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 سخن ناشر
 

 

  الرحیم  الرحمن  اهلل  بسم
 

 « درجات  اوتواالعلم  والذین  امنوا منكم  الذین  اهلل  یرفع»

 گرداند. می  رفیع(  را )در دو جهان  عالم  و دانشمندان  ایمان  اهل  خداوند مقام

 (77  ـ آیه  مجادله  مبارکه  )سوره
 

اندوزی در اسالم تا آن پایه است که خداوند کریم در قرآن مجیـد، ابـالر رسـالت رسـول خـود را       ارزش و جایگاه علم و دانش

معرفـت و   هدایت بشر، تکامل، سعادت و تقـر  بـه تات اقـدس الهـی در گـرو کسـ        برای هدایت بشریت، به اقرأ آغاز نمود.

تحصیل علم و دانش است، علمی که به تعبیر استاد شهید مطهری، زیبایی عقل است و انسان خداجوی، معبود خود را در آن 

 یابد. می

های مهم هر دانشگاه در کنار تعلیم و تربیت، نشر کت  و آثار علمی است. معاونـت پـژوهش و فنـاوری     یکی از مسئولیت

یابی به مرجعیـت   شد فرهنگی و علمی جامعه، دستمنظور مشارکت فعال در بالندگی و رُ یز بهن )ع(دانشگاه جامع امام حسین

هـای علمـی، افتخـار و تـالش دارد تـا       های مأموریتی و ایفای رسالت خطیر خود در تولید دانش و انتشار یافته علمی در حوزه

امیـد اسـت در    تولید علم، فراهم و تسـهیل نمایـد.  زمینه و بستر الزم را جهت تشویق پژوهشگران و اساتید محترم در عرصه 

 ،)ع(امـام حسـین   هـای انتشـاراتی مؤسسـه چـاپ و انتشـارات دانشـگاه جـامع        سایه الطاف بیکران الهی و با گسترش فعالیت

 این رسالت خطیر تحقق یابد.

فرسـتیم و بـا آرزوی    مـی  و شهدای گرآنقدر انقال  اسالمی و دفـاع مقـدس درود   )ره(در پایان بر روح تابناك امام راحل

توفیقات هرچه بیشتر مقام معظم رهبری و خدمتگزاران اسالم و کشور، از اساتید، فرهیختگان و اهل نقد و نظر تقاضـا داریـم   

 با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری فرمایند.
 

 و علیه التكالن  التوفیق  اهلل  و من 

 و فناوری  پژوهش  معاونت 

 ( )ع حسین امام  جامع دانشگاه 
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 درخشند وار همچنان می و ستاره

  تا راه گم نشود...
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 گفتار پیش

صـورتی غریـزی نهادینـه شـده      جویی و اشتیاق برای شناخت واقعیات، از جمله مواردی است که در فطرت بشری بـه  حقیقت

آمـوزی   که اکثریت قری  به اتفاق آبشخورهای فکری و مکات  آیینی، از جمله ادیان الهی، بر اهمیـت علـم و علـم    است. چنان

 تأکید گردیده است.

جـویی و   لکن به گواه مکتوبات، دین مبـین اسـالم بـیش از هـر آیـین و مسـلک دیگـری بـر ضـرورت و اهمیـت دانـش           

آموزی اصرار ورزیده است؛ این تأکید و تکرار، با مطالعه معجزه گرانسـن  اسـالم، قـرآن کـریم، خـود را بـیش از پـیش         دانش

بـار در قـرآن کـریم، در     077و مشتقات این دو، مجموعـا   « -تبه معنای شناخ -معرفت»و « علم»نمایاند. کما اینکه لفظ  می

و مشـتقات آن   «ایمان»اند. این تعدد و تکرر )که با تعدد کاربرد لفظ  کار رفته های مختلف به آیات متعدد و به فراخور موقعیت

کند؛ تا آنجا کـه   ظر اسالم حکایت میارزی آن با ایمان از من تنها در لفظ، بلکه در معنا نیز از اهمیت دانش و هم برابر است(، نه

دانند  آیا کسانی که می»شمارد:  اندوزی برمی را در علم -به لفظ عام، و نه فقط مسلمین –کالم اهلل، مالك برتری و تمایز افراد 

اهلل  یشـده بـر پیـامبر اعظم)صـل      سب  نیست که نخستین آیات وحی (. بی3)سورة زمر: آیه « دانند یکسانند؟ و کسانی که نمی

 خـویش ة به فرسـتاد « تعلیم و تعل م»تعالی خود را با  نمایند... گویی باری علیه و آله و سل م(، او را به خواندن و آموختن امر می

و بـه انسـان آنچـه را     ...نمود قلم تعلیم ةوسیل که بهاو  هم... به نام پروردگارت که )جهان را( آفریدبخوان  !خوانب»شناساند:  می

 (.5تا  7)سوره علق: آیات !« آموختنست دا نمىکه 

اُطلُبوااااعِللو ااا»اند:  آموزی تأکید فرموده جویی و علم اهلل علیه و آله و سلم( نیز بر دانش به تأسی از کالم خدا، پیامبر )صلی

فرسـتادة خـدا هـیی قیـد مکـانی و       توان دریافت که از این حدیث می«. مُسلل ٌاوامُسللمَةٌاکُّلِاعَليافَريضةٌااعِلل ِاطَلَبُابَاعصين؛اوَعا

 انـد، کـه   آموزی لحاظ نفرموده و آن را به شکل یک فریضه برای پیروان خود، اعم از مرد و زن مطرح نموده زمانی را برای علم

 ای بـه مقولـه   السالم( و روایات نیز توجه ویژه اینها همه اشاراتی است بر اهمیت علم از منظر اسالم. در سیرة معصومین)علیهم

 فرماینـد:   السـالم( مـی   عنـوان نمونـه، وصـی رسـول و امـام متقیـان حضـرت علی)علیـه         آموزی گردیـده اسـت. بـه    علم و علم

هـای   آفـرین )در حـوزه   ؛ در تفسیر کالم حضرت امیر، مقام معظم رهبری علم و دانش را ثروت آفـرین و قـدرت  «اَعِلل ُاسُلطانٌ»

 نمایند: کننده در تفوق یک ملت معرفی می عنوان عامل تعیین را به و آن دانند مختلف، اعم از نظامی، سیاسی و...( می

 لـمُ لعِاَ»: فرمایـد  مـی . است آفرین سیاسی قدرت است؛ آفرین نظامی قدرت است؛ آفرین ثروت است؛ اقتدارة مای ،دانش خودِ»

 داشـتید،  علـم  اگـر : دارد طـرف  دو مسئله، یعنی. «عَلَيهاصيّلَايَجِدهُاعَ امَناوَابِهاصالَاوَجَدهُامَن» - است قدرت علم، - «لطانسُ

 صـیل » نـدارد؛  میانـه  حالـت  نداشـتید،  اگـر  - این یعنی «صال» - باشید داشته را برتر دست ید،یبگو را برتر سخن وانیدت می

 .«داشت خواهد شما روی بر را برتر دست او دارد، علم که کسی پس. «علیه

هـا و   های علم و دانش که در نیم قرن گذشته رشد و نمو بسیار یافته است، حـوزه علـوم مربـوا بـا رایانـه      از جمله حوزه

 )هفده(



 

 

سـب    الخصـوص در دو دهـه گذشـته،    هـا، علـی   توان گفت که توسعه قدرت پردازشی رایانه واقع می اطالعات است. بهفناوری 

های فردی، سـرگرمی، اقتصـاد، سـالمت، تجـارت و غیـره شـده        به حوزه های کاربردی آنها از دانشگاه و صنعت گسترش حوزه

های اخیر بیش از هر حوزه دیگری، در حـوزه فنـاوری اطالعـات     ای که براساس آمار موجود، تولید ثروت در دهه گونه است؛ به

هـا بـه    اتصـال رایانـه   مکـان گیری هستند؛ چـرا کـه ا   ای عاملی موثر در این همه های رایانه گیرد. در این بین، شبکه صورت می

اند. این گستردگی، به همان میـزان کـه باعـث تسـهیل فراینـدها و       را فراهم آورده« اینترنت»همدیگر و ایجاد مفهومی به نام 

و  –اینترنـت   –هـا   وجود آمدن مشکالتی نظیر دسترسی آسان همه افراد به شـبکه شـبکه   مزایای دیگر گردیده، خود سب  به

هـای متصـل، مسـئله تـأمین امنیـت       پذیرشـدن دسـتگاه   های متصل به آن گردیده است. در نتیجة دسترس درنتیجه، دستگاه

ترین مسـائل   یابد؛ تا آنجا که در حال حاضر، امنیت شبکه، به یکی از پربحث روز اهمیت بیشتری می ها روزبه ها و دستگاه شبکه

 گردیده است.  -هم در بعد دانشگاهی و هم در بعد صنعتی -الخصوص رایانه در دنیای فناوری و علی

هـایی بـرای مخفـی     گونه که در کتا  پیش رو خواهید خواند، بشـر از دیربـاز بـه دنبـال ابـداع و اسـتفاده از روش       همان

تکامـل  داشتن اطالعات خود از دسترسی اغیار بوده که نتیجة این جستجوها در خالل هزاران سال، منجـر بـه پیـدایش و     نگاه

ای که بـا امنیـت ارتبـاا دارد، از     ها، در هر حوزه کند که از این روش دانشی به نام رمزنگاری شده است؛ فلذا منطق ایجا  می

 کار آیند. به« امنیت شبکه»جمله 

منظـور   های امنیت شبکه و رمزنگاری و نقش پررن  آنها در پدافندهای عامـل و غیرعامـل، بـه    با عنایت به اهمیت حوزه

اقتصادی( کشور، بر آن شدیم که اقدام بـه ارائـه یـک مرجـع جـامع و       -نظامی -أمین امنیت فضای سایبری )و حتی سیاسیت

شـده   هـای انجـام   روز برای استفاده دانشجویان و اساتید در حوزه نظری و پژوهشگران در حوزه عملی نماییم. ماحصل تالش به

تـألیف ویلیـام اسـتالینگز،    « رمزنگاری و امنیت شبکه؛ مبـانی و راهکارهـا  » در این باره، منجر به انتخا  ویراست ششم کتا 

هـای مـدنظر مـا در     )که جدیدترین چاپ این کتا  در زمان ترجمه بـود( گشـت. مؤلفـه    0278انتشارات پیِرسون چاپ سال 

 انتخا  این کتا ، موارد زیر بوده است:
 

 اعتبار نویسنده –الف 

بیشـتر   علـوم رایانـه اسـت و   عنـوان کتـا  در حـوزه     71شده است کـه مؤلـف    ای شناخته پروفسور ویلیام استالینگز نویسنده

های  گردد. از جمله کتا  های متعدد و معتبر در سطح ایران و جهان تدریس می عنوان کت  درسی در دانشگاه های او به کتا 

 موارد زیر اشاره نمود: توان به او که به زبان فارسی ترجمه شده می

 ای رایانههای  شبکه وها  داده انتقال 

 عامل سیستم 

 سیم بیهای  شبکه 

 استانداردها( و کاربردها) شبکه امنیت مبانی 

 )هجده(



 

 

 سطح علمی کتاب –ب 

بوده کـه پوشـش   ها در این حوزه  ترین کتا  استالینگز به گواه بسیاری از نقادان، جزو کامل« رمزنگاری و امنیت شبکه»کتا  

دهد. نگـرش اسـتالینگز در نگـارش ایـن کتـا ،       های موجود در حوزه امنیت شبکه و رمزنگاری ارائه می بسیار خوبی از زمینه

هـا و کارکردهـای آموزشـی مناسـ  سـاخته اسـت.        بررسی موشکافانه بوده که این موضوع، کتا  را برای تدریس در دانشگاه

کتـا  را بـه    -از سـطوح مقـدماتی تـا پیشـرفته     -نویسنده برای پوشش کامل مباحـث همچنین، جامعیت این کتا  و تالش 

 مرجعی قابل اتکا برای کارکردهای پژوهشی و عملی تبدیل نموده است.

 

 مرجعیت و فراگیری استفاده از کتاب –پ 

در سـطح جهـان    ITه نـام در حـوز   هـای معتبـر و صـاح     استالینگز در بسیاری از دانشگاه« رمزنگاری و امنیت شبکه»کتا  

شود. در ایـران نیـز،    عنوان کتا  درسی واحدهای مختلفی از جمله امنیت شبکه، امنیت رایانه رمزنگاری و غیره تدریس می به

ها، ازجملـه دانشـگاه جـامع امـام حسـین)ع(، دانشـگاه        این کتا  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در بسیاری از دانشگاه

عنـوان کتـا  درسـی     های دیگر بـه  صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاهتهران، دانشگاه علم و 

نامه و سرفصـل دروس کارشناسـی ارشـد و دکتـرای فنـاوری اطالعـات در        گردد. همچنین، از ابتدای تدوین آیین تدریس می

ور برگزیده شده اما متأسـفانه تـا بـه امـروز کـه      عنوان مرجع درس امنیت شبکه برای تدریس و کنک وزارت علوم، این کتا  به

ای  گذرد، هیی ترجمـه  عنوان مرجع توسط وزارت علوم می سال از معرفی آن به 1سال از چاپ کتا  و قری  به  70نزدیک به 

تاتـا  دشـوار    اند کـه ادبیـات   از این کتا  انجام نشده و دانشجویان و اساتید، ناچار به استفاده از نسخه انگلیسی این کتا  بوده

مباحث امنیت شبکه و رمزنگاری، منجر به کاهش کیفیت تدریس و فراگیری و در نتیجه، دشواری اسـتفاده از دانـش موجـود    

 منظور تولید علم گردیده است.  در این کتا  به

و نبـود واژگـان   های فوق، اقدام به ترجمه این کتا  نمودیم که با توجه به پیچیدگی مباحـث   فلذا با درنظر گرفتن مؤلفه

داری متن در عین سالست و روانی، این فرایند حدودا  یازده مـاه   معادل برای بسیاری از کلمات اصلی و همچنین رعایت امانت

 زمان برده است.

 

 پیش از مطالعه...

کتا  درسـی، ایـن   یک  عنوان بهنگاشته شده است. ای  ههم برای مخاطبین دانشگاهی و هم برای مخاطبین حرف ،کتا  حاضر

هـای علـوم    کارشناسـی ارشـد و دکتـری، در رشـته     در مقـاطع  «امنیت شـبکه »و  «رمزنگاری»کتا  برای تدریس واحدهای 

عنوان مرجع درس امنیت شـبکه بـرای    و همچنین بهکامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات و مهندسی برق 

 .است قابل استفادهشد و دکتری کنکور سراسری در مقاطع کارشناسی ار

 )نوزده(



 

 

رمزنگـاری و امنیـت   هـای   کلی، هدف از نگارش این کتا ، ارائه مرجعی برای آشنایی با مبانی و راهکارها در حوزهطور  به

بـه   ،و اصول زیربنـایی رمزنگـاری و امنیـت شـبکه و در نیمـه دوم     ها  اول کتا  به فناوری  منظور، نیمه شبکه بوده است؛ بدین

 کامپیوتری پرداخته شده است.های  ی عملی این اصول در ایجاد امنیت برای شبکهکاربردها

 

 ساختار کتاب

 شود: می کتا  به پنج قسمت تقسیم (7فصل ) پس از مقدمه

 کالسیک و مدرن مـرور های  متقارن شامل الگوریتمهای  رمزگذاری ،در این قسمت قسمت اول: الگوهای رمز متقارن:

( اسـت امـا بـه اسـتاندارد     AESها، استاندارد رمزگذاری پیشرفته ) ین این الگوریتمتر مهمبر  ،این قسمت تأکیدگردد.  می

بـه همـراه مبحـث تولیـد اعـداد تصـادفی و        RC4ین الگـوریتم رمزگـذاری جریـانی،    تـر  مهـم ( و DESرمزگذاری داده )

 شود. می تصادفی نیز پرداخته شبه

 -شـامیر  -)رایوسـت  RSAکلیـد عمـومی شـامل    هـای   الگـوریتم  ،این قسمتدر  قسمت دوم: الگوهای رمز نامتقارن:

 گردد. می ادلمن( و خم بیضوی بررسی

ساز رمزنگاشتی آغاز شـده   این قسمت با مرور توابع درهمرمزنگاشتی یكپارچگی داده: های  قسمت سوم: الگوریتم

سـنجی   اصـالت هـای   دهد: رمزینه می را پوششساز رمزنگاشتی  و سپس دو رویکرد یکپارچگی داده مبتنی بر توابع درهم

 پیام و امضاهای دیجیتال.

این قسمت ابتدا مدیریت کلید و توزیع کلید را پوشش داده و سپس به متدهای احـراز   قسمت چهارم: اعتماد متقابل:

 شود. می هویت کاربر پرداخته

هـای   رمزنگاشـتی و پروتکـل  هـای   وریتماین قسمت به بررسی استفاده از الگـ  قسمت پنجم: امنیت شبكه و اینترنت:

 :نـد از ا شـده در ایـن قسـمت عبـارت     داده و اینترنت اختصاص دارد. مباحث پوششها  امنیتی برای ایجاد امنیت در شبکه

 سـیم، امنیـت پسـت الکترونیـک و      هـای بـی   انتقـال، امنیـت شـبکه   کنترل دسترسی به شبکه، امنیت ابری، امنیت الیه 

 .IPامنیت 
 

 ثپوشش مباح

 هستند:بندی  مباحث موجود در کتا  حاضر در سه دسته عمومی قابل تقسیم

یـا   مورد استفاده جهت حصول اطمینان از محرمانگی و/های  به مطالعه و آشنایی با تکنیک رمزنگاشتی:های  الگوریتم

( رمزگـذاری  0( رمزگذاری متقارن، 7ند از: ا اصالت اطالعات اختصاص دارد. سه حوزه اصلی مطالعات در این دسته عبارت

پیام و امضاهای دیجیتال نیز در  سنجی های اصالت ساز رمزنگاشتی که مباحث مرتبط با رمزینه ( توابع درهم9نامتقارن و 

 گیرند. می همین دسته قرار

 )بیست(



 

 

صـاص دارد. اول،  ایجـاد امنیـت متقابـل در دو حـوزه اصـلی اخت     های  و الگوریتمها  به آشنایی با تکنیک اعتماد متقابل:

که مستلزم ایجاد اعتماد به کلیدهای رمزگذاری مورد اسـتفاده در ارتباطـات بـین دو موجودیـت      ؛مدیریت و توزیع کلید

 که به ایجاد اعتماد به هویت طرف ارتباا اختصاص دارد.   ؛( کاربرسنجی اصالتاست و دوم، احراز هویت )

 شـبکه را نشـان  هـای   و اپلیکیشـن هـا   رمزنگاشـتی در پروتکـل  های  ریتماستفاده و کاربرد الگو ،این حوزه امنیت شبكه:

 دهد. می

 

 ترتیب مباحث

خواهد مطالعه  می کهای  هدهد؛ با عنایت به این موضوع، مدرس یا خوانند می از مباحث را پوششای  هبازه گسترد ،کتا  حاضر

شود، مبحث )یا مباحث( مورد نظر خود را در زمـان   می تواند با توجه به مواردی که در ادامه تکر می مختصرتری داشته باشد،

 تری مطالعه نماید. کوتاه

بایست بـه ترتیـ  مطالعـه شـوند. بـه اسـتثنای اسـتاندارد         می منظور پوشش کامل مباحث در سه قسمت اول، فصول به

بـرای فهـم   امـا  ندارنـد   زمینه ریاضی خاصی نیاز به دانستن پیش ،یک از مباحث قسمت اول (، هییAESرمزگذاری پیشرفته )

AES مسـتلزم   ،هـای متنـاهی   ترتیـ ، درك میـدان   متناهی داشته باشد. بههای  الزم است که خواننده درکی از مفهوم میدان

نیازهـای ریاضـیاتی الزم بـرای فهـم      تمـامی پـیش   8. بر همین مبنا، فصل ای خواهد بود هآشنایی با اعداد اول و حسا  پیمان

AES تـوان   مـی  نیـز  8نباشـد، از مطالعـه فصـل     5اگر نیازی بـه مطالعـه فصـل     ،شش داده است. بنابرایندر فصل پنج را پو

 نظر کرد. صرف

آیند. در عین حال، اگـر خواننـده فقـط     کار می به کند که در فهم فصول بعدی قسمت اول می مباحثی را بیان ،فصل دوم

 DESمتقـارن،  های  ین الگوریتمتر مهممطالعه نماید.  ل را اجماال تواند این فص می معاصر باشد،های  مایل به مطالعه رمزنگاشت

 تشریح شده اند. 5و  9ترتی  در فصول  به AESو 

دهد. فصل هفتم بـه تشـریح الگوهـای     می خاص مورد استفاده در الگوهای رمز بلوکی را پوششهای  تکنیک ،فصل ششم

 اند. در فصول آتی به کر ات مورد استفاده قرار گرفته ،دو فصلپردازد. این  می تصادفی رمز جریانی و تولید اعداد شبه

زمینه ریاضی الزم برای فهم مباحث، نظریه اعداد اسـت کـه فصـل هشـتم بـه آن اختصـاص دارد.        در قسمت دوم، پیش

 بپردازد. 9-8تا  7-8های  به مطالعه بخش ،بایست پیش از آغاز این قسمت می را مطالعه نکرده، 5و  8که فصول ای  هخوانند

 از اهمیت کمتری نسبت به سایر مباحث برخوردار هستند. 1-70و  6-70های  در قسمت سوم، مباحث بخش

اما مستلزم  ؛را به هر ترتی  دلخواه مطالعه نمودها توان آن می چهارم و پنجم نسبت به یکدیگر مستقل بوده وهای  قسمت

از یکدیگر مستقل هسـتند   ،. همچنین پنج فصل قسمت پنجمهستند اول، دوم و سومهای  یادگیری مفاهیم موجود در قسمت

 را به هر ترتی  دلخواه مطالعه نمود.ها توان آن می و

 ویك( )بیست



 

 

 واژگان

تـک واژگـان    کار رفته است، سعی بر آن بوده که به ازای تک با عنایت به اینکه در کتا  پیش رو، واژگان تخصصی متعددی به

اند، در پاورقی معادل انگلیسی آنهـا در  شـود؛ همچنـین بـر آن      که ترجمه شده -تخصصی اما مرتبط  و بعضا  غیر -تخصصی 

اند مجددا  با پاورقی در  شوند تا استقالل ادبیات فصول از یکـدیگر تـا حـد     کار رفته ایم که این کلمات در هر فصلی که به بوده

 امکان رعایت شود.

الخصوص در حوزه رمزنگاری، ظاهری شبیه به هـم دارنـد    تخصصی این کتا  علیالزم به تکر است که کلمات و عبارات 

های آنها ممکن است سب  ایجاد سردرگمی در فهم دقیق مطال  گردد. فلـذا جـدول واژگـان     و عدم بذل توجه الزم به تفاوت

 ه حسا  آید.منظور فهم بهتر مفاهیم این کتا  برای خواننده ب تواند ابزاری به پرکاربرد و مهم زیر می

 

 معادل فارسی واژه

Authentication سنجی اصالت –احراز هویت 

Authorization مجوزدهی 

Block Cipher الگوی رمز بلوکی 

Cipher الگوی رمز 

Cryptography رمزنگاری –رمزنگاشت 

Cryptographic رمزنگاشتی 

Cryptanalysis کشف رمز -تحلیل رمز 

Cryptosystem نظام رمز 

Code رمزینه 

Decryption رمزگشایی 

Decode کدگشایی -دیکد 

Encryption رمزگذاری 

Encode کدگذاری -انکد 

Entity موجودیت 

Master Key کلید شاه 

Padding الگذاری 

Stream Cipher الگوی رمز جریانی 

Verification اعتبارسنجی 

 ودو( )بیست



 

 

 و عالئمها  جدول نشانه

 معنی نمایش نحوه نشانه

D, K D(K, Y)  رمزگشایی متقارن از متن رمزیY  با استفاده از کلید مخفیK. 

D,     D(   , Y)  رمزگشایی نامتقارن از متن رمزیY  با استفاده از کلید خصوصیA ،   . 

D,     D(   , Y)  رمزگشایی نامتقارن از متن رمزیY  با استفاده از کلید عمومیA ،   . 

E, K E(K, X)  رمزگذاری متقارن متن آشکارX  با استفاده از کلید مخفیK. 

E,     E(   , X)  رمزگذاری نامتقارن متن آشکارX  با استفاده از کلید خصوصیA ،   . 

E,     E(   , X)  رمزگذاری نامتقارن متن آشکارX  با استفاده از کلید عمومیA ،   . 

K  .کلید مخفی 

 .Aکلید خصوصی کاربر      

 .Aکلید عمومی کاربر      

MAC, K MAC(K, X)  پیام  سنجی اصالترمزینهX  با استفاده از کلید مخفیK. 

GF(p)   میدان متناهی به مرتبهp که در آن ،p   یک عدد اول است. میدان متناهی بـه

 شود. می تعریف pبه همراه عملیات حسابی به پیمانه    شکل یک مجموعه 

GF(  )   میدان متناهی به مرتبه  . 

 . nتر از  مجموعه اعداد صحیح نامنفی کوچک    

gcd gcd(i,j) ترین عدد صحیح مثبتی است که هـم   علیه مشترك؛ بزرگ بزرگترین مقسومi 

 نماید. می را بدون باقیمانده تقسیم jو 

mod a mod m  باقیمانده حاصل از تقسیمa  برm. 

mod,               a mod m = b mod m 

mod,               a mod m ≠ b mod m 
dlog             لگاریتم گسسته عددb  در مبنایa (mod p). 

𝜑 (n)ϕ  تعداد اعداد صحیح مثبت که کمتر ازn     بـوده و نسـبت بـهn   اول هسـتند. در

 .است واقع همان تابع فی اویلر

  
∑  

 

   

 
           

∏ 
∏  

 

   

 
           

| i|j i  ،j کند، یعنی وقتی  می را تقسیمj  برi حاصـل  ای  هشود باقیمانـد  می تقسیم

 شود. نمی

 وسه( )بیست



 

 

 معنی نحوه نمایش نشانه

| , | |a|  قدر مطلقa. 

|| x||y  الصاقx  بهy. 

       X  برابر است با  تقریباy. 

⊕   ⊕  yو  xبیتی؛ یای انحصـاری   برای متغیرهای یک yو  x( XORیای انحصاری )  

 چندبیتی. یبرای متغیرها

 .xبزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی با  ⌊  ⌋ ⌊  ⌋

      S  عنصرx  در مجموعهS .قرار دارد 

 .است (         از اعداد صحیح )ای  همتناظر با دنبال Aعدد صحیح                  

 

خـوان، امیـدواریم توانسـته     ای روان و خـوش  علمی کتا  و همچنین تالش ما در ارائـه ترجمـه   در پایان، با عنایت به بار

 انتهـا  پژوهشگران این مرز و بـوم بـرداریم. در  مان و دانشجویان و  باشیم قدمی هرچند کوچک در راستای اعتالی علمی میهن

، دانشـکده فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و     (ع)حسـین  امام دانشگاه جامع پژوهش، انتشارات محترم معاونت از دانیم می الزم

  انـد  داشـته  عهـده  بـه  را کتـا   ایـن  تـألیف  از پشـتیبانی  شـناختی کـه   تحقیقات علم و فناوری دانش و هـوش  مرکز همچنین

 امکـان  ایشـان  هـای  زحمـت  بدون که خصوص دکتر مهدی عزیزی به محترم همکاران گرانقدر، استادان کلیه از و نموده تشکر

 خود گرامی فرزندان نماییم. همچنین از همسران صبور و  تشکر و قدردانی خالصانه نداشت وجود فعلی کیفیت با کتا  انتشار

 نماییم. صرف ترجمه و تهیه این اثر گردید صمیمانه تشکر و قدردانی می ،زمان ماندن در کنار آنان اندك که

 اســت  امیـد  نیــست،  اشـکال  از خـالی  اثـر  ایـن  نقـ،،  و عی  بی کتابی تقدیم برای فراوان دقت رغم علی اسـت بدیهی

 لطـف  مـورد  را اینجانبـان  اشکاالت، یادآوری و نظرات ارائه با گرامی خوانندگان و عزیز دانشجویان ها، دانشگاه محترم استادان

 .دهند قرار خود
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 وچهار( )بیست



 

 

 درباره نویسنده  

هـای کـامپیوتری و معمـاری     عنوان کتا  در حوزه امنیت کـامپیوتر و شـبکه، شـبکه    71مؤلف  ویلیام استالینگزدکتر   

هـای   هـای وی در ژورنـال   رسـد. نوشـته   عنوان می 82شده، این رقم به  های بازبینی کامپیوتر است که با احتسا  ویراست

است. استالینگز یازده بار موفق بـه دریافـت جـایزه    به چاپ رسیده  Cryptologiaو  IEEE ،ACMمؤسسات معتبری نظیر 

سال فعالیت در ایـن   92بهترین کتا  درسی علوم کامپیوتر از سوی انجمن نویسندگان دانشگاهی گردیده و طی بیش از 

های فناوری اطالعات  های مختلفی از قبیل مشاور فنی، مدیر فنی و مدیر اجرایی تعدادی از بزرگترین شرکت حوزه، سمت

دانشگاه نوتردام و دکترای تخصصی علوم رایانه  ا برعهده داشته است. استالینگز دارای مدرك کارشناسی مهندسی برق ازر

 است. MITاز دانشگاه 

 

 درباره مترجمین  

)ع( اسـت.   دانشیار دانشکده فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه جـامع امـام حسـین    آهنگر دکتر محمدرضا حسنی

مدرك کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه امـام حسـین)ع( و کارشناسـی ارشـد و دکتـری از      ایشان دارای 

عنـوان   بـوده و در حـین تحصـیل بـه     -گرایش هوش مصـنوعی  -وصنعت ایران در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم

زارت علـوم، دارای افتخـارات   دانشجوی برتر و نمونه کشوری انتخا  شده است. وی ضمن کس  عنوان پژوهشگر برتر و

های پژوهشـی   و... است. زمینه« شکوفایی و نوآوری»و « خوارزمی»المللی و داخلی همچون  های بین متعدد در جشنواره

ایشان شامل هوش محاسباتی، محاسبات نرم و همچنـین کاربردهـا و راهکارهـای هـوش مصـنوعی بـرای اسـتفاده در        

 های کامپیوتری است. ت شبکهشبکه و امنی و های مختلف علمی رشته

 

 

های نوین کامپیوتری دانشکده مهندسـی   پژوهشگر و عضو آزمایشگاه معماری طبا مهندس سید محمدرضا اسماعیلی

تکنیک تهران( است. وی مدرك کارشناسی ارشد خـود را در   کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی

هـای   اسـت. زمینـه  های کامپیوتری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافـت نمـوده    رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش شبکه

 سیم و مخابراتی، رایانش توزیعی و امنیت شبکه و اطالعات است. های بی پژوهشی ایشان شامل شبکه

 

 

هـای تـوزیعی در دانشـکده مهندسـی کـامپیوتر دانشـگاه        پژوهشگر و عضو آزمایشـگاه سیسـتم   غفوری  مهندس آرش

 شـناختی  در مرکـز علـم و فنـاوری دانـش و هـوش      های کـالن  مدیریت دادهوصنعت ایران و آزمایشگاه پردازش و  علم

افزار از  دانشگاه جامع امام حسین)ع( است. وی مدرك کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم

هـای   هـای تـوزیعی، شـبکه    ایشان شـامل سیسـتم   های پژوهشی وصنعت ایران دریافت نموده است. زمینه دانشگاه علم

 های کالن است. سازی و مدیریت و پردازش داده ری مجازیکامپیوتری، فناو

 

 وپنج( )بیست




