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امنيت اليه هاي شبكه اي در بين گروه هايي كه به طور متقابل به هم اعتماد مي كنند، به طور نسبي يك مسئله 
استفاده مي شود ،كپسوله كردن بسته اليه  IPSECتكنيك پروتكل استانداردكه در .صريحي است كه بايد حل شود

هاي شبكه اي رمزدار را درون يك بسته شبكه استاندارد درگير مي كند كه باعث مي شود رمز دار كردن گره ها را 
بسته ي صادره درست قبل از اينكه براي .متعادل كند،كه بايد قسمت فوقاني بسته را براي مسيريابي و غيره پروسه كند

معتبر،رمزدار و كپسوله هستند و بسته هاي وارده به محض دريافت فورا كپسوله،بازبيني و شوند ، شبكه ارسال
دو .است مستقيممديريت در چنين پروتكل هايي به طور مشابهي در ساده ترين مورد كليد  .رمزگشايي مي شوند

كنند و به طور ساده از آن كليد ها به پيماني براي مذاكره كليدها با همديگر استفاده  هرگروه مي توانند از پروتكل 
  .عنوان دريچه اي براي در محفظه قرار دادن و از محفظه خارج كردن بسته ها استفاده كنند

در خيلي از كاربرد ها،امنيت در شبكه ،مزيت هايي بر امنيتي كه در جايي ديگر در توده پروتكل ها فراهم مي 
ردي كه به طور اتوماتيكي و از هرچه كه سرويس هاي امنيتي اليه شبكه معنا شناسي شبكه معموال از كارب.شود،دارد

مخصوصا به طور مهم ،اليه شبكه يك انعطاف پذيري قابل توجهي كه در كيفيتي .فراهم مي كند،پنهان شده اند
، ) و گروهمحافظت مببادله بين د(امنيت مي تواند سر هم پيوسته :باالتر يا پايين تر ممكن نيست را پيشنهاد مي كند

محافظت مبادله زمانيكه (، مماس )محافظت مبادله كه از يك مجموعه مشخص خطوط عبور مي كند(مسير به مسير 
يا در هر شكل ديگري كه در ان گره هاي ) از بين شبكه هاي مطمئن از طريق يك شبكه نا مطمئن عبور مي كند

  .بندشبكه مي توانند به عنوان ايمني مناسب شناخته شوند،شكل يا

خوشبختانه، طرح تكنيك هاي كپسوله كرده براي تصديق پايه ها و سرويس هاي رمزداري،مسئله سختي از نظر 
به سر حد استاندارد شدن رسيده اند و توسط  IPSECمفهومي نيست و پروتكل هاي ايمني اليه شبكه،مثل 

  .فروشندگان بازرگاني اجرا شده اند

اندارد رايج براي ايمني اليه شبكه نشان نمي دهد،مديريت سياست نفوذ به اما مشكل سخت تر و آن مشكلي كه است
 .دسترسي بسته ها در سر راه يا گروه نادرستي  كه سعي در اجراي كپسوله كردن پروتكل ها دارند،است

اما هيچ كاري .با ايمني خودش،،پروتكل از بسته هايي از مداخالت و استراق سمع هاي خارجي محافظت مي كند
  .اي اجراي يك سياست كه در آن گروه ها براي تبديل انواع خاص مبادالت قدرت كافي داشته باشند،نمي كندبر

در اشكال زيادي ،مخصوصا زمانيكه ايمني اليه شبكه براي ساختن ديوارهاي آتش و شبكه هاي مجازي خصوصي 
  .استفاده مي شوند،اين سياست ها مي توانند كامال پيچيده باشند


