



 

 

 

44 

 

 

به  یلفا یکدر  SumArrayو  SumNumbers.csنام  با ییلفا یکرا در  SumNumbers نوع ما

 کرد.  یمخواه یرهذخ  SumArray.csنام

 فایلاسمبلی تک یجادا  

 یکدر ، MSILو اظهارات  ی اسمبلی فرادادهاست. شده یجادا  #Cیلرتوسط کامپا ،فرضپیش اسمبلینوع  این

 یهایلاز فافایل، ای تکاسمبلی کتابخانه یککه چگونه  دهدمینشان  یر. اظهارات زگیرندیمقرار واحد  یلفا

 :شوندمی یجادمنبع ا

 

 SumNumbers یکه حاو کندمی یجادا SingleFileAssembly.dllبه نام فایل اسمبلی تک یک ،اظهارات ینا

کند. این در حالی  شده را مشخصیجادا یدهد تا نام پروندهیاجازه م به کاربر out/پارامتر است.  SumArrayو 

ای اسمبلی کتابخانه ها وبرنامه ینبکاربر حق انتخاب تا  آورداین امکان را فراهم می target/ی ینهگز است که

 .باشدداشته

 ایجاد اسمبلی چندفایلی 

. سازدیرا فراهم م یشتریب یریپذاست، اما انعطاف فایل آننوع تکتر از یچیدهپاسمبلی چندفایلی،  یک یجادا

نوشته  .NETمختلف  یآنهااست که در زب ییهاشامل ماژول، که اسمبلی یک ی ایجادنحوهبخش،  یندر ا

 :شودمی یلکامپا SumNumberبرای شروع، . ان داده خواهدشد، نشاندشده

 

استاندارد ، ”netmodule“ . پسوندکندمی یجادا SumNumbers.netmoduleبه نام  ییدماژول جد ،دستور ینا

نوع  .VBNETسازی اکنون، پیادهاست.  ایکتابخانه هاییلفا مختص”dll“ که طورهمان ؛ماژول است هاییلفا

SumArray کالس  صورت یک ماژول، کامپایل خواهیم کرد.را بهSumArray ،کالس  یتبه قابلSumNumbers 

 :داده خواهدشدارجاع  SumNumbers.netmodule یلفا، به addmodule/ پارامتر و با استفاده از وابسته است

 

csc /out:SingleFileAssembly.dll /target:library SumNumbers.cs SumArray.cs 

csc /out:SumNumbers.netmodule /target:module SumNumbers.cs 

vbc /out:SumArray.netmodule /target:module /addmodule:SumNumbers.netmodule \  
SumArray.vb 
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از  SumArray.netmodule و  #Cاز کالس SumNumbers.netmodule است:شده یجاداکنون دو ماژول ا

در همان زبان  یدهر نوع با اگرچه، ؛نوع باشد یکاز  یشتواند شامل بیم .NET. ماژول .VBNETکالس 

 .یمکنیم یجادا ،نوع هستند یکشامل تنها را که  ییهامثال ساده و واضح، ماژول یکجاد یا یشود، برا یفتعر

که شامل  نمود یجادااسمبلی چندفایلی  یک، (al.exe) 46ی پیوندایجادکننده با استفاده از ابزار توانمیاکنون 

 :کندمی یجادا MultiFileAssembly.dllبه نام  ایکتابخانه یمجموعه ،یرباشد. دستور ز موردنظر یهاماژول

 

 وماژول است  یهایلو مراجع به فا یفرادادهشامل تنها که  کندمی یجادرا ا DLL یلفای اسمبلی، پیونددهنده

 .استنمونه  هایکالساز  یکیشامل  ،هر کدام

 

 

 

 شدهی به اشتراک گذاشتههااسمبلی 

 یا. هر برنامهمشترک باشند یا خصوصیتوانند یم ها، اسمبلیاستنشان داده شده 3-3که در شکل  طورهمان

 یرهبرنامه ذخ یاجزاسایر است که در کنار  یخاص یکپ یدارا ،کندمیستفاده ااسمبلی خصوصی  یککه از 

اسمبلی به همان  نیز برنامهو هر  وجود داشته یوترکامپ یکشده در نصب یکاربرد یشود. اگر دو برنامهیم

 ی،یدجد یشده وجود خواهد داشت. هر بار که برنامهنصب های اسمبلیفایل، دو نسخه از باشد یمتک خصوصی

 یجادا یسکد یرو اسمبلی، یهایلاز فا یدیجد یهانمونه ،گرددنصب  که مبتنی بر اسمبلی خصوصی است،

 کامال مستقل است. ،و هر برنامه بوده هاسایر اسمبلیمستقل از  اسمبلی. هر ند شدخواه

                                                 

 

46 Link Builder 

al /out:MultiFileAssembly.dll /target:library SumNumbers.netmodule 

SumArray.netmodule 

 ی اسمبلیبرای پیونددهندهاست که  ییهاتمام ماژول و exe.) یا dll.) فراداده یلشامل فااسمبلی چندفایلی، 

با پسوند  های فراداده،را، همانند فایل هایلتمام فا ید، بااسمبلی چندفایلی یع. هنگام توزاندهمشخص شد

netmodule  نموددرج. 
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استفاده شده اسمبلی به اشتراک گذاشتهواحد  ینمونه یکاز  توانندیم یکاربرد یبرنامه یندر مقابل، چند

 یاو هر برنامه یردگیسرور شبکه( قرار م یامشترک  یرکتوریدا یکمحل مشترک ) یکدر  اسمبلی،کنند. 

نشان  4-3که در شکل  طورهمان. کندمیاستفاده  اسمبلی یسکد یهااز همان پرونده ،دارد اسمبلی نیازکه به 

 یهاد، و گروهند نصب شونتوانیم شدهاسمبلی به اشتراک گذاشته یکنسخه از  یک زا یشب، استداده شده

 .نمایند یهمختلف تک یهابر نمونه قادرندبرنامه 

 

 شده و خصوصیاشتراک گذاشتههای به : اسمبلی3-3شکل 

 های خصوصی یکسانهای مبتنی بر اسمبلی: گروهی از برنامه4-3شکل 
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های اسمبلی یبرا یمرکز ی، که مخزنرا 47(GACی نهان عمومی )اسمبلی حافظه .NET چارچوبهمچنین، 

 یهابرنامه یتمامشود، مشاهده می 5-3که در شکل  طورهمان. آورد، فراهم میاستشده به اشتراک گذاشته

 یهایلاز فا هستند و GAC متکی بر اند،شده یرهذخشده اسمبلی به اشتراک گذاشته یک یکه رو یکاربرد

های به اشتراک اسمبلیکردن  یداپ یبرا یکربندیبه پ ،ییهابرنامه ین. چنکنندیاستفاده م یکسان یسکد

 .قرار داردها برنامه یدر دسترس همه یشههم همواره، ندارند.نیاز خاص  هایمکاندر  شدهگذاشته

 

 

 

                                                 

 

47 Global Cache اسمبلی (GAC) 

 شدهمیزبان اسمبلی به اشتراک گذاشته GAC: 5-3شکل 

. هر استمشابه  یسکد فایل یکاز  های برنامههای اسمبلی، استفادهدر برنامه" مشترک"منظور از لفظ 

اشتراک ها به برنامه ینب یاداده یچاست و هاسمبلی  موجود در یاز انواع داده یخاص یکپ یدارا ،برنامه

 است.گذاشته نشده
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 باریکاسمبلی،  یهایکربندیو پ یتیامن یهایاستس .است رسمی،  اسمبلی یکبه اشتراک گذاشتن  یایمزا

شوند، یمتصل ماسمبلی  که به ییهابرنامه یبر تمامو  دگردنیاعمال م شدهاسمبلی به اشتراک گذاشته یک بر

 . شود یکربندیپصورت مجزا به یدبااسمبلی خصوصی  هر نمونه از که. این در حالی است دنرگذایم یرتاث

 قوی هاینام 

، فرادادهشامل نام، نسخه و فرهنگ نام قوی  د.باش نام قوی یکدارای  یدبا شدهاسمبلی به اشتراک گذاشته

 مختلف اسمبلیاست که دو  یدبع بسیاراست. از آنجاکه  یجیتالد یو امضا یرمزنگار یعموم یدهمراه کلبه

اسمبلی فرد از منحصر به یشناسه یکی به منزلهرا  نام قوی یک یکروسافتباشند، ما نام قوی یک دارای

 :عبارتند از یجیتالد یامضا یژگی. دو وگیرددرنظر می

عنوان کد هش به ینا .همراه است اسمبلی یاتشده از محتوکد هش ساخته یکبا  یجیتالد یامضاها •

 یاربا همان اثر انگشت بس اسمبلیدو  یافتنو  کندمیعمل  اسمبلی یاتمحتو یاثر انگشت برا یک

 مشکل است.

 شود.یم یجادا یصورت تصادفبه ،رودبه کار می یجیتالد یامضا یجادا یبرا که ی،رمزنگار جفت کلید •

و امضا،  یجیتالشده توسط کد هش داثر انگشت ارائه فرد بودنبهتصادفی بودن جفت کلید و نیز منحصر 

 اسمبلی یبرا ی رافردمنحصر به ییشناسا ،کاربردیاهداف  یتمام متعلق به نام قوی، یکاست که  معنا بدان

 .کندمیفراهم 

اسمبلی  یاتمحتو آورد تافراهم می .NET نام قوی، این امکان را برای چارچوب یک بودن فردمنحصر به

اسمبلی این  یاتشده از محتوتولیدکد هش منظور از  ی، شناسایی نماید.دستکاربرابر  محافظت در یبرا را

شود که چارچوب منجر می و سازدیرا نامعتبر م یجیتالد ی، امضاMSIL یجمله یک ییرتغحتی که  است

NET.ها نام قوی اسمبلی بنیادین یتینام یژگیو یک ی،حفاظت در مقابل دستکار ین. ا، اسمبلی را رد نماید

 شود.محسوب می  .NETبرنامه  یکعمر  یدر چرخه یدیکل یتابع رود وشمار میبه

 

 

 یرند،اعتماد مورد استفاده قرار گ  قابلکد کامال توسطتوانند ای حاوی نام قوی تنها میهای کتابخانهاسمبلی

 د.اعمال شواسمبلی به  AllowPartiallyTrustedCallers ویژگی کهاینمگر 
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 یک جفت کلید یجادا 

 یجادا یبرا یخصوص یداست. کل یو خصوص یعموم یدکل جفت یک یجادا ،نام قوی یک یجادا یقدم برا اولین

 نام قوی یادعنوان به اسمبلی،در  یعموم یدکلاز  .شودنگه داشته یمخف یدو با شودمیاستفاده  یجیتالد یامضا

 یک محتویات دستکاری شدن یینو تع یجیتالد یامضا ییدتأ یبرااز کلید عمومی   .NET. چارچوبشودیم

 .کندمیاستفاده  اسمبلی

 یجادا ینحوه یدهندهنشان ،یر. دستور زشودمی یجادا  (sn.exe)نام قوی ابزار توسط یدجدجفت کلید  یک

 شود:یم یرهذخ MyKeyPair.snkبه نام  یلفا یکاست که در  یدجدیک جفت کلید 

 

با دستور  را یعموم یدکل یدتوانیاما م یست،انسان قابل خواندن نبرای  MyKeyPair.snk یلفا یاتمحتو

 :نماییدمشاهده  یرز

 

دستور  یناهمچنین، است.  یمالهگزادس یهاحالتاز  یادنباله ،یعموم یداست؛ کل یرزصورت به ،خروجی

 واست  یعموم یدکد هش از کل یککه  (،48صورت برجستهشده بهاست )مشخص یعموم یدکل ای ازنشانه

 شود.یاستفاده م یعموم یدجهت ارجاع کلی عنوان روشبه ،یگرد اسمبلی یک توسط
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sn -k MyKeyPair.snk 

sn -tp MyKeyPair.snk 

Microsoft (R) .NET Framework Strong Name Utility Version 1.1.4322.510 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved. 
Public key is 

00240000048000009400000006020000002400005253413100040000010001004b251886d12dfd0501

c03 

2d9b1d36888f3ee68ecc047a56d457ac21d64a54467d7d223c5be2e99bf2ed499c16db4cee567c16d9

4d2 

94aece0348a00025eb7d415005d887c4cee3ee26b83d9cb4b29ed7b21b0c5097f4277d260938f5e00a

4cf 

f90cf20befd491782b1f3a34675c3ce6c2224bdcc2e329057031937f7d4e032b7 
 

Public key token is 060fc0167cf4a028 
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، که فروشگاهی 49(CSP) یندوزو یرمزنگار خدمات یکنندهتأمین درشده را یجاداتوان جفت کلید جدید می

را  تریآسان یریت، مدCSPدر جفت کلیدها نصب  کرد.نصب ، رودشمار میمتمرکز برای جفت کلیدها به

ها را یدکل توانمی دهد که چگونهینشان م یردستور ز. دهدیارائه م یسکد یلدر فا یدکل ییرهنسبت به ذخ

 .نمودنصب  MyCSPContainerبه نام  CSP ینگهدارنده یک در

 

 نام قوی اسمبلی یک یجادا 

را مشخص  اسمبلیو فرهنگ متشکل از  یفرع ینسخه یدبا ید،کن یجادا نام قوی یک یدبتوان کهآنپیش از 

 یدکل یک، اطالعات نسخه و فرهنگ، به همراه اسمبلیشامل نام  نام قوی یککه  یدداشته باش یادبه  نمایید.

 است. یجیتالد یامضا یکو  یعموم

 فراداده نسخه و فرهنگ یینتع 1.2.4.1.3

 یهاویژگینسخه و فرهنگ، استفاده از  یفرادادهمشخص نمودن  یراه برا ینترساده

System.Reflection.AssemblyVersion  وSystem.Reflection.AssemblyCulture اسمبلیشده در سطح اعمال 

 .کندمی یجاداز پروژه ا یعنوان بخشرا به  AssemblyInfo.csبه نام  یلاف یک  .Visual Studio NETاست. 

مشخص کردن  یبراالزم است است.  های اسمبلی قابل پیکربندیفراداده تمام یبرا یشامل صفات ،یلفا ینا

برای هر و بوده  2.1.0نسخه اسمبلی،  ین. انماییم یرویپ یرز صورتبه ی اسمبلی، از این امکاننمونه یفراداده

 :، مناسب استیفرهنگ یمهر تنظ یبرانوع تنظیم فرهنگ، 

 

 

 

                                                 

 

49 Cryptographic Service Provider (CSP) 

sn -i MyKeyPair.snk MyCSPContainer 

using System.Reflection; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

// Specify the culture and version metadata 

[assembly: AssemblyCulture("")] 

[assembly: AssemblyVersion("2.1.0")] 
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 جفت کلید یینتع 2.2.4.1.3

، که به یک فایل یژگیو یک اضافه نمودنبا کنیم که قصد داریم نام قوی را زمانی مشخص میرا جفت کلید 

 یهاویژگی توسطکار  ین. ما اشاره دارد، ایجاد نماییماجفت کلید  یحاو CSP یپرونده ییا نگهدارنده

AssemblyKeyFile  وAssemblyKeyName ی نگهدارنده یا یلفای ابتدا باید یکی از دو گزینه. پذیردیانجام م

CSP  مربوط به  یژگیو ،جفت کلید یلفا یکمشخص کردن  ی. برا(یدهر دو را مشخص نکنشود )مشخص

 :نماییدرا اضافه  AssemblyInfo.cs یلفا

 

ناشی شود، ویژگی زیر  MyCSPContainerی مشخص کنید الزم است جفت کلید از نگهدارنده کهاینبرای 

 اضافه نمایید. AssemblyInfo.csرا به 

 

 نام قوی یجادا 3.2.4.1.3

نام  طور خودکاربه .NETزبان  کامپایلرهای کامپایل مشخص شود، در فهرست فایل AssemblyInfo.csاگر 

که فایلی، سمبلی تکرا به مثاالتوان نام قوی میدهد که چگونه ینشان م یرخواهد کرد. دستور ز قوی را ایجاد

 :نموداعمال  است،پیش از این ایجاد شده

 

 اسمبلی چندفایلی یبرا نام قوی یجادا 4.2.4.1.3

 یدرا تول نام قویو  کردهاستفاده جفت کلید  یینتع یبرا اسمبلی  یهاویژگیاز  یلرکامپا ،فایلیاسمبلی تک برای

 ابزار پارامترعنوان به ،الزم است نام قوی یرا که برا یاطالعات یدبا ،اسمبلی چندفایلی یک. هنگام کار با کندمی

که  ییهادهد که چگونه با استفاده از ماژولیم اننش یردستور ز .یدکن یینتع (al.exe) بلیی اسمپیونددهنده

 :نمایید یجادا نام قویبا  یاسمقادر خواهید بود  ید،اکرده یجادقبال ا

 

csc /out:SingleFileAssembly.dll /target:library SumNumbers.cs SumArray.cs 
AssemblyInfo.cs 

al /out:MultiFileAssembly.dll /target:library /culture:"" /version:2.1.0/keyfile: 

MyKeyPair.snk SumNumbers.netmodule SumArray.netmodule 

[assembly: AssemblyKeyFile("MyKeyPair.snk")] 

[assembly: AssemblyKeyName("MyCSPContainer")] 
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 باجفت کلید،  یحاو یلو فا version/ و culture/ترتیب، توسط پارامترهای ی فراداده، بهفرهنگ و نسخه

 یکتا  نمایدمی یبانیپشت keyname/ پارامتر از یاسمبلیپیونددهنده. شوندمیمشخص  keyfile/ پارامتر

 مشخص کند. یدهاکل یبرارا  CSP ینگهدارنده

 امضای متأخر 

جفت به  یدسترس یا یجادکه شما قادر به ا بر آن استفرض  گذشته، یهادر بخش شدهی مطرحهامثالدر 

 یریترا مد جفت کلید تواندیامضاکننده م یکبزرگ،  هایسازمان. در یدهستهای قوی نام یجادا جهت کلید

این احتمال وجود خواهد  .یدآن ارسال کن یامضا یخود را برا هایاسمبلیکه  مجبور خواهید بودو شما  نماید

 تولیدپروژه  چندینتوسط  ،شدههای استفاده های قوی اسمبلینام یجادا یبرا ی، کهواحد جفت کلید داشت که

، نمایدیم یبانیپشت، استگنجانده شده اسمبلیدر  یعموم یدکه کلامضای متأخر،  از .NETچارچوب  .استشده

 ی،مخف یخصوص یدبه کل یبه دسترس یازدهد بدون نیبه شما اجازه م ین موردا .شودینم یجادامضا ااما 

 ید،دست آورهب جفت کلیدرا از  یعموم یداست که کل ینقدم ا ین. اولیدو تست کن یلخود را کامپا هایاسمبلی

 یعموم یدکل چگونهدهد که ینشان م یرد؛ دستور زپذیریانجام م امضا مرجع مجازشناسکار توسط  معموال، این

 :یدقرار ده MyPublicKey.snkبه نام  ییلو آن را در فا کنیداستخراج  یدیکل یلرا از فا

 

 :یداستخراج کن CSP ینگهدارندهشده در یرهذخ جفت کلید یکرا از  یعموم یدکل یدتوانیم ،ینهمچن

 

 AssemblyInfo.csبه  AssemblyDelaySign اضافه نمودن را با امضای متأخر ،فایلیاسمبلی تک یک برای

 :نماییدمشخص  AssemblyKeyFile یرا با مشخصه یعموم یدکل یحاو یلنام فا ،عنوان مثالبهید. فعال کن

 

 

 

sn -p MyKeyPair.snk MyPublicKey.snk 

sn -pc MyCSPContainer MyPublicKey.snk 
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 :کامپایل کنید مانند قبلاسمبلی را ه

 

استفاده  +delaysign/پارامتر  ، ازاسمبلی چندفایلی یک یبرا، استنشان داده شده یرکه در ز طورهمان

 :نماییدمشخص   keyfile/پارامتررا با  یدیکل یلو فا نمودهرا فعال امضای متأخر تا  یدکن

 

 

اند. امضا نشده یجیتالیصورت دبه یرا، زفاقد نام قوی هستند ،کنندیم یجاددستورات ا ینکه ا ییهااسمبلی

 کامل کند: یرصورت زبه، StrongNameاز ابزار  R- پارامتر را با استفاده از نام قویتواند یم بنابراین، امضا

 

 ،امضا یبرا اسمبلیبا مشخص کردن نام  ،ینشود. همچنیاستفاده م چندگانهو  تکمجامع  یبرا ،یکتکن ینا

 یعموم یدیکل یلفا - یدارائه ده ،است یو خصوص یعموم یدهایکل یکه حاو ،را یدیکل ینام پرونده یدبا

تا با  یدمشخص کن را CSP ینگهدارنده یدتوانیاستفاده شود. م یجیتالد یامضا یک یجادا یبرا تواندنمی

 :دست آورید، جفت کلید را بهRc–استفاده از پارامتر 

 

using System.Reflection; 
using System.Runtime.CompilerServices; 

// Specify the culture and version metadata 

[assembly: AssemblyCulture("")] 

[assembly: AssemblyVersion("2.1.0")] 

// Enable delayed signing 

[assembly: AssemblyDelaySign(true)] 

// specify the file containing the public key 

[assembly: AssemblyKeyFile("MyPublicKey.snk")] 

// specify the file containing the public key 

 [AssemblyKeyFile("MyPublicKey.snk") :اسمبلی]

csc /out:SingleFileAssembly.dll /target:library SumNumbers.cs SumArray.cs 
AssemblyInfo.cs 

al /out:MultiFileAssembly.dll /target:library /culture:"" 

/version:2.1.0/delaysign+/keyfile:MyPublicKey.snk SumNumbers.netmodule 

SumArray.netmodule 

sn -R MultiFileAssembly.dll MyKeyPair.snk 

sn -Rc SingleFileAssembly.dll MyCSPContainer 
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 نام قوی یک ییدتا 

اسمبلی  یاتمحتو های بررسیییدیهتأ ؛کرد ییدتأ  sn.exeابزار استفاده از را با اسمبلیمستعار  نام یک توانمی

 :کندمی ییدرا تا فایلیاسمبلی تکنمونه  یردستور ز باشند.کرده ییرتغ یجیتالد یاز زمان امضا نباید

 

 :خواهد بود یردستور به شرح ز ینا یمعتبر، خروج اسمبلی یک یبرا

 

 

 یامضا یجادا یمورداستفاده برا از جفت کلیدرا  یعموم یدکلبا استفاده از دستور زیر،  یدتوانیم ینهمچن

 :یدکن یینتع ،یجیتالید

 

 یعموم یدمطابق با کل شود،که مشاهده می گونههمان. استنشان داده شده یردستور در ز ینا ییجهتن

 است: 1.4.1.3در بخش  موجود

 

 

 

 

 

 های ناشرنامهگواهی 

 یدستکار آنها در برابر و ازآورند یها فراهم ماسمبلی یبرا ی رافردمنحصر به یهایتهو های قوی،نام

 ،.NET چارچوبندارند. های ناشر اسمبلی در اختیار نامهگواهیدر مورد  یاطالعات یچکنند، اما هیمحافظت م

sn -v SingleFileAssembly.dll 

Microsoft (R) .NET Framework Strong Name Utility Version 1.1.4322.510 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved. 

Assembly 'SingleFileAssembly.dll' is valid 

sn -Tp SingleFileAssembly.dll 

Public key is 

00240000048000009400000006020000002400005253413100040000010001004b251886d12dfd0501

c03 

2d9b1d36888f3ee68ecc047a56d457ac21d64a54467d7d223c5be2e99bf2ed499c16db4cee567c16d9

4d2 

94aece0348a00025eb7d415005d887c4cee3ee26b83d9cb4b29ed7b21b0c5097f4277d260938f5e00a

4cf 

f90cf20befd491782b1f3a34675c3ce6c2224bdcc2e329057031937f7d4e032b7 

Public key token is 060fc0167cf4a028 
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شخص  یکخود را به  هاینامهگواهیدارد تا  یازن ناشربه . این برنامه، کندمی یبانیپشت Signcode یاز برنامه

و  ی قویهانامکسب کند. را  50(SPC) افزارنرمی ناشر نامهگواهی یکو  کردهثالث مورد اعتماد اثبات 

Signcode که از ید. هنگامناعمال شو یک اسمبلید به نتوانیم که هستند ییگانرا یهایورافنSigncode  استفاده

 هایمؤلفه توسطشود و یجاد میا نامهگواهی یخصوص یدکل یمؤلفهبا استفاده از  یجیتالید یامضا یک ید،کنیم

 ،یدارا که امضا کرده یشما و مجوز SPC ینب یوندپ ،یجیتالد یامضا گردد.می، در اسمبلی جاسازی SPC یعموم

را  یمخف یدکل مقدار کهآنمگر  ،خود امضا کنند SPCرا با  هااسمبلی دتوانینم یگرد ،اسمبلی. سازدیفراهم م

 .ندبدا

 یبرا، X509 ینامهگواهی یک یجادا ، جهت(makecert.exe) نامهابزار ایجاد گواهی از یدتوانیشما م

مانند  ییهااز شرکت ،یواقعهای نامهگواهی نمایید. یلتبد SPC یکآن را به  ،و سپس یداستفاده کن یشاتآزما

Verisign یگواه یک ،یر. دستور زدنیآ یدست مهب X509 یتعداد نامه،گواهی یجادابزار ا .کندمی یجادا یدجد 

 TestCert.cerبه نام  ییلدر فای آزمایشی، نامه. گواهیدنکنیم یبانیرا پشت نامهگواهی یکربندیپی هاینهاز گز

 شود:یم یرهذخ

 

                                                 

 

50 Software Publisher’s Certificate (SPC) 

makecert -sv MyPrivateKey.pvk TestCert.cer 
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 الزم است؛ کندمی یرهذخ MyPrivateKey.pvk یلرا در فانامه گواهی یخصوص یدکل یمؤلفه ،sv– یینهگز

از شما خواسته خواهد شد تا شود، مشاهده می 6-3که در تصویر  طورهمان. نماییداستفاده  یدکل ینبعدا از ا

 .یدوارد کن یخصوص فایل کلیدحفاظت از  یعبور برارمز یک

 است: یررح زبه ش،  (Cert2spc.exe)ی ناشرنامهگواهیاز طریق ابزار تست  SPCبه  X509 یگواه یلتبد

 

ها را امضا نمایید. دستور زیر، این امکان عنوان ناشر، اسمبلیتوانید بهرا در اختیار دارید، می SPCاکنون که 

 ، در اسمبلی نمونه جای دهیم:signcode.exeآزمایشی خود را با استفاده از  SPCآورد تا بتوانیم را فراهم می

 

روی، الزم است و فایل حاوی کلید خصوصی را جهت امضای اسمبلی، مشخص نماییم. از این SPCباید 

که در تصویر  گونههمان اید، وارد کنید.رمزعبوری را، که برای محافظت از فایل کلید خصوصی ایجاد نموده

 Propertiesی زینهکلیک نموده و گی بازشده، روی اسمبلی موردنظر راستشود، اگر در پنجرهمشاهده می 3-7

ی ناشر شما را، نامهاین برگه، گواهی را مشاهده خواهید کرد. Digital Signaturesی برگه را انتخاب نمایید،

 توسط رمز عبور X509ی نامهی کلید خصوصی گواهی: حفاظت از مؤلفه6-3شکل 

cert2spc TestCert.cer TestSPC.spc 

signcode -spc TestSPC.spc -v MyPrivateKey.pvk SingleFileAssembly.dll 
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ی حقیقی، حاوی نامهنماید. یک گواهیاست، توصیف میایجاد شده Joe's-Software-Emporiumکه با نام 

 اطالعات جزئی از شما و شرکت شما خواهد بود.

 ی نهان اسمبلی عمومیاز حافظهاستفاده  

ی نهان اسمبلی روی حافظهآن را  یدتوانیشود، مبرنامه به اشتراک گذاشته ینتوسط چند اسمبلی یک اگر

 یمتعدد یل. دالیدنصب کنشده است، های به اشتراک گذاشته، که فروشگاه بزرگی از اسمبلی51(GACعمومی )

 :وجود دارد GACمجموعه در  یکنصب  برای

گردد و نیازی نیست می GACدر  به دنبال اسمبلیطور خودکار به .NETچارچوب  پیکربندی برنامه: •

 ود.ها، پیکربندی شوجوی اسمبلیی مجزا برای جستنامهیک 

 WINNT یرکتوریبا دا های اسمبلیفایل یرهذخ یبرا GACی استفادهمورد یزیکیف مکان امنیت فایل: •

که ، یندوزو یتاز امن یبا سطح باالتر یستمس یرانمدمعموال است که  یاطالعات یحاو، Windows یا

به  GAC دراسمبلی  یککنند. نصب یمحافظت م ، از آنشودیاستفاده م هایرکتوریداسایر  یبرا

 را کاهش دهد. دستکاریاحتمال  تا داردنیاز  یرت مدیارااخت

                                                 

 

51 Global اسمبلی Cache (GAC) 

 استی ناشر امضا شدهنامهکه توسط گواهی ی امضای دیجیتالی یک اسمبلی: برگه7-3شکل 
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به  .را ساده کند یادار فرایندتواند یم، GAC شده دراسمبلی به اشتراک گذاشته یکنصب  مدیریت: •

 یهااعمال کرد، اما بر تمام برنامهی اسمبلی به نمونهتنها را  یکربندیپ یهاسیاست توان، مییبترتینا

 .خواهد گذاشت یرتأث اسمبلیوابسته به  یکاربرد

اطالعات حاوی اما  مشابه، نام های دارایاسمبلیچندگانه از  کپیتوان می بندی مجاور:نسخه •

 .کردی نگهدار ی نهان اسمبلی عمومیحافظهمختلف را در یهانسخه

 

 

که  ی نصبنحوه. یداستفاده کن GACمدیریت  جهت (gacutil.exe) ی نهان اسمبلی عمومیحافظه ابزار از

اسمبلی نمونه ماژول  ،یردستور ز .حذف اسمبلی بررسی خواهند شدو ، GAC بازبینی ،GAC در اسمبلی یک

 دهد:یم GACرا به  فایلتک

 

 دهد:یم یششده را نماو اطالعات مربوط به هر اسم نصب کندمیرا فهرست  GAC یاتمحتو ،یرز دستور

 

اسمبلی را با مشخص کردن نام  یتوان خروجی، اما مبسیار طوالنی است ،کندمی یدتول دستور ینکه ا یستیل

است، پسوند شدهنصب  GAC اسمبلی درکه  که، هنگامیید)توجه داشته باش نمود یلترف ،ی خودمورد عالقه

 .(کنیمفایل را مشخص نمی

 

، اسمبلینام  توانمی. کندمیفراهم  اسمبلی قویاز نام  یخالصه متن یکو  خواهد بود یرزصورت به خروجی

 :مشاهده نمودرا  یعموم یدیفرهنگ و عالمت کل یماتشماره نسخه، تنظ

 

 .نماییدنصب  GACرا در اسمبلی  یکتنها در صورت لزوم،  که کندمی یهتوص یکروسافتما

gacutil /i SingleFilessembly.dll 

gacutil /l 

gacutil /l SingleFileAssembly 
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 :نمایید( 52)نصب آن را لغو یدکن حذف GACاز  اسمبلی را با استفاده ار دستور زیر،، در نهایت

 

 

 کامپایل مجدد 

از اظهارات  یسریکو  کرده یررا تفس  VB.NETو  #Cدستوراتکامپایلر، ، اسمبلیکد منبع به  یلکامپا هنگام

MSIL  ط چارچوب که توس ،کندمی یجاداراNET. است که  یکاربرد یبرنامه یک ،53بازمفسرد. نشویاجرا م

 باشد. یسنوبرنامه ، از جانب #Cاظهارات یا  VB.NETییهاول یتتا خالق کندمی یهرا تجز MSIL اظهارات

نام  ، از قبیلMSILقابل خواندن از کد منبع ما در  یشامل اطالعات شخص .NET یلرهایکامپا متاسفانه،

 برخیکد منبع استفاده کند.  یجادا یاطالعات برا ینتواند از ایم بازمفسر یکهستند.  یلدهاها و فانواع، روش

گنجانده  یلرتوسط کامپا اسمبلیدر  ی،شرط یلراظهارات کامپا توسطشده کد حذف یهااز اطالعات مانند بلوک

 شود.ینم یبازساز بازمفسر یکشده و توسط 

که ) یندوزو بومی یهاتر از برنامهآسان ،.NET یهااسمبلی یهایلکامپاشود که یباعث م MSIL یتماه

د. نباش (شوندیمتصل م Intel یوممانند پنت یخاص یکه به پردازنده یرندگیقرار م ییهادر دستورالعمل

شوند. یم یلتبد دستوراتبه  یانتزاعصورت بهکامال ، MSILتر از دستورات یینسطح پا یهادستورالعمل

                                                 

 

52 Uninstall 

53 Decompiler 

Microsoft (R) .NET Global Assembly Cache Utility. Version 1.1.4322.510 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved. 

The Global Assembly Cache contains the following assemblies: 

SingleFileAssembly, Version=2.1.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=060fc0167cf4a028, Custom=null 

gacutil /u SingleFileAssembly 
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 اسمبلی یلتشک یبرا یاصل یل. سه دلشودکه تصور میچیزی است گسترده تر از  ،بازمفسرهاانتشار و استفاده از 

 وجود دارد:

 یدست آوردن درک چگونگبهبرای  صرفا اسمبلی، یک کامپایل مجدد یدلخواه برا یلدال :عالقه •

 یهدف مخرب یچه است، شدهاسمبلی مجدد کامپایل فاقد که یکسکتابخانه است.  یابرنامه  یکنوشتن 

 بهبود بخشد. .NET یسینوتا دانش خود را در برنامه کندمیتالش  یندارد و به سادگ

د توسط نتوانیخود، که م یاسرار تجار یافشا یبرا قادرندشما  هایاسمبلی ی:معنو یتسرقت مالک •

 ینه، ممکن استزم یند. در انشو مجددا کامپایل یرند،مورد استفاده قرار گ یشما از نظر تجار یرقبا

 د.نشما باش یعملکرد برنامه یا یاختصاص یهایتمالگوری، اسرار تجار

 یکسرقت  یر مورد نحوهرا د یاتتواند جزئیم اسمبلی یک کامپایل مجدد :در برنامه سوءاستفاده •

نماید. این امر منجر به فعال  یجادمجوز ا یاجازه به کدهااعطای و  ،مجوز یاتبرنامه، قرار دادن جزئ

 .خواهد شددرخواست شما  یقانون یرغ یکپ شدن

اتصال به خدمات  یبرا یاناستفاده از مشتر یشانحالل، با افزا یقاز طر یمعنو یتسرقت مالک یدامنه

نسبت  یکمتر یچیدگیپ است. (XML) خدمات وب یشامل حرکت به سو مورد، ینا .یابدیشبکه کاهش م

 بل،است. در مقاراه دور مستقر شده یشبکه یک بر یچیدهپ یوجود دارد و منطق یرندهگیسسرو یبه برنامه

که به  یاشبکه یسدهد. هر سرویم یشاها را افزبرنامهاز سوءاستفاده  یدامنه ،شبکه یهایسسرو شیوع

 یک یلو تحل یهاست: تجز یرشامل موارد ز است که در اسمبلی ییهابراساس داده ،اعتماد دارد یانمشتر

. ارائه دهد یتیامن یهایکربندیشبکه و پ یهادر مورد پروتکل یتواند اطالعاتیم یمشتر یکاربرد یبرنامه

ها و انتظارات خواسته یهعل ،برنامه یک یشبکه یتا اجزا یردمورد استفاده قرار گای گونهبهتواند یم این اطالعات

  د.نشو یدستکار ،دهندهتوسعه
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 هااسمبلیکامپایل مجدد  

شود. یداده م یشنما اسمبلی یک توسط بازمفسر یک یاتجزئچه مقدار از که  یمدهیبخش، نشان م ینا در

فایلی، که در بخش پیش اسمبلی تک کامپایل مجدد یبراباز منبعAnakrino / Exemplar  بازمفسر  شما از

  /http://www.saurik.com/net/exemplarدر  بازمفسر. در زمان نوشتن، یدکنیاستفاده م اید،ایجاد نموده

 موجود است.

که  بازمفسری: شوندمشاهده می یردر ز SumArrayو  SumNumerers هایکالسبازمفسر  یهانسخه

ی این بازمفسر توضیح ی استفادهدر مورد نصب و یا نحوه. نمایدیم یدرا تول #Cکد منبع تنها  ،یماانتخاب کرده

دست هب اسمبلیاز  توانکه می ینوع اطالعات ازتا  شودداده میارائه  بازمفسر یخروج تنها،. داده نخواهد شد

 :، مطلع شویددآور

 

 

 

 

 

 

 

 کامپایل مجدد به زبان دیگر:

MSIL یهاتمام زبان ینب .NET دراسمبلی موجود  یککه  یمعن یناست، به ا یجراVB.NET  تواندمی 

ی خطر یچهشود.  مجددا کامپایل، NET.اظهارات هر زبان متداول سازگار با  یاو   #Cاظهارات  یدتول یبرا

توان یشوند، بلکه ممی یدهد؛ نه تنها دستورات کد منبع بازسازیوجود ندارد، اما فهم کد شما را کاهش م

 .کرد یبا آن آشنا است، بازساز یمهاجم احتمال یککه  یآنها را به زبان

using System; 

public class SumNumbers  
{ 

private int o_total; 

public SumNumbers( )  
{ 

o_total = 0; 

} 

public void AddNumber(int p_number)  
{ 

o_total += p_number; 

} 

public int GetTotal( )  
{ 

return o_total; 

} 

} 
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 ،ما کامپایل مجددشود. یم یریگاندازه، کندمی یدتول که یدقت کد منبع از طریق بازمفسر یک ییکارا

شوند میحفظ  یلدهاف یاست؛ اسامکرده یدتول ،است مبدابه  یککه نزدرا،  SumNumbersاز کالس  اینسخه

 کامال روشن است: ،ساختار و عملکرد کالسو 

 

 

 

 

 

 

 سازی راپیاده ،است، اما هنوز هم به وضوح مبداکمتر از ، SumArray کالس یتفسیر مجددشده ینسخه

 ما به وضوح در معرض یهاشود، و کارکرد انواع دادهیم یهتجز یراحتما به یساده اسمبلیدهد. ینشان م

 اسمبلی یک ی،طور کلکند، اما به یجادا بازمفسرها یرا برا یتواند مشکالتیتر میچیده؛ منطق پاستنمایش 

 خواهد کرد. یدتول یخود را به سادگ رمزهاینشده، محافظت

 کامپایل مجدددر برابر  محافظت 

درخواست خود را  یدوجود ندارد که بتوان یاطالعات یچو ه یستن یاطالعات اختصاص یشما حاو اسمبلیاگر 

جهت  یرز یهایکاز تکن یدبا ،صورتینا یردر غ ید؛را انجام ده اسمبلی یعتوز یبه راحت یدتوانیم ید،ببر یناز ب

 .یدکن استفاده محافظت

 

 

 

public class SumArray  
{ 

public static int SumArrayOfIntegers(int[] p_arr)  
{ 

SumNumbers sumNumbers = new SumNumbers( ); 

int[] nums = p_arr; 

for (int k = 0; k < (int)nums.Length; k++)  
{ 

int j = nums[k]; 

sumNumbers.AddNumber(j); 

} 

return sumNumbers.GetTotal( ); 

} 

} 

 برای این کار یخوب یلدل کهاینمگر  ،یدمحافظت کنکامپایل مجدد خود در برابر  هایاسمبلیاز  یدنبا

شما  هایاسمبلی یاتمحتو ییرشوند به تغیکه باعث کم شدن کار شما م ییهایکتمام تکن .یدباشداشته

 یهارا در برنام ییدجد یهاممکن است نقص یو حت کندمیرا برطرف  یمشکالت امر، یند. انداربستگی 

 .ایجاد نمایدشما 



 

 

 

63 

 

 

 سازیمبهم 1.2.6.1.3

 بازمفسر، یک یاجرا شود، اما خروج یوهاست تا برنامه به همان ش MSILعبارات  ییرتغ یکتکن، 54سازیمبهم

سازی مبهماز  یکپ یک شامل یکروسافتاست که ما یمهم یکتکنسازی، مبهمقابل خواندن است.  یرغ

 مختلف یهااست. مباحث مختلف استفاده از روش Visual Studio NET. 2003عملکرد در  یتمحدود

 :یمکنیخالصه م یررا در ز آناما ما انواع مختلف  است،شده به کار گرفته بازمفسر،ی براسازی مبهم

 یهاکه توسط انواع داده ،را یعموم یرغ یهاها و روشنام ها،سازیمبهم :هاینهها و زمنام روش ییرتغ •

 ینمعمول ا یکتکن یک. یدرا بخوان بازتفسیرشده یخروج تا بتوانید دهندیم ییر، تغاندشده یفشما تعر

از  یا ؛یداستفاده کن ،کنندیکاراکتر متفاوت استفاده م یککه از  ،یطوالن یاربس یهااست که از رشته

 یمتن به درست یرایشگرهایاما و ،نماییداستفاده  .NETی اجرازمانمورد پذیرش  یچاپیرغ کترهایکارا

 شوند.یداده نم یشنما

 یهایتوال یجادرا با ا یکاربرد یمنطق برنامه سازها،مبهم :کنترل یانجر سازیمبهمضافه کردن ا •

 چیزی استمؤثرتر از  یند. انکنیدهند، سخت تر میانجام نم یکار یچکه ه ،متدها یفراخوان ییچیدهپ

این با  ،پیچیده یبازتفسیرشدهخروجی است که  یدمف یمخصوصا زمان یکتکن ینا .رسد ینظر مکه به

 . باشدترکیب شده نام ییرتغروش و 

 .شودیاعمال م اسمبلیدر  ،شدهیفتعر 55لفظی یهارشته رمزگذاری لفظی: یهارشته یرمزگذار •

ممکن مثال،  یکه ممکن است هدف بخش کد را نشان دهند؛ برا است ییجوهاوجست کاستن ،هدف

ی نامهکنترل گواهیکدام بخش کد شما با  که نشان دهد " license " یکلمه یجووجستاست 

 .کرد مقابله خواهد ی کاربردیبرنامه

                                                 

 

54 Obfuscation 
55 Literal 
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ی نوعی مسابقهکنند. یاستفاده م یاختصاص یهایکو تکن یکردهارو ینا یبترکاز موثر  سازهایاغلب، مبهم

از  یکهر  در آن، وجود دارد، که بازمفسرهادهندگان و توسعه سازهامبهمدهندگان توسعه ینب 56تسلیحاتی

 است.خطر افتاده هب زمفسرباتوسط  یتدر نها ساز،مبهم یکشده توسط اضافه یدجد یهاویژگی

وجود هکه مشکالت بیدهد؛ هنگامیم ییرتغ اسمبلیرا در  MSILاست که  ینا سازمبهممشکل  ینزرگترب

. سازدرا مختل  ییزدااشکال فرایند یطور جدتواند بهیم سازیمبهم فرایندشد که  یدمتوجه خواه یند،آیم

 کنید. سازیمبهمرا  نیاز دارید، آن خود سازی اسمبلیبه مبهم کهتنها در صورتی ی،کل ییراهنما یکعنوان به

  .نمایید، انتخاب کند یتتواند از شما حمایشرکت معتبر که م یکاز  ساز رامبهم یشههم

 کامپایل بومی 2.2.6.1.3

برای  بومیدستورات  صورتخود را بهپیش از اجرای کد،  ،.NETی چارچوب اجرازمان در MSILدستورات 

آن  و کنید اجرارا خودتان  کامپایل یناست که ا ینا سازیمبهم یبرا یگزینجا یکد. نکنیم یلکامپاپردازنده 

 .نیستندپردازش قابل  MSIL بازمفسر که توسط کنید یجادرا ا بومی یهادستورالعمل دسته از

موجود در زمان  یکاربرد دارد و ابزارها .NETهای اسمبلی است که در یدینسبتا جد یکتکنکامپایل بومی، 

از آنچه که توسط  متفاوت تواندیم یکه خروج ستا یناناشی از تفسیر بومی،  یاصل خطرهستند.  جدید ،نوشتن

 مختل کند. را ییزدااشکال فرایندتواند یباشد، که مشده یجادامعمولی  تفسیر بومی فرایند

 های کاربردیهای برنامهدامنه 

هنگام نوشتن  ،. اگرچهکنندایفا می  .NETچارچوب یتیمدل امن یدر اجرا یاتینقش ح ،برنامه یهادامنه

که شروع یهنگام شود. در واقع،احساس می برنامه یهادامنهبا  یمبه کار مستق یازساده، به ندرت ن یهابرنامه

که از انیزم یژه،وبه .شوندیمتبدیل برنامه  یعنصر ضرور یکد، به یکنیتر میچیدهپ یهایستمبه نوشتن س

 کنید. استفاده می CLRمربوط به  CAS یزمکه مکان ییهایستمس

                                                 

 

56 Arms race 
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 های کاربردیدامنهتوضیحات  

 یکدیگراز  ،های اجرایی همزمانبرنامهعامل، الزم است یستمافزار و سنرم یداریو پا یتاز امن یناناطم یبرا

 را حافظه عامدانه، یاطور هدفمند تواند بهیبرنامه نم یکدهد که یم ینانبرنامه اطم ایزوله بودن ند.باشایزوله 

خود را  یهاها برنامهعاملیستمس ،مرسومطور . بهدسترسی پیدا کند انیگربه منابع متعلق به د یاو  دهد ییرتغ

 کاره بخود و  یمجاز یحافظه یفضا ارا ب یفرایندند و هر سازیخود جدا م فرایندهر برنامه در  یبا اجرا

مرجع  تواندیکد نم ،ینبنابرا .هستند در ارتباطواحد  فرایند یکمراجع حافظه با  .آورندیفراهم م ،منابع بردن

سایر در  یابه اش یماتواند مستقیدست آورد. کد نمهگذارد، بیم یرتاث یگرید فرایند یرا که بر حافظه یگرید

 یک یاروش راه دور  یفراخوان یکمانند  ،وسطمت یارتباط یکند و از روش مکان یداپ یدسترس یهافرایند

 .نمایداستفاده  ،هاروش یمنظور فراخوانبه ،یپروکس

 .NETچارچوب  برنامه در ایزوله کردن 

 یک CLR کهایناست. قبل از  یسنت یهابرنامه یطمتفاوت از مح یاربس .NETچارچوب برنامه در ایزوله کردن

د نماییم ینتضم یمنیا ییداست. تا یمنکد نوع ا یفقط دارا اسمبلیکه  کندمی ییدکند، تأ یرا بارگذار اسمبلی

را  اشتباه به اعضارسی ی در دستسع یا مستقیم نخواهد داشت رسی، به حافظه دستیرقانونیغ یاتکه کد عمل

استثناء  یکو  نمایدمی یریآن را بارگ CLRرا انجام دهد،  ییدتأ فرایند اسمبلی نتواند یکدهد. اگر یانجام نم

 .دهدرخ می

 

 

 

 

 

 

 ایزوله کردن، یزمحال، مکانینبا ا .وجود دارد CLRدر  یمنا یرکد غ یبارگذار یمن: امکانا یرکد غ یریبارگ

فرایند واحد اجرا  یکدر  اسمبلیکند. از آنجاکه هر می یفرا تضع CLRشده توسط ارائه یتافزار و امننرم

 مورد یکند، نه تنها حافظهمی یریتآن را مد یفرایند حاو یحافظه یمطور مستقکه به یشود، کدیم

و  CLRمورد استفاده  یتواند حافظهیبلکه مسازد، یرا اصالح م یافزارنرم یهامجموعه سایراستفاده 

صورت تواند بهیشده منوشته یفافزار ضعقطعه از نرم یکدهد.  ییرتغ یزرا ن NET.کالس  یکتابخانه

 یکبدتر، ی در وضعیتی . حتدکن یسیها بازنوبرنامهسایر شده توسط استفاده یحافظه یهااز بلوک یتصادف

 .استفاده کند CLRعملکرد  یبرا ،مهم یهاداده ییرتغ یگرها براتواند از اشارهیمخرب م یقطعه از کدها
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 یکرا به  آنهااز  یاریبسها آسیب بزند، به اسمبلی کهاین، بدون CLRدهد تا یاجازه م یمنکد ا در واقع،

و  کندمیبرطرف کد را  یسازاز مسائل مربوط به پاک یاریبس ،مسئله ینعامل منتقل کند. ایستمس فرایند

CLR از  یناناطم یبرا (یندهاافر یبرا سبک وزن یگزینجا یک) برنامه یهاسازد تا از دامنهیرا قادر م

ایزوله هستند که مرز  CLRدر  یمنطق هاینگهدارنده ،برنامه یهاها استفاده کند. دامنهبرنامه یریپذانعطاف

 .آورندیامن فراهم م هایاسمبلی ینب ،شودیارائه می بومی برنامه یندهایمعادل با آنچه که توسط فرا ،را کردن

که  گونههماناست. نشان داده شده 8-3ها در شکل اسمبلیو  برنامه یها، دامنهCLR ،فرایند ینب یرابطه

 2ی برنامه یدامنه در اسمبلی یکو  ،1ی برنامه یدر دامنه اسمبلیسه شود، در این شکل مشاهده می

 است.نشده یسوم بارگذار یبرنامه یدر دامنه اسمبلی یچه کنون،تا  همچنین است.شدهبارگذاری

 

خود را فراهم  یهاکردن برنامه ایزولهاز  یقیسطح کنترل دق .NET، اسمبلیکردن در سطح  ایزولهبا 

جداول قادر خواهید بود بلکه  ید،کن ایزوله یکدیگررا از  یکاربرد یهاتمام برنامه یدتوانید. نه تنها مآوریم

شما  یبرنامه که ستا یدمفزمانی خصوص به ،مورد ین. انمایید ایزولهبرنامه  ییهها( را از بقاسمبلیجداگانه )

دهد تا یاکسپلورر، که اجازه م ینترنتعنوان مثال، ا)به یاپو یقابل بارگذار یهاماژول یاها استفاده از افزونه

 .دهدگسترش مید( نها دانلود و اجرا شویتساوب از طریق .NET یهاکنترل

 هااسمبلیهای کاربردی و ، دامنهCLRی بین فرایند، : رابطه8-3شکل 
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 اسمبلی یریتبرنامه و مد یدامنه 

CLR ،در  ،یصورت جزئ، حداقل بهاجرازمان یزبانم یک، اما کندمیفراهم  یریتیکد مد یبرا ییاجرا یطمح

، مورد نمایدشما را اجرا  یشدهیریتبتواند کد مد کهآناز  ، پیشCLR یریبارگ یبرا شود.مینوشته  بومیکد 

با . کندمی یجادا نامهبربرای  فرضپیش یدامنه یکخودکار  طوربه، شودمی بارگذاری CLR یاست. وقت یازن

 یکاربرد یهادامنه یاآ طی آن بررسی شود که کندمی یینتعرا  یزمان ،اجرازمان یزبانممعموال ، وجوداین

استفاده  بهمجاز  یتی،امن یازهایبرنامه و ن یبا توجه به مدل اجرامجاز،  هایزبان. مو یا خیر شوندمی یجادا یاضاف

 یسفارش یزبانمبه هنگام ایجاد ممکن است  ،هستند. اگرچه یکاربرد یمختلف دامنه هایاستراتژیاز 

 :شویدسه مورد مواجه با  ،اجرازمان

را  .ASPNETوب  یهابرنامه تمامیکه  کندمیاستفاده  واحد CLR یکاز  .ASPNET یاجرازمان •

 .شودمی یریجداگانه بارگ یبرنامه یدامنه یکه ب ،وب یهر برنامه .دنمایمیاجرا 

. دنمایمیدانلودشده را اجرا  یهاکنترل یکه تمام کندمیاستفاده  تک CLR یکاکسپلورر از  ینترنتا •

 ،کنترل ی. همهشوندمیآن دانلود  هایکنترلکه  شودمی یجادا سایتوبهر  یبرا برنامه یدامنه یک

 .شودمیاجرا واحد  افزارنرم یدامنه یکدر  یتاز همان سا

• CLR یافزارنرم یدامنه یک ،عاملسیستم یدستورات اجراشده از پوسته یاجرا یمورد استفاده برا 

 .شوندمی یبارگذار آنهابه  مرجوع یهااسمبلی تمامیو  ییاجرا اسمبلیکه  کندمی یجادواحد را ا

است، که آن را ارجاع داده یعنوان کدبه، معموال آن را کندمی یرا بارگذار اسمبلی یک CLR کههنگامی

 ای را،جداگانه یبرنامه یدامنه یک ،اجرازمان یزبانمممکن است که ذکر شد،  طورهمان. دنمایمی یبارگذار

 یبرا اسبمن یکد برنامه با مجوزها یبرا ،ینکند. همچن یجادا ،دپذیرمیانجام   اسمبلی یکه در آن بارگذار

به  حالت یناست. ا یرپذامکان ،یکاربرد یبرنامه هایدامنهدر آن  اسمبلی یو بارگذار برنامه هایدامنه یجادا

 آوردرا فراهم  یمکانیزمکند و  یجادخاص را ا یهااسمبلیجدا کردن  یمدهد تا کنترل مستقیکد برنامه اجازه م

 یک، ممکن است شودمی یبارگذار کههنگامی. نماید از بارگذاری خارجرا  هااسمبلی بتواندآن کد  یقکه از طر

شده یبارگذار یهااسمبلیکه تمام ، کل برنامه را ی، ممکن است دامنهوجودبا این ؛نکند یریرا بارگ واحد اسمبلی

 .کند یریبارگ نماید،از بارگیری خارج میدر آن را 
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 برنامه هایدامنهبا  اسمبلی ایزوله کردن  

 یگرد یبرنامه هایدامنهدر  شدهبارگذاریبه کد  یممستق یدسترس ،برنامه یدامنه یکدر  شدهبارگذاری کد

برنامه خود،  یدر دامنه شدهبارگذاریو انواع  هااسمبلی شمارش یممکن است کد برا کهدر حالیندارد. 

به  یگرابتدا اشاره کهاینبدون ، کدشایان ذکر است،  .کند یرا فراخوان شی یهاروشنیز و هایی از آنها نمونه

نخواهد  یرپذراه دور امکان افزارنرم یدامنه یکدر  یاقدامات چنینانجام  یبرا ،دست آورددور را به یدامنه

به دامنه  ایاشاره تواندمیبرنامه  یدامنه یکدر حال اجرا در  یکد برنامه یادامنه  یک یایجادکننده تنها .بود

از آنجاکه تمام  شمارش کند. را CLRدر  ی موجودبرنامه یدامنه ،یریتیکد مد ن استممک. نماید یافترا در

 ،شوند یبارگذار فراینداگر در همان  یحت ،اندتأیید نشده یممستق یبه حافظه یدسترس یبرا ،یمنا یکدها

 سازیایزوله ینا یقاز طر تواندنمی یگریکاربرد د یمجموعه در دامنه یک یهاداده یابه کد دسترسی مستقیم 

 .شکسته شود

 اجرازمان یتبرنامه و امن هایدامنه 

بزرگ  یموضوع ،اجرازمان یت. امنکنندمی ایفا اجرازمان یتامن انجامرا در اجرا و  یبرنامه نقش مهم هایدامنه

 اجرازماناز اصول  یکبرنامه و هر  هایدامنه ینب یاز رابطه یاخالصه یر،ز هایبخشاست. در  یچیدهو پ

 .شومندمی ارائه

 و هویت آن سند اسمبلی 1.4.1.2.3

اعمال مجوز  یرا برا یشتریب سند یدتوانیم ید،کنیم یبرنامه بارگذار یدامنه یکرا به  اسمبلی یک کههنگامی

 ییکه از آن مجوزها کندمیاستفاده  اسمبلی ی ازیتهو یینتع یبرا سنداز  CLR. نماییدمشخص  اسمبلیبه 

که  ،است، اقدامات و منابع رااعطا شده اسمبلیکه به  یی. مجوزهادگردنمی یینتع اسمبلیمجوز به  یاعطا یبرا

خود را  یت، شما هوسند اسمبلی ییر. با تغکندمیکنترل  ،هستند یقابل دسترس اسمبلیکد موجود در  یبرا

 .دهد ییرتغ ،استدهاعطا ش CLRکه توسط  را، ییمجوزها یاساس طوربه تواندمیکه  ید،دهمی ییرتغ

 برنامه یدامنه سندو  هویت 2.4.1.2.3

کد تالش  کههنگامی. نماییدرا به آن اعطا  سندی توانیدمی ،کنیدمی یجادرا ا ی برنامهدامنه یک کههنگامی

 اسمبلیمجوزها که به کدام نماید که بررسی میتنها  هن CLRشده انجام دهد، عمل محافظت یکتا  کندمی
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 یندهای بیشتریا. فرنمایدمی نیز وارسی، شودمیدر آن اجرا  کد که ای را،برنامه یبلکه دامنه اند،اعطا شده

کد  یهایتقابل ،برنامه یدامنه یکاست که مجوز  ینا سپردبه خاطر  یدکه با یدیوجود دارد، اما نکته کل

 ،کد از منابع نامشخص یو اجرا یریمخصوصا هنگام بارگ ،یژگیو ین. اکندمی وداجراشده در آن را محد

 .قدرتمند است

 و سیاست امنیتیبرنامه  هایدامنه  3.4.1.2.3

CLR سند اسمبلی ینب یبندنقشه یکتا  کندمی( استفاده یتیامن یاست)س یمقابل تنظ یناز قوان یااز مجموعه 

 یا یهبه چهار ال یتیامن یاست. سآوردفراهم بارگذاری، اعطاشده به آن را در هنگام  یاز مجوزها یاو مجموعه

 (ی)سازمان یناز باالتر ،یبترتبه ،یه. هر البرنامه یو دامنه ،، دستگاه، کاربرسازمان: شودمی یمتقس یاستسطح س

 یقبل ییهرا که توسط ال ییمجوزها ،یشترب ،یههر ال .دگردمی یابیارز سطح، (برنامه ی)دامنه ینتریینتا پا الیه

 یهایهچه که توسط الاز آن یشترب ،مجوز یتر هرگز قادر به اعطایینپا یهایهال .کندمی، محدود شودمیاعمال 

 ،یریتیمد یدستگاه و کاربر( با استفاده از ابزارها ،سازمان) باالتر ییهسه ال .نیستند، استباالتر ارائه شده

صورت به کاربردیی ی برنامهدامنه سیاست. شوندمی یرهذخ یکربندیپ یهایلشده و در فایکربندیپ

ثابت  یتیامن یاستبر س یهتک یدهد که به جایامکان را م ینبه شما ا و استشده یفتعر نویسیبرنامه

 .یدکن یمتنظ اجرازمانرا در  یتیامن یماتشده، تنظیفتعر

 بر نقش یمبتن یتامن 4.4.1.2.3

اما  ،کندمیاستفاده از کد تلفن را حل  یرامونپ یتیاز مسائل امن یاریبس یتیبه کد امن یدسترس یتامن اگرچه

 یتاز امن یبانیشامل پشت یزن .NETچارچوب  .کاهدنمی یشترآشنا بر روابط ب یتیامن یهایزمبه مکان یازناز 

انجام  ر چارچوب یک اصلکار را د ینا ،کندتالش میانجام اقدامات  یکد برا یبر نقش است. وقت یمبتن

تعلق به آن  که کاربر است (یکاربر ایهه)گرو یکاربر فعال و هر نقش یتهو یدهندهنشان ،اصل یکدهد. یم

نخ عمل که از طرف سیاستی را  ،شودمیاجرا  نخ یکآن  یقکه از طر ی برنامهدامنه، فرضپیشطور به. دارد

 .دنمایمی یفتعر شود،می
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 ایزوله شده یحافظهو  برنامه هایدامنه 5.4.1.2.3

NET.، را شدهیریتمد یسازیرهذخ یمنطقه یککه  دآورمیرا فراهم  شدهایزوله یحافظهبه نام  ییالتتسه 

 یحافظه .دسازمیفراهم  ،یکاربرد ینوشتن اطالعات کاربر و اطالعات برنامه، جهت .NET یهابرنامه یبرا

ها را بدون توانند دادهیم دیکاربر یهابرنامه ،که در آن کندمی را تعبیه نسبتا امن یمنطقه یک ،شدهایزوله

 کندمی ینتضم یزن شدهایزوله یحافظه. نمایندارسال  ،یندوزو ثباتو  یسکبه منابع مهم مانند هارد د یدسترس

 یمورد استفاده برا یزمداشته باشد. مکان یدسترس یگرد یهابرنامه یهادادهبه  تواندمیبرنامه ن یککه 

است که  یکاربرد یی برنامهدامنهو  اسمبلی یتبر اساس هو ،یگردیک زبرنامه ا یک یهادادهمحافظت از 

 .شودمی یریدر آن بارگاسمبلی 

 برنامه یکربندیبرنامه و پ هایدامنه 

 یکربندیو فراهم آوردن اطالعات پ ی برنامهدامنهدر  CLR یریبارگ ینحوه یینتع ،ی برنامهدامنه پیکربندی

 اسمبلیاست که  یبدان معن ین. اکندمیرا کنترل  شدهبارگذاری یهااسمبلی بندیزمان یاتاست که عمل یمهم

 ی برنامهدامنهبه  شدهبارگذاری اسمبلیمتفاوت از همان  یاربس تواندمی ی برنامهدامنه یکدر  شدهبارگذاری

رد استفاده قرار نامناسب مو طوربهاگر  و کندمیرا کنترل  یر، رفتار زی برنامهدامنه یکربندیباشد. پ یگرد

 داشته باشد.همراه بهبرنامه  یتامن یبرا یمهم یامدهایپ تواندمی یرد،گ

 وجوجستمختلف  هایمکانآن را در  CLR، اسمبلی یبارگذار یمورد استفاده برا یزمبسته به مکان •

ی حافظهو  (شده بارگذاری ییاجرا اسمبلیکه از آن ) یرکتوریشامل داموارد،  ینامعموال . کندمی

که در ، را یاضاف هایمکانتوان یم ،ی برنامهدامنه یکربندیبا استفاده از پ است. اسمبلی عمومی نهان

نادرست  یکربندیمشخص کرد. اگر پ ،وجو خواهد شدجست یریبارگ یاسمبلی برا یبرا CLRآن 

 تواندمی یحت یاو  دست آوردبه، داشته باشد یدکه نبا، را هااسمبلی یبارگذار ییتوانا تواندمیباشد، کد 

 انجام دهد. هاشتبا را به اسمبلی یبارگذار

 یکه در آن بارگذار ،را اسمبلیمورد استفاده در  یکربندیپ یلنام و مکان فا ،ی برنامهدامنه یکربندیپ •

 یکمشخص کردن  یکربندی،پ یهایلاز فا افزارنرم یک. بسته به استفاده از کندمی یف، تعرشوندمی

 یکربندیپ یلفا یکبرنامه از  کهدر صورتیدهد.  ییررا تغ افزارنرماساسا رفتار  تواندمیمتفاوت ورد م
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 یتمالگور یامجوز استفاده  یااعتبار  ییدتأ یزممانند مکان ،یتمنبع اطالعات مرتبط با امن عنوانبه

تنظیم مذکور مهم تلقی ، کندمی، استفاده شودمیاستفاده  هاداده یرمزگذار یکه برا یرمزنگار

 .گرددمی

 اجرازمانای بر امنیت مقدمه 

 یممستق طوربه یشترکه ب کنیممی یرا معرف اجرازمان NET. شده توسطارائه یتیامن یهاویژگیفصل،  ینا در

ارتباط آنها با  ینحوه یتی،امن یهاویژگی ینهدف و عملکرد ا ،. در سطح باالشودمیبر کد شما توسعه و اجرا 

 .یمدهیم یحرا توض یهپا عاملسیستمشده توسط ارائه یتو ارتباط آنها با امن یکدیگر

 اجرازمان یتیامن یحاتتوض 

 یازهایبه ن ییپاسخگو یاست که برا یرپذانعطاف یمنظورههمهمحاسبات  پلتفرم یک، .NETچارچوب 

 یبانیمختلف پشت یکاربرد یهامدلاز  یاریو از بس رودبه کار میمانند آن  یو افراد یتجار هایسازمان

و مبتنی بر مؤلفه،  یهابرنامهشده، یعتوز یاربس هایسیستماز روند  یبانیبر پشت .NET، وجودبا این. کندمی

 .دارد یدتأک XMLوب  هایسرویسبر وب، از جمله  یسرور مبتن یهاحلراه

 در حال حاضر، اجرا شود. اگرچه یعاملسیستمچند  یهاسیستماست تا در شده یطراح .NETچارچوب 

در  Mac OS Xو  ینوکس، لFreeBSD یبرا ییهاسازیپیادهاست،  .NET یتوسعه یبرا یپلتفرم انتخاب یندوزو

. احتمال مطابقت دارد، کندمی صرا مشخ ینتلا یکه عملکرد اصل، ECMA 335دسترس هستند که با استاندارد 

نیز،  عاملسیستمانواع  توسط سایرو  شده ادغام ECMA 335با استاندارد  .NET یهابرنامه ،یندهدارد که در آ

 د.ناجرا شو

 یمعن ینبه ا 57تالقی پلتفرم یهاقابلیتو  NET. چارچوب یشدهیعتوز یبرنامه یهامدلاز  یقو یبانیپشت

 یایو مزا هاقابلیت این امر، اگرچه است.افزایش یافته افزارنرمگی یکپارچو  پذیریدر دسترس قابلیت است که
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 یدتاک یددهندگان خدمات باکنندگان و ارائهیداست که تول امعن ینبه ا ،ینهمچن .آوردیرا فراهم م یوربهره

 ،همراه یوب مجاز و اجزاسرور  یهاحلراه تعداد یشداشته باشند. افزا یستمس یتو امن افزارنرمبر  یشتریب

از طریق  آسیب رساندن به سیستم یاها یستمس ینبردن ا یندر از ب یکه سع است یتعداد افراد یشباعث افزا

 دارند.  ،اطالعات یآورمنظور جمعبه ،تروجان یهاو اسب ،هاها، کرمیروسکد مخرب در قالب وتزریق 

مشابه را در  یتیامن هایسرویسباشد تا  یمتک عاملسیستمبه  تواندمین همواره تالقی پلتفرم یهاحلراه

 یتیدهد که خدمات امنیرا ارائه م یرز یژگیسه و ،اجرازمان NET. سازیپیاده. ها ارائه دهدعاملسیستم یتمام

 :کندمیفراهم  سمت سِرور  و ی شمت مشتریافزارنرم یهاحلراه یتبهبود امن یمستقل پلتفرم را برا

 امنیت مبتنی بر نقش •

 امنیت درسترسی کد •

 شدهایزوله یحافظه •

اقدامات را  ،شدهیریتحاصل شود که کد مد ینانتا اطم ندشومی یرفراگ  اجرازمان NET. در هاویژگی ینا

 که توسط کنندمیرا فراهم  یتاز امن یایهپا یمجموعه یک ،ندارد. آنها یو به منابع دسترس دهدمیانجام ن

.NET ینباشد. ا یهپا عاملسیستم فارغ ازمطابق با آن و  یدشده بایریتکد مد و شودمیاجرا   ،اجرازمان 

 ارتقارا  موجود پلتفرم یستمس یتامن ،. آنهاندشونمی عاملسیستمموجود  یتیاقدامات امنجایگزین  ،هاویژگی

که  هایی استیطمح ترینیرپذو انعطاف ینتراز امن یکی، .NETچارچوب است که  ابدان معن . اینندبخشمی

 .دآورمیفراهم شده یعتوز افزارنرم اندازیی برای راهیهاحلراه

 بومیقابل اعتبار و غیر کد  یاجرا 

( این شدهیریتمدیی اجرا یطمح یک) CLR کشد تاطول می که رودبه کار می یلدل ینبه ا اجرازمان امنیت

 طوربهدهد، یانجام نم یرقانونیغ یاتعمل در واقع، .ایمن است، شدهبارگذاریکه کد  اطمینان را ایجاد نماید

 کند. یداپ یبه اشتباه به اعضا دسترس دارد یسع یا ،کندمی یداپ یبه حافظه دسترس یممستق

 فرایندبه همان  یازمورد ن یکاربرد یهااسمبلیکالس و تمام  یها، کتابخانه.NET یاجرازماندر 

نباشد، کد مخرب  یاجبار من. اگر نوع اشوندمی ذاریمختلف برنامه، بارگ هایدامنهدر  ی، حتعاملسیستم



 

 

 

73 

 

 

 باشندداشته یدهد تا به منابع دسترسیم زهرا کنترل کند، به آن اجا اجرازمان یتیامن یستمس یتوضع تواندمی

 معمول مجوز ندارند. طوربهرا انجام دهد که  ییهایاتو عمل

 منظوربهاست،  یهیاست. بد بومیاز کد استفاده  ،اجرازمان یتامن یمعمول برا یاز خطرها یگرد یکی

شده یریت، کد مدندارائه نشده ا .NETکه هنوز توسط کتابخانه کالس  ،ییهاقابلیتبه  یو دسترس یسازگار

 یک کههنگامی، وجودبا اینباشد.  COM ییاو اش Win32 یهاDLLمانند  یبوم یقادر به تماس با کدها یدبا

کد  .ندارد دهدیکه کد انجام م ییهایتبر فعالهیچ کنترلی  اجرازمان NET. است،در حال اجرا  بومیکد 

 عنوانبه، که را .NET یرکتوریدا یتیامن یکربندیپ یهایلفا یحت یامهم را حذف و  یهایلفا تواندمیمخرب 

XML یناقدامات کد ناکارآمد را کنترل کند و ا تواندمی عاملسیستم یتامن ،. تنهاتغییر دهدد، شونمی یرهذخ  

 .کندمی یزیریهپا یکاربر فعل یترا بر اساس هو یتیامن یماتتصم یراز ،است یکاف یشههم مورد

و  بومیاستفاده از هر دو کد  یالزم برا یطمتوجه شدند که شرا اجرازمان NET. با وجود خطرات، طراحان

 یزمرا با استفاده از مکان هاقابلیت ینبه ا یدسترس یتمحدود اجرازمان، وجوداینبا اعتبار وجود دارد.  یرقابلغ

بیشتری اعتماد  از یاصل بومی کد یا اعتبارقابل غیر کد  یری. مجوز بارگکندمیکد خود محدود  یدسترس یتامن

 یستمس یتبه کد، امن مجوز ینا ی. پس از اعطایداعطا کنمجوز  ،کد یبرا توانیدمیروی . از ایناستبرخوردار 

 یکپارچگیبه منبع و را اعتماد  یشترینب ید، باهاقابلیت ینا یاز اعطا پیش. یددهیرا در معرض خطر قرار م

محافظت از دستگاه شما  یشما برا عاملسیستم یتکه امن نماییدحاصل  یناناطم نیاز استو  یدکد داشته باش

 است.کافی در برابر حمله 

 بر نقش یمبتن یتامن یمعرف 

که کد  ،کاربر را یهاو نقش یتتا هو کندمیبر نقش را فراهم  یمبتن یعموم یتیامن مکانیزم، .NETچارچوب 

 یمبتن یتامن یزممکان توانیدمینشان داده شده است،  9-3 که در شکل طورهمان، نشان دهد. شودمیاجرا  هاآن

 یتهو ییدتأ یسمکه توسط مکان آنموجود، مانند  یحساب کاربر یستمس یکادغام با  یرا برا .NETبر نقش 

 یگربا د یحال، آن را به راحت ین. با ایدارائه شده است، استفاده کن .Passport NET یکروسافتما یاو  یندوزو

 .شودمیکاربر ادغام  یحساب کاربر یها یسممکان
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استاندارد را  یزممکان یک، .NETبر نقش  یمبتن یتیامن یهااطالعات کاربر، رابط ینظر از منبع اصلصرف

کاربر  یکو نقش  یتبر اساس هو را بندیزمان یتیامن یماتتصم یدتوانیآن م یقکه از طر دنکنمیفراهم 

 :اتخاذ کنید را مانند زیر اتییمتصم توانیدمیمثال،  عنوانبه. نمایید یجادا

 یکتوانند یم «Managers» یا «Administrators» یکه فقط کاربران عضو اعضا یدنحاصل ک یناناطم •

 شده را اجرا کنند. عضو کالس محافظت

کالس محافظت  یککه از  ،را یتواند کالسیم "Peter" خاصی مانند که فقط کاربر یدحاصل کن یناناطم •

 .نماید یری، بارگکندمی

. کنددهی را درست میو مجوز ،یتهو ییدتأ یهایزممکان، بر نقش یمبتن یتیامن یهارابط، .NETانتزاع 

 .یابد ییرتغ یگریدمکانیزم به  یزممکان یکاز  ،نسبتا آسان این موردکه  شودمیباعث  همچنین،

 کد امنیت دسترسی به  یمعرف 

 یاربس هایسیستم توسعهتنی بر مؤلفه از طریق های مبتسهیل سیستم، .NETچارچوب مهم  اهداف ی ازیک

 را مختلف ینکه کد ناشر یدکن یجادرا ا ییهابرنامه توانیدمی یراحت، به.NETچارچوب . با است شدهیعتوز

 ،اکسپلورر ینترنت. ادنکنمی یریبارگ یاپو صورتبهمختلف  یهارا از مکان هاو اسمبلی، نمایندیاستفاده م

اعطای تقاضا، و  روی آنها یو اجرا .NET یهاکنترل است: دانلود یرپذانعطاف یمعمار یناز ا یایهاول ینمونه

 : امنیت مبتنی بر نقش9-3شکل 
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 توانیدمی ینده،آ یها. در طول سالهای این مرورگر هستندهایی از قابلیت، نمونهکاربر رابط کاربری وب به یک

و براساس تقاضا  مبتنی به مؤلفه تبدیل شده .NET یکاربرد یهابرنامهاز  یاریکه بس یدانتظار داشته باش

 شوند.میعرضه 

 یکه در بخش قبل طورهمان. شودمیکاربر اجرا  یها و مجوزهانقش یت،کد با استفاده از هو ،مرسوم طوربه

جهان  یکحال، در ینمهم است. با ا یستمس یتاز امن ینانحصول اطم یبر نقش برا یمبتن یتامن ،اشاره شد

تنها بر اساس  یستمس یتیامن یریگ یمروز هستند، تصمبهشده و کد تلفن همراه یعتوز هایسیستمکه  ،متصل

که کاربر به ، ییهایلفابه  تواندمی. کد خطا یستن یکاف ،برنامه یک یمجوز اعطاشده به کاربر در حال اجرا

انجام انواع  یکاربر برا یاراتاز اخت تواندمیبدتر از آن، کد مخرب  یابرساند  یبآس ،دارد یدسترس هاآن

 یبرنامه تواندی( نمیستمس یگسترده یمورد اعتماد )با مجوزها یارکاربر بس یککند.  ستفادها کارهای خالف

 هاییستمس یرو سااو  یستمس درممکن است کد  یرامنبع نامعلوم دانلود کرده و اجرا کند، ز یکرا از  یگانرا

 .شودانجام ، در شبکه موجود

 یهابرنامهمحدود کردن  مواجه هستند. دسکتاپ کاربران خود "قفل کردن"با مشکل ها از شرکت یاریبس

به منابع  یکردرو ینکند. ایکد را حل م یتی، مشکالت امنکنندتوانند نصب و اجرا یکه مردم م یکاربرد

 .ددارنیاز کاربر  امپیوترهر ک یریپذو انعطاف یتحفظ و کاهش قابل یگسترده برا یبانیو پشت یمهندس

ی که یاتبر عملکنترل دقیقی  که ،است CASای به نام شدهشناخته یدمهم جد یژگیشامل و NET. چارچوب

از  ی. برخکد است یتبر هو یمبتن، ی، دسترسCAS. با نمایداجرا میدارد،  یشده دسترسیمنابع کدگذار به

 عبارتند از: CASشده توسط حافظتم یهایاتعمل

 هایرکتوریها و دایلفا ییرحذف و تغ یجاد،ا •

 یندوزو ثبّاتخواندن و نوشتن  •

 اتصال به شبکه یاندازراه یا یرشپذ یاستفاده از سوکت برا •

 یدجد یکاربرد یهادامنه یجادا •

 نشده(مدیریت) بومیکد  یاجرا •
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را در سطح کد  آن یتکد از کاربر در حال اجرا، امن یتهو ینب یزتما یجادبا ا، .pre-NET هایفناوری سایر

 یت، که قابلZones Internet Windows ""و  sandbox"" یکردها عبارتند از جاوا با رویورافن یندهند. ایارائه م

و  یریُسطح کنترل، انعطاف پذ هاُیورافن یناز ا یحال، تعداد کمین. با اکندمیدانلود را محدود  یهاکنترل

 .آورندیرا فراهم م CAS یتوسعه

 مجوزها و یتی،امن یاست، سسند 

 یک ،اجرازمانکه یهنگام .و مجوزها ،یتیامن یاست، سسند عبارتند از: به کد یدسترس یتامن یدیعنصر کل سه

. دنمایمی یکد بررس یتهو یینتع ی( را براسند) اسمبلیمختلف  یها، مشخصهکندمی یرا بارگذار اسمبلی

 یکبه  یورود عنوانبه اسمبلیاز سند (، یتیامن یاست)س یمقابل تنظ یناز قوان یابر اساس مجموعه، اجرازمان

و منابع  یاتاز عمل یامجموعه ،یاستس حلراه ییجه. نتکندمیاستفاده  یاستس حلراهبه نام  فرایند

 شده است که کد موجود در آن در دسترس است )مجوزها(.محافظت

 یاتانجام عمل یمختلف انجام دهد. اگر کد تالش برا یاتتا عمل کندمیکد تالش  ،در طول اجرا

نگاه است، شده کد اختصاص داده یحاو اسمبلیکه به  ییهابه مجوز اجرازمانشده را انجام دهد، محافظت

 ل. شکهستند و یا خیررو  یشانجام اقدامات پ یمجوز الزم را برادارای آنها  یاکه آ دنمایمی یینو تع کندمی

 جزییاتی ادامه،دهد. در یو مجوزها را در هنگام حل مسئله نشان م ،یتیامن یاست، سسند ینب یرابطه 3-10

 :شودارائه میاز هر عنصر 

استفاده  ،اسمبلی یتهو یجادا یبرا ،اجرازمان توسطکه  اسمبلی یهاویژگیاز  عبارت است از سند: •

 یتیامن یاستس ،اجرازمانتا  آوردمی این امکان را فراهم ،اسمبلیهر  یبرا یتهو یک یجاد. ااستشده

، یمشخصات یحاو ،سنداعمال کند.  اسمبلیمجوز به  یاعطا یمجوز برا یمجموعه یینتع منظوربهرا 

ناشر مورد استفاده  یگواه یا، (استشده یبارگذار اسمبلیکه  ییاز جا) یتساوب ،اسمبلی یمانند نام قو

 است. اسمبلی یامضا یبرا

مورد  اجرازمان یسیاس حلراهدر هنگام است که  یمقابل تنظ یناز قوان ایمجموعه :یتیامن سیاست •

 یتیامن یاستمثال، س عنوانبهد. ناعطا شو سمبلیا سند یابیارز یگیرد تا مجوزها برایاستفاده قرار م
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مجاز به ، http://www.oreilly.com یتساشده از وبیافتدر یکند که تمام کدها یکتهد تواندمی

 تواندمیاست امضا شده یکروسافتناشر ما یکه با گواه یتنها کد یاهستند  C:\Test.txt یلنوشتن در فا

 نماید.نشده را اجرا یریتمدکد 

دهند. مجوزها یشده نشان مو منابع محافظت یاتبه عمل یدسترس یرا برا اسمبلیکد  :مجوزها •

 یتسااتصال شبکه به وب یکمشخص باشند، مانند اجازه به باز کردن  یارتوانند بسیم

http://www.oreilly.com ، وشتن در هر نقطه از ، مانند اجازه به خواندن و نباشند گسترده یاربس یاو

 .یسکهارد د

 کد امنیت دسترسی به و یندوزو یتامن 

CASکه در  طورهمان. یردگینم یدهناد یا کند ونمی یگزینرا جا یندوزو عاملسیستمشده توسط ارائه یت، امن

از  یدشده بایریتاست که کد مد یگرید یتیامن یهال ،یموثر طوربه CASاست، نشان داده شده 11-3شکل 

 : سند، سیاست امنیتی، و مجوزها10-3شکل 

 OSو امنیت  CASی : رابطه11-3شکل 

http://www.oreilly.com/
http://www.oreilly.com/


 

 

 

78 

 

 

. نمایدارتباط برقرار  ،ندوزیو ثبّاتسخت و  یسکمانند د ،شدهمحافظت یستمعبور کند تا بتواند با منابع س آن

کد انجام  یترا بر اساس هو یتیامن یماتتصم CASاست که  ینا یندوزو و CAS یتامن ینتفاوت مهم ب

 .شودمیکد اجرا مبتنی بر  یتیامن یهایریگیمبر اساس تصم یندوزکه ویدهد، در حالیم

 ابتدا CAS یسد،بنو یسکهارد د رویرا  یلفا یککند شده تالش یریتمد یبرنامه یکمثال، اگر  عنوانبه

نوشتن  یمجوز الزم برا یکد دارا یاکه آ کندمی یینتع ،یهنگام بارگذار اسمبلیمجاز به  یمجوزها یابیبا ارز

 یاستثنا یک، اجرازمانانجام شود و  دتوانمینوشتن ن یاتاست. اگر کد مجوز الزم را نداشته باشد، عمل یلدر فا

 ،یاز طرف کاربر فعل ،عاملسیستمبا  اجرازماناگر کد مجوز داشته باشد،  یگر،د ی. از سوکندمیرا اجرا  یتیامن

شده مشخص یلفا درکه کاربر  داجازه نده زیندوو یلفا یتعامل دارد. اگر مجوزها یلبه فا یدسترس یبرا

. اگر کاربر مجوز نوشتن داشته نمایدایجاد میاستثنا  یک ،اجرازمانو  شودمی سلببه آن  یدسترس یسد،بنو

 .شودمینوشته  یلباشد، آن فا

تماس با کد  یرا برا یریتیکد مد ییتوانا CASاست، نشان داده شده یزن 11-3همان طور که در شکل 

برنامه  یککه یزمان یرامهم است، ز مورد ینا .کندمیکنترل  Win32 یهاAPI(، مانند بومی) نشدهمدیریت

محدود کردن آنچه که کد  یبرا CAS ییهال یچاست، ه یرمجازشده مجاز به تماس با کد غیریتمد

 مبتنی برداشتن مجوز  ی. به جاشودمیمحدود ن دهد،شده انجام یریتاز طرف کد مد تواندمینشده یتریمد

 .دسازمیاقدامات کد را محدود  ،یکاربر فعل یکه فقط مجوزها یدرویم یتیکد، به وضع یتهو

، عاملسیستمو منابع  کندمیکنترل قرار دارد،  CLRرا که داخل  ییهاقابلیتبه  یدسترس CAS یت،در نها

 دهد.یقرار نم یررا تحت تاث ،دامنه کاربرد یجادا ییمانند توانا

 کد یتمدارک و هو 

و  ی چشم،یهشبک یمانند اثر انگشت، الگوها یومتریکب یهاویژگیاغلب از  ،یتیامن یوتریکامپ هایسیستم

را بر اساس  اسمبلی یتهو .NETمشابه،  یایوهش به .کنندمیفرد استفاده  یتهو یجادا یبرا یدصفحه کل یاییپو

 عنوانبه ییشناسا یهاویژگی ینبه ا .NET  .نمایدمی یجادو محل منبع ا ،شده از محتوا، ساختارمشتق یهاویژگی

  دارند. یاجازه دسترس اسمبلیکه در  کندمیها و منابع استفاده یتفعال یینتع یمدرک اشاره دارد و از آنها برا
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استفاده از انواع ، هدف .شودمی، شروع و از کجا آمده که چه استآن یح، با توضمدارکبحث ما در مورد  

نشان  ،سپس .، استNET.توسط چارچوب شده رد ارائهمدارک استاندا هایکالسمختلف، از جمله  مدارک

. سرانجام، با یمکنیمجوز کد استفاده م یکنترل دسترس یشده برایزیربرنامه مدارککه چگونه از  دهیممی

 .خواهیم دادن را نشا CASگسترش  یچگونگ ی،مدرک سفارش هایکالس یارائه

 یهادامنه یندر تأم یاما نقش مهم ،دنشومیاستفاده  اسمبلیمجوز به  یاعطا ومجوزها  یینتع یبرا، مدارک

در  یبا. تقریمکنیتمرکز م هااسمبلیدر  مدارک، بر استفاده از بحث یسازساده یبراکنند. ایقا می یزن یکاربرد

 .قابل اجرا هستند یکاربرد یهادر دامنه ییربدون تغ ی مورد استفاده،هایکتمام موارد، تکن

 سند 

 اسمبلی یمقدار هش محتو ،اسمبلینام قوی  یل، از قباسمبلی یک یدر ساختار و محتواها دسناز انواع  برخی

 ییهاویژگی، بر اساس اجرازمان سند یگراست. انواع د ی، ذاتاسمبلی یامضا یناشر مورد استفاده برا یگواه یا

 .شوندیم یینتع، محل نصب مجدد URL یا یتسامانند وب

 یرا بارگذار اسمبلی یک اجرازمانکه ی. هنگامکندمی یجادرا ا اسمبلی یتهو یک   ،سندترکیب  یمجموعه

 یاعطا یها را براتا مجوز دنمایمی یسهمقا یتیامن یاستشده در سیفتعر ینرا با قوان اسمبلی یت، هوکندمی

که کد موجود در  ی رایاتعمل ی اعطایی،مجموعه. نماید یسهمقا ی اعطایی،مجموعهبه نام  اسمبلیمجوز به 

 .کندمیتعریف  ،دهد انجام دتوانیم اسمبلی

 یینتع یبرا یتیامن یاستو س سنداز  ،اجرازمان اسمبلیدارند.  سندتنی بر مب یتهو یزن یکاربرد هایدامنه

اهمیت  دارای یکاربرد یدامنه یک ی اعطاییمجموعه. کندمیاستفاده دامنه کاربردی  ی اعطاییمجموعه

 گذارد.تأثیر می ادر حال اجرهای ی اسمبلیهمه یو منابع موجود برا یاتبر عمل یرمستقیمغ صورتبهاما  است

 سندمنابع و انواع  

 یا، اشکندمی یرا بارگذار اسمبلی یک اجرازمانکه ی. هنگاماسمبلی سندو میزبان  سندوجود دارد:  سنددو نوع 

 میزبان سند عنوانبه ،اسمبلی توسطرا  یااز اش ایمجموعهو  دنمایمی کشف ،سندنشان دادن هر قطعه  یرا برا

که  طورهمان. نداشده یهداشته باشد که در زمان ساخت تعب یاضافهای سند تواندمی اسمبلی. ددهدیم ارائه
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 عنوانبه ،اسمبلی توسطو آن را  کردهرا استخراج  یاضافهای سند ین، اکندمی یریرا بارگ مبلیاس، اجرازمان

 .کندمی یآورجمع سند اسمبلی

 یینتع یبرااز آن  اجرازمانکه  یمدست آورهرا ب اسمبلی یتاست که هو ینا سندهدف از هر دو نوع 

 سند اسمبلی نادیده گرفتن ،اجرازمان NET. فرضپیشحال، رفتار ین. با اکندمیاستفاده  اعطا جهتمجوزها 

فعال  ییاستس حلراه فرایندراندن  یرا برا سند اسمبلی توانیدمی CAS هایپسوند یاجرا یق. فقط از طراست

 .یدکن

 یجادا یاستفاده از آنها را برا یو نحوه اسمبلی یهاویژگیشده در مشخص یدیکل یهاویژگی 12-3شکل 

و  میزبانو هدف  یتدر مورد ماهبه جزئیات بیشتری  یردهد. دو بخش زینشان م سند اسمبلیو  میزبان

 .پردازدمی سند اسمبلی

 سند میزبان 1.1.1.4.3

 یکی تواندمی میزبان؛ کندمیفراهم  اسمبلی یرا برا میزبانسند ، CLR اسمبلی بارگذار یقطعههمراه با  ،میزبان

باشد  ASP.NETیا ی فرمان، و ، از قبیل اینترنت اکسپلورر، پوستهاستاندارد یاجرازمان NET. یهامیزباناز 

 : مبادی و مقاصد سند12-3شکل 
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 اجرازمانرا در  اسمبلیکه صراحتا  دهشیریتقطعه قابل اعتماد از کد مد یک یا، سفارشی میزبان یاجرازمانو یا 

شده ارائه سند، اما دآورمیرا فراهم  سنداز  فرضپیش یمجموعهیک  ،اسمبلی بارگذار. کندمی یبارگذار

 .در تضاد استمواجه شود،  فرضپیش سندکه با یدر صورت، میزبانتوسط 

را به  یتهرگونه هو تواندمی میزبان ،اساسا .قدرتمند است یاربس ،سند لغوارائه و  یبرا میزبان ییتوانا

کند  یریتشده را مدیریبارگ هایاسمبلیاز  سندی تواندیکد مخرب م یی،توانا ینبدهد. با استفاده از ا اسمبلی

 یک) ControlEvidenceمجوز  توسط .NET ین،. بنابرابردباال  یمصنوع صورتبهاعتبار آنها را  یاجرازمانتا 

محافظت  سند میزبان یارائه ییاز توانا (System.Security.Permissions.SecurityPermissionمجوز با  عنصر

 .کندمی

که ، را سند میزباناز هفت نوع استاندارد  یکهر ،  System.Security.Policyفضای نام کالس در یک

 ند.ستنی سندانواع  یدارا ،شدهیبارگذار هایاسمبلی هر یک ازدهد. ینشان م هستند، .NETچارچوب یبان پشت

 ستانداردا سندانواع فهرستی از  ،1-3دارد. جدول  یآن بستگ میزبان یاتو خصوص یژگیبه هر دو و اسمبلی سند

 .دهدارائه میرا 

 استاندارد  NET. سندانواع  :1-3جدول 

 توضیحات سندکالس 
ApplicationDirectory دهد. یبرنامه را نشان م یک ییشهر یرکتوریدا

ApplicationDirectory  سنددر رابطه با Url  در

 .شودمیاستفاده  سیاست حلراه ینح
Hash دهدمیرا نشان  اسمبلی یاتهش محتو مقدار .

 هااسمبلی یهمه یرا برا میزبان سند، اجرازمان

 کند.یفراهم م
Publisher یجیتالید یگواه یدهندهنشان Authenticode 

X509 شودمیمجوز استفاده  یامضا یاست که برا .
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 یهااسمبلی یرا برا Publisher سند ،تنها اجرازمان

 .دهدمیارائه  یجیتالد یامضاشده با گواه
Site  میزبانقسمت، URL  ،اسمبلیکه از آن را 

 سند، اجرازمان. دهدمینشان ، استشده یبارگذار

شده از یبارگذار هایاسمبلیتمام  یرا برامکان 

non-file:// URLکندمیفراهم ، ی پروتکلیها. 
StrongName سند، اجرازمان .استنام قوی اسمبلی  یدهندهنشان 

StrongName  که  کندمیتایید  یفقط زمانرا

 است.نام قوی  یدارا اسمبلی
Url 

 
 یارگذاراز آن ب اسمبلیکه ای است URL گرنمایان

ی همه یرا برا Url سند ،اجرازمان. استشده

که از  ییهااسمبلی ی. برادآورمیفراهم ها اسمبلی

، URLشوند، پروتکل یم یبارگذار یمحل یسکد

file://  اسمبلیکه است  یحال راین د. خواهد بود 

 // :httpپروتکل  یدارا، سایتوب یکدانلودشده از 

 هستند.  // :https یا
Zone اکسپلورر ینترنتا یتیامن یمنطقه یدهندهنشان، 

 ،اجرازمان. شده، است یبارگذار اسمبلیکه  ییجا

 .کندمیفراهم  هااسمبلی یهمه یرا برا Zone  سند

ها را اسمبلیکه  ،شدهیریتمد یهادو ک یسفارش یهامیزبان، 1-3ذکرشده در جدول  لیستعالوه بر 

 میزشما مکان اگرارائه دهند؛ اما  سند میزبان عنوانبهرا  یگونه شتوانند هری، مکنندمی یبارگذار یاپو صورتبه

 .یردگیم یدهآنها را ناد ،اجرازمان ید،گسترش ده یسفارش سند هایکالسدرک  یرا برا سیاستی حلراه
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 سند اسمبلی 2.1.1.4.3

کرده و  یآورجمع یالسر صورتبهرا  یسفارش سندمجموعه  یداست که اجازه ده ینا سند اسمبلیاز  هدف

 ییا، اشکندمی یریخود را بارگ اسمبلی، اجرازمانکه ی. هنگاماضافه کنید اسمبلیبه  آنها را در زمان ساخت

 .دهدمیشما اختصاص  اسمبلیبه  سند اسمبلی عنوانبهو آنها را  کندمی یرفعالشده را استخراج و غیجاساز

 اسمبلیاست.  سند اسمبلیگرفتن  یده، نادNET. چارچوب فرضپیش یکربندیکه قبال ذکر شد، پ طورهمان

 لحراهبه  استاندارد است، سند هایکالسکه طبق  یایوههمان شبه، CAS یسازیبا سفارش تواندمی سند

به ، سند اسمبلیبر اساس را  یتهو یهرگز مجوزها اجرازمانحال، ینبگذارد. با ا یرکد تاث یدسترس هایمجوز

بودن  یدمف ،کار ین. اشودمیمنجر  یتهو یمجوزها یتنها به اعطا سند میزبان .کندمیاعطا نشما  اسمبلی

 یو دادن مجوزها CAS یدستکار در برابرمخرب  یاز کدها یریجلوگ ی، اما برادسازمیرا محدود  سند اسمبلی

 است. یضرور ،ش سطح اعتمادیافزا منظوربه ،خود یتهو

  سند ینویسرنامهب 

اجرا، زمانشده توسط ارائه فرضپیش سند .یدندار سندبا  یمبه کار مستق یازی، نافزارنرم توسعه یدوره در

 اجرازماندر  یریگیمبه تصم یازکند. اگر شما ن یریترا مد سیاسیروند پردازش  یحصح طوربهاست تا  یکاف

 .یددهیانجام م یتهو یاستفاده از مجوزها اکار را ب ینا یادبه احتمال ز ید،دار اسمبلییک  سندبر اساس 

 یبرا یشرفتهپ .NETاز یر،از موارد ز یکانجام هر  برای که چگونه دهیممیبه شما نشان  یرز هایبخشدر 

 :کنیداستفاده  سند یدستکار

 پویا صورتبه اجرازماندر  اسمبلی یجادا یا یبارگذار •

 هااسمبلی ایزوله کردن یدر آن برا برنامه هایدامنه یجادا •

 سفارشی میزبان اجرازمان یجادا •

 یسفارش سند هایکالس یجادا •
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 سندنویسی بر برنامه یامقدمه 

. شما کندمی یین، تعشودمی بارگذاری اسمبلیکه  یو مجوز مجموعه را هنگام یتهو یمجموعه ،اجرازمان

 ین،. بنابرایابند ییراعطاشده به آن تغ یتا مجوزها یدده ییررا تغ بارگذاری شده اسمبلی یک یتهو توانیدنمی

، هر اجرازماندر  که یدداشته باش جه. تویدارائه دهتمام سند را  ،کنیدمی یرا بارگذار اسمبلیکه یزمان یدبا

 ،اسمبلیبا استفاده از  اجرازمان یبعد یها. درخواستشودمیداده  یکاربرد یدامنه یکبه  باریکمجموعه تنها 

 یشده را دوباره بارگذاریارذبارگ اسمبلی یک کنید ی. اگر سعشودمی درنظر گرفتهاست، شده یکه قبال بارگذار

، اجرازمان ید،ده ییرتغ سند یرا با مشخص کردن موارد اضاف آن یتهو و نمایید

System.IO.FileLoadException  کندمی ایجادرا. 

 

یک  اجرازمان کنید،یرا اجرا م یستمس یوقت ید،را نداشته باش ControlEvidenceاگر مجوز 

System.Security.SecurityException تا  یدمجوز استفاده کن هایدرخواستاز  توانیدمی. کندمییجاد را ا

را  ControlEvidenceمجوز  کهاینخواهد کد شما را اجرا کند، مگر ینم اجرازمانکه  نماییدحاصل  یناناطم

اگر شما آن را انجام  و یدکن یمجوز خود را بارگذار یدتالش کن یدگبه سا توانیدمی یا ؛داشته باشددر اختیار 

 .را اداره کند SecurityExceptionکه  یدآماده باش ،یدنده

 سند یمجموعه یککرده و آنها را به  یجادرا ا سند اشیا یدخود، شما با سند یارائه یبرا

System.Security.Policy یبارگذار روشبه  پارامتر، یک عنوانبهرا  سندمجموعه  ،. پس از آنیداضافه کن 

 ییناست. هنگام تع اسمبلی بارگذارشده توسط ارائه فرضپیش سنداز  یششما ب سند. نماییدمنتقل  اسمبلی

 .یدرا ارائه ده اسمبلیو  میزبانسندهای  توانیدمی، سند

از هر  سند یناما تنها آخر ید،اضافه کن یازمورد ن سنداز  ایمجموعه عنوانبهرا  سندانواع  توانیدمیشما 

بار یناول یم،اضافه کن سندرا به مجموعه Url  سندگذارد. اگر دو قطعه یم یرتاث ییاستس حلراهنوع بر روند 

http://www.oreilly.com  دومبار و، http://www.somecompany.com .اسمبلی یهامجوز ،سپس خواهد بود 

 .بودخواهند  http://www.somecompany.com اساس سندبر 

 باشد. را داشته ControlEvidenceمجوز  ید، کد شما بااسمبلی یهنگام بارگذار سند یارائه یبرا
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 سنداستفاده از کالس  

است:  سند یاشیادو مجموعه  یحاو یتخصص یمجموعه یک، System.Security.Policy سند کالس

، نشان داده شده است یرز مواردطور که در همان. اسمبلی سند از ایمجموعهو  میزبانسند از  ایمجموعه

 :سه سازنده است یدارا سندکالس 

 

 

 یکپ یکو  یردگیموجود را م سند شی ،دوم ی. سازندهکندمی یجادا یخال یسند ،یش یک یسازنده یناول

همان  ید،جد سند اسمبلیکه  یمعن یناست، به ا سایهنسخه  یک ینکه ا یدداشته باش . توجهسازدمیاز آن 

مسئله در هنگام  ین. اشودمین یجادا یدیدج سند یایاش یچه .منبع است سندموجود در مجموعه  سند یاشیا

را  شی ییهدو آرا ،سوم یهستند. سازنده ییرقابل تغ یرآنها غ یراز ،استاندارد وجود ندارد سنداستفاده از انواع 

شامل ، assemblyEvidence پارامترو  میزبان سند یبرا سند یاشیا یحاو، hostEvidence پارامتر: یردگیم

 .هستندشده آوریجمع اسمبلیسند  یبرا سند یاشیا

موجود در  سند یاشیا یدستکار یلتسه یرا برا System.Collections.Collection یمجموعه ،سندکالس 

از دستکاری سندهای  ایمکه مستق کندمی سازیپیاده را  ییاعضا ،سند ین،. عالوه بر اکندمی سازیپیادهآن 

public Evidence( ); 

public Evidence(Evidence evidence); 

public Evidence(object[] hostEvidence, object[] assemblyEvidence); 

 : ساختار کالس سند13-3شکل 
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کار با  یکه برا را، یدیکل متدهایو  سندساختار کالس  13-3. شکل دنماینمی یبانیپشت اسمبلیو  میزبان

 .دهدمینشان  ،گیرندمیقرار استفاده  مورد موجود سندعناصر 

مجوز  ،دارند یازکه به کد شما ن یی. اعضاکندمیرا خالصه  سندکالس  یاعضا 2-3جدول 

ControlEvidence را در ستون سمت راست با عنوان “C” دهند.ینشان م 

 سنداعضای کالس  :2-3جدول 

 C توضیحات عضو

 هاویژگی

Count کندمی یافتدر سند یرا در مجموعه سند یایتعداد کل اش.  

IsReadOnly 
از  ،در حال حاضر NET. یراگرداند زیرا بازم (falseغلط ) یشههم

 .کندمین یبانیپشت یفقط خواندن سندمجموعه 
 

Locked 

نه.  یااست قفل شده سند یاکه آ ،مقدار تنظیم یا دریافت

ControlEvidence صورتبه ،یژگیو ینا یینتع یبرا ( غلطfalse )

 .شودمیتنظیم 

 

 متدها

AddAssembly یدافزایم اسمبلی ی سندزیرمجموعه را به سند شی یک.  

AddHost 

. کندمیاضافه  میزبان ی سندمجموعهزیررا به  سند شی یک

 فراخوانندهبه ، است( trueدرست ) "شده کلید"وضعیت که یزمان

 .نیاز است ControlEvidenceداشتن مجوز  یبرا

 

CopyTo کندمی یکپ یهآرا یکموجود را به  سند یاشیا یهمه.  

GetAssemblyEnumerator 
 اسمبلی ی سندمجموعهزیر شمارش  یرا برا IEnumerator یک

 .کندمی آوریجمع
 

GetEnumerator 
 باز سند یشمارش کل مجموعه یرا برا IEnumerator یک

 .گرداندیم
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GetHostEnumerator 
باز  میزبان ی سندمجموعهشمارش زیر یرا برا IEnumerator یک

 گرداند.یم
 

Merge 

. کندمیادغام  یفعل یمجموعه باشده را مشخص سندمجموعه 

 سندو مجموعه  است( trueدرست ) "شده کلید"وضعیت که یزمان

داشتن مجوز  یبرا فراخوانندهبه  ،است سند میزبانسند  یحاو

ControlEvidence نیاز است. 

 

 استاندارد سند هایکالساستفاده از  

فضای  سند هایکالسهفت طبقه از  ،دشونمیاستفاده  هایاسمبلی یتهو یفتعر یکه معموال برا، سند اشیا

 هستند:  System.Security.Policyاستانداردنام 

• ApplicationDirectory 
• Hash 
• Publisher 
• Site 
• StrongName 
• Url 
• Zone 

 یرمشترک )به غ ییهکالس پا یکآنها  هستند.نسبتا ساده و مستقل  ،هاکالس یناز ا یکهر 

 یهاحال، طرحین. با اکنندمیرابط مشترک را اجرا ن یک ،ینهمچن. دهندیرا گسترش نم  System.Object)از

 است: یرمشترکات ز ییجهکه در نت کنندمیرا دنبال  یمشابه یالگو، آنها

 CAS یبنددسته یاز آنها برا تواندیکه کد مخرب نماز این ینانحصول اطم، جهت هاکالستمام  •

 .اندگذاری شدهعالمت VB.NET در NonInheritable یا #Cدر   sealedعنوانبه ،استفاده کند

همچنین، قابل اجرا هستند ) System.SerializableAttribute ویژگی کاربرد یقاز طر هاکالس یهمه •

 ،قابل سریال بودن(. کندمیرا اجرا  System.Runtime.Serialization.ISerializableرابط  Hashکالس 

 است. سند هایکالس یبرا یک نیاز ضروری

 کند.پس از ایجاد تغییرات تغییر می هاکالسمحتوای تمامی  •



 

 

 

88 

 

 

 یجادا سند شیاز  58کلون یککه  کنندمیرا اجرا  Copyروش  یک، Hashبه جز  ،سند هایکالستمام  •

 .کندمی

 یرا بر اساس محتوا یجهتا نت برندمیبه ارث  System.Objectرا از  یرز یاعضا، سند هایکالساکثر  •

 :یسندبنو سند شی

• Equals:  به جز کالس سند هایکالستمام ،Hashبر نه ) سند مقداررا براساس  یبرابر یابی، ارزش

 .دهندمیانجام  (شیارجاعات اساس 

• GetHashCode:  از کالس  یربه غ سند هایکالستمامHash ،سند مقدارکد هش را بر اساس  یک 

 .دهندمینشان 

• ToString :سندمدارک  یکلیه ToString  یحاو ایرشتهتا  کندمی لغورا XML  شی یاز محتوارا 

 بازگرداند. سند

که چگونه  دهدمیو نشان  استداده یحتوض یقدق طوربه سند هایکالساز  یکدر مورد هر  یرز هایبخش

 .نموداز آنها استفاده باید 

 ApplicationDirectoryکالس  1.3.2.4.3

 یرکتوریدا یدهندهاست که نشان URL یکشامل ، System.Security.Policy.ApplicationDirectoryکالس 

فرد استاندارد منحصر به سند هایکالسدر  ApplicationDirectory سندبرنامه است.  یک ییشهنصب ر

 سند یدارا اسمبلی یک. اگر کندمین یابیجداگانه ارز صورتبهآن را  اجرازمانهستند که 

ApplicationDirectory  ،سند یاآ کهاین یینتع یبرا یزن اجرازمانباشد Url فرزندمکان  یک یندهنما 

 .شودمی، درنظر گرفته یا یر است ApplicationDirectory سندشده در مشخص

 ییشهر URLکه آدرس  کندمی تعیینرا  System.Stringنشانگر  یک، ClassDirectoryکالس  یسازنده

 :دنمایمیبرنامه را مشخص 

                                                 

 

58 Clone 

public ApplicationDirectory(String name); 
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 .گرداندیباز مرا مورد استفاده در ساختار  URL یرشته ی،فقط خواندن Directory خصوصیت

 Hashکالس  2.3.2.4.3

 یک ،. هشدهدمیارائه  اسمبلی یکرا بر اساس مقدار هش  سند، System.Security.Policy.Hashکالس 

را  اسمبلی یلفا ی مشمول درهایتاست که با یرمزنگار یها یتمشده با استفاده از الگورمحاسبه یمقدار عدد

دو  یاتمحتو است که بسیار بعیدکه ای است گونهبههش  یهایتمالگور یت. ماهگیردمی یورود عنوانبه

خواهد کرد.  یجادرا ا یمتفاوت یارمقدار هش بس ،یتب یک ییرتغ یحت ی را نتیجه دهد.یکسانمقدار هش ، اسمبلی

 توانیدمی. شما کندمی)مشابه اثر انگشت( فراهم  اسمبلی یبرا ی رافردمنحصر به یتهو ،مقدار هش در واقع،

 ینرا تضم اسمبلی یک یکپارچگی یامنبع  ،خوداما  ید،استفاده کنمختلف  اسمبلیدو  یصتشخ یاز مقدار هش برا

 .است های ناشرنامههای قوی و گواهینامهدف  مورد، ین. اکندمین

 ایمجموعه)مقدار هش( را از  سندمتعدد  یرمقاد یرااست، ز سند هایکالسسایر از ، متفاوت Hashکالس 

 ،یردگیمرا  System.Reflection.Assembly یش یک، Hashکالس  ی. سازندهکندمیمنبع فراهم  یهااز داده

 :شودتولید میهش  یرمقادکدام از  اسمبلینماید مشخص میکه 

 

 MD5. خصوصیت کندمیپشتیبانی  SHA1و  MD5هش  یتماز دو الگور Hash، کالس فرضپیش طوربه

فقط  SHA1 خصوصیتو  ؛آوردیبه ارمغان م اسمبلی یرا بر اساس محتوا MD5مقدار هش  یک ،یفقط خواندن

 .کندمیاستفاده  SHA1اما از الگوریتم است صورت همان به ،یخواندن

 یهایتمرا با استفاده از الگور اسمبلیتا هش  دهدمیبه شما امکان  GenerateHashروش  ین،بر ا عالوه

 پارامتر یک، GenerateHash. روش یدهش محاسبه کن یگرد

System.Security.Cryptography.HashAlgorithm را  یازمورد ن هش یتماست که الگور ایشی یکه حاو، را

 اند.ارائه شده .NETکالس  یدر کتابخانه هش، یتمالگور یهاسازیپیادهاز  ی. تعدادیردگمی، نمایدمیاجرا 

public Hash(Assembly assembly); 
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 اسمبلی یبرا SHA512و  MD5 ،SHA1هش  یرمقاد یمحاسبه یبرا Hashاستفاده از  یدهندهنشان یرکد ز

 SHA512 هش سازیپیاده یبرا System.Security.Cryptography.SHA512Managedاست. ما از کالس 

 :یمکنیاستفاده م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Publisherکالس 3.3.2.4.3

که ، Authenticode X.509 v3 یجیتالید یبر گواه یمبتن، سندی System.Security.Policy.Publisherکالس 

را امضا  اسمبلی یکخالق(  یا یسندهکننده، نوید. ناشر )تولکندمی، فراهم شودمیمجوز استفاده  یامضا یبرا

 اند.دهنمو یجادرا ا اسمبلیکنندگان نشان دهد که تا به مصرف کندمی

 

using System.Reflection; 

using System.Security.Policy; 

using System.Security.Cryptography; 

public class HashEvidenceDemo  
{ 

public static void Main( )  
{ 

// Create a new Hash object for the currently executing assembly. 

Hash hashEvidence = new Hash(Assembly.GetExecutingAssembly( )); 
// Use the Hash class to generate hash values for the current assembly 

byte[] md5 = hashEvidence.MD5; 

byte[] sha1 = hashEvidence.SHA1; 

byte[] sha512 = hashEvidence.GenerateHash(new SHA512Managed( )); 

} 

} 

 XML. در عوض، یستن سند مقدار یدهنده، ارائهHash.ToString، روش سند یگرد هایکالسبر خالف 

را فراخوانی  ToStringهر زمان  در واقع،. دهدمی یشنما کند،هش را محاسبه می مقادیرکه  ی،را از منبع

بزرگ  یاربس ،بالقوه طوربه که ،دنماییمی یافتخود را در اسمبلیموجود در  یهایتاز با یارشته ،کنیدمی

 است.
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 یش یک موردنظر،  Publisherی کالسسازنده

System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate ناشر  یکد امضا یگواه یکه حاو، را

آن از  یوجود دارد، از جمله بارگذار X509Certificate یش یک یجادا یبرا یاساده یها. روشیردگیاست، م

 امضا. یلفا یکاستخراج آن از  یا سند یلفا یک

 

 ، بازاستشده فراهم یجادا یدورهکه در را  X509Certificate شی ی،فقط خواندن  Certificate خصوصیت

 .گرداندیم

به  یگواه فایل یکموجود در  X509 یگواه یکبا استفاده از ،  Publisherسند یجادا یدهندهنشان یرز کد

 X509Certificate شیاز   ()GetNameبا استفاده از روش ،را یاست و اصل گواه C:\MyCert.cerنام 

 :دهدمینشان   Certificateخصوصیت توسطشده ینیبازب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجموعه، حضور آن در کندمیرا اجرا  IIdentityPermissionFactory رابط یک،  Publisherچون کالس

 System.Security.Permisssions.PublisherIdentityPermission شودمیباعث  اسمبلی یک میزبانسند 

 .یردمجوز قرار گ یاعطا اسمبلیدر 

public Publisher (X509Certificate cert); 
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  Siteکالس 4.3.2.4.3

 اسمبلیکه  ییاز جا، URLکامل مجاز  یزبانرا بر اساس نام م سندی، System.Security.Policy.Site کالس

  URLناشی از  یتمثال، سا عنوانبه)د. نمای، ایجاد میاستشده یبارگذار

dev /HelloWorld.exe/8080mpany.com:https://www.someco ، www.somecompany.com .)است 

 

 

 

. گیردمی ،سند عنوانبهاستفاده  یبرا را یتنام سا یحاو System.String پارامتر یک، Siteکالس  یسازنده

 در دسترس است: یخواندنفقط  Name یژگیو یقاز طر یت، نام ساپس از ساخت

 

using System; 

using System.Security.Policy; 

using System.Security.Cryptography.X509Certificates; 

public class PublisherEvidenceDemo  
{ 

public static void Main( )  
{ 

// Create a new X509Certificate object from the test certificate file 

//C:\MyCert.cer. 

X509Certificate cert = 

X509Certificate.CreateFromCertFile(@"C:\MyCert.cer"); 

// Create a new Publisher evidence object from the loaded 

//X509Certificate object 

Publisher publisherEvidence = new Publisher(cert); 

// Use the Certificate property to get the publisher certificate and 

//display the principal name. 

Console.WriteLine(publisherEvidence.Certificate.GetName( )); 

} 

} 

، حضور آن در مجموعه کندسازی میرا پیاده IIdentityPermissionFactoryرابط ،  Siteکالس از آنجا که

در  System.Security.Permisssions.SiteIdentityPermission شودمیباعث  اسمبلی یک میزبانسند 

 .شمول یابد اسمبلیمجوز  یمجموعه اعطا

public Publisher (string name); 

https://www.somecompany.com:8080/dev%20/HelloWorld.exe
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 یهااز رشته Site یاشیا یجادا یسازساده یرا برا  CreateFromUrlایستای روش یتساکالس همچنین، 

URL  مقدار. کندمیفراهم siteEvidence.Name یردر مثال ز، www.somecompany.com :است 

 

 مانند یلفا یپروتکلهای URLشده از یبارگذار یهااسمبلی یرا برا  Siteسند ،زمان اجرا

file://C:\Dev\HelloWorld.exe عنوان از آن بهاگر شما . کندمیارائه نURL عبور کنید ،CreateFromUrl ،

System.ArgumentException  خواهد کرد ایجادرا. 

 StrongNameکالس  5.3.2.4.3

 یک. دهدمیارائه  اسمبلی یک نام قویرا بر اساس  سندی ،System.Security.Policy.StrongNameکالس 

. نمایدرا تضمین می اسمبلی یکپارچگیو  دهدمیفرد ارائه منحصر به یتهوی نسخه یکرا با  اسمبلی ،نام قوی

 .کندمین ضمینناشر است، ت یکه هدف گواه را، اسمبلییک  منبع یکپارچگی ،نام قوی یکحال، ینبا ا

 

 

 

 

 :کندمی یافتدر پارامترسه ، StrongNameکالس  یسازنده

. دهدمینشان  نام قوی یک یرا برا یعموم یدکه اطالعات کل، StrongNamePublicKeyBlob یش یک •

، System.Security.Permissions فضای نام از ایابزار ساده StrongNamePublicKeyBlobکالس 

 است. یعموم یدعبور از اطالعات کل یلتسه یبرا

 است. ی از نام قویبخش نام یحاو، System.String شی یک •

String url = "https://www.somecompany.com:8080/dev/HelloWorld.exe"; 

Site siteEvidence = Site.CreateFromUrl(url); 

، حضور آن در کندسازی میرا پیاده IIdentityPermissionFactoryرابط ، StrongNameکه کالس از آنجا

 شودمیباعث  اسمبلی یک میزبانسند  مجموعه

System.Security.Permissions.StrongNameIdentityPermission قرار  اسمبلی یاعطا یدر مجموعه

 .یردگ
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است که تا حد  یابزار ،کالس یک Versionاست.  نام قوی یشامل نسخه، System.Version شی یک •

 یسازنده یبرا یکد ادامه،است. در را ساده کرده اسمبلی یاعداد نسخه ییسهو مقا یدستکار یادیز

 :وجود دارد StrongNameکالس 

 

، فقط خواندنی  Name تاخصوصی یقاز طر ست،اارائه شده ساختکه در طول  ییهااز استدالل یکهر 

PublicKey   وVersion   کالسStrongName .در دسترس است 

از ابزار  توانیدمی، StrongName یش یک یجادا یبرا یازمورد ن ت نام قویدست آوردن اطالعابه یبرا

Secutil (Secutil.exe)  یداستفاده کن دارای نام قوی اسمبلی یک ینام و نسخه ی،عموم یداستخراج کل یبرا .

اطالعات  ،یروجود ندارد. فرمان ز .NETکالس  یکتابخانه توسطاطالعات  یناستخراج ا یبرا یاروش ساده

 یراحتکه به یفرمت ، درstrongname.txt یلو آن را به فا کرده استخراج HelloWorld.exe اسمبلیا از ر نام قوی

 :کندتبدیل می، یدبه برنامه خود اضافه کن توانیدمی

 

 ، چیزی شبیه زیر خواهدبود.strongname.txt یلفامحتویات 

 

 

 

 

 

 

 

public StrongName (StrongNamePublicKeyBlob blob,string name,Version version); 

secutil -array -cmode -strongname HelloWorld.exe > strongname.txt 

Microsoft (R) .NET Framework SecUtil 1.0.3705.0 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2001. All rights reserved. 

Public Key = { 0, 36, 0, 0, 4, 128, 0, 0, 148, 0, 0, 0, 6, 2, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 
82, 83, 65, 49, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 169, 206, 164, 8, 66, 197, 231, 138, 148, 
74, 99, 125, 171, 203, 120, 143, 240, 155, 104, 138, 4, 123, 15, 55, 85, 255, 183, 
20, 111, 10, 217, 58, 127, 15, 236, 86, 16, 121, 222, 35, 161, 14, 122, 246, 85, 
226, 162, 221, 46, 215, 161, 151, 183, 38, 31, 150, 198, 119, 109, 94, 11, 65, 208, 
33, 122, 172, 106, 62, 192, 4, 35, 255, 220, 10, 43, 90, 92, 183, 29, 136, 57, 235, 
30, 5, 127, 72, 210, 108, 215, 226, 65, 197, 184, 28, 129, 184, 191, 211, 159, 69, 
8, 84, 116, 65, 186, 179, 35, 116, 174, 223, 167, 217, 116, 8, 178, 232, 213, 155, 
172, 87, 181, 187, 61, 43, 133, 105, 10, 187} 
Name = HelloWorld 
Version = 1.1578.0.0 
Success 
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 یکاست، استخراج شده Secutilکه توسط  ت نام قوی،با اطالعاشود، مینشان داده  یرکه در ز طورهمان

 :دگردمیایجاد  StrongName سند یجادا یساده برا یمسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urlکالس  6.3.2.4.3

است، شده یبارگذار اسمبلی یککه  ییرا از جا URLبر  یمبتن سند، System.Security.Policy.Urlکالس 

 URLشامل یک  Urlد سنشود،  یریبارگ یدر دستگاه محل یلفا یربا استفاده از مس اسمبلی. اگر دهدمیارائه 

  //:httpsو  //:httpشاملامکانات سایت بارگیری شود، سایر اگر اسمبلی از یک وب؛ خواهد بود //:fileپروتکلی 

 .خواهند بود

 

using System; 

using System.Security.Policy; 

using System.Security.Permissions; 

public class StrongNameEvidenceDemo  
{ 

// Create a byte array containing the strong name public key data. 
static byte[] publickey = { 0, 36, 0, 0, 4, 128, 0, 0, 148, 0, 0, 0, 6, 2, 
0, 0, 0, 36, 0, 0, 82, 83, 65, 49, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 169, 206, 164, 8, 
66, 197, 231, 138, 148, 74, 99, 125, 171, 203, 120, 143, 240, 155, 104, 138, 
4, 123, 15, 55, 85, 255, 183, 20, 111, 10, 217, 58, 127, 15, 236, 86, 16, 
121, 222, 35, 161, 14, 122, 246, 85, 226, 162, 221, 46, 215, 161, 151, 183, 
38, 31, 150, 198, 119, 109, 94, 11, 65, 208, 33, 122, 172, 106, 62, 192, 4, 
35, 255, 220, 10, 43, 90, 92, 183, 29, 136, 57, 235, 30, 5, 127, 72, 210, 
108, 215, 226, 65, 197, 184, 28, 129, 184, 191, 211, 159, 69, 8, 84, 116, 65, 
186, 179, 35, 116, 174, 223, 167, 217, 116, 8, 178, 232, 213, 155, 172, 87, 
181, 187, 61, 43, 133, 105, 10, 187 }; 

public static void Main( )  
{ 

// Create a StrongNamePublicKeyBlob object from the publickey byte 

//array. 

StrongNamePublicKeyBlob blob=new StrongNamePublicKeyBlob(publickey); 
// Create a Version object based on the assembly version number 

Version version = new Version("1.1578.0.0"); 

// Create the new StrongName evidence object 

StrongName sn = new StrongName(blob, "HelloWorld", version); 

} 

} 
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 اسمبلیکه ییاز جا ،را URLاست که  System.String پارامتر یکدهنده نشان، Urlکالس  یسازنده

 :کندمیمشخص  ،استشده یبارگذار

 

که  حاصل شود ینانتا اطم دهدمیانجام  URL یرشته یها را رویاز اعتبارسنج ، برخیUrl یسازنده

URL های مبتنی برfile:// ، محدود  یداستفاده کن موردپروتکل  یاما دامنه ،اندشده بندیفرمت یدرستبه

 .گرداندباز می را مورد استفاده در ساخت URL یرشته ،یفقط خواندن Valueخصوصیت  .کندمین

 Zoneکالس  7.3.2.4.3

که  ییاز جا ،اکسپلورر ینترنتا یتیامن ییهرا بر اساس ناح سندی، System.Security.Policy.Zoneکالس 

ی ناحیه یکربندیرا در برابر پ اسمبلی یک URL ینقشه، اجرازمان. دهدمیاست، ارائه شده یبارگذار اسمبلی

 .کندمی یجادا Zone سندنوع  یینتع یبرا ،اکسپلورر ینترنتا

 

 

 

را  System.Security.SecurityZone شمارشاز  یعضو یر،شده در زنشان داده Zoneکالس  یسازنده

در جدول  ،ممکن یر؛ مقاددنمایمیمشخص  یجادا یرا برا Zone سندکه نوع  ،یردگ یم پارامتر یک عنوانبه

در هنگام  شدهمشخص SecurityZone عضو، ینفقط خواند SecurityZone خصوصیت. اندشدهفهرست  3-3

 گرداند:یم ساخت را باز

مجموعه سند ، حضور آن در کندسازی میرا پیاده IIdentityPermissionFactoryرابط ، Urlکالس چون 

در  System.Security.Permisssions.UrlIdentityPermission یستمس شودمیباعث  اسمبلییک  میزبان

 گنجانده شود. اسمبلیمجموعه اعطای 

public Url(String name); 

مجموعه ، حضور آن در کندمی سازیپیادهرا  IIdentityPermissionFactoryرابط ، Zoneز آنجاکه کالس ا

در  System.Security.Permisssions.ZoneIdentityPermission شودمیباعث  اسمبلی یک میزبان سند

 .یردقرار گ اسمبلیمجوز  یمجموعه اعطا
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  SecurityZoneشمارشی اعضای :3-3جدول 

 توضیحات عضو

Internet تعلق ندارند یگراز مناطق د هیچ یککه به  ییهایتساوب یهمه 

Intranet یمحل ینترانتواقع در ا یهایتساوب 

MyComputer کامپیوتر محلی 

NoZone نشدهمشخص یمنطقه 

Trusted 
قابل اعتماد و اند شده یکربندیپ اینترنت اکسپلوررکه در  یخاص یهاسایتوب

 هستند

UnTrusted نیستنداعتماد  و قابلاند شده یکربندیاکسپلورر پ ینترنتدر ا یخاص یهاسایتوب 

 یهااز رشته Zone یاشیا یجادا یسازساده یرا برا  CreateFromUrl ایستای روش ،یزن Zoneکالس 

URL ، که ی. هنگامکندمیفراهمCreateFromUrl  آدرس اجرازمان ،کنیدمی فراخوانیرا ،URL شده مشخص

 .گرداندمی ازرا ب Zone مناسب یو ش کندمیمشخص ی اینترنت اکسپلورر ناحیه یکربندیرا با پ

 یک یجادا ینحوه و نیز، ،مورد اعتماد است یمنطقه یدهندهکه نشان ، Zoneسندی ایجاد ، نحوهیرکد ز

 :دهدنمایش می :dev/HelloWorld.ee/8080https://www.somecompany.comاز آدرس  را منطقه

 

 

 سند یمشاهده 

است و به  یدمف یاربس، CASمربوط به  نویسیبرنامهمسائل  زداییاشکالهنگام  سند اسمبلی یمشاهده ییتوانا

و  System.Reflection.Assembly. کالس کندمیمورد بحث کمک  یمشما در درک مفاه

System.AppDomain،سند یکه حاو بوده یخواندن فقط سندخواص  ، تنها CAS  یینتع یبرا وهستند نیز 

 یحقبال توض طور کههمان. شودمیاستفاده سیاستی  یریگیمدر هنگام تصمبرنامه  یااسمبلی  یدامنهمجوز 

public Zone (SecurityZone zone); 

String url = "https://www.somecompany.com:8080/dev/HelloWorld.exe"; 

Zone z1 = Zone.CreateFromUrl(url); 

Zone z2 = new Zone(SecurityZone.Trusted); 

https://www.somecompany.com:8080/dev/HelloWorld.ee


 

 

 

98 

 

 

 یجاددامنه را ا یک یا کنیدمی یمجوز را بارگذار یککه یهنگام .است یفقط خواندن ،سند خواص، شدداده

 .یدرا اختصاص ده سند توانیدمی ،یدنمایمی

 

 

 هایکالس. اکثر یدانجام ده اجرازمانرا در  یتیامن یماتتا تصم یداستفاده کن سندرسد که از  ینظر مبه یدبع

 .شودمی اسمبلیدر مجموعه مجوز  یتمنجر به ورود مجوز مناسب هو ،استاندارد سند

 یدشما با .دهد، نشان میکنداستفاده می LoadAndListبه نام  یاز کالس زیر، یک سند اسمبلی را، کهمثال 

 یک عنوانبهرا  اسمبلی یکنام ، LoadAndList. کالس یدبساز LoadAndList.exeبه نام  ییاجرافایل  یک

رای را ب سندو  میزبان هایاسمبلیو ، رگذاریمتناظر مشخص را با ی، مجموعهدریافتخط فرمان  پارامتر

را اسمبلی  سندتا  کندمیاستفاده  سند Assemblyخصوصیت از  LoadAndList. کالس کندمی یستکنسول ل

 کند.میاستفاده  اسمبلی، سندو سپس  میزباندادن  یتاولو یبرا ی تکرار،حلقهاز دو  منظور،. بدیندست آوردهب

 یم،کرد یجادفصل ا ینر اکه قبال د ،را یمهم یتا نکته دهدیامکان را م ینبه شما ا LoadAndListابزار 

تغییر ، شودمی یکه از آن بارگذار یمکان یتشدت بر اساس موقعبه تواندمی اسمبلی یک یت: هویمنشان ده

 .، نتیجه دهداستاعطا شده متفاوت یمجوزها را، که به اسمبلیو کند 

 یک. اگر یداستفاده کن یبارگذار یبرا اسمبلی یک URLاز  LoadAndList، اسمبلی یلفا یک یرمس یجا به

که در ، یکروسافتما 59(IIS) ینترنتاطالعات ا هاییسسرور سرو یک ییشهر یرکتوریرا در دا اسمبلی

با با حالتی خواهد بود که متفاوت  یاربس اسمبلیمربوط به  سند ید،قرار ده ،کنیدمیخود اجرا  یدستگاه محل

 .یدباشداشته یدسترس یلفا یرمس یبه جا HTTPآدرس  یکاستفاده از 

                                                 

 

59 Internet Information Services (IIS) 

 ید،اضافه کن AppDomain یا اسمبلیموجود در  سندرا به مجموعه  یدیجد سند اشیای یدکن یاگر سع

 اصالح نخواهد شد. سندمجموعه رخ نخواهد داد، اما  ییخطا
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 اسمبلیبه  سند یاعطا 

 یممستق طوربهاست که  Assemblyو  AppDomain هایکالس یهاروش ینتراز متداول یستیل، 4-3 جدول

 60باراضافیچند  یا یک یها داراروش یناز ا یک. هر شودمی یجهنت اسمبلی یک یدر هنگام اجرا ،یرمستقیمغ یا

 .نماییدشده تهیه بارگیری اسمبلی یبرا را سندمجموعه  دهدمیاست که به شما اجازه 

 

                                                 

 

60 Overload 

using System; 

using System.Reflection; 

using System.Collections; 

using System.Security.Policy; 

public class LoadAndList  
{ 

public static void Main(string[] args)  
{ 

// Load the specified assembly 

Assembly a = Assembly.LoadFrom(args[0]); 

// Get the Evidence collection from the loaded assembly 

Evidence e = a.Evidence; 

// Display the Host Evidence 

IEnumerator x = e.GetHostEnumerator( ); 

Console.WriteLine("HOST EVIDENCE:"); 

while(x.MoveNext( ))  
{ 

Console.WriteLine(x.Current.ToString( )); 

} 

// Display the Assembly Evidence 

x = e.GetAssemblyEnumerator( ); 

Console.WriteLine("ASSEMBLY EVIDENCE:"); 

while(x.MoveNext( ))  
{ 

Console.WriteLine(x.Current.ToString( )); 

} 

} 

} 
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 Assemblyو  AppDomainهای های کالس: روش4-3جدول 

 توضیحات متد
System.AppDomain 

CreateInstance یدکن یجادا، استمشخص شده اسمبلیرا که در  یکالس 

CreateInstanceAndUnwrap  

CreateInstanceFrom  

CreateInstanceFromAndUnwrap  

DefineDynamicAssembly  پویا اسمبلیتعریف یک 

ExecuteAssembly  خاص اسمبلیبارگذاری و اجرای یک 

Load  ی برنامهدامنهمشخص درون  اسمبلیبارگذاری 
System.Reflection.Assembly 

Load  جاری یی برنامهدامنهمشخص درون  اسمبلیبارگذاری 

LoadFrom  

LoadWithPartialName  

 یارائه ی، مراحل الزم براهستندمتفاوت ، 4-3ذکرشده در جدول  یهاروش یو امضاها اهداف ،اگرچه

 :است یکسان ید،جد اسمبلی یکبه  سند

 .سند مجموعه شی یجاد یک. ا1

 روشبا استفاده از  ،سند مجموعهو اضافه کردن آنها به  فردمنحصر به سند یاشیا ای ازنمونه. 2

AddHost. 

 .یدمنتقل کن پارامتر، یک عنوانبهرا  سندمجموعه  کرده واجرا  اسمبلی یبارگذار یبرا روشی. 3

 LoadAndList شده از کالساصالح ینسخه یکرا با استفاده از  سند ،که چگونه دهدمیشان زیر نمثال 

را  دارای نام اسمبلی یک، LoadAndAssignکالس .دهدمیاختصاص ، به اسمبلی LoadAndAssignم به نا

و  یمآوریدست مهنامد. تمام استثنائات را بیم Zoneو ، Site ،Url یدجدمیزبان  سندو آن را  کندمی یبارگذار

که یتا زمان ،کنیدمیخود اجرا  یرا از دستگاه محل LoadAndAssign. اگر دهیممی نشانکاربر  بهرا  یامیپ
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 یشهحال، همین. با انخواهد داشتبا مجوزها وجود  یمشکل یچه ید،ارا اصالح نکرده فرضپیش یتیامن سیاست

 .نماییداداره  آید،وجود بهممکن است  را، که یتیامن یاستثنا یدبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.Reflection; 

using System.Collections; 

using System.Security; 

using System.Security.Policy; 

public class LoadAndAssign  
{ 

public static void Main(string[] args)  
{ 

// Create a new Evidence collection 

Evidence e = new Evidence( ); 

// Add host evidence to the Evidence collection 

e.AddHost(new Site("www.oreilly.com")); 

e.AddHost(new Url(@"file://C:/Dev/Test.exe")); 

e.AddHost(new Zone(SecurityZone.Trusted)); 

// Create a new Assembly reference 

Assembly a = null; 

try  
{ 

// Load the specified assembly and provide the Evidence collection 

a = Assembly.LoadFrom(args[0], e); 
}  
catch (Exception ex)  
{ 

Console.WriteLine("Could not load assembly - {0}.", args[0]); 

Console.WriteLine(ex); 

return; 

} 

// Display the Host Evidence of the assembly 

IEnumerator x = a.Evidence.GetHostEnumerator( ); 

Console.WriteLine("HOST EVIDENCE:"); 

while(x.MoveNext( )){ 

Console.WriteLine(x.Current.ToString( )); 

} 

// Display the Assembly Evidence of the assembly 

x = a.Evidence.GetAssemblyEnumerator( ); 

Console.WriteLine("ASSEMBLY EVIDENCE:"); 

while(x.MoveNext( )) { 

Console.WriteLine(x.Current.ToString( )); 

} 

} 

} 
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 برنامه یهابه دامنه سند یاعطا 

 یبرا مانعی یچقابل اجرا هستند، اما ه هااسمبلی یبرا برنامه هایدامنهاز  یشترب ،استاندارد سنداز انواع  بسیاری

 یگواه یکبا  ی برنامهدامنه یک ثبتمثال، اگر چه  یراب وجود ندارد. برنامه هایدامنه سند انواع یصتخص

. ممکن یداختصاص ده یدست ی برنامهدامنه یکرا به  Publisher سند توانیدمیاست، هنوز  یرممکنناشر غ

. ممکن مناسب باشد، شودمیاجرا  بسیاری مختلف یهاکه از طرف شرکت ی،سرور برای این ویژگی است

 ی. اعطایدخودتان اجرا کن یی برنامهدامنه یشرکت واحد در حوزه یککد را از  مامت یریدبگ یماست تصم

است که  ییمحدود به مجوزها ،ی برنامهدامنهکه هر کد در  کندمی ینتضم Publisher سند ی برنامهدامنه

 .یداشما به آن شرکت خاص اختصاص داده

 ،کنیدمی یجادا Static AppDomain.CreateDomainرا با استفاده از روش  ی برنامهدامنه یککه یهنگام

فراهم  یدجد یبرنامه یدامنه یبرا را سند یمجموعه یبه شما امکان ارائه روشهای یدو نوع از بارگذار

 :آوردمی

 

 

 

 

 

مجموعه  جز موردی کهبهست، ا هااسمبلی  شبیه به ،ی برنامهدامنه یک یبرا  سندمشخص کردن  فرایند

 :کنیدمیمنتقل  CreateDomainرا به روش  سند اشیاشده با آوریجمع سند

 

 

public static AppDomain CreateDomain( 

string friendlyName, 

Evidence securityInfo, 

AppDomainSetup info 

); 

public static AppDomain CreateDomain( 

string friendlyName, 

Evidence securityInfo, 

string appBasePath, 

string appRelativeSearchPath, 

bool shadowCopyFiles 

); 
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 :یدآگاه باش یررفتار ز در مورد

ای اجرزمانی پوسته . در موردکندمی یینرا تع یهاول ی برنامهدامنهمربوط به  سند، نمیزبای اجرازمان •

 یبارگذار CLR گرددمنجر میکه ، سنداز  مجموعه ، به همانفرضپیشی ی برنامه، دامنهمیزبان

 .شودشود، اختصاص داده می

 CreateDomain روش برای سند آرگومان عنوانبهرا  Nothing (VB.NET) یا  null (C#) شمااگر  •

ی دامنهبه  ،شدهاختصاص داده یفعل ی برنامهدامنهکه به  ی راسندهمان  ،اجرازمان ید،مشخص نکن

 .دهدمی نسبت یدجد برنامه

 سندی یچه ی برنامهدامنه ید،منتقل کن CreateDomainرا به روش  یخال سندمجموعه  یکاگر  •

در  است. ی برنامهدامنهدر فاقد مجوز  ،که کد در حال اجرا یستن ابدان معن ین. انخواهد داشت

 .کندرا بررسی می شفاف یتیمجوز امن ی برنامهدامنه یقت،حق

 .NETچارچوب سترش گ 

 یناکثر موارد، ا یاست. برا اسمبلی یدمرسوم و مف یهاویژگی یدهندهنشان ،استاندارد NET. سند هایکالس

 یفرد برامنحصر به یتهو یک یینتع یکه از آن برا ،دنسازمیرا فراهم  ینانعات قابل اطمالها اطکالس

وجود دارد  ییهاحال، زمانین. با ادندهمیرا  یتیامن سیاست یکربندیو به شما امکان پ دنکنمیاستفاده  اسمبلی

// Create an empty Evidence collection 

Evidence e = New Evidence( ); 

// Add Host and Assembly Evidence 

e.AddHost(new Site("www.oreilly.com")); 

e.AddHost(new Zone(SecurityZone.Trusted)); 

// Create a new application domain reference. 

AppDomain d = null; 

try  
{ 

// Create the new application domain 

d = AppDomain.CreateDomain("New Domain", e, null); 

}  
catch (Exception ex)  
{ 

Console.WriteLine("Could not create application domain"); 

Console.WriteLine(ex); 

} 
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که بر  یاضاف یهایاربا مع) یساننوو برنامه یرانکاربران، مد در اختیار ،یددهیتوسعه م را که یهایسیستمکه 

 یبرا یسفارش سنداز استفاده از CAS  .دهید( قرار مییاز دارندخود ن یتیامن یاستس یهایریگیماساس تصم

 .کندمی یبانیپشت ،یازن ینبرآوردن ا

را با استفاده از سیاستی  حلراهروند  یدبتوان کهایناز  پیشاست، اما  ایکار ساده، یسفارش سند یک یجادا

کالس  یک یجادا یدرباره، یرز هایبخشوجود دارد. در  یشتریمراحل ب ید،کن یریتخود مد یسفارش سند

 .یمکنیصحبت م یسفارش سند

 یسفارش سند یجادا 

 یرابط کاربر یبرا یخاص سند یچه سازیپیاده. یداستفاده کن سند عنوانبه serializableاز هر کالس  توانیدمی

حاصل شود. با ( System.Objectاز  یرمشترک )به غ ییهکالس پا یککه از  یستن یازیوجود ندارد و ن

 :ندادر نظر گرفته شده یسفارش سند هایکالس یها در هنگام اجرااز دستورالعمل یبرخ ینجا،حال، در اینا

 یاقطعه  یکنسبتا ساده هستند که  هایکالسکه  دهدمینشان  سند هایکالس :سند را ساده کنید •

ها از داده یایچیدهمتعدد و پ یهاکه مجموعه ،سند هایکالس یجاد. ادهندمینوع اطالعات را نشان 

و کاربران  یرانمد یبرا و درک آن یکربندیپ منجر خواهد شد که یتیامن سیاست، به دندهمینشان  را

جداگانه  سند هایکالس ید،دار نیاز قسمت از اطالعات ینچند نمایشدشوار است. اگر به  یتیامن

 .نمایید یجادا یکهر  یبرا

که  ،را ییایاش ید، باکندمی یرا بارگذار اسمبلی یک اجرازمانکه یهنگامایجاد کنید:  وزنسبک سند •

 اجرازمان یانشود  یهتخل اسمبلیکه  یتا زمان ،اشیا ینکند. ا فعالهستند،  سند اسمبلی یدهندهنشان

 .یدکن سیخود را برر سند هایکالسمورد استفاده در  ی. مقدار حافظهماندمیمتوقف شود، در حافظه 

داده در هنگام  یگاهبه پا یو دسترس ،یلمانند شبکه، فا ،یطوالنپردازش  یاز انجام کارها ،ینهمچن

 .یداستفاده کن یبردارنمونه
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کاربرد معموال آنها،  یسادگ دلیل. بهباشند یالیسر یدبا سند هایکالس :ایجاد کنید سریالی سند •

System.SerializableAttribute تر یچیدهالزامات پ یمدرک که دارا هایکالساست.  یکاف

 .نمایندرا اجرا  System.Runtime.Serialization.ISerializableرابط  یدبا ،هستند یسازیالسر

و   #Cدر sealed عنوانبهخود را  سند هایکالساست که  تریمنا :ایجاد کنید رقابل تصویرغ سند •

NonInheritable  درVB.NET خود را در  سندکالس  نتواندکه کد مخرب یطوربه ،دیعالمت بزن

 را نابود کند. CASدهد و  ییررفتار آن را تغ نمایددهد و تالش  ییرکالس تغ

شما مناسب است  کالس سند یبرا یاکه آ یریددر نظر بگ یدبا :یریدرا در نظر نگ فرضپیش یرمقاد •

 ایجاد،آنها را در زمان  یحصر طوربه فراخوانندهکه یدر صورت ،را فرضپیش کالس سند یرکه مقاد

 یارائه یبرا زهرگ شودمیاستاندارد انجام  سند هایکالسکه طبق  یکردید. رویکن فرضنکند،  تنظیم

( را ی)خال فرضپیش یسازنده ،استاندارد سند هایکالساز  یچکدام. هیستن سند فرضپیش یرمقاد

، های سندکالس یسازنده شود،صادر  null پارامتر کهدر صورتی در تمام موارد، .کنندیاجرا نم

System.ArgumentNullException  باشدنامعتبر  یرمقاد ی. اگر استدالل داراخواهد کردرا اجرا ،

 .کندمی ایجادرا  System.ArgumentException ،سازنده

 یرناپذییرتغ، سندشده در کالس یاطالعات نگهدارباید  یجاد،پس از ا سازید: یرناپذییرتغ را سند •

 ،سیاستی حلراه یندر ح هاکالساز  یاریبس یبرا ،برنامه یا اسمبلی یدامنه یشده برایینتع سندباشد. 

دهند،  ییرتغ ییاستس حلراهروند  یقرا از طر سند یربتوانند مقاد هاکالس یناست. اگر ا یقابل دسترس

 .شودمی یجادا یمشکالت

• Object.ToString :روش استاندارد سند هایکالس ییهکل را لغو کنید ،Object.TString  لغورا 

نظر را در یکردهمان رو باید یکپارچگی، ی. برارا نمایش دهند سند شیاز ساده  XML تا یک کنندمی

 ارزشمند است.  ،ییزداو اشکال یشدر هنگام آزما سند یاتمحتو یش. نمایریدبگ

منجر  یسفارش یتهو یمجوزها یکه به اعطا ،سند یجادا یبراباید  را اعطا کنید: یتهو یمجوزها •

 .نمایید سازیپیادهرا  Interface.Security.Policy.IIdentityPermissionFactory، رابط شودمی
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 Author سندکالس  یفتعر 1.1.3.4.3

 دسن یدارا،  Author. کالسنمایید یجادرا ا Authorکالس  ی،سفارش سندو استفاده از  یجادنشان دادن ا برای

کد  یدسترس یاست که مجوزها ینا ییاست. هدف نهاکرده یجادرا ا اسمبلی است که نویسیبرنامهنام  یحاو

 ینویسندهبر اساس  ،اجرازمان یتیامن یهایریگیمو تصم هااسمبلیمجوز  ارکبر اساس مد ،هااسمبلیبه 

 یسندهکالس نو عنوانبه سندبه  توانیدمیدر واقع،  .دنباش کند،استفاده می یتهو یاز مجوزها که، اسمبلی

که ،  Authorسند یصمتوقف کردن تخص یبرا مانعی یچه مستعد ابتال به جعل آسان است. زیرا ،اعتماد کنید

مناسب  بسیارما  یسفارش اثبات یبرا Author، اگرچه. وجود ندارد، نشان دهد اسمبلیرا به  یگریشخص د

 است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.Security; 

using System.Reflection; 

[assembly:AssemblyKeyFile("Keys.snk")] 

[assembly:AssemblyVersion("1.0.0.0")] 

namespace ORA.DotNetSecurity.Policy  
{ 

[Serializable] 

public sealed class Author  
{ 

private readonly string AuthorName = ""; 

public Author (string author)  
{ 

if (author == null)  
{ 

throw new ArgumentNullException("author"); 

}  
else  
{ 

this.AuthorName = author; 

} 

} 

public string Name  
{ 

get {return AuthorName;} 

} 

// Return string representation of the Author object 
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 SecurityElementاستفاده از کالس  2.1.3.4.3

System.Security.SecurityElement ، شیمدل ساده و  یکاست که  یمفیدکالس XML یبرا را وزنسبک 

 یپردازش کل یبرا یازفاقد امکانات مورد ن، SecurityElement. کندمیاجرا  .NET یتیامن اشیا یرمزگذار

XML یساده یهایهنماتنها، که ، یتیامن یستماستفاده در س ی، اما برابوده XML است.  یکاف، است یازمورد ن

درک کارکرد  ،یلدل ینهمبه .یداستفاده کن SecurityElementاز  یدبا غالبا، .NET یتیامن یستمهنگام گسترش س

 است. یآن ضرور

تا  دهدمیآن را به شما  یو اعضا دهدمی یشواحد را نما XMLعنصر  یک، SecurityElement شی یک

 :یدمشخص کنهای زیر را بتوانید خصوصیت

 برچسب عنصر یانام  •

 صفات عنصر •

 (شودمی ارائه SecurityElement اشیاتوسط  ین)همچن فرزندعناصر  •

 عنصر یبدنهمتن درون  •

public override string ToString( )  
{ 

// Create a new "Author" element 
SecurityElement se = 
new SecurityElement(this.GetType( ).FullName); 
// Add version of "1" 
se.AddAttribute("version", "1"); 
// Add a child element to contain the author name 
if(AuthorName != "")  
{ 

se.AddChild(new SecurityElement("Author", AuthorName)); 
} 
// Render the SecurityElement to a string and return it 
return se.ToString( ); 

} 
} 

} 
 



 

 

 

108 

 

 

عنصر  یساده یجوهاوجست دهدمیاست که به شما اجازه  متدهاییشامل  SecurityElementهمچنین، 

XML یراعتبار مقاد یشو آزما یدستکار یبرا مفیدایستای  متدهای عالوه،به .یدو فرزندان آن را انجام ده 

استفاده  یدهندهنشان، Author.ToStringروش . دهدمیرا  SecurityElement ییامورد استفاده در اش یرشته

 .کندمی یسترا ل SecurityElement یاعضا، 5-3جدول  .است SecurityElementاز 

 SecurityElementکالس  یاعضا :5-3جدول 

 توضیحات متدها

 هاویژگی

Attributes 

 ، که ازSecurityElement یکرا از صفات 

System.Collections.Hashtable ای حاوی مجموعه

کند، دریافت استفاده مینام/مقدار  یهارشته از جفت

 .کندو تنظیم می

Children 

 یبا ارائه فرزند راعناصر 

System.Collections.ArrayList  از

SecurityElementsکند، دریافت و تنظیم می. 

Tag  دریافت و تنظیم تگSecurityElement 

Text   دریافت و تنظیم متنSecurityElement 

 متدها

AddAttribute 
شده به با نام و مقدار مشخص یژگیو یک

SecurityElement  کندمیاضافه. 

AddChild 
SecurityElement یک عنوانبهشده را مشخص 

 .کندمیاضافه  فرزندعنصر 

 متدها

Attribute 
و مقدار  کندمی یدارا بر اساس نام پ خصوصیت یک

خصوصیتی وجود  گرداند، اگریآن را برم
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را Nothing  (VB.NET )یا  null (C#) باشد،نداشته

 گرداند. یبازم

Equal 

با  یبرابر یبرا SecurityElementتست دو مورد 

 ین. افرزندها، صفات، متن و عناصر تگ ییسهمقا

 Object.Equals بریارث متفاوت از روش ،مورد

 است.

Escape 

نامعتبر )که  یهاکاراکتر یرمزگذار یبرا ایستاروش 

رهایی  یتوال عنوانبهنامعتبر است(  XMLدر 

(escape) عنوانبهحاصل  ی. از رشتههستند معتبر 

 SecurityElementمقدار متن در  یا یژگیتگ، و

 .کندمیاستفاده 

IsValidAttributeName 
 یک کند آیابررسی میایستایی است که ابزار روش 

 معتبر است. یژگینام و یک یدهندهنشان ،رشته

IsValidTag 
 یک کند آیاروش ابزار ایستایی است که بررسی می

 .برچسب معتبر استعنصر  یک یدهندهنشان ،رشته

IsValidText 
 یک کند آیاروش ابزار ایستایی است که بررسی می

 .معتبر است عنصر متن یک یدهندهنشان ،رشته

SearchForChildByTag 

SecurityElement  یبرا، شدهبا برچسب مشخصرا 

را  برچسب فرزندو  کندمیفرزند جستجو  یناول

 ینگرداند. ایباز م SecurityElement یک عنوانبه

 ،تنها و دهدمیانجام ن یبازگشت یجستجو یک ،روش

 .کندمیجو ورا جست یفور فرزند عناصر

SearchForTextOfTag 

SecurityElement  یبرا، شدهبا برچسب مشخصرا 

 عنوانبهرا  متن فرزندو  کندمیفرزند جستجو  یناول

 ،روش ینا گرداند.یباز م SecurityElement یک
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 فرزندتمام عناصر  یقاز طر و یبازگشت صورتبه

 .شودمیجستجو 

ToString 

  XML ییهنما یکه حاو ،را System.String یک

 آن است، باز فرزندو  SecurityElementمتعلق به 

 گرداند.می

 Author سندکالس  یجادا 3.1.3.4.3

Author.dll  یهاویژگیشامل  ،ینبنابرا نام قوی نیاز دارد. یکبه AssemblyKeyFile  وAssemblyVersion  را

 یلفا یدشما با .دهدمیرا نشان  Keys.snkبه نام  یدیکل یلفا یک AttributeKeyFileمثال،  ینا ی. برااست

Keys.snk کالس  ،یربا استفاده از دستورات ز و یدکن یجادرا اAuthor به نام  ایرا به کتابخانهAuthor.dll 

 :یدکن یلکامپا

 

 

 مجوزها 

بحث خواهیم کرد. ما  CAS سازیپیادهنقش آنها در  یداده و درباره در این قسمت، مجوزها را توضیح

از  ی استفادهنحوهو  دادهتوضیح  ،دنکنمیاستفاده  از آنها برای امنیت سطح کد اجرازمانکه  ،هایی رامکانیزم

 مجوزها یهمه برایرا  مشترک هایقابلیت ما. شرح خواهیم دادها برای دستکاری این مکانیزمرا این مجوزها 

دهیم. در پایان، نشان نمایش می .NET کالس یمجوز کلیدی را در کتابخانه هایکالسو  کنیممی بررسی

 .دادسازی مجوزهای سفارشی گسترش پیاده یوسیلههرا ب CAS تواندهیم که چگونه میمی

 شدهمجوزهای توضیح داده 

 یک مدیریت امنیتی )یا کاربری امنیتی( ،استاین است که به کدهایی که دسترسی داده شده CASهدف از 

یک مدیر امنیتی خبره بخواهد ممکن است ها داده شود. برای مثال، منابع و فعالیت یبرای کنترل دقیق رو

یندهای جدید متوقف کند یا اجازه دهد که تنها اشده از اینترنت را از زمان شروع فرهای کاربردی اجرابرنامه

 ویندوز بنویسند. ثبّاتدر  را ط مایکروسافتشده توسکدهای نوشته

sn -k Keys.snk 

csc /target:library Author.cs 
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 CASشده باشد، تواند کنترلدسترسی به آنها می که ،منابع و عملیات از ثابت مجموعه یک تعریف جای به

که مجوز نام دارند و برای  کندمی استفاده اشیایی از که ،کندمیرا فراهم  ایتوسعهقابل و پذیرانعطاف چارچوب

 کنند:شوند. اشیای مجوز اهداف زیر را تامین میتعریف و اجرای امنیت استفاده می

ای از اشیای مجوز را به آن اختصاص ، مجموعهکندمییک کد اسمبلی را بارگذاری  اجرازمانکه هنگامی

است. به کد اسمبلی داده شده اجرازمانهایی است که از طرف اختیارات و توانایی یدهندهدهد که نشانمی

شوند، ها یا منابعی هستند که برای کنترل امنیت استفاده میدسترسی به فعالیت یدهندهنشان ،اکثر اشیای مجوز

 ،مجوزها سایربرنامه کاربردی یا قابلیت نوشتن در سیستم ثبت رویداد ویندوز.  هایدامنهمانند قابلیت ساخت 

 ،های قویهای ناشر و ناممانند گواهی، شده از مدارک اسمبلیی از موجودیت کد مشتقدهنده عناصرنشان

 هستند.

 امنیتی چارچوبیک  از دنتوانمی ،کنندتامین می را که قابلیت و دسترسی به منابع نیازمند محافظت کدهایی

مجموعه خاصی از اشیای مجوز باشند. دارای  ،کندمیکه آنها را فراخوانی  ،کنند تا هر کدی را استفاده

 جمله از، صورت گسترده برای محافظت دسترسی به عملگرها و منابعهاز این قابلیت ب .NETی اجرازمان

 کنند.استفاده می ثبّات ویندوز، و دیسک هارد به دسترسی یانشده و مدیریت غیرمجاز کد اجرای توانایی

دهد و تقاضای امنیتی را، که برای اجرای امنیت سطح کد نشان میاستفاده از اشیای مجوز را ، 14-3شکل 

 ایمجموعه ،ی کاربردی اسمبلیهابرنامهبه هرکدام از  ،اجرازماندهد. نمایش می ،است CASترین عملوند شایع

با  ودهد از اشیای مجوز نمایش می ایمجموعهصورت هکه ب ،کندمیاز مجوزها را در زمان بارگذاری اعطا 

شده را فراخوانی ای محافظتکه یک کد اسمبلی یک عضو کتابخانهکنند. هنگامیکدهای اسمبلی همکاری می

 مجوز شی یک از ،است و یکسانی معادل مجوز دارایفراخوانی کد اسمبلی  کهآن منظور، بهکتابخانه، دنمایمی

کتابخانه که آیا  کندمی، اشیای مجوز همکار با کد اسمبلی را ارزیابی کرده و تایید اجرازمان .کندمی استفاده

 درخواست آیا که کندمی تعیین پاسخ اساس بر کتابخانه. ای است یا خیرشدهکد اسمبلی مشخصدارای مجوز 

 . خیریا  کندمی تکمیل راکاربردی  یبرنامه
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 اعطای مجوزها  

 یوسیلههب ،آن به شدهداده اختصاص مجوز اشیای از ایمجموعه ازطریققابلیت دسترسی به کد اسمبلی 

موجودیت کد اسمبلی  یکه چه مجوزهایی برپایه کندمیمشخص  اجرازماناست. نمایش داده شده اجرازمان

گذاری آن توسط اساس شواهد و مدارکی، که هنگام بررا بر ، موجودیت کد اسمبلیاجرازمان .به آن اعطا شود

از دو  اجرازماناست، نشان داده شده 15-3که در شکل  گونههمان .کندمیشود، احراز کد نمایش داده می

دو نوع از مجوز را نمایش  ،. همچنینکندمیمدارک و شواهد به مجوزها استفاده  یمتفاوت برای ترجمه مکانیزم

 دهد.می

 هادرخواست مجوز 

، امنیتی سیاست کند، زیرا ممکن است ایجاد زمانی مشکالتو  باشد پیچیده تواندمی امنیتی سیاست پیکربندی

عنوان مثال، بدون . بهکندنصورت قانونی و درست اعطا هبی را برای کارکرد صحیح کد اسمبلی، مجوزهای کاف

ایمیل  مشتریکاربردی سمت  یر ایمیل، یک برنامهاعطای مجوز برای برقراری ارتباطات شبکه به یک سرو

آل، این موضوع نیز مهم است که کد . در یک پیکربندی امنیتی ایدهنمایدتواند ایمیلی دریافت یا ارسال نمی

هایی در کد اسمبلی اشکالتواند باعث کاهش مجوزی بیش از نیاز خود نداشته باشد. این موضوع می ،اسمبلی

 : تقاضای امنیت14-3شکل 

 : منابع مجوزها15-3شکل 
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کدهای مخرب از کد  یباعث کاهش احتمال استفاده ،به منابع مهم آسیب برسانند. همچنین توانندشود که می

درخواست سه از  CASشود. شده میهای محافظتای برای دسترسی به توابع و قابلیتعنوان دروازهبه ،اسمبلی

 :کندمیپشتیبانی  ،اسمبلیشده به کد میزان مجوزهای اعطا دهی موضوعات مرتبط بامنظور آدرسهب ،زیرمجوز 

 مجوزهای حداقل درخواست 1.2.1.5.3

 تصادمد تا منجر به جرا نگردا ،بردکه از مجوزهای کافی بهره نمی ،کاربردی ایبهتر است برنامه ،این اساس بر

دهد. یک درخواست مجوزهای درخواست مجوزهای حداقل را می یبه کدهای اسمبلی اجازه CASنشود. 

برای باید  اجرازمانکه  ،را ییاز مجوزها ایکه مجموعه است کد اسمبلی یادادهوضعیتی داخل فر ،حداقل

مجوزها را برای کد ، اجرازمان کهاین. پس از کندمیکارکرد صحیح کد اسمبلی به آن واگذار کند، مشخص 

استثنا کد مجوزهای درخواستی نباشد، با ایجاد یک  یاسمبلی حل و واگذار کرد، اگر این واگذاری شامل همه

 اسمبلی را بارگذاری نخواهد کرد.

 نویس یک درخواست مجوزکاربردی ایمیل سمت مشتری، برنامه یبرای استفاده از برنامه ،مثال عنوانبه

دهد. اگر برای ارتباطات شبکه قرار می یکاربردی در برنامه یرا برای شروع کد اسمبلی برنامه حداقل

دریافت  را برنامه اجرا نخواهد شد و کاربر پیغام خطا ،ارتباطات شبکه واگذار نکندبرای را این مجوز  ،اجرازمان

های و سیاست کند بررسی کاربردی یتوسط برنامهرا  مجوز هایدرخواست تواندمی امنیتی مدیر یک .کندمی

 .نمایدامنیتی خود را براساس آن تنظیم 

 مجوزهای اختیاری درخواست 2.2.1.5.3

دهد که کد اجازه می CASدهند. کارکردهای اضافی اما غیرضروری را ارائه می ،ربردیی کاهابرنامهبرخی از 

، کد اسمبلی اجرازمانداشته باشد. در اختیار که برای کارکرد آن نیاز است،  ،از مجوزها را ایمجموعه ،اسمبلی

و  دنمایمیکه نتواند مجوزهای اختیاری مورد درخواست آن را به آن واگذار کند، بارگذاری وجودی حتی با ،را

کاربردی ایمیل سمت  ییک برنامه اگر کد اسمبلی باید خود را با این وضعیت تطبیق دهد. برای مثال، ،بنابراین

هایی از ایمیل خود را به ه کپیدهد کبه کاربران اجازه می ،مجوز نوشتن به هارد درایو را داشته باشد ،مشتری

همچنان کار خواهد کرد اما گزینه انتقال به هارد را  بدون این مجوزی ایمیل برنامههارد دیسک انتقال دهند. 

 برای انتقال پیغام مناسب با آن را نمایش خواهد داد. ،درصورت درخواست کهایننمایش نخواهد داد یا 
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مجوزهایی را که در لیست مجموعه  ،اجرازمانیاری این است که درخواست مجوزهای اخت یتاثیر عمده

 ایمجموعهشامل  ،واگذاری ممکن ینخواهد داد. حداقل مجموعه ، هرگز به کد اسمبلیمجوزهای اختیاری نباشد

ین دو مجموعه را رد ا هر درخواستی خارج از ،اجرازمانو  استاز مجوزهای حداقلی و اختیاری در کد اسمبلی 

 د کرد.خواه

 مجوزهای غیرمجازدرخواست  3.2.1.5.3

در  تادهد به کد اسمبلی اجازه می CAS. کنید رد را مجوز از خاص مجموعه یک بخواهید است ممکن گاهی

حتی اگر  ؛نباید هرگز به آن واگذار کند اجرازمانای از مجوزها را مشخص کند که مجموعه ،خود یفراداده

مطمئن  تادهد واگذاری باشد. این موضوع به شما این امکان را میصورت نرمال موافق این هب وضوح سیاست

گونه عمل کنترلی از طریق مجوزهای غیرمجاز استفاده از کد شما برای اجرای هیچ تواندشوید که کسی نمی

 کند.

 انواع مجوزها 

ود استفاده های خاز مجوزهایی برای کنترل دسترسی به توابع و فعالیت، .NETای چارچوب کالس کتابخانه

که کدام اعضا از چه کالسی باید دسترسی ، مبنی بر اینتصمیماتی را، .NETای . طراح کالس کتابخانهکندمی

 اجرازمانهمچنین، است. کرده سازیپیادهمجوز را  هایکالساز  ایمجموعهگرفته و  شده داشته باشند،محدود

 اجرازمانکه برای کل محیط  ،ی از اعمالشمارانگشت تعداد به دسترسی کردن محدود برایهایی مجوز از

غیرمجاز و رد تایید اعتبار  کد اجرای اجرای، برای کد توانایی. این اعمال شامل کندمی استفادهحیاتی هستند، 

 .هستند

گردند: به سه بخش تقسیم می .NETای چارچوب شده در کالس کتابخانهسازیپیادهمجوز  هایکالس

 و مجوزهای مبتنی بر نقش و عملکرد. ،دسترسی کد، مجوزهای موجودیتمجوزهای 

کاربر  ،مثال عنوانبهدهند که نقش کاربر در کدام کد در حال اجرا است. مجوزهای مبتنی بر نقش نشان می

Gary داخلی  یعنوان یک برنامههب ی وی،درحال اجرا یکاربردی است یا برنامهی در حال اجرای یک برنامه

 ستم ویندوز است.سی
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 مجوزهای دسترسی کد 1.3.1.5.3

ا در مورد کنترل امنیت است. برخی اعمال و منابعی هستند که موضوع آنهمجوزهای دسترسی کد مربوط به 

را از  هاکالسهستند. ما  System.Security.Permissionsگذاری عضوی از فضای نام ،مجوز هایکالساز 

گذاری نشانه، .NETاز چارچوب  1.1ی و مجوزهای جدید را به نسخه بندی کردهگذاری تقسیمطریق فضای نام

 ایم.کرده

و  رایج طراحی الگوی یک به و کنندمی سازیپیاده را هارابط از مشترک ایمجموعه ،هاکالس این یهمه

 . شوندمی متصلمشترک 

را  مرتبط یهاقابلیت از وسیعی طیف به دسترسی ،استاندارد کد به دسترسی مجوز هایکالس از کدام هر

 ،. برای مثالکنندمی فراهم ،مشخصمجوز  شینمایش  یک منابعو  اعمال بر ی رادقیق کنترل وکنترل کرده 

، مانند قابلیت کنترل شواهد یا امنیت گسسته وابسته به توابع یدهندهنشان، SecurityPermissionکالس 

باید انواع متفاوتی از  FilIOPermissionکالس  کهایندلیل هاست. درمقابل، ب قابلیت اجرای کدهای مخرب،

چیزی از یک فایل یا دایرکتوری کل فضای هارد دیسک  به هررا )خواندن، نوشتن، اضافه کردن(  دسترسی

 در معرض دید قرارتواند نوع نامحدودی از دسترسی به منابع را مشخص نشان دهد، می یشدهگذارینام

 دهد.

یک وضعیت محدودشده یا  یدهندهتوانند نشانمجوز دسترسی به کد استاندارد می هایکالساز  هر یک

دسترسی کامل به  یدهندهنشان ،نامحدود FileIOPermissionعنوان مثال، یک نامحدود کامل باشند. به

ی دهندهنشان ،که نوع کامال محدود آنحالی در است.ها روی درایو سخت محلی ها و دایرکتوریتمامی فایل

 .استعدم دسترسی 

 مجوزهای موجودیت 2.3.1.5.3

که ارزش نوع خاصی از شواهد میزبان یک کد اسمبلی هستند که هنگامی گراننمای ،مجوزهای موجودیت

شده در مجوز موجودیت استاندارد فراهم هایالس، ک7-3 نشان میدهد. جدول اجرازمانشود به بارگذاری می
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 یدهد. همهآنها را نمایش می یلیست کرده است و انواع شواهد مورد ارائهرا  .NETای کالس کتابخانه

 هستند. System.Security.Permissionsگذاری عضوی از فضای نام ،مجوز موجودیت هایکالس

 کنند.می سازیپیادهمجوز موجودیت را  یکه کارخانه ،شواهد هایکالس :7-3جدول 

 کالس مجوز موجودیت نوع سند
Publisher PublisherIdentityPermission  

Site SiteIdentityPermission  
StringName StrongNameIdentityPermission  

Url UrlIdentityPermission  
Zone ZoneIdentityPermission  

توان می ،کنندمی سازیپیادههای مجوزهای دسترسی کد را همان رابط ،به این دلیل که مجوزهای موجودیت

یک راه قدرتمند و راحت برای استفاده از قابلیت  ،را نیز به همان شکل استفاده کرد. مجوزهای موجودیت آنها

های امنیتی بر اساس مجودیت کد اسمبلی باعث جلوگیری گیریهستند و تصمیم .NETو چارچوب  CASامنیت 

از مجوزهای موجودیت برای اجرای  توانیدمیمثال، شما  عنوانبهشود. شواهد می اشیااز نیاز به کار مستقیم با 

 استفاده کنید: زیر های امنیتیانواع محدودیت

 روش شما را اجرا کند. LocalIntranetامنیتی  یکد اجراشده از منطقه ،که تنهااعطای مجوز منظور هب •

از کالس شما  ،کت شماکد در یک اسمبلی امضاشده با گواهی ناشر شر ،که تنها اعطای مجوزمنظور هب •

 ارث ببرد.

 باشد.شده اجرا www.oreilly.com سایتوبتنها اگر از  ،کاربری خود یمنظور اجرای برنامههب •

 اجرای امنیت دسترسی به کد 

یک درخواست امنیتی  ،که کد. هنگامیاستکد  سطح در امنیت اجرای برای اصلی مکانیزمدرخواست امنیت، 

مشخص یا یک مجموعه  یک شی مجوز، دارای شدهسازد که کد فراخوانیرا مطمئن می اجرازمان، کندمیایجاد 

 تالش MyApp.exe نام به ساده کنسول یبرنامه یک کهزمانی دهدمی نشان 16-3 . شکلاستاز مجوزها 

http://www.oreilly.com/
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 کالس یاز کتابخانه، System.IO.File.Delete ایستای روش از استفاده با را  C:\Test.txt نام به یفایل کندمی

NET. دهد، چه اتفاقی رخ میکند حذف. 

 :کندمیصورت ذیل کار هب ،درخواست امنیت شکل باال فرایند

و  کردهرا بارگذاری  MyApp.exeکد اسمبلی  ،اجرازمانکنید، را اجرا می MyAppکه شما هنگامی •

سه مجوز زیر را  اجرازمان. در این مثال نماید که چه مجوزهایی را باید به آن واگذار کندمیمشخص 

 کندمیواگذار 

o  یک شیRegistryPermission ،دهد.ویندوز نشان می ثبّاتبرای خواندن  را که مجوزی 

o  یک شیEnvironmentPermission ،برای خواندن متغیر محیط  را که مجوزیUSER  نشان

 دهد.می

o  یک شیFileIOPermission ،برای نوشتن در فایل  را که مجوزیC:\Test.txt دهد.نشان می 

 .کندمیرا حذف  C:\Test.txt، فایل File.Deleteبا فراخوانی  MyAppدر برخی نقاط در طی اجرا،  •

تا  کندمینی آن را فراخوا Demandو روش  سازدرا می FileIOPermissionشی ، File.Delete روش •

 مجوزهای معادل و یکسانی دارد. MyAppرا مطمئن سازد که  اجرازمان

که شامل  کندمیو تایید  بررسی کردهرا  MyAppشده به شی مجوز اختصاص داده ،اجرازمان •

FileIOPermission است. 

 : فرایند تقاضای امنیت16-3شکل 
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مجوز درخواستی را ، MyAppدهد که و نشان می داده File.Delete روشپاسخ مثبتی به  ،اجرازمان •

 نیست. System.Security.SecurityExceptionگرفته است. پاسخ مثبت برای ایجاد 

تالش  C:\Test.txtحذف فایل  در راستای File.Delete، روش  MyAppبا دادن مجوزهای مورد نیاز  •

 حذف کند،را  C:\Test.txt دهد تا به کاربر فعال اجازه ،عاملسیستم. اگر کنترل دسترسی تحت کندمی

 موفق خواهد شد. ،این روش

 حرکت پشته 1.4.1.5.3

یک متد یا تابع را  ینخ فعال کههنگامی .کندمینگهداری  اجرانخ  هر برای فراخوانی پشته را یک ،اجرازمان

را به باالی پشته فراخوانی نخ اضافه  62یا فریم پشته 61سازیرکورد فعالیک  ،اجرازمان، کندمیفراخوانی 

هایی برای برگشت به زمان تکمیل آن و آدرس پارامترهایشامل جزییاتی از متد و  سازی،رکورد فعال. کندمی

 کنترل کند ومیرا از باالی پشته جایگزین سازی ، رکورد فعالاجرازمانشده، متد است. با تکمیل متد فراخوانی

 .گرداندمیباز رکورد در شدهمشخص دستورالعمل به را

که  گونههمان. کندمی ثبت شدهفراخوانی یپشته در را کاربردی ی برنامهدامنه انتقال، اجرازمانهمچنین 

 فراخوانی دیگری کاربرد یی برنامهدامنه در را یمتد ،کاربردی یی برنامهدامنه یک در اجرا حال در کد

 .کندمیشده ثبت فراخوانی یپشته به رکورد یک کردن اضافه با را انتقال سوابق ،اجرازمان، کندمی

 لحظه، هر در اما .یابدمی تقلیل و کندمی رشد برنامه یک عمر طول در ،مداوم طوربه ،فراخوانی یپشته

کاربردی است که  یی برنامهدامنهمراحل متد فراخوانی و انتقال  از دقیق رکورد یک شامل نیافراخو یپشته

 ،از یک مرحله از فراخوانی متد پسوضعیت پشته را  17-3. شکل دنمایمی ترنزدیکاجرا  یکد را به نقطه

 دهد.نشان می

                                                 

 

61 Activation record 

62 Stack frame 
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 رکورد آخرین از فراخوانی را یپشته ،اجرازمان، کندمییک تقاضای امنیتی را درخواست  ،که کدهنگامی

 همه، از مهمتر. شودپشته اطالق می حرکت ،به آن ،روینا از. ددهمی انجام نمونه، ترینقدیمی به سازیفعال

اولین رکورد  . در واقع،نیست یامنیت تقاضای ایجاد متد متعلق به سازیفعال رکورد شامل پشته حرکت

 فوری است. یفراخواننده، همان شدهسازی ارزیابیفعال

 اعطا ی برنامهدامنه واز متدها  کدام هر به که را مجوزهایی، کندمیپشته را دنبال  اجرازمانکه  گونههمان

 باشیدداشته یاد به. خیرهستند یا  یدرخواستمجوز  شامل آنها آیا تا بررسی نماید کندمی مقایسه، استشده

 که شامل آن است. هستندکد اسمبلی  هایهمان مجوزهای متد، که مجوز

 ،پشتهحرکت  تقاضاشده باشند:مجوزهای دارای  ،کاربردی روی پشته فراخوانی ی برنامهدامنهاگر هر متد و 

 عملیات گردد تابازمیاست ؛ اجرا به متدی که درخواست امنیتی را ایجاد نمودهشودبدون رخداد کامل می

کاربردی بدون  یی برنامهدامنهبا یک متد یا  ،اجرازمان. با این وجود، اگر را تکمیل نماید شدهحفاظت

به متدی که درخواست  را بازگشتی System.Security.SecurityExceptionدرخواست مجوز مواجه شود، یک 

 شود.به کد فراخوان آن گذر داده می طبیعی،صورت  هکه ب کندمیایجاد  ،استامنیتی داشته

 : ساختار فراخوانی پشته17-3شکل 
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 File.Deleteمتد  17-3 از شکل MethodD کهگامیهن دهد، کهپشته را نشان میحرکت یک ، 18-3 شکل

برای  FileIOPermissionمجوز دارای که  را هاییفراخواننده، Deleteشود. متد ایجاد می ،کندمیرا فراخوانی 

در پاسخ به درخواست امنیتی، پشته را دنبال اجرا، زمان. کندمیدرخواست  هستند،نوشتن در فایل مشخصی 

، و MethodC  ،MethodB ،AppDomainY ،MethodAو سپس MethodDکرده و مجوزهای اعطایی به اولین 

نیاز دارند، فراخوانی  FileIOPermissionآنها به  یکه همهزمانی . تاکندمیرا بررسی  AppDomainXدر نهایت 

Delete شود.اجازه داده می 

 :بگیرید نادیدهبه سه روش  را پشتهحرکت  فرایند فرضپیش رفتار توانیدمی اشم

• Assert :آن باالیفراخوانندگان  مجوز از مجوزها را برای تایید ایمجموعه تادهد به یک متد اجازه می 

را احضار  Assertکه  ،مثبت در فریمی از متد یپشته با یک نتیجهحرکت مشخص کند.  پشته در

 .کندنمیمانده نگاه های باقییابد و به فریمپایان می کندمی

• Deny :مخالف  ،طور موثرهبAssert  ای از انکارشده یدنبال مجموعهه که بحرکت پشته، است. هر

نظر از صرف)یابد پایان می، Deny یبا یک نتیجه منفی در فریم متد احضارکننده ،مجوزها است

 .(متدهای باقیمانده در پشته یوسیلههشده بمجوزهای نگهداری

• PermitOnly : شبیهDeny نباید که را مجوزهایی از ایمجموعه تادهد است، اما به یک متد اجازه می 

حتی درصورت  ،دیگر مجوز هرگونه برای امنیتی تقاضای. نمایدتعیین  ،کنند متوقف را پشتهحرکت 

 شود.پشته میحرکت منجر به پایان ، Denyمواجهه با 

 : حرکت پشته18-3شکل 
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 امنیت دسترسی به کد نویسیرنامهب 

 امنیت کنترل و اجرای برایرا  CAS توسط شدهارائه یهاویژگی و یمداد قرار بحث مورد را مجوزها تاکنون،

. کاربر، بررسی خواهد شد یدر برنامه هاویژگیسازی چگونگی پیاده ،. در این بخشکردیم معرفی کد سطح در

 یک عنوانبه. دارد بستگی بنویسید قصد دارید که کدی نوع به ،بخش این در شما یعالقه مورد سطح

 خواهید استاندارد مجوز هایکالس کارکرد و سازیپیاده درک به عالقمند ،ی کاربردیهابرنامه یدهندهتوسعه

 دارای شما کاربردی یبرنامه کهینا از اطمینان جهت ،امنیتی هایدرخواست ایجاد ینحوهبه  ،همچنین .بود

ها هستید، عالقمند . اگر شما در حال نوشتن کتابخانهداشتخواهید تمایل  ،است آن اجرای برای الزم مجوزهای

به  ،همچنین .خواهید بود که چگونه از مجوزها برای کنترل دسترسی به توابع و عملکردها استفاده کنید

 .داشتخواهید  تمایلپشته  حرکت فرایند کنترل برای موجود یهاویژگی

 هایکالسنگاهی به  ،در ادامه دهیم.توضیح می را های امنیتیهای عمومی وضعیتعالئم و نشانه ر ابتدا،د

کالس مجوز موجودیت و دسترسی  25. بیش از خواهیم انداخت .NETکالس  یمجوز استاندارد در کتابخانه

را باجزئیات  SecurityPermissionکالس  که تنها،وجود دارد  .NETچارچوب  1.1کد متفاوت در نسخه 

شمار بهیک مجوز مهم برای اجرای تعدادی از اعمال وابسته به امنیت  بررسی خواهیم نمود. زیرا این کالس،

 .رودمی

 قواعد وضعیت امنیت 

 هایکالس ،دهند. از این طریقنمی تشکیلرا  #Cبخشی از  وجود دارند، CASهایی که برای کنترل وضعیت

قواعد و  ،کنند. اگرچه این موضوعکمک می CASی همکار آنها به شما در کنترل هاویژگی هایسکالمجوز و 

 قابل، پذیرانعطاف CAS سازد. در واقع،تر میتر و راه اندازی اولیه آن را سخترا مشکل CASاستفاده از 

 .است زبان از مستقل و گسترش



 

 

 

122 

 

 

 متدهای ازکه ، 63امنیت ضروری نخست، :دارد وجود امنیتی هایوضعیت بیان برای مختلف روش دو

 هایکالسکه از ، 64توصیفیامنیت  ،دوم ؛کندمی استفاده مجوز هایکالس توسط شدهسازیپیاده استاندارد

 .کندمیویژگی همکار هر کالس مجوز استفاده 

 وضعیت امنیت ضروری 1.1.2.5.3

بخشی  ،که آنها در نهایت بدان معنا استاین  .شودمتدها و توابع ظاهر می یدر بدنه ،وضعیت امنیت ضروری

 ،در استفاده از امنیت ضرورینخستین گام  دهند.می تشکیلشده در کد اسمبلی شما را ازکد زبان میانی کامپایل

 دارید که قصد است معرفی و ایجاد یک شی مجوز از نوع موردنیاز شما و پیکربندی آن برای نمایش مجوزی

مجوز موجودیت و دسترسی به کد  هایکالس یوسیلههکه ب، از متدهای زیر رایکی  ،. سپسکار کنیدبا آن 

از  ،کنید تا وضعیت امنیتی دلخواه اجرا شود. برای درخواست امنیتفراخوانی می ،شوندمی سازیپیاده

، Assert ،Denyروی، از متدهای پشته پیادهحرکت برای دستکاری  . همچنین،استفاده خواهید کرد  Demandمتد

 .نموداستفاده خواهید   PermitOnlyو

فایل  در آن را برای دسترسی نوشتن سازد و را می  FileIOPermissionیک شیمثال زیر، 

C:\SomeFile.txt ، متد  ،سپس .کندمیپیکربندیDemand یک تقاضای  یآن را برای ایجاد و مقداردهی اولیه

 پیشینفراخواننده های  ی)و همه  CreateFileفراخوانی کد، به متدجز ه . بدنمایمیفراخوانی  ،امنیت ضروری

 ،اجرازمان .استشده اعطا C:\SomeFile.txtپشته فراخوانی( دسترسی نوشتن در فایل 

System.Security.SecurityException  دنمایمیرا ایجاد. 

 

 

                                                 

 

63Imperative security 

64Declarative security 
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 ،، امنیت ضروریوجودبا اینتمام عملیات امنیتی را با استفاده از قواعد ضروری بیان کنید.  توانیدنمیشما 

 دستبهبا استفاده از قواعد توصیفی  توانیدنمیکه شما  دنمایمیپذیری و کنترل را تامین سطحی از انعطاف

 آورید.

ر رابطه وانید از آنها دتمی، شودمیبرنامه شما ظاهر  یامنیتی ضروری در قسمت بدنهاز آنجاکه وضعیت 

استفاده کنید.  ،های شرطی و تکراریمانند وضعیت، مورد پشتیبانی در زبانی برنامه طبیعی با ساختار کنترلی

در اختیار است،  اجرانزمابر اساس اطالعاتی که تنها در  دهدمیعالوه بر این، امنیت ضروری به شما امکان 

از ، فرایند استثنائات امنیتیبرای توانید می. همچنین، را بگیرید ،کاربر مانند ورودی، تی اساسیتصمیمات امنی

 یافته استفاده کنید.ساخت یانداز استثناراه

 های امنیتی توصیفیوضعیت 2.1.2.5.3

ای هستند که های کامپایل شدهو وضعیت شوندمیبیان  هاویژگیبا استفاده از  ،های امنیتی توصیفیوضعیت

شوند. برای هرکالس مجوز موجودیت و دسترسی اسمبلی استفاده می یدهی بخشی از یک فرادادهشکلبرای 

شامل یک کالس ویژگی متناظر است که استفاده از قواعد امنیتی توصیفی را ، .NETکالس  یبه کد، کتابخانه

public void CreateFile( )  

{ 

// Create a new FileIO permission object 

FileIOPermission perm = new FileIOPermission( 

FileIOPermissionAccess.Write, @"C:\SomeFile.txt"); 

try  

{ 

// Demand the FileIOPermission 

perm.Demand( ); 

}  

catch (SecurityException se)  

{ 

// Callers do not have necessary permission 

} 

// Method implementation... 

} 
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گذاری کالس مجوز متناظر خود است و عضوی از همان فضای نام ،ویژگی سازد. هرکالسفعال می ،با مجوزها

مثال، ویژگی متناظر  عنوانبهاست. به آن اضافه شده "Attribute" یمجوز دارد، اما کلمه عنوانبههمان نام را 

گذاری از فضای نام یعضو ،دو و هر که است FileIOPermission ،FileIOPermissionAttributeبرای کالس 

System.Security.Permissions .هستند 

 System.Security.Permissions.CodeAccessSecurityAttributeویژگی مجوز که کالس  هایکالستمام 

با مجوزهای ویژگی هستند. کالس  مرتبطویژگی  هایکالسدهند، شامل را گسترش می

CodeAccessSecurityAttribute شده در زیرزنده را با امضای نشان دادهیک تابع سا ،و هر زیر کالس، 

 کنند:سازی میپیاده

 

System.Security.Permissions.SecurityAction ، شامل اعضایی است که  و بودهیک شمارنده

 توسط قواعد توصیفی است. شدههای امنیتی پشتیبانیاعمال و فعالیت یدهندهنشان

 های مجوزدرخواست •

o RequestMinimum 
o RequestOptional 
o RequestRefuse 

 تقاضاهای امنیتی •

o Demand 
o LinkDemand 
o InheritanceDemand 

 پشتهحرکت دستکاری  •

o Assert 
o Deny 
o PermitOnly 

مجوز هستند. این یک نوع  مختص بهکه  کندمیرا تعریف  هاویژگیاز خواص و  ایمجموعه ،هر کالس ویژگی

 کنید،درخواست میوضعیت امنیتی توصیفی را  کهزمانیآورد تا ، این امکان را برای شما فراهم میموضوع

مخصوص ، Writeدهد. خاصیت قواعد جایگزین توصیفی را نشان می ،. کد زیرویژگی مجوز را پیکربندی نمایید

public CodeAccessPermissionAttribute(SecurityAction action); 
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 استکه دسترسی نوشتن به آن واگذار شده را کامل فایلی است و  مسیر FileIOPermissionAttributeکالس 

تغییر ارزش و مقدار  ،برای تغییر عملیات امنیتییک راه ساده . کندمیمشخص  (،C:\SomeFile.txtمانند )

 است. SecurityAction پارامتر

 

 

 

بدون بارگذاری یا اجرای زبان  ،توانند وضعیت امنیتی توصیفی کد اسمبلی راو سایر ابزارها می اجرازمان

ین ابزارها در چارچوب ا یکی از Permview.exeاستخراج و مشاهده کنند.  ،فراداده عنوانبهمیانی اسمبلی و 

NET. که ، های امنیتی توصیفی راوضعیت یدهد تا همهبه مدیران امنیتی اجازه می ،افزار. این نرماست 

در کد اسمبلی شما بررسی  ،کندمیهای امنیتی فراهم هنگام پیکربندی سیاستبرای آنها اطالعات ارزشمندی را 

 کنند.

 نویسی مجوزهابرنامه 

 متفاوت است، نوشتن حال در که کدی نوع به بستهکد،  یتوسعه در استاندارد مجوز هایکالس از استفاده

ای کتابخانه هایکالساز  را شدههای کاربردی هستید که توابع محافظتخواهد بود. اگر در حال نوشتن برنامه

NET. اول نگران این موضع خواهید بود که آیا کد شما مجوزهای مورد نیاز  یکنند، در درجهفراخوانی می

. تمرکز کندنمیدرستی کار به ،و اگر نداشته باشد خیرانی توابع مورد نیازش را خواهد داشت یا برای فراخو

سازد و هر های مجوز موردنیاز را میهای امنیتی خواهد بود که درخواستشما روی پیکربندی درست سیاست

 .کندمیاندازی درستی راهرا به اجرازمانامنیتی ایجادشده در  یاستثنا

دهنده نوع متفاوتی از عملکرد و توابع امنیتی یا موجودیت کد نشان ،مجوز استاندارد هایکالسهریک از 

در هماهنگی  را گسسته اقدامات از ایمجموعه به دسترسی، کد به دسترسی مجوز هایکالس از برخی هستند.

 دسترسی ،آنها از بسیاری اماد، دهن( نمایش میSecurityPermissionمثال  عنوانبه) واحد ییک مجموعه با

 (.FileIOPermission)مانند  دهندمی نشان را منابع ازی نامحدود انواع به

[FileIOPermission(SecurityAction.Demand, Write = @"C:\SomeFile.txt"] 

public void CreateFile( )  
{ 

// Method implementation... 

} 
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 عملکرد کالس مجوز مشترک 1.2.2.5.3

 انتزاعیسیستم  یدهندهگسترش ،غیرمستقیم یا مستقیمصورت به ،موجودیت و کد به دسترسی مجوزهای تمام

 یعملکرد همه ،کندمیسازی که سه رابط را پیاده، Security.CodeAccessPermission. کالس هستند

 :دنمایمیمجوز موجود را مشخص و تعریف  هایکالس

• System.Security.IPermission :IPermission ،تقاضاهای امنیتی  یمتدهایی را برای ایجاد اولیه

 .کندمیتعریف  ،و ترکیب اشیای مجوز ،منظور ساخت، مقایسههب

• System.Security.IStackWalk :IStackWalk ، تا دهدمی اجازه کد به که کندمی تعریف رامتدهایی 

 .دنمایمی لغو راپشته حرکت  فرضپیش فرایند و کند فراخوانی را امنیتی هایدرخواست

• System.Security.ISecurityEncodable :ISecurityEncodable ،اجازه که کندمی تعریف را هاییمتد 

 تبدیل شوند یا برعکس. XMLهای به نمایش ،اشیای مجاز دهدمی

 System.Security.Permissions.IunrestrictedPermissionرابط  ،مجوز دسترسی به کد هایکالس یهمه

دودی اگر شی مجوز، وضع غیرمحاست.  IsUnrestrictedکه شامل یک متد ساده به نام  ،کنندسازی میرا پیاده

مقدار  ،صورتدر غیر این ؛گرداندرا برمی trueمقدار ، IsUnrestrictedمتد از کالس مجوز را نمایش دهد، 

false  گرداند.را برمی 

مجوز دسترسی کد کالس  هایکالس تمامیمشترک برای  ییک امضای تابع سازندهدر ادامه، 

SecurityPermission  است:نشان داده شده 

 

 شامل دومقدار عضو است:، PermissionState یشمارنده

• None :یک وضعیت کامال محدود )بدون مجوز( یدهندهنشان 

• Unrestricted :یک وضعیت غیرمحدود )تمام مجوزها( یدهندهنشان 

public SecurityPermission(PermissionState state); 
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 استفاده از کالس مجوز امنیت 2.2.2.5.3

 یبرا، .NET چارچوب کالس یکتابخانهمتدهای و  اجرازمان یتوسط هر دو، SecurtityPermissionکالس 

، استفاده هستندحیاتی  اجرازمان یطمح یتامن یبرا که، گسسته یاتعمل 14از  ایمجموعهبه  یکنترل دسترس

 :کندمی سازیپیادهسازنده را با امضاهای زیر  عتاب دو، SecurityPermissionکالس  شود.می

 

، PemissionState.Noneمقدار  گذر .گیردمی PermissionState یاز شمارنده ی راعضو ،اولین تابع سازنده

. این در حالی است کندنمی دسترسی اعطا ،عملیات 14یک از هیچبه سازد که را می SecurityPermissionیک 

 .نمایداعطا میآنها  یهمهمجوز دسترسی را به ، PemissionState.Unrestricted که

را  System.Security.Permissions.SecurityPermissionFlag یاز شمارنده یعضو ،دومین تابع سازنده

 .کندمیرا تعریف  SecurityPermissionوسط شی شده تای از اجزای عملیاتی ارائهکه مجموعه ،گیردمی

نامحدود به تمام  یدسترس ،اولی :دهدمیرا نشان  SecurityPermission شیدو  یجادا ینحوه زیر،مثال 

را  ControlEvidence و Assertion هایفقط مجوز ،یدوم و ؛دهدمیرا نشان  SecurityPermission یاتعمل

 .دنمایمیمشخص 

 

 

های امنیتی ضروری را اجرا کنید. برای مثال، عیتتوانید وض، میSecurityPermissionبا استفاده از اشیای 

مبتنی بر برای فراخوانی کد  ،منظور کنترل عملکردیهتواند از یک تقاضای امنیتی ضروری بکد شما می

 استفاده کند.فراخواننده،  مجوزهای

 

 

public SecurityPermission(PermissionState state); 

public SecurityPermission(SecurityPermissionFlag flag); 

SecurityPermission p1 = new SecurityPermission(PermissionState.Unrestricted); 
SecurityPermission p2 = new SecurityPermission( 

SecurityPermissionFlag.Assertion | SecurityPermissionFlag.ControlEvidence); 
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آن در یک که بخواهید از این، احتمال SecurityPermissionشده توسط اقدامات محافظت یتبا توجه به ماه

کالس  متناظرویژگی ، SecurityPermissionAttribute. کالس ، بیشتر استدرخواست مجوز استفاده کنید

SecurityPermission این تابع، پارامترکندمیسازی ساده را پیاده ییک تابع سازنده است که . SecurityAction 

 دهد: عمل امنیتی را نمایش می ، چه نوعکه ویژگی کندمیتعریف  وگیرد را می

 

 

است. با استفاده از خواص آن مشخص شده، SecurityPermissionAttributeپیکربندی 

SecurityPermissionAttribute ،تعریف  ،عنوان مجوزهای جزءبه ،ای از خواص را با یک نام و هدفمجموعه

 شامل ،یژگیو پیکربندی یاآنشان دهد  تاگیرد یرا به خود م ینمقدار بول یک ،خواص ینا هر کدام از. کندمی

نمایش  یخاصیت غیرمحدودی نیز وجود دارد که به شما اجازه ،. همچنینخیریا  شده استمشخصجزء  مجوز

این امکان را برای شما نیز وجود دارد که  Flagsیک ویژگی  .دهدغیرمحدود را می SecurityPermissionیک 

 را ترکیب کنید. SecurityPermissionFlag 4مقدار  ،منطقیصورت هب آورد تافرهم می

// Declare boolean on which to base available functionality 

bool unrestricted = false; 

// Test to see if callers have unrestricted security access 

try  
{ 

p1.Demand( ); 

unrestricted = true; 

}  
catch (SecurityException)  
{ 

// Don't have unrestricted access, check for Assertion and 

// ControlEvidence 

try  
{ 

p2.Demand( ); 

}  
catch (SecurityException)  
{ 

// No Assertion or ControlEvidence permisson either 

// Take appropriate action 

} 

} 

public SecurityPermissionAttribute(SecurityAction action); 
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 SecurityPermissonهای یکسان را برای تعریف نمونه SecurityPermissionAttributeاستفاده از  کد زیر،

 ، توسط پارامترSecurityPermissionبرای یک  دهد. در این مورد، ما یک درخواست مجوز حداقل رانشان می

SecurityAction.RequestMinimum  ،کنیم:ایجاد می 

 

 

 های مجوزنویسی مجموعهبرنامه 

 عنوانبه .یدکار کن زمان یکمجوز در  یکاز  بیش با یددر کد خود، اغلب با CAS یهاویژگی یهنگام اجرا

 SecurityPermissionو هم برای  FileIOPermissionتواند یک تقاضای امنیتی را هم برای یک متد می ،مثال

که  کندمیهای مجوزی را فراهم قابلیت ساخت مجموعه، System.Security.PermissionSetایجاد کند. کالس 

 د.ند شامل تعدادی دلخواه از شی مجوز شخصی باشنتوانمی

. در مجوز شخصی دارند هایکالسکه  دهنداز خود نشان میهمان عملکردی را  ،های مجوزبیشتر مجموعه

توانید از یک مجموعه کامل مجوز به همان شکلی استفاده کنید که از مجوز شخصی برای اجرای شما مینتیجه، 

 :کندمیسازی با امضای زیر پیاده را تابع سازنده دو، PermissionSetد. کالس نماییسطح کد استفاده میامنیت 

 

 

 PermissionSetهایی از اشیای مجوز موجود در جدید را با کپی PermissionSet ،اولین تابع سازنده

 تعیینگیرد. را می PermissionState یعضو از شمارنده ،. دومین تابع سازندهکندمیشده پر مشخص

PermissionState.None ، یکPermissionSet عبور کندایجاد می، نیستمجوزی  خالی را، که شامل .

PermissionState.Unrestricted ، که رابط  استهایی سازد که معادل داشتن تمام مجوزرا می یمجوزمجموعه

IUnrestricted نمایدمی سازیرا پیاده. 

PermissionSet ، همان رابطIStackWalk دهند مجوز شخصی انجام می هایکالسکه  کندمیسازی را پیاده

 PermitOnlyو ، Assert ،Demand ،Denyمتدهای  تادهند اجازه میی کاملی از مجوزها، برخالف مجموعهو 

[SecurityPermission(SecurityAction.RequestMinimum, Unrestricted = true)] 

[SecurityPermission(SecurityAction. RequestMinimum, Assertion = true, 

ControlEvidence = true)] 

public PermissionSet(PermissionSet permSet); 

public PermissionSet(PermissionState state); 
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و  System.Collections.ICollection، دو کالس PermissionSet همچنین، اجرا کنید. ،با یک فراخوانی سادهرا 

System.Collections.IEnumerator کندمیسازی پیاده ،را برای سهولت مدیریت و دستکاری اشیای مجوز. 

مثال زیر، . کندمیهای سیاست امنیتی استفاده حلراههای مجوز در از مجموعه صورت گسترده،به اجرازمان

 :کندمیو پر  سازدمیرا  PermissionSetدو شی 

• PermissionSetOne : که شامل یکSecurityPermission ، برای نمایش قابلیت کنترل شواهد

(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence و یک )FileIOPermission ،مایش قابلیت برای ن

 .است \:Cخواندن از دایرکتوری 

• PermissionSetTwo : که شاملSecurityPermission  غیرمحدود و یکFileIOPermission ، برای

 .است C:\Test.txtنمایش قابلیت خواندن از و نوشتن به فایل 

 

 

 

 

 

 

و  PermissionSetOneاز اجتماع ، را PermissionSetThreeنام  بهی مجوز، سومین مجموعهمثال زیر، 

PermissionSetTwo سازد.می 

 

// Create and populate PermissionSetOne 

PermissionSet PermissionSetOne = new PermissionSet(PermissionState.None); 
PermissionSetOne.AddPermission( 

new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence)); 

PermissionSetOne.AddPermission( 

new FileIOPermission(FileIOPermissionAccess.Read, @"C:\")); 

// Create and populate PermissionSetTwo 

PermissionSet PermissionSetTwo = new PermissionSet(PermissionState.None); 
PermissionSetTwo.AddPermission( 

new SecurityPermission(PermissionState.Unrestricted)); 

PermissionSetTwo.AddPermission( 

new FileIOPermission(FileIOPermissionAccess.Read 

| FileIOPermissionAccess.Write, @"C:\Test.txt")); 

// Create PermissionSetThree 

PermissionSet PermissionSetThree = PermissionSetOne.Union(PermissionSetTwo); 
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همان خروجی حاصل از فراخوانی  ،صورت اتفاقیهب، PermissionSetThree.ToStringفراخوانی 

PermissionSetThree.ToXml.ToString  بنابراینکندمیرا تولید .، SecurityPermission ، یک وضعیت

 است: ControlEvidenceدهد که شامل قابلیت غیرمحدود را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسازید،  PermissionSetTwoو  PermissionSetOne اجتماعرا از  PermissionSetThree کهایناگر به جای 

 تواند بسیار متفاوت باشد.می PermissionSetThree.ToStringروجی خ آن را استفاده کنید،، Intersectاز متد 

 

 

 نوشتن در آن بخواند و قادر به C:\Test.txt تواند ازتنها می FileIOPermission اکنون، توجه داشته باشید که

 هستید: SecurityPermissionاز  ControlEvidenceسازی شما تنها قادر به پیاده ،. همچنیننیست

 

 

 

 

 

 

<PermissionSet class="System.Security.PermissionSet" 

version="1"> 

<IPermission class="System.Security.Permissions.FileIOPermission, 

mscorlib, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" 

Read="C:\" 

Write="C:\Test.txt"/> 

<IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, 

mscorlib, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" 

Unrestricted="true"/> 

</PermissionSet> 

// Create PermissionSetThree 

PermissionSet PermissionSetThree = PermissionSetOne.Intersect(PermissionSetTwo); 
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 های مجوزدرخواست نویسیبرنامه 

ی اعضای شمارشگر وسیله، که بههای مجوز راسه نوع از درخواست CAS رح شد،گونه که پیش از این مطهمان

SecurityAction کندمیپشتیبانی  شوند،مینمایش داده :RequestMinimum ،RequestOptional  و

RequestRefuse. 

با استفاده از  شوند و تنهاارزیابی می اجرازماندر  ،بارگذاری یک کد اسمبلی عنوانبه ،های مجوزدرخواست

کد اسمبلی شما را  ،های مجوز نیازهای امنیتیکه درخواستآندلیل ند. بهگردقواعد امنیت توصیفی بیان می

ای نیازمند مجوز یا مجموعه ،ی کد اسمبلی اعالن شوند. هر وضعیتیهاویژگیاستفاده از  کنند، باید باتعریف می

مجوز موجودیت و دسترسی کد استاندارد باشد. بعد  هایکالس تواند شامل هرکدام ازاز مجوزها است که می

، به هر وضعیت درخواست مجوز نمودشده به یک کد اسمبلی را محاسبه ی واگذارمجموعه اجرازمان کهایناز 

 .کندمیدر کد اسمبلی نگاه کرده و  مجوز را به آن اعمال 

 درخواست حداقل مجوز 1.4.2.5.3

خاصی از مجوزها دسترسی  یبه مجموعهباید برای کارکرد صحیح، اگر در حال نوشتن کدی هستید که 

مجوز را پیکربندی کنید. این حداقل های درخواست ،باشد، بهترین شیوه این است که در کد اسمبلی خودداشته

 طبیعی،صورت هباشد که بنیاز داشته مجوزهایی بهکد شما  کهدرست خواهد بود زمانی خصوص به ،موضوع

اما  یسدنو یم یندوزو ثبّات در راکد مثال، اگر  عنوانبهشود. واگذار نمی ،فرضپیشهای امنیتی تحت سیاست

<PermissionSet class="System.Security.PermissionSet" 

version="1"> 

<IPermission class="System.Security.Permissions.FileIOPermission, 

mscorlib, 

Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" 
Read="C:\Test.txt"/> 

<IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, 

mscorlib, 

Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" 

Flags="ControlEvidence"/> 

</PermissionSet> 
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، تعداد زیادی از مردم با اجرای کد مشکل خواهند داشت، اجرا کنندروی اینترنت که مردم آن را  یدانتظار دار

 دهد.نمی را ثبّاتدسترسی نوشتن در  یاجازه ،اینترنت فرضپیشهای سیاست زیرا

توانید مشخص کنید که کد شما برای باشد، می RequestMinimumاگر کد اسمبلی شما شامل وضعیت 

، است مجوزفاقد . این موضوع این واقعیت را تغییر نخواهد داد که کد شما نیاز داذد ثبّات، به مجوزنوشتن در 

 ،اجرازمانکاربردی شما را متوقف خواهد کرد.  یاما بارگذاری برنامه

System.Security.Policy.PolicyExcpetion  کاربر یا . کندمیرا ایجاد کرده و مجوزهای مورد نیاز را تعیین

های مجوز کد اسمبلی را با ابزار مشکلی وجود دارد، درخواست کهاینبا دانستن تواند مدیر امنیتی می

Permview.exe خیریا  نمایدهای امنیتی موردنیاز ایجاد استببیند و تصمیم بگیرد که آیا تغییری در سی. 

 چونسازی کنید. کد خود را ساده تادهد به شما اجازه می RequestMinimumاستفاده از وضعیت همچنین، 

بارگذاری  است،شده مجوزهای مشخص یحداقل مجموعهفاقد که تا زمانی، کد اسمبلی شما را، اجرازمان

نیاز ، (که قصد انجام آن را دارید) حول هر عملیات ایمنی، SecurityExceptionاندازی ، به کد راهکندنمی

 که دارای مجوزهای الزم است. کندمیدر حال اجرا این موضوع را ثابت  کد در واقع،ندارید. 

منظور خواندن هب، FileIOPermissionمجوز حداقل برای درخواست  یککه چگونه  دهدمینشان  یرکد ز

شود. توجه کنید عالن میا، C:\developmentو داشتن دسترسی کامل به دایرکتوری   C:\configاز دایرکتوری 

 FileIOPermissionAttribute .خواص را در یک وضعیت واحد لحاظ کنید سایرهم خواندن و هم  توانیدنمیکه 

 :نماییداستی استفاده از یک ویژگی جداگانه برای هر مسیر درخونیاز دارد تا 

 

 

 درخواست مجوز سفارشی 2.4.2.5.3

بدون توجه  یدبا اجرازمانکه  کندمیا را مشخص از مجوزه ایمجموعهحداکثر ، RequestOptional وضعیت

کد اسمبلی شما را بارگذاری خواهد کرد، حتی اگر ، اجرازمانکند. شما اعطا  کد اسمبلیبه  ،یتیامن یاستبه س

[assembly:FileIOPermission(SecurityAction.RequestMinimum,Read = @"C:\config")] 

[assembly:FileIOPermission(SecurityAction.RequestMinimum,All = @"C:\development")] 
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، اما هرگز بیش از مجوزهای نمایدرا اعطا  RequestOptionalنتواند همه مجوزهای مشخص شده در وضعیت 

 اعطا نخواهد کرد.شده، مجوزی مشخص

توانید مجوزهایی را که شما می کهاین نخست،: کندمیدو هدف را دنبال  RequestOptionalوضعیت 

تواند از درصورت واگذاری استفاده خواهد کرد، درخواست کنید. این موضوع میی کاربردی شما، برنامه

 مجوزهای الزم را واگذار کند؛ اجرامانزپشتیبانی کند که تنها زمانی در دسترس است که  noncoreعملکرد 

امنیتی کد شما فراهم  ییک مکانیزم عالی را برای محدود کردن نمایه،  RequestOptionalدوم، وضعیت

های کد توانید مطمئن شوید که باگ. با کاهش عملکرد و منابعی که کد شما به آن دسترسی دارد، میکندمی

رده یا تغییر دهند. عالوه براین، شما شانس ببرندشده را ازبین بع محافظتمنابطور سهوی، بهتوانند شما نمی

شده مخفیانه استفاده ای برای اجرای اعمال محافظتعنوان دروازهبتوانند از کد شما به کاربران بداندیش کهاین

 دهید.کاهش میکنند، 

دهد که کدام به کد اسمبلی نشان نمی ،اجرازمانهای مجوز سفارشی این است که مشکل اصلی درخواست

که در آن به مجوزهای  ،کدیانداز استثنای از راه یا است. شما بایددرخواست مجوز سفارشی، واقعا اعطا شده

دارای مجوزهایی که از متد  ،استفاده کنید یا تست کنید که آیا کد اسمبلی ،ایدسفارشی تکیه کرده

SecurityManager.IsGranted خیرکنند هست یا ه میاستفاد. 

 FileIOPermissionیک دسترسی کامل به دیسک سخت را از طریق ، RequestOptionalوضعیت 

 :کندمیدرخواست  ،غیرمحدود

 

 رد مجوزها 3.4.2.5.3

سازد تا محدودیت سطح باالتری را روی مجموعه مجوزی که شما را قادر می، RequestOptionalوضعیت 

ها به همه دسترسی، RequestRefuseاست، تعریف کنید. وضعیت به کد اسمبلی شما واگذار کرده اجرازمان

 :کندمیرد غیرمحدود،  FileIOPermissionبا استفاده از  را دیسک سخت

 

[assembly:FileIOPermission(PermissionState.Unrestricted)] 

[assembly:FileIOPermission(PermissionState.Unrestricted)] 
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 های مجوزدرخواست نویسیبرنامه 

Demand ،بیشترین مکانیزم مورد استفاده برای اجرای امنیت دسترسی به کد است. عالوه بر این ،CAS  از دو

 .InheritanceDemandو  LinkDemand: کندمیهای امنیتی پشتیبانی نوع دیگر از درخواست

 یطدر شرا امااستفاده خواهید کرد،  Demandکمتر از ، InheritanceDemandو  LinkDemandشما از 

. در کنندمیارائه  سوءاستفاده شما در برابر کدمحافظت از  یبرا ی راارزشمند یهامکانیزمخاص، آنها 

و طرز استفاده از  را توضیح، InheritanceDemandو  LinkDemandهای رو، هدف از وضعیتهای پیشبخش

 ها را نشان خواهیم داد.آن

1.5.2.5.3 Demand 

 ،که نه تنها فراخواننده فوری دنمایمیو تضمین  کندمیبه حرکت پشته مجبور را  اجرازمان، Demandوضعیت 

توانید هم از های قبلی یک مجموعه از مجوزهای درخواستی را داشته باشند. شما میفراخواننده یبلکه همه

محض هب ،توصیفی Demandاستفاده کنید. یک  Demandقواعد ضروری و هم از قواعد توصیفی برای فراخوانی 

 Demandکه یک است  در حالی . اینرخ خواهد داد ،شده را فراخوانی کندکد شما یک متد محافظت کهآن

 دهید.دهد که شما وضعیت را در کد خود قرار میجایی رخ می ،ضروری

یا اعضای عملکردی شخصی مانند متدها، خواص و رخدادها  هاکالسهای توصیفی را به درخواست توانیدمی

یک اعالن کالسی استفاده کنید،  یرو Demandاعمال کنید. اگر از قواعد توصیفی برای مشخص کردن یک 

در سطح کالس، به  Demand. برای لغو یک خواهد شدکالس نیز اجرا  دیگر هر عضو روی،  Demandهمان

 مشخص کنید. ،اعضای شخصی یدیگر رو Demandتوانید یک آسانی می

توصیفی برای مجموعه  Demandدهد. ما یک را نشان می Demandاستفاده و قواعد وضعیت  ینحوه ،کد زیر

 Demandرا با  Demandاین ، MethodAایم. اما متد اعمال کرده SomeClassبرای کالس  Internetمجوز 

همچنان روی  ،در سطح کالس Demand. کندمیلغو  ،غیرمحدود FileIOPermissionتوصیفی خود برای یک 

MethodB یشود، اما داخل بدنهاجرا می MethodB یک ،Demand  ضروری اضافی را برای یک

FileIOPermission کنیم:ایجاد می ،غیرمحدود 

# C# 
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2.5.2.5.3 LinkDemands 
به کد شما وصل  ،شود که یک فراخوانندهاست، اما زمانی ارزیابی می Demandشبیه به ، LinkDemandیک 

ها روی پشته فراخواننده یمخالف مجوزهای همه عنوانبههای اضطراری را شود و مجوزهای فراخوانندهمی

و برای کاهش موفقیت  کندمییک جایگزین سبک برای تقاضا فراهم ، LinkDemand. کندمی بررسیفراخوانی 

 ،هافراخواننده یوجود، مجوزهای همهشود. با اینپشته و متدهای زمان بحرانی استفاده میحرکت عملکرد 

 کد شما را حساس به حمالت خواهد کرد. LinkDemand شوند.نمی بررسی

توانید د کرد، تنها میرا قبل از اجرای کد شما حل خواه LinkDemandامنیت  ،اجرازمانکه آنبه دلیل 

را به  LinkDemand، اگر Demandتقاضا کنید. مانند  ،را با استفاده از قواعد توصیفی LinkDemandوضعیت 

های اگر وضعیت ،اعضای کالس اجرا خواهد شد. همچنین ییک اعالن کالس اعمال کنید، روی همه

LinkDemand های وضعیت ،به ترتیب ،جراازماناعضای کالس شخصی اعمال کنید،  یروی همه

using System.Security; 

using System.Security.Permissions; 

[PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name = "Internet")] 

public class SomeClass  
{ 

[FileIOPermission(SecurityAction.Demand, Unrestricted = true)] 

public void MethodA( ) 
{ 

//... 

} 

public void MethodB( )  
{ 

// Create a new unrestricted FileIOPermission object 

FileIOPermission f = 
new FileIOPermission(PermissionState.Unrestricted); 

try  
{ 

// Invoke security demand 

f.Demand( ); 

}  
catch (SecurityException se)  
{ 

// Handle exception condition 

} 

} 

} 
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LinkDemand  قواعد  ،ارزیابی خواهد کرد. کد زیررا در سطح کالس و اعضاLinkDemand  را برای اجازه

نشان ،  MyComputerاینترنت اکسپلورر یاز منطقه شدهبارگذاریاز کد  MethodAدادن به فراخوانی متد 

 دهد:می

 

 

 

 

3.5.2.5.3 Inheritance demands 
شما  هایکالستوانند دهد که میمحدود کردن کدهایی را می یبه شما اجازه، InheritanceDemandوضعیت 

عنوان مثال، ممکن است که بخواهید اجازه دهید تنها کدهایی که تحت امضا و لیسانس را گسترش دهند. به

 InheritanceDemandحیاتی تجاری را گسترش دهند. در این مورد،  هایکالسمجموعه  ،کمپانی شما هستند

 ناشر شرکت شما است(: یگواه یحاو certificate.cer ید)فرض کنتعریف کالس خود اعمال کنید  برایرا 

 

 

 

 

 

که کد اسمبلی شامل یک کالس را بارگذاری  کندمیرا اجرا  InheritanceDemandهنگامی  ،اجرازمان

مجوز  ، فاقدشدهبارگذاریدهد. اگر کد اسمبلی شده را گسترش میمحافظت هایکالس و این کد، دنمایمی

 SecurityExceptionیک  ،اجرازمانمورد نیاز(،  PublisherIdentityPermissionدرخواستی باشد )در این مورد، 

 را ایجاد خواهد کرد.

منظور تعریف هبرای متدهای شخصی، خواص و رخدادها، را ب InheritanceDemandتوانید یک می، همچنین

 .، اعمال کنیدباشندکد مجوزهایی که باید داشته

[ZoneIdentityPermission(SecurityAction.LinkDemand,Zone = SecurityZone.MyComputer)] 

public void MethodA( )  
{ 

// ... 

} 

[PublisherIdentityPermission(SecurityAction.InheritanceDemand, 

CertFile = "certificate.cer")] 

public class SomeClass  
{ 

//... 

} 
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 حرکت پشته دستکاری 

 ی حصولبرا یتیدرخواست امن یکبه  ، در پاسخاجرازمانکه چگونه شد های پیشین توضیح دادهدر بخش

از  مجوزهای درخواستی را ر اختیار دارد یا خیر، ، مجوز یا مجموعهدر پشتهفراخواننده که هر از این یناناطم

، اما در برخی موارد، به استفاده از معمول مطلوب است طوربه وضعیت، ینا. کندمیاستفاده  فراخوانی یپشته

پشته حرکت از سه لغو متفاوت ، CASدارید.  ، نیازفرضپیشتغییر این رفتار  جهت ،پشتهحرکت لغوهای 

 .PermitOnly و، Assert ،Deny: کندمیپشتیبانی 

 هم توانیدمیراخوانی این لغوها استفاده کنید. همچنین، قواعد ضروری و توصیفی برای ف یتوانید از هردومی

فریم  تا دسازمیرا مجبور  اجرازمان ،. هر وضعیتنماییدمجموعه مجوز را مشخص  و هم شخصی یمجوزها

بنویسد و تفسیر کند. در  ،شودهایی از مجوز که به آن اعمال میو مجموعه، متد جاری را با نوعی لغو پشته

از یادداشت و تفسیر اطالعات برای تغییر و  اجرازماندهد، پشته رخ میحرکت که یک حین اجرا، هنگامی

نوعی از لغو موثر را دارد،  ،تنها. اگر یک فریم پشته، کندمیپشته استفاده حرکت  فرضپیشاصالح رفتار 

 را اعمال خواهد کرد. Assertو در نهایت ، Deny، سپس PermitOnlyابتدا  اجرازمان

باشد. قبل از اضافه کردن یک لغو جدید از همان موثر روی هر فریم پشته تواند میتنها یکی از هرنوع لغو 

 .نماید را ایجاد SecurityExceptionیک  ،اجرازمان کهایندانید یا رنوع، باید لغو موجود را برگ

، آنها را در سطح PermitOnlyو ، Assert ،Denyهای هنگام استفاده از قواعد توصیفی برای بیان عملیات

یا کالس اعمال کنید. اگر یک درخواست امنیتی را در سطح کالس تقاضا کنید، لغو همان  ،خاصیت، متد

ه یک متد شخصی، لغو سطح شود. اعمال یک لغو متفاوت باعضای کالس اعمال می یبه همهدرخواست، 

 را جایگزین خواهد کرد. فرضپیشکالس 

1.6.2.5.3 Assert 
شده دسترسی دارد، غیرمنطقی است که انتظار های محافظتاگر کدی را بنویسید که به منابع یا فعالیت

 کنند، مجوزی در همان سطح اعطا کند.کدهایی که از کد شما استفاده می یباشید سیاست امنیتی به همهداشته

Assert ،را در و نفوذ و قدرت فراخواننده  دنمایلغو پشته را حرکت طبیعی  فراینددهد به یک متد اجازه می

، تطابق حرکت پشته یک حدر سطواگر مجوز مورد درخواست . کندتایید و ضمانت باالی آن و روی پشته، 
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که  ،متد یقیت در فریم پشتهپشته با موفحرکت باشد،  Assertای از مجوزهای یا زیرمجموعه ،باشدداشته

assertion 19-3 پذیرد. برای مثال، در شکلسازد، پایان میرا می ،MethodB ، یکFileIOPermission 

 :کندمی اعالنغیرمحدود را 

فراخوانی  C:\Test.txtمنظور حذف فایل هرا ب System.IO.File.Delete ایستایمتد ، MethodDکه هنگامی

 سازد، که شبیه به کد زیر است:می C:\Test.txtیک تقاضای امنیتی را برای مجوز نوشتن به ، Delete، کندمی

 

 

حرکت که دارند، زمانیدر اختیار مجوز موردنیاز را ، MethodCو  MethodD متد دو هر کهاینبا فرض 

 FileIOPermissionمورد تقاضا را با  FileIOPermissionیابد، می دست MethodBپشته به فریم پشته برای 

از  ایزیرمجموعه، C:\Test.txtکه مجوز نوشتن در فایل ایندلیل . بهکندمیمقایسه  ادعا،غیرمحدود مورد 

فراخوانی مجوز موردتقاضا  ،روی پشته یهافراخواننده یاست، اگر همه FileIOPermissionمجوز غیرمحدود 

و ، AppDomainY ،MethodAپذیرد. مجموعه اعطایی صحیح پشته پایان میحرکت داشته باشند، در اختیار را 

AppDomainX ،اهمیت و نامربوط هستند.بی 

فراخوانی شود و  یروی  مجموعه مجوز است،پشته را مقداردهی اولیه کردهرکت حکه  ،اگر تقاضای امنیت

پشته ادامه خواهد داشت، اما حرکت ، سازندتنها بخشی از تقاضای امنیت را برآورده  ،مجوزهای مورد ادعا

 بر حرکت پشته Assert: اثر 19-3شکل 

FileIOPermission p = 

new FileIOPermission(FileIOPermissionAccess.Write,@"C:\Test.txt"); 

p.Demand( ); 
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د نمقایسه خواهاند، برآورده نشده Assertکه توسط  ،ای از مجوزهاتنها با مجموعه، پشته یماندهباقی هایفریم

 دهد:نشان می، FileIOPermissionمجوز غیرمحدود  Assertکد زیر وضعیت امنیت ضروری را برای  شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد  شرایطسه  تحترا  System.Security.SecurityExceptionیک ، Assertتوجه کنید که فراخوان 

 :کندمی

 نداشته باشد.در اختیار را  SecurityPermission.Assertionمجوز  ،اگر کد اسمبلی شامل متد ادعایی •

 نداشته باشد.در اختیار اگر کد اسمبلی شامل متد ادعایی، مجوز مورد ادعای خود را  •

فراخواننده باید در  ،شود، که در آنها نمایش دادهفراخواننده یروی فریم پشته، Assertاگر یک لغو  •

 موجود برگردد. Assertابتدا به 

 دهد:نشان می، FileIOPermissionیک مجوز غیرمحدود  Assertبرای  را کد زیر قواعد توصیفی معادل

 

 

ی استفاده نشود که از اعنوان دروازه، باید اطمینان حاصل کنید که کد شما بهAssert از از استفاده پیش

مجوزهای مورد اعتماد  در واقع،دسترسی پیدا کنند.  ،شدهتوانند به منابع محافظتبکدهای مخرب  ،طریق آن

، مانند قابلیت های کاربردیبرنامه یبه همه طبیعی،طور هکه ب، دنمایناستفاده می Assertلغو باال مکررا از 

public void MethodB( )  
{ 

Try 
{ 

// Instantiate and Assert FileIOPermission 

FileIOPermission p = new FileIOPermission( 

PermissionState.Unrestricted); 

p.Assert( ); 

}  
catch (SecurityException se)  
{ 

// Handle SecurityException 

} 

} 

[FileIOPermission(SecurityAction.Assert, Unrestricted = true)] 

public void MethodB( ) {} 
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تواند می Assertنادرست و بی احتیاط از  ی. استفادهشودنمی اعطا نشده،اجرای کدهای مخرب و مدیریت

 .نمایدایجاد  اجرازمانعمیقی را در تمام امنیت  یحفره

2.6.2.5.3 Deny 
Deny  مخالف یکAssert ی باالی پشته یگیری یک فراخوانندهجای تعهد و تضمین نفوذ و جایه است. ب

را برای کدهایی که  SecurityExceptionیک  ،اجراانزمشته با یک پاسخ مثبت، فراخوانی و اتمام یک حرکت پ

Demand کندمی، ایجاد اندخاتمه بخشیدهپشته را حرکت اند و را مقدارددهی اولیه کرده. 

 .کندمیرا انکار و رد  FileIOPermissionیک مجوز غیرمحدود ، MethodB ،20-3 برای مثال، در شکل

که شکست بخورد. هنگامی ،پشته به دیسک سختحرکت شود که دسترسی هر این موضوع باعث می

MethodD  ایستایمتد System.IO.File.Delete منظور حذف فایل هرا بC:\Test.txt  کندمیفراخوانی ،Delete ،

 .دماینمیایجاد ، C:\Test.txtبرای مجوز مربوط به نوشتن در فایل  را یک تقاضای امنیتی

 FileIOPermissionتقاضاشده را با  MethodB ،FileIOPermissionپشته به حرکت با فرض رسیدن 

ای از مجوز زیرمجموعه، C:\Test.txtکه مجوز نوشتن در فایل ایندلیل . بهکندمیغیرمحدود انکارشده مقایسه 

 Deleteرا در متد  SecurityExceptionیابد و یک پشته پایان میحرکت است،  FileIOPermissionغیرمحدود 

 .دنمایمیایجاد 

 روی حرکت پشته Deny: تأثیر 20-3شکل 
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 ،شده در مثالغیرمحدود توضیح داده FileIOPermissionقواعد امنیتی ضروری را برای رد و انکار  ،کد زیر

فراخوانی باشد، ی جاری وجود داشتهبرای فریم پشته Denyاگر یک لغو باشید که دهد. توجه داشتهنشان می

Deny د یک توانمیSecurityException :را ایجاد کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهد:غیرمحدود نشان می FileIOPermissionیک مجوز  Denyبرای  را قواعد توصیفی معادل ،مثال زیر

 

 

3.6.2.5.3 PermitOnly 
جای مشخص کردن مجوزهایی که باید رد ه معکوس است. ب Denyشبیه یک حرکت پشته،  PermitOnlyلغو 

 بدون تاثیر ادامه یابد. اینحرکت پشته، دهند تا کنید که اجازه میمجوزهایی را مشخص می ،و انکار شوند، تنها

 یبه مشخص کردن همه زیرا ،دهدروش مختصرتری را نسبت به رد مجموعه بزرگی از مجوزها ارائه می مورد،

 ندارد.نیاز  Denyآنها در یک لغو 

باید ایجاد  SecurityExceptionپشته را مجبور به پایان خواهد کرد )یک ، حرکت MethodBدر کد زیر، 

 FileIOPermissionجز ه ب را هر مجوزی ،فراخوانی یتر پشتهکه متدهای پاییندرصورتی ،البته .شود(

 MethodBاز طریق لغوهای ، 20-3 شده در شکلپشته نشان دادهحرکت درخواست و تقاضا کنند. در این مورد، 

public void MethodB( )  
{ 

try  
{ 

// Instantiate and Deny FileIOPermission 

FileIOPermission p = new FileIOPermission( 

PermissionState.Unrestricted); 

p.Deny( ); 

}  
catch (SecurityException se)  
{ 

// Handle SecurityException 

} 

} 

[FileIOPermission(SecurityAction.Deny, Unrestricted = true)] 

public void MethodB( ) {} 
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مجوز غیرمحدود  یزیرمجموعه، C:\Test.txtمجوز نوشتن در فایل  زیرا، کندمیور بع ی یابد،تاثیر کهاین بدون)

FileIOPermission است: 

 

 

 

 

 

 

نشان  FileIOPermissionیک مجوز غیرمحدود  PermitOnlyبرای  را قواعد توصیفی معادل ،مثال زیر

 دهد:می

 

 

 .NETگسترش چارچوب  

CAS ،بسازید که با را  مجوز خود هایکالس تادهد طور کامل قابل گسترش است و به شما اجازه میهب

د. ساخت اندارد، فراهم سازمجوز است هایکالسمعادل با  را هاییقابلیتشود تا چارچوب امنیتی تجمیع می

که کالس مجوز شما نشان  ،و موجودیت ،هاتقریبا ساده است. پیچیدگی منابع، فعالیت ،مجوزهای سفارشی

ازی سساخت و پیاده یهای بعد، طریقه. در بخشکندمیدهد، میزان سختی توسعه را تعریف و مشخص می

 .داده خواهندشدنشان مجوزهای دسترسی به کد سفارشی، 

 ساخت مجوزهای دسترسی به کد سفارشی 

 مجوزهای دسترسی کد باید نیازهای زیر را برآورده کنند: یهمه

public void MethodB( )  
{ 

try  
{ 

// Instantiate and PermitOnly FileIOPermission 

FileIOPermission p = new FileIOPermission( 

PermissionState.Unrestricted); 

p.PermitOnly( ); 

}  
catch (SecurityException se)  
{ 

// Handle SecurityException 

} 
} 

[FileIOPermission(SecurityAction.PermitOnly, Unrestricted = true)] 

public void MethodB( ) {} 
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 سازی کنند.را پیاده IPermissionرابط  •

 سازی کنند.را پیاده IStackWalkرابط  •

 نند.سازی کرا پیاده ISecurityEncodableرابط  •

 سازی کنند.را پیاده IUnrestrictedPermissionرابط  •

 را بگیرد. PermissionState پارامتر تایک تابع سازنده را فراهم کنند  •

 سازی باشند.قابل سریال •

ترین راه برای ارضای این نیازها، ایجاد و اشتقاق کالس مجوز شما از کالس انتزاعی ساده

CodeAccessPermission  .استCodeAccessPermission ،هایسازی رابطپیاده IPermission ،IStackWalk ،

منطق . دسازمیرا فراهم  IStackWalkسازی متد رابط پیاده ،، اما تنهاکندمیرا اعالن  ISecurityEncodeableو 

 کنید:سازی آنها را در کالس خود فراهم است که باید پیاده وابسته متدهای زیر به وضعیت خاص مجوزهایی

 IPermissionمتدهای  •
o Copy 

o Intersect 

o IsSubsetOf 

o Union 

 ISecurityEncodable متدهای •
o FromXml 

o ToXml 

 IUnrestrictedPermision متد •

o IsUnrestrictedPermission 

را  SerializableAttributeسازی، کافی است که های سریالبرای برآورده کردن نیازمندیطور معمول، به

سازی غیراستاندارد نیاز سریال فرایندوجود، اگر کالس مجوز شما به این به تعریف کالس خود اعمال کنید. با

 سازی کنید.را پیاده ISerializable، رابط کندمیدلیل پیچیدگی وضعیت داخلی که نگهداری هب باشد،داشته
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 ،ر تعامل با کالس مجوز خود بسازید. منظوربرای پشتیبانی قواعد امنیتی توصیفی، یک ویژگی متناسب و د

را گسترش دهد.  System.Security.Permissions.CodeAccessSecurityAttributeساخت کالسی است که 

 کالس شما باید:

 را بگیرد. SecurityAction پارامترسازی کند که ساده را پیاده ییک تابع سازنده •

 را لغو کند. CreatePermissionمتد  •

 سازی کند که پیکربندی وضعیت ویژگی را فعال کنند.عمومی را پیاده ییاتخصوص •

 RadioPermissionطراحی کالس  1.1.3.5.3

یک  یبرای نشان دادن ساخت و استفاده از مجوزهای دسترسی کد سفارشی، به توسعهتصور کنید که 

رادیویی مبتنی  گرتنظیمک دهد تا یکاربردی اجازه می یداریم که به یک برنامهنیاز شده مدیریت یکتابخانه

یا  وافزار متصل به کامپیوتر شخصی تواند یک سخترادیویی می گرتنظیمبر کامپیوتر شخصی را کنترل کند. 

سازی مهم نیستند اما باید به . جزئیات پیادهکندمیهای رادیویی اینترنتی را پخش ی باشد که ایستگاهافزارنرم

 کد اجازه دهد که:

 خاموش یا روشن کند.رادیو را  •

 صدای رادیو را تنظیم کند. •

 ایستگاه رادیویی را تغییر دهد. •

دسترسی به هریک از  وبتوانید از آن استفاده کنید  تاساخت یک مجوز دسترسی کد سفارشی است  ،هدف

ادیویی های راز ایستگاه شدهبارگذاریخواهید به کدهای مخرب ، نمیهمچنین. نماییدها را کنترل این فعالیت

 ایستگاه رادیوی در حال پخش را تغییر دهند. تارقیب اجازه دهید 

 ایمجموعهیک مجوز دسترسی کد است که  ،سازییابی به کنترل دسترسی دقیق پیادهبهترین راه برای دست

 کوچک و مشخص است، ،ممکن هایفعالیتاز آنجاکه تعداد دهد. های گسسته را نشان و ارائه میاز فعالیت

  مجوز ی ازمراتبسلسله سازیپیادهمشترک،  یکردهایاز رو یگرد یکی ست.ا شما یازهایمدل متناسب با ن این
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با . کندصادر میهای با امنیت کمتر را فعالیت یاجازه ،های با امنیت باالمجوز اجرای فعالیت ،، که درآناست

 .یستمناسب نید، دارنیاز آنها  یبه ارائهکه  هاییفعالیتبرای مدل  ینا، وجوداین

نویسان از مجوز سفارشی قابل انعطاف استفاده کنند، نیاز به فراهم کردن پشتیبانی قواعد برنامه کهاینبرای 

های کاربردی اجازه خواهد داد دهندگان برنامهبه توسعه ،این موضوعهمچنین دارید. نیاز توصیفی و ضروری 

 . دو کالس و یک شمارنده ایجاد کنید:نمایندشما ایجاد های مجوزی را برای مجوز تا درخواست

• RadioPermission 
o گر رادیو، تنظیمبرای  را شدهمدیریت یکه دسترسی به کتابخانه ،مجوز دسترسی کد سفارشی

 .کندمیکنترل 

• RadioPermissionAttribute 
o مربوط به  ،این ویژگیRadioPermission  کندمیاست که پشتیبانی قاعده توصیفی را فراهم. 

• RadioAction 
o شده های کنترله هریک از فعالیتیدهندکه نشان کندمیکه مقداری را تعریف  ایشمارنده

 است.

را  مورد قرار دادیم. این #Cدر  Radio.csبرای راحتی کار، هر سه نوع را در یک فایل منبع ساده به نام 

رادیوی  گرتنظیم یکتابخانه ینویسان از آن در توسعهکه برنامه ،سازیممی Radio.dllنام به ایانهکتابخ عنوانبه

های مجوز برای کدهای اسمبلی که به و ساخت درخواست، .NETهای امنیتی شده، پیکربندی سیاستمدیریت

 ،بنابراین. کد ساده است اما طوالنی است ،شده دسترسی دارند، استفاده خواهند کرد. اگرچهمدیریت یکتابخانه

 کنیم.های قابل مدیریت تقسیم میآن را به بخشبرای توضیح، 

 اسمبلی یی حوزههاویژگیها و تعریف ورودی 2.1.3.5.3

که  استپذیرد، آن انجام  یدکه با یکار یناول ،گذاریفضای ناماز وارد کردن منابع الزم  یربه غ

AssemblyKeyFile  وAssemblyVersion تا یک نام قوی  اسمبلی مشخص کنیم یی حوزههاویژگیعنوان را به

است،  CASشده برای گسترش امنیتی استفاده هایکالسشامل  Radio.dll کهایندلیل . بهبدهیم Radio.dllبه 

. برای مثال، نماییدپیکربندی  ،اجرازمانهای امنیتی یک کد اسمبلی کامال امن در سیاست عنوانبهباید آن را 
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 با آن را توانید بعدادهد که میارجاع می Keys.snkنام یک فایل کلیدی را به، AssemblyKeyFileویژگی 

 تولید کنید:NET. (Sn.exe )استفاده از ابزار نام قوی 

 

 

 

 

 RadioAction یتعریف شمارنده 3.1.3.5.3

RadioPermission ،یشمارنده .دهدمیرا نشان  هافعالیت گسسته از ایکنترل مجموعه RadioAction ،

 .دنمایمیکنترل دسترسی به آنها را ، RadioPermissionاست که  هاییفعالیتاز  یکهر  یدهندهنشان

نشان دادن مجوز  برای مقدار یکمجوز و بدون نشان دادن  یمقدار برا یک یدارا RadioAction همچنین،

 یت است.بدون محدود یاکامل 

ویژگی  اعمال کنید. RadioAction یرا به شمارنده Flags، ویژگی سازی مدل مجوزکردن پیادهبرای ساده

Flags یدهد از مقدار شمارندهبه شما اجازه می RadioAction د و شما را قادر یدر سطح بیت استفاده کن

 آن را دستکاری کنید.مقایسه و  ،را با عملگرهای سطح بیت RadioActionمقدار  تاسازد می

کنید استفاده می SecurityPermissionرا داخل اشیای  RadioActionر شما مقدا کهایندلیل هدرنهایت، ب

 :نماییدگذاری نشانه  Serializable عنوانرا به  RadioActionباشند(، باید سازی )که باید قابل سریال

 

 

 

 

using System; 

using System.Reflection; 

using System.Security; 

using System.Security.Permissions; 

[assembly:AssemblyKeyFile("Keys.snk")] 

[assembly:AssemblyVersion("1.0.0.0")] 

namespace OReilly.ProgrammingDotNetSecurity  
{ 

// Define enumeration to represent the set of possible permissions. 

[Flags, Serializable] 

public enum RadioAction  
{ 

None = 0x00, // No permissions 

StartStop = 0x01, // Permission to start and stop the radio 

Channel = 0x02, // Permission to change the channel 

Volume = 0x04, // Permission to change the volume 

All = 0x07 // All permissions 

} 
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 RadioPermissionتعریف کالس  4.1.3.5.3

کسی برای  یاست. به اجازه C#، sealedدر که  کندمیمشخص  RadioPermissionاعالن کالس برای 

که برای از را،  RadioPermissionنیست، و کد مخرب از زیرکالس نیاز  RadioPermissionگسترش کالس 

 .دسازمیمتوقف  ،کندمیهای امنیتی تالش بین بردن محدودیت

RadioPermission ،CodeAccessPermission دهد، رابط را گسترش میIUnrestricted سازی را پیاده

شده در رابط ملکرد تعریف، عCodeAccessPermission یاست. کالس پایه سازیو قابل سریال کندمی

IStackWalk متدهای  نیستید مجبور ،بنابراین .کندمیسازی را پیادهAssert ،Demand ،Deny ، وPermitOnly 

وجود، هنوز به . با ایناست کد سفارشی یدسترس یمجوزها یتوسعه ،یسازساده ینا. سازی نماییدرا پیاده

تعریف  IPermissionکه در ، Unionو ، Copy ،Intersect ،IsSubsetOfسازی متدهای اختصاصی مجوز پیاده

آنهایی که  یو همه ،اندتعریف شده ISecurityEncodableدرکه ، ToXmlو  FromXml متدهایاند، شده

CodeAccessPermission نیاز دارید. یک انتزاع اعالن کرده است، عنوانبه 

خاصیت  .اعالن کنید RadioActionرا از نوع  RadioActionsبه نام ای خصوصی ساده یک عضو داده

 .نماییدسازی پیاده، RadioActionsشده به عضو خصوصی ها را برای فراهم کردن دسترسی کنترلفعالیت
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که  ،مجوز دسترسی کد هایکالس یاعالن کنید. همه RadioPermissionدوتابع سازنده را برای 

CodeAccessPermission پارامترکه یک  ،را ایباید تابع سازنده ،دهندرا گسترش میPermissionState   را

از تابع سازنده ایجاد را  RadioPermission، یک PermissionState.None. مقدار نمایندسازی پیاده گیرد،می

 درحالی. این وجود ندارد RadioAction.Noneبه  RadioActionsدهد مجوزی با تنظیم که نشان می کندمی

برای نمایش مجوز  RadioPermissionیک شی ، PermissionState.Unrestrictedکه با عبور مقدار است 

 شود.ساخته می RadioAction.Allبه  RadioActionsامل با تنظیم ک

به  ،کنید، نمایش یک مجوز غیرمحدودشما از بیت برای نمایش فعالیت مجاز استفاده می کهایندلیل هب

 باینری است(. 111برابر با  RadioAction.Allد )پذیرها انجام میبیت یروشن کردن همه یوسیلههآسانی ب

// Define the RadioPermission class. 

[Serializable] 

public sealed class RadioPermission : 

CodeAccessPermission, IUnrestrictedPermission  
{ 

// Private member to signal permitted actions. 

private RadioAction RadioActions; 

// Property to provide access to the enabled radio actions. 

public RadioAction Actions  
{ 

get  
{ 

return RadioActions; 

} 

set  
{ 

if ((value & (~RadioAction.All)) != 0)  
{ 

throw new 

ArgumentException("Inavalid RadioAction value"); 

}  
else  
{ 

RadioActions = value; 

} 

} 

} 
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باشید تا یک داشته نیازجداگانه بولین ای سازی یک عضو دادههای مجوز، به پیادهمدل سایردر ممکن است 

 وضعیت غیرمحدود را نمایش دهید.

و  کندمیگیرد. اعتیار و صحت آن را تایید را می RadioAction یاز شمارنده یعضو ،دوم یتابع سازنده

 :دنمایمیتنظیم  پارامتر، را به مقدار RadioActionsعضو خصوصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Constructor that takes a PermissionState. 

public RadioPermission (PermissionState state)  
{ 

if (state == PermissionState.None)  
{ 

this.RadioActions = RadioAction.None; 

}  
else if (state == PermissionState.Unrestricted)  
{ 

this.RadioActions = RadioAction.All; 

}  
else  
{ 

throw new ArgumentException("state"); 

} 

} 

// Constructor that takes a RadioAction specifying the set 

// of actions permitted by this RadioPermission object. 

public RadioPermission (RadioAction actions)  
{ 

// Ensure we have a valid actions value. 

if ((actions & (~RadioAction.All)) != 0)  
{ 

throw new ArgumentException("Inavalid RadioAction 

value"); 

}  
else  
{ 

RadioActions = actions; 

} 

this.RadioActions = actions; 

} 
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 IUnrestrictedPermissionسازی رابط پیاده 5.1.3.5.3

، که یک مقدار بولین را . این متد،کندمیرا تعریف  IsUnrestrictedمتد ، IUnrestrictedPermissionرابط 

گرداند. در مورد برمی دهد یا یر،ی این است که آیا شی مجوز، وضعیت غیرمحدود را نشان میدهندهنمایش

RadioPermissionمقدار عضو خصوصی  یمقایسهتوانید با ، به آسانی میRadioActions  با مقدار

RadioAction.All :و بازگشت نتیجه، پاسخ را محاسبه کنید 

 

 

 

 IPermissionسازی رابط پیاده 6.1.3.5.3

 یکنند. کالس پایهرا تعریف می Demandی به نام متد، IPermissionو  IStackWalkهردو رابط 

CodeAccessPermission ،اعضای رابط  یهمهIStackWalk سازی متد به پیاده، و شما، کندمیسازی را پیاده

Demand  از رابطIPermission ی متدها .ندارید، نیازCopy ،Intersect ،Unionو ، IsSubsetOf سازی برای پیاده

 کافی هستند.

، فراخوانی یک تابع RadioPermissionگرداند. در مورد یک مجموعه از شی مجوز را برمی، Copyمتد 

یک موضوع ساده است. اگر کالس مجوز شما از اشیایی برای  ،جاری RadioActionsسازنده و گذر مقدار 

ی اشیای موجود، از همه را هاییباید یک کپی عمیق را اجرا کرده و کپی Copyنمایش وضعیت استفاده کند، متد 

 :نمایدایجاد 

 

 

 

 

جاری و دیگری را نشان  RadioPermission، که اشتراکی منطقی از را IPermissionیک ، Intersectمتد 

 یمجوزی برای اجرای مجموعه یدهندهنشان RadioPermission کهدلیل آنبهگرداند. برمی دهد،می

// Return whether permission represents unrestricted access. 

public bool IsUnrestricted( ) 

{ 

return RadioActions == RadioAction.All; 

} 

// Create a copy the RadioPermission. 

public override IPermission Copy( )  
{ 

return new RadioPermission(RadioActions); 

} 
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 هر توسط مجازهای ای از فعالیتمجموعه، RadioPermissionها است، اشتراک دو شی از فعالیت ایگسسته

را واگذار کند  Volumeو  Channelکنترل  ،جاری RadioPermission. برای مثال، اگر کندمینمایان  ،دو شی را

کنترل  ،است که تنها RadioPermissionیک  ،، اشتراک این دونمایدرا واگذار  Volumeو دیگری فقط کنترل 

Volume  ویژگی  کهدلیل آنبه. کندمیرا واگذارFlags یدهد که مقدار شمارندهاین امکان را به شما می 

RadioAction توانید منطق اشتراک را با استفاده از رید، میه کار بصورت بیت بهرا بAND  در سطح بیت ،

 .نماییدبیان  است،  RadioPermissionکه عضوی از دو شی اصلی ،  RadioActionsروی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RadioPermissionاجتماع منطق از  یدهندهنشان گرداند کهجدید را برمی IPermissionیک ، Unionمتد 

یک  ،را واگذار کند و دیگری Channelیک کنترل ، RadioPermissionمثال، اگر  عنوانبهو دیگری است. 

و  Channelدو کنترل  است که هر RadioPermissionیک  ،، اجتماع این دونمایدرا واگذار  Volumeکنترل 

// Return an intersection of this and another RadioPermission 

// object. 

public override IPermission Intersect(IPermission target)  
{ 

// Return null if the target argument is null. 

if (target == null)  
{ 

return null; 

} 

// Ensure the target argument is another RadioPermission 

// object, if not throw an ArgumentException. 

if (target is RadioPermission)  
{ 

RadioPermission r = (RadioPermission)target; 

// Calculate the intersection of the radio actions 

// from this and the target RadioPermission. 

RadioAction i = this.RadioActions & r.RadioActions; 
// Return a new RadioPermission. 

return new RadioPermission(i); 

}  
else  
{ 

throw new ArgumentException("target"); 

} 

} 
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Volume  سازی متد پیاده. کندمیرا واگذارUnion ، شبیه به متدIntersect  است، اما از یک مجموعه بیت یا

 :نمایدتا اجتماع را محاسبه  کندمیاستفاده ، RadioPermissionاز دو شی  RadioActionsروی اعضای  ،عملگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، RadioPermissionاین است که آیا  یدهندهگرداند که نشانیک مقدار بولین را برمی، IsSubsetOfمتد 

. برای مثال، اگر خیراست یا ، گذر دادهبه متد پارامتر،یک  عنوانبهرا  RadioPermissionیک زیرمجموعه از 

RadioPermission کنترل  یاجازه ،جاریVolume هر دو کنترل  را بدهد، وChannel  وVolume  توسط پارامتر

و  Intersectمانند متدهای های از دیگری است. زیرمجموعه ،جاری RadioPermission، پس اجازه داده شود

Unionکنیم.می ای را با استفاده از عملگرهای بیتی اجرا، تست ارتباط زیرمجموعه 

 

 

 

 

// Return the union of this and another RadioPermission object. 

public override IPermission Union(IPermission other)  
{ 

// Return null if the other argument is null. 

if (other == null)  
{ 

return null; 

} 

// Ensure the other argument is another RadioPermission object 

// if not throw an ArgumentException. 

if (other is RadioPermission)  
{ 

RadioPermission r = (RadioPermission)other; 

// Calculate the union of the radio actions 

// from this and the other RadioPermission. 

RadioAction u = this.RadioActions | r.RadioActions; 
// Return a new RadioPermission 

return new RadioPermission(u); 

}  
else  
{ 

throw new ArgumentException("other"); 

} 

} 
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 ISecurityEncodableسازی رابط پیاده 7.1.3.5.3

ساده برای  XMLشامل یک مدل شی ، SecurityElementگرداند. را برمی SecurityElementیک ، ToXmlمتد 

برای ، SecurityElement متعلق به ToStringاز متد  ،اجرازماناست.  RadioPermissionنمایش وضعیت شی 

همچنین، . کندمیاستفاده  ،های امنیتینوشتن به فایل سیاست ، در راستایXMLارائه و ایجاد اشیای مجوز به 

 قابل استفاده است. ، CASنویسی زدایی مسائل برنامههنگام اشکال، XMLنمایش 

مجوزهای دسترسی کد داشته باشد.  یز همه، ا”IPermission“نام ای بهباید یک عنصر ریشه XMLنمایش 

 XMLوضعیت یک شی مجوز را از  ،بتواند با دقت FromXmlتا زمانی است که متد ساختار داخلی این عنصر 

 ،استاستفاده شده RadioPermissionیش یک شی برای نما XMLیک مثال از  ،جاسازی کند. در ایندوباره

 دهد.را نشان می StartStopدسترسی به فعالیت  ،که تنها

 

// Determines if this RadioPermission is a subset of the provided 

// RadioPermission. 
public override bool IsSubsetOf(IPermission target)  
{ 

// Return false if the target argument is null. 

if (target == null)  
{ 

return false; 

} 

// Ensure the target argument is another RadioPermission 

// object, if not throw an ArgumentException. 

if (target is RadioPermission)  
{ 

RadioPermission r = (RadioPermission)target; 

// Determine if the provided set of actions are 

// a subset of the current permissions actions. 

return (this.RadioActions & (~r.RadioActions)) == 0; 
}  
else  
{ 

throw new ArgumentException("target"); 

} 

} 
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 هایکالس توسطشده با ساختار استفاده، RadioPermissionشده توسط شما برای سازیپیاده XMLساختار 

 ،ی وضعیتی دادهبرای ذخیره ،عنوان مخالف عنصر فرزندبه ،هاویژگیسازگار است. از  ،مجوز استاندارد

استفاده کنید. اگر شی  فرضپیشرفته به حالت دست و برگشت مقادیر از ،نگهداری وضعیت فعال

RadioPermission مجوزها را نشان دهد، شامل یک ویژگی ساده  یدسترسی به همهUnrestricted = true ،

 یکنندهکه تعیین،  versionویژگیهای شخصی و فردی خواهد بود. از فعالیت جای مقداری برای هریک به

 آتیهای امین قابلیت برگشت به عقب در نسخهت برای متفاوتی XMLاز نمایش  ،است XML فرمت

RadioPermission ، کندمیاستفاده: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<IPermission class="OReilly.ProgrammingDotNetSecurity.RadioPermission, 

Radio, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc5e18bc387194b3" 

version="1" 

StartStop="true"/> 

// Convert the Radio Permission to a SecurityElement. 

public override SecurityElement ToXml( )  
{ 

// Create a new "IPermission" element. 

SecurityElement se = new SecurityElement("IPermission"); 

// Add fully qualified type name for the RadioPermission. 

se.AddAttribute("class",this.GetType( 

).AssemblyQualifiedName); 

// Add version of "1" to be consistent with other permission 

// classes 

se.AddAttribute("version", "1"); 

// Add the radio action state, only write out active permissions. 
if (this.IsUnrestricted( )){ 

// Write only the unrestricted attribute if the 

// permission is unrestricted. 

se.AddAttribute("Unrestricted", "true");}  
else { 

// Write out the individual actions that are granted. 

if ((RadioActions & RadioAction.StartStop) != 0) { 

se.AddAttribute("StartStop", "true");} 

if ((RadioActions & RadioAction.Channel) != 0) { 

se.AddAttribute("Channel", "true");} 

if ((RadioActions & RadioAction.Volume) != 0) { 

se.AddAttribute("Volume", "true");} 

} 

// Return the new SecurityElement. 

return se; 

} 
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 XMLبه  ToXmlبا استفداده از متد ین ا از پیشکه را،  RadioPermissionوضعیت شی ، FromXmlمتد 

. خیردهد یا یک مجوز غیرمحدود را ارائه می XMLبررسی کنید که آیا  ،سازد. ابتدامی بود، دوبارهارائه شده

 :نمایید وجوجست را منفردنیست، هر فعالیت  گونهاگر این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Extract state from a SecurityElement. 

public override void FromXml(SecurityElement e)  
{ 

// Ensure we have a SecurityElement to work with 

if (e == null) throw new ArgumentNullException("e"); 
// Ensure the SecurityElement is an IPermission 

if (e.Tag != "IPermission")  
{ 

throw new ArgumentException("Element must be 

IPermission"); 

}  
else  
{ 

// Determine if the permission is unrestricted 

if (e.Attribute("Unrestricted") == "true")  
{ 

RadioActions = RadioAction.All; 

}  
else  
{ 

// Look for each individual action attribute to 

// build the set of permissions 

RadioActions = RadioAction.None; 

if (e.Attribute("StartStop") == "true") { 

RadioActions = 

RadioActions | RadioAction.StartStop; 

} 

if (e.Attribute("Channel") == "true") { 

RadioActions = 

RadioActions | RadioAction.Channel; 

} 

if (e.Attribute("Volume") == "true") { 

RadioActions = 

RadioActions | RadioAction.Volume; 

} 

} 

} 

} 

} 
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 RadioPermissionAttributeتعریف کالس  8.1.3.5.3

کردیم تا عناصر  آغاز AttributeUsageرا با استفاده از ویژگی  RadioPermissionAttributeما اعالن کالس 

 را به آن اعمال کنید، تعریف کنیم. RadioPermissionAttributeتوانید که می ،ای رابرنامه

RadioPermissionAttribute ، کالسCodeAccessSecurityAttibute دهد. این روش، را گسترش می

ای را ساده ی. تابع سازندهکندمیفراهم  ،ی مجوزی که باید گسترش یابدهاویژگی یاز همه را ایکالس پایه

را  باید آن، CodeAccessSecurityAttibute یدهندهی مجوز گسترشهاویژگی یسازی کنید که همهپیاده

شده درخواست CASگیرد، که عملیات می SecurityAction یرا از شمارنده یمقدار ،د. تابع سازندهنتعریف کن

 دهد.یک اعالن وضعیت امنیتی را توضیح می توسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از نوع  ای خصوصیشامل یک عضو دادهنیز  RadioPermissionAttribute، کالس RadioPermissionمانند ه

RadioAction ،نام  بهRadioActions  شی  کندمیاست که تعیینRadioPermissionAttribute ، ها فعالیتکدام

ای را برای پیکربندی مقدار عضو خصوصی شدهدسترسی کنترل ،دهد. چهار خاصیترا نمایش می

RadioActions که  ،خاصیت اول کنند:فراهم میActions مقدار دهد تا نام دارد، به شما اجازه میRadioAction 

، StartStopسه ویژگی دیگر، که  کنید؛انی ساده فراهم ها در یک فراخورا برای پیکربندی وضعیت همه فعالیت

Channel ، وVolume های شخصی بیت تادهند نام دارند، به شما اجازه میRadioActions برای تنظیم  ،را

 :نمایید، پیکربندی خیراست یا آیا یک فعالیت شخصی اجازه داده شده کهاین

 

[AttributeUsage(AttributeTargets.Method | AttributeTargets.Constructor 

| AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Struct 

| AttributeTargets.Assembly, AllowMultiple = true, 

Inherited = false )] 

[Serializable] 

public sealed class RadioPermissionAttribute : 

CodeAccessSecurityAttribute  
{ 

// Constructor to take SecurityAction, simply calls base 

// class constructor. 

public RadioPermissionAttribute(SecurityAction action): 

base( action ) {} 
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// Private member to signal permitted actions. 

private RadioAction RadioActions = RadioAction.None; 

// Property allows all actions to be configured in one call 

// using values from the RadioAction enumeration 

public RadioAction Actions  
{ 

get { return RadioActions; } 

set { RadioActions = value; } 

} 

// Property to allow StartStop permission to be switched on and off 
public bool StartStop  
{ 

get { return (RadioActions & RadioAction.StartStop) != 0; } 

set  
{ 

if (value)  
{ 

RadioActions = RadioActions | 

RadioAction.StartStop; 

}  
else  
{ 

RadioActions = RadioActions & 

~RadioAction.StartStop; 

} 

} 

} 

// Property to allow Channel permission to be switched on and off 
public bool Channel  
{ 

get { return (RadioActions & RadioAction.Channel) != 0; } 

set  
{ 

if (value)  
{ 

RadioActions = RadioActions | RadioAction.Channel; 

}  
else  
{ 

RadioActions = RadioActions & 

~RadioAction.Channel; 

} 

} 

} 



 

 

 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجازه اجرازمانترین متد ویژگی مجوز است. این متد، به مهم، CreatePermissionباوجود سادگی، متد 

یک ، CreatePermission. متد بسازدهای امنیتی اعالنی موجود در کد شما از وضعیت را شی مجوز دهدمی

RadioPermission شده را با استفاده از مقدار ویژگی عضو تازه ساختهRadioActions ،گرداند.برمی 

 

 

 

 

 

 

 Radio.dll یساخت کتابخانه 9.1.3.5.3

نام  در یک فایل منبع به ،، همهRadioPermissionAttributeو ، RadioAction ،RadioPermission هایکالس

Radio.cs  درC# ،یقرار دارند. قبل از ساخت کتابخانه Radio.dll  یامنیتی جدید، باید فایل هایکالسحاوی 

د. با استفاده را برآورده نمایی AssemblyKeyFileرا بسازید تا مرجع موجود در ویژگی   Keys.snkکلیدی به نام

 را کامپایل کنید:  Radio.dll یا بسازید و کتابخانهر Keys.snkفایل  ،از دستورات زیر

 

// Property to allow Volume permission to be switched on and off 
public bool Volume  
{ 

get { return (RadioActions & RadioAction.Volume) != 0; } 

set  
{ 

if (value)  
{ 

RadioActions = RadioActions | RadioAction.Volume; 

}  
else  
{ 

RadioActions = RadioActions & ~RadioAction.Volume; 

} 

} 
} 

// Creates and returns an RadioPermission object 

// based on the configured radio actions. 

public override IPermission CreatePermission( )  
{ 

return new RadioPermission(RadioActions); 

} 

} 

} 

sn -k Keys.snk 

csc /target:library Radio.cs 
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 برای اجرای امنیت RadioPermissionاستفاده از  10.1.3.5.3

رادیو  گرتنظیمکه دسترسی به  ،شدهیریتمد یدر کتابخانه متدهاحفاظت از  یبرا، RadioPermissionاکنون 

توانید از است، میکه در قطعه کد زیر نشان داده شده گونههمان. استآماده  ،کندمیرا فراهم 

RadioPermission ، استفاده کنید: ،مجوز استاندارد هایکالسدقیقا به همان راه 

 

 

 

 

 

 

 

 یسیاست امنیت 

کدام مجوزها به  کهایناز سیاست امنیتی برای مشخص کردن  اجرازمان دهد که چگونهتوضیح می ،این بخش

با بحث، . کندشوند، استفاده میاعطا می (موجودیت آنها یبر پایه)کاربردی  ی برنامهدامنهیک کد اسمبلی یا 

. گرددمطرح می ،و مجوزها با شواهدآن  یرابطهشود و میشروع  یتیامن یاستسطح باال در مورد س یحتوض یک

 اجرازمانچگونه عناصر جزء در  داده خواهد شد کهو شرح  داده شده یحتوض یتیامن یاستساختار س سپس،

 ،نویسیبرنامهرا از طریق  یتیامن سیاست توانمیچگونه  داده خواهد شد که یحتوض همچنین،. تعامل دارند

 CASگسترش  یتوسعه یت،نهادر. داده خواهد شدنشان  ی برنامهدامنه سیاستاستفاده از و  نمود یدستکار

 .ارائه خواهد شداز شواهد سفارشی در پیکربندی سیاست امنیتی  ی استفادهنحوهو  ادامه خواهد یافت

 شدهسیاست امنیتی توضیح داده 

. کندمیای از قوانین قابل پیکربندی است که نگاشتی را بین شواهد و مجوزها فراهم مجموعه ،سیاست امنیتی

دسترسی به کد باید تا مشخص کند کدام مجوزهای  کندمیاز سیاست امنیتی استفاده  اجرازمانخاص،  طورهب

 کاربردی اعطا شوند. ی برنامهدامنهیا  ه یک کد اسمبلیب دهند،ای از شواهد که ارائه میی مجموعهبر پایه

// An imperative assert of RadioPermission granting Volume control 

RadioPermission r = new RadioPermission(RadioAction.Volume); 

r.Assert( ); 

// A declarative demand for permission to change the radio channel 

[RadioPermission(SecurityAction.Demand, Channel = true)] 

// A minimum permission request for unrestricted access to the radio 

[assembly:RadioPermission(SecurityAction.RequestMinimum, 

Unrestricted = true)] 
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به مدیران و کاربران دسترسی  ،پذیر و قابل گسترش است. این مکانیزمانعطاف ،مکانیزم سیاست امنیتی

کاربران . کنداعطا میکه کدها به آنها دسترسی دارند،  ،هاییروی منابع و فعالیترا شده و سطح باالیی کنترل

را،  شدهاست، کدهای مدیریتصورت مناسب و صحیح پیکربندی شدههکه ب ،امنیتیبا یک سیاست توانند می

 از هر منبع مدیریت کنند. شود،های نامطلوب کدها میاجرا مانع از اجرای فعالیتکه زمانبا توجه به این

 یاهی از محدودیتامجموعه یچه .است یضرور ،یتیامن یاستس مکانیزمشده توسط ارائه یریپذانعطاف

اجازه کد  نخواهد به کاربر هرگز یکممکن است . سازدهر فرد را برآورده  یازهاین یست که بتواندن یتیامن

شده توسط نوشته یهابرنامه فقط بخواهد همچنین، شایدبنویسد، سخت  یسکد یرو ینترنتاز ادهد 

که  باشدنیاز داشتهمحیطی به ممکن است  عالوه،به .نوشتن داشته باشند یاجازه ،یندوزو ثبّاتدر  یکروسافتما

 یکاف یبه اندازه ،یتامن یاستس مکانیزمرا انجام دهند.  هر کاریهای کاربردی بتوانند در آن برنامه یهمه

 .نماید ینرا تام یطشرا ینا تمام که بتوانداست  یرپذانعطاف

 سطوح سیاست امنیتی 

 است:سیاست امنیتی را به چهار سطح تقسیم کرده.، NETاست،  نشان داده شده 21-3 در شکل که گونههمان

enterprise ،machine ،user ،و application domain .که چارچوب  ،با استفاده از ابزار مدیریتی سه سطح نخست

NETکهدلیل آنبه قابل پیکربندی مستقل هستند. ،است. فراهم کرده application domains ، اجرازمانتنها در 

 ،نویسیبا استفاده از ابزار پیکربندی کرد. باید با استفاده از برنامه و صورت ایستاهتوان آن را بوجود دارد، نمی

 کاربردی را پیکربندی کنید. یی برنامهدامنهسیاست 

 

 : سطوح سیاست امنیتی21-3شکل 
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، ابتدا کندمی یجادرا ا یکاربرد ی برنامهدامنه یک یا و یرا بارگذار کد اسمبلی یک، اجرازمان کههنگامی

 کاربر یاستس یتهانو در ین،ماش یاستس ،و به دنبال آن یینرا تع یسازمان یاستشده توسط ساعطا یهامجوز

 را، یکاربرد ی برنامهدامنهاعطاشده توسط  یمجوزها اجرازمان. در مورد یک کد اسمبلی، دنمایمیرا تعیین 

 ،هر سطح سیاست توسطشده های اعطااز مجموعه اجرازمان. خواهد کرد یینتع ،یردگ یکه به آن تعلق م

مشخص ی کاربردی یا کد اسمبلی، ی برنامهدامنهبه  را اشتراک گرفته تا مجموعه مجوز دسترسی کد نهایی

 نمایدشده توسط سطح قبلی را محدودتر تواند مجوز اعطاکند. این به آن معنا است که هر سطح سیاست می

 ند.را اعطا ک یشتریب یمجوزها دتوانیگز نماما هر

ها اجرا ینبر تمام ماش که شرکت است یهگستردر  یتیامن یاستس یک یارائه ،یسازمان یاستهدف از س

 یبرا .NETچارچوب در ی مکانیزم یچههستند.  مختص ماشینی، ینو ماش یسازمان یاستاما هر دو س شود،یم

 ماشینیدر است. . سیاست کاربری، مختص کاربر وجود نداردی مکان مرکز یکاز  یسازمان یاستس یریتمد

 .خود را داردمختص به  پیکربندی سیاسی کاربری ،، هر کاربرشودمیکه توسط افراد مختلف استفاده 

ویژه در به ،آن یریپذانعطاف، اما کندمی پیچیدهرا  مدیریت ،به سطوح مختلف یتیامن یاستس یمتقس

 یچندگانهسطوح  ی مدیریت امنیت، از طریقمحول کردن وظیفه. استغالب  یچیدگیپ بر شرکتی،های محیط

 یاستتواند از سیم یتاداره امن یااطالعات  یمرکز یمثال، اداره عنوانبهاست. ، ممکن شدهیتیامن یاستس

با توجه توان میکه است  یدرحال . ایناستفاده کندسازمانی  یتیامن یحداقل استانداردها یاجرا یبرا یسازمان

و یا حتی اشخاص سیاست کاربری یا ماشینی را برای محدودکردن  ،هاها، تیمدپارتمان ،به نیازهای محلی

 هر سطح سیاست دارای سه عنصر کلیدی است: .نمودمجوزها تعریف 

 های کدگروه •

 شده یگذارمجوز نام یهامجموعه •

 کامال اعتمادکدهای اسمبلی  •
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 های کدگروه 1.1.1.6.3

 یاستس تحلیلکه روند ند کشیم یررا به تصو یمنطق ،آنها .هستند یتیامن یاستس اساسی یهایهپا ،کد یهاگروه

که روند  دآورنمیهایی فراهم شواهد و مجوز ینبنگاشتی را  ،کد هایگروه، خاص طوربه. دنمایمیرا کنترل 

 یی برنامهدامنهکد اسمبلی یا برای مشخص کردن مجوزهای دسترسی کدی که به یک  را تحلیل سیاست

 ند.نمایمی تعیین ،شوندکاربردی اعطا می

کد است  یهااز گروه ایمجموعهشامل  ،سیاستهر سطح  شود،مشاهده می 22-3 که در شکل گونههمان

در  درطول تحلیل سیاست و های کد رادرخت گروهاجرا، زمان. اندشده دهیسازمان ،یساختار درخت یککه به 

کاربردی را با  یی برنامهدامنهکد اسمبلی یا  شده توسطشواهد ارائهو  کندمیهر سطح سیاست پیمایش 

د، را برآورده سازن گروه کد یتعضو یطشرا ،. اگر شواهددنمایمیمقایسه  ،هر گروه کد یتعضو یطشرا

کاربردی اعطا  یی برنامهدامنهبه کد اسمبلی یا  ،مجوزهایی را که در مجموعه مجوز گروه کد است ،اجرازمان

 .کندمی

 ت:اس یرز عناصرو شامل  بوده یحاتنام و توض یهر گروه کد دارا

که یک کد اسمبلی یا  کندمی یینرا تع یشواهد ،یتعضو یطشرا، 23-3 مطابق شکل: شرایط عضویت •

 یطشراکاربردی باید داشته باشند تا واجد شرایط عضویت در یک گروه کد باشند.  یی برنامهدامنه

 مراتب گروه کد: سلسله22-3شکل 
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از انواع شواهد  یتحما ید برانتوانیمو  دنکنمی یبانیشواهد استاندارد پشتانواع از تمام  ،یتعضو

، ”Site = “*.oreilly.comمانند  ،هاییشامل آزمون ،شرایط عضویت ممکن. دنگسترش یاب یسفارش

Zone = Internet یا ،Author = “Peter” .که هر در مواردی تواندشرایط عضویت میهمچنین،  است

که ارائه  یشواهدبدون توجه به عضوی از گروه کد است،  ی کاربردیی برنامهکد اسمبلی یا دامنه

 را مشخص کند،. ”all code“ ،دهدیم

 یی برنامهدامنهای از مجوزهای اعطایی به کد اسمبلی یا مجموعهمجموعه مجوز، مجموعه مجوز:  •

. هنگام پیکربندی سیاست امنیتی کندمیکاربردی است که شرایط را برای عضویت در گروه کد فراهم 

 .شودمحسوب می مجموعه مجوز دارای نامیک  عنوانبه، .NETبا استفاده از ابزارهای مدیریتی 

هر سطح سیاست شامل یک  است،نشان داده شده 22-3 که در شکل طورهمانهای کد فرزند: گروه •

ی دامنهفرزند دارد. یک کد اسمبلی یا  چندیک یا  ،های کد است که هر گروه کددرخت ساده از گروه

تر و یا پایین های کد فرزندگروهکه عضوی از گروه کد است، برای عضویت در  ،کاربردی یبرنامه

های گروه کد شرایط عضویت گیرد. استفاده از درختمورد آزمایش قرار می ،درخت رفتن در ساختار

را بسازید  ایهای امنیتی پیچیدهدهد سیاستیک مدل قابل انعطافی است که به شما اجازه می ،ساده

 تر است.ها سادهکه مدیریت و فهم آن

طبیعی توانید به یک گروه کد اختصاص دهید تا روند دو ویژگی اختیاری وجود دارد که میها: ویژگی •

 :نماییدحل سیاست را مشخص راه

 : شرایط عضویت23-3شکل 
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o Exclusive :که کد  کندمیوعه مجوزهایی را تعیین محداکثر مج ،مجموعه مجوز گروه کد

که عضوی از کدام گروه بدون درنظر گرفتن اینتوانند کاربردی می یی برنامهدامنهاسمبلی یا 

، مجموعه مجوز نهایی کهدلیل اینبه. نمایندسیاست جاری دریافت  از سطحکد هستند، 

اجتماعی متعلق به مجموعه مجوزهای  کاربردیی ی برنامهدامنهاز یک کد اسمبلی یا  اجتماعی

 یکل یمجوزها ،طور موثربه،  Exclusiveکدگروه  هر سطح سیاست است، یک توسطشده اعطا

 .کندمیمحدود را  یاستسحل راه موجود در

o LevelFinal :ی برنامهدامنهغیر از سطح  ،جاری یهر سطح سیاست را زیر سطح ،اجرازمان 

 . کندنمیارزیابی  ،کاربردی

 شدهگذاریمجموعه مجوزهای نام 2.1.1.6.3

ای از مجوزها است که شما گروه ساده ،شدهگذاریمجموعه مجوزهای نام ست،ا یداکه از نام آن پ طورهمان

که  کندمیگذاری خود را نگهداری مجموعه مجوز نام ،دهید. هر سطح سیاستاختصاص مییک نام را به آن 

 اعتبار دارد. ،سطح سیاست یحوزههمان تنها داخل 

گروه کد، از  توسطشده برای پیکربندی مجموعه مجوز اعطا .NETهنگام استفاده از ابزارهای مدیریتی باید 

های که گروه کد به آن تعلق دارد، استفاده کنید. مجموعه ،سیاستشده از سطح گذارییک مجموعه مجوز نام

در ابتدا  ، ممکن استاگرچه. کندمیمدیریت و حسابرسی سیاست امنیتی را ساده  ،شدهگذاریمجوز نام

 دارد.پذیری را در خود نگه میسطح باالیی از انعطاف، اما برسدظر نبه کنندهمحدود

 کد اسمبلی کامال مطمئن 3.1.1.6.3

NET.،  برای نمایش عناصر کلیدی  هاکالسازCAS  شامل  ،بحث. برخی ازین عناصر موردکندمیاستفاده

 اجرا، در طول تحلیل سیاست،وزها هستند. زمانهای کد، شرایط عضویت و مجشواهد، سطوح سیاست، گروه

 اکتشاف و معرفی شامل تواندمی ینانشان دهند.  ،کندمیکه با آن کار  ،سازد تا اطالعات امنیتی رااشیایی را می

 کدهای اسمبلی متفاوت باشد.از  شمار فراوانیها از کالس
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، نیازمند حل سیاست کندمیاین کدهای اسمبلی را بارگذاری  اجرازمانکه  گونههماندر شرایط عادی، 

سیاست برای کد وجود، اگر این تحلیل . با ایننمایدبرای هرکدام از کدها است تا مجوزهای آنها را مشخص 

 مجددامنیتی را داخل همان کد اسمبلی معرفی کند، به حل  هایکالس ،اجرازماناسمبلی نیازمند این باشد که 

 شود.می پایانبیتحلیل سیاسی  یدارد که منجر به یک حلقهنیاز سیاست برای همان کد اسمبلی 

که شود. هنگامیمی های کامال قابل اعتمادی از اسمبلیبرای غلبه بر این مشکل، هر سطح امنیتی شامل لیست

اعتماد  ،خودکار طوربه، کندمیهر یک از این کدهای اسمبلی را در طول تحلیل سیاست بارگذاری  ،اجرازمان

 .کندمی یینتع یاستکامل خود را در آن سطح س

استانداردی از کدهای اسمبلی کامال قابل اطمینان را برای سطوح  یمجموعه ،فرضپیشسیاست امنیتی 

کدهای اسمبلی  یشامل همه ،ها. این لیستکندمیو سازمان تعریف و مشخص  ،سیاست کاربر، ماشین

گونه هیچ یستالزم ن. گیردرا در بر میحل سیاست راه فرایندمورد نیاز در  هایکالسکه  است .NETاستاندارد 

 هایکالسنصب کنید که شامل  CASبه  را هاییهنافزو کهاینمگر ید، کن یجادا فرضپیش یستدر ل ییریتغ

 ند.امنیتی سفارشی باش

به  ،همچنین، نیاز دارید. امنیتی سفارشی هایکالسشامل  ،، به کد اسمبلیCAS یبرای استفاده از افزونه

های شما برای افزونه وشوند ن ارجاع داده میکدهای اسمبلی که به لیست کدهای اسمبلی کامال مطمئ تمام

. اگر یک کالس شواهد سفارشی بسازید، باید کد اسمبلی را به ، نیاز خواهید داشتخود استفاده خواهید کرد

از  پیشهر سطح سیاست از آن استفاده خواهد کرد.  زیرا، نماییدلیست کامال امن هر سطح سیاست اضافه 

 ی نهانحافظه اسمبلیاضافه کردن کد اسمبلی به لیست کامال مطمئن سطح سیاست، باید کد اسمبلی را در 

 است.  نیاز یک نام قوی برای کد اسمبلی کار، بهنصب کنید. برای این عمومی

 تحلیل سیاست 

کابردی  یهای برنامهمنهدا بهاعطایی  یتنها زمان حل مجموعه ،و سازمان ،ماشین ربر،از سطوح کا ،اجرازمان

 ،کاربردی یهای برنامهتحلیل سیاست برای کدهای اسمبلی و دامنه فرایند، صورتدر غیر این. کندمیاستفاده 

 مشابه است.
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شود سیاست سازمانی شروع می یدر گروه کد ریشه ،اجرازمانهنگام حل سیاست برای یک کد اسمبلی، 

شرایط عضویت را  ،. اگر شواهددنمایمیایط عضویت گروه کد بررسی و شواهد کد اسمبلی را در مقابل شر

 .کندمیشده در مجموعه مجوز گروه کد را به اسمبلی اعطا مجوزهای مشخص ،اجرازمان، سازدبرآورده 

. کندمیکد اسمبلی با فرزند گروه کد جاری پیمایش  شواهد ییسهدرخت گروه کد را با مقا، اجرازمانسپس، 

مجموعه مجوز گروه کد را  ،اجرازمانکد اسمبلی واجد شرایط عضویت در گروه کد نباشد،  مرحله، اگردر هر 

نمود. در به اسمبلی اعطا نخواهد کرد و تحلیل سیاست به سمت گروه کد سطح همتای بعدی حرکت خواهد 

 .شدخواهد گرفته نادیده فرزند گروه کد  نتیجه،

 = Zoneمراتبی گروه کد و یک کد اسمبلی با شواهد یک ساختار سلسله 24-3 شکل ،مثالبرای 

My_Computer با شرط عضویت  و مجموعه شواهد کد اسمبلی یبا مقایسه ،دهد. تحلیل سیاسترا نشان می

واجد  ،و کد اسمبلی بوده All_Code ،All_Codeشود. شرط عضویت شروع می All_Code یگروه کد ریشه

 است. All_Code ،Nothingمجموعه مجوز  زیرا کندنمیشرایط عضویت است، اما مجوزی را دریافت 

 : تحلیل سیاست24-3شکل 
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 کد اسمبلی را برای عضویت هر گروه کد اجرازمان، است All_Codeعضو گروه  ،کد اسمبلیکه از آنجا

ا شرط عضویت گروه ب ،از کد اسمبلی Zone. شواهد Internet_Codeپس از  My_Code: کندمیمقایسه  فرزند

My_Code  مجموعه مجوز  ،اجرازمانهماهنگ است، وFullTrust  حتی اگر کد کندمیبه کد اسمبلی اعطا را .

ممکن است گروه کد دیگری ویژگی  زیراتحلیل سیاست ادامه پیدا کند، باید باشد،  FullTrust دارای اسمبلی

Exclusive سازد.اعطایی به کد اسمبلی را محدود  یمجموعهو سازی کند را پیاده 

شرط  ،شواهد کد اسمبلی ،کندمیمقایسه  Internet_Codeکد اسمبلی را با گروه  اجرازمانکه هنگامی

 کهدلیل اینبهگیرد و را نادیده می Internet_Code کد فرزند گروه ،اجرازمانند. سازعضویت را برآورده نمی

سطح سیاست  بهاعطایی نهایی  یشود. مجموعهدارد، تحلیل سیاست کامل میگروه سطح همتای دیگری وجود ن

( است، که My_Code)اعطاشده توسط  FullTrust( و All_Code)اعطاشده توسط  Nothingاز  ،اجتماعی

FullTrust .است 

برای یک  بار، تحلیل سیاستدهیم، اما اینمراتبی گروه کد را نشان می، همان ساختار سلسله25-3 در شکل

مانند مثال قبل، تحلیل سیاست با هاست.   = www.company.comSiteو  Zone = Internetاسمبلی با شواهد 

شود. دوباره، اسمبلی شرط عضویت شروع می، All_Codeشواهد کد اسمبلی با شرط عضویت  یمقایسه

(All_Code را برآورده )کد اسمبلی را برای عضویت با گروه فرزند  ،اجرازمانو  دسازمیMy_Code  و

Internet_Code  کندمیمقایسه. 

 Zone = Internet، اما شواهد یستن My_Codeدر گروه  یتعضو یبرا یطواجد شرا مورد، کد اسمبلیدر این

است. به آن اعطا شده  Internetمجوزی بوده، که مجموعه Internet_Codeبه این معنا است که عضوی از گروه 

ن را ، آ = www.company.comSite، شواهد اسمبلی Work_Siteو  My_Siteهای فرزند هنگام مقایسه با گروه

 MyCompanyاجرا، مجوز سفارشی . بنابراین، زمانکندمی یطواجد شرا Work_Siteدر گروه کد  یتعضو یبرا

 کند.را به کد اسمبلی مجموعه، اعطا می

 

 

http://www.company.com/
http://www.company.com/
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. ناحیه Work_Siteو ، All_Code ،Internet_Codeعضوی از سه گروه کد است:  ،در این مثال، کد اسمبلی

عنوان اجتماعی مجموعه مجوز نهایی برای این سطح سیاست است که به یدهندهنشان، 26-3 دار در شکلسایه

 است.محاسبه شده MyCompanyو ، Nothing ،Internetاز مجوزهای موجود در مجموعه مجوز 

از  ،سپس .کندمیاستفاده  یاستسسطح شده توسط هر اعطا یمجوزها یینتع یبرا فرایند یناز ا ،اجرازمان

 27-3 گیرد. شکلمی اشتراک ،کد اسمبلی یکد برا یدسترس ییمجوز نهاموعه مج یمحاسبه یآنها برا

 : تحلیل سیاست25-3شکل 

 ی مجوزهای سطح سیاست: محاسبه26-3شکل 
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، Uهای دهد )ناحیهمیو سازمان را نشان  ،ماشین است کاربر،اشتراک مجموعه مجوزهای مربوط به سطوح سی

M  وE ،)ناحیه اعطایی نهایی را برای کد اسمبلی می یکه یک مجموعه( سازندZ برای وضوح، سیاست .)ی دامنه

 ایم.کاربردی را حذف کرده برنامه

 پیکربندی سیاست امنیتی 

 ،برای هرکدام از سطوح سیاست کاربر، ماشین ،شود: یک فایلذخیره می XMLهای در فایل ،سیاست امنیتی

 و سازمان وجود دارد. چهار روش برای پیکربندی سیاست امنیتی وجود دارد:

یک پالگین کنسول مدیریت  :NET. (Mscorcfg.msc)استفاده از ابزار پیکربندی چارچوب  •

است و یک رابط گرافیکی را تامین ارائه شده .NET( که با چارچوب MMCمایکروسافت )

 .دنمایمیکه توسط آن سیاست امنیتی را مدیریت  کندمی

یک ابزار خط فرمان که  :(Caspol.exeاستفاده از یک ابزار سیاست امنیتی دسترسی کد ) •

 است.ارائه شده .NETدر چارچوب 

 ..NET کالس یکتابخانهموجود در  یتیامن هایکالسده از با استفا :نویسیاستفاده از برنامه •

 .یشخص یتیامن یاستس یهایلموجود در فا XML یرایشوبا  صورت دستی:به •

 های اعطایی سطح سیاست: اشتراک مجموعه27-3شکل 
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امنیتی  هایکالس استفاده از ،اجرازماندر کاربردی  یی برنامهدامنهسیاست  یکربندیپ یمتنها راه تنظ

NET. یهایی هستند که برای همههمان ،سیاست امنیتی یشدهنویسیهای دستکاری برنامهاست. تکنیک 

 شوند.سطوح سیاست استفاده می

 نویسی سیاست امنیتیبرنامه 

 ،ینیتپیکربندی سیاست ام جهت ،برای بسیاری از کاربران و مدیران امنیتی، .NETابزارهای مدیریت امنیتی 

نویسی کنید. ی سیاست امنیتی، باید برنامههاویژگی ی. اما برای داشتن کنترل کامل روی همههستندکافی 

 دهد. در واقع،نمایش می هاکالسدام از عناصر سیاست امنیتی را با هرک، .NETمانند شواهد و مجوزها، 

 در کد خود دستکاری کنید.راحتی بهتوانید آنها را می

کد و  یهاشروع از گروه با، ی سیاست امنیتییدکلنویسی عناصربرنامه ینحوه یحاتتوض یر،ز یهادر بخش

. با یک مثال شوندیرائه ما یتامن یتیرمد یتو در نها یاست،ح سوبه سطحرکت سپس شرایط عضویت، 

نشان  نمود. همچنین،نویسی ایجاد عناصر سیاست امنیتی را با استفاده از برنامه یگیریم که باید همهنتیجه می

تحلیل سیاست  فرایندکاربردی را دستکاری کنیم تا  یی برنامهدامنهدهیم که چگونه سیاست یک می

 .نماییما کنترل شده به کد اسمبلی راعمال

 های کدنویسی گروهبرنامه 

ها و قابلیت کندمیای از گروه کد را فراهم نمایش پایه، System.Security.Policy.CodeGroupکالس انتزاعی 

 ،. چهار زیرکالس غیراختصاصیدنمایمیتعریف  ،دارند تحلیل سیاست قرار فرایندکه در قلب  ،و عملکردهایی را

نویسی سیاست امنیتی توانید در برنامهکه می ،های بنیادینی راسازیدهند تا پیادهگروه کد را گسترش می

 است:نشان داده شده 28-3 . این موضوع در شکلآورندفراهم  ،استفاده کنید
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، CodeGroupدهیم که چگونه شرح میهمچنین، . دهدنمایش می ار CodeGroupساختار کالس ، 29-3 شکل

 .کندمیسازی هرکدام از عناصر جز را پیاده

سازی را پیاده System.Security.Policy.IMembershipConditionیک شی که رابط شرایط عضویت:  •

کاربردی  یی برنامهدامنهکه آیا کد اسمبلی یا  نمایدتا تعیین  دسازمی، قابلیتی را فراهم کندمی

سازی . شما باید شرایط عضویت را در مدلخیرواجدشرایط برای عضویت در گروه کد هستند یا 

CodeGroup توانید در آینده با استفاده از خاصیت اما می ،مشخص کنیدMembershipCondition ،

 آن را تغییر دهید.

ا بر کدهای اسمبلی ر CodeGroupوضعیت سیاست شامل مقادیری است که تاثیر وضعیت سیاست:  •

کنند. کالس که عضوی از گروه هستند، تعیین می ،کاربردی یهای برنامهیا دامنه

System.Security.Policy.PolicyStatement ،وضعیت سیاست گروه کد است. این  یدهندهنمایش

رای ب، System.Security.Policy.PolicyStatementAttribute یاز شمارنده یشامل مقدار ،کالس

برای تعیین مجموعه مجوزهای ، System.Security.PermissionSetی گروه کد و هاویژگینمایش 

 گروه کد به اعضای خود است. توسطاعطاشده 

خود، هر ی نوبهفرزند است. به CodeGroupلیستی مرتب از اشیای  شامل، CodeGroupهر فرزند:  •

CodeGroup شود. منجر به ساختار درختی می ،باشد که در نهایتتواند فرزند خود را داشته فرزند می

ای از که شامل مجموعه، System.Collections.IListرا با استفاده از  فرزند گروه کدفرزند خاصیت 

 .کندمیو تنظیم  گیردمیفرزند است،  CodeGroupاشیای 

 های بنیادین گروه کد: زیرکالس28-3شکل 
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دریافت  پارامترعنوان یک را به سنداست که یک مجموعه   CodeGroup،Resolveترین متد کالس مهم

روی  اجرازمانشامل فراخوانی متد  ،کاربردی( یی برنامهدامنه. تحلیل سیاست از یک کد اسمبلی )یا کندمی

CodeGroup  ریشه در هر سطح سیاست و انتقال آن به مجموعه شواهد اسمبلی است. در متدResolve ،

CodeGroup، واجد  ،را برای عضویت آن ،مسئول مشخص کردن این موضوعات است که آیا شواهد اسمبلی

باید از فرزندانش برای  CodeGroupویژگی را اعمال کنیم، و چگونه  نوع ، چگونه هرخیریا  کندمیشرایط 

ی تاثیر خالص دهنده، که نشانرا Resolve ،PolicyStatementتحلیل سیاست استفاده کند.  فرایند یادامه

گرداند. برمی های کد بر درختی است که کد اسمبلی برای عضویت در آن واجد شرایط است،ی گروههمه

 است. Resolveدر چگونگی پردازش متد ، CodeGroupهای تفاوت کلیدی بین هرکدام از زیرکالس

 نویسی شرایط عضویتبرنامه 1.1.2.6.3

کنند. هر چهار نوع سازی میرا پیاده IMembershipConditionهایی هستند که رابط کالس ،شرایط عضویت

به تابع  پارامتر،عنوان یک را بههستند که باید آنساده  IMembershipCondition یشامل یک نمونه ،گروه کد

از طریق خاصیت بعد از ساخت، را  IMembershipConditionتوانید . مینمایید تعیینگروه کد  یسازنده

CodeGroup.MembershipCondition و تنظیم کنید. بگیرید 

را  سند یمجموعه پارامتر، که یک کندمیتعریف را  Checkنام  به، متدی IMembershipConditionرابط 

شرایط  ،که آیا مقدار اشیای شواهد موجود دهد. این مقدار نشان میگرداندو یک مقدار بولین را برمی گیردمی

 :خیرکنند یا قابل پیکربندی را برآورده می

 : ساختار کالس گروه کد29-3شکل 
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خود فراخوانی  IMembershipCondtionاز در طول تحلیل سیاست، را  Checkمتد ، CodeGroupیک 

کد را برآورده گروه  درشرایط عضویت  ،کاربردیی ی برنامهدامنهکه آیا کد اسمبلی یا  نمایدتا ارزیابی  کندمی

 د.سازنمی

کنند، نسبت به نوع شواهدی که ارزیابی می را شرایط عضویت وابستگی متفاوتی ،نوع برای هر ،توابع سازنده

 ادامه،در . خواهد بودساده  نسبتاآنها  یاستفاده از همهباشید، اگر نوع شواهد استاندارد را درک کردهدارند. اما 

 :دشومطرح میچگونگی ساخت شرایط عضویت  مثالی از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های سیاستنویسی وضعیتبرنامه 2.1.2.6.3

، تاثیر گروه PolicyStatement، یک کالس FirstMatchCodeGroupو  UnionCodeGroup هایکالسبرای 

 هایکالس. استی گروه کد و مجموعه مجوزها هاویژگیکه شامل دهد، نشان می کد را بر اعضای خود

FileCodeGroup  وNetCodeGroup ، زهای خود مجموعه مجو زیراندارند، نیازی به تنظیم وضعیت سیاست

 د.نماینپشتیبانی نمی هاویژگیکنند و از صورت پویا تولید میهرا ب

PolicyStatement  یتوابع سازنده برای پارامتری، عنوانبهرا UnionCodeGroup  و

FirstMatchCodeGroup توانید می .ایجاد کنیدPolicyStatement  از طریق خاصیت  ،از ساخت پسرا

CodeGroup.PolicyStatement و تنظیم کنید. بگیرید 

bool Check(Evidence evidence); 

// Create a membership condition to match all code. 

IMembershipCondition m1 = new AllMembershipCondition( ); 

// Create a membership condition to match all code with 

// Internet Zone evidence. 

IMembershipCondition m2 = new ZoneMembershipCondition(SecurityZone.Internet); 
// Create a membership condition to match all code from 

// all "oreilly.com" Sites. 

IMembershipCondition m3 = new SiteMembershipCondition("*.oreilly.com"); 
// Create a membership condition to match all code with 

// the same Publisher certificate as was used to sign 

// the SomeFile.exe assembly. 

IMembershipCondition m4 = new PublisherMembershipCondition( 
X509Certificate.CreateFromSignedFile("SomeFile.exe")); 



 

 

 

175 

 

 

 پارامتریک  ،: اولیکندمیدو تابع سازنده را ایجاد ، PolicyStatementکالس 

System.Security.PermissionSet کندمیاعطا  ردن مجوزهایی که گروه کد به اعضای خودبا مشخص ک ،را ،

 یاز شمارنده یعضو هم و PermissionSetیک  ی دوم، همتابع سازنده گیرد؛می

System.Security.Policy.PolicyStatementAttribute  ی گروه کد را نشان هاویژگی، و مجموعه گیردمیرا

 است. PolicyStatementساخت اشیای  ینحوه یدهندهنشان ،زیر دهد. مثالمی

 

 

 

 

 

 

 

 های کدگروه ایجاد 3.1.2.6.3

های کد آسان است. شما اشیای های سیاست و شرایط عضویت، ساخت گروهساخت وضعیت ینحوهبا دانستن 

UnionCodeGroup  وFirstMatchCodeGroup  یسازنده توابع پارامترهایرا توسط 

IMembershipCondition  وPolicyStatement یک  ،مثال زیر .کنیدایجاد میUnionCodeGroup  را با ویژگی

Exclusive یدر دامنه را سایتیاز هر وب شدهبارگذاریکدهای  یکه همه ،سازدمی oreilly.com  تطبیق

 :دنمایمیبه سیستم فایل واگذار  یو دسترسی نامحدود دهدمی

 

 

 

 

 

 

 

// Create a PolicyStatement that grants Unrestricted access 

// to everything 

PolicyStatement p1 = new PolicyStatement( 

new PermissionSet(PermissionState.Unrestricted)); 

// Create a PolicyStatement that grants read access to the 

// file "C:\File.txt" and specifies the LevelFinal attribute. 

PermissionSet pset = new PermissionSet( 

new FileIOPermission(FileIOPermissionAccess.Read,@"C:\File.txt")); 

PolicyStatement p2 = new PolicyStatement( 

pset, PolicyStatementAttribute.LevelFinal); 

// Create the permission set and add unrestricted file access. 

PermissionSet pset = new PermissionSet(PermissionState.None); 

pset.AddPermission(new FileIOPermission(PermissionState.Unrestricted)); 

// Create the policy statement and set the Exclusive attribute. 

PolicyStatement pstate = 

new PolicyStatement(pset, PolicyStatementAttribute.Exclusive); 

// Create the membership condition to match all "*.oreilly.com" sites. 

IMembershipCondition mcon = new SiteMembershipCondition("*.oreilly.com"); 
// Create the UnionCodeGroup 

UnionCodeGroup cg = new UnionCodeGroup(mcon, pstate); 
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صورت پویا، هب زیراگیردرا می IMembershipConditionفقط یک ، NetCodeGroupکالس  یتابع سازنده

ندارد. مثال نیاز  PolicyStatementبه  ،بنابراین .کندنمیپشتیبانی  هاویژگیمجموعه مجوز را محاسبه کرده و از 

گواهی ناشر موجود در فایل  توسطکدهای امضاشده  یکه به همه کندمیرا ایجاد  NetCodeGroupیک  ،زیر

Publisher.cer ،شونددهد که از آن بارگذاری مییهایی را مسایتارتباط و اتصال به وب یاجازه: 

 

 

و  IMembershipCondition پارامتریک ، FileCodeGroup یتابع سازنده

System.Security.Permissions.FileIOPermissionAccess گیرد. را میFileIOPermissionAccess ، نوع

، مشخص شده در خود موجود باشدوز تولیدکه باید در مجموعه مجرا،  FileCodeGroupمجوز دسترسی فایل 

توسط گواهی ناشر موجود که به همه کدهای امضاشده  ،کندمیرا ایجاد  FileCodeGroupیک  ،کد زیرکند. می

 دهد:می ،استشده بارگذاریکه از آن  ،دایرکتوریآن  در را نوشتن یاجازه، Publisher.cerدر فایل 

 

 

 

 نویسی سطوح سیاستبرنامه 

سطوح سیاست  یکه همه است System.Security.Policy.PolicyLevelشامل کالس ، .NETکالس  یکتابخانه

 یانبار، PolicyLevelکاربردی. کالس  یی برنامهدامنهو  ،دهد: سازمان، ماشین، کاربرامنیت را نمایش می

توضیح دادیم: کدهای اسمبلی کامال مطمئن،  "سطوح سیاست امنیت"برای عناصر جزئی است که ما در 

 های کد.و گروه ،شدههای مجوز نامگذاریمجموعه

. برای دستکاری نماییدجدید را با استفاده از توابع سازنده ایجاد  PolicyLevelیک شی  توانیدنمیشما 

با استفاده از متدهای ایستای کالس کاربر، باید و  ،سطوح سیاست سازمان، ماشین

System.Security.SecurityManagerآورید. برای ساخت یک سطح  دستبهرا به سطوح دلخواه  یرجع، م

NetCodeGroup cg = new NetCodeGroup(new PublisherMembershipCondition( 

X509Certificate.CreateFromCerFile("Publisher.cer"))); 

FileCodeGroup cg = new FileCodeGroup(new PublisherMembershipCondition( 

X509Certificate.CreateFromCertFile("Publisher.cer")), 

FileIOPermissionAccess.Write); 
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 PolicyLevel.CreateAppDomainLevelکاربردی جدید، از متد ایستای کارخانه  ی برنامهدامنهسیاست 

 استفاده کنید.

 کامال مطمئن مدیریت کدهای اسمبلی 1.2.2.6.3

از اشیای  یلیستدهد. این کالس، میکدهای اسمبلی کامال مطمئن را نشان ، PolicyLevelکالس 

StrongNameMembershipCondition های قوی از کدهای اسمبلی مطمئن پیکربندی که برای تطبیق نام ،را

 StrongNameا فراهم آوردن اشیای توانید لیست کد اسمبلی کامال مطمئنی را ب. میکندمینگهداری  ،اندشده

و  AddFullTrustAssemblyبرای متدهای ، StrongNameMembershipConditionو 

RemoveFullTrustAssembly ، مدیریت کنید. خاصیت فقط خواندنیFullTrustAssemblies ، یک

System.Collections.IList شی مثال زیر،  گیرد.یم ، که شامل لیستی از کدهای اسمبلی کامال مطمئن است،را

StrongNameMembershipCondition  را برای اضافه کردن یک ورودی به لیست کد اسمبلی کامال مطمئن

 .کندمیایجاد ، HelloWorldکد  به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Create a byte array containing the strong name public key data. 

byte[] publickey = { 0, 36, 0, 0, 4, 128, 0, 0, 148, 0, 0, 0, 6, 2, 0, 0, 0, 36, 0, 
0, 82, 83, 65, 49, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 169, 206, 164, 8, 66, 197, 231, 138, 
148, 74, 99, 125, 171, 203, 120, 143, 240, 155, 104, 138, 4, 123, 15, 55, 85, 255, 
183, 20, 111, 10, 217, 58, 127, 15, 236, 86, 16, 121, 222, 35, 161, 14, 122, 246, 
85, 226, 162, 221, 46, 215, 161, 151, 183, 38, 31, 150, 198, 119, 109, 94, 11, 65, 
208, 33, 122, 172, 106, 62, 192, 4, 35, 255, 220, 10, 43, 90, 92, 183, 29, 136, 57, 
235, 30, 5, 127, 72, 210, 108, 215, 226, 65, 197, 184, 28, 129, 184, 191, 211, 159, 
69, 8, 84, 116, 65, 186, 179, 35, 116, 174, 223, 167, 217, 116, 8, 178, 232, 213, 
155, 172, 87, 181, 187, 61, 43, 133, 105, 10, 187 }; 
// Create a StrongNamePublicKeyBlob object from the public key byte array. 

StrongNamePublicKeyBlob blob = new StrongNamePublicKeyBlob(publickey); 

// Create a Version object based on the assembly version number 
Version version = new Version("1.1578.0.0"); 

// Create the new StrongNameMembershipCondition 

StrongNameMembershipCondition mc = 

new StrongNameMembershipCondition (blob, "HelloWorld", version); 

// Create a new application domain policy level 

PolicyLevel p = PolicyLevel.CreateAppDomainLevel( ); 

// Add the StrongNameMembershipCondition to the fully trusted assembly list 

p.AddFullTrustAssembly(mc); 
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 شده گذاریهای مجوز ناممدیریت مجموعه 2.2.2.6.3

های مجموعهشده است. این گذاریهای مجوزهای نامفرضی از مجموعهشامل مجموعه پیش ،هر سطح سیاست

برای  آنها را ویرایش کنید. توانیدنمیشما  جدا شوند.  Everythingیا از گروه  وتوانند حذف نمی فرضپیش

 AddNamedPermissionSetاز متدهای  ،شده مربوط به سطح سیاستگذاریهای مجوز ناممدیریت مجموعه

 پارامتریک ، AddNamedPermissionSetاستفاده کنید.  RemoveNamedPermissionSetو 

NamedPermissionSet گیرد. این در حالی است کهرا می ،RemoveNamedPermissionSet تواند هم یک می

NamedPermissionSet  و هم یکString که شامل نام  ،را بگیردNamedPermissionSet  برای عمل جایگزینی

که آن را با فراخوانی ، بدون آنموجود را NamedPermissionSetک توانید مجموعه مجوز یمی ،هستند. همچنین

نام  توانیدحتی می .تغییر دهید اضافه یا جایگزین کنید، ChangeNamedPermissionSetمتد 

NamedPermissionSet  را برای تغییر عبور دهید، و یکPermissionSet ،ای جدید از مجوزها شامل مجموعه

گرداند را با نام مشخص برمی NamedPermissionSetیک ، GetNamedPermissionSetمتد  تعریف کنید. ،را

-می، NamedPermissionSetای از اشیای شامل مجموعه ،را IListیک  NamedPermissionSetsو خاصیت 

 دهد.شده را نشان میگذاریهای مجوز نامدستکاری مجموعهزیر،  گیرد. مثال

 

 

 

 

 

 مدیریت درخت گروه کد 3.2.2.6.3

ایجاد و  RootCodeGroupبا استفاده از خاصیت  را ی درخت گروه کد سطح سیاستتوانید گروه کد ریشهیم

مراتبی برای ساخت و پیکربندی ساختار سلسله CodeGroupباید از متدها و خصوصیات  ،تنظیم کنید. سپس

 را نشان دهد. تحلیل سیاست فرایندسازد تا . کد زیر سطح سیاستی را مینماییددرخت استفاده 

// Create a new application domain policy level 

PolicyLevel p = PolicyLevel.CreateAppDomainLevel( ); 

// Get a copy of the default permission set named "Internet" and 

// call it "NewPermissionSet" 

NamedPermissionSet ps = 

p.GetNamedPermissionSet("Internet").Copy("NewPermissionSet"); 

// Add the new permission set 

p.AddNamedPermissionSet(ps); 

// Modify the permission set "NewPermissionSet" to grant unrestricted access 

p.ChangeNamedPermissionSet("NewPermissionSet", 

new PermissionSet(PermissionState.Unrestricted)); 

// Remove the NewPermissionSet permission set 

p.RemoveNamedPermissionSet("NewPermissionSet"); 
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 نویسی مدیریت امنیتبرنامه 

ای از اعضای ایستا است که دسترسی به عملکرد شامل مجموعه، System.Security.SecurityManagerکالس 

در به یک فراخواننده برای  SecurityManagerکنند. بیشتر اعضای و داده حساس سیستم امنیتی را فراهم می

از  یعنصر، ControlPolicy نیاز دارند. ControlPolicyداشتن مجوز اختیار 

// Create a new application domain policy level. 

PolicyLevel p = PolicyLevel.CreateAppDomainLevel( ); 

// Create the MyCompany named permission set as a copy of 

// the default LocalIntranet named permission set 

p.AddNamedPermissionSet( 

p.GetNamedPermissionSet("LocalIntranet").Copy("MyCompany")); 

// Create the My_Site code group that matches all code 

// run from the "www.mysite.com" Site and grants it FullTrust. 

UnionCodeGroup MySite = new UnionCodeGroup( 

new SiteMembershipCondition("www.mysite.com"), 

new PolicyStatement(p.GetNamedPermissionSet("FullTrust"))); 

MySite.Name = "My_Site"; 

// Create the Work_Site code group that matches all code 

// run from the "www.company.com" Site and grants it the MyCompany, permission set. 

UnionCodeGroup WorkSite = new UnionCodeGroup( 

new SiteMembershipCondition("www.company.com"), 

new PolicyStatement(p.GetNamedPermissionSet("MyCompany"))); 

WorkSite.Name = "Work_Site"; 

// Create the Internet_Code code group that matches all code 

// run from the Internet Zone and grants it Interent permissions. 
UnionCodeGroup Internet = new UnionCodeGroup( 

new ZoneMembershipCondition(SecurityZone.Internet), 

new PolicyStatement(p.GetNamedPermissionSet("Internet"))); 

Internet.Name = "Internet_Code"; 

// Add the My_Site and Work_Site code groups as children of the Internet code group 

Internet.AddChild(MySite); 

Internet.AddChild(WorkSite); 

// Create the My_Code code group that matches all code 

// run from the My_Computer Zone and grants it FullTrust. 

UnionCodeGroup MyCode = new UnionCodeGroup( 

new ZoneMembershipCondition(SecurityZone.MyComputer), 

new PolicyStatement(p.GetNamedPermissionSet("FullTrust"))); 

MyCode.Name = "My_Code"; 

// Create the root UnionCodeGroup that matches all code, but grants no permissions. 
UnionCodeGroup Root = new UnionCodeGroup(new AllMembershipCondition( ), 

new PolicyStatement(p.GetNamedPermissionSet("Nothing"))); 

Root.Name = "All_Code"; 

// Add the My_Code and Internet_Code groups as children of the Root code group 

Root.AddChild(MyCode); 

Root.AddChild(Internet); 
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System.Security.Permissions.SecurityPermission  است. قابلیتSecurityManager شده توسط محافظت

ControlPolicy ،ست که ا به این معناControlPolicy ،د به یتوانیکی از مجوزهای با امنیت باال است که می

را  ControlPolicyباید اعتماد کامل به منبع و تجمیع کد داشته باشید تا مجوز  راستا،در اینذار کنید. کد واگ

 .نماییدبه آن واگذار 

کلید اصلی ، SecurityEnabledحیاتی است.  ،برای تمام اعمال سیستم امنیت، SecurityEnabledخاصیت 

شود که تمام تقاضاهای دسترسی کد منجر می، falseبه  SecurityEnabledامنیت دسترسی کد است. تنظیم 

 موضوع، گیرد. اینتحت تاثیر قرار نمیمبتنی بر نقش، مورد موافقت قرار گیرند. امنیت  ،یا مجوزهای موجودیت

، امنیت را تقاضا که کدهنگامی ، زیرااما سرریز کمتری دارد ،به تمام کدها موثر است FullTrust اعطایمانند 

 .دنمایمیسیستم امنیت را رد  ،اجرامانز، کندمی

خیر. یا  کندمیرا اجرا  Executionمجوز ، اجرازمانکه آیا  کندمیکنترل  CheckExecutionRightsخاصیت 

است، هیچ  CheckExecutionRights ،falseکه . هنگامیاست SecurityPermissionعنصری از کالس  ،همچنین

 شود.اجرا نمی، Executionکدی با وجود داشتن مجوز 

که متد تا زمانی ،را CheckExecutionRightsو  SecurityEnabledتغییرات به خواص  ،اجرازمان

SavePolicy  از فراخوانی  . حتی پسکندنمیرا فراخوانی کنید، ذخیرهSavePolicyجاری فرایند بر ، تاثیر، 

 با تنظیمات جدید کار خواهند کرد:و فرآیندهای جدید با اطمینان کافی  ،بینی است و تنهاغیرقابل پیش

 

 

 

کارایی آنها است. در ، CheckExecutionRightsو  SecurityEnabledبرای استفاده از  ترغیب شمادلیل 

وجود دارد،  اجرازمانهای امنیتی ، حساسیت به حذف و جایگزینی سرریز بررسینیستمحیطی که امنیت نیاز 

امنیت  بگیرید که تصمیمینا از پیشبراین،  کاربردی دارد. عالوهی ی زیادی به طبیعت برنامهاما کارایی وابستگ

 یباید به این موضوع نیز توجه کنید که چه فاکتورهای دیگری بر کارایی برنامه خاموش نمایید،دسترسی کد را 

 .گذارندتأثیر میکاربردی 

// Turn on security, turn off execution checking, and save the settings 

SecurityManager.SecurityEnabled = true; 

SecurityManager.CheckExecutionRights = false; 

SecurityManager.SavePolicy( ); 
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کاربردی هستند  ،زداییبرای تست و اشکال ResolvePolicyGroupو  ،IsGranted ،ResolvePolicyاعضای 

 یکه مجموعه کندمیتنها معین ، IsGranted .نیستندمفید  ،رسندنظر میاما به همان اندازه که در ابتدا به

های جایگزینی برای وضعیت عنوانبه. نباید از آن خیرشامل یک مجوز مشخص هستند یا  ،اعطایی کد فراخوان

 سندیک مجموعه ، ResolvePolicyGroupو  ResolvePolicy عضو دو کنترل امنیت استفاده کنید. هر طبیعی

یک مجموعه اعطایی را ، ResolvePolicyند. نمایرا اجرا می آن ،تحلیل سیاست فرایندگیرند و از طریق را می

که آنها را  ،های کد را به شواهدیگروهنیز،  ResolvePolicyGroup .گرداندبرمی ،شدهشواهد فراهم یبرپایه

 گرداند.میباز ند، کنواجد شرایط عضویت می

یک توان به ابن مورد اشاره نمود که می PolicyHierarchyهای متد استفادهسایر از 

System.Collections.IEnumerator ، شامل اشیایPolicyLevel برای هریک از سطوح سیاست فعال ، را

دست یابید تا یکی از سطوح  PolicyLevelتوانید به یک شی گرداند. با گذشت یک مرحله از شمارنده، میبرمی

دهد. از خاصیت ویرایش محتوای خود را می یکه به شما اجازه . این امرسیاست فعال را نمایش دهید

PolicyLevel.Label  برای معرفیPolicyLevel :دلخواه استفاده کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا  SavePolicyباید متدهای  ،فعال دارید PolicyLevelاز ویرایش یک  ی تغییرات را پساگر قصد ذخیره

SavePolicyLevel  نماییدرا فراخوانی .SavePolicy ،اما کندمیسطوح و تنظیمات سیاست را ذخیره  یهمه ،

// Get the enumeration of policy levels. 

IEnumerator e = SecurityManager.PolicyHierarchy( ); 

// Step through the PolicyLevel objects, find the User policy 

// and display it to the console. 
while(e.MoveNext( ))  
{ 

PolicyLevel p = e.Current as PolicyLevel; 

if (p.Label == "User")  
{ 

Console.WriteLine(p.ToXml( ).ToString( )); 

} 

} 
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SavePolicyLevel ، پیکربندی یکPolicyLevel  دنمایمیمشخص را ذخیره .SavePolicyLevel ،PolicyLevel 

 .کندمیذخیره  قرار دارد، PolicyLevel.StoreLocation، که در خاصیت مکان منبع خود دررا 

 کاربردی یی برنامهدامنهنویسی سیاست برنامه 

نظر از مجوزهای صرفشده است. آخر سیاست امنیتی ارزیابی یالیه ،کاربردی یی برنامهدامنهسیاست 

توانید مجوزها را با استفاده از سیاست و سازمان به کد اسمبلی، می ،ماشین ،های کاربرسیاست یاعطاشده برپایه

در سطح سیاست  LevelFinalکاربردی محدود کنید. حتی اگر کد اسمبلی عضوی از گروه کد  ی برنامهدامنه

 شود. ی تحلیل میکاربرد ی برنامهدامنهباالتر باشد، سیاست 

و  AppDomain.SetAppDomainPolicyکاربردی را با فراخوانی متد  یی برنامهدامنهتوانید سیاست می

به ازای  ،باریکتواند تنها کاربردی می یی برنامهدامنه. سیاست نماییدپیکربندی  PolicyLevelعبور یک شی 

 System.Security.Policy.PolicyExceptionدر  ،تنظیم دومتنظیم شود و  ،کاربردی یی برنامهدامنههر تنظیم 

در  SetAppDomainPolicyرا برای فراخوانی متد  ControlDomainPolicyشود. کد شما باید مجوز نتیجه می

 :است SecurityPermissionاز  یعنصر، ControlDomainPolicyداشته باشد. اختیار 

 

 یی برنامهدامنهاز پیکربندی سیاست  پیششود، کاربردی بارگذاری می یی برنامهدامنه درهر کد اسمبلی که 

شود. سیاست و سازمان نتیجه می ،ماشین ح کاربر،کاربردی، مربوط به تحلیل سیاست استاندارد است که ازسطو

به شما اجازه  ،تاثیر دارد. این موضوع ،پس از تنظیم آنها تنها بر کدهای اسمبلیِ ،کاربردی یمهی برنادامنه

کدهای ی برنامه کاربردی را از طریق سیاست الیه اضافی قفل کنید، آن دسته از که دامنهپیش از آندهد می

 .را، که نیازمند امنیت باالیی هستند، بارگذاری کنید اسمبلی

شده در برای ساخت یک سطح سیاست با ساختار گروه کد نشان داده SetDomainPolicyاز متد  زیر، مثال

دهد. گروه کد اختصاص می ،کاربردی مشخص یی برنامهدامنهو آن را به یک  کندمیاستفاده ، 30-3 شکل

 ،های کدگروه یالیه. دومین دنمایمیرا اعطا  Nothingاما مجموعه مجوز  ،دهدکدها را تطبیق می یهمه ،ریشه

مجموعه مجوزهای   ،. شماکندمیتعیین  شدهبارگذاریاز کد اسمبلی را  Urlشواهد  مبتنی برمجوزهای اعطایی 

public void SetAppDomainPolicy(PolicyLevel domainPolicy); 
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FullTrust،Internet و ،Execution  ،هایاز پوشه شدهبارگذاریبه کد اسمبلی ترتیب، را به Trusted ،

Untrusted  ،و Demo ید. نمایبه تمام کدهای اسمبلی دیگر، مجوزی را واگذار نمی ،کنید. همچنینواگذار می

ای از نوع باشد، گروه کد ریشهرا داشته Urlتنها یک قطعه از شواهد  ،که انتظار داریم کد اسمبلیدلیل آنبه

FirstMatchCodeGroup لیل سیاست غیرضروری، حفظ تح فرایندرا از انجام  اجرازمانسازیم، که را می

 .کندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی کاربردیی برنامه: نمونه سیاست دامنه30-3شکل 
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 .NETگسترش چارچوب  

 ایجاد کنید. Authorدهیم تا بتوانید تحلیل سیاست را در حضور شواهد را گسترش می CASدر این بخش، 

 شدهشرایط عضویت سفارشی توضیح داده 

برای  توانیدمی ،، بسازید. سپسAuthorسازی شواهد برای فعالابتدا یک کالس شرایط عضویت سفارشی را 

از شرایط عضویت سفارشی در  ی کاربردی،ی برنامهدر کد اسمبلی یا دامنه Authorد آزمایش مقدار شواه

 است: یسفارش یتعضو یطشرا ،کالس یک یدیالزامات کل ،ینجادر اهای کد استفاده کنید. گروه

• ImembershipCondition باید رابط  یتعضو یطشرا هایکالسسازی کنید: را پیاده

System.Security.Policy.IMembershipCondition ی دو رابط دهنده، که گسترشرا

private static void SetDomainPolicy(AppDomain domain)  
{ 

// Create a new PolicyLevel for the application domain 

PolicyLevel policy = PolicyLevel.CreateAppDomainLevel( ); 

// Create a new FirstMatchCodeGroup that matches all code and 

// grants the named permission set "Nothing". 

policy.RootCodeGroup=new FirstMatchCodeGroup(new AllMembershipCondition( ), 
new PolicyStatement(policy.GetNamedPermissionSet("Nothing"))); 

// Determine the base path name for the URL evidence 

String basePath = "file://" + AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory; 

// Create the code groups that apply to the assemblies loaded 

// from specific folders. Make each of the the code groups Exclusive so that 

//they set the absolut maximum permisisons a plugin can have. 

policy.RootCodeGroup.AddChild(new UnionCodeGroup( 

new UrlMembershipCondition(basePath + "Trusted/*"), 

new PolicyStatement(policy.GetNamedPermissionSet("FullTrust"), 

PolicyStatementAttribute.Exclusive))); 

policy.RootCodeGroup.AddChild(new UnionCodeGroup( 

new UrlMembershipCondition(basePath + "Untrusted/*"), 

new PolicyStatement(policy.GetNamedPermissionSet("Internet"), 

PolicyStatementAttribute.Exclusive))); 

policy.RootCodeGroup.AddChild(new UnionCodeGroup( 

new UrlMembershipCondition(basePath + "Demo/*"), 

new PolicyStatement(policy.GetNamedPermissionSet("Execution"), 

PolicyStatementAttribute.Exclusive))); 

// Assign the policy to the specified application domain. 

domain.SetAppDomainPolicy(policy); 

} 
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System.Security.ISecurityPolicyEncodable  وSystem.Security.ISecurityEncodeable ،است 

 .سازی کنندپیاده

 فرضشپی ییک تابع سازنده باید شرایط عضویت هایکالسسازی کنید: فرض را پیادهی پیشسازنده •

که به ساخت شی  کندمیاین تابع سازنده استفاده  زمانی از ،اجرازماند. نسازی کن)خالی( را پیاده

 دارد. نیاز های سیاست امنیتیموجود در فایل XMLشرایط عضویت از 

دلیل سادگی هشدن باشند. بشرایط عضویت باید قابل سریال هایکالسشدن را ایجاد کنید: قابل سریال •

شرایط  هایکالس. استکافی ، System.SerializableAttributeکاربردی  یبرنامهمعموال آنها، 

باید رابط  برخوردارندشدن بیشتری های سریالپیچیدگی نیازمندیاز که ی عضویت

System.Runtime.Serialization.ISerializable سازی کنند.را پیاده 

 AuthorMembershipConditionتعریف کالس  

، کالس شرایط عضویت را به نام .NETکالس  یشده در کتابخانهاستفاده یگذارنام یبه دنبال الگو

AuthorMembershipCondition کنیم. کالس گذاری مینامAuthorMembershipCondition نسبتا ساده ،

 است.

اجازه است تا  C# ،sealedکه در  کندیممشخص  AuthorMembershipConditionاعالن کالس برای 

سازی باید پیاده ،. همچنینبندی کنند، طبقهCASمنظور تخریب هبرا  آنها ،کدهای مخرب ندهد

IMembershipCondition  را مشخص کنید وAuthorMembershipCondition  را با ویژگی

System.Serializable .شرح دهید 

که شامل نام  ،کنیمتعریف می AuthorNameنام را با  System.Stringای خصوصی ساده ما عضو داده

 آزمایش عضویت خود را ایجاد خواهد کرد:، AuthorMembershipConditionشی  ،است که در آن اینویسنده
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)تهی(  فرضپیشیک تابع  ،اولی :کنیمتعریف می AuthorMembershipConditionدو تابع سازنده برای 

از فراخوانی متد  پیش ،AuthorMembershipConditionاز این تابع برای ساخت شی  ،اجرازماناست. 

FromXml  برای بازسازی وضعیتAuthorMembershipCondition موجود در XML  ذخیره شده در فایل

 System.String پارامتربرای استفاده عمومی است و  ،دومین تابع سازنده؛ دنمایمیپیکربندی سیاست، استفاده 

در آن عضویت خود را باید  AuthorMembershipConditionاست که  ایگیرد، که شامل نام نویسندهرا می

 کند: بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

و متد خصوصی  AuthorNameای شده به عضو دادهرا برای دسترسی کنترل Nameما یک خاصیت 

VerifyAuthorName دو خاصیت  ایجاد کردیم. ما از هرName برای تایید اعتبار نام  ،کالس یو تابع سازنده

که آیا نام نویسنده،  نماییدبررسی ، AuthorMembershipConditionسازی کنیم. برای سادهنویسنده استفاده می

using System; 

using System.Security; 

using System.Collections; 

using System.Reflection; 

using System.Security.Policy; 

[assembly:AssemblyKeyFile("Keys.snk")] 

[assembly:AssemblyVersion("1.0.0.0")] 

namespace ORA.DotNetSecurity.Policy  
{ 

[Serializable] 

public sealed class AuthorMembershipCondition : IMembershipCondition  
{ 

private string AuthorName = ""; 

public AuthorMembershipCondition( )  
{ 

this.AuthorName = ""; 

} 

public AuthorMembershipCondition(string author)  
{ 

if (VerifyAuthorName(author))  
{ 

this.AuthorName = author; 

} 

} 
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null یک  ،مورد. در اینخیر است یاSystem.ArgumentNullException در یک اگر داده نید. کرا ایجاد می

و  ، اعمالهای شرایطدادهتری بر بررسی کامل، نامعتبر است، بهتر است کیفیت تولیدکالس شرایط عضویت 

ی خوبی است که کاراکترهای نامعتبر را بررسی ایجاد شود. برای مثال، ایده، System.ArgumentExceptionیک 

 :نماییدکنید و سایز نام ایجادشده را محدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مجموعه ، Checkدهد. متد رخ می Checkدر متد ، AuthorMembershipConditionکار واقعی کالس 

اشیای  ،که آیا هیچکدام از آنها دنمایدمیشمرد و مشخص را گرفته و اشیای شواهد موجود در آن را می سند

Author  هستند. اگرCheck  یک شیCheck  را پیدا کند، خاصیتAuthor.Name یرا با عضو داده 

AuthorName  باشند، دیگر تطابق داشته. اگر دو نام با یککندمیخصوصی مربوط به خود مقایسهCheck 

 گرداند.را برمی falseمقدار  ،صورتدر غیر این و trueمقدار 

// Property to get/set the author name 

public string Name  
{ 

get {return AuthorName;} 

set  
{ 

if (VerifyAuthorName(value))  
{ 

this.AuthorName = value; 

} 

} 

} 

// Utility method to verify that the author name is not null. 

private bool VerifyAuthorName(string author) 
{ 

if (author == null)  
{ 

throw new ArgumentNullException("author"); 

}  
else  
{ 

return true; 

} 

} 
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 از، اما ممکن است شما پشتیبانی سازی کردیمرا پیاده 65حساس به موردای یک مقایسه رشته ،برای سادگی

ای از کاراکترها مجموعه یدهندهکاراکترهائی که نشانتطابقات ویلچارد )و غیرحساس به مورد های مقایسه

باشد، داشتهتواند پیچیدگی دلخواهی قرار دهید. منطق شرایط عضویت میرا نیز موردتوجه  txt)66.*مثل  هستند،

و شرایط  کردهدر طول تحلیل سیاست فراخوانی  باررا چندین  Check ،اجرازمانباشید که داشته خاطر اما به

 :کند، ارزیابی میکاربردی تاثیرگذار خواهد بود یبر کارایی برنامهبر را، که زمانعضویت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

65 Case-sensitive 
66 Wildcard matches 

// Determines whether the Evidence meets the membership condition. 

public bool Check( Evidence evidence )  
{ 

// Return false if the Evidence is null 

if (evidence == null)  
{ 

return false; 

} 

Author auth = null; 

// Enumerate across the host and assembly evidence collections. 

IEnumerator enumerator = evidence.GetEnumerator( ); 

while (enumerator.MoveNext( )) 

{ 

auth = enumerator.Current as Author; 

// If the evidence is of type Author and the author names 

// match, the evidence meets the membership condition. 

if (auth != null)  

{ 

if (auth.Name == this.AuthorName)  

{ 

return true; 

} 

} 

} 

return false; 

} 
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یک کلون از شی جاری ، Copyساده هستند. متد ، IMembershipConditionرابط  یماندهاعضای باقی

AuthorMembershipCondition و متد  گرداندرا برمیEquals ، دو شیAuthorMembershipCondition  را

، با (ارجاعات شی یجای مقایسهه ب) خصوصی AuthorNameای مقدار عضو داده مبتنی برازنظر کیفیت 

باید آن را با نوع ، کندمیرا تعریف  Equalsیک متد  نیز Object کهدلیل آنبه. کندمیمقایسه  دیگریک

 :نماییدلغو نیز را  GetHashCodeدر نتیجه، باید متد  غو کنید.، لIMembershipConditionشده در رابط ریفتع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی قابل کنند تا یک نمایش سادهرا لغو می Object.ToStringشرایط عضویت استاندارد،  هایکالس یهمه

این اطالعات را  ،برگرداند. ابزارهای مدیریت ،انداز شرایط عضویتی که تعریف کردهخواندن برای انسان را 

 گیریم:پیش می ما همان روش را در ،صورت مختصر باشند. برای اختصارهدهند و باید بنشان می

 

// Creates a copy of the membership condition 

public IMembershipCondition Copy( )  
{ 

return new AuthorMembershipCondition(this.AuthorName); 

} 

// Compares an object for equality based on the author's 

// name, not the object reference. 

public override bool Equals(object obj)  
{ 

AuthorMembershipCondition that = 

(obj as AuthorMembershipCondition); 

if (that != null)  
{ 

if (this.AuthorName == that.AuthorName)  
{ 

return true; 

} 

} 

return false; 

} 

// We must override GetHashCode because we override 

// Object.Equals. Returns a hash code based on the author's name. 
public override int GetHashCode( )  
{ 

return this.AuthorName.GetHashCode( ); 

} 
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کنند که را تعریف می ToXmlیک متد ، ISecurityPolicyEncodableو  ISecurityEncodableهردو رابط 

System.Security.SecurityElement شامل یک مدل شی  وگرداند را برمیXML  از شی

AuthorMembershipCondition کالس است .AuthorMembershipCondition ، تفاوتی بین سطوح مختلف

 .کندمیسازی یکسان پیادهصورت بههردو متد را  ،بنابراین شود.سیاست قائل نمی

ابزارهای صورت، . در غیر اینباشد ”IMancyhipCondition“د یبا یشهر XMLمهمتر از همه، عنصر 

 یاز همه XMLبه شرایط عضویت سفارشی نخواهند بود. نمایش  XMLمدیریت قادر به واردکردن توضیح 

شده برای استفاده XMLاست که فرمت  versionشامل یک ویژگی  ،شرایط عضویت استاندارد هایکالس

 آتیهای که نسخه، که انعطافی را، یمارا اتخاذ کرده یبهمشا یکردما رودهد. نمایش شرایط عضویت را ارائه می

 :دهد، در اختیار ما قرار میبرای یک ساختار متفارت نیاز دارند AuthorMembershipConditionکالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Returns a simple string representation of the membership condition 
public override string ToString( )  
{ 

return "Author - " + AuthorName; 

} 
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را گرفته و حالت شی را بازسازی  SecuirtyElementاست که یک  FromXml، متد ToXmlمعکوس متد 

 FromXmlیک متد ، ISecurityPolicyEncodableو  ISecurityEncodable، هردو رابط ToXml. مانند کندمی

به اجرای پیکربندی وضعیت  زیراد، شونسازی میبه یک شکل پیادهدو متد،  ، هرمجدداکنند. را تعریف می

 ندارید: نیاز سیاستمحور سطح

 

 

 

 

 

 

 

 

// Return a SecurityElement containing an XML object 

// model representing the membership condition. 

public SecurityElement ToXml( )  
{ 

return this.ToXml(null); 

} 

// Return a SecurityElement containing an XML object 

// model representing the membership condition. We have 

/ no need to differentiate between policy levels and so 

// we ignore the "level" argument. 

public SecurityElement ToXml(PolicyLevel level)  
{ 

// Create a new "IMembershipCondition" element 

SecurityElement se = 

new SecurityElement("IMembershipCondition"); 

// Add fully qualified type name for membership condition 

se.AddAttribute("class",this.GetType().AssemblyQualifiedName); 

// Add an XML version number of "1" 

se.AddAttribute("version", "1"); 

// Add the author name 

se.AddAttribute("name", AuthorName); 

// Return the new SecurityElement 

return se; 

} 
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 AuthorMembershipConditionساخت کد اسمبلی  

 یتوانستید همه، میسهولتوابسته است. برای  Authorبه کالس ، AuthorMembershipConditionکالس 

های که به توزیع افزونهدر صورتیرا در یک کد اسمبلی ساده بسازید.  Authorامنیتی وابسته به  هایکالس

CAS  ،کالس  کهدلیل آنیه. اما سازدتوانست مدیریت امنیت را ساده می امر اینبه شخص ثالث نیاز داشتید

Author  شاهد است، نیاز دارید تا کد اسمبلی را به لیست اسمبلی کامال مطمئن از هر سطح سیاست اضافه

 .کندمیاعطا  اجرازمانبه کد اسمبلی در اطمینان کاملی را  ،کنید. این موضوع

// Reconstruct the state of the membership condition 

// object from the SecurityElement provided. 

// fromExtract state from a SecurityElement 

public void FromXml(SecurityElement e)  
{ 

this.FromXml(e, null); 

} 

// Reconstruct the state of the membership condition 

// object from the SecurityElement provided. We have 

// no need to differentiate between policy levels and so 

// we ignore the "level" argument. 

public void FromXml(SecurityElement e, PolicyLevel level)  
{ 

// Ensure we have a SecurityElement to work with 

if (e == null) throw new ArgumentNullException("e"); 

// Ensure the SecurityElement is an AuthorMembershipCondition 
if (e.Tag != "IMembershipCondition")  
{ 

throw new ArgumentException 

("Element must be IMembershipCondition"); 

}  
else  
{ 

// Extract the author name from the SecurityElement 

this.AuthorName = e.Attribute("name"); 

} 

} 

} 

} 
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 بسازید. کد اسمبلی مربوطه را به AuthorMembershipCondition تور زیر،با استفاده از دس مثال، عنوانبه

دایرکتوری قرار دهید که  همان را در Author.dllیک کپی از کد اسمبلی  حتما

AuthorMembershipCondition  سازید:میدر آن را 

 

 

 AuthorMembershipConditionاستفاده از شرایط عضویت  

از  تا دسازمییک رابط گرافیکی را فراهم  ،(Mscorcfg.mscمایکروسافت ) .NETابزار پیکربندی چارچوب 

 هایکالسپشتیبانی مشخصی را برای ، Mscorcfg.msc. نماییدسیاست امنیتی را پیکربندی  بتوانیدطریق آن 

 توانها میکه از طریق آن کندمی نیرا تامکاربرپسندانه های و رابط کردهسازی شرایط عضویت استاندارد پیاده

شرایط عضویت  از وجود، پشتیبانی از استفاده. با ایننمودپارامترهای شرایط عضویت مربوط را پیکربندی 

را وارد کنید تا استفاده از شرایط  XMLو نیازمند این است که یک قطعه  بودهابتدایی و ناقص  ،سفارشی

روی یک شی شرایط عضویت  ( )ToXml( ).ToStringفراخوانی  ینتیجه، XMLعضویت را توضیح دهد. این 

 سفارشی است.

( برای پیکربندی یک گروه کد در سطح Caspol.exeدر این مثال، از ابزار سیاست امنیتی دسترسی کد )

 . دینمامیبرای ارزیابی عضویت استفاده  AuthorMembershipConditionکه از  ،کنیمسیاست کاربر استفاده می

 نصب کدهای اسمبلی امنیتی 1.4.3.6.3

 (AuthorMembershipCondition.dllکنند )مانند کد اسمبلی را فراهم می CASهای کدهای اسمبلی که افزونه

در جای مورد استفاده، کامال امن شوند. برای ساخت توسط سطح سیاست، باید 

AuthorMembershipCondition.dll که  ،دایرکتوری آن لعمل زیر را ازکامال امن سطح سیاست کاربر، دستورا

AuthorMembershipCondition :در آن قرار داده شده است، اجرا کنید 

 

 

 

csc /t:library /reference:Author.dll AuthorMembershipCondition.cs 

gacutil -i AuthorMembershipCondition.dll 

caspol -user -addfulltrust AuthorMembershipCondition.dll 
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)که  کندمینصب  عمومیکد اسمبلی  ی نهانحافظه دررا  AuthorMembershipCondition ،دستور اول

را  AuthorMembershipCondition ،از امن کردن کد اسمبلی انجام دهید(. دستور دوم را پیشآن شما باید 

 سازد.کامال امن می ،در سطح سیاست کاربر

 AuthorMembershipCondition XMLتولید  2.4.3.6.3

 ،به گروه کد دارید، بسازید. اگرچه را تخصیص آناز شرایط عضویتی که قصد را،  XML ی ازشما باید نمایش

XML را بسازید. معرفی یک شی  صورت دستی آنهساده است که شما بتوانید ب ،کافی یبه اندازه ،موردنیاز

AuthorMembershipCondition   نوشتن محتوای  نیزوSecurityElement ه توسط ، کToXml  به دیسک

 تر است.امن تر و، سادهاستبرگشت داده شده

کنیم یک ها توزیع کنید، به شما توصیه میشرایط عضویت سفارشی را به کاربران یا مشتری هایکالساگر 

، CreateAuthorMembership. کالس نماییدموردنیاز ایجاد  XMLابزار ساده را برای اجرای ساخت قطعات 

را  AuthorMembershipConditionک شی گیرد، یخط دستور می پارامترعنوان یک یک نام نویسنده را به

 نویسد:دیسک می رویرا  XMLاز  یو نمایش ،کندمیمعرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.IO; 

using ORA.DotNetSecurity.Policy; 

public class CreateAuthorMembership  
{ 

public static void Main(string[] args)  
{ 

// Create a new AuthorMembershipCondition based 

// on the name of the author provided 

AuthorMembershipCondition amc=new AuthorMembershipCondition(args[0]); 

// Generate the name of the XML output file 

String file = args[0] + ".xml"; 

// Render the AuthorMembershipCondition to XML and write it to a file 

StreamWriter strm = new StreamWriter(file); 

strm.Write(amc.ToXml( ).ToString( )); 

strm.Close( ); 

// Display result 

Console.WriteLine("Created author membership condition: " + file); 
} 

} 
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وابستگی به کتابخانه  .را با استفاده از دستورالعمل زیر بسازید CreateAuthorMembershipابزار 

AuthorMembershipCondition.dll :را به یاد داشته باشید 

 

که ، AuthorMembershipConditionاز  XMLرا برای نمایش  CreateAuthorMembership Peterدستور 

 Peter.xmlجا محتوای فایل در این .اجرا کنیددهد، تطبیق می ”Peter“ را برای نام نویسنده  Authorشواهد

یک نام  createبه  تاکنید که شما استفاده می است کلیدهایی ، مبتنی برPublicKeyTokenوجود دارد. مقدار 

 قوی بدهید:

 

 

 

 

 پیکربندی سیاست امنیتی 3.4.3.6.3

عنوان یک کد اسمبلی کامال امن در سطح سیاست کاربر پیکربندی که به، Author.dllبا کد اسمبلی اکنون، 

است. استوار  Authorشواهد  ین برپایهساخت یک گروه کد هستید که شرایط عضویت آ یاست، آمادهشده

 دستورالعمل زیر را بنویسید:

 

 

 

 قرار دارد: ،شده در این دستورالعملاستفاده پارامترهایمشروح  ادامه،در 

• -user : که دستورالعمل بر سیاست سطح کاربر تاثیرگذار است. کندمیمشخص 

• -addgroup All_Code : که شما قصد اضافه کردن یک گروه کد فرزند جدید را به  کندمیمشخص

 دارید. ”All_Code“گروه موجود با برچسب 

csc /reference:AuthorMembershipCondition.dll CreateAuthorMembership.cs 

<IMembershipCondition class="ORA.DotNetSecurity.Policy. 

AuthorMembershipCondition, AuthorMembershipCondition, 

Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc5e18bc387194b3" 

version="1" 

name="Peter"/> 

caspol -user -addgroup All_Code -custom Peter.xml FullTrust 

-name "Peter's code" -description "Code group grants all 

code written by Peter full trust" 
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• -custom Peter.xml FullTrust : که شما قصد اضافه کردن یک شرایط عضویت  کندمیمشخص

مجموعه  ،گروه کد توسطدارید و مجموعه مجوز اعطاشده  Peter.xmlدر فایل  را سفارشی موجود

 است. ”FullTrust“به نام مجوزی 

• -name "Peter's code" : کندمینام گروه کد جدید را مشخص. 

• -description "Code group grants all code written by Peter full trust" :برای گروه  ی راتوضیح

 .کندمیکد جدید مشخص 

که قصد  ،تغییری را تا کند، ممکن است پیام زیر از شما درخواست Caspol.exeبسته به چگونگی پیکربندی 

 :نماییدانجام آن را دارید، تایید 

 

 در نتیجه،شود. تغییرات به دیسک اعمال میروزرسانی شده و ه، سیاست امنیت کاربر ب”yes“ وارد نمودنبا 

 :مشاهده خواهید نمودپیغام زیر را 

 

 

 آزمایش شرایط عضویت سفارشی 

 توانیم ازمیاست.  Caspol.exeتحلیل سیاست، استفاده از ابزار  فرایندهای ترین راه برای آزمایش افزونهساده

Caspol.exe  وHelloWorld.exe  استفاده کنیم تا نشان دهیم که گروه کد“Peter's code” تواند شواهد می

Author  دایرکتوری که  همان درستی ارزیابی کند. دستورالعمل زیر را ازو به دهدرا تشخیصHelloWorld.exe 

 :اجرا نماییدقرار دارد، در آن 

 

 

Caspol.exe ، دهد که و نشان می کندمیخروجی زیر را تولیدHelloWorld.exe ، عضوی از گروه کد

“Peter's code” :است 

The operation you are performing will alter security policy. 

Are you sure you want to perform this operation? (yes/no) 

Added union code group with "-custom" membership condition to the User level. 

Success 

caspol -user -resolvegroup HelloWorld.e 
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 امنیت دسترسی به کدمدیریت  

اطالعات و  براین فصل تمرکز اصلی . استسیستم امنیتی پیکربندی و تست  ، امکانCASآخرین مورد از 

به آنها احتیاج  ،هایتانیک برنامه نویس، طی تست و اشکال زدایی برنامه عنوانبهابزارهایی است که شما 

دهیم. شرح میشود، اجرا می .NETچارچوب که در  را یفرضپیشسیاست امنیتی  ،. در ابتداخواهید داشت

است. پس  حائز اهمیتشود، بسیار ال میهای امنیتی که توسط محیط اجرایی کد شما اعمفهمیدن محدودیت

های امنیتی ویژه توسعه دهید و یا هرگونه نیازمندیتوانید برنامه را بر اساس آنها می هااین محدودیتاز فهم 

 .NETچارچوب ی افزارنرم یتوسعه یکه توسط بسته را سه ابزاری اکنون،را به کاربران کد خود منتقل کنید. 

خواهیم نشان  را آنها در پیکربندی و تست سیاست امنیتی و چگونگی استفاده از نماییمسی می، برردنشوارائه می

 :داد

 دهد.به شما امکان دیدن عبارات اسمبلی اعالن امنیتی را می :مجوز یابزار مشاهده •

ارائه  .NETچارچوب برای پیکربندی موارد  را یک رابط گرافیکی: .NETچارچوب ابزار پیکربندی  •

 کند.می

چارچوب برای پیکربندی سیستم امنیتی  را یک رابط خط فرمان: کد به ابزار سیاست امنیتی دسترسی •

NET. کند. ارائه می 

 فرضپیشسیاست امنیتی   

د که از نواحی امنیتی دهکارانه و ساده را ارائه میمحافظه فرضپیشیک سیاست امنیتی ، .NETچارچوب 

 . کندمی یکروسافت استفادهاینترنت اکسپلورر ما

Microsoft (R) .NET Framework CasPol 1.0.3705.288 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2001. All rights reserved. 

Level = User 

Code Groups: 

1. All code: FullTrust 

1.1. Author - Peter: FullTrust 

Success 
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 های سیاست امنیتی فایل 

شود. هر های مختلفی ذخیره میدر فایل ماشین، و سازماناطالعات پیکربندی برای سطوح سیاست کاربری، 

شده، گذاریهای مجوز نامهای کد، مجموعهکه گروه استکامل از سطح سیاست  XMLشامل یک توضیح  ،فایل

 . گیردرا در بر مییمن های کامالً او اسمبلی

کند، تا از آن مراتب اشیای هر سطح سیاست استفاده میبرای ایجاد سلسله XMLاز توضیح  ،اجرای برنامه

های فایل فرضپیشسازی های ذخیرهلیستی از اسامی و محل 8-3تعیین سیاست استفاده شود. در جدول  برای

و سازمان، به محل  ماشینهای سیاست است. محل فایلآمده Meو ، NT ،98، 2000ها در ویندوزهای سیاست

 فرضپیشهای سیاست کاربر، مختص کاربر هستند و محل بستگی دارد. فایل .NETچارچوب نصب محیط کار 

د. برای پشتیبانی و پاسخگویی به کاربرانی نمایای کاربر را ذخیره میه، فایلعاملسیستمآنها جایی است که 

 .NETچارچوب  یهای سیاست کاربر، به نسخهکنند، محل فایلاستفاده می .NETچارچوب ی هکه از چند نسخ

 کنند نیز بستگی دارد. که اعمال می

 های سیاست امنیتی.مکان فایل :8-3جدول 

 فرضپیشمکان  سطح سیاست

 runtime_install_path\Config\Enterprisesec.config سازمان

 runtime_install_path\Config\Security.config ماشین

 USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\CLR Security% (NTو  2000)ویندوز  کاربر
Config\version\security.config 

 WINDIR%\username\CLR Security% (Meو  98کاربر )ویندوز 
Config\version\security.config 

 

کند. اگر جو میوو سازمان را جست ماشین،های کاربری، های سیاستشود، فایلهنگامی که اجرا شروع می

 ،فرضپیشبا استفاده از تنظیمات پیکربندی  ،صورت خودکارهشده را بهای گمهر کدام از آنها را نیابد، فایل

یک سیاست امنیتی کامل، اجرا صورت نخواهد  گاه بدونتوان تضمین کرد که هیچمی ،کارکند. با اینبازیابی می
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کار ممکن است نتایج باشد، اینهای سیاست حذف شدهحال، اگر مطلع نباشید که یکی از فایلگرفت. با این

که شما  ،اگر شخصی فایل سیاست سازمان را ،باشد. برای نمونهآوری هم در پی داشتهنامطلوب و شگفت

شود، شامل ید حذف کند، فایل جدیدی که در اجرا ساخته میاهتعریف کردسری محدودیت امنیتی در آن یک

 .اعطا خواهد نمودی کدها اطمینان کامل سطح سازمان خواهد بود، که به همه فرضپیشپیکربندی 

شوند و نسبت به دستکاری )هم دستی و هم متنی ذخیره می XMLهای در فایل ،های سیاستفایل

بسیار مهم هستند، پس  .NETهای سیاست، برای امنیت اجرای . از آنجاکه فایلحساس هستند ای(،برنامه

های دسترسی ست که آنها را از دستکاری مخرب یا غیرعمدی توسط کاربر، و حذف توسط کنترلا ضروری

 مصون نگه دارید. شود، ارائه می NTFSهایی که در مانند دسترسیبه فایل،  عاملسیستم

 شدهگذارینام های مجوزهایمجموعه 

شده هستند که فهرست آنها گذاریای مجوزهای نامو سازمان، شامل مجموعه ماشین،سطوح سیاست کاربری، 

. دهیمارائه می ،دنشوکه توسط هر مجموعه صادر می را مجوزهاییای خالصهاست. ما آمده 9-3در جدول 

 هستند. ، غیرقابل تغییرEverythingجز هب ،این مجموعه مجوزها تمام

 .فرضپیش یشدهگذاریهای مجوز ناممجموعه :9-3جدول 

 توضیحات مجموعه مجوز

FullTrust .دسترسی بدون محدودیت به همگی عملیات و منابع 

SkipVerification 
تنها  ،شامل مجوز کد برای عبور از اعتبارسنجی است، و نه چیز دیگر. این مجموعه

 است. SecurityPermission.Permissionشامل مجوز 

Execution 
تنها شامل مجوز  ،ست، و نه چیز دیگر. این مجموعها شامل مجوز کد برای اجرا

SecurityPermission.Exevution   .است 

Nothing .هیچ دسترسی به هیچ عملیات یا منبعی وجود ندارد، حتی مجوز برای اجرا 

LocalInternet 

مجوزها که از نظر مایکروسافت، مناسب کدی است که از اینترانت محلی ای از مجموعه

 شامل مجوزهای زیر است:  ،شود. اینبار می
DnsPermisison.Unrestricted 

EnvironmentPermission.Read(Username) 
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EventLogPermission.Instrument 
FileDialogPermission.Unrestricted 

IsolatedStroragePermssion.AssemblyIsolaitionBy 
User 

PrintingPermission.DefaultPrinting 
ReflectionPermission.ReflectionEmit 

SecurityPermission.Execution 
SecurityPermission.Assertion 

UIPermission.Unresticted 

Internet 

ای از مجوزها که از نظر مایکروسافت، مناسب کدی است که از اینترنت بار مجموعه

 شود. این شامل مجوزهای زیر است: می
FileDialogPermission.Open 

IsolatedStroragePermssion.DomainIsolaitionByUs 
er 

PrintingPermission.SafePrinting 
SecurityPermission.Execution 

UIPermission.SafeTopLevelWindoews 
UIPermission.OwnClipboard 

Everything 

مجوزهای  یاز همه ینامحدود یساخته شود، شامل نسخه Everythingکه گروه زمانی

جز مورد هوجود دارند، ب .NETکالس  یکه در کتابخانه ،دسترسی کد استاندارد است

SkipVerification  از کالسSecurityPermisson. 

 کاربر سازمان و های کد سیاستگروه 

برای اجرای امنیت دسترسی کد، به سطوح سیاست کاربری و سازمان ربطی ندارد.  فرضپیشسیاست امنیتی 

هستند، که یک شرط  All_Codeبه نام  یشامل گروه کد ،سیاست کاربری و سازمان فرضپیشهردو سطوح 

ست ا . این بدان معناکندرا اعطا می FullTrustمجموعه مجوز  خود، است، و به اعضای AllCodeعضویت در 

تواند هر دهد، میهر کدی بدون در نظر گرفتن اسنادی که ارائه میدستگاه،  فرضپیشکه بدون سیاست 

 باشد. عملی انجام دهد و به هر منبعی دسترسی داشته

 ماشینهای کد سیاست گروه 

، تمام تصمیمات امنیتی را در سطح سیاست دستگاه فرضپیشاست امنیتی دلیل تمایل به سادگی کار، سیهب

مراتب گروه کد سطح سیاست دستگاه، به نواحی امن اینترنت اکسپلورر مایکروسافت کند. سلسلهمتمرکز می

دهد. گروه کد ریشه تحت دستگاه را نشان می فرضپیشمراتب سیاست سلسله، 31-3گرایش دارد. شکل 
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، پنج (All_Codeیعنی )ریشه  گره دهد. زیرِ را می Nothingمجموعه مجوز  ،کدها ی، به همهAll_Codeعنوان 

، Trusted_Zoneو  Internet_Zoneهستند.  Zoneیکی از مقادیر اسناد  متعلق بهگروه کد قرار دارند، که هرکدام 

که فرزند نوع  را، های کدی، گروه(انداز جایی که بارگیری شده) سایتو وب URLبرای اعطای مجوز به 

NetCodeGroup  وFileCodeGroup برند.ه کار میب ،هستند 

چارچوب از  1.1و   1.0های برای انواع نسخه ،های کد سیاست دستگاهگروه فرضپیشمراتب سلسله ،اگرچه

NET. ، ،مجوزهایی که به گروه کد اما یکسان استInternet_Zone شوند، مختلف هستند. سیاست داده می

، مجموعه Internet_Zoneکارانه است و به گروه کد شدت محافظهبه، 1.0 ینسخه .NETچارچوب امنیتی 

 Internetمجموعه مجوز ، Internet_Zone، گروه کد 1.1و  SP1 1.0های دهد. در نسخهرا می Nothingمجوز 

 . کندخود اعطا می را به اعضای

 های کامالً مورد اعتمادمجموعه 

 فرضپیشهای کامالً مورد اعتماد سطوح که در لیست مجموعه استهایی آمدهلیستی از مجموعه ،در ادامه

 فرایندهایی است که شاید طی ها، شامل کالسو سازمان جای دارند. هر کدام از این مجموعه ماشینکاربر، 

ها را از لیست کامالً مورد اعتماد حذف کنید، زیرا تعیین سیاست استفاده شوند. نباید هیچ یک از این مجموعه

 وجود خواهد آورد. هتشخیص سیاست ب فراینداین کار قطعاً مشکالتی را طی 

 های کد سیاست دستگاهفرض گروهمراتب پیش: سلسله31-3شکل 
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• mscorlib.resources 
• System 
• System.resources 
• System.Data 
• System.Data.resources 
• System.Drawing 
• System.Drawing.resources 
• System.Messaging 
• System.Messaging.resources 
• System.ServiceProcess 
• System.ServiceProcess.resources 
• System.DirectoryServices 
• System.DirectoryServices.resources 

 بازرسی عبارات امنیت اعالنی 

که در یک  را عبارات امنیتی اعالنی تادهد به شما این امکان را می 67(Permview.exe)بازدید مجوزها ابزار 

هنگام پیکربندی سیاست امنیتی مفید است، زیرا به شما  ببینید. این امکان، مخصوصا است،کار رفتهه مجموعه ب

در ، Permview.exeببینید.  ،گنجندکه در یک مجموعه می را های مجوزیدرخواست تادهد این امکان را می

باشید که قرار دارد. توجه داشته .NETچارچوب ی افزارنرم یتوسعه یآدرس نصب بسته bin\ی زیرشاخه

 شود.اضافه نمی Pathی، به متغیرهای محیطی افزارنرم یتوسعه ینصب بسته فراینددر  bin\ی شاخه

Permview.exe ،های امنیتی دستوری را رخواستتواند ددهد، و نمیتنها عبارات امنیتی اعالنی را نشان می

 دارد.، رونوشت برمیی یک مجموعهاستخراج کند. این ابزار، از بدنه

این  ،ایگیرندهکه به هر تماس شوداستفاده می MessageUtil، از کالس Permview.exeبرای نمایش ابزار 

از سه  MessageUtilدهد.  را نمایش Messageپیام شامل مقدار متغیر محیطی  یدهد که جعبهامکان را می

مجوز نوشتن متغیر دارای که  نمایدکند تا اطمینان حاصل استفاده می RequestMinimumدرخواست مجوز 

های پیام( را نمایش های سطح باالی ایمن )مانند جعبه، و پنجرهنام دارد، است Assertکه ، Messageمحیطی 

                                                 

 

67 Permissions View 
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 EnvironmentPermissionو  AssertUIPermissionای اعالنی بر نحواز  DisplayMessageدهد. متد می

گیرنده، نظر از مجوزهای تماسدهد تا صرفای اجازه میکنندهبه هر کد درخواست ،کند. این کاراستفاده می

 استفاده کند: DisplayMessageبتواند از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجوز  یبسازید و سپس دستور مشاهده MessageUtil.dllای به نام را داخل کتابخانه MessageUtilاگر 

MessageUtil.dll ،توضیحات  را اجرا کنیدXML عبارات درخواست مجوز خواهید دید: یزیر را درباره 

 

 

 

 

using System; 

using System.Windows.Forms; 
using System.Security.Permissions; 

// Request read access to the Message environment variable. 

[assembly:EnvironmentPermission(SecurityAction.RequestMinimum,Read = "Message")] 

// Request permission to Assert. 

[assembly:SecurityPermission(SecurityAction.RequestMinimum,Assertion = true)] 

// Request permission to display safe top level windows. 

[assembly:UIPermission(SecurityAction.RequestMinimum, 

Window = UIPermissionWindow.SafeTopLevelWindows)] 

public class MessageUtil  
{ 

// Assert the permission to read the Message environment variable and 

// to display top level windows. 

[EnvironmentPermission(SecurityAction.Assert, Read = "Message")] 

[UIPermission(SecurityAction.Assert, 

Window = UIPermissionWindow.SafeTopLevelWindows)] 

public static void DisplayMessage( )  
{ 

       //Display the value of the Message environment variable in a message box. 
MessageBox.Show(Environment.GetEnvironmentVariable("Message")); 

} 

} 
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اطالعاتی است که برای پیکربندی درست سیاست  ی، اما شامل همهخروجی، ساده نیستین اشکل خواندن 

خروجی  یایجاد ابزاری برای تجزیه ،بنابراین ، خالص نیست.XMLخروجی  ،نیاز دارید. متاسفانهبه آن  امنیتی

 ای باشد.تواند کار سادهتر، نمیو ایجاد یک گزارش خوانا

های امنیتی اعالنی و حرکات در ستدرخوا ، تمامdecl MessageUtil.dll/استفاده از دستور نمایش مجوز 

تر نمایش که پیش،همراه اطالعات درخواست مجوز کند. بهاستخراج می ،های مجوزهمراه درخواستهپشته را ب

برای  Permviewخروجی شاید خاطر داشته باشید که ه دادیم، اطالعات زیر را نیز خواهید دید. این نکته را ب

 ق و معنادار باشد:های بزرگ، بسیار عمیکتابخانه

 

 

 

 

Microsoft (R) .NET Framework Permission Request Viewer. Version 1.0.3705.0 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2001. All rights reserved. 

minimal permission set: 

<PermissionSet class="System.Security.PermissionSet" version="1"> 
<IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, 

Mscorl ib, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Read="Message"/> 
<IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, 

mscorlib, 

Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" Flags="Assertion"/> 
<IPermission class="System.Security.Permissions.UIPermission, mscorlib, 

Versi 

on=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" Window="SafeTopLevelWindows"/> 
</PermissionSet> 

optional permission set: 

Not specified 

refused permission set: 

Not specified 

Method MessageUtil::DisplayMessage( ) Assert permission set: 

<PermissionSet class="System.Security.PermissionSet" version="1"> 
<IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, 

Mscorl ib, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Read="Message"/> 
<IPermission class="System.Security.Permissions.UIPermission, mscorlib, 

Versi 

on=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" Window="SafeTopLevelWindows"/> 
</PermissionSet> 
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  .NETچارچوب استفاده از ابزار پیکربندی  

( است که در MMCیک محیط مدیریتی مایکروسافت )NET. (Mscorcfg.msc ،)چارچوب ابزار پیکربندی 

 .NETهای مختلف پیکربندی دیریت جنبههمچنین، یک رابط گرافیکی برای ماست. تعبیه شده .NETچارچوب 

 ی دیگر صحبت نخواهیم کرد.هاویژگی یدرباره است وکند. توجه ما تنها به مدیریت سیاست امنیتی ارائه می

را اجرا کنید.  Mscorcfg.mscتوانید ، میخود یا جدیدتر روی کامپیوتر 1.2ی نسخه MMCتنها با نصب 

 نمایید.سایت مایکروسافت دانلود را از وب 1.2 ینسخه MMCتوانید می

کنید ی که استفاده میعاملسیستم یاز طریق رابط کاربری ویندوز، به نسخه Mscorcfg.mscمراحل اجرای 

 بستگی دارد:

 Administrative Tools ،.NET Frameworkی در کنترل پنل، از دسته: ایحرفه 2000ویندوز  •

Configuration .را اجرا کنید 

، Programs ،ترتیببه ،کلیک کنید، سپس Startروی : .NETیا ویندوز سرور  2000ویندوز سرور  •

Administrative Toolsو در نهایت ،،Microsoft .NET Framework Configuration   را انتخاب

 . نمایید

 ،کلیک کرده، سپس Performance and Maintenanceروی  ،در کنترل پنل: ایحرفه XPویندوز  •

Administrative Tools  را انتخاب وMicrosoft .NET Framework Configuration .را اجرا کنید 

با دستور و را از طریق خط فرمان  Mscorcfg.mscتوانید کنید، میی که انتخاب میعاملسیستمنظر از صرف

 یبرای نسخه ”v1.0.3705“است، مانند  .NETچارچوب  یای که در فرمان آمده، نسخهکنید. نسخهزیر اجرا 

1.0. 

 

 Runtime Security Policy گرهدهد. با باز کردن را نشان می Mscorcfg.mscاصلی  یپنجره، 32-3شکل 

 ان را خواهید دید. و سازم ماشین،فرزند هرکدام از سطوح سیاست کاربر،  هایگرهاز درخت مدیریتی، 

%Systemroot%\Microsoft.NET\Framework\version\Mscorcfg.msc 
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 توانید سه زیردرختی سطح سیاستی است که قصد دارید مدیریت کنید، میدهندهکه نشان گرهیبا باز کردن 

 مربوط به یکی از موارد سطوح سیاست هستند: هااین زیردرخت. هرکدام از مشاهده نمایید را

 های کامالً مورد اعتمادفهرست گروه •

 شدهگذاریهای مجوز ناممجموعه •

 مراتب گروه کدسلسله •

 مدیریت این سه مورد خواهد بود.  بر ،های آتیتمرکز بخش

 های کامالً مورد اعتمادمدیریت گروه 

، ، منوی Policy Assembli گرهکلیک روی با راست است،نشان داده شده 33-3که در شکل  طورهمان

 کند:های زیر را برای شما فراهم میگزینه ی،ربمیان

• Add… : کامالً مورد اعتماد اضافه کنید. هایدهد تا یک گروه به فهرست گروهمیبه شما این امکان را 

 Mscorcfg.mscی اصلی : پنجره32-3شکل 
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• View : که فهرست فعلی ، تا نوار مدیریتی سمت راست صفحه را آوردبرای شما فراهم میاین امکان را

های که هدف گروه را، و یا اطالعات کمکینمایید مدیریت  ،را نشان دهدهای کامالً مورد اعتماد گروه

 دهد. شرح می است، کامالً مورد اعتماد

• Export List… :که ، به یک فایل متنی را های کامالً مورد اعتمادبه شما امکان ارسال فهرست گروه

 . دهدمی ،کلید عمومی است ینشانهها و مقادیر شامل شماره نسخه

• Help : اطالعات کمکیMMC دهد.را نمایش می 

 افزودن یک گروه کامال مورد اعتماد 1.1.3.7.3

های کامالً مورد اعتماد اضافه کنید، باید گروه را در بتوانید یک گروه جدید به فهرست گروه کهاینپیش از 

گروه را  کهاینپس از  است،نشان داده شده 33-3ه در شکل ک طورهمانگروه عمومی نصب کنید.  یحافظه

کلیک راست ،در درخت مدیریتی Policy Assemblies گره، روی نمودیدگذاری یدر حافظه گروه عمومی جا

 Choose Assembly From Assemblپیام  ی. جعبهنماییدرا انتخاب  …Add یبر، گزینهکنید و از منوی میان

Cacheهای مجموعه تمامیشود، و فهرستی از نمایش داده می است،نشان داده شده 34-3در شکل  ه، ک

 : افزودن یک گروه کاماًل مورد اعتماد33-3شکل 
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خواهید مورد اعتماد کامل قرار که می را دهد. گروهیگروه عمومی را نشان می یشده در حافظهگذارییجا

 کلیک کنید.  Select یهدهید انتخاب و روی دکم

 حذف یک گروه کامالً مورد اعتماد 2.1.3.7.3

های کامالً مورد اعتماد، اطمینان حاصل کنید که نوار ابزار سمت راست برای حذف یک گروه از فهرست گروه

 Policy گرهبرای این پیکربندی، روی  .دهدهای کامالً مورد اعتماد را نمایش میمدیریتی، فهرست فعلی گروه

Assemblies و سپس روی  کردهکلیک راست ،در درخت مدیریتیView ، که پس ازAssemblies  در منوی

 شود، کلیک کنید. بر پدیدار میمیان

کرده و از منوی کلیک راست ،خواهید حذف کنیدکه فهرست به نمایش درآمد، روی گروهی که میزمانی

شود که عمل حذف را . به شما دستور داده مینماییدانتخاب را  Delete یشود، گزینهبری که پدیدار میمیان

 شود. نمایید. با این کار گروه حذف میکلیک  Yesتایید کنید. روی دکمه 

، استهایی باشد که پیکربندی سیاست فعال به آن وابسته شامل کالسکه اگر گروهی را حذف کنید 

 امنیتی به درستی عمل نخواهد کرد.تنظیمات سیاست 

 های عمومیی گروههای موجود در حافظه: فهرست گروه34-3شکل 
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 شدهگذاریهای مجوز نامریت مجموعهمدی 

مربوط به یک سطح سیاست را باز کنید، فهرستی از  Permission Sets گرهاگر در درخت مدیریتی، 

، 35-3اند، خواهید دید. شکل که در آن سطح سیاست تعریف شده را شدهگذاریهای مجوز ناممجموعه

 دهد. نشان می ،اندتعریف شده فرضپیشکه در سیاست کاربری  را، شدهگذاریهای مجوز نامفهرست مجموعه

مجموعه  هایگرهاز  کلیک روی هریکاست، با انجام راستنشان داده شده 35-3که در شکل  طورهمان

 :استیر های زشود که شامل گزینهبر نمایش داده می، یک منوی میانفرضپیشمجوز 

• Duplicate :کند. ایجاد می ،شده در سطح سیاست فعلیاز مجموعه مجوز انتخاب را کپی ییک نسخه

، یک نماییدرا انتخاب  Duplicateکلیک کنید و راست Internetبرای نمونه، اگر روی مجموعه مجوز 

 سازید. در سطح سیاست کاربری می Copy of Internetمجموعه مجوز جدید به نام 

• View :دهد تا محتوای نوار ابزار سمت راست بخش مدیریتی را کنترل کنید، به شما این امکان را می

و یا اطالعات کمکی آن مجموعه  دادهشده را نمایش که یا مجوزهای موجود در مجموعه مجوز انتخاب

 دهد. مجوز را شرح می

 شدهگذاریهای مجوز نام: مدیریت مجموعه35-3شکل 
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• Properties :که دهد. از آنجاز را نمایش میه مجوشامل نام و توضیحات مجموع ،پیام ییک جعبه

پیام به شما  ی( غیرقابل تغییر هستند، این جعبهEverythingجز ه )ب فرضپیشمجموعه مجوزهای 

 دهد. را نمی هاویژگیامکان ویرایش مقادیر 

• Copy :یمجموعه مجوز را در صفحه ( موقتclipboardکپی می )برای این امکان را  ،کارکند، و با این

موقت،  ی( صفحهpasteتا در سطوح دیگر سیاست، با استفاده از امکان چسباندن ) آوردهم میشما فرا

 های کپی از مجموعه مجوز ایجاد کنید. نسخه

• Help : اطالعات کمکیMMC دهد. را نمایش می 

 فرضپیشهای غیر از مجموعه ، یا هریکEverythingمجوز  فرضپیش یبرای مجموعه ،برمنوی میان

 :استنیز زیر های اضافی دیگر، شامل گزینه مجوز

• Change Permissions… :امکان تغییر مجوزهای موجود در سازد که را ظاهر می پیامی یجعبه

های های مربوط به ویرایش محتوای مجموعهپیام ی. جعبهسازدبرای شما فراهم میمجموعه مجوز را 

 های مجوز، یکسان هستند.د مجموعهایجارفته برای ه کارهای بپیام یمجوز، با جعبه

• Cut :موقت کپی کرده، و خود آن را از سطح سیاست فعلی حذف  یمجموعه مجوز را در صفحه

های کد هستند، روی مجموعه مجوزهایی که درحال استفاده توسط گروهاین عمل را  توانیدنمینماید. می

 انجام دهید. 

• Delete :ال استفاده توسط گروه کدی نباشد، این عمل به شما امکان که مجموعه مجوزی درحدرصورتی

 دهد. حذف آن را می

• Rename :که مجموعه مجوزی درحال استفاده توسط گروه کدی نباشد، این عمل به شما درصورتی

 دهد. امکان تغییر نام آن را می

• Properties :حات مجموعه مجوز دهد که به شما امکان ویرایش نام و توضیپیامی نمایش می یجعبه

 توانیدنمیدهد. همانند عمل تغییر نام، اگر مجموعه مجوز درحال استفاده توسط گروه کدی باشد، را می

 نام آن را تغییر دهید.
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 شدهگذاریهای مجوز نامایجاد مجموعه 1.2.3.7.3

درخت مدیریتی  از Permission Sets گرهی جدید، روی شدهگذاریبرای ایجاد یک مجموعه مجوز نام

 را انتخاب کنید.  …New ی، گزینهبرمیانکلیک کرده و از منوی راست

برای ایجاد یک  است.نشان داده شده 36-3در دشکل ، Create Permission Setپیام مربوط به  یجعبه

و یا  ؛با استفاده از رابط گرافیکیو  صورت دستیهمجموعه مجوز جدید، دو گزینه پیش رو دارید: ایجاد ب

 . XMLفراخوانی تعریف مجموعه مجوز از یک فایل 

 ی، گزینهXML فایل 68رادیویی یشده از یک فایل، از دکمهگذاریبرای فراخوانی مجموعه مجوز نام

Import a permission set یدکمه و نماییدوارد  ،که حاوی تعریف است را ایرا انتخاب کنید، و نام پوشه 

Next  فایل بفشاریدرا .XML،  که شرح مجموعه مجوز است، باید ساختاری داشته باشد که در مثال زیر نشان

                                                 

 

68 Radio button 

 : ایجاد یک مجموعه مجوز جدید36-3شکل 
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شامل  ،دهد. این مجموعه مجوزرا شرح می، آن TestSetمجموعه مجوزی به نام است. داده شده

FileIOPermission  مجوزهای  نیز،نامحدود، وAssertion  وExecution  ازSecurityPermission :است 

 

 

 

 

 

ست که ایجاد ا ، بدین معناشدهگذاریناماز یک مجموعه مجوز  XMLدر شرح موجود پیچیدگی اطالعات 

با ایجاد یک شی  ،کار. ایناستتر ساده ،نویسیبرنامه از طریقاین اطالعات 

System.Security.NamedPermission قرار دادن آن همراه اشیای مجوز، و فراخوانی متد ،ToString  برای

System.Security.SecurityElement ( که از متدToXml به سادگی انجام میاستبازگردانده شده ،)د. کد پذیر

 دهد:و آن را به ابزار مدیریتی نمایش می را نشان داده TestSetی شدهگذارینامایجاد مجموعه مجوز  ،زیر

 

 

 

 

مجوز دسترسی کد  هایکالسهایی برای امل ورودیتوانند ششده میتعریفات مجموعه مجوز فراخوانی

که گروهی  نماییدکه مجوزهای دسترسی کد دلخواه را فراخوانی کنید، اطمینان حاصل پیش از آن .دلخواه باشند

 اید.را که شامل کالس دلخواه است، به فهرست گروههای کامالً مورد اعتماد سطح سیاست فعلی اضافه کرده

<PermissionSet class="System.Security.NamedPermissionSet" version="1" 
Name="TestSet"> 

<IPermission class="System.Security.Permissions.FileIOPermission, 

mscorlib, 

Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" Unrestricted="true"/> 
<IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, 

mscorlib, 

Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" Flags="Assertion, Execution"/> 
</PermissionSet> 

// Create an empty NamedPermissionSet 

NamedPermissionSet ps = new NamedPermissionSet("TestSet", PermissionState.None); 
// Add an unrestricted FileIOPermission 

ps.AddPermission(new FileIOPermission(PermissionState.Unrestricted)); 

// Add a SecurityPermission with Assertion and Execution permissions 

ps.AddPermission(new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Assertion | 

SecurityPermissionFlag.Execution)); 

// Display an XML version of the named permission set to the console. 

Console.WriteLine(ps.ToXml( ).ToString( )); 
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 یبا انتخاب گزینه ،صورت دستیه، آن را بشدهگذارینامتوانید به جای فراخوانی مجموعه مجوز شما می

Create a new permission set ایجاد کنید. یک نام و توضیح برای مجموعه مجوز جدید  ،رادیویی یاز دکمه

کنیم را وارد کردیم، زیرا مجموعه مجوزی ایجاد می ”CAS_Manipulation“نام ، 36-3. در شکل نماییدوارد 

تا  بفشاریدرا  Next ی. دکمهاست نویسیبرنامهاز راه ، CASمجوزهای الزم برای دستکاری  تمامیکه شامل 

 تادهد به شما این امکان را می ی مذکور. جعبهبه نمایش درآید، 37-3شده در شکل دادهپیام نشان یجعبه

 .نماییدگذاری در مجموعه مجوز انتخاب یجوزها را برای جاای از ممجموعه

انتخاب  Available Permissionsجای دهید، از فهرست  خود خواهید در مجموعه مجوزکه میرا مجوزی 

را  Permission Settingsتحت عنوان  ،پیامی یکار، جعبهاینکلیک کنید. پس از  Addکرده و روی دکمه 

اید. پیام، به مجوزی بستگی دارد که برای اضافه شدن انتخاب کرده یتوای این جعبهکرد. محخواهید مشاهده 

گر کالس دهد، که نشاننمایش می Securityرا برای مجوز  Permission Settingپیام  یجعبه، 38-3شکل 

System.Security.Permissions.SecurityPermission .است 

 مجوزها : تخصیص37-3شکل 
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خواهیم در مجموعه مجوز جدید که می، SecurityPermissionفردی از موارد منحصر به، 38-3در شکل 

، Executionکنیم. مجوزهایی که در اینجا انتخاب کردیم، به اعضای باشد، انتخاب میقرار داشته

ControlPolicy ،ControlDomainPolicy ،ControlAppDomain و ،ControlEvidence  از

System.Security.Permissions.SecurityPermissionFlag یدکمه با فشردنشوند. نگاشت می OK ، به

اضافه و یا  را توانید مجوزهای بیشتری. میشویدبازگردانده می، 37-3فهرست مجوزهای موجود که در شکل 

را نشان  …Importای تحت عنوان دکمه، 37-3شکل همچنین، حذف کنید.  ،که اضافه کردیدرا مجوزی 

 را به مجموعه مجوزهای یتا مجوز مخصوص آورداین امکان را برای شما فراهم می ی مذکورهد. گزینهدمی

آید که به شما این امکان را پیام به نمایش درمی ی، یک جعبه...Import یدکمه فشردن. با نماییداضافه  خود

مجوز باید از ساختار XML . شرح نماییدمجوز مخصوص را انتخاب  XMLدهد که فایلی حاوی شرح می

ای از مجوز را با استفاده از متد مناسبی برخوردار باشد تا بتواند این امکان را به اجرای برنامه بدهد که نمونه

FormXml شامل شرح  ،ایجاد کند. مثال زیر ،از کالس مجوزXML  یک کالسRadio Permission  خاص

 د:سازخاموش کردن رادیو را فراهم می روشن و بهی خاص، دسترسی است. این نمونه

 : پیکربندی مجوزها38-3شکل 
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 Mscorcfg.mscاصلی  ی، به پنجرهFinishجوز جدید، با کلیک روی پس از پیکربندی محتوای مجموعه م

 شوید.برگردانده می

 

 

 کد هایگروهمدیریت  

یک سطح سیاست در  Code Groups گرهبا باز کردن ، استنشان داده شده 39-3که در شکل  گونههمان

 برای این سطح سیاست خواهید دید. را درخت مدیریتی، گروه کد ریشه

<IPermission class="OReilly.ProgrammingDotNetSecurity.RadioPermission, 

Radio, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc5e18bc387194b3" 

version="1" StartStop="true"/> 

که  را، که گروهی نماییدکه مجوزهای دسترسی کد خاص را فراخوانی کنید، اطمینان حاصل پیش از آن

 ید.اسطح سیاست فعلی اضافه کرده کامالً مورد اعتماد هایگروهبه فهرست  است،شامل کالس خاص آن 

 های کد: مدیریت گروه39-3شکل 
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کلیک روی گروه کد ریشه، یک منوی راستبا  یکتا باشند. ،کد در یک سطح سیاست هایگروههای نامباید 

 شود:های زیر باز میبا گزینه برمیان

• New… :دهد. امکان ایجاد یک فرزند جدید گروه کد را به شما می 

• Duplicate : شده ایجاد کد فرزند( از گروه کد انتخاب هایگروه تمامیک نسخه کپی عمیق )شامل

د. برای نمونه، اگر روی نمای، به گروه کد فعلی اضافه میفرزند گرهیک  نعنوابهکند و آن را می

فرزند جدید زیر  گرهرا انتخاب کنید، یک  Duplicateو  کلیک کردهراست All_Codeمجموعه کد 

 سازید. می Copy of All_Codeبه نام ، All_Code گره

• Copy :یگروه کد را در صفحه ( موقتclipboardکپی می )،به شما این امکان را  ،کارو با این کند

 عنوانبهرا از گروه کد،  ی کپیموقت، نسخه ی( صفحهpasteدهد تا با استفاده از امکان چسباندن )می

 . نماییدایجاد  ،کد دیگر هایگروهزند رف

• Paste :دهشفرزند گروه کد انتخاب عنوانبه است،انجام شده آن که قبال عمل کپی روی را گروه کدی، 

 کند.الصاق می

• Rename :دهد. امکان ویرایش نام گروه کد را به شما می 

• Properties :توانید پیکربندی گروه کد را دهد که با استفاده از آن میپیامی به شما نشان می یجعبه

ی گروه کد، این صفحات شامل همان تنظیماتی هستند که در هاویژگیجز مواد ه ویرایش کنید. ب

 هنگام ایجاد گروه کد وجود داشت. پیام یجعبه

 ،حالگروه کد است. با این LevelFinalو  Excluiveپیکربندی صفات  ،هاویژگی یاصلی از صفحه یاستفاده

 همراه با توضیحاتی که برای انسان خوانارا های قابل انتخابی کند، بلکه گزینهرابط از اسم صفات استفاده نمی

 دهد:ه میست، برای هر یک ارائا

• Exclusive :که به این گروه کد مرتبط است  مجوزهایی از مجموعه مجوزدارای تنها  ،سطح سیاست

 هستند. 

• LeaveFinal : .سطوح سیاست زیر این سطح، ارزیابی نخواهند شد 

• Help : اطالعات کمکیMMC دهد. را نمایش می 
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شوند، زندی که زیر آن نمایش داده میفر هایگرهگر گروه کد ریشه است، و که نشان گشودن گرهیبا 

گروه  گرهروی هر کلیک راستگروه کد مربوط به سطوح سیاست را ببینید. با انجام مراتب سلسلهتوانید می

آید، که دو به نمایش درمی ،تر شرح دادیممشابه با منویی که پیش ،برمیانریشه(، یک منوی  گرهجز ه کد )ب

 همراه دارد:اضافی زیر را نیز به یگزینه

• Cut :و آن را از سطح  کندمیموقت ایجاد  یدر صفحه ،ای از کد گروه را به همراه فرزندانشنسخه

 نماید. سیاست فعلی حذف می

• Delete :کند. گروه کد و فرزندان آن را حذف می 

 کد هایگروهایجاد  1.3.3.7.3

فرزند ایجاد  عنوانبهگروه کد جدیدی  ،خواهید زیر آنمیبرای ایجاد یک گروه کد جدید، روی گروه کدی که 

شده انتخاب کنید. شما تنها قادر به ایجاد باز برمیانرا از منوی  …New یو گزینه کلیک کردهراست، نمایید

 Mscorcfg.mscبا استفاده از رابط گرافیکی  System.Security.Policy.UnionCodeGroupکد از نوع  هایگروه

 نمایید.گروه کد را فراخوانی  XMLتوانید فایل شرح کد از انواع دیگر، می هایگروهبرای ایجاد  هستید.

، امکان ایجاد یک گروه کد جدید 40-3شده در شکل دادهنشان Create Code Groupپیام  یدر جعبه

 . وجود داردگروه کد از یک فایل  XMLصورت دستی و یا فراخوانی شرح هب
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را  Import a code group from a XML File یبرای فراخوانی یک گروه کد از طریق یک فایل، گزینه

 XML. شرح را بفشارید Next یوارد کنید، و دکمه است، XMLکه حاوی شرح  را ، نام فایلینماییدانتخاب 

با  ی رااست، که گروه کدر مثال زیر نشان داده شدهمربوط به کروه کد باید از ساختاری برخوردار باشد که د

 نماید:تعریف می 10-3شده در جدول پیکربندی فهرست

 

 

 

 

 

 

 شناسایی گروه کد جدید :40-3شکل 

<CodeGroup class="System.Security.Policy.UnionCodeGroup, mscorlib, 

Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" Attributes="Exclusive" Name="TestGroup" 
Description="A code group for testing"> 

<IMembershipCondition class="System.Security.Policy.SiteMembershipCondition, 
mscorlib, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Site="*.oreilly.com"/> 
<PermissionSet class="System.Security.NamedPermissionSet" 

version="1" Name="FileAccess"> 
<IPermission class="System.Security.Permissions.FileIOPermission, 
mscorlib, 

Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

version="1" Unrestricted="true"/> 
</PermissionSet> 

</CodeGroup> 
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 .TestGroupمقادیر پارامترها برای گروه کد  :10-3جدول 

 تنظیمات پارامتر

 TestGroup نام

 یک گروه کد برای تست کردن توضیحات

 باشند.بارگیری شده oreilly.comدر دامنه  Siteکدی که از یک  هایگروههمه  شرط عضویت

 مجموعه مجوز 
، که شامل دسترسی نامحدود به FileAccessیک مجموعه مجوز دلخواه به نام 

 سیستم فایل است. 

 Exclusive هاویژگی

آن را در  XMLرا ایجاد کرده و نمایش  TestGroupبینید که گروه کد در ادامه کدی را می مثال، عنوانبه

 :کندصفحه مدیریتی چاپ می

 

 

 

 

 

 

پیام ایجاد  یای جعبهبا استفاده از مجموعهو صورت دستی هتوانید به جای فراخوانی گروه کد، آن را بمی

. را انتخاب کرده و نام و توضیحات گروه کد جدید را وارد کنید Create a new code group یگزینه نمایید.

ه شما این جعبه، ببه نمایش درآید.  41-3شده در شکل دادهپیام نشان یتا جعبه بفشاریدرا  Next یدکمه

امکان عضویت پایه  ،های گرافیکیدهد تا شرط عضویت گروه کد جدید را تنظیم کنید. رابطاین امکان را می

// Create the named permission set and add unrestricted file access. 

NamedPermissionSet pset = 

new NamedPermissionSet("FileAccess",PermissionState.None); 

pset.AddPermission(new FileIOPermission(PermissionState.Unrestricted)); 

// Create the policy statement and set the Exclusive attribute. 

PolicyStatement pstate = 

new PolicyStatement(pset, PolicyStatementAttribute.Exclusive); 

// Create the membership condition to match all "*.oreilly.com" sites. 

IMembershipCondition mcon = new SiteMembershipCondition("*.oreilly.com"); 

// Create and configure the UnionCodeGroup 

UnionCodeGroup cg = new UnionCodeGroup(mcon, pstate); 

cg.Name = "TestGroup"; 

cg.Description = "A code group for testing"; 

// Display the CodeGroup to the console 

Console.WriteLine(cg.ToXml( ).ToString( )); 
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برای تطبیق کدهایی را  Urlد استفاده از سن، 41-3دهند. شکل انواع اسناد استاندارد را به شما می تمامیبه 

 دهد. نشان می ،اندبارگیری شده c:\development\cas_projectکه از آدرس 

فراخوانی کنید. ، را AuthorMembershipConditionمانند کالس توانید یک شرط عضویت دلخواه، ، میهمچنین

تغییر خواهد یافت.  42-3به شکل  ،پیام یاز فهرست انواع شرایط عضویت، ظاهر جعبه customبا انتخاب 

شرط عضویت دلخواه  XMLکه حاوی شرح  را، دهد تا فایلیبه شما این امکان را می Import یدکمه فشردن

را فراخوانی  AuthorMembershipConditionیک شرط  XML، شرح 42-3مشخص کنید. در شکل  ،است

 دهد. را تطبیق می Author = Peterایم، که هر کدی با سند کرده

 

 : تعیین یک شرط عضویت41-3شکل 
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-3ی که در شکل مپیا یتا جعبه بفشاریدرا  Next یپس از انجام تنظیمات شرط عضویت گروه کد، دکمه

 که گروه کد به اعضایرا توانید مجموعه مجوزی ، به نمایش درآید. از طریق آن میاستنشان داده شده 43

از سطح سیاست  ی موجود راشدهگذارینامتوانید یک مجموعه مجوز و یا می نماییدانتخاب کند، اعطا می خود

 فعلی انتخاب کنید.

 : فراخوانی یک شرط عضویت دلخواه42-3شکل 

 : انتخاب مجموعه مجوز گروه کد43-3شکل 
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ایجاد یک گروه کد  فرایند، Next یدکمه فشردنبرای گروه کد و  شدهگذارینامانتخاب مجموعه مجوز 

 گرداند.بازمی Mscorcfg.mscاصلی  یرساند، و شما را به پنجرهجدید را به پایان می

 های مدیریت سیاست امنیتیگزینهسایر  

 برخی ،شددر این بخشنشان داده ،اجرای عملیات پیکربندی سیاست امنیتی یهای گذشته، نحوهدر بخش

 Runtime Security گرهروی  کلیکراست. با خواهند شدمطرح ، Mscorcfg.mscدر  موجود عملیات دیگر

Policy است.نشان داده شده 44-3که در شکل  ،خواهید دیدرا بری در درخت مدیریتی، منوی میان 

 کد به استفاده از ابزار سیاست امنیتی دسترسی 

شود. این ارائه می .NETچارچوب ابزاری است که توسط (، Caspol.exeکد )به ابزار سیاست امنیتی دسترسی 

ای های دستهرا از طریق خط فرمان و فایل .NETکد  به ابزار به شما امکان مدیریت سیستم امنیتی دسترسی

چارچوب  یهمان نسخه ،ی ذکرشده، که نسخهنماییدتوانید از محل زیر اجرا را می Caspol.exe دهد. ابزارمی

NET. برای نمونهاست .، “v1.0.3705” است 1.0 یگر نسخهبیان: 

 Mscorcfg.mscبر موجود در : منوی میان44-3شکل 

%Systemroot%\MicrosoftNET.\Framework\version\Caspol.exe 
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کننده شوند. اما طوالنی و گیج، Caspol.exeدستورات ممکن است هنگام اجرای برخی عملیات مدیریتی، 

تر برای تنظیم و راهی بسیار سریع، Caspol.exe، باشیدطریق خط فرمان مشکلی نداشتهاگر با کار کردن از 

برویم،  Caspol.exe توسطکه به سراغ تنظیم سیاست امنیتی دهد. پیش از آنبازرسی سیاست امنیتی ارائه می

، نمایید(آن استفاده از  مکررا که قصد داشته باشیدصورتی در)را  Caspol.exeیکی از تنظیمات پیکربندی باید 

 د.تغییر دهی

اجرا کنید که منجر به تغییر در پیکربندی سیاست امنیتی شود، پیش از را  Caspol.exeهرجا دستوری از 

د که تغییر را تایید هخواتغییرات را در دیسک ثبت کند، با استفاده از پیام زیر از شما می Caspol.exeکه آن

 :نمایید

 

را وارد کنید. برای روشن و خاموش کردن این اعالن، از دستورات زیر  yesیا  yباید  ،برای اعمال تغییر

انجام دهید، سریعاً و  را که ، هر تغییرینماییدباشید که اگر آن را خاموش خاطر داشتهه استفاده کنید، اما ب

 اعمال خواهد شد: ،طور خودکارهب

 

 

بریم. کار میه که در این بخش ب ،بلند آن دارد یکوتاهی معادل با نسخه ینسخه، Caspol.exeهر دستور 

 است. polchgprompt ،–pp–کوتاه  ینسخه ،برای نمونه

 کنترل سیستم امنیتی 

دهد، بلکه امکان مدیریت برخی تنظیمات نه تنها به شما امکان مدیریت سیاست امنیتی را می، Caspol.exeابزار 

به متدهای کالس  امستقیم ،هاویژگی. این سازدفراهم میپیکربندی سطوح باالتر از سیستم امنیتی را نیز 

System.Security.SecurityManager شوند.نگاشت می 

The operation you are performing will alter security policy. 

Are you sure you want to perform this operation? (yes/no) 
 

caspol -polchgprompt on 

caspol -polchgprompt off 
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 روشن و خاموش نمودن امنیت دسترسی کد 1.1.4.7.3

 استفاده کنید:صورت زیر به، security–برای روشن و خاموش نمودن امنیت دسترسی کد، از 

 

 ی رامجوز کامل ،هر کدی واقع،. در گذاردخاموش کردن امنیت دسترسی کد، سیستم امنیتی را کنار می

 ،های امنیتیمکانیزم سایرمطمئن شدید  کهاینخواهد داشت. باید تنها پس از  در اختیاربرای انجام هر عملی 

اند، خوبی برای محافظت از سیستم و منابع شما تنظیم شده، درحال فعالیت هستند و بهعاملسیستممانند امنیت 

 . کندهای امنیتی پایه را کنترل نمیاجرای بررسی، security–ر کار را انجام دهید. دستواین

که توسط مجوز ، – SecurityManager.SecurityEnabledبه ویژگی  ،مستقیماً، security–استفاده از 

SecurityPermission.ControlPolicy شودنگاشت می، شودمحافظت می . 

 های مجوز اجراروشن و خاموش نمودن بررسی 2.1.4.7.3

دارا بودن یا نبودن مجوز  ،را بارگیری و اجرا کند یکه گروهپیش از آن، .NETچارچوب طور معمول، اجرای هب

SecurityPermission.Execution  توانید بررسی مجوز اجرا را با استفاده کند. میگروه بررسی می آنرا برای

 است، فعال یا غیرفعال کنید:از دستوری که در ادامه آمده

 

تر سریع ،دنظرتانورغیرفعال نمودن بررسی مجوز اجرا، مزایای عملکردی به همراه خواهد داشت. گروه م

که یک یابد، بسنجید. زمانیبارگیری و شروع خواهد شد. اما باید این مزایا را در مقابل امنیتی که کاهش می

انجام ،ن نیاز به مجوز وتواند بدنامطلوب بساری وجود دارند که یک کد مخرب میشود، موارد گروه اجرا می

صورت آزادانه در هتواند بکه بارگیری شد، کد مخرب میزمانی ،. همچنینCPUدهد، مانند استفاده سنگین از 

 کند و خارج شود.ها را شناسایی ضعف کرده،امنیت موجود سیستم شما کاوش 

. که SecurityManager.CheckExecutionRightsبه ویژگی ایستای  ا،مستقیم، execution–کار بردن ه ب

 . شودنگاشت می، شودمحافظت می SecurityPermission.ControlPolicyمجوز  توسط

caspol -security on 

caspol -security off 

 

caspol -execution on 

caspol -execution off 



 

 

 

225 

 

 

 مدیریت سطوح امنیتی 

 Mscorcfg.msc یبسیار شبیه چیزی است که درباره Caspol.exeبا توجه به مدیریت سیاست امنیتی، عملکرد 

های آتی، چگونگی مدیریت هرکدام از موارد کلیدی سیاست امنیتی راشرح خواهیم داد. شرح دادیم. در بخش

استفاده کنید تا روی  Caspol.exeاز دستورات  ،باید شرح دهیم که چگونه با هدف درستی ،اما پیش از آن

 بگذارید. مناسبی گروه کد و سطح سیاست تاثیر 

 دفمشخص نمودن سطح سیاست ه 1.2.4.7.3

 کار ببرید: ه ب ،خواهیدهر دستور مدیریت سیاست را در سطوحی که میبا استفاده از دستورات زیر، شما باید 

• -all(استبرای کاربری که اکنون وارد سیستم شده) کاربرو نیز  ،سازمان ماشین،سیاست سطوح  : بر 

 گذارد. تاثیر می

• -enterprise : گذارد. سیاست سازمان تاثیر می برتنها 

• -machine : گذارد. تاثیر می ماشینسیاست  برتنها 

• -user : گذارد. تاثیر می ،استبرای کاربری که اکنون وارد سیستم شده ،سیاست کاربر برتنها 

• -customer path : استکه شامل فایل سیاست امنیتی در یک مسیر خاص  ،سیاست کاربر برتنها ،

 گذارد. تاثیر می

• -customall pathکه شامل فایل سیاست امنیتی در یک )کاربر  نیزو ، ماشینسازمان، های سیاست : بر

 گذارد.تاثیر می است(مسیر خاص 

اگر سطح سیاست هدف را مشخص  ،عالوهمعتبر نیست. به Caspol.exeهر مقدار هدفی برای هر دستور 

 machine–تنظیمات  ،کنید بستگی خواهد داشت. برخی دستوراتا میبه دستوری که اجر ،نکنید، نتیجه

 کنند.استفاده می all– ، ازگیرند، و برخی دیگردر نظر می را یفرضپیش



 

 

 

226 

 

 

 مشخص نمودن گروه کد هدف 2.2.4.7.3

هدف دستور مشخص  عنوانبهرا  یگروه کد موجود تا سازندشما را ملزم می Caspol.exeبرخی دستورات 

 ،زیر آن گروه قصد داریدکه  را و یا گروه کدیخواهید حذف کنید، که می را کنید. برای نمونه، باید گروه کدی

 . کنیدمشخص نمایید، فرزند اضافه  گره عنوانبهکدی 

ارائه دهید، دو روش ی ارجاع به گروه کد فرد،منحصر بهطور هبتوانید ب کهاینبرای ، Caspol.exeابزار 

باشند،  فردمنحصر بهیک سطح سیاست باید  متعلق بهدر روش اول، از آنجاکه اسامی گروه کد کند: می

کد از سیاست  هایگروهدر هنگام دستکاری توانید می ،توانید از نام گروه کد استفاده کنید. برای نمونهمی

را برای ، Microsoft_Strong_Name، و یا All_Code ،Trusted_Zoneمانند  ،سامیماشین، برخی ا فرضپیش

فرد، منحصر بهطور هکه ب، توانید از یک برچسب عددیدر روش دوم، میه کار ببرید؛ شناساندن هدف دستور ب

. گروه استفاده کنید ،گروه کد مربوط به یک گروه سیاست استمراتب سلسلهگر محل گروه کد هدف در نشان

، و هر گروه کد زیر آن، برچسبی دارد که محل آن را میان همتایان خود ستا ”.1“برچسب  ، دارایشهکد ری

مراتب گروه کد، لسلهسسطوح در  یمطابق با همه ،ها. برچسب”.1.3“ , ”.1.2“ , ”.1.1“ ، ماننددهدنشان می

رای مشخص پایانی را ب یباید نقطه ،. همواره”.1.1.1.1“ , ”.1.1.1“ , ”.1.1“یابند. برای نمونه گسترش می

 کردن برچسب یک گروه کد بنویسید. 

 کامالً مورد اعتماد هایگروهمدیریت  3.2.4.7.3

استفاده کنید.  listfulltrut–کامالً مورد اعتماد در یک سطح سیاست، از دستور  هایگروهبرای فهرست کردن 

نید. در توانید هر کدام از مقادیر هدف را مشخص کاست، اما می machine-این دستور،  فرضپیشهدف 

 نمود:خواهیم ذکر ادامه چند مثال 

 

 

caspol -listfulltrust 

caspol -all -listfulltrust 

caspol -customuser "c:\someuser\security.config" –listfulltrust 
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تنظیماتی عمومی از  ،آید. خروجیشروع خروجی این دستورات، مشابه مواردی خواهد بود که در ادامه می

Caspol.exe الً مورد اعتماد کام هایگروه ،کند، و سپسدهد، سطح سیاست هدف را شناسایی میرا نمایش می

 نماید.، فهرست میای آنهمراه اطالعات شناسههبرا، 

 

 

 

 

 

 

 addfulltrust–برای اضافه کردن گروهی به فهرست کامالً مورد اعتماد در یک سطح سیاست، از دستور 

مشخص نکنید،  را که هدفیصورتی در .هدف برگزینید عنوانبهرا  customall–یا  all– توانیدنمیاستفاده کنید. 

-machine باید نام و مسیر گروهی ،شدهای زیر نشان داده خواهددر مثالکه  گونههمانکار برده خواهد شد. ه ب 

 :نماییدمشخص ت کامالً مورد اعتماد اضافه کنید، خواهید به فهرسکه می را

 

گذاری یجا ،گروه عمومی یدر حافظه ،، باید از پیشاستمشخص شده addfulltrust–گروهی که در دستور 

 مواجه خواهدشد.خطا  با Caspol.exe ،صورتباشد. در غیر اینشده

فهرست کامالً مورد اعتماد در یک سطح  ازگروهی  برای حذف، شدگونه که در زیر نشان داده خواهدهمان

. نماییدمشخص  ،خواهید حذف کنیدکه می را و نام گروهی نمودهاستفاده  remfulltrust–سیاست، از دستور 

 عنوانبه machine– ،باشید که نیازی به مشخص نمودن هیچ اطالعاتی از مسیر ندارید. در اینجا نیزتوجه داشته

 هدف برگزینید. عنوانبهرا  customall–یا  all– توانیدنمیشود، و میدر نظر گرفته فرضپیشهدف 

Microsoft (R) .NET Framework CasPol 1.0.3705.288 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2001. All rights reserved. 

Security is ON 

Execution checking is ON 

Policy change prompt is ON 

Level = Machine 

Full Trust Assemblies: 

1. mscorlib.resources 1.0.3300.0 = 

StrongName - 00000000000000000400000000000000 name = mscorlib.resources 

Version = 1.0.3300.0 
2. System 1.0.3300.0 = 

StrongName - 00000000000000000400000000000000 name = System version = 

1.0.3300.0 

caspol -addfulltrust SomeAssembly.dll 

caspol -user -addfulltrust C:\Development\SomeOtherAssembly.dll 
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، تنظیمات تاسکه پیکربندی سیاست فعال به آن وابسته  بودههایی که شامل کالس ،اگر گروهی را حذف کنید

 سیاست امنیتی به درستی عمل نخواهد کرد. 

 شدهگذارینامهای مجوز مدیریت مجموعه 4.2.4.7.3

              اند، از دستورکه در سطح سیاست تعریف شده ،شدهگذارینامبرای فهرست کردن مجموعه مجوزهای 

–listpset  برای این دستور،  فرضپیشاستفاده کنید. هدف-machine های زیر که در مثال طورهمان. اما است

 دهید:را نیز اختصاص  توانید هر هدف دیگریاست، مینشان داده شده

 

 

 هایگروه تمامی XMLآید. شرح شروع خروجی این دستورات، مشابه مواردی خواهد بود که در ادامه می

طوالنی هستند و در این  ،شود. این اطالعاتاند، نمایش داده میکه در آن سطح سیاست تعریف شده یکد

 ، تعریف یک مجموعه مجوز خاص را فهرست کنید:Caspol.exeبا استفاده از  توانیدنمیخوانا نیستند، اما  ،قالب

 

 

 

 

 

 

 

caspol -remfulltrust SomeAssembly.dll 

caspol -user -remfulltrust SomeOtherAssembly.dll 
 

caspol -listpset 

caspol -user -listpset 

caspol -customall "c:\someuser\security.config" –listpset 
 

Microsoft (R) .NET Framework CasPol 1.0.3705.288 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2001. All rights reserved. 

Security is ON 

Execution checking is ON 

Policy change prompt is ON 

Level = Machine 

Named Permission Sets: 

1. FullTrust (Allows full access to all resources) = 

<PermissionSet class="System.Security.NamedPermissionSet" version="1" 
Unrestricted="true" Name="FullTrust" Description="Allows full access to all 
resources"/> 

2. SkipVerification (Grants right to bypass the verification) = 

<PermissionSet class="System.Security.NamedPermissionSet" version="1" 
Name="SkipVerification" Description="Grants right to bypass the 

verification"> 

<IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, 

mscorlib, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Flags="SkipVerification"/> 
</PermissionSet> 
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استفاده کنید. باید  addpset–برای اضافه کردن یک مجموعه مجوز جدید به یک سطح سیاست، از دستور 

توانید کنید. میمشخص  نمایید،اضافه  قصد دارید ومجموعه مجوزی است  XMLکه شامل شرح  را نام فایلی

–all  یا–customall  فرضپیشهدف  .یده کار برب ،هدف دستور عنوانبهرا، –machine است: 

 

و  خواهد شدبا خطا مواجه  Caspol.exeنباشد، ابزار  Nameمجموعه مجوز، شامل ویژگی  XMLاگر شرح 

   در دستور پارامتری، عنوانبهباید نام مجموعه مجوز را  ،صورتمجموعه مجوز را ایجاد نخواهد کرد. در این

–addpset  .است، نام مجموعه مجوز راکه در مثال زیر نشان داده شده گونههمانتنظیم کنید، “TestSet”  قرار

 ایم:داده

 

شخص نمودن نام مجموعه مو با  chgpset–توانید یک مجموعه مجوز موجود را با استفاده از دستور می

جدید برای مجموعه مجوز  XMLدهید، و نیز نام فایلی که حاوی شرح ، که قصد دارید تغییر مجوز موجود

د. نمای، جایگزین میسادگی شرح مجموعه مجوز فعلی را با شرح جدیدبه، chgpset–، تغییر دهید. دستور است

 بریم:کار میه ، دستورات زیر را بTestSetبرای نمونه، برای تغییر مجموعه مجوز 

 

را استفاده کنید و نام مجموعه مجوزی  rempset–، از دستور شدهاریگذنامبرای حذف یک مجموعه مجوز 

را نشان خواهیم  TestSetچگونگی حذف مجموعه مجوز  ادامه،مشخص کنید. در  نمایید،حذف  قصد داریدکه 

 عنوانبهرا  customall–یا  all– توانیدنمیشو، و درنظر گرفته می فرضپیشهدف  عنوانبه، machine–داد. 

 برگزینید: هدف

 

حذف نخواهد  ،در حال استفاده باشند ،کد هایگروهتوسط که را های مجوزی مجموعه، Caspol.exeابزار 

 کرد.

caspol -addpset pset.xml 

caspol -enterprise -addpset pset.xml 

caspol -addpset pset.xml TestSet 

caspol -enterprise -addpset pset.xml TestSet 
 

caspol -chgpset newpset.xml TestSet 

caspol -enterprise -chgpset newpset.xml TestSet 
 

caspol -rempset TestSet 

caspol -enterprise TestSet 
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 کد هایگروهمدیریت  5.2.4.7.3

 فرضپیشاستفاده کنید. هدف  listgroups–کد در یک سطح سیاست، از دستور  هایگروهبرای فهرست کردن 

وانید هر کدام از تاست، میهای زیر نشان داده شدهکه در مثال طورهماناست، اما  machine-این دستور، 

 مشخص کنید: تنظیمات هدف را، خود،

 

 

 :دخواهد بو زیر مشابه listgroups–خروجی دستور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caspol -listgroups 

caspol -user -listgroups 

caspol -customuser "c:\someuser\security.config" –listgroups 
 

Microsoft (R) .NET Framework CasPol 1.0.3705.288 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2001. All rights reserved. 

Security is ON 

Execution checking is ON 

Policy change prompt is ON 

Level = Machine 

Code Groups: 

1. All code: Nothing 

1.1. Zone - MyComputer: FullTrust 

1.1.1. StrongName - 

00240000048000009400000006020000002400005253413100040 

0000100010007D1FA57C4AED9F0A32E84AA0FAEFD0DE9E8FD6AEC8F87FB037

66C834C99921EB23BE 

79AD9D5DCC1DD9AD236132102900B723CF980957FC4E177108FC607774F29E

8320E92EA05ECE4E82 

1C0A5EFE8F1645C4C0C93C1AB99285D622CAA652C1DFAD63D745D6F2DE5F17

E5EAF0FC4963D261C8 

A12436518206DC093344D5AD293: FullTrust 

1.1.2. StrongName - 00000000000000000400000000000000: FullTrust 

1.2. Zone - Intranet: LocalIntranet 

1.2.1. All code: Same site Web. 

1.2.2. All code: Same directory FileIO - Read, PathDiscovery 

1.3. Zone - Internet: Nothing 

1.4. Zone - Untrusted: Nothing 

1.5. Zone - Trusted: Internet 

1.5.1. All code: Same site Web. 

Success 
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دلیل هاستفاده کنید. ب addgroup–برای اضافه کردن یک گروه کد جدید به یک سطح سیاست، از دستور 

و شود محسوب می Caspol.exeترین عبارت ابزار پیچیده addgroup–پیچیدگی تنظیمات گروه کد، دستور 

در ادامه نشان  addgroup–به همراه مقادیر ممکن زیادی خواهد داشت. شکل عمومی دستور  پارامترچندین 

 داده شده است:

 

است و  machine– ،فرضپیشطور هاست که بآرگومان هدف، سطح سیاست هدف را مشخص کرده

 باشد.  customall–یا  all–تواند نمی

 ارزیابی سیاست امنیتی 

دهد تا بتوان تعیین کرد که کدام گروه کد عضو آن به شما امکان آزمودن گروهی را می Caspol.exeابزار 

عضو یک گروه  ،هاگروهکدام  کهاینبه آن مجوز بدهد. برای تعیین ی اجرای برنامه، در نتیجهاست تا بتواند 

 است، نام گروه را مشخص نمایید:نحوی که در زیر آمدهاستفاده کنید و به resolvegroup–هستند، از دستور 

 

 دست خواهد آمد:هب ربنا به اسناد گروه و پیکربندی سیاست امنیتی، خروجی زی

 

 

 

 

 

 

caspol -target -addgroup {label|name} membership pset [flags] 

caspol -resolvegroup HelloWorld.exe 

Microsoft (R) .NET Framework CasPol 1.0.3705.288 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2001. All rights reserved. 

Level = Enterprise 

Code Groups: 

1. All code: FullTrust 

1.1. Url - file://C:/development/*: FullTrust (Exclusive) 

1.2. All code: FullTrust 

1.2.1. All code: Internet 

Level = Machine 

Code Groups: 

1. All code: Nothing 

1.1. Zone - MyComputer: FullTrust 

Level = User 

Code Groups: 

1. All code: Nothing 

1.1. Zone - MyComputer: FullTrust 

Success 
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استفاده  ینحوه .استفاده کنید resolveperm–، از دستور استمجوزی که به گروه داده شده یبرای مشاهده

 است:از آن در ادامه نشان داده شده

 

 :شرح زیر خواهدبودبه، resolveperm–دستور خروجی 

 

 

 

 

 

 

 

 

دف، برای ه عنوانبهرا، امکان مشخص کردن سطح سیاستی ، resolveperm–و  resolvegroup–دو دستور  هر

 تنها در همان سطح سیاست ارزیابی خواهد شد. اگر سطح سیاستی ،گروه ،رتصو. در اینآورندشما فراهم می

 کار برده خواهدشد. ه ب all– ،فرضپیشصورت همشخص نکنید، ب را

 ایجاد تغییرات امنیتی 

ی که توانایی آن برای مدیریت سیستم امنیتی، نیازمند سطح باالی بودهشده ای مدیریتبرنامه، Caspol.exeابزار 

اجرا  ،توضیح دادیم پیشهای که در بخش را، از دستوراتی که هر یکاعتماد اجرای برنامه است. زمانی از

ینده به درستی در آتوانند میشده از این ابزار، کند که آیا تغییرات حاصلبررسی می Caspol.exeکنید، ابزار می

caspol -resolveperm HelloWorld.exe 

Microsoft (R) .NET Framework CasPol 1.0.3705.288 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2001. All rights reserved. 

Resolving permissions for level = Enterprise 

Resolving permissions for level = Machine 

Resolving permissions for level = User 

Grant = 
<PermissionSet class="System.Security.PermissionSet" version="1" 

Unrestricted="true"> 

<IPermission class="System.Security.Permissions.UrlIdentityPermission, 

mscorl 

ib, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" 
Url="file://C:/Development/HelloWorld.exe"/> 

<IPermission class="System.Security.Permissions.ZoneIdentityPermission, 

mscor 

lib, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Zone="MyComputer"/> 
</PermissionSet> 

Success 
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و پیام زیر را  کندمیای این دستور جلوگیری از اجر، Caspol.exe، ابزار میسر نباشداجرا شوند یا خیر. اگر 

 دهد:نمایش می

 

 

 

. دستور زیر نماییداستفاده  force–رغم این اخطار، تغییرات را اعمال کنید، از دستور خواهید علیاگر می

در سطح اجرای کل کد را  ،این دستور. خواهدشدسیاست دستگاه  All_Codeانحصاری ساختن گروه کد  منجر

 سازد:، متوقف میفرضپیشسیاست 

 

 بازنشانی سیاست امنیتی 

کارامد خواهد بود، توانایی بازنشانی سیاست امنیتی به  ،ر زمان توسعهکه د، Caspol.exeابزار  هایویژگی از

کند، سیاست امنیتی را دستکاری می اکه مستقیم ،یافزارنرم ی. در زمان توسعهاستآن  فرضپیشمقدار 

شکستن سیاست امنیتی تا جاییکه کدتان اجرا نشود، کار سختی نخواهد بود. برای بازنشانی سطوح امنیتی، از 

 مشخص نمایید: ،خواهید بازنشانی کنیدکه می را و سطوحی نمودهاستفاده  reset–ستور د

 

و به شکلی  recover–با استفاده از دستور  ،ایداعمال کرده Caspol.exeکه با ابزار  را توانید آخرین تغییریمی

 به حالت قبل برگردانید:، استکه در زیر نشان داده شده

 

های امنیتی نهایی، حذف فایل حلراه، نگردداجرا  Caspol.exeگر سیاست امنیتی تا حدی شکسته شود که ا

 .شود فرضپیشهای امنیتی جدید با تنظیمات مجبور به ایجاد فایل ،است تا اجرای برنامه

Microsoft (R) .NET Framework CasPol 1.0.3705.288 

Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2001. All rights reserved. 

This operation will make some or all caspol functionality cease to work. If you 
are sure you want to do this operation, use the '-force' option before the option 
you just executed. For example: 

caspol -force -machine -remgroup 1.6 

Policy save aborted. 

caspol -force -machine -chggroup All_Code -exclusive on 

caspol -user –reset 
caspol -all –reset 
 

caspol -machine -recover 

caspol -all –recover 
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 مبتنی بر نقشامنیت  

 یهای پیش دربارهکد است که در فصلبه ، امنیت دسترسی .NETچارچوب شده به افزودهمفیدترین مورد 

بر اساس کاربری که کد را اجرا  ،گاهی الزم است که تصمیمات امنیتیهنوز  ،حال. با اینصحبت کردیمآن 

کد  از یک .NETچارچوب منظور، به این . برای نیلاستبرخالف موجودیت خود کد  زیراکند گرفته شود، می

توضیح خواهیم داد که امنیت مبتنی بر نقش چیست  ،کند. در این فصلامنیتی ساده مبتنی بر نقش پشتیبانی می

که برای دسترسی به امنیت مبتنی  را هاییکالسهمچنین، را شرح خواهیم داد.  .NETچارچوب  سازیپیادهو 

 نشان خواهیم داد. ها را در برنامه و چگونگی استفاده از آنها خواهیم نمود روند، بیانه کار میبر نقش ب

 امنیت مبتنی بر نقش 

یک مدل رایج امنیتی در محاسبات نوین است. وقتی کاربران بخواهند به یک ، 69(RBS) امنیت مبتنی بر نقش

تشخیص " به ،فرایند. این ندنمایسیستم کامپیوتری دسترسی پیدا کنند، باید در ابتدا هویت خویش را اثبات 

 اکه وی منحصر را ای از مدارکیتشخیص هویت این است که کاربر، مجموعه یاست. الزمه شهره "هویت

 های فیزیکیتوانند توکنستند، اما میهیک نام و رمز عبور  ،این مدارکمعموال کند، ارائه دهد. شناسایی می

. سیستم کامپیوتری، مجوز را نیز باشند( مانند اثر انگشت)و یا یک ویژگی بیولوژیکی  (مانند کارت کلید)

یا خیر، و  استشده به کاربری شناخته متعلق ،شدهکه آیا این مدارک ارائه نمایدکند تا بررسی می وجوجست

ه از کاربر شناسایی سیستم از هویتی ک ،فراینددسترسی به سیستم را دارد. طی این  یآیا این کاربر اجازه

تعیین منابع و عملیاتی است که  فرایندکند. تشخیص صالحیت، ، برای تشخیص صالحیت استفاده میاستشده

شود. یک میهایی نشان دادهصورت نقشبهکاربر حق دسترسی به آنها را دارد. صالحیت یا مجوز یک شخص، 

 کند. ش خاص را مشخص میبندی منطقی است که اعضای مجوزهای یک نقنقش، یک دسته

های حساب کاربری سیستم کنیم.استفاده می مثالی که با آن آشنا هستیداز  درک بهتر موضوع، برای

با استفاده از یک نام کاربری و  ،دهند. هر کاربررا ارائه می RBS، نوعی از XPو ، NT ،2000ویندوزهای 
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گیرد. ، از طرف ویندوز مجوز عبور میداردهمخوانی  وی یشدهکه با حساب کاربری از پیش تعریف ،رمزعبور

که حساب  ،ویندوز هایگروهی هویت کاربر است. دهندهویندوز، نشان عاملسیستمحساب کاربری برای 

ها های کاربر هستند، و منایع و عملیاتی که کاربر به آننقش یدهندهست، نشانا عضوی از آنها ،کاربری

 دهند.میدسترسی دارد را نشان 

دهیم؛ مانند گوینده، ی کارها و عملیاتی است که در زندگی روزمره انجام میدهندهنشان ،های رایجنقش

 را، ها به اعضایشان مجوز اجرای این عملیات، و نیز مجوز دسترسی به منابعیمدیر، یا مدیر کل. و این نقش

ها، مفاهیم انتزاعی که نقشتوان گفت می ،صورتاین دهند. درمی ،شان نیاز دارندکه برای اجرای وظایف روزانه

به آن را مجوزها  از ایخواهید مجموعهبندی که میتوانید برای نشان دادن هر نوع دستهکه می هستند

اختصاص دهید، استفاده کنید )برای نمونه اعضای یک پروژه خاص که نیاز به دسترسی به یک پرینتر رنگی 

 .خاص دارند(

 .NETنی بر نقش در امنیت مبت 

NET. ،ی ازانتزاع RBS  صورت ترکیبی با انواع هباز آنها توانید دهد که میبا هدف عمومی ارائه میرا

 ،، یک هویت.NETاستفاده کنید. در امنیت مبتنی بر نقش  ،های تشخیص هویت و تعیین صالحیتمکانیزم

همان کاربری است که  ،این هویت ،طور معمولهشود. بتوسط او اجرا می ،کاربری است که کد یدهندهنشان

کاربران  ،شما ی، اما همیشه به همین روال نیست. اگر برنامهاستاکنون به حساب ویندوز خود  وارد شده

همان کاربر ویندوزی که اکنون  ،کاربران ویندوز را تایید صالحیت کند، شاید این هویت به جزدیگری  یمحل

 ، نباشد. استوارد سیستم شده

دهد. این ارتباط را در شکل نشان میرا که هویت به آن تعلق دارد،  هایییک تخصیص، یک هویت و نقش

 ویندوزی هایگروه ،هایک حساب کاربری ویندوز باشد، نقش یدهندهنشان ،ایم. اگر هویتنشان داده 3-45

های یک کاربر تخصیص، هم هویت و هم نقشکه یک دهند. از آنجارا که هر کاربر به آن تعلق دارد، نشان می

 . استبرای هر تصمیم امنیتی مبتنی بر نقش  .NETدهد، منبع رجوع اولیه را نشان می
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 و امنیت ویندوز .NETمقایسه امنیت مبتنی بر نقش  

سازد، اما امنیت مبتنی بر تجمیع با سیستم حساب کاربری ویندوز را ساده می، .NETامنیت مبتنی بر نقش 

 .NETامنیت مبتنی بر نقش نیست.  .NET اجرایزمانای از حساب کاربری ویندوز در تنها مولفه، .NETنقش 

شوند و ا میراج ،همروند طوربههستند که  یهای امنیتی کامالً مستقلو سیستم حساب کاربری ویندوز، مکانیزم

از  ،عاملکنترل دسترسی کاربر به منابع و عملیات مهم سیستم ، از طریقمقاصد مختلفی دارند. امنیت ویندوز

یک توکن دسترسی اختصاصی دارند که و نخ در ویندوز،  فرایندکند. هر جامعیت کل سیستم محافظت می

است که  عاملسیستمیک شی  ،د. این توکن دسترسینمایرا اجرا می فراینددهنده کاربری است که نخ یا نشان

. است هایی که کاربر به آنها تعلق دارد، و نیز گروهامتیازات کاربر مربوطه مجوزها و یحاوی اطالعاتی درباره

ای شدهای را انجام دهد و یا به منبع محافظتشدهه دهد کد، عملیات محافظتکه ویندوز اجازپیش از آن

ی که شامل مجوز الزم برای اجرا نمایدکند تا اطمینان حاصل نخ را بررسی می ،دسترسی یابد، توکن دسترسی

شده و یا از یک کد مدیریت .NET ییک برنامه ناشی از ،عملیات کهایننظر از صرف ،ویندوز عملیات است.

 کند. محلی است، عملیات امنیتی خود را اجرا می

از  تاد آوررا فراهم می کند و مکانیزم راحتیدر سطح یک برنامه عمل می، .NETامنیت مبتنی بر نقش 

شاید  ،های کاربر، دسترسی به عملیات را کنترل کنید. برای نمونهبر اساس هویت و نقش بتوانیدطریق آن 

هایی فراخونی یک متد مهم را بدهید، و یا بر اساس نقش یه کاربرانی که عضو نقش خاصی هستند، اجازهتنها ب

یک تخصیص  ، از.NET. اجرای هر نخ در کد نماییدقابل دیدن  ،که کاربر فعلی دارد، موارد مختلفی را در منوها

دهد تا این امکان را می .NETبه . تخصیص، هدفی مشابه توکن دسترسی ویندوز دارد و برخوردار استویژه 

 هاها، و نقشها، هویتی میان تخصیص: رابطه45-3شکل 

 است. +COMشده توسط از مکانیزم امنیتی مبتنی بر نقش ارائه، مجزا .NETامنیت مبتنی بر نقش 
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و  سیاست معموال ،. اگرچهخیریا  استی این نخ، عضو نقش مشخصی که آیا کاربر اجرا کننده نمایدبررسی 

دهند، اما این اشیا از هم مستقل هستند و هیچ مییک کاربر را نشان  ،دو هر ،یک نخ متعلق به توکن دسترسی

کامالً اختیاری است. شما مختار هستید تصمیم بگیرید ،NET RBS.کار بردن ه ارتباطی میان آنها وجود ندارد. ب

 .NET ی. یک برنامهنماییدمحافظت شوند، و باید این موارد را در کدتان لحاظ  NET RBS.که چه مواردی با 

 جاگذاری هویت، تغییر دهد. منظوربهفعلی را  عاملسیستمتواند توکن دسترسی ویندوز مربوط به نخ می

 امنیت مبتنی بر نقش نویسیبرنامه 

های پیش مطرح ی که در بخشمشابه دستوراتها و امنیت مبتنی بر نقش را با استفاده از تکنیک .NETاجرای 

، هایتاندر برنامه امنیت مبتنی بر نقش هایدرخواست دکند. با ایجاکد اجرا می به برای امنیت دسترسی نمودیم،

 باشد، تقاضا رد خواهد شد. شدهدرخواست نگر تخصیص نخ حاوی هویت و نقش از عملیات محافظت کنید. ا

 IPrincipalو  IIdentityهای معرفی رابط 

ها و هویت نمایشبرای  IPrincipalو  IIdentityهای شامل رابط، System.Security.Principalفضای اسمی 

پذیری را فراهم انعطاف، .NETها، تخصیص ها وهویت نمایشها برای . با استفاده از رابطاستها تخصیص

یص هویت و تایید های تشخپشتیبانی از انواع مکانیزم ،سازی امنیت مبتنی بر نقشایجاد پیاده . در واقع،کندمی

است که از  RBSاز  سازیپیادهشامل چهار ، .NET هایکالس یسازد. کتابخانهساده می صالحیت را نسبتا

 کنند:استفاده می Iprincipalو  IIdentityهای رابط

• Forms :های برای استفاده در برنامه را یک مکانیزم تایید صالحیت مبتنی بر نقشASP.NET ه ارائ

 است. IIdentityاز  سازیپیادهتنها یک ، Formsدهد. تایید صالحیت می

• Generic : از هر گونه مکانیزم ا جدکند که فراهم می را عمومی از امنیت مبتنی بر نقش سازیپیادهیک

 تایید صالحیت و تشخیص هویت دیگر است. 

• Passport :برای تایید صالحیت کاربران، دهد که یک مکانیزم تایید صالحیت مبتنی بر نقش ارائه می

تنها ، Passportوابسته است. تایید صالحیت  .Microsoft Passport NETبه سرویس مبتنی بر وب 

 کند.را فراهم می IIdentityاز  یسازیک پیاده



 

 

 

238 

 

 

• Windows : ر شده ددهد که بر اساس کاربران تعریفارائه می را امنیت مبتنی بر نقش سازیپیادهیک

 سیستم حساب کاربری ویندوز است.

 ایم.ارائه داده 11-3در جدول ، Iprincipalو  IIdentityهای اعضای رابط را در موردتوضیحاتی 

 IPrincipalو  IIdentityهای اعضای رابط :11-3جدول 

 توضیحات عضو

 IIdntityرابط 

AuthenicationType 
رفته برای تشخیص هویت کاربر ه کارحاوی نوع احراز هویت ب ای،رشته

 گرداند.برمی، را IIdentityشده توسط شی دادهنشان

IsAuthenicated 
مقدار  ،باشداحراز هویت شده، IIdentityشده توسط شی دادهاگر کاربر نشان

 گرداند.برمیرا مقدار غلط  ،صورتصحیح و در غیر این

Name شده توسط شی دادهحاوی نام کاربر نشان ،ایرشتهIIdentity ،گرداند.را برمی 

 IPrincipalرابط 

Identity  شیIIdentity  در شی موجودIPrincipal گرداند.را برمی 

IsInRole 
عضوی از نقشی با نام مشخصی ، IPrincipalموجود در  IIdentityکه درصورتی

 گرداند. برمی را مقدار غلط ،صورتدر غیراین ؛گرداندبرمی را باشد، مقدار صحیح

. تنها شودقائل نمیهای یک تخصیص هیچ شرطی برای شمارش یا دسترسی به همه نقش، IPrincipalرابط 

 است.  IsInRoleبا استفاده از متد  ،وعه نقش تخصیصها در مجمشده، بررسی نام نقشدسترسی فراهم

 تعیین تخصیص فعلی 

یک  IPrincipalشود. شی میتخصیص داده IPrincipalشود، یک شی اجرا می .NETهر نخی که در اجرای به 

نی دهد و به اجرای برنامه امکان اتخاذ تصمیمات امنیتی مبتنشان مینماید، را که آن را اجرا می نخ، کاربری

از امنیت مبتنی بر  ،هابرنامهبسیاری از  ،حالدهد. با اینهایش میبر اساس هویت کاربر و نقش ،بر نقش را

 ،را به هر نخی IPrincipalشی  ،خودکار طور، به.NETخود اجرای  ،همین دلیلبه .کننداستفاده نمی .NETنفش 
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صورت هاستفاده کنید، باید یا ب RBSدهد. اگر قصد دارید از حفظ منابع و کارایی سیستم، تخصیص نمی منظوربه

که زمانیکه  نماییدبه یک نخ تخصیص دهید، و یا اجرا را به نحوی پیکربندی را  IPrincipalدستی یک شی 

 آن را ایجاد کند.  ،صورت خودکارهبنیاز شد، 

 منظوربه است،که در کد زیر نشان داده شده، System.AppDomain.SetThreadPrincipalتوانید از متد می

 ی برنامهدامنهبه هر نخی که در  ،خودکار طوربهرا  آن استفاده کنید، که اجرا IPrincipalتخصیص یک شی 

 برنامهی دامنهدر هر بار تنها یکرا  SetThreadPrincipalتوانید متد دهد. میتخصیص می ،شوداجرا می

 رد خواهد شد: System.Security.Policy.PolicyExceptionای از نمونه ،ترصوفراخوانی کنید. در غیر این

 

، ی برنامهدامنهکل  در IPrincipalبرای تنظیم  SetThreadPrincipalتوانید به جای استفاده از می

IPrincipal  از طریق ویژگی  ،دستی صورتبهنخ فعلی راSystem.Threading.Thread.CurrentPrincipal 

گذارد. نخ در حال اجرا تاثیر می IPrincipal بریک ویژگی ایستا است و همواره  CurrentPrincipalتنظیم کنید. 

کد باید استفاده کنید.  CurrentPrincipalاز  ،نخ فعلی IPrincipalآوردن  دستبهبرای توانید می ،همچنین

باشد تا  System.Security.Permissions.SecurityPermissionمربوط به کالس  CodePrincipalدارای مجوز 

 فراخوانی کند. Thread.CurrentPrincipalرا برای تنظیم ویژگی  AppDomain.SetThreadPrincipalمتد 

به  IPrinipalبرای اختصاص  Thread.CurrentPrincipalیا  AppDomain.SetThreadPrincipalاگر از 

کند که ست، تعیین میا ای که نخ داخل آن در حال اجرای برنامهدامنهنخ استفاده نکنید، سیاست تخصیص 

توانید سیاست نخ دسترسی پیدا کند، چه اتفاقی بیفتد. می CurrentPrincipalدرصورتی که کد تالش کند به 

تنظیم کنید، که  System.AppDomain.SetPrincipalPolicyرا با استفاده از متد  ی برنامهنهدامتخصیص یک 

 دارای نشان زیر است:

 

 

public void SetThreadPrincipal(IPrincipal principal); 

public void SetPrincipalPolicy(PrincipalPolicy policy); 
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در  آنها است، که مقادیر System.Security.Principal.PrincipalPolicyعضوی از مقادیر  ،سیاست پارامتر

 ،های برنامهدامنهبرای همه  فرضپیش. سیاست تخصیص استشدهفهرست  12-3جدول 

UnauthenticatedPrincipal  است که یکIPrincipal برای اتخاذ تصمیمات امنیتی  وکند خالی ایجاد می

 ControlPrincipalدارای مجوز ، SetPrincipalPolicyبرای فراخوانی کد باید مبتنی بر نقش کارساز نیست. 

 باشد.  System.Security.Permissions.SecurityPermissionمربوط به کالس 

 PrincipalPolicyاعضای مقادیر  :12-3جدول 

 توضیح مقدار

NoPrincipal 

شود. ویژگی هیچ تخصیص یا شی هویتی ساخته نمی

Thread.CurrentPrincipal  مقدارnull یگرداند. همهرا برمی 

 شوند.مبتنی بر نقش، رد می یهای امنیتدرخواست

UnauthenticatedPrincipal 

کند که حاوی یک ایجاد میرا  GenericPrincipalیک  ،اجرای برنامه

GenericIdentity  ی هاویژگیباName  وAuthenticationType  با مقادیر

غلط تنظیم با مقدار آن،  IsAuthenticatedویژگی  است. همچنین،( ”“خالی )

 است. هااز بدون نقش یعضو GenericIdentityاست. شده

WindowsPrincipal 

کند که حاوی یک ایجاد میرا  WindowsPrincipalیک  ،اجرای برنامه

WindowsIdentity  بر اساس توکن دسترسی ویندوز مربوط به نخ فعلی

ویندوز کاربر  هایگروه، WindowsPrincipalهای موجود در . نقشاست

 فعلی هستند.

هایتان در برنامه RBS سازیپیاده، اگر بخواهید از یک فوق پیدا استکه سه سیاست تخصیص  طورهمان

مزیتی نخواهد داشت. اطمینان حاصل  ،استفاده کنید که به کاربر فعلی ویندوز وابسته نباشد، سیاست تخصیص

ست. شما باید شی ا شما یعهده بر، استدرستی  ییافتهتخصیص IPrincipalنخ فعلی دارای  کهاینکردن از 

IPrincipal  را ایجاد کنید و آن را با استفاده از متدAppDomain.SetThreadPrincipal  یا ویژگی

Thread.CurrentPrincipal ، .به نخ اختصاص دهید 
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 امنیت مبتنی بر نقش ویندوز سازیپیاده نویسیبرنامه 

یک ، System.Security.Principal نام از فضای WindowsPrincipalو  WindowsIdentity هایکالس

های های حسابهویت و نقش یدهد تا دربارهکنند که به شما این امکان را میفراهم می RBS سازیپیاده

 سازیپیادهرا  Iidentityرابط ، WindowsIdentityکاربری ویندوز، تصمیمات امنیتی پایه اتخاذ کنید. کالس 

 WindowsIdentity.Nameکه از ویژگی  ،دهد. نام کاربر ویندوزکند و یک حساب کاربری ویندوز را نشان میمی

 است.   Domain\Userآید، به شکل می دستبه

نام و کاربر  WindowsIdentityکند و حاوی شی می سازیپیادهرا  WindowsPrincipal ،IPrincipalکالس 

شده، دارای پیشوند . نام هر گروه کاربری ویندوزی ساختهکه کاربر به آنها تعلق دارد است یندوزیو هایگروه

“BUILTIN\” ،مانند  استBUILTIN\Administrators  یاBUILTIN\Usersکار با  که باشیدهخاطر داشته . ب

دارای  ،شدهنساخته هایگروهبرای بررسی عضویت نقش، مهم است. نام  WindowsPrincipal.IsInRoleمتد 

نام  ،ای است که گروه به آن تعلق دارد و یا اگر گروه در یک دستگاه منفرد باشد، پیشوند آنپیشوند نام دامنه

 .MyMachine\Developersو یا  MyDomain\Developersمانند  ،ماشین است

WindowsIdentity  وWindowsPrincipalبه  ،ویندوز عاملستمسیکه از طرف  را، ، دسترسی به مجوزهایی

بر اساس نام و  خود را صرفا RBSکند. شما باید تصمیمات فراهم نمی است،آنها داده شده هایگروهکاربر یا 

آنهایی که  یعالوهبه)اعضا را ، WindowsIdentityاتخاذ کنید. کالس  ،هایی که کاربر به آنها تعلق داردگروه

برای ایجاد اشیای  را کند. این اعضای مازاد، عملکرد مفیدیمی سازییادهپ، (اندتعریف شده IIdentityدر رابط 

WindowsIdentity کنند.ت کاربران ویندوز فراهم میگذاری هوییو جا 

 IPrincipalغیر از مواردی که توسط رابط را،  هیچ عملیات مبتنی بر نقشی، WindowsPrincipalکالس 

 IIdentityیک شی  عنوانبهرا  WindowsIdentityمقدار ، Identityکند. ویژگی نمی سازیپیادهاند، مشخص شده

 :استسه مورد سربار  دارای توجه کنید که IsInRoleمتد  سازیپیادهگرداند. به برمی

 

 

public virtual bool IsInRole(int rid); 

public virtual bool IsInRole(string role); 

public virtual bool IsInRole(WindowsBuiltInRole role); 
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ای از مولفهها، RIDکند. را مشخص می (RID)نقش ویندوزی  ییک شناسه، rid پارامتردر اولین سربار، 

، ارائه سازی زبانمستقل از محلی هاگروهبرای شناسایی  را امنیتی گروه ویندوزی هستند و راهی یشناسه

رار است بررسی که ق را نامی وگیرد ی حساس به حروف بزرگ و کوچک را مییک رشته ،مسربار دو دهند؛می

را  System.Security.Principal.WindowsBuiltInRoleاز مقادیر  یعضو ،سربار نهایی کند؛شود، مشخص می

ویندوز را نشان تاندارد اس هایگروهشامل مقادیری است که  WindowsBuiltInRoleگیرد. می پارامتر عنوانبه

 دهند.می

 فعلی WindowsPrincipalپیکربندی  1.3.2.8.3

تخصیص فعلی، کاربر ویندوز فعال کنونی را نشان دهد، استفاده از متد  کهاینترین راه برای ساده

System.AppDomain.SetPrincipalPolicy  و فرستادن مقدارPrincipalPolicy.WindowsPrincipal  برای

و یک  WindowsIdentityیک  ،نخ را درخواست کند، اجرای برنامه، IPrincipalآن است. اولین باری که کد 

WindowsPrincipal  ایجاد  برای نخ های دسترسی ویندوز که در آن زمان فعال هستند،بر اساس توکنرا

 کند:می

 

 

دستی ایجاد کنید و آنها  صورتبهرا  WindowsPrincipalو  WindowsIdentityتوانید اشیای می ،همچنین

. نماییدارسال  Thread.CurrentPrincipalیا ویژگی  AppDomain.SetThreadPrincipalرا به متد 

AppDomain.SetThreadPrincipal ، کند که اجرا آن را به هر نخی که در را تعریف می یفرضپیشتخصیص

 ،Thread.CurrentPrincipalویژگی  دهد. این در حالی است کهقرار دارد، تخصیص می ی برنامهدامنه

 کند.تخصیص را برای نخ فعلی تنظیم می

گرداند که کاربر ویندوز فعلی را را برمی WindowsIdentityیک شی ، WindowsIdentity.GetCurrentمتد 

دارید  WindowsIdentityوقتی یک شی ، استکه در دستورات زیر نشان داده شده طورهماندهد. نشان می

// Configure the current application domain's principal policy 

// to represent the active Windows user 

AppDomain.CurrentDomain.SetPrincipalPolicy(PrincipalPolicy.WindowsPrincipal); 
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جدیدی را به نخ فعلی  WindowsPrincipalارسال کنید و  WindowsPrincipalی توانید آن را به سازندهمی

 :اختصاص دهید

 

 

 

این امکان را ، AppDomain.SetThreadPrincipalیا ویژگی  Thread.CurrentPrincipalکار بردن متد ه ب

که بخواهید کد روی تخصیص دیگری عمل کند، تخصیص فعلی نخ را عوض صورتی دهد تا دربه شما می

حال، تغییر تخصیص فعلی، توکن دسترسی ویندوز فعلی را . با ایننام داردگذاری هویت یجا ،فرایندکنید. این 

 تغییر نخواهد داد. 

 جاگذاری هویت کاربران ویندوز 2.3.2.8.3

کاربران ویندوز را  سایرتوانید ستفاده از آن میدهد که با امکانیزمی ارائه می WindowsIdentityکالس 

کالس  یکتابخانه ،. متاسفانهآورید دستبه را اما ابتدا باید یک توکن دسترسی ویندوز یگذاری کنید،جا

داشته  شدهدسترسی مدیریتهای ویندوز، که به پایگاه داده حسابنیست هایی شامل کالس، .NETچارچوب 

را فراخوانی کنید تا  Win32نشده از کتابخانه مدیریت advapi32.dllاز  LogonUserباید متد  ،. بنابراینباشند

 آورید.  دستبهتوکن دسترسی را 

 فرایندهمراه پارامترهای دیگری برای کنترل هکاربری و رمزعبور را بنام ، پارامترهایLogonUserمتد 

کند. اگر متد سی را برای کاربر فراهم می، و دسترسی به یک توکن دسترگیردمیتشخیص صالحیت 

LogonUser   ،به فراخوانی متد برای مشخص نمودن مشکل، شکست بخورد

System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetLastWin32Error  خواهید داشت. متد نیاز

GetLastWin32Error ،ی متد دهندهارائهGetLastError یاز کتابخانه kernel32.dll  است و مشکالت ناشی

کنند، برطرف که آخرین کد خطا را بازنویسی می، WIN32های فراخوانی داخلی رابط زرا با استفاده ا CLRاز 

 سازد.می

// Create a WindowsIdentity for the active Windows user 

WindowsIdentity wi = WindowsIdentity.GetCurrent( ); 
// Create a new WindowsPrincipal 

WindowsPrincipal wp = new WindowsPrincipal(wi); 
// Assign the WindowsPrincipal to the active thread. 

Thread.CurrentPrincipal = wp; 
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جدید استفاده  WindowsIdentityدارید، آن را برای ایجاد یک شی در اختیار وقتی یک توکن دسترسی 

توکن دسترسی ویندوز نخ فعلی را تغییر ، Impersonate. متد یدنمایآن را فراخوانی  Impersonateکنید و متد 

عملی از کاربر  عنوانبهانجام دهید،  Impersonateی که پس از فراخوانی متد عاملسیستمدهد. هر عمل می

یک شی ،  Impersonateگیرد. متد شده صورت میجایگزین

System.Security.Principal.WindowsImpersonationContext  ،که یک کاربر ویندوز را پیش از جایگزینی را

که بخواهید به کاربر اصلی برگردید، متد گرداند. زمانیبرمی، دهدنشان می

WindowsImpersonationContext.Undo  .را فراخوانی کنید 

ی این مثال چگونگی فراخوان ،دهد. اگرچهرا نشان می ”Bob“جایگزینی کاربر ویندوز با نام  زیر،مثال 

LogonUser نشده و متد کد مدیریت یشرح کاملی درباره یدهد، ارائهرا از کد مدیریت شده نشان می

LogonUser ، سند است.فراتر از مقصود این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.IO; 

using System.Security.Principal; 

using System.Security.Permissions; 

using System.Runtime.InteropServices; 

// Make sure we have permission to execute unmanged code 

[assembly:SecurityPermission(SecurityAction.RequestMinimum, 

UnmanagedCode=true)] 

public class WindowsImpersonationTest  
{ 

// Define the external LogonUser method from advapi32.dll. 

[DllImport("advapi32.dll", SetLastError=true)] 

static extern int LogonUser(String UserName, String Domain, 

String Password, int LogonType, int LogonProvider, ref IntPtr Token); 
public static void Main( )  
{ 

// Create a new initialized IntPtr to hold the access token 

// of the user to impersonate. 
IntPtr token = IntPtr.Zero; 

// Call LogonUser to obtain an access token for the user "Bob" with  
//the password "treasure". We authenticate against the local accounts 

//database by specifying a "." as the Domain argument. 

int ret = LogonUser(@"Bob", ".", "treasure", 2, 0, ref token); 

// If the LogonUser return code is zero an error has occured. 

// Display it and exit. 
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 های امنیتی مبتنی بر نقشایجاد درخواست 

کنند. تفاوت اصلی مانند درخواستهای امنیتی دسترسی به کد عمل می ،های امنیتی مبتنی بر نقشدرخواست

 یدهد. نتیجههرگز برگشت در پشته را نتیجه نمی ،میان آنها این است که یک درخواست امنیتی مبتنی بر نقش

گیرد. اگر های تخصیص نخ فعال شکل میتنها بر اساس هویت و نقش ،یک درخواست امنیتی مبتنی بر نقش

 System.Security.SecurityExceptionخطای  با ،نباشد، اجرا نقوشی شدهنخ شامل هویت خواسته تخصیص

 یابد. بدون تداخل ادامه می ،شده باشد، عملیات. اگر تخصیص دارای موارد خواستهمواجه خواهد شد

ارائه  ، مکانیزمیPrincipalPermissionAttributeآن  متناظرصفت  و PrincipalPermissionکالس 

هایتان اعمال کنید. کالس های امنیتی مبتنی بر نقش را در برنامهتوانید درخواستدهند که از طریق آن میمی

PrincipalPermission ، دهد، و کالس امنیتی دستوری را می قواعدبه شما امکان استفاده از

PrincipalPermissionAttribute ، عضو  ،د. هردو کالسآورفراهم میدستورات اعالنی را امکان استفاده از

 هستند. System.Security.Permissions نامفضای 

if (ret == 0)  

{ 

Console.WriteLine("Error {0} occured in LogonUser", 

Marshal.GetLastWin32Error( )); 

return; 

} 

// Create a new WindowsIdentity from Bob's access token 

WindowsIdentity wi = new WindowsIdentity(token); 

// Impersonate Bob, saving a reference to the returned 

// WindowsImpersonationContext. 

WindowsImpersonationContext impctx = wi.Impersonate( ); 

// !!! Perform actions as Bob !!! 

// We create a file that Windows will show is owned by Bob. 

StreamWriter file = new StreamWriter("test.txt"); 

file.WriteLine("Bob's test file."); 

file.Close( ); 

// Revert back to the original Windows user using the 

// WindowsImpersonationContext object. 

impctx.Undo( ); 

} 

} 



 

 

 

246 

 

 

 استفاده از عبارات دستوری امنیتی مبتنی بر نقش 1.4.2.8.3

ایجاد و متد را  PrincipalPermissionدستوری، باید یک نمونه از شی  RBSبرای ایجاد یک درخواست 

Demand ی ترین سازندهآن را فراخوانی کنید. رایجPrincipalPermission دستوراتی مانند کد زیر ، دارای

 :است

 

 ،داشته باشددر اختیار برای پذیرفته شدن تقاضا  باید علیرا که تخصیص ف نام و نقش، مقادیری پارامترهای

نقش را مشخص کند. تخصیص فعلی باید  و تواند تنها یک ناممی PrincipalPermissionد. هر ندهنشان می

 پارامترهابرای این را  nullتوانید مقدار می ،حالداشته باشد. با این را در اختیار دو مقدار نام و نقش مطابق هر

 باشند. قرار دهید تا با هر مقداری مطابقت داشته

 امنیت مبتنی بر نقش توصیفاستفاده از عبارات  2.4.2.8.3

و یا اتفاقاتی که درخواست امنیتی  ،هاویژگی، متدها، هاکالسرا به  PrincipalPermissionAttributeتوانید می

این  ،و صفات مجوز PrincipalPermissionAttributeکنند، اعمال کنید. تفاوت اساسی میان اعالنی را اجرا می

 توانیدنمی در واقع،طح گروه اعمال کنید. را در س PrincipalPermissionAttribute توانیدنمیاست که 

ایجاد  ، راRequestRefuseو  RequestMinimum ،RequestOptionalمانند ، نقش درخواست مجوز مبتنی بر

بازنویسی پشته  اعالنی برایکند، هیچ دستور فاده نمیتاز فراخوانی پشته اس RBS کهدلیل آنهمچنین، بهکنید. 

، و Demand ،LikeDemandامنیتی مبتنی بر نقش توانید تنها سه عبارت می ،موجود نیست. بنابراین

InheritenceDemand  اجرا کنید. ،اعالنی دستوراترا با استفاده از 

توانید برای که می ،کندرا تعریف می Roleو  Nameی هاویژگی، PrincipalPermissionAttributeکالس 

د، از آنها ندار نیازاعالنی  RBSدرخواست  موفقیتص فعلی برای مشخص کردن مقادیر نام و نقشی که تخصی

 :دهندمی را نشان PrincipalPermissionAttributeمعادل د. دستورات زیر، دستورات استفاده کنی

 

 

public PrincipalPermission(string name, string role); 
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 امنیت مبتنی بر نقش عمومی نویسیرنامهب 

برای احراز هویت و تشخیص مجوز کاربران خود  ،های ویندوزغیر از سیستم حساباگر به یک سیستم مجاز، 

ارائه دهند که را  IIdentityو  IPrincipalهایی از سازیمتکی هستید، ممکن است سازندگان آن سیستم، پیاده

برای فعال کردن پشتیبانی از امنیت مبتنی  ترین راهطور نباشد، سادهد. اگر ایننکنمیکار  مجوزهابا  مستقیما

کار ه دلخواه و ب مجوزآوردن اطالعات هویت و نقش از یک  دستبه، شدههای مدیریتنامهبر نقش در بر

. است  System.Security.Principalناماز فضای  GenericPrincipalو  GenericIdentity هایکالسبردن 

کنند تا بتوانید فراهم میرا عمومی  RBS سازیپیادهیک ، GenericPrincipalو  GenericIdentity هایکالس

و  GenericIdentityبرید. کالس ، بکار های کاربری ویندوزاز پایگاه داده حساب آنها را، فارغ

GenericPrincipalترتیب،، به IIdentity و IPrincipal  د. ننمایمی سازیپیادهرا 

 فعلی GenericPrincipalپیکربندی  1.5.2.8.3

خودکار  طوربهرا  GenericPrincipalغیرممکن است که یک شی  ،ی برنامهدامنهبرای یک سیاست تخصیص 

 :وجود دارددو گزینه  ،ایجاد نماید. بنابراین

ارسال کنید.  AppDomain.SetThreadPrincipalو آن را به متد  بسازید GenericPrincipalیک شی  •

ی دامنهی که در آن را به هر نخ ،کند که اجرای برنامهتعریف میرا ی فرضپیشتخصیص  ،کاراین

 دهد. شود، اختصاص میاجرا می برنامه

 Thread.CurrentPrincipalو آن را برای تنظیم مقدار ویژگی  بسازید GenericPrincipalیک شی  •

 کند. کار، تخصیص نخ فعلی را تنظیم میبکار ببرید. این

// Demand that the active principal has the identity name "Peter". 

[PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Name = "Peter")] 

// Demand that the active principal is a member of the "Developers" 

// group with any identity. 

[PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role = "Developers")] 

// Demand that the active principal have the identity name "Bart" 

// and be a member of the "Managers" group. 

[PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Name = "Bart", Role = "Managers")] 
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دو ، GenericIdentityایجاد کنید. کالس  GenericIdentityیک باید ابتدا ، GenericPrincipalبرای ایجاد یک 

 کند:سازنده به شکل زیر ایجاد می

 

ی ده. سازنگیرد، میکندشده را مشخص میداده، که نام کاربری هویت نشانرانام  یک پارامتری اول، سازنده

 را، ایبه شما امکان اختصاص دادن رشته ،نوع پارامترگیرد. نوع هم می پارامتریک  ، عالوه بر پارامتر نام،دوم

تا ، GenericIdentityدهد. کالس رفته برای کاربر است، میه کارنوع مکانیزم احراز هویت ب یدهندهکه نشان

گونه محدودیتی هیچ ،ای باشندشامل کاراکترهای مجاز رشته پارامترهای نام و نوعکه قالب و محتوای زمانی

امکان استفاده از کالس  وکند پذیری را مهیا میحداکثر انعطاف ،کار. اینکنداعمال نمی بر آنها

GenericIdentity  سازد، برای شما فراهم میترکیبی با هر مکانیزم تشخیص صالحیت دلخواه صورتبهرا .

 دهد:را نشان می GenericIdentityهای استفاده از سازنده ینحوه ،عبارات زیر

 

  

 ی ورودیاعتبارسنجی کاربر و داده 

مطرح  #Cی مهم در ارتباط با کدنویسی امن در مؤلفهاز مهمترین پارامترهای امنیتی، اعتبارسنجی است. دو 

ی ورودی. در این بخش، سعی بر آن است تا اعتبار هریک از موارد مذکور، هستند که عبارتند از: کاربر و داده

 مورد ارزیابی قرار گیرد.

 اعتبارسنجی اطالعات کاربر 

 ،تشخیص هویت کاربر است فرایند. احراز هویت، هستنداساسی امنیت، احراز هویت و تایید مجوز  یدو پایه

، مجوز استگیرد تا مشخص شود که کاربری که تشخیص هویت شدهپس از آن صورت می ،و تایید مجوز

کاربران و قواعد  یآوردن اطالعات درباره دستبهدسترسی به یک منبع مشخص را دارد یا خیر. چگونگی 

 . اصلی، در این بخش نشان داده خواهد شد

public GenericIdentity(string name); 

public GenericIdentity(string name, string type); 

GenericIdentity i1 = new GenericIdentity("Peter"); 

GenericIdentity i2 = new GenericIdentity("Peter","SmartCard") 
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 های ویندوزکار کردن با شناسه 

. کالس نماییدشناسایی جزای برنامه مشخصی است، که درحال ا را توانید با استفاده از یک شناسه، کاربریمی

WindowsIdentity ،اگر کاربری را با یک حساب ویندوز شناسایی نکنید، استیک کاربر ویندوز  یدهندهنشان .

 . نماییدکنند، استفاده را اجرا می IIdentityکه رابط  ،دیگری هایکالستوانید از می

، و نوع مجوز، مجوز داشتن یا نداشتن وی یتوانید به نام کاربر، اطالعاتی دربارهبا استفاده از این رابط می

 دسترسی پیدا کنید.

دارد. هایی است که کاربر به آنها تعلق اصلی، یک شی است که حاوی هویت کاربر و نقش ییک قاعده

 IsInRoleمتد  ،گرداند، همچنینبرمی IIdentutyکند که یک شی صفت هویت را تعریف می، IPrincipalرابط 

توانید تشخیص دهید که آیا کاربر عضو نقش خاصی هست یا خیر. کند که با استفاده از آن میرا تعریف می

ای از کاربرانی است که دارای مجوز امنیتی یکسان هستند، و بخشی از مدیریت کاربران یک نقش، مجموعه

کنید. ها که خودتان تعریف میرشته ای ازویندوز باشند، و یا تنها مجموعه هایگروهتوانند ها میاست. نقش

و ، WindowsPrincipal ،GenericPrincipal عبارتند از:موجود  .NETقواعد که در  هایکالس

RolePrincipalی. از نسخه .NET 4.5  یاز کالس پایهمذکور، به بعد، قواعد ClaimsPrincipal  گرفته

را اجرا کند و یا از  IPrincipalایجاد کنید که رابط توانید یک کالس قاعده دلخواه می ،شوند. همچنینمی

ClaimsPrincipal کند:زیر استفاده می نامها و فضاهای از وابستگی ،برگرفته شود. کد نمونه 

 ها:وابستگی •

o NETStandard.Library 
o System.Security.Principal.Windows 

 فضاهای اسمی •

o System.Collections.Generic 
o System.Security.Claims 
o System.Security.Principal 
o static System.Console 

در یک برنامه فراهم را شود که دسترسی به قواعد مدیریتی )بسته( ایجاد می یدر مثال زیر، یک برنامه

باید  منظور،توانید به حساب کاربری ویندوز مرتبط، دسترسی پیدا کنید. برای اینکار شما میبا این .کندمی
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، متد Main. متد نماییدرا فراخوانی  System.Security.Claimsو  System.Security.Principal نامی فضاها

ShowIdentityInformation  ینوشتن اطالعات درباره منظوربهرا WindowsIdentity  در بخش مدیریت، متد

ShowPrincipal  و متد همراه با قواعدنوشتن اطالعات اضافی  منظوربهرا ،ShowClaims  نوشتن  منظوربهرا

 :(WindowsPrincipal/Program.csکد  )فایلکند ها، فراخوانی میی تخصیصاطالعات درباره

 

 

 

یک شی  ،WindowsIdentityاز  GetCurrent، با فراخوانی متد ایستای ShowIdentityInformationمتد 

WindowsIdentity یابد تا نوع شناسه، نام شناسه، نوع شناسایی ی آن دسترسی میهاویژگیکند و به ایجاد می

 :WindowsPrincipal/Program.cs)آن را نشان دهد ) سایر مقادیر و

 

 

 

 

 

 

 

کنند که شامل سه ویژگی را اجرا می IIdentity، رابط WindowsIdentityشناسه، مانند  هایکالستمامی 

AuthenticationType ،IsAuthenticated ، وName استشده برگرفته یشناسه هایکالس یبرای همه .

 هستند.خاص  یشناسهمشاهده کردید، مربوط به این نوع  WindowsIdentityی دیگری که برای هاویژگی

static void Main() 

{ 

WindowsIdentity identity = ShowIdentityInformation(); 

WindowsPrincipal principal = ShowPrincipal(identity); 

ShowClaims(principal.Claims); 

} 

public static WindowsIdentity ShowIdentityInformation() 

{ 

WindowsIdentity identity = WindowsIdentity.GetCurrent(); 

if (identity == null) 

{ 

WriteLine("not a Windows Identity"); 

return null; 

} 

WriteLine($"IdentityType: {identity}"); 

WriteLine($"Name: {identity.Name}"); 

WriteLine($"Authenticated: {identity.IsAuthenticated}"); 

WriteLine($"Authentication Type: {identity.AuthenticationType}"); 

WriteLine($"Anonymous? {identity.IsAnonymous}"); 

WriteLine($"Access Token: {identity.AccessToken.DangerousGetHandle()}"); 

WriteLine(); 

return identity; 

} 
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را مشاهده خواهید  است،شدهنشان داده ادامه که درچه مشابه آن ،کنید، اطالعاتیکه برنامه را اجرا میزمانی

به  Microsoft Liveحساب  م از طریقورود به سیستدهد، زیرا نشان می CloudAPکرد. نوع شناسایی را 

 Active Directoryوارد سیستم شوید، این مقدار را  Active Directory. اگر با استفاده از استصورت گرفته

 نشان خواهد داد:

 

 

 

 قواعد ویندوز 

دهد. ائه میررا ا ،ستا که کاربر عضو آنها نقوشیمانند  ،شامل یک شناسه است و اطالعات اضافی ،یک قاعده

دهد. در رائه میرا ا Identityیک صفت  و IsInRoleکنند، که متد را اجرا می IPrincipalرابط  ،قواعد

شوند. متد ها نگاشت میست، به نقشا ویندوزی که کاربر عضوی از آنها هایگروه تمامویندوز،  عاملسیستم

IsInRole ، مربوط به نقش، یا یک مقدار شمارشی از  یامنیتی، یک رشته یتا یک شناسه شودمیبارگیری

 Userی شدههای ساختهه نقشبکند که آیا کاربر یبررسی م زیررا بپذیرد. کد  WindowsBuiltInRoleتعداد 

 :(WindowsPrincipal/Program.cs)فایل کد تعلق دارد یا خیر  Administratorو 

 

 

 

 

 

 

IdentityType: System.Security.Principal.WindowsIdentity 

Name: THEROCKS\Christian 

Authenticated: True 

Authentication Type: CloudAP 

Anonymous? False 

Access Token: 1072 

public static WindowsPrincipal ShowPrincipal(WindowsIdentity identity) 

{ 

WriteLine("Show principal information"); 

WindowsPrincipal principal = new WindowsPrincipal(identity); 

if (principal == null) 

{ 

WriteLine("not a Windows Principal"); 

return null; 

} 

WriteLine($"Users? {principal.IsInRole(WindowsBuiltInRole.User)}"); 

WriteLine($"Administrators? 

{principal.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator)}"); 

WriteLine(); 

return principal; 

} 
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 :تعلق ندارد Administratorبه  و است Usersمتعلق به شود، حساب کاربری، که برنامه اجرا میزمانی

 

 

 هاادعاتفاده از اس 

ی هویتی ، عبارتی ایجادشده دربارهادعا. یک برخوردارندپذیری بیشتری انعطافاز ها، در مقایسه با نقش ادعاها

، Microsoft Liveیا سرویس شناسایی حساب  Active Directoryمانند  ،یک شناسایی است. یک شناساییاز 

هایی که کاربر گروه در مورد ادعاهایینام کاربر،  ادعای ،برای نمونه ؛کندکاربران ایجاد می یهایی دربارهادعا

و تمایل به دسترسی به  استسال یا بیشتر  21آیا کاربر دارای سن  :سن یدرباره ادعاییبه آنها تعلق دارد، یا 

 منابع خاصی دارد؟

و موارد مدیریتی  ادعا، برای نوشتن موضوع، صادرکننده، نوع ادعاهاای از به مجموعه، ShowClaimsمتد 

 (:WindowsPrincipal/Program.csکند )فایل کد دیگر دسترسی پیدا می

 

 

 

 

 

 

 

 ینام، شناسه یاست، که اطالعاتی دربارهآمده Microsoft Liveحساب  ادعاهایای از چکیده ،جادر این

 دهد:های گروه ارائه میو شناسه ،اولیه

Show principal information 

Users? True 

Administrator? False 

public static void ShowClaims(IEnumerable<Claim> claims) 

{ 

WriteLine("Claims"); 

foreach (var claim in claims) 

{ 

WriteLine($"Subject: {claim.Subject}"); 

WriteLine($"Issuer: {claim.Issuer}"); 

WriteLine($"Type: {claim.Type}"); 

WriteLine($"Value type: {claim.ValueType}"); 

WriteLine($"Value: {claim.Value}"); 

foreach (var prop in claim.Properties) 

{ 

WriteLine($"\tProperty: {prop.Key} {prop.Value}"); 

} 

WriteLine(); 

} 

} 
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ویندوز اضافه  سهای بیشتری را به یک شناسهتخصیص، تخصیص یدهندهتوانید از طریق یک ارائهمی

سن که در  ادعایمانند نمونه  ؛کاربری ساده اضافه کنید ییک برنامه بهرا  ادعاییتوانید می ،کنید. همچنین

 است:ادامه آمده

 

Claims 
 

Subject: System.Security.Principal.WindowsIdentity 

Issuer: AD AUTHORITY 

Type: http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name 

Value type: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string 

Value: THEROCKS\Christian 
 

Subject: System.Security.Principal.WindowsIdentity 

Issuer: AD AUTHORITY 

Type: http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/primarysid 

Value type: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string 

Value: S-1-5-21-1413171511-313453878-1364686672-1001 

Property: http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/ 

windowssubauthority NTAuthority 
 

Subject: System.Security.Principal.WindowsIdentity 

Issuer: AD AUTHORITY 

Type: http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groupsid 

Value type: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string 

Value: S-1-1-0 

Property: http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/ 

windowssubauthority WorldAuthority 
 

Subject: System.Security.Principal.WindowsIdentity 

Issuer: AD AUTHORITY 

Type: http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groupsid 

Value type: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string 

Value: S-1-5-114 
Property: http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/ 

windowssubauthority NTAuthority… 

identity.AddClaim(new Claim("Age","25")); 
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 نشأت ClaimsIdentity یکه از کالس پایه، WindowsIdentityتوانند دروغین نیز باشند. کالس می ادعاها

در دسترس  ادعایی کهایندهد. برای بررسی ارائه می آنهاو یا بازیابی  ادعاهاد، چندین متد برای بررسی گیرمی

 استفاده کنید: HasClaimتوانید از متد یا خیر، می است

 

 ریف یک تطابق دارد:ی برای تعفرضپیشنیاز به  FindAllموردنظر، متد  ادعایبرای بازیابی یک 

 

مانند شده )از انواع شناخته ( و یا لیستی"سن"مانند ) ساده یتواند یک رشتهمی ادعاباشید که توجه داشته

 . غیره( باشدتماس، اطالعات کاربری، نام خانوادگی، کد پستی و  یمارهکشور، آدرس پست الکترونیک، نام، ش

 اعتبارسنجی داده 

را اعتبارسنجی کنید، باید بدانید که چگونه  های کاربرتصمیم گرفتید چه زمانی ورودی کهاینپس از 

 اعتبارسنجی واقعی را انجام دهید.

 های دادهمدیریت یکپارچگ 

 هافرض را بر درستی همیشگی این داده ،های کاربر را اعتبارسنجی کرده و سپسورودی ،هابرخی برنامه

تواند بر اثر محاسبات وارد کند، داده می را درستی یاشتباه بزرگی است. حتی اگر کاربر داده ،گذارند. اینمی

جو وجست ،غیرمجاز ین دادهپیوسته برای یافت طوربهدر گذار از داخل سیستم، خراب شود. اگر برنامه  ،اشتباه

 امر این . در نتیجه،ناشناس باقی بمانند ،دارد خطاهایی رخ دهد و تا مدت زمان طوالنی انجام ندهد، امکان

تر گردد. برای جلوگیری ، سختاستاین خطا شده منجر بهکدام بخش از سیستم  کهاینیافتن  شودمیباعث 

استفاده از  . دو مورد از این عملیات عبارتند از:تی انجام دهیدعملیاتوانید میاز این نوع خرابی داده، 

 ها. و استفاده از اعالن ،های پایگاه دادهاعتبارسنجی

bool hasName = identity.HasClaim(c => c.Type == ClaimTypes.Name); 

var groupClaims = identity.FindAll(c => c.Type == ClaimTypes.GroupSid); 
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 های پایگاه دادهاعتبارسنجی 1.1.2.9.3

ها و ی غیرمجاز، بررسیتوانید برای پیشگیری از ورود دادهکند، میاگر برنامه از یک پایگاه داده استفاده می

آدرسی که کد پستی  ،ایدر پایگاه دادهکه  استالزم اگر  ،ه پایگاه داده اضافه کنید. برای مثالهایی بمحدودیت

 رکوردیا با  خالیباشد، این امکان وجود ندارد که برنامه بتواند رکوردی  10رقم مبنای  5دارد، دقیقاً شامل 

2812H  توانند اطمینان حاصل کنند که فیلدی خالی های مدرن میداده. پایگاهنمایدوارد عنوان کدپستی بهرا

با فیلدهای دیگر همان رکورد  را و حتی روابط خاصی را بپذیرد،نباشد، فرمت خاصی داشته باشد، مقدار خاصی 

توانید ند، میهای استاندارد پایگاه داده کارآمد نبود. اگر این انواع اعتبارسنجیبرقرار نمایدیا رکوردهای دیگر 

 توسط پایگاه داده اجرا شود.  ،وقتی مقداری ساخته شد یا تغییر پیدا کرد، کد تاکد اعتبارسنجی بنویسید یک 

ذخیره کند  ی رای نامعتبرداده ،برنامه کهاینتواند از می ،وادار ساختن پایگاه داده به اعتبارسنجی داده

داده در  کهاینموارد، این راهکار آخر است. پیش از  برخیدر  امر مهمی است. اما که، عمل آوردبهجلوگیری 

دهند. های زیادی مقادیر قابل توجهی از عملیات مختلف را روی داده انجام میپایگاه داده ذخیره شود، برنامه

از  ا،ها بعد، برنامهاحتمال زیادی وجود دارد که داده بین ورودی کاربر و پایگاه داده، خراب شود. همچنین ،پس

های فرصت ،نیز موضوع این .کنندشده در پایگاه داده برای یک سری محاسبات استفاده میهای ذخیرهداده

 . آوردپدید میبرای خرابی داده  متعدد دیگری را

 هااستفاده از اعالن 2.1.2.9.3

م دهید، برای مدیریت یکپارچگی داده انجاکه داده از سیستم گذر نمود، هنگامیتوانید میکه  یاقدام دیگر

، و اگر کندصادر میدرمورد داده  را ست. یک اعالن، قطعه کدی است که حکم خاصیا هااستفاده از اعالن

 اندازد. نادرست باشد، در اجرای آن وقفه می

ایجاد استثنایی  ،برای آزمایش داده و سپس ifی عبارت کار بردن سادهه ها، بیک راه برای ایجاد اعالن

 است:نظر رسیدن داده است. در کد زیر مثالی نشان داده شدههبرای نادرست ب

 

 

if (!Regex.IsMatch(zip, @"^\d{5}$")) 

throw new FormatException("ZIP code has an invalid format."); 
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ای که آیا متغیر رشته نمایدکند تا تعیین استفاده می Regexدر کالس  IsMatchاز متد ایستای  ،این کد

zip ، که با فرمت کد  استحاوی مقداریZIP باشد یا خیر. اگر پنج رقمی مطابقت داشتهzip  شامل یک مقدار

 دهد.رخ می FormatExpectionغیرمجاز باشد، یک 

ارائه  Systm.Diagnostics.Debugیک کالس ها، تر کردن این گونه اعالنای سادهبر، NET.چارچوب 

شود. کند و اگر اشتباه باشد، یک استثنا قائل مییک مقدار منطقی را تست میاین کالس،  Assertکند. متد می

 کرد، یکسان است:استفاده می ifآید، با کد قبلی که از یک عبارت کدی که در ادامه می

 

ها استفاده کنید. رابی داده وجود دارد، از اعالنکنید احتمال ختوانید در هر جایی از برنامه که فکر میمی

کند. برای نمونه، کد زیر ها، شروع هر متدی است که از داده استفاده مییک محل بسیار خوب برای اعالن

 :نمایدرا تایید اعتبار  خود حساب ورودیهایمتد چاپ صورتممکن است دهد که چگونه نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debug.Assert(Regex.IsMatch(zip, @"^\d{5}$")); 
 

private void PrintInvoice(string customerName, string customerAddress,  

List<OrderItem> items)  

{  

// Validate inputs.  

// Validate customer name.  

if (string.IsNullOrWhiteSpace(customerName))  

throw new ArgumentNullException("Customer name is missing.");  

// Validate customer address.  

if (string.IsNullOrWhiteSpace(customerAddress))  

throw new ArgumentNullException("Customer address is missing.");  

// Validate item quantities and unit prices.  

foreach (OrderItem item in items)  

{  

Debug.Assert(item.Quantity <= 100,"OrderItem " + item.Description +", 
quantity is larger than 100.");  

Debug.Assert(item.UnitPrice <= 100,"OrderItem " + item.Description +", 
unit price is larger than $100.00.");  

}  

// Print the invoice.  

...  

} 



 

 

 

257 

 

 

خریدار خالی نباشد را بررسی نام و آدرس  کهاین ،شود. در ابتدابا اعتبارسنجی داده شروع می ،این روش

حساب کارا چاپ کند. پس استثنایی تواند یک صورتد. اگر هرکدام از این مقادیر خالی بودند، متد نمینمایمی

برای  کند.اعتبارسنجی می ،و قیمت وار، موارد سفارش را از لحاظ تعدادحلقه صورتبهمتد  ،دهد. سپسقرار می

اگر دالر است.  100.00عدد و حداکثر قیمت هر واحد،  100 ،کند که حداکثر تعدادهر مورد، کد اعالم می

توانید بررسی شود و شما میخطایابی به شکست بربخورد، اجرا متوقف می یدر نسخه ،هااز این اعالن هریک

ها نادیده نهایی، این اعالن ینها یک سفارش غیرمعمول است. در یک نسخهکنید که آیا داده خراب شده و یا ت

حساب را چاپ صوت ،حتی اگر تعداد یا قیمت واحد به شکل غیرمعمولی باال باشد، برنامه ،شوند، پسگرفته می

 خواهد کرد.

در آنجا تواند کند. کد میها، انتهای هر متدی است که داده را دستکاری میمحل خوب دیگر برای اعالن

فرض کنید یک متد،  ،شده توسط متد، درست هستند یا خیر. برای نمونهتایید کند که آیا تغییرات ایجاد

رکوردهایی که بزرگترین خطا را از میزان تعادل دارند  ،پس سازد.ز رکوردهای مشتریان را مرتب میفهرستی ا

تواند روی لیست که متد به فهرست جدید سفارشات برگردد، میگیرند. پیش از آندر ابتدای فهرست قرار می

 تریان به ترتیب مناسب خود هستند.که مش نمایداجرا شود و تایید 

 خود، گاهی با قرار دادن کد اعتبارسنجی داده در پایان متدهای ،توجه داشته باشید که برنامه نویسان

زیرا خود آنها کد را  ،حاوی خطایی باشد. این طبیعی استتوانند تصور کنند که کد کنند، زیرا نمیمخالفت می

نویسان درست بود و اگر این نظر برنامه ،کردند. البتهآن را اصالح می ،خود داشت،اند، و اگر خطایی نوشته

های این اتفاق برای برنامه .های آنها خطایی نداشت، برنامه در کل شامل خطایی نبودهیچکدام از ماژول

 افتد. ه به ندرت اتفاق میغیرمحرمان

 ،ها این است که کد اعتبارسنجی راگونه اعتبارسنجینویسان به اضافه کردن اینیک راه برای ترغیب برنامه

ی مبنی بر عالی و بی نقص بودن کد فرضپیش ،نویسبرنامه ،ی متد بنویسند. در این زمانپیش از نوشتن ادامه

 د. نمایامل اعتبارسنجی میک طوربه به احتمال زیاد داده را ،ندارد، پس



 

 

 

258 

 

 

شوند، حتی اگر تعداد زیادی اعالن به یک های نهایی نادیده گرفته میها در نسخهبه این دلیل که اعالن

پیدا نکنند،  را گاه خطاییها هیچمتد اضافه کنید، کارایی برنامه تضعیف نخواهد شد. حتی اگر اعتبارسنجی

حتی اگر به هیچ دلیلی غیر  ،به درست بودن کد خواهید داشت. کد اعتبارسنجیشما دلیلی برای باور  ،حداقل

 دارد.  سازیپیادهاز آرامش ذهنی هم نباشد، باز هم ارزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 Net.رمزنگاری 
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 ای بر رمزنگاریمقدمه 

ی کالس ها را، که توسط کتابخانهسازی این تکنیکهای رمزنگاری مدرن و جزئیات پیادهاین فصل، تکنیک

.NET کند و نشان سازی را مشخص میی استفاده از هر پیادهاین بخش، نحوه هد.است، توضیح میتهیه شده

. را NETی کالس عملکرد کتابخانههای رمزنگاری خود، سازی الگوریتمتوانید با پیادهدهد که چگونه میمی

توان امنیت را در یک برنامه اعمال کرد. موضوعاتی دهند که چگونه میهای قبلی نشان میبخشگسترش دهید. 

ها و استفاده از یک دهند که چگونه از رمزنگاری استفاده کنیم تا دادهنشان می شود،مطرح میکه در ادامه 

 برنامه امن شود.

هنگام استفاده در  که را، ییهاو محدودیتخطرات  از یو برخ یمکنیشروع م یاز رمزنگار یکل یبا مرور

مبانی ساده و اولیه برای افرادی که  عنوانبهرا  بخشدهیم. این مورد بحث قرار میید، آگاه باش یداز آن با

های خاصی از رمزنگاری را با های بعد، جنبه، درنظر بگیرید. در بخشاندتاکنون با رمزنگاری مواجه نشده

 دهیم.را نشان می .NETی استفاده و گسترش پشتیبانی رمزنگاری از جزئیات بررسی کرده و نحوه

های حساس یا ارزشمند است، از که دارای داده ،ایجدی بخواهید که در هر برنامه طوربهممکن است شما 

است و  یرپذیبحمله آس نسبت بهخود  ،ی، رمزنگاررایج، بر خالف نظر وجودبا این رمزنگاری استفاده کنید.

، به شما نشان سند یندر طول ا و سپس فراموش کرد. ،برنامه متصل یککه بتوان آن را به  یستن یزیچ

مساله،  ینا دارد.نیاز دقیق  یریتمد و یزیرمداوم است که به برنامه فرایند یک ،افزارنرم یتکه امن دهیممی

به آسانی  ،یزآماشتباهات فاجعه ، زیرا این امکان وجود دارد که در آن،کندمیصدق  یرمزنگار درمورد یژهوبه

 .صورت پذیرد

 هارمزنگاری داده 

هایی داده یبراهم  ،مساله ینا .نباشندمجاز قابل خواندن یرباشند تا توسط کاربران غ یمنا یدمحرمانه با یهاداده

ها را با داده ینا یدتوانیشما م. کندمیشده، صدق یرهذخهای هم برای دادهو  شوندمی ارسال که در شبکه

 .یدکن ینامتقارن رمزگذار یامتقارن  یرمزنگار یهایدکل



 

 

 

261 

 

 

نامتقارن،  یبا رمزنگار .یداستفاده کن ییو رمزگشا یرمزگذار یبرا یدکلاز یک  یدتوانیمتقارن، م یدکل یکبا 

 یزیچ. یخصوص یدکل یکو  یعموم یدکل یک شوند:یاستفاده م ییو رمزگشا یرمزنگار یبرا یمختلف یهایدکل

 د.گرد ییرمزگشا ،مربوطه یخصوص یدکل توسطتواند یم استشده یرمزگذار یعموم یدبا استفاده از کلکه 

استفاده از تواند با یم ،استشده یرمزگذار یخصوص یدبا استفاده از کلکه  یزیچ دارد: نیز وجود یگریراه د

تشخیص  یگریرا از د یعموم یا یخصوص یداست که کل یرممکنعمال غ د.گرد ییمرتبط، رمزگشا یعموم یدکل

  .دهید

همه تواند در دسترس یم یعموم یدکل د.نشویم یجادجفت ا صورتهب یو خصوص یعموم یدکلهمواره، 

کامال محرمانه و دور از دسترس، نگهداری  یدبا یخصوص یدقرار داده شود، اما کل سایتوب یکدر  یباشد و حت

 .شودمیاستفاده  یرمزگذار یبرا یو خصوص یعموم یدهایکلچگونه از  شود کهداده مینشان  ادامه،در شود. 

حاصل  ینانطما و فرستدببه باب  یامیپبخواهد  یساگر آلشود، مشاهده می 1-4طور که در شکل همان

 .کندمیباب استفاده  یعموم یدرا بخواند، از کل یامتواند پیاز باب نم یرکس غ یچکند که ه

 : فرایند ارسال پیام از آلیس به باب1-4شکل 
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است. ارسال شده یسآلطرف تواند مطمئن باشد که نامه از یباب نم مشکل وجود دارد: یک ،وجودینبا ا

که  نمایدشده به باب استفاده کند و وانمود ارسال یهایامپ یرمزگذار یباب برا یعموم یدتواند از کلیماِوا 

ارسال دوباره با  بیایید .یمگسترش ده یخصوصیعموم یدهایاصل را با استفاده از کل ینا یمتوانیم است. یسآل

کند،  یباب رمزگذار یعموم یدرا با استفاده از کل یامپ یسآل کهاینقبل از  .شروع کنیمبه باب  یسآلپیام از 

با  پیام را ،سپس .کندمی یرمزگذار ،خود یخصوص یدرا با استفاده از کل امضاو  کندمیخود را اضافه  یامضا

تواند یمناز باب  یرکس غیچکه ه شوددرنتیجه، تضمین می .کندمی یرمزگذار باب یعموم یداستفاده از کل

را  امضا .نمایدیم ییشده را شناسارمز یامضا یک، کندمی ییرمزگشا پیام راباب  کههنگامی را بخواند. یامپ

تواند مطمئن باشد ی، باب مامضا ییپس از رمزگشا کرد. ییرمزگشا یسآل یعموم یدتوان با استفاده از کلیم

  .ه استرا فرستاد یامپ ینا یسکه آل

 هستند هاییالگوریتماز  تریعسر یاربس ،متقارن یدهایبا استفاده از کل ییو رمزگشا یرمزنگار های یتمالگور

 امن صورتبه یدبا یدهااست که کل ینمتقارن ا یدهایمشکل کل کنند.ینامتقارن استفاده م یهایدکه از کل

نامتقارن  یهایدشبکه، استفاده از کلدرون ارتباط  یبرقرارجهت  کار، ینانجام ا یهااز راه یکی مبادله شوند.

ارسال  یمس طولاست که در  ییهاداده یرمزگذار یمتقارن برا یهایدکلاستفاده از  ،و سپس کلیدهاتبادل  یبرا

 د.نشویم

 Systempace.Security.Cryptographyنام  یدر فضا یرمزگذار یبرا ییهاشامل کالس، .NETچارچوب 

 رایتم زیادی الگور هایکالس یدتوانیم است.شده سازیپیادهمتقارن و نامتقارن  یتمچند الگوردر اینجا  است.

مخفف عبارت ، 70CN.هستند Cngپسوند  یا یشوندپ یدارا هاکالساز  یبرخ .یدکن یدااهداف مختلف پ یبرا

شود میباعث  API ینا  است. اولیه API Cryptoاز  یدترجد ینسخه یک، که بوده "ینسل بعد یرمزنگار"

 .شودایجاد دهنده با استفاده از مدل ارائه، یتممستقل از الگور یبرنامه یککه 
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 System.Security.Cryptographyفضای نام  و اهداف آنها را از یرمزگذار هایکالس یستل ،یرجدول ز

 یانتزاع ییهپا هایکالس ،CryptoServiceProvider یا Cng ،Managedبدون پسوند  هایکالس .دهدنشان می

 .استاجرا شده شده،یریتبا کد مد یتمالگور یناست که ا امعن به این Managedپسوند  هستند. MD5مانند 

 CryptoServiceProviderپسوند  را بسازند.  Windows API یاولیه یهاتوانند برنامهیم یگرد هایکالس

به  ییهاکالس برای Cngپسوند  شود.یاستفاده م ،کنندیرا اجرا م یانتزاع ییهکه کالس پا ییهاکالس برای

  .دکننیاستفاده م یدجد CNG یرمزنگار APIکه از رود کار می

 توضیحات کالس بندیطبقه

Hash 

MD5 
MD5Cng  

SHA1  
SHA1Managed  

SHA1Cng 
SHA256 

 SHA256Managed  
SHA256Cng 

SHA384 
SHA384Managed  

SHA384Cng  
SHA512 

SHA512Managed  
SHA512Cng 
RIPEMD160 

RIPEMD160Managed 

 یک یجادهش، ا یهایتمهدف الگور

 یهاطول ثابت از رشتهبا مقدار هش 

 ینا طول دلخواه است.با  ینریبا

 یجیتالد یبا امضاهمراه  ،هایتمالگور

ها استفاده داده یکپارچگی یو برا

 ینریبا یرشته یکاگر  د.نشویم

هش  ییجه، همان نتشوددوباره هش 

 یتم)الگور MD5 شود.یم اول تولید

 یشگاه(، در آزما5ی خالصه یامپ

RSA  از  تریعسر و یافتهتوسعه

SHA1 .است SHA1  در برابر

 تر است.یقو Brute Forceحمالت 

توسط آژانس ، SHA یهایتمالگور

 .نداشده ی( طراحNSA) یمل یتامن

MD5 و  یتیب 128هش  از یک

SHA1  کندمیاستفاده   یتب 160از. 

، در SHA یهایتمالگور یگردی اندازه
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 SHA512نام آنها موجود است. 

 ی آناندازهو  هایتمالگور ینا یترینقو

این الگوریتم،  ؛است یتب 512

کندترین الگوریتم این خانواده نیز 

هش یک از  RIPEMD160است. 

در نتیجه،  ؛کندمیاستفاده  ییتب 160

 MD5  128و  MD5 یبرا یگزینیجا

روی یکی از از  RIPEMD است. یتیب

اروپا به نام  ییهاتحاد هایپروژه
71

RIPE است.هساخته شد 

 متقارن

DES  
DESCryptoServiceProvider 

TripleDESTripleDESCryptoServiceProvider 
Aes  

AesCryptoServiceProvider  
AesManaged 

RC2  
RC2CryptoServiceProvider 

Rijndael 
RijndaelManaged 

 یکمتقارن از  یدیکل یهایتمالگور

 ییو رمزگشا یرمزگذار یبرا یدکل

ستاندارد ا کنند.یها استفاده مداده

( در حال DESها )داده یرمزگذار

تنها از یک  یرا، زاستحاضر ناامن 

ممکن و  کندمیاستفاده  یتب 56 یدکل

ساعت شکسته  24در کمتر از  است

 جانشین الگوریتم Triple-DES شود.

DES یتب 168 یدو طول کل بوده 

 112تنها  ،مؤثر آن یت، اما امناست

 یدارا ،AESالگوریتم  است. یتب

 یا 192، 128 یبه اندازه یهاییدکل

                                                 

 

71 Race Integrity Primitives  Evaluation 
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 یاربس Rijndael است. یتب 256

 یهاینهاست، اما گز AESبه  یهشب

قرار  کاربر یاررا در اخت یشتریب

استاندارد  یک AES دهد.یم

است که توسط دولت  یرمزگذار

 است.شده یبمتحده تصو یاالتا

 نامتقارن

DSA  
DSACryptoServiceProvider  

ECDsa 
ECDsaCng ECDiffieHellman 

ECDiffieHellmanCng  
RSA 

RSACryptoServiceProvider  
RSACng 

 یبرا ،نامتقارن یهایتملگورا

 یهایداز کل ییو رمزگشا یرمزنگار

 یتمالگور. کنندیاستفاده م یمختلف

RSA نام و ثبت جهتبار  یناول یبرا

 ،یتمالگور ینا استفاده شد. یرمزگذار

 یهادر پروتکل یاگسترده طوربه

مورد استفاده قرار  یکتجارت الکترون

 یدیکالس جد RSACng .یردگیم

است  NET. 5 Coreو  NET. 4.6 در

. کندمیکار  CNG ییهکه بر پا

، (DSA) یجیتالد یامضا یتمالگور

 یاالتاستاندارد دولت فدرال ا یک

 است. یجیتالد یامضاها یمتحده برا

-EC Diffieو  ECDSAالگوریتم 

Hellman  یمنحن هایگروهبر اساس 

 ،هایتمالگور ینا .کندمیعمل  یضویب

 یاندازه و دارای کلیدهایی با ترامن

مثال، داشتن  یبرا .هستند کوچکتر

 یبرا یتب 1024با   یدیکل یاندازه
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DSA  یتب 160دارای امنیتی برابر با 

 ،یجهدر نت است. ECDSA یبرا

ECDSA است. تریعسر یاربس EC 

Diffie-Hellman ی است کهیتمالگور 

در  یخصوص یهایدتبادل کل یراب

 یعموم هایکانال یامن رو مسیر یک

   شود.یاستفاده م

 یافزارنرمتوانند از لحاظ یها میتمالگور یندهد چگونه ایاست که نشان م ییهاشامل نمونه ،یربخش ز

 استفاده شوند.

 امضا یک ییدو تأ یجادا 

 کندمی یجادامضا ا یک یسآل دهد.ینشان م امضا، برای ECDSA یتمرا با استفاده از الگور یمثال اول، امضای

به  باشد. یقابل دسترس ،یعموم یدتواند با استفاده از کلیو م استشده یرمزگذار وی، یخصوص یدکه با کل

 است.  یسلمتعلق به آ امضاشود که یم ینتضم یب،ترتینا

 :کندمینام استفاده  یها و فضاهایوابستگ یناز ا، SigningDemo ینمونه یبرنامه

 ها:وابستگی

NETStandard.Library 

System.Security.Cryptograhy.Algorithms 

System.Security.Cryptography.Cng 
 فضاهای نام:

System 

System.Security.Cryptography 

System.Text 

static System.Console 
امضا  "Alice" یو رشتهشده  یجادا یسآل هاییدکلاندازیم: می Main تابعابتدا نگاهی به بخش مربوط به 

 امضاکه  یامیپ شود.یم گرفته یساز آل یواقع طوربه امضاتایید  ی،عموم یدپس با استفاده از کلساست و شده
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رمزشده  ینوشتن امضا یبرا شود.یم یلتبد یتبا ی از نوعایهبه آرا، Encodingبا استفاده از کالس  ،استشده

به  ،Convert .ToBase64String استفاده از متدبا  ،است امضا حاویکه  ،ی از نوع بایتیهکنسول، آرا برای

 ( SigningDemo/Program.cs)فایل کد  شود.یم یلرشته تبد یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،Encodingکالس  .یدنکن یلتبد به رشته Encodingشده را با استفاده از کالس یاطالعات رمزگذارهرگز 

رشته به  یلتبدممکن است  ،درنتیجه ؛کندمی یلو تبد ییدتا، سازگار نیستند یونیکدکه با  را، ینامعتبر مقادیر

 .یاوردرا به ارمغان ب یگرید ییجهنتی از نوع بایت، یهآرا

InitAliceKeys ،صورتهید بجفت کل ینا .کندمی یجادا یسآل یبرا یدجد یدجفت کل یکاست که  متدی 

از  Createمتد  .توانند به آن دسترسی داشته باشنددرنتیجه، سایر متدها نیز می .دشویم یرهذخ یکاستات

CngKey تا یک جفت کلید برای آن تولید نماید. با استفاده  کندمیدریافت  پارامتریک  عنوانبه، الگوریتم را

به  ،امضا ییدتأ یبرا، یعموم یدکل یناشود. ، کلید عمومی از جفت کلید تولیدشده، ارسال میExportاز متد 

، CngKeyبا کالس  یدجفت کل یک یجادا یبه جا دارد.یرا نگه م یخصوص یدکل یسآلد. شومیباب داده 

private CngKey _aliceKeySignature; 

private byte[] _alicePubKeyBlob; 

static void Main() 

{ 

var p = new Program(); 

p.Run(); 

}  
public void Run() 

{ 

InitAliceKeys(); 

byte[] aliceData = Encoding.UTF8.GetBytes("Alice"); 

byte[] aliceSignature = CreateSignature(aliceData, aliceKeySignature); 

WriteLine($"Alice created signature: 

{ 
Convert.ToBase64String(aliceSignature)}"); 

if (VerifySignature(aliceData, aliceSignature, alicePubKeyBlob)) 

{ 

WriteLine("Alice signature verified successfully"); 

} 

} 
} 
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 یک یحاو یگواه یک یسمعموال آل .یداند، باز کنشده یرهذخ یدکل مخزنکه در  ،موجود را یهایدکل یدتوانیم

توان به این مخزن می CngKey.Open استفاده از متد بادارد. نگه میخود  یخصوص مخزندر  یدجفت کل

 :خصوصی دست پیدا کرد

 

 

 

دیجیتالی  یامضاتواند یک ، میECDsaCngکه در اختیار آلیس است و با استفاده از کالس  یدیبا جفت کل

از آلیس دریافت  ،که حاوی هر دو کلد عمومی و خصوصی است ،را CngKeyی این کالس، ایجاد کند. سازنده

 .NETدر  SignDataشود. متد داده استفاده می یامضا، برای SignData. کلید خصوصی توسط متد کندمی

Core  .کمی متفاوت استNET. Core ،:به الگوریتم زیر نیاز دارد 

 

 

 

 

 

 

 @یعموم یدرا با استفاده از کل امضا، ، بابه است یا خیربود یسآلطرف واقعا از  امضا کهاین ییدتأ یبرا

تواند ، میblobی از نوع بایت، حاوی کلید عمومی آرایه .کندمی یبررس، استطرف آلیس فرستاده شدهاز که 

، با فراخوانی تابع ECDsaCngکالس  ،شود. سپس CngKey شی، وارد Importاز طریق متد ایستای 

VerifyData ،کندمیرا تایید  امضا: 

public byte[] CreateSignature(byte[] data, CngKey key) 

{ 

byte[] signature; 

using (var signingAlg = new ECDsaCng(key)) 

{ 

#if NET46 

signature = signingAlg.SignData(data); 

signingAlg.Clear(); 

#else 

signature=signingAlg.SignData(data, HashAlgorithmName.SHA512); 

#endif 

} 

return signature; 

} 

private void InitAliceKeys() 

{ 

_aliceKeySignature = CngKey.Create(CngAlgorithm.ECDsaP521); 

_alicePubKeyBlob = 

aliceKeySignature.Export(CngKeyBlobFormat.GenericPublicBlob); 

} 
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 تبادل اطالعات امن سازیپیاده 

 یتمبا استفاده از الگور ، نتقال امنبرای یک امتقارن  یدکل یک تبادل نمایش یبرا یتریچیدهاز مثال پ ،بخش ینا

Diffie-Hellman EC  ی، هستهسند ینزمان نوشتن ا تا .کندمیاستفاده NET. یانتزاع ییهفقط شامل کالس پا 

ECDiffieHellman استفاده  ساده و بدون انتزاع هایکالس یجادا یتواند توسط سازندگان برایاست که م

 .کندمیاستفاده  Net 4.6.فقط از  مثال ینا ،یلدل ینبه هم ،وجود ندارد ینجادر ا ایسادهکالس هنوز  شود.

 :کندمیاستفاده  یرنام ز یها و فضاهایاز وابستگ، SecureTransfer یبرنامه

 ها:وابستگی

NETStandard.Library 

System.Security.Cryptograhy.Algorithms 

System.Security.Cryptography.Cng 

System.Security.Cryptography.Primitives 
 فضاهای نام:

System 

System.IO 

public bool VerifySignature(byte[] data, byte[] signature, byte[] pubKey) 

{ 

bool retValue = false; 

using (CngKey key=CngKey.Import(pubKey,CngKeyBlobFormat.GenericPublicBlob)) 

using (var signingAlg = new ECDsaCng(key)) 

{ 

#if NET46 

retValue = signingAlg.VerifyData(data, signature); 

signingAlg.Clear(); 

#else 

retValue = signingAlg.VerifyData(data, signature, 

HashAlgorithmName.SHA512); 

#endif 

} 

return retValue; 

} 
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System.Security.Cryptography 

System.Text 

System.Threading.Tasks 

static System.Console 
قبل   .کندمیارسال و آن را به باب  یجادا را رمزشده یامپ یک ،یسآلشامل عملکرد اولیه است. ، Mainمتد 

 یعموم یدتنها به کل ،باب د.نشویم یجادو باب ا یسآل یبرا یدد، جفت کلگردو ارسال  یجادا یامپ کهایناز 

 .(SecureTransfer/Program.csکد  یل)فا دنباب دسترسی دار یعموم یدتنها به کل ،یسو آل یسآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EC Diffie-Hellman 521 یتمگورال دراستفاده  یبرا ،شدهیجادا یدهای، کلCreateKeys متد سازیپیادهدر 

 ند:گردیم یجادا

 

 

private CngKey _aliceKey; 

private CngKey _bobKey; 

private byte[] _alicePubKeyBlob; 

private byte[] _bobPubKeyBlob; 

static void Main() 

{ 

var p = new Program(); 

p.RunAsync().Wait(); 

ReadLine(); 

} 

public async Task RunAsync() 

{ 

try 

{ 

CreateKeys(); 

byte[] encrytpedData = 

await AliceSendsDataAsync("This is a secret message for Bob"); 

await BobReceivesDataAsync(encrytpedData); 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

WriteLine(ex.Message); 

} 

} 

public void CreateKeys() 

{ 

aliceKey = CngKey.Create(CngAlgorithm.ECDiffieHellmanP521); 

bobKey = CngKey.Create(CngAlgorithm.ECDiffieHellmanP521); 

alicePubKeyBlob = aliceKey.Export(CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob); 

bobPubKeyBlob = bobKey.Export(CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob); 

} 
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 Encodingبا استفاده از کالس  ،است یمتن یل کاراکترهاکه شام یا، رشتهAliceSendsDataAsync متددر 

آلیس،  یدو با جفت کل یجادا، ECDiffieHellmanCng یش یک شود.یم یلتبد یتبا از نوع اییهبه آرا

خود و کلید  یدبا استفاده از جفت کلو  DeriveKeyMaterialبا فراخوانی متد  ،یسآل شود.یم مقداردهی اولیه

 یرمزگذار یبرا، AESمتقارن  یتمالگور در یتقارن بازگشتم یدکل. کندمییک کلید متقارن ایجاد  ،باب یعموم

 صورتبه IV دارد. یاز( نIV) یهبردار اول یکو  یدبه کل، AesCryptoServiceProvider شود.یها استفاده مداده

شود، یمبادله م EC Diffie-Hellman یتمبا کمک الگور ،متقارن یدکل شود.یم یدتول GenerateIV و از متد  یاپو

 ،تنها است. مطلوب، در سراسر شبکه یبدون رمزگذار IVانتقال  یتی،نظر امناز نقطه مبادله شود. یدبا یزن IVاما 

 رمزشده یهادادهتوسط  است،شده یرهمحتوا در حافظه ذخ عنوانبهابتدا که ، IV امن باشد. یدبا یدکل یمبادله

شده توسط کالس یجادرمزگذار ااز  CryptoStreamکالس شود که در آن، برده می به کار

AesCryptoServiceProvider ، یقابل دسترس ،حافظه یانرمزشده از جر یهاداده کهاینقبل از  .کندمیاستفاده 

از ، شدهرمز یهادادهی یانپا هاییتبممکن است صورت، ینا یردر غ بسته شود. یدبا یرمزنگار یاند، جرنباش

 :دست بروند

 

 

 

 

 

 

 

 

public async Task<byte[]> AliceSendsDataAsync(string message) 

{ 

WriteLine($"Alice sends message: {message}"); 

byte[] rawData = Encoding.UTF8.GetBytes(message); 

byte[] encryptedData = null; 

using (var aliceAlgorithm = new ECDiffieHellmanCng(aliceKey)) 

using (CngKey bobPubKey = CngKey.Import(bobPubKeyBlob, 

CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob)) 

{ 

byte[] symmKey = aliceAlgorithm.DeriveKeyMaterial(bobPubKey); 

WriteLine("Alice creates this symmetric key with" + 

$"Bobs public key information: {Convert.ToBase64String(symmKey)}"); 

using (var aes = new AesCryptoServiceProvider()) 

{ 

aes.Key = symmKey; 

aes.GenerateIV(); 

using (ICryptoTransform encryptor = aes.CreateEncryptor()) 
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 .کندمی یافتدر BobReceivesDataAsync های متدعنوان آرگومانهبشده را یرمزگذار یهاداده ،باب

کالس  از BlockSize خصوصیت خوانده شود. یدبا یبدون رمزگذار یمقداردهی اولیه، بردار ابتدا

AesCryptoServiceProvider، توان با یها را میتتعداد با گرداند.یباز م را بلوک یک یهایتب ی ازتعداد

 ی سه بیت،، این است که هر بیت را به اندازهکار ینانجام ا یراه برا ینتریعمحاسبه کرد و سر 8 رب یمتقس

بیت  3و شیف  ،4بیت برابر با تقسیم بر  2، شیف 2دادن یک بیت برابر با تقسیم بر )شیف  شیفت بدهیم

بدون  IVکه حاوی های خام، ها از بایت، اولین بایتforی است(. با استفاده از حلقه 8برابر با تقسیم بر 

 یدبا جفت کلکه ، ECDiffieHellmanCng شی یک، شود. سپسنوشته می ivی ، در آرایههستندرمزنگاری 

 از متد ،متقارن یدکل یس،آل یعموم یدز کلبا استفاده اشود. در آرایه نوشته می ،استساخته شده باب

DeriveKeyMaterial شودبازگشت داده می. 

using (var ms = new MemoryStream()) 

{ 

// create CryptoStream and encrypt data to send 

using (var cs = new CryptoStream(ms, encryptor, 

CryptoStreamMode.Write)) 

{ 

// write initialization vector not encrypted 

await ms.WriteAsync(aes.IV, 0, aes.IV.Length); 

cs.Write(rawData, 0, rawData.Length); 

} 

encryptedData = ms.ToArray(); 

} 

aes.Clear(); 

} 

} 

WriteLine("Alice: message is encrypted:"+ 

"{Convert.ToBase64String(encryptedData)}"); 

WriteLine(); 

return encryptedData; 

} 
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 است.شده یجادا ید یکسانکل یکدهد که ینشان م ،و باب یسآل توسطشده یجادمتقارن ا یدهایکل ییسهمقا

 AesCryptoServiceProviderتواند با کالس یم یسآل یامپ یه،متقارن و بردار اول یدکل ینبا استفاده از ا

 شود: ییرمزگشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public async Task BobReceivesDataAsync(byte[] encryptedData) 

{ 

WriteLine("Bob receives encrypted data"); 

byte[] rawData = null; 

var aes = new AesCryptoServiceProvider(); 

int nBytes = aes.BlockSize 3; 

byte[] iv = new byte[nBytes]; 

for (int i = 0; i < iv.Length; i++) 

{ 

iv[i] = encryptedData[i]; 

} 

using (var bobAlgorithm = new ECDiffieHellmanCng(bobKey)) 

using (CngKey alicePubKey = CngKey.Import(alicePubKeyBlob, 

CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob)) 

{ 

byte[] symmKey = bobAlgorithm.DeriveKeyMaterial(alicePubKey); 

WriteLine("Bob creates this symmetric key with" + 

$"Alices public key information: 

{ 
Convert.ToBase64String(symmKey)}"); 

aes.Key = symmKey; 

aes.IV = iv; 

using (ICryptoTransform decryptor = aes.CreateDecryptor()) 

using (MemoryStream ms = new MemoryStream()) 

{ 

using (var cs = new CryptoStream(ms, decryptor, 

CryptoStreamMode.Write)) 

{ 

await cs.WriteAsync(encryptedData, nBytes, 

encryptedData.Length - nBytes); 

} 

rawData = ms.ToArray(); 

WriteLine("Bob decrypts message to:" + 

$"{Encoding.UTF8.GetString(rawData)}"); 

} 

aes.Clear(); 

} 

} 

} 
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و  یرمزگذار ،یسآل یامپ ،مبادله یمنا یباتقر یدکلاستفاده از با  .کندمی تولیدرا  یرز یخروج ،برنامه یاجرا

 است.شده ییرمزگشا ،سپس توسط باب

 

 

 

 

 

 

 RSAبا استفاده از  هشامضا و  

RSACng با  یدجد یرمزنگار یتمکالس الگور، یکNET. 4.6 وNET. Core 1.0  .است RSA (ینام الگوریتم 

 یتمالگور یک، است( Leonard Adlermanو  Ron Rivest ،Adi Shamir یتمطراحان الگور برگرفته از نام

پیش از این نیز، از طریق  RSA یتمالگور .استگرفتهمورد استفاده قرار  یاگسترده طوربهنامتقارن است که 

بر  یکالس مبتن یک ،RSACngدر دسترس بود.  .NETدر  RSACryptoServiceProviderو  RSA هایکالس

API CNG کالس  و شبیه بهECDSACng ایمکه پیش از این در مورد آن صحبت کرده است.  

تا  کندمی، آن را هش کرده ادیجسند ا یکبخش نشان داده شد،  ینکه در ا ،ایبرنامهبا استفاده از  یسآل

 است.ساخته شده یسکه سند توسط آل شود ینتا تضم دنمایمیو آن را امضا  ،کندنمی ییرتغکه مطمئن شود 

 ست.ا، دستکاری تا مطمئن شود که سند کندمی یرا بررس یسآل یهاینو تضم یافتسند را در ینباب ا

 :کندمیاستفاده  زیر نام یها و فضاهایاز وابستگ RSA یکد نمونه

 ها:وابستگی

NETStandard.Library 

System.Security.Cryptography.Algorighms 

System.Security.Cryptography.Cng 
 فضاهای نام:

Alice sends message: this is a secret message for Bob 

Alice creates this symmetric key with Bobs public key information: 

q4D182m7lyev9Nlp6f0av2Jvc0+LmHF5zEjXw1O1I3Y=Alice: message is encrypted: 

WpOxvUoWH5XY31wC8aXcDWeDUWa6zaSObfGcQCpKixzlTJ9exb 

tkF5Hp2WPSZWL9V9n13toBg7hgjPbrVzN2A==Bob receives encrypted data 

Bob creates this symmetric key with Alices public key information: 

q4D182m7lyev9Nlp6f0av2Jvc0+LmHF5zEjXw1O1I3Y=Bob decrypts message to: this is a 

secret message for Bob 
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Microsoft.Extensions.DependencyInjection 

System 

System.IO 

System.Linq 

static System.Console 
 یبرارا  AliceTasks شده و متدشروع  Alice یوظیفهبا است که نحوی نوشته شدهین برنامه، به  Mainمتد 

 فرستاده Bob یوظیفهبه ، این اطالعات، سپس. دنمایمیفراخوانی ، امضا یککد هش و  یکسند،  یک یجادا

 (:RSASample/Program.cs یلکد فا یل)فا را فراخوانی کند BobTasks متدشود تا یم

 

 

 

 

 

 

 

 

را  یتیبا ییه، آرایلتبد یتبا یهآرا یکرا به  یام، پیجادرا ا یسآل یازمورد ن یدهایابتدا کل، AliceTasks متد

 :کندمیامضا را اضافه  یکو ، هش

 

 

 

 

class Program 

{ 

private CngKey _aliceKey; 

private byte[] _alicePubKeyBlob; 

static void Main() 

{ 

var p = new Program(); 

p.Run(); 

} 

public void Run() 

{ 

byte[] document; 

byte[] hash; 

byte[] signature; 

AliceTasks(out document, out hash, out signature); 

BobTasks(document, hash, signature); 

} 

//... 

} 

public void AliceTasks(out byte[] data, out byte[] hash, out byte[] signature) 
{ 

InitAliceKeys(); 

data = Encoding.UTF8.GetBytes("Best greetings from Alice"); 

hash = HashDocument(data); 

signature = AddSignatureToHash(hash, _aliceKey); 

} 
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 RSA یتمالگوراز آنجاکه  د.نشویم یجادا CngKeyبا استفاده از کالس  یسآل یازمورد ن هاییدمانند قبل، کل

 ،یو خصوص یعموم یدهایکل یجادا یبرا ،CngAlgorithm.Rsa نوع شمارشی مقدار یرد،گیمورد استفاده قرار م

 متد توسط یعموم یدکل ،ینبنابرا .شودیبه باب داده م یعموم یدکل ،تنها شود.یم فرستاده Create متدبه 

Export شود:یاستخراج م 

 

 

 

با استفاده  ،کد هش .کندمیسند استفاده  یبرا یکد هش یجادا یبرا Aliceی وظیفهاز ، HashDocument متد

 ،طول سند چقدر استکه  یستمهم ن. استشده یجادا، SHA384، مانند هش یتمالگور هایکالساز  یکیاز 

چنانچه برای یک سند، دوبار کد هش ایجاد کنیم، هر دو کد، یکسان  دارد. ییکسانکد هش همواره طول  زیرا

به این معنی انده شود، اگر همان کد هش بازگرد مشابه در سند استفاده کند. یتماز الگور یدباب باخواهند بود. 

 است.نکرده ییرسند تغاست که 

 

 

 

 

با استفاده از کالس  ،هشکد  ینجا،در ا است. یسآلطرف که سند از  کندمی ین، تضمامضا یکاضافه کردن 

RSACng شود.یم امضا CngKey کالس  یبه سازنده ،است یو خصوص یعموم یدهایکلکه حاوی یس، آل

RSACng متدبا استفاده از  ،امضا شود؛ارسال می SignHash شود، یم امضاهش کد  کههنگامی د.گردیم یجادا

 یاست که برا یتمیالگور، HashAlgorithmName.SHA384 .را بشناسدهش  یتمالگور یدبا SignHash متد

private void InitAliceKeys() 

{ 

_aliceKey = CngKey.Create(CngAlgorithm.Rsa); 

_alicePubKeyBlob = _aliceKey.Export(CngKeyBlobFormat.GenericPublicBlob); 

} 

private byte[] HashDocument(byte[] data) 

{ 

using (var hashAlg = SHA384.Create()) 

{ 

return hashAlg.ComputeHash(data); 

} 

} 
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ی شمارشی های احتمالی برای دادهگزینه .نیاز داریم RSA ینپالگ به ین،همچناست. ههش استفاده شد یجادا

RSASignaturePadding دو مقدار ،Pss  وPkcs1 ستند:ه 

 

 

 

 

 

باب  شود.یشروع م BobTasks متددر  باب یفوظا یس،آلطرف آن از  یپس از هش کردن و امضا

 .دنمایمیاستفاده  یسآل یعموم یداز کلبرای این کار،  . اوکندمی یافترا در امضاسند، کد هش و  یهاداده

اختصاص  aliceKey یرو به متغ گرددمی دریافت CngKey.Importبا استفاده از  یسآل یعموم ید، کلابتدا

بررسی ، IsDocumentUnchangedو  IsSignatureValid یکمک یهامتد، باب با استفاده از سپس .یابدیم

هر شود که می کنسول نوشته درسند در صورتی  است یا خیر. ییربدون تغ ،معتبر و سند ،امضاکه آیا  کندمی

 :درست باشند طدو شر

 

 

 

 

 

 

private byte[] AddSignatureToHash(byte[] hash, CngKey key) 

{ 

using (var signingAlg = new RSACng(key)) 

{ 

byte[] signed = signingAlg.SignHash(hash, 

HashAlgorithmName.SHA384, RSASignaturePadding.Pss); 

return signed; 

} 

} 

public void BobTasks(byte[] data, byte[] hash, byte[] signature) 

{ 

CngKey aliceKey = CngKey.Import(_alicePubKeyBlob, 

CngKeyBlobFormat.GenericPublicBlob); 

if (!IsSignatureValid(hash, signature, aliceKey)) 

{ 

WriteLine("signature not valid"); 

return; 

} 

if (!IsDocumentUnchanged(hash, data)) 

{ 

WriteLine("document was changed"); 

return; 

} 

WriteLine("signature valid, document unchanged"); 

WriteLine($"document from Alice: {Encoding.UTF8.GetString(data)}"); 

} 
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استفاده  RSACngنمونه از کالس  یک یجادا یبرا ،یسآل یعموم ید، کلامضا معتبر بودن یبررس یبرا

قبال استفاده  ی کهیتمو الگور ،امضاانتقال اطالعات هش،  یبرا VerifyHash متدکالس،  ینبا  ا شود.یم

 :استداند که آلیس اطالعات را ارسال کردهمیباب  ،اکنونرود. ، به کار میاستشده

 

 

 

 

هش سند را دوباره باز کرده و با استفاده کد  ،، بابیا خیر است ییراطالعات سند بدون تغ کهاین ییدتأ یبرا

همان  ،کد هش این که کندمی، تایید است LINQ Extensionکه یک متد از نوع ، SequenceEqual متداز 

 ییرتوان فرض کرد که سند تغیباشند، م یکسان، هشکدهای اگر  .بودهاست که قبال فرستاده شدکدی 

 است:نکرده

 

 

 

 یدتوانیمزدایی برنامه، اشکالشود. هنگام به شکل زیر دیده می یخروج ،کنیدمیبرنامه را اجرا  یوقت

 ییریافتهسند تغ ،که باب. خواهید دید یدده ییرتغ بود،به کد هش تبدیل شده یسکه توسط آل ،اطالعات سند را

را  زدااشکالمربوط به  Watch یدر پنجرهمقادیر موجود  توانیدمیسند،  یهاداده ییرتغ یبرا .پذیردیرا نم

 .یدده ییرتغ

 

private bool IsSignatureValid(byte[] hash, byte[] signature, CngKey key) 

{ 

using (var signingAlg = new RSACng(key)) 

{ 

return 

signingAlg.VerifyHash(hash,signature,HashAlgorithmName.SHA384, 
RSASignaturePadding.Pss); 

} 

} 

private bool IsDocumentUnchanged(byte[] hash, byte[] data) 

{ 

byte[] newHash = HashDocument(data); 

return newHash.SequenceEqual(hash); 

} 

signature valid, document unchanged 

document from Alice: Best greetings from Alice 



 

 

 

279 

 

 

 

 هادادهحفاظت از  سازیپیاده 

حفاظت از ، از Net. یهسته یکتابخانه  یبانیپشت ،یرمزگذار یدر حوزه Net.جدید  یهاویژگیاز  یگرد یکی

است  DpApiDataProtectorبه نام  یشامل کالس، System.Security.DataProtectionفضای نام  ها است.داده

 یهاویژگیو  یریپذانعطاف ،هاکالس ینا .کندمیپشتیبانی  Windows Data Protection API (DPAPI)از که 

هایی با فضای نام کالس ASP.NET تیم ،همین دلیلبه .دهندیوب را ارائه نمسرور در  یازمورد ن

Microsoft.AspNet.DataProtection  .ایجاد کردند 

 یهااست، اما رسانه یبعد هاییابیباز یبرا یناناطالعات قابل اطم ییرهذخ ،کتابخانه یناوجود  یلدل

 یرو یدطالعات باا در نتیجه، .قابل اعتماد باشندتوانند یشخص ثالث( نم یزبانم یهایط)مانند مح یسازیرهذخ

 شود. یرمزگذار یزبانم

با استفاده از تا  آوردفراهم میاین امکان را کنسول است که ی برنامه ای ازی سادهزیر، نمونه یبرنامه

 یهاویژگیو  یریپذانعطافتوانید میونه، نم ینبا استفاده از ااطالعات را بخوانید و بنویسید.  ،هاحفاظت از داده

  .ینیدب ASP.NET را در محافظت از داده

 :کندمیاستفاده  زیر نام یها و فضاهایاز وابستگ ،هاحفاظت از داده یکد نمونه

 ها:وابستگی

NETStandard.Library 

Microsoft.AspNet.DataProtection 

Microsoft.AspNet.DataProtection.Abstractions 

Microsoft.Extensions.DependencyInjection 
 فضاهای نام:

Microsoft.Extensions.DependencyInjection 

System 

System.IO 

System.Linq 

static System.Console 
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 ین،همچناجرا کنید. نوشتن  یاندن خوا برای w–و  r-دستورات کنسول را با استفاده از  یبرنامه یدتوانیم

خط  پرارمترهای یبعد از بررساستفاده کنید.  خواندن و نوشتن جهت یلنام فا یمتنظ یاز خط فرمان برا باید

 MySafeاز نوع  شی متد، ینا شود.یآغاز م InitProtection متد کمکی فراخوانیها با فرمان، حفاظت از داده

خط  پارامترهای، بسته به سپس .گرداندبرمی است،کرده یجاسازدر خود را  IDataProtector یککه ، را

 (:DataProtectionSample/Program.csکد  یل)فا شودیم یفراخوان خواندن یا نوشتن متدفرمان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرمزگذار یرا برا Unprotectو   Protect یاعضا ،رابط ینا است. IDataProtectorعضو  ،MySafeکالس 

ای یهآرا پارامترهایرا با استفاده از  Unprotectو  Definition ،رابط ینا. کندمی یفتعر ،هاداده ییو رمزگشا

class Program 

{ 

private const string readOption ="-r"; 

private const string writeOption ="-w"; 

private readonly string[] options = { readOption, writeOption }; 

static void Main(string[] args) 

{ 

if (args.Length != 2 || args.Intersect(options).Count() != 1) 

{ 

ShowUsage(); 

return; 

} 

string fileName = args[1]; 

MySafe safe = InitProtection(); 

switch (args[0]) 

{ 

case writeOption: 

Write(safe, fileName); 

break; 

case readOption: 

Read(safe, fileName); 

break; 

default: 

ShowUsage(); 

break; 

} 

} 

//etc. 

} 
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، کد نمونه، با استفاده از متدهای وجودبا این .گردانداین آرایه را برمی ،تعریف کرده و سپس یتبا از نوع

ها را مستقیما از رشته، Microsoft.AspNet.DataProtection.Abstractions NuGeی موجود در یافتهتوسعه

رابط  یک ،MySafeکالس گرداند. می و بر کندمیارسال  Decryptو  Encryptمتدهای 

IDataProtectionProvider یکرابط،  ینبا استفاده از ا .کندمی یافتدر یوابستگ یقتزر یقرا از طر 

IDataProtector  استفاده  ،کد ینهنگام خواندن و نوشتن از ا یدهمان رشته با .گرددارسال یک رشته، باز میبا

 (:DataProtectionSample/MySafe.cs کد یل)فا شود

 

 

 

 

 

 منظوربه ConfigureDataProtectionو  AddDataProtectionمتدهای ، InitProtection متدبا استفاده از 

 متد د.نشویم یآن، فراخوان یکربندیو پ ی،وابستگ یقتزر یقها از طراضافه کردن حفاظت از داده

AddDataProtection  متد ایستایبا استفاده از DataProtectionServices.GetDefaultServices، 

 .کندمیرا ثبت  فرضپیش هایسرویس

شود که یم یفتعر این بخش،در  وجود دارد. ConfigureDataProtection جالبی در متد ییژهبخش و

به متد  DirectoryInfoاین برنامه، با ارسال یک نمونه از  حفظ شوند. یدهاکلباید  چگونه

PersistKeysToFileSystem ،را در یداست که کل ینا یگرد یینهگزدارد. کلید را در دایرکتوری واقعی نگه می 

در یک  یدکل نگهداری یخود را برا متد یدتوانی(، و شما مPersistKeysToRegistry) داردمینگه یستریرج

شده  یفتعر SetDefaultKeyLifetime متدتوسط  ،شده یجادا یدهایطول عمر کل .یدکن یجادا مخزن سفارشی،

ها را با استفاده از یدکل متد، ینا .شوندیمحافظت م ProtectKeysWithDpapi ها با فراخوانییدکلسپس،  است.

public class MySafe 

{ 

private IDataProtector _protector; 

public MySafe(IDataProtectionProvider provider) 

{ 

_protector = provider.CreateProtector("MySafe.MyProtection.v1"); 

} 

public string Encrypt(string input) => _protector.Protect(input); 

public string Decrypt(string encrypted) => _protector.Unprotect(encrypted); 
} 
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DPAPI  کندمی یرمزگذار جاریکاربر  را با شده یرهذخ یهایدکه کل کندمیمحافظت. 

ProtectKeysWithCertificate، همچنین،   دهد.یرا م یدحفاظت از کل یبرا یگواه یکاستفاده از  یاجازهAPI 

 یرهها فقط در حافظه ذخیدکه در آن کل کندمی یفرا تعر UseEphemeralDataProtectionProvider متد

 کد برنامه). شوند یدتول یدبا یدجد یهایدشود، کلیم اجرابرنامه دوباره  کههنگامی شوند.یم

DataProtectionSample/Program.cs:) 

 

 

 

 

 

 

 

 یبرا MySafeتوانند از ینوشتن و خواندن م یهامتداست، و اجرا شده ،هاحفاظت داده یقلب برنامه اکنون،

 کاربر استفاده کنند: یمحتوا ییو رمزگشا یرمزگذار

 

 

 

 

 

public static MySafe InitProtection() 

{ 

var serviceCollection = new ServiceCollection(); 

serviceCollection.AddDataProtection(); 

serviceCollection.ConfigureDataProtection 
( 

c => 

c.PersistKeysToFileSystem(new DirectoryInfo(".")) 

.SetDefaultKeyLifetime(TimeSpan.FromDays(20)) 

.ProtectKeysWithDpapi() 

); 

IServiceProvider services = serviceCollection.BuildServiceProvider(); 

return ActivatorUtilities.CreateInstance<MySafe>(services); 

} 

public static void Write(MySafe safe, string fileName) 

{ 

WriteLine("enter content to write:"); 

string content = ReadLine(); 

string encrypted = safe.Encrypt(content); 

File.WriteAllText(fileName, encrypted); 

WriteLine($"content written to {fileName}"); 

} 

public static void Read(MySafe safe, string fileName) 

{ 

string encrypted = File.ReadAllText(fileName); 

string decrypted = safe.Decrypt(encrypted); 

WriteLine(decrypted); 

} 
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 عریف رمزنگاریت 

شخص )معموال به نام  یک یماست که فرض کن ینا یرمزنگار یهایستمس یفتوص یروش برا ینتریجرا

وا . در این حال، یک شخص ثالث مانند اِارسال کند )به نام باب( یگریرا به فرد د یامپ یک خواهدی( میسآل

 دهد.یرا نشان م وااِباب و  یس،آل ینب یرابطه ،2-4ی آنها گوش دهد. شکل رد که به مکالمهقصد دا

 

های بین این وا، پیامهای بین آلیس و باب، بیایید فرض کنیم که اِی ایجاد و ارسال پیامنظر از نحوهصرف

تواند هر پیامی را دریافت کند، ناچاریم کانال وا میاِ کهایندهد. با فرض و تغییر می کندمیدو را دریافت 

 ،که امروزه امن هستند ،های ارتباطیبینانه است، زیرا تکنیکبگیریم. این تصور، واقع ارتباطی را ناامن درنظر

و بخواند، تمرکز  کندها را دریافت تواند تمام پیاموا میاِ  کهاینممکن است درآینده دچار آسیب شوند. با فرض 

 ما باید بر خود پیام باشد.

محافظت از  یبرا یمختلف یهایکتکنزاران سال، از در طول هاست و  یطوالن ایسابقه یدارا یرمزنگار

واقعی بودند. با پیشرفت  هایسازمانوا، افراد یا و اِ ،در آن دوران، آلیس، باب است.ستفاده شدها هایامپ

 یهایکتکن ،هااست. کامپیوترناپذیر از دنیای کامپیوتر تبدیل شدهتکنولوژی، رمزنگاری به بخشی جدایی

 یرا رو یدتریاجازه دادند تا حمالت شد وااِمانند  یبه افراد یناند، اما همچنکرده یلتسه را یقو یرمزنگار

 د.شویاستفاده م آلیس، باب و اوای از نشان دادن رمزنگار یمعموال برا: 2-4شکل 
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 از ایاستعاره غالباها، نام ینا اما یم،کنیصحبت م وااِو  ،باب یس،ما در مورد آل ،اگرچه انجام دهند. یرمزنگار

 .هستند کامپیوترها

در ، دهدیکار را انجام م ینکه چگونه اینا یقدق یاتجزئ، "فرستدیبه باب م یامیپ یسآل" ییمگویم یوقت

 .کنیم، بحث میقابل استفاده هستند ،مختلف یطاز شرا یاریکه در بس ییهایکتکن یبلکه درباره ،یریمگینظر نم

برنامه  یک یدشا یا ؛استفاده کند یامنوشتن و ارسال پ یخود برا یمیلاز ا یسآلممکن است مثال،  عنوانبه

 و کندخودکار با بانک ارتباط برقرار  طوربهکه در تعطیالت است، زمانی تا نوشته باشد یکاربرد

او  یازنتوان می، کندمیبا باب ارتباط برقرار  یسچگونه آل کهایننظر از صرف .بپردازدرا  او هایحسابصورت

 .دهیمآنها را مورد بررسی قرار میزیر هایکرد که ما در بخش یمرا به سه دسته تقس یبه رمزنگار

 محرمانگی 

شود که آلیس بخواهد یک راز را برای باب ارسال نماید. فرض محرمانگی زمانی به یک مساله تبدیل می

وا از محتوای پیام مطلع خواهند که اِو آلیس و باب نمی ،و بخواند کندتواند پیام را دریافت وا میکنیم که اِمی

اری این مساله این است که با استفاده از رمزنگاری، محتوای پیام را نامفهوم کنیم. رمزنگاری رمزنگ حلراهشود. 

شده بین تواند مفهوم پیام رد و بدلوا، او نمیدهد که حتی در صورت دریافت پیام توسط اِاین اطمینان را می

 د.دهینشان مگی در محرمانرا  ینقش رمزنگار ،3-4شکل آلیس و باب را درک کند. 

 
 ماند.یم یمحرمانه باق ،به باب یو یهایامکه پ یابد ینانتا اطم کندمیاستفاده  یاز رمزگذار یسآل: 3-4شکل 
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 .کندمیشود، کار نامیده می یدکلو  آورد دستبه استنتوانسته وااِ که ،از اطالعات یبر اساس بخش یرمزگذار

 4-4که در شکل  طورهمان شود.ینگه داشته م یاستفاده و مخف یرمزگذار فراینداز  یبخش عنوانبه ،یدکل

 یمخف یداز کل ،رمزشده یهاداده یجادا یرا انتخاب و برا یرمزنگار یتمالگور ، یکیسآلاست، نشان داده شده

محرمانه استفاده  یامپ بازیابی یبرا یمخف ید، از کلکندمی یافترا در یباب متن رمزنگار یوقت. کندمیاستفاده 

 . تا بتواند آن را بخواند کندمی

 

 دستبهرا  یمخف یدکل وااِکه یتا زمان دهد.یم ییررا تغ گیمشکل محرمان یتماه ،یاستفاده از رمزنگار

مبادله  یامو باب پ یسآل کههنگامی د.نماینمحرمانه را مبادله  یهایامتوانند پیو باب م یسآل ،استنیاورده

 وااِدانند که یم یرا، زکنندهرگز کلید را ارسال نمیآنها نمایند. یرمز شده را ارسال م یهاکنند، تنها دادهیم

 را بخواند. هانآ یهایامپ ،و سپس کنددریافت را  کلیدتواند یم

 یام)پ دیگر یرازمحافظت از  یبرا )کلید( داندینم وااِکه  یاز راز یسآل. است یرمزنگار یتماه ،ینا

محرمانه را  یهایامتواند پیم، حدس بزند یا کند یدارا پ یدکلوا چنانچه اِ، وجودینبا ا .کندمیاستفاده  محرمانه(

 .بخواند

از انواع  یبرخ شود.یمتمرکز م یمخف یهایدکل ینا یریتبر حفاظت و مد یدر عمل، استفاده از رمزنگار

 گویندمیمتقارن  ینگاررا بدانند. به این روش، رمز ، هر دو کلیدو باب یسآلکه  آن هستندمند یازن رمزنگاری

 .کندمیرمز شده استفاده  یهاداده یجادا یبرا یمخف یدمحرمانه و کل یاماز پ یسآل :4-4شکل 
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قبل  یدو باب با یساست که آل ینمتقارن ا رمزنگاریمشکل یکسان هستند(. دانش دارای و باب  یسآل یرا)ز

  .با هم به توافق برسند ،چه چیزی باشد یمخف یدکل کهاینی درباره ،یامیهر پ ارسالاز 

نگه را راز  یک یدتنها باب با ،در این حالت که ،شودنامتقارن استفاده  یاست که از رمزنگار ینا یگرد راه

( و یخصوص یدکل)دارد ینگه م یمخف ها رااز آن یکیکه  کندمی یجادخاص را ا یدجفت کل یکباب  دارد.

را خود  یعموم یدتواند کلیباب م. (یعموم ید)کل ی ارسال کنندیامخواهند به او پیکه م یکسان یبرا دیگری

 دریافت نماید.آن را  اوادهد که ینم یتیاهم یراارسال کند، ز برای آلیس آشکار صورتبه

 یرمزگذار یارن برانامتق یارسال کند، از روش رمزنگار برای باب محرمانه یامپ یکخواهد یم یسآل یوقت

 یداستفاده از کل یبه جا آلیس اما .استنشان داده شده 4-4. مانند مدلی که در شکل دنمایمیها استفاده داده

 .کندمیاستفاده  یورود عنوانبه یامپ یاتو محتو باب یعموم یداز کل ی،مخف

نگه  یمخفآن را  یشه)که هم خود یخصوص ید، با استفاده از کلکندمی یافترا در یامباب پ کههنگامی

وا کلید خصوصی . تا زمانی که اِکندمیبازیابی رمزشده  یهامحرمانه را از داده یامو پ ییرا رمزگشا پیامدارد( یم

 یک یرو یستندو باب مجبور ن یسآل یک،تکن ینبا استفاده از اتواند پیام را بخواند. نیاورد، نمی دستبهباب را 

 .یابدمیآورد، کاهش  دستبه کلید را توافق، فراینددر تواند ب اِواکه شانس این ،نتیجه در .کنند توافق یدکل

  .شودنیز نامیده می یعموم یدکل یرمزنگار ،نامتقارن یاستفاده از رمزنگار

 یکپارچگی 

را  وا پیامبرای باب بفرستد اما نگران این است که اِ یپیام بخواهدآید که آلیس یکپارچگی زمانی پیش می

 تنهااو ، بلکه را بخواند یامپ اِوادهد که اهمیت نمی یسمورد، آل یندر او آن را تغییر دهد.  کنددریافت 

 .نماید ییشناسااست، ایجاد شده اِواکه توسط  را ییریتواند هر گونه تغیخواهد مطمئن شود که باب میم

براساس  یکد عدد یککه  ،کندمی یجادا یکد هش رمزنگار یکو  داردبرمی استکه نوشتهرا  یامیپ یسآل

 یام،پ تغییری در ینکوچکتر. کندمیعمل  یامپ ییشناسا یاثر انگشت برا یک عنوانبهاست و  یامپ یاتمحتو

  فرستد.یباب م برایو کد هش را  یامپ ،یسآل کد هش متفاوت است. یک نیازمند ایجاد



 

 

 

287 

 

 

باب اگر کد  .کندمی یجاد، ایسمشابه آل یککرده و کد هش خود را با استفاده از تکن یافترا در یامباب پ

 .استتغییر ندادهرا  یامپ اِواتواند فرض کند که ی، باب مداشته باشدمطابقت ، استفرستاده یسآل با کدی که

 است.داده ییرتغ یررا در مس یامپ ،اِواتواند فرض کند که یهم منطبق نباشند، باب م برهش  یاگر کدهااما 

 دهد.یهش را نشان م یاستفاده از کدهای ، نحوه5-4شکل 

 

و  یامپ یک اِوا، .دهد ییرتغ، که در حال تغییر کد هش است متوجه شود کهاینبدون  ،را یامپ تواندمی اِوا

برای پیامی که دریافت باب  کههنگامی. کندمیارسال باب  برایهر دو را و  یجادا را یدکد هش جد یک

 در، .دهدیم تطبیق است،کرده یافتدر اِوااز طرف  که ی، آن را با کد هشدنمایمی یجادا ی، کد هشاستکرده

 سالم و بدون تغییر است. یامپ کندمیتصور  ،نتیجه

 یبرا یمخف یدکل یکو  ،یامپ یاتاز محتو است که "شده کلید"کد هش  یکاز  استفاده ،مشکل ینا حلراه

را  یامتواند پیهنوز هم م اِوااست. نشان داده شده 6-4در شکل  حلراهاین  .کندمیکد هش استفاده  یجادا

را  یکد اصل یجادا یمورد استفاده برا یدکل یرا، زنماید یجادکد هش معتبر ا یک تواندینم یگردهد، اما د ییرتغ

 ندارد.در اختیار 

 .کنندیخود استفاده م یهایامپ یکپارچگی یبررس یهش برا یو باب از کدها یسآل :5-4شکل 
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آورد،  دستبهرا  یدکل اوگر آورد. ا دستبهتواند باب را گول بزند که کلید اصلی را تنها در صورتی می اِوا

و باب  یسآل یهاکند، و نشان دهد که تالش یدخود تول یهایامپ یهش معتبر را برا یقادر خواهد بود کدها

ی یکپارچگی نیز، کلید ی محرمانگی، در مسالهمانند مساله است.بیهوده بوده یام،پ یکپارچگیاز  یناناطم یبرا

 مخفی بماند. اِواباید از 

 احراز هویت 

 ،رسیدن به این هدف یبرا .است یامپ ییسندهنو ،یسآل ،دهد اطمینان باباست که به  ینا یتهدف احراز هو

 یکند و باب بتواند امضا را بررس یجادا "یجیتالید یامضا" برای پیام خود یک بتواند یسکه آل الزم است

 باشد هایامپ یو امضا یجادقادر به ا یدنبا اِوا ین،عالوه بر ا .استمعتبر  امضاحاصل شود که  ینانتا اطم نماید

  .معرفی نمایدو خود را به جای آلیس 

مورد  یشترنچه پمتفاوت از آ. اگرچه، نامتقارن هستند یرمزنگار یهایکبر تکن متکی یجیتالد یامضاها

دیگری و  یاز آنها عموم یکیکه  کندمی یجادا یدجفت کل یک ،یسآل شوند.یاستفاده م ،بحث قرار گرفت

 یامیپشده از یکد هش رمزنگار یک یام،پ یامضا یبراآلیس  شد،که قبال صحبت  طورهمان .خصوصی است

، استنشان داده شده 7-4شکل  که در طورهمان ،سپس .نمایدمی یجادا ارسال کند، باببه  خواهدیم که

 یجیتالید یامضا یکمساله، منجر به ایجاد  ینا .کندمیخود امضا  یخصوص یدکد هش را با استفاده از کل یسآل

 است. یسآل یخصوص یداز سند و کل یبیکه منحصر به ترکشود می

 شوند.یم یجادا یمخف یدکل یکو  یامپ یاتبا استفاده از محتو ،شدهقفلهش  یکدها :6-4شکل 
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اگر امضا  .نمایدیم ییدتا یسآل یعموم یدآن را با استفاده از کل ی، امضاکندمی یافترا در یامباب پ یوقت

 است.را جعل نکرده یامپ اِواتواند فرض کند که ی، و باب مرا امضا کرده یامپ یسباشد، آل معتبر

 که یکپارچگی یمسئله نتیجه، دردارد،  نیاز کد هش یک یجادسند به ا یک یجیتالید یکه امضااز آنجا

 ییرتغ استفرستاده یسرا که آل یامیپ اِوااگر  .گیردنظر قرار می، مدنیز یممورد بحث قرار داد ایناز  یشپ

 چیزی که مشابه که، کندمی یدتول برای پیام هش خود را کد باب معتبر نخواهد بود.، یسآل یامضادهد، 

 دهد.یرا نشان م یامپ یپروتکل امضاها، 8-4شکل  .کرده، نیست امضا یسآل

 

 .کندمیاستفاده  یعموم یدکل یاز رمزنگار یجیتالید یرمزنگار یبرا یسآل: 7-4شکل 

 .کندمیاستفاده  یجیتالید یاز امضا یامپ یکاعتبار  ییدتأ یبرا یسآل :8-4شکل 
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 یجیتالید یامضا یجادداند و قادر به ایرا نم یسآل یمخف یدکل یرارا جعل کند، ز یسآل یهایامتواند پینم اِوا

 یدوا بتواند کلاِاگر  یکپارچگی،محرمانه بودن و بر اساس شرایط ، وجودبا این .فریب دهدکه باب را  یستن

 .که گویی آلیس است امضا کند نحویبه ها را یامآورد، قادر خواهد بود پ دستبهرا  یمخف

 یدکل یریتمد مفهومی از ،یرمزنگار 

 یبرا یاآ کهاینتوان بر اساس یرا م یچند رمزنگارکه هر توان به این نتیجه رسیدمی یقبل یهااز بخش

این  به هابخش ینهر کدام از ااما ، نمود یبندطبقه ،شودیاستفاده م یتو احراز هو یکپارچگیمحرمانه بودن، 

  .پذیرددرستی انجام ، بهیمخف یهایدحفاظت از کلبستگی دارد که 

 یدکل یک، روی یامیقبل از ارسال هر پ یدو باب با یسآل ،شده کلیدهش  یمتقارن و کدها یرمزنگار یبرا

 یجیتال،د ینامتقارن و امضا یرمزنگار یبرا افتد.ینم اِوابه دست  یدکه کل نمایندحاصل  ینانتوافق کنند و اطم

، شودمحسوب می یشرفتپید، یک کلنسبت به توافق بر حفظ کند، که را  (یخصوص یدراز )کل یدنفر با یکتنها 

 د.نباش یارباب هوش یا یسآلنیازمند این است که اما هنوز هم 

، کنندمیمحافظت  آنرا که از  اسراریاست توانسته اِوا یاآ کهاین تشخیص یبرا یراه یچو باب ه یسآل

ارسال ( به باب یگزینجا یامپ یا) یکپبا دقت، یک ، کندمیرا متوقف  یامپ یک اِوا کههنگامی .، ندارندفهمد یا نهب

ها یامدر ارتباط پ ،خود به میلو  خود را به جای آلیس یا باب جا بزندتواند یم، بداندرا  یدکل اِوااگر  .نمایدمی

 دخالت کند.

توافق و باب  یسآل، اِوادر صورت فهمیدن کلید توسط  ،پیش آمده برای به حداقل رساندن آسیب حاصل

حدس بزند،  یا هآورد دستبهرا  یدیبتواند کل اِواممکن است  .تغییر دهندمنظم  طوربهرا  یدهاکل کنند کهمی

 .باشدها دسترسی داشتهتواند به پیامتنها هفت روز می اِوادهند،  ییررا تغ یدو باب هر هفته کل یساما اگر آل

تر در سخت ی، دو مسالههایدکلامن  یعو توز یاست و مشکالت نگهدار یمهم فرایند ،هایدکل ییرانتخاب و تغ

 .روندشمار میبهاجرای رمزنگاری 

 های رمزنگاریحمله 

 :وجود دارد یحمله به رمزنگار یسه راه برا ی،کل طوربه
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 افت یا حدس کلید مخفیدری .1

 یرمزنگار یهایتماز نقاط ضعف الگور یبردارو بهره ییشناسا .2

 .کندمی یسازیادهرا پ یرمزنگار که یافزارنرم موجود دراز نقاط ضعف  یبردارو بهره ییشناسا .3

به  یدکه با یدیکل یاما نکته د گرفت،نبعد، مورد بررسی قرار خواه یهاها در بخشیکتکن یناز ا یکهر 

 .ناپذیر را ایجاد نمایدتواند یک امنیت شکستنمی و است یرپذیبآس ،یاست که رمزنگار ینا یمخاطر بسپار

با تواند ی، مکندمی یگیریرا پ یساز آل یامپ یک اِوا کههنگامی .کندمی یفرا تضع یرمزنگار یتامن ،گذر زمان

قادر باشد در  اِواممکن است  آلیس و باب باید فرض کنند که ،نتیجه در .آسودگی به رمزنگاری حمله نماید

 پیام را بخواند.برخی لحظات، 

 ، سرقت و حدس زدنBrute Forceحمالت  

شوند تا تشخیص دهند که آلیس از کدام کلید ، تمامی کلیدهای ممکن، تست میBrute Forceی در حمله

طول  است. یعدد یهایدبا استفاده از کل و یاضیر یهایتمبر اساس الگور ،مدرن یرمزنگار. کندمیاستفاده 

، داشته باشدممکن وجود  یدکل 10اگر تنها . کندمی تعداد کلیدهای ممکن را مشخص ،(کلید )تعداد ارقام یدکل

از آن استفاده  یسرا که آل یدیتا بتواند کل نماید ییبار رمزگشا 10را حداکثر  یامتالش کند که پ یدبا اِوا

  .یابد، بکندمی

 .هستند یمختلف یهااندازه یدارا کنیم،در مورد آنها صحبت می سند ینکه در ا یرمزنگار یهایتمالگور

سال طول بکشد تا  انهزار یا صدها شوند که ممکن استی را شامل میبزرگ یاربس ییهامحدوده ،از آنها برخی

سرعت ، وجودبا این .کند، بررسی شوند از آنها استفاده یسآلاحتمال دارد که  ،ممکن یهایدکل یتمام

 یلیدل یچاست و هیافته یشبه شدت افزا ،یراخ یهاکنند، در سال یشآزما یدها راکل توانندیی که مییوترهاکامپ

 ییشتربتعداد  ،هر روز تا دهداجازه می اِوابه  کامپیوترها، ییکارا یشافزادر آینده تغییر نکند. وجود ندارد که 

و  شود یها طراحیدحدس زدن کل جهت یدیکامال جد یهایکممکن است تکن یا نماید بررسیها را یداز کل

یک  اِواممکن است  ،همچنین کند. کسری از ثانیه بررسیرا در کلیدها  یباتتمام ترککه به او اجازه دهد 

جا ت حمله، در یکهای ممکن را برای افزایش سرعو تمامی حدس نمودهی جهانی از کامپیوترها ایجاد شبکه

 آوری نماید.جمع
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 ،ارعاب ،یببا فر یا، بدزدباب  یا یسرا از آل یدکند کل یسع ،Brute Forceاستفاده از  یبه جا اِواممکن است 

 زیرا، از روش فریب استفاده شودوجود دارد که  یشتریحتمال با .نماید راز یفشاآنها را مجبور به ا ،و خشونت

 ،یدکل یباب به افشا یا یسمجبور کردن آل یز خشونت براااستفاده بسیار باارزش هستند و از اطالعات  یبرخ

 قابل تصور است.یرغ

شانس بار خوش یکتنها  اِوا ممکن است را حدس بزند. یدفقط کل این احتمال وجود دارد که اِوا یت،در نها

پذیر به هر حال، امکانکم است، اما  یاربس ،حدس زدندرست شانس  .درست را حدس بزند یدبتواند کل وباشد 

  .است

 تحلیل رمز 

که  ینقاط ضعف برای یافتن، کننداز آنها استفاده میو باب  یساست که آل ییهایتمالگور یمطالعه تحلیل رمز،

 یتجار مصارف جهت یدجد یرمزنگار یهایتمالگوروقتی  مورد استفاده را افشا کنند. یدهایکل یا یامپبتوانند 

، به همین دلیل ندگسترده قرار گرفت بررسیمند مورد عالقه یاضیدانانو ر یتی، توسط محققان امناستفاده شدند

 ندارند. ینقص آشکار یچهکلی  طوربهتوان گفت که می

در  نقصی یچکه هتوان گفت نمیوجود ندارد،  یاشدهنقص شناخته یچکه ه یلدل ین، فقط به اوجودبا این

مانند  یافراد است، اما این نقایص توسطدر حال حاضر هیچ نقصی کشف نشده یااهد شد و کشف نخو یندهآ

 .است یاپو یامحدوده ،یرمزنگاراشتباها احساس امنیت کنند.  ،و باب یستا آل شوندداشته مینگه  یمخف اِوا

 کهاینبرای  توانندیو باب نم یسآل .شوندمیناامن  یمیقد هایالگوریتمو  یابندمیتوسعه  ییدجد یهایتمالگور

  باشند. یخود متک یانتخاب یتمبه الگور ،همیشه امن باقی بمانند

 افزاراشکاالت نرم 

بتواند نباشد، ممکن است  یرمزنگار یتمضعف در الگورنقطه یککردن  یداپ یا یدقادر به کشف کل اِوااگر  یحت

برداری ، بهرهکنندمیاستفاده از آن  یانجام رمزنگار یو باب برا یسکه آل یافزارنرمدر ت موجود اشکاالاز 

  .نماید
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 یافزارنرماما  ،تا امن باشند یرندگیقرار م یمورد بحث و بررس یقادق یدجد یرمزنگار یهایهنظر ،اگرچه

کند،  یداپ افزاردر نرم یضعفنقطهبتواند  اِوااگر  نشده و ناامن است.اغلب تست ،کندمیرا اجرا  هانظریه ینکه ا

 .نمایدو باب استفاده  یسآل یدهایدست آوردن کلبه یممکن است بتواند از آن برا

 یاشوند و یاجرا نم یبه درست یچیدهپ یهایتماست که الگور ینا یتیامن هایافزارمشکل در نرم ینتریعشا

ممکن  عنوان مثال،به .کنندمیر چه که هستند تصوامن تر از آن یارد که آنها را بسنشویاستفاده م یاگونهبه

بزند،  یدبا اِواکه  ییهاتعداد حدس ،در نتیجه .، دور بیندازداستکرده یجادا یسکه آلرا  یدیکل، افزارنرماست 

 .یابدکاهش می

 یتداشته باشند که امن یناناطم یدکنند، بایرا انتخاب م یافزار رمزنگارنرم، یک و باب یسآل کههنگامی

 افتد.یبه خطر نم یسینوبرنامه یهاآنها با خطا

 هاهَش کردن داده 

تابع هش  یکعمال اِ ثابت است. با طول یهایبه داده ،یرطول متغ یکاز  ینریبا یهادادهنگاشت  فرایند، هش

استفاده  یوسنار ینتوابع هش در چند .در پی خواهد داشترا  یمشابه یجنتا یکسان، یبه دو ساختار داده

 د:نشویم

مقدار  ،هاداده یقتطب یطول است، به جا یرمتغ یک ،شاخص یدکه کلیزمان ها:فهرست کردن داده •

کمتر از مقدار  ،مقدار هش دادهمعموال . یدآن قرار ده یو به جا کنیدرا محاسبه شاخص  یدهش کل

 یاممکن است دو  .کمتری خواهد داشتزمان  ،مقدار کوتاهتر یک یجستجو نتیجه، در .است یاصل

فهرست کردن  یتمالگور یت،وضع یندر ا کنند. یدشاخص بتوانند همان مقدار هش را تول یدچند کل

 که ،شاخص یهایدکل یهمه ،کهنحویبه، دنمایمیبه نام سطل هش استفاده  یکتکن یکاز  ها،داده

استفاده  یوسنار ینکه در ا هشنوع گیرند. در یک گروه قرار می ،هستند یمقدار هش یکسان یدارا

 .ذکر آن الزامی استندارد، اما  یبا رمزنگار یارتباط یچه ،شودیم
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به مقصد  ییربدون تغ هاداده مطمئن شویم کهاین است  یها براداده یکپارچگی ها:داده یکپارچگی •

ها، و سپس داده ، را کردهدخواهد ارسال کنیرا که م ییهاداده یهش رمزنگارکد  ،فرستنده د.رسنیم

تواند یم یرندهگ فرستد.یم یرندههش را به گ درمورد استفاده  یهاو اطالعات مربوط به روش ،هشکد 

این دو اگر  .نماید یسهمقا یافتیدرکد هش را با  یجههش نتکد ها اعمال و را به داده یتمهمان الگور

ی ینضمالبته، هیچ ت اند.نکرده ییرتغپس از تولید هش، ها دادهاست که  اباشند، بدان معن یکسان کد،

 یامهش پکد که  کافی استدهد،  ییررا تغ یامبخواهد پ یاگر کس د.ننکن ییرها تغکه دادهوجود ندارد 

  ارسال کند. کد هش قبلی یرا محاسبه و به جا یدجد

ها از که داده مطمئن شودخواهد یم یرندهشود که گیاستفاده م یها زمانداده اصالت اصالت داده: •

 ،فرستندهی انجام کار به این شکل است: نحوه .ندانکرده ییرو در راه تغ یندآیمی واقعی فرستندهسمت 

ها را داده ،یرندهگ .کندمیخود امضا  یخصوص یدرا محاسبه و آن را با کل یهش رمزنگارکد  یک

 .کندمی ییرمزگشا ،با استفاده از کلید عمومی فرستندهشده را یافتدر یهش و سپس امضامجددا 

 یا دو کد هش یکسان هستند یا خیر. آکه  دنمایمیبررسی  ،سپس

 مخزنروش ناامن است و اگر  یک ،گذرواژه در متن ساده یک ییرهذخ عبور: یکلمه یساز یرهذخ •

محافظت از کلمات عبور،  یبرامعموال  .افتندمیبه خطر  یزها نگذرواژه تمام ،شود یبآس ها دچارداده

 یوقت .یمنمایمی یرهرا ذخ آنهش کد عبور، رمز یذخیره یو به جا کنیمهش تبدیل می آنها را به کد

به کد هش تبدیل  است،کردهوارد که را  ایگذرواژهتوان یم ،وارد سیستم شود که کندمیتالش  یکس

  .را مقایسه نمود تا یکسان باشندهش کد دو  کرد و سپس

 یدو کلمه کنند. یجادایکسان هش کد  یک ،متفاوت یوروددو  امکان ندارداست که  ینادر قدرت هش 

 د.نکن یدهش کامال متفاوت را تولکد د دو نتوانی، مبا هم تفاوت دارند یو کم یستندن یکسانعبور که 

ی محاسبه یبرا تنها ،یدبدون کل یهایتمالگور بدون آن. یا یدهش کردن وجود دارد: با کل یتمدو نوع الگور

همراه با  یهایتمالگور کهدر حالی ؛شوندیاستفاده م آنها یکپارچگیاز  یناناطم جهت ،هاهش امن داده کدهای

های هش موجود در الگوریتم شوند.یاستفاده مداده و اصالت  یکپارچگی تایید یبراو  MAC عنوانبهکلید، 

 اند.آمده 1-4در جدول  Net.چارچوب 
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 Net.های هش در : اجرای الگوریتم1-4جدول 

 توضیحات نام کوتاه الگوریتم

SHA1 یتمالگور سازیپیاده SHA  بیتی 160هش  کدبا 

SHA256 یتمالگور سازیپیاده SHA  بیتی 256کد هش با 

SHA512 یتمالگور سازیپیاده SHA  بیتی 512کد هش با 

SHA384 یتمالگور سازیپیاده SHA  بیتی 384کد هش با 

MD5 هش  یتمالگور سازیپیادهMD5 

RIPEMD160 هش  یتمالگور سازیپیادهRIPEMD 

 

 System.Security.Cryptography.HashAlgorithm یهش از کالس انتزاع یهایتم، تمام الگور.NETدر 

 کنند.یم یسترا ل HashAlgorithmکالس  متدهایو  هاویژگی، 3-4و  2-4جداول  برند.یارث م

 System.Security.Cryptography.HashAlgorithmهای فضای نام : ویژگی2-4جدول 

 توضیحات ویژگی

CanReuseTransform 
اگر بتوان از تبدیالت فعلی دوباره استفاده یک ویژگی فقط خواندنی. 

 شود.می Trueکرد، این مقدار 

CanTransformMultipleBlocks 
اگر بتوان چندین بلوک را همزمان تبدیل  .یک ویژگی فقط خواندنی

 شود.می Trueکرد، این مقدار 

Hash گرداند.یک ویژگی فقط خواندنی که کد هش را بازمی 

HashSize گرداند.یک ویژگی فقط خواندنی که سایز کد هش را به بیت بازمی 

InputBlockSize اند.گردیک ویژگی فقط خواندنی که سایز بلوک ورودی را بازمی 

OutputBlockSize گیرد.ی بلوک خروجی را میاندازه 

 های هشهای مختلف الگوریتمخانواده 

 د:نهش وجود دار یهایتمخانواده از الگور ینچند
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 یاندازه .است 5MD، و 2MD ،4MDمانند  یمختلف یهانسخه که دارای  :72(MD) یامپ یخالصه •

 یهابا برنامه که نماییدتنها زمانی استفاده  ،یتمالگور ینااز  است. یتب MD5  ،128 یبرا یهش خروج

استفاده کنید زیرا  SHA512 یا SHA256های این الگوریتم، از الگوریتم یبه جا. کنیدمیکار  یمیقد

 فضای ناماز  ،یتمالگور ینا یسازیادهپ .ی هستندو عملکرد بهتر یتامن دارای

System.Security.Cryptography.MD5  در اساسی سازیپیادهنوع دو  .شودمیبه ارث برده .NET4.5 

در کالس  CNGو  MD5CryptoServiceProviderدر کالس  CAPI سازیپیاده وجود دارد:

MD5Cng.  

RIPEMDالگوریتم  •
 ییتب 320و  ،256، 160، 128هش  یاندازه یدارا ،هایتمخانواده از الگور ینا: 73

 ،از این الگوریتم است. ییتب 160هش  یاندازه ی،  داراشودمیاجرا  .NETکه در  یانسخه .هستند

های این الگوریتم، از الگوریتم یبه جاکنید. های قدیمی کار میکه با برنامه نماییدتنها زمانی استفاده 

SHA256 یا SHA512 ینا یسازیادهپ .ی هستندو عملکرد بهتر یتامن استفاده کنید زیرا دارای 

تنها  به ارث برده شود. System.Security.Cryptography .RIPEMD160 فضای ناماز  یدبا یتمالگور

قرار  RIPEMD160Managedوجود دارد که در کالس  NET4.5.سازی این الگوریتم در یک پیاده

 گرفته است. 

 یمل یتاست که توسط آژانس امنهش امن  یتمالگور یاجرا یندوم، SHA-1 :SHA-1الگوریتم  •

(NSA) سازیاولین پیاده است.شده یطراح، SHA-0 شد و اثبات شد که دارای خطا استنامیده می، 

سازی . پیادهبیت است SHA-1 ،160ی کد هش برای برطرف شد. اندازه SHA-1اما این مشکالت در 

 اساسی یسازیادهسه پباشد.  System.Security.Cryptography.SHA1در فضای نام  این الگوریتم باید

در  CAPI یسازیاده، پSHA1Managedشده در کالس یریتمد یسازیادهپ وجود دارد: NET4.5.در 

 .SHA1Cngدر کالس  CNGو  SHA1CryptoServiceProviderکالس 
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• SHA-2 :سازیپیاده ینسوم SHA  توسطNSA موجود در  یهایریپذیباز آس یاست که برخSHA-

 512و  384، 256، 224 کد هش با سایزهای یدارا ،هایتمخانواده از الگور ینا .کندمیبرطرف را  1

 یتمالگور ینا یسازیادهپ. کندنمیبیتی پشتیبانی  224، از کد هش با سایز .NETی هستند. چارچوب یتب

 یتی،ب 256هش  یبرا System.Security.Cryptography.SHA256فضای نام از  یدبا

System.Security.Cryptography.SHA384 از فضای نام و بیتی  384 یهاهش یبرا

System.Security.Cryptography.SHA512 استفاده کند. هر سه نسخه با عناوین  512 کد هش یبرا

Managed ،CAPI   وCNG  درNET. اند.سازی شدهپیاده 

 System.Security.Cryptography.HashAlgorithm: متدهای فضای نام 3-4جدول 

 توضیحات متد

Clear 
 HashAlgorithmتمام منابع مورد استفاده توسط کالس 

 .کندمیرا منتشر 

ComputeHash(Byte[])  کندمیمحاسبه  یتبااز نوع  یهآرا یک یهش را براکد. 

ComputeHash(Stream)  یش یک یبرارا هش کد Stream  کندمیمحاسبه. 

ComputeHash(Byte[], Int32, Int32) 
محاسبه  یتبا ییهآرا یکاز  ناحیه یک یبرارا هش  کد

 .کندمی

Create() 

با استفاده از  یدجد یرمزنگار یک متد ایستا، ینا

 ،Net 4.5.که در  کندمی یجادا فرضپیش یتمالگور

SHA1 است. 

Create(String) 

 یک خاص، یتمالگور یک با استفاده ازمتد ایستا،  ینا

تواند یم یتمنام الگور .کندمی یجادهش ا یدجد یتمالگور

      ستون سمت چپ جدولموجود در  یهااز نام یکی

 بدون آن باشد. یانام  ینام نوع خود با فضا یا ،4-1
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TransformBlock 

 نوع بایت ییهاز آرا خاصی یناحیه یبرارا  کد هش

inputBuffer  ی خاصیدر ناحیهرا  یجهو نتمحاسبه کرده 

 .کندمی یکپ outputBuffer بایتی نوع یهاز آرا

TransformFinalBlock 
 نوع بایت ییهاز آرا خاصی یناحیه یبرارا  کد هش

inputBuffer  کندمیمحاسبه. 

و  TransformBlock یهاشود. از متدیاستفاده م ComputeHashو  Create هایدمت، تنها از معموال

TransformFinalBlock محاسبه از اطالعات ییهابخش یبراکد هش را  یمخواهب که شودزمانی استفاده می ،

 کنیم. 

 کاربر خود یتمالگور یاجرا ،کار ینبهتر  

 متدسه  که کنیدمشاهده می ید،کن یبررس HashAlgorithmکالس  یبرا MSDNرا در  یناگر مستندات آنال

، و HashCore ،HashFinalاند. این سه متد عبارتند از ذکر نشده 3-4در جدول که  ،وجود دارد یاضاف

Initialize.  مایکروسافت از  اجرا شوند. ،هش یتمالگور یسازیادهتوسط پ یدهستند که با یانتزاعمتد، هر سه

برانگیز است که مجبور نباشید از نظر وسوسه. بهکندمیهای هش استفاده همین روش، برای اجرای الگوریتم

شده کلید هش یهایتمالگورکار ببرید. ه های موجود را بسازیانید پیادههای خود استفاده کنید و بتوسازیپیاده

که در  طورهمان. کننداستفاده می System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm فضای ناماز  ،

 .هستندیک ویژگی اضافه دارای ، تنها HashAlgorithmبا کالس  یسهدر مقااست، نشان داده شده 4-4جدول 

 System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithmهای : ویژگی4-4جدول 

 توضیحات ویژگی

Key 

دهد. نشان می ،شودیهش استفاده م یتمتوسط الگور را که کلیدی: خواندن/نوشتنویژگی 

ایجاد  CryptographicException ید،ده ییررا تغ یدکل بخواهید از شروع هش پساگر 

 شود.می

 است: یربه شرح زها روند هش کردن داده

 .نمایید یجادا هش یتمالگور شی یک .1
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 .کنید یمتنظبرای آن هش را  یدکلیک ، از نوع دارای کلید بودمورد استفاده  یتماگر الگور .2

 .نماییدرا فراخوانی  ComputeHashمتد  .3

 .یدکن یرهها را ذخاز دادهتولیدشده هش کد .4

 باشد: کنید،که در زیر مشاهده میچه آنبه  یهشب یزیچ یدکد با

 

 

 

 

 

 

 است: یربه شرح ز ،هاهداد یهش برا یک ییدتأروند 

 .یدکن یجادا هش یتمالگور شی یک، استفاده شد هاهش کردن داده یبرا ی کهیتمالگور همانبا  .1

برابر با همان مقدرای قرار دهید که برای را  مقدار آناستفاده شد،  دارای کلید یتمالگور یکاز اگر  .2

 بودید.هش کردن تنظیم کرده

 .یدداده را استخراج کن یهش اصلکد  .3

 .نماییدرا فراخوانی  ComputeHashمتد  .4

اگر این دو مقدار برابر بودند، یعنی  .یدکن یسهمقا شدهمحاسبهکد هش هش استخراج شده را با کد  .5

 اند.ها تغییر نکردهداده

 

 

string ComputeHash(string input) 

{ 
  HashAlgorithm sha = SHA256.Create(); 

  byte[] hashData = sha.ComputeHash(Encoding.Default.GetBytes(input)); 

  return Convert.ToBase64String(hashData); 

} 

bool VerifyHash(string input, string hashValue) 
{ 

HashAlgorithm sha = SHA256.Create(); 

byte[] hashData = sha.ComputeHash(Encoding.Default.GetBytes(input)); 

return Convert.ToBase64String(hashData) == hashValue; 

} 
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 هش هایالگوریتم 

خود  یهایاماز صحت پداده، هش  یتوانند با استفاده از کدهایو باب م یسکه آل یمنشان داد ،قبل بخشدر 

 کههنگامی. دکنمیارسال باب  ، بهیامپآن را همراه که  کندمی یجادکد هش ا یک یسآل .اطمینان حاصل نمایند

 یسهمقا کرده، یافتدر یسآلکدی که از و آن را با  نمایدمی یجاد، کد هش خود را اکندمی یافترا در یامباب پ

  است.نداده ییرتغرا پیام  یمحتوا اِواتواند فرض کند که یباشند، باب م یکساناگر دو کد هش  .کندمی

 هایکالسکه چگونه با استفاده از  شودداده مینشان  پرداخته شده و هش یکدها به بررسی، بخش یندر ا

NET.چارچوب  یدتوانیم چگونهکه  شودداده مینشان  ،ینهمچن .یدکن ییدو تأ یجادهش خود را ا ی، کدها

NET.  یدگسترش ده هش یدجد یتمالگوریک را با افزودن. 

 هشتعریف الگوریتم  

که  طورهمان شود.یم یدهنام "یاماثر انگشت پ" یا "یامپ یخالصه"و  کندمی هش ی راکد ،هش یتمالگور یک

تواند کد یم اِوادارند، زیرا ارتباطات  یتامن یبرا یاستفاده محدود هش ی، کدهاشدداده یحتوض بخش قبلدر 

 یامضاها یضرور به هر حال، این دو، عناصراما  .نماید یگزینجا ،کندمی یافترا که باب در ییامهش و پ

 .هستند یجیتالید

یک نگرش صحیح برای  دهیم. همچنین،میهای هش را توضیح چگونگی عملکرد الگوریتمبخش،  یندر ا

 .شودی شما ایجاد میپروژه یمناسب برا یتمالگورانتخاب 

 هشایجاد یک کد  

که  وجود دارد یاضیتابع ر یک، هش یتمالگور یکدر قلب ، استداده شدهنشان  9-4شکل  که در طورهمان

  شود. یجادکد هش ا یکتا  کندمیها عمل دو بلوک ثابت از داده روی
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 .شوندمحسوب می هشتابع ها، ورودی کنیم که این بلوکتقسیم می ییکسان یهارا به بلوک یسآل یامپ

موجود در  یهایتمالگور. ها کوچک هستندمتفاوت است اما بلوک ،یتمبسته به الگور ،هر بلوک داده یاندازه

 یتمهر الگور یتابع هش برا یطراح کنند.بیتی تقسیم می 1024 یا 512 یهارا به بلوک یامپ ،.NETچارچوب 

 دارند. اساسی یکسان یکردرو یکآنها  یمتفاوت است، اما همه هش

 .شودمیتابع هش ، وارد یامپ یهااز داده یاکه به همراه تکه کندمیرا مشخص  "74آغازمقدار " یک یتمالگور

تابع  ، واردیامو آن را همراه با بلوک دوم پ برداشتهکد هش را  ینا .شودمی یدکد هش تول یناول ترتیب،به این

، به تابع پیامهمراه با بلوک سوم  را کد هش دومشود. می یجادا ییگرد ترتیب، کد هشکنیم. به اینهش می

وارد تابع هش شوند. این مساله های داده دهیم که تمام بلوکاین کار را تا زمانی ادامه میکنیم. هش ارسال می

 است:نشان داده شده 10-4در شکل 

 

 ینکوچکتر یحت یرامعقول است، زکامال  ،کندمیعمل « اثر انگشت» یک عنوانبهکد هش که  این ادعا، که

توان ی، مهای مکرر در تابع هشفراخوانی "کردنیرزنج"با  دهد.یم ییررا تغ ییمقدار کد هش نها یام،در پ ییرتغ

                                                 

 

74 Seed 

 .کندی ثابت عمل میهای داده با اندازه: تابع هش روی بلوک9-4شکل 

 .هشتابع  "کردن یرزنج"توسط  Hash هش یجادا: 10-4شکل 
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 یورود ،بلوک داده ینهش اول یخروج .به کوچکترین بخش پیام وابسته باشدشی ایجاد کرد که حتی کد ه

خواهد گذاشت و  یرکار سوم تاثی آن، بر تیجهن و کندمیایجاد که مقدار دوم کد هش را  است یبعد یاتعمل

، کندمیایجاد  ییدر کد هش نها ییرتغ ینکه کوچکتر یبزرگ یاربس یرتاثاین مساله تا انتها ادامه خواهد داشت. 

یک بیت متفاوت  در تنها که یامدو پ شود.نامیده می "بهمن" یا "یاثر موج" عنوانبهاست که  یاثر انگشت

 ند.نماییم یدرا تول یمتفاوت یارهش بس ی، کدهاهستند

بر دو  با انجام عملیاتیکد هش را  یک ،تابع هش .یریدهش را با تابع هش اشتباه نگ یتمکه الگور استمهم 

 یجادا یاستفاده از تابع هش را برا فرایند، هش یتمالگور .کندمی یدتول ،طول ثابتبا  ینریبا یهادادهز بلوک ا

 یز تابع هش، نحوهی استفاده ای است که نحوهپروتکل، یتمالگور .کندمی یفتوص ،یامپ یک یبرا یکد هش

  .دهدرا نشان می پیام متصل پیشین یهااز بلوک یجنتا استخراج یو نحوه ،یامشکسته شدن پ

 محدودیت پیام 

ی پیام روی آن اعمال شود، وجود دارد. اگر اندازهتواند یهش م یتمکه الگور ی،یامپ یاندازه یبرا یتیمحدود

 یهایتشود که بایبزرگ باعث م یاربس پیام یک .نخواهد بودامن  یگرکد هش داز مقدار معینی بیشتر باشد، 

است  بدان معنا ینا بر کد هش داشته باشند. یاثر کمتر ،یامپ یانتها یهایتنسبت به با یام،پ یداده ییهاول

حتمال ا یراتر است، زآسان اِوابرای ، استارسال کردهبه باب  یس، که آلیبا همان کد هش یامپ یکیافتن که 

  .یماهداد یشکه در همان کد هش قرار دارند، افزا ،متفاوت را ییهاول یتبا چند با یامدو پ یافتن

 عنوانهشود. ب، چندین بار فراخوانی میی بزرگهادر پیامتابع هش دلیل ایجاد این مشکل این است که 

 یهایاتاز عمل یاریبس .کندمیفراخوانی بار  000،000،6از  یشبرا تابع هش  ،یگابایتیگ 1 یغامپ یکمثال، 

 شوند.یم "یاثر موج"کاهش  ، باعثهش

 یبرا یتمحدود ینا کنند.یاعمال م یامپ یاندازهبرای  را 642 یتمحدود یک ،هش یهایتمالگور بسیاری از

 یدوره یکشده در یدتول یهاداده یهش برا یکدها یتواند هنگام محاسبهی، اما موجود نداردها اکثر پروژه

 .ها هستنداز داده یتب 1282امن ها قادر به پردازش یتماز الگور یبرخ .مشکل ایجاد کند ،یطوالن
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اکثر  ی، که برانمایندرا پردازش  یتب 642د حداقل نتوانیم، .NETچارچوب هش در  یهایتمتمام الگور

که توسط اشخاص ثالث  ،هش یهایتمهنگام استفاده از الگور شود،یم یه، توصوجودبا این ها مناسب است.پروژه

  .یریدرا در نظر بگ هایتمحدوداین د، نشویارائه م

 طول کد هش 1.3.3.2.4

 یکم یتاشاره شود، اما واقع یامپ یک "فردمنحصر به"عامل شناسایی  عنوانبهکد هش  یکاست که به  یعشا

 یافتناست که  ینشود ایاستفاده م یامپ یکپارچگیمحافظت از  یهش برا یکدها از کهینا یلدل متفاوت است.

  (.نیست ممکن یر)اما غ استمشکل  یاربس، کند یدکه همان کد هش را تول یگرد یامپ یک

ثابت را  طولبا کد هش  یک ،هش یهایتم، الگورشدهپردازش یامپ یمحتوا یابدون در نظر گرفتن اندازه 

 صورتبهکد هش را  یکطول  ما کد هش وجود دارد. یراز مقاد یمحدود یمجموعه در واقع، .کنندتولید می

مقدار مختلف هش را نشان  642تواند یم یتیب 64کد هش  یککه  یمعن ینبه ا ،شماریممی ییدودو یهایتب

 دهد.

 ؛نمایید یجاداهش  یاز کدها یتعداد محدودتوسط  را مختلف یهایاماز پ یتعداد نامحدود توانیدمیشما 

 یک یتبخش، امن یندر ا کند. یدرا تول ییکسانکه کد هش  کرد یدارا پ یامجفت پ یک بتوان یدبا ،نتیجه در

 .کردیم بسیار امن استتصور میزمان  اینکه تا  یمکنیم یرا بررس یتیب 64کد هش 

به باب فرستاده  یسکه آل ،کند یدرا تول یکه همان کد هشی یامکردن پ یداپ یبرا اِواکه  رودمیانتظار 

 یکدها ید)فرض کن نماید یشو آزما یجادمختلف را ا یام( پ616،551،709،073،744،446،18) 642باید  ،است

کاری که با کامپیوترهای کند ) یبررس یهدر ثانرا  یامپ 50 تواندب اِوااگر  (.اندشده یعتوز یمساو شکلهش به 

اگر او به  .وقت الزم دارد هایامپ یشآزما یسال برا یلیاردم 11.6(، توان انجام دادشخصی امروزی می

 یبررس یههر ثاندر را  یامپ یلیونم 10ممکن است بتواند  داشته باشد، یدسترس قدرتمند یاربس یهاکامپیوتر

 یتامنی پایه ینا .کد هش زمان نیاز داردکردن  یداپ یسال برا 58494که او  یم، اما هنوز انتظار دارنماید

کردن  یدااست که پ . این بدان معناسال صبر کند 60000 یباتقر تواندمین اِوا یقت،در حق؛ هش است یکدها
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که توسط  . اصطالحی"از نظر محاسباتی، غیرقابل اجرا است"کد هش خاص،  یک یبرا یقتطب یامپ یک

 ."است یدبع یار، اما بسپذیرامکان" این است کهشود یرمزنگاران استفاده م

یافتن دو پیام مشابه برایش بسیار ، گاهآنرا کنترل کند،  یامهر دو پ یاتبتواند محتو اِوا، اگر وجودبا این

کد هش  یکرا که  یامیبخواهد هر جفت پ اِوااگر . "گویندبرخورد پیام می"تر خواهد بود. به این کار ساده

 در هر ثانیه اگر او بتواند یقت،در حق. و تست کند یجادمختلف را ا یامپ 322 یدبا تنها، نماید یداپ کندمی یجادا

 یلیاردم 11.6کمتر از  یار، که بسکندمی یداپ ، دو کد یکسانسال 3کند، احتماال در کمتر از  یرا بررس یامپ 50

یک ، احتماال را بررسی کند یامپ یلیونم 10 ،بتواند در هر ثانیه اِوااگر  است.نیاز  یامپ 642 یکه برا ی استسال

 خواهد کرد. یداپ یقهدق 7از  یشب یکمرا در  مشابه یامپ جفت

برای ها یامپ یناز ا تواندمیاو ن .اندنوشته شدهکد هش  یک باهر دو دارد که  یامجفت پ یک اِوااکنون 

را او  یهایامپرا مجبور کند  یسآلبتواند است که  یدبع یراز ،استفاده کندو باب  یسآل آسیب رساندن به

تا به  استفاده کند فریب جو یبرا یرز یتواند از حملهیم اِوا، وجودبا این .نمایدبه باب ارسال  و آنها را یافتدر

 :او پول قرض بدهد

 اِوابه دالر  100دهد که دستور میبانک جو به  یام،پ یناول .کندمی یجادرا ا یامپ یکدو نسخه از  اِوا .1

دهد که به بانک جو دستور می ،بدهد. این مبلغی است که قرار است به او قرض بدهد. در دستور دوم

 بدهد. اِوادالر به  1000000

، ایجاد گذاردینم یرتاث یامپاصلی  یکه بر معنا ،یجزئ ییراتتغ یجادبا ا ،رامختلف ضرر یب یامپ 322 اِوا .2

 (.یندقالب ییرتغ یاو  هازبانه یا خالی یمثال، اضافه کردن فضاها عنوانبه) کندمی

در دست  یاماز آنجاکه کنترل محتوا هر دو پ .کندمی یدنادرست را تولمختلف  یامپ 322 واهمچنین، اِ .3

یک کد هش یکسان تولید با که  ،نادرست یامضرر و پیب یاماز پ ایکردن نسخه یدااست، احتمال پ اِوا

 است. ٪50از  بیش ،اندشده

امضا  یجیتالید صورتبهو آن را  یجادا را کد هش یک و جو کندمیارسال را به جو ضرر بی یامپ اِوا .4

 جوشده را به بانک امضا یامپ تواندمی اِوا ،نتیجه فرستد، درمی اِواامضا شده را به  یجو کدها .کندمی

 . دهد ارائه
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را  یجیتالید یامضا ،بانک دهد.یارائه مبه بانک جو  همراه با کد هش مجاز،نادرست خود را  یامپ اِوا .5

 اِوا است.آن را امضا کرده جوو ، مطابقت دارد یوستپ یامکه کد هش با پ یندبیو م بررسی کرده

 او را جعل کند. یامضاتوانست بدون دانستن کلیدهای مخفی جو، 

وجود، ینبا ا .یرندپذینم (دالر یلیونم یک)مثال مبالغ باال یدرخواست را برا ینا ،هابانک اکثرخوشبختانه، 

 یبرا ییتب 64کد هش  یکدر واقع، اگر جو از را ایجاد کند.  یجعل یامپیک  ،یکم یاربا تالش بس توانست اِوا

به های جعلی خود را بسازد. بتواند پیام اِواکشد تا سال طول می 7دقیقه تا  3باشد، خود استفاده کرده یامضا

هش را کاهش  یتمالگور یاثربخش ،شدتو به شودایجاد می "تولدروز " یحمله یک، روش یندنبال تصادم در ا

 خود را دارد.  ینصف طول واقع شوید با کد هش به نحوی برخورد کنید که گویا تنهامجبور میدهد، یم

 

 

 

 

 

 

 

هش را با دو  یکه کدها یدرا انتخاب کن یتمیالگور یدباشد، با یرپذشما امکان ینوع حمله در پروژه یناگر ا

کد هش را بر اساس طول  یدبا یست،ن یرپذنوع حمله امکان یناگر ا .مورد انتظارتان، تولید کندبرابر طول 

کشد تا تولید شود، دیرتر مورد حمله ی که بیشتر طول میقاعده، کد هش یک عنوانبه .یدآن انتخاب کن یواقع

 گیرد.قرار می

 :ی روز تولدحمله

از  یشب تولد شما یکی باشد،با از آنها  تاریخ تولد یکی کهایندر اتاق باشند تا احتمال  یدچند نفر با •

 است. 183پاسخ  ؟درصد شود 50

 که تاریخ تولد افراد داخل اتاق، دو به دو با هم برابر باشد،ایندر اتاق باشند تا احتمال  یدچند نفر با •

 .است 23پاسخ  ؟شود ٪50از  یشب

 تر از یافتن یک روز تولد خاص است.یافتن روزهای تولد مشترک، آسان

تر از یافتن یک پیام خاص از آلیس داند این کار، سادهزیرا می ،کندرا با یک کد هش تولید می یامدو پ اِوا

 شود.ی روز تولد نامیده میای با این تعریف، حملهاست. هر حمله
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 .NETهش چارچوب  هایالگوریتم 

بسیار چهار مورد از آنها  اگرچه، .مختلف هش است یتمپنج الگور یبرا ییهاشامل کالس ،.NET چارچوب

 .دهدرا نشان میهش موجود  یهایتمالگور یستل ،5-4جدول  .به هم هستند شبیه

 های هش موجود: لیست الگوریتم5-4جدول 

 )بیت( سایز کد هش )بیت( محدودیت پیام سایز بلوک ورودی نام
MD5 512 642

 
128 

SHA-1 512 642 160 
SHA-256 512 642 256 
SHA-385 1024 1282 384 
SHA-512 1024 1282 512 

 

MD5 ، یرناپذییجدا یو بخش گرفتها مورد استفاده قرار یستمو در تمام انواع س یافتتوسعه  1991در سال 

است  ییتمالگور ینپنجم ،MD5است و  "ی پیامخالصه"مخفف  MD .شدارتباطات  یتامن یاز استانداردها

 .استکرده یطراح Rivestپروفسور که 

MD5 ،چوب چارهش در  یتمالگور ترینیعسرNET. آن را ، هش یکدها ی نسبتا کوچکاست، اما اندازه

 .کندمیو روز تولد  brute forceمستعد حمالت 

استاندارد  یمل یو موسسه یطراح ( راSHAامن هش ) یتمالگور 1993( در سال NSA) یمل یتآژانس امن

استفاده از آن در  یاجازه(، FIPS) استاندارد پردازش اطالعات فدرال عنوانبهآن را ، (NIST) یو فناور

که شامل را،  SHA-1و حذف  ،ا بالفاصله پس از انتشاراستاندارد راین  ،NSA را صادر کرد. یدولت یهاپروژه

 .کردآن  یگزیناجد، هش بوتابع در  یجزئ ییراتیتغ

NSA آن را کاهش  یرمزنگار یتکه امن هکرد یجادا یاصل یتمدر الگور ییخطا ،ییرتغ یناعالم کرد که ا

 یلو تحل یهرمزنگاران هزاران ساعت به تجززیرا ممکن بود ، نکرد یفنقص را توص ینهرگز ا NSA .استهداد

 یک SHA-1نشده و  یداپ یضعف یچبه امروز ه تاآن بگردند. د و به دنبال نقاط ضعف نبپرداز یتمالگوراین 

 امن است. یتمالگور
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NIST  2001در سال ، FIPS 180-2  هاییتمالگورشامل منتشر کرد که را SHA-256 ،SHA-384 ، وSHA-

-SHA یهای تغییریافتهنسخه ،هایتمالگور ینابودند.  شدهگذارینامبر اساس طول کد هش خود، ، که بود 512

 .هنوز باز استآنها  یرمزنگار که تازه هستند آنقدرهستند، اما  1

 یتمالگوری آن بارهدر درنظر بگیرید که چه مقداراستفاده در پروژه،  یرایک الگوریتم بقبل از انتخاب 

 هستند، یتریهش طوالن یکدها یدارا SHA-512و  SHA-256 ،SHA-384مثال، اگر چه  عنوانبه .یددانیم

 یتمالگور یککه اگر  یدداشته باش یادبه  هستند.تر ینانقابل اطمجواب خود را پس داده و  SHA-1و  MD5 اما

 را فراهم کند. یشتریب یتامنتواند نمی ،طوالنیکد هش  یکناقص باشد،  یاساس

 هش یهایتمالگورنویسی برنامه 

 انتزاعی با کالسرا  هش یهایتمالگور یتمام ،Net.چارچوب 

System.Security.Cryptography.HashAlgorithm نشان داده ، 11-4شکل  که در طورهمان .دهدنشان می

گسترش  جداگانه، هایکالسخاص است که توسط  یتمالگور یک یدهندهنشان ،یکالس انتزاع یک ،استشده

 .کندمی یبانیمشابه پشت یتمالگور ینچند یاجرا ینانتخاب ب از یکرد،رو ینا است.یافته
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 یانبه پا Managedکه نامشان با  هاییکالس :وجود دارد Net.در چهارچوب  یسازیادهدو نوع کالس پ

 ؛شونده می( نوشتVB.Net یا #C مانند) Net.ی شدهیریتزبان مد یکدر که ( SHA1Managed مانند) رسدمی

( SHA1CryptoServiceProvider مانند) رسدیم یانبه پا CryptoServiceProvider باکه نام آنها  یهایکالس

 ینببتوان که  ییجا ،دهدینشان مما ( یعلم یر)غ هاییشآزما .کندمیکار  یندوزو Crypto API که بر اساس

 یکم Crypto API یها، نسخهکردیک گزینه را انتخاب  ،Crypto API یشده و اجرایریتمد یسازیادهپ

  کنند.یمصرف م یکمتر یهستند و حافظه تریعسر

  Crypto APIویندوز 

Crypto API، هایکالساز  یاریبس است. یرمزنگار یتقابل یاست که دارا یندوزو عاملسیستم بخشی از 

 یسازیادهپی نحوه یا یدکل یریتمانند مد ی،یفانجام وظا یبرا Crypto API یهاویژگیبه  ،Net. یرمزنگار

 Crypto API یاتجزئکاملی از که درک  یست، الزم نNet. یسنوبرنامه یک عنوانبه هستند. یمتک ،هایتمالگور

  .یدداشته باش

 ش.ه یهایتمالگور یبرا Net.سلسله مراتب کالس کالس  :11-4شکل 
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 یهایتماز الگور یکهر  یهش برا یکدها یدتولکه  استموجب آن شده HashAlgorithmکالس  یطراح

که  یمدهیبه شما نشان م، بخش یندر ا .، بسیار آسان شودکندمیاز آنها پشتیبانی  Net.که چارچوب ی، هش

انواع مختلف  یبرا ،هش یکدها یجادا یهایکتکن هش ایجاد کنید. همچنین، یتمالگور یکنمونه از  یکچگونه 

 .دهدنشان میرا  HashAlgorithmکالس  یاعضا ،6-4جدول  .یمدهیداده را نشان م

 HashAlgorithm: اعضای کالس 6-4جدول 

 توضیح عضو

 خصوصیات

Hash 
شده را باز مقدار کد هش محاسبه ،یژگیو ینا

 شود.یژگی معموال استفاده نمیاین و گرداند.یم

HashSize 
 یتم( که الگوریتب بهمقدار کد هش را ) ،یژگیو ینا

 گرداند.ی، باز مکندمی یدهش تول

CanReuseTransform 

 ICryptoTranform متعلق به رابط ،خاصیت ینا

در رابطه با هش کردن  یممستق طوربهاست، که 

اجرا  HashAlgorithmاما توسط کالس  یست،ن

  شود.یم

CanTransformMultipleBlocks  

InputBlockSize  

OutputBlockSize  

 متدها

Create 
از کالس  یدجد ینمونه یک متد ایستا، ینا

HashAlgorithm  ،کندمی یجادابا استفاده از نام. 

ComputeHash 
هش از  یکدها یجادا یبرا، ComputeHash متد

 شود.یداده استفاده م یانو جر یتبا یهایهآرا
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Initialize 

 یبرا یتمالگور یاجرا هایکالستوسط متد،  ینا

به کار  ،از استفاده قبل ،خود یتوضع یهاول یمقدارده

 .رودمی

Clear 
 HashAlgorithm ینمونه موجود درمنابع  متد، ینا

 .دهدرا در دسترس قرار می

TransformBlock 

گرفته  ICryptoTransformاز رابط  متد ینا

ارتباط ندارد، اما  هشبه  مستقیما، که استشده

 شود.یاجرا م HashAlgorithmتوسط کالس 

TransformFinalBlock  

 

است که  ییتمالگور یبرا یسازیادهکالس پ یکنمونه از  یک یجادکد هش، ا یک یجادگام در ا یناول

 :یداز نام کالس استفاده کن یممستق طوربهاست که  ینراه ا ینترساده .یداستفاده کناز آن  یدخواهیم

 

و  ینترواضح کد، ینا .کندمی یجادرا ا SHA-1 یتمالگور یشدهیریتکد مد یاز اجرا اینمونه تکه کد، ینا

 متد ایستایاست که از  ینا ،یگرروش د .دهدرا نشان میهش  هاییتمالگور ایجاد ترین روشساده

HashAlgorithm.Create یدکالس استفاده کن ایجاد غیرمستقیم یبرا: 

 

ی نظیر یک رابطه ،7-4جدول  .کندمیایجاد  یارشته پارامترمقدار  یبر مبنارا  یتمالگور یک ،Createمتد 

 دهد.ینشان م یسازیادهپ هایکالسو  ایرشته یرمقاد ینب را به نظیر

 سازیهای پیادهای و کالسی میان مقادیر رشته: رابطه7-4جدول 

 کالس اجرای الگوریتم  مقدار رشته
MD5CryptoServiceProvider MD5 
MD5CryptoServiceProvider System.Security.Cryptography.MD5 

SHA1CryptoServiceProvider SHA 

SHA1Managed x_hash_alg = new SHA1Managed( ); 

HashAlgorithm x_hash_alg = HashAlgorithm.Create("SHA1"); 
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SHA1CryptoServiceProvider SHA1 
SHA1CryptoServiceProvider System.Security.Cryptography.SHA1 

SHA256Managed SHA256 
SHA256Managed SHA-256 
SHA256Managed System.Security.Cryptography.SHA256 
SHA384Managed SHA384 
SHA384Managed SHA-384 
SHA384Managed System.Security.Cryptography.SHA384 
SHA512Managed SHA512 
SHA512Managed SHA-512 
SHA512Managed System.Security.Cryptography.SHA512 

 یتمالگور آنگاه،نگیرید،  درنظر Create متد یبراورودی  آرگومان عنوانبهرشته را  یکاگر 

System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider  کندمیاستفاده  فرضپیشاز یک مقدار. 

مورد استفاده  یتمالگور تنها راه تغییراوال،  دارد. یمتعدد یایاما مزا چندان سرراست نیست ،یکردرو ینا

 یکربندیپ یهافایل ییرتواند با تغیم یستمس یر، مدی ورودی را تغییر دهیم. ثانیااین است که مقدار رشته

.Net ،دهد کهبالقوه به کاربر اجازه می طوربه ،در نتیجه .دهد ییررا تغ 7-4جدول  شده در یستل هایگزینه 

 بخواهد به یمشتر یکممکن است مثال،  عنوانبه .نمایدمختلف استفاده  یهایتملگوراز ا ،خاص یفوظا یبرا

 هش استفاده کند. یکدها یجادا یبرا خاصی افزارسختاز  ،فرضپیش یافزارنرم یهایسازیادهبر پ یهتک جای

  .یداستفاده کن آن، از HashAlgorithm.Create متد یریپذانعطاف دلیلبه یمکنیم یهتوص

 های هش از حافظهداده 

در تکه که  طورهمان شده در حافظه است.یرهاستفاده از اطالعات ذخ ،کد هش یک یدتول یراه برا ینترساده

، یک کد هش یتبا ی نوعیهآرا یکاز تواند می ComputeHash ، متد سرباراستشده نشان داده یرزی برنامه

 :ایجاد نماید

 

 

public byte[] ComputeHash(byte[] buffer); 
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ComputeHash ،کالس  .گرداند، برمیاست یامپ یهاداده یکد هش برا یکه حاو ،را یتبا ی از نوعیهآرا

از  یدکه با یدتوجه داشته باش /یدکن یجادا ،مقدار رشته یک یکد هش برا یکدهد که چگونه ینشان م یرز

 :نماییداستفاده  یتبا ی نوعیهآرا یکرشته به  یلتبد یبرا System.Text.Encodingکالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است:زیر  صورتبه، مثال ینا یخروج

 

بین هرکدام، یک و  یدکن یلتبد در مبنای شانزدهمقدار  یکرا به  یت، هر باخوانایی بیشتر کد هش یبرا

، کالس وجودبا اینشود؛ پردازش می ComputeHash با استفاده از متدتمام آرایه در مثال قبل،  .فاصله بگذارید

HashAlgorithm ، را پردازش  یتبا ییهاز آرا بخش یکتواند یاست که م متدمتفاوت از  ینسخه یکشامل

 کند:

using System; 

using System.Text; 

using System.Security.Cryptography; 

class StringHash 
{ 

static void Main(string[] args)  
{ 

// define the string that we will create a hash code for 

String x_str = "Programming NET. Security"; 

// create a byte array from the string 

byte[] x_message_data = Encoding.Default.GetBytes(x_str); 

// create an instance of the MD5 hashing algorithm 
HashAlgorithm x_hash_alg = HashAlgorithm.Create("MD5"); 

// obtain the hash code from the HashAlgorithm by 

// using the ComputeHash method 

byte[] x_hash_code = x_hash_alg.ComputeHash(x_message_data); 

// print out the hash code to the console 

foreach (byte x_byte in x_hash_code)  
{ 

Console.Write("{0:X2} ", x_byte); 

} 

} 

} 
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 های هشجریان داده 

 یبرا یاداده  هاییلپردازش فا یبرا کار ینا .یدکن یجادداده ا یانجر یککد هش را از  یک یدتوانیشما م

 متداز  ی سربارنسخه یکشامل ، HashAlgorithmکالس . است مناسب ،شبکه یکها از خواندن داده

ComputeHash است: یانکار با جر یبرا 

 

 ،مورد یندر ا .ایجاد کنیمکد هش  یک با استفاده از یک جریان داده،دهد که چگونه ینشان م یرکالس ز

 :دنشواست خوانده می، "Programming NET. Security" یرشته حاوی، که myfile.txtبه نام  ییلاز فا اهداده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست:امثال  ینشده توسط اولید، همان کد هش تولمثالاین  یخروج ،رودانتظار میکه  طورهمان

 

public byte[] ComputeHash(byte[] buffer,int offset,int count); 

public byte[] ComputeHash(Stream inputStream); 

using System; 

using System.IO; 

using System.Security.Cryptography; 

class StreamHash  
{ 

static void Main(string[] args)  
{ 

// create the file stream 

Stream x_stream = new FileStream("mydata.txt", FileMode.Open); 

// create an instance of the MD5 hashing algorithm 

HashAlgorithm x_hash_alg = HashAlgorithm.Create("MD5"); 

// obtain the hash code from the HashAlgorithm by 

// using the ComputeHash method 

byte[] x_hash_code = x_hash_alg.ComputeHash(x_stream); 

// print out the hash code to the console 

foreach (byte x_byte in x_hash_code) 
{ 

Console.Write("{0:X2} ", x_byte); 
} 

// close the stream 

x_stream.Close( ); 

} 

} 
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 هش یاعتبار کدها 

داد که چگونه  یمبه شما نشان خواه ید،( هستیسآل توسطهش ) یکدها یجادا یاکنون که شما شاهد چگونگ

 یافتدر یساز آل یامپ یککد هش و  یک ،که باب یدداشته باش یادبه  .شودکنترل میباب  توسطاعتبار آنها ، 

مطابقت  استهکرد یافتبا آنچه که درآیا این کد که  کندمی بررسیو  یدکد هش خود را تول باب .کندمی

 دهد:یهش را نشان م یکدها یاعتبارسنج یروش ساده برا یک، زیرمثال  .یریا خ دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.Text; 

using System.Security.Cryptography; 
class HashCodeValidation  
{ 

private static byte[] ParseHashCodeString(string p_hash_code_string)  
{ 

// split the hash code on spaces 

string[] x_elements = p_hash_code_string.Split(' '); 

// create a byte array to hold the elements 

byte[] x_hash_code_array = new byte[x_elements.Length]; 

// parse each string element into a byte 

for (int i = 0; i < x_elements.Length; i++)  
{ 

x_hash_code_array[i] = Byte.Parse(x_elements[i], 

System.Globalization.NumberStyles.HexNumber); 
} 

// return the byte array 

return x_hash_code_array; 

} 

private static bool CompareHashCodes(byte[] x_hash_code1, 

byte[] x_hash_code2) 
{ 

// check that the hash codes are the same length 

if (x_hash_code1.Length == x_hash_code2.Length) 
{ 

// run through the hash code and check 

// each value in turn 

for (int i = 0; i < x_hash_code1.Length; i++)  
{ 

if (x_hash_code1[i] != x_hash_code2[i])  
{ 

// the byte at this location is different 

// in each hash code 

return false; 

} 

} 

// the hash codes are the same 

return true; 

}  
else  
{ 
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if (x_result)  

{ 

Console.WriteLine("The hash code is valid"); 

}  

else  

{ 

Console.WriteLine("The hash code is invalid"); 

} 

} 

} 
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ی هافرمتما از  است.کرده یافتاست که باب در یاطالعات ییهکد هش، تجز سنجیگام در اعتبار یناول

 .یدروبرو شو ی نیزیگرد یهابا فرمت شما ، اما ممکن استکنیممیهش استفاده  یکدهاایجاد  رایج برای

 یتبا نوع ییهآرا یکو  یردپذیرا م شدهکد هش فرمت یرشته حاو یک، ParseHashCodeString متد

یا  دارند ییکسانهش  یکدهاکه آیا دو آرایه،  کندمیبررسی ، ComparHashCodes متد .دنمایمی یدرا تول

 خیر.

، یک کد هش را یگرد متداز دو استفاده با ورودی و  پارامتربا دریافت سه ، ValidateHashCode متد

 های ورودی این متد، عبارتند از:. آرگومانکندمیاعتبارسنجی 

 استکردهکد هش استفاده  یجادا یبرا یسکه آل ییتمنام الگور .1

 هگزادسیمال یهایتاز با یارشته صورتبه، یسآلتولیدشده توسط کد هش  .2

 رشته  یک صورتبه یس،آل یامپ .3

بر را  HashAlgorithmنمونه از کالس  یک ،و سپس یدکن یهتجز یتبا ییهآرا یکرشته کد هش را به 

هش  یکدها یجادا یکه برا یتمیو باب در مورد الگور یسکه آل یدفرض کن .نمایید یجادا یتماساس نام الگور

 الگوریتم ارسال اطالعاتبا و  کندمی یک الگوریتم انتخاب یسآل کهاین یا اند وتوافق کرده ،استاستفاده شده

نمونه از هر  یک توانیدنمیکه شما  یدتوجه کن. کندمیاستفاده  یتمکدام الگوراز که دهد ، نشان مییامدر کنار پ

استفاده از  یایاز مزا یگرد یکی ،ینا .یدکن یجادشده را با استفاده از عبارات کد مشابه ایبانیپشت یتمالگور

 ست.آنها ا نام با استفاده از هایتمالگور
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 است،کرده یافتدر یساز آلباب را محاسبه و آن را با آنچه که  یامپ یهاداده یکد هش برا یک یت،در نها

 یجاداست که قبال ا یکد هش یاعتبارسنج ینشان دادن نحوه یبرا Main متد یکشامل  ،مثال .یدکن یسهمقا

  .یداکرده

 )محرمانه(شده  کلیدهای هش توضیح الگوریتم 

ارسال شده از کد هش  ها ویامپ، اِوااشاره دارند که مشکل به این  )محرمانه(، شده یدکل هش یهایتمالگور

 یهایتمالگور، استنشان داده شده 12-4شکل  درکه  طورهمان .دهدرا دریافت کرده و تغییر میبه باب  یسآل

کد  یک تواندینم اِواکنند. های داده ترکیب مییک کلید مخفی را با بلوککد هش،  یجادا برای شده،یدهش کل

 داند.یرا نم یمخف یداو کل یراز ،کند یگزینرا جا )محرمانه( کلیدشدههش 

 

 کد هش محرمانه یجادا 

نیز  MACیا  "75یامپ ییدتا یکد ها" ،وجود دارد که به آنها ،محرمانههش  یکدها یجادا یبرا یاصل روشدو 

 یککرده و از  یبرا با هم ترک یامپ یهاو داده یمخف یدکل ترین روش این است کهاولین و رایج .گویندمی

 یبترک ینحوه یاتجزئ .یداستفاده کن ،یبترک یکد هش برا یک یجادا یبرا یعاد یرمزنگار هش یتمالگور

                                                 

 

75 Message Authentication Codes 

 .کد هش یک یجادا یبرا یمخف یداستفاده از کل :12-4شکل 
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 HMACاستفاده از استاندارد  ،معمول یهااز روش یکیدارد، اما  یشما بستگ یتمبه انتخاب الگور ،یامو پ یدکل

  .یمکنیبحث م ی آنبعد دربارهاست که در بخش 

 یمتقارن رمزگذار یتمالگور یکبا  ،یامپ یهادادهشود. استفاده نمیهش  یتمالگور، اصال از دوم در روش

کد  عنوانبه ماند،می یآنچه باق .روندیم ینشده، از بیرمزگذار یهاآخر داده یتشوند و همه، جز چند بیم

استفاده  یمعمول هش یتمالگور یکاگر  یکه حت یدتوجه داشته باش .یردگیمورد استفاده قرار م محرمانه،هش 

هش  یتمالگور یک همچنان محرمانه،کد هش  یک یجادا یبرا یرمزگذار شده درنشود، پروتکل استفاده

  شود.یمحسوب م محرمانه

 HMACالگوریتم  1.1.5.2.4

 کندنمیشوند، اما مشخص  یبترک یمخف یدو کل یامپ یهاکه چگونه داده کندمیمشخص  HMACاستاندارد 

اعمال  ییتمتوان به هر الگوریاستاندارد را م . در واقع،دنکد هش استفاده شو یجادا یهش برا یتمکه کدام الگور

، استکه مورد استفاده قرار گرفته یهش یتمبا استفاده از نام الگور HMAC یتمالگورمعموال، ارجاع به  کرد.

 یتمو الگور HMACاز استاندارد که است،  یامو پ یداز کل یبیترک، HMAC-SHA-1 ین،بنابراشود. انجام می

SHA-1 کندمیاستفاده  کد هش یجادا یبرا.  

 عنوانبه ،یدکه کل کندمیمشخص  HMACاستاندارد ، استنشان داده شده 13-4در شکل  هک طورهمان

به  یدمعادل اضافه کردن کل مساله، ینا .شودیتوسط تابع هش استفاده م ،شدهپردازش یبلوک داده یناول

  قبل از پردازش است. ،یامپ یجلو

 
 .شده توسط تابع هش استپردازش یبلوک داده یناول ،یمخف یدکه کل کندمیمشخص  HMACاستاندارد  :13-4شکل 
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 بلوک یهش رمزگذار هایکد 2.1.5.2.4

جز چند بایت ، هایتد و تمام بانشویم یدتول ،یامپ یهاداده یتوسط رمزنگار بلوک، یهش رمزگذار یکدها

کد  یک یدخواهباگر  ، استداده شدهنشان  14-4شکل  که در طورهمانمثال،  عنوانبه د.نبریم ینرا از ب آخر

 را حذفآخر  یتبا 8 جزه، بهایتتمام باسپس و  یها را رمزگذاردادهباید تمام  ید،کن یجادا یتیب 64هش 

  .یدکنیم یدوباره رمزگذار ،را شدهنگهداری یهاها، دادهحالت یدر برخ کنید.

 

 یتمالگور، کنندیعمل م معمولیهش  یهایتمکه الگور طورهماناشاره دارد که  یتواقع ینبه ا "بلوک"کلمه 

 ینا به یرمزنگار یهایتمالگور ی)همه کندمیثابت کار ی با اندازه ییهابه بلوک یامبا شکستن پنیز  یرمزنگار

  استفاده کرد(. یتیهش امن یکدها یجادا یتوان آنها را براینم . در واقع،کنندعمل نمی روش

 Net.  های هش محرمانه چارچوبالگوریتم 

این دو الگوریتم، بسیار رایج و  ،وجودبا این .استمحرمانه هش  یتمدو الگور تنها دارای، .NETچارچوب 

، ینا است. SHA-1هش  یتمبا الگور HMACاز استاندارد  یبیترک ،HMAC-SHA-1 یتمالگورپرکاربرد هستند. 

  ارتباطات است. یتو امن یتجار هایافزارنرم یبرا یبترکترین رایج

رمزگذاری کد هش  یک یجادا یبرا، Triple-DES یرمزنگار یتماز الگور ،MAC-Triple-DES یتمالگور

، شدمیاستفاده  یمعامالت مال یکپارچگیمحافظت از  یگسترده برا طوربه ،یکتکن ینا .کندمیبلوک استفاده 

  .دگردی یگزینجا HMACهش  یتوسط کدها یجاما به تدر

 شوند.جز چند بایت آخر، ایجاد میهای پیام بهبایتتمام و حذف  یامپ یرمزگذار ییلهوسبهها MAC :14-4شکل 
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 ریزیبرنامهقابل یهای هش محرمانهالگوریتم 

 یکالس انتزاعمحرمانه دارد. هیچ هش  یهایتمالگور یارائه یتر برایممستق یارمدل بس یک ،.NETچارچوب 

محرمانه،  یهایتماز الگور یکاز هر  سازیپیاده یکتنها  در واقع،مختلف وجود ندارد،  یهایتمالگور یبرا

 دهد.ینشان ممحرمانه هش  یهایتمالگور یمراتب کالس را براسلسله، 15-4شکل  باشد.تواند وجود داشته یم

 

 KeyedHashAlgorithmکالس  

به نام  یدجد ویژگی یکدهد و یرا گسترش م HashAlgorithm، الگوریتم  KeyedHashAlgorithmکالس 

استفاده  هایتبا ی ازیهآرا عنوانبه یمخف یدکل یمو تنظ یافتدر یکه برا کندمیاضافه  را به آن "کلید"

 یجادا یبرارا  HashAlgorithm یانتزاع یایهمان مزا KeyedHashAlgorithmکالس  ین،عالوه بر ا شود.یم

 . دسازمیفراهم هش استاندارد  یکدها

 تحلیل الگوریتم 

ها یتمالگور یدتوانیم است. معمولیهش  یهایتملگورشبیه به ا یاربس محرمانه، یهایتمالگور ینمونه یجادا فرایند

کالس  Createمتد با استفاده از  ،یممستقیرغ طوربه یاو  یسازیادهبا استفاده از نام کالس پ ،یممستق طوربهرا 

KeyedHashingAlgorithm یدکن یجادا.  

کالس  یبه سازنده آرگومان ورودی یک عنوانبهرا  یمخف یدکل یدتوانیم یم،مستق یکردهنگام استفاده از رو

 یتبای از نوع ایهرشته به آرا یکبرای تبدیل  System.Text.Encodingاز کالس  یر،در بخش ز .تحویل دهید

 :استهش محرمانه، استفاده شده یهایتمالگوری تعریف اولیهو 

 

 .های هش مخفییتمالگور یبرا NET.سلسله مراتب کالس  :15-4شکل 
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 This is my secret " ید، با استفاده از کلرا HMAC-SHA-1 یسازیادهنمونه از کالس پ یک دستورات، ینا

key"  متدهنگام استفاده از  .دنکنمیایجاد Create، یمتنظ ید،کل یژگیجداگانه، با استفاده از و طوربه یدمقدار کل 

 دهد:ینشان م کد زیر، چگونگی انجام این کار را قطعه شود.یم

 

 

 

 

از  یفهرست ،8-4جدول  .کندمی یجادرشته ا پارامتربر اساس مقدار  را یتمکالس الگور یک ،Create متد

 دهد.یرا نشان ممحرمانه هش  یهایتمالگور یبرا یسازادهیپ هایکالسرشته و  یرمقاد

 یدکل یهایتمرشته به کالس الگور یرمقاد: نگاشت 8-4جدول 

 سازی الگوریتمکالس پیاده مقدار رشته
HMACSHA1 HMACSHA1 

System.Security.Cryptography.HMACSHA1 HMACSHA1 
MACTripleDES MACTripleDES 

System.Security.Cryptography.MACTripleDES MACTripleDES 
 یتمالگور ،استفاده نکند Createورودی متد  پارامتر عنوانبهاز یک رشته اگر 

System.Security.Cryptography.HMACSHA1 اگر از  .یردگیمورد استفاده قرار م فرضپیش عنوانبه

// define the key as a string 

string x_key_string = "This is my secret key"; 

// convert the string to a byte array 

byte[] x_key_bytes = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(x_key_string); 
// create the keyed hashing algorithm, using the 

// byte array as the constructor argument 

KeyedHashAlgorithm x_hash_alg = new HMACSHA1(x_key_bytes); 

// create the keyed hashing algorithm, using the byte array as the constructor 

//argument 

KeyedHashAlgorithm x_hash_alg = KeyedHashAlgorithm.Create("HMACSHA1"); 

// define the key as a string 

string x_key_string = " This is my secret key "; 

// convert the string to a byte array 

byte[] x_key_bytes = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(x_key_string); 

// set the keyed hash algorithm key 

x_hash_alg.Key = x_key_bytes; 
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 پارامتر عنوانبه System.NullReferenceExceptionآنگاه  ،نباشد 8-4جدول ر دکه  یداستفاده کن ایرشته

 شود.ارسال می  Createورودی به متد

 هش یهاکد ییدو تا شدههش هایداده 

 سنجیو اعتبار یجادا یندهایا، فرآیدمی دستبه HashAlgorithmاز ، KeyedHashAlgorithmاز آنجاکه کالس 

 پارامتر عنوانبه یدبا که ییدمقدار کل یبه استثنا ؛است یهش معمول یهش محرمانه همانند کدها یکدها

از  اییهرا از آرامحرمانه کد هش  یکدهد که چگونه ینشان م مثال زیر شود. یفتعر Key یژگیو یاسازنده 

 ،صورتینا یردر غ ،نمایید یینرا تع یمخف یدمقدار کل یدکد هش با یجادقبل از ا. یدکن یجادها اداده

KeyedHashAlgorithm ،کندمی یجادا یتصادف یدکل یک: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.Text; 

using System.Security.Cryptography; 

class ByteArrayHash  
{ 

static void Main(string[] args){ 

// define the string that we will 

// create a hash code for 

String x_str = "Programming NET. Security"; 

// create a byte array from the string 

byte[] x_message_data = Encoding.Default.GetBytes(x_str); 

// define the secret key as a string 

string x_key_string = "This is my secret key"; 

// create a byte array containing the key 

byte[] x_key_bytes = Encoding.Default.GetBytes(x_key_string); 
// create an instance of the HMAC-SHA-1 keyed algorithm 

KeyedHashAlgorithm x_hash_alg = 

KeyedHashAlgorithm.Create("HMACSHA1"); 

// set the secret key for the hashing algorithm 

x_hash_alg.Key = x_key_bytes; 

// obtain the hash code from the HashAlgorithm by 

// using the ComputeHash method 

byte[] x_hash_code = x_hash_alg.ComputeHash(x_message_data); 

// print out the hash code to the console 

foreach (byte x_byte in x_hash_code) { 

Console.Write("{0:X2} ", x_byte); 

} 

} 

} 
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 انتخاب یک الگوریتم رمزنگاری مناسب 

دو  بهتوان یرا م یرمزگذار .دارددر امان نگه میمجاز یرغ یها را از دسترسداده ،ییو رمزگشا یرمزگذار

 یعموم یدکل یانامتقارن  یرمزگذار روش دوم،رمز مشترک و  یامتقارن  یرمزنگاریک روش،  روش انجام داد.

 :استبه سه شکل اجرا کردهرا  .NETموجود در  یهایتماز الگور یبرخ یکروسافتما شود.یم یدهنام

 Net.در  شدهمدیریت هایکالس •

 عنوانبه .است Managedپسوند آنها عبارت است که  هایییتملگوردلیل استفاده از ابه ،کالس گذارینام

 یسازیادهپ .توان نام برد، میکندمیرا اجرا  Rijndael یتمالگور که، RijndaelManaged کالساز  ،مثال

پردازش  یو توسط استانداردها استها یسازیادهپ یرکندتر از سا حدیتا ، شدهیریتمد هایکالس

 است.نشده ییدتا 76(FIPSاطالعات فدرال )

 :Cryptography API( CAPI) ی اجرایحوزهدر  پیچیده هایکالس •

 CryptoServiceProviderپسوند آنها عبارت است که  هایییتملگوردلیل استفاده از ابه ،کالس گذارینام

 Data یتماست که الگور wrapperکالس یک  DESCryptoServiceProviderمثال  عنوانبه .است

Encryption Standard  یاDES  یسازیادهپ  .کندمیرا اجرا CAPI تر مناسب یمیقد یهایستمس یبرا

 .دپذیرو دیگر توسعه نمی است

 :Cryptography Next Generation (CNG)ی اجرای حوزهدر  یچیدهپ هایکالس •

 ،مثال عنوانبه .است CNGپسوند آنها عبارت است که  هایییتملگوردلیل استفاده از ابه ،کالس گذارینام

ECDiffieHellmanCng ،یتماست که الگور اییچیدهکالس پ Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) 

 .نیاز دارند یدترجدهای عاملسیستم یا یستاو یندوزو عاملسیستم ، بهCNG یهایتمالگور .کندمیرا اجرا 

                                                 

 

76 Federal Information Processing Standards 
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از  یو بخش اندشده یفتعر  System.Security.Cryptographyفضای نام در ،یرمزنگار هایکالستمام 

 هستند. .NET یهسته یکتابخانه

 متقارن یرمزگذار 

 ییهایامپ جهت جلوگیری از ویرایش ،هش یهاداده یتواند از کدهایم یسچگونه آل یمنشان داد پیش از این،

ارائه  نگیمحرما یچهستند، اما ه یدمف یامپ یکپارچگی یهش برا یکدها، استفاده کند. فرستدیکه به باب م

 است هایامقادر به خواندن پ اما اودهد،  ییرتغ بابرا بدون اطالع  یسآل یهایامتواند پینم اِوا ،اگرچه .دهندینم

 مخفی نگه دارند.  اِوااسرار خود را از  توانندنمیو باب  یسو آل

 یها و نحوهداده یرمزگذار استفاده از اطالعات با گیمحرمان دست یافتن به گیچگون، بخش یندر ا

 یمدهینشان م ،ینهمچن .گیردمورد بررسی قرار می Net.ها با استفاده از چارچوب داده ییو رمزگشا یرمزگذار

  گسترش داد. یدجد یرمزنگار یتمرا با افزودن الگور .NETتوان چارچوب یم چگونهکه 

 مجدد یرمزگذار 

اما  ،اگر توسط دیگری دریافت شود، قابل خواندن نباشد نحوی کهبهاست،  یامپ یک یلتبد فرایند ،یرمزگذار

را به باب ارسال  یامحرمانهشده و رمزگذاری یامپ یساگر آل. استی اصلی کامال قابل درک توسط گیرنده

ی اصلی، یرندهگ عنوانبهباب،  .ماندمی یمحرمانه باق یامپ یو محتوا نمایدمفهوم پیام را درک  تواندنمی اِواکند، 

مانند  یباتقر شده است.گذاریرمز یهااز داده یاصل یامپ بازگرداندن فراینداست، که  یامپ ییقادر به رمزگشا

  است. اِوااز  کلید مخفی یکبه حفظ وابسته  ییرمزگشا ی،انواع رمزنگارتمام 

 یرمزنگار یتمالگوریک از  یسآل دهد.یها نشان مدادهمدرن  یرمزنگار یبرا مبنایی رامدل  ،16-4شکل 

باب با استفاده از . کندمیشده استفاده یرمزگذار یهابه داده ،بفرستدی که قرار است به باب یامپ یلتبد یبرا

خواند. و آن را می کندمیشده را به پیام اصلی تبدیل پیام دریافتی هاداده ،ییرمزگشا یبرا یمخف یدکل یک

بتواند  کهاینمگر  یست،ن یاصل یاماما قادر به خواندن پ ،آورددست شده را بهیرمزگذار یهاتواند دادهیم اِوا

 ،یسآل یرمزنگار یتمالگور در یا آورد و دستبهرا  ،کندمیاستفاده  هاداده ییرمزگشا یکه باب برا ،یمخف یدکل

 . بیابدضعف یک نقطه
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او ممکن  را بخواند. یامو پ رمزگشایی کردهباب  روشها را به تواند دادهیآورد، م دستبهرا  یدکل اِوااگر 

ی که آلیس استفاده یتمضعف در الگورنقطه یک بتواند اِوااگر آن را حدس بزند.  یا، بدزددرا  یداست بتواند کل

به ، بخش ینر اد .، محتوای پیام را درک کندیمخف یدبه کل یازبدون ن تواندآنگاه می ،نمایدپیدا  ،استکرده

  .پردازیممی "کلید مخفی" یا "متقارنرمزنگاری " عنوانبهشده شناختهنوع رمزنگاری  بررسی یکی از دو

 تعریف رمزنگاری متقارن 

هزاران سال از است، که  یاماز محرمانه بودن پ یناناطم یراه برا ینتریو قو ینتریمیقد ،متقارن یرمزنگار

دهد. این رمزنگاری دارای اساس این رمزنگاری را نشان می 17-4شکل است. گرفتهمورد استفاده قرار  یشپ

 ی اصلی است:چهار مرحله

 توافق دارند. یمخف یدکل یک یو باب رو یسآل .1

 .کندمی یرمزگذار ،یمخف یدو آن را با استفاده از کل ایجاد باب یمحرمانه برا یامپ یک یسآل .2

 فرستد.یباب مرا به شده گذاریرمز یهاداده یسآل .3

 خواند.یمحرمانه را م یامو پ کندمیها را رمزگشایی داده ،یمخف یدکلبا استفاده از باب  .4

بدون  ،توافق کنند یمخف یدکل یکو باب در مورد  یساست که آل ینمتقارن ا یرمزنگار یجنبه ینمهمتر

 یهایامو جعل پ ،، تغییرآورد، قادر به خواندن دستبهرا  یمخف یدکل اِوااگر . نمایدسمع آن را استراق اِوا کهاین

 .کندمیاستفاده  یاماز محرمانه بودن پ یناناطم یبرا یاز رمزگذار یسآل :16-4شکل 
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روش اول، حضور  :وجود دارد یمخف یدکل یتوافق رو یبرا یسنت روشخواهد بود. دو  و باب یسآل ینب تبادلی

ی کلید. تامین برای مبادله امن و مطمئن ارتباطی یسسرو یکو روش دوم  استفاده از  ؛در یک مکان امن

 تواند کار سختی باشد. امنیت هر دو روش، می

 

 رمزشده یهاداده یجادا 

قرار متقارن  یرمزنگار یتمالگور یکدر قلب تابع رمز  یکاست، نشان داده شده 18-4شکل که در  طورهمان

 یداده یهابه بلوک دریافت کرده ومتن ساده  عنوانبهرا با طول ثابت  یامپ یداده یهاکه بلوک دارد

 یبداده را به ترت یهابلوک یرااست، ز بلوکرمز  یک ،نوع تابع ینا. کندمی یلتبد ،یا متن رمز شدهیرمزگذار

بلوک داده از متن ساده  یک در واقع، .است یقطع رمز،بلوک  یک یخروج .دنمایمیپردازش از هم و مستقل 

بلوک  یرمزها. دنمایمیرا تولید  یرمز خاص ،یک بلوکاست، شده یرمزگذار خاص یدکل یککه با استفاده از 

  کنند.یم تولیداز متن ساده را  یمتفاوت یهابلوک ،مختلف

 .کنندیاستفاده م یاماز محرمانه بودن پ یناناطم یمتقارن برا یو باب از رمزنگار یسآل :17-4شکل 
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بلوک متن  یکات، ییربا معکوس کردن تغ یدتوانیم است،نشان داده شده 19-4که در شکل  طورهمان

 ،متن ساده یبه متن رمز و بازساز عملیات تبدیلهر دو  آورید. دستبه یبلوک متن رمزنگار یکاز  را ساده

 یداز همان کل کهکند  ییها را رمزگشاداده تواندتنها درصورتی می باب ین،بنابرا .دارند نیاز یمخف یده کلب

 .با تابع هش فرق دارد ،مساله ینا .نمایداستفاده ، استبه کار رفته یامپ یرمزگذارکه در  ،یسآل یمخف

معکوس " یبرا یمخف یداز کل یمتوانیمدر آن، است که  "دو طرفه" یا یرپذبرگشت فرایند یک ،یرمزگذار

است  "طرفه یک" فرایند یک ،کد هش یک یجادا .یمو بازگرداندن متن ساده استفاده کن یاثر رمزنگار "کردن

  .آورد دستبههش  یاز اطالعات کدهاراحتی بهتوان یرا نم یاصل یامپ یهاو داده

 

شود، کد هش استفاده  یک یجادا یتابع هش برا یکچگونه از  کندمیهش مشخص  یتمکه الگور طورهمان

. این متن ساده است یرمزگذار جهت ،تابع رمز یکاستفاده از  یبرا یپروتکل نیز، یرمزنگار یتمالگور یک

 کند.استفاده می بلوک از متن رمز یک یجادا یبرا با طول ثابت، یامبلوک پ یکو  یمخف یدکل یکتابع رمز از  یک :18-4شکل 

 شود.نیز اطالق می یین رمزگشاآکه به  گردانده بازمیبه متن سادشده را یمتن رمزنگار(، Cipherرمز)توابع  :19-4شکل 
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 یجاددر ا را تابع رمز یاستفاده از خروج یو نحوه ی کوچکترهامتن ساده به بلوک گی شکستنچگون ،یتمالگور

  متفاوت است.مختلف، ها یتمالگور درکارها  ینانجام ا ینحوه یاتجزئ .کندمیمشخص ی، متن رمزنگار

متقارن  یرمزنگار یهایتماستفاده از الگور یبرا ی رامدل استاندارد، .NETچارچوب  ی،در چارچوب عمل

، وجودبا این .رمز خاص اطالع داشته باشید هایاز بلوک یکهر  یداخل که از روند یستو الزم ن دآورمیفراهم 

در ادامه به بررسی تعدادی از آنها  .یک الگوریتم را بدانید یکربندیمختلف پ یهااز روش یبرخ یدشما با

  .پردازیممی

 های رمزحالت 

 ینحوه ها شامل تفاوت دراین تفاوت .کنندیم یرمزنگار یمختلف به اشکالمتقارن  یرمزنگار یهایتماکثر الگور

رمزگذاری  یجرا یهاحالت به بررسی ،در ادامه .است ،توسط تابع رمزگذاراز پردازش  ، پیشهاداده ییهته

ها یتمالگور تمامد و نوجود دارهای رمزگذاری بسیاری حالتکه  یددر نظر داشته باش یدبا ،البته .پردازیممی

  کنند. یبانیپشت گذاریرمز یهاتمام حالتاز توانند  یمن

 ی الکترونیکینامهحالت کتاب 1.2.2.3.4

 گذاریحالت رمز ینترساده ،(ECB) یکیحالت کتاب الکترون است،نشان داده شده 20-4که در شکل  طورهمان

زیر  صورتبهتوان روند این رمزنگاری را می .سازدمیتابع رمز  یخروج با یقتلف ازرا  یمتن رمزنگار کهاست 

 خالصه کرد:

 .بشکنید تابع رمز یورود یاندازهبه  ییهامتن ساده را به بلوک .1

 رمزگذاری کنید. ،یمخف یدبا استفاده از کل ،ترتیبهر بلوک از متن را به .2

 .نمایید رمز اضافهتابع رمز را به متن  یخروج .3
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 یقطع یتماهاما ، است هاداده یرمزگذار یبرا که این کار، یک روش ساده و واضحرسد یبه نظر م ،چهاگر

اگر بخش تکراری در پیام محرمانه وجود  ،مخصوصا .گیردمورد حمله قرار  ،شود متن رمزیمموجب  ،تابع رمز

 باشد.داشته

، دو هااز داده یکساندو بلوک  یرمزگذار یبرا یمخف یدکل یکاستفاده از نتیجه،  در .است، ثابت تابع رمز

د، نباشدر متن ساده وجود داشته داده یتکرار یهااگر بلوک .کندمیرا تولید شده یاز متن رمزنگار مشابهبلوک 

 .نمایدضعف استفاده تواند از این نقطهمی اِوا .های مشابه خواهند بودهای رمز، دارای بلوکپایانی دادهبخش 

 Dear"های آلیس با عبارت بسیاری از نامه ،؛ مثالوجود دارد هایاماز پ یاریبس براییک ساختار یکسان 

Bob" ها دارای عبارات آغازین شوند و یا ایمیلشروع می"From" ،"To"  یا"Received"  .یدتصور کنهستند 

تواند حدس یم یا) داندیمیی را هایامپ ینساختار چن اِوافرستد و بشرکت را به باب  یادداشت یک یسکه آل

 بزند(.

ساده ؛ دهدینشان م یممستق طوربهتابع رمز را  یمتن رمز از خروج یجاداز اثر ا یاساده یشنما 21-4شکل 

 یرمزگذار به متن، حساسیربلوک متن ساده در حالت غ یککه هر کلمه  ایمکردهفرض ما  یرازاست، 

ی مسالهدرک  یکنند، اما مثال ما برایکار م ینریبا یهاداده یرو، یواقع یرمزنگار یهایتمالگور است.شده

 ،همچنین .دنشویم شروع "From"عبارت با  یسآل یهایادداشتداند که تمام یم اِوا است. یدمف مورد بحث،

متنی مشابه با  داند که هر بار کهیم اِوا دهد.یکلمه را نشان م ینا شده،یبلوک متن رمزنگار ینداند که اولیم

 ینچند تواندمی اِوا یام،ساختار پ دانستنبا است. رسیده "From"شده بیاید، به یک عبارت این بلوک رمزنگاری

  .کشف کند، "Alice"و  "To" ،"Bob" ،"Subject" مانند ،محرمانه یامعبارت را در پ

 .بلوک است یتابع رمزگذار یک استفاده از با داده یرمزگذار یهاراه ینتراز ساده یکی ECBحالت  :20-4شکل 
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که بلوک آن  یاکلمه یراز ،داندنمیرا  هاآن یکه معن کندمی یدارا پ ی تکراریشدهیرمزنگار یهابلوک اِوا

ها را نشان بلوک ینا، BBBBو  AAA .وجود ندارد یسآل هایپیامدهد در ساختار استاندارد یرا نشان م

دست آورد که بعدا را به یگرید یامممکن است پ یرادارد، ز یمها را نگهبلوک ینرکورد از ا یک اِوا دهند.یم

 یمعن، نامهکتاب یکساخت  باتواند می ،عبارتیبه سازد.تر معنی پیام را روشنآنها را نشان دهد و  یمعن

 یدکل یکو باب از  یساست که آل یدمف یتنها زمان ،اِوا ینامهکتاب .نمایددرک شده را شناخته رمز یهابلوک

شده ی، متن رمزنگارتصمیم بگیرند که از یک کلید مخفی جدید استفاده کننداگر آنها  کنند.یاستفاده م یمخف

 از ابتدا شروع کند. یدبا اِواشده متفاوت خواهد بود، و کلمات شناخته یبرا

ساده  یمتن یهابلوک یخطرات مربوط به رمزگذار ،هرچند .است یرمزنگار یساده برا یروش ،ECBحالت 

که مشکالت  ،یگزینجا یرمزگذار یهاحالت ،بعددر بخش  .یداز آن استفاده کن یاطبا احت شود کهباعث می

استفاده  ECB یبه جا آنهااز که  یمکنیم یهو ما توص شوندبررسی میدهند، یتکرار بلوک را مورد توجه قرار م

  .نمایید

 یبلوک رمزگذار ییرهزنج 2.2.2.3.4

 به عملکرد تابع رمز است. "بازخورد"، افزودن ECB روش غلبه بر ضعف تکرار بلوک یراه برا ینتریجرا

 22-4شکل  گذارد.یم یرتاث یبعد یهاتمام بلوک یرمزگذار یجنتابر  ،به هر بلوک اضافه کردن بازخورد

 .کندمیاستفاده  ،شدهشناخته یرمزنگار یهااز بلوک نامهکتاب یکساخت  یاز تکرار متن ساده برا اوا :21-4شکل 
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عمل  یرشرح زبهدهد که نشان می 77(CBC) تغییر بلوک رمزگذاری کار را به نام ینروش انجام ا ینتررایج

 :کندمی

 .بشکنیدتابع رمز هستند،  یورود یاندازه بهکه  ،ییهامتن ساده را به بلوک .1

 :یدرا پردازش کن یامبلوک پ یناول .2

 ی ترکیبی ایجاد نمایید.کنید و یک داده Seed" ،XOR"های الف( بلوک پیام را با داده

 شده، ایجاد شود.یبلوک متن رمزنگار ینولتا ا یدکن یرا رمزگذار یجهنتب( 

 ترتیب، پردازش کنید:ی پیام را بهیماندهباق هایبلوک. 3

کنید تا یک بلوک ترکیبی  XOR، استکه اخیرا ساخته شده ،یبلوک رمزبا را بلوک متن ساده الف( 

 .گرددداده ایجاد 

  .اضافه نمایید به متن رمزو نتیجه را  نمودهی ترکیبی را رمزگذاری هابلوک دادهب( 

 

را  یجهنت ،سپسو  XORی نهم شدهیآن را با بلوک رمزگذار ،بلوک متن دهم رمزگذاری یامثال، بر یبرا

 دهیم.این کار را تا پایان بلوک داده و رمزگذاری تمام متن ادامه می .کنیمرمزگذاری می

                                                 

 

77 Cipher Block Chaining (CBC) 

 .کندمیبلوک متن ساده استفاده  تغییر یبرا یقبل یرمزگذار ییجهاز نت، CBC :22-4شکل 
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از  یناناطم ید و برانشویم یده( نامIV) یهاولمقداردهی متقارن، بردار  یرمزگذار یبرا "Seed"های داده

 یبلوک داده یک، IVد. نگردشود، استفاده مینمی ECBدچار حمالت  یبلوک متن رمزنگار یناول کهاین

 تابع رمز است. یبلوک ورود یاندازه بهاست که  یتصادف

 یسآل استفاده کند که هاداده ییرمزگشا یبرا IVاز همان  یداست که باب با امعن انبد CBCاستفاده از 

مقدار آن  اِوااشکالی ندارد که و  یستراز ن یک IVمقدار خوشبختانه،  ؛استکردهاستفاده  یامپ یرمزگذار یبرا

همراه به معموال آن راو  کردهانتخاب  یدجد IV یک، کندمی یکه رمزگذار یامیهر پ یبرا یسآلرا بداند. 

  .دنمایمیارسال  یرندهبه گ ،رمزشده یهاداده

 یرمزنگارحالت بازخورد  3.2.2.3.4

به  در آنها هادادهکه  های،نمونه یژهوبه .مناسب نیست هاپروژه یهمه یبرا، هادادهبلوک به بلوک پردازش 

 (.شوندمیشبکه  ،یانجر یقمثال، از طر عنوانبه) آینددست میی زمانی، جهت رمزگذاری بهتناوب و با فاصله

 یو رمزگذار یافتبلوک کامل در یکشوند تا  یدر حافظه نگهدار یدمحرمانه با یهاداده ی،موارد یندر چن

  .باشددر پی داشته یتیتواند خطر امنیشود، که م

در  ،متن ساده یرمزگذار یتابع رمزگذار برا یکاز  است که ییکتکن ،78(CFBبازخورد رمزنگاری )حالت 

 .شوند یرمزگذار محض ورود،ها بهدادهکه  دهدمیاجازه  و کندمیاستفاده  ،تابع یکوچکتر از اندازه یقطعات

اگر  .صف است یک یبرا یهمقدار اول IVحالت،  ین، اما در اکندمیاستفاده  IVیک از نیز  CBC ،CFBمانند 

حتما از هستند،  یقابل دسترس یتیب 8 یهاها در تکه، اما دادهکنیداستفاده می یتیب 64گاری نرمز یکشما از 

 است: یرشرح زبه CFBپروتکل  کنید.استفاده می CFBیک 

 .یدپر کن یتیب IV 64 یکو آن را با  یجادا یتیب 64صف  یک .1

 :ه، عملیات زیر را انجام دهیداز متن ساد ییتب 8 یهر تکه در .2

 .یدکن یصف را رمزگذارالف( 

                                                 

 

78 Cipher Feedback (CFB) 
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ی کنید تا یک تکه XORب( هشت بیت سمت چپ صف را با هشت بیت سمت چپ از متن ساده، 

 هشت بیتی مجزا ایجاد شود.

 .نماییدی قبل را به خروجی متن رمز اضافه آمده از مرحلهدستبهی هشت بیتی ج( تکه داده

 هشت بیت آخر را دور بیندازید. ،دهید و سپسی هشت بیت به سمت چپ شیفت ندازهد( صف را به ا

 شده قرار دهید.رمزگذاری ه( هشت بیت سمت راست صف را به جای هشت بیت متن

است، شروع  IVکه شامل  یتیب 64با صف رسد. نظر میتر از آن است که بهاین موضوع، بسیار پیچیده

 عملکرد، 23-4شکل  شود.یاز متن رمز پر م ییتب 8 یهابا تکه یجصف به تدر با اعمال این الگوریتم، .یدکن

CFB دهد.یرا نشان م 

 

CFB البته با این کار .کندمی یرمزگذار را در هر مرحله یک بایت ،یازدر صورت ن، CPU  به مقدار طوالنی

. در کندمیزیرا تابع رمزگذاری، یک بلوک کامل داده را برای هر بایت از پیام رمزگذاری ، شوداشغال می

 . آوردعمل میبهجلوگیری  ECBها، از حمالت صف، انتقال تدریجی داده

 کندمیکوچک استفاده  یهادادهپردازش  یصف برا یکاز  CFBحالت  :23-4شکل 
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 مسدود کردن پوشش 4.2.2.3.4

بلوک اطالعات  یکو معموال  شوندمین یمتقس ،تابع رمز یازثابت موردن یاندازهبا  ییهابه بلوک ،هایاماکثر پ

تواند یمنتابع رمز رمز است.  ماند و کوچکتر از ورودی تابعاضافه میآن  یوجود دارد که در انتها یجزئ

تمام اضافه هایی را به این بلوک نیمه، دادهیتمالگوردرنتیجه،  نماید.را پردازش  ماندهباقی ککوچ یهابلوک

 آید.  دستبهتا یک بلوک کامل  کندمی

شود. بایت مطرح می صورتبهجای بیت، ه عملیات اضافه کردن داده، ب ی،رمزگذار یهاجنبه یربر خالف سا

 104) ایتیب 13 یامپ یک، دنمایمیرا پردازش  یتیب 64 یهاکه بلوک یدکنیاستفاده م یمثال، اگر از رمز یبرا

 40( داده به یتب 24) یتبا 3 یدباماند. یم اضافه ،یتب 40شکسته شده و کامل  یبلوک داده یکبه  ،(یتیب

 رایجدو روش  .نمایدپردازش آن را تواند بشود که تابع رمز  یجادا ییگرتا بلوک د یممانده اضافه کنبیت باقی

شکل ه در ک طورهمان .دنمایمی یبانیپشت روشدو از هر  Net.چارچوب  که وجود دارداضافه کردن داده  یبرا

 .بگذاریم 0، ماندهیباق هاییتبابه جای است که  ینروش ا یناول، استداده شدهنشان  24-4

 

 یدتوجه داشته باش .شده را رمزگذاری کرده و به متن رمز اضافه کنیدمربوط به بخش اضافه بلوک کاملِ 

 شدهاضافه یرمقاد ،متن رمز رمزگشاییهنگام  بزرگتر از متن ساده خواهد بود. ،یتسه با شده،یکه متن رمزنگار

های اطمینان از صحت حذف داده ت کهاس ینا روش ینمشکل اآید. دستهبمتن ساده  یاصلحذف کنید تا را 

 ماندههای باقیاستفاده از صفر برای پرکردن بیت :24-4شکل 
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کنند و ممکن است ها، خودشان تعدادی صفر تولید میزیرا برخی از الگوریتم ،است دشواریاضافی کار 

 یی از پیام را به اشتباه حذف نمایید.هابایت

های اضافی برابر با . در این روش، مقدار خانهاستفاده کنید PKCS #7ن است که از روش قابل اعتمادتر ای

 3ی اضافی داشته باشید، مقدار هر سه خانه را برابر با عدد ها خواهد بود. مثال اگر سه خانهتعداد آن خانه

توانید راحتی میهای اضافی، به، موقع حذف دادهاستداده شدهنشان  25-4که در شکل  طورهمانبگذارید. 

 ها باید حذف شوند. ویید که ارزش آخرین خانه چند است و کدام خانهبگ

 

، زیرا بسیاری نیاز است PKCS # 7به اضافه کردن  باشد، باز همحتی اگر هیچ بلوک ناقصی وجود نداشته

کنند که کنند و کنترل نمیشده را بررسی میهای اضافهارزش عددی بایت ،سازی، تنهاهای پیادهاز الگوریتم

یک متن ساده به تعداد بلوک کامل  کههنگامیهای اضافی، دارای مقدار یکسان هستند یا خیر. آیا تمام بایت

های دادهی اضافی برای آن در نظر بگیرید. مقدار این ی یک بلوک کامل، دادهشود، باید به اندازهتقسیم می

اضافی برابر با 
8
بایت با مقدار  8بیتی، باید  64برای یک بلوک  عنوان مثال،به ی یک بلوک کامل است.اندازه 1

باقی  یتا متن اصل کندمیرا حذف  پایانیشود، تمام بلوک یم ییرمزگشا رمز،متن  کههنگامیاضافه کنید.  8

داده  یتبا یکاست که ی مقدار ینبزرگتراین عدد،  .باند است یپهنا یتبا 256محدود به ،  # 7PKCSبماند. 

  .نشان دهد تواندیم

 های اضافیبرای پر کردن خانه PKCS #7استفاده از  :25-4شکل 
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 متقارن یرمزگذار یدطول کل 5.2.2.3.4

در کلید مخفی را اگر  ندارد.را  یمخف یدکل اِواکه  گیردنشات می یتواقع ینمتقارن از ا یرمزگذار یتامن

با استفاده از  و آنها را دهدرا تغییر  هایامپ یبخواند و حترا به باب  یسآل یهایامتواند پی، مباشدداشتهاختیار 

  بسازد. یدجد یهایامپو  یرمزگذار مجددا یمخف یدکل

 یتیب 64 یدکل یک .یمکنیم یفتوص شده،گیریصورت بیت اندازههکه ب ،را با طول آنها یمخف یهایدکل

 یرمزنگار یدهایکلمعموال،  مختلف را نشان دهد. یدکل 2562تواند یم یتیب 256 یدکل یکو  642تواند یم

بتواند تا  کندمیرا تست ممکن  یهایدکل یتمام اِوازیرا  یرند،گیقرار م Brute Force ترد حمالمومتقارن 

تر سخت اِواتر کردن کلیدهای مخفی، کار را برای با سخت .اند، بیابدکردهو باب انتخاب  یسکه آل را کلیدی

کشد تر باشد، زمان بیشتری طول میهای خود محافظت کنید؛ همچنین، هرچه طول کلید، بزرگکرده و از پیام

 . نمایدبتواند کلید را پیدا  اِواکه 

 Brute Force احتماالت و حمالت  6.2.2.3.4

از  یدبا ید،را حدس بزن یمخف یدکل یککشد تا یچقدر طول م یدگویکه به شما م ینیدبیرا م یمحاسبات وقتی

 :یدداشته باش یآگاه ،استشده یانکه به ندرت ب ،یهدو فرض

به او کمک  تاندارد  یاطالعاتهیچ  اِواکنند و یرا انتخاب م یمخف یدکل یتصادف طوربهو باب  یسآل .1

  دارد. هامحدودهسایر نسبت به  یشتریاحتمال ب ،هایداز کل یخاص یمحدوده بررسیکه کند 

 .نماید یرا بررسکلید  یاحتمال یرمقادبرای پیدا کردن مقدار صحیح کلید مخفی، تمام اِوا مجبور است  .2

 یدکل یک یبرا وجود دارد. یاختالف اساس یکشد که  یدمتوجه خواه یرید،را در نظر بگ مفروضات یناگر ا

همان  ،کندمی بررسیکه  یدیکل ینشانس باشد و متوجه شود اولممکن است خوش اِوا ی،تصادفی شدهانتخاب

 است که به دنبال آن است. کلیدی

 یرتا تمام مقاد کشدطول میسال  یلیاردم 11.6کند،   یشرا آزما یهدر ثان یدکل 50بتواند  اِواکه یدر صورت

 یمیتنها ن یوجود دارد که پس از بررسدرصد شانس  50، اما نمایدامتحان  یتیب 64 یدکل یک یممکن را برا

و باب از آن  یسکه آل باشد یزیهمان چ کندمی بررسیکه او  یدیکل یناول، 264 به 1 مالبا احتو  یدهااز کل
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 ینبه قوان Brute Forceکه حمالت  یدباشنظر داشتهدر ید،کل یتامن یابیهنگام ارز یشههم اند.استفاده کرده

ممکن را  یهایدکلی یهکل مجبور شود اِوا یمباش یدوارام کهاست  ینانهبخوش یارد، و بسندار یبستگ تاحتماال

 .نماید یبررس

 یتموفقتنها : نهخواهد شداز این بدتر هم  یتقرار دارد، وضع ایمحدودهچه در  یدکه کل بداند اِوااگر 

 را که باید برسی کند، کاهش دهد. یتواند تعدا کلیدهایاکنون او می است، بلکه یرپذزودرس امکان

 دستبهرا  کنترل کند، طول کلید مورد نیاز خودتواند در ثانیه می را لیدچه تعداد ک اِوا کهاینتوجه به با 

را  یدکل 50بتواند  اِوامثال، اگر  یبرا .به چه مقدار زمان نیاز دارید ،گیحفظ محرمان یبرا آورید، اکنون ببینید

زمان نیاز دارد تا تمام کلیدها را کنترل سال  یلیاردم 11.6ه ، بیتیب 64 یدکل یک یکند، برا یبررس یهدر هر ثان

ساده  فرایند یک ،یدکل ینسب یتامن یو محاسبه گیردی روز تولد قرار نمیمورد حملهمتقارن  یرمزنگار. نماید

تغییر خود را مطابق با آن  یماتتنظ یدباآنگاه کند،  بررسی یهدر هر ثان بتواند کلیدهای بیشتری را اِوااگر  است.

 .دهید

تر خواهد امن هاداده ییو رمزگشا یرمزگذار .داردنیاز  یشتریبه محاسبات ب ،یطوالن یاهیداستفاده از کل

استفاده کامپیوترهای بسیار قدرتمند است که شما از  یدمف یتنها زمان یطوالن یاربس یهایداستفاده از کل اما ،بود

که چگونه  یدو برآورد کن یدخود انجام ده یرمانهمح یطاز شرا یبرآورد مناسب، یدهنگام انتخاب طول کل .یدکن

دهد که ینشان م تجربه به ما خواهد کرد. ییردر طول زمان تغ Brute Forceدر انجام حمالت  اِوا ییتوانا

با گذشت  ین،بنابرا .شودیدو برابر مماه،  18متوسط هر  طوربهی، پردازشهر سازی پیادهو  یدر طراح یشرفتپ

  دهد. یشافزا لیدهای کاندیداک یبررس یخود را برا ییقادر خواهد بود توانا اِوازمان، 

 Net.الگوریتم رمزگذاری چارچوب  7.2.2.3.4

در دسترس  یرمزنگار یهایتمالگور 9-4جدول  .داردمتقارن مختلف  یرمزگذارکالس چهار  Net.چارچوب 

 دهد.نشان میرا  یمخف یهایدو طول کل
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 Net.در متقارن  یرمزنگار هاییتمالگور یخالصه :9-4جدول 

 طول کلید)بیت( سایز بالک نام

DES 64 56  شود(نشان داده می یتیب 64 عدد یک عنوانبه معموال)گرچه 

RC2 64 40 ،48 ،56 ،64 ،72 ،80 ،88 ،96 ،104 ،112 ،120 ،128 

Triple-DES 64 
 نشان داده یتیب 64اعداد  صورتبهکه  یتی،ب 56 یدسه کل یادو 

 شوندمی

Rijndael(AES) 128 ،192 ،256 128 ،192 ،256 

( DES) داده یاستاندارد رمزگذار یتم، الگوراستانجام شده IBMتوسط که ، Lucifer یبر اساس رمزنگار

با توجه به  ،طرح ینا است.مورد استفاده قرار گرفته ،هااز برنامه یعیوس یفمنتشر شد و در ط 1976در سال 

 یاگونهرا به Lucifer ، رمزیمل یت، آژانس امنDES یدتول یبرا قابل توجه است. یارآن، بس ینشروع سنگ

است  ینا یر،اخ یرمزنگار یخدر طول تار یتئور یک) یندازدرا به خطر ب یتامن یدرسینظر مداد که به ییرتغ

 یک یتمحدود .(سازدرا محدود  یرمزنگار یتا اثربخش کندمیدر پشت صحنه تالش  یمل یتکه آژانس امن

 یاست که توسط کامپیوترهای مدرن آنمستعد  ،یایندهفزا طوربه DESاست که  یامع ینبه ا یتیب 56 یدکل

رمز  ینعمر اطول  یشافزا یبرا زیادی یهاتالش ،البته .دهند، پیدا شودرا انجام می وجوجستکه عملیات 

 یرسم طوربه ،(AES) یشرفتهپ یاستاندارد رمزگذار است.انجام شده Triple-DESاستاندارد  یژهو، بهقابل اعتنا

 .معرفی شدمتحده  یاالتا یهاداده یرمزگذار یاستاندارد فدرال برا عنوانبه، DESپس از ، 2001در سال 

 عنوانبه، است(را نیز معرفی کرده MD5هش  یتمالگور که) RSAاز  Ron Rivestتوسط  RC2 یتمالگور

گرفت اطالعات  یمتصم RSA یرا، زنپذیرفتندرا  آن RC2 انمخالف .ایجاد شد DES یبرا یممستق یگزینیجا

 .عمل آوردبه یریجلوگ ،مناسب یتیامن یلو تحل یهرا حفظ کند و از تجزاین الگوریتم رمزگذاری مربوط به 

 ،منتشر کرد S/MIMEاستاندارد  یرشپذ یجترو یرا برا RC2 یتمالگور یاتجزئ RSA، 1997در سال سرانجام 

از  ،از محصوالت یاگسترده یفط .کندمیشده عمل یرمزنگار یمنا یمیلا یچارچوب برا یک عنوانبهکه 

RC2 طول کلید  است.شدهتبدیل متقارن  های رمزالگوریتم ینتریجاز را یکی امروزه بهد و نکنیاستفاده مRC2 

  .است یتب 128تا  40 ینب
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سه بار ، DES یتماستفاده از الگورها را با داده، Triple-DES، الگوریتم DESبرای افزایش طول عمر 

بیتی برای  56بیتی استفاده کرد و یا از دو کلید  56از یک کلید  ،توان برای هر مرحله. میکندمیرمزگذاری 

 یبرا Triple-DESی اول را به کار برد. ی سوم، همان کلید مرحلهو در مرحله نمودمراحل اول و دوم استفاده 

 شود.استفاده می یالمللینب یمال یدر بازارها یاطالعات بانک یرمزگذار

Rijndael ، صورتبهکه "RAIN-Dahl" یا "REIN-Daal" یاالتانتخاب دولت ا فرایند در ،شودتلفظ می 

 .بود، قرار گرفت DES یتمالگور ینجانشکه خود، ، AESرمزگذاری، برنده شد و به جای الگوریتم  یمتحده برا

 یهاز انداز یعیوس یفبر ط Rijndael ی، تابع رمزگذار.NETموجود در چارچوب  یهایتمالگورسایر بر خالف 

اما ، استگرفتهقرار  یشمورد آزما ، این الگوریتم به دقتانتخاب یندر ح اگرچه، .کندمیداده عمل های بلوک

، Rijndaelاز استفاده از  برای اند.نکرده تاییدرا  Rijndael/AES یتممدت الگوریطوالن یترمزنگاران هنوز امن

کامل مورد  طوربهبتواند  یدجد یتمالگوریک  کهایناز  پیش ،یدباشداشته یادو به  یدکنعمل  یاطاحت ید بابا

 .آن شود یلو تحل یهصرف تجز یادیزمان زباید ، قرار گیرداعتماد 

 شدهیزیرمتقارن برنامه یرمزنگار 

استفاده متقارن  یهایتمالگور یفتعر یهش کردن را برا یها یتمالگورهمان راهکارهای اساسی  .NETچارچوب 

هایی که را برای تمام الگوریتم System.Security.Cryptography.SymmetricAlgorithmو فضای نام  کندمی

 مجزای یسازیادهپ، استنشان داده شده 26-4که در شکل  طورهمانبرد. کار میه ، بکندمیپشتیبانی 

 نماید.  را فراهم می یتمالگور یکاز  یشب یامکان اجرا که کندمیکالسی را ایجاد  ها،یتمالگور
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 SymmetricAlgorithmکالس  

اضافه بلوک،  ی)اندازه یدکن یکربندیرا پ یتمالگور یککه دهد یاجازه مبه شما ، SymmetricAlgorithmکالس 

کالس و  ینا نمایید. یجادا را هاداده ییو رمزگشا یرمزگذار هایکالساز  ییها( و نمونهیرهو غ دهاکردن د

 یاعضا 10-4دول ج د.نشویها استفاده نمپردازش داده یبرا ایممستق از آن، شدهمشتق سازیپیاده هایکالس

 .دهدنشان میرا  SymmetricAlgorithmکالس  یعموم

 SymmetricAlgorithmکالس  یاعضا: 10-4جدول 

 توضیحات عضو

 هاویژگی

BlockSize کندمیتنظیم تابع رمز را  یبلوک مورد استفاده یاندازه. 

FeedbackSize 
 یجادا یبرا را بلوک مورد استفاده یاندازه، هاداده یدر هنگام رمزگذار

 .کندمی یینتع، بازخورد

KeySize 
تنظیم  ،شودیاستفاده م یتمکه توسط الگور را، یمخف یدکل یهایتب یاندازه

 .کندمی

 متقارن یرمزنگار یهایتمالگور یبرا NET.مراتب کالس سلسله: 26-4شکل 
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IV 
 یافتدر، هایتاز با یایهآرا صورتبه را یهو بردار اول یمخف یدکل یرمقاد

 .کندمی یمو تنظ

Key  

LegalBlockSizes 
 ،کندمی یبانیپشت یتمکه الگور ،را یمخف یدبلوک و کل یاندازه یمحدوده

 .گرداندبازمی

LegalKeySizes  

Mode کندمی یمو تنظ یافتدررا  هاداده ییهته یشده براحالت رمز استفاده. 

Padding 
یا  یافتدرشوند، یپر م اضافی یهابلوککه با آن  ،را paddingحالت 

 .کندمیتنظیم 

 متدها

Create از کالس  یی جدیدنمونهSymmetricAlgorithm  کندمیرا با نام ایجاد . 

CreateEncryptor 
ها داده ییو رمزگشا یرمزگذار یمورد استفاده برا هایکالساز  ییهانمونه

 .کندمی یجادرا ا

CreateDecryptor  

GenerateIV دنمایمی یدتولرا  یهاول یو بردارها یتصادف یمخف یهایدکل. 

GenerateKey  

ValidKeySize خیر یامعتبر است  ،یتمالگور یبراطول کلید  یاآ که کندمی یینتع. 

 تحلیل الگوریتم 

ایجاد کرد. هش  یهایتممشابه الگور یایوهبه ش ،متقارن یهایتمالگور یرا برا یسازیادهپ هایکالس توانمی

 است: SymmetricAlgorithmکالس از  Create متداستفاده از  نمونه، یک یجادا یبرا یشنهادیروش پ

 

 از یفهرست 11-4جدول  .کندمیسازی را ایجاد ، یک کالس پیادهپارامتربر اساس مقدار ، Create تدم

 پارامتری یچاگر ه دهد.ینشان م ،کنندیم یجادکه ا را سازیپیاده هایکالسقبول و ای قابلهای رشتهپارامتر

از موارد  یکیآرگومان ورودی اگر و  کندمیمعرفی را  RijndaelManagedکالس  ،Createمتد ، وارد نشود

SymmetricAlgorithm x_alg = SymmetricAlgorithm.Create("RC2"); 
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 VB.Netرا برای  Nothingو مقدار  #Cرا برای  Nullمقدار  Createنباشد، متد  11-4در جدول  مذکور

 .کندمی یمنمونه را تنظ هایکالسرشته و  یرمقاد ینب تناظر یک به یک یستم،س یرمد .گرداندبرمی

کالس  یککه  مطمئن شوید یدخواهیم مساله این است که آیا .ساخته شوند یماتوانند مستقیها میتمالگور

آنها وجود تناظری برای  یچکه ه یداستفاده کن ییهایتماز الگورخواهید می یاشود و یخاص استفاده م سازیپیاده

 ندارد:

 

 

 یتمرشته به کالس الگور یرمقاد: نگاشت 11-4جدول 

 مقدار رشته کالس اجرای الگوریتم
DES DESCryptoServiceProvider 

System.Security.Cryptography.DES DESCryptoServiceProvider 
3DES TripleDESCryptoServiceProvider 

TripleDES TripleDESCryptoServiceProvider 
Triple DES  TripleDESCryptoServiceProvider 

System.Security.Cryptography.TripleDES TripleDESCryptoServiceProvider 
RC2 RC2CryptoServiceProvider 

System.Security.Cryptography.RC2  RC2CryptoServiceProvider 
Rijndael RijndaelManaged 

System.Security.Cryptography.Rijndael  RijndaelManaged 
 پیکربندی الگوریتم 

، را یتمدهد الگوریکه به شما اجازه م کندمیفراهم  ی رامکانیزم، SymmetricAlgorithmکالس  یخواص عموم

هر  یرو تاث یکربندیپ یهاینهگز یرز یهابخش .یدکن یکربندیشود، پ ییرمزگشا یا یرمزگذار کهایناز  پیش

 دهند.یم یحرا توض ینهگز

 سایز بلوک و کلید 

در  شده توسط تابع رمزو بلوک پردازش یمخف یدکلی اندازه یدهندهنشان، BlockSizeو  KeySize یهاویژگی

 :خواهد بود یربه شرح ز جاری یماتتنظ ییرتغ. بررسی و استواحد بیت 

SymmetricAlgorithm x_alg = new RC2CryptoServiceProvider( ); 
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شده یبانیپشت یهااندازه یمشاهده یبرا .کندمی یبانیپشت یدبلوک و کل های مختلفاز اندازه ،یتمهر الگور

 یهاویژگیبا استفاده از . یدمراجعه کن 9-4، به جدول .NETموجود در چارچوب  یهایتمتوسط الگور

LegalKeySizes  وLegalBlockSizes ، ساختار  درکهKeySizes در جدول کهمعتبر را  یر، مقادوجود دارند  

 .نماییدآمده است، تنظیم  4-12

 KeySizes: ساختار 12-4جدول 

 توضیحات ویژگی

MinSize یتبواحد در کلید معتبر  یاندازه ینکوچکتر 

SkipSize یتبواحد در کلید  معتبر یهااندازه ینب یفاصله 

MaxSize یتمعتبر در ب یدیاندازه کل ینبزرگتر 

را  یدهااز کل یعیوس یفط ،که هر عنصر ،گردانندیم را باز KeySizeاز ساختار  یهآرا یک ویژگی،هر دو 

 ینچند ،سپس .یدمعتبر شروع کن یاندازه ینمعتبر، با کوچکتر یهایدطول کل یینتع یبرا دهد.ینشان م

SkipSize مثال، اگر عنوانبه ید.معتبر برس یاندازه ینتا به بزرگتر نماییدامتحان را  مختلفMinSize   برابر با

و  24، 16، برابر با معتبر یدطول کل ،د، آنگاهنبیت باش 32برابر با  MaxSize و 8برابر با  SkipSize ،یتب 16

 ینمونه یک یمعتبر را برا یدکل یهاتوان تمام طولیم چگونهدهد که ینشان م یرکد ز .خواهد بود یتب 32

SymmetricAlgorithm کرد: یفتعر 

 

 

SymmetricAlgorithm x_alg = SymmetricAlgorithm.Create("Rijndael"); 
// print out the current values 
Console.WriteLine("Block Size: {0}", x_alg.BlockSize); 
Console.WriteLine("Key Size: {0}", x_alg.KeySize); 
// change the values 
x_alg.BlockSize = 192; 
x_alg.KeySize = 128; 
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 گذاریالیههای رمز و حالت 1.4.3.3.4

. اعضای فضای نام کندمی)اضافه کردن بیت( پشتیبانی  79گذاریالیهدو حالت از ، Net.چارچوب 

System.Security.Cryptography.PaddingMode های حالت یدهنده، نشانوجود دارند 13-4، که در جدول

های حالتکه دهد یازه ماج، SymmetricAlgorithmاز کالس  Padding یژگیوگذاری هستند. الیه مختلف

 داده شوند. ییرو تغ یینعگذاری تمختلف الیه

 

 

 

                                                 

 

79 Padding 

// create the encryption algorithm instance 

SymmetricAlgorithm x_alg = SymmetricAlgorithm.Create("Rijndael"); 

// get the valid sizes for the secret key 

KeySizes[] x_size_ranges = x_alg.LegalKeySizes; 

// iterate through each KeyRange in the array 

foreach (KeySizes x_range in x_size_ranges)  
{ 

// only iterate through if there is a range to process 

if (x_range.SkipSize > 0)  
{ 

// calculate each valid size 

for (int i=x_range.MinSize; i <= x_range.MaxSize; i+=x_range.SkipSize)  
{ 

Console.WriteLine("Valid Secret Key Size: {0}", i); 

} 

}  
else  
{ 

// there is no range - only a single value 

Console.WriteLine("Valid Secret Key Size: {0}", x_range.MinSize); 

} 

} 
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 PaddingMode: جدول اعضای 13-4جدول 

 توضیحات عضو

PKCS7 
، شدهاضافه یهایتمقدار با ،است که در آن PKCS # 7 گذاریالیه سبک یدهندهنشان

 .است اضافی یهاشده به بلوک دادهافزوده یهایتمجموع تعداد با

Zeros خواهد بود. 0های اضافی برابر با در این حالت، مقدار بایت 

 فضای نام یاعضا. کندمیپشتیبانی  CipherModeهای رمز موجود در ، از حالتNet.چارچوب 

System.Security.Cryptography.CipherMode را  اشکال مختلف رمز، اندذکر شده 14-4، که در جدول

 یدباشتوجه داشته .کندمی یمحالت رمز را تنظ ،SymmetricAlgorithmاز کالس  Mode یژگیو دهند.ینشان م

 کنند.ینم یبانیرمز را پشت یهاتمام حالت ی،رمزنگار یهایتمکه تمام الگور

 CipherMode یاعضا :14-4جدول 

 توضیحات عضو

ECB  

CBC  

CFB  

CTS 
بلوک  ینکه آخر است، CBCاز حالت  ینوع و بوده "سرقت متن رمز"گر نشان ،عضو ینا

 هستند. یکسان ،شود که متن ساده و متن رمز مطمئنتا  کندمیبررسی متن رمز را 

OFB 
با که است،  CFBاز حالت  ینوع و بوده "یبازخورد خروج"حالت  یدهندهنشان ،عضو ینا

 .کندمیرا پر  صف، مختلف یهایکاستفاده از تکن

 :شوندبررسی می ،رمزو  گذاریالیه یهاحالت یدهد که چگونه براینشان م یرکد ز

 

 

 

// create the encryption algorithm instance 

SymmetricAlgorithm x_alg = SymmetricAlgorithm.Create("Rijndael"); 

// view the current settings 

Console.WriteLine("Padding Mode: {0}", x_alg.Padding); 

Console.WriteLine("Cipher Mode: {0}", x_alg.Mode); 

// change the padding and cipher modes 

x_alg.Padding = PaddingMode.Zeros; 

x_alg.Mode = CipherMode.ECB; 
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 (IVs) یهاول ردهیامقد یو بردارها هایدکل 2.4.3.3.4

دهد. نشان می یتبا ای ازیهآرا صورتبه( را IVs) یهاولمقداردهی  یو بردارها یمخف کلیدهای ،Net.چارچوب 

 .یدکن یمرا تنظ یرمقاد تا آورندفراهم میرا امکان  این ،SymmetricAlgorithmکالس از  IVو  Key یهاویژگی

 یاز آنها برا SymmetricAlgorithmکالس  ،نمایید یمتنظ IVو  Keyی هاویژگیرا با استفاده از  یراگر مقاد

 طورهمان ید،کن یدتول IVو  Key یبرا یتصادف یرمقاد یدخواهیاگر م .کندمیاستفاده  ییرمزگشا یا یرمزگذار

 یافتمربوطه را در یهاویژگیمربوط به  یرمقاد یسادگبه توانید، میاستنشان داده شده یرکد زتکه که در 

 :نمایید

 

 

 

 

هر در چنانچه  .بگیرید یحصر طوربه، یتصادف یک مقدار یجادا یرا برا IVو  Key یرمقاد یستن ینیاز

وجود  IVو  Keyمقداری برای ، SymetricAlgorithm سازیپیادهکالس  در ییرمزگشا یا یرمزنگار یاتعمل

استفاده  یتصادف یرگر از مقاداشود. برای آنها تعیین می ییدجدمقادیر  ،فرضپیش صورتبهباشد، نداشته

با  توانیدنمیشود و استفاده میمتن ساده  یرمزگذار یبرا ،مورد استفاده IVو  Keyکه  بدانید یدبا ید،کنیم

 کنید. ییرمزگشارا  متن رمز ،استفاده از آنها

 هاداده ییو رمزگشا یرمزگذار 

که ، ICryptoTransformها را به رابط داده ییو رمزگشا یرمزگذار فرایند، SymmetricAlgorithmکالس 

 .کندمی منتقل، دهدیم یشها را در بلوک نماداده دستکاریمربوط به  یاتجزئ

؛ هر کندمیبالعکس( تبدیل  یا) رمزبه متن را متن ساده ، ICryptoTransformنمونه از  یک

ICryptoTransform ،"تکه  .شوداست، استفاده میشده یجادآن ا یبرا که یهدف یبرا تنهااست و  "طرفهیک

// create the encryption algorithm instance 

SymmetricAlgorithm x_alg = SymmetricAlgorithm.Create("DES"); 

// we are "getting" the value of the secret key, which 

// will lead the SymmetricAlgorithm class to create a 

// new random key 

byte[] x_secret_key = x_alg.Key; 

// we are "setting" the value of the secret key, which 

// will now be used for any subsequent encryption or decryption operations 

x_alg.Key = new byte[] {0xD0, 0x8C, 0xD3, 0xEB, 0x10, 0x60, 0x41, 0x59}; 
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 CreateDecryptorو  CreateEncryptorاز متدهای  ییرات،تغ یجادا یچگونه براکه دهد ینشان م یرز کد

 :استفاده کنیم

 

 

 

 مختلفیاشکال  .کندمی یلتبد SymmetricAlgorithm کالساز  IVو  Keyها را با استفاده از داده این تکه کد،

خاص  یرمقاد ایجاد یت را برایبا یهایهوجود دارد که آرا CreateDecryptorو  CreateEncryptorاز کالس 

Key  وIV یاعضا، 15-4جدول  .یرندپذیم ICryptoTransform  دهد.نشان میرا 

 ICryptoTransformرابط  یاعضا :15-4جدول 

 توضیحات عضو

 هاویژگی

InputBlockSize 
بر  ،کندمیبر اساس آن عمل که تابع رمز  ،را ییهایتتعداد با

 .گرداندیم

OutputBlockSize 
بلوک داده  یککه تابع رمز در هنگام پردازش  ،را ییهایتتعداد با

 .گرداندیرمب ،کندمی یدتول InputBlockSizeاز 

CanReuseTransform 
 یکاز  یشپردازش ب یبراتواند می فرایند یک یادهد که آینشان م

 یا خیر. متن رمز/متن ساده استفاده شود

CanTransformMultipleBlocks 
ها را در تواند دادهیم TransformBlock متداگر درست باشد، 

 .یردبپذ InputBlockSizeاز  چندین بایت

 متدها

TransformBlock 
از  یبخشرا به  یجهو نت کندمی یلرا تبد یتبا یهآرا یکاز  یبخش

 نماید.یم یکپ یبافر خروج یک

TransformFinalBlock کندمی یلداده را تبد ییبلوک نها. 

// create the encryption algorithm 

SymmetricAlgorithm x_alg = SymmetricAlgorithm.Create("Rijndael"); 

// create an ICryptoTransform that can be used to encrypt data 

ICryptoTransform x_encryptor = x_alg.CreateEncryptor( ); 

// create an ICryptoTransform that can be used to decrypt data 

ICryptoTransform x_decryptor = x_alg.CreateDecryptor( ); 
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 CryptStream همراه کالس، Net.چارچوب  .یستندن یدمف به تنهایی ICryptoTransformاز رابط  ییهانمونه

  است.، ایجاد کردهICryptoTransform یهااستفاده از نمونه یبرا یایهپاعنوان هبرا 

 یهابلوک ،خودکار طوربهو  کندمیعمل  داده یاندر اطراف جر یپوشش عنوانبه، CryptoStreamکالس 

 یکاز شده خواندهاطالعات ، CryptoStreamکالس  .دنمایمی یلتبد ICryptoTransformداده را با استفاده از 

 عنوانبه) یانجر یک شده درنوشته یا و (یلفا یکشده در یرهذخ متن رمز ییمثال، رمزگشا عنوانبه) یانجر

 .کندمی یلتبدرا ( یلفا یکدر  یجهنت ییرهشده و ذخ یدتول یهاداده یمثال، رمزگذار

مقدار از  یکو ، ICryptoTransform یک ی،واقع یانجر یکبه  ،CryptoStreamاز  ییهانمونه یجادا

CryptoStreamMode  شدههخواند یانجر عنوانبهباید ها داده یلتبد یاآ کند یینتعتا  داردنیاز 

(CryptoStreamMode.Read ) یانشده جرنوشتهیک جریان  عنوانبه یاو انجام پذیرد (CryptoStreamMode. 

Write.) 

موجود  یانجر یهایتو تمام قابل کندمیاستفاده  System.IO.Streamاز فضای نام ، CryptoStreamکالس 

یک توسط  ،شده CryptoStream متد Writeیا  Readبخش  واردکه  ییهادرخواست .دهددر آن را پوشش می

 27-4شکل گردند. یم یلتبد، ICryptoTransform یک توسط ،د و سپسنشویم ینگهدار زمینهپس یانجر

  .کندمی یل، تبدرا یلفا یانجر یکاز  شدهخواندهاطالعات ، CryptoStreamدهد که چگونه کالس ینشان م

شود. این میها استفاده داده یرمزگذار یبرا CryptoStreamدهد که چگونه از کالس ینشان م یر،ز کد

موجود  یتبا ییهآرا یککه توسط  کندمی ایجادرا  ییانجرو  استنوشته شده MemoryStream در متد ،کار

 شود:یم یبانیپشت ،حافظه در

 هاداده یلتبد یبرا CryptoStreamاستفاده از کالس  :27-4 شکل
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 .دهدنشان می ،متقارن یهایتمالگوربا استفاده از ، هاداده ییو رمزگشا یرمزگذار یبرا را یمثال، مدل کل ینا

، CryptoStreamبا استفاده از کالس  ،شدهزرم یهانوشتن داده یبراتواند می داده یانهر جر ،مثالاین در 

 یبرا یمقدار خاص یچهدارای  ،.NETمتقارن  یاز رمزگذار یبانیکه پشت یدباشتوجه داشتهجایگزین شود. 

حافظه  یهاپردازش داده یبراابزاری ، MemoryStreamکالس  نیست.شده در حافظه یرهاطالعات ذخ یریتمد

  .کندمیفراهم  ،یانجر مبتنی بر

using System; 

using System.Security.Cryptography; 

using System.IO; 

using System.Text; 

class MemoryEncryptionExample  
{ 

static void Main( )  
{ 

// define the message that we will encrypt 

string x_message = "Programming NET. Security"; 

// get the bytes representing the message 

byte[] x_plaintext = Encoding.Default.GetBytes(x_message); 
// create the memory stream 

MemoryStream x_memory_stream = new MemoryStream( ); 

// create the encryption algorithm 

SymmetricAlgorithm x_alg = SymmetricAlgorithm.Create("RC2"); 

// create an ICryptoTransform that can be used to encrypt data 

ICryptoTransform x_encryptor = x_alg.CreateEncryptor( ); 

// create the CryptoStream that ties together the FileStream and 

// the ICryptoTransform 

CryptoStream x_cryptostream = new CryptoStream(x_memory_stream, 

x_encryptor, CryptoStreamMode.Write); 
// write the plaintext out to the cryptostream 

x_cryptostream.Write(x_plaintext, 0, x_plaintext.Length); 

// close the CryptoStream 

x_cryptostream.Close( ); 

// get the ciphertext from the MemoryStream 

byte[] x_ciphertext = x_memory_stream.ToArray( ); 

// print out the cipher text bytes 

foreach (byte b in x_ciphertext)  
{ 

Console.Write("{0:X2} ", b); 

} 

} 

} 
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 .NETگسترش چارچوب  

 .یمدهیگسترش م 80(XTEAکوچک ) یرمزنگار یتمرا با استفاده از الگور .NETبخش، چارچوب  یندر ا

XTEA یتمالگور ی خودهاویژگیبررسی  یدهد تا به جایبه ما اجازه م و ساده است یراز ،یماهرا انتخاب کرد ،

جداول  بر ،متقارن یرمزنگار یهایتماکثر الگور .شویممتمرکز  یدجد یتمالگور یکاضافه کردن  یاتجزئبر 

شده در مبحث مطرح یکنند، اما برایم یهدهند، تکیم یشرا افزا یکه سرعت رمزگذار ،جووبزرگ جست

  .یستندن مناسباینجا 

 ی،رمزنگار یهایتممانند تمام الگور یباتقر .یماارائه کردهرا  XTEA یتماز الگور #C یاجرا یکما تنها 

XTEA ،است یمتک بدون عالمت یهاانواع داده روی یتیب یاتبه استفاده از عمل. 

 یافتهکوچک توسعه یرمزنگار یتمالگورتعریف  

انگلستان  یجاز دانشگاه کمبر Roger Needhamو  David Wheeler( توسط TEAکوچک ) یرمزنگار یتمالگور

 یسینوبرنامه هایدر زبان یراحتبه و بوده یعسر و سادهطوری طراحی کردند که را  TEAآنها  ساخته شد.

شده در را در پاسخ به ضعف کشف XTEA، الگوریتم  Needhamو Wheeler .مختلف، قابل تعریف باشد

 یجادشده، که منجر به ا پیدا TEAزیادی برای از آن زمان تاکنون، نقاط ضعف  د.دنمنتشر کر یاصل یتمالگور

  شود(.یم یدهنام XTEA عنوانبه)اغلب  استشدهطراحان تغییرات زیادی در این الگوریتم توسط 

 ینا. اندهوجود آوردهب یچیدهمسائل پ یبراهایی را های ضعیف موجود از این الگوریتم، ناسازگارینسخه

 یکم یلو تحل یهتجز شود.یاستفاده نمار آن غالبا  ،در نتیجه .استرا محدود کرده XTEA یرشپذ ،یسردرگم

 ناشناخته است.آن نیز  یطراح یتوجود دارد و امن XTEA یتماز الگور

 یناز ا یمکنیم یهتوص. ایمنمودهانتخاب آن  وضوح دلیلبه خاطر امنیت، بلکهنه به را XTEA یتمالگور

  .یدمحافظت از اطالعات محرمانه استفاده نکن یبرا یسازیادهپ
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 انتزاعیکالس  یفتعر 

 در فضای نام ،یکالس انتزاع .یدکن یجادا ،دهدیرا نشان م XTEA یتمکه الگور، 81یکالس انتزاع یک ،ابتدا

System.Security.Cryptography.SymmetricAlgorithm کد  سازیپیاده یبرا یایهو پا قرار دارد

 ما است: یهشدیریتمد

 

 

در  تا آوردفراهم میامکان را  ینا ،در نتیجه ید.اکرده یجادا، Net.با مدل کالس  مطابقرا  یکالس انتزاع

 ید،را حذف کن یکالس انتزاع یدتوانیم .یداضافه کن نیز به آنرا  XTEA الگوریتمهای دیگر سازیآینده، پیاده

 تواند مفید باشد. پذیری موجود در کالس انتزاعی، میانعطافاما 

 سازیپیادهکالس  یفتعر 

بخش دوم، و  کندمی یفرا توص یتمالگور بخش اول، دو نقش است: یدارا SymmetricAlgorithmکالس 

 .دسازمیفراهم  ،هاداده ییرمزگشا یا یرمزگذار، جهت ICryptoTransform یهانمونه یجادا یبرا را یزمیمکان

 LegalKeySizesValueجز ه، بتمام این فیلدها د.دهنشان میرا  SymmetricAlgorithm یلدهایف، 16-4جدول 

 یدارا ویژگی،هر  .شوند یمو تنظ یافتدر ،مناسب یژگیو یکتوانند با استفاده از ی، مLegalBlockSizesValueو 

 .کندمی یفرا توص یرمزنگار یتمالگور یکربندیجنبه از پ یکاست که  یاطالعات

 

 

 

                                                 

 

81 Abstract 

using System.Security.Cryptography; 

public abstract class XTEA : SymmetricAlgorithm  
{ 

} 
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 SymmetricAlgorithmکالس  فیلدهای :16-4جدول 

 توضیحات نوع نام

BlockSizeValue int واحد بیتدر  ،بلوک تابع رمز یاندازه 

FeedbackSizeValue int 
 یرمزگذار یهادر حالت ،رمز تابعشده به داده یهایتتعداد ب

  یایرهزنج

IVValue  ][byte یهمقدار بردار اول 

KeySizeValue int یتبواحد در  یمخف یدکل یهندازا 

KeyValue ][byte یمخف یدمقدار کل 

LegalBlockSizeValue KeySize 
 تابعتواند توسط یبلوک داده که م یاز اندازه یعیوس یفط

 پردازش شود یرمزنگار

LegalKeySizeValue KeySize یتمشده توسط الگوریبانیپشت یدکل یهااز اندازه یعیوس یفط 

ModeValue CipherMode دهدیحالت رمز را نشان م. 

PaddingValue PaddingMode  کندمیداده را مشخص ناقص  یهابلوکپرکردن روش. 

 یرمزگذارالگوریتم  .یمکنیم یفتعر XTEA یتمالگور یسازیادهپ عنوانبهرا  XTEAManagedکالس 

XTEA ،استفاده  با .نمایدیاستفاده م یتیب 128 یمخف یدکل یکو از  کندمیداده عمل  یتیب 64 یهابر بلوک

را  LegalBlockSizeValueو  LegalKeySizeValue را تنظیم و فلیدهای یرمقاد ینا ،کالس یاز سازنده

 :سازی کنیدپیاده

 

 

 

 

 

using System.Security.Cryptography; 

public class XTEAManaged : XTEA  
{ 

public XTEAManaged( )  
{ 

// define the valid block and key sizes 

LegalKeySizesValue = new KeySizes[] {new KeySizes(128, 128, 0)}; 

LegalBlockSizesValue = new KeySizes[] {new KeySizes(64, 64, 0)}; 

} 
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GenerateKey  وGenerateIV ،کالس  متدهای انتزاعیSymmetricAlgorithm در  یدبا ،نتیجه در .هستند

مربوط کنند که  یجادا ،یهاول بردار مقدار یا یرمز مخف یدکل یک یدها بامتد ینا .یرندگبقرار  یسازیادهکالس پ

 یجادا یتیب IV 64 یک و یتیب 128 یمخف یدکل یک، یبا استفاده از مولد عدد تصادف. است یتمالگور یطراح به

 .نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  XTEAManagedEncryptor های، به نامICryptoTransform هایرابط ،ماندهیباق یهامتد

XTEAManagedDecryptor که شما پارامتر  یدتوجه داشته باشکنند. سازی میرا پیادهp_iv  یسازیادهپ یبرارا 

ICryptoTranform ،یسازیادهپ زیرا ،یدکنیمنتقل نم ،به سازنده XTEA یتنها از رمزگذار ،ما ECB یبانیپشت 

 ندارید.  نیاز رمز تابع ییرهزنج یبرا، Seedمقدار  عنوانبه، IVبه استفاده از  ،نتیجه در .کندمی

public override void GenerateIV( )  
{ 

// create the PRNG 

RandomNumberGenerator x_random = RandomNumberGenerator.Create( ); 

// create the data array that will hold the IV 

IVValue = new byte[8]; 

x_random.GetBytes(IVValue); 

} 

public override void GenerateKey( )  
{ 

// create the PRNG 

RandomNumberGenerator x_random = RandomNumberGenerator.Create( ); 

// create the data array that will hold the IV 

KeyValue = new byte[16]; 

x_random.GetBytes(KeyValue); 

} 

public override ICryptoTransform CreateDecryptor(byte[] p_key, byte[] p_iv)  
{ 

return new XTEAManagedDecryptor(p_key); 

} 

public override ICryptoTransform CreateEncryptor(byte[] p_key, byte[] p_iv)  
{ 

return new XTEAManagedEncryptor(p_key); 

} 

} 
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 انتزاعیانتقال  یفتعر 

استفاده  ICryptoTransform یسازیادهپ هایکالس یبرا اییهپا عنوانبهکه شما  ،را یکالس انتزاع یکما 

 یو اعضا کاربردی یهامتد یمکان مشترک برا یک یارائه ،کالس ینا یهدف اصل .ایمکرده یفتعر ،یدکرد

 :هستند یکسان ،ییو رمزگشا یرمزنگار هایکالسدر که هر دو  ،است ICryptoTransformرابط 

 

 

 

 

 

 

که  یتیب 32بدون عالمت  یحصح اعداداز  یهآرا یک، به یتبای نوع یهآرا یکرا از  یمخف یدکل، ازندهس

 یتمالگور .نمایدمی یرهذخ ای از آرایه،نمونه عنوانبهرا  یدکلو  کندمی یلاست، تبد XTEA یتمالگور یازمورد ن

XTEAو  یرمزنگار برای یدتوانیاست و شما مشده یبدون عالمت طراح ییتب 32 یحاعداد صح ، توسط

استفاده  نوع بایتاز /به یلتبد برای ConvertUintstoBytesو  ConvertBytesToUints یهامتداز ، ییرمزگشا

 :یدکن

 

 

 

 

 

using System; 

using System.Security.Cryptography; 

public abstract class XTEAManagedAbstractTransform : ICryptoTransform  
{ 

protected uint[] o_key; // the key, expressed as a series of 32bit 

words 

public XTEAManagedAbstractTransform(byte[] p_key)  
{ 

// convert the key from an array of bytes into 

// and array of unsigned 32-bit words, as required 

// by the XTEA specification 

o_key = ConvertBytesToUints(p_key, 0, p_key.Length); 

} 
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 یبرخ .دارد، نیاز یلشده توسط تبداستفاده یتمالگور جهت توصیف یربه خواص ز ،ICryptoTransformرابط 

  کنندمی یبانیپشت یدبلوک و کل یاز اندازه یعیوس یفاز ط ،Rijndael/AES مانند ،یرمزنگار یهایتماز الگور

 یاگر نمونه ،خصوصبه .مفید باشند خاص، تبدیل یک یماتتنظ یبررس ید برانتوانیو م

SymmetricAlgorithm نباشددر دسترس  ،آن یجادا یمورد استفاده برا. 

 یهاویژگی نتیجه، در. کندمی یدو تول یردپذیداده را م یتیب 64 یهابلوک ،XTEA یتمالگور

InputBlockSize  وOutputBlockSize ، توجه  ا است.هیتتعداد با یدهندهکه نشان ،دهندیرا نشان م 8مقدار

 ،یتب یبه جا ،ها رابلوک ICryptoTransform، رابط SymmetricAlgorithmکه بر خالف کالس  یدباشداشته

 دهد.نشان می یتباواحد در 

protected uint[] ConvertBytesToUints(byte[] p_data,int p_offset,int p_count) 
{ 

// allocate an array - each uint requires 4 bytes 

uint[] x_result = new uint[p_count/4]; 

// run through the data and create the unsigned ints from 

// the array of bytes 

for (int i = p_offset, j = 0; i < p_offset + p_count; i+=4, j++)  
{ 

x_result[j] = BitConverter.ToUInt32(p_data, i); 

} 

// return the array of 32-bit unsigned ints 

return x_result; 

} 
protected byte[] ConvertUintstoBytes(uint[] p_data)  
{ 

// convert the unit[] into a byte[] 

byte[] x_result = new byte[p_data.Length * 4]; 
// run through the data and create the bytes from 

// the array of unsigned ints 

for (int i = 0, j = 0; i < p_data.Length; i++, j+=4)  
{ 

byte[] x_interim = BitConverter.GetBytes(p_data[i]); 

Array.Copy(x_interim, 0, x_result, j, x_interim.Length); 

} 

// return the array of 8-bit bytes 

return x_result; 

} 
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 یها براداده ییهدر هنگام تجز CanTransformMultipleBlocks یژگیاز و، CryptoStreamکالس 

های یه، آراTransformBlock متد آنگاه ،را برگرداند Trueمقدار  یژگیو یناگر ا .کندمیاستفاده  ،پردازش

 64های بلوک ،تنها، XTEA یسازیادهپ .کندمیپردازش  هستند، InputBlockSizeمضربی از که  ،ها راداده

 alseF باشد(، مقدار 64)حتی اگر مضربی از  بیت باشد 64ی بلوک بیش از اگر اندازهو  کندمیرا پردازش  یتیب

مجموعه از  یک ، تنهاXTEAتا تنظیم کنید  Falseروی را  CanReuseTransform گرداند. ویژگیرا برمی

 :را رمزگشایی کند متن رمز یک یا را رمزگذاری و متن ساده یک عبارت دیگر، تنهابه .را پردازش کند هاداده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رود که زمانی به کار می، Disposeمتد  .هستندرابط  یازهایطابق با نم ،کالس ینا یماندهیباق یاعضا

 ید،خوانندگان کل یای خاص دهندهافزار شتاببه سخت یدسترس یبرا ،نشدهیریتکد مدیک شما از  یتمالگور

public bool CanReuseTransform  
{ 

get  
{ 

return false; 

} 

} 

public bool CanTransformMultipleBlocks  
{ 

get  
{ 

return false; 

} 

} 

public int InputBlockSize  
{ 

get  
{ 

return 8; 

} 

} 

public int OutputBlockSize  
{ 

get  
{ 

return 8; 

} 

} 
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به  یازین ،نتیجه در .شودیشده نوشته میریتبا استفاده از کد مد، تنها XTEA یسازیاده، اما پاستفاده کند

 یانتزاع TransformFinalBlockو  TransformBlock یفتعار .یدمنابع ندار دستورات پاک کردناستفاده از 

 دهند:ینشان مرا  ییو رمزگشا یگاررمزن یالتتبد بخش خاصی از یراهستند، ز

 

 

 

 

 یانتقال رمزگذار یفتعر 

 یهابلوک یلتبد یو برا XTEAManaged.CreateEncryptor متدتوسط ، XTEAManagedEncryptorکالس 

 :یردگیمورد استفاده قرار م رمز،متن ساده به متن 

 

 

 

 

 است. متد یندهآ در استفاده یبرا ،یهدر کالس پا یدکل یینتع دهد،می انجامکالس  یسازندهتنها کاری که 

ها را یتاز با ایمجموعه متد، ینا .است XTEAتابع رمزگذار  یرمزنگار ینسخه، XTEAEncrypt یخصوص

 یتبا ییهآرا یکرا به  یجو نتا یآنها را رمزگذار ،سپس .کندمی یلبدون عالمت تبد ییتب 32 یحبه اعداد صح

 یاهس یجعبه یک مانندXTEA الگوریتم اما  ،استکامال توضیح داده شده XTEAEncrypt متد .کندمی یلتبد

 :شودنمیداده یحتوض گذاری آن،و روش کار رمز است

 

public virtual void Dispose( )  
{ 

// we use no unmanaged resources 

} 

public abstract int TransformBlock(byte[] p_buffer, int p_offset, 

int p_count, byte[] p_output, int p_output_offset); 

public abstract byte[] TransformFinalBlock(byte[] p_buffer, int p_offset, 

int p_count); 

} 

using System; 

using System.Security.Cryptography; 

public class XTEAManagedEncryptor : XTEAManagedAbstractTransform  
{ 

public XTEAManagedEncryptor(byte[] p_key) : base(p_key)  
{ 

// do nothing 

} 
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قدار ی ماندازههمکه  ،داده یهابلوک یرمزگذار یبرا TransformBlock متداز ، CryptoStreamکالس 

است که شما  ابدان معن، XTEA در الگوریتم .دکناستفاده می ،هستند InputBlockSize یژگیاز و یبازگشت

 Trueمقدار ، CanTransformMultipleBlocks ویژگیاگر  .یدکنیپردازش م هر دور،داده را در  یتهشت با

انجام  InputBlockSize روی مضارب یمزنگاردرخواست کند که ر CryptoStream ممکن است ،را برگرداند

پردازش را روی بخشی از بلوک داده انجام ، TransformBlockمتد نخواهد کرد که ، اما هرگز درخواست شود

 یدکنیاساس کار ماین شما بر  ،نتیجه در پذیرد.منفرد انجام می یداده یهابلوک روی تنها رمزنگاری، .دهد

 یتابع رمزگذار یورودکه برابر با مقدار  شوداعمال می یتنها روی هشت بایت، CryptoStreamکه 

XTEAEncrypt :است 

 

 

 

 

private byte[] XTEAEncrypt(byte[] p_data, int p_offset, int p_count)  
{ 

// defintions that are used to create the cipher text 

uint x_sum = 0, x_delta = 0x9e3779b9, x_count = 32; 

// convert the plaintext data into 32 bit words 

uint[] x_words = ConvertBytesToUints(p_data, p_offset, p_count); 

// main part of the XTEA Cipher 

while(x_count-->0)  
{ 

x_words[0]+= (x_words[1]<<4 ^ x_words[1]>>5) + x_words[1] ^ 

x_sum + o_key[x_sum&3]; 

x_sum += x_delta; 

x_words[1]+= (x_words[0]<<4 ^ x_words[0]>>5) + x_words[0] ^ 

x_sum + o_key[x_sum>>11 & 3]; 

} 
// convert the cipher block into bytes are return the result 

return ConvertUintstoBytes(x_words); 

} 
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کامل را پردازش  یداده یهاتمام بلوک TransformBlock متدکه ینپس از ا،  CryptoStreamکالس 

 شدهاضافهدهد تا اطالعات یبه شما امکان م ،متد ینا .کندمی یرا فراخوان TransformFinalBlock، متد نمود

. شود، باز هم این متد فراخوانی میدنپردازش وجود نداشته باش یبرا اضافی یهااگر داده یحت. یدرا پاک کن

)اضافه کردن بیت به انتهای  گذاریالیه به XTEA یتمالگور. است 0برابر  p_countمقدار  ،صورتیندر ا

ذاری گالگوریتم الیهاز  ،نتیجه در .کندمیکار  یتیب 64کامل  یهابلوک ، تنها رویتابع رمز زیرا بلوک( نیاز دارد،

"PKCS # 7"  کندمیاستفاده. 

 

 

 

 

 

 

 

 

public override int TransformBlock(byte[] p_buffer,int p_offset,int p_count, 
byte[] p_output, int p_output_offset)  
{ 

// get the cipher text for the block 

byte[] x_ciphertext = XTEAEncrypt(p_buffer, p_offset, p_count); 

// copy the ciphertext into the output buffer 

Array.Copy(x_ciphertext,0,p_output,p_output_offset,x_ciphertext.Leng

th); 

// return the number of bytes written out 

return x_ciphertext.Length; 

} 

public override byte[] TransformFinalBlock(byte[] p_buffer,int p_offset, int 

p_count)  
{ 

// create an array which is the size of an input block 

byte[] x_result = new byte[InputBlockSize]; 

// copy in the data from the buffer to the array 

Array.Copy(p_buffer, p_offset, x_result, 0, p_count); 

// work out the number of bytes we need to add to the 

// array to ensure that we have a complete block 
int x_shortfall = InputBlockSize - ((p_count - p_offset)); 

// pad out the data by adding bytes 

for (int i = p_count - p_offset; i < x_result.Length; i++)  
{ 

x_result[i] = (byte)x_shortfall; 

} 

// encrypt and return the data block 

return XTEAEncrypt(x_result, 0, x_result.Length); 

} 

} 
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تر از متن یطوالن ،تولیدشده توسط شما ین رمزنگارمت شده،اضافه یهااثر پاک کردن بلوکدر  ممکن است

 هادادهبلوک کامل از  یک است، کامل یداده یهابلوک دارایکه متن ساده  یمهمتر از آن، زمان .ساده باشد

 شود.میاضافه به آن  (یتبا 8)

 یلتبد یرمزنگار یفتعر 

 یو برا شودتعریف می XTEAManaged.CreateDecryptor متدتوسط ، XTEAManagedDecryptorکالس 

 یمتوانیبا استفاده از آن م واست  یچیدهپ ،کار رود. اینکار میه ب به متن ساده یرمزنگار یهابلوک یلتبد

  .یمکن هانپن ی،ها را در زمان رمزگذارداده اضافی یهابلوک

بلوک باید اما  ید،کن ییرا رمزگشا کامل داده هایبلوک کافی است تنها ،مذکور یاستراتژطبق در واقع، 

 متد، CryptoStreamاست که کالس  ینمشکل اهای اضافی، پردازش نمایید. آخر را برای حذف بیت

TransformFinalBlock  متد کهایناز  پس تنهارا TransformBlock داده را پردازش کرد یهاتمام بلوک ،

 .دنمایمی یفراخوان

 فراخوانی تا زمان، TransformFinalBlock یا TransformBlock یکه متدها ل الزم استبرای حل این مشک

را  TransformFinalBlock متد CryptoStream کهتا زمانی شوند.نگه داشتهبر هر بلوک متن ساده ، یبعد

 :نماییدپاک های اضافی را بیت یدتوانیم ،سپس .کنیدنگهداری اطالعات را بلوک  ینآخرکند،  یفراخوان

 

 

 

 

 

 

using System; 

public class XTEAManagedDecryptor : XTEAManagedAbstractTransform 
{ 

private byte[] o_data_block; 

public XTEAManagedDecryptor(byte[] p_key) : base(p_key)  
{ 

// initalize the data block 

o_data_block = new byte[0]; 

} 

private byte[] XTEADecrypt(byte[] p_data, int p_offset, int p_count)  
{ 

// defintions that are used to restore the plaintext text 

uint x_count = 32, x_sum = 0xC6EF3720, x_delta = 0x9E3779B9; 

// convert the data into 32 bit words 

uint[] x_words = ConvertBytesToUints(p_data, p_offset, p_count); 

// main part of the XTEA Cipher 

while(x_count-- > 0) { 

x_words[1]-= (x_words[0]<<4 ^ x_words[0]>>5) + x_words[0] 

^ x_sum + o_key[x_sum>>11 & 3]; 

x_sum -= x_delta; 

x_words[0]-= (x_words[1]<<4 ^ x_words[1]>>5) + x_words[1] 

^ x_sum + o_key[x_sum&3]; 
} 

// convert the unit[] into a byte[] 

return ConvertUintstoBytes(x_words); 
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 یهابلوک نگهداری یکه برا ،رای نوع بایت یهدهد و آرایقرار م یهرا در کالس پا یدکالس، کل یسازنده

 یتابع رمزگذار ییرمزگشا ینسخه، XTEADcrypt یخصوص متد .نمایدیم، تعریف شودیمتن ساده استفاده م

XTEA آنها را کندمی یلبدون عالمت تبد ییتب 32 یحصح اعدادها را به یتاز باای متد، مجموعه ینا .است ،

 .نمایدیم یلتبد یتبا ییهآرا یکرا به  یجو سپس نتا ییرمزگشا

اختصاص  o_data_block یلدرا به ف یجهو نت کندمی ییرمزگشا رمز رابلوک  ،TransformBlock یسازیادهپ

 :نوشته خواهد شد یخروج یدر حافظه، شودینگه داشته م یقبل یهایکه از فراخوان یاهر داده دهد.یم

 

 

 

 

 

 

 

 

while(x_count-- > 0)  
{ 

x_words[1]-= (x_words[0]<<4 ^ x_words[0]>>5) + x_words[0] 

^ x_sum + o_key[x_sum>>11 & 3]; 

x_sum -= x_delta; 

x_words[0]-= (x_words[1]<<4 ^ x_words[1]>>5) + x_words[1] 

^ x_sum + o_key[x_sum&3]; 
} 

// convert the unit[] into a byte[] 

return ConvertUintstoBytes(x_words); 

} 

public override int TransformBlock(byte[] p_buffer,int p_offset, int p_count, 
byte[] p_output, int p_output_offset)  
{ 

// define the number of data bytes we copied 

int x_result = 0; 

if (o_data_block.Length > 0)  
{ 

// there is some data from a previous call - write it out 

Array.Copy(o_data_block,0,p_output,p_output_offset,o_data_bloc

k.Length); 

x_result = o_data_block.Length; 

} 

// decrypt the ciphertext block we are bring passed and store it 

o_data_block = XTEADecrypt(p_buffer, p_offset, p_count); 

// return the number of bytes that we have written to the output buffer 

return x_result; 

} 
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ساده بلوک متن  ینآخر ،"شدهنگهداری" یهاداده ،شودیم یفراخوان TransformFinalBlock وقتی متد

ی یجهنت عنوانبهکه  ،بایت جدید ییهآرا یکها در ی دادهماندهباقی و کپی  PKCS # 7 هایحذف الیه .هستند

 را تکمیل خواهد کرد: XTEA یرمزنگار سازیپیاده، شودمتد بازگردانده می

 

 

 

 

 

 

 

 نامتقارن یرمزگذار 

 یکلمه .یمکرد صحبت Net. موجود در چارچوب یبانیمتقارن و پشت یرمزگذار یدرباره، قبل بخشدر 

 یرمزگذار یمورد استفاده برا یمخف یدکل باید ،بابهم و  یسآلهم  یرامناسب است، ز یفتوص یک "متقارن"

در خواهد شد.  اِواکلید توسط ستراق سمع مشکل امنجر به  این امر، .را داشته باشند تا آن را بخوانندها داده

 .یمکنیبحث م "نامتقارن یرمزنگار" ، با عنوانیامپ حفظ محرمانگی یبرا یگزینجا ی، در مورد روشبخش ینا

 د گرفت. ن، مورد بحث قرار خواهیمخف یهایدمشکل مبادله کل حل یو چگونگ الگوریتم ی عملکردنحوه

 نامتقارن یرمزنگارتعریف  

 یامپیک دهد تا اجازه می یسآلبه  شود،نامیده می "یعموم یدکل" عنوانبهاغلب که نامتقارن،  یرمزنگار

وجود دارد، اما تنها باب  یمخف یدکل یک ، برای باب ارسال نماید.مشترک یمخف یدبدون کلرا شده یرمزگذار

 یناز ا یکل یمرور، 28-4شکل  گذارد.یبه اشتراک نم یس،کس، از جمله آلیچو آن را با ه داندیمآن را 

 :کندمیعمل  یردهد که به شرح زینامتقارن ارائه م یرمزگذار

public override byte[] TransformFinalBlock(byte[] p_buffer, int p_offset, 

int p_count)  
{ 

// get the value of the last byte, which tells us 

// how many padding bytes there are 

int x_padding_count = (int)o_data_block[o_data_block.Length -1]; 

// create the shortened data block 

byte[] x_final_block= new byte[o_data_block.Length -x_padding_count]; 

// copy in the data from the block 

Array.Copy(o_data_block, 0, x_final_block, 0, x_final_block.Length); 

// return the final plaintext block 
return x_final_block; 

} 

} 
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  فرستد.یم یسآل بهرا  دیگریدارد و یمنگه یاز آنها را مخف یکی، کندمی یجادا یدجفت کل یک ،باب .1

 ،استکه باب به او ارسال کرده ،ییدو آن را با استفاده از کلنویسد میمحرمانه  یامپ یک ،یسآل .2

 .کندمی یرمزگذار

 فرستد.یشده را به باب مرمز یهاداده ،یسآل .3

 خواند.یمحرمانه را م یامو پ کندمیها استفاده داده ییرمزگشا یخود برا یمخف یدباب از کل .4

 یددارد، کلیخود نگه م یکه برا یدیاست و کل یعموم ید، کلکندمیارسال  یسکه باب به آل ییدکل

 دهند.یم یلباب را تشک "یدجفت کل"مشترک،  طوربهکه  ،است یخصوص

 را یدجفت کل یکباب  :یستن یلدخ یددر انتخاب کل یساست که آل یننامتقارن ا یرمزنگار ی مهمجنبه

 یدکل ،سپس فرستد.یخود را م یعموم یدکل یو به سادگ کندمی یجادا ،یستوافق از آل یا یگونه ورودیچبدون ه

 باب یعموم یدبا کل یامپ یرمزگذار ینامتقارن برا یتمالگور یکاز  یسآل دارد.ینگه م یرا مخف یخصوص

 ، آنها رایخصوص یدبا استفاده از کل ،فرستد. باببرای باب میشده را یرمزگذار یهاو داده کندمیاستفاده 

 نماید.یم ییرمزگشا

 با هم توافق کنند.  ،یمخف یدکل نیست که آلیس و باب روی یک ز، نیانامتقارن یرمزنگاردر  :28-4شکل 
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 "یدکل یدتول"شامل پروتکل  ،نامتقارن یهایتمالگوراست، داده شده نشان 29-4شکل که در  طورهمان

جفت  یک یجادا موجب ،از پروتکل یرویپ. کندمیاز آنها استفاده خود،  یدجفت کل یجادا یکه باب برا هستند

 ،یتمهر الگور یبرا یدهاکل ینپروتکل و ارتباط ب یقدق یاتجزئ است. یاضیر یرابطه یکشود که دارای می یدکل

 متفاوت است.

 

که  ،در واقع به دو توابع مرتبط یم،کنینامتقارن صحبت م یرمزنگار یتمالگور یک یبارهدر کههنگامی

 یعموم یدکل یکرا با استفاده از  یامکه پ یتابع رمزنگار یک :یمنماییاشاره م ،دهندیرا انجام م یخاص یفوظا

 یدشده با کلیرمزگذار یامپ ییرمزگشا یبرا یمخف یدکل یککه از  ،ییتابع رمزگشا یکو  ؛کندمی یرمزگذار

 .کندمیاستفاده ، مربوطه یعموم

 توسطکه  ،شده رایتواند متن رمزنگارینم یسآل کند. یها را رمزگذارتواند دادهیتنها م ،یتابع رمزگذار

خود را  یعموم یدکل تواندیاست که باب م ابدان معن ینا .نماید ییاست، رمزگشاکرده یجادا یتابع رمزگذار

باب  یمخف یدکه فقط کل نمایند یجادا را یمتن رمزنگارنوعی  توانندیاز آنها م یکبه چند نفر ارسال کند و هر 

 است.نشان داده شده 30-4در شکل این موضوع،  .کندمی ییرمزگشا آن را

 .کندمی یجادا یدجد یدجفت کل یکید، کل تولیدپروتکل  یکبا استفاده از  ،باب :29-4شکل 
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فرستنده ساخته  یککه توسط  هایییامکه پ بر این نکته داللت دارد یتابع رمزنگار بودن طرفهیک یتماه

 ،دو هراگرچه،  .بخواندرا  آنتونی پیام رمز تواندینم یسآل یعنی؛ قابل خواندن نیست یگرید، توسط استشده

، به او بفرستد یامیپ دهخوامیکه  یهر کس یرا برا یعموم یدکل تواندیباب م دارند.در اختیار را  یعموم یدکل

تواند یاو مبه دیگران بدهد. و  کندخود چاپ  ویزیتکارت  رویخود را  یعموم یدکل دتوانیم یحت .بدهد

آنها باب هرگز  که یبه افرادترتیب، به این نماید.اضافه  هایداز کل اینترنتی یرکتوریدا یکرا به  یعموم یدکل

 آنها را بخواند.تواند یمهایی که تنها باب او پیام بفرستند. پیام یبرا تاشود را ندیده است، اجازه داده می

 کندمی یجادا یدجد یدجفت کل یک ی، به سادگاستزدهرا حدس  او یخصوص یدکل اِواکه  شک کنداگر باب 

 یاربسکار  ینافرستد. می، نمایداو ارسال  یبرا یامیکه ممکن است پ ،یرا به هر کس یدجد یعموم یدو کل

که ممکن است بخواهد ، یبا فرد یدمتقارن جد یمخف یدکل یکارسال  یامن برا یمکانآن است که تر از ساده

 .تر استیچیدهپ یدها،جفت کل ییرتغ فراینددر عمل،  ، پیدا نماید.ارتباط برقرار کند یبا و

 یتماه دلیلبفرستد، اما به ای را به باب شدهیرمزگذار یهایامپکه دهد یاجازه م ، به آلیسباب یدجفت کل

 یسبه آل یامفرستادن پ یبرا همین جفت کلیدتواند از یباب نم ،ییو رمزگشا یتوابع رمزنگار یطرفهیک

باب  یمخف یداستفاده کنند که تنها با استفاده از کل یمتن رمزنگار یجادا یبرا یکسان یعموم یدکل یکقادرند از  یو آنتون یسآل :30-4شکل 

 ود.شیم ییرمزگشا
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خود را  یدجفت کل یدبا یسباشد، آلداشتهنیاز  یسآلبه محرمانه  یامپ یکاگر باب به ارسال  .نمایداستفاده 

ایجاد  رمزمتن یک تواند یم. باب با استفاده از کلید عمومی آلیس، را به باب بفرستد یعموم یدو کلکند  یجادا

 کند. ییرمزگشاآن را  خودُ یخصوص یدبا کل تواندمی یسآل که تنها کند

 یو برا بودهکند  یارمتقارن بس یاست که نسبت به رمزگذار ینا یعموم یدکل یرمزنگار یاصل یتمحدود

حل مشکل  ی،عموم یدکل یاستفاده از رمزنگار ینتررایجدر واقع،  .یستن یعمل ،هاداده یادز یرمقاد یرمزگذار

 .متقارن است یرمزنگار یهایتمالگور یتوافق برا یدیکل

 یتماز الگور ،کاراین یبرا .کندمینامتقارن چگونه کار  یرمزنگار یتمالگور یککه  یمدهینشان مدر ادامه، 

RSA در چارچوب  الگوریتمی است که تنها یراز نماییم،یاستفاده مNET.  .یتمالگورقرار دارد RSA ،بر  یمبتن

  .گیردقرار میمورد استفاده  یاگسترده طوربهاست و همچنان  یمتعدد یتیامن یهایستمس

از  RSA یتمهستند و الگور بزرگی یارکنند که اعداد بسیاستفاده م ییهایداز کل ،نامتقارن یهایتماکثر الگور

در مورد ساختار و  یو اطالعات دادهرا نشان  RSA یدکل یدبخش، پروتکل تول یندر ا .نیست مستثنی قاعدهاین 

استفاده  کوچکآزمون  یرا مقادب، RSA یدکل یدما از پروتکل تول .یمدهینامتقارن ارائه م یهایداستفاده از کل

 است: یرپروتکل به شرح ز. کنیممی

 .شود یجاد، اnتا  یدکندر هم ضرب ، با طول برابر انتخاب و آنها را qو  p، یبزرگ تصادفاول  عدددو  .1

n کلید ماژول ،RSA .مثال عنوانبه است، p و  23 را برابر باq  مقدار  ید،انتخاب کن 31را برابر باn 

 زیر خواهد بود: صورتبه

n = p × q = 23 × 31 = 713 

 زیر خواهد بود: صورتبهدر این مثال،  .محاسبه کنید( q - 1) (p - 1) مقدار .2

(p-1)(q-1) = (23-1)(31-1) = 22  × 30 = 660 

 660یعنی هیچ عامل مشترکی با  ؛، اول باشد660نحوی انتخاب کنید که نسبت به را به eاکنون عدد 

 ، توان کلید عمومی است. eکنیم. عدد را انتخاب می 19نداشته باشد. در اینجا، عدد 
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در این  .کنیممحاسبه می q 1 -mod((p 1-d = e)(– 1((فرمول استفاده از  ا با( رd) توان کلید خصوصی .3

 زیر خواهد بود: صورتبهمثال، 

d = 19-1  mod (22 x 30) = 139 

 اند. تشکیل شده dو  nاز  ،ید خصوصیو کل eو  nاز  ،کلید عمومی .4

( را به 713) n( و 19) eباب مقدار  است.چقدر ساده  RSA یدجفت کل یککه ساخت  ینیدبب یدتوانیم

 یمشابه برا یاز روش ،نامتقارن یرمزنگار یهایتمالگوردارد. اغلب را نگه می d (139)فرستد و مقدار آلیس می

 .کنندیاستفاده م یدکل یدتول

 نامتقارن یتمالگور یتامن 

، هامثالدر  کنند.یمتقارن استفاده م یهایتمنسبت به الگور ترییطوالن یدهایاز کل ،نامتقارن یهایتمالگور

که در عمل استفاده  یعدد یراما مقاد یم،انتخاب کرد یدکل یدپروتکل تول نمایش یرا برا یکوچک یرمقاد

  صدها رقم هستند. دارای ،شوندیم

 ی مختلف،هایتمالگور، در هایتتعداد ب یینروش تع .یدکن یریگاندازه یتبواحد نامتقارن را در  یدکلطول 

در  nمقدار  نمایش یبرا یازمورد نی هایتتعداد ب را برابر با کمترین یدطول کل RSA یتمالگور متفاوت است.

را با استفاده  یدکل یدتا بتوان کنید، گرد هشتی از مضارب یکها را به یتتعداد ب .گیرد، در نظر میینریبامبنای 

توان از می باشد. یتیب 512 یدکل یککه  یریددر نظر بگ یتب 509را با  nمثال،  یبرا .نشان دهید یتاز با

، یتیب 64متقارن  یدنسبت به کل ،یتیب 1024 متقارن یدکل یک، اما استفاده کرد یتب 1024و  512 مضارب

که به یک نسبت در ،نامتقارن و متقارن را کلیدهای معادل مقادیر  17-4جدول برابری ندارد.  16مقاومت 

را با  یمخف/یخصوص یدکل مقدار ،اِواکه در حالتی) دهدی، نشان مکنندمقاومت میبار حمالت خشونت مقابل

 (.کندمیممکن، پیدا  یدیکل یرتست تمام مقاد

 .است یرگوقت یاو  دشواری آنها محاسبهکه  هستند یاضیر معادالت اساسبر  ،نامتقارن یهایتماکثر الگور

بسیار  برای اعداد بزرگ، فاکتورپیدا کردن  یرا، زدانندیامن میک الگوریتم را  RSA یتمالگور رمزنگاران، اکثر

 .انجامدطول میبهپیدا کردن عوامل مشترک، بیشتر باشد،  بزرگتر nر چه مقدار ه .سخت است
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 دارند. brute forceحمالت  یکسانی در برابرمقاومت که نامتقارن و متقارن  هاییدطول کل :17-4جدول 

 متقارننا یدطول کل متقارن یدطول کل

 بیت 512 بیت 64

 بیت 768 بیت 80

 بیت 1792 بیت 112

 بیت 2304 بیت 128

 کههنگامی .مورد نیاز است dخصوصی  یدکشف کل یبرا یادی، محاسبات زnو  e یعموم یدبا توجه به کل

، d مقادیر مخفی نگهداشتنبا  .خواهد بودآسان  رمز،متن  یو رمزنگار d یمحاسبه ید،دانبرا  qو  p یفاکتورها

p،  وq دنکنمی، سخت اِوا، رمزگشایی متن را برای. 

 مسائلحل  یبرای روش بتواند یکس این امکان وجود دارداست که  یننامتقارن ا یهایتمالگور یاصل خطر

پیدا کردن  یبرا یدجد یهایکتکن .شودمی یفتضعدچار  یتمالگور تامنی ،در نتیجه .آن پیدا کند یاضیر

تر را ساده یعموم یدکل و یخصوص یدارزش کل یمحاسبه یاها یامپ ییرمزگشا فرایند دنتوانفاکتورهای اعداد، می

 (کندمی)یا هر الگوریتم دیگری که بر مبنای مسائل ریاضی کار  RSA یتمشود که الگوریباعث م ینو ا سازند

 ناامن شود.

 رمزشده یهاداده یجادا 

 است: یربه شرح ز ،نامتقارن هاییتمها با استفاده از الگورداده یپروتکل رمزنگار

 .بشکنیدکوچک داده  یهامتن ساده را به بلوک .1

 .یدکن یرمزگذارمجرا  طوربههر بلوک کوچک را ، یرمزگذار تابعو  یعموم یدبا استفاده از کل .2

 .یدکن یبترک رمز، با یکدیگرساختن متن  یشده را برایرمزگذار یهابلوک .3

، قانونی یتمهر الگور. کندمیتعیین شود، به آن شکسته میکه متن ساده  را یبلوک یاندازه ،یعموم یدطول کل

طول  ،RSAپروتکل  یبرا .نمایدپردازش در هر بلوک خواهد را میداده  یتچند با کندمیکه مشخص  دارد

 یسمت چپ نقطه)بخش  یجهنت صحیحبخش  .یمکنیم یمتقس 8 بررا  یجهنت کم و 1 را از( یتبواحد )در  یدکل
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جهت رمزگذاری به تابع رمز، ارسال  ،بلوک از متن سادهاز هر  یدداده با یتکه چند با یدگویاعشار( به شما م

 باشد:باید وجود داشتهبلوک متن ساده  یکدر  یتچند بابیتی،  1024ببینید که برای یک کلید  توانیدمی .شود

Length = (1024-1) / 8 = 127.875 

 1024 یعموم یدکل یکبا  RSA یتمهنگام استفاده از الگوریعنی،  ؛است 127 ، برابر بایجهنت صحیحمقدار 

 16 ،در مثال قبل استفاده کردیدکه  یکوچک یدکل .بشکنیمیتی با 127 یهامتن ساده را به بلوک یدبا ،ییتب

 گرد یتب 16 کلید بهطول و  است 1011001001 برابر با مقدار 2در مبنای  713عدد طول دارد ) یتب

      تقسیم صحیح)بخش  یماستفاده کن ییتبا 1 یهااز بلوک یدبا یتی،ب 16 یدکلیک با  در نتیجه، .شود(یم

 .1( برابر است با 10 – 1/ ) 8=  875/1

که در ، RSA یبا استفاده از تابع رمزنگار، رمزگذاری کنید و یحمقدار صح یک صورتبهرا هر بلوک داده 

بلوک ، cبلوک متن ساده و  یحمقدار عدد صح، m) را محاسبه نمایید بلوک رمز یک، استنشان داده شده یرز

 است(: یرمزنگار

c = me mod n 

 یتبا 2شما  در واقع، .کندمیکار  ییتب 24 یدکل یک یبرا فرایند یندهد که چگونه اینشان م 31-4شکل 

 یرشته یرمزگذار یدهد که چگونه تابع رمز برایشکل نشان م .یدکنیپردازش م هر دورمتن ساده را در 

".Net"  7 35"به متن رمزB AE 05 F1 6F" شود.یاعمال م 
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، eبرای  .یمکرد یجادا q یبرا 1999و  p یبرا 1901خود را با استفاده از  یتیب 24 یدما کلعنوان مثال، هب

همان  رمز،تابع  یکه خروج یدباشتوجه داشته .انتخاب کردیمرا  2805887 مقدار، dید کلو برای  19مقدار 

 یپروتکل رمزنگار عکسداده،  ییرمزگشا بزرگتر از متن ساده است. ،یاست، و متن رمزنگار یدکل یاندازه

 است:

 .بشکنیدهستند،  یعموم یدیکل یاندازههمکه  ،از داده یکوچک یهامتن رمز را به بلوک .1

 .یدکن ییکوچک را رمزگشا هر بلوک رمز یی،و تابع رمزگشا یخصوص یدبا استفاده از کل .2

 .نمایید، با هم ترکیب متن ساده تولید یرا برا شدهییرمزگشا یهابلوک .3

 بلوک متن ساده است(:، mو  مقدار بلوک رمز، cاست ) یربه شرح ز ییتابع رمزگشا

m = cd mod n 

 32-4شکل  .کندمی( استفاده n) یعموم ید( و کلd) یمخف یداز کل ،ییکه تابع رمزگشا یدباشتوجه داشته

هر را در  متن رمز یتبا 3ما  . در واقع،کندمیما کار  یتیب 24 یدکل یبرا ،فرایند یندهد که چگونه اینشان م

 Net. یرشته یرمزگذار یبرا ،یتیب 24 یعموم یدکلو یک  RSA یراستفاده از تابع رمزگذا :31-4شکل
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 ،ایمهکرد یجادا 31-4که در شکل  ،را یدهد که چگونه متن رمزیشکل نشان م .یمکنیپردازش م دور،

 .یمکنیم ییرمزگشا

 

 اطالعات نامتقارن گذارییهال 1.2.1.2

 یبر بازخورد رمزگذارمتکی  از حمله، یمحافظت در برابر انواع خاص یمتقارن برا یهایتمالگورکه  طورهمان

 .اند)اضافه کردن بیت در انتهای داده( وابسته هاگذاری دادهنیز، به الیهنامتقارن  یرمزنگار یهایتمهستند، الگور

 .کندنمیهای الیه( عمل )داده های پوششیتابع رمز، روی داده

از  پیشها را داده ییهته یکه نحوه هستند هااز دستورالعمل یامجموعه ،نامتقارنگذاری های الیهطرح

 یمتن رمزنگار یکند تا نماییم یبترک یگرد یهامتن ساده را با داده ،کنند و معموالیمشخص م ،یرمزگذار

 RSA یتمالگورگذاری برای از دو طرح الیه Net.چارچوب  است. یاصل یامبزرگتر از پ یارشود که بس یجادا

 RSA ییاستفاده از تابع رمزگشا :32-4ل شک
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 1.5v #1PKCS  .OAEPو روش (؛ OAEP)82گذاری رمزنگاری نامتقارن بهینه : روش الیهکندمیپشتیبانی 

پذیر است، مقاومت نسبت به آنها آسیب PKCS # 1 v1.5 روشکه  یحمالت در برابر واست  یدترجد یروش

 یابرنامه ها ازمجبور باشید برای رمزنگاری داده کهاینمگر  ید،استفاده کن OAEPاز  یشههم. بهتر است کندمی

  .کندمیپشتیبانی  PKCS # 1 v1.5 تنها از روشکه  نماییداستفاده  یمیقد

 نامتقارن یرمزنگار نویسیبرنامه 

نامتقارن  یهایتمنشان دادن الگور یهش برا یهایتممتقارن و الگور یها یتمروش الگور از همان، Net.چارچوب 

 ، در فضای نام شدهیبانیپشت یهایتمالگورتمامی  .کندمیاستفاده 

System.Security.Cryptography.AsymmetricAlgorithm هایکالستوان با استفاده از اند. میتعریف شده 

 یتمالگور که را، کالسیمراتب سلسله، 33-4شکل سازی نمود. صورت شخصی، پیادههها را بانتزاعی، الگوریتم

، Net.چارچوب  یراساده است، ز مراتب، بسیاراین سلسله .دهدینشان م ،کندمی یبانینامتقارن پشت یرمزنگار

 .کندمی یبانیپشت RSA یتمتنها از الگور

 

 AsymmetricAlgorithm 

و کالس فراهم کنند ها داده یرمزگذار یبرا یمتنوع یاربس یهاتوانند روشیم ،مختلف نامتقارن یهایتمالگور

کالس  متدهای 18-4جدول . ایفا نمایدتواند در این حوزه، نقش کوچکی می AsymmetricAlgorithm یانتزاع

AsymmetricAlgorithm  دهدنشان میرا. 
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 نامتقارن یرمزنگار یهایتمالگور یبرا NET.سلسله مراتب کالس  :33-4ل شک
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 AsymmetricAlgorithmکالس  یاعضا :18-4جدول 

 توضیحات عضو

 ویژگی

KeySize 
در واحد بیت، تنظیم   ،شودمیاستفاده  یتمکه توسط الگور را یدیکلی اندازه

 .کندمی

LegalKeySizes یردگیم ،کندمی یبانیپشت یتمکه الگور ی را،یدکل یهااندازه. 

KeyExchangeAlgorithm گیرد.را می یدکل یمبادله یتمنام الگور 

SignatureAlgorithm کندمی یافترا در یجیتالد یامضا یتمنام الگور. 

 متدها

Create 
با استفاده از نام،  را AsymmetricAlgorithm کالس از یدجد یانمونه یک

 .کندمی یجادا

ToXmlString 
 یجادا AsymmetricAlgorithm یاز نمونهرا  XML یارشته یارائه یک

 .کندمی

FromXmlString 
 یابیباز ،XML یرشته یکاز  ،را AsymmetricAlgorithmاز  اینمونه

 .کندمی

 RSAالگوریتم  

 ،کالس ینا دهد.یرا گسترش م AsymmetricAlgorithmاست و  RSA یتمالگور یانتزاع نمایش، RSAکالس 

عملکرد یکسان را فراهم  حاویهای باامکان اجرای تمام الگورتیم ،یسازیادهپ یاتبدون در نظر گرفتن جزئ

نشان را  RSAکالس  یعموم یاعضا ، 19-4جدول چندان مفید نیست.  RSA، کالس وجودبا این سازد.می

 .دهدمی
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 RSAکالس  یاعضا: 19-4جدول 

 توضیحات متد

DecryptValue رمزگشایی انتزاعی متد 

EncryptValue متد رمزگذاری انتزاعی 

ExportParameters  با استفاده از ساختارRSAParameters ،کندمیصادر  را یخصوص یا یعموم یدکل. 

ImportParameters  با استفاده از ساختارRSAParameters کندمی، کلید را وارد. 

 یهامتدعالوه بر ند. یستن یدمف ،رسدینظر مکه به قدرآن، DecryptValueو  EncryptValue یهامتد

ImportParameters  وExportParametersکالس  ، مقدارRSA یدهایدهد کلیکه اجازه م نیز وجود دارد 

ساختار  یاعضا یاتجزئ، 20-4جدول  صادر شوند. یاوارد  ،نمونه از کالس یکاز  ،یخصوص یا یعموم

RSAParameters  یدکل بینید کهدهد. میمینشان را RSA ، است. یتباای از یهآراصورت هب 

 RSAParametersساختار  یاعضا :20-4جدول 

 توضیحات فیلد

Modulus  ،مقدار کلیدn 

Exponent ید،مقدار شاخص کل e 

D  ،مقدار کلید مخفیd 

P الگوریتم ییکارا یشافزا یبرا ،یرمقاد ینا RSA شودیاستفاده م. 

Q  

DP  

DQ  

InverseQ  

 یهاقبل، آشنا هستید. گزینه از بخش،  RSAParametersبهمتعلق  Dو  Modulus ،Exponent یربا مقاد

 یشافزا استفاده شوند. ییعملکرد تابع رمزگشا یشافزا یتوانند برایم ،استکه توسط ساختار ارائه شده ییگرد

را با استفاده از ساختار  یخصوص یدفقط کل RSAاما کالس  یست،ن RSA یتماز مشخصات الگور جزئی ،ییکارا

RSAParameters ،ییاافزایش کار بدانید که یستننیاز  .کندمیافزوده است، وارد  یهاتمام ارزش یکه حاو، 
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 یارزش اضاف ینا .RSA NET هایکالسرود که همیشه انتظار میکه  یدآگاه باش ید، اما باکندمیچگونه کار 

 باشند.را داشته 

 ،کالس ینا وقتیمتاسفانه،  است. Net.نامتقارن موجود در چارچوب  یسازیادهتنها کالس پ ،کالس ینا

 . در واقع،کندنمیرا اجرا  DecryptValueو  EncryptValue متدهایدهد، یرا گسترش م یانتزاع RSAکالس 

از حالت انتزاعی آن  توانیدنمیو  یدکار کن سازیپیادهبا کالس مستقیما ، RSA یتماستفاده از الگور یبرا یدبا

 RSACryptoServiceProvider کالس شده توسطیمعرف یدجد یهامتد یاتجزئ، 21-4جدول استفاده نمایید. 

 .دهدیم یحرا توض

 RSACryptoServiceProviderکالس  یاعضا :21-4جدول 

 توضیحات متد

Encrypt متن ساده، با استفاده از  یرمزگذارOAEP گذاریالیه یا PKCS # 1 v1.5. 

Decrypt ،های اضافه شده با الیه این متدOAEP یا PKCS # 1 v1.5  کندمی رمزگشاییرا. 

SignData کنندیم ییدو تأ یجادرا ا یجیتالید یامضاها ،هامتد ینا. 

SignHash  

VerifyData  

VerifyHash  

 تحلیل الگوریتم  

 .کندنمیرا اجرا  RSA انتزاعی شده توسط کالسیفتعر یمتدها یتمام ،RSACryptoServiceProviderکالس 

 یانتزاع یایمزا .وجود ندارد AsymmetricAlgorithmدر کالس موجود  Create متددر استفاده از  یهدف یچه

 ییهانمونه یدبا یشههم یراز اند،لحاظ نشده ،RSA یرمزگذار یبرا ،متقارن و هش یهایتمالگور توسطشده ارائه

 :نماییداستفاده  ییو رمزگشا یاز روش رمزگذار یدتا بتوان یدکن یجادرا ا سازیپیادهاز کالس 

 RSACryptoServiceProvider x_alg = new RSACryptoServiceProvider( ); 
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 RSA یداستفاده از کل 

که آنها  متدهایی ید،داده استفاده کن ییو رمزگشا یرمزگذار یبرا یانتزاع هایکالساز  توانیدنمیاگر  یحت

 هایکالسمورد استفاده در  یدهایکل تا دندهیمرا امکان این به شما  کنند،یم یفتعر

RSACryptoServiceProvider یدرا استفاده کن.  

 KeySizesساختار نوع از  اییهکه آرا است LegalKeySizes ، دارای ویژگیAsymmetricAlgorithmکالس 

همان ، ینا .نمایدیمشخص م، کندمی یبانیپشت یتمکه الگور یدیکل یهاتمام طولگرداند. این آرایه، از یرا باز م

 384طول کلیدهایی با از ، NET.RSA یسازیادهپ. است SymmetricAlgorithmمدل مورد استفاده در کالس 

 KeySize یژگیبا استفاده از و، نظرمورد یدکل یو اندازه کندمی یبانیپشت بیتی، 8در مضارب  یتب 16384تا 

 شود.یم یمتنظ

 ،خودکار طوربه ،RSA یسازیادهپ نکنید،ها وارد داده ییرمزگشا یا یاز رمزگذار پیش ی رایدمقدار کل اگر

که ، ExportParameters متدرا با استفاده از  یدکل ینا یاتجزئ یدتوانیم .دنمایمی یجادا یدجد یدجفت کل یک

پذیرد. میرا  نیبول پرامتر یک متد، ینا .دیکن ارسال، گرداندیرا باز م RSAParametersنمونه از ساختار  یک

 یدکل یاتصورت، فقط جزئینا یردر غ شود؛یم ارسال یخصوص یدباشد، کل Trueمقدار آرگومان برابر با اگر 

 :گرددیم اضافه یعموم

 

 

 

است.  یتمنمونه از الگور یکاز  یدکل یک یاتجزئ ارسال ،ExportParameters متد یاستفاده برا ینتررایج

شده توسط متد ، وارد کردن اطالعات ارسالImportParametersهمچنین، بیشترین استفاده برای متد 

ExportParameters ،ی دیگر استبه یک نمونه: 

 

RSACryptoServiceProvider x_alg = new RSACryptoServiceProvider( ); 

// export only the public key 

RSAParameters x_public_params = x_alg.ExportParameters(false); 

// export the private key 

RSAParameters x_private_params = x_alg.ExportParameters(true); 
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استفاده  RSAParametersساختار توانید از داشته باشید، مینیاز  یفرمت سفارشیک به  یدکل ارسالاگر به 

 یک عنوانبهو آن را  ارسال کنیمرا ید جفت کل یک یبخش عمومدهد که چگونه ینشان م یرز تکه کد .کنید

 :نماییمارسال  یمالهگزادس یجفت رشته

 

 

 

 

 

 

 یرشته یک صورتبهرا  یداطالعات کل ،ToXmlString شود، متدمی مشاهده یرکه در مثال ز طورهمان

XML کندمی ارسال: 

 

 

 

 

// create an instance of the RSA algorithm 

RSACryptoServiceProvider x_alg = new RSACryptoServiceProvider( ); 

// export only the public key 

RSAParameters x_public_params = x_alg.ExportParameters(false); 

// create a second instance of the algorithm 

RSACryptoServiceProvider x_second_algorithm = new RSACryptoServiceProvider(); 

// import the public key 

x_second_algorithm.ImportParameters(x_public_params); 

// create an instance of the RSA algorithm 

RSACryptoServiceProvider x_alg = new RSACryptoServiceProvider( ); 

// export only the public key 

RSAParameters x_public_params = x_alg.ExportParameters(false); 

Console.Write("n: "); 

foreach (byte x_byte in x_public_params.Modulus)  
{ 

Console.Write("{0:X2} ", x_byte); 

} 

Console.WriteLine( ); 

Console.Write("e: "); 

foreach (byte x_byte in x_public_params.Exponent)  
{ 

Console.Write("{0:X2} ", x_byte); 

} 

<RSAKeyValue> 

<Modulus>xCDce...</Modulus> 

<Exponent>AQAB</Exponent> 

<P>6heANKwqXC4d...</P> 

<Q>1nvPzfGay26Q...</Q> 

<DP>Wxyyhc3M3vw...</DP> 

<DQ>i0evdC8WtFB...</DQ> 

<InverseQ>r01lw... </InverseQ> 

<D>mHKmjx5hjhZn...</D> 

</RSAKeyValue> 
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 Base64-encoded یرشته یک صورتبهرا  RSAParametersساختار  یراز مقاد یکهر ، XML یرشته

 یاربس ی،یتب 384 یدکل یک یبرا یکه حتطوریهب ،یمارا کوتاه کردهشده نشان داده یهاما رشته .دهدینشان م

 یدکه شامل کل ،را نیبول پارامتر یکباشد،  Trueبرابر با  ToXmlString که مقدار متدزمانی است. بزرگ

شما . کندمیدریافت را  یعموم یدلک ،باشد، تنها Falseپذیرد و اگر مقدار آن برابر با می ،است یخصوص

 هاینمونه ، واردFromXmlString متدبا استفاده از  را متد ینشده از اارسال XML یهارشته یدتوانیم

RSACryptoServiceProvider کنید.  

 هاداده ییو رمزگشا یرمزگذار 

و  Encrypt یهامتد ،RSACryptoServiceProviderکالس  است،شدهنشان داده  یرزدر تکه کد که  طورهمان

Decrypt دنمایمیرا پردازش  یتبا ای از نوعیهآرا ،از آنها یککه هر  کندمی یفرا تعر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.Security.Cryptography; 

using System.Text; 

class RSAExample  
{ 

static void Main( )  
{ 

// define the plaintext to encrypt 

byte[] x_plaintext = 
Encoding.Default.GetBytes("Programming NET. Security"); 

// create an instance of the RSA algorithm 

RSACryptoServiceProvider x_alg = new RSACryptoServiceProvider( ); 

// encrypt the plaintext using OAEP padding 

byte[] x_ciphertext = x_alg.Encrypt(x_plaintext, true); 

// decrypt the plaintext 

byte[] x_new_plaintext = x_alg.Decrypt(x_ciphertext, true); 

// reconstruct a string from the new plaintext and print it out 

string x_output = Encoding.Default.GetString(x_new_plaintext); 

Console.WriteLine(x_output); 

} 

} 
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گذاری از چه نوع الیهکه  کندمیمشخص  ،ییو رمزگشا یرمزگذار متدبه شده ارسال Boolean رامترپا

از روش  ،باشد Falseو اگر برابر با  OAEP گذاریالیه ازباشد،  Trueاستفاده شود. اگر این مقدار برابر با 

PKCS #1 v1.5  شود.استفاده می 

 یافتهارتقا یقبل یهانسخه یا XP یندوزو عاملدارای سیستم یهاکامپیوترتنها در ، OAEP گذاریالیه حالت

 در دسترس است.، "یافتهارتقا یرمزگذار" یبا بسته

عملکرد نسبتا کند تمام . کندنمی یبانیها پشتپردازش داده برای CryptoStreamاز کالس  ،RSA یسازیادهپ

استفاده شوند و  یرمزگذار یندرت برابه، هااز داده یادیز یرمقادکه  شودباعث مینامتقارن  یهایتمالگور

 روند. به کار  «یدکل یمبادله» یاغلب برا

 رمزنگاری جریان 

 یاساس یاتو سه عمل است یکانال ارتباط یک یا، I/Oدستگاه  یک یل،فا یک ، جریان واردشده از"هاکار با داده"

 د:پذیرروی آن انجام می

 .یدساختار داده منتقل کن یکبه  داده یانرا از جرها داده یدتوانیخواندن: م .1

 .یدمنتقل کن یانساختار داده به جر یکها را از داده یدتوانینوشتن: شما م .2

انجام  ینوشتن بعد یاخواندن  یاتکه در آن عمل را، یانجر جاری یتموقع یدتوانی: موجوجست .3

 .یدده ییرتغ، شودمی

صورت یک زنجیره، هب را خروجی یک جریان توانیاست که م ینا .NETدر  هایانمهم جر یژگیو یک

ها داده یداوقات ممکن است بخواه یگاه .یگر ارسال نمودد ییانجربه  ،ورودی عنوانبه پشت سر هم قرار داد و

، حفظ هاداده یکپارچگی یا یخصوص یمحاصل شود که حر ینانتا اطم یدکن یرمزگذار ،یانآن جر یقرا از طر

صورت هبها را یانفقط جر یا یدکن یرمزگذار ،یانجر یقاز طر ،ارسالاز  پیشها را داده یدتوانیماست. شده

 ،داده یانجر هایکالساز  یکی باشد. یاز آنها مسئول رمزگذار یکیتا  ای، پشت سر هم قرار دهیدزنجیره

CryptoStream مراحل رمزگذاری  .کرداطالعات استفاده  ییرمزگشا یا یرمزگذار یاز آن براتوان یکه م است

 شرح زیر است:جریان به
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 کرده و یجادمتقارن ا یتمالگور یش یک، SymmetricAlgorithmاز کالس  Create متدبا استفاده از  .1

 .یدکن یمتنظ ،موردنظر یتمرا به نام الگور یاریاخت یپارامتر رشته

 طوربهآنها  یراز .یستالزم نکار  یناما ا ،نمایید یمرا تنظ IV یکو  یدکل یک یدتوانیم ،یداگر بخواه .2

  شوند.یم یدتول فرضپیش

 یدانتخاب کن یدتوانیباز هم مایجاد کنید.  Encryptor یش یک، CreateEncryptor متد یبا فراخوان .3

  .نماییدشده استفاده یدتول فرضپیشاز  یا یدارسال کن متد ینپارامتر به ا عنوانبهرا  IVو  یدکه کل

 جریانی ،پارامتر یناول سه پارامتر دارد.، CryptoStream یسازندهایجاد کنید.  CryptoStream یش یک .4

در  است که یرمزگذارپارامتر،  یندوم؛ یدکنیشده را ارسال میرمزگذار یهااست که در آن داده

 "نوشتن" ،مورد یناست که در ا یانجر یاتحالت عملپارامتر،  ینو سوم؛ استشده یجادقبل ا یمرحله

 است.

و یا با ارسال ، CryptoStream، یا با استفاده از CryptoStream، موجود در Writeبا فراخوانی متدهای  .5

 .یدارسال کن CryptoStream شیها را به دادهدیگر،  یآنها به جریان

را  CryptoStream شیتمام اطالعات حساس ، Clearمتد  یبا فراخوان ید،رس یانپاکار به  کههنگامی .6

 .یدببر ینرا از ب شیو سپس  یدپاک کن

 

 

 

 

 

 

 

byte[] EncryptString(string plainData, byte[] IV, byte[] key)  
{  

SymmetricAlgorithm cryptoAlgorythm = SymmetricAlgorithm.Create();  

ICryptoTransform encryptor = cryptoAlgorythm.CreateEncryptor(key, IV);  

byte[] cipherData = new byte[0];  

using (MemoryStream msEncrypt = new MemoryStream())  
{  

using (CryptoStream csEncrypt = new CryptoStream(msEncrypt,encryptor,  

CryptoStreamMode.Write))  
{  

StreamWriter swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt); 
swEncrypt.Write(plainData);  

swEncrypt.Close();  

csEncrypt.Clear();  

cipherData = msEncrypt.ToArray();  

}  

}  

return cipherData;  

} 
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 صورت زیر است:هها، بمراحل رمزگشایی جریان داده

ایجاد کنید و  متقارن یتمالگور شی یک، SymmetricAlgorithmکالس از  Createمتد  یبا فراخوان .1

 ، تنظیم نمایید.یرمزگذار یمورد استفاده برا یتمبه نام همان الگوررا  یاریاخت یپارامتر رشته

توانید آنها را در ضروری نیست و میاما  ید،کن یمرا تنظ IV یکو  یدکل یک توانیدمی ،بخواهیداگر  .2

 تنظیم نمایید.ی بعد نیز مرحله

 IV، کلید و قبل یاگر در مرحله .یدکن یجادا ییرمزگشا شی یک، CreateDecryptor متدبا استفاده از  .3

همانند  یدبا IVو  یدکلمتد، ارسال نمایید.  ینا یپارامترها عنوانبهرا  باید آنهااکنون اید، را تنظیم نکرده

 . شدنداستفاده  یرمزگذار یباشند که برا ییآنها

 جریانی ،پارامتر یناول: سه پارامتر دارد، CryptoStream یسازندهایجاد کنید.  CryptoStream شی یک .4

 یقبل یاست که در مرحله ییرمزگشا پارامتر، یندوم؛ کندمیرا ارسال  رمزشده یهادادهاست که 

 است. "خواندن" ،مورد یناست که در ا یانجر یاتحالت عمل پارامتر، ینو سوم ؛یداکرده یجادا

و یا ، StreamReaderبا استفاده از یا ، CryptoStreamموجود در  Read متدهایاز  یکیبا استفاده از   .5

 .یدبخوان CryptoStream شیاطالعات را از اتصال آن به یک جریان دیگر، 

را  CryptoStream شیتمام اطالعات حساس ، Clearمتد  یبا فراخوان ید،رس یانبه پاکار  کههنگامی .6

 .یدببر ینرا از ب شیاین و سپس  یدپاک کن
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 .NETگسترش چارچوب  

نامتقارن  یرمزنگار یتمالگور یکبا اضافه کردن ، را .NETکه چگونه چارچوب  یمدهیبخش، نشان م یندر ا

و توابع  یهپا هایکالسو  یمارا انتخاب کرده ElGamal یتمالگوربرای این کار،  .یمدهمیگسترش  ید،جد

  کرد. یمخواه سازیپیادههسته را  یرمزگذار

 ی،رمزنگار یهایتمتمام الگورمانند  یباتقرایم. استفاده کرده #Cنویسی سازی، تنها از زبان برنامهبرای پیاده

ElGamal  کندمیکار  یاضیر یاتعملنیز بر اساس.  

  ElGamal یتمالگورتعریف  

 یبرا ییگزینجا عنوانبه، یاگسترده طوربهمنتشر کرد و  1985را در سال  ElGamal یتمالگور الجمال،طاهر 

RSA زیرا الگوریتم  ،شد یرفتهپذRSA  به مجوزهای قانونی تحت قانون ثبت اختراعات بود و استفاده از آن

 نیاز داشت. 

بر  ElGamal، الگوریتم کندمیکه بر اساس فاکتورگیری از اعدا بسیار بزرگ کار ، RSAبرخالف الگوریتم 

بزرگ  یحعدد صح یک یگسسته یتملگار یافتناین مسئله،  .نمایدی ریاضی دیگر، عمل میی یک مسئلهپایه

string DecryptString(byte[] cipherData, byte[] IV, byte[] key)  
{  

SymmetricAlgorithm cryptoAlgorythm = SymmetricAlgorithm.Create();  

ICryptoTransform decryptor = cryptoAlgorythm.CreateDecryptor(key, IV);  

string plainText = string.Empty;  

using (MemoryStream msDecrypt = new MemoryStream(cipherData))  
{  

using (CryptoStream csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt,decryptor,  

CryptoStreamMode.Read))  
{  

StreamReader srDecrypt = new StreamReader(csDecrypt);  
plainText = srDecrypt.ReadToEnd();  

srDecrypt.Close();  

csDecrypt.Clear();  

}  

}  

return plainText;  

} 
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این  .کندمی ی رمزگذاریکندتربا سرعت ها را است، اما داده امن، RSAهمانند ، ElGamal یتمالگور است.

 .است یجیتالد یامضا یتمالگور یبرا ییمبنا ،یتمالگور

 ElGamal یدکل یدپروتکل تول 

نشان دادن  یکوچک برا یرمقاد ها، ازدر مثال .است یربه شرح ز ElGamal یتمالگور یبرا یدکل یدپروتکل تول

ه ب ییو رمزگشا ینشان دادن عملکرد توابع رمزنگار یبرا یدکل ینا ،و سپساستفاده شده  یدکل یدتولی نحوه

 است:کار رفته

 یهایتتعداد باست.  ElGamalید. این عدد، ضریب الگوریتم کن یجادا، pمانند  یاول تصادف عدد یک .1

 1024با استفاده از  pکه اگر  یطوربه .است یعموم یدیکل یاندازه ،pنشان دادن  یبرا یازمورد ن

 عنوان مثال،به .خواهد بود ییتب 1024 یدکل یکپروتکل، توسط شده یجادا یدداده شود، کل یشنما یتب

 .ایمکردهرا انتخاب  607عدد 

 یدنبا ،اعداداین  .باشند، انتخاب کنید pاز  کوچکتررا که هر دو ، xو  gمانند  یگر،د یدو عدد تصادف .2

  .ایمکردهانتخاب  x را برای 152و  g برایرا  23 عدد ما باشند. اول

 ی زیر محاسبه کنید:را از معادله Yمقدار  .3

Y = gx mod p 

 صورت زیر خواهد بود:هب، Yمقدار 

Y = 23152 mod 607 = 209 

4. p ،g ، وY کلیدهای عمومی و ،xاست یخصوص ، کلید . 

 ElGamal ییو رمزگشا یتوابع رمزنگار 

 یرمزگذار منظوربه .کندمی یهستند، رمزگذار pرا که کمتر از  یعدد یرمقاد ،تنها، ElGamal یتمالگور

 یتابع رمزگذار .بشکنیمتر کوچک یرمتن ساده را به مقاد، RSAمانند الگوریتم  ید، باpبزرگتر از  یهایامپ

ElGamal است: یرشرح زبه 

 .یدنکوچکتر بشکی هابه بلوک ،(p) یدکل ی ضریبهاندازمتن ساده را بر اساس  .1
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 :طور مجزا پردازش کنیدهرا ب m یا هر بلوک متن ساده .2

  .اول باشد(، p - 1) هب نسبتد که یانتخاب کن، k ی مانندعدد تصادف یکالف( 

 را محاسبه کنید. mod p kg = aب( مقدار 

 را محاسبه کنید.  m) mod pk(Y = bج( مقدار 

 ، با یکدیگر ترکیب کنید.رمزشده یبلوک داده یک یجادا یبرا ،را bو  aد( 

 .یدکن یبترک ، با یکدیگرساختن متن رمز یبرا ،شده رایرمزگذار هایبلوک داده. 3

، هااکثر پروژه یبرا، مسئله ینا .متن ساده است یدو برابر اندازه ،شده توسط تابع رمزیجادمتن رمز ا یاندازه

ها از داده یکوچک یرمقاد یرمزنگار یبرا ،نامتقارن یهایتمالگور معموال یراز شود،محسوب نمی مشکل خاصی

 است: یرشرح زبه ElGamal یتابع رمزگشا د.نشویاستفاده م

 .تقسیم کنیداست،  یدکلضریب دو برابر طول طول آنها، که  ییهارا به بلوک زمتن رم .1

 طور جداگانه، پردازش کنید:هرا ب هر بلوک رمز .2

 ، ایجاد شوند.bو  a را به دو قسمت تقسیم کنید تا بلوک رمزالف( 

 را با استفاده از کلید خصوصی به شکل زیر، رمزگشایی کنید: mب(بلوک 

p
a

b
 m 

x
mod 

 با یکدیگر ترکیب نمایید. ،برای تشکیل متن ساده ،شده راهای رمزگشاییج( بلوک

معموال ) گذاریاز یک روش الیه، همواره RSAانند منیز،  ElGamal .هستند "خام" یتمالگور ،توابع ینا

OAEP)  کندمیاستفاده . 

 بزرگ یحد صحاعداپردازش  

 یرمقاد روی یمحاسبات یاتبه انجام عمل این است کهنامتقارن  یهایتمالگور تمشکالاز  ییک ،در حال حاضر

 یازرا که ن یاعداد تواندینم Net.هستند، نیاز دارند. چارچوب صدها رقم  یاغلب حاوکه ، بزرگ یاربس یعدد

 ما به ،در واقع نماید.پردازش آن چیزی است که ما نیاز داریم(، کمتر از بسیار که ) دارند یتب 64از  یشبه ب

 .یازمندیمن ییتب 2048و  1024اعداد 
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نوشته شده و در  Chew Keong Tanتوسط  کهاست  BigIntegerبر اساس کالس  ElGamal یسازیادهپ

 32 یحاعداد صح یهایهد بزرگ را با استفاده از آرااعدا، BigIntegerکالس است. ی عمومی قرار گرفتهدامنه

 ،یاعداد اول احتمال یداز جمله تول یاضی،از توابع ر یاریبس یبرا یدیمف یهادارای متددهد و ینشان م یتیب

 .کندمی یفتوص ،شوندمیاستفاده  یتمالگور سازیپیاده یکه برا،را کالس این  یاعضا ،22-4جدول  .است

 BigIntegerکالس  یانتخاب یاعضا :22-4جدول 

 توضیحات عضو

 سازندگان

BigInteger (byte[]) 
 یجادا دار راعالمت یتبا یراز مقاد یایهاز آرا یدجد یاهنمون

 .کندمی

BigInteger (long) 
BigInteger (int) 

یا  intاز نوع  یمقدار عدد یدهندهکه نشان، را یدجد اینمونه

long کندمیایجاد  ت،سا. 

BigInteger (BigInteger) 
 یجادا ورودی پارامتر عنوانبه ،با همان مقدار ،را یدجد یانمونه

 .کندمی

 متدها

modPow (BigInteger exp,BigInteger m) ( مقدارmod m expthisرا برم )گرداندی. 

modInverse (BigInteger m) ( مقدارthis-1 mod m) گرداندیرا باز م. 

getBytes () 
 یلتبد داربایت عالمت یراز مقاد ایمجموعهرا به  یحعدد صح

 .کندمی

bitCount () 
را  یحصح یعدد مقادیر نمایش یبرا یازمورد ن یهایتتعداد ب

 .کندمیمحاسبه 

genPseudoPrime (int bits, int confidence, 

Random rand) 
 یمثبت تصادف BigIntegerیک  ،یعدد تصادف مولدبا استفاده از 

 . کندمی، ایجاد ینانها و سطح اطمیتاز ب یبا تعداد مشخص

genRandomBits (int bits, Random rand) 
با تعداد  یعدد تصادف یک، یبا استفاده از مولد عدد تصادف

 .کندمی یجادا ،هایتاز ب یمشخص
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 انتزاعیکالس  یفتعر 

 هایکالس از/ها بهیدکل ورود و خروج یبرااز آن که  یم،کنیشروع م ElGamalParametersساختار  یفبا تعر

 RSAParametersمعادل با ساختار کار،  ینا یم؛نماییاستفاده م BigInteger استفاده از کالسبدون ، یسازیادهپ

 است: RSA هایکالسمورد استفاده توسط 

 

 

 

 

مداوم  طوربهبتوانند  ElGamal الگوریتمتا کاربران  یمکرد یفتعر Serializable یژگیبا ورا ساختار  ینا

 نماییمحاصل  ینانتا اطم یماستفاده کرد NonSerialized یژگیاز و . همچنین،کنند یرهرا ذخ یعموم یهایدکل

 یسازگار یبرا یتبا یهایهآرا عنوانبهرا  Xو ، P ،G ،Y متغیرهای .نشان داده شودتواند ینم یخصوص یدکه کل

نشان  یداخل صورتبه، BigIntegerکالس  یقرا از طر یرمقاد ینا اگرچه، یم.کنیم یانب .NETبا چارچوب 

 :یمدهیم

 

 

 

 یها. متدنهیمنام می ElGamalبرای سازگاری با نام استاندارد الگوریتم، کالس انتزاعی خود را نیز 

ImportParameters  وExportParameters ،از  ییهارا با استفاده از نمونه یتمالگور یتاز وضع یامجموعه

  :کنیمتنظیم می یم،کرد یفکه قبال تعر، ElGamalParametersساختار 

 

[Serializable] 

public struct ElGamalParameters  
{ 

public byte[] P; 

public byte[] G; 

public byte[] Y; 

[NonSerialized] public byte[] X; 

} 

public abstract class ElGamal : AsymmetricAlgorithm  
{ 

public abstract void ImportParameters(ElGamalParameters p_parameters); 

public abstract ElGamalParameters ExportParameters(bool 

p_include_private_params); 
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 یفتعر ،یمکنیم یبانیرا که پشت یجیتالید ینامتقارن و توابع امضا یانده، رمزنگارمیباق یانتزاع متدهای

 یکدهد یما اجازه مکار . اینیمکنینم یبانیپشت یتمدر کالس الگورگذاری از الیهه شدن کار، ساد یبرا .کندمی

 متدها، که RSA یسازیاده)بر خالف پ استفاده شود یممستق طوربهتواند یکه م ،یمکن یفتعر یکالس انتزاع

 (.شوندسازی نمیپیاده API Cryptoتوسط  شدند، در اینجا متدهاتعریف می یتوسط کالس انتزاع

کالس توسط  . این متدهاFromXmlStringو  ToXmlString یستند عبارتند از:ن یکه انتزاع متدهاییتنها 

AsymmetricAlgorithm ، یمکن سازیپیاده امن یرا در کالس انتزاع ینا یمتوانیم .گیرنداستفاده قرار میمورد، 

و  ImportParameters یانتزاع یهامتدرا با استفاده از  یدمربوط به کل یاتجزئو  یسازیادهپ یراز

ExportParameters  یپردازش رشته ی بر نحوه ،یسازیادهپ یاتجزئ .کندمی یمتنظ XML گذارد:ینم یرتاث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public abstract byte[] EncryptData(byte[] p_data); 

  public abstract byte[] DecryptData(byte[] p_data); 

  public abstract byte[] Sign(byte[] p_hashcode); 

  public abstract bool VerifySignature(byte[] p_hashcode, byte[] p_signature); 

public override string ToXmlString(bool p_include_private)  
{ 

ElGamalParameters x_params = ExportParameters(p_include_private); 

// create a new string builder 

StringBuilder x_sb = new StringBuilder( ); 

// add the header 

x_sb.Append("<ElGamalKeyValue>"); 

// add the public elements from the parameters 

x_sb.Append("<P>" + Convert.ToBase64String(x_params.P) + "</P>"); 

x_sb.Append("<G>" + Convert.ToBase64String(x_params.G) + "</G>"); 

x_sb.Append("<Y>" + Convert.ToBase64String(x_params.Y) + "</Y>"); 

if (p_include_private)  
{ 

// we need to include X, which is the part of private key 

x_sb.Append("<X>" + Convert.ToBase64String(x_params.X) + 

"</X>"); 

} 

// add the final element 

x_sb.Append("</ElGamalKeyValue>"); 

return x_sb.ToString( ); 

} 
public override void FromXmlString(String p_string)  
{ 
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// create the params that we will use as the result 

ElGamalParameters x_params = new ElGamalParameters( ); 

// create a text reader using a string reader 

XmlTextReader x_reader = 

new XmlTextReader(new System.IO.StringReader(p_string)); 

// run through the elements in the xml string 

while (x_reader.Read( ))  
{ 

// we are only interested in processing start nodes 

if (true || x_reader.IsStartElement( ))  
{ 

switch (x_reader.Name)  
{ 

case "P": 

// set the value for P 

x_params.P = 

Convert.FromBase64String(x_reader.ReadStri

ng()); 

break; 

case "G": 

// set the value for G 

x_params.G = 

Convert.FromBase64String(x_reader.ReadStri

ng()); 

break; 

case "Y": 

// set the value for Y 

x_params.Y = 

Convert.FromBase64String(x_reader.ReadStri

ng()); 
break; 

case "X": 

// set the value for X (this would not be  

// found in a string that was generated by  

// excluding the private elements. 

x_params.X = 

Convert.FromBase64String(x_reader.ReadStri

ng()); 

break; 

} 

} 

} 

// Import the result 

ImportParameters(x_params); 

} 

} 
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 سازیپیادهکالس  یفتعر 

 یدکل کنید، جهت نمایش استفاده یخصوص صورتبهاز آن  توانیدمی که ،ساختار یک یفرا با تعر یسازیادهپ

داده را  یهابلوکپردازش ، ElGamalKeyStructساختار  .یدشروع کن ،هاBigInteger ای ازمجموعه عنوانبه

نوع  یهایهآرا یلبه تبددارید،  نیاز یدیکل یاز پارامترها یکیهر بار که به استفاده از  یرا، زکندمیتر ساده

 :نخواهید داشت ، نیازییعدد یربه مقاد ElGamalParametersشده توسط داده یشنما بایت

 

 

 

 

، کالس ینا. نهیمنام می ElGamalManaged خود را سازیپیادهکالس ، Net. یرمزنگار یتوجه به نامگذاربا

نشان  یکه برارا،   EleGamalKeyGuardاز نمونه یرمتغ یکدهد و یرا گسترش م ElGamal یانتزاع یتمالگور

 :نمایدیم یفتعر ،کنیدمیاستفاده  یفعل یددادن کل

 

 

 یک ،ینا .دهدقرار می 0را  ElGamalKeyStructموجود در  BigInteger یاولیه مقدار ،قسمت اول سازنده

 یدکل ،کاربر که یدفرض کن یدتوانیم باشد، 0 یعموم یدپارامتر کل یراست و اگر مقادشروع شناخته شده ینقطه

 است:وارد نکردهرا 

 

 

 

using System; 
using System.Security.Cryptography; 
public struct ElGamalKeyStruct  
{ 

public BigInteger P; 
public BigInteger G; 
public BigInteger Y; 
public BigInteger X; 

} 

public class ElGamalManaged : ElGamal  
{ 

  private ElGamalKeyStruct o_key_struct; 
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 یبانیپشت الگوریتم از آنها ید است کهکل مختلف یها سایزاز  یعیوس یفطتعریف  ، سازنده یگرد ییفهوظ

، انتخاب یدکل ینکوتاهتر عنوانبهرا  ییتب 384یک کلید  ،.RSA NET سازیپیادهبا برای سازگاری  .کندمی

 عنوانبهرا  یتب 1088مقدار ، BigIntegerهنگام استفاده از کالس  ی کلید،اندازه یتبا توجه به محدودکردیم. 

، شود تواند نشان دهد، دو برابریکالس م ینای که ارزش یناگر بزرگتر یحت .یمکنیم یفمقدار تعر ینبزرگتر

 فرضپیش یدکل یاندازه .کنیم، این محدودیت را لحاظ میبزرگتر یهااندازه یبرا یمحاسبات رمزنگار برای

 :کندمیایجاد ها پروژه یشتربید قدرتمند متناسب با کل یک، زیرا یمکنیم یینتع یتب 1024را 

 

 

 

گردانند که بازمیرا  یامقدار رشته یک، KeyExchangeAlgorithmو  SignatureAlgorithm یهاویژگی

 یتمما الگور .کندمی یجادرا ا یجیتالید یدهد و امضاهایرا انجام م یکدگذار ،کالس چگونه یکدهد ینشان م

 گردانند: یرا باز م ElGamal ،یژگیهر دو و در نتیجه،. یمکنیرا اجرا م ElGamal "خام"

 

 

 

 

public ElGamalManaged( )  
{ 

   // create the key struct 

   o_key_struct = new ElGamalKeyStruct( ); 

   // set all of the big integers to zero 

   o_key_struct.P = new BigInteger(0); 

   o_key_struct.G = new BigInteger(0); 

   o_key_struct.Y = new BigInteger(0); 

   o_key_struct.X = new BigInteger(0); 

// set the default key size value 

   KeySizeValue = 1024; 

   // set the range of legal keys 

   LegalKeySizesValue = new KeySizes[] {new KeySizes(384, 1088, 8)}; 

  } 
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 .کندمیاستفاده  دیجد یدجفت کل یک یجادا یبرا ،ElGamal یدکل مولداز پروتکل  ،CreateKeyPair متد

عدد  یک متد، ینا .شودیم تنظیم ElGamalKeyStruct ینمونه یربا استفاده از متغ ،یدکل یمقدار پارامترها

 :کندمیرا مشخص  یدکه طول کل پذیردرا می یحصح

 

 

 

 

 

 

 

باشند،  0 ،یرمقاد تماماگر  .کندمی یرا بررس یعموم یدکل یمقدار پارامترها ،NeedToGenerateKey متد

جفت  یک ،هاداده ییرمزگشا یا یقبل از رمزگذار یدبا ،نتیجه در است.وارد نکردهرا  یدکه کاربر کل یابیمدرمی

 :کندمیرا تنظیم  ElGamalKeyStruct یعضو نمونه ،KeyStruct ویژگی .یمکن یجادا یدجد یدکل

public override string SignatureAlgorithm  
{ 

   get  
{ 

    return "ElGamal"; 

   } 
  } 
  public override string KeyExchangeAlgorithm  

{ 

   get  
{ 

    return "ElGamal"; 

   } 
  } 

private void CreateKeyPair(int p_key_strength)  
{ 

   // create the random number generator 

    Random x_random_generator = new Random( ); 

   // create the large prime number, P 

  o_key_struct.P = BigInteger.genPseudoPrime(p_key_strength, 16, 
x_random_generator); 

   // create the two random numbers, which are smaller than P 

o_key_struct.X = new BigInteger( ); 

   o_key_struct.X.genRandomBits(p_key_strength -1, x_random_generator); 

   o_key_struct.G = new BigInteger( ); 

   o_key_struct.G.genRandomBits(p_key_strength -1, x_random_generator); 

   // compute Y 

   o_key_struct.Y=o_key_struct.G.modPow(o_key_struct.X,o_key_struct.P); 

  } 
} 
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که ، را BigIntegersو  پذیردمیرا  ElGamalParametersنمونه از ساختار  یک، ImportParameters متد

قبال  که را ییدکل تادهد یبه کاربران اجازه م ،متد ینانماید. یم یجادا ،یمکنیاستفاده م یدنشان دادن کل یبرا

 :نمایندوارد  ،استشدهاستفاده  ElGamal یدر کالس انتزاع FromXmlString متد و توسطشده  یجادا

 

 

 

 

 

 

 یک ،ElGamalKeyStruct ینمونه عضوشده توسط ارائه یدبا استفاده از کل، ExportParameters متد

 یناناطم یبراید، کل یاتجزئ پیش از ارسال ،یدباشتوجه داشته .کندمی یجادا ElGamalParametersساختار 

private bool NeedToGenerateKey( )  
{ 

return o_key_struct.P == 0 && o_key_struct.G == 0 && o_key_struct.Y== 0; 
} 
public ElGamalKeyStruct KeyStruct  
{ 

  get  
{ 

   if (NeedToGenerateKey(  ))  
{ 

    CreateKeyPair(KeySizeValue); 

   } 
   return o_key_struct; 

  } 
  set  

{ 

   o_key_struct = value; 

  } 
} 

public override void ImportParameters(ElGamalParameters p_parameters)  
{ 

  // obtain the big integer values from the byte parameter values 

  o_key_struct.P = new BigInteger(p_parameters.P); 

  o_key_struct.G = new BigInteger(p_parameters.G); 

  o_key_struct.Y = new BigInteger(p_parameters.Y); 

  if (p_parameters.X != null && p_parameters.X.Length > 0) 
{ 

   o_key_struct.X = new BigInteger(p_parameters.X); 

  } 
  // set the length of the key based on the import 

  KeySizeValue = o_key_struct.P.bitCount( ); 

 } 
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نیاز  یدجد یدجفت کل یک یجادبه ا یاکه آ یمکن یبررس ، بایدیا خیر وجود دارد ارسال یبرا یزیچ کهایناز 

مطابق با مدل مورد استفاده  ی،خصوص یپارامترها ارسال یاکه آ کندمی یینتع Boolean پارامتر .یا خیر است

 است یا خیر:، RSA سازیپیادهتوسط کالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را فراهم  ElGamal ییو رمزگشا یبه توابع رمزنگار یدسترس ،DecryptDataو  EncryptData متدهای

 هایکالسها را به داده ،و سپس یدکن یجادا ی رایدجد یدکل ،استوارد نکرده یدیاگر کاربر کل .دنکنیم

 :نماییدمنتقل  ElGamalDecryptorو  ElGamalEncryptor یتخصص

 

 

public override ElGamalParameters ExportParameters(bool p_include_private_params)  
{ 

if (NeedToGenerateKey( ))  
{ 

// we need to create a new key before we can export 

CreateKeyPair(KeySizeValue); 

} 

// create the parameter set 

ElGamalParameters x_params = new ElGamalParameters( ); 

// set the public values of the parameters 

x_params.P = o_key_struct.P.getBytes( ); 

x_params.G = o_key_struct.G.getBytes( ); 
x_params.Y = o_key_struct.Y.getBytes( ); 

// if required, include the private value, X 

if (p_include_private_params)  
{ 

x_params.X = o_key_struct.X.getBytes( ); 

}  
else  
{ 

// ensure that we zero the value 

x_params.X = new byte[1]; 

} 

// return the parameter set 

return x_params; 

} 
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کامل در  طوربه یسازیادهکه پییاز آنجا است، اما مناسب نشده،مدیریتانتشار منابع  یبرا، Dispose متد

 کالسگسترش  برایاما  .کار زیادی انجام دهید یستالزم ن ،استشده نوشته شدهیریتکد مد

AsymmetricAlgorithm ،به تغییرات زیادی نیاز خواهیم داشت: 

 

 

 .دنکنیم یبانیپشت یجیتالد یامضاها ییدو تا یجاداز ا، VerifySignatureو  Sign یهامتد

 

 

 

 

public override byte[] EncryptData(byte[] p_data)  
{ 

if (NeedToGenerateKey( ))  
{ 

// we need to create a new key before we can export 

CreateKeyPair(KeySizeValue); 

} 

// encrypt the data 

ElGamalEncryptor x_enc = new ElGamalEncryptor(o_key_struct); 

return x_enc.ProcessData(p_data); 

} 

public override byte[] DecryptData(byte[] p_data)  
{ 

if (NeedToGenerateKey( ))  
{ 

// we need to create a new key before we can export 

CreateKeyPair(KeySizeValue); 

} 

// encrypt the data 

ElGamalDecryptor x_enc = new ElGamalDecryptor(o_key_struct); 

return x_enc.ProcessData(p_data); 

} 

protected override void Dispose(bool p_bool)  
{ 

// do nothing - no unmanaged resources to release 

} 

public override byte[] Sign(byte[] p_hashcode)  
{ 

throw new System.NotImplementedException( ); 

} 
public override bool VerifySignature(byte[] p_hashcode, byte[] p_signature)  
{ 

throw new System.NotImplementedException( ); 

} 
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 تعریف کالس تابع رمز انتزاعی 

استفاده  ییو رمزگشا یرمزنگار هایکالس یبرا اییهپا عنوانبه، ElGamalAbstractCipherما از کالس 

کالس مسئول  یناهمچنین،  .هستندمشترک  ،هر دو عمل دراست که  ییهامتد کالس، دارای ینا یم.کنیم

خاطر به) پردازش شوند یفعل یعموم یدتوانند با استفاده از کلیاست که م ییهابه بلوک هاداده ییهآرا ییهتجز

 (:گذاردیم یرتاث ،شودمیپردازش  یکه توسط تابع رمزگذار یابر مقدار داده یدکه طول کل یدداشته باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 یریگاندازه یکه برا ،پذیردمی آرگومان ورودی یک عنوانبهرا  ElGamalKeyStruct ساختار یک ،سازنده

، ElGamal تابع رمز شده توسطیدتول متن رمزی اندازه .شودیتوسط توابع رمزگذار و رمزگشا استفاده م ،هابلوک

 است:ی مربوطه متن ساده یدو برابر اندازه

 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.IO; 

public abstract class ElGamalAbstractCipher  
{ 

protected int o_block_size; 

protected int o_plaintext_blocksize; 

protected int o_ciphertext_blocksize; 

protected ElGamalKeyStruct o_key_struct; 

public ElGamalAbstractCipher(ElGamalKeyStruct p_key_struct)  
{ 

// set the key details 

o_key_struct = p_key_struct; 

// calculate the blocksizes 

o_plaintext_blocksize = (p_key_struct.P.bitCount( ) -1) / 8; 

o_ciphertext_blocksize = ((p_key_struct.P.bitCount( ) + 7) / 8) * 2; 

// set the default block for plaintext,which is suitable for encryption 
o_block_size = o_plaintext_blocksize; 

} 
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 .کندمیها استفاده داده ییهپردازش آرا یبرا ،شده در سازندهبلوک محاسبه یاز اندازه، ProcessData متد

 ProcessDataBlockبه  ،ICryptoTransformرابط با استفاده از مدل و  یمداده تقسکوچکتر  یهابه بلوک ،یهآرا

 .شودیمنتقل م ProcessFinalDataBlockو 

و  یرمزگذار هایکالسیرهستند و ز یانتزاع ProcessFinalDataBlockو  ProcessDataBlock متدهای

 اجرا کنند:، ProcessData متدشده توسط یجادا یداده یهاپردازش بلوک منظوربهآنها را  یدبا ،ییرمزگشا

 

public byte[] ProcessData(byte[] p_data)  
{ 

// create a stream backed by a memory array 

MemoryStream x_stream = new MemoryStream( ); 

// determine how many complete blocks there are 

int x_complete_blocks = p_data.Length / o_block_size; 

// create an array which will hold a block 

byte[] x_block = new Byte[o_block_size]; 

// run through and process the complete blocks 

int i = 0; 

for (; i < x_complete_blocks; i++)  
{ 

// copy the block and create the big integer 

Array.Copy(p_data, i * o_block_size, x_block, 0, o_block_size); 

// process the block 

byte[] x_result = ProcessDataBlock(x_block); 

// write the processed data into the stream 
x_stream.Write(x_result, 0, x_result.Length); 

} 

// process the final block 

byte[] x_final_block = new Byte[p_data.Length - 

(x_complete_blocks * o_block_size)]; 

Array.Copy(p_data, i * o_block_size, x_final_block, 0, 

x_final_block.Length); 

// process the final block 

byte[] x_final_result = ProcessFinalDataBlock(x_final_block); 

// write the final data bytes into the stream 

x_stream.Write(x_final_result, 0, x_final_result.Length); 

// return the contents of the stream as a byte array 

return x_stream.ToArray( ); 

} 
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 یکالس رمزگذار یفتعر 

با استفاده از  و دهدیرا گسترش م ElGamalAbstractCipher، زیرکالس  ElGamalEncryptorکالس

 یناز ا ،ElGamalManagedدر کالس  EncryptData متد .کندمی، متن رمز را تولید ElGamal یرمزنگار

 :کندمیکالس استفاده 

 

 

 

 

مقدار یک  یجادا یبرااز آن  BigIntegerکه کالس  دنمایمی یجادا یدجد یمولد عدد تصادف یک ،سازنده

را  یتابع رمزگذار ،ProcessDataBlock متد .کندمیمورد نیاز تابع رمز است، استفاده که ، Kبزرگ  یتصادف

که مقدار  ،بلوک متن رمز یک یلتشک یبرا ،یرمقاد ینا .کنیمیرا محاسبه م Bو  A یرو مقادتعیین کرده 

 شوند:، به یکدیگر الحاق میاست متد یبازگشت

 

 

 

 

 

protected abstract byte[] ProcessDataBlock(byte[] p_block); 

protected abstract byte[] ProcessFinalDataBlock(byte[] p_final_block); 

} 

using System; 

public class ElGamalEncryptor : ElGamalAbstractCipher 
{ 

Random o_random; 

public ElGamalEncryptor(ElGamalKeyStruct p_struct) : base(p_struct)  
{ 

o_random = new Random( ); 

} 
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بلوک  ینتا آخر کندمی یرا فراخوان ProcessFinalDataBlockمتد ، ElGamalAbstractCipherکالس 

آخر،  بلوکچه الزم باشد، چنان بلوک کامل نباشد.یک ممکن است این بلوک،  نماید. یمتن ساده را رمزگذار

 یاگر بلوک داده حاو .دگردمیمنتقل  ProcessDataBlock متدبه ، یرمزگذار یبرا ،و سپس شودپر می 0با 

 یبرا ایاضافه شده یهاو دادهاست ی کامل تقسیم شدههابه بلوک ،که متن ساده توان فرض کردمینباشد،  0

 :شودبازگردانده می یخالی باینری یهآرا یک، حالت یندر ا وجود ندارد. یرمزگذار

 

 

 

protected override byte[] ProcessDataBlock(byte[] p_block)  
{ 

// the random number, K 
BigInteger K; 

// create K, which is the random number 

do  
{ 

K = new BigInteger( ); 

K.genRandomBits(o_key_struct.P.bitCount( ) -1, o_random); 

}  
while (K.gcd(o_key_struct.P -1) != 1); 

// compute the values A and B 

BigInteger A = o_key_struct.G.modPow(K, o_key_struct.P); 

BigInteger B = (o_key_struct.Y.modPow(K, o_key_struct.P) 

* new BigInteger(p_block)) % (o_key_struct.P); 

// create an array to contain the ciphertext 

byte[] x_result = new byte[o_ciphertext_blocksize]; 

// copy the bytes from A and B into the result array 

byte[] x_a_bytes = A.getBytes( ); 

Array.Copy(x_a_bytes, 0, x_result, o_ciphertext_blocksize / 2 

- x_a_bytes.Length, x_a_bytes.Length); 

byte[] x_b_bytes = B.getBytes( ); 

Array.Copy(x_b_bytes, 0, x_result, o_ciphertext_blocksize 

- x_b_bytes.Length, x_b_bytes.Length); 

// return the result array 

return x_result; 

} 
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 ییکالس رمزگشا یفتعر 

دهد و مسئول بازگرداندن یرا گسترش م  ElGamalAbstractCipher، زیرکالس  ElGamalDecryptorکالس 

 یناز ا ،ElGamalManagedدر کالس  DecryptData متد .است ElGamal الگوریتممتن ساده با استفاده از 

 :کندمیکالس استفاده 

 

 

 

 

protected override byte[] ProcessFinalDataBlock(byte[] p_final_block)  
{ 

if (p_final_block.Length > 0)  
{ 

if (p_final_block.Length < o_block_size)  
{ 

// create a fullsize block which contains the 

// data to encrypt followed by trailing zeros 

byte[] x_padded = new byte[o_block_size]; 

Array.Copy(p_final_block,0,x_padded,0,

 p_final_block.Length); 

return ProcessDataBlock(x_padded); 

}  
else  
{ 

return ProcessDataBlock(p_final_block); 

} 

}  
else  
{ 

return new byte[0]; 

} 

} 

} 

using System; 

public class ElGamalDecryptor : ElGamalAbstractCipher  

{ 

public ElGamalDecryptor(ElGamalKeyStruct p_struct) : base(p_struct)  

{ 

// set the default block size to be ciphertext 

o_block_size = o_ciphertext_blocksize; 

} 
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 یرتا مقاد کندمیتقسیم دو نیم و بلوک داده را به دهد را نشان می تابع رمزگشا، ProcessDataBlock متد

a  وb متد یکه مقدار بازگشت ،شودیبلوک متن ساده استفاده م یمحاسبه یبرا ،یرمقاد ینا .آینددست به 

 است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایشدهاضافهاطالعات  یچتواند فرض کند که هیم، ProcessFinalDataBlock متد یشدهییرمزگشا ینسخه

 خواهد شد:، این اطالعات اضافه یرمزگذار ینسخهدر صورت لزوم، در  یراپردازش وجود ندارد، ز یبرا

 

 

 

 

protected override byte[] ProcessDataBlock(byte[] p_block)  
{ 

// extract the byte arrays that represent A and B 

byte[] x_a_bytes = new byte[o_ciphertext_blocksize / 2]; 

Array.Copy(p_block, 0, x_a_bytes, 0, x_a_bytes.Length); 

byte[] x_b_bytes = new Byte[o_ciphertext_blocksize / 2]; 

Array.Copy(p_block,x_a_bytes.Length,x_b_bytes,0,x_b_bytes.Length); 

// create big integers from the byte arrays 

BigInteger A = new BigInteger(x_a_bytes); 

BigInteger B = new BigInteger(x_b_bytes); 

// calculate the value M 

BigInteger M = (B*A.modPow(o_key_struct.X, 

o_key_struct.P).modInverse(o_key_struct.P)) 

% o_key_struct.P; 

// return the result - take care to ensure that we create 

// a result which is the correct length 

byte[] x_m_bytes = M.getBytes( ); 

// we may end up with results which are short some leading 

// bytes - add these are required 

if (x_m_bytes.Length < o_plaintext_blocksize) 
{ 

byte[] x_full_result = new byte[o_plaintext_blocksize]; 

Array.Copy(x_m_bytes, 0, x_full_result, 

o_plaintext_blocksize - x_m_bytes.Length, x_m_bytes.Length); 

x_m_bytes = x_full_result; 

} 

return x_m_bytes; 

} 
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 یتمتست الگور 

 یرشته ییو رمزگشا یرمزگذار یبرا، (یتب 384)شده یبانیپشت یدکل یاندازه یناز کوچکتر ،یرز تکه کد

“Programming .NET Security”  نمونه از کالس  یکرا از  یدکل یپارامترها .کندمیاستفاده

ElGamalManaged ییو رمزگشا یتا رمزگذار یدوارد کن ی از این کالس،یگرد ینمونهو آنها را به  ارسال 

 :پذیردانجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protected override byte[] ProcessFinalDataBlock(byte[] p_final_block)  
{ 

if (p_final_block.Length > 0)  
{ 

return ProcessDataBlock(p_final_block); 

}  
else  
{ 

return new byte[0]; 

} 

} 

} 

using System; 

using System.Text; 

using System.Security.Cryptography; 

public class Test  
{ 

public static void Main( )  
{ 

// define the byte array that we will use as plaintext 

byte[] x_plaintext = Encoding.Default.GetBytes("Programming .NET 

Security"); 

// Create an instance of the algorithm and generate some keys 

ElGamal x_alg = new ElGamalManaged( ); 

// set the key size - keep is small to speed up the tests 

x_alg.KeySize = 384; 

// extract and print the xml string (this will cause 

// a new key pair to be generated) 

string x_xml_string = x_alg.ToXmlString(true); 

Console.WriteLine("\n{0}\n", x_xml_string); 

// Test the basic encryption support 

ElGamal x_encrypt_alg = new ElGamalManaged( ); 



 

 

 

402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یامضای دیجیتال  

 یسندگاننو بتواندباب شوند که باعث میدهند و یارائه م یغامپ ییدمشکل تأ ی برایحلراه ی،یجیتالد یامضاها

 ینتواند بیباب م ،ییجیتالد یمثال، با امضا عنوانبهکند.  ییبا دقت شناسا ،کندمی یافتکه در را ییهایامپ

فصل،  یندر ا، تفاوت قائل شود. اِواتوسط شده نوشته یجعل یهایامو پ یسشده توسط آلفرستاده یهایامپ

چارچوب  ،ینهمچنشود. ، توضیح داده میاستفاده از آنها یو نحوهگی عملکرد چگون ،ییجیتالد یامضاهای درباره

NET. یتمالگور سازیپیادهبه  ،یجیتالید یاز امضاها یبانیرا با اضافه کردن پشت ElGamal، یمدهیگسترش م.  

// set the keys - note that we export without the 

// private parameters since we are encrypting data 

x_encrypt_alg.FromXmlString(x_alg.ToXmlString(false)); 

byte[] x_ciphertext = x_alg.EncryptData(x_plaintext); 

// create a new instance of the algorithm to decrypt 

ElGamal x_decrypt_alg = new ElGamalManaged( ); 

// set the keys - note that we export with the 

// private parameters since we are decrypting data 

x_decrypt_alg.FromXmlString(x_alg.ToXmlString(true)); 

// restore the plaintext 

byte[] x_candidate_plaintext = 

x_decrypt_alg.DecryptData(x_ciphertext); 

Console.WriteLine("BASIC ENCRYPTION: {0}", 

CompareArrays(x_plaintext, x_candidate_plaintext)); 

} 

private static bool CompareArrays(byte[] p_arr1, byte[] p_arr2)  
{ 

for (int i = 0; i < p_arr1.Length; i++)  
{ 

if (p_arr1[i] != p_arr2[i])  
{ 

return false; 

} 

} 

return true; 

} 

} 
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  ییجیتالد یامضاها تعریف 

 یتمبه الگور امضاتابع  یکبا اضافه کردن است. نامتقارن  یهایتمالگور از متفاوت یکاربرد ،ییجیتالد یامضا

تواند یم یرندهگایجاد کنید.  امضا، یک یامپ یک یبرا توانید، مینامتقارن یدجفت کل یکاز  و با استفاده نامتقارن

 ییدو تأ امضا یاتکه از عمل ینامتقارن یهایتمالگور .نماید ، بررسیییدتابع تا یکامضا را با استفاده از صحت 

سند  یا یامپ یکبه  ی،یجیتالد یامضاهر  .هستند ییجیتالد یامضا هاییتمکنند، الگوریم یبانیپشت صحت آن

آن  اِواباشد که داشته ینانتواند اطمیکند، باب م امضارا  یامپ یک یساختصاص دارد و اگر آل فردمنحصر به

 :دهدرا نشان می ییجیتالد یامضاها، عملکرد 34-4شکل است. را جعل نکرده

 یدجفت کل یک یجادا یبرا یدکل یدنامتقارن را انتخاب و از پروتکل تول یامضا یتمالگور یک ،یسآل .1

 فرستد.یرا به باب م یعموم یدو کل داشتهنگهمخفی خود را  یخصوصکلید  ،او .کندمیاستفاده  یدجد

 .دنمایمی یجادا یدیجیتال یامضا، یک خود یخصوص یدو با استفاده از کل نویسدمی یامپ یک ،یسآل .2

 .فرستدیو امضا را به باب م یامپ ،یسآل .3

تواند مطمئن یمعتبر باشد، باب م امضا. اگر کندمیاستفاده  امضا ییدتأ یبرا یسآل یعموم یداز کل ،باب .4

 که: شود

 است. یامپ ییسندهواقعا نو ،یسآلالف( 

 است.نداده ییررا تغ یامپ یمحتوا اِواب( 
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را  یخصوص یدو کل کندمی یجادرا ا یدجفت کل یام،پ یفرستندهیعنی  یس،که آل یدتوجه داشته باش

)باب( مسئول  یرندهگ متفاوت است. در رمزنگاری متقارن،نامتقارن  یمزنگاربا ر ،کارینا .داردمیمخفی نگه

همراه به یسکه آل شودمیها قطعه جداگانه از داده یک باعث ایجاد یامپ یجیتالید یامضا است. یدکل یجادا

 فرستد.یبه باب م ،یامپ

خواهد ارسال یرا که م ییامکل پ ،یسکه آل شودباعث مینامتقارن  یهایتمالگوری عملکرد نسبتا آهسته

. کندمی امضاآن را به جای پیام، و  کندمی یجادا یامپ یبرا کد هش رمز یک در عوض، نماید.نکند، امضا 

 امت پیام خود یبرابر با امضا ،یامپ یک یکد هش برا یکد هش، امضا یتیامن یهایتبا توجه به محدود

 یکمتر یهادادهدلیل استفاده از الگوریتم نامتقارن، دارای هب ،کد هش یرا، زبسیار بیشتری استبا سرعت 

کد هش  ی،خصوص یدبا استفاده از کل یسآلدهد که چگونه مینشان  35-4شکل  پردازش است. یبرا

 .کندمی امضا، پیام را نامتقارن یو تابع امضا ،داده

 یاماعتبار پ ییدتأ ینامتقارن برا یامضا یتماستفاده از الگور :34-4شکل
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آلیس را تایید  یامضا، یسآل یعموم یدنامتقارن و کل یامضا ییدکد هش خود و استفاده از تا یجادبا ا ،باب

 یانهمخف تواندینم اِوا در واقع، .نماید ییدامضا را تأ تواندیباب نماگر به هر طریقی پیام تغییر کند،  .کندمی

 ینسخه یسادعا کند که آل ادهد و بعد ییررا تغ یامپ تواندینم نیز و بابدستکاری کند را پیام  یمحتوا

 یردر غ استفاده کنند؛یکسان کد هش  یتمالگور یکاز  یدو باب با یسآل است.را امضا کرده یافتهییرتغ

 امضا یکچگونه باب که دهد ینشان م 36-4شکل  نخواهد بود.معتبر  یامضاها ییدصورت، باب قادر به تاینا

 .کندمی ییدرا تا

 

هر  قرارداد. یکمانند  د؛کن امضارا  سند یا یامپ یک ،نفر یکاز  یشب کهد ندهیاجازه م یجیتالید یامضاها

 یخود را به همه یامضا ،و سپس کندمی امضاشده مطرح یرا با استفاده از پروتکل اساس یامپ ،شخص

مورد باشند، پروتکل  یجیتالیقرارداد د یبه امضا یلو باب ما یساگر آل .نمایدیارسال م یگرامضاکنندگان د

 :خواهد بود یرشرح زبه ی آنهااستفاده

 ییجیتالد یامضا یجادا یبرا یایهپا عنوانبهکد هش  یکاستفاده از  :35-4شکل 

 ییجیتالد یامضا یک ییدتا یبرا ایپایه عنوانبهکد هش  یکاستفاده از  :36-4شکل 
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 کنند.یم، توافق نمایند امضا رار استقکه  یقرارداد یاتو باب در مورد محتو یسآل .1

 .کندمی امضا ،خود یخصوص یدکرده و آن را با کل یجادقرارداد ا یکد هش برا یک ،یسآل .2

 .کندمی امضا ،خود یخصوص یدو آن را با کل کرده یجادقرارداد ا یکد هش برا یک ،باب .3

 کنند.یم تعویضرا  یعموم یدهایو کل ییجیتالد یامضا ،و باب یسآل .4

 ینسخه نتیجه، در)و  یا خیر استاستفاده کرده یحباب از کد هش صحآیا که  کندمی بررسی یسآل .5

 .کندمی ییدتا ،باب یعموم یدرا با استفاده از کل امضااست( و کرده امضامورد انتظار قرارداد را 

 یدفاده از کلرا با است امضاو یا خیر استفاده کرده  یحاز کد هش صح یسآلآیا که  کندمی بررسیباب  .6

  .کندمی ییدتا آلیس، یعموم

از با استفاده  تواندمی( یگرد یداور یا یقاض ید)شا شخص ثالث یکباشد، نظر وجود داشتهاگر اختالف

 ،یناز طرف یک یچه .اندکرده امضارا یکسان قرارداد  که آنها یک یابد یناناطم ،و باب یسآل عمومی یدهایکل

توانند نمی یا( و دهدو تطابقش را از دست می کندمیکد هش تغییر  یرادهند )ز ییرتوانند قرارداد را تغینم

 (.نماید ییدجداگانه را تأ یتواند هر امضایشخص ثالث م یرااند )زکرده امضاکه قرارداد را  نمایندانکار 

 ییجیتالد یامضا یتامن 

 یامضا بامعادل  یتیامن یهاویژگی یدو با ؛باشند یمنا یاز لحاظ رمزنگار یدبا دو هدف دارد: ییجیتالد یامضا

 شرح زیر است:به ییجیتالد یامضا یتیامن یهاویژگی .ددهارائه  یسند چاپ یک یرو یجوهر

کند مگر  یجادرا ا یجعل یامضا تواندینم اِوا :باشد یسآل ییجیتالد یامضاجعل قادر به  یدنبا اِوا •

، بر ییجیتالد یامضاها ی،رمزنگار یهاتمام جنبه مانند یباقرت .بداندرا  یسآل یخصوص یداو کل کهاین

تظاهر  تواندمی، جعل کندرا  یسآل یتواند امضاب اِوااگر  .دارند یهها تکیدکل یریتو مد یقحفاظت دق

 است.کرده امضارا  یهر سند یسکه آل کند

را  یسآل یتواند امضایتنها م اِوا :باشد یسآل ییجیتالد هایاز امضا از یکیقادر به استفاده  یدنبا اِوا •

اول را به امضای  یامضا، کنند یدتول ی رایکسان یکد هش داده سند،دو چه چنانو  برداردسند  یکاز 

  مرتبط کند. سند دوم
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 یسآل یدهد، امضا ییرسند را تغ یک یمحتوا اِوااگر  :شده باشدامضاسند  یک ییرقادر به تغ یدنبا اِوا •

 امضا یسبه آنچه که آل نسبت مختلف را کد هش  یک ،ییریافتهسند تغ یرامعتبر نخواهد بود، ز یگرد

که کد دهد ییرتغ ییزآمیتموفق طوربهسند را  یکتواند در صورتی می اِوا .کندمی ید، توله استکرد

 یمجدد از امضا ی)که در واقع، مشابه استفاده اصلی باشدکد هش  شده، کامال یکسان باهش تولید

 است(. یسآل

کند و  امضاسند را  یک تواندینم یسآل :استکرده امضارا سند  یکانکار کند که  تواندینم یسآل •

 یمخف یداست که کل یاو تنها کسکه  کنیمیفرض مزیرا  ،استکار را نکرده ینکه او ا نمایدادعا  سپس

  کند. یجادا یدجد یدجفت کل یک ید، باافتادهبه خطر  شیداگر او مظنون است که کل .داندمیرا  خود

 یامضا شباهت قابل قبولی نسبت به ییجیتالد یکه امضاها دریافت توانیم ،هاویژگی یناز ابا استفاده 

بستگی  یربه مفروضات ز ،ییجیتالد یامضا یتکه کل امن مشاهده نمودتوان می ،ینهمچن کنند.یارائه م یزیکیف

 دارد:

 .یستن یسآل یمخف یدکل یافتدر یاقادر به حدس زدن و  اِوا •

 .شودمی یهش خاص یداده مقدار موجب تولیداست که  یکردن سند یداقادر به پ اِوا •

 یسآل یرمز مخف یدتواند کلیم اِوا ی،کاف ییراتو تست تغ یجاددر صورت ا هستند. انهینبخوش ،هافرض ینا

 اِوا .کندمی یجادکد هش خاص ا یککه  بیابدرا  یو سند کند یداپ مقادیر مختلف احتمالی، یشرا با آزما

 یمانند هر جنبه ،ییجیتالد یامضا یتامن .زیادی نیاز دارد یاربس به زمانکارها را انجام دهد، اما  ینتواند ایم

آگاه  یدبا ،ییجیتالد یهنگام استفاده از امضاها است. یدکلموثر  یریتو مد تبر اساس احتماال ی،رمزنگار یگرد

 حساس هستند. ،نامتقارن یهایدهش و کل یهادادهحمالت موجود در که آنها به حمالت مشابه  یدباش

کار  ینکه او ا نمایدادعا  سپسکند و  امضارا  یسند یدنبا یسآل است. حائز اهمیت یاربس ،مسئلهآخرین 

 :آیدمی دستبه، یگرفرض د یک یجیتال،د یامضاهااساس بر  است.را نکرده

 کلید بتواند مقدار اِوااگر  یخود است، حت یخصوص یدشده با کلیجادا یهامسئول تمام امضا یسآل •

 را حدس بزند. خصوصی آلیس
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 یدکه کل مطلع شود یسکه آلبدون آن، را یسآل یخصوص یدبتواند کل اِوا ممکن است کهجا است ینمشکل ا

تواند با استفاده یم اِوا، سپس .،حدس بزند brute forceبا استفاده از حمالت  ،به خطر افتاده استاش یخصوص

 عنوانبه .استشده یرد یلیخ شود کهزمانی متوجه می یسآلو  کند امضارا مختلف اسناد  ،یسآل یاز امضا

رسید بانک به آلیس که تا زمانی، کند امضااز طرف آلیس برای خود را پول  ییجیتالدی حواله یک اِوامثال، اگر 

 شود.و متوجه گم شدن پول خود نمینرسد، ا

 ،یجیتالد یصورت، امضاینا یردر غخود را بپذیرد؛  یدشده با کلیجادا یامضاها یتمسئولآلیس باید 

 یگر،د یز سوا کند. ، انکاریستن شرا که به نفع یاسناد امضای ،یراحتتواند بهیم یسارزش خواهد بود و آلیب

 یبرا یحلراه یچه ،در حال حاضررا بپذیریم.  خطرباید این  ،در نتیجه .لو برود یسآل یدکل کن است کهواقعا مم

 .رودشمار میبه ییجیتالد یامضاها یرشپذ یبرا یجد یمانعو این امر، مشکل وجود ندارد  ینا

 Net.در چارچوب  ییجیتالد یامضا یهایتمالگور 

از آنها  یکی :دننکنمی یبانیپشت یجیتالد یکه از امضاهاوجود دارد  Net.در چارچوب نامتقارن  یتمدو الگور

  .دنمایمی ارائهرا  ، توابعییجیتالد یها و امضاداده یرمزگذاربرای  ،یتمالگور ینااست؛  RSA یتمالگور

در سند باالدستی  یک عنوانبه 1994( است که در ماه مه DSA) یجیتالد یامضا یتمالگور ،دوم یتمالگور

ها را انجام داده یرمزگذار و کندمی یبانیپشت یجیتالد امضایاز فقط  DSA منتشر شد. ی آمریکاایاالت متحده

باعث شد که  فدرال، یهاپروژه یجیتالید یامضاها یبرا ی یک الگوریتم استانداردارائه، در ابتدادهد. نمی

عقب  RSAالگوریتم زا ،همچنان، اما آورددست بهنیز را  یتجار یهاپروژه یبانیپشتبه تدریج،  ،DSAالگوریتم 

 .اندکرده یطراح ElGamal یتمبر اساس الگور ، این الگوریتم راDSAسازندگان  است.

هم و  یرمزگذارهم از  ،یتمالگور یکاگر . هستند یدکل مولدپروتکل  یک دارای ،نامتقارن یهایتمتمام الگور

از استفاده را با  امضا ییدو تا ی،دیجیتالی امضا یی،رمزگشا ی،توان رمزنگار یکند، م یبانیپشت ییجیتالد یامضا

تمام  یند برانتوایکه م شودمی ییهایدکل مولد کلید، موجب تولیدپروتکل  استفاده از .یک کلید انجام داد

  .دنیرمورد استفاده قرار گ ،نامتقارن یرمزنگار یفوظا
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 ییجیتالد یامضاها یجادا 

 .شودبندی میقالب ،یتمالگور امضااز پردازش توسط تابع  پیشمعموال  ،شدهامضاشده از سند یجادکد هش ا

شود،  امضاتواند یم که ایاندازهبیشترین شده، کد هش را به مشخص یدکه جفت کل کندمی ینتضمکار ینا

 تاز حمال یاز نوع خاصشود که موجب می ،امضااز  پیشکد هش  یبندعمل قالب .کندمیگذاری یهال

طور هباست که  PKCS # 1 ، پروتکلامضا بندیقالبپروتکل ترین رایج .عمل آیدبهمحافظت  یرمزنگار

 شود:خالصه، شرح داده می

 هش هستند. یهایتمالگور ترینرایج MD5و  SHA-1، ایجاد کنید. سند یبرا ( راH) کد هش رمز .1

2. ID را جهت تولید مقدار کد هش  یمالهگزادس یشهش و نما یهایتمالگورDigestInfo به یکدیگر ،

 یهاشناسه یستل 23-4جدول  فرد دارد.منحصر به یشناسه یک هش، یتمهر الگورالحاق کنید. 

  دهد.ینشان م ،کندمیپشتیبانی از آنها  Net.چارچوب که  ،ییهایتماز الگور یکهر  یرا برا یمالهگزادس

مقدار  .شده( ایجاد کنیدهای اضافه)بایت گذاریهای الیهای از بایتآرایهعنوان هب، psبه نام  ایآرایه .3

 DigestInfoو طول  یدبه طول کل، شدهیجادا یهایتتعداد باقرار دهید.  255هر بایت را برابر با عدد 

  .باشد یتبا 8حداقل باید  psطول  دارد.بستگی 

 د:نآی دستبهشده بندیقالبهای های زیر را به هم الحاق کنید تا دادهگزینه .4

 0با مقدار  یتبا یکالف( 

 1با مقدار  یتبا یکب( 

 psی ج( رشته

 شود.صورت بایت نمایش داده میهکه ب، DigestInfoد( 
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PKCS ،شده توسط از اسناد منتشر یامجموعه و 83بوده یعموم یدکل یمخفف استاندارد رمزنگارRSA 

Security یتمالگور ،است که سازندگان آن RSA الگوریتم اند.داده را توسعه PKCS # 1 ، یامضاها یبراکه 

 در کد هش از آن استفاده کردیم، تفاوت دارد.که ، PKCS # 1 شود، با الگورتیماستفاده می ییجیتالد

استفاده از  ینحوه، PKCS # 1و  کندمی یاننامتقارن را ب یرمزنگاراز  یخاص یجنبه، PKCSهر استاندارد 

 دهد.یشرح م یجیتالد یو امضا یرمزگذار یبرارا  RSA یتمالگور

 هش یهایتمالگور یبرا یمالهگزادس یهاشناسه :23-4جدول 

 ی هگزادسیمالشناسه الگوریتم
MD5 30 20 30 0c 06 08 2a 86 48 86 f7 0d 02 05 05 00 04 10 

SHA-1 30 21 30 09 06 05 2b 0e 03 02 1a 05 00 04 14 
SHA-256 30 31 30 0d 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 
SHA-384 30 41 30 0d 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 02 05 00 04 30 
SHA-512 30 51 30 0d 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 03 05 00 04 40 

بخش، ما از پروتکل  یندر ا .یدکن امضا را هاآن ،امضاتابع با استفاده از شده، بندیقالب یهاداده یجادپس از ا

RSA یتابع امضاکنیم. استفاده می RSA در آن  است، کهنشان داده شده یردر زs و امضا، مقدار m، یهاداده 

 :هستند امضا یشده برافرمت

mod n dm = s 

 ،یجیتالد یامضا یک یجادا یبرا یازمورد ن RSA یدطول کل .هستند RSA یدکل یپارامترها nو  d یرمقاد

 یدتول یتیب 128کد هش  یک، 5MDمثال،  عنوانبه .داردبستگی شده انتخاب یتمکد هش الگور یهبه انداز

به آن   # 1PKCS الگوریتم یبندکه قالب یاداده یتبا 11حداقل و  یتمالگور یشناسه یتبا 18و با  کندمی

 .باشد داده یتب 360که قادر به پردازش  ی نیاز داریدیدبه کل، کندمیاضافه 
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با استفاده از پروتکلی که پیش از این توضیح را  PKCS # 1کد هش ، یافتیسند در یامضا ییدتأ یبرا

 ای تابع،در  نمایید.است، استفاده نشان داده شده یر، که در زRSA ییداز تابع تأبرای سند ایجاد کنید. شد، داده
2m یید،تأ ییجهنت s متغیرهای  و ییجیتالد یامضاe  وn، یعموم یدکل یپارامترها RSA :هستند 

m2 = se 
mod n 

  # 1PKCS شده توسط الگوریتمکد هش فرمت یدبا 2mمقدار  ید،کنیم ییدخود را تأ یامضا کههنگامی

جایی سند به آن دست هدر هنگامی جاب یاگر کس .یداکرده یجادشده ایافتاز سند در، خود یبا امضاباشد که 

 خواهد بود ییدتأ تابع یمتفاوت از خروج ید،اهکرد یجادکه ا ی، مقدار کد هشکند یدستکار کرده و آن را پیدا

  .نماییدرا رد سند  یامضا یدو شما با

و  امضاتوابع  .هستند ییو رمزگشا یهمانند توابع رمزنگار، RSA ییدو تأ امضاکه توابع  یدباشتوجه داشته

تمام  یرابطه برا ینا ،مانند هم هستند. البته یو رمزگذار ییدتوابع تا ،همچنین .هستند یکسان ییرمزگشا

سازی برای پیادهاز روش دیگری شده در این سند، های مطرح. در مثالدشوینامتقارن اعمال نم یهایتمالگور

 است.استفاده شده ElGamal الگوریتم

 ،هش یاستفاده شود و تمام کدها PKCS # 1 از الگوریتم یبندقالببرای باید همیشه  ،DSA یتمالگوردر 

 یبنداز قالب یبخش عنوانبه SHA-1 یتمالگور (ID)ی شناسههمچنان  .گردند یدتول SHA-1 یتمالگور توسط

PKCS # 1 است.گنجانده شده  

 ییجیتالد یامضا نویسیبرنامه 

کالس ی یرمجموعهوان زعنهرا ب یجیتالد یامضا یهایتمو الگور یرمزگذار یهایتمالگور، Net.چارچوب 

AsymmetricAlgorithm مراتب کالس سلسله، 37-4شکل  .کندمی یبنددستهNET. یهایتمالگور یرا برا 

مراتب از سلسله، متفاوت DSA امضا یبانیاضافه شدن پشت یلدلبهدهد که ینشان م ییجیتالد یامضا

 .است یرمزنگار هاییتمالگور
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آنها  سازی متناظرپیاده( و DSAو  RSA) یانتزاع هاییتمالگور هایکالس ینب یکل یعدم هماهنگ

(RSACryptoServiceProvider  وDSACryptoServiceProviderبه ا )مختلفی یهااست که روش یمعن ین 

 دارد. وجود  امضا یاتعمل سازیپیاده یبرا

 انتزاعیاستفاده از کالس  

 گونههمان. کندمی یفرا تعر CreateSignatureمتد  ،System.Security.Cryptography.DSA انتزاعی کالس

 PKCS # 1 با الگوریتم که پذیردمی را SHA-1کد هش  یک شود، این متد،که در مثال زیر مشاهده می

 (:استحذف شده یدجفت کل یینتع فراینددر این مثال، )خواهد شد  امضاو بندی قالب

 

 

 

 

 

 DSA ی، امضامتد ینا .یدکن یجادرا ا خود SHA-1کد هش باید ، CreateSignature متدهنگام استفاده از 

 .گرداندها بازمییتاز با یایهآرا صورتبهرا 

 ییجیتالد یامضا یهایتمالگور یبرا NET.مراتب کالس کالس سلسله :37-4شکل 

// create the plaintext 

byte[] x_plaintext = Encoding.Default.GetBytes("Programming NET. Security"); 

// create the SHA-1 algorithm instance and create a hash code for the plaintext 
SHA1 x_sha = SHA1.Create( ); 

byte[] x_hashcode = x_sha.ComputeHash(x_plaintext); 

// create an instance of the DSA algorithm using the Create method in the abstract 

//class 

DSA x_dsa = DSA.Create( ); 

// use the CreateSignature method to sign the SHA-1 hashcode created from the 

//plaintext 

byte[] x_signature = x_dsa.CreateSignature(x_hashcode); 
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های حتی برای داده عبارت دیگر،امضاها، وابسته است. بهیجادا یبرا یتصادفبه اعداد  ،DSA یتابع امضا

 که از یک جفت کلید یکسان استفاده کنید، باز هم امضاها متفاوت خواهند بود.مشابه و زمانی

 یبرا را امضاو  SHA-1کد هش  یکاست و  CreateSignature یسازندهمتناظر ، VerifySignature متد

دهد که چگونه ینشان متکه کد زیر،  .شوندنشان داده میها یتاز با یایهآرا شکلهر دو به  پذیرد کهمی ییدتا

 :شودمی ییدتأ DSA یامضا یک

 

 

 

 

 

 

 

تایید نگردد، مقدار این  امضاگر و ا شودیم Trueبرابر با  VerifySignature تایید شود، مقدار متد امضااگر 

از  یبانیپشت یبرا، RSA یتمالگورمبتنی بر  ، هیچ متدیRSA یکالس انتزاعخواهد شد.  Falseمتد، برابر با 

  دهد.یارائه نم ییجیتالد یامضاها

 Implementationاستفاده از کالس  

 یمربوط به امضاها متدچهار  ،DSACryptoServiceProviderو  RSACryptoServiceProviderهر دو کالس 

و  CreateSignature یهامتدعالوه بر  ،DSACryptoServiceProviderکالس ) دارند یجیتالد

VerifySignature دهد.طور خالصه شرح میهمتدها را ب، 24-4جدول (. کندمی، این چهار متد را نیز اجرا 

 

// create the plaintext 

byte[] x_plaintext = Encoding.Default.GetBytes("Programming NET. Security"); 
// define the signature to verify 

byte[] x_signature = new Byte[] {0x7D, 0x2B, 0xD7, 0x3D, 0x88, 0xCB, 0x1B, 0x6B, 
0x04, 0x62, 0x95, 0xBE, 0x28, 0x59, 0x3E, 0xC5,0x40, 0xDA, 0x79, 0xFE, 0x3B, 0x25, 
0x08,0x4B,0x27, 0xF1, 0x31, 0x2A, 0x6F, 0x7C, 0x6E,0x35,0x45, 0x9A, 0x49, 0x4C, 

0xA4, 0x5E, 0xE6,0xA0}; 

// create the SHA-1 algorithm instance and create a hash code for the plaintext 
SHA1 x_sha = SHA1.Create( ); 

byte[] x_hashcode = x_sha.ComputeHash(x_plaintext); 

// create an instance of the DSA algorithm using the Create method in the abstract 
//class 

DSA x_dsa = DSA.Create( ); 

// use the VerifySignature method to verify the DSA signature 

bool x_signature_valid = x_dsa.VerifySignature(x_hashcode, x_signature); 
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 امضا سازیپیاده یتمالگورمتدهای  :24-4جدول 

 توضیحات متد

SignData کندمی یجادا یرا از سند اصل یجیتالید یامضا یک. 

SignHash کندمی یجادکد هش ا یکرا از  یجیتالید یامضا یک. 

VerifyData کندمی ییدتأ یسند اصل بر اساسرا  الییجیتد یامضا. 

VerifyHash کندمی تاییدکد هش  یکرا بر اساس  یجیتالید یامضا. 

 امضایک  یجه،نت یو امضا، PKCS # 1 از طریقکد هش  یبندکد هش، قالب یک تولیدبا  ،SignData متد

 ییدتأ یو از آن برا یجادا PKCS # 1 شده بابندیقالبکد هش  یک، VerifyDataمتناظر  متد .کندمی یجادا

 .کندمیاستفاده  امضا

 یبرا، System.Security.Cryptography.HashAlgorithm فضای نام از اینمونهبا استفاده از  ،هش یکدها

 .گردندیم ارسال VerifyDataو  SignData متدهایبه  پارامتر، یک عنوانبه وشوند یم یدتول RSA یتمالگور

 شود.یاستفاده م SHA-1هش  یتمالگور یشههم ،DSA یتمالگوراز هش  یکدها یدتول یبرا

 ،و سپس یداستفاده کن یتبا ییهآرا یک امضا یبرا SignData متددهد که چگونه از ینشان م یرز تکه کد

 :نمایید ییدتأ VerifyData متدرا با استفاده از  امضا

 

 

 

 

 

 

 

// create the plaintext 

byte[] x_plaintext = Encoding.Default.GetBytes("Programming NET. Security"); 

// create an instance of the DSA implementation class 

DSACryptoServiceProvider x_dsa = new DSACryptoServiceProvider( ); 

// create a signature for the plaintext 

byte[] x_dsa_signature = x_dsa.SignData(x_plaintext); 

// verify the signature, using the plaintext 

bool x_dsa_sig_valid = x_dsa.VerifyData(x_plaintext, x_dsa_signature); 

// create an instance of the RSA implementation class 

RSACryptoServiceProvider x_rsa = new RSACryptoServiceProvider( ); 

// create an instance of the SHA-1 hashing algorithm 

HashAlgorithm x_sha1 = HashAlgorithm.Create("SHA1"); 

byte[] x_rsa_signature = x_rsa.SignData(x_plaintext, x_sha1); 

// verify the signature, using the plaintext 

bool x_rsa_sig_valid = x_rsa.VerifyData(x_plaintext, x_sha1, x_rsa_signature); 
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 ،این مساله. خواند یانجر یکتوان از یشده را مامضا یهااست که داده ینا SignData متد یاصل یتمز

تکه کد  .شود یستمس یحافظه واردباید خوانده و سند  ،صورتینا یردر غت. اس مناسب شده،امضا اسناد یبرا

 DSA یامضا یک، یانجر یکها از خواندن دادهو  SignData متداز با استفاده دهد که چگونه ینشان م زیر،

 :نماییم امضارا  mydocument.txtبه نام  ییلفا قصد داریمکه  یدمثال، فرض کن ینا یبرا .یمکنایجاد 

 

 

 

 

بندی شود، قالبمتدها می وارد پارامتر عنوانبه که ،را موجودکد هش ، VerifyHashو  SignHash متدهای

هش  یتمالگور یشناسه یکه نشان دهنده ،یارشته پارامتر یکها به متد یناهمچنین،  .کنندمی امضاو 

 در امضا قرار دارد.، PKCS # 1 یتمالگوری صحیح شناسهکه همین دلیل است بهدارند.  شده است، نیازاستفاده

 .گرداندمیرا باز هش یتمالگوری یک شناسه ،CryptoConfig IDکالس  از MapNameToOID متد ایستای

 :دکن، ایجاد میSHA-1 یتمالگور یرا برا (ID) شناسهاعداد  تکه کد زیر، عنوان مثال،به

 

 شد: ذکر 23-4که در جدول  ،است IDاز  یدهدهنمایش که  کندمی یدرا تول یرز یخروج تکه کد، ینا

 

، DSA یتمالگور نیز و VerifyHashو  SignHash متدهایدهد که چگونه با استفاده از ینشان م یرز تکه کد

نیاز هش  یتمالگور یبه شناسه ،DSA یسازیادهکه پ یدباشتوجه داشتهو تایید نمایید.  نمودهایجاد  امضایک 

 :شوداستفاده  SHA-1 از یشههماین الزام را ایجاد کند که  DSA یهاویژگیاگر  یدارد، حت

 

// open the file as a stream 

System.IO.FileStream x_stream 

= new System.IO.FileStream("mydocument.txt", System.IO.FileMode.Open); 

// create an instance of the DSA implementation class 

DSACryptoServiceProvider x_dsa = new DSACryptoServiceProvider( ); 

// create a signature using the stream 

byte[] x_dsa_signature = x_dsa.SignData(x_stream); 

// close the stream 

x_stream.Close( ); 

string x_id = CryptoConfig.MapNameToOID("SHA1"); 

Console.WriteLine(x_id); 

1.3.14.3.2.26 
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  امضای دهندهشکل هایکالساستفاده از  

و  دهندهشکل هایکالسمراتب سلسله، Net.چارچوب  است،داده شدهنشان  38-4در شکل  طور کههمان

را  یجهو نتکنند می یبندقالب PKCS # 1کد هش را با استفاده از ، هاکالس ینا .کندمیرا مشخص جداکننده 

متدهای قبل است و  مانند ،هاکالس ینعملکرد ا .نمایندیامضا م ،یسازیادهو پ یانتزاع هایکالساستفاده از  با

 وجود ندارد. جداکنندهو  دهندهشکل هایکالساستفاده از  یبرا یخاص یتمز هیچ

 

نشان  25-4در جدول  که کندمیرا تعریف  ییهامتد، AsymmetricSignatureFormatter یکالس انتزاع

 یسازیادهپ هایکالسنتیجه،  در .کندنمیکد هش را مشخص  بندیقالب ینحوه ،یکالس انتزاع .اندداده شده

 سازیپیاده کالسهر دو  .تعریف نمایند ،است یتمالگوریک که مناسب  را، یبندتوانند هر نوع قالبیم

 کنند.یاستفاده م PKCS # 1 یبنداز قالب ،Net. فرضپیش

 امضا یهادهندهشکل یبرا NET.مراتب کالس سلسله :38-4 شکل

// create the plaintext 

byte[] x_plaintext = Encoding.Default.GetBytes("Programming NET. Security"); 

// create a hash code for the plaintext, using the SHA-1 algorithm 

byte[] x_hashcode = HashAlgorithm.Create("SHA1").ComputeHash(x_plaintext); 

// create an instance of the DSA implementation class 

DSACryptoServiceProvider x_dsa = new DSACryptoServiceProvider( ); 

// create a DSA signature using the hash code 

byte[] x_signature = x_dsa.SignHash(x_hashcode,CryptoConfig.MapNameToOID("SHA1")); 

// verify the signature 

bool x_sig_valid = x_dsa.VerifyHash(x_hashcode,CryptoConfig.MapNameToOID("SHA1"), 

x_signature); 
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 AsymmetricSignatureFormatter کالس یاعضا :25-4جدول 

 توضیحات متد

SetHashAlgorithm 

است تعیین شده، استفاد شدهامضاکد هش  یجادا یبراکه  را، هش یتمنام الگور

گنجانده  ،امضا یهادر داده یتمالگور ی، شناسهPKCS # 1 یبنددر قالب .کندمی

 .خواهد شد

SetKey 
استفاده  یجیتالید یامضا یجادا یکه برا ،نامتقارن را یامضا یتمنمونه از الگور یک

 .کندمی تعریفشود، یم

CreateSignature دنمایمی یجادکد هش ا یکرا از  یجیتالید یامضا یک. 

 یامضا یجادا یبرا RSAPKCS1SignatureFormatterدهد که چگونه از کالس ینشان م یرزتکه کد 

 :یداستفاده کن یجیتالد

 

 

 

 

 

 

 یجیتالید یاست که امضاها ییهاکالس یبرا یایهپا ،AsymmetricSignatureDeformatter یانتزاعکالس 

کالس  یهامتد ،26-4جدول  کنند.یم تاییدرا  AsymmetricSignatureFormatterکالس زیرشده توسط یجادا

AsymmetricSignatureDeformatter  دهدشرح میخالصه طور هبرا. 

 

 

// create the plaintext 

byte[] x_plaintext = Encoding.Default.GetBytes("Programming NET. Security"); 

// create a hash code for the plaintext, using the SHA-1 algorithm 

byte[] x_hashcode = HashAlgorithm.Create("SHA1").ComputeHash(x_plaintext); 

// create an instance of the DSA implementation class 

DSACryptoServiceProvider x_dsa = new DSACryptoServiceProvider( ); 

// create the signature formatter 

DSASignatureFormatter x_formatter = new DSASignatureFormatter( ); 

// set the instance of the DSA algorithm that will sign the data 

x_formatter.SetKey(x_dsa); 

// set the name of the hashing algorithm we used to create the hash code 

x_formatter.SetHashAlgorithm("SHA1"); 

// create the formatted DSA signature 

byte[] x_signature = x_formatter.CreateSignature(x_hashcode); 
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 AsymmetricSignatureDeformatter یاعضا :26-4جدول 

 توضیحات متد

SetHashAlgorithm کندمی تعیین، شودیاستفاده م امضا ییدتا یکه برا ی راهش یتمنام الگور. 

SetKey 
مورد  یجیتالید یامضا ییدتأ یکه برا ،نامتقارن را یامضا یتمنمونه از الگور یک

 .کندمی، تعریف یردگیاستفاده قرار م

VerifySignature کندمی ییدرا تا یجیتالید یامضا. 

 یامضا یک، DSASignatureDeformatterدهد که چگونه با استفاده از کالس ینشان م یرز تکه کد

 را تایید کنیم: یجیتالید

 

 

 

 

 

 

 

 

 XML هایامضا نویسیبرنامه 

 یروش وشود یم یدهنام XMLDSIGمعموال . کندمیپشتیبانی  XML یامضااز تشخیص ، NET.چارچوب 

 .دآورمیفراهم  XMLاسناد  امضا نمایشو  یجادا یاستاندارد برا

// create the plaintext 

byte[] x_plaintext = Encoding.Default.GetBytes("Programming NET. Security"); 

// create a hash code for the plaintext, using the SHA-1 algorithm 

byte[] x_hashcode = HashAlgorithm.Create("SHA1").ComputeHash(x_plaintext); 

// define the signature to verify 

byte[] x_signature = new Byte[] {0x7D, 0x2B, 0xD7, 0x3D, 0x88, 0xCB, 0x1B,0x6B,0x04, 

0x62, 0x95, 0xBE, 0x28, 0x59, 0x3E,0xC5,0x40, 0xDA, 0x79, 0xFE, 0x3B, 0x25, 0x08, 

0x4B,0x27, 0xF1, 0x31, 0x2A, 0x6F, 0x7C, 0x6E,0x35, 0x45, 0x9A, 0x49, 0x4C, 0xA4, 

0x5E, 0xE6,0xA0}; 

// create an instance of the DSA implementation class 

DSACryptoServiceProvider x_dsa = new DSACryptoServiceProvider( ); 

// create the signature deformatter 

DSASignatureDeformatter x_deformatter = new DSASignatureDeformatter( ); 

// set the instance of the DSA algorithm that will verify the signature 

x_deformatter.SetKey(x_dsa); 

// set the name of the hashing algorithm we used to create the hash code 

x_deformatter.SetHashAlgorithm("SHA1"); 

// verify the DSA signature 

bool x_signature_valid = x_deformatter.VerifySignature(x_hashcode,x_signature); 
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، مورد هاکالسی این هاویژگیتمامی  ،البته .شوندیم یمعرف، .XMLDSIG NET هایکالسبخش،  یندر ا

ی این حوصلهخارج از  آن، است و پوشش کامل یچیدهپ ، بسیارXMLDSIGاستاندارد گیرد. بحث قرار نمی

org/TR/xmldsig3http://www.w.-توانید به آدرس برای برسسی جزئیات کامل این کالس، می ست.ا سند

core  .مراجعه نمایید 

 XMLDSIGتعریف  

 یبانیپشت XMLاسناد  یبرا XMLDSIG امضا ییدو تأ یجاداست که از ا ییهاکالس دارای، NET.چارچوب 

 امضارا  XMLاسناد  تا سازندفراهم میرا امکان ، این .XMLDSIG NET هایکالس یگر،عبارت دبه .کنندیم

در  فرضا کهرا  XML ییک سند ساده مثال، عنوانبه باشد. XMLیک سند  ،، خودامضانحوی که این به ،کنید

 :کنیممی امضاقرار دارد،  book.xmlنام  هب ییلفا

 

 

 

و  قرار داشته System.Security.Cryptography.Xmlنام  یدر فضا، .NET XMLDSIG هایکالستمام 

  .قرار دارد System.Security.dll در ،این فضای نام، خود

 XMLسند  یک یامضا 

 .شودمی یجادا ،نمونه XMLسند  یبرا، XMLDSIG یامضا یککه چگونه  یمدهینشان م ،ادامهدر 

 مرجع یجادا 1.2.3.5.4

 .نمایید یجادا ،یدکن امضا خواهیدیکه مرا  XMLبه سند  یاست که مرجع ین، اامضا یک یجادا یگام برا یناول

 .نمایید یجادمرجع ا یک، داده یانجر یک یا URL یکبا استفاده از که  دهدیاجازه م NET.کالس مرجع 

دهد که چگونه ینشان م یرز تکه کد .شوندمی هخواند ،امضا یجادا یبراداده،  یانجر یا URLاز  XML یهاداده

 :یدکن یجادمرجع ا شی یک

 

<book> 

<title>Programming NET. Security</title> 

<author>Adam Freeman</author> 

<author>Allen Jones</author> 

</book> 

http://www.w3.org/TR/xmldsig-core
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core
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 SignedXML یجادا 2.2.3.5.4

از  اینمونه است. امضاسند  یک یجادا مسئول، System.Security.Cryptography.Xml.SignedXmlکالس 

با استفاده  .نمایید یکربندیپ دلخواه، یماتآن را با تنظ ،خود یامضا یجادا یو سپس برا یدکن یجادکالس ا ینا

 متداز با استفاده و سپس  یدکن یجادا SignedXmlاز کالس  یدجد ینمونه یک ،فرضپیش یاز سازنده

AddReference، اضافه نمایید، یداکرده یجادکه در قسمت قبل ا را مرجعی شی: 

 

 

 امضا یتمالگور یمتنظ 3.2.3.5.4

و با  یدکن یجادا یدنامتقارن جد یامضا یتمالگور یک یدبا ،استنشان داده شده یرز تکه کدکه در  طورهمان

 :یداختصاص ده SignedXml شیآن را به  ،SigningKey ویژگیاستفاده از 

 

 

 

 هایکالس .دهدنشان میامضا  یجادا یبرا را مورد استفاده یدهایو کل یتمالگور یفتعر یرتاث تکه کد، ینا

.NET ،یتماز الگور RSA  وDSA اسناد  یدتول یبراXML کنند.یم یبانیامضا پشت 

// specify the URL of the document we want to sign 

string x_url = "http://www.mydomain.com/book.xml"; 

// create a reference that points to the URL 

Reference x_url_ref = new Reference(x_url); 

// open a file stream for the document we want to sign 

FileStream x_stream = new FileStream("book.xml", FileMode.Open); 

// create a Reference that will use the stream 

Reference x_stream_ref = new Reference(x_stream); 

SignedXml x_signed_xml = new SignedXml( ); 

x_signed_xml.AddReference(x_stream_ref); 

// create a new instance of the DSA algorithm 

DSA x_dsa = DSA.Create( ); 

// configure the signing key 

// ... 

// set the algorithm for the SignedXml 

x_signed_xml.SigningKey = x_dsa; 
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 امضا یجادا 4.2.3.5.4

، استنشان داده شده یرزتکه کد که در  طورهمان .یدکن یجادا ComputeSignature متد یرا با فراخوان امضا

نیز، نمایش  OuterXml یژگیو با استفاده از واستفاده کنید  GetXml توانید از متدمی امضاآوردن  دستبهبرای 

 ید:آور دستبها ر رشته

 

هش  یتم(، الگورDSA) امضا یتماطالعات مربوط به الگور یحاو، XML یکه سند امضا یدتوجه داشته باش

(SHA-1) ، است که  ییامضاو مقدارBase64 است که  یاطالعات یرسم این اطالعات، نمایش است.کد شده

 طرفه برقرار شود.یک طورهارتباط ب یدبادر صورت عدم وجود این اطالعات،  .است یازمورد ن امضا ییدتأ یبرا

هش  یهایتمالگور توافق روی یرا برا ییهایامپ شده،امضا یهااز تبادل داده ، پیشو باب یسمثال، آل عنوانهب

 .کنندبه یکدیگر ارسال می امضاو 

 امضادر  اشیا یجاساز 

وارد  یبرا .کندمی یبانیپشت XML یاز سند امضا یبخش عنوانبه یاصل یهادادهاز  ،XMLDSIGاستاندارد 

 DataObjectاز کالس  یدجد ینمونه یک یجادا یو از آن برا یرا بارگذارآن ، XML یکردن سند نمونه

 :یداستفاده کن

 

 

 

 Objectبه ، URI یژگیرا با استفاده از و IDو  DataObjectبه  ،Data ویژگی را با استفاده از XML یهاداده

اما ایجاد کنید،  یدمرجع جد یک ،اکنون  .یدانتخاب کن IDعنوان هب را« book»مثال،  عنوانبه .یداختصاص ده

ه برا  #symbol مقدار در آن و یداستفاده کن "local"داده، از مرجع  یانجر یا URL یکاستفاده از  یبه جا

 (:است book#، عبارت local، مرجع مورد ین)در ا دهیدقرار  IDجای 

x_signed_xml.ComputeSignature( ); 
Console.WriteLine(x_signed_xml.GetXml( ).OuterXml); 

// load the XML document 
XmlDocument x_xml_doc = new XmlDocument( ); 
x_xml_doc.Load("book.xml"); 

// create the data object for the xml document 
DataObject x_obj = new DataObject( ); 
x_obj.Data = x_xml_doc.ChildNodes; 
x_obj.Id = "book"; 
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 یبرا AddObjectsو  AddReference یهامتدو از  یدکن یجادا SignedXmlاز کالس  یدجد ینمونه یک

 :نماییدخود استفاده  یهااضافه کردن مرجع و داده

 

 

 

 :کنیدرا محاسبه  امضاو  تنظیمرا  امضا یتمالگور ینمونه یت،در نها

 

 

 

 

 :اندموجود برجسته شده یهااست. دادهنشان داده شده یردر ز حاصله، یامضا

 

 

 

 

 

// create the local reference 
Reference x_local_reference = new Reference( ); 
x_local_reference.Uri = "#book"; 

// create the SignedXml instance 
SignedXml x_signed_xml = new SignedXml( ); 
// add the local reference 
x_signed_xml.AddReference(x_local_reference); 

// add the data object 
x_signed_xml.AddObject(x_obj); 

// create a new instance of the DSA algorithm 
DSA x_dsa = DSA.Create( ); 
// configure the signing key 
// ... 
// set the algorithm for the SignedXml 
x_signed_xml.SigningKey = x_dsa; 
// compute the signature 
x_signed_xml.ComputeSignature( ); 
Console.WriteLine(x_signed_xml.GetXml( ).OuterXml); 
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 یات، جزئشدهامضا اطالعات یکه حاو کنیدمی یجادا XMLسند یک روش،  ینها به ابا اضافه کردن داده

سند  یکدهد که اجازه می  یسآل بهکه  است امضاو خود  ،هش و امضا( یهایتم)الگور امضا یجادا ینحوه

XML  برای باب ارسال نماید.شدهامضا یهایامتبادل پ حینواحد را در ، 

 XML یامضا یک ییدتأ 

نمونه از کالس  یک( به یداکرده یرهذخ xmlsig.xml یلفا آن را به نام)که  XML امضا سند یبارگذار با

SignedXml را شروع کنید: امضا، تایید 

 

 

 

 

 

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

<SignedInfo> 

<CanonicalizationMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> 

<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsasha1"/> 

<Reference URI="#book"> 

<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

<DigestValue>1UhFInEywZYY/3eLgCqg5w+IROI=</DigestValue> 

</Reference> 

</SignedInfo> 

<SignatureValue>DUuD4ZJd8YiDLIr7HimDWGmCXYQDpX1jv1xRxKLgccw/lTyh3XjB6Q== 

</SignatureValue> 

<Object Id="book"> 

<book xmlns=""> 

<title>Programming .NET Security</title> 

<author>Adam Freeman</author> 

<author>Allen Jones</author> 

</book> 

</Object> 

</Signature> 

// load the XML document 

XmlDocument x_xml_doc = new XmlDocument( ); 

x_xml_doc.Load("xmlsig.xml"); 

// create the SignedXml instance 

SignedXml x_signed_xml = new SignedXml( ); 

// get the node list from the XML sig doc 

XmlNodeList x_node_list = x_xml_doc.GetElementsByTagName("Signature"); 

// load the XML signature document 

x_signed_xml.LoadXml((XmlElement)x_node_list[0]); 
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از که  ،یعموم یپارامترها استفاده از با .یدکن یجادنامتقارن ا یتمالگور ، نیاز دارید که یکامضا ییدتأ یبرا

 یتم،الگور یجادپس از ا .یدکن یکربندیرا پ یتمکالس الگوراست، شدهامضا استفاده  یدتول یکه براکلیدی جفت 

 DSAKeyValueنمونه از کالس  یک نوع الگوریتم تولیدی،که بسته  یدکن یجادارا  KeyInfoاز کالس  اینمونه

 یتممقدار الگور یمرا با تنظ SignedXmlکالس ، نامتقارن یتمالگورپذیرد. برای استفاده از میرا  RSAKeyValue یا

KeyInfo ،نمایید یکربندیپ: 

 

 

 

 

 

تایید  امضااگر  .یدکن ییدتأرا  امضا، SignedXmlاز کالس  CheckSignatureمتد  یبا فراخوان یت،در نها

 گرداند.را باز می Falseصورت، مقدار و در غیر این Trueشود، این متد، مقدار 

 

 

 .NETگسترش چارچوب  

 ی،رمزنگار یهایتممانند تمام الگورایم. تقریبا دادهرا ارائه  ElGamal یتمالگور #C سازیپیاده ،تنهابخش،  یندر ا

ElGamal نیاز دارد. یاضیر یاتبه عمل 

  ElGamal یتوابع امضاتعریف  

 .کندمی یبانیپشتیکسان،  یدجفت کلیک با استفاده از  یجیتالد یو امضا یاز رمزنگار، ElGamal یتمالگور

 استفاده شود. یجیتالد یامضا ییدو تأ یجادا یبرا تواندمیشود، ایجاد می یدکل ی که با پروتکل مولدیدکل

// create a new instance of the DSA algorithm 

DSA x_dsa = DSA.Create( ); 

// configure the signing key 

// ... 

// create the KeyInfo instance 

KeyInfo x_info = new KeyInfo( ); 

// add the DSA instance to the KeyInfo 

x_info.AddClause(new DSAKeyValue(x_dsa)); 

// configure the SignedXml class to use the DSA keys for verification 

x_signed_xml.KeyInfo = x_info; 

// verify the signature 
bool x_signature_valid = x_signed_xml.CheckSignature( ); 
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 .هستند یخصوص یدکلمتعلق به  ،xپارامتر  و یعموم یدکلمتعلق به  Yو  p ،g یپارامترها یادآوری، عنوانبه

 شرح زیر است:به، ElGamal یامضا یجادا یبرا یپروتکل اساس

 ، اول باشد.(p -1)نسبت به که  ید،انتخاب کن k مانند یعدد تصادف یک .1

 محاسبه کنید: یرز با فرمولرا ( a) عنصر امضا .2

a = gk  mod p 

 :شود( امضاای است که قرار است داده m) یدمحاسبه کن یرز صورتبهرا ( b) عنصر امضا .3

)1(mod 


 p
k

xam
b  

4. a  وb  ایجاد شود.  امضارا به یکدیگر الحاق کنید تا 

 :یمکنیم استفاده یراز پروتکل ز، ElGamal یامضا ییدتأ یبرا

 .بشکنید bو  a یعناصر امضا یجادا یرا برا یجیتالد یامضا .1

 :یدمحاسبه کن یرز از طریقرا ( 1e) اول ییدعنصر تأ .2

e1 = Yaab mod p 

 :یدمحاسبه کن یرز از طریقرا ( 2e) دوم ییدعنصر تا .3

mod p mg = 2e 

 .نیستمعتبر  ،صورتینا یرمعتبر است و در غ امضاباشند، برابر  2eو  1eاگر  .4

 یها و امضاهاداده یرمزگذار یبرا یتوابع مختلف ElGamal یتم، الگورRSAکه بر خالف  یدتوجه داشته باش

 دارد.  یجیتالد

 امضاکالس تابع  یفتعر 

شروع ، کندمیسازی پیادهرا  ییدو تأ امضا یاصل یات، که عملElGamalSignatureکالس  یفبا تعرکار خود را 

 :کنید
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در کالس موجود  یمحاسبات یبانیکه با استفاده از پشت نماییدحاصل  ینانتا اطم یدکن یفرا تعر mod متد

BigInteger یدکنیم یافتمثبت در ییجهنت یک، همیشه: 

 

 

 

 

 

 

 .کندمی یجادرا ا یجیتالد یو امضا کردهرا اجرا  ElGamal یتابع امضا، CreateSignatureکالس 

 :گرددیاستفاده م ی کهیدکل نیز شوند ومی امضاکه  هستند ییهاداده متد، ینا پارامترهای

 

 

 :(، اول باشد، شروع کنیدp – 1) ، که نسبت بهk یعدد تصادف یدتولبا 

 

 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.Security.Cryptography; 

public class ElGamalSignature  
{ 

public static BigInteger mod(BigInteger p_base, BigInteger p_val)  
{ 

BigInteger x_result = p_base % p_val; 

if (x_result < 0)  
{ 

x_result += p_val; 

} 

return x_result; 

} 

public static byte[] CreateSignature(byte[] p_data, 
ElGamalKeyStruct p_key_struct)  
{ 

// define P -1 

BigInteger x_pminusone = p_key_struct.P - 1; 

// create K, which is the random number 

BigInteger K; 

do  
{ 

K = new BigInteger( ); 

K.genRandomBits(p_key_struct.P.bitCount( ) -1, new Random( )); 

} while (K.gcd(x_pminusone) != 1); 
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 یچیدهپاین کدها به ظاهر ممکن است  ،اگرچه .کندمیرا محاسبه  bو  a یامضاعناصر  کد زیر، مقدارتکه 

 ینو ا BigIntegerالزامات کالس  ییجهنت این کد،ظاهر  .کنندیشما را محاسبه م یازمورد ن مقادیر، اما باشند

 :یمکرد یفکالس تعر ینرا در ا mod متداست که ما  یتواقع

 

 

 

 

 

 یامضایک  یجادا یبرا و یدکن یجادا امضا یهاداده ینگهدار یرا برا یتبا ییهپس از اتمام محاسبات، آرا

  .یدپر کن ،یداکرده یجادکه قبال ا امضاآن را با عناصر  ،کامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهادادهی دهندهکه نشان پارامترهایی .کندمیرا اجرا  ElGamal ییدتابع تأ ،VerifySignature متد

 پذیرد:شود را میبرای تایید استفاده میکه  ییدو کل یید،تأبرای  امضا، استشده امضا

 

 

 

 

// compute the values A and B 

BigInteger A = p_key_struct.G.modPow(K, p_key_struct.P); 

BigInteger B = mod(mod(K.modInverse(x_pminusone) 

* (new BigInteger(p_data) 

-(p_key_struct.X*(A))),(x_pminusone)),(x_pminusone)); 

// copy the bytes from A and B into the result array 

byte[] x_a_bytes = A.getBytes( ); 

byte[] x_b_bytes = B.getBytes( ); 

// define the result size 

int x_result_size = (((p_key_struct.P.bitCount( ) + 7) / 8) * 2); 

// create an array to contain the ciphertext 

byte[] x_result = new byte[x_result_size]; 

// populate the arrays 

Array.Copy(x_a_bytes, 0, x_result, x_result_size / 2 

- x_a_bytes.Length, x_a_bytes.Length); 

Array.Copy(x_b_bytes, 0, x_result, x_result_size 

- x_b_bytes.Length, x_b_bytes.Length); 

// return the result array 

return x_result; 

} 

public static bool VerifySignature(byte[] p_data, byte[] p_sig, 

ElGamalKeyStruct p_key_struct)  
{ 
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 bو  a یامضاعناصر  نمایش یبرا، BigIntegerاز کالس  ییهانمونه یجادبه دو بخش و ا امضا یمما با تقس

 :یمکنیشروع م

 

 

 

 

 

 معتبر امضا) باشند یکسان مقدار یو اگر عناصر دارا کندمیرا محاسبه  ییددو عنصر تأ ،ماندهیباق کدهای

 :گرداندرا برمی False(، مقدار نباشدمعتبر  امضاصورت )ینا یرو در غگرداند را بازمی 2عدد  ،، متد(باشد

 

 

 

 

 

 

 

 Managedکالس  یهامتد سازیپیاده 

و  Sign یهاکنیم. متدسازی میپیاده، شدهیریتمد یتمدر کالس الگوررا  امضاتابع  یهامتد ،اکنون

VerifySignatureایستای یها، متد CreateSignature  وVerifySignature  در کالس موجود

ElGamalSignature یاکرده و  یینتع ییدکل ،کاربر یاآ کنند کهمی یبررس متدهر دو  .کنندرا فراخوانی می 

 :مورد نیاز را ایجاد کرده است یدجدکلید جفت 

 

 

// define the result size 

int x_result_size = p_sig.Length/2; 

// extract the byte arrays that represent A and B 

byte[] x_a_bytes = new byte[x_result_size]; 

Array.Copy(p_sig, 0, x_a_bytes, 0, x_a_bytes.Length); 

byte[] x_b_bytes = new Byte[x_result_size]; 

Array.Copy(p_sig, x_result_size, x_b_bytes, 0, x_b_bytes.Length); 

// create big integers from the byte arrays 

BigInteger A = new BigInteger(x_a_bytes); 

BigInteger B = new BigInteger(x_b_bytes); 

// create the two results 

BigInteger x_result1 = mod(p_key_struct.Y.modPow(A, p_key_struct.P) 

* A.modPow(B, p_key_struct.P), p_key_struct.P); 

BigInteger x_result2 = p_key_struct.G.modPow(new BigInteger(p_data), 

p_key_struct.P); 

// return true if the two results are the same 

return x_result1 == x_result2; 

} 

} 
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که ، "خام" یبه توابع امضا مستقیما، VerifySignatureو  Sign یهامتدکه  سازی این استپیادهمفهوم این 

 .دارند یبستگاند، شده یجادا PKCS # 1 بندیقالببدون 

 PKCS # 1 Helperکالس  یفتعر 

 یفتعرجداسازی، و  یبندقالبتر شدن کار جهت سادهرا  ElGamalSignatureFormatHelperکالس 

 است. PKCS # 1 یبندقالب یکداده با توجه به تکن یهابلوک یبندمسئول قالب ،کالس یناایم. کرده

 

 

 PKCS یشدهبندیقالب یهادر دادهها ID ینا. یمکنی، شروع میتمالگور یهاشناسهاز  یامجموعه یفا تعرب

 ها،ای از بایتیهآرا صورتبهرا  یتمالگور یهاشناسه، یبندقالب فرایند یسازساده یبرا .اندگنجانده شده 1 #

 ایم: هکرد یفتعر

public class ElGamalManaged : ElGamal  
{ 

// ... other methods 

public override byte[] Sign(byte[] p_hashcode)  
{ 

if (NeedToGenerateKey( ))  
{ 

// we need to create a new key before we can export 

CreateKeyPair(KeySizeValue); 

} 

return ElGamalSignature.CreateSignature(p_hashcode, o_key_struct); 

} 

public override bool VerifySignature(byte[] p_hashcode, byte[] p_signature)  
{ 

if (NeedToGenerateKey( ))  
{ 

// we need to create a new key before we can expo 
CreateKeyPair(KeySizeValue); 

} 

return ElGamalSignature.VerifySignature(p_hashcode,p_signature, 

o_key_struct); 

} 

// ... other methods 

} 

using System; 

using System.Security.Cryptography; 

public class ElGamalSignatureFormatHelper  
{ 
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GetHashAlgorithmID ،هش  یتمالگور هایشناسه یدهندهنشانکه  گرداندبازمیرا  یتبا از نوع یهآرا یک

 :اندمشخص شده متد پارامتر عنوانبهاست، که 

 

 

 

 

 

 

 

 

private static byte[] MD5_BYTES 

= new byte[] {0x30, 0x20, 0x30, 0x0C, 0x06, 0x08, 0x2A, 0x86,0x48, 0x86, 

0xF7, 0x0D, 0x02, 0x05, 0x05, 0x00,0x04, 0x10}; 
 

private static byte[] SHA1_BYTES 

= new byte[] {0x30, 0x21, 0x30, 0x09, 0x06, 0x05, 0x2b, 0x0E, 0x03, 0x02, 
0x1A, 0x05, 0x00, 0x04, 0x14}; 
 

private static byte[] SHA256_BYTES 

= new byte[] {0x30, 0x31, 0x30, 0x0d, 0x06, 0x09, 0x60, 0x86, 0x48, 0x01, 
0x65, 0x03, 0x04, 0x02, 0x01, 0x05, 0x00, 0x04, 0x20}; 
 

private static byte[] SHA384_BYTES 

= new byte[] {0x30, 0x41, 0x30, 0x0d, 0x06, 0x09, 0x60, 0x86, 0x48, 0x01, 
0x65, 0x03, 0x04, 0x02, 0x02, 0x05, 0x00, 0x04, 0x30}; 
 

private static byte[] SHA512_BYTES 

= new byte[] {0x30, 0x51, 0x30, 0x0d, 0x06, 0x09, 0x60, 0x86, 0x48, 0x01, 
0x65, 0x03, 0x04, 0x02, 0x03, 0x05, 0x00, 0x04, 0x40}; 

private static byte[] GetHashAlgorithmID(HashAlgorithm p_hash)  
{ 

if (p_hash is MD5) { 

return MD5_BYTES; 

}  
else if (p_hash is SHA1) { 

return SHA1_BYTES; 

}  
else if (p_hash is SHA256) { 

return SHA256_BYTES; 

}  
else if (p_hash is SHA384) { 

return SHA384_BYTES; 

}  
else if (p_hash is SHA512) { 

return SHA512_BYTES; 

} else { 

throw new ArgumentException("Unknown hashing 

algorithm","p_hash"); 

} 

} 
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CreateEMSA_PKCS1_v1_5_ENCODE ،بلوک داده را مطابق با روش  یکPKCS # 1 ،یبندقالب 

 :کندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهندهشکل یامضاکالس  یفتعر 

را گسترش AsymmetricSignatureFormatter ، زیرکالس ElGamalPKCS1SignatureFormatterکالس 

 PKCS # 1 شده توسطبندیقالبکد هش  یکبرای ایجاد  ElGamalSignatureFormatHelperدهد و از یم

 :خواهد شدمنتقل  ElGamalManagedاز کالس  Sign متدبه  ،این کد هش .کندمیاستفاده 

 

public static byte[] CreateEMSA_PKCS1_v1_5_ENCODE(byte[] p_hashcode, 

HashAlgorithm p_hash_alg, int p_key_length)  
{ 

// Concatenate the algorithm ID for the hash algorithm 

// and the hash code to form T 

byte[] x_algorithm_id = GetHashAlgorithmID(p_hash_alg); 

byte[] T = new byte[p_hashcode.Length + x_algorithm_id.Length]; 

Array.Copy(x_algorithm_id, 0, T, 0, x_algorithm_id.Length); 

Array.Copy(p_hashcode,0, T, x_algorithm_id.Length,p_hashcode.Length); 

// Generate an octet string PS consisting of p_key_length - T.Length- 

// 3 octets with hexadecimal value 0xff. 

// The length of PS will be at least 8 octets. 

int x_PS_length = p_key_length - T.Length -3; 

byte[] PS = new byte[x_PS_length < 0 ? 8 : x_PS_length]; 

for (int i = 0; i < PS.Length; i++)  
{ 

PS[i] = 0xFF; 

} 

// Concatenate PS, the DER encoding T, and other padding to form the 

// encoded message EM as EM = 0x00 || 0x01 || PS || 0x00 || T . 

byte[] EM = new byte[3 + PS.Length + T.Length]; 

EM[0] = 0x00; 

EM[1] = 0x01; 

Array.Copy(PS, 0, EM, 2, PS.Length); 

EM[PS.Length + 2] = 0x00; 

Array.Copy(T, 0, EM, PS.Length + 3, T.Length); 

// Output EM. 

return EM; 

} 

} 
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using System; 

using System.Security.Cryptography; 

public class ElGamalPKCS1SignatureFormatter : AsymmetricSignatureFormatter  
{ 

private string o_hash_name; // the hash algorithm to use 

private ElGamalManaged o_key; // the ElGamal algorithm 

public override void SetHashAlgorithm(string p_name)  
{ 

o_hash_name = p_name; 

} 

public override void SetKey(AsymmetricAlgorithm p_key)  
{ 

if (p_key is ElGamalManaged)  
{ 

o_key = p_key as ElGamalManaged; 

}  
else  
{ 

throw new ArgumentException( 

"Key is not an instance of ElGamalManaged", "p_key"); 

} 

} 

public override byte[] CreateSignature(byte[] p_data)  
{ 

if (o_hash_name == null || o_key == null)  
{ 

throw new 

CryptographicException("Key and Hash Algorithm must be set"); 

}  
else  
{ 

// create the hashing algorithm 

HashAlgorithm x_hash_alg = HashAlgorithm.Create(o_hash_name); 

// create a PKCS1 formatted block from the data 

byte[] x_pkcs = 
ElGamalSignatureFormatHelper.CreateEMSA_PKCS1_v1_5_ENCODE(p_da

ta,x_hash_alg, o_key.KeyStruct.P.bitCount( )); 

// create and return the signature 

return o_key.Sign(x_pkcs); 

} 

} 

} 
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  Deformatterیامضا کالس یفتعر 

را توسعه AsymmetricSignatureDeformatter ، زیر کالس ElGamalPKCS1SignatureDeformatteکالس 

برای  PKCS # 1 شده بابندیقالبکد هش  یکبرای ایجاد  ElGamalSignatureFormatHelperدهد و از یم

 ElGamalManagedاز کالس  VerifySignature متدبا استفاده از . این کار را کندمی، استفاده امضاتایید یک 

 :دهدانجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.Security.Cryptography; 

public class ElGamalPKCS1SignatureFormatter : AsymmetricSignatureDeformatte  
{ 

private string o_hash_name; // the hash algorithm to use 

private ElGamalManaged o_key; // the ElGamal algorithm 

public override void SetHashAlgorithm(string p_name)  
{ 

o_hash_name = p_name; 

} 

public override void SetKey(AsymmetricAlgorithm p_key)  
{ 

if (p_key is ElGamalManaged){ 

o_key = p_key as ElGamalManaged; 

}else{ 

throw new ArgumentException( 

"Key is not an instance of ElGamalManaged", "p_key"); 

} 

} 

public override bool VerifySignature(byte[] p_data, byte[] p_signature)  
{ 

if (o_hash_name == null || o_key == null) { 

throw new 

CryptographicException("Key and Hash Algorithm must be set"); 

} else { 

// create the hashing algorithm 

HashAlgorithm x_hash_alg = HashAlgorithm.Create(o_hash_name); 

// create a PKCS1 formatted block from the data 

byte[] x_pkcs 

= ElGamalSignatureFormatHelper.CreateEMSA_PKCS1_v1_5_ENCODE( 

p_data, x_hash_alg, o_key.KeyStruct.P.bitCount( )); 

// create and return the signature 

return o_key.VerifySignature(x_pkcs, p_signature); 

} 

} 

} 
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 تست الگوریتم 

 تسترا  ElGamalمربوط به الگوریتم  PKCS # 1شده با بندیخام و قالب یاز امضاها یبانیپشت یر،ز تکه کد

 :کندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System; 

using System.Text; 

using System.Security.Cryptography; 

public class Test  
{ 

public static void Main( )  
{ 

// define the byte array that we will use as plaintext 

byte[] x_plaintext 

= Encoding.Default.GetBytes("Programming .NET Security"); 

// Create an instance of the algorithm and generate some keys 

ElGamal x_alg = new ElGamalManaged( ); 

// set the key size - keep is small to speed up the tests 

x_alg.KeySize = 384; 

// extract and print the xml string (this will cause 

// a new key pair to be generated) 

string x_xml_string = x_alg.ToXmlString(true); 

Console.WriteLine("\n{0}\n", x_xml_string); 

// create a signature for the plaintext 

ElGamal x_sign_alg = new ElGamalManaged( ); 

// set the keys - note that we export with the 

// private parameters since we are signing data 

x_sign_alg.FromXmlString(x_alg.ToXmlString(true)); 

byte[] x_signature = x_sign_alg.Sign(x_plaintext); 
// verify the signature 

ElGamal x_verify_alg = new ElGamalManaged( ); 

// set the keys - note that we export without the 

// private parameters since we are verifying data 

x_verify_alg.FromXmlString(x_alg.ToXmlString(false)); 

Console.WriteLine("BASIC SIGNATURE: {0}", 

x_verify_alg.VerifySignature(x_plaintext, x_signature)); 

// check the formatted signature support 

// - create a hash code for the plaintext 

HashAlgorithm x_hash_alg = HashAlgorithm.Create("SHA1"); 

byte[] x_hashcode = x_hash_alg.ComputeHash(x_plaintext); 

// check the PKCS#1 signature formatting 

ElGamalPKCS1SignatureFormatter x_sig_formatter 

= new ElGamalPKCS1SignatureFormatter( ); 

x_sig_formatter.SetHashAlgorithm("SHA1"); 
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x_sig_formatter.SetKey(x_sign_alg); 

x_signature = x_sig_formatter.CreateSignature(x_hashcode); 

// verify the signature 

ElGamalPKCS1SignatureDeformatter x_sig_deformatter 

= new ElGamalPKCS1SignatureDeformatter( ); 

x_sig_deformatter.SetHashAlgorithm("SHA1"); 

x_sig_deformatter.SetKey(x_verify_alg); 

Console.WriteLine("PKCS#1 SIGNATURE: {0}", 

x_sig_deformatter.VerifySignature(x_hashcode, x_signature)); 

} 

private static bool CompareArrays(byte[] p_arr1, byte[] p_arr2)  
{ 

for (int i = 0; i < p_arr1.Length; i++)  
{ 

if (p_arr1[i] != p_arr2[i])  
{ 

return false; 

} 

} 

return true; 

} 

} 
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 فصل پنجم

 های فضای نامچالش
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 آن یشده و پارامترهایفتعر یشاز پ یمجوز ها لیست 

است. وبالگ در سراسر جامعه منتشر شده ینو چند MSDNدر  .NET یتیامن یدر مورد مجوزها اطالعات

و خواص  ،کردن اطالعات در مورد مجوز، پارامترها یداپ یبرا یمکان مرکز یک یارائه ،فهرست ینهدف از ا

 آنها است.

در  بنابر سطح ماشین،توانند یکه م یمکنیم یمتقس ی، آنها را به مواردهامجوز لیست از یکل یمرور یبرا

 هاینمونه اصالح کنند.را  NET Framework 2.0.  یکربندیپ یریتکنسول مد ،اجرازمان یتیامن یماتتنظ

 یدستکار ،آنها متدهای یاها شده در سازندهداده یخواص و پارامترها از طریق توانندیمجوز م هایکالس

 .کنیممی یدبر پارامترها و تأکدامه، . در اکنندمی نگاشت بالعکسبر خواص و  پارامترها و از مجوزها برخیشوند. 

• PermissionState : از نوع  یپارامتر یمنبع حاو یک یهر مجوز برا ،فرضپیش طوربه

PermissionState مجوز  یدبایجاد، ا هنگام درآیا  کندمیاست که مشخص  گریین شمارشاست. ا

 .دسترسی به منابع را دارد یا خیر

o Non: ندارد. را شدهبه منابع محافظت یمجوز دسترس 

o Unrestricted:  است شدهکامل به منابع محافظت یمجوز دسترسدارای. 

مثال.  عنوانبه. قرار داردنشده فهرست یتمام مجوزها یستبه صراحت در ل ،فرضپیشمجوز  این

System.Net.DnsPermission شودمین ییگرد یپارامتر یچه، شامل. 

 کنسول یکربندیپ یقشده از طرارائه یهاجوزم 

 شوند.شده از طریق پیکربندی کنسول ارائه میدر این بخش، چند نمونه از مجوزهای ارائه

  System.Data.SqlClient.SqlClientPermission 

 ،کاربر یکحاصل شود که  ینانتا اطم سازدمی فعال SQL Server یبرارا   NET.یداده چارچوب ،دهندهارائه

 ،رسدیبه ارث م ResourcePermissionBaseاز منبع داده دارد.  یکبه  یدسترس یمناسب برا یتیسطح امن

 1.0ی نسخه در کالس ین. اشودمیبه ارث برده  CodeAccessPermissionاز  ،خود یبه نوبه آن هم که
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در  ،. کالسشودمی یدهنام  SQL Client،یکربندیمربوطه در کنسول پ یورودموجود است.   NET.چارچوب

 موجود است." "System.Data.dllماژول 

 پارامترها و خواص: •

o AllowBlankPassword: Bool :عبور  یکلمه یک یاآ دهدمینشان که  ،مقدار یک دریافت

منسوخ  یسازنده یکبه  ،پارامتر ینمجاز است. ا ،یخال

“SqlClientPermission(PermissionState state, bool allowBlankPassword)”  تعلق دارد

 استفاده شود. .NET Framework 2.0هرگز از  یدنبا که

o ConnectionString: String :یرشته یکconnection  مجاز 

o Restrictions: String  :یرشته یکه پارامترها یارشتهconnection  مجاز غیر یا مجازکه  ،را

 .کندمی ییشناسا ،هستند

o Behavior: System.Data.KeyRestrictionBehavior  :کندمی یفرا تعر یسطوح دسترس. 

 کرد: یمتنظ PreventUsageو  AllowOnlyبه  آن را توانیم

▪ AllowOnly: یرشته یپارامترها شناساییconnection  مجاز. یاضاف 

▪ PreventUsage: یرشته یپارامترها ییشناساconnection  مجاز.غیر یاضاف 

حالت با  را شروع به کار یحصح ی، الگو.ADONET یبه کد برا یدسترس یتیامن یهنگام استفاده از مجوزها

 یازن یکار خاص یبرا)کد  یخاص یمجوزها ،و سپس ی مجوزها()ممانعت از دسترسی به همه بیشتری محدود

 یراز یست،امن ن (تمام مجوزها و سپس مجوز خاص با اعطای شروع)مخالف  یالگو .یداضافه کن(، دارد

زها شروع مثال، اگر شما با تمام مجو یوجود دارد. برا  connectionهمان رشته یانب یبرا یمتعدد یهاروش

استفاده کنید، همچنان  ”connection “server=someserver از رشته ،رد یو سپس برا یدکن

“server=someserver.mycompany.com” مجاز خواهد بود. 

 یژگیباالتر از و، DBDataPermission ییهاز کالس پا IsUnrestricted خصوصیت

AllowBlankPassword اگر شما  ین،است. بنابراAllowBlankPassword  را بهfalse الزم است ید،کن یمتنظ 
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IsUnrestricted  را بهfalse یخال رعبو یکلمه یکارتباط با استفاده از  یک یجادتا کاربر از ا یدکن یمتنظ، 

 .عمل آوردبه یریجلوگ

 System.Diagnostics.EventLogPermission 
به  آن هم که ،رسدیبه ارث م ResourcePermissionBase. از کندمیکنترل را  یدادبه رو یدسترس یاجازه

 موجود است.  NET.چارچوب 1.0ی نسخه در. شودمیبه ارث برده  CodeAccessPermissionاز  ،خود ینوبه

موجود  ”System.dll“ . کالس در ماژولشودمی یدهنام ”Log Event“، یکربندیمربوطه در کنسول پ یورود

 است.

 خواص: پارامترها و •

o MachineName: String : شودمیانجام  یدادهانوشتن رو یاکه در آن خواندن  ،کامپیوتر نام. 

o PermissionAccess: System.Diagnostics.EventLogPermissionAccess :یسطوح دسترس 

 صورتبه تواندمیو  کندمی یفرا تعر EventLogمجوز  هایکالسمورد استفاده توسط 

Administer ، Audit ، Browse  ،Instrument  ،None ، و Write :تنظیم شود 

▪ Administer: EventLog یدادمنبع رو یک تواندمی ،logمربوط به خواندن، حذف  های

گوش  یداد،رو logها، پاک کردن ورودیمربوط، پاسخ به  هایlog یا یدادمنابع رو

را یداد مربوط به رو هایlogاز تمام  ایمجموعهبه  یو دسترس یدادها،دادن به رو

 .کند یجادا

▪ Audit: EventLog تواندمی logیا ،یدادموجود، منابع رو های logمربوط را حذف  های

گوش دهد، و  یدادهارا پاک کند، به رو یدادرو یپاسخ دهد، ورود هایکند، به ورود

عضو  ینا اگرچه،کند.  یداپ یدسترس یدادمربوط به رو هایlogاز تمام  ایمجموعهبه 

 .یداستفاده کن Administerآن از  یبه جا .است ندر حال حاضر منسوخ شد

▪ Browse: EventLog تواندمی logدر حال حاضر  نیز عضو ینمربوط را بخواند. ا های

 .یداستفاده کن Administerآن از  یبه جا .است نمنسوخ شد
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▪ Instrument : EventLogتواندمی logمنابع را  یجادو ا ،نوشتن ،خواندن به مربوط های

استفاده  Writeآن از  یبه جا .است نعضو در حال حاضر منسوخ شد ینا .نماید یجادا

 .یدکن

▪ None: EventLog ندارد یمجوز یچه . 

▪ Write: EventLog تواندمی logو  یداد، و منابع رورا بنویسدموجود  هایlogهای 

 را ایجاد کند. مربوط

 System.Diagnostics.PerformanceCounterPermission 

که  ،برد یبه ارث م ResourcePermissionBase. از کندصادر میعملکرد را  یبه شمارنده دسترسی یاجازه

موجود   NET.چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده CodeAccessPermissionاز  ،خود یبه نوبه

 شود. کالس در ماژولمی یدهنام ”Performance Counter“، یکربندیمربوطه در کنسول پ یوروداست. 

“System.dll” .مرتبط با  یاستفاده، و رده یبرا کامپیوترنام  ی،سطوح دسترس موجود استPerformance 

Counter  کندمی تعریفرا. 

 پارامترها و خواص: •

o CategoryName: string :ینام دستهperformance counter  (performance object که با )

performance counter .مرتبط است 

o MachineName: string،که در آن : سرورperformance counter   قرار  آن وابسته یدستهو

 دارد.

o PermissionAccess :System.Diagnostics.PerformanceCounterPermissionAccess ،

، Administer ،Browse ،Instrumentصورت بهتواند کند و میمی یفرا تعر یسطح دسترس

None ،Read  و ، Writeشود یمتنظ. 

▪ Administer: PerformanceCounter را  هادسته یجادتواند خواندن، نوشتن و امی

 انجام دهد.

▪ Browse: PerformanceCounter ها را بخواند.تواند دستهمی 
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▪ Instrument: PerformanceCounter بنویسدها را بخواند و تواند دستهمی. 

▪ None :PerformanceCounter ندارد یمجوز یچه. 

▪ Read: PerformanceCounter ها را بخواند.تواند دستهمی 

▪ Write: PerformanceCounter یسدها را بنوتواند دستهمی. 

 System.DirectoryServices.DirectoryServicesPermission 
که به  ،برد یبه ارث م ResourcePermissionBase. از کندصادر میرا  دایرکتوری فعالبه  دسترسی یاجازه

موجود است.   NET.چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده CodeAccessPermissionاز  ،خود ینوبه

 .System“ ماژول شود. کالس درمی یدهنام ”Directory Services“، یکربندیمربوطه در کنسول پ یورود

DirectoryServices.dll” .موجود است 

 پارامترها و خواص: •

o Path: String د.نشوکه مجوزها اعمال می یرکتوریگره فعال دا : مسیر 

o PermissionAccess: System.DirectoryServices.DirectoryServicesPermissionAccess :

،  Browseصورتبه دتوانیکند. میم یفتعر ید،اجازه دهقصد دارید را که  یدسترس نوع

None  ،وWrite  شود: یمتنظ 

▪ Browse: مجاز است. ،فعال یرکتوریخواندن درخت دا 

▪ None :وجود ندارد یمجوز یچه. 

▪ Write :فعال یرکتوریو اضافه کردن به درخت دا ییر،خواندن، نوشتن، حذف، تغ، 

 مجاز است.

 System.Drawing.Printing.PrintingPermission 
ی نسخه در .شودمی به ارث برده CodeAccessPermissionاز  مستقیماکند. به چاپگر را کنترل می یدسترس

شود. کالس می یدهنام ”Printing“، یکربندیمربوطه در کنسول پ یورودموجود است.   NET.چارچوب 1.0

 موجود است. ”System.Drawing.dll“ در ماژول

 پارامترها و خواص: •
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o PrintingLevel: System.Drawing.Printing.PrintingPermissionLevel :را  ینوع دسترس

، Allprinting ،DefaultPrinting صورتتوان بهیکند. ممی یفتعر ید،اجازه دهقصد دارید که 

NoPrinting ، وSafePrinting کرد: یمتنظ 

▪ AllPrinting :د.ازسچاپگرها را فراهم می یکامل به تمام یدسترس 

▪ DefaultPrinting :جعبه  یشنما یقاز طر یمنا پرینترا همراه با  یبرنامه چاپ

. کندیت کمتر ایجاد میمحدود بافرض چاپگر پیش ی، برایامحاوره

DefaultPrinting ،از  ایمجموعه یرزAllPrinting .است 

▪ NoPrinting :شود. به چاپگرها می یمانع دسترسNoPrinting ،از  ایمجموعه یرز

SafePrinting .است 

▪ SafePrinting :سازدد، مقدور میمحدو یاجعبه محاوره نمایشاز  را چاپ ،تنها .

SafePrinting ،از  ایمجموعه یرزDefaultPrinting .است 

 System.Messaging.MessageQueuePermission 
 .شودمی به ارث برده CodeAccessPermissionاز  مستقیما. کندصادر میرا  یامصف پبه  دسترسی یاجازه

 ”Message Queue“، یکربندیمربوطه در کنسول پ یورودموجود است.   NET.چارچوب 1.0ی نسخه در

 موجود است. ”System.Messaging.dll“ شود. کالس در ماژولمی یدهنام

در  که، machinename یفبا تعر ،کرد. در هر دو صورت یفتوان در دو حالت توصیرا م یامپ صف یک

صف  برای منطقی یبنددسته یکصف،  یفتوص یبرچسب برا یکی اجازهاست، واقع شده یامآن صف پ

که در آن واقع  یریمس یا.  (MessageQueuePermissionAccess)کنیدصادر می را یو نوع دسترس، گروه

 . MessageQueuePermissionAccess مجددااست و شده

 پارامترها و خواص: •

o Category: String (.یامپبندی نوع صف یصف )شناسه ی: دسته 

o Label: String صف : شرح 

o MachineName: String قرار دارد.بندی پیام که در صف کامپیوتری : نام 
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o PermissionAccess: MessageQueuePermissionAccess :قصد داریدرا که  ینوع دسترس 

،  Administer ،Browse ،None ،Peek ،Receiveصورتبهد توانیکند. ممی یینتع ید،اجازه ده

 .کندتنظیم می Sendو 

▪ Administer: MessageQueue که در دسترس هستند نگاه  ییهاتواند به صفمی

 ها در صف بخواند و آنها را ارسال و یا دریافت نماید.پیامکند، 

▪ Browse: MessageQueue د نگاه کند.که در دسترس هستن ییهاتواند به صفمی 

▪ None :MessageQueue ندارد یمجوز یچه. 

▪ Peek :MessageQueue که در دسترس هستند نگاه کند و  ییهاتواند به صفمی

 خواند.بها را در صف یامپ

▪ Receive: MessageQueue که در دسترس هستند نگاه کند،  ییهاتواند به صفمی

 .نماید یافتا دربخواند و آنها رها را در صف یامپ

▪ Send :MessageQueue آنها و  نگاه کند که در دسترس هستند ییهاتواند به صفمی

 .نمایدرا ارسال 

 System.Net.DnsPermission 
به ارث  CodeAccessPermissionاز  مستقیما. کنددر شبکه صادر میرا  DNS یبه سرورها دسترسی یاجازه

 ”DNS“، یکربندیمربوطه در کنسول پ یورودود است. موج  NET.چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی برده

 موجود است. ”System.dll“ شود. کالس در ماژولمی یدهنام

 پارامترها و خواص: •

o فرضپیش یفقط پارامترها (PermissionState) 

 System.Net.SocketPermission 
از  مستقیما. کندصادر می انتقالیآدرس  یکدر  را اتصاالت یرشپذ یاکنترل و  یاجازه

CodeAccessPermission چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده.NET   .مربوطه  یورودموجود است

 موجود است. ”System.dll“ شود. کالس در ماژولمی یدهنام ”Socket Access“، یکربندیدر کنسول پ
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 یهدف، شماره یزبانم یدبا ین. همچنکندمی یینتع ،یداجازه ده قصد داریدکه  ،شبکه را ینوع دسترس

 .نماییدمورد استفاده را مشخص  انتقالپورت و نوع 

 پارامترها و خواص: •

o Access: System.Net.NetworkAccess :توسطکند. به شبکه را مشخص می یدسترس مجوز 

 دتوانی. میردگیمورد استفاده قرار م SocketPermissionو  WebPermissionهای کالس

 .شود یمتنظ Connect یا Accept صورتبه

▪ Accept : منبع  یکبه  ینترنتاتصاالت از ا یرشپذ مجاز به ،که برنامه دهدمینشان

است که از  یمحل یزبانم یحفاظت برا یک ،ینکه ا یدباشاست. توجه داشته یمحل

Accept زمان ین. در اکندمی)آدرس/پورت( استفاده  یبه منابع محل یدسترس یبرا، 

تا  شودمیمجوز انجام  یبررس یوندد.بپ محلیمنبع  ینتا به ا کندمیش سوکت تال

 .یرخ یادر آن منبع موجود است  Accept یاآ یندبب

▪ Connect:  صادر را  ینترنتاتصال به منابع خاص ا یاجازه ،که برنامه دهدمینشان

 یبرا بررسینوع  یچه ،از راه دور یزبانممنبع که در مورد  یدباش. توجه داشتهکندمی

است که پورت  یلدل ینبه ادر واقع، اتصال موجود وجود ندارد.  یمجوزها یدند

 یشرا در پ یمناسب یمجوزهاتوان نمیناشناخته است و ، راه دور اتصال از یزبانم

 یاست که برا یاز راه دور یزبانمجوز م یبررس یبرنامه برا یتمسئول ،ینگرفت. ا

 .کندمیتالش  شنونده سوکت اتصال به

o HostName: String  :انتقالآدرس  یزباننام م. 

o PortNumber: Stringانتقالپورت آدرس  ی: شماره. 

o Transport: System.Net.TransportType  :صورتبه دتوانیکند و ممی یفرا تعر انتقال انواع 

All ،ConnectionLess ،ConnectionOriented ،TCPیا ، UDP شود یمتنظ. 

▪ All:  انتقالانواع تمامی. 
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▪ ConnectionLessبدون اتصال، مانند  : انتقالUDP .اثر  ،مقدار ینا مشخص نمودن

 دارد. UDPبا  یمشابه

▪ ConnectionOriented محور، مانند ارتباط : انتقالTCP مقدار ینا نمودن. مشخص، 

 دارد. TCP یینبا تع یاثر مشابه

▪ TCPانتقال :TCP  

▪ UDPانتقال :UDP 

 System.Net.WebPermission 
 به ارث برده CodeAccessPermissionاز  مستقیما. کندصادر میرا  HTTP ینترنتیبه منابع ا دسترسی یاجازه

 ”Web Access“، یکربندیمربوطه در کنسول پ یورودموجود است.   NET.چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی

 موجود است. ”System.dll“ شود. کالس در ماژولمی یدهنام

WebPermission ،د. آورفراهم می ینترنتیبه منابع ا یکنترل دسترس یبرا را ها و خواصمتدای از مجموعه

 :یدکن یجادا WebPermissionنمونه  یکپارامتر،  یهااز مجموعه یکی توسطآن  یسازنده فراخوانیبا 

 .است Noneفرض، پیشPermissionState  :بدون پارامتر •

در کالس ، URIدهد هر  اجازه تا شودمیمشخص  Unrestrictedصورت به یا:  PermissionStateیک •

 متداستفاده از با که یی را، هاURIبه  یدسترس یاجازه، که None یاو  ؛هدف استفاده شود

AddPermission  دهدکنید، میمیمشخص. 

 است که توسط ییمجوزها یدارا ،شدهمشخصURI : URI یرشته یکو  NetworkAccessمقدار  یک •

 شود.اعطا می NetworkAccess مقدار

 URIمنظم  یرشتهو  NetworkAccess یکنندهمشخص •

connectList  وAcceptListدارای ، URIی. براایدصادر کردهآنها  برایرا  یند که مجوز دسترسهست ییها 

را  Accept. اگر یدکناستفاده  AddPermission، از ی مذکورهایستاز ل یکبه هر  URI یکاضافه کردن 

، امکان WebPermissionاضافه خواهد شد.  AcceptListبه  URI ید،بفرست NetworkAccessپارامتر  عنوانبه

 .دکنمی فراهم AcceptList ، مطابق باهاURIاتصال به کالس هدف خود را با 



 

 

 

446 

 

 

 پارامترها و خواص: •

o Access: System.Net.NetworkAccessتوسطکند. به شبکه را مشخص می یدسترس : مجوز 

 دتوانی. میردگیمورد استفاده قرار م SocketPermissionو  WebPermissionهای کالس

 .شود یمتنظ Connect یا Acceptصورت به

▪ Accept : منبع  یکبه  ینترنتاتصاالت از ا یرشپذ به ، مجازکه برنامه دهدمینشان

 Acceptاست که از  یمحل یزبانم یبرا یحفاظت ،ینکه ا یدباشاست. توجه داشته یمحل

سوکت  ،زمان ین. در اکندمی)آدرس/پورت( استفاده  یبه منابع محل یدسترس یبرا

 یاآ یندتا بب شودمیمجوز انجام  یبررس .یونددبپ لیمنبع مح ینتا به ا کندمیتالش 

Accept  یرخ یادر آن منبع موجود است. 

▪ Connect : صادر را  ینترنتاتصال به منابع خاص ا یاجازه ،مهکه برنا دهدمینشان

 یبرا نوع بررسی یچه ،از راه دور یزبانم منبعکه در مورد  یدباش. توجه داشتهدکنمی

است که پورت  یلدل ینبه ا در واقع،اتصال موجود وجود ندارد.  یمجوزها یدند

 یشرا در پ یمناسب یمجوزهاتوان نمیناشناخته است و ، از راه دوراتصال  یزبانم

 یاز راه دور است که برا یزبانمجوز م یبررس یبرنامه برا یتمسئول ،ینگرفت. ا

 .کندشنونده، تالش میاتصال به سوکت 

o UriString: string  :URLید.کن ییدمجوز آن را تأ قصد داریدکه  ای را 

o UriRegEx: Regex :کهمنظم یعبارت ، URLا معتبر باشدمجوز آنه قصد داریدرا که  ییها، 

 .کندمی یفتوص

 یک. یدآن منبع را رد کن یاحتمال یرهایبه تمام مس یدسترس یدبا ینترنتی،منبع ا یکبه  یرد دسترس برای

 یربا استفاده از مس ،تنها یدبا .صادر کنیدبه منبع خاص را  یدسترس یاجازه تنها، است که ینبهتر ا یکردرو

 .یستن یرمس ینحو ییراتبه استفاده از تمام تغ یازی. نیدباشداشته یمنابع مجاز دسترس ، بهیکانون

 یسازنده یکه برا، منظم عبارت پارامتربا  یسهاز مقا ، پیشURIاز  فرضپیشو اطالعات پورت  ینام کاربر

WebPermission (NetworkAccess,Regex)  یحاو ی،است. اگر عبارت منظم، جدا شدهشودمیعرضه 
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منظم  یورود اراتعب ها باURIرسد که تمام ینظر مباشد، به فرضپیشپورت  یشماره یااطالعات کاربر 

 مطابقت ندارد.

 System.Security.Permissions.EnvironmentPermission 
از  مستقیماکند. آن را کنترل می مقادیرو کاربر و  یستمس یطمح یرهایبه متغ یدسترس

CodeAccessPermission چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده.NET   .مربوطه  یورودموجود است

موجود  ”mscorlib.dll“ شود. کالس در ماژولمی یدهنام ”Environment Variables“، یکربندیدر کنسول پ

 است.

 یهایستل و، (;ویرگول )نقطهشده توسط جدا نام نامحدود یستچند ل یا یک ، توسط84متغیر محیطی نام

 ییشامل توانا، نوشتندسترسی . شودمی یینتع ،ینامگذار یرهایبه خواندن و نوشتن متغ یدسترس یجداگانه برا

 موجود است. یرمقاد ییرتغ ،یزنمتغیرهای محیطی و و حذف  یجادا

 پارامترها و خواص: •

o PathList: Stringجدا  ،داده شده یدسترسمجوز که به آنها متغیرهای محیطی،  از : لیستی

 است.شده

o Flag: System.Security.Permissions.EnvironmentPermissionAccess :شمارش ینا، 

 یاعضا یراز مقاد یتیاز اعداد ب یبیترک دهدمیاست که اجازه  FlagsAttribute یژگیو یدارا

، AllAccess صورتبه دتوانیو م دنمایمیرا مشخص  ییطمح یرهایبه متغ یآن باشد. دسترس

NoAccess ،Read  و ،Write شود یمتنظ. 

▪ AllAccess متغیرهای محیطیخواندن و نوشتن به : دسترسی .AllAccess ،

 منجر بهاست و  EnvironmentPermissionAccess یرمقاد یدهندهنشان
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ArgumentException پارامتر  عنوانبهکه  یزمان، درflag روش  یبراGetPathList 

 د.گردی، مشودمیاستفاده 

▪ NoAccess :متغیرهای محیطیبه  یعدم دسترس .NoAccess ،ارزش معتبر  یچه

EnvironmentPermissionAccess پارامتر  عنوانبه کههنگامیو  دهدمیرا نشان ن

GetPathList  یک، شودمیاستفاده ArgumentException نمایدرا ایجاد می. 

▪ Read: حذف و  ییر،. تغسازدرا ممکن میمتغیرهای محیطی به خواندن  یفقط دسترس

 .وجود ندارد یسطح دسترس یندر امتغیر محیطی،  یجادا

▪ Write: نوشتن ی. دسترسسازدمتغیر محیطی را فراهم مینوشتن به  یدسترس ،تنها، 

 یرهایموجود است. متغ مقادیر ییرتغ ،ینو همچن متغیر محیطیو حذف  یجادشامل ا

 .نداگنجانده نشده یسطح دسترس یندر ا، خواندن

 از آنها ، استفادهشوندمیظاهر  EnvironmentPermissionAccessدر  AllAccessو  NoAccess ،گرچها

انواع  یهمه یا ه متغیر محیطیب را ینوع دسترس یچه یراز .یستمعتبر ن، GetPathListپارامتر  عنوانبه

 .دسازمیرا فراهم متغیر محیطی  به دسترسی ینوع، GetPathListو  کنندمین یفتوص، یدسترس

EnvironmentPermission ،یرد دسترس ی. برادهدمیآن را  مقدارو متغیر محیطی به  یدسترس یاجازه 

. نماییدرد  ،همان مقدار است یکه حاورا،  یگرید یربه آن و هر متغ یدسترس یدو مقدار آن، با یرمتغ یکبه 

 USERPROFILE%\Local%“) و مقدار آن ”TMP“ یربه متغ یرد دسترس یمثال، برا یبرا

Settings\Temp”)به یدسترس ید، با “TMP” ،“TEMP” ،یدسترس یبرا توانیدمیکه  ،را یگرید یرو هر متغ 

از  یبیچندگانه، استفاده ترک یرهایمقابله با مس یروش بهتر برا یک. نماییدرد  ید،به آن استفاده کن

PermitOnly  وDeny .است 
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 System.Security.Permissions.FileDialogPermission 
از  مستقیما. کندصادر می 85فایل دیالوگ یک یقاز طررا ها ها و پوشهیلبه فا دسترسی یاجازه

CodeAccessPermission چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده.NET   .مربوطه  یورودموجود است

 موجود است. ”mscorlib.dll“ شود. کالس در ماژولمی یدهنام ”Dialog File“، یکربندیدر کنسول پ

 پارامترها و خواص: •

o Access: System.Security.Permissions.FileDialogPermissionAccessشمارش،  : این

 یاز اعضا یتی،اعداد بمقادیر از  یبیدهد ترکاست که اجازه می FlagsAttribute یژگیو یدارا

 تواندمیویژگی  ین. اکندمیمشخص  های دیالوگفایل یبرارا  یلفا یرسنوع دستد. نآن باش

 شود. یمتنظ Saveو ، None ،Open ،OpenSave صورتبه

▪ None:  هایلبه فا یدسترسعدم. 

▪ Open :ها.یلامکان باز کردن فا 

▪ OpenSave : هایلفا ییرهذخنیز، امکان باز کردن و 

▪ Save: ها.یلفا ییرهامکان ذخ 

 System.Security.Permissions.FileIOPermission 
 به ارث برده CodeAccessPermissionاز  مستقیما. کندصادر میها را و پوشه هایلبه فا دسترسی یاجازه

 یدهنام ”File IO“، یکربندیمربوطه در کنسول پ یورودموجود است.   NET.چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی

 موجود است. ”mscorlib.dll“ شود. کالس در ماژولمی

امن  یدسترستا  کندمیکمک  یل. کالس فادهدمیها را شرح ها و پوشه یلشده در فامحافظت یاتعمل  

 بررسی. با انجام شودمیانجام  یتیامن یدسترس یبررس ،به فایل ی. هنگام دسترسشودها فراهم ها و پوشهیلبه فا

در  . اینافتدیاتفاق م بارفایل، یک یک ایجادرسد.  یبه حداقل م یتیامن بررسیعملکرد  یرتاث یجاد،در زمان ا
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 یبررس گونهیچه یل،د. پس از باز شدن فابیفتنبار اتفاق  ینچند دنتوانمیخواندن و نوشتن  است که حالی

ورد توان آن را میاعتماد منتقل شود، م یرقابلغ یفراخواننده یکبه  ی. اگر شدپذیرمیانجام ن ییشترب

قادر  که کدییجا) یعموم صورت ایستایبه یدها نبایلفا یدستهنباید مثال،  عنوانبهسوءاستفاده قرار داد. 

 شوند. یرهذخ (کند یداپ یبه آنها دسترس یبا مجوز کمتر است

 پارامترها و خواص: •

o Path: Stringیرکتوریدا یا یلمطلق فا : مسیر. 

o Control: System.Security.AccessControl.AccessControlActions یکه برا ،را : اقداماتی 

است که  FlagsAttribute یژگیو یداراشمارنده  ینکند. امی یینتع ،مجاز است یتیاشیا امن

 2.0ی در نسخهشمارش،  یند. انآن باش یاز اعضا یتی،از اعداد ب یبیدهد ترکاجازه می

 Viewو ،  Change ، None صورتتوان به یرا مپارامتر  یناست. ا، موجود NET. چارچوب

 :تنظیم نمود

▪ Change: کند.نوشتن را مشخص می یدسترس 

▪ None :کند.را مشخص نمی یدسترس یچه 

▪ View :کند.را مشخص می یفقط خواندن یدسترس 

o Access: System.Security.Permissions.FileIOPermissionAccessیلفا یتوان رو یرا م : عملیات 

 یمعنابه ،پوشه یکبه  یانجام داد. دسترس یرمس یستل یا یافزودن یر( موجود در مسیپوشه )ها یا)ها( 

در  ی موجودهاها و پوشهیلبه تمام فا یدسترس نیز،موجود در آن و  یهایلبه تمام فا یدسترس

خواندن  منجر به دسترسی ”\C:\folder1“ خواندن بهی عنوان مثال، دسترساست. به یرز یهاپوشه

“C:\folder1\file1.txt” ،“C:\folder1\folder2\” ،و “C:\folder1\folder2\file2.txt” خواهد شد. 

. یستن ییگرشخص د متعلق به آن که حقوقیمعن ینبه ا ؛مستقل هستند ،مجوزها ینا یهمه

مجوز موردنظر  یکاز  یشاگر ب. یستن Append یا Readاجازه  یبه معنا Writeمثال، مجوز  عنوانبه

 ،یمطلق کانون یرهایاز نظر مس ،کرد. مجوز پرونده یبترک  ORازتوان آنها را با استفاده یاست، م
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 دتوانیماین ویژگی  ساخته شوند. یکانون یلفا یرهایبا مس یشههم یدها بافراخوانیاست؛ شده یفتعر

 :شوند یمتنظ  Writeو،  AllAccess ،Append ،NoAccess ،PathDiscovery ،Read صورتبه

▪ AllAccess:Append ، Read،Write  ،وPathDiscovery  ، یرکتوری دسترسی دا یا یلفا یکبه

است و  FileIOPermissionAccessمتعدد  یرمقاد یدهندهنشان AllAccess. یابندمی

 یکشود، استفاده می GetPathListروش  یبرا یعنوان پارامتر دسترسکه بههنگامی

ArgumentException آورد.یرا به ارمغان م 

▪ Appendشامل  ،ی. افزودن دسترسیرکتوریدا یا یلفا یکبه  مواردیبه افزودن  یسترس: د

 یا ،به هر دو یدبا یزها، کد نیلفا یجادا ی. برااست یدجد یرکتوریدا یا یلفا یک یجادا ییتوانا

 شود. اضافه  Readیا، و  Writeیدسترس

▪ NoAccess :یرکتوریدا یا یلفا یکبه  یعدم دسترس .NoAccess معتبر  یرمقاد یدهندهنشان

FileIOPermissionAccess شودمیو باعث  یستن ArgumentException ،عنوانبهکه یزمان 

 .ایجاد گردد، شودمیاستفاده  GetPathListپارامتر 

▪ PathDiscovery :مانند ) خود. به محافظت از اطالعات حساس یربه اطالعات در مس یدسترس

نشان داده  یرکه در مس یرکتوریاطالعات مربوط به ساختار دا یزو ن یردر مس (ینام کاربر

را  یرشده توسط مسارائه یهاپوشه یاها یلبه فا یدسترس ،مقدار ین. اکندمیکمک ، استشده

 .سازدممکن نمی

▪ Read: مانند طول  یل،به اطالعات در مورد فا یدسترس یا یلفا یاتخواندن به محتو یدسترس

 .یهاصالح ینزمان آخر یاآن 

▪ Write :اطالعات مربوط  یاتوانید محتویات فایل را وارد کنید و . مییلفا یاتبه محتو یدسترس

 .دکنمی را صادر یسیحذف و رونو یاجازه ین. همچنیدده ییررا تغ ،مانند نام آن، یلبه فا

o AllFiles: System.Security.Permissions.FileIOPermissionAccess :ا همراه ب ،پارامتر ینا

“AllLocalFiles” ،کند. اکنون پراکنده فراهم می یستدر لرا ها یلفا یرو یامکان کنترل دسترس
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 هاییلمجاز به تمام فا ی. دسترسدکر یمتقس ی محلی،هایلفقط فانه و ، هایلتوان آن را در تمام فایم

 کند.می عیینرا ت یرمس یستل یاافزوده  یرمس

موجود در  یهایلفا یمجاز به تمام یدسترس یژگیو ین. اینیدباال بب یرقادرا برای م Access پارامتر

 فردمنحصر به مقداریک کند. می یینشبکه را تع یوهایو درا یمحل یهاکامپیوتر

FileIOPermissionAccess استفاده از عمل  یتوان برایرا مAND نمود یبررس. 

 System.Security.Permissions.ReflectionPermission 
از  مستقیماکند. میکنترل ، System.Reflection یهاAPI یقرا از طر فرادادهبه  یدسترس

CodeAccessPermission چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده.NET   .مربوطه  یورودموجود است

 موجود است. ”mscorlib.dll“ شود. کالس در ماژولمی یدهنام ”Reflection“، یکربندیدر کنسول پ

 پارامترها و خواص: •

o Flag: Type:System.Security.Permissions.ReflectionPermissionFlag : بدون

ReflectionPermission شده بارگذاری یهااسمبلی یعموم یتواند به اعضامی فقط، کد

به انواع  ی، دسترسObject.GetTypeمحدود به  یشامل دسترسمورد،  ینکند. ا یداپ یدسترس

است.  GetTypeFromHandleبه  یو دسترس، Type.GetType یقصادرشده از طرعمومی 

قابل  ReflectionPermission، بدون Attributesو  FullName، مانند خصوصیات از یبرخ

شده و محافظت یعموم یاعضا مناسب به ReflectionPermissionهستند. کد با  یدسترس

به ماژول، اسمبلی،  یشامل دسترس ین ویژگی،دارد. ا یدسترس ،شدهبارگذاری یخصوص یحت

BaseType  وGetInterfaces صورتبهآن را  توانیاست. م AllFlags ،MemberAccess ،

NoFlags ،ReflectionEmit ، وTypeInformation کرد: یمتنظ 

▪ AllFlags :TypeInformation ،MemberAccess ، وReflectionEmit شوند.می یمتنظ 

▪ MemberAccess :یننوع مجاز است. اگر ا یتمام اعضا یرویات، عمل یفراخوان flag 

 مجاز است. ،قابل مشاهده یاعضا یرو یات،باشد، تنها اعالن عملنشده یمتنظ

▪ NoFlags :تند، وجود نداردیسقابل مشاهده ن ی کهانواع برای انعکاسی یچه. 
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▪ ReflectionEmit : استفاده ازSystem.Reflection.Emit .مجاز است 

▪ TypeInformation : مجاز است. یست،که قابل مشاهده ن ینوع یاعضا انعکاس، در 

، نمایدرا فراهم  فرادادهو  یکالس خصوص یبه اعضا یتواند دسترسمی ReflectionPermissionاز آنجاکه 

 نشود. اعطا ینترنتبه کد ا، ReflectionPermissionشود که می یهتوص

 System.Security.Permissions.StorePermission 
به  CodeAccessPermissionاز  مستقیما. کندصادر میرا  X.509 یگواه یحاو مخازنبه  دسترسی یاجازه

 X509“، یکربندیبوطه در کنسول پمر یورودموجود است.   NET.چارچوب 2.0ی نسخه در .شودمی ارث برده

Store” شود. کالس در ماژولمی یدهنام “System.dll” .موجود است 

 پارامترها و خواص: •

o Flag: System.Security.Permissions.StorePermissionFlags :قصد که  ،را ینوع دسترس

، AddToStore ،AllFlags صورتبه آن را توانیکند. ممی یفتعر دارید اجازه دهید،

CreateStore ،DeleteStore ،EnumerateCertificates ،EnumerateStores ،NoFlags ،

OpenStore، و RemoveFromStore کرد: یمتنظ 

▪ AddToStore :ییتوانا ینا یتی،امن یل. به دالمخزن یکبه  یاضافه کردن گواه ییتوانا 

 شود.اعطا  مورد اعتماد یارفقط به کد بس یدبا

▪ AllFlags :یرهذخ یاتها و عملینامهانجام تمام گواه ییتوانا. 

▪ CreateStore :ید.جد مخزن یک یجادا ییتوانا 

▪ DeleteStore :مخزن یکحذف  ییتوانا. 

▪ EnumerateCertificate :حفظ  یل. به دالمخزن یکها در ینامهشمارش گواه یتقابل

 شود. اعطافقط به کد کامل اعتماد  یدبا ییوانات ینا ی،خصوص یمحر

▪ EnumerateStores :یوترکامپ یکدر  مخازنشمارش  ییتوانا. 

▪ NoFlags :است.نشده اعطا ی،سازیرهذخ یاتعمل یا یگواه یچانجام ه یمجوز برا 
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▪ OpenStore :یتشامل قابل مخزن، یکباز کردن  یی. توانامخزن یکباز کردن  ییتوانا 

حذف  یا افزودنو  است( دهدی را افزایش میخصوص یمحرهای نگران)که  یگواه

 .گیردرا در بر نمیدهد( می یشرا افزا یتیامن یهای)که نگران ینامهگواه

• RemoveFromStore :مورد  یاربه کد بس یدفقط با ییتوانا ین. امخزن یکاز  یگواه یکحذف  ییتوانا

 د.گرد یسمنع سرومنجر به  یگواه یکحذف ، زیرا ممکن است شود اعطااعتماد 

 کنسول یکربندیموجود در پ یمجوزها 

 System.Configuration.ConfigurationPermission 
 به ارث برده CodeAccessPermissionاز  مستقیما. کندصادر میرا  یماتتنظ یهایلبه فا دسترسی یاجازه

 موجود است. ”System.Configuration.dll“ در ماژولو   NET.چارچوب 2.0ی نسخه در .شودمی

 ا و خواص:پارامتره •

o پیش یفقط پارامترها( فرضPermissionState) 

 System.Data.Common.DBDataPermission 
 یتیسطح امندارای  ،کاربر یککه  تضمین نمایدسازد تا را قادر می NET. چارچوب یداده یدهندهارائه یک

ی نسخه در .شودمی به ارث برده CodeAccessPermissionاز  مستقیما. استها به داده یدسترس یبرا یمناسب

 یرا برا یهکالس پا .وجود دارد ”System.Data.dll“ کالس در ماژول موجود است.  NET.چارچوب 1.0

 :کندمی یجادا یرمجوز ز هایکالس

✓ System.Data.Odbc.OdbcPermission 
✓ System.Data.OleDb.OleDbPermission 
✓ System.Data.SqlClient.SqlClientPermission 

 پارامترها و خواص: •

o AllowBlankPassword: Booleanیکلمه یک یانشان دهد که آگیرد تا را میمقدار  : یک 

 .یا خیر مجاز است ی،عبور خال
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 System.Data.Odbc.OdbcPermission 
دارای  ،کاربر یککه  تضمین نمایدتا  دکنیفعال م، ODBCرا برای  NET.چارچوب  یداده یدهندهارائه یک

از  ،کالس ین. ااست ODBCبه  یدسترس یبرا یمناسب یتیسطح امن

System.Data.Common.DBDataPermission از  ،است که خودیدهبه ارث رسCodeAccessPermission  به

 ”System.Data.dll“ کالس در ماژول است.موجود به بعد   NET.چارچوب 1.1ی از نسخه .شودمی ارث برده

 .وجود دارد

، NET.چارچوب یداده یدهندهکه ارائهیزماندر  یجزئ اعتماد یوهایسنار یاستفاده برا یکالس برا این

 یبرا NET.چارچوب یداده یدهندهارائه در حال حاضر، است.در نظر گرفته شده شود،فعال می ODBC یبرا

ODBD ،یبه اجازه FullTrust  های ، استفاده از کالسرویاز ایندارد. نیازOdbcPermission یریتاث یچه 

 ندارد.

 پارامترها و خواص: •

o AllowBlankPassword: Booleanیکلمه یک یادهد که آنشان گیرد تا را میمقدار  : یک 

 .یا خیر مجاز است ی،عبور خال

o Behavior: System.Data.KeyRestrictionBehavior کند و می یفرا تعر یدسترس : سطوح

 کرد: یمتنظ PreventUsageو  AllowOnly صورتبه آن را توانیم

▪ AllowOnly: که مجاز هستند. ی،اضاف اتصال یرشته یپارامترها شناسایی 

▪ PreventUsage :یستندکه مجاز ن ی،اضافی اتصال رشته یپارامترها ییشناسا. 

 System.Data.OleDb.OleDbPermission 
دارای  ،کاربر یککه  تضمین نمایدتا  دکنیفعال م، OLE DBرا برای  NET.چارچوب  یداده یندهدهارائه یک

از  ،کالس ین. ااست OLE DBبه  یدسترس یبرا یمناسب یتیسطح امن

System.Data.Common.DBDataPermission از  ،است که خودیدهبه ارث رسCodeAccessPermission  به

وجود  ”System.Data.dll“ کالس در ماژول است.موجود   NET.چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی ارث برده

 .دارد
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، NET.چارچوب یداده یدهندهکه ارائهیزماندر  یجزئ اعتماد یوهایسنار یاستفاده برا یکالس برا این

 NET.چارچوب یداده یدهندهارائه در حال حاضر، است.در نظر گرفته شده شود،فعال می OLE DB یبرا

 یچه OleDbPermissionهای ، استفاده از کالسرویاز ایندارد. نیاز  FullTrust یبه اجازه، OLE DB یبرا

 ندارد. یریتاث

 پارامترها و خواص: •

o Provider:  System.String :نخواهد  یریتاث یژگیو ینا یماست. تنظمنسوخ شده یژگیو ینا

 داشت.

o AllowBlankPassword: Boolean :یکلمه یک یانشان دهد که آ گیرد تارا می مقدار یک 

 مجاز است. ی،عبور خال

 System.Data.OracleClient.OraclePermission 
دارای  ،کاربر یککه  تضمین نمایدتا  دکنیفعال م، را برای اوراکل NET.چارچوب  یداده یدهندهارائه یک

به  CodeAccessPermissionاز  مستقیما ،کالس ین. ااست OLE DBبه  یدسترس یبرا یمناسب یتیسطح امن

 کالس در ماژول است.موجود به بعد   NET.چارچوب 1.1ی از نسخه .شودمی ارث برده

“System.Data.OracleClient.dll” وجود دارد. 

. برخوردار است AllowBlankPassword یژگیو اهمیت بیشتری نسبت به از، IsUnrestricted خصوصیت

 یمتنظ falseبه نیز را  IsUnrestricted یدبا ید،کن یمتنظ falseرا به  AllowBlankPasswordاگر شما  ین،بنابرا

 کند. یریجلوگ یعبور خال یکلمه یکبا استفاده از  یارتباط یجادتا کاربر از ا نمایید

 و خواص: پارامترها •

o AllowBlankPassword: Booleanیکلمه یک یانشان دهد که آ گیرد تارا می مقدار : یک 

 مجاز است. ی،عبور خال
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 System.Net.Mail.SmtpPermission 
از  این کالس مستقیما. کندرا کنترل می 86(SMTPی انتقال ایمیل )های پروتکل سادهبه سروری دسترس

CodeAccessPermission چارچوب 2.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده.NET   موجود است. کالس در

 .وجود دارد ”System.dll“ اژولم

 و خواص: پارامترها •

o Access: System.Net.Mail.SmtpAccessمجاز به سرور  یدسترس : سطحSMTP  را مشخص

 شود: یمتنظ Noneو ، Connect ،ConnectToUnrestrictedPort صورتد بهتوانیکند. ممی

▪ Connect:  یزبانم یکاتصال به SMTP (.25فرض )پورت در پورت پیش 

▪ ConnectToUnrestrictedPort : یزبانم یکاتصال به SMTP .در هر پورت 

▪ None :یزبانبه م یدسترس یچه SMTP .وجود ندارد 

 System.Net.NetworkInformation.NetworkInformationPermission 
از  این کالس مستقیما. کندکنترل می یمحل یوترکامپ یبرا یک رابه اطالعات شبکه و آمار تراف دسترسی

CodeAccessPermission چارچوب 2.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده.NET   موجود است. کالس در

 .وجود دارد ”System.dll“ ماژول

 و خواص: پارامترها •

o Access: System.Net.NetworkInformation.NetworkInformationAccessبه  : دسترسی

 یدارا شمارش، ینکند. ارا مشخص می یکشبکه و آمار تراف یهااطالعات مربوط به رابط

باشد.  آن عضو یراز مقاد یتی،از اعداد ب یبیدهد ترکاست که اجازه می FlagsAttribute یژگیو

 تنظیم نمود: Readو ، None، Ping صورتبهآن را توان یم

▪ None :یستن یرپذامکان ،به اطالعات شبکه یدسترس. 

                                                 

 

86 Simple Mail Transport Protocol (SMTP) 
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▪ Ping :یدسترس ping  .به اطالعات شبکه 

▪ Read: به اطالعات شبکهخواندن  یدسترس. 

 System.Security.Permissions.DataProtectionPermission 
کنترل  ProtectedMemoryو  ProtectedDataهای با استفاده از کالسرا ها و حافظه داده یرمزگذار ییتوانا

موجود   NET.چارچوب 2.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده CodeAccessPermissionاز  مستقیما. کندمی

 وجود دارد. ”System.Security.dll“ است. کالس در ماژول

 و خواص: پارامترها •

o Flag: System.Security.Permissions.DataProtectionPermissionFlags : دسترسی مجوز

 FlagsAttribute یژگیو یداراشمارش،  ینکند. امیها و حافظه را مشخص داده یرمزگذار

آن را توان یآن باشد. م یاعضا یراز مقاد یتی،از اعداد ب یبیدهد ترکاست که اجازه می

و ، AllFlags ،NoFlags ،ProtectData ،ProtectMemory ،UnprotectData صورتبه

UnprotectMemory کرد: یمتنظ 

▪ AllFlagsها و حافظهداده یحافظه، رمزگذار یعات، رمزگذاراطال یرمزگذار : قابلیت 

 .نشدهیرمزنگار

▪ NoFlagsیمحافظت یهاییتوانا : فاقد. 

▪ ProtectDataها.داده یرمزگذار : قابلیت 

▪ ProtectMemoryحافظه. یرمزگذار : قابلیت 

▪ UnprotectDataها.داده یرمزگذار : قابلیت 

▪ UnprotectMemory :حافظه. ییرمزگشا یتقابل 

مورد اعتماد اعطا  یاربه کد بس یدداشته باشند و فقط با یتوانند اثرات قدرتمندیها مپرچم یناز ا بسیاری

 د.نشو
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 System.Security.Permissions.GacIdentityPermission 
از  این کالس، مستقیما. کندمی یینتع ،قرار دارند عمومی نهان یکه در حافظه ییهایلفا یبرارا  یتمجوز هو

CodeAccessPermission چارچوب 2.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده.NET   موجود است. کالس در

 .وجود دارد ”mscorlib.dll“ ماژول

 .استنشده اعمالدر مجوز  ییریتغ یچ. هباشندعمومی قرار داشتهاسمبلی  یدر حافظه توانندفقط می ،هافایل

 برابر هستند.، GacIdentityPermission یایتمام اش ین،بنابرا

 و خواص: پارامترها •

o پیش یفقط پارامترها( فرضPermissionState) 

 

 System.Security.Permissions.PublisherIdentityPermission 
 به ارث برده CodeAccessPermissionاز  یماکالس مستق یندهد. ارا نشان می یافزارناشر نرم یک یتهو

 .وجود دارد ”mscorlib.dll“ موجود است. کالس در ماژول  NET.چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی

 و خواص: پارامترها •

o Certificate: System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate :یک 

 یافت، دراست افزارنرمناشر  یتهو یدهندهرا که نشان، Authenticode X.509v3 یگواه

 .کندمی

مقدار حالت مجوز بدون  یک، .NET چارچوب 1.1و  1.0 یهانسخه درتوانند ینم یتهو یمجوزها

بدان  ین. ااتخاذ نمایند، .NETچارچوب  2.0ی نسخهدر ی را هر مقدار توانند، اما میباشندداشته یتمحدود

 ،ربریرابط کارا دارند که  ییهمان رفتارها، 2.0 یدر نسخه یتهو یمجوزهااست که  امعن

IUnrestrictedPermission  اسمبلی، موفق  یتنظر از هوصرفی هویت همواره، تقاضا در واقع،. کنندمیرا اجرا

 .است
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  System.Security.Permissions.ResourcePermissionBase 
 به ارث برده CodeAccessPermissionاز  این کالس مستقیما. کندکنترل میبه کد را  دسترسی یاجازه

کالس  وجود دارد و ”System.dll“ موجود است. کالس در ماژول  NET.چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی

  کند:می یجادا یرهای مجوز زکالس یرا برا یهپا

• System.Diagnostics.EventLogPermission 
• System.Diagnostics.PerformanceCounterPermission 
• System.DirectoryServices.DirectoryServicesPermission 
• System.ServiceProcess.ServiceControllerPermission 

دو  ید،حداقل سه سازنده را ارائه ده یدبا برید،می ارث ResourcePermissionBaseاز  کههنگامی

 یسازنده یکعبارتند از:  یازوردنم یها. سازندهیدسوم را ارائه ده خصوصیت یکو  ید،کن یمرا تنظ خصوصیت

 یدکه با خصوصیت سوم. کنددریافت می، PermissionStateعنوان بهی را دهد پارامترفرض، که اجازه میپیش

 گرداند.یمجوز را باز م یهایکه ورود،  TagNamesو PermissionAccessTypeشوند عبارتند از  یمتنظ

 پارامترها و خواص: •

o Entry: System.Security.Permissions.ResourcePermissionBaseEntry :واحد  کوچکترین

 کند.می یفبه کد را تعر یدسترس ، کهمجموعه مجوز یک

o PermissionAccessType: Type : ،را  یکه نوع دسترسدریافت و تنظیم یک مقدار شمارش

 کند.می یفتوص اید،که شما به منابع داده

o TagNames: String []:  را تشکیل  ها که منابع شمااز رشته یایهآرا مجموعهدریافت و تنظیم

 یمرا تنظ یژگیو ینا یدبا ید،بر یبه ارث م ResourcePermissionBaseکه از . هنگامیدهندمی

 .یدکن

 کند.می یسهمقا یسازمرتب ینها را با استفاده از قوانرشته، ResourcePermissionBase کالس

 System.Security.Permissions.StrongNameIdentityPermission 
 به ارث برده CodeAccessPermissionاز  یماکالس مستق ین. اکندمی یینتع های قوینام یبرارا  یتمجوز هو

 وجود دارد. ”mscorlib.dll“ موجود است. کالس در ماژول  NET.چارچوب 1.0ی نسخه در .شودمی
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 ییدتأ جهت ی،گذارو حفاظت از نام یبنددست آوردن نسخهبه یبرا StrongNameIdentityPermissionاز 

 .، استفاده نماییداستی با نامی قوی کد خاص ،اسمبلی یکدر  فراخوانیکه کد ینا

 پارامترها و خواص: •

o PublicKey: System.Security.Permissions.StrongNamePublicKeyBlob گرفتن و :

 کند.را تعریف می یتهو نام یکه فضا یعموم یدکل تنظیم

o Name: System.Stringکند.مییافت و تنظیم را در نام قوی هویت ینام ساده : قسمت 

o Version: System.Versionکند.می تنظیم و یا یردگیرا م یتهو ینسخه ی: شماره 

 System.Transactions.DistributedTransactionPermission 
 ،شودافزوده می MSDTCبه یک تراکنش  یریتکه مدیزمانرا،  System.Transactions یازمورد ن یجازها

 2.0ی نسخه در .شودمی به ارث برده CodeAccessPermissionاز  یماکالس مستق ین. اکندصادر می

 .وجود دارد ”System.Transactions.dll“ موجود است. کالس در ماژول  NET.چارچوب

شده یعتراکنش توز یگر،د ی. از سوکندمیاستفاده  یوستهمنابع ناپ یامنبع با دوام و  یکصرفا از  ،یمحلتراکنش 

تراکنش  یک یریتمد کههنگامیباشد. بالقوه در سراسر شبکه، تعامل داشته طوربهدار، با منابع متعدد دوام یدبا

 یاست. تقاضاشده ییدتأ ،مجوز ینا ی، براهکرد ش را آغازیافزا ینکه ا یشود، کدمیافزوده  MSDTCبه 

 یمحل، تراکنش که در ابتدا را یلزوما کدنه ، دهدمیقرار  یرآن شد، تحت تاث یدرا که باعث تشد یکد ،یتیامن

 کرد. یجادا

 پارامترها و خواص: •

o فرضپیش یفقط پارامترها (PermissionState) 
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