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 پیشگفتار

نهایت استفاده برده  گام) 20مقاله (امنیت ویپ در  و دوم قسمت اول امیدواریم از ،سالم خدمت همه دوستان

 این مقاله آموزشی آماده است که می توانید از آن استفاده کنید. سوم (پایانی)قسمت  باشید

 سر بزنید. http://www.apprin.ir مقاالت بیشتر در حوزه ویپ و فناوري به سایت ما به آدرس براي دیدن

می توانید جدیدترین خبر ها و مقاالت  http://www.telegram.me/apprinهمچنین در کانال تلگرام ما به آدرس:
 منتشر شده را مطالعه و دانلود نمایید.

 با تشکر تیم تولید محتواي آپرین

 

 (بخش پایانی) گام 20امنیت ویپ در 

 

TLS/SRTP : یازدهم 
قسمت قابل توجه موارد امنیتی فوق براي محافظت در مقابل نفوذ پذیري و استفاده کنید.  TLS/SRTPاز 

به حفاظت مکالمات  TLS/SRTP, استفاده از هستند ترافیک دزدیدن و سیستم به نفوذ دنبالهک بود براي 
  ارتباطی شما از شنود کمک می کند.

  امنو ساختار دوازدهم: بستر 
هایی که داراي شعب متعدد می باشند و نیاز به ارتباط بین  براي سازمان براي پیاده سازي سرویس ویپ

شعب  و دفتر مرکزي از طریق بستر عمومی اینترنت می باشد, تامین و ایمن سازي بستر با بهره گیري از 
 می باشد.ی مناسبگزینه ضروري و  VPNسرویس هاي 

 هاي سخت افزاري جهت جلوگیري از کاهش پارامترهاي کیفیتی بستر ارتباطی توصیه می شود. VPNاستفاده از 

 سیزدهم: محدود کردن ارتباط بین الملل 
با مراجعه به مخابرات براي خطوطی که نیاز به ارتباطات بین الملل ندارد می توان درخواست مسدود کردن 

محدود کننده است ولی راه حل موثر براي شرکت ها و  بین الملل را داد. هر چند این راه بسیار -00-
 سازمان هایی که ارتباط بین الملل براي کلیه خطوط خود الزم ندارند می باشد. 
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 استفاده بدون هاي ماژول یا و ها قابلیت کردن فعال چهاردهم: غیر
تنها حداقل سرویس ها و ماژول هاي الزم در سیستم فعال باشند و سایر سرویس ها, قابلیت ها و ماژول 

بر  …,FTP,SAMBAدر سرور استریسک و یا  .…,pbx_spool, AMIها غیر فعال گردد. این  موارد مانند 
 روي سرور لینوکس باشد.

 پانزدهم: تغییرپیش فرض
 رد ها ,ماژول ها, ...... در سیستم از حالت پیش فرض خارج شود.کلیه تنظیمات پیش فرض اعم از پسو

  Technology Hiding شانزدهم:
. به عنوان می باشد تغییر اطالعات اضافی غیر ضروري که در تبادل داده هااین روش در واقع حذف و 

طالعات که به صورت پیش فرض ا ”:Server“داراي فیلد داده اي است به نام  SIP هاي نمونه پیام
شخصی یا سیستم نفوذ کننده قدرت تشخیص نوع تولیدکننده, مدل دستگاه و یا نرم افزار را دارد این به 

 در را فیلدها این استریسک بر مبتنی تلفنی هاي سیستم درو مدل سیستم را می دهد. می توان 

sip.conf :تغییر داد 

Useragent = NotAsterisk 

Sdpsession = NotAsterisk 

 هفدهم: پاسخ ناشناس
سعی در پیدا کردن یک راه نفوذ به سیستم می  SIPبرخی سیستم هاي اتوماتیک با ارسال درخواست هاي 

دقیق و صحیح را  response codeاشند و در این موارد اگر سیستم در پاسخ به درخواست آنها کد ب
نفوذ را براي آن کوتاه تر می کند. به کند که مسیر یافتن  ارسال کند سیستم نفوذگر اطالعاتی دریافت می

 Response کاربر، نام وجود عدم یا و رمزعبور بودن اشتباه براي نباید تلفنی هاي سیستم عنوان نمونه  در

code اطالعات  سیستم حمله کننده با تا گردد می باعث کار این کرد, ارسال را ها آن به مختص هاي
 که صورتی در مثال عنوان به. نماید ارسال را جدید خود هاي بیشتري و در نتیجه آگاهی درخواست

 نماید و سیستم سیستم به درخواستی فرضی عبور رمز و کاربري نام یک سیستم حمله کننده با

Response code سیستم حمله کننده تشخیص می  کند، ارسال پاسخ در را کاربري وجود عدم به مربوط
 در اطالعات صحت عدم پاسخ در تنها تلفنی اگر سیستم اما انتخاب کند.دهد که نام کاربري دیگري را باید 

 و است اشتباه کاربري سیستم حمله کننده نمی تواند تشخیص دهد نام کند، ارسال را هویت احراز جهت
 مبتنی تلفنی هاي سیستم این امر مسیر نفوذ را طوالنی تر و امنیت را افزایش می دهد. در. عبور رمز یا
 این تغییرات را اعمال کرد. sip.conf می توان در یسک،استر بر

Allowguest = no 

Alwaysauthreject = yes 
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 هجدهم: سیستم عامل
  بسیار سیستم عامل سرویس دهنده از نکات مهم و  روي بر ها دسترسی کردن محدود  نظارت و  کنترل,
کلیه مالحظات امنیتی دیگر بدون اثر می توجه می باشد زیرا در صورتی که این امر رعایت نشود  قابل 

 گردد. این مورد امنیتی می بایست توسط یک کارشناس حرفه اي پیاده سازي و نظارت گردد.

 ویپ نوزدهم : فایروال
 می باشد.  SBC یا Session Border Controller سرویس هاي ویپ براي یکپارچه و جامع امنیتی حل راه یک

SBC  بر هر ارتباط یا مکالمه افزار یا سخت افزاري است ویژه سرویس هاي ویپ و نرم "Session"  نظارت
 سرویس میان فایروال یا روتر، مانند یک    SBCشود.  می شروع, ادامه و ختم کند که چگونهمی 

را همانند  SBCگیرد. می توان  می سرویس قرار کنندگان دریافت و   (IPPBX, UCM, ITSP)دهنده
 را سازي یکپارچه و مسیریابی امنیت، برقراري بر سرویس هاي ویپ در نظر گرفت که عالوه براي فایروالی

 .کند می فراهم ها شبکه این در نیز

 بیستم : سخت افزار
تمام پیش بینی هاي امنیتی و مالحظات پیچیده براي تضمین حداکثري برقراري سرویس می باشد. جهت 

رکنار شرایط محیط مناسب می فزار هاي مناسب و قابل اطمینان دگیري از سخت ااین پیاده سازي بهره 
 توانند به کارشناس حرفه اي در این پیاده سازي کمک کند.

 

 پایان

 

 تهیه و تولید شده در مجموعه آپرین

 1395مرداد 
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