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 نفوذ صیتشخ های ستمیس های یتکنولوژبررسی 

 

 یهایژگیو یبدافزار به جاساز سندگانینو ن،یآمده است. عالوه بر ا دیپد یبحران یتیامن دیتهد کیعنوان بد افزار به ر،یاخ یهادر سال - چکیده

 یکینامیرفتار د بریبد افزار مبتن صیتشخ یهادسته از بدافزارها، روش نی. در برابر ادهندیادامه م صیفرار از روش تشخ یمتعدد برا صیضد تشخ

 یکینامیرفتار د ی. اکثر آشکارسازهایختیچندر یهاکیکردن اثرات مبهم و تکن یخنث قیاز طر کنندیامضا عمل م بریمبتن یسنت یهابهتر از روش

که  یبعنوان هر نوع کد مخربه تواندیهستند. بدافزار م یستمیس یهایبر فراخوان یعفونت و انتشار بد افزارها متک یهاییایپو یسازمدل یبرا

 یبرا یجد دیتهد کیمخرب در حال رشد است و  یشود. حجم نرم افزارها فیشبکه است تعر ایو  وتریرساندن به کامپ بیآس لیپتانس یدارا

 صیشده است. در حال حاضر، تشخ وتریکامپ تیموضوع مهم در امن کیبه  لیبدافزار تبد صیتشخ جه،ی. در نتشودیممحسوب  یجهان تیامن

 یانرم افزاره تواندیروش، آن م نیاست. با وجود استفاده گسترده از ا یتجار یهاروسیویروش مورد استفاده در آنت نیترگسترده اامض بریمبتن

 .ستیموفق ن دیجد یامضا مطمئنا در کشف بدافزارها بریروش مبتن ن،یکند. بنابرا ییمخرب شناسا ریمخرب را تنها پس از اِعمال تاث

 کلیدی: بدافزار، امنیت، امضای دیجیتال،تشخیص نفوذ.کلمات 
 

 مقدمه -1

خالص   كیاس   ه   یس یانگل malwareواژه بدافزار معادل 

. واژه باش   د می بدخواه افزار نرم ای Malicious Software یبرا

  یه  با ن یگریهرم، تروج ا  و رر برن ام  د روس،یب دافزار ب   و

. اما تفاوت [1]ش   ود یش   ود، ا ال  م جادای اعم ال خرابااران 

 اای با تروجا  دارند؟ یوتدو چ  تفا نیا س ؟یو هرم در چ روسیو

 زنی را تروجا  و را هرم  یبر عل روسیویآنت یهاربرد رای برنام 

 نیرم  ا روند؟ یم را روسیفقط ب  جنگ با و ای هنند یاقدام م

 هدیچیپ یایو آ  رم دن رندگی یمنبع سرچشم  م كی از را سؤال

ر د ادیو تنوع ز ش  ماریبدخواه اس   . تعداد ب یهننده هدرا جیو گ

. سازد یآنها را مشال م قیدق یبندبدخواه موجود،  بق  یراهد

 یبرا ریساده ز فیتعار را، روسیویدر مورد آنت یهل رای در بحث

 .[2]رود یآنها ب  هار م یبند بق 

 های تشخیص نفوذاجزای سامانه  -2

جزئی از سیستم اس  ه  ب  پویش ترافیك  حسگر یا عامل:

رای اص  حالگ گاری اش  اره ب  س  یس  تمپردازد. این ش  با  می

 بر میزبا  دارد.تشخیص نفوذ مبتنی

رای س  رور مدیری  وا د مرهزی س  امان  سرررور مدیریت:

را را از  سگررای سیستم تشخیص نفوذ اس  ه  ا العات و داده

هند. بعضی از سروررای رای مختلف س یستم دریاف  میو بخش

ر  ای دری  افتی م  دیری    ق  ادرن  د بر روی ا الع  ات و وی گی

ر ایی انج ام درند و ب  این ترتیب بروز رخدادرایی را در تحلی ل

ر ای دریافتی از ش   با   پویش هنن د. برقراری رابح   بین داده

رای یاسانی ه  در سنسوررای  س گررای مختلف، مانند آدرس

اند منجر ب  هشف رمبستگی بین مختلف رویدادرایی ایجاد هرده

 شود.بستر شبا  می رخدادرای در جریا  در هل

س  رور پایگاه داده مس  ثول تب  تمام  سرررور پایگاه داده:

رخدادرا و رش  داررای دریاف  ش  ده توس  ط  س  گررا یا س  رور 

ص رای تشخیمدیری  اس  . س رور پایگاه داده در بیشتر سیستم

 گیرد.نفوذ مورد استفاده قرار می

 ای اس  ه واس ط هاربری یا هنسول، برنام  واسط کاربری:

شود و واسط هاربرا  و یا بر روی یك هامپیوتر رومیزی نص ب می

تواند از  ریق آ  ب  مدیر س  یس  تم اس   . مدیر س  یس  تم می

ایجاد تغییرات و پیاربن دی اجزای س   یس   تم،  س   گرر ا و یا

افزار بپردازد. رمچنین اماا  مش  ارده رخدادرای رس  انی نرمبروز

ی در جریا  وجود تب  شده و نیز پویش وضعی  فعلی و رخدادرا

 دارد.

را برای هش  ف اقدامات بس یاری از س  یس تم طعمه مجازی:

 2مهدی اسماعیلی و  *1 محصل یقدوس یمحمد عل
 ali.ghoddosi@gmail.com ، هاشا ، ایرا  ا د هاشا ودانشگاه آزاد اسالمی، روه هامپیوتر، گ1

 m.esmaeili@iaukashan.ac.irا د هاشا ، هاشا ، ایرا   وروه هامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی، گ 2
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جدید و نفوذی ه  ممان اس  الگورای ناشناخت  داشت  باشند از 

هنند.  عم  مجازی یای از تانی ك  عم  مجازی اس   تفاده می

 درد ورای ش با  اس  ه  ریچگون  سرویسی را ارائ  نمیمیزبا 

باشد. ب  این دلیل ریچگون  عم  مجازی میتنها هاربر آ  مدیر  

دس ترس ی ب  آ  از داخل و یا خارش ش با  نباید داشت  باشد. ب  

عنوا  یك اقدام تواند ب این ترتیب ررگون  دس  ترس  ی ب  آ  می

مربو   شناسایی  IPمش او  تلقی شود و منبع این دسترسی و 

 گیرد.شود و  برای بررسی اقدامات الزم صورت میمی

 ختار و همبندی اجزای سیستم تشخیص نفوذسا -3

توانند از  ریق شبا  مجزا با رای تشخیص نفوذ میاجزای سیستم

رم ارتباط پیدا هنند. رمچنین این اماا  وجود دارد ه  بر روی 

بستر شبا  اصلی، ارتباط اجزای سیستم برقرار شود. در روش اول 

 شبا  مدیری نام یك شبا  هامال مجزا و جدا از شبا  اصلی ب 

شود، بنابراین  سگررای ب  هار رفت  در برای ارتباط ایجاد می

ای برای ارتباط با شبا  سیستم نیاز ب  واسط شبا  جداگان 

داده رای دیگر سیستم مثل سرور پایگاهمدیری  دارند، ولی بخش

و سرور تحلیل، تنها ب  شبا  مدیری  اتصال دارند. از مزایای این 

ه  سیستم تشخیص نفوذ از دید مهاجمین پنها   رگ این اس  

شود. در ماند و امنی  آ  در مقابل  با انواع  مالت  فظ میمی

مقابل رزین  اضافی نصب و ایجاد ارتبا ات برای ایجاد شبا  الزم 

باشد. در مواردی ه  ایجاد شبا  فیزیای مجزا اماا  پذیر می

بستر شبا  اصلی رای مجازی بر روی نباشد، استفاده از شبا 

باشد، تا امنی  ارتبا ات تامین گردد. با این  ال این مرسوم می

روش در مقایس  با روش قبل، امنی  و هارآیی همتری دارد. برای 

تواند ب  خود قربانی مثال در  مالت سیستم تشخیص نفوذ می

 مل  شود و اماا  برقراری ارتبا ات و هارهرد مناسب مختل 

 .[3]شود

 های تشخیص نفوذامنیتی سیستمعملکرد  -4

توانند عملاردرای امنیتی و شناسایی مختلفی را میاین سیستم

را برای وا د مدیری  داخلی شبا  را داشت  باشند ه  خروجی آ 

رای توا  در س  دست  قابلی را را میهاربرد دارد. این قابلی 

ا برای مرتبط شناسایی شبا ، پویش و تب  رخدادرا و فعالی 

 بندی نمود. رای ممان دست بازدارندگی از بروز  مالت و آسیب

عال در رای فرای شناسایی شامل بررسی و شناسایی میزبا قابلی 

-رای ارتبا ی مورد استفاده، نرمرای آ ، پروتالشبا ، فعالی 

 ند.باشافزاررای مورد استفاده و دیگر خصوصیات عمومی شبا  می

ای در پویش و تب  هارهرد گسترده رای تشخیص نفوذسیستم

توانند انواع رخدادرای شبا  دارند. این رخدادرای تب  شده می

برای بررسی صح  رشداررای صادر شده و بررسی ارتباط میا  

رخدادرای ب  وقوع پیوست  مورد استفاده قرار گیرند. در مورد رر 

و نیز  هدام از رویدادرا، زما  وقوع، نوع رخداد، درج  ارمی  آ 

 داده تب اقدام بازدارنده صورت گرفت  )در صورت وجود( در پایگاه

شده رم ب  صورت محلی رم ب  صورت شود. این وقایع تب می

را  فظ شود. شوند تا امنی  آ متمرهز در سرور مرهزی ذخیره می

زما  تب  رویدادرای مختلف از جانب اجزای مختلف شبا  باید 

رمارنگ باشد. برای ایجاد این  بر اساس یك ساع  مرهزی

ی یا اتوا  از پروتالی مانند پروتال زمانبندی شبا رمارنگی می

رر روش خاص دیگری استفاده هرد ه  در نهای  تمام وقایع بر 

 .[4]رای زمانی رمارنگی تب  شونداساس برچسب

مهمترین قابلی  ابزاررای تشخیص نفوذ، رما  تشخیص  مالت 

رای مختلف باشد. برای این هار از روشو اقدامات مخرب می

شود. عمده ابزاررای تشخیص نفوذ از تشخیص نفوذ استفاده می

رای یاد شده ب  منظور تشخیص انواع  مالت ترهیبی از روش

هنند، تا ب  دق  و بازدری مورد نظر دس  یابند. استفاده می

ای رای مختلفی را برقابلی  IDSرای مختلف ابزاررای تانولوژی

رند. دفاز تنظیم و نصب سیستم و نیز سفارشی هرد  آ  ارائ  می

رای سیستم در موقع نصب و سفارشی هرد  بیشتر رر چ  قابلی 

و بهتر باشد، سیستم نصب ب  پیاربندی اولی  عملارد بهتری را 

تواند ارائ  درد. ب  این دلیل در رنگام انتخاب ابزار تشخیص می

ا باید ب  دق  مورد بررسی قرار گیرد. از رنفوذ مناسب این قابلی 

 توا  ب  این موارد اشاره هرد:را میجمل  این قابلی 

رای مربوط ب   دود آس  تان  فاص  ل  همی  حدود آسرتانه:
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هند. این  ال  عادی از  ال  غیر عادی س یس تم را مشخص می

رای مجاز یك مش  تری برای توانند مثال تعداد تالشرا میهمی 

تانی  اخیر باش  د ه  اگر از  دی  06س  یس  تم در مدت  ورود ب 

رای فرامین تج اوز هند مش   او  اس    . یا مثال  ول آرگوما 

رای پروتالی مختلف، از مقادیر  دود آس   تان  بیش   تر در روش

بر پروتا  ل ر  ای مبتنیبر تش   خیص ن  ارنج  اری و روشمبتنی

 شود.ارتبا ی استفاده می

اه ش  امل انواع لیس    س  ی ی سرریاه و سررفید:هالیسررت

رای مختلفی اس    بنا ب  س  ابق  س  یس  تم، مرتبط با موجودی 

را اند. این موجودی رای مخرب تش   خیص داده ش   دهفع الی  

 TCP، شماره درگاه IPرای خاص، آدرس توانند شامل مشتریمی

رای سیاه ، اس امی هاربری، اسامی فایل و... باشند. لیس UDPیا 

ند تا با استفاده از تجرب  گذشت  سیستم آوراین اماا  را فرارم می

را و س ابق  اقدامات مخرب هش ف شده توسط سیستم، عوامل آ 

را رای بعدی در مورد آ را ش   ناس   ایی هنیم و در دس   ترس   ی

رای خاصی را اعمال هنیم. بسیاری از ابزاررای تشخیص س یاس 

. هنندنفوذ اماا  ایجاد لیس    س  یاه را ب  ص  ورت پویا فرارم می

ش  وند ه  برعا  رای س  فید ب  لیس    عواملی گفت  مییس   ل

ده رای خوشخیم شناسانلیس  سیاه، ب  سیستم ب  عنوا  فعالی 

رای س  فید برای هارش رش  داررای امنیتی ش  وند. لیس   می

رای نادرس   س یس تم ب  عوامل مورد اعتماد هاربر دارند. لیس 

بر رای تش   خیص نفوذ مبتنیس   یاه و س   فید بیش   تر در روش

بر تحلی  ل پروتا  ل ارتب  ا ی و ر  ای مبتنین  ارنج  اری و روش

رای بر امض   ا ه اربرد دارن د. در واقع پای  روشر ای مبتنیروش

رای س  یاری رس  تند ه  از س  ابق  بر امض  ا رمین لیس   مبتنی

 .[5]انداقدامات مخرب درس  شده

بسیاری از ابزاررای تشخیص نفوذ  تنظیمات هشرداردهی:

را تنظیمات ارن د ه  روی نحوه رش   دار دری آ این اما ا  را د

 خاصی صورت گیرد، از جمل :

 رشدار هال خاموش شود. (1

ب  رر هدام از انواع رشداررای تولید شده درج  اولوی  برای 

 بررسی داده شود.

 مشخص هرد  اینا  چ  ا العاتی باید ذخیره شوند.

از چ  روش ی برای رش داردری اس تفاده شود )برای مثال از 

یمیل برای ا الع مدیر سیستم استفاده شود( و رشداررای تولید ا

ش ده از  ریق چ  واسحی ب  وا د مدیری  شبا  منتقل شوند ) 

رای امنیتی و پیشگیران  پاسخی برای مقابل  تا بر اس اس سیاس 

 با آ  فعالی  ایجاد شود(.

رای متعدد منجر ب  ایجاد رش  دار تص  میم در مورد فعالی 

   وری ه  از ایجاد تعداد زیاد رش  داررا جلوگیری گرفت  ش  ود ب

توانند با مشغول هرد  سیستم را میشود. بسیاری از  مل  هننده

ب  تعداد زیادی رش   دار، از این مس   ال  س   ود برند و در البالی 

 مورد هار اصلی خود را انجام درند. رشداررای بی

بعضی از ابزاررای تشخیص  مشاهده کدهای خاص برنامه:

بعض ی هدرای مربوط ب  تشخیص نفوذ را برای  اماا  دید نفوذ 

هنن د. این ه درا معموال محدود ب  م دیر س   یس   تم فرارم می

بر امضا اس . بعضی رای مبتنیمجموع  امضارای مربوط ب  روش

رای دیگر اما ا  دی د  ه درای منجر ب  تش   خیص نفوذ روش

تا  هندهنند. این مس   ال  همك میارم میبر پروتا ل را فرمبتنی

دلیل بعض ی رش داررا مش خص شود و بتوا  فهمید رشداررای 

مورد رای خاص چقدر ارمی  دارند و آیا بیداده شده در وضعی 

رس   تن د ی ا ن  . رمچنین این اماا  رس     تا هد بر اس   اس 

رای خاص ش  با  تغییر هند. البت  این اقدام باید ش  ناخ  وی گی

نویسی آ  صورت گیرد تا عملارد ابزار دچار ابزار و برنام  هامل از

 اشاال نشود.

رای زمانی منظم ب  شرایط بارگذاری و مدیرا  شبا  باید در دوره

یاه و سفید رای سپیاربندی سیستم توج  هنند، ب  بازبینی لیس 

اقدام هنند و رمینحور با بررسی دق  سیستم مقدار متغیررای 

مورد بررسی قرار درند. رمچنین ممان اس  نیاز  دود آستان  را 

باشد تنظیمات رشدار سیستم بر اساس شرایط گوناگو  تنظیم 

 ند.همجدد شود، زیرا شرایط و بار سیستم ب  مرور زما  تغییر می

 

 های مدیریتی ابزارهای تشخیص نفوذ قابلیت -5

 بیشتر ابزاررای تشخیص نفوذ هارهردرای مدیریتی متنوعی را ارائ 

رای مختلف مدیری  شبا  درند. در این قسم  جنب می

داری( را در رابح  با ابزاررای تشخیص اندازی و نگ سازی، راه)پیاده

 هنیم.نفوذ بررسی می

بعد از انتخاب ابزار تش خیص نفوذ مناسب باید  سازی:هپیاد
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اقدام ب   را ی معماری مناس   ب نمود و بعد از رمبندی اجزای 

را انجام داده و تدابیری برای ی الزم  را روی آ راس یستم تس 

 ایمنی آ  اندیشیده شود. فظ امنی  و

س   ازی اولین گام در پیاده طراحی سرراختار سرریسررتم:

ابزاررای تشخیص نفوذ،  را ی ساختار و معماری سیستم اس . 

 مال ظات معماری شامل موارد زیر اس :

  سگررا هجا باید قرار داده شوند. (1

رود س یس تم تا چ   د قابل اتاا باشد و انتظار می (2

ر ایی الزم هرد  این نی از چ    رزین   برای برآورده

اس  ب  چ  مقدار صرف شود. برای مثال استفاده از 

چندین  سگر برای بررسی دقیق ترافیك شبا  در 

ص ورتی ه  یای از  سگررا در عملارد خود دچار 

  بوقف  ش ود یا استفاده از سرور مدیری  پشتیبا  

منظور اس  تفاده در مواردی ه  س  یس  تم دارای بار 

باش د یا س رور اصلی در پاسخگویی ناهام زیادی می

 ماند.می

رر هدام از اجزای دیگر س یس تم )سرور مدیری  و  (3

گیرند و برای برآورده داده و...( هج ا قرار میپ ایگ اه

هرد  نیازرای س  رع ، دق  و قابلی  ا مینا ، در 

را بار ب  چند نمون  از آ  دس   ترس بود  و تع ادل

 الزم اس .

 رای مختلفی درس یس تم تشخیص نفوذ با سیستم (4

 ارتباط اس  از جمل :

رای مدیری  امنی ، سروررای س یس تم .أ

 رخدادرای مرهزی، سروررای ایمیل و...

رای مدیریتی ه  تولید پاسخ در س یستم .ب

رای برابر  مالت را بر عهده دارند: دیواره

 .راآتش و مسیریاب

ر ای مدیریتی ه  ب  منظور س   یس   تم .ت

رون  د  ب    ه  ار می IDSم دیری   اجزای 

افزاررای افزاررای مدیری  شبا  و نرمنرم

رسانی سیستم ه  برای بروز مدیری  بروز

 هاربرد دارند. IDSافزار بود  نسخ  نرم

اینا  برای ارتباط اجزای ش  با  از ش  با  مجزا )  (5

 آنا  ارتبا اتشود یا ش با  مدیریتی( استفاده می

اجزای بر روی بس  تر ش  با  اص  لی با رم ارتباط 

داش ت  باشند، ه  در این صورت باید در نظر داش  

هاری برای امنی  ارتبا ات اس   تفاده ه  از چ  راه

 شود.

رایی از س  یس  تم در چ  بخش IDSبرای عملارد  (0

ر  ای الزم ص   ورت پ  ذیرد. مثال ب  ای  د رم  ارنگی

 ره آتش انجام شود.تنظیمات مربو   بر روی دیوا

ی الزمه و اطمینان از هانصرب سریسرتم، انجام تست

منحقی اس    رر هدام از  صررحت عملکرد اجزای سرریسررتم:

اجزای س  یس  تم قبل از جایگذاری در س  یس  تم و باارگیری، در 

شرایط آزمایشی مورد تس  قرار بگیرند. در مرا ل نصب سیستم 

خروجی آ  رم باید ابتدا تعداد محدودی  س  گر نص  ب ش  ده و 

ای مورد بررس  ی قرار گیرد. در این فاز اماا  بدو  ریچ اس  تفاده

مورد زیاد اس   ، بنابراین راه اندازی تعداد زیادی رش  داررای بی

داده را از جه  تب  تواند س  روررای مدیری  و پایگاه س  گر می

رخدادرا دچار مش   ال هند. رمچنین محدود هرد  ش   با  در 

را بررسی ار را برای انجام تس   موقع نص ب آزمایش س یس تم ه

 هند.مسائل مختلف رموار می

توانند در جایگاه افزار ب  را تی میبر س   خ  اجزای مبتنی

مورد نظر قرار گیرند، تنها الزم اس  اتصال مناسب با شبا  برقرار 

افزاری ش  ود و نیازرای بر  و... فرارم ش  ود. در مقابل اجزای نرم

ری نی از دارند  تعیین و تهی  برای نص   ب ب   تمهی دات بیش   ت

افزار مناس ب، هارت ش با  مناس ب با پهنای باال، سیستم س خ 

ان د. رمچنین با بروز افزار و... از آ  جمل  ع ام ل رمخوا  ب ا نرم

افزار رم افزار نیاز اس  تا سیستم عامل و سخ ش د  نس خ  نرم

تم سافزار سیرای الزم  بر روی نرمبروز شوند. رمچنین پیاربندی

افزار نیز بر س  خ باید انجام ش  ود. رمین هار برای اجزای مبتنی

الزم اس  .بعد از انجام این مرا ل باید س یس تم ب  نحو مناسبی 

رای تشخیص استفاده پیاربندی ش ود. این مر ل  بست  ب  روش

ش ده در ابزار متفاوت اس . بدو  پیاربندی اولی  سیستم قادر ب  

 .[0]مالت اس تشخیص تعداد محدودی از  

را یای از ارداف اص   لی IDS امنیتی: لحاظ کردن تدابیر

رای هامپیوتری رس  تند. اگر یك مهاجم بتواند مهاجمین ش  با 

را را ب  س ازش داش ت  باشد، قادر خوارد بود انواع آسیب IDSدر

سیستم وارد آورد و سلسل  نفوذرای مختلفی را ب  اجزای مختلف 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 

 

ای درباره را دارای ا العات عمدهIDSشبا  انجام درد. رمچنین 

رای درو  آ  دارند، ه  برای پیاربن دی ش   با   و س   یس   تم

مهاجمین بس یار ارزش مند خوارد بود. برای  فا   از س  یستم 

 شود:تشخیص نفوذ رارااررای زیر پیشنهاد می

ای رمدیر س یس تم با انجام پیاربندی مناسب بر روی دیواره

ا، دس  ترس  ی ب  اجزای س  یس  تم ررا و س  وئیچآتش، مس  یریاب

تش   خیص نفوذ را محدود نماید، ب  نحوی ه  چارچوب ارتبا ات 

محدود ب  ارتبا ات درو  خود س یستم و در صورت لزوم هاربرا  

 خاص باشد.

مدیر سیستم باید ا مینا  داشت  باشد ارتبا ات بین اجزای 

ا تواند بس  یس  تم در بس  تری مناس  ب ص  ورت گیرند. این هار می

ای مجزا )ش با  مدیری (  صورت گیرد و یا با اده از ش با اس تف

اس تفاده از شبا  مجازی صورت پذیرد. در این صورت استفاده از 

را ضروری اس . در صورت ساز و هار مناسب برای رمزنگاری پیام

رای اس تاندارد و ش ناخت  شده برای این رمزنگاری باید از واس ط

 د بین المللی استاندارد و فناوری،هار استفاده شود. برای مثال بنیا

را توص  ی  هرده اس   . بس  یاری از  FIPSرای اس  تفاده از ماژول

د هنند.  در مورابزاررا از پروتال امنیتی الی  انتقال اس   تفاده می

را رمزنگاری لحاظ نش  ده اس    مدیر رایی ه  در آ س  یس  تم

برای بستر  VPNس یس تم باید از یك ش با  خصوصی مجازی با 

 ارتبا ات فرارم نماید.

یای دیگر از مسائل مهم این اس  ه  اجزایی از شبا  ه  ب  

گیرند، سروی  دیگری مورد اس تفاده قرار می IDSعنوا  اجزای 

ای روی  سگررا رای شبا اندازی سروی نداشت  باشند. مثال راه

 هاری معقول نیس .

را ی س  یستم و بعد از   داری سریستم:هاندازی و نگهرا

س  ازی آ ، نوب  در نظر گرفتن تمام مس  ائل امنیتی و  رگ پیاده

رس  د. معموال ارتباط هاربرا  و مدیر س  یس  تم با اندازی میب  راه

IDS گیرد. واسط از  ریق واس ط هاربری یا هنس  ول ص  ورت می

گرافیای هاربر اماا  دس   ترس   ی ب  س   یس   تم و مش   ارده و 

درد. از دیگر مسائل تم را میرای جاری و وض عی  س یسفعالی 

 توا  ب  این مسائل اشاره هرد:اندازی سیستم میمربوط ب  راه

 رای مختلف از  ریق هنسول.اماا  دسترسی ب  قابلی 

رفع مش االت و نظارت مداوم بر س یستم باید صورت پذیرد. 

رای امنیتی روی س  یس  تم باید صورت پذیرد تا رمچنین ارزیابی

نفوذ، نقاط ض عف و آس یب پذیری سیستم  در  ی فرآیند تس  

ی توا  با پیاربندمشخص شود. بعد از تشخیص این مشاالت می

رای امنیتی خاص جدید ش با ، دیواره آتش و یا اعمال س یاس 

 رای بازدارنده نفوذ، میزا  امنی  سیستم را باال برد.برای سیستم

ا و و نیز اس   تفاده از الگور IDSافزار بروز هرد  نس   خ  نرم

رای زمانی منظم ص   ورت پذیرد. رای جدید باید در دورهپروتال

افزاری قبل از ب  هارگیری رای نرمباید توج  داش   ه  این بست 

در س یس تم  تما تس   شوند تا ا مینا  از نتیج  از پیاربندی 

 قبلی نسخ  پشتیبا  تهی  شود.

دقت باال، نرخ تشخیص باال و کم بودن هشدارهای  -6

 نادرست

وری سیستم تشخیص معیاررایی ه  برای ارزیابی  بهره [7] در

 از : اند عبارتندبر هشف نارنجاررا در نظر گرفت  شدهنفوذ مبتنی

  تشرخیص باال و کم بودن هشرردارهای نادرستنرخ :

نرخ تشخیص عبارت اس  از هسری از ترافیك نارنجار ه  

تواند اس . این رشداررا میب  درس تی تشخیص داده شده

مربوط ب  اقدامات نارنجار امنیتی باش  ند ه  س  یس  تم را 

رای درن د، ی ا آ  ه   ص   رفا تالشتح   ت اتیر قرار می

س  یس  تم باش  ند. نرخ رش  داررای  فرجامی برای نفوذ ب نا

نادرس   رم ب  ص ورت درصدی از ترافیك خوش خیم ه  

اس ، تعریف ب  نادرس  ترافیك مخرب تشخیص داده شده

توا  آ  را نسب  رشداررایی ه  اس  . رمچنین میش ده

اند ب  هل رشداررای صادره ب  نادرستی تشخیص داده شده

داررای تعریف نمود.در مورد نس   ب   رش    IDSاز  رف 

نادرس     باید توج  هرد ه  در بس   یاری از  مالت ردف 

اس    و  مل  هننده قص  د دارد با  IDS مل  هننده خود 

را مشغول و  IDSاس تفاده از تعداد زیاد رش دار نادرس   ، 

را هند و عمال س  یس  تم تش  خیص نفوذ را از هار غر  آ 

. بنابراین داش تن ساز و هار مناسب برای دفع [22]بیندازد

 آل اس .ایدهIDSرای مهم ابزار چنین خحراتی از وی گی
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رای تشخیص لارد سیستمرر چند تولید رشدار جزء چارچوب عم

قابلی   IDSشود. لان بسیاری از ابزاررای نفوذ در نظر گرفت  نمی

جلوگیری از نفوذ و واهنش در برابر آ  را دارند. از جمل  مهمترین 

اس  ه  در  ال  بر خط قادر اس   Snortاین ابزاررا، ابزاررای 

واقع مانند دیواره آتش، جلو بروز  مالت را بگیرد. رشداررا در 

باشند. با استفاده از این خروجی اصلی ابزار تشخیص نفوذ می

شود. ردف از نصب سیستم رشداررا بروز  مالت مشخص می

تشخیص نفوذ باارگیری آ  برای باال برد  امنی  سیستم و دفع 

 مالت اس . بنابراین اماا  ارتباط  سگررای سیستم تشخیص 

 داده مرهزی برای تب نفوذ با سیستم مدیری  مرهزی یا پایگاه

رای آتش رخدادرا و رشداررا ارمی  زیادی دارد. ارتباط با دیواره

و اعمال پیاربندی مورد نظر برای جلوگیری از مبدا  مالت یای 

رای آتش ب  باشد. اصوال دیوارهرای معمول دفع  مالت میاز راه

خا ر عملارد و بازدری سریعتر و بهتر در مقابل ترافیك ورودی 

ستر خوبی برای اعمال سیاس  امنیتی رستند. رمانحور ه  در ب

رم توضیح داده شد، برای این ابزار ابزاررای  Snortمورد ابزار 

بندی رخدادرا و جانبی ب  منظور مدیری   سگررا و گروه

 داده وجود دارد.رشداررای موجود در پایگاه

 نتیجه گیری -7

برای رمااری ب  منظور داشتن چارچوب استاندارد و مقبول 

ابزاررای تشخیص نفوذ مختلف ه  و یف  پویش شبا  را برعهده 

را و دارند، از گذشت  این فار محرگ بوده اس  ه  تمام پیغام

مختلف در قالب فرم  استانداردی ب  سیستم مدیری   رشداررای

دری ارسال شود. فرم  استاندارد تبادل پیغام ابزاررای و پاسخ

را بوده اس . این فرم  رشداررا و ین ایدهتشخیص نفوذ یای از ا

رخدادرای هشف شده در  سگررا و تحلیل گررای ابزاررای 

رایی با ساختار مشخص تشخیص نفوذ مختلف را ب  صورت شئ

هند. ب  این ترتیب اماا  ارتباط با سامان  مرهزی مدیری  بیا  می

 شود. ابزار تشخیص نفوذ مناسب باید چنینو پاسخ فرارم می

 رایی را داشت  باشد.قابلی 
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