
 SSH چیست و چه کار می کند؟ 

 SSH اند یک سرورِ تویک شیوۀ امن برای برقراری ارتباط با یک رایانۀ لینوکسی است. حاال این رایانۀ لینوکسی می

 وب باشد و یا یک رایانۀ شخصی روی یک شبکۀ محلی. 

مان را از راه دور به سروری که خریداری کردیم ارسال کنیم. تا با این روش بتوانیم توانیم دستوراتمی SSH اب

 .کنترل سرور را به دست گرفته و آن را مدیریت کنیم

 SSH سرنام عبارت Secure Shell (SSH) های به معنای پوستۀ امن است. یک پروتکل و رابط خط فرمان سیستم

ها های لینوکس از راه دور است. از این پروتکل برای مدیریت رایانهمبتنی بر یونیکس، برای دستیابی امن به رایانه

 .شوداز راه دور توسط مدیران سیستم به وفور استفاده می

 SSHسه ابزار استای از در اصل مجموعه: 

  sloginهای مبتنی بر یونیکس؛به معنای ورود امن برای وارد شدن به سیستم Secure Login  

  sshبه معنای پوستۀ امن برای رد و بدل کردن دستورات مبتنی بر یونیکس؛ Secure Sell  

  scp به معنای کپی و رونوشت کردن امن؛   Secure Copy  

به صورت پیش  SSH .باشندمی rcp و  rlogin ،rsh های جدید و امنهر کدام از این سه ابزار در اصل نسخه

کند. بدین ترتیب اگر هم کسی در بین راه انتقال دستورات، فرض از رمزنگاری برای انتقال دستورات استفاده می

هم برای  RSA public key از رمزنگاری SSH .آنها دسترسی یابد، قادر به رمزگشایی آنها نخواهد بودتوانست به 

 IDEA و  Blowfish،DES های رمزنگاری هم شاملکند. الگوریتماتصال و هم برای تعیین هویت استفاده می

خواسته باشید  SSH قاست. بدین ترتیب هر زمان که از طری SSH باشد، که این آخری مورد پیش فرضمی

گردد. پس از ارسال هم دوباره از شود سپس ارسال میدستوری را ارسال کنید، این دستور اول رمزگذاری می

 .گرددحالت رمز خارج شده و توسط پوستۀ خط فرمان سیستم مقصد اجرا می

SSH یک ساختار سرویس دهنده/سرویس گیرنده (Server/Client) ه روی سرور مبداً باید دارد. به این معنی ک

های لینوکس این برنامه نصب شده باشد که معموالً روی تمامی سیستم عامل SSH نرم افزار یا سریس دهندۀ

با سرور مورد نظر ارتباط داشته باشند، باید با نرم  SSH خواهند از طریقنصب است. از طرف دیگر، کسانی که می

ل شده تا پس از تعیین هویت شدن، امکان ارسال و دریافت را داشته به سرور متص Client افزار سمت مشتری یا

 .باشد



یا  سرور مجازی را روی خود نصب شده دارد. فروشندۀ SSH س سرور شما اگر از نوع لینوکس باشد، حتماً سرویسپ

دهد که با استفاده از یک نرم افزار سمت سرور شما را می SSH سرور هم نام کاربری و رمز عبور اتصال به سرویس

ق از طری اتصال به سرور لینوکس توانید به سرور خود متصل شوید. برایروی ویندوز( می) Putty مشتری مثل

 .فاده کنیددر پنجرۀ ترمینال یا کنسول است ssh سیستم عامل لینوکس هم فقط کافی است از دستور

استفاده کرده تا بتوانید دستورات خود را به  SSH خود، باید از ر لینوکسمدیریت سرو پس به طور کلی شما برای

 .م دهیدخود انجا سرور سرور ارسال کرده و پیکربندی و تنظیمات الزمه را روی

 SSH نسخه های پروتکل

در اکثر سیستم عامل ها در دسترس می باشد. به طور  SSH-۲ و SSH-1 نسخه ۲در  SSH در حال حاضر پروتکل

تنظیم  SSH پیش فرض امکان اتصال از طریق هر دو نسخه وجود دارد مگر در سمت سرور و در فایل کانفیگ

 .پشتیبانی نماید ۲یا مثال  1شده باشد که تنها از نسخه 

 ؟چیست  SHH ۲و  ۱تفاوت نسخه 

چیست، در حقیقت این دو نسخه بیشتر  SSH شاید برای شما این سوال باشد که تفاوت بین نسخه های مختلف

گستره وسیع تری از  SSH-1 .هست که با هم متفاوت هستند (User Authentication) در حوزه تائید کاربر

  -SSH را پوشش می دهد، اما از اتصال همزمان در اکثر اونها پشتیبانی نمی کند. هر چند درمتدهای تائید کاربر 

  نیستیم، اما در مقابل با بهره گیری از متد قدرتمند TIS و  RhostsRSA  ،Kerberos شاهد متدهای ۲

PublicKey  و توسعه اون (DSA, RSA*, OpenPGP) ید. ضمن توانسته است کامال نیاز کاربران را رفع نما

بحث امنیت  SSH-۲ در قیاس با SSH-1 این که از اتصال همزمان نیز کامال پشتیبانی می کند. تفاوت مهم دیگر

 .را ایجاد می نماید (Insertion Attack) است که در برخی اتصال ها فرصت حمالت ورودی

 ؟چیست SSH قابلیت های پروتکل

مطمئنا در اختیار داشتن یک اتصال امن بین سرور و کالینت قابلیت های فراوانی را در اختیار ما قرار می دهد که 

 :اشاره می کنیم SSH در اینجا به برخی از پر کاربردترین کاربردهای

 تائید کاربران از طریق متدهای مختلف 

 ایجاد تونل امن برای اتصاالت TCP/IP غیر امنی ما نند و همچنین اتصاالت IMPAP  ضمن سازگاری

 کامل با فایروال

 انتقال خودکار (forward) اتصاالت 

http://webnology.ir/1341/server-management/virtual-server/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
http://webnology.ir/1341/server-management/virtual-server/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
http://webnology.ir/1439/server-management/linux/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3/
http://webnology.ir/1439/server-management/linux/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3/
http://webnology.ir/1431/server-management/linux/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3/
http://webnology.ir/1324/server-management/virtual-server/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
http://webnology.ir/1324/server-management/virtual-server/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 امکان تائید خارجی کاربران با کمک Kerberos and SecurID 

 انتقال فایل امن 

 


