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 پیـگفتاس

آهادُ کشدین اهیذٍاسین اص ایي ، تخؾ ػِ  ( سا دسگام 02دس  اهٌیت ٍیپهقالِ آهَصؿی )  ،ػالم خذهت ّوِ دٍػتاى

 تثشیذ. سا اػتفادُ ًْایتهقالِ آهَصؿی 

 ػش تضًیذ.  فٌاٍسی تِ ػایت ها تِ آدسع تشای دیذى هقاالت تیـتش دس حَصُ ٍیپ ٍ

هی تَاًیذ جذیذتشیي خثش ّا ٍ هقاالت  ّوچٌیي دس کاًال تلگشام ها تِ آدسع:

 هٌتـش ؿذُ سا هطالعِ ٍ داًلَد ًواییذ.

 تا تـکش تین تَلیذ هحتَای آپشیي

 

 ٍیپ ٍ آػیة پزیش 

 ٍیپ آًْا تلفٌی تشخَسد کشدیذ ٍ یا ؿشح حال آى ّا سا ؿٌیذیذ کِ ػیؼتن افشادی تِ حال تِ تذٍى ؿک تا

ؼیاس صیاد ؿذُ اًذ. تجْیضات استثاطی ٍ ػشٍیغ ٍیپ خؼاست ّای ت پشداخت تِ هجثَس ٍ اػت ؿذُ ّک

پیؾ تیٌی ّای  تِ ًیاص دیگشی ػشٍس ّش ػشٍیغ یا  تذٍى دس ًظش گشفتي هذل یا تشًذ خاصی ّواًٌذ

 اهٌیتی داسد.

ایي ستات ّا تا ػیؼتن ّای تلفٌی  ٍ گیشًذ هی صَست ّا سٍتات تَػط تلفٌی ّای ًفَر ّا تِ ػیؼتن اص تؼیاسی

 تذ تِ ًیاصی تذّیذ قشاس ایٌتشًت سٍی تش تلفٌی سا ػیؼتن کِ صَستی دس آؿٌایی ٍ ػاصگاسی کاهلی داسًذ.هختلف 

هٌاػة تَػط ایي ستات ّا هَسد حولِ قشاس خَاّیذ گشفت. ػشٍیغ  صهاًی تاصُ یک دس! ًیؼت ّک تشای ؿاًؼی

سد. ًصة ػیؼتن تَػط افشاد غیش حشفِ تلفٌی تذٍى پیؾ تیٌی ّا ٍ ًکات اهٌیتی سیؼک تؼیاس تاالیی تشای ًفَر دا

 ای تیـتشیي علت ایي ًفَر ّا ٍ آػیة پزیشی ّا هی تاؿذ.

 VoIP اهٌیت

پیچیذُ , گؼتشدُ ٍ تا  تؼیاس هَضَع یک ، (VoIP) دس ػیؼتن ّا ٍ ػشٍیغ دٌّذُ ّای ٍیپ اهٌیت 

هختلفی اسائِ کشد. عالٍُ تش ایي اّویت هی تاؿذ. تشای هحذٍدُ ایي اهٌیت ٍ ًیاص کاستشاى هی تَاى تعاسیف  

کِ ؿشایط ٍ ًیاص کاستشاى هَجة تفاٍت دس ًیاص ّای اهٌیتی هی گشدد تغییشات تکٌَلَطی ٍ تؼتش ّای 

 .استثاطی ًیض تاعث هی گشدد کِ اهٌیت ٍ پاساهتش ّای آى ؿٌاٍس ٍ دس حال تغییش تاؿٌذ

شی سا تشای یک ػیؼتن یا یک هجوَعِ تعشیف دسصذی تشای  اهٌیت ٍ عذم ًفَر پزی 022ّشگض ًوی تَاى قطعیت 

کشد ٍلی دس ایي جؼتاس تِ هَاسدی کِ هی تَاى تِ کاستشاى, پیادُ کٌٌذگاى ػیؼتن ّا ٍ ػشٍیغ دٌّذُ ّای ٍیپ 

 کوک کٌذ تا حذ اهکاى تِ ایي قطعیت کاهل ًضدیک ؿًَذ.
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ًگشیؼت, ّش گًَِ لغضؽ دس یکی اص ایي تِ اتضاسّا, فشآیٌذ ّا ٍ ضشٍسیات اهٌیتی هی تایؼت تِ صَست یک هجوَعِ 

هَاسد هی تَاًذ اثش تخـی تقیِ سا تحت تاثیش قشاس دّذ. داؿتي دقت, حَصلِ ٍ حتی ٍػَاع دس کٌاس تجْیضات 

 هٌاػة هی تَاًذ اص ٍیظگی ّای هٌاػة ٍ ضشٍسی کاسؿٌاع حشفِ ای دس ایي صهیٌِ اهٌیت تاؿذ.

  هحذٍدُ

هٌاػة تشای ػاصهاى ّای  -ٍیپ–تن ّای تلفٌی تحت ؿثکِ حَصُ هَسد پَؿؾ ایي هؼتٌذ تشای ػیؼ

 کَچک ٍ هتَػط هی تاؿذ کِ اص ػیؼتن ّای ٍیپ هتي تاص اػتفادُ هی کٌٌذ.

 ٍیپ  تلفٌی ّای ًفَر پزیشی ػیؼتن حوالت اًَاع

تِ طَس هعوَل تصَس هی ؿَد کِ تْذیذات اهٌیتی داسای یک هٌـا خاسجی هی تاؿذ, ایي پیؾ فشض دس 

دُ ػاصی اهٌیت تشای یک ػیؼتن هی تَاًذ تاعث افضایؾ اهکاى آػیة پزیشی ػیؼتن ؿَد. تا ٌّگام پیا

 تَجِ تِ هحذٍدیت کوتش تشای ػیؼتن داخلی تْذیذات داخلی هی تَاًذ آػاى تش ٍ هخشب تش تاؿٌذ.

 

 ٍیپ سا تِ ػِ ًَع تقؼین کشد: تلفٌی ّای ًفَر پزیشی ػیؼتن هی تَاى حوالت

 

 حوالت ًفَر جْت ػشقت تشافیک 

حوالت ًفَر جْت ػشقت تشافیک تیـتش اص خاسج اص کـَس ٍ تا ّذف دػتشػی تِ خطَط تلفي صَست هی 

 گیشد کِ تِ طَس هعوَل تاعث خؼاست ّای هالی ػٌگیي هی گشدد.

 SIP Registration Scan attack، Dictionary attack، Bruteحوالت ًفَر جْت ػشقت تشافیک هعوَال اص اًَاع 

Force. .هی تاؿٌذ 

 

 حوالت ًفَر جْت تَقف ػشٍیغ 

حوالت ًفَر جْت تَقف ػشٍیغ تِ طَس هعوَل تشای اختالل یا تَقف دس ػشٍیغ دّی یک کؼة ٍ کاس اص 

 جاًة عَاهل داخلی ٍ تشخی هَاسد خاسجی صَست هی پزیشد.

 SIP Scan، Port Scan، SSHهعوَال اص اًَاع حوالت ًفَر جْت تَقف ػشٍیغ اص اًَاع حوالت ًفَر عوَهی تَدُ ٍ  

Brute Force،   DoS ٍ DDoS .هی تاؿٌذ 

 



 )تخؾ اٍل( گام 02دس  اهٌیت ٍیپ                                  

www.apprin.ir 

021-44052100 
 

 

 حوالت ًفَر جْت ػشقت اطالعات

حوالت ًفَر جْت ػشقت اطالعات جْت دػتشػی تِ اطالعات هَجَد دس ػیؼتن هاًٌذ لیؼت تواع ّا, اطالعات 

 کاستشاى, ؿٌَد هکالوات ٍ فایل ّای ضثط ؿذُ صَست هی گیشد.

 ایي ًَع اص حوالت سا هی تَاى دس اًَاع حوالت هتذاٍل اهٌیتی دػتِ تٌذی کشد.

 

 اداهِ داسد...


