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چكيده

مالحظه قابل بخشي حاضر حال ازدر مورداي شبكه سازمانتجهيزات در نهاداستفاده و هستندها بومي غير كشور كدام.هاي هر

ساخت زير اين كنندهاز برقرار اطالعاتهاي حفره،ارتباط ايجاد شدهقابليت تعريف پيش از نيـازهايي صورت در كه دارند را ،اي

ميشركت سازنده فراهمهاي با شركتتوانند منافع اطالعات، سرقت يا و اختالل نفوذ، فضاي تآوري را خود لـذاأهاي نمايند، مين

استفاده به توجه نهادروزافزونبا در تجهيزات سازمانراهبرديهاياين اين در اطالعات امنيت اهميت و راهكشور، بايد يكارها

آسيب تا شود يابدانديشيده كاهش بابت اين از نظر مورد سازمان به از.پذيري كـه امنيتـي حمالت از تعدادي ابتدا مقاله اين در

مي قرار بررسي مورد دارند وجود ناحيه واين راهگيرند بكارهايسپس شدمقابله خواهد ارائه تهديدات اين .ا

كليدي :كلمات

درب سرويس، اختالل اطالعات، شنود بومي، غير تجهيزات شبكه، پشتيامنيت هاي
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مقدمه-1

سـاخت زيـر همـراه بـه را سـايبري فضاي سـختاگر وافـزاريهـاي

پيشافزارينرم غيرقابل عنوان به حـوزهبينياش امنيتـيتـرين هـاي

گفتـه بـدانيم ازكشور اسـتفاده كـه چـرا نيسـت حقيقـت از دور اي

سازمانشبكه و نهادها توسط كامپيوتري قبـلهاي سال چندين از ها

است كرده پيدا تصاعدي روند اخير ساليان در و .آغاز،

ساخت منزير بستر سايبري فعاليتهاي سازماناسب بـرايهاي را هـا

مـي فـراهم اطالعات عرضه و فناوري از ايـناستفاده عرضـه نماينـد،

مي محلياطالعات وسعت در جهـاني1تواند يا بصـورت2و همچنـين

محرمانه اطالعات هرچه لذا باشد، محرمانه يا و تعريفعمومي باشد تر

حساس امنيتي مـينواحي پيدا معنا بيشتر و شـبكه.دكنـتر يـك در

تجهيزات دارند، وجود حفاظت براي بسياري منابع پيشرفته، و مدرن

سوئيچ مانند مسيريابشبكه ماننـدها، شـبكه عمليـات اطالعـات ها،

نامحسـوس منـابع دسترسـي، ليسـت پيكربندي و مسيريابي جداول

پايگاه شبكه، باند پهناي درمانند تبـادل حال در اطالعات و داده هاي

لح نسـبتهر بـه كـه هسـتند منـابعي مهمترين جمله از زماني، ظه

بگيرند قرار بيشتر توجه مورد بايد سيستم حساسيت ].1[ناحيه

داده پيوند اليه در مجازي فضاي حمالت كلي طور شبكه3به بـه4و را

مي عمده دسته تقسيمسه غيرتوان دسترسي از عبارتند كه نمود بندي

حال در اطالعات به شبكهمجاز منابع5تبادل در تغيير و دستكاري و6،

سرويس اختالل رفتـه7حمالت كـار به تجهيزات از كدام هر اگر حال ،

اطالعـات سـرقت يا و نفوذ بستر كننده فراهم عنوان به خود شبكه در

درب پشتيتوسط ايـن8هاي از هركـدام انجـام بروند، نفوذگر كمك به

ساده حداقل يا و ممكن خواهحمالت شدتر ].7،2،1[د

داده بسته اليه9يك براي پذيرش قابل اما خاص الگوي امنيتي،با هاي

مي شبكه به ورود از فعاليـتپس پشـتي، درب يـك ايجـاد بـا توانـد

برنامه آتش همچنـينديوارهاي متعـارف اسـتانداردهاي با شده ريزي

پيمـايشسيستم رونـد و داده قـرار تاثير تحت را نفوذ تشخيص هاي

آسيب تشخيص براي را بگذاردشبكه تمام نا نفوذ و .پذيري

1LAN
2WAN
3The Data-link Layer
4 The Network Layer
5Interception
6Modification
7Interruption
8Backdoor
9Pocket

سخت به نفوذ دسـتورلذا اعمـال جهت فرمان كامپايلر با ارتباط و افزارها

راه از اسـت آن دنبـال نفـوذگر كـه نظـري زيـرمورد در مختلفـي هـاي

امكانساخت شبكه ميهاي تـالشپذير مقالـه اين در شده ذكر راه باشد،

تماميتمي كـهكند نمايـد عنـوان مسـئله ايـن اثبات هدف با را موضوع

نياز زمان در خود اهداف اجراي براي قدرت و منافع صاحبان و سازندگان

موقعيت راهو يقين به خطر، حساس ويژههاي ميهاي نظر در را گيرنداي

آزمايش با تنها بودهاكه خواهند تشخيص قابل سيستمي و پي در .پي

ايــن طــرح از وپــيش اســاتيد بــا بارهــا مقالــه، عنــوان بــه موضــوع

صاحبصاحب پرداختم، گو و گفت به زمينه اين در دانشگاهي نظران

سخت تمام در را تهديدي چنين وجود نـرمنظران و افزارهـايافزارها

مي كشف غيرقابل حدودي تا اما شده، اثبات .دانندتوليدي

وجـود اثبـات بـه كرد خواهيم تالش نوشتار اين حفـرهدر هـايايـن

زيـر از بسـياري در كه شبكه، غيربومي ابزارهاي مهمترين در امنيتي

تساخت و بپردازيمأها هستند استفاده حال در زيربنايي .سيسات

درب-2 وجود پشتيخطر هاي

يـكدرب در بـاز معبـر نوع هر به دور، راه از هدف اعمال يا و پشتي هاي

ياافزارسخت ميافزارنرمو يـافتنشوگفته اطالع بدون كننده حمله كه د

تمـامي و كـرده نفـوذ سيسـتم داخل به كاربران، ديگر يا و سيستم مدير

سـادهسيستم راهـي پشتي درب ديگر عبارت به بزند، دور را امنيتي هاي

مي امنيتي نيازهاي پيش بدون فعاليت اعمال و ورود ].2[باشدبراي

كـهدرب دارند متفاوتي انواع پشتي هـدفهاي دربـا گونـاگون هـاي

وافزارسخت جاسـازيافزارنرمها پشـتي.شـوندمـيها درب چنـدين

مي فراهم را بـدونفضايي و سـاده را خـود اهـداف نفـوذگر كـه كند

سيستم با كنددرگيري دنبال نفوذ تشخيص و آتش ديوار .هاي

درب معمــول طــور دومبــه اليــه در نفــوذگري بــا مــرتبط پشــتي هــاي

TCP/IPگو طراحينهبه بستهشوندمياي از خاصي قالب مخربكه هاي

پروتكــل توســط انتقــال حــال در و بتواننــدTCPوIP،ICMPپنهــان ،

تـا كننـد، اعمـــال هـدف سيسـتم به پشتي درب توسط را خود فرمان

كند اجرا را مربوطه دستور آن پردازش و بسته مرور از پس ].7[سيستم

درب كااين نوع اساس بر كه عاملها سيستم ممكنافزارسختمپايلر

و شده نوشته آن،است در نامحسوس باشـند،بصورت شـده جاسازي

اجـراي و منفـرد فرمـان تـك عمـده گـروه دو به عملكرد تفكيك در

تقسيم دور راه از امكـانشوندميبنديفرمان نياز زمان نسبت به كه
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تخريـب جهـت سيسـتم به را نفوذگر هدف اعمال و وعمل يـاگـري

مي فراهم اطالعات ].7[كنندسرقت

فــن دنيــاي بــه جهــان ورود آغــاز اطالعــاتاز ايــنآوري از بســياري

شركتدرب كه پشتي درهاي خـود نيـاز زمـان بـراي سـازنده هـاي

وافزارسخت كردهافزارنرمها تعبيه وها كشـف نفـوذگران توسـط انـد

آن برابر در آنها اما است گرفته قرار حمله كردهمورد .اندسكوت

باگنمونه اين وجود از تاريخي سالاي كه1982در بود دولـتميالدي

فناوري سرقت يا كسب برنامه راستاي در ايـاالتشوروي از حيـاتي هـاي

لوله،متحده خط كنترل براي را ترانسكامپيوترهايي تهيـهگاز سـيبري ،

اين.كرد پيچيده سيستمماهيت به نياز لوله پيخط بـرايچيدههاي را اي

مي اقتضا دليل،آن.كردكنترل همين فناوريبه از گرفتند تصميم هـايها

رفتند كانادا سراغ و كنند استفاده راCIAغربي باگي خريد، اين به باعلم

سيستم اين بررسيدر در كه كرد جاسازي روسها اوليه راهـاهاي خـود

ند خانشان انفجار باعث عمليات در بعد اما گازد، ].3[شدطوط

گذشـتهنمونه سـال در شده كشف باگ از ديگر تحقيـقبراسـاساي

Secuniaكرد سكوت آن برابر در مايكروسافت درآسـيبكه پـذيري

Microsoftبخـش WMI Administrative Tools،مشـكليبـود

متـد دو در درReleaseContextوAddContextRefكه موجـود

WMIObjectViewerControlنـامابـWBEM Single View

Ctrl.1وجود و، قربانيداشت سيستم بر بدافزارها نفوذ شـدميباعث

مي هكرها آن واسطه به همچنين خـودانستندتوو نظـر مورد كدهاي

هدف سيستم بر ].11[كننداعمالرا

درب-2-1 وجود دراثبات پشتي هاافزارسختهاي

پروتكل ازTCP/IPدر را شـبكه درون كامپيوترهاي با ارتباط ماشين هر

پورت ميUDPوTCPهايطريق پورت.دهدانجام اين برايتعداد هاي

كدام است65535هر در.پورت داده تبـادل عملكـرد بـدون ماشين يك

بخواهيم اگر پس داشت نخواهد معنايي يـكشبكه حالـت محـدودترين

ار براي بگيريم نظر در را بهماشين نياز حداقل داده تبادل و بيرون با تباط

پورت اين از يكي توسط اتصال و بودن داردباز .ها

بسته آتش ديوارهاي يقين ادامـهبه از و شناسايي را متعارف غير هاي

آورد خواهند عمل به ممانعت شبكه در آنها سيستم]5[حركت هاي،

بسته به نسبت را خاص رويداد يك نيز نفوذ نامتعـارفهتشخيص اي

مي ميتوليد آغاز زماني اصلي خطر اما الگوهـايكنند تمامي كه شود

سيســتم در موجــود ــارف متع ــر توســطغي ــده دهن تشــخيص هــاي

سازندهسازمان شدهافزارسختهاي تعريف آنها منافع كننده تامين و

مي بسته يك اينكه بر عالوه نفوذباشد، خاص دستور يك حاوي تواند

شكل باشدبا نيز .متعارف

نفوذ تشخيص سوم نسل سيستم يك ايـن10اكنون بگيريـد، نظـر در را

فرآيندي صورت به رويافزارنرمسيستم وافزارسختي نصـب نظر مورد

مي شرط و قيد بي حالت به را ترافيـكآن تمـام كـه معنـي ايـن به برد،

آن در سمعدقيقًا(شبكه استراق مي)همانند قرار بررسي تـامورد گيـرد

يا رويداد يك شده تعريف قواعد اساس كندEventبر ].8[توليد

موتـورنمونهSnortافزارنرم از كـه اسـت سيسـتم اين عملكرد از اي

IDSمـي غربـال را آن و ربـوده را شـبكه ترافيـك گرفته، كنـد،بهره

انجـام بـه اقدام شده تعريف آن براي كه دروني مدل اساس بر سپس

مورد ميرخداد شكل.نمايدنظر سيسـتم)1(در ايـن فعاليـت مـدل

است شده داده ].9،8[نشان

:1(شكل ساختاري) Snortمدل

رخـداد شـده تعريـف قواعد نسبت به سيستم شد گفته كه همانگونه

مي توليد را نظر بجـاي].9،8[نمايدمورد را شـده تعريف قواعد حال

بسته متعـارفتشخيص مـدل با نامتعارف، تعريـفها خـاص الگـوي

رويـدادمي توانست خواهد سيستم كه است مشخص وضوح به كنيم،

كند توليد را .خاص

اسـت، اثبات قابل نيز آتش ديوارهاي مدل از همچنين حمله نوع اين

هوشـمند فيلترهـاي توسـط آتـش ديوار سوم را11اليه توانـايي ايـن

كنـد، اقـدام نظـر مورد هدف اعمال به نسبت تا داشت كـافيخواهد

برنامـه آتـش ديـوار از عبـور حـال در بسته درون شـده،است ريـزي

اقـدامكلمه آتش ديوار باشد، نظر مورد هدف اعمال جهت كليدي اي

فرستاد خواهد مقصد به را بسته و داده انجام را نظر ].7[مورد

در بسـته يـك ناخواسـته مـيBackboneتوزيع كـلشـبكه توانـد

هجومزيرساخت مورد را دهدها .قرار

10Intrusion detection system
11State full
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انتقالي-2-2 و منفرد فرمان تك مدل

درب انواع اسـتازميان ممكـن كه پشتي سـازندههـايسـازمانهاي

در حمله كننده اجرا به باشـندافزارسختوابسته كـرده اسـتفاده هـا

به پشتي درب نوع اين است، انتقالي منفرد فرمان تك ايگونـهمدل

الگ با فرمان تك يك ارسال با نفوذگر كه اليهاست طريق از خاص وي

ماشـين12انتقال در را هـدف يـك لحظـه همان در هدف، دستگاه به

نسـخه يـك دسـتور اجراي با همزمان ماشين و داده انجام نظر مورد

ماشين ديگر به را فرمان از ميتكرار ارسال متصل ].2[كندهاي

در حتـي يـا و شـبكه خـارج از است ممكن اگرچه فرمان اين تزريق

شبك امـاداخل باشـد، قرباني فردي توسط ناخواسته و درتوانـدمـيه

بسته آتشقالب ديوارهاي براي قبول قابل تشـخيص13اي سيسـتم و

امنيتـي حـوزه در اهميـت مـورد و حسـاس شبكه بستر يك در نفوذ

كوتاه در و اصـليتكثير بسـتر فراگـرفتن از پس زمان شـبكه14ترين

نظ مورد فرمان تاثير تحت را آن دهدفعاليت قرار خود .ر

دور-2-3 راه Remote(دسترسيبهخطفرماناز Shell(

امـا توان پر و شده شناخته ابزارهاي از ديگر يكي دور راه از دسترسي

مدل به نسبت حفاظت و كنترل كهقابل است منفرد درتواندميهاي

باشـدافزارسخت گرفتـه قرار نياز مورد تنظيمات اعمال براي ابـزار.ها

كاربر يا و نفوذگر به را امكان اين شده توسـطدهدميياد اتصال با تا

راه از فرمانيكي عامل، سيستم با ارتباطي بصـورتهاي را خـود هاي

آن در نمايدموازي ].10[اعمال

عامل گذرندهتواندميسيستم ترافيك توسط كه خاص رويداد يك با

پروتكل از يكي شده اعمال آن بصـورتهايبر را دور راه از دسترسي

را خـود الزم دسـتورات بتوانـد وي تـا كند باز مهاجم براي هوشمند

نمايدتوسط اجرا ].2[آن

دربمهم-3 طريق از حمالت پشتيترين هاي

حمله اجراي براي نفوذگر يك معمول طور اخـتاللبه جملـه از هايي

ماشـين15سرويس كـه شـرط اين با اطالعات شنود يا هـدفهـايو

اسـتاندار اساس بر و دقيق اليـهدبصورت در شـده تعريـف هـايهاي

اليه از تا است آن نيازمند باشد، شده پيكربندي مختلـفشبكه هـاي

12Transport
13Firewall
14Backbone
15Denial of service

بماند، توان نا نيز آنها از عبور براي حتي شايد يا و كرده عبور امنيتي

درب كه زماني دراما شـده نصـب سيسـتم در پـيش از پشـتي هـاي

قرار وي سختياختيار سادهبگيرند، نفوذ شدهاي خواهند ].2[تر

زيرساخت اهميت براساس كلي طور اسـتفادهبه و نصـب شـبكه هاي

حوزه در پيششده مختلف بـرايشـودمـيبينيهاي زيـر حملـه دو

گيرد قرار استفاده مورد نياز زمان در .دشمن

سرويس-3-1 اختالل

نـو هر از است عبارت سرويس اختالل حمله تعريف كـهدر اقـدامي ع

باشد صحيح فعاليت عدم و ماشين يك افتادن كار از در.موجب البته

حمـالت انجام پايه عنوان به سرويس اختالل حمله مواقع از بسياري

ميگسترده معنا آن الزم بستر كننده فراهم و ].1[يابدتر

معمول طور سرويس،شودميبينيپيشبه در اختالل براي كننده حمله

مسيريابزارافسخت جمله از شبكه اصلي سوئيچهاي هابها، و بهها را ها

زيرساخت بدهدعنوان قرار هجوم مورد اصلي ].7،2[هاي

مسيرياب-3-1-1 در سرويس هااختالل

شـبكه يـك سـازنده و شـبكه دو كننده متصل عنوان به را مسيرياب

بـهمي را داده پيونـد اليـه در متفـاوت پروتكـل دو كـه دانست توان

مـي متصـل مسـيريابيكديگر يـك در سـرويس اخـتالل لـذا كنـد،

اندازدتواندمي خطر به را شبكه يك فعاليت ].7،1[بنيان

سرآيند در موجود آدرس مسيرياب، كـه16يك شـبكه اليـه پروتكـل

مـي را است شده دريافت بسته نهايي مقصد كننده ومشخص خوانـد

بسـ در كـه بعـدي مسـيرياب به يا مقصد به را شـدهآن مشـخص ته

.دهدميتحويل

ديـوار از معمـول الگوهـاي از پيـروي دليل به كه تخريبي بسته يك

داشـتن صـورت در اسـت، مسيرياب به ورود حال در و گذشته آتش

بسته سرآيند در خاص وتواندميIPمدل رفتـه بـاال كـاربرد اليـه تا

كند اجرا را آن موجود دستور بسته، خواندن از .پس

مه از يــكيكــي در اســت ممكــن كــه تخريبــي دســتورهاي متــرين

مي مسيريابي جدول حذف دهد، رخ ممكنمسيرياب هدف اين باشد،

برنامـه كـردن پاك يا و مستقيم كردن پاك با پـيش17ريـزياست از

بـا خـود اسـت ممكن روتر يك شود، انجام ماشين براي شده تعريف

16Header
17Configure
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ات نفوذ مقابل در شده ايجاد امنيتي ديوارهاي داشـتهديگر سري صال

فضـا و شـده اخـتالل دچار امنيتي سيستم كل آن، افتادن كار از با و

شود باز اصلي حمله ].7،5[براي

اسـت ممكـن آن اتصـاالت بـه نسـبت روتـر يك به بسته شدن وارد

ماشين از يكي توسط ناخواسته داخلـيبصورت شـبكه به متصل هاي

شبكه كننـدهدر حملـه يـك توسط يا و خصوصي، درهاي بيـرون از

باشدشبكه عمومي و گسترده .هاي

از عبــور حــال در كــه ســرويس اخــتالل بســته يــك حركــت مــدل

خـودافزارسخت رخـداد اعمـال و نظر مورد مقصد به رسيدن براي ها

شكل در است)2(است، مشاهده .قابل

همچنين بسته حملـهتواندمييك براي را كاربرد اليه در پورت يك

سيستم توسط را خود اقدامات تا كند باز دوركننده راه از كنترل هاي

دهد .انجام

:2(شكل مسيرياب) در سرويس اختالل

سوئيچ-3-1-2 در سرويس هاباختالل و

مدل هاباگرچه و سوئيچ قديمي بههاي و كرده فعاليت دوم اليه در

پرد داراي دليل فعاليـتازندههمين انجـام تـوان و ضـعيف هـايهاي

سوئيچ امروزه اما ندارند، را باال اليهسطح در فعاليت قابليت با هـايها

شده بازار روانه نيز لذاباالتر بـدافزارهاياند، توليد به توجه داراي18با

پيش باال، سطح ماشينشودميبينيكدنويسي حملهاين تحت نيز ها

قرار سرويس .بگيرنداختالل

كارانـه خـراب اعمـال هـدف با بيشتر هاب و سوئيچ در سرويس اختالل

مي سـوئيچ.گرددانجام يـك به محسوس نا حمله حساسيت زماني البته

دستگاهشودميمشخص قسمتكه آن به متصل يـكهاي حيـاتي هـاي

ميتاسيسات تشكيل را رابطزيربنايي عنوان به يا و دردهند شـبكه هـاي

باشندماشينمجموعهيك گرفته قرار استفاده مورد .صنعتي

18malware

همچنين بسته درگـاهتوانـدمـييك سـوئيچ، در دسـتور اعمـال بـا

بتوانـد نفـوذگر تـا كنـد متوقـف لحظـاتي براي نيز را حمله كاوشگر

كند اعمال سيستم به نسبت را خود بعدي ].5[اقدامات

سمع-3-2 اسراق و شنود

سمع استراق حمله كلي طور دادنبه گـوش بـه تالش از است عبارت

انجــام داده پيونـد اليه در كه شبكه سطح در تبادل حال در اطالعات

ايـنشودمي شـبكه، سـطح در محسـوس اقدام انجام بدون نفوذگر كه

اطالعات خود، نياز اساس بر و گرفته نظر زير را تبادل حال در اطالعات

شناسه جمله از را نياز ومورد كاربري شـده،كلمههاي ارسال عبور هاي

پاسخ جوها، و وپيغامDNSهايپرس حسـاس الكترونيـك پست هاي

جمع را مربوطه اطالعات ميديگر ].2[كندآوري

مسيرياب-3-2-1 از سمع هااستراق

داده عبور اصلي پل شبكه سازنده عنوان به مسيرياب يكيك هاست،

اليه در ديتا كننده كهتحليل همانگونه بااليي هايبستهتواندميهاي

اقـدام شـده تعيـين دستور اساس بر سپس و تحليل را عبور حال در

نيز همانگونه دهد، انجام را الگـويتواندميالزم با مطابقت صورت در

كنـد ارسـال ديگـر مقصـدي بـه را آن نسخه يك شده مـدل.تعريف

شكل در شنود فرمان بسته يك استرسم)3(ارسال .شده

:3(شكل داده) بسته يك ارسال مدل

اسـت، مهـم كننده حمله يك براي كه هـاينـامتوانـدمـياطالعاتي

كلمه يا اتصـالكاربري براي مسيرياب يك از عبور حال در عبور هاي

شبكه باشدبه ديگر پيـدا].2[هاي ويـژه اهميـت زمـاني ديتاهـا اين

زير شبكه يك به مربوط كه كرد درونخواهند فعاليت حال در بنايي

باشند مهم سـمع.تاسيسات اسـتراق بـراي نيـز ديگري روش 19البته

از يكـي كـردن بـاز بـراي را رخـدادي الگـو، داراي بسته دارد، وجود

نمايـد،پورت اجرا را آن تا ارايه نظر مورد ماشين به كاربرد اليه در ها

19Sniffer
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كاربرد اليه در شده باز درگاه شـنودبسترتواندمي20سپس براي را ي

دهد قرار كننده حمله اختيار در ].7[اطالعات

هاب-3-2-2 و سوئيچ از سمع استراق

دقيقـًا نيز هاب و سوئيچ از سمع ازاستراق اطالعـات شـنود هماننـد

كننـدهمسيرياب كمـك ابزار وجود احتمال كه تفاوت اين با است، ها

اگرچه آنها ضعيف پردازشگر به توجه با سمع استراق ممكنبراي غير

فرض ضعيف احتمال با اما .شودمينيست

الگو بسته دريافت از پس سوئيچ يك وجود اين اسـاستواندميبا بـر

بسته از كپي موجود آندستور وارد كه شده تعريف بهشودميهاي را

درگاه از ديگر اينتـرفيس21يكي يـا و متصل شـدههاي تعريـف هـاي

نمايد .ارسال

مقابله-4 كارهاي راه

صاحب ديدگاه اثبـاتاز مقالـه ايـن در شده مطرح موضوعات نظران،

بسـيار آنهـا يافتن كشف، قابل غير نگوييم اگر ديگر طرفي از اما شده

بود خواهد برنـده.دشوار بـرگ يـك عنـوان بـه كـه اختيـارچـرا در

سازندهشركت قدرتمند ميايهاي كه نيـازاست مورد زمان در توانند

نم استفاده آن .اينداز

بـه بايـد سايبري دفاع در آمادگي حتـيايگونـهضرورت كـه باشـد

اعمـال بـراي نفوذگران جدول از نيز برنده برگ تنها يا و برگ آخرين

گردد حذف خود .هدف

حـوزه در شـبكه بـومي غيـر تجهيزات از استفاده ديگر طرف هـاياز

سـازمان تجارت، صنعت، جمله از ومختلف نهادهـا و تيضـرور...هـا

ذكـراجتناب احتمـالي تهديـدات با مقابله لزوم رو اين از است، ناپذير

احساس بيشتر و پررنگ .شودميشده

مي پيشنهاد شده عنوان تهديد با مقابله جهت زير .گرددراهكارهاي

مقايسه-4-1 همزمان، شبكهمانيتورينگ اسكن و

گروه به كه اقداماتي از كمكيكي سايبري هجوم با مقابله كنـدمـيهاي

حمله وتا مقايسـه همزمـان، مانيتورينـگ بگذارند، ناكام را نفوذگران هاي

قسمت تمام در شبكه استاسكن آن گسترده ].5،2،1[هاي

20Application
21Port

شبكه از بسياري در مهم اين قـرارمتاسفانه توجـه مورد حساس هاي

مي انجام جزئي بصورت معموال و .گيردنگرفته

بـا مقابلـه بـراي پيشـنهادي، مدل نسـبتدر بـه شـده ذكـر تهديـد

تمام تبادل مورد ترافيك بايد استفاده، جايگاه و شبكه يك حساسيت

درگاهاينترفيس و مسـيريابها در شـبكه سـوئيچهاي و مـوردهـا هـا

سيستم در همزمان مقايسهكنترل بگيردهاي قرار .گر

بسته با مقابله براي آتش ديوار دقيق فعاليت فرض وبا نامتعارف هاي

اينكهب به توجه اطالعـاتافزارسختا فرسـتنده و گيرنـده شبكه هاي

برنامه(هستند زمان از ماشينغير خود صحيح)22ريزي ترافيك تمام

شود منتقل ديگري مقصد به بايد .ورودي

اينترفيس خروجي و ورودي در ناهماهنگي نوع درگاههر يا و هـايها

وتواندميمبادله محسوس نا حمله از عبـورنشاني هجـومي بسته يا

باشد آتش ديوارهاي از .كرده

ماشين بايد وهمچنين اسـكن حـال در مرتبا كاربرد اليه سطح در ها

اليهگزارش اين در پورت يك شدن باز كه چرا باشند توانـدميگيري

باشد نفوذگر اهداف اعمال براي پشتي درب عملكرد يا و نفوذ .نشان

داده-4-2 تمام دررمزنگاري تبادلهاي حال

اساسي از راهيكي مـدلترين و بـاهـا مقابلـه بـراي پيشـنهادي هـاي

ساختحفره زير در شده مخفي تمـاميهاي نگـاري رمـز شبكه، هاي

ماشينداده بين مبادله حال در استهاي آن .هاي

داده نگاري دادهرمز كردن كد از فرمي ارسـالها سيسـتم بـين هـاي

دريا و شبكه درون بسته غيركننده كه طوري به است، آن كننده فت

اطالعـات بررسي توان راه ميانه در ديگري فرد فرستنده، و گيرنده از

باشد نداشته ].1[را

داده شدن رمز و مقابلـهتغيير و شـبكه از خروج و ورود حال در هاي

تـا كه است رخدادي همان سيستم به نشده رمز داده نوع هر ورود با

ا توانست خواهد شـدهحدودي سـاخته بسـته نوع هر فعاليت انجام ز

فعاليت كندبراي جلوگيري تخريبي .هاي

اينكــه ــه ب توجــه ــا ازافزارســختب ــاكنون ت شــده ــد تولي شــبكه ــاي ه

تحليـل و رمزگشـايي نيسـتند، برخوردار قدرتمندي بسيار پردازشگرهاي

دادهداده طرفـي از بـود، خواهد دشوار بسيار آنها براي شده كد هـايهاي

داشت نخواهند را نظر مورد فرمان اعمال امكان نيز يافته .تغيير

22Configure
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شـبكه در اغلـب سيسـتم اين بـاالبته مـرتبط غيـر و خصوصـي هـاي

داشتشبكه خواهد كاربرد اينترنت مانند گسترده كليد.هاي رمزنگاري

داده تا است مناسبي مدل تنهـاعمومي شبكه بين مبادله حال در هاي

ا مقصد و مبدا باشندتوسط دسترسي قابل پيام كننده .رسال

نفوذپذيريآزمايش-4-3 هاي

ماشـين امنيت ارزيابي جهت كه است فرآيندي نفوذپذيري وآزمايش هـا

انجامسيستم شبكه به متصل امنيتيشودميهاي تيم كه صورت اين به ،

شبيه و سناريو حفرهبا يافتن به حمله ميسازي سيسـتمهايي كـه پردازد

زمان در آسيبرا سطح در نفوذگر، قرارحمله .دهدميپذيري

نفوذپذيري تست آزمايشگاه يك به شـبكهافزارسختنياز در هـاييها

داده است قرار ضـروريكه كننـد مبادلـه را امنيتـي و حسـاس هاي

مهـم شده عنوان حمله به توجه با ايـناست، در كـه مـواردي تـرين

بگيرآزمايشگاه قرار بررسي مورد بايد مسيريابها عامل سيستم ود ها

ميسوئيچ شبكه در رفته بكار .باشدهاي

عامل سيستم ساختار و مدل سيسـتمافزارسختتحليل هماهنگي نحوه ،

آزمايشـ پردازنـده، و كامپـايلر با كـهژعامل هسـتند درتوانـدمـيهـايي

دهد ياري را ما، نظر مورد ماشين در موجود امنيتي حفره .تشخيص

بسته تحليـلپردازش جهـت آنهـا پيچيـدگي نسبت به گوناگون هاي

موتور مـيIDSتوسط اختيـار در را پردازنـده از متفاوت گيـردحجم

مي].9[ آزمايشلذا در بسـتههايتوان بـهمتـوالي، را متفـاوت هـاي

كرد تحليل بسته آن به نسبت را پردازنده واكنش و وارد .سيستم

پويا-4-4 بصورت شبكه ساختاري مدل همراهرسم

مقايسه گربا

پويـا بصورت شبكه آناليز امينتـي23ساختار مـديران اختيـار در بايـد

مدل با لحظه به لحظه و وباشد پويشـگرها توسـط شـده رسـم هـاي

شبكه ترافيك گراف همچنين گردد24اسكنرها ].5[مقايسه

شده دريافت گزارش و شده تعيين ساختاري مدل در اختالف نوع هر

ديگر امنيـتسيستمتوسط كنتـرل تـالشتوانـدمـيهاي از نشـاني

بسته از يكي ورود يا و سيستم به سيسـتمنفوذگر بـه شده بيان هاي

باشد اطالعات شنود يا تخريب .براي

23 Dynamic Network Analysis
24Bandwidth monitoring

شبكه-4-5 پنهانايجاد و موازي معادل هاي

راه اينكه فرض نفـوذگربا و نكـرد عمـل موفـق حملـه بـا مقابله هاي

وارد را خود بسته كنـد،توانست ايجـاد اخـتالل آن در و كرده شبكه

شـبكهشبكه كننـده بررسي و نفوذگر ديد از كه موازي و معادل هاي

شده موجـبپنهان و كرده عمل پشتيبان عنوان به اصلي شبكه با اند

بـه بازگرداني و مشكل رفع زمان تا اختالل بدون شبكه فعاليت ادامه

شد خواهند معمول ].5[حالت

شب اين ميكههمچنين را بهها شـبكهايگونهتوان ساختاري مدل در

اصـلي شبكه بجاي و شده خطا دچار نفوذگر كه گرفت نظر در اصلي

دهدمعادل قرار شنود يا و اختالل حمله مورد را ].5[ها

بومي-4-6 سمت به سازيحركت

راه تمام كنار ضرورتدر از يكي شد، عنوان كه امنيتي مقابله وكارهاي ها

سال طي كه انقـالبموضوعاتي معظـم رهبـر تاكيد مورد بارها اخير هاي

بومي گرفته فنقرار مـيآوريسازي راهبـردي حـوزههـاي در كـه باشـد،

تهديداتزيرساخت افزايش روند به توجه با مربوطه ابزارهاي و شبكه هاي

است گرفته قرار توجه مورد كمتر آن با مقابله لزوم و .سايبري

در سالسياستايشان ماه بهمن در كه نظام كلي شـد،89هاي ابالغ

ظرفيت و دانش سطح صنعتيارتقاء و آموزشي پژوهشي، علمي، هاي

و اطالعـاتي فضـاي امنيت به مربوط فناوري و علم توليد براي كشور

توانمنـدي)افتا(ارتباطي و بـومي فنـاوري بـر تكيه همچنين هـايو

زيرسـاخت توسـعه در داخلـي امنيـتتخصصي فنـي، و علمـي هـاي

سـامانهشبكه و الكترونيكي مـوردهاي را ارتبـاطي و اطالعـاتي هـاي

داده قرار ].4[اندتوجه

بومي سمت به حركت اساسيلذا و مهم حوزه چهار در فضا اين سازي

دادهافزارسختسازيبومي انتقـال در بـومي رمزنگـاري ايجاد هـا،ها،

سيستمبومي و آتش ديوارهاي بـهسازي توجـه با نفوذ تشخيص هاي

حملـه نـوع سـه از جلـوگيري بـراي سـايبري تهديدات افزايش روند

اختالل حمالت و اطالعات تخريب اطالعات، شنود خطرساز و امنيتي

ارزيابي توجه قابل .شودميسرويس

مهـم ايـن سـايبري، حـوزه در پايـدار امنيـت بـه رسيدن روند در امروز

متخصصانشودمياحساس حركـتافزارسختهايحوزهكه امنيت و ي

سرعت جديپر و بردارندتر له معظم فرمان اين تحقق براي را .تري
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گيرينتيجه-5

توسعه زيرساختافزارسختسرعت و فـراهمها بـه نيـاز شـبكه هـاي

و متخصـص نهادهـاي توسط بايد كه دارد الزم سايبري امنيت كردن

شود تعيين زيرساخت.علمي ميان اين كـهدر بـومي غيـر شبكه هاي

شـركت توسـط آنهـا قـدرتبيشتر منـافع كننـده تـامين هـايهـاي

توزيع و توليد ميشودمياستكباري تهديـديخود عنـوان بـه توانند

باشند شبكه حفره.درون از قابـليكي سـختي به اما شده اثبات هاي

اين در دربافزارسختكشف دربهـا ايـن هسـتند، پشـتي هـاهـاي

را ميفضايي ديوارهايفراهم در از عبور به نياز بدون نفوذگر تا كنند

كند اجرا سيستم روي بر را خود خواسته .امنيتي

سـرقتخواسته يـا و سـرويس اختالل ايجاد است ممكن نفوذگر هاي

طـور بـه كـه باشـد شـده تعريف الگوهاي اساس بر حساس اطالعات

مسيرياب سوئيچمعمول و اصليها عنوان به زيرسـاختها هـايتـرين

گرفت خواهند قرار هجوم تحت حفره.شبكه اين امنيتـياگرچه هاي

ايـن در شـده ارايـه كارهـاي راه اما هستند تشخيص قابل سختي به

محدودتر را نفوذگر فعاليت انجام فضاي توانست خواهد حدي تا مقاله

شبكه.سازد در شده بيان اقدامات بـابكارگيري مرتبط و حساس هاي

استاليتفع ضروري امنيتي و زيربنايي .هاي
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