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 جزوه درس امنیت شبکه

 

 

 موضوع امنیت شبکه و اطالعات

 

 میکر  امیر عباس استاد: 
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 مقــدمـــــه

 

توجه به اینکه مقوله امنیت اطالعات بسیار گسترده بوده و در این مختصر یقیناً گنجاندن تمام آن مقدور نخواهد  با

گویی فنی در بسیاری از زیاده  Detailهای تکنیکی و بود لذا سعی گردید به موارد اصلی آن اشاره شود و از بحث

گردیده است چرا که اوالً قصد معرفِی کلِی مقوله امنیت اجتناب  PKIو  Cryptographyها مانند در برخی مقوله

بود و بیشتر به استانداردها و وسایل و ابزارها و تجهیزاتی که برای یک مسئول امنیت اطالعات و امنیت شبکه به 

به آنها اشاره گردیده است و دوم اینکه در صورت  جایی که شاید کمتر ه است به این دلیلپرداخته شد دارد آنها نیاز 

تواند یک کتاب پرداختن به جزییات هر کدام از موارد،  نیازمند وجود زمان کافی میباشد که هر یک به تنهایی می

 مجزا را به خود اختصاص دهد.

 

های کاری میباشد لذا مۀ زمینهیکی از اصول مهم در ه «اول ایمـــنــــی سپــــس کــــار » از آنجا که اصل همیشگی 

تا از بسیاری از عواقب و مشکالت ناشی از عدم رعایت آن اجتناب  ّمِد نظر قرار دهیمصالح است که همواره آنرا 

 گردد.

 

در این مختصر سعی گردید تا از تجارب کاری که در زمینه فعالیت در امر امنیت شبکه کسب شده نیز استفاده گردد 

به نمایش درآمده است.  های عملیاتی انجام گرفتههای واقعی که در محیطتصاویر، ابزارها و نمونه لذا در بسیاری از

در ضمن در بخش پایانی تالش گردیده موارد عملی برای عالقمندان معرفی گردد تا دانشجویان عزیز صرفاً با یک 

 های کاربردی را انجام دهند. های انتزاعی مواجه نباشند و بتوانند بیشتر تکنیکسری مفاهیم و سرفصل
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 مطلب آغازین

 

دا یپ یشتریت بیز اهمیها نهــا و شبکـــهستمین سیت ای، سالمت و امنیوتریکامپ یهاو شبکه یاطالعات یهاستمیش کاربرد سیبا افزا

مهم  یژگیو سهدارد که  یارزش واقع یاطالعات هنگام یشود ولیعصر حاضر محسوب م یین دارایکنند. اگرچه اطالعات گرانتریم

توانند یم یمختلف هنگام یران سازمانهایشود. مد حفظ ،و در دسترس بودن آن (یپارچگ کی )ومحرمانه بودن، صحت از جمله آن 

 فوق مخدوش نشده باشد. یهایژگیک از ویچ یدا کنند که هینان  پیبه اطالعات اطم

کاربران صرفنظر از  یح تمامیه صحیو توجصحیح پرسنل ، عدم آموزش یو اطالعات یوتریکامپ یهادر شبکه یتیوجود ضعف امن

، یتیص امنیاز نقا یریشگیپ یالزم برا یهات اطالعات، عدم وجود دستورالعملیت امنیگاه و اهمیآنان نسبت به جا یت شغلیمسئول

را به دنبال خواهد داشت که  ی، مسائلیتیمشخص و مدون به منظور برخورد مناسب و به موقع با اشکاالت امن یهااستیعدم وجود س

د یب و تهدیسازمان را در معرض آس یر ساخت اطالعاتیک سازمان شده و عمال" زیوتر در یکاربران کامپ یضرر آن متوجه تمام

، از ینترنتیو ا یکاربرد یافزارهاعامل و نرمستمیل سیه از قبیپا یارهاافزاز نرم یاریکشور ما که بس یدهد برا یقرار م یجد

که مسائل امنیت اطالعات  وجود دارد یمخف یق راههایم نفوذ به شبکه از طریشود ب یه میته یخارج یهاها و شرکتق واسطهیطر

 یریپردازند، جلوگیت میق شبکه به فعالیگر از طرید یهااز نهادها و دستگاه یاریهـــا و بساکنون که بانک. همرا دوچندان مینماید

 یجاد خسارات و ضررهایکه نپرداختن به آن باعث اه است ک در آمدیاز نفوذ عوامل مخرب در شبکه بصورت مسئله استراتژ

در جهت  مواردئه ارا مقالۀ مختصرهدف از این  ر خواهد بود.یناپذبه اطالعات و فعالیت مجموعه خواهد شد که گاهی جبران یهنگفت

در  یالمللنیب یت استانداردهایرعامعرفی ریزی و همچنین ق آموزش و بـــرنامهیاطالعات از طر یآورت در فنیباال بردن سطح امن

در انجام کارها و ارائه خدمات خود که  یوتریکامپ یهانترنت و شبکهیند ضمن استفاده از انبتوا هاکه شرکت یباشد بطورینه مین زمیا

ت و اطالعات خود را نیز باال یوسته سطح امنیاز و بطور پیزان مورد نیدهی کــارآمد و در سطح استاندارد و مطلوب، به مبا سرویس

 ند.یاز خود محافظت نما یوتریکامپ یهایدها و خرابکاریاز تهد یبرده و در برابر خطرات ناش

 

 اصــــول امنیتی نـــباید فـــدای مصلــحت موقتی شــود. ،هنگام ارائــه خدمـــات در هر حــال در
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جه ید و در نتیآک دارائی مهم و باارزش برای هر سازمان به حساب مییهای سازمانی ( به عنوان ر دارائییطالعات ) مانند ساا

 باشند.میکارهای حفاظتی الزم برای نگهداری آنها،  ازمند ارائه راهین

 عبارتند از :باید حفظ شوند که ت اطالعات یسه اصل مهم در امن 

 ط در دسترس افراد مجاز قرار داردنکه اطالعات فقینان از ایاطم ی :ـانگـرمــمح. 

 ( صحتیکپارپگی) : های پردازش آنهان صحت ، دقت و کامل بودن اطالعات و روشیتام. 

 ی مربوطه به آنها هااز به اطالعات و دارائییکاربران مجاز در صورت ننکه ینان از ایاطم ری :ــیرس پذــدست

 .دسترسی دارند

                      

Security

Integrit
y A

vailability

Confidentiality
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 یاها هی، روهامشی توانند خطیها من کنترلید. او، حاصل شهای مناسبکسری از کنترلیاجرای این موارد توسط 

 تی سازمان اجرا گردند.ینان از برآورده شدن اهداف امنیبرای اطمبایستی ها ازمانی باشند. کنترلس ساختارهای

 

 پیـدایــش امنیــت اطالعــــات -1
 

در کل به بیش از سه دهه نمیرسد، آن قدمت و میباشد  و نوپایی تاریخچه این شغل با توجه به این که علم و تخصص جوان

. امنیت شبکه ) و امنیت اطالعات( تقریباً ت پیدا کرده استیکه اهم یک دهه باشداین رقم کمی بیشتر از شاید در کشور ما 

  میالدی به صورت جدی پا به عرصه گذاشته است. 1986از سال 
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 :امنیــت اطالعــــات استانداردهای -2
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مقوله امنیت از استانداردهای خاصی تشکیل گردیده است که تعدادی از اصلی ترین آنها عبارتند 

 از : 
 

 : ISMSاستاندارد  

 سازیسیستمی برای پیاده Information Security Management System یاسیستم مدیریت امنیت اطالعات 

ای برای هر حوزه .نمایدهای مورد نیاز، ایمنی اطالعات را تضمین میباشد که با برقراری زیرساختهای امنیتی میکنترل

(Domain)  استفاده از استانداردهای خاصی تهیه و توصیه میشود که بستگی کامل به نوع فعالیت متفاوت است ولی سه رکن

 در تمامی آنها یکسان بوده و رعایت می گردد. در دسترس بودنمحرمانه بودن، صحت  و اصلی که همان :  
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 : ISO 27000استاندارد  

ت اطالعات در یت امنیریسنجش مد یگر برایکدیسازگار با  یاز ابزارها یک سرین کننده یتام   ISO 27001استاندارد 

و   افتیدر از آن یبخشا ی ک سازمانی یبراتواند ینامه مین گواهیا باشد. یا حجم سازمان مینوع کار  با هرهر سازمان 

  رد.یبرگا درگر رید یهاسپس در سازمان گسترش و بخش

 : ISO/IEC 17799  استاندارد

 JTC1ن بار توسط موسسه استاندارد انگلستان ارائه شد و سپس توسط یبرای اول ISO/IEC 17799المللی نیاستاندارد ب

 رفته شد .یپذ

 : IECو  ISOاستاندارد 

 JTC1ته مشترکی را به نام یباشند که کمن استاندارد در سطح جهانی مییالمللی تدونیاز موسسات ب IECو  ISOاستاندارد 

 .اندل دادهین استانداردها تشکیبرای تدو

 

 ه همین استانداردها صادر میگردند.ی بین المللی نیز بر پایهاگواهینامه

 

 : ISMSبه عنوان مثال گواهینامه 
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 ها عبارتند از:استانداردبرخی دیگر از 
 

i.  27002ISO/IEC   1) 

ii. 7799BS    2) 

 

 .ین المللی نیز در این راستا وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شدبی هاهمچنین بسیاری گواهینامه

 

 
1) Is an information security standard published by the International Organization for Standardization (ISO) and by the 

International Electro technical Commission. 

2) BS 7799 was a standard originally published by BSI Group (BSI) 

 

 ISO/IEC 27000سری استانداردهای 

 ISO/IEC 27001:2005, Information security management systems — Requirements. 

 ها  یازمندین –ت اطالعات یت امنیریمد یستم هایس

 ISO/IEC 27002:2005, Code of practice for information security management. 

 طالعات ت ایت امنیریمد ین نامه كاریآئ

 ISO/IEC 27003, Information security management system implementation guidance.  

 ت اطالعات یت امنیریستم مدیس یاده سازیپ یراهنما

 ISO/IEC 27004, Information security management — Measurement.  

 سنجش  -ت اطالعات یت امنیریمد

 ISO/IEC 27005:2008, Information security risk management.  

 ت اطالعات یت مخاطرات امنیریمد

 ISO/IEC 27006:2007, Requirements for bodies providing audit and certification of 

information security management systems. 

 ت اطالعاتیت امنیریمد یستم هایس یزیمم یراهنما

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_security
http://en.wikipedia.org/wiki/International_standard
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/BSI_Group
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 ISO/IEC 27001استاندارد  یاده سازیپ یایمزا

 

 روشمند(ك یستماتیت سیک شدن به وضعینزد( 

 سازمان  ین اعتبار قانونیش تضمیافزا 

 تداوم کسب وکار  یهاش جنبهیافزا 

 سك یر یابیق ارزیاز طر یبحران یهاییشناسائی دارا(Risk Management) 

 بهبود مستمر یك ساختار برایجاد یا 

 هاسازمانت ـریــیت درسطح مدیت مسائل مربوط به امنیشناخت و اهمش یافزا 

  هاو دانش امنیت اطالعات در سازمان یسازیبومفرهنگ 

 

 ای زیر را در پیش رو دارد: مرحله 4 شامل سازی ایمن چرخه یك ارتباطات و اطالعات امنیت تامین برای هر سازمان

 

 طــراحـی  

 سازی ادهیپ 

  تست 

  اصالح  
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 نامیده میشود PDCAسیکل  این BS7799:202استاندارد بر اساس 

 :استمیباشد که چرخه آن به شکل زیر  Plan-Do-Check-Actمیباشد همان مخفف  PDCAاین استاندارد که معروف به 

 

                            

 

 ( SCOPE ) تعیین محدوده استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات

 

جغرافیایی و مکان محل و ، و نهاد سازمانمدل  ،کسب وکارو نوع ویژگي اساس دامنه ومرزهای سیستم مدیریت امنیت اطالعات بر 

بر اساس استاندارد و نوع فعالیت ین جزئیات دامنه بنابرا شود یتعریف م یک سازمان سنجیده شده و هایـــدارائمهم تر از همه 

  .شدتعریف خواهد 

 

 ( هاهــسرمای ) هاـــیدارائتعیین 

 

 ی یک سازمان به دو دسته کلی زیر تقسیم میشند:هادر حالت کلی دارایی

 هاسخت افزار -1

 هاافزارنرم -2
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 تقسیم بندی به صورت زیر مشاهده می شود:  ،از مقاالتدیگر در برخی 

 

  سخت افزارها 

 هاافزارنرم 

 یمستندات کاغذ 

 یاطالعات یهایدارائ 

 یفیزیک یهایدارائ 

  اطالعات و ارتباطات 

 یمنابع  انسان  

  خدمات 

یا همان اطالعات است که از پس بیشتر مطالب بحث در راستای  هاداده هااصلی ترین این دارایی

 ی نقل و انتفال این اطالعات.هاخواهد بود و همینطور حفظ و نگهداری آنها و بستر هاآن

 

ها و امنیت اطالعات وجود دارد که مهمترین آنها داده های مختلف در رابطه با محافظت ازالیه

 عبارتند از :

 Access control 

 Auditing 

 Authentication 

 Encryption 

 Integrity controls 

 Backups 

 Application security 

ی ها، نسخههاکمترل صحت داده سطوح دسترسی، ممیزی و بازرسی، تصدیق هویت، رمزگذاری،

ی ارزشمند های امنیت اطالعات از مهترین موارد در حفظ این داراییهاپشتیبان و استفاده از برنامه

 می باشد.

 در ادامه به بررسی موارد اصلی این سرتیترها پرداخته خواهد شد.

http://en.wikipedia.org/wiki/Access_control
http://en.wikipedia.org/wiki/Database_audit
http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication
http://en.wikipedia.org/wiki/Encryption
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_integrity
http://en.wikipedia.org/wiki/Backups
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_security


 صفحۀ 13
 

 

 ت و ماهیت شغــل مسئول امنیتیهو

 

گرفته تا  های بسیاری از سیستم عاملهافنی خاصی در زمینهمسئول امنیت اطالعات باید دانش 

ی کاربردی وجود دارد، داشته باشد که به تدریج در هایی که در داخل برنامههانقاط ضعف و حفره

 ادامه مطالب به آنها پرداخته خواهد شد.

 

 شرح وظایف مدیر امنیت:

به این که در چه حوزه ای مشغول به کار میباشد متنوع و  شـــرح وظایف مسئول امنیت بسیار گسترده میباشد با توجه

  :عبارتند ازاین شغل در حالت کلی اصلی خدمات . متفاوت است

i. .تامین امنیت در حالت کلی برای سازمان مربوطه 

ii. ی امنیتی منطبق بر استانداردهای جهانی و یا محلی موجود.هااعمال سیاست 

iii. امنیت یو ارائه به کمیته راهبر یامنیت یتهیه پیش نویس سیاستها. 

iv. یبا کمک واحد مشاوره و طراح سازمانامنیت  یهاها و برنامهتهیه طرح. 

v. ی.امنیت یهاکامل سیاست یرت بر اجرانظا 

vi. سازمانامنیت  یواحد پشتیبان ونظارت بر مدیریت. 

vii. ی.امنیت یو اصالح سیاستها یبازنگر تشخیص ضرورت و پیشنهاد 

viii.  ی.امنیت یهات سیاستپیش نویس تغییراتهیه 
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 یی باشد هامسئول امنیت باید دارای چه ویژگی

 

 
 

 
 

 

ائز اهمیت است. در زیر به حنیازهای حوزه فعالیت وی بسیار  داشتن مدراک مرتبط بابرای مسئول امنیت 

 :چند نمونه از آنها ذکر شده است

 

i. مهندسی فناوری اطالعات 

ii. مهندسی شبکه 

iii.  افزارنرممهندسی 

iv.  سخت افزارمهندسی 

 

 ی مرتبط.هاو یا یکی از رشته
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 برای ارتقاء شغلی داشتن مدارک بین المللی بسیار حائز اهمیت میباشد که عبارتند از:

 

i. CISSP  1) 

 

1) Certified Information Systems Security Professional “from (ISC)2” 

 

 

 

 

 می باشد. 2(ISC)این مدرک همان طور در شکل مشخص است مربوط به شرکت 

 

International Information Systems Security Certification Consortium 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/%28ISC%292
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ii. CCSP  2) 

2)  Cisco Certified Security Professional 

 

 

 

 می باشد.  CISCOمتعلق به شرکت   CCSPمدرک 
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iii. CEH  3) 

Certified Ethical Hacking 

 

 

 

به اشخاص  Hackingی نفوذ را با استفاده از ابزارهای هااین دوره برای آموزش افرادی میباشد که روش

آموزش میدهد. همانطور که از نام آن مشخص است استفاده اخالقی و درست از این ابزارها در این دوره آموزش 

 داده می شود و نه استفاده نابجا برای خرابکاری.

 میباشد. International Council of E-Commerce Consultants (EC-Council)مدرک متعلق به شرکت 

                        

http://en.wikipedia.org/wiki/EC-Council
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iv. GPEN  4) 

GPEN = penetration tester certification 

 

ی کامیوتری را محک زده و نقاط ضعف های نفوذ می باشد تا میزان استحکام شبکههااین دوره برای بررسی و انجام تست

 نماید.آنها را مشخص 

 

 

 

 اعطا می شود. GIACاین مدرک توسط شرکت 
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v. + Security  5) 

 

 

 

 صادر میگردد. CompTIAاین مدرک از طرف شرکت 

دانش آموختگان این دوره توانایی اولیه و متوسط در به اجرا درآوردن تمهیدات امنیتی را 

 خواهند داشت.

 

                                          

  

 

 

 

vi. ISMS  

 

 در قسمت اول توضیح داده شده است.

 

vii. ی امنیت شبکه و امنیت اطالعات مرتبط مانند هاگذراندن دورهISO 27001  وPCI DSS 
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Hacker & Hacking 

 
 هــکـــر کیست!

 

ی شخصی و هاکسی گفته می شود که بدون داشتن مجوز به رایانهاین کلمه معانی مختلفی دارد ولی در مورد امنیت، به 

ی اشخاص و های بزرگ وارد می شوند، که در اغلب موارد برای دسترسی به اطالعات مهم و داراییهاهمینطور به شبکه

 هت سودجویی و نفع مالی می باشد.ج هاشرکت

 

برخوردار بوده و در  هاای، فناوری اطالعات و شبکهانهی مختلف امور رایهااین اشخاص از اطالعات بسیاری در زمینه

نوشته  Codeبسیار متبحر می باشند. از  Language  Low Levelی مختلف به خصوصهانویسی به زبانزمینۀ برنامه

 هایو برنامه هاعامل، از نقاط ضعفی که در سیستمامل دارندکمیباشد اطالع  Cکه اکثراً به زبان  هاشده سیستم عامل

و (Assembly) نویسی به زبان ماشین و از برنامه اکثراً مطلع هستند  ها Web Browserکاربردی معروف و همینطور 

 رسیدن به اهداف خود بهره میبرند.برای  هاعبور از ّسد فایروالبرای  Perlهمینطور 

ردوبدل می شوند  هااطالعاتی که در شبکه یها، بسته Packet Injectionنیز با روش متدوال خود یعنی  هابسیاری وقت

برنامۀ خود را داخل آن وارد مینمایند و مجدداً ارسال مینمایند، میزبان پس از  Codeکرده و سپس  Captureرا ابتدا 

 .  اجرا مینماید Hackerبرنامۀ نوشته شده قرار گرفته است مورد تهاجم از اینکه دریافت در اصل بدون اطالع 

 

برای از کار انداختن  Zombieیی نظیر هاو همینطور ایجاد برنامه Virusو  Trojans  ،Wormفزارها مانند نوشتن بدا

که منجر به از کار افتادن  (Attack DDOS 2 و  (Attack DOS 1 در مدل حمالتی مانند هاسرورها و سرویس

 می باشد. هاHackerسرویسدهی می شود نیز از دیگر کارهای این نوع از 

 

 

1) Denial of Service Attack 

2) Distribution Denial of Service Attack 

 

 

و کافی  دانش فنی الزم  بایدبرای مقابله با چنین افراد قدرتمندی باید شخصی که در زمینه امنیت اطالعات فعالیت میکند لذا 

 باشد.دارا  را در برابر حمالت سایبری جهت مقابله 
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 هاHackerانواع 

 
 دسته تقسیم می شوند: چهاردر حالت کلی به 

 

1- White Hat Hackers 

2- Black Hat Hackers 

3- Grey Hackers 

4- Elite Hackers 

 

را از بابت دانش فنی دارا می باشد ولی  Hackerی یک هادسته اول اشخاصی هستند که تمامی ویژگی -

 Hackingی هابه کارهای غیرقانونی مانند سودجویی نمی پردازند. این افراد به دلیل اینکه از تکنیک

استخدام و یا به صورت  هاو سازمان ها، مراکز امنیتی، بانکهادارند معموالً توسط شرکتکامل آگاهی 

 نمایند. و اعمال در مقابل حمالت تدابیر الزم را اتخاذ  مشاوره ای به کار گرفته میشوند تا

ً از طریق  ی سیستم شناسایی هاکه توسط این افراد انجام میشود نقاط ضعف Penetration Testگاها

مربوطه را   Certificateاطالق میشود که   Ethical Hackingمیشود به همین دلیل به این مدل فعالیت 

و اول شناخته میشود  CEHجا به وحود آمده است که با نام  برده شد نیز از همینکه قبالً از آن نام 

 است. Certified Ethical Hacking حروف 

با نام افراد ی معروف هستند که گاهاً هاHackerدسته دوم که عموم بیشتر با آنها آشنا میباشند همان   -

ی هاهست. چرا که بیشتر مواقع سرقت نیزیاد میشود که البته به تعبیری درست خطرناک نیز از آنها 

میلیارد میرسد که میتواند صدمات مالی فراوانی به اشخاص و ین به چندتوسط این اشخاص ای رایانه

جبران در برخی مواقع هم می تواند اطالعات محرمانه بسیار مهم باشد که لطمات  بزند. هاشرکت

نیز زده و بسیاری اوقات باعث بروز درگیری بین کشورها  هاسازمان و امنیت ملی کشورها ناپذیری به

 گردد.می 

برای مقابله با حمالت سایبری یگان ویژه ای و قسمت مجزایی ایجاد کرده است  جدیداً پلیس بین الملل

 که پلیس اکثر کشورهای دنیا با آنها همکاری مینماید.
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مانند دزدان در دنیای واقعی  Hackerنکته جالب توجه در مورد این افراد این است که هر کدام از 

قابل شناسایی  هاHackerگردهای خاص خود میباشند که اکثراً توسط دیگر دارای محدوده فعالیت و ش  

 نمایند. دخالت نکرده و فعالیت نمی هاHackerمیباشد. یعنی معموالً در فیلد کاری دیگر 

 !نوعی احترام میگذارند به به عبارتی به همکاران خود 

حمالتی را  هاHackerگروه سوم از لحاظ تعریف مابین گروه اول و دوم قرار میگیرند. این دسته از  -

انجام میدهند و پس از تماس با شخص یا  شرکتی که مشکل برای آنها ایجاد کرده اند، در مقابل دریافت 

 مبالغی اشکال را رفع مینایند.

 

خود را به جامعه ی خود شخص میباشد که از این طریق هااز قابلیتمورد آخر بیشتر برای معرفی  -

 هاHacker. البته این دسته از می گذاردنمایش به خویش را  یهامعرفی کرده و قابلیتانفورماتیک 

ی امنیتی نقش موثری های اجتماعی جهت اشاعه فرهنگ رایانه ای و معرفی ضعفهابیشتر در فعالیت

 .کنند دارند و عموماً برای اهداف غیر اخالقی فعالیت نمی
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 Type of Attacks  -حمالت انواع 

ً متعدد مدل  که به صورت  ترینولی در زیر به معروفمیباشد و انواع حمالت بسیار متنوع و نسبتا
 یاد میشود، اشاره شده است:آنها استاندارد از 

 

 Passive 

 Network 

 wiretapping 

 Port scanner 

 Idle scan 

 

 Active 

 Denial-of-service attack 

 DOS 

 DDOS 

 Spoofing 

 IP Spoofing 

 MAC Spoofing 

 DNS Spoofing 

 Email Spoofing 

 Network 

 Man in the middle 

 ARP poisoning 

 Ping flood 

 Ping of death (POD) 

 ICMP flood attack 

 Smurf attack 

 Host 

 Buffer overflow 

 Heap overflow 

 Stack overflow 

 Format string attack 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_tapping
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_scanner
http://en.wikipedia.org/wiki/Idle_scan
http://en.wikipedia.org/wiki/Denial-of-service_attack
http://en.wikipedia.org/wiki/Spoofing_attack
http://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack
http://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack
http://en.wikipedia.org/wiki/ARP_poisoning
http://en.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
http://en.wikipedia.org/wiki/Ping_of_death
http://en.wikipedia.org/wiki/Smurf_attack
http://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_overflow
http://en.wikipedia.org/wiki/Heap_overflow
http://en.wikipedia.org/wiki/Stack_overflow
http://en.wikipedia.org/wiki/Format_string_attack
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 به غیر از موارد فوق نام چند نمونه دیگر نیز در زیر آمده است:
 

 Social Engineering 

 Phishing attack 

 Vishing (Voice Phishing or VoIP Phishing) 

 Port Scanning  

 

 تقسیم میشوند. Outsideو  Insideتـــذکر:  حمالت به دو نوع کلی  
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 در کشـــور اطالعات فعالــیـــت مسئـول امنیت ی هاحــوزۀ

 اشاره شده است: هامشتقات و حوزهمهمترین در زیر به چند نوع از  

 

i. ی مختلف اطالعات بسیار حساس مرتبط میباشند.های بانکی کشور. که با اطالعات دارنده حسابهاشبکه 

ii. سامانههاشبکه ( ی پرداخت کارت که به آنها های پرداختPSP (POS Service Provider)  که با .)اطالق میشود

 .در رابطه میباشد Card Holder Dataاطالعات دارنده کارت 

iii. دفاتر اسناد رسمی و خدمات  +10یی که با اطالعات محرمانه مردم در ارتباط میباشند مانند: پلیس هاشبکه ،

 الکترونیک اجتماعی مانند: اطالعات سازمان تامین اجتاعی، ثبت احوال.

iv. ی کاریابی.های هواپیمایی و آژانسهایی که با اطالعات مهم و حساس مشتریان مرتبط میباشند مانند: آژانسهاشبکه 

 

،   خدمات الکترونیکی ی اخیر رشد بسیار چشم گیری داشته است. با افزایش و توسعه هاروند فرآیند گسترش در ایران در سال

این موضوع نیز از اهمیت ویژه ای به خصوص در بخش تامین امنیت شبکه و  پرداخت الکترونیکو  بانکداری الکترونیک 

 اطالعات پیدا کرده است.امنیت 

 

i.  در مورد خدمات الکترونیک الزم به ذکر استکه  هم اکنون میزان پوشش امنیت اطالعات خدمات الکترونیک بسیار

 باال بوده و خیلی به سطح استانداردهای بین المللی نزدیک میباشد.

ii. نشان دهنده اهمیت این موضوع را نشان ی امنیت و تیم امنیت اطالعات های کشور نیز ایجاد کمیتههادر مورد بانک

 میدهد.

iii.  یتی نیز برای حفظ و برقراری تمهیدات امن (1در حوزه پرداخت کارت ایجاد مجموعه ای مانند شرکت شاپرک

 ی پُر اهمیت بودن این موضوع میباشد.هاارنده کارت نیز یکی دیگر از نشانهامنیت اطالعات د

 
 شبکۀ ارتباط کارتی (1

شبکه و حفظ و نگهداری تامین امنیت اولین و اصلی ترین مبحث در امنیت اطالعات، 

 شبکه می باشد. ، آن است زیرا بستر نقل و انتقال اکثر اطالعات

 

 

یی در هالدر این مرحله به مباحث اصلی که در مقولۀ امنیت شبکه مطرح می باشد پرداخته خواهد شد و پس از آن نیز مثا

 ان، تجهیزات و تمهیدات امنیتی پرداخته خواهد شد.رابطه با چیدم
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 تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی 

 
 معماری شبکه ارتباطی 

 تجهیزات شبکه ارتباطی 

 مدیریت و نگهداری شبکه ارتباطی 

 ی شبکه ارتباطیهاسرویس 

 ی تامین امنیت شبکه ارتباطی هاتشکیالت و روش 

 

  تعیین آسیب پذیریها 

 شناسائی منابع آسیب پذیری 

 

 

 

  تست امنیتی سیستم 
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 و فرایندها هاتعیین ریسک دارائی  

 

 

 پذیرش ریسک  ۀتعیین آستان 

 

 

 ها، تهدیدات و ریسک هاارائه راه حلهای کلی برای کاهش آسیب پذیری  
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 ی امنیت شبکه برای ایجاد بستر امنها(Title)سرتیتر 
 

  معماری شبکه 

  پروتکلهای شبکه 

 Server farm 

  ارتباطات 

  طرح تهیه نسخ پشتیبان 

  امنیت فیزیکی شبکه 

 یل نواحی امنیتیمسیستمهای کنترل جریان اطالعات و تک .(Flow Control) 

  ارائه ساختار معماریIP  مناسب برای شبکه 

 ی مناسب برای شبکه با توجه به نحوه دسترسی به منابع سازمانی هاتهیه خط مشی 

  ساختارDMZ (Zone ها، اعم از جداسازی بندیDatabaseو  هاVLANING  برایSegmentation) 

  سرویسAccounting  

  سرویسDNS 

  سرویسFTP  و جایگزینی آن با(SFTP  و یاVSFTP.) 

 Filtering  

 Monitoring  ایجاد(NOC  وSOC )برای کل شبکه 

  کنترلWeb Caching  

 روسیص و مقابله با ویتشخ یافزارهانرم 

 ارات و ثبت عملکرد کاربرانین حدود اختییت، تعیص هویتشخ یهاستمیس 

 سیستم جامع برای   هادادیل رویثبت و تحل یهاستمیس(Log )گیری و ذخیره ساری آن 

 اطالعات یرمزنگار یهاستمیس (Cryptography) 

 ک شبکهینظارت بر تراف یافزارهانرم 

 یتیشگر امنیپو یافزارهانرم 
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 ی امنهای امنیتی برای ایجاد شبکههادستورالعمل ازی هاارائه نمونه
 

 شبکه یساختار کل یطراح. 

 و  یت مركزیساختار سا یطراحData Center. )اعمال تمهیدات پدافند غیرعامل( 

 شبکه  یکیزیساختار ف یطراح. 

  زات یتجه معین کردنPassive  (هاها، پچ پنلها، داكتكها، ر  كابل)مانند  

 یدهساختار آدرس. 

 یابیریساختار مس. 

 به شبکه یساختار دسترس. 

 زات شبکهیتجه. 

 شبکه یهاس دهندهیسرو. 

 شبکه یت و نگهداریریمد.  

 ردیگ یانجام م زاتی، تجهیمعماردر  ییهاستمیکه همزمان با افزودن س یراتییتغ تحلیل. 

 از شبکهیمورد ن یهان پروتکلییتع. 

 یمعمار یطراح IP آن یبندمیشبکه و تقس. 

 یساختار کل یطراح Server Farm . 

 سرورها یاز جهت نصب رویمورد ن یهاتعیین سرویس. 

 ازیمورد ن یهاستم عاملین سییتع. 

 ازیمورد ن ین سرورهاییتع. 

 چنگ شبکهیساختار سوئ یطراح. 

 ازیمورد ن یهاچیسوئن ییتع. 

 شبکه یساختار ارتباط یطراح. 

 یت مرکزیسا یساختار ارتباط یطراح. 

 نترنت.یمانند شبکه ا یخارج یهابا شبکه یساختار ارتباطات شبکه داخل یطراح 

 یبا شبکه داخل یارتباط کاربران خارج ینحوه برقرار یطراح. 

 شبکه یابیریساختار مس یطراح. 

 هاارتباطات از جمله روترها، مودم یاز جهت برقراریزات مورد نین تجهییتع ،NCC. 

 شبكه یساختار مطمئن برا یطراح. 

 از شامل : یمورد ن یتیزات امنین تجهییتعFirewall  ،IDS / IPS. 
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 گاریــــزنـــرم

 

های انتقال یا ذخیرٔه اطالعات به صورت دانشی است که به بررسی و شناخت  اصول و روش رمزنگاری
اطالعات ناامن باشند(  ارتباطی یا محل ذخیره هایو کانال انتقال اطالعاتمسیرامن )حتی اگر 

 .پردازدمی

است. دراصل رمزنگاری  امنیت اطالعات رمزنگاری استفاده از تکنیکهای ریاضی، برای برقراری
است، به  الگوریتم رمز و با استفاده از یک کلید رمز دانش تغییر دادن متن پیام یا اطالعات به کمک

صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به استخراج اطالعات اصلی از 
ها اطالع ندارد، نتواند به اطالعات اشد و شخصی که از یکی یا هر دوی آناطالعات رمز شده ب

نظریه  ،تئوری اطالعات دسترسی پیدا کند. دانش رمزنگاری بر پایه مقدمات بسیاری از قبیل
بررسی و استفاده قرار  مورد مخابرات در علماست و امروزه به طور خاص بنا شده آمار و اعداد
 است، که برگرفته از لغات یونانی Cryptography کلمه زبان انگلیسی گیرد. معادل رمزنگاری درمی

kryptos   و« محرمانه»به مفهوم graphien  است« نوشتن»به معنای. 

 

به بیت تغییر داده  بیت به حرف و در بعضی موارد حرف در رمزنگاری محتویات یک متن به صورت

تبدیلی است  کدگذاری آن. در مقابلشناختی شود و هدف تغییر محتوای متن است نه تغییر ساختار زبانمی

 .دهدشناختی متن را تغییر میکند و ساختار زبانای را با یک کلمه یا نماد دیگر جایگزین میکه کلمه

 

 دهد:نمایش می« ســـزار»ین شکل رمزنگاری را با نام ترای از سادهشکل زیر نمونه

 

 
 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 :در جنگ جهانی دوم «لورنتز»ماشین رمزنگار 
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 : انواع رمز نگاری
 

  کوانتومی – ریاضیاتی – فیزیکی : سه نوع رمز نگاری وجود دارد

 

  Cryptography Physical فیزیکی رمزنگاری -1

 

عمومی ترین این روش عبارتیست از جابجایی یا جایگزینی حروف ) کاراکترها ( یا کلمات 

گفته می شود. این  Stenography میباشد. این روش شامل یک حالت دیگری است که به آن

 اطالعات دیگر است مانند یک تصویر.روش علمی است که شامل پنهان سازی اطالعات داخل 

 .گیردبه طور کلی در رمز نگاری فیزیکی پردازش ریاضی روی متن صورت نمی

روشی است که برای کد کردن حروف ) کاراکترها ( برای پنهان کردن ارزش  Cipher روش 

 خود استفاده میشود.

 . گفته می شود Ciphering رآیند کد کردن یک پیامف به

 

  Mathematical Cryptography ریاضی رمزنگاری  -2

 

از فرآیندها و پردازشهای ریاضی روی متن یا کاراکترها استفاده می کند. معروفترین این روش 

است. در این روش یک محاسبه روی پیام انجام می شود و آنرا  Hashing ادغام سازی یا همان

 گفته می شود. Value Hash به یک مقدار عددی تبدیل می کند که به آن

 

  : مثال 

 

  ضرب کن 2هر کاراکتر را در 
 مقادیر بدست آمده را با هم جمع کن 
  تقسیم کن 10حاصل جمع را بر 

 
1 

2 

3 

4 

ASCII Value : 116 104 105 115 

Calculated Values (multiple number 2): 232 208 210 230 

Hash value Calculation: ( 232+208+210+230)/10 

Hash value result: 88 

 .به متن رسید Hash این الگوریتم یک طرفه است و نمی توان از مقدار
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  Quantum Cryptography  کوانتومی رمزنگاری  -3

 

ها و برخی کاربرد آن در آزمایشگاه 2002روشی جدید در رمز نگاری می باشد.تا قبل از 

استفاده از یکسری فوتون ارسال می گردد. اگر مراکز امنیتی دولتی بود. در این روش پیام با 

ها را بفهمد میتواند دریافت کننده ترتیب )توالی( و حال مثبت و منفی )قطب مغناطیسی( فوتون

کند. در غیر اینصورت فوتون ها تغییر یافتده اند. این به گیرنده مفهماند که فرد   decode پیام را

پیام را عوض کرده  Pattern  پس از اطالع از این موضوع یا افرادی پیام را شنیده اند. فرستنده

 و شروع به ارسال مجدد پیام با یک سری جدیدی از فوتون ها می نماید.

 . رمزنگاری کوانتومی بسیار پرهزینه است و کاربرد محدودی دارد

 

 های رمز نگاریالگوریتم
 

 :د کردن عبارتند ازروش اصلی برای کُ سه 

Asymmetric –Symmetric  –Hashing   

 

 

 :دو نوع اصلی دارد Hashing هایالگوریتم

SHA و MD 

 

  m )hSHA ( Secure Hash Algorit الگوریتم  -1

 

 یک طرفه است 
  بیتی تولید می کند 160یک کد. 

 

 MD (Message Digest)  الگوریتم  -2

 

 یک الگوریتم یکطرفه است. 
 چندین نسخه دارد که مهمترین آنهاعبارتند از : MD2 ,MD4,MD5 
  بیتی تولید می کند 128یک کد. 
 از hashing برای اطمینان از صحت اطالعات استفاده می شود. 
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 ( Symmetric )  های متقارنالگوریتم
 

یک کلید امنیتی تولید می کند. یک کلید اختصاصی دارد که برای بقیه افراد غیر مجاز قابل استفاده 

دیگران قرار گیرد و یا دزدیده شود کل فرآیند با شکست مواجه می ر اختیار دنیست. اگر این کلید 

 شود.

  ت.کلید بین فرستنده و گیرنده یکسان اس

 

 :های متقارنانواع الگوریتم
 

1- DES (Data Encryption Standard)  

  ایجاد شده است 1970از سال. 
 استاندارد اصلی که در مراکز دولتی و صنعتی بکار میرود. 
  بیتی ایجاد می کند 128یک کلید. 
  یک مطالعه اخیرا نشان داده است که یک سیستم فوق العاده قوی توانسیته است این

 .سال بشکند 2الگوریتم را در حدود 
 

2- AES (Advanced Encryption Standard) 

 جایگزین DES می باشد. 
  بیتی تولید می کند 256و  192و  128کلیدهای. 
  هاینامه بنفر  2توسط Vincent Rijmen و Joan Damon طراحی شده است. 

 

3- 3DES  

 نسخه ارتقا یافته DES می باشد. 
 از DES امن تر می باشد و شکستن قفل آن بسیار مشکل است. 

 

4- CAST 

 توسط Carlisle Adams and Stafford Tavares طراحی شده است. 
 شرکتهای مایکروسافت و IBM از این الگوریتم استفاده میکنند. 
  بیتی استفاده میکند 128و  40کلیدهای. 
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5- RC  

 توسط آزمایشگاههای RSA استفاده می شود. 
 طراح آن Ron Rivest می باشد. 
 هاانواع نسخهRC5 , RC6. 
  بیتی تولید می کند 2048کلید. 

 

6- Blowfish 

 هایتوسط سیستم Counterpane ایجاد گردیده است. 
 نویسنده اصلی آن Bruce Schneier  باشدمی. 
 نسخه بعدی آن Twoofish می باشد. 
  بیتی استفاده میکند 448از کلیدهای. 

 

7- IDEA (International Data Encryption Algorithm)  

  بیتی استفاده میکند 128از کلید 
 به لحاظ سرعت و قبلیت شبیه الگوریتم DES می باشد ولی امن تر از آن است. 
 در PGP (Pretty Good Privacy)  استفاده میشود در پست الکترونیکامنیت. 
 

   (Asymmetric Algorithm) های نامتقارنالگوریتم
 

 ها استفاده میکند.کردن داده decode و code کلید برای دواز 

برای کد کردن پیام توسط فرستنده  key Public ،می گویند key Private و key Public این کلیدها را

 . رمزگشایی توسط گیرنده استفاده میشودبرای  key Private و

 

 

 : های نامتقارنانواع الگوریتم

 

1- RSA 

2- Differ Helman 

3- ECC (The Elliptic Curve Cryptosystem) 

4- EL GAMAL 
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Firewall 

 

 
 

ی غیر مجاز به هادسترسیی گفته می شود که از افزارنرمیا  افزاریسختآتش به تجهیزات ۀ یا همان دیوار

 رایانه ای جلوگیری به عمل میاورند.ی هارایانه و شبکهی هادستگاه

ً دلیل بر حفظ و برقراری امنیت بنوده و پیکربندی آن بسیار  الزم به ذکر است که استقرار یک فایروال الزاما

 حائز اهمیت می باشد. 

 اشاره خواهد شد. Filteringها از بابت مدل ی مختلف و پیکربندی آنهالذا در اینجا به نحوه چیدمان

 

و شرکت آنها متفاوت بوده و از خارج از بحث مقولۀ  Brandبسته به نوع  هاFirewallتــذکر: نحوه پیکربندی 

 فعلی می باشد.
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 فایروال نشان داده شده است:و نحوۀ عملکرد استاندارد از استقرار  هایزیر حالتهای در شکل

 

 

 

     

 

 

 

عبور میکنند ولی برخی  Deviceی مجاز از این هاPacketدیده میشود در شکل همان طور که 

باشند از این دستگاه عبور نکرده و به عبارتی فیلتر خواهند شد که این از آنها که مشکوک می

 نیز نامیده میشود. Packet Filteringعمل 

 اطالق میشود. Outgoing (خروجیارسالی )ی هاو به بسته Incomingی ورودی هابسته
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  Firewall مختلف انواع
  

1- Packet Filtering 

2- Stateful Packet Filtering 

3- Application Layer Firewall 

 

 

را  هاPortو  TCP/UDPی هاProtocolرا بر اساس نوع    Filteringامکان  هاFirewallاین نوع مدل  -1

 اـــهACLبهره گرفت و از  Cisco Routerنیز مانند  هاابـــتوان از مسیرییم هادارند. در این نوع فایروال

 (Access List Control  برای  )Packet Filtering   .استفاده کرد 

 Transportکه همـــان  OSIعالوه بر داشتن امکانـــات مدل اول در الیۀ چهــارم  هااین نــوع از فایـــروال -2

Layer .است را نیز دارد 

نیز  Applicationی اول و دوم را داشته و در الیه هاامکانات نسل هاین نسل فایروالنوع سوم و جدیدتر -3

که مخفف   WAFیهادارد. این مدل بسیار کارآمد و پیشرفته محسوب میشوند و با نام Filteringامکان 

Web Application Firewall به آن خواهیم پرداخت( می باشد، را پشتیبانی مینمایند(.  
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 هاFirewallی چیدمان هامدل

 

 را نمایش میدهد: Firewallشکل زیر خطر عدم استقرار 
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همانطور که در شکل دیده میشود در صورت نبودن فایروال در مسیر ورودی یک شبکه امکان نصب بدافزارها 

 وجود داشته که می تواند کنترل یک شبکه را کامالً در دست بگیرد. (Hacker/Attacker)توسط یک نفوذگر 
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1- Single Firewall 

 

  در این مدل از یک فایروال برای امنیت شبکه استفاده می شود.
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2- Dual Firewalls (It’s called multilayer Firewalls) 

 

 برای حفاظت از شبکه بهره برده می شود.در این مدل از دو فایروال 

 

DMZ

Network

 Environment

Two Firewalls

1- WEB server

2- Mail server

3- Replication server

Internet

 

که برای محافظت از شبکه از دو فایروال استفاده شده و قسمتی که برای استقرار سرورهایی میشود در شکل مشاهده 

استفاده شده است و این به معنی  Demilitarized Zoneیا   DMZاز ناحیه ای به نام   WEB Serverمانند 

می باشد. تامین امنیت این قسمت در حد خیلی باالیی نبوده و به همین دلیل سرورها و  شدهنمنطقه محافظت ناحیه 

 ند.یابنمی  استقراری خیلی حساس در این ناحیه هاسرویس

 

ی متفاوت برخوردار باشد به آن های مختلف و پیکریندیهاBrandی که دو فایروال از در صورتنکتــۀ: 

Multilayer Firewall .اطالق می شود 

 تـــذکــر : این مدل یکی از موثرترین انواع پیکربندی برای یک شبکه امن محسوب می شود.
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 میباشد: Multilayerشکل زیر نمایش دهندۀ مدل 
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TX/RX LINK

10/100

POWER
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WLAN
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DMZ

CISCO ASA 5510
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POWER STATUS ACTIVE VPN FLASH

CISCO ASA 5510 series

Adaptive Security Appliance

Internet

 

 

که دو شرکت  Juniperو دیگری از شرکت  Ciscoمختلف یکی از محصوال  Brandاز دو میشود همان طور که مشاهده 

 پیشتاز و مطرح در زمینۀ تجهیزات امنیت شبکه استفاده شده است.

حائز  میباشد،متفاوت کامالً با هم  Applianceو نحوه عملکرد دو  Packet Filteringن روش به دلیل اینکه مدل یا

دوم با فایروال ، آن عبور کنداز و  را فرا گیرد هاآنیکی از نحوه الگوریتم  Hackerدر صورتی که  زیرا، استاهمیت 

 نمود.بسیار دشوار خواهد برای  وی را امکان نفوذ کامالً متفاوت الگوریتم عمل کرد مختلف و 
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3- Enterprise Firewalls 

 

 

یک شبکه را که به هم متصل هستند  (Branches)که نقاط مختلف  Firewallسازی از چندین مدل پیادهدر این 

 متصل مینماید. (External Network)به شبکه جهانی را 

 

 

 ای از مدل ذکر شده است:شکل زیر نمونه

 

 

Head Quarter

IRANR & D

Japan

Development

Turkey Sale Department

Emirate 

Internet
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IDS (Intrusion Detection System) 

 

تمامی اشکاالت و یا حمالت احتمالی به مسئول امنیت شبکه با هر میزان تبحر و علم و دانش نخواهد توانست 

لذا برای این کار نیاز به تحهیزات خاصی می باشد که به آن  شبکه را تشخیص داده و درصدد رفع آنها برآید.

IDS .اطالق می شود 

از نفوذها و یا دادن و آگاهی  نمایشهایی هستند که برای افزارنرمو یا  افزاریسختی هان تجهیزات دستگاهیا

نیز را  Attackمدل ، مشکالت در شبکه به کار گرفته می شود. این تجهیزات عالوه بر جستجو و یافتن اشکاالت

 ی الزم را نیز برای هر مورد ایجاد و ذخیره مینماید.هاLogمشخص کرده و 
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 : Signature Basedدر سیستم  IDS سیستم  یکدهندۀ تشکیل عناصر 

 

 از عناصر مختلفی تشکیل میشود که عبارتند از: IDSیک 

 

1- Sensor 

2- Database 

3- Alert / Alarm  

4- Consol 

 

 

 

ی مختلف قرار داده میشوند تا از اتفاقاتی هاSegmentو یا  هاZoneدر قسمتهای مختلف شبکه مانند سنسورها  -1

 .آوری نمایندجمعدر هر قسمت را جداگانه مانند نفوذها 

 

نواحی جداسازی شدۀ فیزیکی و یا منطقی شبکه هستند که توسط طراح شبکه و مسئول  هاSegmentتذکر: 

 داسازی میشوند.ج امنیت بر اساس حساسیت اطالعات

 

ها مورد استفاده قرار میگیرند و  eventوقایع یا همان برای نگهداری از  هاIDSی اطالعاتی مربوط به هابانک -2

Ruleو یا  هاSignatureای در فایل ه هاText نگهداری میشوند . 
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خاصی برای یافتن نفوذها  (Pattern) ، این تجهیزات از اطالعات و الگوهای   IDSبر اساس نوع  تذکر:

 .بر اساس یک الگوی خاص صورت می گیرد  Attack، زیرا هر مدل استفاده مینماید

 

آنرا به صورت اخطار به  ،مدیر امنیتزمان بروز مشکل این تجهیرات برای اطالع رسانی به مسئول شبکه و یا  -3

 آگاهی شخص ذیربط میرساند.

 

ته سمجهز میباشد که ب Consol و یا  به یک سیستم IDSهر  ،هاSignatureبرای پیکربندی و یا اضافه کردن  -4

 به نوع، مدل و شرکت سازنده میتواند متفاوت باشد.

 

 

و  NIDS (Network Intrusion Detection System)وع ـــــبه دو ن  IDSالت کلی ــــذکــر: در حــتـ

HIDS (Host Base Intrusion Detection System) برای که قباًل نیز به آن اشاره شد تقسیم می شود .

 استفاده همزمان از هر دو سامانه توصیه می شود.از لحاظ امنیتی برخورداری از یک سیستم مطلوب 

 را نشان میدهد: IDSی هاSensorشکل زیر نحوه استقرار 
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قرار نمیگیرد. این به چند دلیل صورت میگیرد که  Firewallدر بیرون از  Sensorدر شکل مشاهده میشود که 

آوری میشوند جمعاز بستر شبکه میباشند که که بسیار مهم و حیاتی بودن اطالعات است  Low Levelمهمترین آن 

در مکان محافظت نشدۀ پشت فایروال  ،سرقت آنهادسترسی یا در صورت  IDSشده توسط  Captureاطالعات  لذا

 میتواند بسیار خطرناک باشد.

 

ی جدید یک هاSignatureو ایجاد  هاRuleجهت تهیه  هاAttackدر برخی موارد برای به دست آوردن مدل 

Sensor  در منطقۀDMZ  قرار داده میشود و از طریق ایجاد یکHoney Pot و قرار دادن آن در DMZ  از مدل

 اضافه میشوند. IDSی هاDatabaseی جدید نوشته و به هاRuleحمالت آگاهی یافته و 

 

 که نصب و باشداهمیت ی مختلف و اطالعات بیهایک دستگاه با سیستم عاملمیتواند  Honey Potتــوضیح: 

تا امکان میشود بر روی آن اعمال   (Hardening) و تقریباً کمترین میزان تمهیدات امنیتیمیشود  اندازیراه

Attack  طریق  اینبه آن به سادگی میسر باشد. بهHackerمورد تلقی کرده و  آن را به عنوان یک سیستم واقعی ها

موجود مدل حمالت و نحوه آنها را ذخیره کرده که توسط کارشناس امنیت  Sensorتهاجم قرار خواهند داد و 

بر روی سرورهای عملیاتی واقعی و  هاموارد امنیتی مانند بستن پورتشناسایی شده مورد تحلیل قرار می گیرد و 

این کار روشی است  در شبکه برای تامین امنیت بیشتربه انجام میرسد. هاسازی فایروالهمینطور  پیکربندی و بهینه

 آوری شده.گیری از اطالعات جمعنیز شناخته میشود یعنی تحلیل و بررسی و نتیجه Data Miningکه با نام 
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IPS (Intrusion Prevention System) 

ا است با این تفاوت که عالوه بر پید IDSدستگاه نیز یکی از تجهیزات امنیتی می باشد. نحوه عملکرد آن مانند این 

 آن نیز جلوگیری به عمل میاورد. کردن نفوذهای غیر مجاز از ادامۀ انجام

روشی که به آن  توسط این دستگاه از Attackکردن  Detectنحوه عمل به این شکل است که پس از راه کـــار: 

Shunning  میشود گفته ،Firewall  و یاRouter و اجرای یکسری  لبه خارجی شبکه را با استفاده از فرامین

Scriptیعنی طوری پیکربندی مجدد مینماید  های خاص (Reconfigure ) های(از عبور بستۀکه  مینماید( 

 جلوگیری به عمل آید. (Suspicious Packet)مشکوک 

و  Open Source ی هابرنامه مثاًل در ی مختلف انجام میگیرد،هاتــذکر: این عمل در تجهیزات متفاوت به صورت

دیگر  Brandودر میشود برای این کار استفاده  Perlنویسی  از برنامۀ Cisco Systemsهمینطور تجهیزات 

 مکانیزم عمل ممکن است متفاوت باشد.

Central Monitoring
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UTM (Unified Threat Management) 

 

امند که ننیز می هامی باشد، آنها را نسل جدید فایروال هاFirewallای از پیشرفتهاین دستگاه در حقیقت یک مدل 

 به آنها اشاره شده و از این تجهیزات استفاده می شود. هابرای یک پوشش جامع در چیدمان

و    Firewallingدر مستندات امنیتی به آنها به عنوان یک دستگاه کامل و جامع اشاره شده است که عالوه بر 

Packet Filtering ی دیگری نیز برخوردارند که عبارتند از:هااز قابلیت 

 

 

1- IDS/IPS  یاIDP 

2- VPN support 

3- Anti Virus 

4- Gateway Anti Spam 

5- Load Balancing 

6- SSL Gateway 

 

 ارائه می نمایند که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می باشد: هااین تجهیزات را بسیاری از شرکت

 

1- Cyberoam 

2- Astaro 

3- Fortinet 

4- Cisco 

5- Juniper 
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DBF (Database Firewall) 

 

مورد استفاده قرار میگیرد. در  هاDatabaseی غیر مجاز بر روی هابرای جلوگیری از دستکاری Deviceاین 

بسیار الزم و ی اطالعاتی در سطح وسیع استفاده مینمایند استفاده از این تجهیزات های بزرگ که از بانکهاشبکه

ی غیر مجاز، تغییر اطالعات حساس جلوگیری به عمل آمده و همینطور امکان هاضروریست زیرا از دسترسی

Monitoring ی اطالعاتی نیز میسر میگردد.هابانک 

و همینطور به صورت  هاOpen Sourceی با استفاده از افزارنرماین ابزارها در دو حالت وجود دارند، به شکل 

 .میشوند، مورد استفاده قرار می گیرندی معتبر و معظم تولید هاکه توسط شرکت فزاریاسخت

را نشان میدهد که از طرف شرکت  DBFکالسیک برای  Designچیدمان و نمایی از یک  های بعدیشکل

Oracle های اطالعاتی ارائه شده است:غول بانک 
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)مدیر بانک  DBAجلوگیری، خنثی کردن حمالت داخل و خارج از شبکه و گزارش آنها به  DBFدر اصل وظیفۀ 

ریزی برای آینده بر اساس اطالعات برنامه جهتاطالعاتی( میباشد، عالوه بر این بسیاری گزارشات آماری دقیق 

 ریزی میباشد. ها قابل پی Deviceارائه شده توسط این 

 میباشد: Oracle DBF Analyzerشکل زیر یکی گزارشات 
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 را نشان میدهد: DBFای از یک چیدمان شکل بعد نمای ساده

 

 

 

 استفاده میشود به دو دلیل: DBFهمانگونه که مشاهده میشود اکثر مواقع و به صورت استاندارد از دو 

کل سیستم  هاDevice یکی از تا در صورت بروز مشکل و از کار افتادن   Redundancyبرای ایجاد -1

 های اطالعاتی از سرویس دادن باز نماند.برای دسترسی به بانک

 .Load Balancingاز مکانیزم سازی کل سیستم با استفاده بهینه -2

 

 افزاری فعالیت مینمایند.افزاری و نرمهای سختDBFشرکتهای بسیاری در زمینۀ تولید 

 میباشد.  FortiDBبا نام تجاری  Fortinetشکل زیر یکی از سخت افزارهای تولیدی شرکت 

 را پشتیبانی مینماید. Databaseشبکه بوده و تعداد  ده  Portچهار  Deviceاین 

 

 

FortiNET

FortiDB 400 B series
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WAF (WEB Application Firewall) 

 

 

 

 OSIی مختلف های دیگر را در الیههای قدیمی کنترلهاکه عالوه بر وظائف فایروال هانسل جدیدی از فایروال

 را نیز بر عهده دارد. Applicationدر الیۀ  هاPortانجام میدهد و نظارت دقیق بر روی 

که چون اکثر میشود نیز بررسی شده است لذا در اینجا فقط به این نکته اشاره  Firewallاین موضوع در قسمت 

ی دیگری هات انجام میگیرد )و یا پورتباز اس هاWEB Serverکه تقریباً در تمامی  Port 80حمالت از طریق 

هر آنچه را الزم است بر اساس  Hacker( لذا نظارت و کنترل بر آن بسیار مهم است زیرا آنبه جای  8080مانند 

 باز بودن این پورت به انجام میرسانند.

 هاDBFو  هاFirewallتولید کنندگان  یی که در زمینه تولید این محصوالت فعالیت میکنند اکثراً همانهاشرکت

 هستند.

 .را نمایش میدهد WAFتصویر گویاتری از بعد  شکل

عبور مینماید،  Port 80های  Requestلبۀ اینترنت فقط  Firewallاز همانطور که دیده میشود 

 !کافیست Hackerهمین مسئله برای 

  ؟؟!!میپرسید چرا و چگونه 

هر آنچه که الزم است را از همان درگاه و بر روی همان پورت خواهد  Hackerچون یک 

شد. بارا  Database Injectionتا  Packet Injectionمتدهای رایج ز یکی انشاند. که میتواند 

 ویرهای خود را بر   Databaseها و یا  WEB Applicationها حتی اکثر شرکتآنجا که  زا

 میتواند بسیار خطرناک باشد. WAFند عدم استقرار یک دستگاه سایت یا پورتال خود قرار میده
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 HTTP Request یک واست مورد تایید  ی کهکاربر Requestو نمــاِی دیگری از عبور 

 مشکوک:

 

 

 

لبۀ  Firewallکه توسط های عادی Requestمعمول و ی هاAttackچنانچه در شکل دیده میشود 

که  WAFتوسط میباشد   Attackکه  HTTP Request یک ولی مسدود میشودشناخته و بیرونی 

 و مسدود میگردد. ، شناساییدریافتاصلی قرار دارد،  Firewallدر پشت 
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Centralized Antivirus 

 

روزرسانی داشته باشد و ه برای شبکه که قابلیت بمرکزی « ضد ویروس » یک سامانه جامع  اندازیراه نصب و

 .داخل شبکه را نیز به طور خودکار به روز نماید Clientهای تمامی دستگاه

های داخل شبکۀ سازمان به صورت که بر روی دستکاه Anti Virusمربوط به  Agentاین عمل توسط 

Automatic گیرد. نصب میشود انجام می 

، زیرا بسیاری از بسیار مفید و موثر میباشد هاو تروجان های از طریق ویروسهابرای جلوگیری از آلودگی

دهند که میتواند انگاری انجام نمیرا به دلیل مشغلۀ فراروان و یا سهل Anti Virusکردن   Updateکاربران عمل 

 .به طور بالقوه خطرآفرین باشد

 

 

Endpoint Security Software (Endpoint Data Protection) 

 

برای محافظت از شبکه از حمالت بیرونی، مسئول امنیت بایستی بر  افزاریسختعالوه بر استفاده از تجهیزات 

ت سهوی و یا عمدی داخلی و همینطور کنترل نقل و انتقاالت اطالعات از طرق مختلف الروی اشکاالت و اختال

ت تعریف ها با قابلیافزارنرمو یا هر ابزار دیگری آگاهی داشته باشد. لذا استفاده از   Cool Diskمانند جاجایی با 

ی کاربران برای کنترل هر چه بیشتر و مدیریت بر هادر رایانه های مختلف و مدیریت اموال و داراییهاسیاست

 روی شبکه جهت دستیابی به نتایجی از قبیل:

 پیشگیری از نشت اطالعات.  -1

a. و حتی  های قابل حمل، ایمیل، به اشتراک گذاری فایلهابا کنترل و نظارت بر انتفال بوسیله دیسک

 چاپگرها میتوان از نشت اطالعات جلوگیری به عمل آورد.

 کنترل از راه دور اطالعات بوسیله رمزگذاری. -2

a. برای دستیابی به محتویات آنها احتمال به سرقت رفتن آنها به صفر  هابا امکان رمزنگاری فایل

 میرسد.

 بیشتر امنیت اطالعات.ی کنترلی برای مدیران امنیت و شبکه و پوشش هر چه هاکاهش هزینه -3
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WSUS 

 

 هاو همینطور کالینتبر روی سرورهای اصلی   Microsoft Windowsیی که از سیستم عامل هادر شبکه

برای بروزرسانی آنها  WSUS  (Windows Server Update System)استفاده مینمایند، استفاده از یک سرور

بسیار مهم و حیاتی است. این کار برای جلوگیری از فراموشی در انجام  (Patches)ی امنیتی هاو نصب وصله

 بسیار موثر و کارآمد می باشد.میشود که در طوالنی مدت باعث مخاطرات جدی  (Update)عملیات بروزرسانی 

 

 

 

Zone بندی شبکه 

 

مدیریت کنترل ترافیک برای « زون بندی » از مکانیزم  آن، به خصوص در صورت وسیع بودن هادر اغلب شبکه

 و همینطور اعمال تمهیدات امنیتی از این روش استفاده میشود.

 

 چندین حالت برای این کار وجود دارد که عبارتند از:

 

1- Segmentation 

2- VLANING 

 در حالت اول با جداسازی فیزیکی ) و یا ترکیبی از فیزیکی و منطقی (  این کار را انجام میدهند.
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های زائد و از ترافیک مالت دیگر را آسان مینمایدحو یا  IP Spoofingبسیاری از مشکالت مانند افتن و یاین روش کنترل 

 .شبکه خواهد کاست در

برای  هاUTMو یا   هاRouterاز  ها)در برخی حالت انجام میشود Ethernet Switchکه توسط  VLANINGدر روش 

یی از شبکه که دارای ها، قسمت(شبکه می تواند متفاوت باشد Designبسته به این عمل . این منظور استفاده میشود

کامالً تفکیک شده هستند  هاIP Address نه تنها  اطالعات حساس می باشد از قسمتهای دیگر مجزا میشوند. در این حالت

شته ارتباطی با یکدیگر نداعمالً دریافت نکنند و  دیگر VLAN ی از  Packetعمالً هیچ میتوانند طوری طراحی شوند که 

 .باشند

 

کامالً وجود  هاIP Addressارتباط بین نقاط مختلف از طریق  هاDMZو یا ایجاد  هاDatabaseولی در روش جداسازی 

و یا  UTM)این عمل توسط  فقط محدود شده و مرتب در حال کنترل و چک شدن هستند هادارند و ارتباطات و دسترسی

 .فایروال انجام می گیرد(

 در شکل زیر به آن اشاره شده است. د کهارنیز وجود د هاDatabaseنیاز به جداسازی  DMZعالوه بر ایجاد تذکــر: 
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Application Zone

Very Critical Databases

Database Zone   2

Oth
ersUsers

Enterprise Connections

Dialup and  MPLS 

connection  

Presentation Zone
Database Zone   1

Non Critical Zone
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 ها های امنیتی برخی از سرویسها و حفرهضعف

 

برای آنها  جایگزین مناسبها پرداخته و بعضی از سرویس ی امنیتی  هاو ضعف هادر این قسمت به حفره

 خواهیم کرد.و معرفی را نیز بررسی 

 

 TELNET سرویس

 

و یا   Router ، Switchمانند  Deviceتاپ یا یک برای اتصال یک دستگاه رایانه، لپ Telnetسرویس 

Firewall  به یکدیگر در یک محیطText گیرد. این سرویس یکی مورد استفاده قرار می بعد مانند شکل

)از راه دور( را فراهم  Remoteمیباشد که امکان دسترسی  TCP/IPهای پروتُکل از عناصر و اِِلمان

 میاورد. 

های دیگر مانند عاملاستفاده میشد که بعدها سیستم UNIXعامل سیستمدر در اصل این فرمان 

Windows ،VMS ،OS2  وDevice آن را مورد استفاده قرار دادند. مختلفی ها 
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 خواهیم داشت: openو یا  oو با وارد کردن حرف 

 

 

 

 مقصد، به عنوان مثال :  IP Addressو سپس 

 

 

 

 را وارد مینماییم.  Passwordنمایش داده شده نام کاربر را وارد کرده و سپس  Promptو در 

 



 صفحۀ 61
 

 

 

 

بودن این سرویس که بدون آن امکان بسیاری از کارها و عملیات تحت شبکه واقعاً و کارا رغم مفید علی

ای )شاید در کشور و حتی قارهّ ی باشند دیگرهای هایی که در مکان Routerناممکن بود مانند پیکربندی 

، داین ابزار حیاتی میباش، در این موارد استفاده از شرکتیک از دفتر مرکزی دور در مسافتی دیگر!( 

ه عبارتی ـــا بــــــــــو ی Clear Textبه دلیل نقل و انتقال اطالعات به صورت ولی متاسفانه 

 Packet Capturingی  ــــه یا به عبارتـــده، که سبب میشود در صورت شنود شبکـــاری نشـــزنگـــرم

آنها وجود داشته باشد و  ها Hackerها توسط  Packetدریافت اطالعات شبکه و  امکان Sniffingیا 

ً  .به سرقت ببرندیا توانند اطالعات را به سادگی گشوده و ب   ها و نامگذرواژهمیتواند این اطالعات گاها

شبکه باشد که در صورت لو رفتن و افتادن به دست افراد ناباب بسیار های Deviceترین حیاتی کاربریِ 

 .خواهد بودخطرناک و غیرقابل جبران 

را سرویس  موجودباشند که بر اساس نیاز هر دو موجود می این سرویس Serverو  Client هاینسخه

 .دادو مورد استفاده قرار کرده نصب بر روی سرور باشد یا کالینت، میتوان 
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 Telnet به جای SSH استفاده از

 SSH (Secure Shell)خوشبختانه جایگزین مناسبی برای این مورد وجود دارد و آن استفاده از سرویس 

 میباشد.

 Command Lineاین برنامه که به عنوان یک سرویس و همینطور پروتکل شناخته میشود یک ارتباط 

 یعنی ،گیردبرقرار مینماید با این تفاوت که به صورت رمز شده این نقل و انقال صورت می Telnetمانند 

 عملیات را انجام میدهد. Cryptographic به صورت 

باشد و باید ( در دسترس می2و  1)ورژن  SSH2و  SSH1های در نسخه Telnetنیز مانند یس این سرو

 های مناسب نصب گردد. نسخه Clientو هم بر روی  Serverهم بر روی 

باشد می VMSو  UNIX / Linuxهایی نظیر عاملتحت سیستمبومی های از سرویس SSH: تـــذکــر

که برای محیط  افزارهای مشابهو نرم puttyافزارهایی مانند از نرم  Windowsلذا بر روی 

Microsoft   استفاده میشود.نوشته شده است 
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 مقصد خواهیم داشت: IP Addressپس از وارد کردن 

 

 

 

بین دو دستگاه ردوبدل میشود و سپس به  Authenticationکه مشاهده میشود کلیدی برای همانطور 

 دستگاه مقصد وصل خواهید شد:
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  FTPسرویس 

 

برای تبادل فایل بین دو  (File Transfer Protocol)همانگونه که از نام این سرویس مشخص است 

 گیرد.( مورد استفاده قرار مییا خارجی دستگاه )دستگاهی با یک سایت اینترنتی یا یک سرور داخلی

و  Listeningبرای  21نماید که پورت برای این منظور استفاده می 21و  20این سرویس از دو پورت 

 گیرد.مورد استفاده قرار میها داده Transferringبرای  20پورت 

 : ftpای از نحوۀ اتصال به یک سایت از طریق نمونه

 

 

 

 

 

و وارد کردن نام سایت یا آدرس آن و  openویا  oمیباشد، یعنی استفاده از  Telnetتمامی مراحل مانند 

برای هر دو از  (Anonymous)های عمومی سپس وارد کردن نام کاربر و کلمۀ عبور که در سایت

 استفاده میشود. ftpکلمۀ 

گذرواژه نیز صادق است، بدین معنی که  ftpوجود دارد در مورد سرویس  Telnetاشکالی که در مورد 

ردوبدل میشوند. لذا خطر مشابه برای ربوده  (Clear Text)به صورت رمزنگاری نشده و نام کاربری 

 وجود دارد.در این مورد نیز  گرفتنشدن و مورد سوء استفاده 

 



 صفحۀ 65
 

 

 

که  getو  putآن استفاده نمایید. مهمترین فرامین  helpمیتوانید از  ?با استفاده از کرکتر  ftpدر محیط 

که فرامین خط فرمان را برای شما انجام  !برای بارگذاری و دریافت فایل)ها( استفاده میشوند و کرکتر 

 برای پاک کردن صفحۀ نمایش. clsمیدهد مانند 

 

 ftpبه جای  VSFTPو  SFTP استفاده از

 

و  SFTP (Secure File Transfer Protocol)های امن نظیر در اینجا نیز استفاده از سرویس

 گردد. استفاده می FTPبه جای  VSFTP (Very Secure File Transfer Protocol)همینطور 

 میباشد. vsftpتر از به مراتب راحت sftpسرویس اندازی راهالزم به ذکر است که 

های بومی این استفاده نمود زیرا یکی از سرویس sftpمیتوان به سادگی از  Linuxو  UNIXدر محیط 

)که  WinSCPهایی نوشته شده است مانند برمانه Microsoft Windowsمحیط میباشد ولی برای محیط 

کردن امن  Transferجهت  sftpبرای استفاده از میباشد(  Windows Secure Copy Protocolمخفف 

 یا برعکس. Linuxو  Windowsهای بین محیط

 دهد:را نمایش می WinSCPای از شکل بعد نمونه
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ظاهر خواهد شد که تبادل کلید  Authenticationای برای دستگاه مورد نظر صفحه IPو پس از انتخاب 

 های ارتباطی نشان میدهد )شکل بعد( :و رمزنگاری را در دو طرف دستگاه
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Port Security 

 

ی قابل انجام است و یکی از  Brand نوع از هر Manageableهای  Switchاین قابلیت بر روی 

 میباشد. MAC Spoofingکارهای جلوگیری از راه

 

 

 

 ؟چیست MAC Spoofing منظور از

 

را توضیح داده و سپس مکانیزم  MAC Spoofingیعنی  Attackنحوۀ انجام این ماهیت و ابتدا ترفند و 

 د.نموخواهیم  بررسیآن را  ازبرای جلوگیری های شبکه  Switch پیکربندی

 

 MAC Spoofingهای کاربردی را دستگاه با استفاده از فرامین یا برنامه MAC Addressتعویض 

فرستاده میشود انجام از یک دستگاه به دستگاه دیگر هایی که  Packetنامند. این کار برای دریافت می

 باشد توسط نفوذگر دریافت شود. Passwordو  Usernameگیرد تا کل اطالعات که میتواند فایل یا می

پذیر میباشد انجام ifconfigبه سادگی با استفاده از فرمان  UNIX / Linuxهای عاملعمل در سیستماین 

هایی میباشد که به صورت رایگان در اینترنت یافت نیاز به ابزارها و برنامه Windowsولی در محیط 

 .Windowsهای تحت APIو یا استفاده از  میشوند
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میباشد، ابزاری برای پیکربندی، نمایش و  Interface Configurationمخفف  ifconfigتــذکر: 

 .UNIX Likeهای شبکه در محیط یا همان کارت NICمدیریت 

 

 :Linuxدر محیط مثال 

ifconfig hw ether 00:11:22:33:44:55 

 

 :UNIXدر محیط مثال 

ifconfig em0 llddr 00:e1:ff:ab:0d:11 
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 Port Securityاندازی پیکربندی و راه

 پردازیم:اندازی و فرامین به ترتیب آمده است که به شرح آنها میزیر مراحل راه جدولدر 

  Command Purpose  

Step 1  Switch(config)# interface 

interface_id  

Enters interface configuration mode and enters the physical interface 
to configure, for examplegigabitethernet 3/1. 

Step 2  Switch(config-if)# 

switchport mode access 

Sets the interface mode as access; an interface in the default mode 
(dynamic desirable) cannot be configured as a secure port. 

Step 3  Switch(config-if)# 

switchport port-security 

Enables port security on the interface. 

Step 4  Switch(config-if)# 

switchport port-security  

maximum value 

(Optional) Sets the maximum number of secure MAC addresses for 
the interface. The range is 1 to 3072; the default is 1. 

Step 5  Switch(config-if)# 

switchport port-security  

violation {restrict | 

shutdown}  

(Optional) Sets the violation mode, the action to be taken when a 
security violation is detected, as one of these: 

• restrict—A port security violation restricts data and causes the 
SecurityViolation counter to increment and send an SNMP trap 
notification. 

• shutdown—The interface is error-disabled when a security 
violation occurs. 

Note When a secure port is in the error-disabled state, you can bring 
it out of this state by entering the errdisable recovery 
causepsecure-violation global configuration command or you 
can manually reenable it by entering the shutdown and no 
shut downinterface configuration commands. 

Step 6  Switch(config-if)# 

switchport port-security 

limit  

rate invalid-source-mac 

Sets the rate limit for bad packets. 

Step 7  Switch(config-if)# 

switchport port-security  

mac-address mac_address  

(Optional) Enters a secure MAC address for the interface. You can 
use this command to enter the maximum number of secure MAC 
addresses. If you configure fewer secure MAC addresses than the 
maximum, the remaining MAC addresses are dynamically learned. 

Step 8  Switch(config-if)# 

switchport port-security  

mac-address sticky 

(Optional) Enable sticky learning on the interface. 

Step 9  Switch(config-if)# end  Returns to privileged EXEC mode. 

Step 10  Switch# show port-security 

address   

interface interface_id  

Switch# show port-security 

address 

Verifies your entries. 
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 را نمایش میدهد:  Port Securityای از ایجاد زیر نمونهشکل  :1مثال 

 

SW1>enable 

SW1#configure terminal 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

SW1(config)#interface fa0/1 

SW1(config-if)#switchport  mode access 

SW1(config-if)#switchport  port-security 

SW1(config-if)#switchport  port-security max 1  

SW1(config-if)#switchport  port-security violation shutdown 

SW1(config-if)#end 

SW1# 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

SW1# 

Switch# configure terminal 

 

 

 

 : 2 مثال

Switch> enable 

Switch> conf term 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

Switch(config)# interface fastethernet 3/12 

Switch(config-if)# switchport mode access 

Switch(config-if)# switchport port-security 

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 5 

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 

Switch(config-if)# end 

 

Switch# show port-security interface fastethernet 3/12 

Port Security              :Enabled 

Port Status                :Secure-up 

Violation Mode             :Shutdown 

Aging Time                 :0 

Aging Type                 :Absolute 

SecureStatic Address Aging :Enabled 

Maximum MAC Addresses      :5 

Total MAC Addresses        :0 

Configured MAC Addresses   :0 

Sticky MAC Addresses       :11 

Last Source Address        :0000.0000.0401 

Security Violation Count   :0 
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 : 3 مثال
 

Switch# configure terminal 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

Switch(config)# interface fastethernet 5/1 

Switch(config-if)# switchport mode access 

Switch(config-if)# switchport port-security 

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 10 

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0000.0003 

(Static secure MAC) 

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 

Switch(config-if)#   

switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0001 (Sticky static 

MAC) 

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0002 

Switch(config-if)# end 

 

Switch#show port address 

Secure Mac Address Table 

------------------------------------------------------------------------ 

Vlan    Mac Address       Type                     Ports   Remaining Age 

                                                              (mins) 

----    -----------       ----                     -----   ------------- 

   1    0000.0000.0001    SecureSticky             Fa5/1        - 

   1    0000.0000.0002    SecureSticky             Fa5/1        - 

   1    0000.0000.0003    SecureConfigured         Fa5/1        - 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 2 

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port): 1024 
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 اعمال شده به صورت زیر عمل مینماییم:  Port Securityبرای نمایش کل 

Switch# show port-security 

Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action 

                (Count)       (Count)          (Count) 

--------------------------------------------------------------------------- 

      Fa3/1              2            2                  0         Restrict 

      Fa3/2              2            2                  0         Restrict 

      Fa3/3              2            2                  0         Shutdown 

      Fa3/4              2            2                  0         Shutdown 

      Fa3/5              2            2                  0         Shutdown 

      Fa3/6              2            2                  0         Shutdown 

      Fa3/7              2            2                  0         Shutdown 

      Fa3/8              2            2                  0         Shutdown 

     Fa3/10              1            0                  0         Shutdown 

     Fa3/11              1            0                  0         Shutdown 

     Fa3/12              1            0                  0         Restrict 

     Fa3/13              1            0                  0         Shutdown 

     Fa3/14              1            0                  0         Shutdown 

     Fa3/15              1            0                  0         Shutdown 

     Fa3/16              1            0                  0         Shutdown 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 خاص:  Interfaceو برای یک 

Switch# show port-security interface fastethernet 5/1 

Port Security              : Enabled 

Port Status                : Secure-up 

Violation Mode             : Shutdown 

Aging Time                 : 0 mins 

Aging Type                 : Absolute 

SecureStatic Address Aging : Disabled 

Maximum MAC Addresses      : 1 

Total MAC Addresses        : 1 

Configured MAC Addresses   : 0 

Sticky MAC Addresses       : 1 

Last Source Address        : 0000.0001.001a 

Security Violation Count   : 0 
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Switch#sh port-security address 

          Secure Mac Address Table 

------------------------------------------------------------------- 

Vlan    Mac Address       Type                Ports   Remaining Age 

                                                         (mins) 

----    -----------       ----                -----   ------------- 

   1    0000.0001.0000    SecureConfigured    Fa3/1       15 (I) 

   1    0000.0001.0001    SecureConfigured    Fa3/1       14 (I) 

   1    0000.0001.0100    SecureConfigured    Fa3/2        - 

   1    0000.0001.0101    SecureConfigured    Fa3/2        - 

   1    0000.0001.0200    SecureConfigured    Fa3/3        - 

   1    0000.0001.0201    SecureConfigured    Fa3/3        - 

   1    0000.0001.0300    SecureConfigured    Fa3/4        - 

   1    0000.0001.0301    SecureConfigured    Fa3/4        - 

   1    0000.0001.1000    SecureDynamic    Fa3/5        - 

   1    0000.0001.1001    SecureDynamic    Fa3/5        - 

   1    0000.0001.1100    SecureDynamic    Fa3/6        - 

   1    0000.0001.1101    SecureDynamic    Fa3/6        - 

   1    0000.0001.1200    SecureSticky    Fa3/7        - 

   1    0000.0001.1201    SecureSticky    Fa3/7        - 

   1    0000.0001.1300    SecureSticky    Fa3/8        - 

   1    0000.0001.1301    SecureSticky    Fa3/8        - 

------------------------------------------------------------------- 

Total Addresses in System (excluding one mac per port)    :8 

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port):1024 
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 MAC Spoofing ابزاری برای یافتن

 

کردن این مدل حمله میباشد که بر روی  Detectیک ابزار قدرتمند برای یافتن و  Arpwatch افزارنرم

افزار هر اجرا میشود. این نرم arpwatchبه راحتی نصب میگردد و با وارد کردن  Linuxعامل سیستم

انجام گیرد دستگاه مقصد، مبداء، زمان وقوع و بسیاری اطالعات را در  MAC Spoofingگاه که 

syslog یره مینماید و یا به ذخroot  که همانAdmin  یا مدیر سیستمLinux  میباشد یکEmail  از

 ارسال مینماید.  را ذکر شددر فوق که را مشخصاتی 

 ای از آن آمده است:نهودر زیر نم

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Date: Sun, 29 May 2011 15:45:06 -0400 

To: root@localhost.localdomain 

Subject: changed ethernet address 

hostname: <unknown> 

ip address: 192.168.45.222 

ethernet address: 0:15:e9:bb:c4:92 

ethernet vendor: <unknown> 

old ethernet address: 0:f:ea:64:8c:2d 

old ethernet vendor: <unknown> 

timestamp: Sunday, May 29, 2011 15:45:06 -0400 

previous timestamp: Sunday, May 29, 2011 14:39:38 -0400 

delta: 1 hour 

---------------------------------------------------------------------------- 

Date: Sun, 29 May 2011 15:45:06 -0400 

To: root@localhost.localdomain 
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Subject: changed ethernet address 

hostname: <unknown> 

ip address: 192.168.45.222 

ethernet address: 0:f:ea:64:8c:2d 

ethernet vendor: <unknown> 

old ethernet address: 0:15:e9:bb:c4:92 

old ethernet vendor: <unknown> 

timestamp: Sunday, May 29, 2011 15:45:06 -0400 

previous timestamp: Sunday, May 29, 2011 15vi :39:38 -0400 

delta: 1 hour 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Date: Mon, 30 May 2011 17:53:23 -0400 

To: root@localhost.localdomain 

Subject: changed ethernet address 

hostname: <unknown> 

ip address: 192.168.45.165 

ethernet address: 0:3:81:e3:13:87 

ethernet vendor: <unknown> 

old ethernet address: 0:30:6e:2c:e5:b2 

old ethernet vendor: <unknown> 

timestamp: Monday, May 30, 2011 17:53:23 -0400 

previous timestamp: Monday, May 30, 2011 17:36:17 -0400 

delta: 17 minutes 

---------------------------------------------------------------------------- 

Date: Mon, 30 May 2011 19:25:40 -0400 

To: root@localhost.localdomain 

Subject: flip flop 
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hostname: <unknown> 

ip address: 192.168.45.165 

ethernet address: 0:30:6e:2c:e5:b2 

ethernet vendor: <unknown> 

old ethernet address: 0:3:81:e3:13:87 

old ethernet vendor: <unknown> 

timestamp: Monday, May 30, 2011 19:25:40 -0400 

previous timestamp: Monday, May 30, 2011 18:42:38 -0400 

delta: 43 minutes 

---------------------------------------------------------------------------- 
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بكه های بی سیمش منیتمهم در زمینه اچند نكته   

 

 .دستگاه فرضپیش (SSID 1 تغییر  -1

 

است یك  یكاف ،نیست دشواریفرض كارخانه، كار پیش SSID با Access Point پیدا كردن یك 

 با داشتن .در اختیار داشته باشید Netstumbler مناسب و یك برنامه  gain تاپ، یك آنتن بالپ

 SSID  بابسادگی خواهید توانست AP 2)  ارتباط برقرار كند. اگرشخص یا شرکتی هر SSID  

غیرقابل حدس  به یك شناسه دلخواه وسازنده آن خارج کرده و فرض كارخانه را از حالت پیش

رایج که به  های SSIDاز ییا فهرست  (Netstumbler 3 تواند با ینم یتغییر دهید، دیگر كس

 .پیدا کند یشما دسترس یها APبه  وفور در اینترنت یافت میشود، 

 

1) Service Set Identifier Definition (in wireless Network) 

2) Access Point (Abbreviation) 

3) Network Stumbler is a tool for Windows that facilitates detection of Wireless LAN 

 

 های جعلی  APجست و جوی  -2

ای سازی شدههای جعلی، نقاط دسترسی فریبنده و غیر قابل اعتماد شبیه APاین روش یعنی ایجاد 

جعلی متصل شده و از آن استفاده  APهستند برای فریب قربانیان تا بدون آنکه بدانند به یک 

اطالعات آنان نمایند، خوشنود از استفاده رایگان از اینترنت، غافل از اینکه این یک دام برای 

 میباشد.

 (WAN 2و حتی  (LAN 1در طیف وسیعتر این مورد میتواند برای اتصال به شبکه های بزرگتر 

مورد استفاده قرار گیرد،  (Door Back  3برای کالهبرداری، جعل و موارد مشابه به عنوان 

)که   (HostAP 5یا  (Airsnarf 4کافی است یک لپ تاپ، سیستم عامل لینوکس و ابزاری مانند 

راه اندازی میشود( به این کار مبادرت کرد.  (hostapd 7خود سیستم عامل  (Daemon 6با 

های شما همسان مینمایند و اگر از  APجعلی با  AP SSIDمهاجم ) یا مهاجمان( با استفاده از

 APیه  بدون آنکه متوجه شوند LANمشابه شما استفاده نمایند کاربران  (Channel)کانال های 

همیشگی خود را برای ورود  Username & Passwordهای مهاجمان متصل خواهند شد و 

های اکثر کاربران در استفاده خواهند کرد. در این حال پس از مدتی کوتاه اسامی و گذرواژه

ی که به سیستم اافراد حرفه هایگذرواژهکاربران میتواند این دسترس هکر خواهد بود که در میان 

 وجود داشته باشد.دارند  دسترسیمربوط به سویچ بانکی شرکت  UNIXی ها

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_LAN
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ها در طیف وسیعی استفاده میشود و امکان استقرار  APبرای جلوگیری از این در صورتیکه از 

 بررسیآنها در پشت فایروال امکان ندارد باید به طور متناوب در بررسی های ادواری مورد 

 قرار گیرند.

 

 ، استفاده کرد.(Airopeek 8) ،Kismet 9برای این تست ها میتوان از ابزارهایی مانند 

 

1) Local Area Network 

2) Wide Area Network 

3) A backdoor in a computer system (or algorithm) is a method of bypassing normal authentication 

4) Airsnarf is a tool can hijack wireless users' user names and passwords 

5) HostAP is one of the most popular IEEE 802.11 device drivers for Linux 

6) In UNIX/Linux operating systems, a daemon is a computer program that runs as a background process 

7) HostAP Daemon 

8) Airopeek is a commercial wireless network traffic and protocol analyzer 

9) Kismet is an 802.11 layer2 wireless network detector, sniffer, and intrusion detection system 

 

 Access Pointبر روی  SNMPغیر فعال کردن پروتکل  -3

برای مدیریت شبـکه استفاده مینمایند،  SNMPبسیاری از ابزارهای قدرتمند مانیتورینگ از پروتکل 

که از این پروتکل برای مدیریت  (Ciscoworks 3و  (Openview HP 1)  ،Netview 2مــــانند: 

خیلی امن نمیباشد و تنها از یک  (SNMP 4و مانیتورینگ شبکه بهره میبرند. از آنجاییکه پروتکل 

نام  Community Stringجهت تامین امنیت خود استفاده مینماید. این رشته که  (String)رشته 

های گروهی برای عبور هستند که تعداد زیادی از افراد از آن مطلع میباشند. دارند به مانند گذرواژه

 این پروتکل متشکل از سه رشته گروهی است که عبارتند از:

 .Trap -3 نوشتنی.  / خواندنی -2فقط خواندنی.   -1

ای است که از طرف ها و مورد سوم برای پیام یک سویهبرای ارسال و دریافت داده 2و  1موارد 

عناصر و تجهیزات شبکه فرستاده میشود )به محلی که پروتکل بر روی آن اجرا میشود مثالً 

ً بر روی دفترچه راهنمای محصول خریداری شده مانیتورینگ شبکه(. رشته های ذکر شده عموما

رائه میشود و لذا در اختیار همگان بوده و به سادگی قابل دستیابی میباشد. به همین علت استفاده از ا

به هیـــــچ وجــــه توصیه نمیگردد و قبـــل از راه اندازی  Wirelessآن بر روی تجهیزات شبکه 

 .پیشنهاد میگردد که این پروتکل غیرفعال گردد

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication
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بسیار رواج دارد و به دلیل اینکه محصوالت این شرکت  Ciscoتجهیزات شرکت استفاده از امروزه 

و  SNMPنیز پشتیبانی مینماید به طور اکید توصیه میشود هر دو پروتکل ( CDP 5از پروتکل  

CDP .قبل از عملیاتی شدن سیستم حتماً غیر فعال گردد 

 

 خاموش کردن تجهیزات -4

ها سیگنال قوی و مناسبی ارسال و دریافت مینمایند و این سیگنال های رادیویی در  APمعموالً 

یا بیشترمیتوانند تا چند کیلومتر هم برد   DB20 حدود  gainهای با همه جا منتشر میشوند لذا آنتن

موثر داشته باشد. همین در دسترس بودن همیشگی رادیو شما این انگیزش را در افراد سودجو 

فوذ به شبکه یا حداقل تالشی برای این کار ایجاد میکند، پس هنگامی که از این دستگاه برای ن

 نمایید آنرا خاموش نمایید.استفاده نمی

ها برای افراد میهمان و کاربرانی که از خارج از شرکت مثالً اکثر این تجهیزات در شبکه سازمان

های عمومی مانند اینترنت اده از شبکهوارد یک مجموعه میشوند و مدت زمان کوتاهی برای استف

از آن استفاده میکنند مورد استفاده قرار میگیرند، لذا بعد از ساعات کار اداری عمالً از آنها استفاده 

 تمامی آنها را از مدار خارج نمایید. Timerنمیشود بنابراین میتوانید با یک 

 

1) HP Openview is a suite of business computer management programs from Hewlett-Packard 

2) A free and useful TCP/IP local network manager 

3) Ciscoworks LAN Management Solution simplifies configuring and monitoring of Cisco network 

4) Simple Network Management Protocol 

5) Cisco Discovery Protocol 

 

 احراز هویت ها وکنترل دسترسی -5

 ها و آن شامل موارد زیر میباشند:  APحفاظت فیزیکی از 

  مراقبت و حفاظت ازAP .ها در مقابل عوامل طبیعی 

  کنترل دسترسی فیزیکی ازAP .ها برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیرمسئول 

 .محافظت در مقابل سرقت و یا دستکاری 
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 از شبکه داخلی  Wirelessهای جداسازی شبکه -6

عالوه بر تمامی مواردی که در فوق ذکر شده است بهتر است تا در استفاده از این تجهیزات 

 Back Doorها امکان ایجاد یک  APبیشترین دقت را داشته باشیم زیرا در صورت غفلت مدیریت 

در معرض خطر  ها راشرکتحیاتی اطالعات  را فراهم خواهد کرد و سازمان ۀشبک ۀدر سامان

 .دادقرار خواهد 
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 ابزارهای بررسی نقاط امنیتی 

 

استفاده از کارهای مناسب جهت در این قسمت به بررسی برخی ابزارهای تامین امنیت شبکه و راه

Monitoring  وPenetration Test پردازیم.می 

1-  nmap  

و یا  Devive ،PC ،Serverابزاری برای تست کردن پورت باز یک دستگاه )هر 

Stationافزار بومی (. این نرمUNIX based  میباشد ولی برایWindows  هم نوشته

 شده است.

 :Linuxمثال برای 

nmap -sS -A {IP Address} 

 

 : Windowsدر محیط  nmapحال یک شمایی از 
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2- Back Track: 

عامل افزارهای تست برای نفوذ و حمالت سایبری بر روی سیستممجموعۀ کاملی از نرم

Linuxافزار بسیار قدرتمند میباشد و کارایی باالیی در یافتن نقاط ضعف دارد.. این نرم 

 

3- KALI Linux: 

 های بیشتر.میباشد با قابلیت Back Trackنسخۀ جدیدی از 

 

4- HAKIN9: 

 .PEN Testابزار دیگری برای 

 

5- NST 20: 

میباشد بر روی  Network Security Toolkit افزار کمکی که نام کامل آن این نرم

 ارائه میگردد. Live CDبه صورت یک  Fedora Linuxعامل سیستم

 به شمار میرود. PEN Testافزارهای بسیار توانمند در زمینه از نرم

 

6- nessus: 

 :Windowsبر روی  SMB Shareبرای پیدا کردن 

./nessuscmd  -U -O p 139%445 -v -i 192.168.159.0/24 

 

 

 : ethernetشبکۀ  sniffing برای ابزارهای

 

1- wireshark. 

2- dsniff. 

3- tcpdump. 

4- ethercap. 
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 :Wirelessشبکۀ  sniffing برای ابزارهای

 

1- kismet. 

2- etstumlder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته پــایانی

 

" اعمال تمهیدات امنیت یک سفر است نه یک : به خاطر داشته باشیم کهباید را همواره امنیت این نکته در زمینه 

مقصد، باید همواره در حال پویایی بود و تغییرات را پذیرفت و تجدید قوا کرده به سفر ادامه داد و از این سفر 

 لذت برد تا به مقصود رسید ! "

 

 

 پیروز و پاینده باشید


