تسلط بر مفاهیم پایه شبکه منطبق با استانداردهای بینالمللی
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پیکربندی ) Ipv6بخش ( 24

در شماره گذشته آموزش نتورکپلاس با نمونه سوالات مربوط به بخش آدرسدهی در شبکه آشنا شدیم .در این
شماره قصد داریم چند پروژه عملی را بررسی کنیم.

پروژه  ،1شناسایی سازنده یک کارت شبکه
 Wiresharkیک ابزار تحلیلگر متنباز رایگان شبکه است که برای شناسایی پیامهای شبکه و پیادهسازی
یک مدل مبتنی بر  OSIبه کارشناسان شبکه کمک میکند .بیشتر بستههایی که روی یک شبکه ارسال میشوند مک
آدرس دریافتکننده ،ارسال کننده یا هر دو را دارند .زمانی که دادههای شبکه را با  Wiresharkو بر
مبنای تنظیمات پیشفرض جمعآوری میکنید ،اطلاعاتی در ارتباط با تولیدکننده کارت شبکه نیز جمعآوری
شده و به شما اجازه میدهد اطلاعاتی درباره هر دستگاه به دست آورید .زمانی که ابزار فوق را دانلود
کرده و اجرا کردید تصویری همانند شکل زیر مشاهده میکنید.

در شکل بالا برای مشاهده مکآدرس کافی است روی ارتباط فعال خود )وایفای یا سیمی( در تصویر بالا
وایفای کلیک کنید .با کلیک روی این گزینه پنجرهای ظاهر میشود که فعالیتهای انجام شده در شبکه را
نشان میدهد .در پنل میانی این پنجره اطلاعاتی در ارتباط با وضعیت ارتباطات و پروتکلهای استفاده
شده نشان داده میشود .در این پنل اگر روی گزینه  Ethernet IIدوبار کلیک کنید تا باز شودWireshark ،
مکآدرس کارت شبکه را مقابل فیلد  Sourceهمانند تصویر زیر نشان میدهد.

گاهی اوقات ،مجبور هستید با آدرسهای فیزیکی ارائه شده توسط یک فرمان خروجی کار کرده یا به
اطلاعاتی فراتر از آنچه  Wiresharkارائه میکند دسترسی داشته باشید .در چنین شرایطی بهتر است از
جداول مک آدرسهای آنلاین شبیه به  Wireshark’s OUI Lookup Toolاستفاده کنید.
 .1در شکل بالا مشاهده میکنید که آدرس  MACدر فیلد  sourceمشخص شده است .سه بایت اول این آدرسc8: ،
 f7: 33، OUIسازنده دستگاه را مشخص میکنند .اگر به سایت  wireshark.org/tools/oui-lookupمراجعه
کرده ،این مقادیر را درون فیلد  OUI searchوارد کرده و دکمه  Findرا کلیک کنید ،ابزار OUI Lookup
 Wiresharkاطلاعات جالبی در اختیارتان قرار میدهد.

دسترسی به اطلاعات مکآدرس از طریق خط فرمان
 .2برای مشاهده اطلاعات مکآدرس از طریق خط فرمان ،پنجره  Command Promptرا باز کرده و دستور
 ipconfig / allرا برای شناسایی آدرس فیزیکی کارت شبکه وارد کنید.
 .3برای انتخاب و کپی اطلاعات موردنیاز در کلیپبورد ،ابتدا  Ctrl+Mرا برای فعال کردن علامتگذاری
فشار دهید ،سپس سه بایت اول از آدرس فیزیکی اتصال فعال شبکه را با ماوس انتخاب کرده و کلیدهای
 Ctrl+Cرا فشار دهید) .در پنجره خط فرمان سه بایت اول مکآدرس را کپی کنید(.
 .4به فیلد جستوجوی وبسایت ) Wiresharkکه در پاراگراف قبل با آن آشنا شدید( رفته و  Ctrl+Vرا فشار
دهید تا اطلاعات درون فیلد  Wireshark Lookup Toolقرار گیرند ،سپس روی  Findکلیک کنید .چه شرکتی
تولیدکننده کارت شبکه شما است؟

پروژه  ،2تغییر تنظیمات پیکربندی خودکار ) Ipv6ویژه افرادی که
به پروتکل  Ipv6دسترسی دارند(
بهطور پیشفرض ،هنگام تنظیم آدرس  ،IPv6ویندوز  10یک عدد تصادفی برای پر کردن بیتهای مورد نیاز
برای بخش کارت شبکه آدرس  IPv6تولید میکند .این خطمشی امنیتی باعث میشود آدرس  MACدستگاه شما
پنهان باقی بماند و هر چند وقت یکبار شماره جدیدی ایجاد شود .با این حال برخی موارد ممکن است سیستم
شما به یک آدرس ایستای  Ipv6نیاز داشته باشد .برای انجام اینکار ،میتوانید از ابزار  netshدر
پنجره خط فرمان استفاده کرده و تنظیمات پیکربندی خودکار  IPv6را به شرح زیر غیر فعال کنید.
 .1پنجره خط فرمان را باز کنید.
 .2فرمان  ipconfig / allرا تایپ کرده و کلید اینتر را فشار دهید .آدرس  IPv6فعلی کامپیوتر و آدرس مک
چیست؟ )به دقت این دو آدرس را مقایسه کنید .این اعداد با یکدیگر مرتبط هستند یا هیچگونه ارتباطی با
یکدیگر ندارند؟(
 .3برای غیرفعال کردن قابلیت تولید آدرس آیپی تصادفی ،دستور را وارد کنید:
netsh interface ipv6 set global
randomizeidentifiers=disabled
 .4برای کمک به ویندوز از استاندارد  EUI-64به جای تنظیمات پیشفرض به شرح زیر استفاده کنید:
netsh interface ipv6 set privacy
state=disabled
شکل زیر مکان وارد کردن هر دو دستور و خروجی این فرمانها را نشان میدهد.

 .5فرمان  ipconfig / allرا دوباره وارد کنید آدرس  IPv6جدید رایانه شما چیست؟ آدرس جدید تا چه اندازه
به آدرس  MACشباهت دارد؟
به بخش دوم آدرس  IPv6که بعد از  :: FE80قرار دارد دقت کنید که دارای مقدار ثابت  FF FEبوده که برای
ساخت این بخش از مقادیر موجود در آدرس  MACاستفاده شده است .بخش میزبان آدرس  IPv6ممکن است از
مقداری کمی متفاوت از  OUIدر آدرس  MACاستفاده کند ،زیرا بیت هفتم آدرس  MACمعکوس شده است.
 .6با استفاده از دو دستور زیر ،دوباره آدرس تصادفی  IPv6تولید کنید.
netsh interface ipv6 set global
randomizeidentifiers=enabled
netsh interface ipv6 set privacy
state=enabled

پروژه  ،3مدیریت کش DNS
شما یاد گرفتید که کلاینت و سرورهای نام ،اطلاعات  DNSرا ذخیرهسازی میکنند تا بتوانند فرآیند
تطابقا نامها با آدرسهای آیپی را به درستی مدیریت کنند .در این پروژه ،قصد داریم محتویات کش DNS
داخلی را مشاهده کرده ،پاک کرده ،دومرتبه مشاهده کرده و جستوجویی روی  DNSانجام دهیم .در مرحله
بعد شما سرورهای  DNSرا تغییر داده و و یکبار دیگر کش  DNSرا مشاهده کنیم.
 .1برای مشاهده کش  ،DNSپنجره خط فرمان را باز کرده ،دستور زیر را در آن تایپ کرده و کلید اینتر را
فشار دهید تا فهرستی از رکوردهای اطلاعاتی را مشاهده کنید.
ipconfig / displaydns

 .2اگر کامپیوتری که از آن استفاده میکنید برای تبدیل نامهای میزبان به آدرس آیپی استفاده میشود،
بهطور مثال ،اگر برای بازیابی ایمیل یا مرور وب از آن استفاده میکنید ،فهرستی از منابع و اطلاعات
بازدیدها به شکل کش شده روی آن وجود دارد .از نوار لغزنده پنجره برای مشاهده سوابقی که ذخیره
شدهاند ،استفاده کنید تا همه رکوردها را مشاهده کنید .چند رکورد ) Aمیزبان( و چند نوع رکورد مختلف
همچون  CNAMEرا مشاهده میکنید؟
 .3برای پاک کردن کش  DNSاز فرمان  ipconfig / flushdnsاستفاده کنید .سیستمعامل با نمایش پیغامی
نشان میدهد که کش  DNSپاک شده است .از جمله زمانهایی که لازم است کش  DNSکلاینت را پاک کنید،
زمانی است که کلاینت در نظر دارد به آدرس آیپی میزبانی دسترسی پیدا کند که تغییر پیدا کرده است.
)بهطور مثال ،یک وبسایت که سرور آن به یک شرکت میزبانی دیگر منتقل شده است( .تا زمانی که اطلاعات
 DNSبه صورت محلی ذخیره شود ،کلاینت همچنان به جستوجوی میزبان در مکان قدیمی ادامه خواهد داد.
پاک کردن کش به کلاینت اجازه میدهد تا آدرس جدید آیپی میزبان را بازیابی کند.
 .4برای مشاهده دوباره کش  DNSفرمان زیر را تایپ کرده و کلید اینتر را فشار دهید.
ipconfig / displaydns
از آنجا که شما فقط یک کش  DNSخالی دارید ،،پیامی خواهید دید که نشان میدهد ویندوز نمیتواند کش
 DNSرا نمایش دهد.

 .5یک پنجره مرورگر را باز کرده و به  cengage.comبروید .بعد ،به  google.comو سرانجام به سایت
 shabakeh-mag.comبروید.
 .6به پنجره خط فرمان رفته و کش  DNSکه حاوی فهرست جدیدی از منابعی است که به تازگی به آنها
مراجعه کردهاید را مشاهده خواهید کرد .برای این منظور فرمان زیر را اجرا کنید.
ipconfig / displaydns
 .7این فهرست را به سمت بالا پیمایش کنید تا ببنید چه منابعی در ارتباط با سه وبسایتی که به تازگی
بازدید کردهاید درون کش محلی  DNSذخیره شدهاند .به چند میزبان برای مشاهده هر سایت مراجعه
کردهاید؟ چه رکوردی بیش از سایر رکوردها استفاده شده است؟
بهطور پیشفرض ،زمانی که برای اولین بار به یک شبکه متصل میشوید DHCP ،آدرس آیپی سرورهای  DNSرا
ارائه میکند .در هنگام ورود به شبکه همچنان میتوانید از سرورهای  DNSسازمان خود استفاده کنید،
حتی زمانی که دور از محل سازمان قرار دارید .به عبارت دیگر ،شما نباید به سرورهای  DNSکه به شکل
عمومی ارائه شده و ممکن است از سوی هکرها کنترل شوند ،اعتماد کنید .مراحل زیر را دنبال کنید تا
اطلاعات سرور نام را روی یک ایستگاه کاری ویندوز مشاهده یا تغییر دهید.
 Network and Sharing Center .8را باز کرده و گزینه  Change adapter settingsرا انتخاب کنید.

 .9روی ارتباطی که قصد پیکربندی آنرا را دارید کلیک راست کرده و  Propertiesرا انتخاب کنید .در صورت
لزوم ،به پرسش مربوط به  UACپاسخ مثبت دهید.
 .10در زبانه  Networkingگزینه  (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4را انتخاب کرده و Properties
را کلیک کنید .کادر محاورهای  (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4باز میشود.
 .11برای تغییر تنظیمات پیشفرض و تعیین  DNSسرور برای ایستگاه کاری خود ،به جای آنکه به DHCP
اجازه دهید آدرس سرور  DNSرا ارائه کند ،روی زبانه  Generalکلیک کرده و دکمه رادیویی Use the
 following DNS server addressesرا فعال کنید.
 .12برای تعیین آدرس آیپی سرور اصلی  DNSبه بخش  Preferred DNS serverرفته و آدرس موردنظر را وارد
کنید .آدرس سرور ثانویه  DNSرا در فیلد  Alternate DNS serverوارد کنید .برای آنکه این پروژه به
درستی به سرانجام برسد ،بهتر است از سرورهای عمومی  DNSگوگل استفاده کنید برای این منظور برای
سرور اصلی  8.8.8.8و برای ثانویه  8.8.4.4را وارد کرده و  OKرا کلیک کنید.
 .13حال که سرورهای  DNSرا تغییر دادید ،آیا هنوز دادههای  DNSدرون کش  DNSخود شما ذخیره
میشود؟ برای پیدا کردن این جواب به پنجره خط فرمان رفته و کش  DNSرا مشاهده کنید .همه پنجرههای
باز را ببندید تا تغییرات ذخیره شوند.

پروژه  ،4تنظیم و پیکربندی سرور FTP
در این پروژه ،شما به شبکه کوچکی که در آموزشهای اولیه نتورکپلاس )ساخت ماشین مجازی( ایجاد کردید
نیاز دارید .در این پروژه قصد داریم یک سرور  FTPرا نصب کرده و از آن استفاده کنیم .به یاد آورید که
 FTPیک برنامه سرویسگیرنده/سرویسدهنده است که در آن اولین کامپیوتر ،کلاینت ،دادهها یا خدمات را
از کامپیوتری که سرور است درخواست میکند .یک کامپیوتر را به عنوان کامپیوتر  Aکه سرور است در نظر
میگیریم و کامپیوتر دیگر را به عنوان کامپیوتر  ،Bکلاینت تعیین کنید .در کامپیوتر  Aکارهای زیر
را انجام دهید:
 .1پوشهای بهنام  Normal Usersایجاد کنید و فایلی به نام  Normal Users.txtدر آن قرار دهید.
 .2کامپیوتر  Aرا به اینترنت متصل کنید تا بتوانید نرمافزار  FileZillaرا دریافت کنید .به سایت
 www.filezilla-project.orgرفته و نرمافزار  FreeZilla Serverرا دانلود کنید.
FileZilla Server .3را نصب کرده و همه تمام تنظیمات پیشفرض را قبول کنید تا میانبری روی دسکتاپ قرار
گرفته و سرویس  FTPبهطور خودکار شروع به کار کند.
 .4پس از نصب کامل ،پنجره  Enter server to administrateظاهر میشود.

یک گذرواژه مدیریتی وارد کرده و آنرا در مکانی یادداشت کنید .بهتر است نام میزبان و شماره درگاه
را نیز یادداشت کنید.
 .5از آنجایی که شما فقط یک سرور  FTPروی کامپیوتر  Aاجرا میکنید ،کادر مجوز همیشه اتصال به این
سرور را بررسی کنید .در این حالت وقتی روی  Connectکلیک میکنید ،پنجره  FileZilla Serverباز میشود.
همچنین می توانید با استفاده از میانبر روی دسکتاپ این پنجره را باز کنید .شما هم اکنون میتوانید
ارتباط کامپیوتر  Aبا اینترنت را قطع کرده و کامپیوتر را دومرتبه به سوییچ خود متصل کنید.
 .6اکنون آمادهاید تا سرور  FTPرا پیکربندی کنید .برای تنظیم یک گروه روی  Edit,Groupsکلیک کنید.
در پانل سمت راست پایین بخش  Groupsروی  Addکلیک کنید .در کادر محاورهای اضافه کردن گروه Normal
 Usersرا تایپ کرده و  OKرا کلیک کنید.
 .7در پانل سمت چپ پایین  Pageروی گزینه  shared foldersکلیک کنید.
 .8در پایین  Directoriesروی  Addکلیک کنید .پوشه  Normal Usersرا انتخاب کرده و  OKرا کلیک کنید.
پوشه فوق در پانل میانی نشان داده میشود.
 .9در  Directoriesپوشه  Normal Usersرا انتخاب کرده و سپس  Set as home dirرا انتخاب کرده و  OKرا
کلیک کنید.
 .10در مرحله بعد ،روی  Edit، Usersکلیک کرده و کاربر جدیدی به نام  User1ایجاد کنید .کاربر را در
گروه  Normal Usersقرار دهید.
 .11در پانل تنظیمات  Account، Passwordرا بررسی کنید ،گذرواژه را مشخص کرده و  OKرا کلیک کنید.
 .12برای تأیید اینکه سرویس در حال کار است ،اجازه دهید از فرمانهای کلاینت  FTPکه درون ویندوز
قرار دارد روی کامپیوتر  Aاستفاده کنیم .وقتی که اینکار را انجام میدهید ،محتویات ضبط شده در
پنجره  FileZilla Serverرا نگاه کنید.

پنجره خط فرمان را باز کنید و دستورات ذکر شده در جدول زیر را در این محیط وارد کنید.
توضیحات
اتصال به سرویس FTP
وارد کردن شناسه کاربری
وارد کردن گذرواژه
فهرست کردن محتویاتی که درون پوشه بهاشتراکگذاشته شده
قرار گرفتهاند.
بستن ارتباط با FTP

فرمان
ftp localhost
User1
password
dir
quit

 .13در پنجره  ،FileZilla Serverگزینه  Editرا کلیک کرده و سپس  Settingsرا کلیک کنید .در تنظیمات
 ،Generalدقت کنید که سرور روی پورت  21در حال گوش دادن است .دکمه  Cancelرا کلیک کرده و پنجره
 FileZilla Serverرا ببندید.
 .14نرمافزار سرور هنوز به عنوان سرویس پسزمینه در حال اجرا بوده و به پورت  21گوش میدهد تا هر
زمان کلاینت نیاز داشت نشستی را ایجاد کند .برای اطمینان حاصل کردن از اینکه سرویس در حال اجرا
است ،پنجره  Servicesویندوز را باز کنید .برای انجام این کار ،روی دکمه شروع کلیک راست کرده ،گزینه
 Runرا انتخاب کرده services.msc ،را درون آن تایپ کنید و کلید اینتر را فشار دهید .در پنجره فوق،
بررسی کنید که سرویس  FTP FileZilla Serverدر حال اجرا است و هر بار که کامپیوتر شروع میشود ،شروع
به کار کند .پنجره  Serviceرا ببندید.
 .15برای پیدا کردن آدرس آیپی کامپیوتر  ،Aدر پنجره خط فرمان فرمان  ipconfigرا تایپ کنید .آدرس IP
چیست؟ اکنون زمان آن رسیده است تا کامپیوتر  Bکه نقش سرویسگیرنده  FTPرا دارد را به کار گیریم.
 .16پنجره خط فرمان را باز کرده و به کامپیوتر  Aپینگ کنید .خروجی این فرمان باید اتصال به
کامپیوتر  Aرا نشان دهد.
 .17حالا دستورات مشابه با مرحله  12را اجرا کرده و از آدرس آیپی کامپیوتر  Aدر خط فرمان اول
استفاده کنید ..به احتمال زیاد ،شما نمیتوانید اتصال برقرار کنید زیرا فایروال روی کامپیوتر A
بهطور پیشفرض اتصالهای ورودی روی پورت  21را بلوکه میکند .با دستور  quitاز نشست خارج شوید.

روی کامپیوتر  Aبرای باز کردن پورت  21کارهای زیر را انجام دهید:
 .18در  ،Network and Sharing Centerروی دیوارآتش ویندوز کلیک کنید .در پنجره دیوارآتش ویندوز،
روی تنظیمات پیشرفته ) (Advancedکلیک کنید .در پانل روی گزینه  Inbound Rulesکلیک کرده و سپس روی
 New Ruleدر پانل سمت راست کلیک کنید .یک قاعده جدید ایجاد کنید که پورت  TCP 21محلی را باز کند،

برای این قاعده نامی انتخاب کنید.

در کامپیوتر  ،Bبرای آنکه بتوانید یک جلسه  FTPبا کامپیوتر  Aباز کنید ،موارد زیر
را انجام دهید:
 .19از فرمانهایی که در مرحله  12مشاهده کردید همراه با آدرس آیپی کامپیوتر  Aاستفاده کرده و
مطمئن شوید که نشستی باز شده و قادر هستید محتویات پوشه بهاشتراک قرار گرفته را مشاهده کنید .اگر
یک هشدار امنیتی ویندوز را مشاهده کردید ،اجازه دسترسی را صادر کرده و نشست را دومرتبه ریستارت
کنید .زمانی که فایل  Normal Users.txtرا مشاهده کردید ،جلسه را خاتمه داده و محیط خط فرمان را
ببندید .شما موفق شدید یک سرور  FTPرا به ایجاد کرده و به درستی با آن ارتباط برقرار کنید.
در شماره آینده آموزش نتورکپلاس به سراغ مبحث پروتکلهای شبکه و مسیریابی خواهیم رفت.
لطفا نظرات خود در مورد این آموزش و ادامه آن را در بخش دیدگاه در انتهای صفحه اعلام نمایید و نظارت سایر کاربران را نیز ببینید.
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