
WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir

امنیت شبکه هاى کامپیوترى

www.teach.toghraee.ir
www.toghraee.ir

Email:
Toghraee_university@yahoo.com



2 

  صفحه و روشهای مقابله با آنها                          تهديدهای امنيتي  :بخش پنجم

  ۸ ................................... ۱رويکرد علمي و امنيت شبکه اليه بندي شده قسمت  - 
 ۱۲  ...................................۲ شده قسمترويکرد علمي و امنيت شبکه اليه بندي  - 
 ۱۶  ...................................۳ رويکرد علمي و امنيت شبکه اليه بندي شده قسمت - 
۲۴  ...................................۴ رويکرد علمي و امنيت شبکه اليه بندي شده قسمت - 
۲۸  ...................................۵  شده قسمترويکرد علمي و امنيت شبکه اليه بندي - 
۳۴.................................... ۶ رويکرد علمي و امنيت شبکه اليه بندي شده قسمت - 
۳۷.................................( Intrusion Detection)مقدمه ای بر تشخيص نفوذ  - 
۴۲........................................................مقايسه تشخيص نفوذ و پس گيری از نفوذ - 
DOS ................................... .............................................................۴۷حمالت  - 
۵۱......................................................................................۱عدم پذيرش سرويس  - 
۵۶...............................................................انواع حمالت  ۲عدم پذيرش سرويس - 
۶۴........................................................... روش های مقابله۳عدم پذيرش سرويس - 
۷۱.................................................................. )۱(روش معمول حمله به کامپيوتر  - 
۷۶.................................................................. )۲(روش معمول حمله به کامپيوتر  - 
۸۲........................................................................................ازکوکي چه مي دانيد؟ - 
۸۸....................................................................................کوکي ها و مسائل امنيتي - 
۹۴....................................................................................محتويات فعال و کوکي  - 
۹۸...............................................................................................داده هاي حساس - 
 - SPAM...........................................................................................................۱۰۷
 - SPYWARE................................................................................................۱۱۱
۱۱۵..................................................... )۱(نرم افزارهای جاسوسی و مقابله با آنها  - 
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 -
   ۱۲۰..................................................... )۲(نرم افزارهای جاسوسی و مقابله با آنها  - 
  ۱۲۴..................................................... )۳(نرم افزارهای جاسوسی و مقابله با آنها  - 
۱۳۰.................................................................حمالت مبتني بر مهندسي اجتماعي - 
۱۳۴...............................................................................شناسائي مزاحم کامپيوتري - 
۱۳۸............................................................................ضمائم نامه هاي الکترونيکي - 
Chat.................................................................................۱۴۱ و IMبرنامه هاي  - 
۱۴۵..................................................................انتخاب و محافظت از کلمات عبور - 
۱۵۱...........................................................................................سياست های امنيتی - 
۱۵۵..................................................سه محور اصلي در کنترل دسترسي در شبکه  - 
 ۱۶۰.................................روشهای پنهان سازی سرورهای وب برای افزايای ايمنی - 
۱۶۷......................................................بستن درگاه هاي بدون استفاده از حفاظت  - 
۱۷۲.................................................................................................امضاي ديجيتال - 
۱۷۵...................................................... اول قسمتبيومتريک و تجهيزات مربوطه  - 
۱۸۰...................................................... دومقسمتبيومتريک و تجهيزات مربوطه  - 
 - BCC۱۸۴...................................................................... و ضرورت استفاده از آن 
۱۸۷............................................... (VPN)مقدمه اي بر شبکه خصوصي مجازي - 
IPSec. .....................................................................................۱۹۱مقدمه اي بر  - 
۱۹۵...........................................................................۱امنيت در شبکه هاي بيسيم  - 
۱۹۹...........................................................................۲امنيت در شبکه هاي بيسيم  - 
۲۰۳............................................................................۳امنيت در شبکه هاي بيسيم - 
۲۰۷............................................................................۴امنيت در شبکه هاي بيسيم - 
۲۱۱............................................................................۵امنيت در شبکه هاي بيسيم - 
۲۱۵............................................................................۶امنيت در شبکه هاي بيسيم - 
۲۱۹............................................................................۷امنيت در شبکه هاي بيسيم - 
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 -
  ۲۲۳................................................................................ نکته برای حفظ امنيت۱۰ - 

 صفحهEncryptionرمزنگاری  :ششم بخش 

۲۳۰........................................................................................................رمزنگاري  - 
۲۳۶.........................................................................................کليدها در رمزنگاري - 
۲۴۰...........................................حفاظت از اطالعات حساساطالعات، رمزنگاري  - 
۲۴۸.............................................................................شکستن کليدهاي رمزنگاري - 
۲۵۱.............................................................................نمل افايپروتکل هاي انتقال  - 
 ۲۵۶......................................................................رمزنگاري در پروتکل هاي انتقال - 

        Internet Security:هفتم بخش 

۲۶۳.......................................................۱  اينترنت بهاتصالحفاظت کامپيوترقبل از - 
۲۶۷.......................................................۲  اينترنت بهاتصالحفاظت کامپيوترقبل از - 
۲۷۳.......................................................۳  اينترنت بهاتصالحفاظت کامپيوترقبل از - 
۲۷۸......................................................................................امنيت تجهيزات شبکه  - 
۲۹۰..............................................................................................امنيت در اينترنت - 
۲۹۳..................................................................۱محافظت در مقابل خطرات ايميل  - 
۲۹۹..................................................................۲محافظت در مقابل خطرات ايميل  - 
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    صفحه Tools  Security:هشتم بخش 

۳۰۴..................................................................................................پراکسي سرور  - 
۳۰۹.....................................................................۱کاربرد پراکسي در امنيت شبکه  - 
۳۱۴.....................................................................۲ کاربرد پراکسي در امنيت شبکه - 
۳۱۹.....................................................................۳ کاربرد پراکسي در امنيت شبکه - 
۳۲۶.......................................................................................... قسمت اولفايروال - 
۳۳۳.......................................................................................... قسمت دومفايروال - 
 -Ethereal .Tool securety ۳۴۰.................................................... اولقسمت 
 - Ethereal۳۴۴...................................................................................دوم قسمت
 -Ethereal ۳۴۹..................................................................................سوم قسمت
 -Super scan Tool securety ۳۵۶................................................ اولقسمت 
 -Super scan ۳۶۳............................................................................. دوم قسمت
 - WinDump ۳۶۸................................................................................. اولقسمت
 - WinDump ۳۷۳................................................................................ دومقسمت
 - Honypot ۳۷۸................................................................................... )۱( قسمت
 - Honypot ۳۸۲............)........................................................................۲( قسمت   
 - keylogger  ۳۸۸................................................................ ابزاری برای جاسوسی  
PGP................................................................................................۳۹۳آشنائي با  - 
 - Nessus۳۹۶.............................................................. پويش گره ساده و قدرتمند 
 - SNORT۴۰۲............................... شبکه ایذ نمونه اي از يک ابزار تشخيص نفو
 - Retina Network Security Scanner...................................................۴۰۶
Zone Alarm....................................................................۴۰۸حفاظت شخصي  - 
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SSH................................................................................................۴۱۱مقدمه ای  - 
 - Windows XP PC2...................................................................................۴۱۳
۴۱۷.................................................................................نرم افزارهای ضد ويروس - 
۴۲۰.............................................................قابليت هاي نرم افزارهاي ضد ويروس - 
 ۴۲۴.......................................................................طرزکار برنامه هاي ضد ويروس - 
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)۱( قسمترويکردي عملي به امنيت شبکه اليه بندي شده     
  مقدمه  

امروزه امنيت شبکه يک مسأله مهم براي ادارات و شرکتهاي دولتي و سازمان هاي      

ندان تهديدهاي پيشرفته از سوي تروريست هاي فضاي سايبر، کارم. کوچک و بزرگ است
دربسياري از . ناراضي و هکرها رويکردي سيستماتيک را براي امنيت شبکه مي طلبد

  .  امنيت به شکل پيشرفته يک انتخاب نيست بلکه يک ضرورت است،صنايع
 رويکردي اليه بندي شده براي امن سازي شبکه به شما معرفي قسمتدر اين 

 است که ابزار و امکان مناسبي را در اين رويکرد هم يک استراتژي تکنيکي  .مي گردد
سطوح مختلف در زيرساختار شبکه شما قرار مي دهد و هم يک استراتژي سازماني است 

  . که مشارکت همه از هيأت مديره تا قسمت فروش را مي طلبد

رويکرد امنيتي اليه بندي شده روي نگهداري ابزارها و سيستمهاي امنيتي و روال ها در 
  . در محيط فناوري اطالعات متمرکز مي گرددپنج اليه مختلف

   پيرامون-۱
   شبکه-۲
   ميزبان-۳
   برنامه کاربردي-۴
   ديتا-۵

و يک ديد کلي از ابزارها و سيستمهاي امنيتي گوناگون که روي هريک عمل مي کنند، 
هدف در اينجا ايجاد درکي در سطح پايه از امنيت شبکه و پيشنهاد يک . ارائه مي شود
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مخاطبان اين .  عملي مناسب براي محافظت از دارايي هاي ديجيتال استرويکرد
سلسله مقاالت متخصصان فناوري اطالعات، مديران تجاري و تصميم گيران سطح باال 

  .هستند
با . محافظت از اطالعات اختصاصي به منابع مالي نامحدود و عجيب و غريب نياز ندارد

 استراتژيکي و تاکتيکي مي تواند تمريني آسان خلق يک طرح امنيتي  درکي کلي از مسأله،
بعالوه، با رويکرد عملي که در اينجا معرفي مي شود، مي توانيد بدون هزينه کردن . باشد

. بودجه هاي کالن، موانع موثري بر سر راه اخالل گران امنيتي ايجاد کنيد
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  افزودن به ضريب عملکرد هکرها             
) work factor(متخصصان امنيت شبکه از اصطالحي با عنوان ضريب عملکرد      

ضريب عملکرد . استفاده مي کنند که مفهومي مهم در پياده سازي امنيت اليه بندي است
توسط يک نفوذگر بمنظور تحت تأثير قراردادن يک يا بيشتر بعنوان ميزان تالش مورد نياز 

يک . از سيستمها و ابزار امنيتي تعريف مي شود که باعث رخنه کردن در شبکه مي شود
شبکه با ضريب عملکرد باال به سختي مورد دستبرد قرار مي گيرد در حاليکه يک شبکه با 

اگر هکرها تشخيص دهند که . شودضريب عملکرد پايين مي تواند نسبتاً به راحتي مختل 
 دارد، که فايده رويکرد اليه بندي شده نيز هست، ييشبکه شما ضريب عملکرد باال

کنند و به سراغ شبکه هايي با امنيت پايين تر مي روند و اين مي احتماالً شبکه شما را رها 

  .دقيقاً همان چيزيست که شما مي خواهيد
مقاالت مجموعاً رويکرد عملي خوبي براي تکنولوژي هاي بحث شده در اين سري 

در يک دنياي ايده آل، شما . امن سازي دارايي هاي ديجيتالي شما را به نمايش مي گذارند
بودجه و منابع را براي پياده سازي تمام ابزار و سيستم هايي که بحث مي کنيم خواهيد 

را ب، بايد شبکه تان بدين ترتي. اما متأسفانه در چنين دنيايي زندگي نمي کنيم. داشت
 چگونگي استفاده از آن، طبيعت داده هاي ذخيره شده، کساني که نياز به –ارزيابي کنيد 

 و سپس ترکيبي از سيستم هاي امنيتي را که –دسترسي دارند، نرخ رشد آن و غيره 
.باالترين سطح محافظت را ايجاد مي کنند، با توجه به منابع در دسترس پياده سازي کنيد
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  مدل امنيت اليه بندي شده             

در اين جدول مدل امنيت اليه بندي شده و بعضي از تکنولوژي هايي که در هر سطح 

اين تکنولوژي ها با جزئيات بيشتر در . مورد استفاده قرار مي گيرند، ارائه شده اند
  .هاي بعدي مورد بحث قرار خواهند گرفتقسمت

يستم هاي امنيتي قابل استفادهسابزار و  سطح امنيتي رديف

پيرامون ۱
  فايروال 
  آنتي ويروس در سطح شبکه 
رمزنگاري شبکه خصوصي مجازي 

شبکه ۲

  )IDS/IPS(جلوگيري از نفوذ /تشخيص  سيستم  
  سيستم مديريت آسيب پذيري 
  تبعيت امنيتي کاربر انتهايي 
تاييد هويت کاربر/  دسترسيکنترل 

ميزبان ۳

  سيستم تشخيص نفوذ ميزبان 
  سيستم ارزيابي آسيب پذيري ميزبان 
  تبعيت امنيتي کاربر انتهايي 
  آنتي ويروس 
تاييد هويت کاربر/ کنترل دسترسي 

برنامه کاربردي ۴

  سيستم تشخيص نفوذ ميزبان 
  سيستم ارزيابي آسيب پذيري ميزبان 
  تاييد هويت کاربر/ کنترل دسترسي 
تعيين صحت ورودي 

داده ۵
  رمزنگاري 
تاييد هويت کاربر/ کنترل دسترسي 
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)۲(   قسمت عملي به امنيت شبکه اليه بندي شدهرويکردي

 و قسمتطي اين . وع رويکرد به اختصار اشاره شد قبل به اليه هاي اين نقسمتدر 
  . بعد به هريک از اين اليه ها مي پردازيمقسمت

  امنيت پيرامون: ۱سطح   

عبارتي به شبکه غيرقابل ه منظور از پيرامون، اولين خط دفاعي نسبت به بيرون و ب

کننده شبکه اولين و آخرين نقطه تماس براي دفاع امنيتي محافظت » پيرامون«. اعتماد است
پيرامون . اين ناحيه اي است که شبکه به پايان مي رسد و اينترنت آغاز مي شود. است

شامل يک يا چند فايروال و مجموعه اي از سرورهاي به شدت کنترل شده است که در 

  شناخته) DMZ) zone demilitarizedبخشي از پيرامون قرار دارند که بعنوان 
 سرورها، مدخل ايميل ها، آنتي ويروس شبکه و سرورهاي  معموالً وبDMZ. ميشود
DNS  فايروال قوانين سفت و . را دربرمي گيرد که بايد در معرض اينترنت قرار گيرند

 DMZسختي در مورد اينکه چه چيزي مي تواند وارد شبکه شود و چگونه سرورها در 
  .مي توانند با اينترنت و شبکه داخلي تعامل داشته باشند، دارد

پيرامون شبکه، به اختصار، دروازه شما به دنياي بيرون و برعکس، مدخل دنياي بيرون 
. به شبکه شماست
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  :تکنولوژيهاي زير امنيت را در پيرامون شبکه ايجاد مي کنند

معموالً يک فايروال روي سروري نصب مي گردد که به بيرون و درون  ـ فايروال     ·

 -۲ کنترل ترافيک -۱فايروال سه عمل اصلي انجام مي دهد . پيرامون شبکه متصل است
فايروال کنترل ترافيک را با سنجيدن مبداء و مقصد . VPN نقطه پاياني -۳تبديل آدرس و 

تمام ترافيک واردشونده و خارج شونده انجام مي دهد و تضمين مي کند که تنها 

 شبکه امن در تبديل آدرس هاي بعالوه، فايروال ها به. تقاضاهاي مجاز اجازه عبور دارند
IPاين کار از افشاي .  داخلي به آدرس هاي قابل رويت در اينترنت کمک مي کنند

يک فايروال . اطالعات مهم درباره ساختار شبکه تحت پوشش فايروال جلوگيري مي کند

که بعداً بيشتر توضيح داده  (VPNهمچنين مي تواند به عنوان نقطه پاياني تونل هاي 
اين سه قابليت فايروال را تبديل به بخشي واجب براي امنيت شبکه . عمل کند) د شدخواه

  .شما مي کند

 نصب مي شود و محتواي ايميل هاي DMZاين نرم افزار در   ـ آنتي ويروس شبکه    ·  

واردشونده و خارج شونده را با پايگاه داده اي از مشخصات ويروس هاي شناخته شده 
 آنتي ويروس ها آمد و شد ايميل هاي آلوده را مسدود مي کنند و اين . مقايسه مي کند

اين . آنها را قرنطينه مي کنند و سپس به دريافت کنندگان و مديران شبکه اطالع مي دهند
عمل از ورود و انتشار يک ايميل آلوده به ويروس در شبکه جلوگيري مي کند و جلوي 

ي ويروس شبکه، مکملي براي حفاظت آنت. گسترش ويروس توسط شبکه شما را مي گيرد
بمنظور . ضدويروسي است که در سرور ايميل شما و کامپيوترهاي مجزا صورت مي گيرد

  .کارکرد مؤثر، ديتابيس ويروس هاي شناخته شده بايد به روز نگه داشته شود
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    ·    VPN يک شبکه اختصاصي مجازي ـ)VPN ( از رمزنگاري سطح باال براي ايجاد

. امن بين ابزار دور از يکديگر، مانند لپ تاپ ها و شبکه مقصد استفاده مي کندارتباط 
VPN از اما  اساساً يک تونل رمزشده تقريباً با امنيت و محرمانگي يک شبکه اختصاصي

، VPN مي تواند در يک مسيرياب برپايه VPNاين تونل . ميان اينترنت ايجاد مي کند
 براي تمام VPNبرقراري ارتباطات .  پايان پذيردDMZفايروال يا يک سرور در ناحيه 

بخش هاي دور و بي سيم شبکه يک عمل مهم است که نسبتاً آسان و ارزان پياده سازي 
  .مي شود

   

  

  مزايا

پيرامون سال هاست که در دسترس هستند، و بيشتر تکنولوژي هاي ايجاد شده سطح 
بنابراين، از نظر . يها و نيازهاي عملياتي آنها به خوبي آشنايي دارنداي با توانITخبرگان 

از فروشندگان راه حل هاي  بعضي. پياده سازي آسان و توأم با توجيه اقتصادي هستند
ر آنها به اين دليل پر هزينه سفت و سختي براي اين تکنولوژيها ارائه مي دهند و بيشت

 .هستند
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  معايب         

از آنجا که بيشتر اين سيستم ها تقريباً پايه اي هستند و مدت هاست که در دسترس 

براي مثال، . بوده اند، بيشتر هکرهاي پيشرفته روش هايي براي دور زدن آنها نشان داده اند
ي کند مگر اينکه از قبل عالمت يک ابزار آنتي ويروس نمي تواند ويروسي را شناساي

شناسايي ويروس را در ديتابيس خود داشته باشد و اين ويروس داخل يک فايل رمزشده 
 رمزنگاري مؤثري ارائه مي کند، اما کار اجرايي بيشتري را VPNاگرچه . قرار نداشته باشد

ربري  تحميل مي کنند، چرا که کليدهاي رمزنگاري و گروه هاي کاITبرروي کارمندان 
  .بايد بصورت مداوم مديريت شوند

  

  مالحظات

پيچيدگي معماري شبکه شما مي تواند تأثير قابل مالحظه اي روي ميزان اثر اين 
براي مثال، ارتباطات چندتايي به خارج احتماالً نياز به چند . تکنولوژي ها داشته باشد

اين ارتباطات به معماري شبکه بطوري که تمام . فايروال و آنتي ويروس خواهد داشت
تنهايي ه ناحيه مشترکي ختم شود، به هرکدام از تکنولوژي هاي مذکور اجازه مي دهد که ب

  .پوشش مؤثري براي شبکه ايجاد کنند
اين ابزارها چه . يک فاکتور مهم استنيز  شما قرار دارد DMZانواع ابزاري که در 

تر باشد، معيارها و سياست ميزان اهميت براي کسب و کار شما دارند؟ هرچه اهميت بيش
  .هاي امنيتي سفت و سخت تري بايد اين ابزارها را مديريت کنند
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 )۳( قسمترويکردي عملي به امنيت شبکه اليه بندي شده         

 قسمت قبلي به اولين اليه که اليه پيرامون است، اشاره شد، در اين قسمتدر      
  . مي پردازيمامنيت شبکهبه اليه 
   امنيت شبکه  -۲سطح 

.  داخلي شما اشاره داردLAN و WANسطح شبکه در مدل امنيت اليه بندي شده به 

کامپيوتر و سرور و يا شايد پيچيده تر يعني چند شبکه داخلي شما ممکن است شامل 
 بيشتر شبکه هاي امروزي در .شامل اتصاالت نقطه به نقطه به دفترهاي کار دور باشد

ند؛ يعني هنگامي که داخل شبکه قرار داريد، مي توانيد به راحتي در وراي پيرامون، باز هست
اين قضيه بخصوص براي سازمان هاي کوچک تا متوسط صدق . ميان شبکه حرکت کنيد

مي کند که به اين ترتيب اين شبکه ها براي هکرها و افراد بدانديش ديگر به اهدافي 
  :کنند را درسطح شبکه برقرارمي تکنولوژي هاي ذيل امنيت.وسوسه انگيز مبدل ميشوند

   

·      IDSسيستم هاي تشخيص نفوذ (ها ( وIPS ها) سيستم هاي جلوگيري از
 ترافيک گذرنده در شبکه شما را با جزئيات IPS و IDS ـ تکنولوژيهاي )نفوذ

مشابه سيستم هاي آنتي ويروس، ابزارهاي . بيشتر نسبت به فايروال تحليل مي کنند
IDS و IPS را تحليل و هر بسته اطالعات را با پايگاه داده اي از  ترافيک

هنگامي که حمالت تشخيص . مشخصات حمالت شناخته شده مقايسه مي کنند

 را از IT مسؤولين IDSابزارهاي . داده مي شوند، اين ابزار وارد عمل مي شوند
 يک گام جلوتر مي روند و  IPSوقوع يک حمله مطلع مي سازند؛ ابزارهاي 
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ها IPSها و IDS. آسيب رسان را مسدود مي کنند  ت خودکار ترافيک بصور
ها در هسته خود يک IPSدر حقيقت، بيشتر . مشخصات مشترک زيادي دارند

IDSتفاوت کليدي بين اين تکنولوژي ها از نام آنها استنباط مي شود.  دارند .
 تنها ترافيک آسيب رسان را تشخيص مي دهند، در حاليکه IDSمحصوالت 

.  به شبکه شما جلوگيري مي کنندي از ورود چنين ترافيکIPSحصوالت م
 :استاندارد در شکل نشان داده شده اند   IPS و IDSپيکربندي هاي 
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ريت آسيب پذيري دو عملکرد مرتبط را انجام  سيستم هاي مدي– مديريت آسيب پذيري

روند مرمت آسيب  )۲(شبکه را براي آسيب پذيري ها پيمايش مي کنند و ) ۱: (مي دهند
تخمين آسيب ( VAدر گذشته، اين تکنولوژي . پذيري يافته شده را مديريت مي کنند

ر سيستم اما اين تکنولوژي اصالح شده است، تا جاييکه بيشت.  ناميده مي شد)پذيري
  .هاي موجود، عملي بيش از تخمين آسيب پذيري ابزار شبکه را انجام مي دهند

سيستم هاي مديريت آسيب پذيري ابزار موجود در شبکه را براي يافتن رخنه ها    
و آسيب پذيري هايي که مي توانند توسط هکرها و ترافيک آسيب رسان مورد بهره 

آنها معموالً پايگاه داده اي از قوانيني را . برداري قرار گيرند، پيمايش مي کنند
نگهداري مي کنند که آسيب پذيري هاي شناخته شده براي گستره اي از ابزارها و 

در طول يک پيمايش، سيستم هر ابزار يا . برنامه هاي شبکه را مشخص مي کنند
  .برنامه اي را با بکارگيري قوانين مناسب مي آزمايد

 آيد، سيستم مديريت آسيب پذيري شامل ويژگيهايي همچنانکه از نامش برمي   
الزم به ذکر است که ميزان و توانايي . است که روند بازسازي را مديريت مي کند

  . اين ويژگي ها در ميان محصوالت مختلف، فرق مي کند
   

 روش هاي تابعيت امنيتي کاربر انتهايي به اين – تابعيت امنيتي کاربر انتهايي     ·

که محافظت مي کنند که تضمين مي کنند کاربران انتهايي استانداردهاي طريق از شب
 امنيتي تعريف شده را قبل از اينکه اجازه دسترسي به شبکه داشته باشند،
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اين عمل جلوي حمله به شبکه از داخل خود شبکه را از طريق .  رعايت کرده اند

  .د مي گيرRAS و VPNسيستم هاي ناامن کارمندان و ابزارهاي 
روش هاي امنيت نقاط انتهايي براساس آزمايش هايي که روي سيستم هايي که   

هدف آنها از اين . قصد اتصال دارند، انجام مي دهند، اجازه دسترسي مي دهند

نرم افزار مورد نياز، مانند سرويس پک ها، آنتي ) ۱ (  تست ها معموالً براي بررسي
ردهاي ممنوع مانند اشتراک فايل و نرم کارب) ۲(ويروس هاي به روز شده و غيره و 

  . افزارهاي جاسوسي است

   

 کنترل دسترسي نيازمند تأييد هويت کاربراني – تأييد هويت\کنترل دسترسي     ·

هم کاربران و هم ابزارها بايد با ابزار کنترل . است که به شبکه شما دسترسي دارند
  .دسترسي در سطح شبکه کنترل شوند

   

هويت در سطوح شبکه،   به کنترل دسترسي و تأييد  سله مباحث، در اين سل:نکته

ميان طرح . ميزبان، نرم افزار و ديتا در چارچوب امنيتي اليه بندي شده مي پردازيم
. هاي کنترل دسترسي بين اليه هاي مختلف همپوشاني قابل توجهي وجود دارد

خاطر ه اما ب.  افتدمعموالً تراکنش هاي تأييد هويت در مقابل ديد کاربر اتفاق مي
داشته باشيد که کنترل دسترسي و تأييد هويت مراحل پيچيده اي هستند که براي 

  .ايجاد بيشترين ميزان امنيت در شبکه، بايد به دقت مديريت شوند
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  مزايا

 و مديريت آسيب پذيري تحليل هاي پيچيده اي روي IDS ،IPSتکنولوژي هاي 
در حاليکه فايروال به ترافيک، برپايه . انجام مي دهندتهديدها و آسيب پذيري هاي شبکه 

 تجزيه و تحليل عميق تري را IDS و IPSمقصد نهايي آن اجازه عبور مي دهد، ابزار 
با اين تکنولوژي هاي . برعهده دارند، و بنابراين سطح باالتري از محافظت را ارائه مي کنند

ود دارند و مي توانند از فايروال عبور پيشرفته، حمالتي که داخل ترافيک قانوني شبکه وج
  .کنند، مشخص خواهند شد و قبل از آسيب رساني به آنها خاتمه داده خواهند شد

سيستم هاي مديريت آسيب پذيري روند بررسي آسيب پذيري هاي شبکه شما را 

صورت دستي با تناوب ه انجام چنين بررسي هايي ب. بصورت خودکار استخراج مي کنند
بعالوه، شبکه ساختار . ز براي تضمين امنيت، تا حدود زيادي غيرعملي خواهد بودمورد نيا

ابزار جديد، ارتقاءدادن نرم افزارها و وصله ها، و افزودن و کاستن از کاربران، . پويايي دارد
ابزار تخمين آسيب پذيري به . همگي مي توانند آسيب پذيري هاي جديد را پديد آورند  

را مرتب و کامل براي جستجوي آسيب پذيري هاي جديد   که شبکه شما اجازه مي دهند 
  .پيمايش کنيد

روش هاي تابعيت امنيتي کاربر انتهايي به سازمان ها سطح بااليي از کنترل بر روي 
هکرها . مي دهد که به صورت سنتي کنترل کمي بر روي آنها وجود داشته استرا ابزاري 

ري از نقاط انتهايي براي داخل شدن به شبکه هستند، بصورت روز افزون به دنبال بهره بردا
گواهي بر اين مدعا  Sasser، و Mydoom ،Sobigهمچانکه پديده هاي اخير چون 

 .برنامه هاي امنيتي کاربران انتهايي اين درهاي پشتي خطرناک به شبکه را مي بندند. هستند
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  معايب  

IDSلط دارند، که به عنوان ها تمايل به توليد تعداد زيادي عالئم هشدار غfalse 

positives در حاليکه . نيز شناخته مي شوندIDS ممکن است که يک حمله را کشف و 
به اطالع شما برساند، اين اطالعات مي تواند زير انبوهي از هشدارهاي غلط يا ديتاي کم 

سرعت حساسيت خود را نسبت به ه  ممکن است بIDSمديران . ارزش مدفون شود

بايد   IDSبراي تأثيرگذاري باال، يک . توليد شده توسط سيستم از دست بدهنداطالعات 
بصورت پيوسته بررسي شود و براي الگوهاي مورد استفاده و آسيب پذيري هاي کشف 

چنين نگهداري معموالً ميزان بااليي از منابع اجرايي را . شده در محيط شما تنظيم گردد

  . مصرف مي کند
ها مي تواند به ميزان زيادي در ميان محصوالت، متفاوت IPSسطح خودکار بودن در 

بسياري از آنها بايد با دقت پيکربندي و مديريت شوند تا مشخصات الگوهاي . باشد
تأثيرات جانبي احتمالي در . ترافيک شبکه اي را که در آن نصب شده اند منعکس کنند
ان قانوني و قفل کردن منابع سيستمهايي که بهينه نشده اند، مسدود کردن تقاضاي کاربر

  .شبکه معتبر را شامل مي شود
بسياري، اما نه همه روش هاي امنيتي کاربران انتهايي، نياز به نصب يک عامل در هر 

اين عمل مي تواند مقدار قابل توجهي بار کاري اجرايي به نصب و . نقطه انتهايي دارد

 .نگهداري اضافه کند
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براي . ي ممکن است محدوديت هاي فني داشته باشندتکنولوژي هاي کنترل دسترس
مثال، بعضي ممکن است با تمام ابزار موجود در شبکه شما کار نکنند، بنابراين ممکن 

همچنين، چندين فروشنده . است به چند سيستم براي ايجاد پوشش نياز داشته باشيد
تواند بين سيستم هاي کنترل دسترسي را به بازار عرضه مي کنند، و عملکرد مي 

پياده سازي يک سيستم يکپارچه در يک شبکه ممکن . محصوالت مختلف متفاوت باشد
پينه اي يعني رويکرد چند محصولي ممکن است در -چنين عمل وصله. است دشوار باشد

 .واقع آسيب پذيري هاي بيشتري را در شبکه شما به وجود آورد

  

  مالحظات

وي به سرعت اتصاالت داخلي شبکه نحه موفقيت ابزارهاي امنيت سطح شبکه ب  
 ، مديريت آسيب پذيري و امنيت کاربر IDS/IPSزيرا ابزارهاي . شما وابسته است

. انتهايي ممکن است منابعي از شبکه اي را که از آن محافظت مي کنند، مصرف کنند
به حداقل   سرعت هاي اتصالي باالتر تأثيري را که اين ابزارها بر کارايي شبکه دارند 

در پياده سازي اين تکنولوژي ها شما بايد به مصالحه بين امنيت بهبوديافته . واهد رساندخ
بسياري از اين محصوالت براي کارکرد مؤثر بايد به   و سهولت استفاده توجه کنيد، زيرا 

طور پيوسته مديريت شوند و اين ممکن است استفاده از آن محصوالت را در کل شبکه 

 .با زحمت مواجه سازد
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وقتي که اين تکنولوژي ها را در اختيار داريد، بهبود پيوسته شبکه را در خاطر داشته 
در شبکه هايي با پويايي و سرعت گسترش باال، تطبيق با شرايط و ابزار جديد . باشيد

  .ممکن است مسأله ساز گردد
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)۴ (قسمت  رويکردي عملي به امنيت شبکه اليه بندي شده

ه ي به القسمتن يه شبکه است، اشاره شد، در ايه که الين الي قبل به دومقسمتدر 
  .مي پردازيه مين اليزبان به عنوان سوميم

   امنيت ميزبان  -۳سطح 

 شده، مربوط به ابزار منفرد مانند سرورها، يه بنديت اليزبان در مدل امنيسطح م
 پارامتر يهر ابزار تعداد. ره در شبکه استي غچ ها، روترها وي، سوئي شخصيوترهايکامپ

 يتي امني توانند سوراخ هايم شوند، مي تنظي که به نادرستيم دارد و هنگاميقابل تنظ
س ها، توابع ي، سرويستريمات رجين پارامترها شامل تنظيا. جاد کنندي ايرينفوذپذ

  . شودي مهم ميهاا نرم افزاري عامل يستم هاي سيا وصله هاي خود ابزار ي روياتيعمل
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  : کننديزبان فراهم ميت را در سطح مير امني زي هايتکنولوژ

·             IDSـ زباني در سطح م IDSمشابه ياتيزبان عملي سطح ميها IDSيها 

ک ابزار شبکه به يک در يش ترافي در نمايند؛ تفاوت اصل دهيشبکه انجام م
 از ابزار ي بخصوصياتي مشخصات عمليزبان براي سطح ميهاIDS.  استييتنها

 از ييت شوند، درجه بااليري مدين اگر به درستي گردند و بنابرايم ميزبان تنظيم

  . کننديمراقبت را فراهم م

·              VA) ي ابزارها- انزبيسطح م) يريب پذين آسيتخم VAزبان ي سطح م

دقت آنها .  کننديش مي پويتي امني هايريب پذي آسيک ابزار شبکه مجزا را براي
 ها بطور VA که يياز آنجا. زبان دارندياز را به منابع مين نينسبتا باالست و کمتر

ت مناسب، يري شوند، درصورت مدي ميکربنديزبان پي ابزار ميمشخص برا
  . کنندياز پوشش را فراهم م ييار بااليسطح بس

 يي کاربر انتهايتيت امني تابعي روش ها– يي کاربر انتهايتيت امنيتابع              ·

)  مطرح شديهمانگونه در بخش قبل( کنند و هم شبکه يفا مي ايفه دوچندانيوظ
وسته ين روش ها بطور پيا.  کنندي جداگانه را محافظت ميزبان هايو هم م

ن به ي کنند و همچني مي ها بررسيان رسان و آلودگيات زي عمليزبان را برايم
 . کنندي ميدگيروس ها رسي ويروال ها و آنتينصب و به روز بودن فا
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 ابزار در ي مشخص شده برايروس هاي وي که آنتي هنگام-روس ي ويآنت              ·

 محافظت ي برايه اضافه اي شوند، الي شبکه استفاده ميروس هاي ويکنار آنت
  . کننديفراهم م

ک ي در سطح ابزار ي ابزار کنترل دسترس-تصديق هويت\کنترل دسترسي              ·

 به ابزار تنها توسط کاربران مجاز ي کند دسترسين ميروش مناسب است که تضم
ن ابزار کنترل ي از تراکنش بييز، احتمال سطح باالينجا نيدر ا. رديصورت پذ

. ن وجود داردزباي مي شبکه و کنترل دسترسيدسترس

  مزايا

 يرا براي کنند زيجاد مي اييزبان حفاظت باالي در سطح مي هاين تکنولوژيا  
.  گردندي ميکربنديک ابزار پي مخصوص ياتيبرآورده کردن مشخصات عمل

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 27 

 
 دهد که به سرعت مشخص يران اجازه ميزبان به مديط مي آنها به محي پاسخ دهدقت و

  .ات امن دارندين عملي تضمي براياز به به روز رسانيات ابزار نيکنند کدام تنظم

  معايب

از . ار زمان بر باشندي تواند بسيزبان مي سطح ميستم هايت سيري و مديريبکارگ  
 مداوم دارند، اغلب ساعات يش و به روز رسانياز به نمايستم ها نين سي که اييآنجا

شان مشکل است و تالش قابل  اغلب نصب.  طلبنديت مناسب ميري مدي براياديز
 در يشتريستم عامل بين، هرچه سيهمچن. از استيم آنها مورد ني تنظي برايمالحظه ا

ن ابزار يت ايريزبان، گران تر خواهد بود و مديه ميکرد برپايک رويد، يشبکه داشته باش

ک شبکه، يزبان در ي سطح ميتي ابزار امنيادين، با تعداد زيهمچن. مشکل تر خواهد شد
  .اد باشديار زي تواند بسيتعداد هشدارها و عالئم اشتباه م

  مالحظات

د بدقت بکار گرفته يزبان بايت، ابزار در سطح ميري مدينه ها و باراضافيل هزيبدل  
ار ي بسيستم هاي سين ابزار را فقط رويتر سازمان ها اشيک اصل راهنما، بيبعنوان . شوند

 يي کاربر انتهايتيت امنيک راه حل تابعين اصل ياستثناء ا.  کننديحساس شبکه نصب م
 کند به شبکه ي که تالش ميستگاه کاري پوشش دادن به هر اياست، که اغلب برا

  . شوديدا کند، بکار گرفته مي پيدسترس
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 )٥(  قسمتملي به امنيت شبکه اليه بندي شدهرويکردي ع      

   
 به قسمتدر اين .  قبل به سومين اليه که اليه ميزبان است، اشاره شدقسمتدر      

  .اليه برنامه کاربردي بعنوان چهارمين اليه و اليه ديتا بعنوان پنجمين اليه مي پردازيم
  

   امنيت برنامه کاربردي  -۴سطح 

برنامه کاربردي بخش زيادي از توجه را معطوف خود در حال حاضر امنيت سطح   
برنامه هايي که به ميزان کافي محافظت نشده اند، مي توانند دسترسي آساني به . کرده است

حقيقت تلخ اين است که بيشتر برنامه نويسان . ديتا و رکوردهاي محرمانه فراهم کنند
ريخي در بسياري از برنامه هاي با اين يک مشکل تا. هنگام توليد کد به امنيت توجه ندارند

ممکن است شما از کمبود امنيت در نرم افزارها آگاه شويد، اما قدرت . توليد انبوه است
  .تصحيح آنها را نداشته باشيد

برنامه ها براي دسترسي مشتريان، شرکا و حتي کارمندان حاضر در محل هاي ديگر، 
چون بخش فروش، مديريت ارتباط با اين برنامه ها، هم. روي وب قرار داده مي شوند

مشتري، يا سيستم هاي مالي، مي توانند هدف خوبي براي افرادي که نيات بد دارند، 
بنابراين بسيار مهم است که يک استراتژي امنيتي جامع براي هر برنامه تحت شبکه . باشند

   . اعمال شود
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  :تکنولوژي هاي زير امنيت را در سطح برنامه فراهم مي کنند  

 از پوشش محافظ برنامه به کرات به عنوان فايروال – پوشش محافظ برنامه     ·

سطح برنامه ياد مي شود و تضمين مي کند که تقاضاهاي وارد شونده و خارج 
يک پوشش که معموالً روي . ظر مجاز هستندشونده براي برنامه مورد ن

سرورهاي وب، سرورهاي ايميل، سرورهاي پايگاه داده و ماشين هاي مشابه 
 ه بااليي با سيستم يکپارچهــفاف است و با درجــنصب مي شود، براي کاربر ش

  . مي شود  
      يک پوشش محافظ برنامه براي عملکرد مورد انتظار سيستم ميزبان تنظيم 

   يک پوشش روي سرور ايميل به اين منظور پيکربندي   براي مثال، .  گرددمي

مي شود تا جلوي اجراي خودکار برنامه ها توسط ايميل هاي وارد شونده را 
  .بگيرد، زيرا اين کار براي ايميل معمول يا الزم نيست

 مانند تصديق هويت در سطح شبکه و ميزبان، -تصديق هويت/کنترل دسترسي     ·

  .ا کاربران مجاز مي توانند به برنامه دسترسي داشته باشندتنه

 ابزارهاي تعيين صحت ورودي بررسي مي کنند که  - يتعيين صحت ورود     ·

 اگر ابزارهاي امنيتي مناسب در . ورودي گذرنده از شبکه براي پردازش امن باشد
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کاربرمي تواند جاي خود مورد استفاده قرار نگيرند، هر تراکنش بين افراد و واسط 
عموماً هر تراکنش با سرور وب شما بايد ناامن در . خطاهاي ورودي توليد کند

  !نظر گرفته شود مگر اينکه خالفش ثابت شود
تنها .  را در نظر بگيريدzip codeبه عنوان مثال، يک فرم وبي با يک بخش 

ي هاي تمام ورود. ورودي قابل پذيرش در اين قسمت فقط پنج کاراکتر عددي است
تعيين صحت ورودي بايد در . ديگر بايد مردود شوند و يک پيام خطا توليد شود

در اين مثال، يک اسکريپت جاوا مي تواند تعيين صحت . چندين سطح صورت گيرد
را در سطح مرورگر در سيستم سرويس گيرنده انجام دهد، در حاليکه کنترل هاي 

  : بيشتر شامل موارد زير مي شونداصول. بيشتر مي تواند در سرور وب قرار گيرد
، »insert«بيشتر عبارات مربوط به فرمانها مانند . کليد واژه ها را فيلتر کنيد     -

  .بايد بررسي و در صورت نياز مسدود شوند
براي مثال، يک . فقط ديتايي را بپذيريد که براي فليد معين انتظار مي رود     -

  .د نيست حرفي يک ورودي استاندار۷۵اسم کوچک 

  مزايا

ابزارهاي امنيت سطح برنامه موقعيت امنيتي کلي را تقويت مي کنند و به شما اجازه 
همچنين سطح باالتري از جوابگويي را فراهم . کنترل بهتري روي برنامه هايتان را مي دهند

داده شده توسط اين ابزارها، ثبت شده و  مي کنند چرا که بسياري از فعاليت هاي نمايش 
 . رديابي هستندقابل
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  معايب

پياده سازي جامع امنيت سطح برنامه مي تواند هزينه بر باشد، چرا که هر برنامه و 
بعالوه، باالبردن امنيت . پيکربندي و مديريت شود  ميزبان آن بايد بصورت مجزا ارزيابي، 

تر هرچه زود. و غيرعملي باشد! يک شبکه با امنيت سطح برنامه مي تواند عملي ترسناک
بتوانيد سياست هايي براي استفاده از اين ابزارها پياده کنيد، روند مذکور موثرتر و ارزان تر 

  .خواهد بود

  مالحظات

. مالحظات کليدي برنامه ها و طرح هاي شما را براي بلندمدت اولويت بندي مي کنند
مالي را امنيت را روي برنامه ها کاربردي خود در جايي پياده کنيد که بيشترين منفعت 

طرح ريزي بلندمدت به شما اجازه مي دهد که ابزارهاي امنيتي را با روشي . براي شما دارد
 تحت کنترل در طي رشد شبکه تان پياده سازي کنيد و از هزينه هاي اضافي جلوگيري

  .مي کند

  امنيت ديتا   - ۵سطح 

. گيردامنيتي و رمزنگاري را دربرمي   امنيت سطح ديتا ترکيبي از سياست   
رمزنگاري ديتا، هنگامي که ذخيره مي شود و يا در شبکه شما حرکت مي کند، به عنوان 
روشي بسيار مناسب توصيه مي گردد، زيرا چنانچه تمام ابزارهاي امنيتي ديگر از کار 

امنيت ديتا تا . بيفتند، يک طرح رمزنگاري قوي ديتاي مختص شما را محافظت مي کند
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سياست سازماني مي گويد که .  هاي سازماني شما وابسته استحد زيادي به سياست

چه کسي به ديتا دسترسي دارد، کدام کاربران مجاز مي توانند آن را دستکاري کنند و چه 
تعيين صاحب و متولي ديتا به شما . کسي مسوول نهايي يکپارچگي و امن ماندن آن است

ي مناسبي را که بايد بکار گرفته اجازه مي دهد که سياست هاي دسترسي و ابزار امنيت

  .شوند، مشخص کنيد
  :تکنولوژي هاي زير امنيت در سطح ديتا را فراهم مي کنند

 طرح هاي رمزنگاري ديتا در سطوح ديتا، برنامه و سيستم عامل پياده – رمزنگاري  ·

رمزگشايي هستند که  /تمام طرح ها شامل کليدهاي رمزنگاري  تقريباً . مي شوند  

استراتژي هاي رمزنگاري . ادي که به ديتا دسترسي دارند، بايد داشته باشندتمام افر
  . هستندRSA و PKI ،PGPمعمول شامل 

 مانند تصديق هويت سطوح شبکه، ميزبان و – تصديق هويت/ کنترل دسترسي   ·

  .برنامه، تنها کاربران مجاز دسترسي به ديتا خواهند داشت
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  مزايا

چنانچه . رمزنگاري روش اثبات شده اي براي محافظت از ديتاي شما فراهم مي کند
نفوذگران تمام ابزارهاي امنيتي ديگر در شبکه شما را خنثي کنند، رمزنگاري يک مانع 

  .ديجيتال شما فراهم مي کند  ت خصوصي و دارايي نهايي و موثر براي محافظت از اطالعا

  معايب

بار اضافي براي رمزنگاري و رمزگشايي ديتا وجود دارد که مي تواند تأثيرات زيادي در 

به عالوه، مديريت کليدها مي تواند تبديل به يک بار اجرايي در سازمان . کارايي بگذارد
  .هاي بزرگ يا در حال رشد گردد

  مالحظات

د ــکليدهاي رمزنگاري باي.  تا عمق مشخص بايد به دقت مديريت شودرمزنگاري  
به همين دليل، يک بار . براي تمام ابزارها و برنامه هاي تحت تأثير تنظيم و هماهنگ شوند

  .مديريتي براي يک برنامه رمزنگاري موثر مورد نياز است
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جمع بندي:  )٦ (قسمت هرويکردي عملي به امنيت شبکه اليه بندي شد

 به اليه هاي مختلف در امنيت شبکه اليه بندي )۵ و ۴، ۳، ۲، ۱(قبل   هايقسمتدر 

  .در اين شماره به اختصار به جمع بندي مباحث فوق مي پردازيم. شده پرداختيم

  دفاع در مقابل تهديدها و حمالت معمول

ر مقابل  گذشته نشان مي دهد که چگونه رويکرد امنيت اليه بندي شده دقسمت
تهديدها و حمالت معمول از شبکه شما محافظت مي کند و نشان مي دهد که چگونه هر 

. سطح با داشتن نقشي کليدي در برقراري امنيت شبکه جامع و مؤثر، شرکت مي کند
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  :بعضي حمالت معمول شامل موارد زير مي شود

 ـ حمالت به وب سرور دامنه زيادي از مشکالتي را که تقريباً حمالت به وب سرور     ·

از دستکاري هاي ساده در صفحات . براي هر وب سرور ايجاد مي شود، در برمي گيرد
مالت به وب امروزه ح. DOSگرفته تا در اختيار گرفتن سيستم از راه دور و تا حمالت 

عنوان حمله ه  بNimda و Code Red. سرور يکي از معمول ترين حمالت هستند

  . برخوردارند! کنندگان به وب سرورها از شهرت زيادي

ـ سرورهاي ايميلي که بصورت مناسب پيکربندي  بازپخش ايميل ها بصورت نامجاز     ·

بسياري از شرکت هاي . ندنشده اند يک دليل عمده براي ارسال هرزنامه ها بشمار مي رو
هرزنامه ساز در پيدا کردن اين سرورها و ارسال صدها و هزاران پيام هرزنامه به اين 

  .  متخصص هستند،سرورها

يک سيستم را ، ـ تعدادي از آسيب پذيري ها دستکاري ميزبان دور در سطح سيستم     ·

ع کنترل ها در سطح سيستم بيشتر اين نو. از راه دور در اختيار حمله کننده قرار مي دهند
  . است و به حمله کننده اختياراتي برابر با مدير محلي سيستم مي دهد

ـ توانايي آسان بکارگيري يک وب سرور  فراهم بودن سرويس هاي اينترنتي غيرمجاز     ·

. يا سرويس اينترنتي ديگر روي يک کامپيوتر ريسک افشاي سهوي اطالعات را باال مي برد
    گران قرارــويس هايي کشف نمي شوند، در حالي که در شعاع رادار دياغلب چنين سر

  !مي گيرند

 ـ در حالي که برنامه ضدويروس در تشخيص ويروس ها تشخيص فعاليت ويروسي     ·

 در اين . مهارت دارد، اين نرم افزار براي تشخيص فعاليت ويروسي طراحي نشده است
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 شبکه براي تشخيص اين نوع فعاليت IDSذ يا شرايط بکارگيري يک برنامه تشخيص نفو
  .بسيار مناسب است

  نتيجه گيري

  طور فزاينده اي اقدام به حمله به شبکه هاه هکرها و تروريست هاي فضاي سايبر ب
رويکرد سنتي به امنيت ـ يعني يک فايروال در ترکيب با يک آنتي ويروس ـ در . مي کنند

  .يشرفته امروزي ناتوان استمحافظت از شما در برابر تهديدهاي پ
اما شما مي توانيد با برقراري امنيت شبکه با استفاده از رويکرد اليه بندي شده دفاع 

با نصب گزينشي ابزارهاي امنيتي در پنج سطح موجود در شبکه . مستحکمي ايجاد کنيد

ي خود مي توانيد از دارايي هاي ديجيتال)  و ديتا  پيرامون، شبکه، ميزبان، برنامه(تان 
 بار تا حد   محافظت کنيد و از افشاي اطالعات خود در اثر ايجاد رخنه هاي مصيبت

.زيادي بکاهيد
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 )Intrusion Detection(مقدمه اي بر تشخيص نفوذ 

  
 ي که جهت دسترسييص تالشهايص نفوذ عبارت است از پردازه تشخيتشخ

د ابتدا يص نفوذ بايدر تشخ. شونديم م آن انجاييا کاهش کارايک شبکه يرمجاز به يغ
 ،سپس بنابر درک بدست آمده. دا کردي انجام حمالت پي از چگونگيحيدرک صح

د ين که مطمئن شوياول ا. دي متوقف کردن حمالت برگزي را براي دو مرحله ايروش
نان ين که اطميدوم ا. ص داده شده استي خطرناک تشخيتهاي فعالي عموميکه الگو

 گنجند، ي مشترک حمالت نميطبقه بند   که دريه با حوادث مشخصد کيحاصل کن
ص نفوذ ي تشخيستم هايشتر سيل است که بين دليبه هم. شوديبه سرعت رفتار م

)IDS(هستند که جهت ي نرم افزارشان متکي جهت بروزرسانييزمهايبر مکان 
 يي به تنهاص نفوذيالبته تشخ. ع هستندي سريدات شبکه به اندازه کافي از تهديريجلوگ

ز ي ني با ويوه مناسبير حمله را تا هکر دنبال کرد تا بتوان به شيد مسيست و باي نيکاف
  .برخورد کرد

   

  انواع حمالت شبکه اي با توجه به طريقه حمله  

          رايحمالت شبکه ا.  شوديک حمله قلمداد ميک نفوذ به شبکه معموال ي
 يک حمله شبکه اي. م کردي تقسيو گروه اصل انجام آن به دي توان بسته به چگونگيم

 ن اهداف معموال از يا. ف و مشخص کردي توان با هدف نفوذگر از حمله توصيرا م
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رمجاز به ي غيا دسترسي) Denial of Serviceا ي DOS(س يکار انداختن سرو

  .منابع شبکه است

   حمالت از کار انداختن سرويس-١

س ارائه شده توسط ارائه کننده خدمات ياز سرون نوع حمالت، هکر استفاده يدر ا  

 از درخواست ارائه يين حمالت حجم بااليدر ا.  کندي کاربرانش را مختل ميبرا
در واقع . ردي را از آن بگي شود تا امکان خدمات رسانيخدمات به سرور فرستاده م

 يي شود و از پاسخگوي شمار هکر مشغول مي بي به درخواستهاييسرور به پاسخگو
  . ماندي باز ميبه کاربران واقع

   
   حمالت دسترسي به شبکه-٢

 کند يدا ميرمجاز به منابع شبکه را پي غين نوع از حمالت، نفوذگر امکان دسترسيدر ا
 يبرا.  کندي استفاده ميرقانوني غيرمجاز و حتي غيتهاي انجام فعالين امکان برايو از ا

 کند تا درصورت ي استفاده م خودDOSمثال از شبکه به عنوان مبدا حمالت 

م ي توان به دو گروه تقسي به شبکه را ميدسترس.  مبدا، خود گرفتار نشودييشناسا
  .کرد

 ي، نفوذگر به داده موجود بر روين نوع دسترسيدر ا:  به داده ي دسترس–الف
ک کاربر ي تواند يحمله کننده م.  کنديدا ميرمجاز پي غياجزاء شبکه دسترس

 ممتاز و مهم معموال تنها در يداده ها. د خارج از مجموعه باشدک فريا ي يداخل
  به آنها را ين حق دسترسيريرد و ساي گي کاربران شبکه قرار ميار بعضياخت
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 به اطالعات محرمانه ندارند، ي را جهت دسترسياز کافين امتيريدر واقع سا. ندارند

دا ي پيالعات محرمانه دسترسر مجاز به اطياز به شکل غيش امتي توان با افزاياما م
  . مشهور استPrivilege Escalationا ياز يل امتين روش به تعديا. کرد
 آن حمله ين نوع حمله خطرناکتر و بدتر است و طيا: ستم ي به سي دسترس-ب

 تواند ي مين دسترسيا.  کنديدا مي پيستم و دستگاهها دسترسيکننده به منابع س
 ي منابع آن در جهت اجرايريستم و به کار گي سي برنامه ها بر رويشامل اجرا

زات شبکه ي تواند به تجهين حمله کننده ميهمچن. دستورات حمله کننده باشد

حمالت اسب . دا کندي پي دسترسيره سازيل ذخينترها و وساينها، پريمانند دورب
ص نقاط ضعف ي جهت تشخييا استفاده از ابزارهاي و Brute Forceترواها، 

ن نوع ي قابل ذکر از ايستم از جمله نمونه هاي سيزار نصب شده بر روک نرم افي
  . حمالت هستند

        به شبکه انجامي و دسترسDoSش از حمالت ي که معموال پيت مهميفعال
ن فاز يک حمله کننده از اي.  استreconnaissanceا ي يي شود، شناسايم

       ن کاريا.  کنديده م و نقاط ضعف شبکه استفايتي امني افتن حفره هايجهت
انه ي راي پورتهايرد که به بررسي ابزارها آماده انجام پذي تواند به کمک بعضيم

 آنها را جهت انجام حمالت ي پردازند و آمادگي شبکه مي موجود بررويها
 .کنند ي مي آنها بررسيمختلف بر رو

  انواع حمالت شبکه اي با توجه به حمله کننده  

 :م کردي توان با توجه به حمله کننده به چهار گروه تقسي م رايحمالت شبکه ا
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ن ي از مهمتريکين حمله يا): يداخل(حمالت انجام شده توسط کاربر مورد اعتماد  -١
ک طرف کاربر به منابع مختلف شبکه ين نوع حمالت است، چون از يو خطرناکتر

 درباره ي کافيهاتي معموال محدوديتي امنياستهايگر سي دارد و از طرف ديدسترس
  . کنندين کاربران اعمال نميا

ن نوع حمله ين معمولتريا): يخارج(ر معتمد يحمالت انجام شده توسط افراد غ  -٢
      ست شبکه را مورد حمله قراري که مورد اعتماد نيک کاربر خارجياست که 

 يتهااسيشتر سيرا بيش رو دارند زين راه را پين افراد معموال سخت تريا.  دهديم
  م شده اندين افراد تنظي درباره ايتيامن

 حمله و نفوذ ي از ابزارهاياريبس:  تجربه ي بيحمالت انجام شده توسط هکرها  -٣
 توانند بدون تجربه ي از افراد مياريدر واقع بس. نترنت وجود دارندي ايبر رو
  .جاد مشکل کنندي شبکه اي آماده براي و تنها با استفاده از ابزارهايخاص

 در ي با تجربه و حرفه ايهکرها: حمالت انجام شده توسط کاربران مجرب   -٤
ن از ي آن و همچنيآنها از شبکه و پروتکلها.  خطرناک متبحرندينوشتن انواع کدها

     د ي توليين افراد ابزارهايمعموال ا.  کامل دارندي عمل آگاهيستم هايانواع س
ش از هر حمله، يآنها معموال پ.  شونديه م کنند که توسط گروه اول به کار گرفتيم

  . کنندي خود کسب مي درباره قرباني کافيآگاه

 يد چگونگيحال با. ميتا بحال با انواع حمالت آشنا شد - پردازه تشخيص نفوذ  

ص ي تشخي برايامروزه دو روش اصل. مي از آنها را بشناسيري حمالت و جلوگييشناسا
 : ردي گيرار منفوذ به شبکه ها مورد استفاده ق
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