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افزارهاي  ي مهمي از اين اطالعات کدهاي کاربري و کلمات عبور نرم تهدس. پردازند مي

يک نفوذگر، با . صورت رمزنشده بر روي شبکه در حال انتقال هستند مختلفي است که به
برده و سپس در پي  افزارهاي فعال بر روي شبکه پي تحليل ترافيک، ابتدا به نوع نرم

هاي امنيتي موجود در آن، به  ص حفرهافزار نمونه و تشخي تر يک نرم شناخت بيش
تر در  افزار پرداخته و سعي در گردآوري اطالعات بيش هاي مختص آن نرم فيلترکردن بسته

با به دست آوردن اطالعات مورد نظر، اقدامات بعدي براي حمله، توسط . کند مورد آن مي
  .گيرد اطالعات حياتي به دست آمده، انجام مي

   
افزار و بستر شبکه، به  ها، عالوه بر باالبردن کارايي استفاده از سخت چ    استفاده از سويي

باالبردن امنيت موجود نيز کمک شاياني کرده و احتمال پايش ترافيک توسط نفوذگران، بر 
هرچند که بايد به . آورد ي موجود بر روي شبکه را پايين مي هاي متفرقه روي سيستم

ها را غيرفعال  توان اين امکان سوييچ ارد که ميهايي نيز وجود د خاطر داشت که روش
. ي ترافيک را به يک درگاه خاص بفرستد کرد و يا سوييچ را مجبور ساخت که کليه

  .ي ترافيک نيست لذا استفاده از سوييچ تضمين قطعي جلوگيري از پايش ناخواسته
   

ان تشخيص ها متصور بود امکSnifferتوان براي استفاده از      هدف ديگري که مي
هايي از قبيل حمله به آدرس يا درگاه  تالش. هاي در حال انجام براي نفوذ است تالش

افزار خاص، توسط يک  خاص بر روي يک پروتکل خاص، و يا حمله به يک نرم
با در نظر . ، قابل تشخيص استSnifferي ماهر و با استفاده از يک  گر شبکه تحليل

توان بر روي يک سيستم منفرد، به منظور پايش  ها ميSnifferگرفتن اين هدف، از 
ارتباطات انجام گرفته با سيستم، و تشخيص حمالت احتمالي در حال انجام، استفاده کرد، 
هرچند که در اين قبيل موارد استفاده از ديوارهاي آتش، حتي انواع شخصي آن، کمک 

  .کنند شاياني به کاربر مي
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ها Snifferهاي مقابله با  راکنده درخالل متن گفته شد، راهصورت پ چه به     با توجه به آن

  :توان به سه دسته تقسيم نمود  را مي
   

  ها استفاده از ابزارهاي رمزنگاري داده  -
  Hubاستفاده از سوييچ در شبکه به جاي   -
يي که در حال  هاي شبکه  که امکان تشخيص رابطSniffاستفاده از ابزارهاي ضد  -

Sniffآورد ارند را به وجود مي قرار د.  
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WinDump  
  دومقسمت

   
ک يل ترافي تحلي براييها، که ابزارهاSniffer ي  دربارهيي ش، مقدمهي پقسمت در      

د استفاده يافزارها، فوا ن دسته از نرميف ايدر آن بخش، پس از تعر. ان شديشبکه هستند، ب
ن به يدر ادامه، همچن.  قرار گرفتيک شبکه مورد بررسيل ترافي تحليران ابزارها، بياز ا

 يها ها و شبکه ستميها نفوذگران دست به حمله به س  که با استفاده از آنييها روش
ل نفوذها را ين قبي مقابله با ايها  از روشيزنند پرداخته شد و در انتها برخ ي ميي انهيرا

  . ميذکر کرد
   

 مرسوم يي ، که نمونهWinDumpافزار  ، به نرمين بررسي از اياني پا در قسمت دوم و     
 يعامل سر يها ستمي تحت سي افزار عمالً نسخه ن نرميا. ميپرداز ين ابزارها است مياز ا

 Windows ابزار tcpdumpاست  .tcpdumpو متداول يمي قديافزار  که نرم 
  .ها استSnifferن يتر  و سادهنيباشد، جزو اول ي مUnix ي عامل خانواده ستميتحت س

   

افزار دريافت و نصب نرم  
د به آدرس يـــــتوان يت آن مـــــافيزار و درـــــاف ن نرمي به ايترســــ دسي برا     

http://windump.polito.itسازگار با يي افزار از کتابخانه ن نرميا. دي مراجعه کن 
libpcabکند که نگارش تحت  ي استفاده مWindows  آن بهWinPcap موسوم 

ن نگارش يپس از نصب آخر. ديافت کنيت دريد از همان سايتوان يافزار را م ن نرميا. است
WinPcap نرم افزار ،WinDumpخاطر داشته  د بهي که بايي نکته.  شودي مياتي عمل

 در حال انتقال بر يها ا اغلب بستهي و يافزار تمام ن نرمي آنکه اين است که برايد ايباش
  د، هرچند که ين نگارش آن استفاده کنيد از آخريافت کند، باي و دريي شبکه را شناسايرو
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گر و ي دي نگارشيقيطر ن وجود اگر بهيست که به روز نشده، با ا ها افزار مدت ن نرميا

افت يدتر را دري جدي  بهتر، نسخهيي کارايد، برايافزار را به دست آورد ن نرمي از ايميقد
  .ديکن
   

  WinDumpهاي  ليتقاب
ط ين محيدر واقع وجود ا.  استي ساده و متنيطيافزار، مح ن نرميط استفاده از اي مح     
با وجود .  استtcpdumpتر آن با نرم افزار  شيشتر و تشابه هرچه بي بيمنظور سادگ به
  .  استي متنوعيها تي قابلي داراWinDump، ين سادگيا

افت يدر د بهيبا ي مWinDump که يي ن رابط شبکهيي تعافزار، با ن نرمي اي پس از اجرا     
افزار،  ن نرمي مرتبط با رابط مورد نظر بپردازد، اي  شبکهي رد و بدل شده بر رويها بسته

Headerخ يش داده و زمان و تاري نماي  صفحهيافت شده را بر روي دريها  بستهي تمام
  .دهد يز نشان ميک را نيهر

   

  ها کلشناسايي و تعيين پروت 
      WinDumpن صورت نام يکند و در ا ي مييها را شناسا  از پروتکلياري، بس

ن امکان وجود دارد ين وجود ايبا ا. دهد ي صفحه نشان ميپروتکل مورد نظر را بر رو
 WinDumpرد و ي مورد نظر قرار گييل و شناساي تحلي خاص برايکه تنها پروتکل

  .در گزارش نشان دهدن شده را يي پروتکل تعيها تنها بسته
مانند    با انواع خاص،ييها  بستهييافزار امکان شناسا ن نرميگر، اي دي از سو     

 متعلق به يها ا بستهي شبکه، يف شده بر روي تعريهاVLAN متعلق به ييها بسته
 آنها با يي، امکان رمزگشاVPN متعلق به يها در مورد بسته.  را داردVPNارتباطات 

 . ز وجود دارديد مربوطه نين کليي و تعيرمزنگارتم ين الگورييتع
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تعيين مبدأ و مقصد خاص -  
 را مشاهده کرد ييها توان بسته ي، مييها دياز، با استفاده از کلي در صورت ن     

  . خاص در حال گذر هستند) ييها(به مقصد) ييها(که از مبدأ
   

هاي مختلف خروجي     
. دهد ي را نشان مي مختلفيها ي مختلف خروجياه افزار، بر اساس پروتکل ن نرمي ا     
 است، نوع ينکه متعلق به چه نوع پروتکلي هر بسته، بر اساس ايگر، برايعبارت د به

افت بسته، متفاوت يخ دريا خط گزارش مورد نظر، مستقل از زمان و تاري، يخروج
ش يسته، نما پورت مورد نظر بي ا آدرس و شمارهي اکثر آنها، نام يهرچند که برا. است
  .شود يداده م

   
توان  ي، مWinDumpاز و به منظور باالتر رفتن سرعت پردازش ي در صورت ن     
ها در قالب مبدأ و مقصد را، حذف نمود و تنها به  ستمي سيت استخراج اساميقابل

 که صرف به دست آوردن نام يرين صورت، تأخيدر ا.  آدرس اکتفا کردي مشاهده
  .رود ين ميشود از ب يما مقصد يستم مبدأ يس
   

فيلترهاي متنوع خروجي    
 ي مختلف برايلترهايافزار، امکان استفاده از ف ن نرمي خاص ايها تي از قابليکي      
توان  ين نوع گزارش، ميي تعيبرا. ژه استي ويها  بستهي و بررسين خروجييتع

 يها  بسته گزارشWinDumpن نمود که بر اساس آنها، يي را تعي مختلفيپارامترها
  .ردي گيده ميگر را نادي ديها دهد و بسته يش مي را نمايخاص
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ک پروتکل يا نوع بسته در قالب ي بسته و ي لتر اندازهيلترها، فين في از ايي  نمونه     

 خاص ييها  با اندازهييها توان بسته يلترها، مين فيگر، توسط ايبه عبارت د. واحد است
 را TCP از پروتکل ي خاصيها توان بسته ي مثال مي براايرا مورد نظر قرار داد و 

  .ده گرفتيها را ناد گر بستهي کرد و ديبررس
   

افزار قابل  ن نرميفرض در ا شيصورت پ  که بهيلترها، عالوه بر عباراتين فيي تعي برا     
. دست آورد توان به يب عبارات ساده ميز با ترکيد را ني جدي هستند، عباراتيدسترس

گر ي مانند مبدأ، مقصد، پورت، پروتکل و ديي ابتداين پارامترهايي تعيه، برايت پاعبارا
  .پارامترها هستند

   

ي گزارش ذخيره       
. ز دارديک پرونده را ني گزارش مورد نظر به صورت ي رهيلت ذخيافزار قاب ن نرمي ا     

 آن، يو پردازش بر ريشود و برا يره ميصورت خام و پردازش نشده ذخ به  پرونده 
 خاص، استفاده نمود که در آن صورت ين از پارامترييافزار، با تع ن نرميتوان از هم يم

  .شود يد ميه توليعمالً گزارش اول
   

اختصار، مورد اشاره قرار گرفت،  افزار، به ن نرمي که در مورد اييها تي با توجه به قابل     
 tcpdump يميبه ابزار متداول و قد که ي کاربراني براي قويتوان ابزار ين ابزار را ميا

، به ي کاربران عادين وجود از آنجاکه روش کار با آن برايبا ا. اند دانست عادت داشته
توان از  ي خسته کننده است، مي مناسب، کميکي گرافيل نبود رابط کاربريدل

Snifferافزار   همچون نرميگري ديهاEtherealاستفاده کرد، که با استفاده از رابط  
د شده ي تولي صورت گرفته، و خروجيراحت ن روش کار بهييل و تعي آنها، تحليکاربر
  . دارديتر شي بييخوانا
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م يکن يد مي آن تأکيز مجدداً بر رويجا ن ني که عالوه بر ذکر در بخش اول در ايي  نکته     

رند که در ها تنها در شرايطي کاربرد داSnifferتمامي موارد، تقريباً در اين است که 
ي مورد نظر از سوييچ استفاده نشده باشد يا در صورت استفاده از سوييچ،  شبکه

درگاهي خاص براي تحليل تمامي ترافيک در حال پردازش توسط سوييچ بر روي 
 .هاي ديگر، قابل تعريف باشد درگاه
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  Honeypot اولقسمت   

  
Honeypot جامعه  باشند که قابليتهاي فراواني براي يها يك تكنولوژي جديد م 

البته مفهوم آن در ابتدا به صورتهاي مختلفي تعريف شده بود به خصوص . امنيتي دارند
از آنجا به بعد بود كه .  » The Cuckoos Egg«  در كتاب Cliff Stollتوسط 

Honeypotتند و  ها شروع به رشد كردند و به وسيله ابزارهاي امنيتي قوي توسعه ياف
هدف اين مقاله تعريف و شرح واقعي . رشد آنها تا به امروز ادامه داشته است

Honeypot مي باشد و بيان منفعت ها و مضرات آنها و اينكه آنها در امنيت چه 
 .ارزشي براي ما دارند

  تعريف  
.  چه مي باشند بيان تعريفي جامع از آن استHoneypotقدم اول در فهم اينكه 

 . مي تواند سخت تر از آنچه كه به نظر مي رسد باشدHoneypotتعريف 

Honeypot ها از اين جهت كه هيچ مشكلي را براي ما حل نمي كنند شبيه ديواره 
در عوض آنها يك ابزار . نمي باشند هاي آتش و يا سيستمهاي تشخيص دخول سرزده

     ها هر كاري راآن.قابل انعطافي مي باشند كه به شكلهاي مختلفي قابل استفاده هستند
 تا ضبط آخرين IPv6مي توانند انجام دهند از كشف حمالت پنهاني در شبكه هاي 

 Honeypotو همين انعطاف پذيريها باعث شده است كه ! كارت اعتباري جعل شده
  !! قوي به نظر برسند و از جهتي نيز غير قابل تعريف و غير قابل فهمييها ابزارها
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Honeypot ا  
 اطالعاتي مي باشد كه با استفاده از ارزش    يك منبع سيستمHoneypot يک

  .کاذب خود اطالعاتي از فعاليتهاي بي مجوز و نا مشروع جمع آوري مي کند
 ها را Honeypotالبته اين يك تعريف كلي مي باشد كه تمامي گونه هاي مختلف   

 ها و ارزش امنيتي Honeypotما در ادامه مثالهاي مختلفي براي . در نظر گرفته است
همه آنها در تعريفي كه ما در باال آورده ايم مي گنجند ، ارزش . آنها خواهيم آورد

به صورت كلي تمامي . دروغين آنها براي اشخاص بدي كه با آنها در تماسند
Honeypotآنها يك منبعي از فعاليتها بدون مجوز .  ها به همين صورت كار مي كنند

 نبايد هيچ ترافيكي از شبكه ما را اشغال Honeypotصورت تئوري يك به . مي باشند
اين بدان معني است كه تراكنش هاي با يك . كند زيرا آنها هيچ فعاليت قانوني ندارند

Honeypotيعني .  تقريبا تراكنش هاي بي مجوز و يا فعاليتهاي بد انديشانه مي باشد
   ، حمله و يا يك تصفيه حساب مي تواند يك دزديHoneypotهر ارتباط با يك 

و همين ) و همين طور هم است( حال آنكه مفهوم آن ساده به نظر مي رسد . مي باشد
   ها شده است Honeypotسادگي باعث اين هم موارد استفاده شگفت انگيز از 
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   ها Honeypotفوايد 
 Honeypot  دي  مفهوم بسيار ساده اي دارد ولي داراي توانايي هاي قدرتمن         

  . مي باشد
 ها يك حجم كوچكي ار داده ها Honeypot : داده هاي كوچك داراي ارزش فراوان    .١

به جاي اينكه ما در يك روز چندين گيگابايت اطالعات را در . را جمع آوري مي كنند
 فقط در حد چندين مگابايت Honeypotفايلهاي ثبت رويدادها ذخيره كنيم توسط 

 زنگ خطر را ١ زنگ خطر در يك روز آنها فقط ١٠٠٠٠به جاي توليد . مبايد ذخيره كني
 ها فقط فعاليتهاي ناجور را ثبت مي كنند Honeypotيادتان باشد كه . توليد مي كنند

.  مي تواند يك فعاليت بدون مجوز و يا بدانديشانه باشدHoneypotو هر ارتباطي با 
 ها داراي ارزش Honeypotكوچك و به همين دليل مي باشد كه اطالعات هر چند 

 Honeypotزيادي مي باشد زيرا كه آنها توسط افراد بد ذات توليد شده و توسط 
اين بدان معنا مي باشد كه تجزيه و تحليل اطالعات يك . ضبط شده است  

Honeypot از اطالعات ثبت شده به صورت كلي مي باشد) و ارزانتر( آسانتر.  
 براي اين طراحي شده اند كه هر چيزي كه به Honeypot  : ابزار و تاكتيكي جديد    .٢

با ابزارها و تاكتيكهاي جديدي كه قبال ديده . سمت آنها جذب مي شود را ذخيره كنند
  .نشده اند

 ها به كمترين احتياجات نياز دارند زيرا كه آنها فقط Honeypot:  كمترين احتياجات    .٣
 مگابايت ١٢٨ بنابراين با يك پنتيوم قديمي و با .فعاليتهاي ناجور را به ثبت مي رسانند

RAM و يك شبكه با رنج Bبه راحتي مي توان آن را پياده سازي كرد .  
)  هاIDSمانند (بر خالف برخي تكنولوژيهاي امنيتي    : IPv6 رمز كردن يا     .٤

Honeypot خيلي خوب با محيطهاي رمز شده و يا IPv6اين مساله .  كار مي كنند 
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 گرفتار مي شود زيرا Honeypotم نيست كه يك فرد ناجور چگونه در يك مه
Honeypotمي توانند آنها را شناخته و فعاليتهاي آنان را ثبت كنند  ها خود .  

   هاHoneypotمضرات   
اين بدان .  ها نيز داراي نقاط ضعفي مي باشندHoneypotشبيه تمامي تكنولوژيها ،   

 جايگزين تكنولوژي ديگري نمي شوند بلكه در  هاHoneypotعلت مي باشد كه 
  .كنار تكنولوژيهاي ديگر كار مي كنند

 ها فقط فعايتهايي را مي توانند پيگيري و ثبت كنند كه Honeypot : محدوديت ديد  -١
 حمالتي كه بر عليه Honeypot. به صورت مستقيم با آنها در ارتباط باشند

مي توانند ثبت كنند به جز اينكه نفوذگر و يا سيستمهاي ديگر در حال انجام است را ن
  . داشته باشدHoneypotآن تهديد فعل و انفعالي را با 

ديوارهاي آتش ريسك نفوذ .  داراي ريسك مي باشنديتيهمه تكنولوژيهاي امن:  ريسك  -٢
 ها ممكن IDSرمزنگاري ريسك شكستن رمز را دارد، . و يا رخنه كردن در آن را دارند

آنها .  ها مجزاي از اينها نيستندHoneypot. ند يك حمله را تشخيص دهنداست نتوان
 ها ممكن است كه ريسك Honeypotبه خصوص اينكه . نيز داراي ريسك مي باشند

به دست گرفتن كنترل سيستم توسط يك فرد هكر و صدمه زدن به سيستمهاي ديگر را 
 ها فرق مي كند و Honeypotالبته اين ريسكها براي انواع مختلف . داشته باشند

 را استفاده مي كنيد نوع و اندازه ريسك شما Honeypotبسته به اينكه چه نوعي از 
 ها IDSممكن است استفاده از يك نوع آن، ريسكي كمتر از .نيز متفاوت مي باشد

ما در .داشته باشد و استفاده از نوعي ديگر ريسك بسيار زيادي را در پي داشته باشد
 ها داراي چه سطحي از Honeypotخواهيم كرد كه چه نوعي از ادامه مشخص 

 كه ارزش    ها مي باشدHoneypotچگونگي و شيوه به كار بردن  .ريسك مي باشند
 .در ادامه بيشتر روي آن بحث خواهد شد. و فوايد و مضرات آنها را مشخص مي كند

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 382 

  

Honeypot    دومقسمت   
  

ارائه داديم و فوايد و مضرات آنها را بيان  ها Honeypot اول، تعريفي از قسمتدر 
  درباره انواع آنها بحث خواهيم كردقسمتدر اين . كرديم

   هاHoneypotانوع 

Honeypotن امر باعث شده است که ي هستند و همي مختلفي ها در اندازه و شکلها
آنها را د همه انواع مختلف ينکه بتوان بهتر آنها را فهمي ايبرا.  مشکل شوديفهم آنها کم

  : مير مجموعه آورده ايدر دو ز
١- Honeypotکم واکنشي ها   
٢- Honeypotپرواکنشي ها   
م يو بتوان. مي رفتار آنها را بهتر درک کني کند که چگونگي به ما کمک ميم بندين تقسيا

واکنش در . ميشان را روشن تر کني ها يي نقاط ضعف و قدرت آنها و توانايبه راحت
  . کندي دارد را مشخص مHoneypotک نفوذگر با ي که ياصل نوع ارتباط
Honeypotآنها معموال با . باشندي محدود ميتي ارتباط و فعالي کم واکنش داراي ها

ک يت يسطح فعال.  کنندي شده کار ميه سازي عامل را شبيستم هايسها و سيسرو
ک ين مثال به عنوا.  شده محدود شده استيه سازي شبي از برنامه هاينفوذگر با سطح

ک ي ممکن است فقط    کندي گوش م٢١ شده که به پورت يه سازي شبFTPس يسرو
 يکي.  کرده باشد يه سازي را شبFTP از دستورات يا حداکثر تعدادي و loginصفحه 

  .  باشدي آنها مي کم واکنش سادگي هاHoneypotن دسته از يد اياز فوا
 راحت يليو آسان است و خار راحت يبس  کم واکنش ي هاHoneypot ينگهدار

 ن هستند که ير ايشتر درگيآنها ب.  دارنديار کميسک بسي توان آنها را گسترش داد و ريم
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د چه ي خواهين مي نصب شود و همچنيستم عاملي چه سيد روي باييچه نرم افزارها
  .ديکن ) Monitor (يده باني و ديه سازي آن شبي را براييسهايسرو
 از شرکت ها ياري بسيو ساده آنها است که توسعه آن را براافت خودکار ين رهيهم

 شده باعث يه سازيــ شبيسهاين سرويالبته الزم به ذکر است که هم  . کنديراحت م
سک ين امر باعث کاهش ريــ فرد نفوذگر محدود شود و هميت هاي شود که فعاليم
دا کند ي پيمل دسترسستم عايچگاه به سي تواند هي که نفوذگر نمين معنيبه ا.  گردديم

  .ب برسانديگر آسي ديستم هايله آن به سيو به وس
ن است که آنها فقط ي کم واکنش اي هاHoneypotن مضرات ي تري از اصليکي

 ي شوند که فقط اطالعاتي مي توانند ثبت کنند و آنها طراحي را مياطالعات محدود
 Honeypotک يختن ن شنايهمچن.راجع به حمالت شناخته شده را به ثبت برسانند

 يه سازيد که شبين نباشينگران ا.  باشديار راحت ميک نفوذگر بسي يکم واکنش برا
ک ي به سرعت يرا که نفوذگران حرفه ايشما چه اندازه خوب بوده است ز

Honeypot از   . دهنديص مي تشخيستم واقعيک سي کم واکنش را از 
Honeypotتوان ي م  کم واکنشي ها Spector , Honeyd و KFSensor را 

  .نام برد
Honeypotاستفاده يده تريچي پيآنها معموال از راه حل ها.  پر واکنش متفاتندي ها 

 يزيچ چيه.  کنندي استفاده مي واقعيسهايستم عاملها و سرويرا که آنها از سي کنند زيم
  .مي گذاريار نفوذگر مي را در اختيستم واقعيک سيست و ما ي شده نيه سازيشب

د يد شما باي داشته باشFTPنوکس سرور ي لHoneypotک يد که ي خواهيشما ماگر 
ن نوع يده ايفا. دي نصب کنFTPس يک سروي به همراه ينوکس واقعيک لي

Honeypotاز اطالعات را به دست ياديک حجم زيد ي توانيشما م. ز استي دو چ 
 رفتار او از يمامد تي تواني به فرد نفوذگر شما ميستم واقعيک سيبا دادن . ديآور

rootkitک نشست يد گرفته تا ي جدي هاIRCديرير نظر بگي را ز. 
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 يه ايچ فرضي هيگر جاين است که دي پرواکنش اي هاHoneypotده ين فاي دوم
 او يتهاي فعالي دهد و تماميط باز به او ميک محي گذارد و ي نمي رفتار نفوذگر باقيرو

 پرواکنش ي هاHoneypot شود که ي من امر باعثيهم. ردي گير نظر ميرا ز
 توانسته يا نميم و ي از فرد نفوذگر را به ما نشان دهند که ما انتظار نداشته اييرفتارها

  !!ميم حدس بزنيا
م ي است که قصد داري ها زمانHoneypotن نوع ي استفاده از اين جا برايبهتر

. مياري به دست ب IP ر استاندارديک شبکه غي ي را رويک در پشتيدستورات رمز شده 
 دهد يش مي ها را افزاHoneypotنگونه يسک اين امور است که ريبه هر حال هم

 يستم هايار دارد و ممکن است به سي را در اختيستم عامل واقعيک سيرا که نفوذگر يز
 تواند عالوه بر ي پرواکنش مHoneypotک ي يبه طور کل.  شبکه صدمه بزندياصل

  .  را انجام دهديشتري بيلي خيم واکنش کارها کHoneypotک ي يکارها
 کنند بهتر ي کم واکنش و پرواکنش چگونه کار مHoneypotنکه ي فهم بهتر ايبرا

    کم واکنش شروع ي هاHoneypotبا . مياورينه بين زمي در اياست دو مثال واقع
  .مي کنيم
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Honeyd :  يکHoneypotکم واکنش   
Honeyd ک يHoneypot کم واکنش است که توسط Niels Provos ساخته 
 يستم عاملهاي مجموعه سي باشد و براي به صورت کد باز مHoneyd. شده است

 بر Honeyd ).ندوز هم برده شده است ي ويفکر کنم رو .(کس ساخته شده استيوني
 که قصد داشته يزيهر چ. ر قابل استفاده بنا شده استي غي هاIPر نظر گرفتن ياساس ز
 ير قابل استفاده با شبکه ارتباط برقرار کند ارتباطش را با شبکه اصلي غIPک يباشد با 

  . زندي جا مي قرباني کند و خودش را جايقطع کرده و با نفوذگر ارتباط برقرار م
ر نظر گرفته و ي را زUDPا ي و TCP پورتها ي تمامHoneydرض ش فيبه صورت پ

ک پورت ير نظر گرفتن ي زين برايهمچن.  کندي آنها را ثبت مي درخواستهايتمام
ه يد مانند شبي کنيکربندي شده مورد نظر را پيه سازيس شبيد سروي توانيخاص شما م

    کهيوقت. کندي کار م٢١ پورت TCP پروتکل ي که روFTP   ک سروري يساز
 او را با يتهاي فعالي کند تمامي شده ارتباط برقرار ميه سازيس شبيک سروينفوذگر با 

س يمثال در سرو. ردي گير نظر ميگر ثبت کرده و زي شده ديه سازي شبيسهايسرو
FTPي که نفوذگر براي رمزي و کلمه هايم نام کاربري تواني شده ما ميه سازي شب 

م ي کند را به دست آوري که صادر ميا دستوراتي کند و ي سرور استفاده مFTPشکستن 
  ! ستيت او چي گردد و هوي ميزيم که او به دنبال چه چي ببري پيد حتيو شا

ار ما گذاشته ي در اختHoneypot گردد که ي بر ميه سازي از شبينها به سطحيهمه ا
نتظر نوع آنها م.  کننديک صورت کار مي شده به يه سازي شبيسهايشتر سرويب. است
 ين رفتارهاين کرده اند به ايي که قبال تعيي هستند و طبق راههاي از رفتارهايخاص

  .  دهنديواکنش نشان م
ن کار را ي اBق واکنش نشان بده و اگر حمله ين طرين را انجام داد از اي اAگر حمله ا

  !ن راه واکنش نشان بدهيکرد از ا
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چ ي را وارد کند که هيگر نفوذگر دستوراتن است که اين برنامه ها در ايت ايمحدود
د ي را باي دانند که چه پاسخين آنها نميبنابرا.  نشده باشديه سازي آنها شبي برايپاسخ

 - Honeyd مانند - کم واکنش ي هاHoneypotشتر يب.  نفوذگر ارسال کننديبرا
 که يرات کل دستوHoneydد از کد برنامه ي توانيشما م.  دهنديغام خطا نشان ميک پي

  .دي کرده است را مشاهده کنيه سازي شبFTP يبرا

  
Honeynet ک ي:  هاHoneypotپر واکنش   

Honeynet ي برايهيک مثال بدي Honeypotباشدي پرواکنش مي ها  .
Honeynet ي که بتوان رويک راه حل نرم افزاريآنها .  باشنديک محصول نمي ها 

ک ي.  باشندي ميک معماري ها Honeynet.  باشديوتر نصب شوند نميک کامپي
 آنها انجام ي که روي حمالتي شده اند براي که طراحييوترهايب از کامپي عيشبکه ب

 ي را روييک کنترل بااليم که ي داشته باشيک معماريد يه ما باين نظريطبق ا. ردي گيم
  . ر نظر گرفتي ارتباطات با شبکه را بتوان کنترل کرد و زيجاد کند تا تماميشبکه ا
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 که ييوترهايم البته با کامپيري گي در نظر ميالي خين قربانين شبکه ما چنديدرون ا
 حمله دا کرده و به آنهايستم ها را پين سيفرد هکر ا.  کنندي را اجرا مي واقعيبرنامه ها

ز در ي همه چيعني!  ما ي کند اما طبق ابتکار و راهکارهاي کند و در آنها نفوذ ميم
ک ي دانند که در ي دهند نمين کارها را انجام مي آنها ايالبته وقت.  باشديکنترل ما م

Honeynetرمز شده ي فرد نفوذگر از نشست هايت هاي فعاليتمام.  گرفتار شده اند 
SSHدهند همه و همه بدون يستم ها قرار مي که در سييلهايا و فال هيمي گرفته تا ا 

 Honeynetز يدر همان زمان ن.  شودير نظر گرفته و ثبت ميآنکه آنها متوجه شوند ز
ن کارها را توسط دروازه ي ها اHoneynet.  کندي نفوذگر را کنترل مي کارهايتمام

 اجازه يک ورودي ترافيامن دروازه به تميا.  دهندي انجام مHoneywall به نام يا
د از ي بايک خروجي ترافيت شوند ولي ما هداي قربانيستم هاي دهد که به سمت سيم
 دهد که ين امکان را مين کار به نفوذگر ايا.  عبور کندIDS مجهز به يستم هايس

 داشته باشد اما در کنار آن اجازه ي قربانيستم هاي با سيبتواند ارتباط قابل انعطاف تر
 صدمه وارد ي اصليستم هايستم ها به سين سي شود که نفوذگر با استفاده از اينمداده 
  .کند
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Keyloggerابزاري براي جاسوسي  

   
Keylogger وتر يد کامپيکل  صفحهي که کاربر بر روييدهاي است که دنباله کليابزار

د ي توليافزار نرم و يافزار  سختيها ن ابزار که به صورتيا. کند يفشارد، را ثبت م يم
 يها نمونه. رود ي مختلف به کار ميشده و در دسترس است در موارد متنوع و با کاربردها

ستم شامل حافظه و پردازنده را مورد ي از منابع سيمقدار کم Keyloggerمختلف 
ستم ي سيندهايست فراي و لTask managerن در يعالوه بر ا. دهند ياستفاده قرار م

  .ستير نيپذ  امکاني دستگاه به سادگيص آنها بر روين تشخيند، بنابراشو يهم ظاهر نم
 افراد و سرقت يم شخصين رفتن حرين ابزار در از بي که اياديت زي رغم اهميعل

ل يد دليشا. شود ي از آن نميدات ناشين ابزار و تهدي به ايادياطالعات آنها دارد، توجه ز
شتر نسبت به يها و شناخت ب وا و کرم تريها ها، اسب روسيشتر وين امرشهرت بيا

ن مقاله به ي از آن در ايدات ناشين ابزار و تهدي انتشار اي با توجه به سادگ  .آنهاست
  . مقابله با آن پرداخته استيها  و روشkeylogger يمعرف
   

  ها Keyloggerهاي  قابليت
ه نموده، ري که فشرده شود را ذخيدين است که هر کليها در ا Keyloggerت يقابل

ار يست سپس در اختين ليا. کنند يد ميوتر را تولي کامپيپ شده بر روي از حروف تايستيل
ها  Keylogger از يبعض. رديگ ي دستگاه نصب کرده قرار مي که برنامه را بر رويفرد

 شبکه يگر بر روي ديوتريپ شده را به کامپين امکان را دارند که گزارش حروف تايا
  . هم وجود داردe-mailق يره شده از طرين ارسال اطالعات ذخامکا. ارسال کنند
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 را به ي ها اطالعات خاصKeylogger از يپ شده، بعضيره حروف تايعالوه بر ذخ
 که ييها URLست يل. کنند يد مينها را تولن ثبت و گزارش آيري از سايصورت جدا

گران ين کاربر و دي بChatان ي که در جرييها اميا پيتوسط کاربر دستگاه مشاهده شده و 
  . باشند ين گروه از اطالعات ميشود، جزء ا يرد و بدل م

وتر در يها دارند گرفتن عکس از صفحه کامپ Keylogger از ي که تعداديت جالبيقابل
 ي بر روييها شود که چه برنامه يب مشخص مين ترتيبه ا. م استي قابل تنظيفواصل زمان

 دستگاه قرار DeskTop ي بر روييها ليباشند، چه فا يوتر نصب و در حال اجرا ميکامپ
  .شود ي دستگاه انجام مي بر روييها تيدارد و چه فعال

   
  ها Keyloggerانواع 

والت خود را به دو صورت محص Keyloggerد کننده ي مختلف توليها شرکت
 يها به صورت بسته Keylogger يافزارها نرم. ندينما ي ارائه ميافزار  و نرميافزار سخت

 مختلف به يها تيشده، با قابل  توسعه داده ي مختلفيها  توسط شرکتيافزار نرم
 کلمه ي ساده بر رويک جستجويبا . گردند ي عرضه ميا مجاني و ي تجاريها صورت

KeyLogger شود  يافته مين ابزار ي از ايادي زيها  جستجو نمونهي از موتورهايکي در
 يافزارها  که در همه نرميا نکته. باشد يافت مي قابل دري از آنها به صورت مجانيکه بعض

Keylogger ک از آنها در يچ ين است که هيوجود دارد اTask Managerست ي و ل
 ثبت اطالعات از يافزار برا  که نرميلين فايه بر اعالو. شوند ي دستگاه ظاهر نميندهايفرا

  .ستيص ني قابل تشخي بوده و به سادگيز مخفيرد نيگ يآن بهره م
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 دستگاه يافزار بر رو ک نمونه از نرميد ي باkeylogger يها تي استفاده از قابليبرا

ن يدر ا. تر اسيپذ ستم امکانير سي مديها ن کار با داشتن مجوزيا. مورد نظر نصب شود
ق ي از طرKeyloggerانتقال . توان برنامه را نصب نمود ي از راه دور هم ميصورت حت
e-mailي قربانيوست برايل پيک فايافزار به همراه با  ن روش نرميدر ا.  هم ممکن است 
وست آن منجر به نصب و فعال شدن يباز کردن نامه و گرفتن پ. گردد يارسال م

keyloggerشود ياه م دستگي بر رو.  
شوند  يوتر وصل ميد و درگاه کامپيکل ن صفحهين ابزار که بي ايافزار  سختيها نمونه  

ن ابزار از پشت دستگاه ينکه اتصال ايبا توجه به ا. باشند يمعموال مشابه کابل اتصال م
نکه کاربر به سرعت وجود آن را کشف يد نبوده و احتمال ايشود لذا در معرض د يانجام م
د قرار يها داخل خود صفحه کل Keylogger از ييها ن نمونهيعالوه بر ا. ن استييکند پا

   . وجود نداردي شدن آن به سادگييرند و امکان شناسايگ يم
   

  
   

  يافزار  سختKeylogger از يا نمونه
   

  Keyloggerکاربردهاي 
 که به ذهن هر يزين چياول Keylogger يها تي با مشخصات و قابلييپس از آشنا

ن يبا استفاده از ا. باشد يگران ميافتن کلمات عبور دي يرسد استفاده از آن برا ي ميکس
 بوجود ...  و ي، کلمات عبور، شماره کارت اعتباري کاربريها دن شناسهيابزار امکان دزد
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 مورد استفاده قرار ي منفيها در کاربردها Keylogger که ياز جمله موارد. ديآ يم

  :ر اشاره نموديتوان به دو مورد ز ياند م گرفته
 دانشگاه بوستون بود اقدام به نصب يد بودرو که دانشجويوي د۲۰۰۳ه يدر فور

Keylogger استفاده از او با . وتر دانشگاه نمودي دستگاه کامپ۱۰۰ش از ي بيبر رو
ان و کارکنان دانشگاه به دست آورد، يد، دانشجويب در مورد اساتين ترتي که به اياطالعات

 است که در ۲۰۰۳ يگر مربوط به جواليمورد د.  دالر به دست آورد۲۰۰۰ش ازيتوانست ب
ورک يويست فروشگاه در ني بيوترهاي کامپيانگ اعتراف نمود بر رويآن جوجو ج
Keylogger و کلمات عبور کاربران ي کاربريها ه و به مدت دو سال شناسهنصب نمود 

  .کرده است يق سرقت مين طريرا از ا
ک ي يها تي سوء استفاده از قابلي بوده و به نوعي منفين کاربردها که همگيدر کنار ا

 از ياريبس. ن ابزار وجود داردي ايز براي نيگري ديشوند کاربردها يابزار محسوب م
با توجه به وجود انواع . نترنت هستندي نگران نحوه استفاده فرزندان خود از ان هموارهيوالد
 بر استفاده از يشترين دوست دارند که کنترل بين والدي، ايها و مراکز اطالع رسان تيسا

 ييها تين است که بدانند فرزندانشان چه سايحداقل خواسته آنها ا. نترنت داشته باشنديا
ن ابزار ي استفاده از اين موارديدر چن. کنند ي چت ميا با چه کسانيند و ينما يرا مشاهده م

 فرزندان خود بوده و نسبت به ي که نگران سالمت روانيني والدي باشد برايتواند کمک يم
  . خاص خود را دارنديها ت آنها دغدغهيترب
   

Anti- Keylogger  
با توجه به . شوند يد ميها تول Keylogger يابي و ردييافزارها با هدف شناسا ن نرميا

 يي کردن خود دارند شناساي کار و مخفي براي مختلفيها ها روش Keyloggerنکه يا
 جستجو در ق يافزارها از طر ن نرمي از اييها نمونه. ستير ني امکان پذيآنها به سادگ
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جود افزارها و ن نرمي که در رابطه با همه ايتي واقعيول. باشند يافت مينترنت قابل دريا

  . متنوع استيها Keylogger آنها در مواجه با ييدارد عدم کارآ
 يهاKeylogger  يابي ردي هم برايي، عموما ابزارهاKeyloggerدکنندگان يتول

 يها نکه روشيستند و با توجه به اين ابزارها جامع نيا. کنند يان عرضه ميخود به مشتر
ها را  Keyloggerتوانند همه  ينم فشرده شده وجود دارد، يدهاي ثبت کلي برايمختلف
 .ندي نماييشناسا

  هاي مقابله روش
 antiار دشوار بوده و ي دستگاه بسيها بر رو Keylogger يابيمتاسفانه رد

Keylogger ن ابزارها و ي مقابله با اي که برايتنها راه.  ندارندي مطلوبييها هم کارا
شنهاد داد بهره گرفتن از ي پتوان ي ميم شخصي اطالعات و نقض حري از دزديريجلوگ
ران ي متصل به شبکه و مديوترهاير به کاربران کامپيموارد ز. رانه استيگ شي پيها روش

  :شود يه ميستم توصيس
وتر وصل شده و مجوز ي به کامپيارات عاديد با اختيوتر باي کامپيکاربران عاد .١

  .نصب برنامه نداشته باشند
 بر يقي دقيها استيد محدود بوده و سيم باستيران سي گروه مديتعداد اعضا .٢

  .انتخاب و محافظت از کلمات عبور حاکم باشد  ند يفرا
) ي شبکه محليو حت(نترنت يستم به اير سي مديد با شناسه کاربريگاه نبا چيه .٣

ستم نفوذ کرده و با استفاده ين زمان هکرها به سيممکن است در هم . وصل شد
 يبر رو keyloggerافزار  قدام به نصب نرمستم ايران سيارات مدياز اخت

  .نديدستگاه نما
رد و ي قرار گيکبار مورد بازرسيد هر چند وقت يوتر بايد کامپيکل پورت صفحه .٤

  . شوندي مشکوک بررسيافزارها سخت
keylogger انتقال يها  از روشيکي ق يها از طر e-mail  يتيد نکات امنيلذا با.  است

. مشکوک اجتناب شوديها کردن نامهت شده، از باز يالزم رعا  
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  PGPآشنايي با                                    

   
توانيد محرمانگي پيغامها و  شما مي )PGP) Good Privacy Prettyبا استفاده از       

کنندگان مورد نظر شما بتوانند آنها را  فايلهايتان را حفظ کنيد بطوريکه فقط دريافت
کنندگان از  توانيد پيامها و فايلهايتان را امضاي ديجيتال کنيد تا دريافت وه ميبعال. بخوانند

يک پيام امضاءشده، عدم تغيير محتويات آن را نيز تاييد . تعلق آنها به شما مطمئن شويد
افزار ارسال و دريافت ايميلهاي امن نيست اما کاربرد آن در اين   تنها نرمPGPالبته . کند مي

  . زياد استزمينه نسبتا
PGP     کند که در آن از يک جفت کليد   براساس رمزنگاري کليد عمومي عمل مي

کپي  براي ارسال ايميل خصوصي به يک نفر، از. شود براي برقراري ارتباط امن استفاده مي
کنيد و به اين ترتيب تنها آن  کليد عمومي آن شخص براي رمزنگاري اطالعات استفاده مي

بالعکس، چنانچه . ا استفاده از کليد خصوصي خود ايميل را رمزگشايي کندتواند ب فرد مي
شخصي بخواهد براي شما ايميل امن ارسال کند، از کليد عمومي شما براي رمز کردن متن 

توانيد آن متن را با استفاده از کليد خصوصي خود  کند و تنها شماييد که مي نامه استفاده مي
کنيد اما از کليد  ا ديگران را از کليد عمومي خودتان مطلع ميبنابراين شم. رمزگشايي کنيد

  !!!خصوصي خودتان، خير
همچنين از کليد خصوصي خود براي امضاي ايميلي که قصد ارسال آنرا داريد استفاده 

توانند از کليد عمومي شما براي تعيين اينکه آيا واقعا خود  کنندگان مي دريافت. کنيد مي
. ايد و آيا متن نامه در طول ارسال تغيير نکرده است، استفاده کنند هرا ارسال کرد شما آن

شده  شما هم براي تاييد امضاي ديگران از کليد عمومي آنها براي رمزگشايي متن دريافت
  . کنيد استفاده مي

 شود،  اشاره ميPGPافزار  در ادامه به نحوه کار با نرم

 
 

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 394 

   
۱- PGP خود نصب کنيدتر را روي کامپيو :   

افزار است با نحوه   که معموال همراه اين نرمPGPبا مراجعه به راهنماي نصب 
چندان . در صورت نبود اين راهنما، خودتان دست بکار شويد. نصب آن آشنا خواهيد شد

  .مشکل نيست
  : يک جفت کليد خصوصي و عمومي ايجاد کنيد-۲

به توليد يک جفت کليد  را آغاز کنيد، نياز PGPقبل از اينکه بتوانيد استفاده از 
افزار   انجام دهيد يا زمان ديگري که اين نرمPGPتوانيد اينکار را در طول نصب  مي. داريد

  :شما به جفت کليد براي موارد زير نياز داريد. کنيد را اجرا مي
   رمزنگاري اطالعات •
   .اند رمزگشايي اطالعاتي که با کليد شما رمز شده •
   امضاء کردن اطالعات •

  :دله کليدهاي عمومي با ديگران مبا-۳
کنندگان  توانيد مکاتبه با ديگر استفاده کليد را ايجاد کرديد، مي بعد از اينکه جفت

PGPکليد عمومي شما . شما به يک کپي از کليد عمومي ديگران نياز داريد.  را آغاز کنيد
توانيد  مي. بصورت بلوکي از متن است، بنابراين تبادل کليد با شخص ديگر آسان است

کليد عمومي خود را در ايميل قرار دهيد، آنرا در فايل کپي کنيد يا آنرا به يک 
دهنده کليد ارسال کنيد تا هرکسي بتواند به کپي آن در صورت نياز دسترسي  سرويس

مراقب باشيد که کليد خصوصي خود را براي ديگران ارسال نکنيد، در ضمن . (داشته باشد
  )توان به کليد خصوصي وي پي برد  عمومي يک نفر نميمطمئن باشيد که از کليد

  : از اعتبار کليد عمومي ديگران مطلع شويد-۴
توانيد آنرا به  هنگامي که شما يک کپي از کليد عمومي شخصي را داريد، مي

توانيد نسبت به تعلق اين کليد به شخص مورد  بعد از آن مي. جاکليدي خود اضافه کنيد
       اينکار با مقايسه اثرانگشت . د و اينکه اين کليد تغيير نکرده استنظر اطمينان حاصل کني
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)fingerprint ( يکتا که در کنار کپي کليد عمومي آن شخص داريد با اثرانگشت

هنگامي که مطمئن . پذيرد کليد اصلي که در اختيار صاحب اصلي کليد است، انجام مي
تيار داريد، به آن کليد نشانه معتبر بودن شديد که کليد عمومي معتبري از آن شخص در اخ

  . کنيد اضافه مي
  :کردن ايميلها و فايلهايتان را آغاز کنيد  امن-۵

بعد از اينکه جفت کليدهايتان را توليد کرديد و کليدهاي عمومي را مبادله کرديد، 
 براي .توانيد دست به کار رمزنگاري، امضاء، رمزگشايي و تاييد ايميلها و فايلها شويد مي

خواهيد امن کنيد انتخاب کنيد و سپس   بايد فايل يا پيامي را که ميPGPانجام يک عمل 
، رمزگشايي )Sign(، امضاء )Encrypt(رمزنگاري «عمل مورد نظر خود را 

)Decrypt ( يا تاييد)Verify ( « از طريق منويPGPمنوهاي .  انتخاب کنيدPGP از 
توانيد روي   شما ميWindows Explorerچند طريق در دسترس هستند؛ مثال در 

  .  انتخاب کنيدPGPفايل مورد نظر کليک راست کنيد و سپس عمل مناسب را در قسمت 
  . فايلهاي مورد نظر را پاک کنيد-۶

توانيد با استفاده از ويژگي  هنگامي که احتياج به پاک کردن دائمي يک فايل داريد، مي
Wipeفورا در محل . ئن شويد که فايل قابل بازيابي نيست اين عمل را انجام دهيد تا مطم

افزارهاي بازيابي  شود تا نتوان فايل را با استفاده از نرم ذخيره فايل اطالعاتي نوشته مي
  .ديسک حاصل کرد

 به شما امکان رمزکردن، رمزگشايي و ساير اعمال را روي اطالعاتي PGPافزار  ضمنا نرم
سپس اطالعات تغييريافته را روي همان . دهد  قرار دارد، ميclipboardکه روي 

clipboardدانيد که با انتخاب گزينه  حتما مي.  قرار ميدهدcopy متن انتخاب شده به ، 
clipboard و با انتخاب گزينه paste متن موجود در clipboard به پنجره فعال شما 

  .شود منتقل مي
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Nessus : گري ساده و قدرتمند پويش 

 
   
   
   
   
      

 
باز و رايگان که با   محصولي کدNessusافزاري قدرتمند با نام   معرفي نرم

هاي اخير ساخته است،  ترين ابزارها در سال اش خود را مبدل به يکي از به هاي ويژه قابليت
  .رسد مي

   
 و Linux ،BSD ،Solarisهاي  افزار در واقع تنها براي محيط  هرچند که اين نرم     

 قابل www.nessus.org نوشته شده است و در پايگاه Unixهاي مشابه  طديگر محي
 با نام Windowsهاي عامل سري  دريافت است، ولي نگارشي از آن براي سيستم

NeWT محصول Tenable Network Security Inc. نيز موجود است که با 
، قابل دريافت www.tenablesecurity.comمراجعه به پايگاه اين شرکت، 

، NeWT اين ابزار، يعني Windowsي تحت  ي نسخه مبناي اين معرفي بر پايه  .است
  . باشد مي

 
  :دهد  افزار را نشان مي ي آغازين اين نرم     شکل زير صفحه
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هاي مورد نظر براي  هاي سيستم افزار آدرس يا آدرس  جديد، نرم    با انتخاب پويش  

ي آدرس نيز  توانند در يک بازه ها مي اين آدرس. کند پويش را به عنوان ورودي دريافت مي
  .نباشند و در اين صورت تک تک آنها به صورت مجزا بايد ذکر شوند

   
افزار   حين پويش توسط نرمجاکه برخي از عملياتي که در     پيش از شروع پويش، از آن

شوند، امکان تعيين  هاي امنيتي به سيستم مورد نظر مي گيرد باعث ايجاد آسيب انجام مي
  .هايي که براي بررسي امنيت مورد استفاده قرار خواهند گرفت نيز وجود دارد زيربرنامه
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نهاد کرده است  افزار نيز پيش گونه که نرم     پس از انتخاب حالت مورد نظر، که همان
افزار شروع به پويش کرده و در حين  ترين حالت براي پويش است، نرم حالت اول امن

و هاي باز، اخطارهاي امنيتي  پويش اطالعاتي همچون درصد پيشرفت پويش، تعداد پورت
افزار در حين  شکل زير خروجي نرم. دهد هاي موجود در سيستم مورد نظر ارايه مي شکاف

  .دهد پويش را نمايش مي
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 توليد کرده و توسط HTMLصورت  افزار گزارشي به     پس از اتمام عمل پويش، نرم
  .دهد اي از اين گزارش را نشان مي شکل زير نمونه. دهد مرورگر نمايش مي
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هاي  سيبافزار، ضمن درج آ هاي ارايه شده توسط اين نرم     در هر بخش از گزارش
همراه روش  امنيتي محتمل، آدرسي براي دريافت اطالعات بيشتر در مورد ضعف امنيتي به

  .شود رفع آن نيز ذکر مي
افزار امکان مديريت  شود، در اين نرم گونه که در تصوير اول نيز مشاهده مي     همان  

وي ديگر در از س. گيرد نيز وجود دارد ها پويش انجام مي هايي که توسط آن زيربرنامه
در اين قسمت امکان تعيين . توان جزئيات پويش را نيز تعيين کرد قسمت پيکربندي نيز مي

هايي که نياز به احراز هويت دارند  کدهاي کاربري به همراه رمز عبور براي پويش سرويس
  .نيز فراهم شده است
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