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11نواحیامنیتی-1-2-6

13فصلدوم:انواعحمالتدرشبکههایرایانهای
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 صفحه عنوان 
3مجوزهایمربوطبهفایلهاودایرکتوریاشتراکیرانشانمیدهد.1-3شکل

3رامشاهدهمیکنیدFire wallیکنمونهازپیادهسازی1-5شکل

 رامشاهدهمیکنید Fire wallیکنمونهازپیادهسازی2-5شکل
 رانمایشمیدهد.Perimeterارتباطبینسهنوعشبکه3-5شکل
 درونیکشبکهرانشانمیدهد.Perimeterدوشبکه4-5شکل
ستقیماًوازطریقیکخط5-5شکل ویاموومهایکابلیبهISPN،خطوطdial – upیکفایروالم

اینترنتمتصلمیگردد.
 

  روترمتصلشدهبهاینترنتبههابویاسوئیچموجوددرشبکهداخلمستقلمیگردد.6-5شکل
  محافظتمینماید.2فایردالشمارهیکازفایردالشماره7-5شکل
 استفادهمیگردد.DMZیککارتشبکهدیگربررویفایردالوبرایناحیه8-5شکل
   9Proxy server-5شکل
   10logging-5شکل
   11Ms proxy server-5شکل
   12SMTP proxy-5شکل
  13SMTP Filter Properties-5شکل
   14Mozzle pro LE-5شکل
   15DNS proxy-5شکل
  16-5شکل
 1-6شکل
  VPNبرقراریارتباط2-6شکل
 استانداردIPSوIDSپیکربندیهای3-6شکل
 سطحمیزبان4-6شکل
  5Prirate local Area Network-6شکل
 حمالتمعمول6-6شکل







 www.iranclg.ir )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 ر

 

 فهرست جدولها

 

 صفحه عنوان
 TCP/IPمقایسهتهدیداتامنیتیدرالیههایچهارگانه-1-2جدول

اهدافامنیتیدرمنابعشبکه-2-2جدول

امنیتشبکهالیهبندیشده-1-6جدول
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 ليست عاليم و اختصارات

 

 
(Secure dhell) SSH 

(Au then tication, Authorization and Accounting) DMZ 

Distributed denial of service) DDOS 

User service Remote Autheution Dial-in RADIUS 

Terminal Access controller Access control 

system 
TACACS

Simple Mail Transfer protocol SMTP 

Simple Network Management perptocel SN MP 

Network Adsress Ttranclation NAT 

Port Address Translation PAT 

In for mation assurance Technical 

Farmwork From 
IATFF 

National security Agency NSA 

Key manage ment infrastructure KMI 

Public Key infrastructure PKI 

List Access control  ACL 

Challenge Hhandshake Anthentication 

protocol 
CHAP 

Password Authentication protocol PAP 

Point to point tunneling protocol pptp 

Authenticated Header AH 

Encasugated secure payload ESP 

Secure sockets layer SSL 

TTransport layer security TLS 

Internet connection Firewall ICF 

File transfer protocol FTP 

Dpmin Name Server DNS 

Intrusion Detection system IDS 

Virtual Network computing VNC 
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 چکيده

هدفازارائهیاینپروژهمعرفیاصولومبانیامنیتدرشبکههایکامپیوتریمیباشد

یتدرشبکهمیپردازیم..درابتدابهتعاریفومفاهیمامن

درمبحثامنیتشبکه،منابعشبکهوانواعحمالت،تحلیلخطر،سیاستهایامنیتی،طرح

امنیتشبکهونواحیامنیتیبهتفضیلموردتحلیلوبررسیقرارمیگیرد.

برایحفظامنیتشبکهنیازاستتامراحلاولیهایجادامنیتوسیتمهایعاملوبرنامه

کاربردیمناسبلحاظشود.درادامهبهانواعحمالتدرشبکههایرایانهایپرداختهایمو

،کامپیوترهایبدوندیسک،بهرمزدر AUDITINGبرایافزایشامنیتدرسطحشبکهبه

اومحافظتدربرابرویروسپرداختهایم.آوردندادهه

واماروشهایتامینامنیتدرشبکهکهعبارتنداز:دفاعدرعمق،فایروالوپراکسیکهبه

طورکاملتشریحشدهاست.ودرادامهسطوحامنیتشبکه،تهدیداتعلیهامنیتشبکه،

شبکه،مراحلایمنسازیشبکه،امنیتشبکهالیهبندیشده،ابزارهاوالگوهایامنیت

راهکارهایامنیتیشبکه،مکانیزمهایامنیتیوالگوریتمجهتتهیهالگویامنیتشبکه

توضیحدادهشدهاست.






 هاي کليديواژه
امنیت،حمالت،شبکه،فایروال،پراکسی،الگو
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 مقدمه



شبکه سیآندریافتاجتماعیآیندهپیهایاطالعاتی)الکترونیکی(وچنانچهبهاهمیت سا نقشا

گردد.اگرامنیتشبکهبرقرارنگردد،مزیتهایفراوانهامشخصمیبردهباشیم،اهمیتامنیتاینشبکه

آننیزبهخوبیحاصلللنخواهدشللدوپولوتجارتالکترونیک،خدماتبهکاربرانخاط،اطالعات

شریاتالکترونیک صی،اطالعاتیعمومیون ستفادهشخ سوءا ستکاریو هایهمهوهمهدرمعرضد

هاتوسللطگروههایبهعنوانزیربنایفکریملت-مادیومعنویهسللتند.همچنیندسللتکاریاطالعات

هاوتهدیدیملیالمللی،بهنوعیمختلسلللاختنامنیتملیوتهاجمعلیهدولتسلللازماندهیشلللدهبین

شود.محسوبمی

افزارهایکاربردیوافزارهایپایهازقبیلسلللیسلللتمعاملونرمزنرمبرایکشلللورماکهبسلللیاریا

شللود،بیمنفوذازطریقراههایمخفیوجودهاوشللرکتهایخارجیتهیهمیاینترنتی،ازطریقواسللطه

پردازند،دارد.درآیندهکهبانکهاوبسللیاریازنهادهاودسللتگاههایدیگرازطریقشللبکعبهفعالیتمی

سئلهجلوگیر صورتم شبکهب ستراتژیکدرخواهدآمدکهنپرداختنبهیازنفوذعواملمخربدر ایا

ضاًجبران شدکهبع ساراتیخواهد ناپذیرخواهدبود.چنانچهیکپیغامخاط،مثالًازآنباعثایرادخ

سایتهایایرانیارسالشودوسیستمعاملهادرواکنشبه اینپیغامطرفشرکتمایکروسافت،بهکلیه

ستمهاراخرابکنندوازکاربیندازند،چهضررهایهنگفتیبهامنیتواقتصادمملکتواردخواهد سی

شد؟

شرکتتولیدنرم ستکهنکتهجالباینکهبزرگترین شرکتچکپوینتا شبکه، افزارهایامنیت

ایاستراتژیکاست؛بنابراینباشد.مسألهامنیتشبکعبرایکشورها،مسألهشعبعاصلیآندراسرائیلمی

کشلللورمانیزبایدبهآخرینتکنولوژیهایامنیتشلللبکهمجهزشلللودوازآنجاییکهاینتکنولوژیهابه
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ستند،پسمیصورتمحصوالتنرم ستمحققینکشوراینمهمرابدستافزاریقابلخریدارینی بای

بگیرندودرآنفعالیتنمایند.

ابلدسترسشدهکههرکسبدونتوجهبهمحلزندگی،ملیت،شغلوزمانامروزهاینترنتآنقدرق

میتواندبهآنراهیابدوازآنبهرهببرد.همینسلللهولتدسلللترسلللیآنرادرمعرضخطراتیچونگم

ستفادهازاطالعاتموجوددرآنقرارمی سوءا شدنیا شدن،مخدوش دهد.اگراطالعاتشدن،ربوده

شد،برایدسترسیایازاتاقهایمحفوظادارهمربوطهنگهداریمیبودودرقفسهرویکاغذچاپشده

صارهایمختلفعبورمیبهآنهاافرادغیرمجازمی ستازح شارهبهکلیدهایبای کردند،امااکنونچندا

ایبرایاینمنظورکافیاست.رایانه


