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 آسپا شرکت مهندسی

 (آینده سازان پردازش امن)

 )سهامی خاص(



کلیه حقوق مرتبط با این اثر و سامانه سبالن متعلق به شرکت 

باشد و استفاده از مفاد آن فقط با )گروه سبالن( می آسپامهندسی 

اجازه کتبی این شرکت امکان پذیر است. 
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 معرفی سامانه سبالن  -1

 مقدمه -1-1

سامانه سبالن، سامانه ای است که به منظور مدیریت کاربران و تامین امنیت آنان تهیه شده است. این 

سامانه دارای خواصی است که آنرا برای مدیریت شبکه هایی با تعداد دفاتر زیاد که ممکن است با یکدیگر نیز 

ساعت کار  بیست و سه هزاریش از ارتباط داشته باشند مناسب نموده است. این سامانه بطور مستقیم حاصل ب

 فنی در شرکت پانا و بدون احتساب تجربیات قبلی است.

این سامانه )غیر از سخت افزار( کامال بومی بوده و برای ایران که موقعیت ویژه سیاسی و ایدئولوژیک دارد 

ی های دیگر نیست و غیر حائز اهمیت فراوان است. طراحی این سامانه کامال ایرانی بوده و تقلیدی از پیاده ساز

 از الگوریتم های رمز استاندارد از هیچ سورس متن بازی استفاده نکرده است.



تمام کدهای سامانه، قابل کامپایل در پالتفرم های ویندوز و لینوکس هستند و کدهای این سیستم عاملها 

 کامال مشابهی دارد.  کامال یکسان بوده و اجرای کلیه اجزای سامانه روی این سیستمهای عامل رفتار

 اجزاء سامانه سبالن در ادامه آورده  شده است. 

 سامانه سبالن اجزاء -1-2

 سامانه سبالن برای اجرای ماموریت های محوله دارای اجزایی است که این اجزاء به شرح زیر است:

 (Sabalan Serverسرور اصلی ) -1

 (e_managerیت سامانه)نرم افزار مدیر -2

 (e_client)نرم افزار کاربر  -3

 ( e_phoneنرم افزار کاربر همراه ) -4

 سخت افزار امن کننده همراه  -5

  (g_clinet)سخت افزار امن کننده دفاتر  -6

a.  و سرور اصلی هستند نرم افزار کاربرسرورهایی که حالتی مابین 

 نرم افزار مدیریت توکن  -7

 های احراز هویت شاملتوکن -8

a.  توکن سرور 

b. توکن کاربر 

c. توکن مدیر 

d.  توکنgateway 

های سخت افزاری را الزم به ذکر است که سامانه سبالن در سمت کاربر خود می تواند انواعی از توکن

)محصولی از شرکت پیام پرداز( و توکن امنیتی ارس  پشتیبانی نماید که در حال حاضر شامل توکن امنیتی کیا

ربر بدون توکن و فقط با استفاده تواند  در سمت کاباشد. همچنین این سامانه می)محصولی از شرکت پانا( می

از نام کاربری و کلمه عبور استفاده شود. این امکان در صورتی فراهم است که مدیر سامانه اجازه چنین کاری را 

 به کاربر داده باشد.



 واحدهای سامانه سبالن -1-3

 هسته اصلی پردازش پکت ها در سرور شامل واحدهایی است که مشتمل بر موارد زیر است:

فیلتر پکت در سطح هسته سیستم عامل )دفع حمالت پر سرعت، انتخاب ترافیکی که نیاز به واحد  -1

 پردازش ندارد(

 Remote Bridgeو  Bridgeواحد  -2

 واحد تونلینگ  -3

 واحد دیواره آتش حالتمند  -4

 (SNTA , DNATواحد ترجمه آدرس توسعه یافته ) -5

 واحد شکل دهنده ترافیک )تسهیم ترافیک کاربران( -6

 یاب استاتیک توسعه یافتهواحد مسیر -7

 واحد الگ گیری از پکتها و کانکشن ها و رخدادهای امنیتی -8

 ECواحد ارتباط با مفسر  -9

 دهنده ترافیک اختصاص دارد.به معرفی و شرح عملکرد واحد شکلدر این مستند 

  



 

 فایروالواحد  -2

 مقدمه -2-1

قرار گرفته و  (Gateway) دروازهنرم افزار یا سخت افزاری است که در قسمت  یا دیواره آتشفایروال 

یک فایروال مانند یک مانع یا حصار بین . منابع درون شبکه را از دسترسی غیر مجاز خارجی محافظت می کند

یک شبکه قابل اطمینان و دیگر شبکه های غیرقابل اطمینان قرار می گیرد و از طریق یک مدل کنترلی، دسترسی 

. این بدان معناست که تنها ترافیکی می تواند اجازه ورود و خروج را داشته به منابع شبکه ای را کنترل می کند

 .باشد و بقیه ترافیک غیر مجاز است فایروال باشد که منطبق بر سیاست های امنیتی



 
-قرار می های دیگر یا اینترنتشبکه داخلی به شبکهصال ت اتیا دیواره آتش همیشه در قسم فایروالیک 

 ند. کاز شبکه داخلی در برابر نفوذ مهاجمان و ابزارهای مخرب حفاظت میگیرد و 

های غیرقابل اطمینان قرار یک فایروال مانند یک مانع یا حصار بین یک شبکه قابل اطمینان و دیگر شبکه

کند. این بدان معناست که تنها ای را کنترل میرسی به منابع شبکهگیرد و از طریق یک مدل کنترلی، دستمی

باشد و بقیه  فایروالهای امنیتی تواند اجازه ورود و خروج را داشته باشد که منطبق بر سیاستترافیکی می

 .ترافیک غیرمجاز است

شوند را ترنت جابجا میهایی را که بین کامپیوترهای درون اینمبتنی بر فیلترینگ بسته، بسته هایفایروال

کند، آدرس مبدا و مقصد، عبور می Packet-Filter Firewall بررسی می کنند. زمانی که یک بسته از یک

شود. بسته هایی که اجازه عبور بررسی می فایروالپروتکل و شماره پورت مقصد آن بر اساس مجموعه قوانین 

 (.شوندیت نمیمی شوند )به مقصدشان هدا Drop در شبکه را ندارند

است و  (غیر حالتمند) سامانه سبالن، مجهز به دو دیواره آتش است که یکی از آنها یک پکت فیلتر ساده

باشد. فایروال این سامانه در مد هسته ی سیستم عامل اجرا شده و همان می دیگری یک دیواره آتش حالتمند

این فایروال یک  ،رو ای برای ارتباطات نگه نمی دارد. از این stateآید، هیچگونه گونه که از نام آن بر می

کند. فایروال در سطح پکت است که هر بسته را به صورت یک موجودیت مستقل از سایر بسته ها پردازش می

http://falnic.net/news/hardware-and-software-firewall
http://falnic.net/news/hardware-and-software-firewall


در فایروال حالتمند، هر بسته به عنوان جزئی از یک ارتباط در نظر گرفته شده و در صورتی اجازه ی  ل،در مقاب

 .ی مجاز شناخته شودیابد که در این ارتباط به عنوان یک بستهمی عبور

 سامانه سبالن هسته معرفی واحد فایروال -2-2

شوند. این دیواره آتش ها در ابتدای ورود به هسته سامانه توسط دیواره آتش پکت فیلتر پردازش میکتپ

ت سنگین به سامانه این واحد بهترین به منظور دفع حمالپیاده سازی شده است و حافظه ندارد.  هستهدر سطح 

های تکراری زیرا جواب این دیواره آتش در قبال پکت ،انتخاب است. تعداد قوانین در آن بهتر است زیاد نباشد

هایی که توسط این دیواره آتش دور انداخته بایستی توجه داشت که پکت ،همچنین. قابل کش کردن نیست

ها انجام دهد سه نوع تواند روی پکتنخواهد شد. اعمالی که این واحد میشوند در هیچ جایی از سامانه ثبت 

 است.

 (Dropها )دور انداختن پکت •

هایی که این عملیات برای آنها مشخص شود بدون هیچ ردی در سیستم دور انداخته در این حالت، پکت

 خواهند شد. 

 (Bypass)دور زدن الیه سبالن  •

هایی که این عمل برای آنها مشخص شود، به الیه سبالن تحویل داده نخواهد شد و مستقیما به پکت

 سیستم عامل تحویل داده خواهند شد. 

 عمل پیش فرض - (Forward)پردازش در الیه سبالن  •

هایی که این عمل برای آنها مشخص شود برای پردازش به الیه سبالن تحویل داده خواهند شد. این پکت

 ل به صورت پیش فرض روی پکت ها انجام خواهد گرفت. عم

 سامانه سبالن دیواره آتش حالتمندمعرفی واحد  -2-3

عالوه بر دیواره آتش پکت فیلتر ابتدایی، یک دیواره آتش حالتمند نیز در سامانه سبالن وجود دارد که 

زه عبور نخواهد داد. های غیر مجاز اجاداری کرده و به پکتهرا نگ ICMPو  TCP ،UDPحالت ارتباطات 

 فیلتر این دیواره آتش از الیه دو تا الیه چهار گسترده شده است. 



تواند چهار عمل را روی ارتباطات شبکه انجام دهد. این چهار عمل عبارتند این دیواره آتش حالتمند، می

 از:

 (Drop)بسته  ندور انداخت •

 (Forward)عبور بسته بدون چک کردن حالت  •

 (Track)چک کردن حالت ارتباط برای بسته  •

 (Verify)چک کردن وجود قبلی ارتباط و حالت  •

قادر است عالوه بر چک کردن  Verifyو  Trackدیواره آتش حالتمند سامانه سبالن، به کمک دو عمل 

رتباطات حالت ارتباط، جهت ارتباط را نیز کنترل کند. دیواره آتش سامانه سبالن قادر است حتی جهت شروع ا

UDP  را هم کنترل کند. عمل چک کردن حالت ارتباط کامال خودکار بوده و مدیر الزم نیست پیکر بندی

 .پیچیده ای را تعریف نماید

 هاویژگی -2-4

 جهت ایجاد یک شبکه امن عبارتند از سبالنمشخصه های مهم یک فایروال 

 توانایی ثبت و اخطار 

 بازدید حجم باالیی از بسته های اطالعات  

 سادگی پیکربندی 

 امنیت و افزونگی فایروال 

 دیواره آتش حالتمند کامال بومی تا الیه چهار 

 

 

 

  



  



 

 فایروالشرح عملکرد  -3

 مقدمه -3-1

ل دو نوع فایروا، تقسمن ایر د معرفی و کاربردهای آن شرح داده شدند. فایروالدر بخش قبل واحد 

 گردد.یمی ها بررسنآن ردکمتنظیی هو نحور وکمذ

 فایروال غیر حالتمند -3-1

ه سامانم تنظیل قابد واحن شود، اولییمه شناخت kernelfireم با نا ECر دکه  سبالند حالتمنرغیل فایروا

ی عملیاتی که این واحد هند. مجموعکیو پردازش مت دریافل عامم سیستی ههستد مر ها را دهبستت که اس

است که به ترتیب برای دور ریختن forward و drop، bypassدارد شامل سه عمل  را هاتوانایی انجام آن

 .شونداستفاده می به سایر واحدها هاعبور دادن بسته نیز و سایر واحدها از هاعدم عبور بسته، هابسته



این شده اند در  هایی که در فیلتر قانون مشخصتمامی بسته شود تامی باعث dropدستور  استفاده از

این  شود تامی باعث forwardدر مقابل دستور . به پایان برسد هادر نتیجه عمر آن فایروال دور ریخته شوند و

در . انجام شود هاهای متعددی بر روی آنپردازش ادامه دهند و سبالنی مسیر خود در سرور به ادامه هابسته

 د.تحویل سیستم عامل شون شده و خارج سبالنالیه ی  ازبسته  شود تامی باعث bypassنهایت دستور 

ی من را نشا kernelfireک مه کب سبالنی هاز الی ARPی هاهبستن ردک bypassه ی نحور زیر دستو

 ند.کینمی ها پشتیبانهاز گرو kernelfireد واحکه  الزم به ذکر است کهدهد. 

ec interface any unit kernelfire addrule one at front bypass for mactype arp … 

ت رد. دقه کاستفادر زیر از دستون تواینیز مت اس Googleها نآد مقصی که هایهبستن ردک dropی برا

 است.ه شده استفاد IPی جاه بم از نار فیلت ipdstت قسمر دکه  شود

ec interface any unit kernelfire addrule one at front drop for mactype ip ipdst 

@www.google.com  … 

 الزم به ذکر استرد.ه کرا استفادر زیر دستون توایواحدها نیز مر سایه ب ICMPی هاه بستن دادر عبوی راب

ی خاصت مزیه گونن هیچقانون این رده کاضاف ،دباشه نداشتد وجو kernelfireر دی هیچ قانونی که حالتر د

 forwardل عمد ننشو matchی با هیچ قانونی که هایهبستد مورر د kernelfireفرض ل پیشندارد. زیرا عم

ی اربردر کبسیای قوانینن چنی شوندجامع استثنا ن قانوک از یی خاصی هاهبست بایدی که مواردر د ،است. اما

 .اددر قرار نظد جامع من قانوی باالر را در زین قانود ماننی قانوند بایت که صورن ایه بود. بد خواهن

ec interface any unit kernelfire addrule one at front bypass for mactype ip protocol 

icmp ... 

 فایروال حالتمند -3-2

ن از آی که ارتباطاتی تمامت شود، حالیمه شناخت statefullfireم با نا ECر دکه  سبالند حالتمنل فایروا

ریزد. این فایروال یمر آنرا دود ند کبرخوری مجازرغیی هبسته بی که صورتر و دد نکیمل را دنباد ننکیمر عبو

عملیات غیر  در واقع forward و dropعملیات . باشدمی drop و forward ، trackعملیات سه دارای 

 Statefullواحد  از یا دور ریخته و های آن رابسته حالتمندی هستند که بدون توجه به حالت ارتباط



Firewall در این واحد نیز هانویسیتر شدن قانونبه خاطر ساده تنهاعمل  این دو، در واقع. دهندعبور می 

 .گنجانده شده اند

ها را هبستت صحد که ان trackل شامد هستنن آی اصلل واقع اعمار دکه  statefullfireد حالتمنل اعما

را ن آد نند کمجاز برخورر غیه ی بستک یه بی که صورتر و ده ردی کارتباط بررسی اهلحظت حاله به با توج

ی هبستل پس از ارساد حتما بای SYNACKاز نوع ی هاکتپ TCPارتباط ک یر دل مثان عنواه ریزند. بیمر دو

SYNشوند.ه دیدن مخالف آت جهر دم هن ، آ 

ارتباط ک ین عنواه ارتباط بن اید شوه ارتباط مشاهدک ین آغازیی هبستی که صورتر د trackت حالر د

 یابد.یمر عبوی هاجازو ه شدت و ثبی شناساید جدی

م ناه ب سبالنن میزبار سروه ی واسطه ب ارتباط آنها بایدکه  وجود دارند Bو  Aی هام ناه بن دو ماشیمثال: 

S ر از دو سروک یر ه .برقرار شودA  وB  شوند. ل متصی دیگره و ب باشندارتباط ه ی نندکشروع د بتواننباید

 .شوده اضاف Sر سرو statefullfireه را بر زیت دستوراکه تل شامی قوانینتا ت اسی افر کمنظون بدی

track for mactype ip ipsrc A ipdst B … 

track for mactype ip ipsrc B ipdst A … 

د تواننیم Bو  Aن از دو ماشیک یر از اینرو هت اس trackفوق ن دو قانور هل عمکه  شودت دق

 باشند.ه داشتی دسترسی منابع دیگره و به ودارتباط بک یی نندهت کدرخواس

 


