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 HTTPهاي header، از  HTTPپراکسي   : هاي ناشناسHeaderبرداشتن      ·

يعني که، بجاي مجبور . که از استاندارد پيروي نمي کنند، ممانعت بعمل مي آورد
ايه عالئمشان، پراکسي براحتي ترافيکي را که خارج بودن به تشخيص حمله هاي برپ

اين رويکرد ساده از شما در مقابل تکنيک هاي حمله . از قاعده باشد، دور مي ريزد
  .هاي ناشناس دفاع مي کند

 دادگاه ها مقررکرده اند که تمام کارمندان حق برخورداري از يک :فيلترکردن محتوا     ·

 بعضي عمليات تجاري نشان مي دهد که بعضي .محيط کاري غير خصمانه را دارند

 سياست HTTPپراکسي . موارد روي وب جايگاهي در شبکه هاي شرکت ها ندارند
امنيتي شرکت شما را وادار مي کند که توجه کند چه محتوياتي مورد پذيرش در 
محيط کاريتان است و چه هنگام استفاده نامناسب از اينترنت در يک محيط کاري 

 مي تواند سستي ناشي HTTPبعالوه، پراکسي . ن از بازده کاري مي شودباعث کاست
گروه هاي مشخصي از وب سايتها که باعث کم کردن . از فضاي سايبر را کم کند

  .تمرکز کارمندان از کارشان مي شود، مي توانند غيرقابل دسترس شوند
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FTP Proxy     
بسياري از سازمان ها از اينترنت براي انتقال فايل هاي ديتاي بزرگ از جايي به جايي 

در حاليکه فايل هاي کوچک تر مي توانند بعنوان پيوست هاي . ديگر استفاده مي کنند
 FTP (File Transfer Protocol)ايميل منتقل شوند، فايل هاي بزرگ تر توسط 

       فضايي را براي ذخيره فايل ها آمادهFTPبدليل اينکه سرورهاي . فرستاده مي شوند

 معموالً اين FTPپراکسي . مي کنند، هکرها عالقه زيادي به دسترسي به اين سرورها دارند
  :امکانات را دارد

ازه ـــــــ شما اجمل بهـاين ع: »فقط خواندني«محدودکردن ارتباطات از بيرون به      ·

مي دهد که فايل ها را در دسترس عموم قرار دهيد، بدون اينکه توانايي نوشتن      
 .فايل روي سرورتان را بدهيد
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اين عمل از نوشتن فايل هاي : »فقط خواندني«محدود کردن ارتباطات به بيرون به      ·

بران جلوگيري  خارج از شبکه داخلي توسط کارFTPمحرمانه شرکت به سرورهاي 
  .مي کند

     اين عمل به سرور شما اجازه : مشخص کردن زماني ثانيه هاي انقضاي زماني     ·

  .ارتباط را قطع کند  Idle requestمي دهد که قبل از حالت تعليق و يا 

اين از حمله هايي جلوگيري مي کند که طي  : FTP SITEازکارانداختن فرمان      ·

ما را تسخير مي کند تا با استفاده از سيستم شما حمله ــشايي از سرور ـآن هکر فض
  .بعدي خودش را پايه ريزي مي کند

     

DNS Proxy  
  

DNS (Domain Name Server) شايد به اندازه HTTP    ياSMTP شناخته 
 نيست، اما چيزي است که به شما اين امکان را مي دهد که نامي را مانند شده 
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http://www.irib.com  در مرورگر وب خود تايپ کنيد و وارد اين سايت 
بمنظور تعيين .  بدون توجه به اينکه از کجاي دنيا به اينترنت متصل شده ايد–شويد 

 نام هاي دامنه DNSت مي کنيد، موقعيت و نمايش منابعي که شما از اينترنت درخواس
 هايي که کامپيوترها قادر به IPهايي را که مي توانيم براحتي بخاطر بسپاريم به آدرس 

در اصل اين يک پايگاه داده است که در تمام اينترنت . تبديل مي کند درک آن هستند، 
  .دامنه ها فهرست شده است  توزيع شده است و توسط نام 

ه اين سرورها در تمام دنيا با مشغوليت زياد در حال پاسخ دادن بهرحال، اين حقيقت ک
به تقاضاها براي صفحات وب هستند، به هکرها امکان تعامل و ارسال ديتا به اين سرورها 

 هنوز خيلي شناخته شده نيستند، DNSحمله هاي برپايه . را براي درگيرکردن آنها مي دهد
. د که بيشتر هکرها نمي توانند به آن برسندزيرا به سطحي از پيچيدگي فني نياز دارن

بهرحال، بعضي تکنيک هاي هک که ميشناسيم باعث مي شوند هکرها کنترل کامل را 
  : مي تواند موارد زير باشدDNSبعضي قابليت هاي پراکسي . بدست گيرند

يک کالس تکنيکي باالي اکسپلويت مي تواند اليه : تضمين انطباق پروتکلي     ·

Transport  را که تقاضاها و پاسخ هايDNS    را انتقال مي دهد به يک ابزار
اين نوع از حمله ها بسته هايي تغييرشکل داده شده بمنظور انتقال . خطرناک تبديل کند

 را DNSهاي بسته هاي DNS ،headerپراکسي . کد آسيب رسان ايجاد مي کنند
ه اند دور مي ريزد و بررسي مي کند و بسته هايي را که بصورت ناصحيح ساخته شد

 .به اين ترتيب جلوي بسياري از انواع سوء استفاده را مي گيرد
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 ايجاد ۱۹۸۴ در سال DNS :ها بصورت گزينشيheaderفيلترکردن محتواي      ·

 بر ويژگي هايي تکيه DNSبعضي از حمله هاي . شده و از آن موقع بهبود يافته است
 header مي تواند محتواي DNSسي پراک. مي کنند که هنوز تاييد نشده اند

 header را بررسي کند و تقاضاهايي را که کالس، نوع يا طول   DNSتقاضاهاي 
  .غيرعادي دارند، مسدود کند

   

  

  نتيجه گيري

پراکسي تمام ابزار امنيت .  حدي با پراکسي ها آشنا شديم، تاقسمت هابا مطالعه اين 
مانند ضدويروس هاي ! نيست، اما يک ابزار عاليست، هنگامي که با ساير امنيت سنج ها

  . استاندارد، نرم افزارهاي امنيتي سرور و سيستم هاي امنيتي فيزيکي بکار برده شود
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  )قسمت اول  ( فايروال                                         
 

در صورتی که تاکنون مدت زمان کوتاهی از اينترنت استفاده کرده باشيد و يا در يک       
   مشغول بکار هستيد که بستر الزم برای دستيابی به اينترنت فراهم شده باشد،  اداره

اداره ما امکان در : " اغلب گفته می شود که" مثال.  شنيده ايد را " فايروال "   واژه" احتماال
در   ".استفاده از اين سايت وجود ندارد، چون سايت فوق را از طريق فايروال بسته اند

 از   متصل و) ISP(صورتيکه از طريق خط تلفن به مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت 
.  مربوطه نيز وجود داردISP فايروال توسط   اينترنت استفاده می نمائيد، امکان استفاده

 و يا مودم های DSLدر کشورهائی که دارای خطوط ارتباطی با سرعت باال نظير امروزه 
کابلی می باشند، به کاربران خانگی توصيه می گردد که هر يک از فايروال استفاده نموده 
و با استقرار اليه فوق بين شبکه داخلی در منزل و اينترنت، مسائل ايمنی را رعايت 

ه از يک فايروال می توان يک شبکه را در مقابل عمليات بدين ترتيب با استفاد. نمايند
  . غير مجاز توسط افراد مجاز و عمليات مجاز توسط افراد غيرمجاز حفاظت کرد

  
  فايروال چيست ؟

 به    اينترنت ت افزاری است که اطالعات ارسالی از طريقفايروال نرم افزار و يا سخ      
  اطالعات فيلترشده، فرصت.  را فيلتر می نمايد شبکه خصوصی و يا کامپيوتر شخصی

    . در شبکه را بدست نخواهند آورد   توزيع
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سازمان فوق دارای ده ها کامپيوتر بوده که .  کارمند باشد٥٠٠فرض کنيد، سازمانی دارای 

) خصوصی(هر کدام يک کارت شبکه نصب شده و يک شبکه درون سازمانی بر روی 
برای  ) T3 و يا T١( سازمان فوق دارای يک يا چند خط اختصاصی . ايجاد شده است

بدون استفاده از فايروال تمام کامپيوترهای موجود در شبکه . استفاده از اينترنت است
کاربران .  روی اينترنت می باشندداخلی، قادر به ارتباط با هر سايت و هر شخص بر

 بمنظور ارتباط Telnet و يا FTPمربوطه قادر به استفاده از برنامه هائی همچون 
عدم رعايت . مستقيم با افراد حقوقی و يا حقيقی موجود بر روی اينترنت می باشند

ه مسائل ايمنی توسط پرسنل سازمان، می تواند زمينه دستيابی به اطالعات موجود در شبک
  . داخلی را برای سارقين و متجاوزان اطالعاتی اينترنت فراهم نمايد

.  تغيير خواهد کرد "زمانيکه در سازمان فوق از فايروال استفاده گردد، وضعيت کامال
سازمان مربوطه می تواند برروی هر يک از خطوط ارتباطی اينترنت يک فايروال نصب 

يکی از قوانين " مثال. ا پياده سازی می نمايدفايروال مجموعه سياست های امنيتی ر.نمايد
 : فوق می تواند بصورت زير باشد

  
تمام کامپيوترهای موجود در شبکه مجاز به استفاده 

، فقط يک فرد مجاز به  از اينترنت می باشند
 است و ساير پرسنل FTPاستفاده از سرويس 

 . مجاز به استفاده از سرويس فوق نخواهند بود

 
 FTP،   Telnetوب ، ( ی تواند برای هر يک از سرويس دهندگان خود يک سازمان م

 ليست سايت   بهمراه  سازمان قادر به کنترل پرسنل. قوانين مشابه تعريف نمايد... ) و 
 فايروال يک سازمان قادر به کنترل کاربران    با استفاده از  . خواهد بود  های مشاهده

  . خواهد بود  شبکه
 :نترل ترافيک يک شبکه از روش های زير استفاده می نمايند فايروال ها بمنظور ک
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بسته های اطالعاتی با استفاده ازتعدادی فيلتر، .  فيلتر نمودن بسته های اطالعاتی •

 آيند از فايروال عبور   بسته هائی که از آناليز فوق سربلند بيرون. آناليز خواهند شد
ای عبور از فايروال را نداشته باشند  که شرايط الزم را بر  بسته ها ئی  داده شده و

  . دور انداخته شده و از فايروال عبور نخواهند کرد
اطالعات درخواستی از طريق اينترنت توسط فايروال بازيابی .  Proxyسرويس  •

وضعيت فوق در .  درخواست کننده گذاشته خواهد شد و در ادامه در اختيار
 اطالعاتی را برای خارج   قصد ارسالموارديکه کامپيوتر موجود در شبکه داخلی، 

 . داشته باشند، نيز صدق می کند از شبکه خصوصی

 
  بهينه سازی استفاده از فايروال

سفارشی نصب و " فايروال ها را می توان با توجه به اهداف سازمانی بصورت کامال      
ساس شرايط  و يا حذف فيلترهای متعدد بر ا  در اين راستا امکان اضافه. پيکربندی کرد

  :متفاوت وجود خواهد داشت
 IPهر ماشين بر روی اينترنت دارای يک آدرس منحصر بفرد با نام .  IPآدرس های  -

 بيتی بوده که بصورت چهار عدد دهدهی که توسط نقظه از هم ٣٢ يک عدد IP. است 
 خارج از IPدر صورتيکه يک آدرس ) . Octet(جدا می گردند نمايش داده می شود 

ترافيک و حجم عمليات (، فايل های زيادی را از سرويس دهنده می خواند شبکه
فايروال می تواند ترافيک از مبداء آدرس فوق و يا ) سرويس دهنده را افزايش خواهد داد
  . به مقصد آدرس فوق را بالک نمايد

تمام سرويس دهندگان بر روی اينترنت دارای اسامی . )حوزه ( اسامی دامنه ها  -
يک سازمان می تواند با استفاده از فايروال، .  می باشند  "اسامی حوزه"  بفرد با نام منحصر

امکان استفاده از يک سايت خاص را "  و يا صرفا  را غيرممکن  دستيابی به سايت هائی
 . برای پرسنل خود فراهم نمايد
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مشخص پروتکل نحوه گفتگوی بين سرويس دهنده و سرويس گيرنده را .  پروتکل ها -

. پروتکل های متعدد با توجه به اهداف گوناگون در اينترنت استفاده می گردد. می نمايد 
.  پروتکل مربوط به دريافت و يا ارسال فايل ها استFtp پروتکل وب و  http  "مثال

    . پروتکل ها متمرکز کرد   بر روی  فيلتر نمودن را  با استفاده از فايروال می توان، ميدان
       پروتکل های رايج که می توان بر روی آنها فيلتر اعمال نمود بشرح زيربرخی از 
  :می باشند

• IP(Internet Protocol(. پروتکل اصلی برای عرضه اطالعات بر روی 
  . اينترنت است

• TCP(Protocol  Transport Control(. مسئوليت تقسيم يک بسته 
  . اطالعاتی به بخش های کوچکتر را دارد

• HTTP(Hyper Text Transfer Protocol   .(پروتکل فوق برای عرضه   
  . اطالعات در وب است

• FTP( Protocol File Transfer .( پروتکل فوق برای دريافت و ارسال فايل
  . ها استفاده می گردد

• UDP(User Datagram Protocol . ( از پروتکل فوق برای اطالعاتی که
  ) پخش صوت و تصوير( به پاسخ نياز ندارند استفاده می شود

• ICMP( Protocol Internet control  Message .( پروتکل فوق توسط
  .روترها و بمنظور تبادل اطالعات فی المابين استفاده می شود

• SMTP( Protocol Simple Mail Transfer .( از پروتکل فوق برای
  .  استفاده می گرددe-mailارسال 

• SNMP( Protocol Simple Network Management.( از پروتکل
  ميشود  اطالعات از يک کامپيوتر راه دور استفاده  فوق بمنظور اخذ
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• Telnet .  برای اجرای دستورات بر روی يک کامپيوتر از راه دور استفاده    

  . می گردد 
هر سرويس دهنده ، خدمات مورد نظر خود را با استفاده از پورت های .  پورت ها -

سرويس دهنده وب اغلب از " مثال. ر روی اينترنت ارائه می دهدشماره گذاری شده ب
يک سازمان ممکن   . استفاده می نمايد٢١ از پورت Ftp و سرويس دهنده ٨٠پورت 

  .  را بالک نمايد٢١است با استفاده از فايروال امکان دستيابی به پورت 
ا عباراتی را می توان با استفاده از فايروال کلمات و ي . کلمات و عبارات خاص -

. مشخص نمود تا امکان کنترل بسته های اطالعاتی حاوی کلمات و عبارات فراهم گردد
 توسط فايروال بالک خواهد    باشد   کلمات مشخص شده  که حاوی هر بسته اطالعاتی

  . شد
     دو صورت نرم افزاری وسخت افزاری استفاده  همانگونه که اشاره شد فايروال ها به

روال های نرم افزاری بر روی کامپيوتری نصب می گردند که خط اينترنت فاي.می گردند
 رفتار می نمايد چون تنها نقطه Gatewayکامپيوتر فوق بمنزله يک  .به آنها متصل است

زمانيکه فايروال بصورت سخت . قابل تماس، بمنظور ارتباط کامپيوتر و اينترنت است
 امنيت   . خواهد بودGatewayصورت افزاری در نظر گرفته شود، تمام بخش فوق ب

  .فايروال های سخت افزاری بمراتب بيشتر از فايروال های نرم افزاری است
  تهديدات   

  .حمله کنندگان به شبکه های کامپيوتری از روش های متعددی استفاده می نمايند
• Remote Login.    امکان برقراری ارتباط با کامپيوتر و کنترل آن توسط فرد 

 دامنه عمليات فوق می تواند از مشاهده و دستيابی به برخی از   . است غيرمجاز
 .فايل ها تا اجرای برخی برنامه ها بر روی کامپيوتر باشد
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• Application Backdoors .  برخی از برنامه ها دارای امکانات ويژه ای

تی بوده برخی ديگر از برنامه ها دارای اشکاال. برای دستيابی از راه دور می باشند
    را ايجاد و يا امکان دستيابی مخفی را ارائه Backdoorبگونه ای که يک 

  . در هر حالت امکان کنترل برنامه فراهم خواهد گرديد. می دهند 
• SMTP session hijacking .  پروتکلSMTP رايج ترين روش برای 

خص يک ش   ،e-mailبا دستيابی به ليستی از آدرس های .  استe-mailارسال 
  .  به هزاران کاربر ديگر خواهد شدe-mailقادر به ارسال 

سيستم های عامل نظير ساير برنامه های کاربردی  . اشکاالت سيستم های عامل •
  .  باشندBackdoorsممکن است دارای 

 مشابه e-mailيک شخص قادر به ارسال صدها و هزاران .    E-mail  انفجار •
جه به وضعيت فوق سيستم پست الکترونيکی با تو. در مقاطع زمانی متفاوت است

  .قادر به دريافت تمام نامه های ارسالی نخواهد بود
 مـــران خود فراهـــکان را برای کاربــردی اين امــاغلب برنامه های کارب. ماکرو •

 می نمايند که مجموعه ای از اسکريپت ها را بمنظور انجام عمليات خاصی نوشته  
        ناميده" ماکرو " اسکريپت های فوق . ها را اجراء نمايدو نرم افزار مربوطه آن

حمله کنندگان به شبکه های کامپيوتری با آگاهی از واقعيت فوق، اقدام . می شوند
به ايجاد اسکريپت های خاص خود نموده که با توجه به نوع برنامه ممکن است 

    . و يا باعث از کار افتادن کامپيوتر گردند  داده ها را حذف
   Proxyسرويس دهنده 
 Proxyسرويس دهنده .  اغلب با يک فايروال ترکيب می گرددProxyسرويس دهنده 

   زمانيکه. بمنظور دستيابی به صفحات وب توسط ساير کامپيوترها استفاده می گردد
  صفحه مورد نظر توسط سرويس   کامپيوتری درخواست يک صفحه وب را می نمايد،
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بدين ترتيب . يابی و در ادامه برای کامپيوتر متقاضی ارسال خواهد شد بازProxyدهنده 
  بين درخواست کننده يک صفحه وب و پاسخ دهنده ) درخواست و پاسخ ( تمام ترافيک 

  . انجام می گيردProxyاز طريق سرويس دهنده 
پس از .  می تواند کارائی استفاده از اينترنت را افزايش دهدProxy سرويس دهنده 

نيز ذخيره   Proxyصفحه فوق بر روی سرويس دهنده    به يک صفحه وب،  تيابیدس
)Cache (در صورتيکه در آينده قصد استفاده از صفحه فوق را داشته باشيد. می گردد  

        در اختيار شما گذاشته می شودProxyصفحه مورد نظر از روی سرويس دهنده 

  ) ست صفحه مورد نظر نخواهد بودالزامی به برقراری ارتباط مجدد و درخوا(  
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   )دوم قسمت (فايروال      

 
فايروال وسيله اي است که کنترل دسترسي به يک شبکه را بنابر سياست امنيتي شبکه      

عالوه بر آن از آنجايي که معموال يک فايروال بر سر راه ورودي يک شبکه .تعريف مي کند
  .جمه آدرس شبکه نيز بکار گرفته مي شودمي نشيند لذا براي تر

  :مشخصه هاي مهم يک فايروال قوي و مناسب جهت ايجاد يک شبکه امن عبارتند از
ثبت وقايع يکي از مشخصه هاي بسيار مهم يک فايروال به  :توانايي ثبت و اخطار  -١

 شمار مي شود و به مديران شبکه اين امکان را مي دهد که انجام حمالت را کنترل
همچنين مدير شبکه مي تواند با کمک اطالعات ثبت شده به کنترل ترافيک . کنند

در يک روال ثبت مناسب، مدير مي تواند . ايجاد شده توسط کاربران مجاز بپردازد
همچنين يک . براحتي به بخشهاي مهم از اطالعات ثبت شده دسترسي پيدا کند

در شرايط بحراني، مدير شبکه را از فايروال خوب بايد بتواند عالوه بر ثبت وقايع، 
  .وقايع مطلع کند و براي وي اخطار بفرستد

يکي از تستهاي يک فايروال، توانايي : بازديد حجم بااليي از بسته هاي اطالعات  -٢
آن در بازديد حجم بااليي از بسته هاي اطالعاتي بدون کاهش چشمگير کارايي 

 تواند کنترل کند براي شبکه هاي حجم داده اي که يک فايروال مي. شبکه است

مختلف متفاوت است اما يک فايروال قطعا نبايد به گلوگاه شبکه تحت حفاظتش 
عوامل مختلفي در سرعت پردازش اطالعات توسط فايروال نقش .تبديل شود

 بيشترين محدوديتها از طرف سرعت پردازنده و بهينه سازي کد نرم افزار بر . دارند
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عامل محدودکننده ديگر مي تواند کارتهاي واسطي .  تحميل مي شوندکارايي فايروال
فايروالي که بعضي کارها مانند صدور . باشد که بر روي فايروال نصب مي شوند

 و بررسي وقايع ثبت شده را به نرم افزارهاي URLاخطار، کنترل دسترسي مبني بر 

  .  استديگر مي سپارد از سرعت و کارايي بيشتر و بهتري برخوردار
سادگي پيکربندي شامل امکان راه اندازي سريع فايروال و : سادگي پيکربندي  -٣

در واقع بسياري از مشکالت امنيتي که  .مشاهده سريع خطاها و مشکالت است

لذا پيکربندي . دامنگير شبکه هاي مي شود به پيکربندي غلط فايروال بر مي گردد
براي مثال امکان نمايش . ا را کم مي کندسريع و ساده يک فايروال، امکان بروز خط

و يا ابزراي که بتواند سياستهاي امنيتي را به پيکربندي   گرافيکي معماري شبکه
  .ترجمه کند، براي يک فايروال بسيار مهم است

امنيت فايروال خود يکي از نکات مهم در يک شبکه : امنيت و افزونگي فايروال  -٤
منيت خود را تامين کند، قطعا اجازه ورود هکرها و فايروالي که نتواند ا .امن است

امنيت در دو بخش از فايروال، . مهاجمان را به ساير بخشهاي شبکه نيز خواهد داد

  :تامين کننده امنيت فايروال و شبکه است
اگر نرم افزار فايروال بر روي سيستم عامل :  امنيت سيستم عامل فايروال-الف

ط ضعف امنيتي سيستم عامل، مي تواند نقاط جداگانه اي کار مي کند، نقا
بنابراين امنيت و استحکام سيستم عامل . ضعف فايروال نيز به حساب بيايد

  .فايروال و بروزرساني آن از نکات مهم در امنيت فايروال است
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يک فايروال بايد :  دسترسي امن به فايروال جهت مقاصد مديريتي-ب

اين .  دسترسي مديران شبکه در نظر بگيردمکانيزمهاي امنيتي خاصي را براي
روشها مي تواند رمزنگاري را همراه با روشهاي مناسب تعيين هويت بکار گيرد 

  .تا بتواند در مقابل نفوذگران تاب بياورد

   
  تفاوت در کارايي انواع فايروال

انواع مختلف فايروال کم و بيش کارهايي را که اشاره کرديم، انجام مي دهند، اما  

روش انجام کار توسط انواع مختلف، متفاوت است که اين امر منجر به تفاوت در کارايي 
       گروه تقسيم٥بر اين اساس فايروالها را به  .و سطح امنيت پيشنهادي فايروال مي شود

  .مي کنند
اين فايروالها به عنوان يک رلـه بـراي      ): Circuit-Level(فايروالهاي سطح مدار      -١

 را با رايانه پشتشان قطع مي کننـد  TCPآنها ارتباط   .  عمل مي کنند   TCPارتباطات  
تنهـا پـس از برقـراري    .و خود به جاي آن رايانه به پاسخگويي اوليـه مـي پردازنـد      

ارتباط است که اجازه مي دهند تا داده به سمت رايانه مقصد جريان پيدا کند و تنها       

اين نـوع از فايروالهـا هـيچ داده      . به بسته هاي داده اي مرتبط اجازه عبور مي دهند         
درون بسته هاي اطالعات را مورد بررسي قرار نمـي دهنـد و لـذا سـرعت خـوبي       

را نيـز  ) TCPغير از   ( ضمنا امکان ايجاد محدوديت بر روي ساير پروتکلها         . دارند
 .نمي دهند
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فايروالهاي پروکسي سرور به بررسي بسته هاي : فايروالهاي پروکسي سرور  -٢

يک پروکسي سرور درخواست ارائه شده . العات در اليه کاربرد مي پردازداط
توسط برنامه هاي کاربردي پشتش را قطع مي کند و خود به جاي آنها درخواست 

نتيجه درخواست را نيز ابتدا خود دريافت و سپس براي برنامه .را ارسال مي کند

تباط مستقيم برنامه با اين روش با جلوگيري از ار. هاي کاربردي ارسال مي کند
از آنجايي . سرورها و برنامه هاي کاربردي خارجي امنيت بااليي را تامين مي کند

مي شناسند، لذا مي توانند بر مبناي اين   که اين فايروالها پروتکلهاي سطح کاربرد را

همچنين آنها مي توانند با بررسي محتواي . پروتکلها محدوديتهايي را ايجاد کنند
   البته اين سطح بررسي . ي داده اي به ايجاد محدوديتهاي الزم بپردازندبسته ها

همچنين از آنجايي که اين فايروالها بايد . مي تواند به کندي اين فايروالها بيانجامد
ترافيک ورودي و اطالعات برنامه هاي کاربردي کاربر انتهايي را پردازش کند، 

اوقات پروکسي سرورها از ديد کاربر اغلب . کارايي آنها بيشتر کاهش مي يابد
انتهايي شفاف نيستند و کاربر مجبور است تغييراتي را در برنامه خود ايجاد کند تا 

هر برنامه جديدي که بخواهد از اين نوع .بتوان داين فايروالها را به کار بگيرد
  .فايروال عبور کند ، بايد تغييراتي را در پشته پروتکل فايروال ايجاد کرد

آنها . اين فيلترها روش کار ساده اي دارند : Nosstateful packetفيلترهاي   -٣
بر مسير يک شبکه مي نشينند و با استفاده از مجموعه اي از قواعد، به بعضي بسته 

اين تصميمها با توجه به . ها اجازه عبور مي دهند و بعضي ديگر را بلوکه مي کنند

  و در بعضي موارد IPي اليه شبکه مانند اطالعات آدرس دهي موجود در پروتکلها

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 337 

 
 و TCPبا توجه به اطالعات موجود در پروتکلهاي اليه انتقال مانند سرآيندهاي 

UDPاين فيلترها زماني مي توانند به خوبي عمل کنند که فهم .  اتخاذ مي شود
همچنين . خوبي از کاربرد سرويسهاي مورد نياز شبکه جهت محافظت داشته باشند

فيلترها مي توانند سريع باشند چون همانند پروکسي ها عمل نمي کنند و اين 

  .اطالعاتي درباره پروتکلهاي اليه کاربرد ندارند
اين فيلترها بسيار باهوشتر از فيلترهاي ساده  : Stateful Packetفيلترهايٍ   -٤

ه آنها تقريبا تمامي ترافيک ورودي را بلوکه مي کنند اما مي توانند ب. هستند

آنها اين کار را با . ماشينهاي پشتشان اجازه بدهند تا به پاسخگويي بپردازند
نگهداري رکورد اتصاالتي که ماشينهاي پشتشان در اليه انتقال ايجاد مي کنند، 

اين فيلترها ، مکانيزم اصلي مورد استفاده جهت پياده سازي فايروال .انجام مي دهند
ا مي توانند رد پاي اطالعات مختلف را از اين فيلتره.در شبکه هاي مدرن هستند

 TCPبراي مثال شماره پورت هاي . طريق بسته هايي که در حال عبورند ثبت کنند
بسياري از . TCP و پرچمهاي TCP مبدا و مقصد، شماره ترتيب UDPو 

 و FTP مي توانند پروتکلهاي اليه کاربرد مانند Statefulفيلترهاي جديد 
HTTP و لذا مي تواننداعمال کنترل دسترسي را با توجه به  را تشخيص دهند

  .نيازها و سرعت اين پروتکلها انجام دهند
فايروالهاي شخصي، فايروالهايي هستند که بر روي رايانه : فايروالهاي شخصي   -٥

آنها براي مقابله با حمالت شبکه اي طراحي شده  .هاي شخصي نصب مي شوند

 حال اجرا در ماشين آگاهي دارند و تنها به ارتباطات معموال از برنامه هاي در . اند

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 338 

 
ايجاد شده توسط اين برنامه ها اجازه مي دهند که به کار بپردازند نصب يک فايروال 

 بسيار مفيد است زيرا سطح امنيت پيشنهادي توسط PCشخصي بر روي يک 
ياري از از طرف ديگر از آنجايي که امروزه بس. فايروال شبکه را افزايش مي دهد

 مي شوند ، فايروال شبکه نمي تواند   حمالت از درون شبکه حفاظت شده انجام

. کاري براي آنها انجام دهد و لذا يک فايروال شخصي بسيار مفيد خواهد بود
همانند (معموال نيازي به تغيير برنامه جهت عبور از فايروال شخصي نصب شده 

  .نيست) پروکسي

 
  موقعيت يابي براي فايروال

محل و موقعيت نصب فايروال همانند انتخاب نوع صحيح فايروال و پيکربندي کامل آن، 
نکاتي که بايد براي يافتن جاي مناسب نصب فايروال . از اهميت ويژه اي برخوردار است

  : در نظر گرفت عبارتند از
ü         معموال مناسـب بـه نظـر مـي رسـد کـه        : موقعيت و محل نصب از لحاظ توپولوژيکي

اين امر به ايجاد بهترين    . خروجي شبکه خصوصي نصب کنيم    / را در درگاه ورودي    فايروال
پوشش امنيتي براي شبکه خصوصي با کمک فايروال از يـک طـرف و جداسـازي شـبکه                   

  .خصوصي از شبکه عمومي از طرف ديگر کمک مي کند
ü     اگر سرورهايي وجـود دارنـد کـه بايـد بـراي شـبکه         : قابليت دسترسي و نواحي امنيتي

.  قرار دهيـد DMZعمومي در دسترس باشند، بهتر است آنها را بعد از فايروال و در ناحيه              
 قرار دادن اين سرورها در شبکه خصوصي وتنظيم فايروال جهت صدور اجازه به کاربران 
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چـون  . خارجي براي دسترسي به اين سرورها برابر خواهد بود با هک شدن شبکه داخلـي       

، DMZدر حالي که با استفاده از ناحيـه  . ر فايروال باز کرده ايدشما خود مسير هکرها را د  
سرورهاي قابل دسترسي براي شبکه عمومي از شبکه خصوصي شما بطـور فيزيکـي جـدا        
هستند، لذا اگر هکرها بتوانند به نحوي به اين سرورها نفوذ کنند بـازهم فـايروال را پـيش            

  .روي خود دارند
ü    ايروالهاي مدرن سعي مي کنند اطالعات مربوط به اتصاالت         بيشتر ف : مسيريابي نامتقارن

مختلفي را که از طريق آنها شبکه داخلي را به شبکه عمومي وصل کرده اسـت، نگهـداري              

اين اطالعات کمک مي کنند تا تنها بسته هاي اطالعاتي مجاز بـه شـبکه خـصوصي                 . کنند
از /ج تمـامي اطالعـات بـه      در نتيجه حائز اهميت است که نقطه ورود و خـرو          . وارد شوند 

  .شبکه خصوصي از طريق يک فايروال باشد
ü     در شبکه هاي با درجه امنيتي باال بهتر است از دو يا چند فـايروال             : فايروالهاي اليه اي

معمـوال  .اگر اولي با مشکلي روبرو شود، دومي به کار ادامه مـي دهـد    . در مسير قرار گيرند   
استفاده از شرکتهاي مختلفي باشند تا در صورت وجود     بهتر است دو يا چند فايروال مورد        

يک اشکال نرم افزاري يا حفره امنيتي در يکي از آنهـا ، سـايرين بتواننـد امنيـت شـبکه را           
  .تامين کنند
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Tools security  
 

 Ethereal 

 
    اولقسمت  
           Etherealي  هتوان در دست را مي باز و رايگان است، که آن- ابزاري کدSniffer ها

ترين ابزارهاي آناليز  هايش، يکي از متداول افزار با توجه به ويژگي اين نرم. جاي داد
ترافيک شبکه است، هرچند که در حال حاضر، با وجود گذشت زمان نسبتاً زيادي از 

ي تست قرار داشته و در زمان نگارش اين مطلب آخرين  معرفي آن، هنوز در مرحله
 قابل دريافت www.ethereal.com است که از پايگاه 0.10.4نگارش آن نگارش 

توانيد از همين آدرس دريافت  افزار را نيز مي الزم به ذکر است که سورس اين نرم. است
  .کنيد

  

 براي Winpcapي  ، پس از نصب، از کتابخانهWinDumpافزار نيز مانند   اين نرم     
ي  ، آخرين نسخهEtherealا پيش از نصب کند، لذ ها استفاده مي دريافت اطالعات بسته

طور که گفته شد اين بسته امکان دريافت  همان.  را نصب کنيدWinpcapافزار  نرم
  . کند ، فراهم ميWindowsعامل  ها را، تحت سيستم ها و استخراج اطالعات از آن بسته

) هاSniffer(ها افزار  اگر براي اولين بار است که قصد نصب و کار با اين دسته از نرم       
 را، که به WinDumpي مربوط به  کنيم ابتدا قسمت اول مقاله نهاد مي را داريد، پيش

  .ها پرداخته است، مطالعه کنيدSnifferيي در باب  مقدمه
   

      Etherealيي از يک  ، به عنوان نمونهSnifferي ثبت رخدادها، اطالعات و  ، وظيفه
هاي در حال  با ثبت داده. ي شبکه را بر عهده دارد ها ههاي رد و بدل شده بر روي الي بسته

 هاي  هاي اطالعاتي مربوط به پروتکل توان بسته ي آنها، مي انتقال بر روي شبکه و تجزيه
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گونه که در  همان. متفاوت را از يکديگر تفکيک نمود و ارتباطات مجزا را شناسايي نمود

توانند به شناسايي ارتباطات  ها، مي ين قبيل تحليلافزارها گفته شد، ا معرفي اين دسته از نرم
يابي به منابع شبکه و نفوذ به آن و يا از کار انداختن  هاي پياپي براي دست خطرناک، تالش

با اين وجود از آنجاکه خروجي . افزارها فعال بر روي شبکه، بيانجامد افزارها و سخت نرم
 که کاربران عادي قادر به تحليل آنها نيستند، لذا اند افزارها به حدي پيچيده  دسته از نرم اين
  .پذيرد ها عموماً توسط متخصصين شبکه انجام مي ها و تحليل گيري گونه نتيجه اين

   
 ارايه Solrais و Windows ،Linux بر روي سه بستر اصلي Etherealافزار   نرم     
  .  آن استWindowsي تحت  کنيم، نسخه يي که ما بررسي مي شود که نسخه مي

  :هاي زير تقسيم کرد توان به بخش هاي اين دسته از ابزارها را عموماً مي  توانايي       
يي که توسط ابزار شناسايي شده و تفکيک  هاي شبکه ها و انواع رابط انواع پروتکل - 

  .گردند مي
  سازي خروجي برداشت و تحليل اطالعات شبکه هاي ذخيره ها و قالب روش -
   مشابه ديگرSnifferافزارهاي  واني اطالعات ذخيره شده توسط نرمامکان بازخ -
  هاي مختلف امکان استفاده از فليتر براي پروتکل -
  هاي عامل متنوع ها و سيستم قابليت نصب بر روي محيط -
ي رابط کاربري، نيز يکي  هاي ويژه افزار، به عنوان قابليت گي کار با نرم  البته ساده       

يي و مبتدي اهميت  حرفه هايي است که اغلب براي کاربران نيمه تديگر از قابلي
  .يي دارد ويژه

   
توان به شرح  بندي فوق، مي  را، با توجه به تقسيمEtherealهاي خاص   قابليت     

 :بندي نمود  دسته
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   ي متنوع هاي شبکه  ها و رابط شناسايي پروتکل - 

تنوع اين .  نوع پروتکل مجزا را دارد۵۰۰افزار قابليت شناسايي حدود   اين نرم     
  .افزار قدرتي ويژه بخشيده است ها به اين نرم پروتکل

هاي فعال  افزار قابليت دريافت اطالعات بسته  از باب ارتباطات نيز اين نرم     
 Ethernet ،FDDI ،Token-Ring ،IEEE 802.11 ،IP overارتباطات 

ATMهاي   و رابطloopbackرا دارد .  
   

  سازي اطالعات خيرهذ -
      Etherealهاي  هاي خروجي قابل ويرايش در قالب  با ايجاد فايل

lippcap(tcpdump) ،Sun snoop ،Microsoft Network Monitor و 
Network Associate Snifferسازي اطالعات نيز ابزاري   از نظر ذخيره

   .شود مند محسوب مي قدرت
   

  هاي ديگر و سيستمافزارها  سازگاري با خروجي نرم -
      Etherealافزارهاي مشابه ديگري  هاي اطالعاتي نرم  قابليت بازخواني پرونده

 TCPDump ،NAI’s Sniffer & Sniffer Pro ،NetXray ،MSهمچون 

Network Monitor ،Novell LANanalyser ،Cisco Secure IDS 

iplogو غيره را دارد .  
   

  فيلترها -
آوري شده از  ود سازي روش دريافت و تحليل اطالعات جمع اين ابزار، با محد     

 ها، در بسياري از حاالت امکان استفاده از فيلترهاي پرقدرتي را به کاربر  بسته
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ها  وجوي بسته توان به جست در عين حال با استفاده از اين فيلترهاي مي. دهد مي
  .در ميان اطالعات ذخيره شده نيز پرداخت

  ابط کاربريها ر قابليت -
هاي متنوع براي تغيير روش نمايش اطالعات بسته به فيلتر انتخاب شده،   رنگ     

ها آتي در حين  منوهاي متنوع و ديگر امکانات رابط کاربري، که بيشتر در بخش
افزار به آنها اشاره خواهيم کرد، به تحليل و  معرفي چگونگي استفاده از اين نرم

طور که ذکر شد، اين قابليت جذابيت  همان. کند  ميها کمک شاياني شناسايي بسته
  .يي دارد حرفه يي براي کاربران مبتدي و نيمه ويژه

   
ي  افزار و ارايه هاي استفاده از اين نرم  بعد به بررسي مقدماتي روش قسمت در      

  هايي در اين باب خواهيم پرداخت مثال
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Ethereal   دومقسمت      

  
 يکي Etherealها، که Snifferبندي در مورد  ي جمع ، ضمن ارايه اولقسمت در          

هاي  افزارهاي اين دسته از ابزارهاست، به ويژگي ترين و قدرتمندترين نرم از معروف
هاي  افزار بر اساس جنبه هاي اين نرم تبررسي قابلي. افزار اشاره کرديم ي اين نرم برجسته

  .گيرد مختلف و متنوعي صورت گرفت که در مورد اين دسته از ابزارها مد نظر قرار مي
   

  :دهد افزار پيش از شروع عمليات را نشان مي  شکل زير، رابط کاربري اين نرم     
   

 
  

هاي  افزار بسيار شبيه به رابط کنيد، رابط کاربري اين نرم گونه که مشاهده مي  همان     
  .GNOME و KDEهايي همچون  محيط  است،Linuxهاي عامل  گرافيکي متداول سيستم

هاي مختلف درون  توان خروجي عمليات انجام شده را در قالب  در منوي فايل، مي       
هاي مختلف، ايجاد شده توسط  هاي ذخيره شده در قالب ايل ذخيره کرد يا فايلف

 .افزارهاي گوناگون، را باز کرد و تحليل نمود نرم
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شکل زير . گيرد  صورت ميCaptureافزار با استفاده از منوي   شروع عمکرد اين نرم       

  :دهد ي مربوط به اين منو را نشان مي صفحه
   

 
  

گيرد  ها بر روي آن انجام مي يي که عمليات دريافت بسته  در قسمت باال، رابط شبکه       
به . تواند به ارتباط مودم ما با اينترنت نيز اشاره کند اين رابط شبکه مي. شود مشخص مي

توان به بررسي وضعيت ارسال و دريافت  افزارهايي، مي چنين نرمعبارت ديگر توسط 
گان سرويس اينترنت نيز  ه کنند ها و ارايه ها در ارتباطات ميان مودم ها و تحليل آن بسته

تواند اطالعات مفيدي از حمالت احتمالي در حال  خروجي اين عمليات مي. پرداخت
  .انجام به سيستم ما را نشان دهد
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ها  هاي دريافت شده در آن هاي ديگر اين صفحه شامل تعيين نام فايلي که بسته  قسمت     

 خاتمه Captureها عمل  گيرد و همچنين شرايط که در صورت حصول آن قرار مي
 را تعيين Captureهاي مهم عمل  گي سمت راست اين صفحه نيز يکي از ويژه. پذيرد مي
که اطالعات  اين عمل، ضمن آن. که استها در شب کند که تعيين نام مترادف آدرس مي

ها را کند  آوري بسته دهد، عمل دريافت و جمع جامع و مفيدي را در اختيار ما قرار مي
  .کند مي

   
ي  رابط شبکه. دهد  را نشان ميCapture شکل زير، وضعيت پس از آغاز عمليات      

  : برقرار شده است PPPمورد استفاده، ارتباط 
   

  
   

ها در خروجي مورد نظر  گونه که در شکل نيز مشخص است، انواع پروتکل  همان     
  .شود اند و در مقابل نام آنها تعداد دريافت شده از آن پروتکل درج مي بندي شده دسته

   
ي اصلي  هاي دريافت شده در پنجره ، فهرستي از بستهCapture پس از قطع عمل      

 :شود  نمايش داده مي
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اين فهرست . اند هاي دريافت شده، به ترتيب و بر اساس زمان دريافت مرتب شده  بسته   
هاي مبدأ و مقصد و نوع بسته نمايش  ارسال آن، آدرس/ي بسته، زمان دريافت شامل شماره

تر، نوع بسته و اطالعاتي که از ابتداي بسته استخراج  اييندر قسمت پ. داده شده است
شود و در قسمت پايين  اند، مانند مبدأ و مقصد، پورت و ديگر اطالعات درج مي شده

  .ي اصلي محتواي خام بسته نمايش داده شده است پنجره
هاي آتي  توان با تعيين قالب مورد نظر براي دسترسي  خروجي به دست آمده را مي       

يي که در آن امکان ذخيره سازي پرونده با تعيين قالب مورد  شکل زير صفحه. ذخيره نمود
 :دهد  نظر وجود دارد را نشان مي
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افزار  ي پرونده توسط اين نرم اي ذخيرههاي قابل استفاده بر  شکل باال، تعدادي از قالب     
  .اند افزار معرفي شده  اول از بررسي اين نرمقسمتها در  انواع اين قالب. دهد را نشان مي

   
گي  ها و چگونه افزار به روش تعريف فيلتر  بعدي از بررسي اين نرمقسمت در      

هاي پيشين  يلارسال شده، با استفاده از فا/هاي دريافت جستجو و تحليل در بسته
  .ذخيره شده، خواهيم پرداخت
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Ethereal 
 

   سومقسمت 
ترين  ، به معرفي يکي از متداولSniffer پيشين، ضمن تعريف ابزارهاي قسمتدر دو       
هاي Filter، به معرفي امکان استفاده از قسمتدر اين .  پرداختيمEtherealها، يعني  آن

   .پردازيم دست آمده مي هاي به ل بر اساس خروجيگي انجام تحلي افزار، و چگونه اين نرم
  :افزار، عمالً سه نوع فيلتر قابل تعريف است  در اين نرم       

  Captureفيلترهاي   -    
  فيلترهاي نمايش -
  فيلترهاي رنگي -

 Captureي  ، گزينهCapture، در منوي Capture براي استفاده از فيلترهاي        

Filtersشود يي به شکل زير باز مي پنجره. مکني  را انتخاب مي:  
   

 
  
 .کنيم ، فيلتر جديدي تعريف ميNewي   با انتخاب گزينه        
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ا با استفاده از صورت گرافيکي ندارد، لذ افزار براي تعريف فيلتر رابط کاربري به  اين نرم

صورت متني  توان از روش تعريف فيلترها به  در پايين همين پنجره، ميHelpي  گزينه
 Etherealکنيم که توسط آن،   تعريف ميSimpleدر اين مثال، فيلتري به نام . آگاه شد

.  باشد192.168.0.1کند که آدرس فرستنده آن  هايي مبادرت مي تنها به دريافت بسته
  :کنيم  را آغاز ميCaptureاکنون عمل . بنديم کنيم پنجره را مي خيره ميفيلتر را ذ

   

  
   

توان   ميCapture Filtersگونه در شکل باال مشخص است، در قسمت   همان     
پس از انجام . ي پيشين استفاده کرد  فيلترهاي تعريف شدهفيلتري را تعريف کرد و يا از

هايي را دريافت خواهد کرد که آدرس مبدأ آنها   تنها بستهCapture ،Etherealعمل 
  . باشد192.168.0.1
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