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 ی مهربانهب انم خداوند بخشنده
 رشد دانش آموزش عالی مؤسسه

 1تمرین شماره  

 امنیت شبکه پیشرفته

 

 1396زمستان  

 : محمدرضا رازیانمدرس

 کمک مدرس: رسول وحدتی
 

 تمرین هدف

 لینوکس 1عاملیآشنایی با سامانه •
 مقدمه -1

ی عامل لینوکس آموزش داده شد، شما در این تمرین با دستورات کاربردی همانطور که در کالس سامانه

مسدود  پی را در لینوکسلینوکس کار کرده و نتایج هر کدام را مشاهده خواهید کرد. سپس چگونه یک آی

 سرور را فراخواهید گرفت.نمایید و در انتها چگونگی ایجاد یک وب

 دستورات کاربردی لینوکس -2
خط(. برای  5الی  2ی هر یک از دستورات زیر تحقیق کنید و توضیح دهید چه کاربردی دارند )در حد درباره

عامل لینوکس بیاورید و سه مورد ی هر کدام یک مثال ساده و کوچک به همراه تصویر اجرای آن در سامانه

 های آن را نیز در صورت وجود بیان کنید.از گزینه

( باید شماره دانشجویی Promptدر خط فرمان ) userگیرید نام توجه مهم: از این پس تصاویری که می

 شما باشد.

 
o useradd 

o passwd 

o locate 
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o find 

o grep 

o tail / head 

o sort 

o w 

o uniq 

o cp 

o mv 

o rm 

o pwd 

o touch 

o mkdir 

o cd 

o cat 

o ls 

o netstat 

o ifconfig 

o traceroute 

o  عملگرpipe  (| ) 

o  عملگرredirection « (،) » 

 iptableاندازی سرویس راه -3
همواره امنیت یک سرور، یکی از مهترین عواملی است که هنگام پیکربندی آن باید رعایت نمود. یکی از 

برای  iptableهایی نظیر ها برای باالبردن امنیت یک سرور استفاده از دیوارهای آتش یا سرویسراه

 بخوانید. اینجااز توانید باشد. نحوه کار با این سرویس را میها میمسدودکردن کاربران یا آدرس

 اندازی سرویس را بنویسید.الف( دستور مربوط به راه

 پی درون شبکه را مسدود نمایید.ب( یک آی

 ها انجام دهید.پیای( از آیج( مورد ب را برای رنج )محدوده

ها از و برای دسترسی به فایل SSHتوان از پروتکل دسترسی به سرور میدانید برای د( همانطور که می

FTP .ها را قطع نمایید تا کاربران نتوانند از این دو سرویس استفاده دسترسی این سرویس استفاده نمود

 کنند و دیوار آتش آنها را مسدود نماید.

 ها الزامی است.قراردادن تصویر به همراه توضیح برای تمامی بخش توجه:

https://help.ubuntu.com/community/IptablesHowTo
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 سروراندازی یک وبراه -4
و ارسال  مرورگر وباست که توانایی پاسخگوئی به  ایسامانهسرور وب یا وب سرور  کارساز وب،

صفحه درخواستی مرورگر را داراست. صفحات وب بر پایه یک ساختار مشخص و با یک نام یگانه بر 

امکان قرار گرفتن صفحات متعدد و با ساختارهای  گیرند. بر روی یک سرور وبروی سرور وب قرار می

 نام دارد. apacheی عامل لینوکس، سرور در سامانهسرویس مربوط به وب .جداگانه وجود دارد

 VM-Wareاندازی نمایید. اگر لینوکس بر روی ماشین مجازی الف( این سرویس را در لینوکس راه

توانید از طریق مرورگر خود زی شود، شما به راحتی میاندانصب شده باشد، هنگامی که این سرویس راه

 ی عامل ویندوز آن را مشاهده کنید.در سامانه

شود. حال با استفاده از ترمینال این صفحه ی زیر نمایش داده میسرور، صفحهسازی وبپس از فعالب( 

 ه شود.فرض آن نمایش دادرا تغییر دهید، تا محتوای دلخواه شما به جای محتوای پیش

 ها الزامی است.توجه: قراردادن تصویر به همراه توضیح برای تمامی بخش

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D9%88%D8%A8
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 نکات ضروری -5
 ابتدا تمرین هر بخش را خوانده و سپس اقدام به حل آن کنید. •
 های تشریحی، شما باید فهم خود را بنویسید نه اینکه ترجمه کنید و یا عیناً متنی را از جایی بنویسید.در پاسخ •
 و مرتب زیبا، را نویسیسعی خود را بکنید که گزارش تمام. باشد شده تایپ فارسی زبان به را هاتمرین حل گزارش •

 شده گفته صورت به باید را خود هایگزارش خیلی از کاری محیط در که است این امر این علت. دهید انجام خوانا

 هم را آن باید کار اجزای بقیه مثل که است ما به شده سپرده نویسی جزئی از کارگزارش واقعاً! دوستان. دهید تحویل

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

 که را کاری گزارش فقط باید ما الزاماً که این آخر نکته. شد نخواهد ارزیابی وجه بهترین به شده انجام کار دهید،

 .شده انجام کار از فراتر نه دهیم، ارائه ایم،داده انجام
تمام گزارش شما باید توسط خود شما نوشته شده باشد. فرستادن کل یا قسمتی از گزارشتان برای افراد دیگر، یا  •

دهندگان( دهنده )کپیشود. کپیاستفاده از کل یا قسمتی از گزارش فرد دیگری، حتی با ذکر منبع، تقلب محسوب می

 خواهند گرفت )حتی در اولین بار!(. -100گیرندگان( نمره گیرنده )کپیو کپی
 ( با شرایط زیر باید ایمیل شود.Zippedگزارش حل تمرین به صورت یک پوشه فشرده شده ) •

To ra.vahdati[at]gmail 

CC mrazian.email[at]gmail 

File Name YourStudentNumber-SAN-HW1 

Subject YourStudentNumber-SAN-HW1 

 در صورت ارائه تمرین به صورت حضوری، زمان آن متعاقباً اعالم خواهد شد. •
به ازای هر یک ساعت تأخیر یک  باشد.می 23:59:59ساعت  17/01/1397تاریخ  جمعه، فرصت انجام این تمرین تا •

 )به استثنای دانشجوی دارای شرایط بسیار بسیار خاص(. درصد از نمره کسر خواهد شد

 

 


