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الغوريتم هاش اآلمن
)Secure Hash Algorithm (SHA
 .Iما هو الغوريتم هاش :Hash Algorithm
إن دالةةة الزجة ةةة  Hach functionهةةي نةةو مةةن الولةةا ي الرياضةةية الزةةي تحةةو البيانةةات  Dataإل ة
بصمة "فريدة  Fingerprint "uniqueلزلك البيانات تسم "الزجة ة ."Digest
• خصائص الغوريتم هاش:
تابع تجة ة الزشفير  Hashله الخصا ص الر يسية الزالية:
 .1وحيد :وهذا يعني أن نفس الرسالة تؤدي دا ًما إل نفس الزجة ة Digest
H (x) is unique
 .2ذو طول ثابت  :fixed lengthوهذا يعني أن الخرج  Digestله دومةا ً نفةس اللةو مهمةا كةان طةو
الرسالة
The Input can be of any length, but output has a fixed length
 .3غير عكسي  :one-wayوهةذا يعنةي أنةه ال يمكةن الحصةو ىلة أصةل الرسةالة مةن خةرج الزجة ةة
Digest
H (x) is one-way
 .4عديم التصادم :collision-free
H (x) is collision-free

الشكل ( )1خصا ص Hash
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 .5سريع وسهل الحساب قيمة الزجة ة ألي رسالة معينة:
H (x) is easy to compute for a given value x
• ما هو التصادم :Collision
 تعريف التصادم :هو الحالة الذي يحدث ىندما يكون لقلعزين مخزلفزين مةن البيانةات نفةس قيمةة الزجة ةة Hashأو المجمو االخزباري  Checksumأو بصمة اإلصبع أو ملخص الزشفير:
)H(x1)= H(x2

الشكل ( )2آلية ىمل الزصادم Collision

نظ ًرا للزلبيقات المحزملة لولةا ي الزجة ةة فةي إدارة البيانةات وأمةن الكمبيةوتر أصةب تجنة الزصةادم
 Collisionموضوىًا أساسيًا في ىلوم الحاس .
• هجوم هاش التصادم :Hash Collision Attack
هجوم الزصادم لزابع هاش هو محاولة للعثور ىلة سلسةلزي إدخةا  x1, x2لدالةة الزجة ةة  Hachينزجةان
نفس نزيجة الزجة ة:
)H(x1)= H(x2
نظرا ألن ولا ي الزجة ة  Hashلها طو إدخا ال نها ي وطو
 تعليل إمكانية حدوث الهجومً :إخراج محدد مسبقًا سيكون هناك حز ًما إمكانية إدخالين مخزلفين ينزجان نفس تجة ة اإلخراج.
• مقاومة التصادم :Hash Collision Attack-Resistace
مقاومة التصادم خاصية من ولا ي الزجة ة المشفرة ( !SHAسنزعرف ىليها الحقا)ً
وليفة الزجة ة مقاومةة للزصةادم إ ا كةان مةن الصةع العثةور ىلة اثنةين مةن المةدخزت الزةي تجة ةة إلة
نفةس النةات؛ أ أي مةدخلين  aو  bبحية  .)H (a) = H (bكةل وليفةة تجة ةة ات مةدخزت أكثةر مةن
المخرجات سيكون لها بالضرورة تصادمات!

الشكل ( )3آلية ىمل
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• خصائص إضافية:
 ال يمكن إنشاء رسالة تعلي قيمة تجة ة معينة ال يمكن العثور ىل رسالزين مخزلفزين بنفس قيمة الزجة ة إن أي تغييير بسيي فةةي رسةالة سةةيؤدي إلة تغييير قيمةةة الزجة ةة عليين نقياا واسيع بحية تظهةر قيمةةةالزجة ة الجديدة غير المرتبلة بقيمة الزجة ة القديمة:

الشكل ( )4ثبات طو خرج تابع Hash

• تصميم وظيفة التجزئة Hash function design
 طريقة (بناء ميركل – دامغارد :)Merkle–Damgård constructionتكةون دالةة الزجة ةة  Hash functionفةي هةذا اللريقةة قةادرة ىلة تحوييل أي رسةالة  Messageمهمةا
كان طولها إلة خير ذي طيول ثابيت  .Fixed-Length Outputيةز الحصةو ىلة لةك بزلبيةع تةابع
"ضغط المعليات وحيد االتجاا" ( One-way Pressure Functionانظر الشكل).

الشكل ( )5مثا ىن آلية ىمل تابع "ضغط المعليات وحيد االتجاا" One-way Pressure Function

 خقوات تنفيذ (بناء ميركل – دامغارد :)Merkle–Damgård construction .1يز تقسيم الدخل إلن سلسلة من البلوكات متساوية القول ()block 1, block 2, ...block n
 .2يز تلبيع "وظيفة ضغ المعقيات أحادية االتجاه" one-way compression function
 .3يز حساب طو الحشو الززم  Length Paddingوتلبيع وظيفة ضغ المعقيات ىليه
وبالزالي الحصو في نهاية الملاف ىل خرج  Outputله نفس اللو (نفس ىةدد  )bitsهةو تةابع هةاش
 Hashكما هو مبين بالشكل:
3

د .حسن مسلماني

محاضرة مقرر مادة وثوقية و أمن المعلومات

الشكل ( )6آلية ىمل  Hashحس طريقة بناء Merkle-Damgård

• مالحظات:
صةا للزجة ةة  Hashingأو يةز بناههةا مةن بلةوك الزشةفير
 إن ىملية الضغط إما أن تكون مصةممة خصي ً.block cipher
 إن المميةةةة األساسةةية لوليفةةة الزجة ةةة  Hachالمنفةةذة بلريقةةة بنةةاء  Merkle-Damgårdهةةي كونهةةامقاومة للزصادم .collision

 .IIما هو الغوريتم هاش اآلمن ): Secure Hash Algorithm (SHA
هو نسخة آمنة أللغوريز هاش  Hash Algorithmت نشرا من قبل المعهةد الةوطني األمريكةي للمقةاييس
والزكنولوجيا ).National Institute of Standards and Technology (NIST
• إصدارات الغوريتم هاش اآلمن:
 : SHA-0 .1وهو تعديل ىن نسخة  160-bit hashالمنشورة ىام 1993
 : SHA-1 .2وهو أيضا ً  160-bit hashتعةديل ىةن ) Message-Digest algorithm(MD5الةذي
يسةزخدم  128-bit hashالمصةم مةن قبةل وكالةة األمةن القةومي األمريكةي National Security
) Agency (NSAليكون بمثابة الزوقيع الرقمي  .Digital Signatureل يعد معزمد بعد ىام 2010
 : SHA-2 .3صم من قبل وكالةة األمةن القةومي األمريكةي )National Security Agency (NSA
ىام  2001بأحجام بلوكات  Block Sizeمخزلفة أشهرها .SHA-256 and SHA-512
 يشزهر  SHA-2أيضا ً باس SHA-256 يعزبر  SHA-256واحد من أه ىا لة *( SHA-يشار إليه أيضا ً باس  )SHA-2ك يعزبر مةن أقيو ولةا يالزجة ة  Hash functionsالمزاحة .ول يز اخزراقه بأي طريقة.
 : SHA-3 .4ت ة اخزيةةارا ىةةام  2012فةةي مسةةابقة دوليةةة للمصةةممين مةةن خةةارج وكالةةة األمةةن القةةومي
األمريكي ) .National Security Agency (NSAلةه أحجةام بلوكةات  Block Sizeمخزلفةة أشةهرها
SHA-256 and SHA-512
• استخدامات الغوريتم هاش اآلمن:
يعزبر  SHAأحةد مكونةات شةهادة  SSLالمسةزخدمة لضةمان ىةدم تعةديل البيانةات .يحقةع  SHAلةك مةن
خةةز إيجةةاد بصةةمة الزشةةفير  Digestوأي تغييةةر فةةي جةةةء معةةين مةةن البيانةةات سةةيؤدي إل ة قيمةةة تجة ةةة
مخزلفة .نزيجة لذلك تعد قي الزجة ة المخزلفة هي معيار تحديد ما إ ا ت تغيير البيانات.
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 إن * SHA-ال تحتييا إلةة مفتييا  Keyفهةةي فقةةط تحسةة قيمةةة الزجة ةةة  Digestمةةن أي إدخةةا.Input
• مقارنة هاش اآلمن :Comparison of SHA functions
Steps Number

Word Size

64
80
80
64
80

32
32
32
64
64

Message Digest
Size
120
160
160
256
512

Another Name
DM5
SHA-0
SHA-160
SHA-256
SHA-512

Functions
DM5
SHA-0
SHA-1
SHA-2
SHA-3

جدو ( )1مقارنة هاش اآلمن SHA functions

 .IIIشهادة المفتا العام :)SSL/ TLS certificate( Public key certificate
• تعريف شهادة المفتا العام :Public key certificate
شهادة المفزاح العام أو شهادة رقميةة أو شةهادة هويةة هةو أحةد امصةللحات ىلة الزشةفير وهةي ىبةارة ىةن
َوثيقة إلكترونية تستخدم إلثبات ملكيية المفتيا العيام حية ا تشةمل الشاةهادة معلومةات ىةن ال امفزةاح وىةن
صحة مضمون الشاهادة.
هوية صاحبه باإلضافة إل الزوقيع الرقمي بهدف الزأكد من ِ
 يز لك بواسلة البروتوكولين الزاليين: .1بروتوكول )" Secure Sockets Layer (SSLطبقة المقةابس اآلمنةة" وهةو النسةخة األقةدم والةذي
ت إهماله اآلن.
 .2بروتوكول )" Transport Layer Security (TLSأمان طبقة النقةل" وهةو بروتوكةو آمةن تة
تلويرا إلرسا المعلومات بشكل آمن ىبر اإلنزرنت (لزوفير الخصوصية أمان االتصاالت)
 تسزخدم العديد من مواقةع الوية بروتوكةو  TLS/ SSLفةي مواقعهةا مثةل صةفحات حسةاب المسةزخدموالخروج ىبر اإلنزرنت .
 ىادة ً ىندما يالل منك "تسجيل الدخول  "Log inىل موقع وي يز تأمين الصفحة الناتجة بواسةلةبروتوكولي طبقة المقابس اآلمنة SSLو أمان طبقة النقل TLS
• الفرا بين بروتوكول ):(SSL/ TLS
 أمان طبقة النقل ) (TLSهو البروتوكو الزحع لبروتوكو  SSLوهو نسخة محسنة منهيعمل بنفس طريقة  SSLباسزخدام الزشفير لحماية نقل البيانات والمعلومات.
 غالبًا ما يز اسزخدام المصللحين بالزباد إ ن الفرق بين  TLSو SSLليس كبير .معظمنا ىل دراية  SSLطبقة مآخذ الزوصيل اآلمنة ولكن ليسTLSأمان طبقة النقل "أي و شهرة أكبر" ومع لك فإن كزهما بروتوكو يسزخدم إلرسا البيانات ىبر اإلنزرنت
بأمان
 SSL -أقدم من  TLSولكن يمكن لجميع شهادات  SSLاسزخدام تشفير  SSLوTLS

• الغاية من استخدام بروتوكول ):(SSL/ TLS
السب الر يسي السةزخدام  SSLهةو الحفياظ علين المعلوميات الحساسية المرسةلة ىبةر اإلنزرنةت مشيفرة
بحي يمكن للمستلم المقصود فق الوصو إليها
 ىنةةد اس ةزخدام شةةهادة طبقةةة المقةةابس اآلمنةةة تصةةب المعلومةةات مشييفرة وغييير قابليية للقييراءة للجميةةعباسزثناء الخادم الذي تقوم بإرسا المعلومات إليه
 يز اسزخدام  SSL/ TLSفي كةل مسةزعر  browserفةي جميةع أنحةاء العةال لزةوفير ولةا ي https(آمنة )HTTP
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• طبقة بروتوكول ) (SSL/ TLSف :OSI
كزهما يعمل في طبقة الزقدي في نظام ( OSIاللبقة السادسة )Layer6

 .Vالمجموع االختباري :Checksum
المجمةةو االخزبةةاري  Checksumهةةو مةةن أساسةةيات ولةةا ي تةةابع الزجة ةةة  Hash Functionوالزةةي
يمكن اسزخدامها للكشف ىن العديد من أخقاء تلف البيانات والتحقق من تكامل البيانات بشكل ىام
• الفرا بين  Checksumو :Hash
الغةةر مةةن المجمةةو االخزبةةاري  Checksumهةةو الزحقةةع مةةن سةةزمة البيانةةات وتحديةةد أخلةةاء نقةةل
البيانات في حين ت تصمي الزجة ة إلنشاء بصمة رقمية فريدة للبيانات.
• استخدامات :Checksum
المجمةةو االخزبةةاري هةةو قيميية عددييية تمثييل عييدد البتييات  bitsف ي رسييالة نقييل يسةةزخدمها مزخصصةةو
تكنولوجيةا المعلومةات الكزشةاف األخلةاء ىاليةة المسةزوم فةي ىمليةات نقةل البيانةات قبةل اإلرسةا يمكةن
تعيةةين قيمةةة المجمةةو االخزبةةاري لكةةل جةةةء مةةن البيانةةات أو الملفةةات بعةةد تشةةغيل وليفةةة تجة ةةة الزشةةفير
.Hash function
• معيار نجا :Checksum
بمةةا أن المجمةةو االخزبةةاري  Checksumهةةو طريقةةة للكشةةي ىةةن األخلةةاء فةةي جهةةاز اإلرسةةا لةةذلك
تحسب القيمة العددية لإلرسيال (وفقًةا لعةدد البزةات المحةددة أو غيةر المحةددة فةي رسةالة) وت ارسةل مةع كةل
إطار رسالة ...في حالة تقابق قيمة المجموع االختباري المسيت َلم ميع القيمية المرسيلة يعزبةر اإلرسةا
ناج ًحا وخاليًا من األخقاء .Error-Free

***
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