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پیشنهادیوساختارروشها

نتایج مقدمه
دیریت از اهمیت بسیار باالیی در دنیای ارتباطات برخوردارند و مهاسوییچو روترهاامروزه 

س ب رای پ . شودها باعث بهتر شدن و بهبود کارایی شبکه میصحیح و کارآمد این دستگاه
فه این ن و  وظی. ها نیاز به سیستمی جامع و برخط با امنیت باال استمدیریت این دستگاه

ا نش ان ها در عین آسان کردن مدیریت روتر افزایش امنیت آن است که این مهم بسیستم
ه ا در ی   آوری تمام تنطیم ات و کنت رآ آندادن حالت فعلی روتر در هر لحظه و جمع

-وه ب ر راهی چنین سیستمی این است که عالالزمه. ی منسجم قابل دستیابی استسامانه

ان با این بتو... مانند تنظیم از طریق خط فرمان و روترتنظیماتهای معموآ دسترسی به 
تورات الزم ارتباط برقرار کرد و دسپلتفرماز راه دور و بدون وابستگی به هاسوییچو هاروتر

های مفید و کارآمد ب رای در وهله اوآ یافتن راههدف از این پروژه . ها اجرا نمودرا روی آن
-آن پی ادهیالیه سه و در ادامهسوییچیا روترافزایش امنیت ارتباط بین مدیر سیستم با 

وژه ب ا ما در این پر. الیه سه استهایسوییچو روترهاسازی سیستمی امن برای مدیریت 
فرض اینکه سیستم جامع مدیریت همواره در معرض خطر نف و  ق رار دارد س عی در ک م

رکی   کردن احتماآ نفو  افراد خرابکار و یا هکرها به این سیستم را داشته و ب ه دنب اآ ت
مهم این از کاربردهای.راهکارهای امنیتی برای افزایش ضری  امنیت این سیستم هستیم

م دیریت و همچنینخرابکارانهحمله هایبه باال بردن امنیت شبکه در برابر می توانپروژه 
.جامع و امن تجهیزات شبکه از راه دور اشاره کرد

سرویسیصورتبهراسیستماینبایدباشیمداشتهخطبهوهمگامسیستمیاینکهبرای
بهوابستگیبدونبتواندسیستمایناینکهبرایهمینطوروکنیماجراوسازیپیادهوبتحت
جراامرورگررویبروبیصفحهی صورتبهراآنکهاستالزمشوداجراخاصیپلتفرم
هاکتابخانه تنوبهتوجهباوبصفحهی سازیپیادهبرایمختلفهایتکنولوژیبین.کنیم
تحتوچارچوباینتوسطسامانهاینDjangoچارچوبقبوآقابلامنیتوسادگیو

برایچارچوبایناستانداردهایکتابخانهازوشدهدادهتوسعهوطراحیPythonزبان
احرازبرایauthپکیجازواستsqlliteسامانهایندادهپایگاه.استشدهاستفادهتوسعه
سوردپامنیتافزایشبرایجدیدکاربرثبتهنگامدرسامانهاین.شودمیاستفادههویت
 خیرهدادهپایگاهدرراآنسپسوکردهچکیده سازتابعMD5الگوریتمتوسطراکاربر
دواینبینارتباطبرایکهباشدمیسروروکالینتبخشدوازمتشکلسامانهاین.کندمی
برایهمچنیناستشدهاستفادهاستSSLپروتکلتحتکهhttpsامنارتباطازبخش
طراحیوینحبهسیستماینخرابکارفردنفو احتماآکاهشبرایوسیستمامنیتافزایش

دلخواهپورتیرویراسیستممی تواندلحظههردرسیستممدیرکهاستشدهدادهتوسعهو
اینیمزیت هاازدیگریکی.دهدتغییرراسیستمپورتدوره ایصورتبهحتیونمودهاجرا

مختلفپورت هایرویهم زمانصورتبهراآنازنمونهچندمی توانکهاستاینسیستم
 یمختلفپورت هایطریقازراسهالیهسوییچیاوروترچندوکرداجراسروری روی
.کردمدیریتزمانهمصورتبهسرور

ارهاسوییچوهاروترراندمانتوانمیکارآمدوامنکاربریرابطی ازاستفادهبا
ابهمچنین.کردخواهدپیداافزایشنیزشبکهراندمانآنتبعبهودادافزایش
بهبودراستمسیبرنظارتتوانمیپلتفرمبهوابستگیبدونوقدرتمندابزاریداشتن
هاینایهمهوکندمیخواهدپیداافزایشنیزشبکهامنیتآنتبعبهکهبخشید
.باشدامنسیستمیمدیریتیسیستماینکهافتدمیاتفاقزمانی
بخواهیماگرامااستشدهامنSSLپروتکلتوسطسیستماینباارتباطکههرچند
ینبمی شودزیراشدهزیادنفو امکانکنیماستفادهساختهخودگواهینامه یاز

ایوکردمشاهدهراداده هاوکردایفاراواسطنقشونشستسروروکاربرارتباط
ازیاوردکاستفادهمعتبرگواهینامه یازبایدسیستمشدنامنبرایپسدادتغییر
راعمومیکلیدسرورازکاربرانوبدهیمراعمومیکلیدمعتبرکاربرانبهقبل
.نگیرند
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