
  يوتریکامپ هاي شبکه تیامن اتیکل

هر آنچه كه در  ایو  ازیمورد ن یافزارهاحستتتان، نر  یهااطالعات مهم، برنامه ،یاانهیرا یهااز داده یو نگهدار یبانیحفاظت، پشتتت 

به سه  یابیدس  یدر شبکه برا تی. تفکر امنشودیم دهینام یاانهیرا تیامن باشد،یم تیمورد توجه بوده و با اهم انهیرا یحافظه جانب

با  كه  مل مهم استتتتت  لث امن گرید کیعا ند. ا یم لیرا تشتتتک ی یمث ند از راز دار نیده بارت مل ع نت دار یعوا ما  یو ا

(Confidentiality) ،یکپارچگی (Integrity) س رن بودن هم تیو در نها  (CIA) سه عامل نیا .(Availability) یشگیدر د

ساس  تینام یكه برا یالزم داتیتمه یكه تمام یدهند بگونه ا یم لیرا تشک -آن  رونیب ای ودر شبکه  -اطالعات  تیامن یاصول ا

ساخ ه م یزاتیتجه ایو  شودیشبکه اتخاذ م ش یشوند، همگ یكه   و ینگهدار یها طیسه پارام ر در مح نیبه اعمال ا ازیاز ن ینا

 تبادل اطالعات است

 Confidentiality  

ست كه اطالعات فقط در دس رن كسان یبه معنا  ست. بعنوان مثال فیتعر نگونهیدارند و ا ازیكه به آن ن ردیقرار گ یآن ا از  شده ا

وسط به آن ت یس رسشركت و امکان د کیاز پرونده محرمانه  یرف ن قسم  رونیمعادل است با ب ی یامن صهیخص نیدست دادن ا

 مطبوعات. 

 Integrity 

 كرد:  فیتعر نگونهیتوان آنرا ا یگردد و بطور خالصه م یباز م یس میعلو  س بهاست كه  یمفهوم ش ریب 

 . ردیمشخص و مجاز انجا  گ یپروسه ها ایتوسط افراد  دیدر اطالعات فقط با راتییتغ -

 .ردیصورت بگ دیمجاز نبا یپروسه ها ایتوسط افراد  یح  لیبدون اجازه و بدون دل راتییتغ -

ر و چه د س میداده مشخص چه در درون س کیكه  یمعن نیحفظ شود. به ا س میس رونید در درون و بیاطالعات با یکپارچگی - 

 از آن آگاه شوند س میهمزمان درون و برون س دیكند با یم رییباشد و اگر تغ کسانی دیخارج آن با

 Availability 

دستت رن باشتتد و ب واند كار خود را انجا  دهد.  در دیهمواره با - یمثال اطالعات - ستت میستت کیكند كه  یپارام ر ضتتمانت م نیا 

شد اما عوامل یمنیاگر همه موارد ا یح  نیبنابرا  س میس کیاز نظر  -مانند قطع برق  -شوند  س میس دنیباعث خواب یمد نظر با

سائل باال مفاه یاما جدا ستین منیا س میس نیا ی یامن س ند  زین یگرید یو پارام رها میاز م صول ا نیبا وجود آنکه از هم كهه

 یبه معن Identification رینظ یمیتوان به مفاه یم انیم نیكرده اند. در ا دایپ یجداگانه ا تیخود شخص یشوند برا یگرف ه م

كاربر،  تیمشتتتخص كردن هو یبه معن Authentication ستتت م،یكاربر به ستتت یبه هنگا  دستتت رستتت ییشتتتناستتتا یتقاضتتتا

Authorization كاربر به منابع،  یدستت رستت زانیمشتتخص كردن م یبه معنAccountability از  یحستتابرستت تیقابل یبه معن

 و ... اشاره كرد س میعملکرد س

  شبکه تیامن

 یافزارسخت یهاقطعه -2 یافزار نر یابرنامه ه -1. ردیپذ یروش صورت م 2شبکه به  کیدر  تیامن



 یافزارنر  یهاگردد. عموماً برنامه یبطور همزمان استتت فاده م یستتتخت افزار عاتو قط ینر  افزار یحالت از برنامه ها نیدر به ر 

شامل وضدمخرب )مخرب یهاشامل برنامه سب یهاكر  رون،یها  شدیآتش م ارویو .... ( و د هاشدهیتراوا، مخف یهامهاجم، ا . با

و شناخت  انهیبه را یو خروج یورود یهاها موجب كن رل درگاهقطعه نی. اشودیآتش م واریعموماً شامل د زین یافزارقطعات سخت

به عنوان  کروستتافتیكه شتتركت ما میفراموش نکن. دینما یم جادیخان مهاجم را ا یهاها بخصتتون نشتتانهكنندهكامل از حمله

دهد(،  یم لیعامل را تشک یهاس میگروه س نی)كه در حال حاضر پرمصرف تر Windows عامل نسل یها س میكننده سعرضه

 یها مسیكاربران س یرا هر چند كم، برا تیامن تواندیباشد، كه م یفرض مجهز م شیآتش بصورت پ وارید یافزار برنامه نر  کیبه 

 . دینما ینم نیرا تأم انهیرا یامن ساز تیكفا یینر  افزار به تنها نیاما قطعا ًا دیعامل خود فراهم نما

 ,Symantec, Kasperskyمانندَ یبرنامه ضتتدمخرب قو کیستتازمان را به  دیشتتبکه اب دا با کی يساز نمرحله ام نیدر اول

Nod32, BitDefender, Norton, Panda ،Mac مخرب  یمجهز نمود، تا ب واند در مقابل حمله برنامه ها یبروزآور تیبا قابل

 یبروزآور تیبرنامه قابل نیباشد. چرا كه ا نهیزم نیک ان خاب مناسب در ایتواند  یم Antivirus . برنامهدیارائه نما یواكنش مناسب

شدیرا بطور مداو  دارا م س جوگر قو تا از موتور گرددیم شیرایو کباریماه  6هر  زیو خود برنامه ن با  اف نی یبرا یترنهیتر و به یج

بت به نس یگردد، چرا كه در صورت بروز مشکل شركت اصلیم هیافزار توصنر  نیا ینسخه اصل دی. خرردیمخرب بهره گ یبرنامه ها

 .رساندیشما اقدا  الز  را در اسرع وقت به انجا  م یهاانهیاز را یبانیپش 

 

ساز  س دیشبکه با کی يدر مرحله دوم امن  س گاه تق س گاه ها كنندهمیاز د س فاده نمود. د و  میفوق خود بر دومدل قابل تنظ یا

س یکربندیقابل پ ریو غ میتنظ رقابلیو غ یکربندیپ ست در گروه اول ن یم میتق  ماتیكه تنظ شود افتی یقطعات زیشوند. ممکن ا

شندیشوند، مجهز نم یم دهیكه در گروه دو  قطعات د یاناتامک یرا انجا  دهند اما بطور كامل و با تمام یکربندیپ یجزئ وماً . عمبا

س نیا س گاه تق شبکه داخل گریکدیبه  یمركز یهادهندهسیسرو اطارتب یو برا Core كننده از مدل مید  ای یو انجا  خدمات به 

 یاه رندهیگ سیبه ستترو یمركز یهادهندهسیارتباط شتتبکه، از طرف ستترو میتقستت یاصتتل هیو در ال شتتودیم هیته ن رنتیا یایدن

و خروج مهاجمان پنهان، در درون  رودو نیبرنامه ضتتتدمخرب و همچن کی ریتواند از تکث یقطعه م نی. اردیو بالعکس قرار گ یداخل

سازمان  کی یهارندهیگسی. اما اگر تعداد كاربران و سرودینما یریجلوگ یادیز اریتا حد بس گرید انهیبه را انهیرا کیاز  یشبکه داخل

س کی یخروج یاز تعداد درگاهها شیب شد، در ا Core Switch یمركز كنندهمیتق س نیبا كه  یگرید یكننده ها میصورت از تق

 ایقه هر طب یها یو خروج یاستت فاده نمود، تا كن رل ورود توانیم باشتتند،یم زیرا دارا بوده و مقرون به صتترفه ن یکربندیپ تیقابل

را  ینا  جهان نیباشد كه برتر یم یمناسب نهیگز Cisco Switch كننده میتقس ی. در مورد قطعات سخت افزارمیینما مهیواحد را ب



صان داده و با بروزآور به نهیزم نیدر ا سهم بزرگ نیقطعات خود و همچن یخود اخ  صان خود  ص  فایبحث ا نیدر ا یآموزش م خ

 .دینما یم

بر  دیتأك نیش ریشود. ب یآتش احسان م وارید یافزار قطعه سخت ایو  یبرنامه نر  افزار دیبه خر ازین ،يدر مرحله سوم امن ساز 

سخت افزار یرو ست ز یقطعه  س وار ا سبت به نر  افزارها یكم ر راداتیو ا ش ریرا كه از ثبات، قدرت بیا شابه خود برخوردار  ین م

 ن رنتیكه ا ییهمانجا قاًی. دقردیستتازمان قرار گ کیبه  ن رنتیا یورود ریدر مستت ستتتیبا یم منیدژ ا یافزاراستتت. قطعه ستتخت

سخت شنهادیگردد. پ یم قیسازمان تزر کیبه  رامنیغ شد. فراموش  یم Astaro Firewall  ایو  Cisco ASAیافزارما، قطعه  با

س گاه همزمان مواز س فاده از دو د شود ا سازمان م ازیقطعاً ن ین شد چرا كه با ا یارجح هر  سرو ست،یبا از  یکی یدهسیو توقف 

 کی یافزار بر رونر  نصتببه  ازین یافزار. اما در برنامه نر ردیگیها را بدستت م یها و خروج یكن رل ورود گریها، دست گاه دقطعه

توجه  دی. باردیانجا  پذ یمركز دهندهسیستتترو نیا ریناامن تنها از مستتت ن رنتیآتش بوده كه ورود ا وارید یمركز دهندهسیستتترو

رت صو نیكه در ا ردیقرار گ هاابیریاس فاده نمود تا در قبل و بعد از قطعه مس یخاص یافزارسخت یهاقطعه هیداشت در صورت ته

 اس فاده نمود.  هاربابیو بعد از قطعه مس یداخل وارهیدر د Cisco ASA یاست تا از قطعه ها ربه 

 تیكه ضمن قابل باشدیم یشبکه داخل یبرا ابیریبه نا  مس یگرید یافزاربه وجود قطعه سخت ازین يدر مرحله چهارم امن ساز

و  ن،یآتشتت وارید یها یها و خروج یورود میتنظ ن رنت،یاها، اشتت را   یها و خروج یورود رینشتتان دادن مستت یبرا ،یکربندیپ

خطوط تلفن و ... اس فاده نمود.  قیاز طر یشهر نیب ایو  یشهر یها انهیاز سازمان به را ین رن یخروج اطالعات به شکل ا نیهمچن

 . باشدیم Cisco محصوالت شركت مع بر زیما ن شنهادیپ

 یراربرق اضط انیجر بانیپش  یبرق و دس گاه ها انیجر میتنظ یبه وجود دس گاه ها ازیسازمان ن کی يامن ساز يدر مرحله بعد

صورت تما  وقت، بدون قطع یبرا شامل  کیراهبر  یسخت افزار یهاقطعه یبرق، تمام نایجر میو تنظ یارائه خدمات به  شبکه 

 ریق نظبر انیاز قطع جر یناش یخطرات اح مال جادیا لیبه دل س میس نیباشد. ا یهامهدهندسیها ، سرو ابیریمس ها،هكنندمیتقس

س دهندهسیسرو یرف ن اطالعات در حال ثبت بر رو نیاز ب س میها، تق شدیها م ابیریكننده ها، م مرحله امن  نی. به عنوان آخربا

،  بانیپش  دهندهسیک سروی یبر رو یافزارنر  یاصل یهااز برنامه بانیبه صورت پش  ازیمورد ن یلهایاز اطالعات و فا هیته ،یساز

 . دینما یم لیرا تکم یدرون سازمان یامن ساز هیال نیآخر

 میس یب يدر شبکه ها تیامن

ها، هدس ه از شبک نیا تیدر حال گس رش هس ند، و با توجه به ماه ش ریهرچه ب یكنون یایدر دن م،یس یب یهاجا كه شبکهاز آن 

س سان  س فاده از ا نیرتمهم اند،ییویراد یهاگنالیكه بر ا ضعف آن یآگاه ،یتکنولوژ نینک ه در راه ا ر به ست. نظاز نقاط قوت و 

س فاده از ا یلزو  آگاه ل سطح قاببه توانیم حیصح یکربندیمدد پها كه بهجود امکانات نهف ه در آنها، با وشبکه نیاز خطرات ا

ست  ی یاز بعد امن یقبول شبکه ها تیامن»بخش به  نیدر ا میبنا دار افت،ید سه روش امنمیبپرداز «میس یب یدر  شبکه د ی ی.  ر 

 عبارتنداز: میس یب یها

WEP: Wired Equivalent Privacy                                                                                                                                                                     
 رایكوچک بوده ز یشبکه ها یكه مناسب برا دیآ یبه عمل م یریكه در شبکه مجوز ندارند جلوگ ییروش از شنود كاربرها نیدر ا

 RSA لهیبوس RC4  میالگور یبر مبنا WEP یباشد. اسان رمز نگار یم Client در هر همربوط ( KEY )یدس  ماتیبه تنظ ازین

 باشد یم



    SSID: Service Set Identifier                                                                                                                                                                         
 نیباشند ا یم ک ای ( Identifier) شناسه کی یباشند كه هر كدا  آنها دارا یم یشبکه محل نیچند یدارا WLAN یبکه هاش

 هشناس ماتیتنظ یس یبه شبکه مورد نظر با یدس رس یشوند . هر كاربر برا یداده م رارق Access Point نیشناسه ها در چند

SSID  دهد مربوطه را انجا  

                                                                                                                                        MAC : Media Access Control 

س فاده در  یآدرن ها MAC از یس یل شده بنابرا AP (Access Point ) شبکه به کیمورد ا  یوترهایتنها كامپ نیمربوطه وارد 

آدرن آن با  MAC كند یل مرا ارستا یدرخواست  وتریكامپ کی یوق  یدارند به عبارت یآدرستها اجازه دست رست MAC نیا یدارا

س سهیمقا AP آدرن مربوطه در MAC ستیل س ر س ای یشده و اجازه د س ر س یعد  د روش  نی.ا ردیگ یقرار م یآن مورد برر

 باشد.  یمشکل م اریبس AP آدرسها به نیبزرگ امکان ورود ا یدر شبکه ها رایكوچک بوده ز یشبکه ها یمناسب برا ی یامن

 و خطرات معمول میسیب يهادر شبکه یتیضعف امن

 ییایپو كه همان یتکنولوژ نیا یاصل تیمورد نظر، بر مز یمس قل از پروتکل و تکنولوژ میسیب یهاشبکه یهیخطر معمول در كل 

بدون مرز  و در واقع هاگنالیس نیو كابل، اس وار است. با اس فاده از ا میس یجابه ییویراد یهاگنالیبر اس فاده از س یساخ ار، مب ن

عنوان ها، خود را بهشبکه نیمند اچندان قدرتنه ی یساخ ن پوشش ساخ ار شبکه، نفوذگران قادرند در صورت شکس ن موانع امن

گان سازمان و دهنده سیحمله به سرو ،یاتیاطالعات ح هب یابیامر، امکان دست نیها جازده و در صورت تحقق اشبکه نیاز ا یعضو

اده كننده، سوءاس فو گمراه یرواقعیغ یهاداده دیتول گر،یکدیشبکه با  یهااخ الل در ارتباطات گره جادیاطالعات، ا بی، تخرمجموعه

شبکه و د باندیاز پهنا س ه یمخرب وجود دارد. در مجموع، در تمام یهاتیفعال گریمؤثر   ی یامن دیاز د م،یسیب یهاشبکه یهاد

 مش ر  صادق است :  یقیحقا

شبکه ی یامن یهاضعف یتمام شبکه ،یمیس یهاموجود در   ییجنبه چی. در واقع نه تنها هكندیصدق م زین میسیب یهادر مورد 

كند،  جادیرا ا یمنطق تیامن زا یوجود ندارد كه سطح باالتر میسیب یهاخان شبکه ،یو چه از لحاظ ساخ ار یچه از لحاظ طراح

 موجب است.  زیرا ن ییژهیونه كه ذكر شد مخاطرات وبلکه همان گ

 . ابندی دست ییانهیرا یهاس میس یموجود بر رو یبه منابع اطالعات یراح به توانندیموجود، م ی یامن رینفوذگران، با گذر از تداب

ان قال  در حال میسیب یهادو گره در شبکه انیاند، و مرمز شده نییپا تیبا امن یبا روش ایاند و رمز نشده ایكه  ییا یاتیاطالعات ح

م داول  اریبس میسیب یهاس میو س زاتیبه تجهDDos یها. حملهابندی رییتغ ایتوسط نفوذگران سرقت شده  توانندیم باشند،یم

 است. 

سرقت كدها صر امن گریعبور و د ینفوذگران با  شابه كاربرا ی یعنا شبکه نم شبکه توانندیم م،یسیب یهامجاز در  ورد نظر م یبه 

 م صل گردند. یمانع چیبدون ه

 زین یرگیبه اطالعات حستتان د توانیم قیطر نیكند. از ا شیكاربر را پا کیرف ار  تواندینفوذگر م کی ،ی یبا ستترقت عناصتتر امن 

 . افتیدست 

س فاده یكه امکان و اجازه ،یبیقابل حمل و ج یوترهایكامپ شبکه ا سرقت  یراح رند، بهرا دا میسیب یاز  س ند. با  سرقت ه قابل 

 نفوذ به شبکه را برداشت.  یقد  برا نیاول توانیم ،ییسخت افزارها نیچن



ش ر  م تواندینفوذگر م کی شبکه کیدر  میسیب یشبکه کی انیاز نقاط م شبکه یمیس یسازمان و   یآن )كه در اغلب موارد 

صل سا یا سوب م یترنو ح شبکهگرددیمح س فاده كرده و با نفوذ به  ست یبرا یعمالً راه میسیب ی( ا شبکه یابید  یبه منابع 

 . ابدیب زین یمیس

 دارد. وجود زیكرد شبکه ناخ الل در عمل جادیامکان ا م،یسیب یشبکه کی یبا نفوذ به عناصر كن رل كننده گر،ید یدر سطح

  ستمهایس تیامن شیافزا يراه کارها 

كه در آن قرار گرف ه اند، موارد و  یطیآنها، مح یشتتده رو رهیبا توجه به اطالعات ذخ وترهایكامپ ازیمورد ن تیامن زانیم یبررستت -

 اس فاده از آنها  یروشها

س - شخ وترهایكامپ یموجود رو ماتیتنظ یبرر س صیو ت سوراخها هایریپذ بیآ س فاده از برنامه ها ی یامن یو  رفه و ح دیجد یبا ا

  یا

  لهایفا یبرا تیامن یساز ادهیپ وترهایكامپ یمنطق تیامن یالز  جهت ارتقا یو نصب برنامه ها ماتیتنظانجا   -

 و شیرایخواندن، و -ج شیرایخواندن و و -فقط خواندن ب -: الفریبر استتان موارد ز لهایكاربران به فا یدستت رستت زانیكن رل م -

  گرانید یدس رس لحذف و كن ر ش،یرایخواندن، و -حذف د

س - س ر شخ یشده )برا نییتع یلهایكاربران مورد نظر به فا یثبت د ص یلهایكه فا یكاربر صیمثال جهت ت  یم شیرایرا و یخا

 كند( 

شبکه( به  ریمد ی)ح  گریكاربران د یاز دس رس یریجهت جلوگ ( Encrypting File System) لهایفا یرمزگذار یساز ادهیپ -

 آنها 

  Firewall آتش وارهید

 گردد یمحقق م ریمناسب اهداف ز Firewall کیرود با اس فاده از  یبه كار م گریجدا كردن شبکه ها از همد یتش براآ وارهید

  و كن رل نمود تیری، مد یبصورت مجرا نگهدار گریارائه شده در شبکه ها را از همد یسهایو سرو اس هایتوان س یم -1

 بالعکس  ایاز شبکه و  رونیارائه شوند به ب یداخل یها سیروان خاب س-2 

 كاربران  یها یدس رس تیریو مد تیكن رل امن- 3 

 را دارند.  یكه قصد نفوذ به شبکه داخل یحفاظت از اطالعات در ماقبل كسان -4 

در تما   اهیو ضمن نظارت بردس رس ردیگیر مقرا یجهان شبکهو  یشبکه محل کیكاربران  نیاست كه در ب یس میآتش س وارید

كند كه بخواهد ورود و خروج اطالعات را كن رل ینهاد ایساخ ار هر سازمان  نیسطوح ورود و خروج اطالعات راتحت نظر دارد. در ا

ه دروازه ك کی قیاز طر یخارج تباطخارج قطع كرده و هرگونه ار یایخود را با دن یشبکه داخل میموظف است تما  ارتباطات مس ق

تا  شتتوندیآتش م وارهیخروج ازآن اب دا وارد د ایقبل از ورود به شتتبکه  IPو TCP یهاشتتود. بستت هنا  دارد انجا  ل ریف ای وارآتشید

شوند. امن ی یو امن یحفاظ  یارهایطبق مع شبکه ها تیپردازش  س ن رنتیباال جهت ارتباط با ا تیبا قابل یشبکه   یافزار ختاز 

س فاده م یتخصص یها س گاه ها یشده و رو دیمنظور تول نیهم به هم یینر  افزارها یول ندینما یا صب م PC ید  یشود برا ین



سب و امن به ا صال منا س فاده از نر  افزار ن رنتیات شد. ناگف ه نماند كه و یم یضرور firewall ا سافت  ندوزیبا سخه های مایکرو ن

شد و دارا یرا دارا م تیقابل نیخود اهای جدید  س تیامن یبا شبکه م یباالئ اریب صال به  شد . عالوه بر ا یجهت ات ص نیبا  یم هیتو

 زین AntiSpy كش و رونیمناستتب و ی، از نر  افزارها Firewall عالوه بر استت فاده از ن رنتیشتتود كه جهت اتصتتال به شتتبکه ا

 اس فاده شود .

  روالیانواع فا 

دهند، اما روش انجا  كار توسط انواع مخ لف ، م فاوت است  ی، انجا  م میرا كه اشاره كرد ییكارها شیكم و ب روالیانواع مخ لف فا

 یم میگروه تقستت 5را به  روالهایاستتان فا نیشتتود.بر ا یم روالیفا یشتتنهادیپ تیو ستتطح امن ییامر منجر به تفاوت در كارا نیكه ا

 .كنند

 TCP كنند. آنها ارتباط یعمل م TCP ارتباطات یرله برا کیبه عنوان  روالهایفا نیا (Circuit-Level) :سطح مدار يروالهایفا-1

ه ارتباط استتت ك یپردازند.تنها پس از برقرار یم هیاول ییبه پاستتخگو انهیآن را یكنند و خود به جا یپشتت شتتان قطع م انهیرا با را

سمت را یاجازه م صد جر انهیدهند تا داده به  س ه ها كند دایپ انیمق نوع از  نیدهند. ا یمرتبط اجازه عبور م یداده ا یو تنها به ب

س ه ها چیه روالهایفا  تیمحدود جادیدارند. ضمنا امکان ا یدهند و لذا سرعت خوب یقرار نم یاطالعات را مورد بررس یداده درون ب

 دهند.  ینم زیرا ن (TCP )از ریغ  پروتکلها ریسا یبر رو

 یروكسپ کیپردازد.  یكاربرد م هیاطالعات در ال یبس ه ها یسرور به بررس یپروكس یروالهایفاسرور :  یپروکس يالهارویفا -2 

 یآنها درخواستتت را ارستتال م یكند و خود به جا یپشتت ش را قطع م یكاربرد یستترور درخواستتت ارائه شتتده توستتط برنامه ها

اط از ارتب یریروش با جلوگ نیكند. ا یارستتال م یكاربرد یبرنامه ها یبرا و ستتپس افتیاب دا خود در زیدرخواستتت را ن جهیكند.ن 

سطح  یپروتکلها روالهایفا نیكه ا ییكند. از آنجا یم نیرا تام ییباال تیامن یخارج یكاربرد یبرنامه با سرورها و برنامه ها میمس ق

 یمح وا یتوانند با بررس یآنها م نیكنند. همچن جادیرا ا ییا هیپروتکلها محدود نیا یتوانند بر مبنا یشناسند ، لذا م یكاربرد را م

س ه ها س نیالز  بپردازند. الب ه ا ی هایمحدود جادیبه ا یداده ا یب  نیمچن. هانجامدیب روالهایفا نیا یتواند به كند یم یسطح برر

 شتتت ریآنها ب ییرا پردازش كند، كارا ییان ها كاربر یكاربرد یو اطالعات برنامه ها یورود کیتراف دیبا روالهایفا نیكه ا ییاز آنجا

سابدی یكاهش م ست تغ س ندیشفاف ن ییكاربر ان ها دیسرورها از د ی. اغلب اوقات پروك ه خود را در برنام یراتییو كاربر مجبور ا

را در  یاترییتغ دیكند ، با رعبو روالینوع فا نیكه بخواهد از ا یدی.هر برنامه جدردیرا به كار بگ روالهایفا نیا دكند تا ب وان جادیا

 كرد.  جادیا روالیپش ه پروتکل فا

 و با اس فاده نندینش یشبکه م کی ریدارند. آنها بر مس یروش كار ساده ا ل رهایف نیا  Nosstateful packet: يلترهایف -3 

 با توجه به اطالعات مهایتصم نیكنند. ا یم بلوكهرا  گرید یدهند و بعض یبس ه ها اجازه عبور م یاز قواعد ، به بعض یاز مجموعه ا

ض IP شبکه مانند هیال یموجود در پروتکلها یآدرن ده ان قال مانند  هیال یموارد با توجه به اطالعات موجود در پروتکلها یو در بع

سرو از یعمل كنند كه فهم خوب یتوانند به خوب یم یزمان ل رهایف نیشود. ا یاتخاذ م UDP و TCP یندهایسرآ  یسهایكاربرد 

شند. همچن ازیمورد ن ش ه با سر یم ل رهایف نیا نیشبکه جهت محافظت دا س عیتوانند  شند چون همانند پروك  یها عمل نم یبا

 .كاربرد ندارند هیال یدرباره پروتکلها یكنند و اطالعات



ا بلوكه ر یورود کیتراف یتمام بایساده هس ند. آنها تقر یال رهیباهوش ر از ف اریبس ل رهایف نیا Stateful Packet:  ٍيلترهایف -4 

ش یكنند اما م یم كه  یاالتركورد اتص یكار را با نگهدار نیبپردازند. آنها ا ییپش شان اجازه بدهند تا به پاسخگو ینهایتوانند به ما

ش شان در ال ینهایما ش  صل ز ی، مکان ل رهایف نیدهند.ا یكنند، انجا  م یم جادیان قال ا هیپ س فاده جهت پ یا  یازس ادهیمورد ا

شبکه ها روالیفا س ه ها قیاطالعات مخ لف را از طر یتوانند رد پا یم ل رهایف نیمدرن هس ند.ا یدر   كه در حال عبورند ثبت ییب

 دیجد یل رهایاز ف یاریبس .TCP یو پرچمها TCP بیمبدا و مقصد، شماره ترت UDP و TCP یمثال شماره پورت ها یكنند. برا

Stateful كاربرد مانند هیال یتوانند پروتکلها یم FTP و HTTP را با  یتواننداعمال كن رل دستت رستت یدهند و لذا م صیرا تشتتخ

 پروتکلها انجا  دهند.  نیو سرعت ا ازهایتوجه به ن

ص يروالهایفا -5  صب م یشخص یها انهیرا یهس ند كه بر رو ییروالهایفا :یشخ شبکه ا یشوند.آنها برا ین  یمقابله با حمالت 

برنامه ها اجازه  نیشده توسط ا جادیدارند و تنها به ارتباطات ا یآگاه نیدر حال اجرا در ماش یشده اند. معموال از برنامه ها یطراح

صب  بپردازنددهند كه به كار  یم ص روالیفا کین س PC کی یبر رو یشخ ست ز دیمف اریب سط  یشنهادیپ تیسطح امن رایا تو

د شون یاز حمالت از درون شبکه حفاظت شده انجا  م یاریكه امروزه بس ییاز آنجا گریدهد. از طرف د یم شیشبکه را افزا روالیفا

برنامه  رییبه تغ یازیخواهد بود. معموال ن دیمف اریبس یشخص روالیفا کی اآنها انجا  دهد و لذ یبرا یتواند كار یشبکه نم روالی، فا

 .ستی( نینصب شده )همانند پروكس یشخص روالیجهت عبور از فا

  روالیفا میتنظ و نصب 

 آنها وجود دارد )مخصوصا سرورها(  یرو روالیبه نصب فا ازیكه ن ییوترهایكامپ نییو تع صیتشخ - 

 مجاز  ریغ یها یاز دس رس یریجهت جلوگ وترهایكامپ یمناسب رو روالینر  افزار فا صبن - 

 نگردد  جادیو ارتباطات معمول ا سهایدر سرو یكه اخ الل ینصب شده بگونه ا یروالهایالز  در فا ماتیانجا  تنظ -

  روالیفا ییاز صحت و كارا نانیالز  جهت كسب اطم شاتیانجا  آزما -

  Sunbelt Personal Firewall   افزار نرم 

 دهد. یشبکه رخ م یبر رو ندیخوشاكه حركات مشکو  و نا یزمان یمناسب برا اری: بسانهیرا یو خروج یورود کیقطع تراف

 دهد. یرا م یكردن مشکل اح مال دایارتباطات شبکه به شما امکان مرور و پ ی: با ثبت تمامعینگارش وقا 

 و گرید یباز توسط نر  افزارها یاز ارتباطات برقرار شده و پورت ها قیدق یری: آمارگعیاز وقا یریمارگارتباط ها و آ یمرور كل 

 دهد.  یم شیرا نما یریحمله و جلوگ یبال  شده ها و زمان ها تیموقع

 .در دس رن خواهد بود شهیآن هم نی ریو قو شیرایو نی: با بروز شدن نر  افزار آخریبه روز رسان


