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١- IDSي بر خالف قاعده آماري مبتن  
٢- IDSق الگويا تطبي بر امضا ي مبتن  

ک ي شبکه است، مثال چند بار يتها بر روين آستانه انواع فعاليي بر تعيروش اول مبتن
لذا . شودياجرا م) host(زبان يک ميک تماس با يک کاربر در يدستور مشخص توسط 

. ص آن به علت خالف معمول بودن آن وجود دارديمکان تشخک نفوذ ايدر صورت بروز 
ن روش آنها را ي و با کمک اي توان براحتي هستند که نمي از حمالت به گونه ايارياما بس
  .ص داديتشخ

 IDS شود، يص نفوذ به کار گرفته مي موفق تشخيستمهايشتر سي که در بيدر واقع روش

ک حمله در ي است که ياز امضا مجموعه قواعدمنظور .ق الگو استيا تطبي بر امضا يمبتن
ص دهد با مجموعه ي که قرار است نفوذ را تشخيدستگاه.  دهديص ميحال انجام را تشخ

 دهد در داده ي است که نشان مي اطالعاتيهر امضا دارا. شودي مي از قواعد بارگذاريا
ر حال عبور با ک ديهرگاه تراف.  گشتييتهايد به دنبال چه فعالي در حال عبور بايها

ر شبکه را از وقوع ي شود و مديد ميغام اخطار توليق کند، پي موجود در امضا تطبيالگو
ر شبکه، اتصال ي عالوه بر آگاه کردن مدIDS از موارد ياريدر بس.  کنديک نفوذ آگاه مي

 با يات کنترل دسترسيروال و انجام عمليک فايا با کمک ي کند و ي ميبا هکر را بازآغاز

  . کنديشتر مقابله ميذ بنفو
  .  از دو روش فوق استيبيص نفوذ، استفاده از ترکي تشخين روش براياما بهتر
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   از نفوذيريش گيص نفوذ و پيسه تشخيمقا
  

Intrusion Prevention 
ن است که تمام حمالت يا) Intrusion Prevention( از نفوذ يريش گيده پيا   

.  به کار گرفته شده ناکام بمانديده توسط روش هاط محافظت شيه هر بخش از محيعل
ا يت آنها را مشخص کنند ـ آيرند و ني شبکه را بگي توانند تمام بسته هاين روش ها ميا

  .  ـ سپس عمل مناسب را انجام دهنديک استفاده قانونيا يک حمله هستند يهرکدام 
   

  تشخيص با پيش گيريتفاوت شکلي 

هرحال، ه ب. ب هستندي از نفوذ رقيريش گينفوذ و پص ي تشخيدر ظاهر، روش ها  
ل با توجه به ي بسته داده، تحلي مشابه، مانند بررسي از عملکردهاييباال ست بلنديآنها ل

ن ياما ا. ق امضاء دارندي پروتکل و تطبيابي، ارزTCP ي بخش هايت، گردآوريحفظ وضع
ن دو روش به کار گرفته ي در ادن به اهداف متفاوتي رسي برايعنوان ابزاره ت ها بيقابل

 يريش گيستم پيا سي) IPS  )Intrusion Prevention Systemک ي.  شونديم
 يه بعضي کند که بر پاي عمل ميک اجتماع اختصاصي در مدخل يتيک محافظ امنيمانند 

 IDSک ي.  دهدين شده اجازه عبور مييش تعي از پياست هايا سين ي ها و قوانيگواه
)Intrusion Detection System (ل گشت يک اتومبيص مانند يستم تشخيا سي

 ت ي گذارد و دنبال موقعيش ميت ها را به نماي کند که فعاليان اجتماع عمل مي در ميزن
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ت در مدخل، گشت زن ها به کار يبدون توجه به قدرت امن.  گرددي ميرعادي غيها

  . دهنديم    خود را انجامي هاي دهند و بررسيستم ادامه ميخود در س

  تشخيص نفوذ 

ن يا. ت شبکه استي و ارائه گزارش از فعاليش، بررسيص نفوذ نمايهدف از تشخ 
به .  کندي عبور کرده اند، عمل مي داده که از ابزار کنترل دسترسي بسته هايستم رويس

د ي و وجود شک و تردي داخليدهاي، تهديرينان پذي اطميت هايل وجود محدوديدل
 از موارد مشکوک به حمله اجازه عبور دهد يد به بعضي از نفوذ بايريش گيپ از، يمورد ن

روش   گر،ياز طرف د. ابديکاهش ) false positive( غلط   يص هايتا احتمال تشخ

ص حمالت ي تشخي براي مختلفيک هاي همراه هستند و از تکني با هوشمندIDS يها
 ي از پهناي معموالً به گونه اIDSک ي. رندي گيبالقوه، نفوذها و سوء استفاده ها بهره م

 و ي محاسباتي هاي معمارير گذاشتن روي تواند بدون تأثي کند که ميباند استفاده م
ت يست که قدرت هدا ايزي آن چIDSعت منفعل يطب . به کار خود ادامه دهديشبکه ا

 يرا بيگاه خوبي را در جاIDSن امر يهم.  کنديجاد ميان بسته ها را ايل هوشمند جريتحل
  : دهدير قرارميص موارد زيتشخ
v نيق امضاءها و قوانيحمالت شناخته شده از طر  
v يل آماريده و تحليچين پيک با استفاده از قوانيرات در حجم و جهت ترافييتغ  
v انيل جري با استفاده از تحليک ارتباطي ترافيرات الگوييتغ  
v اريعل انحراف مي با استفاده از تحليرعاديت غيص فعاليتشخ 
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v ان و يل جري، تحلي آماريک هايت مشکوک با استفاده از تکنيص فعاليتشخ
  ص خالف قاعدهيتشخ

   
شتر آنها فقط يص هستند، و بي قابل تشخين بسختيقي از ي حمالت تا درجه ايبعض  

 يعني. ص داده شوندي هستند تشخيرقطعيعت غي طبي که دارايي توانند توسط روش هايم
  .ستندياست مناسب ني براساس سي مسدودسازيريم گي تصمين روش ها برايا

   

  
  پيش گيري از نفوذ  

 ييمنظور محافظت از داراه  از نفوذ بيريش گي پيچنانچه قبالً هم ذکر شد، روش ها  
ن است که خطر حمله ي از آنها ايانتظار اصل.  شوندي شبکه ها استفاده مها، منابع، داده و

ح اجازه ادامه کار يت صحيکه به فعاليک مضر شبکه کاهش دهند در حاليرا با حذف تراف
 false( حمله غلط صي نه تشخيعني -ستم کامل استيک سي ييهدف نها.  دهنديم

positive (کاهد ي شبکه ميکه از بازده  

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 45 

 
ط ي مورد در محيسک بيکه باعث ر) false negative(ص حمله يدم تشخو نه ع

ت به روش ي فعاليعنياز به مطمئن بودن است؛ ي تر نيک نقش اساسيد يشا. شبکه شود
عت يد طبي باIPS ين منظور، روش هايبمنظور حصول ا. يطيمورد انتظار تحت هر شرا

  .داشته باشند) deterministic (يقطع

.  کنديجاد مي سخت را اي هايريم گي تصمياز براينان مورد ني اطم،ي قطعيت هايقابل
ده آل ير اي سروکار داشتن با موارد زي از نفوذ برايريش گي پي که روش هاين معنيبه ا

  :هستند

v يه شبکه ها و برنامه هاي فعال علي ناخواسته و حمالت اسب تروايبرنامه ها 
  ي کنترل دسترسيست هاي و لين قطعي، با استفاده از قوانياختصاص

v سرعت باالي بسته داده ايلترهاي متعلق به حمله با استفاده از فيتاي ديبسته ها   
v  هوشمندي پروتکل شبکه با استفاده از بازسازيسوءاستفاده از پروتکل و دستکار   
v  حمالتDoS/DDoSان ي مانند طغSYNو ICMPيتم هاي با استفاده از الگور 

  د آستانهه حينگ برپايلتريف
v پروتکل ـ حمالت شناخته شده و ي هايسوءاستفاده از برنامه ها و دستکار 

ن يره با استفاده از قواني و غHTTP ،FTP ،DNS ،SMTPه يشناخته نشده عل

  پروتکل برنامه ها و امضاءها
 v مصرف منابع يت هايجاد محدودي برنامه ها با استفاده از ايباراضاف  
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 ي دهد به خوبي که به آنها اجازه وقوع ميريب پذيت آسيو وضعن حمالت يتمام ا  
ه برنامه يه شبکه تا الي از الي ارتباطيبعالوه، انحرافات از پروتکل ها.  شده انديمستندساز

  . ح ندارنديک صحيچ گونه ترافي در هيگاهيجا

  نتيجه نهايي  

) ديو با( تواند ي مIDS يعني.  انجامدي ميي به فلسفه جبرگراIPS و IDSن يتفاوت ب

ک موجود يد بالقوه از ترافيا تهديد ي استنباط هرنوع تهدي برايرقطعي غياز روش ها
ت يک و فعالي ترافيک، الگوهاي از حجم ترافيل آمارين شامل انجام تحليا. استفاده کند

 خواهند بدانند چه ي خورد که واقعاً مي ميدرد افراده  بIDS.  شودي ميرعادي غيها

  .بکه شان در حال رخ دادن است در شيزيچ
ک يش ترافيفه اش در پاالي انجام وظيماتش برايد در تمام تصمي باIPSگر، ياز طرف د

 رود که در تمام مدت کار کند و در مورد ي انتظار مIPSک ابزار ياز . ت داشته باشديقطع
 ي دسترس کنترلي را برايکرد قطعين رويروال ها اوليفا.  کنديريم گي تصميکنترل دسترس

ت نسل بعد را به ي قابلIPS يابزارها.  فراهم کردندIPSه يت اوليجاد قابليدر شبکه ها با ا
 ي برايريم گي در تصمي قطعيت هاين فعاليکردند و هنوز در ا  روال ها اضافه ين فايا

  .  ها مشارکت دارنديکنترل دسترس
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     DoSحمالت                                         

 قرار DoS از نوع يشايد تاکنون شنيده باشيد که يک وب سايت مورد تهاجم
متوجه وب سايت ها نبوده و ممکن است شما " اين نوع از حمالت صرفا. گرفته است

 ي از طريق عمليات متداول شبکه امرDoSتشخيص حمالت .  باشيدي بعديقربان
 توان از ميزان ييا کامپيوتر م عالئم در يک شبکه و ي با مشاهده برخيمشکل است ول

 .  يافتيپيشرفت اين نوع از حمالت آگاه

  ) DoS ) denial-of-serviceحمالت از نوع  
 کاربران تائيد شده ي ، يک مهاجم باعث ممانعت دستيابDoSدر يک تهاجم از نوع 
يک مهاجم با هدف قرار دادن کامپيوتر .  نمايدي مي خاصيبه اطالعات و يا سرويس ها

 که شما قصد استفاده ي از سايت هائي آن و يا کامپيوترها و شبکه ايا و اتصال شبکه اشم
 ، وب سايت ها، Email ي شما به سايت هاياز آنان را داريد، باعث سلب دستياب

accountي ها online  سرويس ي کامپيوترهاي ارائه شده بر روي و ساير سرويس ها 
  . گردديدهنده م

 گردد که يک ي محقق مي ، زمانDoSرين نوع حمالت متداولترين و مشهودت
 که شما آدرس يزمان.  در يک شبکه نمايديمهاجم اقدام به ايجاد يک سيالب اطالعات

URLنمائيد، درخواست شما ي يک وب سايت خاص را از طريق مرورگر خود تايپ م 
 به يگوئسرويس دهنده در هر لحظه قادر به پاسخ.  گرددي سرويس دهنده ارسال ميبرا

      باشد، بنابراين اگر يک مهاجم با ارسال ي از درخواست ها ميحجم محدود
 متعدد و سيالب گونه باعث افزايش حجم عمليات سرويس دهند گردد، يدرخواست ها

حمالت .  سرويس دهنده وجود نخواهد داشتيامکان پردازش درخواست شما برا" قطعا
 شما به سايـت مورد نظر سلب شده ين دستياب باشند، چراکه امکاي مDoSفوق از نوع 

  . است
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 ناخواسته که از آنان با نام ي الکترونيکي تواند با ارسال پيام هاييک مهاجم م

Spamنمايدي را متوجه سرويس دهنده پست الکترونيکي شود، حمالت مشابهي ياد م  .
 دهد، ي شما قرار م که آن را در اختياريصرفنظر از منبع( پست الکترونيکي accountهر 

 ظرفيت يدارا ) hotmail نظير ياهو و ي رايگانينظير سازمان مربوطه و يا سرويس ها
 به ي ديگرEmailامکان ارسال " پس از تکميل ظرفيت فوق، عمال.  باشندي ميمحدود

accountناخواسته ي الکترونيکيمهاجمان با ارسال نامه ها.  فوق وجود نخواهد داشت 
امکان دريافت "  مورد نظر را تکميل و عمالaccount که ظرفيت  نمايندي ميسع

emailمعتبر را از ي ها accountفوق سلب نمايند  .  
  

  )  DDoS) distributed denial-of-serviceحمالت از نوع  
 ي ، يک مهاجم ممکن است از کامپيوتر شما براDDoSدر يک تهاجم از نوع 

مهاجمان با استفاده از نقاط آسيب پذير و يا . اده نمايد استفيتهاجم بر عليه کامپيوتر ديگر
 توانند کنترل کامپيوتر شما را بدست گرفته و ي سيستم شما مي موجود بر رويتضعف امني

ارسال حجم بسيار .  نمايند در ادامه از آن به منظور انجام عمليات مخرب خود استفاده
 ي الکترونيکيايت و يا ارسال نامه ها يک وب سي داده از طريق کامپيوتر شما برايباالئ

 کامپيوتر شما در بروز ي از همکاري، نمونه هائ خاصيEmail ي آدرس هايناخواسته برا
 باشند، چراکه مهاجم از يم" توزيع شده "حمالت فوق، .  باشدي م  DDOSيک تهاجم 

  .  نمايدي استفاده مDoS يک تهاجم يچندين کامپيوتر به منظور اجرا
  

   از حمالتيگيرنحوه پيش
   DDoS و يا DoS در مقابل يک تهاجم ي به منظور پيشگيريمتاسفانه روش موثر

  نکات و انجام عمليات ي توان با رعايت برخي، معليرغم موضوع فوق. وجود ندارد
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 تهاجم بر عليه ياستفاده از کامپيوتر شما برا (ي، احتمال بروز چنين حمالتيپيشگير

  .ا کاهش دادر  )ساير کامپيوتر ها

    ويروس ي نرم افزار آنتينصب و نگهدار •
   يک فايروال ينصب و پيکربند •
 Email در خصوص توزيع و ارائه آدرس ي خاصيتبعيت از مجموعه سياست ها •

  خود به ديگران   

   آگاه شويم ؟  DDoS و يا DoS  چگونه از وقوع حمالت
 DoS بروز يک تهاجم  و يا بروز اشکال در يک سرويس شبکه، همواره بدليليخراب

 وجود داشته و يا مدير شبکه به ي فنيدر اين رابطه ممکن است داليل متعدد.  باشدينم
وجود و .  سرويس ها را غير فعال کرده باشديبرخ"  موقتايمنظور انجام عمليات نگهدار

 DDoS و يا DoS تواند نشاندهنده بروز يک تهاجم از نوع ي زير م  يا مشاهده عالئم
  : باشد

در زمان باز نمودن فايل ها و ( شبکه بطرز غير معمول يکاهش سرعت و يا کارآئ •
  ). به وب سايت هاييا دستياب

  )يبدون وجود داليل فن(عدم در دسترس بودن يک سايـت خاص •
  )يبدون وجود داليل فن(ي به هر سايتيعدم امکان دستياب •
   يدريافت  ناخواستهي الکترونيکيافزايش محسوس حجم نامه ها •

   بايست انجام داد؟ي را ميدر صورت بروز يک تهاجم ، چه عمليات
 باشيد، DDoS و يا DoS حمالت از نوع ي که شما قادر به شناسائي در صورتيحت

 در اين رابطه الزم .  تهاجم، وجود نخواهد داشتي مقصد و يا منبع واقعيامکان شناسائ
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 آن راهکار ي و برايان موضوع را بررس ماهر، تماس گرفته تا آنياست با کارشناسان فن
  . مناسب را ارائه نمايند

 ي از فايل هاي توانيد به برخي شما مسلم شده است که نمي که برايدر صورت •
 داشته باشيد، بالفاصله با ي خارج از شبکه خود دستيابيخود و يا هر وب سايت

    ضعيت فوق و. مديران شبکه تماس گرفته و موضوع را به اطالع آنان برسانيد
  .  تواند نشاندهنده بروز يک تهاجم بر عليه کامپيوتر و يا سازمان شما باشديم

 ي که وضعيت مشابه آنچه اشاره گرديد را در خصوص کامپيوترهايدر صورت •
 ) ISP( نمائيد با مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت يموجود در منازل مشاهده م

     تواند ي مورد نظر مISP. ان برسانيدتماس گرفته و موضوع را به اطالع آن
  .  الزم به منظور انجام عمليات مناسب را در اختيار شما قرار دهديتوصيه ها
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 )۱(عدم پذيرش سرويس 

   
 آشنا شويم که مخفف DoS با نوعي از حمله به نام قسمتقصد داريم تا طي چند 

همانطور که در روش .  سرويس استيا عدم پذيرش  Denial-of-Serviceعبارت
حمله به کامپيوترها اشاره مختصري شد، اين نوع حمله باعث از کارافتادن يا  هاي معمول

در . ا حدي که غيرقابل استفاده مي شودمي شود تمشغول شدن بيش از اندازه کامپيوتر 

وصله بيشتر موارد، حفره هاي امنيتي محل انجام اين حمالت است و لذا نصب آخرين 
شايان گفتن است که عالوه بر اينکه کامپيوتر . هاي امنيتي از حمله جلوگيري خواهند کرد

 عليه يک DoS قرار مي گيرد، ممکن است که در حمله DoSشما هدف يک حمله 
نفوذگران با ايجاد ترافيک بي مورد و بي استفاده باعث . سيستم ديگر نيز شرکت داده شود

 منابع سرويس دهنده و پهناي باند شبکه مصرف يا به نوعي مي شوند که حجم زيادي از
درگير رسيدگي به اين تقاضاهاي بي مورد شود و اين تقاضا تا جايي که دستگاه سرويس 

از  جلوگيري DoSنيت اوليه و تأثير حمالت . دهنده را به زانو در آورد ادامه پيدا مي کند

  .  است از بين بردن اين منابع واستفاده صحيح از منابع کامپيوتري و شبکه اي
روف گشته ــعليرغم تالش و منابعي که براي ايمن سازي عليه نفوذ و خرابکاري مص

 DoSديدي واقعي و مداوم به نام حمالت ـــاست، سيستم هاي متصل به اينترنت با ته
  :اين امر بدليل دو مشخصه اساسي اينترنت است. مواجه هستند
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  .ه اينترنت به نوعي محدود و مصرف شدني هستندمنابع تشکيل دهند     ·

زيرساختار سيستم ها و شبکه هاي بهم متصل که اينترنت را مي سازند، کامالً از 
پهناي باند، قدرت پردازش و ظرفيت هاي ذخيره . منابع محدود تشکيل شده است

مهاجمان با انجام .  هستندDoSسازي، همگي محدود و هدف هاي معمول حمالت 
حمالت سعي مي کنند با مصرف کردن مقدار قابل توجهي از منابع در دسترس، اين 

وفور منابعي که بدرستي طراحي و استفاده . باعث قطع ميزاني از سرويس ها شوند
 باشد، اما شيوه ها DoSشده اند ممکن است عاملي براي کاهش ميزان تاثير يک حمله 

  .رين منابع نيز اختالل ايجاد مي کندو ابزار امروزي حمله حتي در کارکرد فراوان ت

  .امنيت اينترنت تا حد زيادي وابسته به تمام عوامل است     ·

 معموالً از يک يا چند نقطه که از ديد سيستم يا شبکه قرباني عامل DoSحمالت 
در بسياري موارد، نقطه آغاز حمله شامل يک يا . بيروني هستند، صورت مي گيرند

ريق سوءاستفاده هاي امنيتي در اختيار يک نفوذگر قرار چند سيستم است که از ط
. گرفته اند و لذا حمالت از سيستم يا سيستم هاي خود نفوذگر صورت نمي گيرد

بنابراين، دفاع برعليه نفوذ نه تنها به حفاظت از اموال مرتبط با اينترنت کمک مي کند، 
ساير شبکه ها و سيستم ها نيز بلکه به جلوگيري از استفاده از اين اموال براي حمله به 

         پس بدون توجه به اينکه سيستم هايتان به چه ميزان محافظت. کمک مي کند
 ، به وضعيت DoSمي شوند، قرار گرفتن در معرض بسياري از انواع حمله و مشخصاً 

  .امنيتي در ساير قسمت هاي اينترنت بستگي زيادي دارد
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محدودکردن ميزان تقاضا، .  تنها يک بحث عملي نيستDoSمقابله با حمالت 

فيلترکردن بسته ها و دستکاري پارامترهاي نرم افزاري در بعضي موارد مي تواند به 
 در حال مصرف DoSحمله کمک کند، اما بشرطي که  DoSمحدودکردن اثر حمالت 

در بسياري موارد، تنها مي توان يک دفاع واکنشي داشت و . کردن تمام منابع موجود نباشد
 در IPاستفاده از جعل آدرس . اين در صورتي است که منبع يا منابع حمله مشخص شوند

طول حمله و ظهور روش هاي حمله توزيع شده و ابزارهاي موجود يک چالش هميشگي 

  . پاسخ دهند، قرار داده استDoSقابل کساني که بايد به حمالت را در م
يک « اوليه شامل ابزار ساده اي بود که بسته ها را توليد و از DoSتکنولوژي حمالت 

 يک «با گذشت زمان، ابزارها تا حد اجراي حمالت از . ارسال مي کرد» منبع به يک مقصد
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چندين منبع به چندين «و » ف هاي تنهااز چندين منبع به هد«، »منبع به چندين هدف

  .، پيشرفت کرده اند»هدف
 مبني بر ارسال تعداد بسيار CERT/CCامروزه بيشترين حمالت گزارش شده به 

زيادي بسته به يک مقصد است که باعث ايجاد نقاط انتهايي بسيار زياد و مصرف پهناي 

 Packet(ت طغيان بسته عنوان حماله از چنين حمالتي معموالً ب. باند شبکه مي شود

flooding (گزارش کمتري دريافت » حمله به چندين هدف«اما در مورد . ياد مي شود
  .شده است

   

    
   

بسته، در طول زمان تغيير مورد استفاده براي حمالت طغيان ) Packets(انواع بسته ها 
 DoSکرده است، اما چندين نوع بسته معمول وجود دارند که هنوز توسط ابزار حمله 

 .استفاده مي شوند
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متفاوت به  ) flag (  با پرچم هايTCPرشته اي از بسته هاي : TCPطغيان هاي  ·

 بيشتر RST و SYN ،ACKپرچم هاي .  قرباني فرستاده مي شوندIPآدرس 
  .اده مي شونداستف

رشته اي از بسته هاي ): pingمانند طغيان هاي  (ICMPپاسخ \طغيان هاي تقاضا  ·

ICMP به آدرس IPقرباني فرستاده مي شود .  

        قرباني ارسالIP به آدرس UDPرشته اي از بسته هاي : UDPطغيان هاي  ·

  .مي شوند
   

  . خوهيم پرداختDoS بعدي به بررسي بيشتر حمالت قسمتدر  
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 انواع حمالت) : ۲(عدم پذيرش سرويس                          

   
تا ي ديان بسته هاياز آنجا که حمالت طغ. مي آشنا شدDoS با حمله  پيشقسمتدر 

 ته ها و ــزان بسي باند و پردازش را خلع سالح کنند، مي کنند منابع پهنايمعموالً تالش م
. ت حمله هستندين درجه موفقيي در تعيه بسته ها عوامل مهم متناظر با رشتيتايحجم د

  : دهندير ميي تغيلي حمله خواص بسته ها را در رشته بسته ها بداليهاابزاراز  يبعض

 که جعل يروش(ح، ي منبع ناصحIPک آدرس ي موارد، ي در بعض–  منبعIPآدرس  ·

IPدر .  شوديه استفاده مک رشته بستي ي پنهان کردن منبع واقعيبرا)  شوديده مي نام
تعداد ا يک ي بسته به ي شود که رشته هاي استفاده مي هنگامIPگر، جعل يموارد د

 شوند تا باعث شود که پاسخ ها به سمت ي واسطه فرستاده ميت هاي سا ازيشتريب

 و smurfمانند (ش بسته است ي در مورد حمالت افزايمثال بعد.  ارسال شوديقربان
fraggle (  

 يگاه ، UDP و TCPان بسته بر اساس ي ابزار حمله طغ -مقصد\ منبعيپورتها  ·

لتر کردن بسته را ي دهند تا واکنش توسط فير مييا مقصد را تغياوقات پورت منبع و 
  . مشکل تر کنند

م که ي مشاهده کرده اDoSت در ابزار حمله ي در نها - گري دIP Headerر يمقاد  ·

 شده اند ي هر بسته در رشته بسته ها طراحHeaderر ي، مقادي تصادفي مقداردهيبرا
  . ماندين بسته ها ثابت مي مقصد است که بIPکه تنها آدرس 
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پروتکل .  شونديد و ارسال مي در طول شبکه تولي بسادگيبسته ها با خواص ساختگ

TCP/IPد ي خواص بسته ها در هنگام توليوستگين پي تضمي براييزم هاي مکاني به آسان
ار يک نفوذگر فقط به داشتن اختيمعموالً، .  کنديال نقطه به نقطه بسته ها ارائه نما ارسيو 
د و ارسال بسته ي که قادر به تولي ابزار و حمالتيري بکارگيستم برايک سي ي رويکاف

  . از دارديافته باشند، نيريي با خواص تغيها
 DDos) Distributedا ين منبع ي با چندDoS ابزار يري، آغاز بکارگ۱۹۹۹ژوئن 

DoS (بود.  

   
  DoSروش هاي حمله 

  :مي پردازي مDoS درباره انواع حمالت ي کليم بنديک تقسين قسمت به يدر ا

Smurf ا يFraggle  

  )ريشکل ز. ( هستندDoSن حمالت يک از مخرب تري smurfحمالت 
   

    
 يک تقاضاي، نفوذگر )ICMP ياد بسته هايحمله براساس ازد (Smurfدر حمله   

 .  فرستديه ميک آدرس ناحيبه ) ICMP) ping ياکو
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 بعنوان ي قربانIPاز آدرس . ( استي قربانIP اکو، آدرس يآدرس منبع تقاضا

ه ي ناحين هاي تمام ماش اکو،يافت تقاضايبعد از در).  شوديآدرس برگشت استفاده م
افت ي هنگام درين حالت قربانيدر ا.  فرستندي مي قربانIP اکو را به آدرس يپاسخ ها

  .ن، از کار خواهد افتادي ماشيادي با اندازه بزرگ از تعداد زيان بسته هايطغ

   

  
   

 ي از روش مصرف پهنايستم قرباني ازکار انداختن منابع شبکه سي براSmurfحمله 
 باند نفوذگران انجام يت پهناين عمل را با استفاده از تقوين حمله ايا.  کنديباند استفاده م

 برابر شود، و ۱۰۰ تواند يگنال مين دارد، سي ماش۱۰۰ت کننده ياگر شبکه تقو.  دهديم
 يستم قرباني تواند سيم) يتيلوبي ک۵۶مانند مودم (ن يي باند پاين حمله کننده با پهنايبنابرا

  .ندازدياز کار ب) T1مانند اتصال  (يشتري باند بي با پهنارا
 Smurf به حمله ييقت شباهت هايدر حق) UDP ت بسته يتقو (Fraggleحمله 

 ي اکويش بسته ها بر طبق همان روUDP ي اکوي از بسته هاFraggleحمله . دارد
ICMP در حمله Smurfکندي استفاده م  . 
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Fraggleنسبت به يت کمتريب تقوي معموالً به ضر Smurfشتر ي رسد، و در بي م
ن ياست، بنابرا ICMP يت کمتر نسبت به اکوي با اهميسي سروUDP يشبکه ها اکو

Fraggleت ي عمومSmurfرا ندارد .  
   

SYN Flood  
وه حمله ين شي بعنوان مخرب ترSmurfز کشف حمله  قبل اSYNان يحمله طغ

DoSجاد حمله ي اين روش برايا.  رفتي بشمار مDoSمنابع عملي بر اساس قحط    

  . کنديم
 به SYN يک تقاضايرنده يس گي، سروTCP يارتباط معمولک ي يدر طول برقرار

، در  دهدينت پاسخ مي به کالACK/SYNک ي فرستد، سپس سرور با يس دهنده ميسرو
ب ارتباط برقرار ين ترتي کند و به اي را به سرور ارسال ميي نهاACKک ينت يت کالينها

  . شوديم
 با آدرس ي به سرور قربانSYN ي، حمله کننده چند تقاضاSYNان ياما در حمله طغ

 شبکه وجود ي روي جعليآدرس ها.  فرستدي بعنوان آدرس برگشت، مي منبع جعليها
از آنجا .  دهدي ناموجود پاسخ مي به آدرس هاACK/SYNپس با  سيسرور قربان. ندارند
 از طرف ACK منتظر ي کند، سرور قربانيافت نمي را درACK/SYNن ي ايچ آدرسيکه ه
ان ي به پاي پس از مدتي رسد، و زمان انتظار سرور قرباني هرگز نمACK.  ماندينت ميکال

 بفرستد، منابع موجود SYN يضاها و مرتب تقاياگر حمله کننده به اندازه کاف.  رسديم

  يقت تقلبي در حقيهاACKن ي ايک اتصال و انتظار براي ي برقراري برايسرور قربان
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 ين تقاضاهايستند، بنابراياد نين منابع معموالً از نظر تعداد زيا. مصرف خواهد شد

SYN ک حمله ي توانند باعث وقوع ي با تعداد نسبتاً کم مي حتيجعلDoSشوند .  

  DNSمالت ح  

، حمله )BIND) Berkely Internet Name Domainه ي اوليدر نسخه ها
 را که در حال استفاده از DNSک سرور ي حافظه نهان ي توانستند بطور مؤثريکنندگان م

     س دادهين سرور سرويه بود که توسط ايک ناحي ي جستجويات بازگشت برايعمل
 به سمت يک کاربر قانوني شد، ين مسموم م که حافظه نهايزمان.  شد، مسموم کنندينم

ن مشکل با نسخه يا.  شديت ميک شبکه ناموجود هدايا يشبکه مورد نظر حمله کننده 

 غلط DNSن روش حمله کننده اطالعات يدر ا.  برطرف شده استBINDدتر ي جديها
  .  کندير درخواست ها شود، ارسال مير مسيي تواند باعث تغيکه م
   

  DDoSحمالت 

 از يحمله گسترده ا) DDoS) Distributed Denial of Serviceت حمال
DoSدر اصل .  استDDos موجود در يس هايه سروي برعليحمله هماهنگ شده ا 

 از ياديق تعداد زيم از طريرمستقي بطور غDoSن روش حمالت يدر ا. نترنت استيا
س ها و منابع مورد يسرو. ردي گي انجام ميوتر قرباني کامپي هک شده بر رويوترهايکامپ

» هي ثانوي هايقربان«ن حمله ي مورد استفاده در ايوترهايو کامپ» هي اولي هايقربان«، حمله 
م ي عظي هاي کمپانيت هاي عموماً در از کار انداختن ساDDoSحمالت .  شونديده مينام

 . مؤثرتر هستندDoSاز حمالت 
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  DDoSانواع حمالت   

 Stecheldraht و Trinoo ،TFN/TFN2K  به سه گروهDDoSعموماً حمالت 
  . شونديم ميتقس

Trinoo  
Trinooي در اصل از برنامه ها Master/Slave ک ي يگر برايکدي است که با

، يک روند عاديدر .  شوندي هماهنگ ميوتر قربانيه کامپي بر علUDPان يحمله طغ
  : شوندي واقع مTrinoo DDoSک شبکه ي ي برقرارير برايمراحل ز

که را  ييستم هاي از سيستيزبان هک شده، ليک ميحمله کننده، با استفاده از : ۱مرحله

ق ين پروسه بصورت خودکار از طريشتر ايب.  کندي مي توانند هک شوند، گردآوريم

زبان ها ير ميافتن ساي شامل نحوه يزبان اطالعاتين ميا. ردي گيزبان هک شده انجام ميم
  . کندي مي هک در خود نگهداريبرا

ل ي هک کردن و تبديپت ها برايست آماده شد، اسکرين لينکه ايمحض اه ب: ۲مرحله

        ک اربابي.  شوندياجراء م) Daemons(ن ياطيا شي) Masters(آنها به اربابان

 UDPان ي هستند که طغيزبانان هک شده اين مياطيش. طان را کنترل کندي تواند چند شيم
  . دهنديم م انجايقربان  ن ي ماشي را روياصل

 ارسال Masterزبانان ي به مي که حمله کننده فرماني هنگامDDoSحمله : ۳مرحله

ه ي را علDoS دهند که حمله ي دستور ميطانين اربابان به هر شيا. ردي گي کند، انجام ميم
ک ي  DoS حمله يادي مشخص شده در فرمان آغاز کنند و با انجام تعداد زIPآدرس 
  .دري گي شکل مDDoSحمله 
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TFN/TFN2K  
TFN) Tribal Flood Network (مانند يله ايان قبيا شبکه طغي ،Trinoo در ،

 يستم قربانيه سي علSYNان ي طغي است که در آن براMaster/Slaveک حمله ياصل 
 شامل يار متنوع تري قادر به انجام حمالت بسTFNن ياطيش. ردي گي صورت ميهماهنگ

از حمله  TFNن ي هستند، بنابراSmurfت  و حمالSYNان ي، طغICMPان يطغ
Trinooده تر استيچي پ.  

TFN2K نسبت به ابزار TFNحمالت . شرفت داردي و پين برتري چندي اصل

TFN2Kي با استفاده از جعل آدرس ها IPشوند که باعث کشف مشکل تر ي اجرا م 
ن يا همچنآنه. ستندي نTFNان ساده مانند ي فقط طغTFN2Kحمالت .  شوديمنبع حمله م
 نامعتبر ي بسته هايستم عامل ها براي سيتي امني شوند که از شکاف هاي ميشامل حمالت

 ي قربانيستم هايب باعث از کار افتادن سين ترتي کنند تا به ايو ناقص سوءاستفاده م

ن ي فرمان ها با وارد شدن به ماشي به اجرايازيگر ني دTFN2Kحمله کنندگان . شوند
ن فرمان ها را ي توانند ايندارند و م) TFN در Master يبه جا() Client( مخدوم يها

 ي اکويگر به پاسخ هايها دDaemonها و Clientن يارتباط ب. از راه دور اجراء کنند
ICMPمانند ي مختلفي ها   واسطي تواند روي شود و مي محدود نم TCP و UDP 

شف کردن مشکل تر  کيبرا ن ي خطرناک تر و همچنTFN2Kن يبنابرا. رديصورت گ
  .است
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Stacheldraht  
 Stacheldraht است، اما TFN و Trinooه به يار شبي بسStacheldrahtکد 
 Handlerن حمله يکه در ا(ها Masterن حمله کننده و ي دهد که ارتباط بياجازه م

 توانند کد خود را بصورت خودکار ارتقاء ي شود؛ عامل ها ميرمزنگار)  شونديده مينام

 يان هاي، طغICMP يان هاي از حمالت مانند طغي توانند اقدام به انواع مختلفيهند، مد
UDPيان هاي و طغ SYN کنند.  

   

  . بعدي به روشهاي مقابله با اين نوع حمالت خواهيم پرداختقسمتدر 
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 روش هاي مقابله) : ۳(عدم پذيرش سرويس                   

   
ن شماره با چند يدر ا. ميآشنا شد DDoSو    DoSنواع حمالت  با ا پيشقسمتدر 

  . مي شويآشنا م DDoSو  DoSروش مقابله با حمالت 

   
  Fraggleيا  Smurfدفاع عليه حمالت 

. ستي از شما ساخته نيد، کار چنداني قرار گرفته باشSmurfاگر در معرض حمله 
د، اما ي مسدود کنيدر روتر خارج مهاجم را ين امکان وجود دارد که بسته هايهرچند که ا

 ، شماينکه فراهم کننده شبکه باالسري ايبرا.  باند منشاء آن روتر مسدود خواهد شديپهنا
  . از استي نيحمالت را در مبداء حمله مسدود کند، به هماهنگ

 يکربندي پي را طوريت خودتان، روتر خارجي از آغاز حمله از سايريبمنظور جلوگ
رشبکه شما دارند، ي خارج شونده را که آدرس مبداء متناقض با زيه هاد که تمام بستيکن

  . برسانديب چنداني تواند آسياگر بسته جعل شده نتواند خارج شود، نم. مسدود کند
 شخص DoSک واسطه و شرکت در حمله ي از قرار گرفتن بعنوان يري جلوگيبرا

 يکه مقصدشان تمام آدرس ها را ييد که بسته هاي کنيکربندي پيگر، روتر خود را طوريد
 منتشر شده به شبکه خود، اجازه ICMP ي، به بسته هايعني. شبکه شماست، مسدود کند

 به تمام ping انجام يي دهد که تواناين عمل به شما اجازه ميا. ديعبور از روتر نده

 کين عمل را از يکه اجازه ايد، در حالي موجود در شبکه خود را حفظ کنيستم هايس
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زبان خود را ي ميستم هايد سي توانيد، مياگر واقعاً نگران هست. ديري بگيرونيستم بي س
  . کننديري کامالً جلوگ  ICMP يد که از انتشارهاي کنيکربندي پيطور

  SYNدفاع عليه حمالت طغيان 

  بالک هاي کوچک

تاً ياد و نهايز يفضاکه باعث اشغال (ء از نوع ارتباط کامل يک شيص ي تخصيبجا
. ديص دهيتخص) micro-record(ک رکورد کوچک ي، ) شوديشکال در حافظه ما
  . دهديص ميت تخصي با۱۶ ، تنها يدو وري هاSYN يدتر براي جدي هاياده سازيپ

  SYNکوکي هاي 

، هر SYN ي هايدر کوک. است» SYN ي هايکوک «SYNان يه طغيد عليک دفاع جدي
ک يدر پاسخ به .  خودش را دارد)Sequence Number (ي شماره توال،طرف ارتباط

SYNکند يجاد مي مخصوص از ارتباط ايک شماره تواليستم مورد حمله واقع شده، ي، س 
    از حافظه خارجيا بعبارتي کند يز را فراموش مياست و سپس همه چ» يکوک«ک يکه 

 يکوک).  شوديا مذاکره استفاده ميک تبادل ي يکتاي بعنوان مشخص کننده يکوک( کند يم

 که بسته ها از ي تواند هنگامين بعداً ميدر مورد ارتباط اطالعات الزم را در بردارد، بنابرا
  .جاد کندي مجدداً اطالعات فراموش شده در مورد ارتباط را ا،ندي آيک ارتباط سالم مي

  RSTکوکي هاي 

 ندوزي ويستم عامل هاي است، اما ممکن است با سSYN ي هاي کوکي براينيگزيجا
ب است که ين ترتيروش مذکور به ا. جاد کنديروال قرار دارند، مشکل اي پشت فاکه  ٩٥

 . کندينت ارسال مي اشتباه به کالACK/SYNک يسرور 
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در .  اشتباه استيزيد که چيد کند تا به سرور بگوي تولRSTک بسته يد ينت باي کال

نت را بطور ي آن کال ازينت معتبر است و ارتباط ورودي فهمد که کالين هنگام، سرور ميا
  .رفتي خواهد پذيعيطب

 توانند ي مSYN يان هاير طغيبمنظور کاستن از تأث  TCP يها) stack (يپشته ها

ن است که يقبل از ا) timeout(ن مثال کاستن زمان انقضاء يمعمول تر.  شونديدستکار
 از يضگر قطع بعيک ديتکن. ک ارتباط را آزاد کنديص داده شده به ي تخصي فضا،پشته

  . استيارتباطات بصورت انتخاب

    

  DNSدفاع عليه حمالت 

  )root server(دفاع از سرور اصلي 

گاه ي کامل از پايک کپي.  کندير ميي کوچک است و بندرت تغيگاه داده سرور اصليپا
 ي هايگاه بارگذاريد و گاه و بيت ها را چک کنيک بار آپدي يد، روزيه کني تهياده اصلد

 د ي استفاده کنanycast ي با استفاده از آدرس هاي اصلياز سرورها. ديمجدد انجام ده
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 مختلف بعنوان يت هاي با موقعيستم ها در شبکه هاي شود که سين عمل باعث ميا(

  .)ک سرور بنظر برسندي

  ع از سازمان تاندفا

 ي براDNS از ي جداگانه اي ها يد دسترسينترانت دارد، بايک اياگر سازمان شما 
 را از حمالت ي داخلDNSن عمل يا. دي خود فراهم کنيان خارجي و مشتريکاربران داخل

د تا سازمان خود را از حمالت ي کني را کپيه اصليناح.  داردي در امان نگاه ميخارج
DDoSي کردن نواحين به کپيهمچن. دي محفوظ نگه داري اصليسمت ها قي روي آت 
DNSيهنگام. دي خود که در خارج از شبکه شما قرار دارند، توجه کني تجاري از شرکا 

 توانند در هنگام انتقال مورد ي روند، مينترنت مي اي به روDNS يکه بروز رسان ها
ا ي   )transaction signature(ها TSIGاز . رندي قرار گيش و دستکاريربا

 يشبکه ها (VPN يا ارسال بروز رسان ها روي آن ها ي امضاي براي معامالتيامضاها
  .دير کانال ها استفاده کنيا ساي) ي مجازيخصوص

  DDoSمقابله با حمالت  

 از طرف ي ارساليتاهايورش دي خود در مقابل يد از سرورهاي توانيچگونه م
د تا شبکه شرکت شما مختل نشود؟ در ينت مراقبت کننتري آلوده موجود در ايوترهايکامپ

   : شودينجا به چند روش بطور مختصر اشاره ميا
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  سياه چاله

 که بسته ها يي جايعني! اه چالهي کند و به سمت سيک را مسدود مين روش تمام ترافيا
 چه خوب و –ک ين است که تمام ترافياشکال در ا.  کنديت مي شود هدايخته ميدور ر

 off-lineستم يک سيقت شبکه مورد نظر بصورت ي شود و در حقيخته مي دور ر-چه بد

 ي به کاربران قانوني اجازه دسترسين حتينچني ايدر روش ها. قابل استفاده خواهد بود  
  .  شوديز داده نمين

  مسيرياب ها و فايروال ها

لترکردن ي با فping شوند که از حمالت ساده يکربندي پي توانند طوريروتر ها م
ز ي نامعتبر را نIP ي توانند آدرس هاي کنند و ميري جلوگيرضروري غيپروتکل ها

ده تر و حمالت در يچيبهرحال، روترها معموالً در مقابل حمله جعل شده پ. متوقف کنند
  .ر هستندي تأثي معتبر، بIP ي با استفاده از آدرس هاApplicationسطح 

  سيستم هاي کشف نفوذ

 ييتوانا) intrusion detection systems( کشف نفوذ يستم هاي سيروش ها
 معتبر بعنوان ابزار حمله يص استفاده از پروتکل هاي کند که باعث تشخيجاد مي اييها
 ورت خودکارـروال ها بکار روند تا بتوانند بصي فا توانند بهمراهيها مستمي سنيا.  شوديم
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از به يص نفوذ نيستم تشخي مواقع سيدر بعض. ک را مسدود کننديدر مواقع لزوم تراف

  .  شوديص نفوذ دچار اشتباه مي در تشخي دارد و البته گاهيتيم توسط افراد خبره امنيتنظ
   

  
  سرورها

ر حمله يس دهنده در به حداقل رساندن تأثي سرويهاapplication مناسب يکربنديپ
 DDoSتواند بوضوح مشخص کند که يک سرپرست شبکه مي.  دارنديار مهمير بسي تأث 
نت ها ي کاليه تقاضاها تواند استفاده کند و چگونه بي مي از چه منابعapplicationک ي

 توانند هنوز يف دهنده، ميب با ابزار تخفي شده، در ترکينه سازي بهيسرورها. پاسخ دهد
رند، داشته ي گي قرار مDDoS که مورد حمله يس را در هنگاميشانس ادامه ارائه سرو

  .باشند

  DDoSابزار تخفيف 

ف يا تخفيک ين ترافکرد ! ي ضدعفوني کنند که برايد مي تولييهان شرکت ابزاريچند
ا ي متعادل کردن بار شبکه يشتر براين ابزار قبالً بي شوند که اي استفاده مDDoSحمالت 

 چکدام کامل يه. ر دارنديزان تأثي از مين ابزارها سطوح مختلفيا.  شدينگ استفاده ميرواليفا
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ز ي نيونرقانيک غي ترافي کنند و بعضيز متوقف مي را نيک قانوني ترافيبعض. ستندين

د مقاوم تر شود تا در يرساخت سرور هنوز بايز.  کننديدا مياجازه ورود به سرور پ
  .ک درست از نادرست بهتر عمل کنديص ترافيتشخ
  

  پهناي باند زياد

 که ي سروکار داشتن با مواقعي افزونه برايا شبکه هاياد ي باند زيه پهنايا تهيد يخر
  . مؤثر باشدDDoSقابله با  مي تواند برايابد، مي يک شدت ميتراف

. وستي بوقوع خواهد پDDoSک حمله ي دانند که يعموماً، شرکت ها از قبل نم

از دارد که شرکت بسرعت و ين ني کند و به اير مييان کار تغي در ميک حمله گاهيعت يطب
شتر يه بير اولياز آنجا که تأث. ا روز، واکنش نشان دهدي چند ساعت يوسته در طيبطور پ
زبان ي ميس هايک ارائه کننده سروي باند شبکه شماست، يت، مصرف کردن پهناحمال

 باند مناسب و هم ابزار يز شده باشد، هم پهنايت و تجهيري مدينترنت که بدرستي ايرو
  .ف دهديک حمله را تخفيرات يار دارد تا بتواند تأثيالزم را در اخت
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 )۱(هاي معمول حمله به کامپيوترها  روش

   

ا از کارانداختن آن يوتر ي ورود به کامپي که مورد استفاده خرابکاران براييها  روش
  .بشرح ذيل ميباشدرد، يگ يقرارم

   اسب تروايها  برنامه-۱

  ت از راه دوريري مديها  و برنامهي پشتي درها -۲

  سيرش سرويعدم پذ-۳

  گريک حمله دي ي وساطت برا-۴

  هنشد  حفاظتيندوزي وي اشتراکها-۵

  )ActiveX و Java ، JavaScript( قابل انتقال ي کدها-۶

  Cross-Site يپتهاي اسکر-۷

  ي جعليلهايمي ا-۸

  ليمي داخل ايروسهاي و-۹

  ل ي فاي مخفي پسوندها-۱۰

  رندگان چتيگ سي سرو -۱۱

   اطالعاتيها شنود بسته -۱۲
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  هاي اسب تروا  برنامه-۱

 ي مهندسيگاه(زدن شما هستند  گول ي معمول براي اسب تروا روشيها برنامه
و . وتر شما نصب کنندي کامپيرا رو ”يدرپشت“ يها تا برنامه) شود يز گفته مي نياجتماع

دهند،  ين ميوترتان را بدون اطالعتان به مزاحمي آسان کامپيب اجازه دسترسين ترتيبه ا
  .کنند يوده مروس آليک ويوترتان را با يا کامپيدهند،  ير مييستم شما را تغي سيکربنديپ

   

  
  هاي مديريت از راه دور  درهاي پشتي و برنامه -۲ 

 از راه دور ي دسترسين براي، معموال سه ابزار توسط مزاحميندوزي ويوترهاي کامپيرو
ن يا. SubSeven و BackOrifice ، Netbus. شود يوترتان استفاده ميبه کامپ

گر اجازه يشوند، به افراد د ي نصب ميدور وقت ت از راهيريا مدي ي درپشتيها برنامه
 را يتي امنيها م که شکافيکن يه ميبه شما توص. دهند يوترتان را مي و کنترل کامپيدسترس

  .دي مطالعه کنCERT از   BackOrificeبخصوص در مورد 

  م پذيرش سرويس عد-۳

ن يا. س نام دارديسرو رشيپذ ا عدمي  Denial-of-Serviceگر از حمله، ي دينوع
  استفاده  رقابليوتر تا حد غيش از حد کامپيا مشغول شدن بينوع حمله باعث از کارافتادن 
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 خواهند يري از حمله جلوگيتي امنيها ن وصلهيشتر موارد، آخريدر ب. شود يشدن م
 قرار DoSک حمله يوتر شما هدف ينکه کامپين است که عالوه بر اان گفتيشا. کرد

  .ز شرکت داده شوديگر نيستم ديک سيه ي علDoSرد، ممکن است که در حمله يگ يم

    

   وساطت براي يک حمله ديگر-۴ 

 حمله به ي برايگاهي پاي مورد حمله قرارگرفته برايوترهايکرات از کامپ ن بهيمزاحم
 استفاده از آنها بعنوان ابزار يک مثال آن چگونگي. کنند يگر استفاده مي ديها ستميس

ک اسب يق يمعموال از طر( را ”عامل“ک ين يمزاحم. شده است عي توزDoSحمالت 
شود و منتظر  يرد حمله قرارگرفته اجرا موتر موي کامپيکنند که رو ينصب م) تروا

 مختلف يوترهاي کامپيها رو  از عاملي که تعداديسپس، هنگام. ماند ي مي بعديدستورها

-denial-ofک حمله يشود که  يدر حال اجرا هستند، به تمام آنها دستور داده م

serviceر شما وتي حمله، کامپيين، هدف نهايبنابرا. اده کننديستم پيک سي ي را رو  
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 يک ابزار مناسب برايوتر شما فقط ي کامپ– است يگريستم شخص ديست، بلکه سين
  .ک حمله بزرگتر استي

  نشده  اشتراکهاي ويندوزي حفاظت-۵

ک روش ين تحت يتوانند توسط مزاحم ينشده م  محافظتيندوزي و  شبکهياشتراکها
 متصل به يندوزي ويرهاوتي از کامپيادي تعداد زي قراردادن ابزارها رويخودکار برا

 ينترنت وابستگي ايت رويت ساي امنياز آنجا که برا. رندينترنت مورد سوءاستفاده قرار گيا
 ي برايوتر مورد حمله قرارگرفته نه تنها مشکالتيک کامپيستمها وجود دارد، ين سيب

. شود ينترنت محسوب مي ايگر روي ديتهاي ساي برايديکند، بلکه تهد يصاحبش فراهم م

 مزاحمت وجود ير ابزارهاي ساي ظهور ناگهانيع براي در گستره وسيعامل بالقوه بزرگ
   .کند ينشده استفاده م  محافظتيندوزي شبکه ويدارد که از اشتراکها
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  )ActiveX و Java ، JavaScript(ل  کدهاي قابل انتقا-۶

 و Java ،JavaScriptمانند  ( ”اري سي کدها”  در مورد مشکالت با ييگزارشها
ActiveX (دهندگان وب   هستند که به توسعهيساز  برنامهينها زبانهايا. وجود داشته است

  است،د ياگرچه کد عموما مف. دهند ي قابل اجرا در مرورگر شما را مياجازه نوشتن کدها
) ديزن ي که سر مييتهايسا مثال وب( اطالعات يآور  جمعيةواند توسط مزاحمان برا ياما م

امکان از کار . رديوتر شما مورد استفاده قرار گي کامپيرسان رو بي آسي کدهايا اجراي
شود  يه ميتوص.  در مرورگر شما وجود داردActiveX و Java ،JavaScriptانداختن 

ن کار يد، اينان نداريا اطميد يستيد که با آنها آشنا ني هستييتهايسا ر وبکه اگر در حال مرو
ل يمي ايها ار در برنامهي سي در استفاده از کدهايد، اگرچه از خطرات احتماليرا انجام ده

ش ي نماي وب برايل از همان کد بعنوان مرورگرهايمي ايها  از برنامهياريبس. ديآگاه باش
HTMLبر    کهيتي امنين، شکافهايبنابرا. کنند ي استفاده م Java ،JavaScript و 

ActiveXلها هم قابل اجرا هستنديمي اثرگذارند، اغلب عالوه بر صفحات وب در ا.   

  
  ...هد شددر قسمت بعد به ادامه روشها پرداخته خوا
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  )۲(روش هاي معمول حمله به کامپيوترها            

   

  ... روش حمله بطور مختصر پرداختيم ۶در قسمت قبل به 

  Cross-Site اسکريپتهاي -۷

ک وب ي به آنچه که به يپتيس وب با افکار بدخواهانه ممکن است اسکريک برنامه نوي
ا درخواست از ي خاص، ير شکلک عنصر دي ، URLک ي شود، مانند يت فرستاده ميسا

ان يپت زي دهد، اسکريت به شما پاسخ مي وب سايبعدا، وقت. گاه داده، بچسبانديک پاي

  . شوديرسان به مرورگر شما منتقل م

ان ي زيپتهايار اسکرير در اختي زيد مرورگر وب تان را توسط روشهاي توانيشما م

  :ديرسان قرار ده

 بدون دانستن ي خبري گروه هايام هايا پيلها يمينک ها در صفحات وب، ايب ليتعق* 
  .نک داده شده استيبه آنچه ل

  نانيرقابل اطميت غيک ساي ي روي محاوره اياستفاده از فرم ها* 

   ديا تولي که بصورت پويگر صفحاتيا دين، مجمع ها ي بحث آناليدن گروه هايد* 
 . ارسال کنندHTML يا شامل تگ هي توانند متنهاي که کاربران ميي شوند در جايم
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   ايميلهاي جعلي-۸

 باشد ي ميل به ظاهر متعلق به منبعيميک اي افتد که ي اتفاق مين حالت زمانيا
 ي اغلب براEmail Spoofing. گر ارسال شده استي ديقت از منبعيکه در حقيدرحال

د بکار را افشاء کن) مانند کلمات عبور(ن که اطالعات حساس يگول زدن کاربر بمنظورا
  .  روديم

   

  
 ضرر تا اقدامات مربوط به ي بي هاي از شوخي تواند گستره ايل جعل شده ميميا  

  :نها هستندي از مورد دوم اييمثالها.  داشته باشدي اجتماعيمهندس

ر کلمات يي تغ يستم است و از کاربران تقاضايک سير ي کند که از مدي مل ادعايميا* 
ق يت به تعليک رشته مشخص دارد و آنها را در صورت عدم تابعيعبورشان را به 

 . کنديد ميشان تهدياکانتها
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 کند يارات الزم است و از کاربران تقاضا ميک شخص با اختي کند از يل ادعا ميميا* 
  .ش ارسال کنندير اطالعات حساس را برايا سايل کلمات عبور ي از فايک کپيکه 

 
ر يي کنند که کلمه عبورتان را تغي تقاضا ميس دهندگان گهگاهي سرويد وقتيتوجه کن  

س يشتر سرويب  ن، يهمچن. ر کنديي تغي کنند که به چه کلمه ايد، معموال مشخص نميده

.  کننديل نميميق ايورتان را از طر ارسال کلمات عبي از شما هرگز تقاضايدهندگان قانون
د، يافت کرده ايالت بدخواهانه دري با تماي از شخصيل جعليميک ايد که ياگر شک دار

  .ديريعا تماس بگيس دهنده خود سري سرويبانيد با پرسنل پشتيبا  

  

   ويروسهاي داخل ايميل-۹

 ي ملها گسترشيميا وست يب رسان اغلب بعنوان پي آسير کدهايروس ها و سايو
نکه يا. دينان حاصل کني، از شناخته شده بودن منبع آن اطميوستيقبل از بازکردن هر پ. ابندي
ن علت يقا به ايسا دقيروس مليو. ستي نيد، کافي شناسي باشد که شما ميل از آدرسيميا

ب رسان ممکن است ي آسين، کدهايهمچن. افت که آدرس فرستنده آن آشنا بوديگسترش 
  .دا کننديبنده گسترش پيا فريگرم کننده  سريدر برنامه ها

 نوشته شده باشد که يا شرکتينکه توسط شخص يد، مگر اي را اجرا نکنيهرگز برنامه ا
د، صرفا ي کنيافت مي را که از منابع ناشناخته درييبعالوه، برنامه ها. ديبه آن اعتماد دار

 .دي ارسال نکنا همکاران خودي دوستان ينکه سرگرم کننده هستند، برايبخاطر ا
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   پسوندهاي مخفي فايل-۱۰

 ييلهاي پسوند فا“ دهند که يار شما قرار مي را در اختيندوز انتخابي ويستم عاملهايس
ش فرض فعال ين انتخاب بصورت پيا. ” کنديکه نوع آنها شناخته شده است را پنهان م

 پسوند تمام ش درآمدنيت را بمنظور به نماين قابليک کاربر اياست، اما ممکن است 
 يلهايل از پنهان ماندن پسوند فايمي داخل ايروسهايو. رفعال کنديندوزغيلها توسط ويفا

ت بهره گرفت کرم ين قابلين حمله عمده که از اياول.  کنندي ميشناخته شده بهره بردار

VBS/LoveLetterوست به نام يک پي ي بود که حاو“LOVE-LETTER-FOR-

YOU.TXT.vbx”ي مشابهي نامگذارين طرحهايب رسان چني آسينامه هار بريسا.  بود 
  :نها هستندين مثال ايچند. دارند

*Downloader (MySis.avi.exe or QuickFlicking.mpg.exe)  

*VBS/Timofonica (TIMOFONICA.TXT.vbs)  

*VBS/CoolNote (COOL_NOTEPAD_DEMO.TXT.vbs)  

*VBS/OnTheFly (AnnaKournikova.jpg.vbs)  

   شوند، ممکن استيروسها فرستاده مين ويلها که توسط ايميوسته به اي پيلهايفا

ا ي) avi.ا ي mpg. (يري تصويلهاي، فا)txt. (ي متنيلهايضرر بنظر برسند، فا ي ب
ب رسان ي آسييل اجرايا فايپت يک اسکريل ين فايقت ايکه در حقيل در حاليگر انواع فايد

 )exe.ا ي vbs. مثال يبرا(است 
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   سرويس گيرندگان چت -۱۱

، IRC يع و شبکه هاي سريام رساني پي، مانند برنامه هاينترنتي چت ايبرنامه ها
ه  متصل بيوترهاين کامپي کنند تا اطالعات بصورت دوطرفه بي را فراهم ميسميمکان

 URL مکالمه، تبادل    از افراد، امکانيي گروههاي چت برايبرنامه ها. نترنت منتقل شوديا

  . کننديلها را فراهم مي موارد انتقال انواع فاياريو در بس

 ي دهند، خطراتي قابل اجرا را مي چت اجازه تبادل کدهاي از برنامه هاياريچون بس

 يد دقت کافيل، بايمي ايمانند برنامه ها.  کننديجاد ميل را ايمي انتقال ايمشابه برنامه ها
 دانلود شده، بکار گرفته يلهاي فاي اجراي چت براي برنامه هايي محدودکردن توانايبرا

  .دي ناشناس باشيل با طرفهايد مواظب تبادل فايشه، بايمثل هم. شود
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