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 مقدمه 1 فصل
 از عالیق و هاایده اطالعات، گذاریاشتراک به تسهیل و ایجاد جهت فراگیر تکنولوژی به تبدیل اجتماعی هایرسانه امروزه یکی

 یک ارائه حوزه این در شده ارائه هایسرویس از وسیعی طیف. است شده شبکه بستر بر مجازی تعامالت و ارتباطات طریق

 مشترکی هایویژگی دارای هاسرویس این همه وجود این با است کرده مواجه چالش با را اجتماعی رسانه از مشخص تعریف

 صوت عکس، نظر، متن، قالب در کاربران توسط آن محتوای و هستند وب بر مبتنی و تعاملی اجتماعی، هایرسانه. هستند نیز

 را خود پروفایل کاربران. دارد اجتماعی هایرسانه در کلیدی و حیاتی نقش کاربران آنالین تعامالت و شودمی تولید ویدئو و

 .کنندمی تسهیل را اجتماعی هایشبکه توسعه یکدیگر، به کاربران پروفایل اتصال با اجتماعی رسانه و کنندمی ایجاد

 کمک با کاربر هامیلیون که هستند اجتماعی هایرسانه حوزه در فراگیر و محبوب هایسرویس از یکی اجتماعی هایرسانپیام

 اجتماعی هایرسانپیام از هایینمونه تلگرام و WhatsApp، Skype. پردازندمی یکدیگر با تعامل و ارتباط به افزارها نرم این

 میان اصلی دغدغه دو وجود این با. کنندمی تسهیل را ویدئو یا صوت متن، طریق از را یکدیگر با کاربران ارتباط که هستند

. شود دیگر دهندهسرویس به دهندهسرویس یک برتری باعث تواندمی که دارد وجود هاسرویس این دهندگان توسعه و کاربران

 دارد مختلفی معانی مختلف افراد دیدگاه از امنیت. است اجتماعی رسانپیام هایسرویس در مهم کیفی نیاز دو کارایی و امنیت

 بودن پذیرمقیاس طرفی از. کرد ارائه شرایط همه و کاربران همه سناریوها، همه برای پیام تحویل آل ایده روش یک تواننمی و

 بر تاثیری نباید جغرافیایی وسیع گستره در آنها توزیع و سرویس از کنندگاناستفاده تعداد گسترش که ایگونه به سرویس

 .بگذارد شده ارائه سرویس کیفیت

 هایدغدغه و مسائل بتوان آن کمک با تا دارد وجود مشخصی حل راه سناریوها، این از کدام هر برای مهندسی، منظر از

 و شما هویت تا است نیاز اوقات گاهی امنیتی هایدغدغه و خصوصی حریم منظر از مثال عنوان به. نمود طرف بر را مختلف

 هافراداده ارتباطات، هدایت هنگام همچنین. بماند پنهان و مخفی دیگر، شخص یک با ارتباط هنگام به تولیدی  هایفراداده

 طریق از او پیام که مسیری کاربراز اگر شودمی خوب خیلی. بمانند پنهان کنندمی بازی را رله نقش که سرورهایی دید از باید

 هیچگونه بدون بتوانند باید کاربران. کند گیریتصمیم آن اتصاالت نوع یا و مسیر آن مورد در و شده مطلع شودمی هدایت آن

 .  کنند برقرار ارتباط ناشناس صورت به و ردیابی یا و شناسایی قابل اطالعات

 شرح را آن هایویژگی و هامدل و پردازیممی نظیر به نظیر هایشبکه بررسی به ابتدا. است شده آماده بخش چند در سند این

 رسانپیام افزارنرم بررسی به ابتدا. کنیممی معرفی را نظیر به نظیر معماری بر مبتنی رسانپیام افزارنرم سه ادامه در. دهیممی

Bleep شرکت توسط که پردازیممی BitTorrent سپس. کنیممی معرفی را آن کارکرد نحوه و معماری و است شده ارائه 

. کنیممی معرفی را دهندمی تشکیل راTox هسته که را آن دهنده تشکیل هایماژول و داده شرح را Tox رسانپیام افزارنرم

 .دهیممی توضیح را آن هایپروتکل و کرده معرفی را Briar رسانیپیام افزارنرم پایان، در

. 

 



 

 

 های نظیر به نظیرشبکه 2 فصل
 طور به گره یک خدمتگزار-مشتری ساختارهای خالف بر که است شده ایجاد مفهوم این حول نظیر به نظیر هایشبکه به

 شبکه یک معموال هاشبکه این. کندمی ایفا هاگره دیگر برای را سرور نقش هم و کندمی بازی را مشتری نقش هم زمانهم

 شبکه این ایجاد در کنندهشرکت هایگره که ایگونه به کنندمی ایجاد زیرین فیزیکی شبکه روی بر همپوشان مجازی

 هایپروتکل کمک با و فیزیکی زیرساخت طریق از هاداده اگرچه. هستند فیزیکی شبکه در هاگره از ایزیرمجموعه همپوشان،

TCP و UDP الیه در اما شوندمی منتقل Application هایلینک طریق از مستقیم طور به هاگره که دارد وجود امکان این 

 هاگره اکتشاف و گذاریشاخص که است دلیل این به مجازی همپوشان شبکه این ایجاد. باشند ارتباط در یکدیگر با مجازی

 منابع و هستند متصل یکدیگر به صورت چه به هاگره اینکه اساس بر. پذیرد صورت فیزیکی شبکه توپولوژی از مستقل بتوانند

  ساختارفاقد و  ساختارمند هایشبکه دسته دو به توانمی را همپوشان مجازی هایشبکه شوند،می پیدا و گذاریشاخص چگونه

 .کرد تقسیم

 های فاقد ساختارشبکه 

های موجود در این گیرند و گرهها هیچگونه ساختاری را در طراحی شبکه همپوشان مجازی در نظر نمیاین دسته از شبکه

های از پروتکل نظیر به نظیر مثال Kazaaو  Gnutella ،Gossipکنند. شبکه به شکل تصادفی با یکدیگر اتصال برقرار می

سازی در نواحی مختلف این شبکه همپوشان را فراهم ها آسان است و امکان بهینهت. ساخت این نوع شبکهفاقد ساختار اس

ترین محدودیت این از استحکام باالیی برخوردار است. اما اصلی 1هاکند. همچنین در برابر پیوستن و جدا شدن مکرر گرهمی

ای را در شبکه پیدا کنیم پرس وجو باید خواهیم داده، وقتی که میها، فقدان ساختار در آنهاست. به عنوان نمونهنوع شبکه

گذارند پیدا شوند. این مساله باعث هایی که این داده را به اشتراک میآسا در شبکه پخش شود تا بیشترین گرهشکل سیل

سرانجام برسد. همچنین از  گردد واین اطمینان وجود ندارد که جستجو  بهترافیک شبکه و مصرف منابع پردازشی و حافظه می

کنند وجود ندارد، هیچ تضمینی وجود ندارد که داده مورد نظر هایی که مدیریت میها و دادهآنجایی که هیچ ارتباطی بین گره

 ما در اختیار یک گره قرار داشته باشد.

 های ساختارمندشبکه 

ها به شود و این اطمینان وجود دارد که گرهمی در این دسته، شبکه همپوشان در قالب یک توپولوژی مشخص، سازماندهی

های ای، فایل یا منابع مورد نیاز خود را در شبکه جستجو کنند حتی اگر آن منبع بسیار کمیاب باشد. اکثر شبکهشکل بهینه

در قالب ، منابع DHTدهند. در های شبکه تخصیص می، ماالکیت منابع را به گرهDHT2نظیر به نظیر ساختارمند، با کمک 

دهد تا منبع مورد نظر را با کمک یک جدول هش مورد ها میشوند که این امکان را به گرهمقدار ذخیره می -زوج کلید 

ها در جستجو قرار داده و مقدار متناظر به کلید مربوطه را بازیابی کنند. با این وجود، برای هدایت موثر ترافیک در شبکه، گره

کنند را داشته باشند. های مشخصی را محقق میمند، باید لیستی از همسایگان خود که شاخصیک شبکه همپوشان ساختار

ها از شبکه، از استحکام کمتری ها در برابر نرخ باالی پیوستن و جداشدن گرهشود که این شبکههمین مساله باعث می

استفاده کرده است. همچنین  DHTز ای مشهور از پروتکل نظیر به نظیر است که انمونه Chordبرخوردار باشند. 

                                                                                                                                                                     
1 Churn 
2 Distributed Hash Table (DHT) 



 

 

BitTorrent های نظیر به نظیر است که از گذاری فایل مبتنی بر شبکههای به اشتراکیکی از مشهورترین سرویسDHT 

 استفاده کرده است.

 های ترکیبیمدل 

ها دارای یک کند. به طور معمول این مدلگذار را ارائه میخدمت –های نظیر به نظیر و مشتری این مدل، تلفیقی از مدل

هاست. انواع مختلفی از ای از این مدلنمونه Spotifyکند تا یکدیگر را پیدا کنند. ها کمک میسرور مرکزی است که به گره

گذار از خدمت-اختارمند مشتریهای ترکیبی وجود دارد که یک مصالحه بین ارائه متمرکز کارکردها از طریق شبکه ساین مدل

های ترکیبی کارایی بهتری نسبت به کند. مدلها در شبکه نظیر به نظیر محض و فاقد ساختار، برقرار مییک سو و برابری گره

که کند زیرا در برخی از کارها نظیر جستجو نیاز به ارائه کارکردهای متمرکز است در حالی ها به تنهایی ارائه میهر یک از مدل

 مند شد.های فاقد ساختار نیز بهرهها در شبکهتوان از مزایای تجمع غیر متمرکز گرهمی

 امنیت و اعتماد 

های نرم افزاری، کاربردهای های زیادی از منظر امنیت هستند. مشابه سایر گونههای نظیر به نظیر در معرض چالششبکه

زمان کند این است که آنها همه این مساله را جدی و خطرناکتر میپذیری هستند اما آنچه کدر معرض آسیب P2Pمبتنی بر 

پذیرتر آسیب 3توانند در قالب سرور نیز ظاهر شوند. این مساله آنها را در برابر کدهای مخرب راه دوربا ایفای نقش مشتری، می

 کند.می

توانند از این امکان برای اجرای طیف اه میکند، کاربران بدخواز آنجایی که هر گره در هدایت ترافیک شبکه نقش ایفا می

کنند. به عنوان مثال یکی از این حمالت، مسیر استفاده 5و یا حمالت محروم سازی از سرویس 4مختلفی از حمالت مسیریابی

انند. گردبرمی falseکنند و یا ها را به اشتباه هدایت میگر، عامدانه درخواستهای تخریباست که در آن گره 6یابی غلط

های های اشتباه به گرهگر با ارسال دادههای تخریباست که طی آن، گره 7حمله دیگر، به روزرسانی اشتباه اطالعات مسیریابی

ای از افتد که گرهشوند. یکی دیگر از این حمالت زمانی اتفاق میهمسایه، باعث آلوده شدن اطالعات جدول مسیریابی آنها می

از شبکه قرار گیرد که در آن سایر  9شود این گره جدید، در بخشیکه باعث می8پیوندد شبکه میطریق یک گره مخرب، به 

 های مخرب حضور دارند. گره

های دانلود پاسخ داده درصد از درخواست 6۳متفاوت است. به عنوان مثال  P2Pهای مختلف نرخ شیوع بدافزارها در شبکه

های باشد. همچنین دادهحاوی بدافزار می OpenFTدرصد از محتوای  ۳ر حالیکه هایی از بدافزارهستند دشده، حاوی گونه

 تواند توزیع شود.می P2Pاند در شبکه هایی که به اشتراک گذاشته شدهآلوده نیز از طریق تغییر فایل

رمزنگاری امنیت  های جدید هش کردن، اعتبارسنجی وهای نظیر به نظیر با استفاده از روشاین مسائل باعث شد تا شبکه

ای که تقریبا در برابر اکثر حمالت های اعتبارسنجی خود را به شکل بسیار زیادی بهبود بخشند به گونهها و مکانیسمفایل

                                                                                                                                                                     
3 Remote exploit 
4 Routing attcacks 
5 Denial of service attacks 
6 Incorrect Lookup routing 
7 Incorrect routing update 
8 Bootstrap 
9 Partition 



 

 

های جعلی و یا غیر عملیاتی جایگزین شوند. طبیعت غیر متمرکز مقاومت کنند حتی اگر بخش اصلی شبکه توسط میزبان

در  10حکام آنها در ارائه سرویس را بهبود بخشیده است زیرا مشکل وجود یک نقظه شکستهای نظیر به نظیر استشبکه

زمان با پیوستن یک گره به شبکه و افزایش تقاضاها، ظرفیت گذار را ندارند. همخدمت –های مبتنی بر مدل مشتری سیستم

ک گره در ارائه کارکردهای خود دچار شکست یابد. اگر ییابد و احتمال شکست کاهش میشبکه نظیر به نظیر نیز افزایش می

  شود بقیه شبکه در معرض خطر نخواهد بود و آسیب نخواهد دید.

 وجوسازی و جستذخیره 

های متمرکز دارای مزایا و معایبی هستند. در پذیری در مقایسه با شبکههای نظیر به نظیر از منظر پایداری و دسترسشبکه

تواند نسبت به میزبانی یا حذف یک محتوا های متمرکز، مدیر سیستم کنترل و مدیریت را در دست دارد و بنابراین او میشبکه

سیستم پایدار خیال کاربران از منظر دستیابی به محتوایی که میزبانی شده است راحت  گیری کند و در نتیجه در یکتصمیم

 است. 

گیرند چه محتوایی را به اشتراک بگذارند. بنابراین های نظیر به نظیر، این جامعه کاربران هستند که تصمیم میدر شبکه

شود. پذیری آن نیز متوقف میه اشتراک نگذارند، دسترسشود زمانی که کاربران آن را بمحتوای غیر مشهور، به تدریج محو می

ای که شوند به گونهای توزیع و به اشتراک گذاشته میهای مشهور به شکل بسیار گستردهدر حالیکه محتوا و فایل

در این  پذیری به آن بسیار بیشتر از حالت متمرکز است. در حالت متمرکز کافی است لینک ارتباطی با سرور قطع شوددسترس

های نظیر به نظیر از دست رفتن ارتباط با یک گردد. در حالیکه در شبکهصورت دسترسی به محتوای میزبانی شده مختل می

های مختلفی توزیع و به اشتراک گذاشته شده شود زیرا این محتوا بر روی گرهگره مانع از دستیابی به یک فایل مشهور نمی

 است.

کند ها نیز مقاوم تر    میهای نظیر به نظیر، آنها را در برابر فشار نهادها و دولتمرکزی در شبکهفقدان یک کنترل و مدیریت 

های متمرکز مدیریت سیستم توانند محتوایی را حذف و یا مانع از به اشتراک گذاری آن شوند. در حالیکه در شبکهو آنها نمی

های متمرکز این وظیفه بر گیری، در سیستممنظر بازیابی و پشتیبان تواند تحت فشار برای حذف یک محتوا قرار گیرد. ازمی

 گیری و بازیابی خود است.عهده مدیر سامانه قرار دارد در حالیکه در شبکه توزیع شده هر گره مسئول پشتیبان

                                                                                                                                                                     
10 Single point of failure 
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شود. است که بر بستر وب یا فضای ابری ارائه می ییاهسرویسازهای اصلی کاربران هنگام استفاده از دغدغه یکی هاامنیت داده

های توزیع و ترین پروتکلکه امروزه از محبوب BitTorrentبه عنوان مخترع پروتکل  BitTorrentبر همین اساس شرکت 

ائه کرد که ار 201۵در سال  Bleepای را با نام رسان کامال رمزنگاری شدهاست،  سرویس پیام 11گذاری نظیر به نظیراشتراک

شود، با این ویژگی که ها به صورت محلی و در دستگاه کاربران ذخیره میها و دادهمبتنی بر همین پروتکل است و  در آن پیام

امکان حذف پیام و تاریخچه آن بدون برجای گذاشتن هیچ ردی وجود دارد. قابل توجه است که با توجه به مشکالت مالی 

های معماری به کار رفته در ها و الگوآموختهرسان متوقف شده است اما درسبر روی این پیامکار فعال  BitTorrentشرکت 

 های مشابه باشد.کارتوان نقشه راهی برای محققین در طراحی و ساخت راهآن می

 

 

ری نسبت به نرم این تصور مطرح است که نرم افزارهای پیام رسان مبتنی بر معماری توزیع شده نظیر به نظیر، امنیت بیشت

در سرویسهای مبتنی »گوید می  BitTorrentیکی از مدیران تولید  Jaehee Leeافزارهای مبتنی بر معماری ابری دارند. 

شوند که به طور بالقوه در برابر حمالت، آسیب پذیر بر ابر، اطالعات شخصی و خصوصی کاربران در سرورها ذخیره می

شود، محقق شد و فارغ از اینکه محتوای پیام چگونه ارسال می 12DHT، فاقد سرور است و با کمک Bleepمعماری . «هستند

توانند برای استفاده از این سرویس کاربران می کند.نرم افزار از شبکه توزیع شده کاربران برای پیدا کردن یکدیگر استفاده می

و  SMS ،QR codeشوند و سایر دوستان خود را از طریق ایمیل، به صورت ناشناس و یا با کمک شماره تلفن یا ایمیل وارد 

 . دعوت کنند 13یا یک کلید عمومی

                                                                                                                                                                     
11 Peer-to-Peer 
12 Distributed hash table 
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 Bleepنحوه کار  

آشنا شویم. به همین منظور نحوه ایجاد هویت برای  Bleepکنیم تا با برخی از کارکردهای اصلی در این بخش تالش می

اندازی یک کانال امن ارتباطی را به ، چگونگی دعوت از افراد و راهDHT ها به شبکهکاربران وشیوه احراز آن، شیوه پیوستن گره

 .دهیماختصار شرح می

 ایجاد هویت و نحوه احراز آن 1-1-3

های شود که قابل استفاده در دستگاهکند یک کلید خصوصی برای آن تولید میوقتی کاربر برای اولین بار نرم افزار را نصب می

شود تا سایر کاربران محلی این دستگاه نتوانند به آن دسترسی داشته کاربر، رمز می 14مختلف است و تحت حساب کاربری

شوند اما اگر کاربر خواهان تائید هویت خود از طریق ایمیل یا باشند. همه کاربران در ابتدا به صورت ناشناس ثبت نام می

شود تا مطمئن شویم او همان فردی است که ال میشماره تلفن باشد آنگاه یک توکن از طریق سرور احراز هویت برای او ارس

شود. این کلید عمومی فقط برای کند. کلید عمومی از روی کلید خصوصی تولید شده و در سرور ثبت میادعای آن را می

افه خواهید دوستان خود را از طریق ایمیل یا شماره تلفن پیدا کنید و یا کسی را به عنوان دوست خود اضزمانی است که می

شود و بعد از آن، همه کند انجام میکنید. این فرایند جستجو فقط هنگامی که کاربر، فردی را به لیست تماس خود اضافه می

کردن گراف دوستی در شود. با کمک یک پروتکل قابلیت آشکارانجام می DHTفرد توسط  IPها از قبیل یافتن آدرس جستجو

BitTorrent شود و ومی کاربرانی که به عنوان ناشناس ثبت نام کرده اند، در سرور رجسیتر نمیمحدود شده است. کلید عم

 . کنندهای عمومی که مستقیما اضافه کرده اند استفاده میو یا کلید QRآنها از کد 

 DHTپیوستن به شبکه  2-1-3

Bleep  مبتنی برDHT  است اما توزیع شدگی به تنهایی تضمین کننده امنیت و محرمانگی اطالعات کاربران نیست به همین

، از کلید عمومی کاربر جدا شده است. بنابراین اگر DHTهای مهم برای تحقق امنیت این است که ترافیک دلیل یکی از ویژگی

باشد امر بسیار دشواری است. می IPمتناظر با چه آدرس دوست یک کاربر نباشید، فهمیدن این مساله که یک کلید عمومی، 

همچنین به لحاظ عملیاتی غیر ممکن است که بفهمیم چه کسی با چه کسی و در چه زمانی در حال محاوره است حتی اگر 

 ها دسترسی داشته باشد.ISPکننده به اطالعاتی از جنس اطالعات حمله

کند. نکته مهم اینجاست که انتخاب می DHTت تصادفی برای مشارکت در ها را به صورتعدادی از گره Bleepموتور 

های مشارکت کننده در مشارکت دارند بر روی حریم خصوصی کاربر تاثیر دارد. اگر تعداد گره DHTهایی که در تعدادگره

DHT ع آوری کنید که منجر به های زیادی را به شبکه اضافه کنید و بخشی از اطالعات را جمتوانید گرهکم باشد، شما می

 . ها شودفراداده  15نشت

 هامحافظت از فراداده 3-1-3

یک مخزن مرکزی برای  Bleepکند که چه کسی با چه کسی و در چه زمانی در حال محاوره است. در ها مشخص میفراداده

های مورد نظر نگهداری این اطالعات وجود ندارد و معماری آن، کار را برای دسترسی به ترافیک شبکه وجمع آوری فراداده

 . کنددشوار می
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 دعوت افراد به صورت خصوصی 4-1-3

ا مشخص شود که آیا مایل شود تکند، دعوت نامه برای آن فرد ارسال میوقتی کاربر، فردی را به لیست تماس خود اضافه می

شود تا فقط کاربری که مد است، پیام دریافت کند و وضعیت آنالین بودن او مشخص شود یا نه. این دعوت نامه رمزگذاری می

نظر است آن را بتواند بخواند. وقتی هر دو کاربر دارای کلید عمومی یکدیگر باشند، آنگاه اتصال مستقیم بین آنها از طریق 

 . میسر خواهد بود DHTو تخصیص پورت روی شبکه  IP یافتن آدرس

 اندازی یک کانال امنراه 5-1-3

بین دو گره نظیر به نظیر شکل  UDPوقتی کاربر دعوت نامه یک دوست را پذیرفت یک کانال رمزگذاری شده مبتنی بر 

رمزگذاری شده است. همچنین کلید رمزگذاری در  end-to-endشود به صورت گیرد. پیامی که در این کانال ارسال میمی

 .کند تا امکان رمز گشایی ترافیک بیش از گذشته دشوار شودطول زمان تغییر می

 از منظر امنیت  Bleepبررسی معماری  6-1-3

های پیام رسان، اتکای آن به سرورهای مرکزی، جهت هدایت و ذخیره یکی از نقاط ضعف رویکردهای موجود در نرم افزار

توانند ازی پیامهای ارتباطی است. بنابراین حتی اگر آنها استانداردهای صنعتی در حوزه امینت را رعایت کرده باشند نمیس

تضمین کنند که ارتباطات شما امن و محفوظ خواهد ماند. فقط کافی است به سرورهای مرکزی تامین کننده سرویس ارتباطی 

 طر جدی قرار گیرد. نفوذ کرد تا مفهوم حریم خصوصی در معرض خ

شود و فرایند های مرکزی انجام میآید این است که چگونه ارتباطات بدون حضور سرویس دهندهاما سوالی که پیش می

شود؟ اتصال بین کاربران گیری از این سرویس  چگونه است و نام کاربری و رمز عبور کجا ذخیره سازی میجهت بهره 16ورود

 مولفه اصلی است: 2دارای  Bleepشوند؟ معماری تباطات به چه شکل هدایت میشود و ارچگونه برقرار می

کامال توزیع شده تصور کرد که در حکم موتوور  17SIPتوان آن را در قالب سرور پلتفرم ارتباطی نظیر به نظیر که می .1

Bleep کند.عمل می 

 است. SIPسازگار با  18UACواسط کاربری برای ارتباط متنی و صوتی که یک  .2

کنند اما نحوه اداره کردن استفاده می end-to-endها برای بهبود امنیت از روش رمزنگاری اگر چه بسیاری از نرم افزار

هایی که باعث بهبود امینت و تواند باعث افشای برخی از اطالعات محرمانه شود. در مقابل برخی از ویژگیها در آنها میفراداده

 شود عبارتند از:یم Bleepمحرمانگی اطالعات در 

اطالعاتی از قبیل اینکه چوه کسوی بوا چوه  BitTorrentها وجود ندارد و هیچ مخزن مرکزی برای نگهداری فراداده .1

 کند حتی به صورت موقتی. کسی ارتباط برقرار کرده است را ردیابی و یا ذخیره نمی

ها، فردی را که به دنبال آن هسوتند سایر گرهها وجود ندارد و کاربران با کمک هیچ سرور مرکزی برای انجام جستجو .2

 شود.گردد، ذخیره نمیکنند و اطالعاتی در مورد اینکه یک کاربر به دنبال چه کسی میرا پیدا می
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18 User Agent Client 



 

 

گوذاری شوده رمز poly20, salsa 25519, ed25519curve ,1305هوایی نظیور همه لینکها با کمک پروتکل .۳

 است.

 

 



 

 

ها با دهندههیچگونه نام کاربری وجود ندارد و فرایند ورد به صورتی که در سایر سرویس BitTorrentرسانی در نرم افزار پیام

است. در  19قرار دارد، دارای یک کلید عمومی BitTorrentآن آشنا هستیم نیست. هر فردی که روی شبکه پیام رسانی 

ر پیام ارسال کنید. دو نفر برای ارتباط فقط نیازمند اطالع توانید بدون اینکه هویت خود را آشکار کنید به یک نفنتیجه شما می

از کلید عمومی یکدیگر هستند. استفاده از رمزگذاری با استفاده از کلید عمومی مزایای زیادی دارد. مهمترین آن این است که 

های ارسالی برای شما فقط پیامتوانید پیام خود را با استفاده از کلید خصوصی خود و کلید عمومی گیرنده پیام رمز کنید. می

از طریق کلید خصوصی شما قابل رمز گشایی است. برای امنیت بیشتر، یک کلید رمز گذاری موقتی بر اساس زوج کلیدهای 

 شود.شود که فقط مختص به این محاوره است و پس از این محاوره پاک میشما تولید می

استفاده  DHTکند و برای این کار از ترجمه می IPلید عمومی به آدرس رسان مبتنی بر روشی است که کزیرساخت این پیام

های همکار ای ازگرهشبکه DHTهای مرکزی نباشیم. شود که برای هدایت پیامها نیازمند سرورکند. این مساله باعث میمی

برای این منظور شما پرس و جو  کند.است که با شما در یافتن آدرس فردی را که دنبال ارسال پیام به او هستید مشارکت می

کنید و در صورت پیدا نشدن آدرس فرد مورد نظر، این کار را در مورد همسایه را از نزدیک ترین همسایگان خود شروع می

دهید تا باالخره به گرهی برسید که آدرس فرد مورد نظر شما را داشته باشد و این آدرس به شما همسایگان خود ادامه می

 .شودمی برگشت داده
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 Toxرسان افزار پیامنرم 4 فصل
کار خود را شروع کرد. ایده  NSAهای جاسوسی های ادوارد اسنودن در مورد فعالیتبعد از افشاگری Toxرسان افزار پیامنرم

شده و زیعرسانی ایجاد شود که متکی و نیازمند به یک سرور مرکزی نباشد. سیستم باید توافزارپیامکار بر این اساس بود که نرم

های کدام از ویژگیای که نتوان هیچکرد به گونهبود و از رمزنگاری سراسری استفاده میمبتنی بر معماری نظیر به نظیر می

بود، بدون اینکه کاربر نیازمند دانش رمزنگاری را در آن غیرفعال کرد. با این وجود سیستم باید به آسانی قابل استفاده می

 های توزیع شده داشته باشد.گاری و سیستمخاصی در زمینه رمزن

 

 

را در قالب  Toxسازی پروتکل دهندگان از سراسر دنیا تشکیل شد و کار روی پیادهیک گروه کوچک از توسعه 201۳درسال 

کرد و مستقل از هر واسط رسانی و رمزنگاری را فراهم مییک کتابخانه آغاز کرد. این کتابخانه همه تسهیالت الزم برای پیام

باز و رایگان است که توسط یک پروژه متن Toxاست.  Tox Clientنیازمند  Toxگیری از کاربری بود. کاربر نهایی برای بهره

های مستقل و در طی این مدت، پروژه رود و وابسته به یک شرکت یا سازمان نیست.لب به پیش میتوسعه دهندگان داوط

کرد به طور پیوسته در حال بهبود و سازی میرا پیاده Toxای که هسته ایجاد شده است و کتابخانه Tox Clientمتعددی از 

 ارتقاء است. 

 Windows GNU/Linux BSD OSX Android iOS 



 

 

qTox ✓  ✓  ✓  ✓    

uTox ✓  ✓  ✓  ✓  در حد کمینه  

Ricin به زودی ✓  ✓     

Toxygen ✓  ✓      

Toxic  ✓  ✓  ✓    

Antox     ✓   

Antidote      ✓  

 Toxاهداف  

Tox هر، ارتباطی جلسه یک طول در که است معنی بدان این. کند تأیید بین کاربران را شده برقرار تا ارتباط کندتالش می 

 به 20مخفی کلید شوند. اگرمی شناسایی خود عمومی کلید با کاربران. شوند مطمئن دیگر طرف هویت از توانندمی طرف دو

در چنین شرایطی راه حل این . کند جعل را کاربر هویت این تواندمی مهاجم و افتدمی خطر به کاربر هویت بیافتد، خطر

 مشکل، ایجاد یک هویت جدید با استفاده از یک کلید عمومی جدید است.

های ارتباطی با قابلیت رمزگذاری ، لینکToxپروتکل است.  21رمزگذاری سراسریاستفاده از  Toxیکی دیگر از اهداف 

آید و به شکل قطعی به دست می Diff-Hellmanکند که در آن کلید اشتراکی با استفاده از روشی مشابه سراسری را ارائه می

های نظیر به نظیر، بر روی وجود ندارد. همچنین  بعد از برقراری اتصال بین گره ها بر روی شبکهدر نتیجه نیاز به ارسال کلید

 22هنگام درخواست دوستی با کمک یک پروتکل مسیریابی پیازی  Toxشود. های نشست، مذاکره مجدد انجام میکلید

 یری کندیک گره موردی با استفاده از کلید عمومی توسط نفوذگران جلوگ IPتواند از یافتن آدرس می

Tox را در سطوح مختلفی تامین کرده و ارتباطات از طریق سرورهای مرکزی  23مستقل از زیر ساخت است و مقاومت پذیری

ای موسوم به های شناخته شدهکافی است که به گره Toxگردند. برای پیوستن به شبکه شوند و یا ذخیره نمیمبادله نمی

bootstrap یک گره  تواندمتصل شویم. هر کسی میbootstrap اندازی کند و نیاز نیست که کاربران به آن اعتماد را راه

پنهان شده باشند، نیز  NATها پشت دیواره آتش و یا کند تا ارتباطات را در شرایطی که گرهتالش می Toxداشته باشند. 

 شبکه و مقاومتنقضاءکوتاه، باعث پویایی های اکند. وجود زمانمقاومت می DoSبرقرار کند. این شبکه در برابر حمالت پایه 

 شود.می 24های مخربپذیری در برابر تالش

Tox کند که تامین و دسترسی به کمک می مسالهکند که کاربر پسند بوده و نیازمند حداقل پیکربندی باشد. این تالش می

است  Torراحتی قابل پیکربندی با نرم افزارهایی مانند یافتی باشد. این نرم افزار بهامنیت، برای کاربران معمولی ساده و دست

 کنند. که ناشناس ماندن در فضای مجازی را تامین می
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 Toxساختارهای داده 

 ت:شامل موارد زیر اس  Toxساختارهای داده

• Node Info : ساختاری است که شامل پروتکل انتقال، آدرس سوکت و کلید عمومی است. پروتکل انتقال داده

تواند باشد. آدرس سوکت متشکل از آدرس میزبان و شماره پورت است. آدرس میزبان می UDPیا  TCPتواند می

 باشد. IPv6یا  IPv4مبتنی بر 

• Client List :ها هستیم. ها و عملیات مختلف، نیازمند تعریف مفهوم فاصله بین گرهی گرهبرای مدیریت و سازمانده

کردن کلید عمومی آنهاست. با استفاده از معیار  XORدر این شبکه فاصله بین دو گره برابر مقدار عددی حاصل از 

رت است از ، عباkبا اندازه حداکثر  Client Listشود. یک تعریف می Client Listفاصله، مفهومی به نام 

 دارند. 25ترین فاصله را به یک کلید مشخص موسوم به کلید پایهگره که نزدیک kای مرتبط از حداکثر مجموعه

• K-Buckets: های نزدیک به هم داده ساختاری به نام برای ذخیره موثر گرهK-Buckets شود که یک تعریف می

کند. این شاخص عددی ، نگاشت میkبا اندازه حداکثر  Client Listرا به یک  Bucket Indexشاخص موسوم به 

شود که اندازه نیز گفته می Client List ،k-bucketاست. در اینجا به  2۵۵و حداکثر  0است که مقدار آن حداقل 

-kهای نظیر بیشتر است. اگر یک گره، داخل یک بزرگتر باشد، سرعت پیدا کردن گره kاست. هرچه  kآن برابر 

bucket ا شاخص بn  قرار داشته باشد، آنگاه اینk-bucket هایی است که فاصله آنها با کلید پایه در شامل گره

,2𝑛]محدوده  2𝑛+1 −  قرار دارد. [1

 شامل اطالعات زیر است : DHTحالت هر گره : 26حالت گره •

هوا از آن هکه شامل کلید عمومی و کلید رمز هستند و از آن برای ارتباط بوا سوایر گر DHTهای زوج کلید .1

 کند.استفاده می

کند که در آن کلیود عموومی مدل می Buckets-Kکه آن را با داده ساختار  27های نزدیکلیستی از گره .2

DHT همان کلید پایه است و به ازای هر شاخص دارای یک ،Client List .است 

شوود تجو ایجواد میکه متناظر با هر کدام آنها، یک مدخل جس 28جستجو شدههای عمومیلیستی از کلید .۳

ای اسوت کوه آن را جسوتجو است که کلید پایه آن، همان کلید عمومی گره Client Listکه در واقع یک 

 ایم.کرده

های جستجو شده خالی های نزدیک و لیست گرهاست و لیست گره DHTحالت اولیه هر گره شامل زوج کلید 

 هستند.

• Protocol Packet :Protocol Packet  سطح باالترین بسته در پروتکلTox بندی سایر است که برای بسته

 گیرد. این بسته شامل دو بخش است :ها، مورد استفاده قرار میبسته

o Packet Kindکندای است که نوع بسته را مشخص می: شناسه 

o Payloadای است که نوع آن از طریق شناسه مشخص شده است.: در برگیرنده بسته 
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شوود رمزنگاری نمی Protocol Packetاستفاده کرد.  TCPیا  UDPهای توان از پروتکلبرای انتقال این بسته در شبکه می

کنند در جدول زیور نشوان هایی که نوع بسته را مشخص میتواند رمزنگاری شوند. برخی از شناسهمی Payloadاما محتویات 

 داده شده است.

Packet Kind Byte value 
Ping Request 0x00 

Ping Response 0x01 
Nodes Request 0x02 

Nodes Response 0x04 
• DHT Packet :DHT Packet :شامل اطالعات زیر است 

 کلید عمومی فرستنده .1

 جهت رمزنگاری  Nonceیک مقداری تصادفی  .2

۳. Payload  که با استفاده از کلید رمز فرستنده، کلید عمومی گیرنده و مقدارnonce ،رمزنگاری شده است 

DHT Packet  در داخلProtocol Packet شود.و در قالب انواع مختلف آن ارسال می 

• DHT Request Packet :های های رمزنگاری شده از فرستنده به گیرنده، از طریق گرهاین بسته برای هدایت داده

که نوع بسته را نشان  30ایمتناظر با شناسه و Protocol Packet 29گیرد و در قالب بدنهثالث، مورد استفاده قرار می

 شود. این بسته حاوی اطالعات زیر است:دهد، ارسال میمی

 کلید عمومی گیرنده .1

2. DHT Packet .که باید توسط گیرنده دریافت شود 

 کند، ابتدا مقدار کلید عمومی گیرنده را با مقدار کلید عمومی خودشهنگامی که یک گره درخواستی را دریافت می

دهد در غیر اینصورت، کند. اگر این دو مقدار، یکی بودند کار رمزگشایی و اداره کردن درخواست را انجام میمقایسه می

های نزدیک به او قرار دارد یا نه. در صورت وجود، این کند که آیا کلید عمومی گیرنده، در میان لیست گرهبررسی می

 شود.و در غیر اینصورت دور انداخته میشود بسته بدون تغییر به آن گره ارسال می

 

 Toxدهنده های تشکیلماژول 
 

 Cryptoماژول  1-3-4

 

ها با استفاده از کلید عمومی ، بستهToxهایی است که مرتبط با رمزنگاری است. در پروتکل این ماژول شامل توابع و نوع داده

آن را با کلید رمز خود و کلید عمومی فرستنده، رمزگشایی  شود.گیرنده نیز با دریافت بسته،گیرنده و کلید رمز فرستنده کد می
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تواند از طریق بین دو نوع متن ساده و متن رمزگذاری شده تفاوت قائل است. متن رمزگذاری شده می Toxکند. پروتکل می

اس باید حتما شود. متون حسهای ساده نیز به دو دسته متن حساس و غیر حساس تقسیم میکانال غیر امن ارسال شود. متن

 های غیر امن، رمزگذاری شوند. قبل از ارسال از طریق کانال

 

 DHTماژول  2-3-4
DHT هاست که در شبکه شونده از گرهسازماندهی-ای خودمجموعهTox کنند. وظیفه این با یکدیگر مشارکت و همکاری می

برای این کار از  DHTها است. تقیم به گرهها و همچنین برقراری یک مسیر مسو شماره پورت گره IPماژول پیداکردن آدرس 

گویند و می DHTدارای یک زوج کلید موقتی است که به آن زوج کلید   DHTکند. هر گره در استفاده می UDPپروتکل 

کند. هرگاه یک به عنوان آدرس گره عمل می DHTباشد. کلید عمومی می 32DHTو کلید رمز  31DHTشامل کلید عمومی 

. برای پیدا کردن کلید عمومی 33شوندمجددا ایجاد می DHTاندازی مجدد گردد، زوج کلید بسته شود و یا راه Toxنمونه از 

DHT  دوستان از ماژولOnion شود. هنگامی که کلید عمومی استفاده میDHT توانیم با کمک یک دوست را بدانیم، می

DHT  او را پیداکرده و با کمک پروتکلUDP  او متصل شویم. البته در به طور مستقیم بهDHT هایی وجود دارد که ؛ گره

شوید. گفته می DHT Bootstap Nodeکنند که به آنها تغییر نمیاندازی مجدد، کلید عمومی آنها پایدار است و بر اثر راه

توانیم زنده بودن یک گره را بررسی کنیم و یا با کمک آن، یک گره هایی وجود داردکه به کمک آنها میسرویس DHTدر 

DHT .دیگر را جستجو کنیم 

 

 TCP Serverماژول  3-3-4
توانند به طور مستقیم به یکدیگر هایی که نمیبرای گره TCPاین است که مانند یک رله  Toxدر  TCP Serverهدف 

شود و اتصال بین آنها رمزگذاری استفاده می TCP Clientاز ماژول  TCP Serverمل کند. برای اتصال به متصل شوند، ع

های ردوبدل شده را هایی که به یکدیگر متصل هستند آشکار نگردد و همچنین نتوان پیامشود تا اطالعات مربوط به گرهمی

شود به او به سرور متصل می TCP Clientکند. وقتی ازی مینقش رله بین دو گره همتا را ب TCP Serverدستکاری کرد. 

 Handshakingو سرور، فرایند  TCP Clientگوید که قصد اتصال به چه مشتری را دارد. پس از برپایی اتصال بین می

 این است که : Handshakingگیرد. هدف از صورت می

کند، کلید خصوصی آن را نیوز دارد. عمومی معرفی میسرور باید مطمئن شود که وقتی یک گره خود را با یک کلید  .1

 کند.به عبارت دیگر، همان کسی است که ادعای آن را می

 گذاری کنیم.است را پایه forward Secrecyباید یک اتصال امن که دارای  .2

 مانع از حمالت شویم. .۳

تواند فرایند شود که اگر مشتری، کلید خصوصی مرتبط با کلید عمومی اعالمی را نداشته باشد، نمیاین کار باعث می

Handshaking شود: را انجام دهد. همچنین از حمالت مختلفی جلوگیری می 
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 را تغییر دهد.  Handshakingتواند اطالعات بسته کننده نمیحمله .1

 ارسال شده از سمت مشتری به سرور را گرفته و آن را بعدا برای سرور ارسال کند.  Handshakingتواند بسته نمی .2

که مشتری در آینده قصد اتصال بوه سورور را داشوته باشود، آن را بورای او  تواند پاسخ سرور را گرفته و هنگامینمی .۳

 ارسال کند.

 تواند خود را جای مشتری، به سرور معرفی کند.نمی .4

 جای سرور، به مشتری معرفی کند. تواند خود رانمی .۵

 

 TCP Clientماژول  4-3-4
Client  یک مشتری برایTCP Server کند. وظیفه است و اتصال با او را برقرار و نگهداری میTCP Client  این است که

ت تدریجی های بزرگ به صورشوند و یا اینکه بستههای مهم، به دلیل شوغ بودن سر سرور، دور ریخته نمیمطمئن باشد بسته

متصل هستند، باز  TCP Serverتوان با کمک آن یک مسیر ارتباطی با دوستانی که به یک به سرور ارسال کند. همچنین می

 کرد.

 

 Onionماژول  5-3-4
کردن و اتصال به او هستند و به طور هدف از این ماژول این است که مطمئن شویم فقط دوستان یک گره قادر به پیدا

یک گره توسط سایرین جلوگیری کنیم. این ماژول از یافتن کلید عمومی بلندمدت یک گره از  IPتن آدرس غیرمستقیم ، از یاف

مدت از روی کلید کوتاه DHTکند. همچنین از یافتن کلید عمومی مدت او جلوگیری میکوتاه DHTروی کلید عمومی 

 DHTکند. برای اجتناب از کشف تناظر بین کلید عمومی بلند مدت یک گره با کلید عمومی عمومی بلندمدت جلوگیری می

کوتاه مدت خود را به  DHTکنند و تنها کلید عمومی ها از انتشار کلید عمومی بلند مدت خود اجتناب میمدت آن، گرهکوتاه

خود را به دوستان خود، که کلید  DHTدهد تا کلید عمومی ها میاین امکان را به گره Onionدهند. سایرین در شبکه می

 دانند، ارسال کنند. عمومی واقعی آنها را می

Onion دهد تا کلید عمومی واقعی خود را از طریق مسیرهای ها میاین امکان را به گرهOnion کنند. یک گره برای  34اعالن

کند. آنها نزدیک به کلید عمومی واقعی خودش است را پیدا می DHTهایی که کلید عمومی شبکه ابتدا گره اعالن خود در

مدت خصوصی خود رمزگذاری کرده و برای مدت خود را در یک بسته قرار داده و آن را با کلید بلندسپس کلید عمومی بلند

تواند مطمئن باشد که ما واقعا دارای کلید عمومی معرفی کردیم می کند. به این ترتیب، گرهی که خود را به اوآنها ارسال می

خود را به آنها اعالن کرده است را  Xهایی که ، بخواهند به او پیامی ارسال کنند، ابتدا باید گرهXهستیم. حال اگر دوستان گره 

را  Xکنند که آیا گره نند و از آنها سوال میکرا پیدا می Xهای نزدیک به کلید عمومی واقعی پیدا کنند. برای این منظور، گره

برسانند. این پیام حاوی کلید  Xها، پیام خود را به توانند از طریق این گرهشناسند یا نه. در صورت مثبت بودن پاسخ، میمی

 Xعات به هایی است که به آنها متصل هستند. این اطالو برخی از گره TCPهای آنها و همچنین اطالعات رله DHTعمومی 

 دهد تا به دوستان خود متصل شود.این امکان را می
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 NetCryptoپروتکل  6-3-4
شود و امکان رمزگذاری، ها بین دوستان استفاده میاست که از آن برای برقراری اتصال و ارسال امن داده Toxپروتکل انتقالی 

استفاده  UDPاژول برای این کار از پروتکل کند. این مکامل را فراهم می forward Secrecyها و یک تحویل مرتب بسته

 توان از آن استفاده کرد.به هم متصل هستند نیز می TCPهای کند اما در شرایطی که دو دوست از طریق رلهمی

 

 Friend Connectionمولفه  7-3-4
کند. این قرار دارد و ارتباط این سه ماژول به یکدیگر را  مدیریت می Net Cryptoو  DHT ،Onionماژولی است که بر روی 

کند و با ارائه یک الیه پیام سطح باالتر یک واسط ساده برای ارسال و دریافت پیام و ماژول اتصال به دوستان را برقرار می

 کند.هم میافزودن و یا حذف کردن دوستان و اطالعات از آنالین بودن یا آفالین بودن آنها فرا



 

 

 Briarرسان افزار پیامنرم 5 فصل
Briar حل ساده، امن و نگاران و همه کسانی که به دنبال یک راهرسان است که برای فعالین اجتماعی، روزنامهافزار پیامیک نرم

کی به رسان این سیستم متافزارهای پیاممستحکم برای ارتباط هستند طراحی شده است. برخالف رویکردهای معمول در نرم

گیرد. اگر اینترنت دچار های کاربران صورت میها به صورت مستقیم بین دستگاهسازی پیامسرور مرکزی نیست و همگام

انجام دهد و جریان داده را در شرایط بحرانی منتقل  Wi-Fiسازی را از طریق بلوتوث یا شبکه تواند همگاماختالل شود می

 همگام شده تا از کاربران و ارتباطات بین آنها محافظت کند. Torتواند با ترنت، میکند. در صورت برقراری اتصال به این

 

Briar هایی رسانکند در حالیکه پیاماز اتصال مستقیم و رمزنگاری شده بین کاربران برای جلوگیری از جاسوسی استفاده می

 توانند در معرض جاسوسی قرار دهند.ها و ارتباطات را میکه متکی به سرور مرکزی هستند پیام

 

Briar کند و از آنها در برابر جاسوسی و سانسور رائه میهای عمومی را اها و وبالگرسانی خصوصی، انجمنامکان پیام

مانع از استراق سمع و مشخص شدن اینکه چه افرادی با یکدیگر در  Torافزار با استفاده از شبکه کند. این نرممحافظت می

 شود.های هر کاربر رمزنگاری شده و در دستگاه خود او ذخیره میشود. لیست تماسحال مکالمه هستند می



 

 

 

 

شود. همچنین این مساله مانع از ها جلوگیری میاز دستکاری و استراق سمع داده 35با استفاده از رمزنگاری سرتاسری 

شود و با توجه به ماهیت غیر متمرکز این سیستم، امکان بالک کردن آن نیز وجود ندارد. هر فیلترینگ بر اساس کلیدواژه می

ها را دارد و بنابراین یک نقطه مشخص برای پاک کردن آن و یا از داده کاربری که عضو انجمن است، یک نسخه کپی از

 وجود ندارد. DoSدسترس خارج کردن آن از طریق حمالت 

 

 نحوه عملکرد 

 دهیم.های اصلی و سطح باالی آنر در ادامه شرح میبرای آشنایی با نحوه کارکرد این سیستم، پروتکل
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شود و درواقع یک پروتکل توافق روی کلید است. گذاری یک کلید رمز بین هر دو دستگاه استفاده میاز این پروتکل برای پایه

را  37کوتاهها باید در همسایگی هم قرار داشته باشند و امکان ارتباط و تعامل از طریق بستر انتقالی دو طرفه برداین دستگاه

یکدیگر را اسکن کرده  QRتوانند کد ها میهای امنیتی نیست. دستگاهژگیباید داشته باشند اما لزوما این الیه انتقال دارای وی

 QRو با کمک اطالعات موجود در آن، یک اتصال غیر امن با یکدیگر برقرار کنند و کلید عمومی خود را مبادله کنند. هر کد 
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ست. اجرای این پروتکل در قالب چهار ها اشامل یک کلید عمومی کوتاه مدت و اطالعاتی در مورد نحوه اتصال با سایر دستگاه

 شود.کلید انجام میفاز آماده سازی، برقراری اتصال، توافق روی کلید، استخراج شاه

ها با کمک کلید خصوصی خود و کلید عمومی دریافتی از دستگاه دیگر، یک کلید رمز اشتراکی ایجاد هریک از دستگاه

ساخت و آن را برای انجام تبادالت امن بر بستر انتقالی به کار گرفت. فرض بر این کلید توان از روی آن یک شاهکنند که میمی

بیند که در حال اسکن کردن محفوظ است زیرا کاربر می man-in-the-middleدر برابر حمله  QRاست که تبادل اولیه کد 

صد تبادل کلید را با او  دارد. در کدام دستگاه است و در نتیجه مطمئن است که کد اسکن شده مربوط به فردی است که ق

که روی  QRها با اطالعات موجود در تبادالت بعدی کلید عمومی بر بسته اتصال غیر امن نیز این حمله از طریق مقایسه کلید

 آن توافق شده است قابل کشف است.
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مناسب  40های مقاوم در برابر تاخیررود که برای شبکهبه کار می 39ها در الیه کاربرداین پروتکل به منظور همگام سازی داده

ای پویا ها با مجموعهکند. هر کدام از این دستگاهها همگام میای پویا از دستگاهها را در میان مجموعهاست. این پروتکل، داده

و هر گروه حوزه همگام سازی مستقلی دارد  شوندها سازماندهی میها در قالب گروهخود در ارتباط هستند. داده  41از همتایان

 شود. های غیر قابل تغییر ساخته میاست که از روی پیام 42که شامل یک گراف پیام
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های گروه را های یک گروه مشارکت کند اصطالحا عضو گروه است. اگر دو گره همتا، پیامسازی پیاماگر یک وسیله، در همگام

شود که گروه را بین یکدیگر به اشتراک گذاشته اند. لزومی ندارد همتایانی که حا گفته میسازی کنند اصطالبا یکدیگر همگام

عضو یک گروه هستند، آن را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. هر یک از اعضای گروه، یک بخشی از گراف پیام را در قالب یک 

تواند به اشتراک گذاشته شده و یا پاک شود. اگر یکند. هر پیام در این کپی جزئی از گراف مذخیره سازی می 43کپی جزئی

پیام به اشتراک گذاشته شود، دستگاه آن پیام را با همه همتایانی که گروه را به اشتراک گذاشته اند، همگام خواهد کرد. اگر 

 کند.داری میکند اما اطالعاتی در مورد موقعیت آن در گراف پیام نگهپیام پاک شود، دستگاه کپی آن پیام را حذف می

ها استفاده سازی دادهای است که از این پروتکل برای همگاماست که در واقع همان برنامه 44هر گروه متعلق به یک مشتری

گیرد که گروه با چه همتایانی به اشتراک گذاشته شود و چه چیزی یک پیام معتبر را کند. مشتری است که تصمیم میمی

سازی این است که این شتراک گذاشته شود و چه پیامی باید حذف شود و وظیفه پروتکل همگامسازد، چه پیامی باید به امی

 سازی کند.تصمیمات را از طرف مشتری پیاده

ها را به بهترین وجه از یک دستگاه به دستگاه دیگر تواند دادهاین پروتکل، نیازمند پروتکل امنیتی الیه انتقال است که می

ها در معرض انتقال با تاخیر، گم شدن، جابجایی و یا تکرار شدن هستند، این وظیفه پروتکل ه دادهتحویل دهد. در حالیک

ها را تامین کنند. در این داده forward secracyگی، اعتبارسنجی و امنیتی الیه انتقال است که محرمانگی، یکپارچه

های آنها اجتناب شود. شناسه هر گروه یکتا است و از پیام ها وپروتکل، مشتری دارای شناسه یکتاست تا از برخورد بین گروه

شود. پیامها نیز دارای برچسب زمانی هستند و شناسه آنها باکمک شناسه گروه و روی شناسه مشتری و توصیف گروه ایجاد می

 شود. برچسب زمانی تولید می

تواند انواع مختلفی گیرد که میگیرنده صورت می فرایند همگام سازی از طریق مبادله رکوردهای اطالعاتی بین فرستنده و

هایی که در اختیار دارد را برای گیرنده ارسال کند و یا اینکه با تواند شناسه پیامداشته باشد. به عنوان مثال، فرستنده می

هایی که تواند شناسه پیاممی ها را در اختیار او قرار دهد. همچنین فرستندهها، از گیرنده بخواهد که این پیامارسال شناسه پیام

ترین حالت، رکورد اطالعاتی حاوی خود پیام است. فرایند تواند با گیرنده به اشتراک بگذارد را برای او ارسال کند. در بدیهیمی

ی . همگام سازی به صورت تعامل46ایو یا به صورت دسته 45تواند به دو صورت انجام شود. یا به صورت تعاملیهمگام سازی می

 است. 47نیازمند پهنای باند کمتری است اما نیازمند دو رفت و برگشت

هایی کند که برای هر کدام از پیامشوند و دستگاه به این صورت عمل میها قبل از ارسال، پیشنهاد میدر حالت تعاملی، پیام

کند. ل نشده است، تائیدیه ارسال میکه دریافت کرده است و یا به او پیشنهاد شده است ولی تاکنون برای آن تائیدیه ارسا

هایی که به او پیشنهاد شده است و او آنها را ندارد و تاکنون نیز برای آن درخواستی را ارسال نکرده است، همچنین برای پیام

از گذاشته است درخواستی را از یکی هایی که به اشتراککند. در صورتیکه دستگاه، برای یکی از پیامدرخواست ارسال می

هایی را که به اشتراک گذاشته است اما از داشتن آنها توسط همتایان کند. همچنین پیامهمتایان دریافت کند، آن را ارسال می

گردند. در ها بدون اینکه پیشنهاد شوند، ارسال میای، پیامکند. در حالت دستهخود مطمئن نیست را به آنها پیشنهاد می
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کند. همچنین اگر شود را ارسال میاشتراک گذاشته شده است و برای آن درخواستی دریافت می هایی که بهچنین حالتی، پیام

 کند.های اشتراکی توسط سایر همتایان خود مطمئن نباشد، آنها را ارسال میاز داشتن این پیام

کند. در ه است اشاره میدهدکه در آن هر پیام به آنچه وابسترا می DAGدار است و تشکیل یک گراف پیام، یک گراف جهت

توانیم تحویل مشتری دهیم کند. زمانی یک پیام را میهای یک پیام، موقعیت آن را در گراف مشخص میواقع لیست وابستگی

 شود تا سازگاری علی تامین شود.های آن را قبال تحویل داده باشیم. در واقع تالش میکه همه وابستگی
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BTP مناسب است و یک کانال امن  49های همپوشان مقاوم در برابر تاخیرالیه انتقال است که برای شبکه یک پروتکل امن

ر  53و رمز عبور روبه جلو 52، اعتبار و صحت51، یکپارچگی50کند تا از محرمانگیها ایجاد میبین دو نقطه پایانی دستگاه

، پروتکل BTPترین مولفه اطمینان حاصل کنیم. اصلیارتباطات شکل گرفته روی بازه وسیعی از زیرساخت و بستر انتقال، 

های امنیتی هاست. این پروتکل با تامین ویژگیانتقال امن جویباری از داده 54مدیریت کلید وابسته به زمان و همچنین شیوه

 تسهیل کرده است.را  55های همپوشان مقاوم در برابر تاخیر و سانسورهای انتقال، توسعه شبکهسازگار با طیف وسیعی از شیوه

BTP هایی ارتباط و یا این واقعیت که آنها در حال ارتباط با هم هستند را پنهان کند و ناشناس کند تا هویت طرفتالش نمی

 BTPهایی مورد نیاز باشد، کند. اگر چنین ویژگیرا تامین نمی 58و غیر قابل مشاهده بودن 57، غیر قابل اتصال بودن56بودن

به عنوان زیربنای انتقال خود استفاده کند. رمز عبور رو به جلو از طریق  Mixminionیا  Torهایی نظیر تواند از سیستممی

طرفه استخراج کلید جهت تولید ها و استفاده از یک تابع یکبرای هر زوج از نقاط پایانی دستگاه 59برپایی اولیه رمز مشترک

توان گیرد. هر گاه هر دو دستگاه یک کلید را پاک کنند دیگر نمیروی رمز مشترک صورت می ای از کلیدهای موقتی ازدنباله

 آن را استخراج کرد.

های مقاوم در برابر جاسوسی و سانسور مورد استفاده قرار گیرد بنابراین این است که در سیستم BTPاز آنجایی که هدف 

را متناسب با آن تنظیم کرد. امکان مشاهده، مسدود کردن، پاسخ دادن و شرایط زیر را باید فرض کرد و نیازمندیهای طراحی 

توانند با کمک یک های بدخواه وجود دارد. آنها میتغییر دادن ترافیک در زیرساخت زیرین انتقال توسط افراد و سازمان

را به صورت محدود دارند که نقاط  را انتخاب کنند. آنها این توانایی BTPهای نوشته شده در الیه پروتکل سطح باالتر، داده

توانند به همه اطالعات ذخیره شده در پایانی دستگاه را در معرض خطر قرار دهند و در صورتیکه موفق به اینکار شوند آنگاه می
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ن در مواجهه با این فرضیات ای BTPحافظه و فضای ذخیره سازی دسترسی داشته باشند. بنابراین حداقل نیازمندیهای امنیتی 

 است که :

 شود، نتوان از آن چیزی فراگرفت. منتقل می BTPهایی که در بستر در صورت دسترسی به داده .1

 ها این مساله توسط گیرنده نقطه پایان قابل کشف استدر صورت دستکاری جویبار داده .2

رسوال شوود و اینگونوه ای توسط یک شخص ثالث، به یکی از نقاط پایانی انباید این امکان وجود داشته باشد که داده .۳

 وانمود گردد که این داده از سمت دیگر ارتباط ارسال شده است.

توانند از آنچه که قوبال ارسوال اگر در آینده، یکی یا هر دو نقطه پایانی توسط افراد مخرب مورد نفوذ قرار گرفت، نمی .4

 شده است اطالع حاصل کنند.


