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دارد، در با اين وجود از آنجاييکه خادم اصلي در اين ميان نقش محوري . گردد نمي

تواند بر اثر حمله فيزيکي به آن   که مي صورت اختالل در کارايي اين نقطه مرکزي،
شود، هرچند که با درنظرگرفتن افزونگي  رخ دهد، ارتباط کل شبکه دچاراختالل مي

  .شود براي خادم اصلي از احتمال چنين حالتي کاسته مي

ي با ديگر نقاط در ارتباط در اين طراحي که تمامي نقاط ارتباط:  طراحي مش –ج 
هستند، هرگونه اختالل فيزيکي در سطوح دسترسي منجر به اختالل عملکرد شبکه 

. دهي را دچار اختالل خواهد کرد بندي سرويس  با وجود آنکه زمان نخواهد شد،

 تنها  هاي اقتصادي، سازي چنين روش با وجود امنيت باال، به دليل محدوديت پياده
  .گيرد بحراني انجام ميدر موارد خاص و 

  هاي امن براي تجهيزات  محل– ۱-۳
  :گيرد      در تعيين يک محل امن براي تجهيزات دو نکته مورد توجه قرار مي

اي که  يافتن مکاني که به اندازه کافي از ديگر نقاط مجموعه متمايز باشد، به گونه -
  .هرگونه نفوذ در محل آشکار باشد

اي بزرگتر قرار گرفته است   در داخل ساختمان يا مجموعهدر نظر داشتن محلي که   -
ي بزرگتر را بتوان براي  تا تدابير امنيتي بکارگرفته شده براي امن سازي مجموعه

  . امن سازي محل اختيار شده نيز به کار گرفت
که نسبتاً پرهزينه خواهد (با اين وجود، در انتخاب محل، ميان محلي که کامالً جدا باشد 

هاي بالاستفاده سود برده  و مکاني که درون محلي نسبتاً عمومي قرار دارد و از مکان) بود
 .توان اعتدالي منطقي را در نظر داشت  مي ،)گردد که باعث ايجاد خطرهاي امنيتي مي (است 
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توان اصول زير را براي تضمين نسبي امنيت فيزيکي تجهيزات در نظر      در مجموع مي

  :داشت
هاي  مکانيزم ها و زي دسترسي به تجهيزات شبکه با استفاده از قفلمحدود سا -

هاي  ها و کدهاي کاربري دسترسي ها، مکان دسترسي ديجيتالي به همراه ثبت زمان

  .انجام شده
هاي استقرار تجهيزات شبکه و  هاي پايش در ورودي محل استفاده از دوربين -

  .هاي داده هاي اتصاالت و مراکز پايگاه اتاق

 .هايي براي اطمينان از رعايت اصول امنيتي اعمال ترفند -

   انتخاب اليه کانال ارتباطي امن– ۱-۴
هاي کامپيوتري، آنگونه که در قديم شايع  ي فيزيکي به شبکه     با وجود آنکه زمان حمله

بوده، گذشته است و در حال حاضر تالش اغلب نفوذگران بر روي به دست گرفتن کنترل 
اي   ولي گونه هاي مورد اطمينان شبکه معطوف شده است، دهنده ها و سرويس ميکي از خاد

  . ي فيزيکي کماکان داراي خطري بحراني است از حمله
هاي تابيده،   و چه در زوجCoax چه در انواع  هاي مسي،     عمل شنود بر روي سيم

توان اطالعات بدست   ميبا استفاده از شنود. آيند هاي نفوذ به شمار مي اکنون نيز از راه هم
هاي کامپيوتري را گسترش داد و به  هاي ديگر براي نفوذ در سيستم آمده از تالش

اي مورد  ها را نيز به گونه توان سيم هرچند که مي. بندي مناسبي براي حمله رسيد جمع
محافظت قرار داد تا کمترين احتمال براي شنود و يا حتي تخريب فيزيکي وجود داشته 

 ي فيزيکي، استفاده از فيبرهاي  ولي در حال حاضر، امن ترين روش ارتباطي در اليهباشد، 
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هاي الکتريکي، هيچگونه تشعشعي از نوع  در اين روش به دليل نبود سيگنال. نوري است

ترين  هاي معمول شنود به پايين الکترومغناطيسي وجود ندارد، لذا امکان استفاده از روش
  .شود ده از سيم در ارتباطات ميحد خود نسبت به استفا

   منابع تغذيه– ۱-۵
ي خون در رگهاي ارتباطي شبکه هستند و  هاي شناور در شبکه به منزله     از آنجاکه داده

داشتن نقاط شبکه موجب برقراري اين  جريان آنها بدون وجود منابع تغذيه، که با فعال نگاه
و نوع منابع تغذيه و قدرت آنها نقش جريان هستند، غير ممکن است، لذا چگونگي چينش 

در اين مقوله توجه به دو نکته زير از باالترين اهميت . کنند به سزايي در اين ميان بازي مي

  :برخوردار است 
اين .  طراحي صحيح منابع تغذيه در شبکه بر اساس محل استقرار تجهيزات شبکه -

شبکه، برق مورد نياز خود اي باشد که تمامي تجهيزات فعال  طراحي بايد به گونه
که باعث ايجاد اختالل در (اي  اندازه ي تامين فشار بيش را بدون آنکه به شبکه

  .وارد شود، بدست آورند) عملکرد منابع تغذيه شود
اي که تعداد و يا نيروي پشتيباني آنها به  وجود منبع يا منابع تغذيه پشتيبان به گونه -

ه کل شبکه در مواقع نياز به منابع تغذيه پشتيبان نحوي باشد که نه تنها براي تغذي

کفايت کند، بلکه امکان تامين افزونگي مورد نياز براي تعدادي از تجهيزات بحراني 
  .درون شبکه را به صورت منفرد فراهم کند
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   عوامل محيطي– ۱-۶
ر بدر برا    يکي از نکات بسيار مهم در امن سازي فيزيکي تجهيزات و منابع شبکه، امنيت 

نفوذگران در برخي از موارد با تاثيرگذاري بر روي اين عوامل، باعث . عوامل محيطي است
از مهمترين عواملي در هنگام بررسي امنيتي يک . شوند ايجاد اختالل در عملکرد شبکه مي

  :توان به دو عامل زير اشاره کرد اي بايد در نظر گرفت مي شبکه رايانه

  )ماً غير طبيعي است و منشآ انساني داردکه عمو(احتمال حريق  -
 زلزله، طوفان و ديگر بالياي طبيعي -

توان تا حدود      با وجود آنکه احتمال رخداد برخي از اين عوامل، مانند حريق، را مي

 با هدف  زيادي محدود نمود، ولي تنها راه حل عملي و قطعي براي مقابله با چنين وقايعي،
 در عملکرد شبکه، وجود يک سيستم کامل پشتيبان براي کل جلوگيري در اختالل کلي

توان از عدم اختالل در  تنها با استفاده از چنين سيستم پشتيباني است که مي. شبکه است
  .شبکه در صورت بروز چنين وقعايعي اطمينان حاصل کرد

  امنيت منطقي– ۲

ردن خطرات حمالت هايي براي پايين آو     امنيت منطقي به معناي استفاده از روش
ها و  براي مثال حمله به مسيرياب. افزاري بر ضد تجهيزات شبکه است منطقي و نرم

در اين بخش به . دهند  هاي شبکه بخش مهمي از اين گونه حمالت را تشکيل مي سوئيچ

گيرند  مواردي که در اينگونه حمالت و ضد حمالت مورد نظر قرار مي عوامل و
 .پردازيم مي
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  ها منيت مسيرياب ا– ۲-۱
ها و ديگر تجهيزات فعال شبکه، مانند      حمالت ضد امنيتي منطقي براي مسيرياب

  : ي اصلي تقسيم نمود توان به سه دسته ها، را مي سوئيچ
  حمله براي غيرفعال سازي کامل  -
  حمله به قصد دستيابي به سطح کنترل  -

 دهي حمله براي ايجاد نقص در سرويس -

شوند مستقيماً به امنيت اين  ها و نکاتي که در اين زمينه ذکر مي ت که راه    طبيعي اس
عناصر به تنهايي مربوط بوده و از امنيت ديگر مسيرهاي ولو مرتبط با اين تجهيزات منفک 

لذا تأمين امنيت تجهيزات فعال شبکه به معناي تآمين قطعي امنيت کلي شبکه  .هستند
  .دهد ي آنرا تشکيل مي جنبهنيست، هرچند که عمالً مهمترين 

 
   مديريت پيکربندي– ۲-۲

ها      يکي از مهمترين نکات در امينت تجهيزات، نگاهداري نسخ پشتيبان از پرونده
هاي گوناگون اين تجهيزات  ها که در حافظه از اين پرونده. مختص پيکربندي است

 يا زماني که پيکربندي توان در فواصل زماني مرتب يا تصادفي، و  مي شوند، نگاهداري مي
  .يابند، نسخه پشتيبان تهيه کرد تجهيزات تغيير مي

 منطبق با آخرين تغييرات اعمال شده در تجهيزات، در هنگام      با وجود نسخ پشتيبان،
تواند منجر به ايجاد اختالل در کل شبکه شود،  رخداد اختالل در کارايي تجهزات، که مي

 توان با جايگزيني آخرين پيکربندي، وضعيت فعال شبکه را  ترين زمان ممکن مي در کوتاه
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طبيعي است که در صورت بروز . نقص پيش از اختالل بازگرداند به آخرين حالت بي

افزار، بايد پيکربندي تمامي تجهيزات تغييريافته را بازيابي  حمالت عليه بيش از يک سخت
  .نمود

هيزات مورد استفاده وجود دارند که قابليت افزارهاي خاصي براي هر دسته از تج      نرم

افزارها  با استفاده از اين نرم. باشند هاي زماني متغير دارا مي  پشتيبان را فاصلههتهيه نسخ
آيد  احتمال حمالتي که به سبب تآخير در ايجاد پشتيبان بر اثر تعلل عوامل انساني پديد مي

  .رسد به کمترين حد ممکن مي

   به تجهيزات کنترل دسترسي– ۲-۳
  :    دو راه اصلي براي کنترل تجهزات فعال وجود دارد

  کنترل از راه دور -
  کنترل از طريق درگاه کنسول -

توان با اعمال محدوديت در امکان پيکربندي و دسترسي به تجهيزات      در روش اول مي
  .ن آوردهاي خاص، احتمال حمالت را پايي هايي خاص يا استاندارها و پروتکل از آدرس

رسد استفاده از چنين درگاهي نياز به      در مورد روش دوم، با وجود آنکه به نظر مي
دسترسي فيزکي مستقيم به تجهيزات دارد، ولي دو روش معمول براي دسترسي به 

لذا در صورت عدم کنترل اين . تجهيزات فعال بدون داشتن دسترسي مستقيم وجود دارد
  .کند ها در روش اول عمالً امنيت تجهيزات را تآمين نمي نوع دسترسي، ايجاد محدوديت

    براي ايجاد امنيت در روش دوم بايد از عدم اتصال مجازي درگاه کنسول به هريک از 
  . دور دارند، اطمينان حاصل نمود تجهيزات داخلي مسيرياب، که امکان دسترسي از راه
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   امن سازي دسترسي– ۲-۴
، يکي ديگر از Authenticationجهيزات براي استفاده از     عالوه بر پيکربندي ت

. سازي دسترسي، استفاده از کانال رمز شده در حين ارتباط است هاي معمول امن روش
 ارتباطات فعال را SSH.  استSSH(Secur Shell)يکي از ابزار معمول در اين روش 

هاي حمله هستند را   روشترين رمز کرده و احتمال شنود و تغيير در ارتباط که از معمول

  . رساند به حداقل مي
 IPsec مبتني بر VPNهاي  توان به استفاده از کانال هاي معمول مي     از ديگر روش

 روشي با قابليت اطمينان باالتر SSHاين روش نسبت به روش استفاده از . اشاره نمود

صاً توليد کنندگان اي که اغلب توليدکنندگان تجهيزات فعال شبکه، خصو است، به گونه
  .دانند  اين روش را مرجح مي ها، مسيرياب

   مديريت رمزهاي عبور– ۲-۵
.  استAuthenticationترين محل براي ذخيره رمزهاي عبور بر روي خادم      مناسب

افزار  هرچند که در بسياري از موارد الزم است که بسياري از اين رموز بر روي خود سخت
ين صورت مهمترين نکته به ياد داشتن فعال کردن سيستم رمزنگاري در ا. داري شوند نگاه

  .افزارهاي مشابه است رموز بر روي مسيرياب يا ديگر سخت

  ملزومات و مشکالت امنيتي ارائه دهندگان خدمات– ۳

آيد،      زماني که سخن از ارائه دهندگان خدمات و ملزومات امنيتي آنها به ميان مي
 اي کوچکتر خدماتي ارائه  هاي رايانه ي است که خود به شبکههاي بزرگ مقصود شبکه
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هاي بزرگ هستند که با پيوستن به يکديگر، عمالً  به عبارت ديگر اين شبکه. دهند مي

با وجود آنکه غالب اصول امنيتي در . دهند ي جهاني اينترنت کنوني را شکل مي شبکه
 حساسيت انتقال داده در اين اندازه، شود، ولي با توجه به هاي کوچکتر رعايت مي شبکه

  .ها مطرح هستند ملزومات امنيتي خاصي براي اين قبيل شبکه

  

  هاي امنيتي  قابليت– ۳-۱
  :توان، تنها با ذکر عناوين، به شرح زير فهرست نمود     ملزومات مذکور را مي

   قابليت بازداري از حمله و اعمال تدابير صحيح براي دفع حمالت– ۱

هايي که به قصد حمله بر  د امکان بررسي ترافيک شبکه، با هدف تشخيص بسته وجو– ۲
هاي بزرگتر نقطه تالقي مسيرهاي متعدد  از آنجاييکه شبکه. شوند روي شبکه ارسال مي

توان به   بر روي آنها، ميIDSهاي  ترافيک بر روي شبکه هستند، با استفاده از سيستم
  . يافتباالترين بخت براي تشخيص حمالت دست

هايي از قبيل سرقت آدرس و استفاده  با وجود آنکه راه.  قابليت تشخيص منبع حمالت– ۳
هاي ديگر از راه دور، براي حمله کننده و نفوذگر، وجود دارند که تشخيص منبع  از سيستم

هاي رديابي، کمک شاياني براي  نمايند، ولي استفاده از سيستم اصلي حمله را دشوار مي
بيشترين . نمايد ي مشکوک به وجود منبع اصلي مي و يا محدود ساختن بازهدست يافتن 

  .گردد  از سوي نفوذگران انجام ميDoSتآثير اين مکانيزم زماني است که حمالتي از نوع 
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   مشکالت اعمال ملزومات امنيتي– ۳-۲
سازي  د، پيادههايي که بطور اجمالي مورد اشاره قرار گرفتن     با وجود لزوم وجود قابليت

  .و اعمال آنها همواره آسان نيست
خطر يا ترافيکي که براي يک .  استIDSسازي   پياده ترين مشکالت،     يکي از معمول

اي ديگر به عنوان جريان عادي  شود، براي دسته دسته از کاربران به عنوان حمله تعبير مي
 افزوده و در اولين IDSي لذا تشخيص اين دو جريان از يکديگر بر پيچيدگ. داده است

براي جبران . هاي اطالعاتي خواهد کاست گام از کارايي و سرعت پردازش ترافيک و بسته

هاي امنيتي  تر و اعمال سياست توان متوسل به تجهيزات گران اين کاهش سرعت تنها مي
  .تر شد پيچيده

ه و افزايش هاي داد  با هرچه بيشتر حساس شدن ترافيک و جريان     با اين وجود،
هاي  هاي کوچکي که خود به شبکه کاربران، و مهاجرت کاربردهاي متداول بر روي شبکه

بزرگتر ارائه دهنده خدمات متصل هستند، تضمين امنيت، از اولين انتظاراتي است که از 
  .توان داشت ها مي اينگونه شبکه
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   نتامنيت در اينتر                                      

 را در خصوص سرقت اطالعات حساس نظير شماره يتاکنون اخبار متعدد" قطعا     
و شايد شما نيز از جمله   شنيده ايدي و يا شيوع يک ويروس کامپيوتريکارت اعتبار

 از تهديدات موجود و عمليات الزم به منظور يآگاه. قربانيان اين نوع حمالت بوده ايد
 .  استي مناسب دفاعي روش ها ازيحفاظت در مقابل آنان، يک

  اهميت امنيت در اينترنت 
 توانسته اند حضور مشهود خود يبدون شک کامپيوتر و اينترنت در مدت زمان کوتاه

  وجود تحوالت عظيم در ارتباطات.  به اثبات برسانندي حيات بشري عرصه هايرا در تمام
 و ي تجهيزات الکترونيک، تحوالت گسترده در زمينه)ي سلولي و تلفن هاEmailنظير (

سيستم (، تحوالت گسترده در صنعت حمل و نقل  )mp3کابل ديجيتال،  ( يسرگرم
    در روش خريد و فروش کاالي، تغييرات اساس)ي هوائيهدايت اتوماتيک اتومبيل، ناوبر

، ي برجسته در عرصه پزشکي، پيشرفت ها)ي اعتباري، کارت هاonline يفروشگاهها(
  .  باشدي اندک در اين زمينه ميئنمونه ها" صرفا

 انسان عصر حاضر و اهميت ي با جايگاه کامپيوتر در زندگياجازه دهيد به منظور آشنائ
 يک روز چه ميزان با کامپيوتر يامنيت اطالعات، اين پرسش را مطرح نمائيم که در ط

  کامپيوتر خود و يا سايري شما بر روي از اطالعات شخصيدرگير هستيد و چه حجم
جايگاه کامپيوتر و اهميت ايمن   ديگر، ذخيره شده است؟ پاسخ به سوال فوق،يکامپيوترها

  . مشخص خواهد کردي اطالعات در عصر اطالعات را به خوبيساز
    : زير استيامنيت در اينترنت، حفاطت از اطالعات با استناد به سه اصل اساس

   از بروز يک تهاجم يپيشگير  نحوه  •
  اجمنحوه تشخيص يک ته •
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•   
  نحوه برخورد با حمالت  •

   انواع تهديدات
 گسترده از خطرات و ي مجموعه اي مثبت داراي جنبه هايرغم تماميعل اينترنت،

 اهميت    ديگر ازي و مهم بوده و برخي از آنان بسيار جدي است که برخيتهديدات امنيت
    : باشندي برخوردار ميکمتر

د منجر به حذف اطالعات موجود بر  تواني که مي کامپيوتريعملکرد ويروس ها •
  .  يک کامپيوتر شوديرو

  نفوذ افراد غير مجاز به کامپيوتر شما و تغيير فايل ها  •
   تهاجم عليه ديگران ياستفاده از کامپيوتر شما برا •
 و خريد غير مجاز با استفاده يسرقت اطالعات حساس نظير شماره کارت اعتبار •

  از آن 

 احتمال بروز و يا موفقيت اين نوع از حمالت را به حداقل  تواني نکات ميبا رعايت برخ
  . مقدار خود رساند
  نحوه حفاظت 

 ي اطالعات ، شناخت تهديدات و آگاهياولين مرحله به منظور حفاظت و ايمن ساز
  . اطالعات استي ايمن ساز  مفاهيم اوليه در خصوصيالزم در خصوص برخ

• Hacker, attacker و يا Inruder  .که همواره يفوق به افراد ياسام 
 باشند، ي م  استفاده از نقاط ضعف و آسيب پذير موجود در نرم افزارها  در صدد
  حاالت ممکن است افراد فوق اهداف غير يبا اين که در برخ.  گرددياطالق م

       باشد، ماحصل عمليات آنانيکنجکاو" و انگيزه آنان صرفا  را نداشتهيمخرب •
 .  را به دنبال داشته باشدي منفيب تواند اثرات جانيم
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               تروجانياين نوع کدها شامل ويروس ها، کرم ها و برنامه ها:  کد مخرب •
 )Trojan ( باشندي مي منحصر بفردي هاي ويژگيبوده که هر يک از آنان دارا :  

 نمايند ي باشند که شما را ملزم مي مخرب مي از کدهاي ، نوع خاصويروس ها □
اين نوع از برنامه ها به .  را انجام دهيدي سيستم، عمليات خاصي منظور آلودگبه

باز نمودن يک .  باشندي کاربران ميمنظور نيل به اهداف مخرب خود نيازمند يار
 از ي و يا مشاهده يک صفحه وب خاص، نمونه هائEmailفايل ضميمه همراه 

  . رب است مخي کاربران در جهت گسترش اين نوع از کدهايهمکار

 بدون نياز به دخالت کاربر، توزيع و   مخربياين نوع از کدها: کرم ها  □
با سوء استفاده از يک نقظه آسيب پذير در نرم " کرم ها، عموما.  يابنديگسترش م

 نمايند که کامپيوتر هدف را آلوده ي مي سع  افزار فعاليت خود را آغاز نموده و
 ساير کامپيوتر ي يافتن و آلودگير، تالش برا يک کامپيوتيپس از آلودگ. نمايند 

 توانند از طريق ي، کرم ها نيز مي کامپيوتريهمانند ويروس ها. انجام خواهد شد
Emailبر شبکه، توزيع و گسترش يابندي مبتني، وب سايت ها و يا نرم افزارها  .

 محسوس بين ي تفاوت ها   ازيتوزيع اتوماتيک کرم ها نسبت به ويروس ها يک
  . گرددين دو نوع کد مخرب، محسوب ماي

 باشند که ي مي مخرب، نرم افزارهائي اين نوع از کدها   : تروجانيبرنامه ها □
.  نمايندياهداف خاص خود را دنبال م  در عمل، ي را داشته ولي ارائه خدماتيادعا

 افزايش سرعت کامپيوتر ي که ادعا يبرنامه ا" مثال). تفاوت در حرف و عمل( 
 کامپيوتر يممکن است در عمل اطالعات حساس موجود بررو  نمايد،يمشما را 

  .  يک مهاجم و يا سارق از راه دور، ارسال نمايدي را برا  شما
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  )۱(محافظت در مقابل خطرات ايميل                             
  مقدمه

شما در  محافظت سازمان ي براييتنهاه روس بيو م چرا نرم افزار ضدينيم ببي خواهيم
 به ينها گاهيعالوه بر ا. ستي نينده کافي و آي فعليوتري کامپيروسهايمقابل حمله و

 يروسهاي حفاظت در مقابل حمالت و ويلها برايمي اي محتواي بررسي براي قويابزار
و ) ابدي يل گسترش ميميق اي است که ازطريروسيل ويميروس ايمنظور از و(ليميا

شه ي نکات هميت بعضياما در هر صورت رعا.  استازي از نشت اطالعات نيريجلوگ
  . استيتوسط کاربران الزام

  

  خطرات ويروسهاي ايميل و اسبهاي تروا

ش يات مضر در شبکه ها پي گسترش محتوي را برايل راه ساده ايمياستفاده گسترده از ا
ک يجاد شده توسط ي توانند از حصار اي ميهکرها براحت.  هکرها قرار داده استيرو

ل را يميات ايروال محتويرا فايل عبور کنند، زيميق نقب زدن از راه پروتکل ايروال از طرياف
 ينه اي هزMyDoomروس ي گزارش داد که و۲۰۰۴ه ي در ژانوCNN.  کندي نميبررس

بر   ي فنيباني پشتينه هايهز    وارده ويب هايل آسيبدل   ون دالر رايلي م۲۵۰حدود   در
 مقابله ينه هايهز    NetworkWorld   ست کهين در حاليا   ل کرده است،يشرکتها تحم

 را تنها ۲۰۰۳ل تا سپتامبر يمي ايروسهاير وي و ساBlaster ،SoBig.F ،Wechia با 
 با هشت تا صفر ۳۵ عدد يعني.(ارد دالر ذکر کرديلي م۳/۵االت متحده ي اي شرکتهايبرا

  !!!)جلوش
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 شود که مشخصاً سازمان شما را ي تروا استفاده مي نصب اسبهايل برايمياز ا  بعالوه، 

. رندي گي کنترل سرورتان، هدف ميريا بدست گي بدست آوردن اطالعات محرمانه يبرا
 کنند، ابزار ياد مي ياسوس جيروسهايت از آنها بعنوان ويروسها که خبرگان امنين ويا

 به شبکه يليميک مورد آن حمله اي! روندي بشمار مي صنعتي در جاسوسيقدرتمند
کروسافت از آن بعنوان ي شرکت مايک سخنگوي است که ۲۰۰۰کروسافت در اکتبريما
کروسافت توسط يبرطبق گزارشها، شبکه ما. اد کردي ”زي ساده و تميک عمل جاسوسي“
  .ل ارسال شده بود، هک شديميک کاربر شبکه توسط ايکه به  backdoor يک ترواي

  خطر نشت و فاش شدن اطالعات

        ي دادن به کارکنانشان نسبت به وجود مخاطرات دزديسازمانها اغلب در آگاه
مطالعات مختلف نشان داده است که چگونه .  کنندي ميشان، کوتاهي مهم شرکتهايداده ها

 آنها يگاه.  کنندي محرمانه استفاده مي فرستادن اطالعات حقوقل بمنظوريميکارمندان از ا

ل عدم درک مناسب از ي بدليگاه  . دهندي انجام مينه توزيا کي ي ناراحتينکار را از رويا
  .  شودين عمل به سازمان وارد مي است که در اثر ايضربه مهلک

 کنند که يستفاده م اي حساسي داده هاي به اشتراک گذاريل برايمي کارمندان از ايگاه
 . ماندي ميست در داخل سازمان باقي بايرسماً م
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 نشان داده ۲۰۰۳ در انگلستان در سال Hutton يبر طبق مطالعات و پرس وجوها
 فاش ساختن يل برايمي از اBBCسه يات رئي و اعضاء هي که صاحب منصبان دولت  شد

 PC Week در ۱۹۹۹ در مارس يله امقا.  که محرمانه بوده اند استفاده کرده اندياطالعات
 درصد آنها به ۳۱ تا ۲۱ پرسنل مورد مطالعه، ۸۰۰ان ي آن از مي اشاره کرد که طيقيبه تحق

ا محصوالت ـ به افراد خارج از شرکتشان ي يارسال اطالعات محرمانه ـ مانند اطالعات مال
  .اعتراف کرده اند

  هانت آورخطر ايميلهاي دربردارنده محتويات بدخواهانه يا ا

ر يا ساي ي مطالب نژادپرستانه، امور جنسي کارکنان که حاو  توسطي ارساليلهايميا

ر يب پذي آسيک شرکت را از نقطه نظر قانوني تواند يند است، ميموضوعات ناخوشا
مجبور به پرداخت    Holden Meehan ي مشاوران شرکت مال۲۰۰۳در سپتامبر . دينما
 در مقابل آزار ي در محافظت ويل ناتوانيان سابق بدل از کارکنيکيپوند به   هزار۱۰

ون دالر به چهار نفر از کارکنانش يلي م۲/۲ مجبور به پرداخت Chevron. شدند! يليميا
س، يتحت قانون انگل. افت کرده بودنديدر  ي آزاردهنده جنسيلهايميشد که به وضوح ا

 مدت استخدامشان نوشته و  هستند که توسط کارکنانشان درييلهايميان مسوول ايکارفرما
 معادل يمبلغ. ل بوده باشد، خواه نباشديمي به آن اي شود، خواه کارفرما راضيارسال م

ک توافق خارج از دادگاه بخاطر ي يط Norwich Unionمه يهزار دالر از شرکت ب۴۵۰

 . از مسابقات درخواست شديک سريحات مربوط به يارسال توض
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   حمله به سيستم ايميلروشهاي استفاده شده براي

 ي به روشهاي اجمالي که امروزه وجود دارد، نگاهيليميدات اي درک انواع تهديبرا
  :مي اندازي ميليمي حمالت اي فعلياصل

  ضميمه هايي با محتواي آسيب رسان 

Melissa و LoveLetter يمه هاي بودند که مساله ضمييروسهاين ويجزو اول 
)Attachments (ن دوستان و ي که بيآنها از اعتماد.  را نشان دادندل و اعتماديميا

     افت ي دريمه از دوستيک ضميد يتصور کن.  کردنديهمکاران وجود داشت استفاده م
، Melissa است که در ين همانيا. دي خواهد آن را باز کنيد که از شما مي کنيم

AnnaKournikova ،SirCamبه .  افتادي مشابه اتفاق ميليمي ايروسهاير وي و سا

 که از دفترچه يليمي اي خودشان را به آدرسها معموالًييروسهاين ويمحض اجرا شدن، چن
 کنند، يره مي که صفحات وب ذخييلهايمياورند و به اي بدست ميآدرس شخص قربان

 ي که توسط قربانيمه اي ضمي اجراي روياديد زيکأسان تيروس نويو.  کننديارسال م
ن متفاوت و جذاب مانند يمه ها از عناوي نام ضمين برايبنابرا . شود، دارنديافت ميدر

SexPic.cmd و me.pifکنندي استفاده م .  
 کنند و فقط يريل جلوگيمي ايروسهايت وي کنند که از سراي مي از کاربران سعياريبس

هرحال ه ب.  کننديک مي کلMPG و JPG مشخص مانند ي با پسوندهاييلهاي فايرو
 بمنظور گول زدن يي، از پسوند چندتاAnnaKournikovaند کرم روسها، ماني ويبعض

 مه يق ضمي از طرAnnaKournikovaروس يو.  کندي آن استفاده مي اجرايکاربر برا
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افت کننده را يشد که دري منتقل م’AnnaKournikova.jpg.vbs‘ل و با عنوان يميا

افت کرده يس دريور تنرا از ستاره مشه  JPGر به فرمت يک تصوي کرد که يمتقاعد م
ب رسان ي آسي کدهايک حاويسيژوال بيپت ويک اسکريمه يل ضمينکه فاياست تا ا

  .باشد

 دهد که پسوند ين اجازه را مي به هکرها اClass ID (CLSID)بعالوه، پسوند 
ک برنامه ي cleanfile.jpgقت که ين حقيله اينوسيل را پنهان کنند و بدي فايواقع

HTMLل را يمي اي محتوايلترهايز فين روش در حال حاضر نيا.  ماندي م باشد پنهاني م

دن ي دهد و به هکر امکان رسيب مي کنند، فريل استفاده مي فاي ساده بررسيکه از روشها
  . دهدي ميبه کاربر مقصد را به سادگ

  ايميلهاي راه اندازنده اکسپلويت هاي شناخته شده

نترنت ي اNimdaکرم .  موجود استيتيمن ايقت استفاده از شکافهايت در حقياکسپلو
ل و نفوذ به سرورها و يميت اي از ابزار امنياري مواجه کرد و با گول زدن بسيرا با شگفت

حقه بکارگرفته . نترنت را فراگرفتي، ايت کردن به کابران خانگي بزرگ و سرايشبکه ها
ا ي   IE از يريب پذي که نسخه آسييوترهاي کامپين است که روي اNimdaشده توسط 

Outlook Expressشودي را دارند، بطور خودکار اجرا م  .Nimdaن ي از اول
 مثال، ي برا . کنندي مين شکافها بمنظور انتشار بهره برداري از ايکي بود که از ييروسهايو

ه ي اولي از شکافهايکي ظهور کردند، از ۲۰۰۴ که در مارس Bagleروس ي از ويانواع
Outlookکردنديبدون دخالت کاربر استفاده م انتشار ي برا .  

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 298 

  
  دربردارنده اسکريپت HTMLايميلهاي با فرمت 

افت ي را ارسال و درHTML يلهايمي توانند ايل ميميامروزه، تمام استفاده کنندگان ا
      رد کهي را دربرگيات فعاليپتها و محتوي تواند اسکري مHTMLل با فرمت يميا. کنند

 و Outlook. افت کننده را دهنديستم دري سيا کدها اجازه اجرا روي توانند به برنامه يم
 ين معني کنند، به اياستفاده م  HTML يملهايش اي نماي براIEگر از اجزا يمحصوالت د

  ! برنديرا به ارث م   IEجود در  مويتي امنينها شکافهايکه ا
خودکار را،    ي اجراييتوانا    خطر مضاعفHTML يپتهايه اسکريپا  بريروسهايو

 شوند؛ يمه ها متوسل نميآنها به ضم.  شود، دارنديب رسان باز ميل آسيمي که ايوقت  
روس وجود دارند در نبرد با ي ضدويمه که در نرم افزارهاي ضميلترهاين فيبنابرا

 از  BadTrans.Bروس ي مثال ويبرا.  بالاستفاده هستندHTMLپت ي اسکرياروسهيو

HTMLت يک اکسپلوي کند و از ي استفاده م  خودکار در هنگام بازشدني اجراي برا
 مقابله ي به روشهاي بعدقسمتدر .  کندي انتشار استفاده مي براHTMLل با فرمت يميا

  .م پرداختيخواه
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  )۲( ايميل محافظت در مقابل خطرات
 

  آساني توليد يک ويروس در سالهاي اخير

با داشتن اطالعات مختصري مثال در مورد ويژوال بيسيک، مي توان با بهره گيري از  
. شکافهاي امنيتي، باعث آشفتگي در شبکه ها و سيستم هاي استفاده کنندگان ايميل شد

        و نحوه Outlookمطالعه بعضي سايتها، شما را با بعضي از شکافهاي موجود در 
حتي بعضي از کدها نيز در دسترس شما خواهد بود و . بهره گيري از آنها آشنا خواهد کرد

  .با تغييرات اندکي مي توانيد ويروسي توليد کنيد که کدهاي مورد نظر شما را اجرا کند
 براي مثال مي توانيد ويروسي توليد کنيد که شخص قرباني بمحض باز کردن ايميل 

به اين ترتيب تمام فايلهاي . ، کدهاي مورد نظر شما اجرا شودOutlookاوي آن در ح

HTML آلوده مي شود و اين ويروس به تمام آدرسهاي موجود در دفترچه آدرس سيستم 
در اصل، ويژگي کليدي اين ويروس اجرا شدن آن بمحض . آلوده شده فرستاده مي شود

  .ت آسيب رسان اسHTMLباز شدن ايميل حاوي 

  
  

  آيا نرم افزار ضدويروس يا فايروال براي مقابله کافيست؟

      بعضي سازمانها با نصب کردن يک فايروال، خيال خود را از بابت امنيت آسوده 

 ي براي محافظت از شبکه داخليشان است اما کافي البته اين يک گام ضرور. مي کنند
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فايروالها مي توانند شبکه شما را از دسترس کاربران غيرمجاز مصون بدارند، اما . نيست

محتواي ايميلهايي را که توسط کاربران مجاز از طريق شبکه ارسال و دريافت مي شود، 
وانند از اين سطح امنيتي عبور مي ت! به اين معني که ويروسهاي ايميلي. بررسي نمي کنند

  .کنند

در ضمن، نرم افزارهاي ويروس ياب نيز نمي توانند سيستم ها را عليه تمام حمله ها و 
  . ويروسهاي ايميلي محافظت کنند

  

توليدکنندگان نرم افزارهاي ضدويروس نمي توانند همواره برعليه ويروسهاي مهلکي که 
مانند کرمهاي ( دنيا پراکنده مي شونداز طريق ايميل در عرض چند ساعت در کل

MyDoom ، NetSky.B و Beagle ( بنابراين تکيه تنها بر  .مراقبت کامل کنند 
  . موتور جستجوي ويروس نيز باعث مراقبت کامل نمي گردد

  
 توسط دولت بريتانيا نشان مي دهد که اگرچه ۲۰۰۴براي مثال، يک مطالعه در سال 

از آنها در طي   ۶۸٪ي از ضدويروس استفاده مي کنند، اما  از شرکتهاي بزرگ انگليس۹۹٪
 در ۲۰۰۳يک تحقيق که در سال .  به ويروسهاي مختلف آلوده شده اند۲۰۰۳سال 

آزمايشگاههاي تحقيقاتي هيولت ـ پکارد در بريستول انجام شد، نشان داد که کرمها از 
 .نندنسخه هاي به روز ضدويروس ها بمراتب سريعتر گسترش پيدا مي ک
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  يک رويکرد پيشگيرانه: راه حل
وان عليه اين خطرات ايميلي محافظت شد؟ در حقيقت به يک ي تبنابراين چگونه م

د شونده و خارج شونده قبل از رويکرد پيشگيرانه نياز است تا محتواي تمام ايميلهايي وار
به اين ترتيب، تمام محتواي مضر از ايميل . رسيدن به کاربران، در سطح ِسرور بررسي شود

سازمانها و شرکتها با نصب يک . آلوده حذف مي گردد و سپس به کاربر فرستاده مي شود
وي ضدويروس برر )gateway(فيلتر جامع براي بررسي محتواي ايميلها و يک دروازه 

سرويس دهنده ايميل، مي توانند در مقابله آسيب رسانيهاي بالقوه و از بين رفتن زمان مفيد 
  .کار توسط ويروسهاي فعلي و آينده، خود را محافظت کنند

به نکاتي که توسط کاربران    )۱(محافظت در مقابل خطرات ايميلدر مقاله پيشين يعني 

 نجا به قابليتهاي يک فيلتر خوب براي نصب ايميل بايد رعايت شود، پرداخته شد و در اي
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 در سرويس دهنده ايميل براي جلوگيري از آلوده شدن توسط ويروسهاي ايميلي اشاره 

  . مي شود
  بررسي محتواي ايميل  -
  )اکسپلويتها(کشف بهره برداريها از شکافهاي امنيتي  -

  تحليل خطرات   -
  راه حلهاي ضدويروسي  -

ازبين بردن انواع خطراتي است که توسط ايميلها منتقل مي شود، قبل از موارد فوق براي    

  .اينکه بتوانند کاربران ايميل را تحت تاثير قرار دهند
   

  :ويژگيهاي زير را نيز مي توان به فيلتر مذکور اضافه کرد
دربرداشتن چندين موتور ويروس براي باال بردن نرخ کشف ويروس و پاسخ   -

  .اي جديدسريعتر به ويروسه
  طرناکـــــيمه هاي خـيت در مقابل ضمــهاي ايميلها براي مصونـبررسي پيوست  -
يک سپر در مقابل اکسپلويتها براي محافظت در مقابل ويروسهاي فعلي و آتي که   -

  .برپايه اکسپلويتها ايجاد گشته اند

  HTMLن اسکريپتهاي ــ براي از کار انداختHTMLيک موتور بررسي خطرات   -
      لهاي اجرايي ــــيک پويشگر براي ترواها و فايلهاي اجرايي براي کشف فاي  -

و مهم ترين و آخرين نکته که تا کنون چندين بار به آن اشاره شده    آسيب رسان

 .است اين است که ايميلهاي ناشناخته را باز نکنيد
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  پراکسي سرور

 

 از يبي سرور ترکيک پراکسيکند،  ينترنت استفاده ميالت که از ايک تشکيدر   
کند  ينترنت عمل مي و اين کاربر داخليک واسطه بيافزار است که بعنوان  افزار و نرم سخت
ک سرور ي. شود ين مي تامcaching يها سي و سرويتيريت، نظارت مديکه امنيبه طور
، HTTP ،FTP (يوتکل هرنوع پرين براي بنابرا  است،ي پروتکل مشخصي دارايپراکس

Gogherک سرور ي از ي سرور بعنوان بخشيپراکس. م شوديد تنظيبا) رهي و غ

gateway) کند و  يرفتار م) گر استي ديا  به شبکهيک شبکه که ورودي در يا نقطه
 .م شوديشود، تنظ ي که در بخش بعد به آن اشاره م ا چند فانکشنيک ي انجام يتواند برا يم
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  تواند داشته باشد عملکردهايي که پراکسي سرور مي

ک شبکه ي بهبود عملکرد ي برايتوان از پراکس ي ارائه شد، ميک پراکسي که از يفيبا تعر
  :ميکن ي اختصار اشاره منجا به چند مورد آن بهي کرد که در اييها استفاده

·     Firewall) ديواره آتش(  

دهد  يروال مي کاربران را به فاي سرور تقاضاهايروال دارد، پراکسي که فاي سازمانيبرا
   .دهد ي را ميا خروج به شبکه داخليکه با آنها اجازه ورود 

·     Caching) ذخيره سازي(  

 مانند صفحات وب و يابعدهد، من ي را انجام مcaching که عمل يسرور پراکس
 قرار گرفت، در سرور يک منبع مورد دسترسي که يهنگام. کند يره ميها را ذخ ليفا

 پاسخ cacheات ين منبع مشخص با محتوي همي براي بعديشود و تقاضاها يره ميدخ

 به يق پراکسي که از طري کاربراني به آن منبع را براين عمل، دسترسيا. شود يداده م
کاهد و اجازه  ينترنت ميک اي از ترافيبخشد و از طرف يل هستند، سرعت منترنت متصيا

  .شود ي باند به کاربران داده مياستفاده بهتر از پهنا

·     Filtering) فيلتر کردن(  

 کند و به يک وارد شونده و خارج شونده از شبکه را بررسيتواند تراف ي ميسرور پراکس
  .رت دارد، اجازه عبور ندهديت سازمان مغااسيا سي يتي امنيارهايآنچه که با مع
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·     Authentication) تصديق هويت(  

ا قرار داشتن در دامنه ي توسط ورود با کلمه رمز ي سازمانيکي منابع الکترونياريبس
نترنت ثالث يدهنده ا سيک سرويکاربران دور معموالً از . اند  محدود شدهIP از يمشخص

 سازمان معتبر يوتر آن براي کامپIPا ين کاربر يورت ان صيکنند که در ا ياستفاده م
 سازمان ي به شبکه داخليکيزي که بصورت في کاربرانيبرا. شود يص داده نميتشخ

کند که به کاربران دور اجازه ورود موقت داده  ي عمل مي طورياند، پراکس متصل نشده

وانند به منابع ص داده شود که بتي سازمان تخصIPک يا به آنها بطور موقت يشود 
  .دا کنندي پيمحدود شده دسترس

·     Anonymization) تغيير هويت(  

 ينترنت، سرور پراکسيک سازمان از کاربران موجود در اي ي محافظت شبکه داخليبرا  
ا يمثالً صفحه وب (اگر منبع . ر دهديي را تغي داخلي متقاضيها ستميت سيتواند هو يم
 ي موجود نباشد، سرور پراکسcache سازمان، در يخلتقاضا شده توسط کاربر دا) ليفا

 ي خودش براIP يها  از آدرسيکيکند و از  ينت عمل مي آن کاربر، بعنوان کاليبرا
، »موقت «IPن آدرس يا. کند ينترنت استفاده مي آن منبع از سرور موجود در ايتقاضا
 از يجه از بعضينت سازمان استفاده گردد و در يست که واقعاً در شبکه داخلي نيآدرس

 که صفحه تقاضا شده، از طرف سرور يهنگام. شود ي ميري نفوذگران جلوگيها حمله
 ه مرتبط ي اولي سرور آن را به تقاضايرسد، پراکس ي سرور مينترنت به پراکسي ايرو
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شود که تقاضا دهنده  ي باعث مIPر دادن يين پروسه تغيا. فرستد ي کاربر ميکند و برا يم
  . بماندي مخفيرونيد بي شبکه سازمان از دين معماري نباشد و همچنيابيابل رده قياول

·     Logging) ثبت کردن(  

 ثبت کند تا بعداً امکان ييتواند تقاضاها را بهمراه اطالعات الزم در جا ي سرور ميپراکس
  . اعمال کاربران داخل سازمان فراهم شوديريگيپ

  
  پيکربندي مرورگر

از يب نين ترتي کند که بديکربنديد از ابتدا مرورگر خود را پي کاربر با:تعامل کاربر     ·

  . سازمان بدست آوردي فنيبانياست که اطالعات را از پشت

 را اجرا يافزار پراکس  را که نرميرورد سي کاربر بايکربندين پي در ا:پيکربندي دستي     ·

 م به آن يتواند بطور مستق ي را که ميا د استثنائات هر دامنهيکاربر با. کند، مشخص کند يم
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شده،   مشخصيها ن دامنهيب در اتصال به اين ترتيوصل شود، مشخص کند و به ا
  .رديگ ير قرار نمي در مسيپراکس

 توسط سازمان که منطق استفاده از يکربندي پميل تنظيک فاي :پيکربندي خودکار     ·

 مرورگر وارد يکربنديد در پيل باي فاURL.  توسط مرورگر در آن قرار دارديپراکس
 به شروط موجود ير، بستگيا خي شود يابيري مسيق پراکسيک تقاضا از طرينکه يا. گردد

  .ل دارديدر آن فا
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  )۱(امنيت شبکه   کاربرد پراکسي در 

     به اين مطلب مي پردازيمقسمتدر اين » پراکسي سرور«بعد از آشنايي با پراکسي   
   که از ديدگاه امنيتي پراکسي چيست و چه چيزي نيست، از چه نوع حمالتي جلوگيري

البته قبل از پرداختن به . مي کند و به مشخصات بعضي انواع پراکسي پرداخته مي شود
  .  بيشتر با فيلترها آشنا خواهيم شدپراکسي بعنوان ابزار امنيتي،

  پراکسي چيست؟

اما . براي خيلي چيزها استفاده مي کنند» پراکسي«در دنياي امنيت شبکه، افراد از عبارت 
 کند، آن  عموماً، پراکسي ابزار است که بسته هاي ديتاي اينترنتي را در مسير دريافت مي

در اينجا از پراکسي . دهد   ديتا انجام ميسنجد و عملياتي براي سيستم مقصد آن ديتا را مي
 اي قبل از اينکه به شبکه وارد يا   شود که در راه ترافيک شبکه اي ياد مي  به معني پروسه

سنجد تا ببيند با سياست هاي امنيتي شما  از آن خارج شود، قرار ميگيرد و آن را مي

. فايروال را بدهد يا خيرکند که آيا به آن اجازه عبور از  مطابقت دارد و سپس مشخص مي
   هاي مورد قبول به سرور مورد نظر ارسال و بسته هاي ردشده دور ريخته  بسته
 .شوند  مي

  ست؟هپراکسي چه چيزي 

    و Packet filter«شوند  پراکسي ها بعضي اوقات با دو نوع فايروال اشتباه مي
Stateful packet filter « معايبي دارد، زيرا که البته هر کدام از روش ها مزايا و

  .هميشه يک مصالحه بين کارايي و امنيت وجود دارد
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   تفاوت داردPacket filterپراکسي با 

 نوع فيلتر  اينTCP/IPابتدايي ترين روش صدور اجازه عبور به ترافيک بر اساس 
اين نوع فيلتر بين دو يا بيشتر رابط شبکه قرار مي گيرد و اطالعات آدرس را در . بود

header IPاطالعاتي که اين . کند، پيمايش مي کند   ترافيک ديتايي که بين آنها عبور مي
اين فيلتر .  شود نوع فيلتر ارزيابي مي کند عموماً شامل آدرس و پورت منبع و مقصد مي

ه پورت و منبع و مقصد ديتا و بر اساس قوانين ايجاد شده توسط مدير شبکه بسته بسته ب
مزيت اصلي اين نوع فيلتر سريع بودن آن است چرا که . را مي پذيرد يا نمي پذيرد

headerو عيب اصلي ان اين است که هرگز . ، تمام آن چيزي است که سنجيده مي شود
ند و به محتواي آسيب رسان اجازه عبور از فايروال  بي  آنچه را که در بسته وجود دارد نمي

تر با هر بسته بعنوان يک واحد مستقل رفتار مي کند و لبعالوه، اين نوع في. را مي دهد

  .ارتباط را دنبال نمي کند) State(وضعيت 
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   تفاوت داردStateful packet filterپراکسي با   

دهد، بعالوه اينکه بررسي مي کند کدام اين فيلتر اعمال فيلتر نوع قبل را انجام مي 
اين اطالعات بعنوان . کامپيوتر در حال ارسال چه ديتايي است و چه نوع ديتايي بايد بيايد

  . شود شناخته مي) State(وضعيت 

 به ترتيبي از ارتباط براي برقراري يک مکالمه بين TCP/IPپروتکل ارتباطي 

 سعي مي کند با A عادي، کامپيوتر TCP/IPط در آغاز يک ارتبا. کامپيوترها نياز دارد
کامپيوتر .  ارتباط را برقرار کندBبه کامپيوتر  SYN (synchronize)ارسال يک بسته 

B در جواب يک بسته SYN/ACK (Acknowledgement (  برمي گرداند، و

.  مي فرستد و به اين ترتيب ارتباط برقرار مي شودB  به کامپيوتر ACKيک  Aکامپيوتر 
TCPًاجازه وضعيتهاي ديگر، مثال    FIN (finish)دادن آخرين بسته در    براي نشان 

  .يک ارتباط را نيز مي دهد

هکرها در مرحله آماده سازي براي حمله، به جمع آوري اطالعات در مورد سيستم شما 
يک روش معمول ارسال يک بسته در يک وضعيت غلط به منظوري خاص . مي پردازند

      به سيستمي که تقاضايي نکرده،) Reply(ثال، يک بسته با عنوان پاسخ براي م. است

 I don’t“معموالً، کامپيوتر دريافت کننده بيايد پيامي بفرستد و بگويد . مي فرستند

understand” . به اين ترتيب، به هکر نشان مي دهد که وجود دارد، و آمادگي برقراري
 تواند سيستم عامل مورد استفاده را نيز مشخص کند،  بعالوه، قالب پاسخ مي. ارتباط دارد

  منطق يک ارتباط Stateful packetيک فيلتر . و براي يک هکر گامي به جلو باشد
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TCP/IP را مي فهمد و مي تواند يک “Reply” ،را که پاسخ به يک تقاضا نيست 
. د انجام دهدتوان  ردگيري نمي کند و نميpacketمسدود کند ـــ آنچه که يک فيلتر 

 مي توانند در همان لحظه قواعدي را مبني بر اينکه بسته Stateful packetفيلترهاي 

مورد انتظار در يک ارتباط عادي چگونه بايد بنظر رسد، براي پذيرش يا رد بسته بعدي 
اين امنيت محکم تر، بهرحال، تا حدي . فايده اين کار امنيت محکم تر است. تعيين کنند
نگاهداري ليست قواعد ارتباط بصورت پويا براي هر . ن از کارايي مي شودباعث کاست

  .ارتباط و فيلترکردن ديتاي بيشتر، حجم پردازشي بيشتري به اين نوع فيلتر اضافه مي کند

   

  Application Gatewaysپراکسي ها يا 

Application Gateways  که عموماً پراکسي ناميده مي شود، پيشرفته ترين روش
پراکسي بين کالينت و . تفاده شده براي کنترل ترافيک عبوري از فايروال ها هستنداس

سرور قرار مي گيرد و تمام جوانب گفتگوي بين آنها را براي تاييد تبعيت از قوانين برقرار 
      هاي عبوري بين سرور و کالينت را  پراکسي بار واقعي تمام بسته. شده، مي سنجد

کنند، تغيير دهد يا   چيزهايي را که سياستهاي امنيتي را نقض ميمي سنجد، و ميتواند 

ها را مي سنجند، در حاليکه headerتوجه کنيد که فيلترهاي بسته ها فقط . محروم کند
پراکسي ها محتواي بسته را با مسدود کردن کدهاي آسيب رسان همچون فايلهاي اجرايي، 

  .غربال مي کنند...  و ActiveXاپلت هاي جاوا، 
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پراکسي ها همچنين محتوا را براي اطمينان از اينکه با استانداردهاي پروتکل مطابقت 
براي مثال، بعضي اَشکال حمله کامپيوتري شامل ارسال متاکاراکترها . سنجند  دارند، مي

براي فريفتن سيستم قرباني است؛ حمله هاي ديگر شامل تحت تاثير قراردادن سيستم با 
پراکسي ها مي توانند کاراکترهاي غيرقانوني يا رشته هاي خيلي . ستديتاي بسيار زياد ا

بعالوه، پراکسي ها تمام اعمال فيلترهاي ذکرشده را . طوالني را مشخص و مسدود کنند
بدليل تمام اين مزيتها، پراکسي ها بعنوان يکي از امن ترين روشهاي عبور . انجام مي دهند

ازش ترافيک از فايروالها کندتر هستند زيرا کل بسته آنها در پرد. ترافيک شناخته مي شوند
  . بودن يک عبارت نسبي است» کندتر«بهرحال . ها را پيمايش مي کنند

آيا واقعاً کند است؟ کارايي پراکسي بمراتب سريعتر از کارايي اتصال اينترنت کاربران 

.  اي استمعموالً خود اتصال اينترنت گلوگاه سرعت هر شبکه. خانگي و سازمانهاست
پراکسي ها باعث کندي سرعت ترافيک در تست هاي آزمايشگاهي مي شوند اما باعث 

 .کندي سرعت دريافت کاربران نمي شوند

  .در شماره بعد بيشتر به پراکسي خواهيم پرداخت 
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 )۲(امنيت شبکه   کاربرد پراکسي در 

   

م و پراکسي را از فيلترکننده دهي ها، ما مفهومي از پراکسي ارائه مي در مقايسه فايروال
توانيم  اي که از پراکسي در شماره قبل بيان کرديم، مي زمينه با پيش. کنيم ها متمايز مي بسته

  :ها بعنوان ابزاري براي امنيت را ليست کنيم در اينجا مزاياي پراکسي

کردن شبکه شما  ها، هک هاي معمول مورد استفاده در حمله با مسدود کردن روش     ·
  .کنند تر مي ا مشکلر

کردن شبکه  با پنهان کردن جزئيات سرورهاي شبکه شما از اينترنت عمومي، هک     ·
  .کنند تر مي شما را مشکل

با جلوگيري از ورود محتويات ناخواسته و نامناسب به شبکه شما، استفاده از      ·
  .بخشند پهناي باند شبکه را بهبود مي

 شروعي براي  تفاده از شبکه شما بعنوان نقطهبا ممانعت از يک هکر براي اس     ·
  .کاهند حمله ديگر، از ميزان اين نوع مشارکت مي

توانند بطور  هايي براي مدير شبکه شما که مي فرض آوردن ابزار و پيش با فراهم     ·
  .توانند مديريت شبکه شما را آسان سازند اي استفاده شوند، مي گسترده

کنند که  ها به شما کمک مي ا را اينگونه بيان کرد؛ پراکسيتوان اين مزاي بطور مختصر مي

بهرحال در . تر مورد استفاده قرار دهيد تان را با امنيت بيشتر، موثرتر و اقتصادي شبکه
 .طلبند شوند که توجه جدي را مي ارزيابي يک فايروال، اين مزايا به فوايد اساسي تبديل مي
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  برخي انواع پراکسي

در واقع، انواع . تا کنون به پراکسي بصورت يک کالس عمومي تکنولوژي پرداختيم
. مختلف پراکسي وجود دارد که هرکدام با نوع متفاوتي از ترافيک اينترنت سروکار دارند

دهيم که هرکدام در مقابل چه نوع  کنيم و شرح مي اشاره ميدر بخش بعد به چند نوع آن 
  .کند اي مقاومت مي حمله

ها و ساير ابزار  ترکيب پراکسي. هاي زيادي دارند ها تنظيمات و ويژگي البته پراکسي
ها به مديران شبکه شما قدرت کنترل امنيت شبکه تا بيشترين جزئيات را  مديريت فايروال

  :هاي زير اشاره خواهيم کرد راکسيدر ادامه به پ. دهد مي

·     SMTP Proxy  

·     HTTP Proxy  

·     FTP Proxy  

·     DNS Proxy  
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SMTP Proxy  

هاي  محتويات ايميل) SMTP) Simple Mail Transport Protocolپراکسي  

. کند شونده را براي محافظت از شبکه شما در مقابل خطر بررسي مي وارد شونده و خارج
  :بعضي از تواناييهاي آن اينها هستند

اين اولين سطح دفاع عليه : کنندگان پيام مشخص کردن بيشترين تعداد دريافت     ·

ال کننده ارس است که اغلب به صدها يا حتي هزاران دريافت) هرزنامه(اسپم 
  .شود مي

کند تا از بار   اين به سرور ايميل کمک مي:مشخص کردن بزرگترين اندازه پيام     ·

توانيد به  اضافي و حمالت بمباران توسط ايميل جلوگيري کند و با اين ترتيب مي

  .درستي از پهناي باند و منابع سرور استفاده کنيد
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يل آنطور که در اجازه دادن به کاراکترهاي مشخص در آدرسهاي ايم     ·
ها   چنانچه قبالً اشاره شد، بعضي حمله:استانداردهاي اينترنت پذيرفته شده است

تواند طوري  پراکسي مي. بستگي به ارسال کاراکترهاي غيرقانوني در آدرسها دارد
  .تنظيم شود که بجز به کاراکترهاي مناسب به بقيه اجازه عبور ندهد

ترين   معمول: از انواعي محتويات اجراييفيلترکردن محتوا براي جلوگيري     ·

هاي به ظاهر  روش ارسال ويروس، کرم و اسب تروا فرستادن آنها در پيوست
ها را در يک ايميل از  تواند اين حمله  ميSMTPپراکسي . ضرر ايميل است بي

  .طريق نام و نوع، مشخص و جلوگيري کند، تا آنها هرگز به شبکه شما وارد نشوند

هر ايميل شامل : مردود\هاي مقبول ردن الگوهاي آدرس براي ايميلفيلترک     ·

اگر يک آدرس مشخص شبکه شما را با . دهنده منبع آن است آدرسي است که نشان
تواند هر چيزي از آن  تعداد بيشماري از ايميل مورد حمله قرار دهد، پراکسي مي

تواند تشخيص دهد  در بسياري موارد، پراکسي مي. آدرس اينترنتي را محدود کند
از آنجا که پنهان کردن آدرس . چه موقع يک هکر آدرس خود را جعل کرده است

تواند طوري تنظيم شود که بطور  بازگشت تنها داليل خصمانه دارد، پراکسي مي
  .خودکار ايميل جعلي را مسدود کند

 ها شامل ديتاي انتقال مانند اينکهHeader  :هاي ايميلHeaderفيلترکردن      ·

هاي زيادي براي  هکرها راه. ايميل از طرف کيست، براي کيست و غيره هستند
 پراکسي . اند  براي حمله به سرورهاي ايميل يافتهHeaderدستکاري اطالعات 
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هاي اينترنتي صحيح تناسب دارند و  ها با پروتکلHeaderشود که  مطمئن مي
پراکسي با . کنند ردود ميداده را م هاي تغييرشکلheaderهاي دربردارنده  ايميل

هاي آتي را نيز  تواند برخي حمله اعمال سختگيرانه استانداردهاي ايميل نرمال، مي
  .مسدود کند

هايي که شما  ايميل: ها هاي پيامIDکردن نامهاي دامنه و  تغييردادن يا پنهان     ·

 headerکنيد، دربردارنده ديتاي  فرستيد نيز مانند آنهايي که دريافت مي مي

خواهيد ديگران درباره امور داخلي شبکه شما  اين ديتا بيش از آنچه شما مي. هستند
تواند بعضي از اين اطالعات را   ميSMTPپراکسي . بدانند، اطالعات دربردارند

پنهان کند يا تغيير دهد تا شبکه شما اطالعات کمي در اختيار هکرهايي قرار دهد 
  .گردند  سرنخ ميکه براي وارد شدن به شبکه شما دنبال

  .در شماره بعد بررسي انواع ديگر پراکسي را ادامه خواهيم داد
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  )۳(امنيت شبکه   کاربرد پراکسي در 

 

 SMTPدر شماره هاي قبل به پراکسي سرور، مقايسه پراکسي و فايروال و پراکسي   
  :به بررسي انواع ديگر پراکسي مي پردازيم. پرداختيم

  

HTTP Proxy  
اين پراکسي بر ترافيک داخل شونده و خارج شونده از شبکه شما که توسط کاربرانتان 

اين پراکسي براي .  نظارت مي کند   ايجاد شده،World Wide Webبراي دسترسي به 
مراقبت از کالينت هاي وب شما و ساير برنامه ها که به دسترسي به وب از طريق اينترنت 

بعضي از قابليتهاي آن . ، محتوا را فيلتر مي کندHTMLرپايه متکي هستند و نيز حمالت ب
  :اينها هستند

اين پراکسي مي تواند آن قسمت از ديتاي : برداشتن اطالعات اتصال کالينت     ·

header    را که نسخه سيستم عامل، نام و نسخه مرورگر، حتي آخرين صفحه وب
ين اطالعات حساس است، در بعضي موارد، ا. ديده شده را فاش مي کند، بردارد

  بنابراين چرا فاش شوند؟

 در بسياري از :تحميل تابعيت کامل از استانداردهاي مقررشده براي ترافيک وب       ·

 حمله ها، هکرها بسته هاي تغييرشکل داده شده را ارسال مي کنند که باعث 
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رويکردي دستکاري عناصر ديگر صفحه وب مي شوند، يا بصورتي ديگر با استفاده از 
  .که ايجادکنندگان مرورگر پيش بيني نمي کردند، وارد مي شوند

ترافيک وب بايد از .  اين اطالعات بي معني را نمي پذيردHTTP پراکسي 
  .استانداردهاي وب رسمي پيروي کند، وگرنه پراکسي ارتباط را قطع مي کند

وب کمک  به مرورگر MIMEالگوهاي  : MIMEفيلترکردن محتواي از نوع        ·

مي کنند تا بداند چگونه محتوا را تفسير کند تا با يک تصويرگرافيکي بصورت يک 
 فايل بعنوان صوت پخش شود، متن نمايش داده شود wav.گرافيک رفتار شود، يا 

 خود MIMEبسياري حمله هاي وب بسته هايي هستند که در مورد الگوي . و غيره

 اين فعاليت HTTPپراکسي .  کننددروغ مي گويند يا الگوي آن را مشخص نمي
  .مشکوک را تشخيص مي دهد و چنين ترافيک ديتايي را متوقف مي کند

 و Javaبرنامه نويسان از : ActiveX و Javaفيلترکردن کنترلهاي      ·

ActiveX براي ايجاد برنامه هاي کوچک بهره مي گيرند تا در درون يک مرورگر 
صفحه وب مربوط به امور جنسي را مشاهده مثالً اگر فردي يک (وب اجراء شوند 

 روي آن صفحه مي تواند بصورت خودکار آن ActiveXمي کند، يک اسکريپت 
پراکسي مي تواند اين برنامه ها را ). صفحه را صفحه خانگي مرورگر آن فرد نمايد

  .به اين ترتيب جلوي بسياري از حمله ها را بگيرد  مسدود کند و 

 مي تواند جلوي ورود تمام کوکي ها را HTTPپراکسي  : برداشتن کوکي ها     ·

 .بگيرد تا اطالعات خصوصي شبکه شما را حفظ کند
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