
 

 

 

 

 

 

 امنیت سامانه اسپیکرهای تحت شبکه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IP SPEAKER از جدیدی نسل به SPEAKER شبکه های ذیل طریق از پذیری کنترل قابلیت که شود می ها اطالق 

 باشند. می دارا را

  1. Wi-Fi  2 .LAN  (POE)   3 .3G   4 .4G   

  

 

 

 

 

 

 

 

 امنیت سامانه : 

ن یبا توجه به اینکه امنیت یکی از اصلی تر

دقه ای فعلی در تمامی سامانه های تحت غد

شبکه می باشد، از سوی کارشناسان شبکه 

ای نفوذ به اسپیکرهای تحت شبکه در نظر گرفته شده است که در ه گسترده ای برای بستن راه تتمهیدا این شرکت

 ادامه به تشریح آن می پردازیم.

 

 :بروی هر یک از اسپیکر ها (IPV4 & IPV6)پیاده سازی فایروال   

های  PCبروی هر یک از اسپیکرها دسترسی به اسپیکرها برای کالینت ها و یا  IP Tableدر این حالت با تعریف 

ین پشتیبانی ی ادمتفقط سرور قابلیت ارتباط مستقیم با هر یک از اسپیکرها را دارا می باشد و حغیر مجاز بسته می شود، 

 کرها را دارا می باشد.سامانه هم بعد از ارتباط با سرور و چک شدن دسترسی و مجوزها قابلبت چک کردن اسپی

 

 



 :VoIPامنیت 

  VoIP: های بستهرمزنگاری 

  امن همچون پروتکل یپروتکل ها یریبکارگ ، یعموم یبسترها یبر رو یارتباطات تلفن یامن ساز یاز روش ها یکی

TLS و پروتکل  نگیگنالیس یبه منظور امن سازSRTP  باشد. یم یصوت یبه منظور محافظت از کانال ها 

 های قابلیت ارتباط با سامانه : IPمحدود سازی 

و پورت ها، و به صورت کلی با ایجاد یک مانع  IP فایروال با فیلتر کردن ترافیک های ورودی / خروجی، آدرس های

  حمالت می گردد.از بروز بسیاری از  بر سر راه ترافیک های ورودی، مانع

 ها را دارند :محدود سازی افرادی که قابلیت تماس با اسپیکر 

در این حالت تنها اشخاصی قابلیت تماس با اسپیکر ها و پخش صوت را دارا می باشند که برای آنها دسترسی ها تعریف 

 شده باشد.

می توان انواع دسترسی برای افراد تعریف کرد به طور مثال مدیر یک منطقه و یا ناحیه از شهر فقط قابلیت تماس با 

 ناحیه و مناطق دیگر دسترسی نداشته باشد. اسپیکرهای دار باشد و به اسپیکرهای منطقه خود را

 :  SD Cardدن فایل ها و کدها ی اصلی بروی کر( Encrypt) رمز نگاری

شده اند و در صورتی که یکی از  Encryptکارت داخلی  SDتمامی فایل ها، کدها و تنظیمات اصلی ذخیره شده در 

ت مشاهده و یا تغییر در یکارت بروی کامپیوتر دیگری قرار گیرد قابل SDاسپیکرها به سرقت رود و به صورت غیر مجاز 

 کدها موجود نمی باشد.

 عدم تغییر در مدیا ذخیره شده : بررسی

های صوتی  فایلکارت و تغییر  SDدسترسی غیر مجاز به مدیا های ذخیره شده در  ،یکی از راهای خرابکاری در سامانه

فایل صوتی    SHA Checksumهر بار که فایلی پخش می گردد ابتدا بدین منظور .ذخیره شده در اسپیکرها می باشد

 .نخواهد شدپخش ، صورت تغییر در فایلچک می شود که در 

anti-tamper sensor: 

سنسور های شتاب سنج سه محوره قرار گرفته در صورتی هر یک از اسپیکرها جداشده و یا هر یک از اسپیکرها  بروی

می گردد، تا موضوع  Blacklistاینکه مورد نفوذ مکانیکی قرار گیرد به سرور اطالع داده می شود و اسپیکر فوق وارد 

 .گرددبررسی و چک 

 :برای ارتباطات تحت وب  HTTPSتکل وراستفاده از پ

 قرار دارد. HTTPSتمامی ارتباطات بین کاربرها و سرور  امن و تحت پرتکل 



 : اسکن شبکه برای بررسی اضافه شدن دستگاه غیر مجاز

تمامی اسپیکرها داخل سامانه به طور متداوم اسکن شده و  هرگونه قطعی و یا خروج و ورود اسپیکرها چک می شوند و 

 .بروی نقشه شهر نشان داده می شود مانیتورینگ سامانه مسئولبه  ،در صورتی که مورد مشکوکی موجود باشد

شروع به جهش بروی بروی نقشه می  به اسپیکرمارکر مربوط  ،به طور مثال با خارج شدن هر یک از اسپیکرها از سامانه

 کند.

 :  Wi-Fiدر صورت استفاده از  WPA2-Enterpriseاز روش رمزنگاری  بکارگیری

احراز  یبرا RADIUS ایو  EAPکار از  نیا ی. براشودیم تیهو دیسرور تائ کی قیشبکه از طر کالینتروش  نیدر ا

 Token card ،Kerberos ،Certificateمختلف مثل  یها وهیو از شاده شده استف نتیکال یمرکز تیهو

بواسطه آن  که ابدیاختصاص م نتیاز طرف سرور به کال رلسیاعتبار ورود به شبکه وا .شودیده مکار استفا نیا یو ... برا

 .کندیم دایرا پ رلسیاتصال به شبکه وا یمجوز الزم برا

خانگی کلید دسترسی برای هریک از اسپیکرها متفاوت می باشد و در صورتی که  Wi-Fiدر این حالت برخالف شبکه 

 Wi-Fi می شود، وکلید اتصال به  Blacklistیکی از اسپیکرها مورد سرقت قرار گیرد فقط همان اسپکر وارد 

 در امان می ماند.باقی اسپیکرها 

  : VoIPارتباطات  هیکل زیآنال کنترل وها برای   SBCبکارگیری از 

 از سوء استفاده توسط یتلفن ستمیو حفظ س یتیامن هیال کی جادیا ،  VoIPدر شبکه SBC کی ی فهیوظ نیمهم تر

بر  ست،یمکالمه الزام کی یرا که جهت برقرار ایو مد نگیگنالیالمان کنترل س نی. اشدبا یم یهکرها و کاله برداران تلفن

 .باشد یم Back to Back User Agents ای B2BUA کی SBC گریعهده دارد. به عبارت د

 .دکن یم جادیدر طرف مقابل ا دیدرخواست جد کیآن ها،  یکرده و برا افتیرا در یرونیب یلبه در دهیرس یدرخواست ها

را به صورت  یتیامن یها استیکرده و س زیرا کنترل و آنال VoIPارتباطات  هیدهد تا کل یاجازه م SBCبه  ت،یقابل نیا

 اعمال کند. ایپو

 :از نفوذ یریو جلوگ صیتشخ

SBC ه داخل ب یعاد ریغ کیکند و مانع از انتقال تراف ییرا شناسا یارسال یدرخواست ها یرا دارد که الگو تیقابل نیا

، اسکن DoS/DDoSرا دارد تا حمالت  تیقابل نیا SBC ص،یتشخ زمیمکان نیخارج شبکه گردد. با استفاده از ا ایو 

SIP Registration  حمالت  یو حتFuzzing  همچونSIP Malformed Packet امی)ارسال پ 

 دهد و منبع ارسال کننده را مسدود کند. صیتشخ زیندارند(، را ن یکه ساختار درست ییها

 : (Topology Hiding)یتوپولوژ یپنهان ساز

با عنوان  یلدیشود تا ف ی، باعث مVoIPمختلف شبکه  ی، از المان هاSIP نگیگنالیمربوط به پروتکل س امیعبور هر پ

"Via" لدهاستیف نیاز ا یمجموعه ا یدر هنگام خروج از شبکه، دارا امیصورت، هر پ نیاضافه گردد. در ا امیبه آن پ 



 اریرا در اخت VoIPو ساختار شبکه  یتواند توپولوژ یاطالعات م نیدهد. ا یرا نشان م امیشده توسط آن پ یط ریکه مس

که آدرس  "Via" لدیف کیها را حذف کرده و فقط  لدیف نی، اB2BUA تیبا استفاده از قابل SBCنفوذگران قرار دهد. 

 VoIP شبکه یتوپولوژ جهیکند؛ و در نت یمنتقل م گریرا به طرف د دهیرس یدهد، درخواست ها یخودش را در آن قرار م

 ماند. یم یمخف ،یرونیب طیمح یبرا یداخل

 

SBC نگیتوریمان یبرا: 

است  ییآن ها، از جمله روش ها نیو آنال یلحظه ا نگیتوریو مان VoIPشبکه  یخروج ایو  یورود یها کیتراف کنترل

 تیابلق نیا یتلفن یها ستمیاز س یاریشود. متاسفانه بس یم دی، بر آن تاکVoIPدر شبکه  تیامن یکه به منظور برقرار

 را به صورت مداوم چک کنند.  ستمیس یاه Logدشوار است که  ستمیس رانیمد یرا ندارند و برا

SBC کیو در لحظه، بتوان تراف نیکند تا به صورت آنال یامکان را فراهم م نیمختلف، ا یها هیعملکرد در ال لیبه دل 

 Radiusشدن با سرور  کپارچهی تی( که قابلCDRتماس ) اتییبا فراهم کردن جز نیهمچن کرد.  توریرا مان یجار صوتی

 قرار داد. یمورد بررس ترقیتوان تماس ها را به صورت دق یدارد، م زیرا ن

 نیا یخروج گر،یباشد. به عبارت د یم RTCPکند، گزارشات مربوط به  یفراهم م SBCکه  یامکانات کنترل گرید از

 یشود که با استفاده از آن م یقرار داده م ستمیس ریمد اریثبت شده و آمار مربوطه در اخت SBCتوسط  یپروتکل کنترل

 .دیرا سنج کیتراف تیفیتوان ک

 

 سامانه کنترلی :

جمع آوری  ،های کنترلی (Packet) است که وظیفه ارسال پکت  IoT Cloud Platformسامانه کنترلی یک 

 .برعهده دارد  راو بروزرسانی پارمترهای اتصال و امنیتی ( IP Speakersاطالعات دریافتی از کالینت ها )

Platform    فوق از سه سرویس اصلیControl  ،Operation  وBootstrapشده است. تشکیل 

 



 

IoT Cloud Cluster: 

به صورت موازی با یکدیگر کار می کنند تا مجموعه واحد با توان پردازشی و  ها مجموعه ای ازسرورها Clusterدر

( را IP Speakersذخیره اطالعات باال را به صورت پایدار تشکیل دهند و قابلیت توسعه با افرایش حجم کالینت ها )

 سازند.فراهم می

Load Balancing : 

ها تقسیم میرمدیریت شده و به صورت مساوی بین سرو Clusterتوسط ی اسپیکر ها ازشی ایجاد شدهبار پرد

سامانه افزایش  Uptimeمیزان تا  شودمیتقسیم کار افتادن یکی از سرورها بار بین باقی سرورها  ز، در صورت اگردد

 یابد.

 : Control یسسرو

توسط رابط کاربری  APIفرمان های وظیفه مدیریت اطالعات کلی را برعهده دارد ، این سرویس  Controlسرویس 

را  Operationsبه سرویس  Notificationوب و دستگاههای خارجی را پردازش می کند و وظیفه ارسال 

. کنددریافت می  Zookeeperقابل دسترس را توسط  Operationsدارد، این سرویس لیست بروزی از سرویس 

ی از کامپیوترهای سرور کامپیوتر دیگری به صورتی خرابی یک)در  Highly Availableبرای استفاده در حالت 

 فعال نمود.را  Clusterدارد( می توان برای کامپیوتر دیگر در صورت موازی سرویس را قابل دسترس نگه می

 



 : Operationسرویس 

با اسپیکرها وظیفه این سرویس می باشد، این سرویس توانایی   (Synchronization) گامیمتبادل اطالعات و ه

( و ارسال اطالعات IP Speakers) هاکالینت ازتباط با چندین دستگاه به صورت همزمان را دارد پروسس درخواست 

 کند.تقسیم میرا ها  Cluster Nodeبه آنها بین 

  : Bootstrapسرویس 

 Protocolباشد، این پارامترها بر اساس کرها برعهده این سرویس میارسال  اطالعات پارمترهای ارتباطی به اسپی

Stack  تواند شاملمی ،تعریف شده IP ،TCP Port،Credentials   Security باشدو ... می. 

 : Cloud Platformامنیت 

کانال امن نامتقارن تشکیل  ،بیتی 2442با کلید  RSAو کالینت ها ابتدا توسط پرتکل  Cloudبین  ارتباط شروع حالدر 

بیتی تولید و بین طرفین  122کلید   AESمی شود و دسترسی کالینت به شبکه بررسی می شود در ادامه توسط پرتکل 

 شود.وارتباط با رمزنگاری متقارن برقرار می گرددایجاد می Sessionارده، زبه اشتراک گ

 

VPN (Virtual Private Network:) 

( داخل یک IP Speakersتمامی ارتباطات بین سرورها و کالینت ها ) ،تکل های رمزنگاری فوقوعالوه بر تمامی پر

قرار دارد که کل سامانه اسپیکرهای تحت شبکه را  از باقی کالینت ها فراهم می شود  OPENVPNکه توسط تونل امن 

 کند. تمامی ارتباط را رمزنگاری میله می سازد و داخل شبکه ایزو

OpenVPN یشده  یرمزنگار یاز کتابخانه ها OpenSSL و پروتکل SSL v3/TLS v1 از و کند یاستفاده م

 شود. یاستفاده م یرمزنگار یبرا تیب 252 دیبا طول کل AES قدرتمند تمیالگور

 

 

 


