
  بسمه تعالي

  

  

  تست نفوذ

  

  

  :مقدمه

ها براي راحتي بيشتر مشتريان و كارمندان خود، برخي  هاي اخير بسياري از شركت در طي سال

هاي كاربردي جديدي را  هاي كاربردي موجود اضافه كرده و يا برنامه امكانات اضافي را به برنامه

هاي  هن به خدمات بانكي و يا گسترش شيوآناليتوان به دسترسي  براي مثال مي. اند سازي كرده پياده

از طرف ديگر بسياري از . كنند، اشاره كرد ارتباط الكترونيك براي كارمنداني كه در خانه كار مي

. اند ها به ضرورت حضور در اينترنت براي جذب مشتريان بالقوه و حفظ مشتريان فعلي پي برده شركت

آيد، عنصر امنيت به خصوص امنيت  اينترنت پيش ميدر هر دو مورد، زماني كه بحث حضور در 

مفيد خود، مجموعه جديدي  هاي ، در كنار سرويسسرورهاي وب. كند اي پيدا مي سرورها اهميت ويژه

اي، به خصوص  هاي رايانه اندركاران سيستم اند كه الزم است دست ها را نيز پديد آورده پذيري از آسيب

شوند  ها به سرورها محدود نمي پذيري البته آسيب. ا جدي تلقي كنندهاي مبتني بر وب، آنها ر سيستم

هاي كاربردي، حتي  سازي برنامه عمدي در طراحي و پيادهو ممكن است به صورت عمدي يا غير

به همين جهت شناسايي . هاست در حال كار هستند، ايجاد شده باشند هايي كه مدت برنامه

لذا بسياري . اي برخوردار است آنها بر روي سيستم از اهميت ويژه ها و ميزان نفوذ و تأثير پذيري آسيب

 .كنند ها براي نيل به هدف فوق از تست نفوذ استفاده مي از شركت

  



  تست نفوذ چيست؟

سازمان شما مورد ارزيابي قرار تست نفوذ پذيري رويه اي است كه درآن ميزان امنيت اطالعات 

يك حمله واقعي را شبيه سازي مي كنند  ،تكنيك هاي هكيك تيم مشخص با استفاده از . گيرد مي

تست نفوذ پذيري به يك سازمان . تا به اين وسيله سطح امنيت يك شبكه يا سيستم را مشخص كنند

كمك مي كند كه ضعف هاي شبكه و ساختارهاي اطالعتي خود را بهتر بشناسد و در صدد اصالح 

كند تا در زمينه تشخيص، توانايي پاسخ و تصميم اين امر به يك سازمان كمك مي . آيدآنها بر

نتيجه اين  .مناسب در زمان خود، بر روي امينيت نيروها و شبكه خود يك ارزيابي واقعي داشته باشد

 .گيرد تست يك گزارش مي باشد كه براي اجرايي شدن و بازرسي هاي تكنيكي مورد استفاده قرار مي

اي فعال، خطر از هم گسستن آنها را در پي دارد زيرا اجرا البته انجام تست نفوذ بر روي سيستم ه

كردن حمالت فعال بر روي سيستم ممكن است منجر به از كار افتادگي، بروز برخي رفتارهاي غير 

 .قابل پيش بيني و بي ثباتي سيستم شود

  

 تست نفوذ چه چيزي نيست؟

. نمي توان يك تست نفوذ دانستيك اقدام هماهنگ نشده براي دسترسي بدون اجازه به منابع را 

كمترين تأثير  .تست نفوذ بايد به صورت برنامه ريزي شده و هماهنگ با صاحبان سيستم انجام شود

) در صورت وجود(IDS  اتست نفوذ بر سيستم، ايجاد هشدارهايي بر روي سيستم تشخيص نفوذ ي

يا سيستم مي شوند و به همين  به عالوه برخي تست ها منجر به از كار افتادن تجهيزات شبكه. است

تنها مورد استثناء . علت آگاهي مديران و كارمندان از انجام تست نفوذ يك ضرورت به حساب مي آيد

در آگاهي دادن كامل به كارمندان، مربوط به تست سيستم تشخيص نفوذ و عكس العمل كارمندان 

م تست نفوذ جهت پذيرش پيامدهاي آن، بنابراين گرفتن مجوز از مديريت براي انجا. در برابر آن است

 .ضروري محسوب مي شود

  

   



  :دتست نفوذپذيري نياز دار يك سازمان به چرا

اين داليل مي تواند از  .داليل مختلفي وجود دارد كه يك سازمان تست نفوذ پذري را انتخاب مي كند

مسايل آن به صورت  اما برخي از عمومي ترين. مسايل تكنيكي تا مسايل تجاري طبقه بندي گردند

 : زير مي باشد

مشخص كردن خطرات و ريسك هايي كه سرمايه هاي اطالعاتي سازمان شما با آنها مواجهه  - 

در اصل شما مي توانيد با ريسك هاي اطالعاتي خود آشنا شويد و سپس براي آنها به مقدار . شوند مي

 .مورد نياز هزينه كنيد

با مشخص كردن نقاط ضعف و آسيب پذيري هاي : ا كاهش هزينه هاي امنيتي سازمان شم - 

، هاي اطالعاتي خود به مقدار قابل توجهي از هزينه هاي صرف شده براي امنيت، مي كاهيد سيستم

زيرا كه ممكن است آسيب پذيري ها و ضعف هايي در زيرساخت هاي تكنولوژيكي و يا ضعف هاي 

  .نفوذپذيري مشخص مي شوندطراحي و پياده سازي وجود داشته باشد كه در تست 

ي دقيق و كامل از يك ارزياب  ضمانت و آسودگي خاطر را براي سازمان شما به ارمغان مي آورد  - 

 .دهد ، روالها، طراحي و پياده سازي آن را پوشش مي ( Policy) سياستها -امنيت سازمان شما ، كل 

 (BS7799, HIPAA)   دستيابي و نگهداري گواهينامه ها - 

 ترين رويه براي تست آيين نامه هاي صنايع و قوانين حاكم بر آنبه - 

  

  :تست نفوذ پذيري به دو صورت مختلف مي تواند انجام گيرد

  بدون دريافت هيچگونه دانش اوليه براي تست: )Black Box(جعبه سياه .1

دريافت كليه اطالعات زير ساختي براي تست ، تست جعبه : )White Box(جعبه سفيد .2

  سياه و سفيد

  

   



  :و تفاوت آنها انواع مختلف تست نفوذ

  : ( External Penetration Testing ) تست نفوذپذيري بيروني )الف

هاي  ساختاين تست روي سرور ها، زير .باشد يكي از عمومي ترين ره آوردهاي تست نفوذپذيري مي

تست ممكن است بدون دريافت اين  .شبكه و زير ساختهاي نرم افزارهاي سازمان انجام مي گيرد

يا با دريافت كليه اطالعات  ) جعبه سياه(هيچگونه اطالعاتي از سازمان مورد نظر صورت گيرد

اين تست ابتدا با استفاده از اطالعات عمومي و در  ).جعبه شفاف( توپولوژيكي و محيطي صورت گيرد 

ميزبانها و سرور هاي شبكه هدف و دسترس از سازمان مورد نظر شروع مي شود و سپس با شناسايي 

در ادامه رفتارهاي ابزارهاي امنيتي مانند مسيريابها و . تجزيه و تحليل آن ادامه پيدا مي كند

آسيب پذيري هاي موجود براي هر ميزبان شبكه مشخص . هاي آتش تجزيه و تحليل مي گردند ديواره

  .و بازبيني مي گردند و داليل آن نيز مشخص مي شود

  : (Internal Security Assessment) زيابي امنيتي داخليار) ب

. روالي مانند تست بيروني دارد اما يك ديد كامل تري نسبت به مسايل امنيتي سازمان ارائه مي دهد

و بازديد و مرور دوباره قسمتهاي فيزيكي و منطقي  Access Point اين تست عموما از شبكه هاي

درون شبكه و شبكه هاي  DMZاليه هاي شبكه،ه ممكن است براي نمون. شبكه انجام مي گيرد

  .شركاء كه با شبكه شما مرتبط مي باشند نيز مورد بررسي و تست قرار گيرد

  (Application Security Assessment) ارزيابي امنيتي برنامه هاي كابردي) پ

ف انجام مي گيرد اين تست روي تمامي برنامه هاي كاربردي اختصاصي و غير اختصاصي سازمان هد

براي مثال نبايد اين برنامه ها، پتانسيل . و در طي آن تمامي خطرات اين برنامه ها مشخص مي شود

اين ارزيابي مهم و . اين را داشته باشند كه اطالعات حساس سازمان را در معرض عموم قرار دهند

   :حياتي مي باشد و در طي آن بايد بدانيم كه

  . افزارها و سرور هاي شبكه را در معرض خطر قرار نمي دهند نرم ،كاربردياوال؛ اين برنامه هاي 

اينكه يك كاربر خرابكار نميتواند به داده هاي حياتي دسترسي داشته باشد و آنها را تغيير دهد  :اًدوم

  .يا خراب كند



ناقص  حتي در شبكه هايي كه داراي زير ساختهاي قوي و قدرتمندي مي باشند، يك برنامه كاربردي

  .و آسيب پذير مي تواند كل شبكه را در معرض خطر قرار دهد

  (Remote Access) ارزيابي امنيتي شبكه هاي بيسيم و دسترسي هاي از راه دور) ت

كار در خانه، با پهناي باند . در اصل ارزيابي خطرهايي مي باشد كه سيستم هاي سيار را در بر دارد

و تكنولوژي هاي دسترسي از راه دور را   802.11شبكه هاي بيسيم  باال از طريق اينترنت، استفاده از

طراحي و معماري امن اينگونه شبكه ها بسيار مهم و حياتي  .به صورت گسترده اي افزايش داده است

  .مي باشد و بايد از ريسك ها و خطرهاي آنها به صورت كاملي آگاه شويم

  (Social Engineering)  مهندسي اجتماعي) ث

اين بخش به طور كلي روي . هاي غير تكنيكي انجام مي شود اشاره دارد به نفوذ هايي كه از راه

ارتباطات افراد و كاركنان سازمان تكيه دارد و مشخص مي كند چگونه مسايل انساني سازمان 

توانند مسايل امنيتي آن را در معرض خطر قرار دهند و باعث شكسته شدن برخي روال هاي  مي

  .گردند امنيتي

با استفاده از ايجاد روابط قابل اعتماد و دوستانه با اشخاص سازمان و با نمايش  يمهندسي اجتماع

قصد كمك به طرف مقابل، اطالعات حساس امنيتي از جمله كلمات رمز و نام كاربري او را دريافت 

شغالهاي سازمان موسوم است كه در آن با جستجو در آ» )آشغال گردي(موارد ديگر نيز به . مي كند

همچنين مسايل روان شناختي افراد براي . مورد نظر، به دنبال اطالعات حساس و مهم مي گردند

  .نيز جزو اين بخش از كار مي باشد … حدس زدن كلمات رمز و

را انجام مي دهند از شما ميخواهند كه يكي از موارد فوق را  تست نفوذمعموال شركت هايي كه كار 

اما تست جعبه سياه به نظر بهترين انتخاب مي باشد ، زيرا كه يك شبيه سازي حقيقي  .انتخاب كنيد

اين يك ايده بسيار جالبي مي باشد اما به طور دقيقي  .ر را پياده سازي مي كنداز حمله يك هك

اوال اينگونه فرض كرديم كه هكر هيچگونه اطالعاتي از سيستم هاي شما ندارد ، كه . درست نيست

اگر به طور واقعي يك هكر ، سازمان شما را هدف قرار دهد اينگونه نيست كه ! هميشه اينگونه نيست

فرض كنيد هكر يكي از ( اطالعاتي از سيستم ها و شبكه داخلي سازمان نداشته باشد هيچگونه 

البته در هر كدام از اين موارد بايد خطاهايي را نيز به صورت پيش فرض ). كاركنان سازمان شما باشد



 در اصل بايد اينگونه فرض كرد كه هكر اطالعات كاملي از سيستم هاي شما را دارد زيرا .قبول كنيم

كه اگر امنيت شما بر اساس پنهان كردن طراحي شبكه باشد بنابراين از لحاظ امنيتي شبكه شما 

دوم اينكه بر خالف يك تست كننده شبكه، ! هيچ وقت نبايد قابل لمس باشد كه اين غير ممكن است

يك هكر از لحاظ زماني محدود نيست و محدوديت هايي كه براي يك تست كننده وجود دارد براي 

بعضي مواقع بيش از يك (به عنوان مثال يك مهاجم ممكن است زمان زيادي . ك هكر وجود نداردي

  .را صرف كند تا يك آسيب پذيري را در سيستمي پيدا كند و توسط آن به شبكه نفوذ كند) سال

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اين تست چه مقدار هزينه در بردارد؟ در تست جعبه 

ه مهم آن است كه تيم تست كننده بايد به مقدار قابل توجهي زمان صرف شناسايي شبكه هدف سيا

  .اين زمان ممكن است حتي بيش از زماني باشد كه صرف تست آسيب پذيري ها مي گردد. كند

اينگونه نيست كه بگوييم تست جعبه سياه هيچ هزينه اي در برندارد ، حتما هزينه هايي را در بر 

ن مساله خيلي مهم است كه تست كننده اطالعاتي را درباره سيستم هايي كه ممكن است اي. دارد

پس حتما در تست جعبه سياه بايد . توسط افراد ديگر مورد سوءاستفاده قرار گيرد را به دست آورد

  .زمان بيشتري براي انجام تست در نظر گرفت

به يك اصل ) زمان و مكان و هر موقعيتيدر هر (در جوامع امروزي، تالش براي بهبود وضعيت كنوني 

در واقع يكي از اصول مهم در تمامي سطوح و گرايشهاي كليه استانداردها، در . تبديل شده است

بخصوص اين امر در تكنولوژي . پيش گرفتن فرآيندهايي است كه بهبود وضعيت را در پي داشته باشد

حال اگر وارد حيطه شبكه هاي . ب استاطالعات يكي از اصول تخطي ناپذير و غير قابل اجتنا

كامپيوتر و نيز نرم افزارهاي گوناگون شويم، بايد براي اين فرآيند، راههاي متناسب با آن را در اتخاذ 

  .يكي از عمومي ترين و مهمترين اي راه حلها در اين بخش ، استفاده از فرآيند تست نفوذ است. كنيم

سترسي به منابع يك شبكه، در حالت معمول، امري غير نفوذ كردن به شبكه هاي كامپيوتري و د

اما يك متخصص امنيت، با بستن قراردادي با صاحبان و مديران شبكه و يا يك . قانوني تلقي مي شود

او از ديد يك هكر به . نرم افزار ، عالوه بر قانوني كردن آن، نتايج آن را به نفع شما باز مي گرداند

ه و تالش مي كند تا كليه مشكالت و شكافهاي امنيتي آن را شناسايي و برنامه يا شبك شما نگريست

بدين وسيله، شما با رفع اين معايب، عالوه بر باالبردن ميزان امنيت سرويسهاي . به شما ارائه دهد

 .خود و جلب رضايت بيشتر مشتريان، راه را بر نفوذگران مخرب سد مي كنيد



  استانداردها و گواهينامه ها

به همين دليل . تست نفوذ مي تواند منجر به افشاي اطالعات حساس سازمان مورد بررسي شودانجام 

شركت هاي امنيتي بايد صريحاً نشان دهند كه از هكرهاي كاله سياه قبلي استفاده نكرده و همه 

شركت هاي امنيتي براي نشان . كارمندان آنها به قوانين مربوط به كد نويسي اخالقي پايبند هستند

  .دادن قابل اعتماد بودن خود، مي توانند از گواهينامه هاي حرفه اي در اين زمينه استفاده كنند

  

يك   Information Assurance Certification Review Board (IACRB)موسسه

براي   .ارائه مي دهد Certified Penetration Tester(CPT) گواهينامه تست نفوذ را به عنوان

كانديدا بايد چندين امتحان تئوري را پشت سر گذاشته و سپس يك امتحان عملي را  CPT دريافت

  .نيز با اجراي يك تست نفوذ بر روي سرورهاي فعال پشت سر گذارد

  

يكي ديگر از موسساتي است كه در زمينه هاي مختلف امنيت فناوري اطالعات  SANS موسسه

 GIAC(Global Informationنام  هاي آموزشي دارد و يك گواهينامه امنيتي به دوره

Assurance Certification)  دو نوع از گواهينامه هاي. صادر مي كند GIAC  مختص به تست

 GIAC Web و GIAC Certified Penetration Tester(GPEN) نفوذ هستند و با نام هاي

Application Penetration Tester (GWAPT)  شناخته مي شوند.  

  

 Open Web Application Security Projectكاربردي مبتني بر وب، براي برنامه هاي 

(OWASP)  يك چارچوب كاري را ارائه داده است كه به عنوان يك محك (benchmark)  

  .شناخته شده در سراسر جهان استفاده مي شود

  



هاي  مانچندين گواهينامه امنيتي نيز توسط دولت انگليس تهيه شده است كه در ابتدا هدف آنها ساز

وابسته به دولت بود، ولي مدتي بعد در دسترس شركت هاي تجاري كه قصد دارند سطح بااليي از 

   .امنيت را براي مشتريان خود تضمين كنند، نيز قرار گرفت

  

بوده است كه توسط گروه امنيت الكترونيك و  CHECK براي سالها تنها استاندارد تست نفوذ، الگوي

اين استاندارد در ابتدا يك پيش شرط اجباري براي . تهيه شده است (CESG) ارتباطات انگليس

هاي دولت مركزي بوده ولي با توجه به قوانين انگليس، اجراي آن براي دولت هاي محلي و  تست

قابل ذكر است كه استاندارد مذكور از سوي بخش خصوصي و . شركت هاي دولتي اجباري نبوده است

   .خوبي روبرو شدشركت هاي تجاري با استقبال 

  

براي به . يكي از الگوهاي شناخته شده غير دولتي انگلستان براي تست نفوذ است TIGER الگوي

ارائه مي شود و  QBit دست آوردن گواهينامه منطبق با الگوي مذكور، آموزش هايي توسط شركت

نامه مذكور براي گرفتن گواهي. است  Glamorgan Universityبرگزار كننده امتحانات مربوطه 

گواهينامه تست كننده امنيتي ارشد . نياز نيست فرد متقاضي در استخدام يك شركت امنيتي باشد

(Tiger Senior Security Tester (SST))  معادل با رهبر تيم CHECK يا CHECK Team 

Leader (CTL)  شناخته مي شود.  

  

نيز يك  CREST (Council of Registered Ethical Security Testers) گواهينامه

 CREST موسسه. داده مي شود CREST گواهينامه تست نفوذ انگليسي است كه بر مبناي استاندارد

 .شركت امنيتي انگليسي اجرا كننده تست نفوذ است 15يك مجتمع غير انتفاعي متشكل از 

تنها به كساني كه در استخدام شركت هاي ارائه  CHECK هگواهينامه اين موسسه نيز مانند گواهينام

 .دهنده گواهينامه هستند، داده مي شود

  



 روال اجراي تست نفوذ

 

  :پيش نياز اجراي تست نفوذ.1

سياست . هر شركت يا سازمان، پيش از اجراي تست نفوذ، به يك سياست امنيتي كامپيوتر نياز دارد

امنيتي، يك آئين نامه رسمي از قوانيني است كه بايد توسط افرادي كه دسترسي به دارايي هاي 

جه به تدوين سياست امنيتي بايد با تو. اطالعاتي و فناوري يك شركت يا سازمان دارند، رعايت شوند

ارزش دارايي ها و منابع اطالعاتي شركت انجام شده و سپس رويه هاي امنيتي مناسب با آنها ايجاد 

فاكتور اصلي در تعيين رويه ها و كنش هاي امنيتي مناسب در سياست امنيتي كامپيوتر، . شوند

صورتي براي مثال، در . هزينه اي است كه شركت در صورت از دست دادن داده ها متحمل مي شود

كه شركتي با اطالعات دولتي و يا مالي سر و كار داشته باشد، روند غير فعال كردن يك حساب 

به عالوه اگر شركتي داراي اطالعات . در آن، متفاوت از يك دانشكده خواهد بود (User ID)كاربري 

، الزم است خصوصي، اسرار تجاري و يا ليست مشترياني است كه رقبا نبايد از آن اطالع حاصل كنند

ارزش امنيتي باالتري را براي اطالعات مذكور قائل شده و گام هاي امنيتي مناسب براي حفاظت از 

  .آنها برداشته شود

  :يك سياست امنيتي كامپيوتر بايد موارد زير را پوشش دهد

 به اينترنت /اتصاالت از •

  (dial-up) اتصاالت از طريق خط تلفن •

 امنيت دسترسي فيزيكي  •

 مديريت كلمه عبور  •

 مسئوليت ها و حقوق كاربران  •

 مسئوليت ها و حقوق مديران  •

 محافظت از اطالعات حساس  •

 روال هاي پاسخگويي به فوريت ها  •

 مستند سازي  •

 پشتيبان گيري از اطالعات  •

  (logs) گزارش ها و ثبت وقايع •

 رسيدگي به رخدادها  •

 چگونگي گزارش يك مشكل يا رخداد امنيتي  •

 تخلفاتي كه بايد گزارش شوند  •

 اجراي سياست  •

 مسئول نهايي  •



 : برنامه ريزي تست نفوذ .2

قبل از اجراي تست نفوذ الزم است براي آن برنامه ريزي شده و ميزان آزادي عمل تست و قلمروي 

همچنين در اين مرحله در مورد اجراي تست به شيوه جعبه سفيد و يا جعبه . آن دقيقاً معين شود

سياه تصميم گيري صورت مي گيرد، اعضاي تيم مشخص مي گردند، معيارهاي موفقيت تست تعريف 

در اين مرحله با توجه به حوزه تست نفوذ، پارامترهاي . شوند و مجوز مديريت دريافت مي گرددمي 

 . ضروري براي تشخيص آسيب پذيري ها تعيين مي گردد

 :مواردي كه در زمينه برنامه ريزي تست نفوذ بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از

 مدت زمان انجام تست چقدر است؟  •

 چه كساني از انجام تست اطالع دارند؟  •

 چه كسي تأييد كننده دسترسي غير مجاز است؟  •

 چه منابع و سيستم هايي و چگونه تست شوند ؟  •

o  تنظيمات فايروال 

 اطالعات كامل  �

 بدون اطالعات  �

o  سيستم هاي ميزبان 

 وب سرورها  �

 انتخاب كلمات عبور  �

 چگونگي به اشتراك گذاري  �

  FTP سرورهاي �

 شخيص نفوذ سيستم ت �

o سرورهاي DNS  

o مودم ها Dial in  

o  دسترسي هاي بي سيم 

o Public Branch Exchange(PBX)  

o غير فعال سازي UserID  و يا روند خارج شدن يك كارمند از سيستم 

o  دسترسي هاي فيزيكي 

o  مهندسي اجتماعي 

o  كامپيوترهاي روميزي 

 انتخاب كلمات عبور  �



تنظيمات مودم ها براي پاسخگويي اتوماتيك و يا دسترسي به نرم افزارهاي  �

 خارجي 

 چگونگي ارائه نتايج  •

 بعد از چه مدت زماني، تست ديگري براي اطمينان از نتايج تغييرات انجام مي شود؟  •

  

  ):شناسايي(جمع آوري اطالعات .3

. درباره شركت هدف تست مي رسدپس از تعيين قلمروي تست نفوذ، نوبت به جمع آوري اطالعات 

و   Footprinting ،Scanning. تست نفوذ معموالً با سه مرحله پيش تست آغاز مي شود

Enumerating   اين سه مرحله پيش تست بسيار مهم هستند زيرا تفاوت بين يك تست موفق كه

نجام نمي دهد، از تصويري كامل از شبكه هدف را فراهم مي سازد و يك تست ناموفق كه اين كار را ا

 reconnaissance اين سه با يكديگر به عنوان گام شناسايي يا. اين سه مرحله ناشي مي شود

در اين گام سعي مي شود تا حد امكان اطالعات در مورد شبكه هدف جمع آوري . شناخته مي شوند

 :گردد و شامل هفت زير مرحله مي شود

 جمع آوري اطالعات اوليه  .1

 شبكه  IP آدرس هاي مشخص كردن دامنه .2

 شناسايي رايانه هاي فعال  .3

 كشف پورت هاي باز و نقاط دسترسي  .4

 شناسايي سيستم عامل  .5

 شناسايي سرويس هاي ارائه شده در هر پورت  .6

 نگاشت شبكه  .7

  

  

 

   



 :در زير در مورد هر كدام از گام هاي پيش تست بيشتر توضيح مي دهيم

  

Footprinting  

مرحله شناسايي يعني جمع آوري اطالعات اوليه و مشخص كردن دامنه در اين مرحله دو گام اول 

اين مرحله بسيار مهم است زيرا هكرها . شبكه هدف صورت انفعالي انجام مي پذيرد IP آدرس هاي

در . مي توانند اطالعات به دست آمده در اين مرحله را بدون آگاهي سازمان هدف جمع آوري كنند

ابزار رايگان و تجاري وجود دارند كه مي توانند در به دست آوردن اين زمينه تعدادي منابع و 

دسترسي به بعضي از اين منابع مانند خبرنامه هاي شركت بسيار . اطالعات اوليه كمك خوبي باشند

تست كنندگان با استفاده از اين منبع به اطالعات مفيدي دست پيدا مي كنند كه . آسان است

ديگر روش ها براي جمع آوري . جه باشند آنها را بروز مي دهندكارمندان حتي بدون آنكه متو

 براي مثال. است  SamSpadeو   Whois ،Nslookup ،Smart Whois  اطالعات استفاده از

Whois   با استفاده از سرويس هاي دايركتوري، اطالعاتي را در مورد دامنه ها و ثبت كنندگان آنها

يك پرس و جوي تعاملي را با سرورهاي نام دامنه انجام   Nslookupدر اختيار مي گذارد و 

  .دهد مي

  

Scanning  

شناسايي رايانه هاي فعال، كشف پورت هاي باز و نقاط دسترسي، (چهار مرحله بعدي گام شناسايي 

به عنوان بخشي از مرحله ) شناسايي سيستم عامل و شناسايي سرويس هاي ارائه شده در هر پورت

در اين مرحله هدف جمع آوري اطالعات در مورد . ر نظر گرفته مي شوندد Scanning پويش يا

كردن دستگاه ها، مشخص كردن حدود شبكه و   pingپورت هاي باز، پويش برنامه هاي كاربردي، 

پوياتر بوده و  footprinting اين مرحله نسبت به. پويش پورت هاي هر دستگاه به تنهايي است

مانند مرحله قبل برخي ابزارها در اين مرحله ياري . ع آوري مي شوداطالعات جزئي تري از هدف جم

 و  NMap ،ping ،Telnet ،Traceroute ،SuperScan ،Netcat ،NeoTrace  رسانند مانند

Visual Route.  براي مثال با استفاده از Ping مي توان يك تقاضاي ICMP ECHO  را به يك

مي توان يك پورت را نيز تعيين كرد كه دريافت  ping در دستور. ميزبان شبكه مشخص ارسال كرد

 همچنين با استفاده از. است TCP/IP پاسخ، نشان دهنده باز بودن پورت مذكور براي ارتباط

Telnet  مي توان يك ارتباط تعاملي را با يك ميزبان مشخص برقرار كرده و يك پورت را در اين



 .است TCP/IP از بودن پورت مذكور براي ارتباطدريافت پاسخ نشان دهنده ب. دستور وارد كرد

Traceroute  ابزار ديگري است كه مسيرهاي ارتباطي اينترنت را بين دو سيستمي كه ارتباط 

TCP/IP  دارند، مشخص مي سازد.  

  

Enumerating  

انجام شده و  Scanning آخرين مرحله گام شناسايي نگاشت شبكه است كه با استفاده از اطالعات

در اين مرحله هدف طراحي يك تصوير نسبتاً كامل از . را تشكيل مي دهد Enumerating مرحله

در اين مرحله اطالعات نام كاربران و گروه ها، منابع شبكه به اشتراك گذاشته شده . شبكه هدف است

اده مخصوصاً اطالعات مربوط به سيستم عامل مورد استف. و برنامه هاي كاربردي جمع آوري مي گردد

و برنامه هاي كاربردي نصب شده و نسخه آنها اطالعات باارزشي در اين زمينه ) همراه با نسخه آن(

با دانستن نوع سيستم عامل و برنامه هاي كاربردي مي توان از آسيب پذيري هاي . محسوب مي شوند

ان از در اين مرحله مي تو. شناخته شده موجود در آنها جهت پياده سازي نفوذ استفاده كرد

 :هاي زير استفاده كرد تكنيك

 و شناسايي كاربران آسيب پذير  Active Directory به دست آوردن اطالعات •

  Nbscan با استفاده از NetBIOS شناسايي •

  SNMP براي SNMPutil استفاده از •

  DNS به كارگيري پرس و جوهاي •

  nullايجاد ارتباطات و نشست هاي •

اي فوق مي توانند در مورد ارتباطات شبكه و يا سيستم ميزبان نيز هر كدام از ابزارها و تكنيك ه

در اين مرحله از تست كه اولين مرحله است، توصيه به جمع . اطالعات بيشتري را در اختيار بگذارند

اطالعات مذكور از طرفي انتخاب تست هاي قابل انجام را . آوري هر چه بيشتر اطالعات مي شود

. طرف ديگر تست را بيشتر به شبيه سازي يك نفوذ واقعي هدايت مي كنندراحت تر مي كنند و از 

هكرهاي واقعي قبل از انجام حمله تا جايي كه مي توانند به مطالعه و تحقيق در مورد سيستم مورد 

حمله مي پردازند و لذا يك انجام دهنده تست نفوذ نيز بايستي با اطالعاتي مشابه يك هكر واقعي به 

هر چقدر اطالعات كمتري توسط ابزارهاي فوق به دست آيد، نشان دهنده امنيت . ردازدانجام تست بپ

  .باالتر سيستم است

  



  به كارگيري آسيب پذيري ها با هدف نفوذ

در مرحله سوم تست نفوذ، براي شناسايي مشكالت مربوط به تنظيمات سيستم، از ابزارهاي پويش 

برخي از ابزارهاي قابل استفاده  .ستفاده مي شودا Password Crackers كردن آسيب پذيري ها و

  :در اين زمينه عبارتند از

Nessus –  ابزاري براي تشخيص آسيب پذيري ها در سيستم هاي Unix  

SARA –  دومين نسل از ابزار پويش آسيب پذيري SATAN  

 Whisker – ابزار پويش آسيب پذيري در  CGI  

Hping2 –  ابزار شبكه است كه مي تواند بسته هاي دلخواه يك ICMP ،UDP  و TCP  را

  .شود بسته ها استفاده مي (fragments) ارسال كند و براي آزمودن قوانين فايروال و بررسي قطعات

Firewalk –  يك ابزار شبيه دنبال كننده هاي مسير است كه اجازه دسترسي به Access 

Control List   را مي دهد و همچنين امكان در آوردن نقشه شبكه را نيز فراهم يك فايروال

  .كند مي

NAT(NetBIOS Auditing tool) –   يك ابزار براي مشخص كردن آسيب پذيري ها در

  .است NT يك سيستم NetBIOS تنظيمات

Toneloc –  براي بررسي مودم سيستم هاي روميزي است كه براي جواب دهي اتوماتيك و  ابزاري

  .يا اجراي نرم افزار از راه دور به كار مي روند

  

  :برخي ابزارهاي تجاري نيز در اين زمينه وجود دارند كه عبارتند از

Internet Security Server (ISS) –  اين محصول بسيار پر كاربرد است و بسياري از شركت 

  .هاي انجام دهنده تست نفوذ از آن براي شناسايي آسيب پذيري ها استفاده مي كنند

CyberCop –  اين ابزار نيز براي پويش آسيب پذيري ها به كار مي رود.  

Phonesweep -   ابزاري براي بررسي مودم سيستم هاي روميزي است كه براي جواب دهي

  .به كار مي روند اتوماتيك و يا اجراي نرم افزار از راه دور



به غير از موارد ذكر شده در باال ابزارهايي نيز براي تشخيص نفوذ و مديريت داده هاي توليد شده در 

البته مبحث تشخيص نفوذ با اينكه مرتبط با تست نفوذ است ولي . روند تشخيص نفوذ وجود دارند

  .بط با آن خودداري كرده ايمنيازمند بررسي جداگانه و مفصلي است و لذا از آوردن ابزارهاي مرت

 .بعد از انتخاب ابزارهاي ارزيابي آسيب پذيري، بايد از آنها بر روي سيستم ها و شبكه استفاده كرد

اطالعاتي كه از ابزارهاي فوق به دست مي آيد، به روشني آسيب پذيري هاي اصلي را مشخص مي 

انجام داد تا وجود آسيب پذيري را به اثبات در اين مرحله الزم است با توجه به نوع نفوذ، كاري . كنند

براي مثال بايد فايلي را در منطقه كنترل شده قرار داد و يا كلمه عبور مربوط به نام كاربري . رساند

همچنين در موارد دسترسي هاي فيزيكي بايد بخشي از پرونده اي را برداشت و . مهمان را تغيير داد

ماعي مي توان به شماره تلفن منزل مدير سيستم دسترسي يا در شبيه سازي حمالت مهندسي اجت

   .پيدا كرد

، سرريز بافر و تروجان ها نيز بر SQL ،XSS در اين مرحله برخي از حمالت مانند حمالت تزريق

روي شبكه شبيه سازي مي شوند كه در مقاله جداگانه اي چگونگي انجام آنها را به تفصيل توضيح 

  .خواهيم داد

  

  پاكسازي

اين مرحله تمام فايل هايي كه در حين تست نفوذ انجام شده اند پاك شده و تمام تنظيمات و يا در 

همچنين تمام ردپاها پاك شده و تمام . پارامترهايي كه تغيير يافته اند به حالت اوليه باز مي گردند

   .سيستم هايي كه به آنها نفوذ شده است به حالت پيش از تست نفوذ بر مي گردند

  

  ئه نتايج تستارا

تفاوت اصلي . نتايج تست بايد حاوي راه حل هايي براي كاهش و يا حذف آسيب پذيري ها باشد

بايد يك برنامه زماني براي رفع آسيب پذيري هاي . مميزي امنيتي و تست نفوذ در نكته مذكور است

يب پذيري هاي كشف شده نيز ارائه گردد و بعد از آن دوباره سيستم را براي اطمينان از رفع آس

   .مذكور بررسي كرد



راه حل هاي ارائه شده بستگي به نوع آسيب پذيري ها دارد و در آنها بايد هزينه هايي كه بر شركت 

براي . در صورت سوءاستفاده از آسيب پذيري تحميل مي شود و همچنين هزينه راه حل آورده شود

دي كه براي وب سرور مورد استفاده مثال ممكن است در يك راه حل خواسته شود سيستم هاي جدي

قرار مي گيرند قبل از نصب تست شوند و در يك راه حل ديگر خواسته شود تا ايميل هاي ارسالي 

  .درون سيستم، ابتدا به يك ميل سرور مركزي ارجاع و سپس براي گيرنده ارسال شوند

  

نه تلقي گردند، زيرا در در پايان بايد گفت نتايج تست نفوذ بايد به دقت محافظت شده و محرما

 .صورت دسترسي افراد ناباب، امكان سوءاستفاده از آن بسيار زياد است

  

  محدوديت هاي تست نفوذ

بايد دقت داشت كه تست نفوذ تنها يك تصوير لحظه اي از سيستم ها و شبكه ها در يك زمان 

دسترس هستند و تست نفوذ تنها بر روي سيستم هايي كه در زمان اجراي تست در . مشخص است

آسيب پذيري ها و نقص هاي امنيتي كه توسط ابزارها و بسته هاي مختلف قابل شناسايي هستند، 

به عبارت ديگر پروسه امنيت شبكه و سيستم، يك پروسه پيوسته و دائمي است زيرا . انجام مي شود

عه اضافه شده به محض تمام شدن تست، ممكن است يك سيستم و يا برنامه كاربردي ديگر به مجمو

 .و در صورت اجراي دوباره تست نفوذ، نتايج متفاوتي حاصل گردد

 


