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 سالم.

  .خوانید و بعد به حل آن بپردازید : ابتدا هر بخش را به طور کامل ب۱توجه 

 این مهم است که شما فهم خود را مکتوب کنید نه اینکه ترجمه کنید و یا عیناً متنی را از جایی بنویسید. ماهای تشریحی، برای : در پاسخ2توجه 

 .تایپ شده باشدها را به زبان فارسی : گزارش حل تمرین۳توجه 

انجام دهید. علت این امر این است که در محیط کاری خیلی از  مرتب و خوانا زیبا،ه گزارش نویسی را : تمام سعی خود را بکنید ک۴توجه 

های خود را باید به صورت گفته شده تحویل دهید. دوستان! واقعاً گزارش نویسی جزئی از کار سپرده شده به ما است که مثل بقیه اجزای گزارش

انجام آن را ارائه دهید کار انجام  . در صورتی که بهترین کار را انجام دهید اما نتوانید به بهترین وجه گزارشِکار باید آن را هم به خوبی انجام دهیم

 ایم ارائه دهیم نه فراتر از کار انجام شده.شده به بهترین وجه ارزیابی نخواهد شد. نکته آخر اینکه الزاماً ما باید فقط گزارش کاری را که انجام داده

 .)حتی در اولین بار!( خواهند گرفت -۱00نمره  گیرندگان( ی)کپ گیرنده یو کپ دهندگان( ی)کپ دهنده یپ: ک5توجه 

 شود. ایمیل با شرایط زیر (Zippedپوشه زیپ شده ): گزارش حل تمرین به صورت یک 6توجه 

 

To Mehdismi70@gmail.com 

CC mrazian.email@gmail.com 

 LastName-Student#-it2-hw-2 نام فایل:

 LastName-Student#-it2-hw-2 عنوان ایمیل:

 

 در سایت درس قرار داده خواهد شد. تمریننمره : 7توجه 

از نمره شما کسر  درصد ۳ تاخیر به ازای هر ساعتمی باشد.  2۳:59:59ساعت  ۱2/9/۱۳96 یکشنبه : فرصت انجام این تمرین لغایت8توجه 

 )به استثنای شرایط بسیار بسیار خاص برای دانشجوی با این شرایط(. (خواهد شد:.. سه درصد کسر 59:59تا  00:00:00ساعت مثال ) خواهد شد

 

تا د تمرین را گروهی انجام دهند اعضای گروهشان را نکه می خواهدانشجویانی های دو نفره انجام دهید.  : این تمرین را می توانید در گروه9توجه 

 به آقای سلمانی ایمیل نمایند.آبان  29دوشنبه تاریخ 
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 پیش نیاز: •

 

 و سیستم های تلفنی VOIPمفهوم اولیه آشنایی با  ✓

 Elastixسیستم تلفنی آشنایی با پیکربندی  ✓

 آشنایی با نصب سیستم عامل لینوکس توزیع کالی ✓

 

 صورت تمرین :

نصب سیتم عامل لینوکس توزیع کالی و هم چنین نصب سیستم تلفنی محبوب هدف از انجام این تمرین آشنایی با 

Elastix .و پیکربندی اولیه آن می باشد 

 سناریو طبق تصویر زیر باید انجام انجام شود.

 
داشته باشید که سیستم ادرس هایی که به ماشین ها اختصاص می دهید دلخواه می باشد ولی در نظر توجه : 

 ماشین در یک رنج باشند. ۳( و این pcشما)
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 توضیح سناریو:

 توجه: **هر قدمی که پیش میروید عالوه بر توضیح نیازمند تصویر می باشد.**

 جدیدترین نسخه آن را دانلود و در برنامه مجازی ساز خود نصب کنید.  kali.orgابتدا از سایت  .۱

 به این سیستم عامل بفرستید و نتیجه را گزارش دهید.  pingحال از سیستم خود درخواست  .2

 را دانلود کرده و آن را نصب کنید.  elastix 2.۴نسخه voipدر این مرحله سرویس  .۳

 انجام داده و گزارش دهید.  elastixرا برای  2مرحله  .۴

کرده و در تنظیمات ماشین مربوط به   importرا در برنامه مجازی از خود   asteriskحال سیستم تلفنی  .5

 بتواند ادرس بگیرد.  dhcp serverو یا هر   adslآن طوری تنظیم کنید که از سیستم شما یا مودم 

را باز کرده و به جست و جوی سرویس   Terminalبروید.   kali هر سه ماشین را اجرا کرده و به محیط .6

 را گزارش کنید. در رنج شبکه بگردید. نتیجه  voipهای 

تمامی موارد خواسته شده را برای هر دو سیستم تلفنی بررسی و گزارش  22تا مرحله  7نکته مهم: از مرحله 

 دهید.

 را توضیح دهید.و تفاوت هر کدام چه سرویس هایی پیدا شد؟ ورژن و نام هرکدام  .7

 گزارش کنید.در این مرحله به دنبال داخلی های سرویس ها باشید. مشاهدات خود را  .8

 را می توانید ببینید؟ چرا؟  elastixسرویس  آیا داخلی های .9

 علت پیدا شدن داخلی چیست؟ .۱0

 را در حالت کلی بررسی و توضیح دهید.  ipمکانیزم ارتباطی بین دو تلفن  .۱۱

به دنبال گذر واژه های هر کدام از داخلی ها باشید و نتایج را  8در مرحله در صورت پیدا کردن داخلی  .۱2

 گزارش کنید.

 را فارغ از نام برند ، نام برده و توضیحاتی چند در مورد هریک بدهید.  voipانواع تلفن مورد استفاده در  .۱۳

و نتیجه را  یک تلفن نرم افزاری نصب و داخلی هایی که از مراحل قبل بدست اوردید را در آن رجیستر کنید. .۱۴

 گزارش کنید.

 رجیستر شدن را توضیح دهید.ایا تلفن شما رجیستر شده؟ طریقه این  .۱5

۱6. Port scanner  ها را توضیح داده ودر موردnmap  .چند خط توضیح دهید 

 پورت های سرویس ها را بررسی کنید.  nmapبا استفاده از  .۱7

 آیا برخی پورت های اصلی برای شما نمایان شده است؟ .۱8

 ای دیگری پیدا شده است؟پورت امتحان کنید. اینبار آیا پورت ه 6000را با اسکن کردن  ۱5مرحله  .۱9

در مورد هر پورت و وضعیت آن به طور مفصل توضیح دهید.)نوع پورت، اتصال آن، وضعیت آن، کاربرد آن  .20

 و..(

2۱. Call manager   را توضیح داده و شماره پورت این سرویس درvoip  .را پیدا کنید 
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بزنید و نتیجه را گزارش کنید   call managerبه سرویس   telnetبا توجه به مراحل قبلی یک درخواست  .22

 بیان کنید.  voipو علت قبول و یا عدم قبول این درخواست را در هر سرویس 

 بررسی و توضیح دهید.  voipرا در سرویس های   command و   actionدستوررات  .2۳

 با دستورات مرحله قبل لیست کامل داخلی ها و رمز های آن را بیابید و گزارش دهید. .2۴

 باشید. و روش کار خود را گزارش دهید.  voice mailا بدنبال در داخلی ه .25

 می باشد؟  new voice mailدر داخلی ها کدامیک دارای  .26

 را توضیح دهید و مهمترین انها را با توضیح بیان کنید.  voipکد های ویژه در سرویس  .27

 محتوای پیام را یادداشت کنید. با استفاده از تلفن نرم افزاری به آن داخلی رجیستر و پیام را شنود کنید و .28

شماره دانشجویی خود و با نام  تلفن وارد شده و داخلی با شماره  Asteriskدر مرور گر خود به سرویس  .29

 خانوادگی خود ایجاد کرده و گزارش کنید.

 حال با تلفن نرم افزاری به این شماره جدید که تولید کردید رجیستر کنید و نتیجه را گزارش کنید. .۳0

 شرح دهید.  voipرا در سرویس های  dos/ddosحمله  .۳۱

 را توضیح دهید. caller id spoofingحمله  .۳2

 توضیح دهید.  voipچند نمونه حمله دیگر در سرویس های  .۳۳

که بررسی کردید باعث وجود اسیب پذیر بودن آن سرویس   voipانجام ندادن چه مواردی در سرویس های  .۳۴

 شد؟

را بخوبی فرا گرفته و بتوانید در این موضوع  VOIPژی وید امید است تکنولدر پایان ضمن عرض خسته نباش

 باشید. نظرصاحب 

 
 زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

 هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

 صحنه پیوسته بجاست....

 خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
 

 

 

 موفق باشید.


