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  :مقدمه

بدد  ذگران ازهای کامپیوتری و اینترنت با تهدیدهای زیادی روبرو هستند. نفوامروزه کاربران شبکه

ه ادآسدیب رسدانی یدا سدرقت اطالعدات اسدتف ،مختلفی برای نفدوذهای تهاجمی ابزارها و مکانیزم

نیداز در  باید دانش موردو مدیران شبکه های کامیپوتری  متخصصان فناوری اطالعاتکنند. لذا می

 هایرشدتهبرنامه درسی در شبکه  درس امنیتد. به همین علت نرا کسب نمایشبکه زمینه امنیت 

یدن اس اصدلی ودریکدی از  شدبکهامنیت  علیرغم اینکه. قرار گرفته است کامپیوترو  ITمهندسی 

رای مرجع مناسبی برای آن وجود ندارد. حجم مراجع معرفی شده بد اما ،شودمحسوب می هاتهرش

 دشوار است.  سال تحصیلی نیمو تدریس این مطالب در یک  استاین درس بسیار زیاد 

جموعه مهر فصل  انتهایدر در این کتاب سعی شده است که مطالب با زبانی ساده ارائه گردد. 

رامدی بهتدر گتا دانشدجویان  به همراه حل آنها آورده شده استای هارگزینهتشریحی و چسئواالت 

دانشدجویان از آنجدا کده ش رو دارندد آمداده نمایندد. هدایی کده در پدیبتوانند خود را برای آزمون

 ،آموزندیم یرمزنگار میدر درس اصول و مفاههای رمزنگاری را الگوریتم IT های کامپیوتر ورشته

گان برای بسیار مختصر و مفید و در حدی که خوانند مباحث مربوط به رمزنگاری کتاب لذا در این

یداز بده آن نو بررسی کاربردهای رمزنگاری در امنیدت شدبکه فهم مباحث مربوط به امنیت شبکه 

توانندد یو دانشجویان درس رمزنگداری م مباحث رمزنگاری. عالقه مندان به ستا بیان شده ،دارند

اجعده ث مقدماتی تا پیشرفته این علم بده کتداب رمزنگداری از همدین مولدف مربرای مطالعه مباح

اتید و امید است این اثدر مدورد توجده همکداران و دانشدجویان گرامدی قدرار گیدرد. از اسد نمایند.

دانشدددددجویان گرامدددددی تقاضدددددا دارم نقطددددده نظدددددرات خدددددود را از طریددددد  ایمیدددددل 

m.a.torkamani@gmail.com هدای بعددیرند تا انشاهلل در ویرایشبا اینجانب در میان بگذا 

خدود  در پایدان وییفدهمورد تجدید نظدر قدرار گیدرد.  آن،های احتمالی اشکاالت یا کاستی کتاب

ندین بیات به خاطر طراحی جلد کتاب و همچعلی آقای مهندس همکار گرامی، دانم از زحمات می

 نمایم. جناب آقای حسین قنبری تشکر و قدردانیانتشارات ارسطو مدیریت 

 یی ترکمانمحمد عل                                                                      

 1394 پاییز                                                                   

  



 

 فصل اول

 اطالعاتامنیت مفاهیم و اصول 

 

 چیست؟اطالعات امنیت -۱-۱

در مقابل دسترسی های غیر مجاز، ت است از حفایت اطالعات امنیت اطالعات عبار

های ه روش، همچنین علم مطالعاستفاده، افشاء، اختالل، اصالح، مطالعه، بازرسی، ضبط یا تخریب

ی، تمامیت مجاز از محرمانگهای ارتباطی در برابر تغییرات غیرها و نظامها در رایانهحفایت از داده

های دیگر امنیت اطالعات از قبیل اصالت، اعتبار، . سایر ویژگیپذیری اطالعاتو دسترس

ناپذیری، قابلیت جوابگویی و قابلیت اطمینان اطالعات نیز می تواند مشمول این حفایت انکار

  باشند.

یک سیستم درست سیستمی است که اگر ورودی خوب و درست به آن داده شود خروجی 

 دهد.درست به ما می

راب خسیستمی است که اگر حمله کننده  به آن ورودی بد بدهد،  سیستم اما سیستم امن  

از دردسر سدر یک سیستم از نظر امنیت اطالعات امکانات بیشتر طراحی  نشود. به طور کلی 

 ها بیشتر باشد.است. زیرا باید کنترل روی ورودی

ه در صورتی ک به دنبال ساده بودن و مینیمم بودن سیستم هستیم. در اطالعاتدر امنیت  

هدف ما این است که یک در کل  یک سیستم خوب همیشه به دنبال امکانات بیشتر هستیم.

 سیستمی داشته باشیم که هم درست و هم امن باشد.
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 خصوصیات سیستم امن -۱-۱-۱

 قابدل دیددن  ،نداهتنها توسط افرادی که تأیید صدالحیت شددباید اطالعات  :1محرمانگی

و کارمنددان سایت دانشگاه که تنهدا دانشدجویان و اسداتید در یک  المثبه عنوان باشد. 

 دارند.به سایت را ح  ورود دانشگاه 

 و یدا گدم  هنباید به صورت تصادفی یا عمدی تغییر داده شوند، نابود شدد ها: داده2صحت

 شوند. 

 بده هرگاه کاربر به سیستم نیاز داشت سیستم وجدود داشدته باشدد :3دسترسی پذيری .

های سیستم باید قادر باشد هنگام درخواست کداربر، سدرویس یدا سدرویس یگرعبارت د

 مورد نظر را ارائه دهد.

 اصطالحات امنیتی-۱-2

 4پذيریآسیب-۱-2-۱

 سازی یا عملیات سیستم است.یک خطا یا نقص در طراحی، پیاده ،پذیریآسیب

 تواند در یکی از موارد زیر باشد:پذیری میآسیب

  :پروتکل یا الگوریتم ایراد دارد. به عنوان مثال طراحی این حالت در طراحی سیستم

)رمز  5به صورت متن ساده TCP/IPهای درست انجام نشده و بسته TCP/IPپروتکل 

به  پذیری را برای این پروتکلنشده( هستند. این یک ایراد طراحی است که یک آسیب

های بتواند محتوای بسته ،ندوجود آورده است و باعث شده است که اگر یک نفر گوش ک

IP .را ببیند 

                                                 
1 Confidentiality 

2 Integrity 

3 Availability 

4 Vulnerability 

5 Clear Text 



 ۱۹                                    فاهیم و اصول امنیت اطالعاتم

 پروتکل، مواردی ) نظیر در برنامه نویسی یک  به عنوان مثال فرض کنیدسازی: پیاده

عالوه بر  ، یا اشتباهاتی داریم.ایمرا رعایت نکردهاصول یا استانداردهای کدنویسی امن( 

 سازی این، در پیادهTCP/IP  با توابعC شود که هایی دیده میپذیرییک سری آسیب

های جدیدتر است. برای رفع این مورد باید از نسخه C علت آن اشکاالت موجود در زبان

 این زبان و یا زبان جاوا استفاده کرد.

 رم پر شود. به عنوان مثال یک فیندها درست انجام نمیآعملیات سیستم ایراد دارد: فر

  د.رسد که نباید آنرا ببینیگری میفرد د بهشده و باید به دست یک نفر برسد ولی 

 1حمله-2-2-۱

 های یک سیستم.پذیریبهره برداری از آسیبعبارتست از   حمله

 2تهديد-۳-2-۱

خواه بدای از شرایط و پیشامدها که پتانسیل صدمه زدن به سیستم را دارد. فردی مجموعه

کند م مین یک حمله را فراهکه انگیزه و توانایی حمله را داشته باشد و یا یک سیستم که امکا

 یک تهدید است.

 در امنیت اطالعات AAAمفهوم -۱-2-۴

کنیم که مخفف سده کلمده ذیدل برخورد می  AAAدر دنیای امنیت اطالعات به واژه مخفف

 است:

 Authentication :مکانیزمی است که هویت حقیقی افدراد )احراز هویت(  تأیید هویت

هویددت مکددانیزمی اسددت کدده بددر اسدداس آن هددر  احددراز شددود.بددر اسدداس آن اثبددات می

کندد کده آیدا موجودیت)مانند یک شخص یا یک سدرویس دهندده بدانکی ( بررسدی می

                                                 
1 Attack 

2 Threat 
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گر ثالث کند یا یک شخص اخاللشریک او در یک ارتباط، همان فردی است که ادعا می

 است که خود را به جای طرف واقعی جا زده است.

 Authorization :شدود فدرد یدا که بدر اسداس آن مشدخص میمکانیزمی است  1اجازه

 موجودیتی که هویت آن احراز شده، مجوز انجام چه کارها و عملیاتی را در سیستم دارد.

 Accounting : کندد فدرد مدورد نظدر چده مکانیزمی است که مشدخص میحسابداری

 ارد یدادبرد. یعنی به عنوان مثال اعتبار کافی سهمی از منابع سیستمی و خدماتی را می

 خیر.

را  است که تامین دو مدورد دیگدر Authenticationدر میان این سه واژه، مهمترین مرحله 

 سازد.نیز بسیار ساده می

خواهیم بدانیم آیا خواهد به سیستم دسترسی پیداکند، ما میوقتی فردی میبه عنوان مثال 

م کنترل ،  بیشتر مفهودهیم. اما اجازههمان فرد مورد نظر است یا خیر، تایید هویت انجام می

ورود  دهد. به عنوان مثال، در سیستم اینترنتی یک دانشگاه، کاربر هنگامسطح دسترسی را می

د و شود که مشخص شود کاربری مجاز است یا خیر. در این سیستم اساتیابتدا تایید هویت می

اضح دسترسی، ودانشجویان و سایر پرسنل دانشگاه مجاز به ورود هستند. اما در خصوص اجازه 

 دارد.نشود ولی اجازه ویرایش نمرات را است که یک دانشجو تایید هویت شده و وارد سیستم می

در خصوص  حسابداری نیز به این مثال توجه کنید. فرض کنید شخصی تایید هویت 

ن شود. وی اجازه خرید کردن را دارد. بنابرایشود و وارد یک فروشگاه الکترونیکی میمی

Authorization  رای بنیز با موفقیت انجام میشود. اما ممکن است موجودی این فرد در سایت

 اد.به وی اجازه خرید را نخواهد د Accountingخرید کردن کافی نباشد. بنابراین فرایند 

  

                                                 
1 Authorization 



 2۱                                    فاهیم و اصول امنیت اطالعاتم

 1)سنديت(عدم انکار -۵-2-۱

تنده و ی داده و پیام توسط فرساو نیز محتوپیام دریافت و یعنی عمل ارسال  عدم انکار 

و، رکند.( از این گیرنده قابل انکار نباشد )سرویسی که از انکار فرستنده و گیرنده جلوگیری می

 ه است.تواند ثابت کند که گیرنده پیام را دریافت کردوقتی پیامی ارسال گردید، فرستنده می

 2نفوذگر يا هکر-۳-۱

ن کاله نفوذگراکاله سفید، گروه نفوذگران  4هکرها به  .هکر در لغت به معنی نفوذگر است

مه هر شوند که در اداو نفوذگران کاله صورتی تقسیم بندی می نفوذگران کاله خاکستری، سیاه

 شود.یک از این موارد شرح داده می

 3نفوذگران کاله سفید -۱-۳-۱

های کامپیوتری شبکهو  های امنیتیهدف این گونه از هکرها نشان دادن ضعف سیستم

ب این دسته نه تنها به سیستم آسی .گروه به نام هکرهای خوب معروف هستنداین . باشدمی

ارای دکاله سفید ها  .ها نقش اساسی دارندبلکه در تحکیم دیواره حفایتی شبکه رسانند، نمی

 .کنندو هر بار با روش جدیدی از دیواره امنیتی عبور می خالقیت عجیبی هستند

  ۴نفوذگران کاله سیاه-2-۳-۱

این گروه به  .است. کراکرها خرابکارانه ترین نوع هکرها هستند Cracker یگر این گروهنام د

ها اولین چیزی که به فکرشان کاله سیاه .کنندطور کامال پنهانی اقدام به عملیات خرابکارانه می

                                                 
1  Non-repudiation 

2hacker 

3 White hat Hacker Group 

4 Black Hat Hacker Group 
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توانند با ارسال ویروسی که خودشان تهیه ها میکاله سیاه .رسد نفوذ به سیستم قربانی استمی

 .ها پنهان استهویت اصلی کاله سیاههمیشه اند،کنترل سیستم قربانی را در دست بگیرند. نموده

 ۱نفوذگران کاله خاکستری -۳-۳-۱

است. هدف اصلی واکرها استفاده از اطالعات سایر  Whacker نام دیگر این گروه

ه دهای ورودی باین گروه ک .کنندای به کامپیوترها وارد نمیباشد و صدمهکامپیوترها می

 کارهای ءکنند، اما سرقت و خرابکاری جزهای امنیتی را پیدا کرده و به داخل آن نفوذ میسیستم

 .دهندها نیست. آنها معموال اطالعات فنی را در اختیار عموم مردم قرار میکاله خاکستری

 2نفوذگران کاله صورتی-۴-۳-۱

د در اد بی سوادی هستند که فقط قادرنباشد. بوترها افرمی Booter نام دیگر این گروه

ها ورتیصکاله  .چت شوند هایها اختالل به وجود آورند و یا مزاحم سایر کاربران در اتاقسیستم

ی در بعض البته .نویسی ندارندکنند و خود سواد برنامهافزارهای دیگران استفاده میاغلب از نرم

 . جدی برای امنیت باشند توانند خطرهایمواقع همین هکرهای کم سواد می

 بندی کلی حمالتدسته-۱-۴

 دسته بندی از نظر تغییر دادن اطالعات-۱ -۱-۴

تقسدیم نمدود. در حملده غیدر فعدال   4و غیر فعدال 3توان به دو دسته کلی فعالحمالت را می

هدد دنماید. حمله فعدال زمدانی رم میهای ارسالی را بازبینی و استراق سمع میمهاجم صرفا  پیام

                                                 
1 Gray Hat Hacker Group 

2 Pink Hat Hacker Group 

3 Active Attack 

4 Passive Attack 
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 که حمله کننده عالوه بر استراق سمع یا دریافت پیام، آنرا تغییر داده و برای گیرنده ارسال نمایدد.

 دهد، تشخیص آنها خیلی مشکل است.ها رم نمینجا که در حمله غیر فعال تغییری در دادهآاز 
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 بندی از نظر به چالش کشیدن اصول امنیت دسته-۱-۴-2

 خواندن یک ایمیل محرمانده یدا شدنود یدک ارتبداط : 2اتيا سرقت اطالع 1افشای پیام

واضح است که این حمله عدم محرمانگی را فراهم  است. ای از این نوع حملهنمونه تلفنی

 کشد(.)محرمانگی را به چالش می کند.می

 کند.پذیری را فراهم می: عدم دسترسی3قطع ارتباط 

 زند.: صحت را به هم می4تغییر اطالعات 

 کند.: عدم صحت اطالعات و عدم اعتبار را فراهم می5عاتجعل اطال 

 ( رد درخواسرتانکار سررويس)کندد. سیسدتم را از : عددم دسترسدی را فدراهم می6

 کند.سرویس خارج می

 به عمل دریافت داده در بین راه و ارسال مجدد آن با هدف دستیابی غیر : 7حمله تکرار

 کشد.یمحرمانگی را به چالش م مجاز، تکرار گویند.

 ای است که در آن حمله کننده خودش را جای فرد دیگری حمله :8بدلزنی يا نقاب

این حمله نوعی  نماید.زند. در واقع حمله کننده هویت فرد دیگری را سرقت میجا می

جعل اطالعات است و عدم صحت را به دنبال دارد. اما چون مهاجم موف  شده خودش 

ات محرمانه قربانی را خوانده )عدم عتواند اطالادامه می را به جای قربانی جا بزند، در

 محرمانگی( و یا با ارسال بسته های زیاد قابلیت دسترسی را به چالش بکشد.

                                                 
1 Release of Message 

2 Interception 

3 Interruption 

4 Modification 

5 Fabrication 

6 Denial of Service 

7 Reply 

8 Masquerade 
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 سئواالت تشريحی  -۱-8

 اصطالحات زیر را توضیح دهید؟-1

 Reply Attack -ب         Confidentiality-الف

 توضیح دهید.و را نام برده  سیستم نیازمندی های امنیتی یکاز  شش مورد -2

شدیده در هر یک از موارد زیر مشخص کنید کدامیک از سه اصل امنیت اطالعات به چدالش ک -3

 شده است؟ 

 های مریم را کپی کرد.    جواد تمرین -الف

 علی سیستم مهسا را از کار انداخت.   -ب 

 دالر تغییر داد. 1000دالر به  100فریدون مقدار موجودی حساب زهرا را از -ج

 داریوش امضای خودش را به جای امضای رضا گذاشت. -د

 Yahooثبت کرد و بدا اسدتفاده از آن جلدوی سدرویس Yahoo.comبهرام یک دامنه با نام -ه

Buy .را گرفت 

 پاسخ:

 الف( سرقت  اطالعات است و باعث عدم  محرمانگی می شود .

 ب( قابلیت دسترسی را دچار چالش کرده است. 

 .استرا مخدوش کرده  صحتج( 

در  ود( چون  داریوش امضای خودش را به جای امضای رضا  قرار داده، پس جعل اطالعات اسدت 

موجدب  تواند اطالعات را سرقت کندد ورا به  چالش کشیده است و در ادامه نیز می صحتنتیجه  

  ی جدا زده  اسدتعدم  محرمانگی شود. ضمناً چون مهاجم امضای خودش را به جای شخص دیگر

ار های زیاد موجب از کدتواند با ارسال بستهولی از دیدگاه  سرور تأیید هویت  شده است، حتی می

هداجم بندابراین در ادامده مبده چدالش بکشدد. نیز ها شده  و دسترسی پذیری را  افتادن  سرویس

 شود.دچار چالش می تواند هر سه اصل امنیت اطالعات رامی

 ایرگزينهسئواالت چها-۱-۵

 شود؟ظت داده از تغییر یا خرابی با دسترسی غیر مجاز یا تصادفی چه نامیده میتوانایی محاف-1
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  ج.جامعیت و صحت اطالعات    د.احراز هویت ب.محرمانگی  الف. قابلیت اعتماد 

های کارمندان بداندیش و حمالت هکرها العملهیزاتی، بالهای طبیعی، عکسخرابی تج-2

 از......... هستند: هایینمونه

  های سیستمد. خرابی       ج. ریسک ها   پذیریب. آسیب الف. تهدیدها

بیند، چه را می ای که در آن، حمله کننده اطالعاتی از قبیل مبداء، مقصد و اندازه پیامحمله-3

 شود؟نامیده می

 د. انکار سرویس ب. بدل       ج. تحلیل ترافیک       الف. افشاء پیام

 yahooثبت کرده و با استفاده از آن جلوی سرویس  Yahoo.comبهرام یک دامنه مشابه  -4

Buy گرفت. به نظر شما کدام یک از سه اصل امنیت اطالعات به چالش کشیده شده است؟ را 

 همه موارد  -د  محرمانگی -ج   حت  ص -ب        قابلیت دسترسی -الف

اده است. به نظر شما کدام یک از اصول دای رضا قرار داریوش امضای خودش را به جای امض-5

 امنیت اطالعات به چالش کشیده شده است؟

 همه موارد -صحت        د -محرمانگی    ج -ب  قابلیت دسترسی -الف

 کدام یک از حمالت زیر فعال است؟-6

 د. الف و ج الف. تحلیل ترافیک        ب. تغییر      ج. افشاء پیام

 های زیر فعال است؟ز حملهکدام یک ا-7

 د. الف و ب  ج.  تحلیل ترافیک      ( Dosب. انکار سرویس )     الف. بدل

 های زیر غیرفعال است؟کدام یک از حمله-8

  د. تکرار  ج. انکار سرویس  ب. بدل الف. تحلیل ترافیک   

 کدام گزینه صحیح است؟-9

شود که فرد یا موجدودیتی ن مشخص میمکانیزمی  است که بر اساس آ Authentication-الف

 که هویت آن احراز شده است، مجوز چه کارها و عملیاتی را دارد.

کند فرد یا موجودیتی که هویت آن احراز شده مکانیزمی است که مشخص می Accounting-ب

 است، مجوز چه کارهایی را دارد.

 شود.س آن اثبات میمکانیزمی است که هویت حقیقی افراد بر اساAuthentication -ج

  دارد.Authentication اهمیت بیشتری از . Authorization -د
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 پاسخنامه:
 1 الف ب ج د

 2 الف ب ج د

 3 الف ب ج د

 4 الف ب ج د

 5 الف ب ج د

 6 الف ب ج د

 7 الف ب ج د

 8 الف ب ج د

 9 الف ب ج د

  



 

 فصل دوم 

 یوتریکامپ یهاانواع حمالت در شبکه

 

 الت مبتنی بر پويش پورتحم-2-۱

های برخی از پورت 1-2شوند. جدول های مختلف شبکه از طری  پورتهای شبکه ارائه میسرویس

هایی که مهداجمین از آن بدرای حملده بده سیسدتم و یدافتن دهد. یکی از روششبکه را نشان می

طریدد   هددای بدداز سیسددتم اسددت کدده ازکننددد، یددافتن پورتهای آن اسددتفاده میآسددیب پددذیری

 شود. انجام می 1افزارهایی موسوم به پویشگر پورتنرم

 

 های شبکه : برخی از پورت ۱-2جدول

 سرویس پورت

15 Netstat 

21 FTP 

23 Telnet 

25 SMTP 

53 DNS 

80 HTTP 

110 POP3 

443 HTTPS 

                                                 
1 Port Scanner 



 

لدی کبده طدور برندد. در ادبیات امنیت شبکه، گاهی اصطالح پویش شبکه را نیز بده کدار می

ها نصب  HOSTهایی که روی یعنی شناسایی ساختار شبکه سازمان، پروتکلکردن شبکه  پویش

، سدتمو یدافتن پورتهدای بداز سی ن شبکهک. بعد از اسی آنهاهاپذیریاند و سپس یافتن آسیبشده

 کند.مهاجم از این اطالعات استفاده کرده و اقدام به حمله می

2-2-Spoofing 

Spoofing خدود را  هکدر افتد که یک اتفاق می حقه بازی است. این حمله زمانی به معنی

را از  هدای دادهپاکت نفوذگردر این حمله، کند. قابل اعتماد معرفی  یا کاربر به عنوان یک کامپیوتر

ییدر یافتده تغپاکت و  ردهعوض کآنرا دلخواه خود  به مطالعه کرده و ممکن است  سرور گرفته آنرا 

 ود.تواند در الیه شبکه و یا الیه لینک انجام شاین حمله می دهد. نشان میرا به کاربر 

2-2-۱- IP Forgery يا IP Spoofing   

ست. ا  IP Spoofing یا IP Forgery شود، انجام می الیه شبکهیکی از حمالتی که در 

 زند وشخص دیگری جا ب IPخودش را به عنوان  IPبه این ترتیب که ممکن است حمله کننده 

نوان عخودش را به  IPهای قربانی را دریافت کند. بدترین حالت آن هم این است که همه بسته

gateway IP  ه هایی که به سمت خارج از شبکتواند تمام بستهقرار دهد. در این صورت می

 محلی درحال حرکت هستند را دریافت کند.

2-2-2- ARP Spoofing 

اسدت. پروتکدل  ARP Spoofing شدود،انجام می ک شبکهلین یکی از حمالتی که در الیه

ARP  برای پیدا کردن آدرس اترنت یکIP شود. پروتکلاستفاده می ARP خورد به این درد می

خددودش را پیدددا  subnetدر  IPمعددادل یددک  MACبتوانددد  LANدر شددبکه   hostکدده یددک

بکه خودشدان ارتبداط داشدته خواهند با بیدرون از شدهای که میبنابراین ماشین .(1-2)شکل کند

 gateway  به این ترتیب کده خودشان را داشته باشند. gateway MACباشند، نیاز دارند که 

IP را با ARP فرستند و میMAC های تواند بده درخواسدتگیرد. ماشین حمله کننده میرا می

ARP یدک حملده  حدال اگدر های ماشین قربانی را به سمت خود منحرف کند.پاسخ دهد و بسته
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هایی که تواند همه بستهجا بزند، می gateway MACخودش را به عنوان  MACکننده 

 اند را دریافت کند.برای بیرون شبکه ارسال شده

 
 در محیط شبکه  ARPنمايی از اجرای دستور : ۱-2شکل 

 (DOS)حمالت مصرف پهنای باند-2-۳

DOS1 .در این حمله مهاجم پهندای باندد،   حمله از کار انداختن یا کندکردن سرویس است

CPU کند. به عنوان مثال تعداد زیدادی بسدته  بده سدمت  قربدانی یا حافظه قربانی را مصرف می

بده وسدیله  DOSکند و سبب توقف کامل یا کند شدن سرویس خواهد شد. اگر حملده ارسال می

گویندد. بده می 2 (DDOSچند ماشین انجام شود، به آن حمدالت  عددم  سدرویس توزیدع شدده )

. در روش 4و روش انعکاسددی  3وجددود دارد: روش مسددتقیم DOSطددورکلی دو روش بددرای حملدده 

کند. در حملده مستقیم، مهاجم از طری  یک یا چند ماشین  به طور مستقیم  به قربانی حمله  می

بده ایدن کندد. انعکاسی، حمله کننده از یک یا چند ماشین میانی برای حمله به قربانی استفاده می

ماشدینهای دیگدری در بده  یا استفاده از آدرس کدامپیوتر قربدانی،   5پیام درخواستترتیب که یک 

را بده ماشدین  6دهد و بسته پاسدخبه درخواست مهاجم پاسخ میاین ماشینها نیز فرستد. میشبکه 

                                                 
1 Denial Of Service 

2 Distributed DOS 

3 direct 

4 Reflected Attack 

5 request Message 

6 reply packet 


