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 امنیت شبکه

 

یکی از مهم ترین فعالیت های مدیر شبکه، تضمین امنیت منابع شبکه است. دسترسی غیر مجاز به منابع 

شبکه و یا ایجاد آسیب عمدی یا غیر عمدی به اطالعات، امنیت شبکه را مختل می کند. از طرف دیگر 

 .که کارکرد عادی کاربران را مشکل سازدامنیت شبکه نباید آنچنان باشد 

برای تضمین امنیت اطالعات و منابع سخت افزاری شبکه، از دو مدل امنیت شبکه استفاده می شود. این 

 .(User-Level) و امنیت در سطح کاربر (Share-Level) مدل ها عبارتند از: امنیت در سطح اشتراک

برای هر منبع به اشتراک  Password نتساب اسم رمز یادر مدل امنیت در سطح اشتراک، این عمل با ا

گذاشته تامین می شود. دسترسی به منابع مشترک فقط هنگامی برقرار می گردد که کاربر اسم رمز 

 .صحیح را برای منبع به اشتراک گذاشته شده را به درستی بداند

با نسبت دادن یک اسم رمز به به عنوان مثال اگر سندی قابل دسترسی برای سه کاربر باشد، می توان 

را پیاده سازی کرد. منابع شبکه را می توان در سطوح  Share-Level این سند مدل امنیت در سطح

می توان دایرکتوری ها را بصورت  ۵۹مختلف به اشتراک گذاشت. برای مثال در سیستم عامل ویندوز 

به اشتراک گذاشت. از مدل  (Full) ، برحسب اسم رمز یا به شکل کامل(Read Only) فقط خواندنی

 .می توان برای ایجاد بانک های اطالعاتی ایمن استفاده کرد Share-Level امنیت در سطح

در مدل دوم یعنی امنیت در سطح کاربران، دسترسی کاربران به منابع به اشتراک گذاشته شده با دادن 

هنگام اتصال به شبکه باید اسم رمز و اسم رمز به کاربران تامیین می شود. در این مدل کاربران در 

کلمه عبور را وارد نمایند. در اینجا سرور مسئول تعیین اعتبار اسم رمز و کلمه عبور است. سرور در 

هنگام دریافت درخواست کاربر برای دسترسی به منبع به اشتراک گذاشته شده، به بانک اطالعاتی خود 

 .ول می کندمراجعه کرده و درخواست کاربر را رد یا قب

، اسم رمز به منبع نسبت داده Share-Level تفاوت این دو مدل در آن است که در مدل امنیت در سطح

شده و در مدل دوم اسم رمز و کلمه عبور به کاربر نسبت داده می شود. بدیهی است که مدل امنیت در 

ز کاربران به راحتی می سطح کاربر بسیار مستحکم تر از مدل امنیت در سطح اشتراک است. بسیاری ا

توانند اسم رمز یک منبع را به دیگران بگویند. اما اسم رمز و کلمه عبور شخصی را نمی توان به 

  .سادگی به شخص دیگری منتقل کرد

 

 (هفت الیه شبکه) OSI آشنایی با مدل

 

هر فعالیتی در شبکه مستلزم ارتباط بین نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر و اجزای دیگر شبکه است. 



انتقال اطالعات بین کامپیوترهای مختلف در شبکه وابسته به انتقال اطالعات بین بخش های نرم افزاری 

عات را می توان به و سخت افزاری درون هر یک از کامپیوتر هاست. هر یک از فرایند های انتقال اطال

بخش های کوچک تری تقسیم کرد. هر یک از این فعالیت های کوچک را سیستم عامل براساس دسته ای 

پروتکل ها تعیین کننده روش کار در  .از قوانین مشخص انجام می دهد. این قوانین را پروتکل می نامند

های نرم افزاری و سخت افزاری  ارتباط بین بخش های نرم افزاری و سخت افزاری شبکه هستند. بخش

تولیدکنندگان مختلف دارای مجموعه پروتکل های متفاوتی می باشند. برای استاندارد سازی پروتکل های 

 یا OSI اقدام به تعیین مدل مرجع 4891در سال  (ISO) ارتباطی، سازمان استاندارد های بین المللی

Open Systems Interconnection نمود. مدل مرجع OSI  ارائه دهنده چارچوب طراحی محیط های

شبکه ای است. در این مدل، جزئیات بخش های نرم افزاری و سخت افزاری برای ایجاد سهولت انتقال 

اطالعات مطرح شده است و در آن کلیه فعالیت های شبکه ای در هفت الیه مدل سازی می شود. هنگام 

روی هر یک از کامپیوتر ها  OSI ، مدل هفت الیه ایبررسی فرآیند انتقال اطالعات بین دو کامپیوتر

پیاده سازی می گردد. در تحلیل این فرآیند ها می توان عملیات انتقال اطالعات را بین الیه های متناظر 

واقع در کامپیوتر های مبدا و مقصد در نظر گرفت. این تجسم از انتقال اطالعات را انتقال  OSI مدل

واقع در یک  OSI ند. اما انتقال واقعی اطالعات بین الیه های مجاور مدلمی نام (Virtual)مجازی 

حرکت  OSI کامپیوتر انجام می شود. در کامپیوتر مبدا اطالعات از الیه فوقانی به طرف الیه تحتانی مدل

واقع در کامپیوتر مقصد ارسال می شوند. در کامپیوتر مقصد  OSIکرده و از آنجا به الیه زیرین مدل 

حرکت می کنند. عمل انتقال اطالعات از  OSI عات از الیه های زیرین به طرف باالترین الیه مدلاطال

ها انجام می شود. این واسطه ها  Interface از طریق واسطه ها یا OSI یک الیه به الیه دیگر در مدل

 .هم آوردمی تواند برای الیه مجاور فرا OSI تعیین کننده سرویس هایی هستند که هر الیه مدل

است. این الیه تامیین کننده سرویس  Application یا الیه هفت، الیه کاربرد یا OSI باالترین الیه مدل

های پشتیبانی برنامه های کاربردی نظیر انتقال فایل، دسترسی به بانک اطالعاتی و پست الکترونیکی 

 .است

کننده فرمت یا قالب انتقال داده ها بین است. این الیه تعیین  Presentation الیه شش، الیه نمایش یا

کامپیوتر های واقع در شبکه است. این الیه در کامپیوتر مبدا داده هایی که باید انتقال داده شوند را به یک 

قالب میانی تبدیل می کند. این الیه در کامپیوتر مقصد اطالعات را از قالب میانی به قالب اولیه تبدیل می 

 .کند

است. این الیه بر برقراری اتصال بین دو برنامه کاربردی  Session این مدل، الیه جلسه یاالیه پنجم در 

روی دو کامپیوتر مختلف واقع در شبکه نظارت دارد. همچنین تامین کننده همزمانی فعالیت های کاربر 

 .نیز هست

مک به رفع خطاهای مسئول ارسال و دریافت اطالعات و ک (Transmission) الیه چهارم یا الیه انتقال

ایجاد شده در طول ارتباط است. هنگامی که حین یک ارتباط خطایی بروز دهد، این الیه مسئول تکرار 

 .عملیات ارسال داده است

، مسئول آدرس یا نشانی گذاری پیام ها و تبدیل نشانی های منطقی به آدرس های OSI الیه سوم در مدل



دیریت بر مشکالت مربوط به ترافیک شبکه نظیر کند شدن فیزیکی است. این الیه همچنین مسئول م

 .نام دارد Network جریان اطالعات است. این الیه، الیه شبکه یا

است. این الیه وظیفه دارد تا اطالعات دریافت شده از الیه  Data Link ، الیه پیوند یاOSI الیه دوم مدل

کند. در کامپیوتر مقصد این الیه همچنین مسئول تبدیل  (Frame) شبکه را به قالبی منطقی به نام فریم

 .دریافت بدون خطای این فریم ها است

است. این الیه اطالعات را بصورت جریانی از رشته  Physical الیه زیرین در این مدل، الیه فیزیکی یا

ل و های داده ای و بصورت الکترونیکی روی کابل هدایت می کند. این الیه تعریف کننده ارتباط کاب

 .کارت شبکه و همچنین تعیین کننده تکنیک ارسال و دریافت داده ها نیز هست

 

 پروتکل ها

 

فرآیند به اشتراک گذاشتن اطالعات نیازمند ارتباط همزمان شده ای بین کامپیوتر های شبکه است. برای 

از دستور العمل ایجاد سهولت در این فرایند، برای هر یک از فعالیت های ارتباط شبکه ای، مجموعه ای 

ها تعریف شده است. هر دستور العمل ارتباطی یک پروتکل یا قرارداد نام دارد. یک پروتکل تامین کننده 

توصیه هایی برای برقراری ارتباط بین اجزای نرم افزاری و سخت افزاری در انجام یک فعالیت شبکه 

ی شود. هر مرحله با استفاده از یک ای است. هر فعالیت شبکه ای به چندین مرحله سیستماتیک تفکیک م

پروتکل منحصر به فرد، یک عمل مشخص را انجام می دهد. این مراحل باید با ترتیب یکسان در تمام 

کامپیوترهای واقع در شبکه انجام شوند. در کامپیوتر مبدا مراحل ارسال داده از الیه باالیی شروع شده و 

مپیوتر مقصد مراحل مشابه در جهت معکوس از پایین به باال به طرف الیه زیرین ادامه می یابد. در کا

انجام می شود. در کامپیوتر مبدا، پروتکل اطالعات را به قطعات کوچک شکسته، به آن ها آدرس هایی 

در کامپیوتر  .نسبت می دهند و قطعات حاصله یا بسته ها را برای ارسال از طریق کابل آماده می کنند

ها را از بسته ها خارج کرده و به کمک نشانی های آن ها بخش های مختلف  مقصد، پروتکل ها داده

 .اطالعات را با ترتیب صحیح به هم پیوند می دهند تا اطالعات به صورت اولیه بازیابی شوند

پروتکل های مسئول فرآیندهای ارتباطی مختلف برای جلوگیری از تداخل و یا عملیات ناتمام، الزم است 

وهی به کار گرفته شوند. این عمل به کمک گروهبندی پروتکل های مختلف در یک که به صورت گر

یا پشته پروتکل انجام می گیرد. الیه های پروتکل های گروه  Protocol Stack معماری الیه ای به نام

پروتکل مشخصی را برای انجام  OSI انطباق دارند. هر الیه در مدل OSI بندی شده با الیه های مدل

ت های خود بکار می برد. الیه های زیرین در پشته پروتکل ها تعیین کننده راهنمایی برای اتصال فعالی

 .اجزای شبکه از تولیدکنندگان مختلف به یکدیگر است

الیه های باالیی در پشته پروتکل ها تعیین کننده مشخصه های جلسات ارتباطی برای برنامه های 

متعلق باشند، سه نوع طبقه بندی  OSI آن که به کدام الیه از مدل کاربردی می باشند. پروتکل ها براساس

یا کاربرد  Application به پروتکل های OSI می شوند. پروتکل های مربوط به سه الیه باالیی مدل

تامیین کننده سرویس های شبکه در ارتباط بین برنامه  Application پروتکل های الیه .معروف هستند



دیگر هستند. این سرویس ها شامل انتقال فایل، چاپ، ارسال پیام و سرویس های های کاربردی با یک

وظیفه قالب بندی و نمایش اطالعات  Presentationبانک اطالعاتی هستند. پروتکل های الیه نمایش یا 

اطالعات مربوط به جریان ترافیک  Session را قبل از ارسال بر عهده دارند. پروتکل های الیه جلسه یا

 .ا به داده ها اضافه می کنندر

معروف هستند، منطبق بر الیه انتقال  (Transparent) پروتکل های نوع دوم که به پروتکل های انتقال

هستند. این پروتکل ها اطالعات مربوط به ارسال بدون خطا یا در واقع تصحیح خطا را به داده  OSI مدل

ر عهده پروتکل های شبکه است. پروتکل های الیه ب OSI ها می افزایند. وظایف سه الیه زیرین مدل

 Data Link شبکه تامیین کننده فرآیندهای آدرس دهی و مسیریابی اطالعات هستند. پروتکل های الیه

اطالعات مربوط به بررسی و کشف خطا را به داده ها اضافه می کنند و به درخواست های ارسال مجدد 

الیه فیزیکی تعیین کننده استاندارد های ارتباطی در محیط اطالعات پاسخ می گویند. پروتکل های 

 .مشخصی هستند


