فايروال سخت افزاری
وظيفه اصلی فايروال  ،کنترل ترافيک است.

ﺑا توجه ﺑه تهديدات و ﺣﻣﻼتﯽ که روزافزون ﺑوده و ﺑه صورت گسترده اتفاق ﻣﯽ افتد ،ساز و کارهای
دفاعﯽ و ﻣﺣافظتﯽ ﻣختﻠفﯽ در سطوح ﻣختﻠف در شﺑکه اتخاذ ﻣﯽ شود .آنها را نام ﺑرده توضيح دهيد
.
-١
-٢
-٣
-٤

 : MAC Filteringدسترسی کاربران به شبکه را براساس ﻣک آدرس آنها اعتبارسنجی ﻣی کند.
 Packet Filteringو ساز و کار هايی هﻣچون IPSو : IDSبراساس آدرس  IPبسته ها تصﻣيم گيری ﻣی کنند
که بسته به شبکه وارد شود يا خير.
فيلترينگ  : Statefulبه طور اختصاصی در سطح اپليکيشن انجام ﻣی گيرد و ﻣبنای فيلترينگ ،وضعيت بسته ها
است که يکی از قوی ترين انواع فيلترينگ است.
دستگاه های  : UTMيکی از قدرتﻣندترين تجهيزات فعال در شبکه هستند که انواع فيلترينگ را انجام ﻣی دهند
.
** عﻼوه بر آن سرويس هايی ﻣانند  Anti Spam،AntiVirus ،IPsec/VPN ، IDPS :و برخی سرويس
های اﻣنيتی ديگر را به صورت يکپارچه ارائه ﻣی دهند.

عﻣﻠيات فيﻠترينگ در فايروال دو قسﻣت انجام ﻣﯽ شود
 -١در لبه ورودی و هنگام ورود بسته ها به فايروال
 -٢در لبه خروجی و قبل از خروج بسته ها

سرويس فايروال روی ﻣسيرياب ﻣيکروتيک چه اﻣکاناتی را ارائه ﻣيدهد ؟
 -١فيلترينگ از نوع Stateful
 -٢فيلترينگ اپليکيشن
 -٣فيلترينگ براساس آدرس  IPو درگاه و اندازه و ﻣحتوای بسته
** در فايروال ﻣيکروتيک ﻣانند فايروال ويندوز دو نوع ترافيک ورودی و خروجی وجود دارد .در اينجا به هر يک
از اين نوع ترافيک ها يک زنجيره ترافيک يا  chainگفته ﻣی شود .

انواع زنجيره ترافيک ) (chainدر ﻣيکروتيک را نام برده توضيح دهيد .
 :Input Chain -١ترافيک از سﻣت يک سرويس گيرنده يا شبکه ﻣی آيد و به خود فايروال ختم ﻣی شود.
 :Output Chain -٢ﻣبدأ ترافيک فايروال است و به سﻣت يک سرويس گيرنده يا شبکه بيرونی ختم ﻣی شود.
 :Forward Chain -٣ترافيک از يک شبکه يا سرويس گيرنده ارسال ﻣی شود و از درون فايروال عبور ﻣی
کند و به ﻣقصد خود ﻣی رسد.
** در فايروال ﻣيکروتيک ﺑرخﻼف فايروال ويندوز يک ﺣالت ديگر وجود دارد که  Forward Chainناﻣيده ﻣﯽ
شود

جايگاه فايروال در شﺑکه کجاست ؟
با توجه به نوع شبکه و هدف ﻣا از قرار دادن فايروال در شبکه ﻣﻣکن است فايروال در ﻣکان های ﻣتفاوتی قرار
بگيرد.
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 -١لﺑه شﺑکه :فايروال برای ﻣحافظت از شبکه داخلی ،بين شبکه خارجی و شبکه داخلی قرار ﻣی گيرد.
** هم ترافيکی که از سﻣت خارج به شبکه داخلی ﻣی آيد و هم ترافيکی که از سﻣت شبکه داخلی به سﻣت خارج
ﻣی رود را کنترل ﻣی کند.
 -٢ﺑين سرور های شﺑکه و شﺑکه داخﻠﯽ :برای تفکيک شبکه داخلی يک سازﻣان ازقسﻣت سرور های آن

سازﻣان استفاده ﻣی شود .فايروال در اينجا وظيفۀ تفکيک اين دو شبکه و ﻣحافظت ازهر دو را به عهده
دارد .
** ﻣزيت اين سناريو اين است که کاربرانی که از شبکه خارجی قصد سرويس گيری از سرور ها را دارند وارد شبکه
داخلی سازﻣان نﻣی شوند و اﻣنيت شبکه داخلی باﻻتر ﻣی رود .هﻣچنين در برخی ﻣوارد حتی کاربران سازﻣان هم حق
دسترسی به هﻣه سرور ها را ندارند و فقط ﻣديران شبکه و افرادی که آنها تعيين ﻣی کنند ،ﻣی توانند به سرور ها
دسترسی داشته باشند.
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** اولين گام در ايجاد اﻣنيت در شبکه برقراری اﻣنيت خود ﻣيکروتيک است ،برای اين ﻣنظور بايد روش های دسترسی
به ﻣيکروتيک را کنترل کرد.

** برای ايجاد اﻣنيت بايد ﻣشخص کنيم که چه کسانی اجازه اتصال از طريق  WinBoxبه ﻣيکروتيک را دارند.

يکﯽ از روش های ﻣتداول دسترسﯽ ﺑه ﻣيکروتيک از طريق ﺑرناﻣه  WinBoxاست .

** سرويس گيرنده های شبکه خارجی از طريق اينترفيس  10.1.1.1ﻣسيرياب ﻣی توانند با آن ارتباط داشته
باشند

چگونه صﺣت عﻣﻠکرد رول را ﺑررسﯽ ﻣﯽ کنيد؟
 -١ﻣی توان از سﻣت شبکه خارجی اقدام به اتصال به  WinBoxکرد تا ببينيم فايروال دسترسی سرويس گيرنده
خارجی را ﻣسدود ﻣی کند يا خير؟
 -٢راه ديگر اين است که از روی خود رول ﻣتوجه شويم که بسته ای با اين رول ﻣطابقت داده ﻣی شود يا خير؟

از کجا ﻣتوجه شويم که رول درست کار ﻣيکند ؟
در انتهای هر رول فيلدی به نام دارد که تعداد بسته های ﻣطابقت داده شده با اين رول را نشان ﻣی دهد .درصورتی که
عددی غير از صفر در اين فيلد باشد به اين ﻣعنی است که رول ﻣا درست کار ﻣی کند.
** ﺑرناﻣه  WinBoxروی پروتکل  TCP8291کار ميکند .
** اگر فردی مک آدرس اينترفيس مسيرياب را داشته باشد به راحتی از طريق  WinBoxبه آن متصل می شود!

وظيفه  Dropدر گزينه  Actionدر سربرگ  Actionچيست ؟ هر بسته ای که با اين رول ﻣطابقت داشته باشد،
دور انداخته خواهد شد.

چگونه دسترسﯽ  WinBoxاز طريق  Mac Addressرا ﻣﺣدود کنيم ؟
 -١در پنجره  MAC Serverدکﻣه  MAC WinBox Serverراا نتخاب کنيد
 -٢در پنجره  MAC WinBox Serverبرای عبارت  Allowed Interface Listگزينه noneرا انتخاب
کنيد.
 -٣دکﻣه  Applyو سپس  OKرا بزنيد .
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** ﺑا اين عﻣل ديگر هيچ کس ﺣتﯽ خود شﻣا نﻣﯽ تواند از طريق  WinBoxﺑا استفاده از ﻣک آدرس ﺑه ﻣيکروتيک
ﻣتصل شود.

ﻣسدود سازی  pingﺑه ﻣيکروتيک
 -١وارد تنظيﻣات فايروال ﻣيکروتيک شويد از ﻣنوی سﻣت چپ ،گزينه  IPرا انتخاب کنيد .از ﻣنوی ظاهر
شده  Firewallرا انتخاب کنيد.
 -٢يک رول ايجاد کنيد  ) +در سربرگ ( Filter Rules
-٣
-٤
-٥
-٦

نوع رول را انتخاب کنيد  ،از نوع Input
آدرس ﻣﺑدأ و ﻣقصد ترافيک را تنظيم کنيد  :آدرس ﻣبدأ و ﻣقصد را خالی بگذاريد.
نوع ترافيک را ﻣشخص کنيد Icmp :را انتخاب کنيد .
 Actionﻣناسب را انتخاب کنيدReject :

** تفاوت  Dropو  Rejectچيست ؟ دقيقا ً ﻣثل  ، Dropاﻣا در عوض ﻣی توان يک پيام ﻣشخص شده را برای

کاربر ارسال کرد.
 -٧رول را ذخيره کنيد.
** ﺑا اين رول ﻣدير شﺑکه هم ﻣانند ﺑقيه افراد نﻣﯽ تواند ﻣيکروتيک را  Pingکند .

رولﯽ ﺑنويسيد که فقط ﻣدير شﺑکه ﺑتواند شﺑکه خارجﯽ را  Pingکند .
در صورتی که بخواهيم فقط يکی از کﻼينت های شبکه داخلی بتواند ﻣيکروتيک را  Pingکند ،از اکشن  Acceptاستفاده
ﻣی کنيم .زيرا هر رولی که با اين اکشن نوشته شود به ﻣعنی اين است که فايروال به بسته های اين ارتباط اجازه عبور
داده را ﻣی دهد.
 -١يک رول جديد از نوع  inputايجاد ﻣی کنيم.
 -٢آدرس ﻣبدأ  Src. Addressرا روی  IPﻣدير تنظيم ﻣی کنيم.
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