شناسايی افرادی که ميکروتيک را  Pingميکنند )تنظيماتی انجام دهيم که هم افرادی که مسيرياب را Ping
می کنند و هم اينترفيسی که  Pingمی شود را شناسايی کنيم(
** ﺑا اين شيوه مشخص می شود که افراد  Pingکننده متﻌﻠﻖ ﺑه چه شﺑکه ای هستند .
** ﺑرای اين منظور ﺑايد دو رول جداگانه ﺑنويسيم و مکان اين رول ها در فهرست فايروال ﺑايد قﺑل از رولی ﺑاشد که
ترافيک های  icmpرا  dropميکﻨﺪ .
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

وارد تنظيمات فايروال ميکروتيک شويد.
يک رول ايجاد کنيد.
نوع رول را انتخاب کنيد Input .را انتخاب کنيد و فيﻠد آدرس مﺑدأ و مقصد را خالی ﺑگذاريد.
نوع ترافيک را مشخص کنيدIcmp .
 Actionمناسب را انتخاب کنيد add src to address list .و يک نام متناسب ﺑا اين اقدام ﺑنويسيد.

** در هر رولی که ﺑا اکشن  add src to address listايجاد شده ﺑاشد ،آدرس مﺑدأ ﺑسته هايی که ﺑا اين رول
تطاﺑﻖ داشته ﺑاشد درون يک آدرس فهرست ذخيره می شود .مدير شﺑکه هنگام ايجاد رول ﺑايد يک نام ﺑرای اين
فهرست اختصاص دهد .ﺑرای مشاهده محتويات فهرست وارد تنظيمات فايروال شويد سپس ﺑرگه Address List
را ﺑاز کنيد.
 -٦رول را ذخيره کنيد.
** قدم ﺑﻌدی مشخص کردن اينترفيسی است که اين کارﺑران از آنجا اقدام ﺑه  pingمی کنند.
يک رول ديگر مانند رول قﺑل ايجاد کنيد  Actionمرحﻠه  ٥را  add dst to address listو يک نام ﺑرايش ﺑنويسيد.

گزارش گيری از عملکرد فايروال
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

وارد تنظيمات فايروال ميکروتيک شويد.
يک رول ايجاد کنيد.
آدرس مﺑدأ ﺑسته ها را انتخاب کنيد) .چون مﺑدأ ترافيک شﺑکه داخﻠی است  Src Address ،را
 192.168.1.0/24قرار دهيد (
پروتکل و شماره درگاه ها را مشخص کنيد :هر دو سرويس وب و انتقال پرونده روی پروتکل  TCPکار
می کنند .در مقاﺑل  Dst.Portﺑه ترتيب شماره درگاه ها را نوشته و ﺑا کاما از هم جدا کنيد21,20,443,80 :
 Actionرا روی  Logقرار دهيد.
رول را ذخيره کنيد.

**  Logگرفتن روی ميکروتيک ﺑار پردازشی ايجاد می کند وعمﻠکرد ميکروتيک را ﺑا اختﻼل مواجه می کند.
** تا اينجا فايروال ازنوع  Packet Filterﺑود که از طريﻖ ﺑررسی شماره درگاه و آدرس  IPتصميم گيری می
کنند .

** نوع دوم فايروال يعنی  Statefulها ﺑا توجه ﺑه وضعيت ﺑسته تصميم گيری می کنند .
ﺑرای درک ﺑهتر اين نوع فايروال ﻻزم است انواع وضعيت های هر ﺑسته را ياد ﺑگيريم ):همانند کتاب خوانده شود (
 :New -١زمانی که يک سيستم ،قصد ايجاد ارتﺑاط دارد ،ﺑرای اولين ﺑار يک ﺑسته ﺑه سمت مقصد خود ارسال
می کند .
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 :Establishمقصد در جواب فرستنده ،يک پيام تأييد ارتﺑاط مانند جواب سﻼم ،تحت قالب  Establishارسال
می کند .در اينجا مﺑدأ نيز ﺑايد يک پيام  Establishﺑه سمت مقصد ارسال کند ،تا مقصد هم ﺑداند که ارتﺑاط
دوطرفه ايجاد شده است.
 :Relatedپس از ايجاد ارتﺑاط ،مﺑدأ داده های خود را تحت عنوان  Relatedارسال می کند و مقصد نيزداده
های درخواست شده را ﺑرای مﺑدأ ارسال می کند.
 :Invalidﺑسته هايی که وضﻌيت آنها ﺑه وسيﻠه فايروال تشخيص داده نمی شوند و يا دچار مشکل
هستند،وضﻌيت  Invalidدارند.
 :Untrackedﺑسته هايی که ﺑرای عﺑور از سازوکار ﺑررسی وضﻌيت ﺑسته در فايروال تنظيم شده اند.

-٢

-٣
-٤
-٥

فيلترينگ تارنما و اپليکيشن
ﺑنا ﺑه دﻻيل متعددی نمی توان آدرس  IPتارنما را مسدود کرد .چرا ؟
 -١ممکن است آن تارنما  IPهای زيادی داشته ﺑاشد .
 IP -٢های آن مدام تغيير کنند
 -٣آن تارنما پشت يک  NATﺑاشد )  IPواقﻌی خودش نﺑاشد(
ﺑناﺑراين ﺑايد از روش ديگری ﺑه نام فيﻠترينگ ﻻيه اپﻠيکيشن يا فيﻠترينگ ﻻيه  ٧استفاده کرد.
**يکی از مﻠزومات اين شيوه فيﻠترينگ يادگيری نوشتن  (Regular Expression)Regexاست.
** Regexشيو ه ای است که در ﺑرخی زﺑان های ﺑرنامه نويسی از جمﻠه  C++و پايتون استفاده می شود .
** اين شيوه عموما ﺑرای جست وجو و يا جايگذاری يک عﺑارت درون يک متن استفاده می شود.

نماد های Regex
نماد
^

.

*
)(
$
|
][
\

توضيح
ﺑه اﺑتدای متن اشاره می کند .نويسه ای که ﺑﻌد از ^ می آيد ﺑايد اﺑتدای متن مورد جست وجو ﺑاشد.
ﺑه مﻌنای يک نويسه است.
ﺑه مﻌنای تکرار صفر ﺑار تا ﺑی نهايت ﺑار از هر نويسه ای است.
نويسه های درون پرانتز ﺑه عنوان يک گروه در نظر گرفته می شوند.
ﺑه انتهای متن اشاره می کند .نويسه ای که قﺑل از آن می آيد ﺑايد آخرين نويسه متن مورد جست وجو
ﺑاشد.
ﺑه مﻌنای يا است و می تواند چند عﺑارت را ﺑا هم  orکند .
مجموعه ای از نويسه های مجاز را مشخص می کند.
ﺑرای جست وجوی نويسه هايی که در  Regexمفهوم خاصی دارند ،استفاده می شود که قﺑل از نويسه
\ قرار می دهند

مفهوم  Regexزير چيست ؟
*(google.com).*$
دسترسی کارﺑران شﺑکه داخﻠی ﺑه تارنمای گوگل را مسدود ميکند
** مشاهده می شود که  Regexروی ﺑزرگی و کوچکی حروف حساس است.
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** ﺑرای حل اين مسئﻠه می توان حالت های مختﻠفی که کارﺑران اين عﺑارت را می نويسند پيدا کرد و ﺑا نماد | آنها را
از هم جدا کرد
همانند مثال زير :
^.*(google.com|GOOGLE.COM|Google.com).*$
يا
^.*([gG][oO][oO][gG][lL][eE].+[cC][oO][mM]).*$
چون ممکن است سرچ به انواع گوناگون انجام شود .

برای تست صحت  Regexنوشته خود چگونه عمل ميکنيد ؟
ﺑه تارنمای  regex101.comيا  regexr.comمراجعه کﻨيﺪ .

مسدودسازی دسترسی کارﺑران شﺑکه داخلی ﺑه تارنمای گوگل
ﺑايد ﺑا استفاده از فيﻠترينگ ﻻيه  ٧اين کار انجام شود چون  IPگوگل فيﻠتر نمی شود .
-١
-٢
-٣
-۴
-۵
-۶
-٧
-٨
-٩

تنظيمات فايروال را ﺑاز کنيد.
ﺑرای تارنمای گوگل يک  Regexﺑنويسيد) در سرﺑرگ ( Layer 7 Protocols
يک رول جديد ايجاد کنيد.
 Chainصحيح را ﺑرای رول انتخاب کنيد(forward) .
آدرس مﺑدأ ترافيک را مشخص کنيد(192.168.1.0/24) .
وضﻌيت ارتﺑاط را مشخص کنيد ).قصد داريم ﺑسته هايی که از سمت شﺑکه داخﻠی ﺑه سوی تارنمای گوگل
هدايت می شوند را ﺑررسی کنيم ،ﺑناﺑراين در مقاﺑل عﺑارت  Connection Stateگزينه  Newرا انتخاب کنيد(
 Regexرا ﺑه رول مﻌرفی کنيد).در سريرگ  Advancedمقاﺑل عﺑارت  Layer 7 Protocol،نام Regex
را از فهرست انتخاب کنيد (
 Actionرول را انتخاب کنيد(drop).
رول را ذخيره کنيد.

موفﻖ ﺑاشيد
شاهين ساز
پايان پودمان ۴
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