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ـــناخته  ـــات ش ـــه اطالع ـــی ب ـــرل دسترس ـــی و کنت ـــظ محرمانگ ـــکار حف ـــن راه ـــوان مهم تری ـــه عن ـــگاری ب ـــروز، رمزن ـــای ام در دنی
ــن  ــیب پذیری ایـ ــه ی آسـ ــا نقطـ ــته اند. امـ ــم گیری داشـ ــد چشـ ــگاری رشـ ــای رمزنـ ــر روش هـ ــرن اخیـ ــود. در نیم قـ می شـ
ـــات، در گـــروی کارآمـــدی ســـامانه  ـــی اطالع ـــی کـــه ســـطح امنیت ـــه صورت ـــگاری اســـت؛ ب ـــد رمزن ـــا، حفـــظ محرمانگـــی کلی روش ه
ـــت  ـــخت افزار حفاظ ـــک س ـــره ی آن، در ی ـــد ذخی ـــت از کلی ـــرای حفاظ ـــن راه ب ـــر ایمن تری ـــال حاض ـــت. در ح ـــد اس ـــت از کلی حفاظ
ـــن  ـــول از ایمن تری ـــن ماج ـــد. در ای ـــخت افزاری می نامن ـــت س ـــول امنی ـــده را ماج ـــت ش ـــخت افزار حفاظ ـــن س ـــت. ای ـــده اس ش
مکانیســـم های ســـخت افزاری و نرم افـــزاری شـــناخته شـــده در علـــم و مهندســـی اطالعـــات، بـــرای حفاظـــت از کلیدهـــای 
ـــود؛  ـــناخته می  ش ـــان« ش ـــه اطمین ـــالح »ریش ـــا اصط ـــات ب ـــت اطالع ـــم امنی ـــول در عل ـــن ماج ـــود. ای ـــتفاده می ش ـــل آن اس داخ
ـــرح،  ـــن ط ـــد. در ای ـــان می کن ـــول اطمین ـــن ماج ـــه ای ـــد ب ـــت کلی ـــرای حفاظ ـــامانه، ب ـــت س ـــب امنی ـــله مرات ـــام سلس ـــه تم ـــرا ک چ
ـــده  ـــه ش ـــد ارائ ـــت از کلی ـــگاری و حفاظ ـــم های رمزن ـــرفته ترین مکانیس ـــا پیش ـــدف ب ـــی ص ـــخت افزاری بوم ـــت س ـــول امنی ماج
ـــد  ـــت؛ می توان ـــده اس ـــازی ش ـــی و پیاده س ـــاوری طراح ـــن فن ـــی ای ـــتانداردهای صنعت ـــا اس ـــق ب ـــه مطاب ـــول ک ـــن ماج ـــت. ای اس
ـــای  ـــا، اپراتوره ـــر بانک ه ـــی نظی ـــطح مل ـــزرگ در س ـــامانه های ب ـــرای س ـــات را ب ـــات و ارتباط ـــت اطالع ـــی از امنی ـــای نوین افق ه

ـــاید. ـــازمان ها بگش ـــایر س ـــراه و س ـــن هم تلف
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