پروتکل مدﯾرﯾتی شبکه )SNMP(Simple Network Management Protocol
عالوه بر سطوح کنترل کاربر ،سطح مدﯾرﯾت ،ﯾکی از سطوح معماری شبکه است که شامل پروتکلھای مختلفی
میباشد و از استاندارد  SNMPمیتوان به عنوان ﯾک پروتکل در سطح مدﯾرﯾت نام برد .
طبق استاندارد  ،ISO-8498-2دو جنبه اﯾمنی مدﯾرﯾت در شبکه دارﯾم :امنيت مدﯾرﯾت و مدﯾرﯾت در امنيت .بخش
امنيت مدﯾرﯾت در واقع ،امنيت بستهھای مدﯾرﯾتی است که در شبکه ارسال میشوند .به عنوان مثال ،حفظ امنيت
بستهھاﯾی مدﯾرﯾتی که در شبکه ارسال و درﯾافت میشوند به اﯾن بخش مربوط میشود .پروتکلھاﯾی ھمانند SSL
… ,TLS , IPsec ,در صورتی که از بستهھای مدﯾرﯾتی حماﯾت کنند ،میتوانند جزو اﯾن دسته باشند) .البته اﯾن
پروتکلھا ھر نوع ترافيک در شبکه را پشتيبانی مینماﯾند و فقط مختص ترافيک مدﯾرﯾتی نيستند و میباﯾست ھر
نوع ترافيکی را محافظت نماﯾند(.
بخش دوم اشاره شده در استاندارد ، ISO-8498-2اﯾجاد مدﯾرﯾت در اﯾمنی شبکه و ﯾا مدﯾرﯾت امنيت میباشد.
مدﯾرﯾت امنيت پشتيبانیھاﯾی است که ﯾک پروتکل مدﯾرﯾتی ھمانند SNMPدر شبکه انجام میدھد تا ما به ﯾک
شبکه امن دست ﯾابيم.
مدﯾرﯾت شبکه با استفاده از مجموعهای از ابزارھای کنترلی ،به ھمراه مونيتورﯾنگ شبکه ،گزارشی از وضعيت شبکه
میدھد و باعث میشود تا سياستھای امنيتی و کنترلی الزم اندﯾشيده شود .در اﯾن بخش پروتکلھای کنترلی و
مدﯾرﯾتی وضعيت شبکه را کنترل مینماﯾند و تعيين میکنند که ترافيک و پيکربندی شبکه چگونه انجام شود.
مدﯾرﯾت در شبکه ،کار پيکربندی مناسب شبکه را با توجه به کاربرد ھر شبکه انجام میدھد و مسوليت نگھداری و
پشتيبانی از شبکه ،محاسبه مقدار استفاده از منابع و تنظيم سياستھای اجراﯾی را بر عھده دارد .اﯾن تنظيمات
افزاﯾش اﯾمنی شبکه را فراھم میآورند.
شبکه فعال ،انجام پذﯾرد تا در سروﯾسدھی شبکه خللی اﯾجاد
مدﯾرﯾت ﯾک شبکه باﯾد به صورت بالدرنگ و در کنار
ٔ
نشود و احيانا شبکه کند نشود .ابزارھای مدﯾرﯾتی شبکه ،ﯾک محيط  GUIبرای مدﯾر فراھم مینماﯾد و با پيامھای
مربوطه ،خطاھای شبکه را اطالع میدھد .اﯾن ابزار قابليت بررسی و تست شبکه و ترافيک آن ،ھمچنين ثبت
روﯾدادھای شبکه را نيز دارند .به کار بردن ابزار مدﯾرﯾتی ،زمان عيبﯾابی و راهاندازی سيستمھا را کاھش میدھد.
استاندارد ،SNMPﯾک استاندارد مونيتورﯾنگ میباشد که وضعيت شبکه را بررسی نموده و دستورات الزم را ارسال
مینماﯾد .سه نسخه از اﯾن استاندارد به بازار آمده است .نسخه سوم استاندارد ،ابعاد امنيتی احراز ھوﯾت،
محرمانگی و کنترل دسترسی فيچرھای مدﯾرﯾتی را پشتيبانی مینماﯾد .پروتکل  SNMPمربوط به الﯾه کاربرد بوده و
میتواند بر روی  TCPو  UDPاجرا شود .البته نسخه ﯾک تنھا بر روی  UDPقابل پيادهسازی بوده است.
اﯾن استاندارد از شماره پورت 161برای ارسال درخواست به عناصر شبکه و شماره پورت  162برای ارسال روﯾدادھا به
اﯾستگاه مدﯾرﯾت استفاده مینماﯾد .اﯾستگاه مدﯾرﯾتی ﯾا) ،(Management Agentکار نظارت و مدﯾرﯾت را انجام

میدھد و ساﯾر عناصر موجود در شبکه تحت نظارت اﯾن اﯾستگاه مدﯾرﯾتی فعاليت مینماﯾند .اطالعات مدﯾرﯾتی تحت
ساختار) MIB(management Information Baseقرار دارند .عناصر) (Agentھاﯾی که در کار مدﯾرﯾت شبکه شرکت
مینماﯾند ،میتوانند  Bridgeھا ،مسيرﯾابھا و ﯾا ھابھا و ﯾا ھر عنصر دﯾگری باشند .مدﯾرﯾت اﯾن عناصر بر عھده
اﯾستگاه مدﯾرﯾت میباشد که میتواند بيش از ﯾک اﯾستگاه در نظر گرفته شود .استاندارد SNMPامکان تنظيمات
اﯾستگاه مدﯾرﯾتی ،بازﯾابی مقادﯾر  MIBو ﯾا اطالعات از روﯾدادھاﯾی که در ھر  Agentرخ میدھد ،را با استفاده از
دستورات ساده) (Get, SET, Trapبه دست میٱورد.
پروتکل  ، SNMPعالوه بر مدﯾرﯾت برای اﯾجاد امنيت شبکه ،در ثبت روﯾدادھا و به اصطالح  log managementنيز کاربرد
دارد .ثبت روﯾدادھا به منظور آگاھی از رفتار شبکه انجام میپذﯾرد تا سياستھای مناسب کنترلی برای شبکه بر
اساس نوع روﯾدادھا،تنظيم شود و ما را به سوی داشتن شبکه امنتر رھنمون سازد.
بخشھای امنيتی پروتکلSNMP
در ادامه معرفی پروتکل مدﯾرﯾتی  SNMPبه مکانيزمھای امنيتی آن میرسيم.
بخشھای امنيتی ھمانند احراز ھوﯾت ،محرمانگی و ﯾکپارچگی در نسخه سوم SNMPمورد توجه قرار گرفته است .در
زمان انتقال پيام توسط  SNMPمیتوان حالتھای دسترسی read-only, read-write, no-accessرا برای پيامھا تنظيم
نمود .در نسخه  1و  2اﯾن پروتکل شنود بستهھای ارسال شده قابل انجام بود زﯾرا رمزنگاری داده در ترافبک شبکه
انجام نمیشد.
اﯾن پروتکل میتواند بر روی  TCPپيادهسازی شود اما در اغلب موارد بر روی  UDPپيادهسازی میشود که IP
 spoofingرا در اﯾن بخش ميسر مینماﯾد و شنود بستهھای داده ارسال شده در شبکه را در الﯾه  IPقابل انجام
مینماﯾد.
حمالت ) brute forceشکستن رمز با امتحان تعدادی کليد با توجه به طول کليد الگورﯾتم رمزنگاری( و

dictionary

 attackاز جمله مواردی ھستند که تمام نسخهھای اﯾن پروتکل نسبت به آن ضعف دارند .اﯾن ضعف به خاطر عدم
پشتيبانی پروتکل از challenge- response handshakeمیباشد.
عالوه بر حمالت باال ،اﯾن پروتکل میباﯾست در مقابل حمله  dosنيز مقابله نماﯾد .به اﯾن منظور ،مقاﯾسه پاسخھای
درﯾافت شده به ازای درخواستھای ارسال شده به شبکه در  SNMPانجام میپذﯾرد .ھر پاسخی که درﯾافت
میشود میباﯾست به ازای درخواستی ،ارسال شده به شبکه باشد؛ در غير اﯾن صورت احتمال وجود حمله DOS
وجود دارد.
در نسخه سوم اﯾن پروتکل مدل امنيتی مبتنی بر کاربر با نام )) (User-based Security Model(USMتعرﯾف شده
است .مدل  USMدر معماری SNMPکاربرد دارد و پروسيجرھاﯾی توليد میکند تا در اﯾجاد سطوح امنيتی برای

پيامھای  SNMPاستفاده شوند .ﯾکسری  MIBمدﯾرﯾتی برای مونيتورﯾنگ و نظارت بر اﯾن مدل امنيتی) (USMتعرﯾف
شده است .نحوه انجام اﯾن تنظيمات در  RFC 3414تشرﯾح شده است.
در بخش احراز ھوﯾت از الگورﯾتمھای رمزنگاری  HMAC-MD5-96و  HMAC-SHA-96استفاده میشود و CBC-DES
برای محرمانگی در پروتکل SNMPکاربرد دارد .به منظور حفظ محرمانگی ،احراز ھوﯾت پيام باﯾستی الزامی باشد .مدل
 USMپروتکل SNMPامکان استفاده از اﯾن الگوربتمھا را در کنار SNMPمھيا نموده است.
ھر کدام از الگورﯾتمھا به روشی پيادهسازی میشوند و توضيح نحوه پياده سازی روشھا و الگورﯾتمھای ذکرشده در
باال جزو معرفی  SNMPنمیباشد .برای آشناﯾی با ھر کدام از اﯾن الگورﯾتمھا میتوانيد از شبکه اﯾنترنت استفاده
نموده و شرح پيادهسازی آنھا را مطالعه نماﯾيد .روش و مدل USMاﯾن الگورﯾتمھا را به منظور افزاﯾش کاراﯾی و امنيت
پروتکل  SNMPدر کنار ھم وبه کمک واحدھای MIBپياده سازی نموده است.
پروتکل SNMPامکان پيادهسازی بر روی محيطھای متعدد با کاربری در شبکهھای وسيع و ﯾا شبکهھاﯾی با کاربردھای
محدود و کوچک را دارا میباشد.
پروتکل  SNMPبرای سيستمھای مدﯾرﯾت در شبکه به منظور مونيتورﯾنگ تجھيزات نصب شده در شبکه کاربرد دارد و
شامل ﯾک الﯾه کاربردی ،ﯾک پاﯾگاه داده و بخش داده میباشد.
داده مدﯾرﯾتی پيکربندی سيستم را توصيف مینماﯾد .دادهھا توسط کاربردھای مدﯾرﯾتی تنظيم و مقداردھی
میشوند .معماری و ساختار SNMPمتشکل از مجموعه ای از اﯾستگاه ھای مدﯾرﯾت شبکه و المانھای شبکه است.
المانھای مدﯾرﯾتی کاربردھای مربوط به مدﯾرﯾت را اجرا میکنند  .اﯾن المانھا وظيفه کنترل و مونيتورﯾنگ تجھيزات
شبکه را بر عھده دارند SNMP .ارتباط بين المانھای مدﯾرﯾتی و المانھای شبکه را در الﯾه کاربرد OSIبرقرار مینماﯾد.
ھر سيستم مدﯾرﯾتی با استفاده از ﯾک بخش نرمافزاری) (agentاطالعات الزم را از طرﯾق SNMPبه سيستم مدﯾرﯾتی
منتقل مینماﯾد .ھمانطور که قبال ھم اشاره شده است SNMP،پورت 161از  UDPرا برایagentھا و پورت  162را
برای مدﯾرﯾت استفاده میکند .مدﯾرﯾت میتواند درخواستھا را از طرﯾق ھر پورت مبدای به پورت 161ﯾک agent
بفرستد و ھر  agentپاسخ درخواست مدﯾرﯾت را به پورتھای مبدا میفرستد.
مدﯾرﯾت پيامھای ھشدار و اطالعرسانی را از طرﯾق پورت 162درﯾافت مینماﯾد ،اما ﯾک  agentاجازه دارد پيامھای
ھشدار و اطالعرسانی را از طرﯾق ھر پورت در دسترس خود ارسال نماﯾد.
تجھيزات شبکه که از پروتکل SNMPاستفاده مینماﯾند ،ﯾک گره مدﯾرﯾتی در شبکه تشکيل میدھند .اﯾن گرهھا و
تجھيزات مدﯾرﯾتی ،وظيفه جمعآوری و ذخيره اطالعات مدﯾرﯾتی و تبدﯾل آنھا به دادهھاﯾی قابل استفاده برایSNMP
را بر عھده دارند.
ﯾک  agentدرواقع ﯾک ماژول نرمافزاری مدﯾرﯾت شبکه است و در مورد دادهھای محلی گره شبکه ،اطالعات مدﯾرﯾتی
دارد و آنھا را به فرمت قابل تفسير ،SNMPترجمه مینماﯾد.

ساختار مدﯾرﯾتی توسط زﯾربخشی از  SNMPبا نام  MIBو ﯾا ) (Management Information Basesتعرﯾف
میشود MIB.ساختار مدﯾرﯾتی ﯾک سيستم را توصيف میکند .ھر واحد MIBبا نام  OIDو ﯾا ) (Object Identifierنام
دارد و متغيری را در بر میگيرد که توسط SNMPقابل خواندن و تفسير میباشد .ھر  OIDمیتواند به الﯾهای از OSI
مربوط باشد.
پروتکل ،SNMPدارای ﯾک متعادلکننده بار نيز میباشد .اﯾن بخش) (dispatcherوظيفه مدﯾرﯾت ترافيک بار را درSNMP
برعھده دارد .برای بستهھای دادهای که خارج میشوند ،ﯾک dispatcherنوع پيام و نوع پردازشی که باﯾد روی آن
انجام پذﯾرد ،را مشخص مینماﯾد .سپس پيام را به ماژول مورد نظر راھنماﯾی مینماﯾد Dispatcher .پيام مربوطه را
برای ارسال به الﯾه انتقال میسپارد .
برای پيامھای ورودی dispatcher،پيامھا را از الﯾه انتقال درﯾافت مینماﯾد و ھر پيام را به ماژول متناظر برای پردازش
میدھد و پيام را به کاربرد موردنظر راھنماﯾی مینماﯾد.

