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  به نام خدا   
 

اگر نتوانسته اید پیدایش کنید، به جستجو ادامه دهید. ساکت 
ننشینید. به هر قیمتی که شده، آنرا خواهید یافت.        

                                                                                     “استیو جابز “ 
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سخن سردبیر 

اولین  شماره مجله احنمن علمی کامپیوتر پیش روی شماست!خوب این مجله نقص های زیادی 

دارد،چون با کمبود های فراوانی به حتریر رسید.همانطور که مالحظه خواهید کرد ،این مجله قرار 

است که مقاله محور باشد و از اخبار و تازه های حوزه ی فناوری کامپیوتر در شماره اول چشم پوشی 

کرده ایم. 

از متامی عالقمندان و مخصوصا دانشجویان  هم رشته ای دعوت می کنیم تا ما را در هر چه بهتر 

شدن این نشریه کمک کنند. 

در اینجا نیز از زحمات دوستامن به ویژه  جناب  آقای محمد امانی   تشکر میکنم که من را در حتریر این 

مجله همراهی کرده  اند. 

سعید حسین آبادی 
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چکیده: 

رمز نگاری یکی از پر کاربرد ترین شاخه های علمی است.در پرداختهای اینترنتی ایمیل ها 
و... رمز نگاری کاربرد زیادی دارد. در این مقاله ابتدا رمز نگاری معرفی شده و تفاوت آن با کد 

گذاری و پنهان کاری مورد بررسی قرار می گیرد . سپس اصول شش گانه کرشهف که نقش 
مهمی در بررسی امنیت یک رمز دارد مورد بررسی قرار می گیرد. 

سپس انواع متدهای رمز نگاری مثل رمز گذاری متقارن و رمز گذاری نا متقارن مورد 

بررسی قرار میگیرد و در نهایت یک الگوریتم متقارن و یک الگوریتم از رمزنگاری غیر 

متقارن ارائه می گردد. 
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مقدمه ای بر الگوریتم های رمز نگاری
 قسمت اول

                                                                                                                                                    سید امیرحسین رحیمی 



مقدمه: 

پیشینه ای رمز نگاری به حدود 4000سال قبل و به مصر باستان باز می گردد. در گذشته  

   کاربرد رمز نگاری در علوم نظامی  , رمز نگاری عشاق  , جاسوسی  و … بوده است .امروزه با 
فراگیر شدن اینترنت در بین مردم  رمز نگاری نیز در بین  آن  گسترش یافته و امری جدایی 

ناپذیر از زندگی آنها شده است. 

رمز نگاری چیست؟ 

در رمزنگاری، وجود اطالعات یا ارسال شدن پیام به هیچ وجه مخفی منیباشد، بلکه ذخیره 

 اطالعات یا ارسال پیام مشخص است، اما تنها افراد مورد نظر میتوانند اطالعات اصلی  

را بازیابی کنند.  

همچنین رمز نگاری رمز را حرف به حرف یا بیت به بیت مورد تغییر قرار می دهد و  

کاری به مفاهیم زبان شناختی آن ندارد. 

کد گذاری: 

در این روش جای هر کلمه را با کلمه ی دیگر یا مناد  تغییر می دهند و از حلاظ زبان  

شناختی آن را مورد حتول قرار می دهند.امروزه از کدگذاری استفاده ی چندانی منی شود  

اما سابقه ی بسیار طوالنی دارد.موفق ترین کد گذاری ابداع شده توسط ارتش آمریکا در  

خالل جنگ جهانی دوم و در اقیانوس آرام با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. 
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پنهان کاری: 

اما در پنهان کاری اصل اطالعات یا ارسال آن محرمانه است و کسی غیر از فرستنده و  

گیرنده از آن خبری ندارد. 

اصول شش گانه کرشهف: 

اگوست کرشهف شهرت خود را از پژوهشهای زبانشناسی و کتابهایی که در این خصوص  

 و زبان والپوک نوشته است به دست آورد.او شش اصل برای یک رمز نگاری مطمئن  

پیشنهاد کرده که امروزه هم مورد استفاده دانشمندان در رمز نگاری پیشرفته است. 

1-سیستم رمز نگاری چه به حلاظ تئوری و چه به حلاظ عملی باید غیر قابل شکست 

باشد. 

2-سیستم رمز نگاری باید هیچ نکته ی پنهان و محرمانه ای نداشته باشد. بلکه تنها 

چیزی که سری است کلید آن است. 

3-کلید رمز باید به گونه ای باشد که اوال بتوان به راحتی آن را عوض کرد ثانیا  بتوان آن را 

به خاطر سپرد و نیازی به یادداشت آن نباشد. 

4-منت رمزنگاری باید از طریق خطوط تلگراف قابل ارسال باشد. 

5-دستگاه رمزنگاری یا اسناد رمز شده باید توسط یک نفر قابل حمل و نقل باشد. 

6- سیستم رمز نگاری باید به سهولت قابل راه اندازی باشد. 
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بسیاری از سایت ها و وب اپلیکیشن ها از کتاب خوانه OpenSSL برای رمز نگاری اطالعات و 
محافظت از خود در مقابل حمالت اسنیف و... استفاده می شود. در ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ یا ۸ 

آوریل ۲۰۱۴ آسیب پذیری بسیار مهمی توسط آلیس نیل مهتا متخصص امنیت گوگل به نام 
Heartbleed یا خونریزی قلبی در OpenSSL کشف شد و توسط آدام النگلی و بودو مولر ترمیم 

شد. 
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خونریزی قلبی 
                                                                                                                         سروش ترابی



این آسیب پذیری به هر کسی که در فضای مجازی هضور دارد اجازه میدهد تا اطالعاتی از 
سرورهای آسیب پذیر را سرقت کند که این اطالعات ممکن است رمز عبور کاربران یا حتی رمز 

عبور کل سرور باشد. 

این مشکل در پیاده سازی پروتکل TLS کشف شده است، و باعث میشود سرورهایی که از هر 
نوع ارتباط امن OpenSSL برای ارتباط استفاده میکنند، آسیب پذیر باشند. همهی ارتباطها 
از طریق https که تقریبا متام سرویسهای ایمیل، چت از آن استفاده میکنند smtp و imap که 

برای تبادل ایمیل استفاده میشود و متام شبکه های امن Vqp و SSH متامی در معرض خطر 
قرار گرفتند.  که متامی سیستم های بانکی از این آسیب مستسنا نیستند. 

این آسیب پذیری در واقع اجازه میدهد که هر کاربر در ارتباطات امن  TLS بتواند 64KB  از 
حافظهی رایانه سوی دیگر ارتباط را بگیرد که با تکرار این عمل میتوان مقدار بیشتر از حافظه 

را استخراج کند. این مقدار از حافظه (RBm) میتواند شامل کلیدهای رمز نگاری یا حتی 
رمزعبور و هر گونه محتوای محرمانه هر کاربر باشد. 

بر اساس گزارش NetCraft در سال ۲۰۱۴ بیش از ۶۶٪ سایتها از سرورهایی استفاده میکنند 
این آسیب پذیری را دارند. 

در این آسیب پذیری رایانهها و سرور های که از Linux یا BSD استفاده میکنند شامل این آسیب 
پذیری بوده. که اکثر سرور ها شامل این دو گروه بوده ولی کاربران خانگی که از ویندوز استفاده 

میکنند شامل این آسیب پذیری منیشوند. 

این آسیب پذیری در ۱۸ فروردین در سایت رسمی OpenSSL منتشر شد، و حتت نام رسمی 
CVE-2014-0160 شناخته میشود که در بین هکر ها و کاربران عادی با نام HeartBleed که 
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دلیل اصلی آن قسمتی از OpenSSL به نام HeartBeat که به معنای ضربان قلب است شهرت 
یافته. 

سیستم عامل های آلوده: 

.1 Debian Wheezy (stable), OpenSSL 1.0.1e-2+deb7u4

.2 Ubuntu 12.04.4 LTS, OpenSSL 1.0.1-4ubuntu5.11

.3 CentOS 6.5, OpenSSL 1.0.1e-15

.4 Fedora 18, OpenSSL 1.0.1e-4

.5 OpenBSD 5.3 (OpenSSL 1.0.1c 10 May 2012) and 5.4 (OpenSSL
 1.0.1c 10 May 2012)

.6 FreeBSD 10.0 - OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013

.7 NetBSD 5.0.2 (OpenSSL 1.0.1e)

.8 OpenSUSE 12.2 (OpenSSL 1.0.1c)

سیستم عامل های سالم: 

.1 Debian Squeeze (oldstable), OpenSSL 0.9.8o-4squeeze14

.2 SUSE Linux Enterprise Server

.3 FreeBSD 8.4 - OpenSSL 0.9.8y 5 Feb 2013

.4 FreeBSD 9.2 - OpenSSL 0.9.8y 5 Feb 2013

.5 FreeBSD 10.0p1 - OpenSSL 1.0.1g (At 8 Apr 18:27:46 2014 UTC)

.6 FreeBSD Ports - OpenSSL 1.0.1g (At 7 Apr 21:46:40 2014 UTC)
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راه حل: 

استفاده نکردن از متامی سیستم های که از OpenSSL 1.0.1 استفاده می کنند. 1.
( متامی سیستم های که از ورژن 1.0.1g به پایین و beta2-1.0.2 به باال استفاده 

می کنند شامل این آسیب منی باشند.) 

برای امنیت خود هرچه سریع تر اقدام به تقییر رمز های عبور خود کرده و کم تر از 2.
سیستم های که دارای این آسیب پزیری میباشند استفاده کنید. 

.3 Heartbleed استفاده از سیستم های تشخیص آسیب پزیری همچون
 Qualys SSL Labs Test یا LastPass Heartbleed Checker، Test

بهتر است certificate های الزم برای راه اندازی سایتهای https و ... دوباره 4.
ساخته شوند. 

بروز کردن سیستم عامل لینوکس بیس خود. 5.

�11



 

با سالم خدمت دوستان . در این مقاله خواستم درباره روت کردن دستگاه های اندروید 

صحبت کنم و بگم که چگونه این کار ها رو احنام بدیم . 

-روت کردن چیست؟  

خب روت کردن در لغت به معنای ریشه و اصل است . در واقع سیستم عامل اندرویدی 

که روی دستگاهای ما نصب است اجازه دسترسی به هسته ی سیستم عامل رو به ما منی 
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روت کردن چرا و چگونه ؟  
                                                                                                                                                   سعید حسین آبادی



دهد و ما باید دستگاهمان را روت کنیم تا به هسته ی سیستم عامل دسترسی پیدا کنیم . 

در واقع میشه گفت روت همان هک و دستکاری سیستم عامل اندروید است. 

-آیا روت کردن مضر است؟ 

واقعیت این است که روت شدن دستگاه ما هیچ ضرری ندارد بلکه اگر فرض کنیم تا حال 

۶۰ ٪ از گوشی مان لذت می بردیم با روت کرد ۱۰۰٪ از گوشی مان لذت خواهیم برد . 

روت کردن امنیت گوشی ما را به هیچ وجه پائین منی آورد. 

-چرا شرکت های سازنده گوشی به طور پیش فرض گوشی روت شده را به ما منی 

دهند ؟ 

برای جواب به این سوال میشه دالیل زیادی آورد ولی یکی از مهم ترین دلیل این امر 

اینکه شرکت های سازنده برای هر مدل از گوشی نقص ها و معایبی در نظر گرفته اند 

مثال کمبود حافظه داخلی و نبود آپدیت سیستم عامل تا شما مجبور به خرید مدل جدیدتر 

یا باالتری از این گوشی شوید. 

-روت کردن به چه دردی می خورد؟ 

با روت کردن ما می تونیم نرم افزار های کرک شده رو نصب کنیم . از مزایای دیگر روت 

کردن نصب کاستوم رام است , فرض کنید ما از رابط کاربری دستگاهمان خوشمان منی 

آید و یا می خواهیم سیستم عامل خود را آپدیت کنیم در این صورت باید یک سیستم 

عامل دستکاری شده رانصب کنیم که این هم نیاز مند به روت بودن دستگاهمان دارد. 

یکی دیگر از مزایای روت کردن باال بردن حافظه داخلی گوشی با استفاده از مموری کارت 

است . 
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-آموزش روت کردن : 

در اینجا می خواهم یکی از راه های ساده و سریع روت کردن رو به شما آموزش بدم : 

مرحله اول : نرم افزار Vroot رو برای کامپیوترتون دانلود کنید . 
 ( vrootdownload.org : آدرس سایت )

مرحله دوم : نرم افزار رو روی سیستم عامل ویندوز نصب منایید. 
مرحله سوم : در منوی setting گوشی اندرویدتون به دنبال  بخشی به نام 

developer option یا debugg option بگردید و وارد این بخش شوید. 

مرحله چهارم : تیک گزینه usb debugging را زده و اگر پیغامی آمد آن را تائید کنید . 
مرحله پنجم : حاال گوشی اندرویدی خودتان را به کامپیوتر وصل کرده و سپس به 

اینترنت متصل شوید. 
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مرحله ششم : در پایان مدل گوشی شما توسط نرم افزار شناسایی خواهد شد و 
سپس شما دکمه روت را مانند عکس زیر زده و سیستم عامل گوشی یا تبلت شما 

ریستارت می شود . 
تبریک می گم کار متام شد . بعد از پایان این کار نرم افزاری به نام super user به لیست 

اپلیکیشن های شما اضافه می شود که نشان دهنده دسترسی کامل شما به سیستم عامل 

است. 

نکته : اگر گوشی شما توسط سیستم عامل شناسایی نشد درایور گوشی مورد نظر را نصب 

کنید . 
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چکیده 

عرصه  در  شبکهها  اين  میباشد.  بیسیم  حسگر  شبکههای  كاربرد  پيرامون  حتقيق  پيشرو  در  مستند 
به  را  بسياري  پژوهشگران  نظر  و  آوردهاند  وجود  به  را  كوچك  انقالبي  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 

خود جلب کردهاند.  
اساس  بر  محيطي  مختلف  اطالعات  دريافت  چون  اعمالي  احنام  توانايي  كه  كوچك  حسگرهاي  اين 
گسترش  و  ايجاد  براي  ایدهای  پيدايش  موجب  رادارند،  اطالعات  آن  ارسال  و  پردازش  حسگر،  نوع 

شبکههای موسوم به شبکههای حسگر بیسیم شدهاند. 

معرفی حسگر و معماری شبکه حسگر  بیسیم  
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میمنایید هر نود دارای اندازههای در حد چندین سانتیمتر یا حتی 

چندین میلیمتر دارا میباشد. 
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این تصویر حسگر نود 
میباشد که اطالعات را از 

کند  اايین تصويیر يیک گرهه ااست کهھ شامل محیط دریافت می
حسگر وو کارراانداازز میباشد

اايین تصويیر کارراانداازز نودد میباشد کهھ 
ااططالعاتت ددرريیافت شدهه اازز حسگر رراا 

تحليیل مینمايید 

 شبکه های حسگر بیسیم 
  

       قسمت اول                                                                              امیرحسین صاحلی  



  

مدیر  گره  و  سینک  و  حسگر  گرههای  از  متشكل  حسگر  شبکه  میبینید  زیر  شکل  در  که  همانطور 
وظیفه میباشد. بهعبارتدیگر شبكه حسگر شبکهای است با تعداد زيادي گره كه هر گره میتواند در 
ناميده  حسگر  ميدان  كه  ناحیهای  در  گرهها  باشد.  كارانداز  تعدادي  و  حسگر  تعدادي  داراي  كلي  حالت 
اطالعات  دارد.  عهده  بر  را  شبكه  كل  پایش  سینک  يك  میشوند.  پراكنده  زياد  چگالي  با  میشود 

بهوسیله سینک جمعآوری میشود و فرامني از طريق سینک منتشر میشود. شكل زیر را ببينيد. 

  
و  گرفته  محیط  از  تعبیهشده  آنها  در  که  حسگرهایی  از  استفاده  با  را  محیط  اطالعات  گرهها  از  هریک 
مدیر  گره  به  را  آنها  سینک  و  داده  حتویل  سینک  به  خاص  پروتکلهایی  طی  اولیه  پردازش  از  پس 

وظیفه میفرستد. 

پروتکل رادیویی 
هر نود یا گره یک رادیوی ارتباطی دارد که از پروتکل مخصوص خود استفاده میکنند،بهترین 

پروتکل آن ZIBEE  میباشد که از باند فرکانسیGHZ  2.4  استفاده میکند که قادر است 250 اطالعات 
را ارسال مناید.در جدول زیر بقیه ویژگیهای این پروتکل قابلمشاهده میباشد  
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.کاربرد 
ازجمله کاربردهای این شبکه میتوان به موارد زیر اشاره کرد. 

1-کاربرد نظامی 
در زیر شکل میدان مین هوشمند است که با تشخیص ورود انسان بهصورت خودکار نزدیکترین مین 

را به فرد شناسایی کرده و منفجر میکند. 

  
2-پزشکی 

شبکه  این  از  استفاده  با  کرد.  اشاره  پزشکی  مقوله  به  میتوان  حسگر  شبکه  کاربردهای  از  ازجمله 
حسگر سالمت افراد را میتوان کنترل کرد، بهگونهای که پزشک با استفاده از این شبکه میتواند در 
بدن  جایجای  در  حسگرها  این  شکل  مطابق  کند  برسی  را  بیمار  سالمتی  اطالعات  زمان  از  هرحلظه 
دریافتی  اطالعات  کارانداز  قسمت  بهوسیله  و  کرده  دریافت  بدن  از  را  الزمه  اطالعات  و  قرارگرفته 

حتلیل کرده و به پزشک اطالع میدهد .
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3-محیطی 

شبکهای از گرههای حسگر میتواند در جنگل قرار بگیرد و هنگام شروع آتش در آن، هشدار بهموقع 
سوخنت  از  تولیدی  گازهای  و  رطوبت  دما،  کنترل  حسگرهای  به  مجهز  که  گرهها  این  کند.  صادر 
گیاهان هستند، هشدارهای الزم را در صورت آتشسوزی به واحد مرکزی ارسال میکنند. تشخیص 
خطر  کمتری  بسیار  هزینه  با  و  باشد  مفیدتر  آتشنشانان  عملکرد  میشود،  باعث  بهموقع  و  سریع 
آتشسوزی کل جنگل رفع شود. به کمک همین حسگرها میتوان حتی جهت گسترده شدن آتش را 

کشف کرد 

  
4-تشخیص زمینلرزه 
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سیستم تشخیص زمینلرزه از شبکه حسگرهای بیسیم استفاده میکند تا کوچکترین حرکت زمین 
و تغییرات پارامتریک آن را قبل یا هنگام زلزله ثبت کند و با توجه به این دادهها میتوان حتی زلزله را 

مدتها پیش از وقوع آن، تشخیص داد. 

 ...
در مقاالت بعدی بهصورت تخصصی درزمینه کاربردهای آن بحث میمناییم. 

گرد آوری: امیرحسین صاحلی، حسن طیبی، نیما مشیری نیا 
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