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سلام به خوانندگان عزیز
محمد عابدینی هستم بنیانگذار وب سایت Mabedini.ir
من یک شعار در زندگی خودم دارم:
"هر چیز سخت قابلیت ساده شدن و آموزش دادن داره"
از این شعار در آموزش دیدن سیستم عامل  FreeBSDاستفاده کردم ،با این
سیستم عامل در سال  1351در یکی از شبکه های اینترنتی در کرج آشنا شدم
و در اون زمان برای من بسیار جذاب و کاربردی به نطر رسید ولی منابع
آموزشی محدود داشت.
همیشه آرزو داشتم که منابع آموزشی کامل و به زبان ساده درباره این سیستم
عامل ایجاد کنم و این ایده دلیل اصلی در راه اندازی کردن وب سایت
Mabediniو تهیه کردن آموزشهایی در این مودر است.
با دوره های متنوع در خدمت شما هستم

راه ارتباطی با من mabedini@mabedini.ir
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فصل اول معرفی  pfsenseو نصب کردن آن
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سلام دوستان
تجربه اول من با دنیای  BSDاز یک فایروال شروع شد ،این تجربه رو با شما به اشتراک میزارم برای بهتر شدن سطح
دانش در این زمینه ،من برای اولین بار در شبکهای مشغول به کار شدم که قرار شد بهعنوان مدیری شبکه داخلی و
شیف شب شروع به کارکنم من ویندوز خونده بودم و به این سیستمعامل تعصب خاصی داشتم .مدیرم به من گفت
که برای مدیریت کردن کاربران شبکه داخلی که بخش فروش و پشتیبانی و غیره بودن که در حدود  13تا سیستم
میشد ما نیاز به یک سروری داریم که از طریق اون سرور به اینترنت متصل به شن ،من هم مثل همه مهندسین شبکه
ماکروسافت سرویس  natو  isaسرور رو پیشنهاد کردم .ازطوی کیفم  CDویندوز رو درآوردم و شروع کردم به نصب
ویندوز  0333تا اینجای ماجرا همهچیز خوب بود تا اینکه برای بهروزرسانی سیستم رو متصل کردم به شبکه اینترنت
با استفاده از یک  IPمعتبر تا اینکه پیغام زیر من رو بیجارِ کرد ،این پیغام رو در شکل زیر مشاهده میکنید:

این پیغام یک ویروس جدید بود که سیستمعاملهای ویندوزی رو هدف گرفته بود و به  Sasserمعروف بود و بهمحض
اینکه سیستم شما به شبکه اینترنت متصل میشود سیستم شما رو بعد از  43ثانیه خاموش میکرد .کلاً چند باری
ویندوز رو نصب کردم تا خسته شدم و مدیرم وقتی این موضوع رو دید من رو صدا کرد و گفت با ویندوزت چیکار
میکنی!!! من هم هیچی نگفتم ،بعدش به هم گفت این کیس کنار پارت رو نگاه کن یک کیس معمولی بود که حتی
در درست وحسابی هم نداشت ،گفت یکی دیگِ هم هست که اون گوشه است و کل شبکه رو مدیریت می کنه  .این
دستگاهها بر روش سیستمعامل  FreeBSDنصبشده بود با استفاده از فایروالی که روش کانفیک شده بود همه ترافیک
شبکه رو مدیریت میکرد و ویروس هم بهش نفوذ نمیکرد .کلاً به این سیستمعامل علاقهمند شدم ولی هیچی در
موردش نبود و فقط سایت خودش بود و یک سری آموزش داشت بنام  hadBookکه زیاد همزبان من خوب نبود
برای یاد گیریش .یاد رفت به گم که این سیستمعامل یک محیط سیاهوسفید داشت محیطی سیاه با نوشتههای سفید
و چند خط متن!!! بهش گفتم همین با این چیکار میشد کرد ،خیلی ساده برگشت به من گفت به این بخش میان خط
فرمان و میشد بله اش به دنیا حکومت کرد دنیا منظورش اینترنت بود ،گفت اله اینترنت برای شما محیط گرافیکی و
چند تا کلیک هست اینجا محیط فقط سیاهوسفید و خط فرمان حکومت می که .گفت تو با این سیستمعامل حرف
میزنی ،براش تایپ میکن ی و جوابش رو بهت شون میده ،خلاصه برای من محیط جذابی شد ولی خب سخت بود برای
کسی که با چند کلیک یک سرویس راهاندازی میکردی و .....
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خلاصه رفتم سراغ آموزش سیستمعامل  FreeBSDاول سایتش رو پیدا کردم به دنبال آموزش فارسی بودم که هیچی
که نبود آموزش با زبان اصلیش هم به زبان فاخری نوشته شده بود و باید برای پیدا کردن معنی یک کلمه کل خط رو
کلمه به کلمه ترجمه می کردی تا بهش برسی ،این بخشش برای من بسیار سخت بود و من به سخت تونستن این
سیستمعامل رو دانلود کنم و نصب کنم اخه اینترنت ها در سال  1351زیاد پر سرعت نبود.
بعد از طی کردن این دوره که بسیار هم سخت بود با خودم فکر کردم که چرا دیگرانی که دوست دارن با این
سیستم عامل کار کنن باید سختی بکشن این شد به فکر ترجمه فصل به فصل کتاب اصلی سایت  FreeBSDافتادم
که الیته باید به گم دوره من سایت و شبکه اجتماعی و این چیزا نبود و برای انتشار کتابم رفتم سراغ انتشاراتی که
البته به دلیل گرون بودن هیج وقت این کار رو نکردم چون من جون بودم و پولی نداشتم که هزینه کنم .اما الان اوضاع
من فرق می کنه من در سه سایت مختلف هر بار از اول شروع کردم به نوشتن مطلب فارسی در این زمینه و بار اخرش
هم در سایت خودم به نام  Mabediniاین کار رو کردم .من جدید کارم رو ترک کردم و قصد دارم که صد در صد
توان خودم رو بزارم روی این موضوع و مطلب.
می خواستم که این کتاب رو در مورد سیستمعامل  FreeBSDولی گقتم برای جذاب شدن کتاب تمرکزم رو بزارم
روی فایروالهای تحت FreeBSDکه یکی از محصولاتی که تحت  FreeBSDبا رابط وب و فایروال معروف  PFکار می
کنن رو بهتون معرفی کنم ،این محصول چیزی نیست جز فایروال  PFsenseکه به صورت رایگان در دسترس شما
دوستان هس ت و من هم دوره آموزش تصویری این فایروال رو در سایت  ITpro.irبرای شما دوستان عزیز قرار دادم.
این کتاب تلاش می شد که تکمیلی باشه بر آموزشهای این دوره تصویری که علاوه بر پوشش بخش اول این دوره
تصویری بحثهایی که در اون دوره تهیه نشده رو برای شما در قالب این کتاب بیان می کنم .با امید به خدای مهربون
نگارش این کتاب رو شروع می کنم.

 Pfsenseچیست؟
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به عنوان شروع در قدم اول قصد دارم به این سوال پاسخ بدم که  PFsenseچیست و چه قابلیتهایی دارد ،در یک خط
میشه اینطور  PFsenseرو تعریف کرد که یک نرم افزار رایگان و یک توزیع انتخابی شده و تغییر یافته ای از سیستم
عامل  FreeBSDاست که دو ویژگی اصلی دارد علاوه بر اینکه یک فایروال است نقش یک روتر را هم می تواند داشته
باشد و از طریق یک رابط وب قابل مدیریت است .این برنامه علاوه بر اینکه یک فایروال قوی و قدرتمند است به شما
این امکان را می دهد که به آن برنامه های دیگری را هم در قالب برنامه های متن باز اضافه کنید و از طریق همان
رابط وب برنامه های جانبی که به تناسب نیاز شما وجود دارد را مدیریت کنید ،از جمله این برنامه ها می توان به
 snort ، squidو حتی  Zabbixاشاره کرد که در نصب پیش فرض آن وجود ندارد ولی شما می توانید هر کدام را
بسته به نیاز خود نصب و راه اندازی و استفاده کنید ،این برنامه فقط از طریق مخازن خود سایت  pfsenseدر دسترس
است و در آموزشهای این بخش هم به شما یاد می دم که به چه صورتی برنامه های خارج از این مخازن را هم نصب
کنید برنامه هایی که در  FreeBSDوجود دارد در pfsenseهم قابل نصب و راه اندازی است ،به عنوان اخرین کاری
که در  pfsenseنصب کردن برنامه  zabbix serverاست که حتی با یک رابط گرافیکی برروی یک وب سرور
جداگانه و برروی پور ت دیگری راه اندازی کرده ام ،به دلیل پیکربندی خوب  phpدر  pfsneseسرعت رابط وب
 Zabbixبسیار بالاست .برای دریافت آموزش در این بخش شما به فصل نصب کرد برنامه ها در  pfsenseمراجعه
کنید.
اولین بار  pfsenseدر سال  0336توسط دو فرد اصلی به نام های  Chris Buechlerو  Scott Ullrichو گروه
بزرگی از توسعه دهندگان ارایه شده است ،طرح اصلی این فایروال از پروژه  m0n0wallگرفته شده است که این
پروژه یک فایروال  embeddedشده ای است که در حجم کم ارایه شده ولی مشکل اصلی آن این بود که برروی
 RAMبارگذاری می شود و نمی تواند هیچ ق ابلیتی به آن اضافه کنید چون برروی هارد دیسک نصب و راه اندازی
نمیشد ،این ایراد در فایروال  pfsenseرفع شده و شما باید آنرا برروی هارد دیسک خود نصب کنید و از طریق هارد
سیستم را راه اندازی کنید و می توانید به آن قابلیت اضافه کنید .در ورژن جدید از این فایروال قابلیت نصب برروی
 zfsهم به آن اضافه شده است که شما می توانید از قابلتهای این فایل سیستم قوی هم در فایروال  pfsenseخود
استفاده کنید.

حال دلیل انتخاب این نام را در آدرس زیر بیان شده است که مختصری از انرا برای شما بیان می کنم
https://www.netgate.com/blog/so-what-does-pfsense-stand-formean-anyway.html
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این پروژه در روزهای اول خودش هیچ اسمی نداشته و فقط از قابلیت  jailدر  FreeBSDاستفاده می شود و از طریق
 cvsبه عنوان سیستمی برای توسعه آن استفاده می کنند .در ابتدا دو نفر به نام های  Chris Buechlerو Scott
در این پروژه مشغول به کار و فعالیت بودن و برای ثبت کردن یک نام دامنه با مشکل مواجه بودند ،به دلیل اینکه در
این فایروال از  PFبه عنوان بخش اصلی استفاده می شود و از بخش اول این اسم و نام  senseبه معنای حس در ادامه
این نام استفاده کردند که یک حس جدیدی از  pfرا برای شما ایجاد می کند .پس به این دلیل بود که این نام برای
این برنامه انتخاب و اعلام شد ،در حال حاضر  Chris Buechlerاز این پروژه در سال  0314جدا شده است.

هر برنامه متن بازی در قالب یک مجوز ارایه می شود که به نگاه ان به دنیای متن باز اشاره دارد .لایسنس های مختلف
و متفاوتی وجود دارد به نام های  BSD GNU Apacheو  .....که هر کدام به در انیترنت قوانین اهداف و شرایط
خودشون رو بیان کرده اند .مجوزی که  Pfsenseاز آن استفاده می کند مجوز  Apacheدر ورژن  0است که در نه
بند ارایه شده است؛ برای دسترسی به مجوز های  apacheبه آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.apache.org/licenses
بخش اولیه مجوز  pfsenseبه صورت زیر بیان شده است:
A permissive license whose main conditions require preservation of copyright and
license notices. Contributors provide an express grant of patent rights. Licensed works,
modifications, and larger works may be distributed under different terms and without
source code.
یک مجوز قابل قبول که شرایط اصلی آن حفظ اطلاعات کپی رایت و مجوز است .همکاران ارائه یک حق اظهارنامه حق
ثبت اختراع .کارهای مجاز ،اصلاحات و کارهای بزرگتر ممکن است تحت شرایط مختلف و بدون کد منبع توزیع شود.
در این مجوز پروژه  pfsenseاین اجازه را دارد که کد منبع را ارایه نکند .دسترسی ها و محدودیت های این مجوز را
در جدول زیر مشاهده می کنید:
محدودیت ها

دسترسی های
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 Commercial useاستفاده از علامت تجاری
 Modificationمسئولیت
Distribution
ضمانتنامه
Patent use
Private use

استفاده تجاری
تغییر
توزیع
استفاده از اختراع
استفاده خصوصی

Trademark use
Liability
Warranty

راههای ارتباطی با پروژه اصلی : pfsense
وب سایت اصلی این پروژه به نام  pfsense.orgمعروف است .که در بخش معرفی این سایت شما می توانید راه های
ارتباطی را مشاهده کنید ،در ادامه خلاصه این اطلاعات را مشاهده می کنید:
sales@netgate.com

بخش فروش و خدمات مشتری
بخش پشتیبانی و خدمات

support@netgate.com

بخش پروژه pfSense

coreteam@pfsense.org

در جدول بالا شما با آدرس سایتی به نام  natgateرا مشاهده می کنید که بخش آموزش و پشتیبانی پروژه Pfsense
را دارد .این شرکت شعاری دارد به شرح زیر:
ما بر روی ارائه ارتباط امن شبکه با کارایی بالا برای همه متمرکز شده ایم.
در این سایت شما با پرداخت  99دلار در سال می توانید از خدمات حرفه ای در زمینه آموزش و پشتیبانی از pfsense
با استفاده از فیلم های آموزشی دقیق و کتاب اصلی این پروژه استفاده کنید .این خدمات به نام خدمات طلایی عضویت
 pfsenseمعروف است.

قابلیت فایروال  pfsenseرا می توان در دسته بندی های زیر بیان کنید:
قابلیت Firewall

8

www.Mabedini.ir


فیلتر کردن منبع و مقصد  ،IPپروتکل  ،IPمنبع و مقصد پورت برای ترافیک  TCPو UDP



محدود کردن اتصالات همزمان بر اساس یک rule



نرم افزار  pfSenseبا استفاده از  ،p0fیکی از ابزارهای رمزنگاری پیشرفته سیستم عامل  /شبکه به شما
اجازه می دهد تا توسط سیستم عامل شروع به اتصال به فیلتر کنید .آیا می خواهید سیستم های FreeBSD
و  Linuxرا به اینترنت متصل کنید ،اما دستگاه های ویندوز را مسدود کنید؟ نرم افزار  pfSenseقابلیت
تفکیک رولهای فایروال را بر اساس سیستم عامل را هم دارد که این قابلیت در سیستم عامل های مبتنی بر
 BSDپیدا سازی می شود.



قابلیت گرفتن  logو یا غیرفعال کردن  logبرروی هر رول.



قایلتهای پیشرفته در  routingکه به شما این اجازه را می دهد که هم زمان چندین  gatewayداشته
باشید.



دارا بودن قابلیت  aliasدر آدرسها پورت ها و غیره که نوشتن رولها را خلاصه و ساده تر می کند و شما می
توانید چندین رول را در یک خط بنویسید.



فعال کردن فایروال در لایه دوم به صورت  Transparentو مدیریت کردن ترافیک در بین کارت های
شبکه ای که این قابلیت برروی آنها فعال شده است.



قابلیت Packet normalization



غیرفعال کردن قابلیت فیلتر کردن ترافیک در استفاده از قابلیت routing

قابلیت (Network Address Translation (NAT


قابلیت  Port forwardsبرروی چندین آدرس ip



قابلیت  NAT 1:1برای آدرس های  IPجداگانه برای یک .sub net



قابلیت  Outbound NATدر تنظیمات پش فرض  NATهمه ترافیک ها به سمت یک آدرس  IPارسال
می شود ولی در این روش بجای استفاده از آدرس  IPاز نام کارت شبکه  wanاستفاده می شود در حالت
.multiple WAN



قابلیت  NAT Reflectionکه اجازه دسترسی سرویس های پشت فایروال را از طریق آدرس  validفایروال
در دسترس است.
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قابلیت Multi-WAN


قابلیت چند شبکه  WANامکان استفاده از اتصالات اینترنتی متعددی را فراهم می کند ،با توازن بار و  /یا
خرابی ،برای افزایش دسترسی به اینترنت و توزیع استفاده از پهنای باند.

قابلیت Server Load Balancing


قابلیت  Server Load Balancingبرای توزیع بار بین چند سرور استفاده می شود .این معمولا با
سرورهای وب ،سرورهای پست الکترونیکی و دیگر سرورها استفاده می شود .سرورهایی که قادر به
پاسخگویی به درخواست های پینگ یا اتصالات پورت  TCPنیستند نمی توانند از این سرویس استفاده کنند.

قابلیت (Virtual Private Network (VPN


نرم افزار  pfsenseاز سه برنامه برای اتصال استفاده می کنند  IPsec ،VPNو . OpenVPN

قابلیت Reporting and Monitoring


در این بخش  pfsenseاز  RRD Graphsاستفاده می کند تا بتواند اطلاعات زیر را در قالب وب برای
شما نمایش دهد:


استفاده از پردازنده



مجموع خروجی



وضعیت فایروال



سرعت ارسال هر بسته برروی هر کارت شبکه



زمان پاسخگویی  Pingدر شبکه wan



نمایش وضعیت صف در کارتهای شبکه ای که قابلیت  Traffic shaperدر آنها فعال است.

قابلیت Dynamic DNS
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این قابلیت در  pfsenseبه شما این امکان را می دهد که نام آدرسهای  IPکه به صورت خودکار توسط DHCP
ارایه می شود را در سرور  DNSثبت کند که این امر باعث ارایه کردن ارتباط مبتنی بر نام به جای آدرس ip
در شبکه هایی که آدرسهای  ipآنهاست را می دهد.

قابلیت Captive Portal
این قابلیت به فایروال  pfsenseاین امکان را اضافه می کند که قبل از ارایه کردن دسترسی به شبکه اینترنت با
انتقال داده صفحه وب درخواست از سمت کلاینت به سمت یک صفحه خاص و انجام دادن  authenticationاجازه
دسترسی را به شبکه دیگر که در بیشتر موارد  Internetاست را می دهد ،در این سرویس شما می توانید صفحه
خاص خود را داشته باشید و تعداد  loginکردن کاربران را مدیریت کنید .این سرویس برای شبکه های بی سیم که
به صورت رایگان در اختیار مشترکین مهاجر قرار داده می شوند بسیار مفید و کابردی است.
قابلیت DHCP Server


یکی از سرویسهای مهم در شبکه های بزرگ و کوچک مدیریت کردن آدرسهای  IPاست که از طریق سرور
 DHCPقابل اجرا است که در  pfsenseهم این قابلیت به صورت حرفه ای با امکانات خوب ارایه می شود.



سایت اصلی این پروژه  www.pfsense.orgو شما در این سایت می تونید همه اطلاعات لازم و فایلهای مورد
نیاز برای نصب کردن و روشهای استفاده از  pfsenseبرای شما بیان شده برای دانلود کردن شما باید به صفحه
ای به ادرس زیر مراجعه کنید:




https://www.pfsense.org/download
این سایت در زمانی که مشغول نوشتن این کتاب هستم به صورت زیر است :
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در این سایت بخش وجود دارد برای انتخاب کردن ورژن و نوع  Archiveکه شما برای نصب کردن به آن نیاز
دارید و در بخش بعدی هم باید نزدیکترین سرور را برای دانلود کردن انتخاب کنید در حال حاضر شما می
توانید دو ورژن  0.3و  0.6را دانلود کنید و از دو حالت  usbو  isoمی توانید برای راه اندازی سیستم خود
برای نصب انتخاب کنید ،اگر سیستم شما از طریق  USBراه اندازی می شود می توانید  imageاین حالت را
دانلود کرده و برروی فلش با استفاده از برنامه  win32diskاین کار رو براحتی انجام دهید.



خب برا ی نصب کردن شما باید به حداقل سخت افزاری که نیاز دارید توجه کنید و به میزان ترافیکی که قراره
از این سیستم رد و بدل بشه بستگی داره ولی خود  pfsenseدر حالت پایه ای به مقادیر زیر نیاز دارید.



سیستم شما باید حداقل دو کارت شبکه داشته باشه و توجه به این نکته الزامیست که یک کارت شبکه باید به
شبکه داخلی شما متصل باشه و کارت شبکه هم باید به شبکه ای متصل باشه که به شبکه دیگر که شبکه قابل
اعتمادی نیست مثل اینترنت متصل است.



خب بسته به سناریو و میزان ترافیک شبکه خودتون نوع سخت افزار سیستم خودتون رو انتخاب کنید و مراحل
نصب رو شروع کنید شما می تونید در نرم افزارهایی مثل  Virtulaboxهم فایروال خودتون رو نصب کنید
که باید به این نکته توجه کنید که نوع سیستم عامل خودتون رو  FreeBSDانتخاب کنید.
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نصب کردن  Pfsenseورژن 3.2
در این بخش با یک نصب ساده و سریع فایروال  pfsenseآشنا میشوید که بهصورت کامل تصویری توضیح دادهشده
است ،قبل از نصب به بخش قبلی که در مورد دانلود کردن و سختافزار موردنیاز توضیح دادهشده است یک سری بزنید
تا با این موارد آشنا شوید ،در این بخش فرض بر آن است که شما  pfsenseرا دانلود کرده و سیستم شما سختافزار
موردنیاز را دارد و حداقل دو کارت شبکه را دارد .در این بخش شما باید سیستم خود را راهاندازی کنید که در بخش
اول با تصویری بهصورت شکل زیر مواجه میشوید:

در زیر نشانوارهی  pfsenseبرای شما ورژنی که در حال نصب کردن آن هستید را نمایش میدهد و به شما میگوید
که از طریق  CD-ROMدر حال بارگذاری هست .بعد از راهاندازی شدن این بخش شما با پیغام خوشآمد گویی که
در شکل زیر نمایش دادهشده است مواجه میشوید در این بخش شما میتوانید روش راهاندازی شدن سیستم را انتخاب
کنید ،این منو را درزمانی که نصب هم انجامشده است برای شما نمایش داده میشود ،دو بخش در این منو پرکاربردتر
است بخش  multi Userکه راهاندازی سیستم را بهصورت کامل بارگذاری میکند و بخش single user mode
که این بخش دقیقه بعد از راهاندازی هسته و قبل از راهاندازی شدن  initاست و برای وارد شدن به آن شما نیاز به
انتخاب کردن یک  Shellدارید که بتوانید در این بخش شما یک سری اموری که ریکاوری کننده است را انجام دهید
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این امور مثل تغییر دادن رمز عبور و غیراست که بیشتر مباحث برای مدیریت کردن سیستمعامل  FreeBSDاست و
در  Pfsenseبرای شما کاربردی ندارد.
در این قسمت بیانشده چند کلمه کاربردی بیانشده است که در زیر با آن آَشنا میشوید،
هسته و کرنل:
این بخش مدیریت کردن کامل سیستمعامل را انجام میدهد و مدیریت کل سیستمعامل را بر عهده دارد مثل اختصاص
دادن فضای  Ramبه برنامهها و مدیریت کردن کاربران و پردازشها و غیره ،این بخش بهتناسب پشتیبانی کردن از
سختافزارها و نرمافزارهای میتواند دارای حجم متفاوتی باشد ،در آموزشهایی که در سایت من قرار دارد روش کامپیال
کردن هسته و بارگذاری ماژولها در هسته بهصورت کامل بیانشده است.
پردازش :init
این پردازش یکی از پردازشهای اصلی و مهم در راهاندازی سیستمعامل  FreeBSDاست که در بعد از راهاندازی هسته
راهاندازی میشود و در سیستمعاملهای لینوکسی کل مراحل نصب را انجام میدهد ولی در  FreeBSDاین پردازش
فقط بهصورت سنبلیک وجود دارد .عدد پردازشی این برنامه  1است که دقیقه بعد از عدد  3که خود هسته است
راهاندازی میشود .بعد از راهاندازی این پردازش شما میتوانید وارد بخش  single user modeشوید ،بعد از راهاندازی
این بخش پردازش  initسایر مراحل راهاندازی به برنامه  rcداده میشود که بخش راهاندازی کردن سرویسهاست که با
رنگ خاکستری پیغام های خود را نمایش میدهد.
حالت :Multi User
این حالت بعد از اتمام کار پردازش  rcشروع میشود که در حقیقت پایان بخش  Rcو شروع بخش ورود کاربران است،
در این بخش شما با استفاده از کابران متعبر میتوانید به سیستم وارد شوید که الیته مرحله ورود به  pfsenseبا
سیستمعامل  FreeBSDمتفاوت است و در  pfsenseیک منوی کنسول برای کاربر نمایش داده میشوید که در
بخشهای بعدی بهصورت کامل با آن آشنا خواهید شد.
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بعد از انتخاب کردن حالت  multi Userپیغام های نمایش دادهشده اول در دو رنگ است رنگ اولی سفید است که
در این بخش هسته در حال چک کردن سختافزار های سیستم شما است و هر دستگاهی را که شناسایی میکند برای
شما با اطلاعات بیشتر نمایش میدهد ،این بخش را شما در مراحل راهاندازی میتوانید با فرمان  dmesgمشاهده
کنید .در شکل زیر شما این پیغام ها را مشاهده می کنید:
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بخش هسته بعد از اتمام بهصورت حالت زیر پیغام های خاکستری بهصورت زیر برای شما نمایش داده میشود ،این
پیغام ها در زمان راه اندازی و در زمان نصب متفاوت است ،شروع این بخش را در شکل زیر مشاهده می کنید که 3
خط آخر پیغام های است که توسط  Rcایجاد میشود:
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بعد از اتمام این بخش پیغامی بهصورت شکل زیر برای شما نمایش داده میشود که در بخش شما میتوانید حالت
نصب یا ریکاوری را انتخاب کنید ،این منو بهصورت خودکار عمل کرده و شما را وارد بخش نصب میکند که البته این
بخش بعد از هفت ثانیه بارگذاری میشود،

بعد از اتمام هفت ثانیه و طی کردن مراحل بوت شما وارد محیط نصبی میشوید که این بخش را شما در شکل زیر
مشاهده می کنید:

در منوی اولیه این بخش شما میتوانید فونت ،وضعیت نمایش و وضعیت صفحه کلید که در حقیقت چیدمان صفحه
کلید است را تغییر دهید که این تنظیمات پیش فرض این بخش برای سیستم هایی که به صفحه نمایش متصل هستند
مناسب بوده و شما با رفتن برروی گزینه آخر با استفاده از کلید جهت پایین و زدن  Enterشما وارد بخش بعدی نصب
میشوید که در شکل زیر مشاهده می کنید:
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در این بخش شما با حالت نصب را انتخاب می کنید نصب سریع و آسان نصبی است که از شما چندان سوال نمیشود
و به راحتی  pfsnesبرای شما نصب می شود در این مرحله از این گزینه برای نصب استفاده کنید نصب انتخابی برای
زمانی است که شما در نصب کردن به مهارت رسیده باشید ،در مورد فایل  xmlهم که شما از طریق آن میتوانید
تنظیمات سیستم خود را بازگردانی کنید در بخش  backupگیری توضیح داده خواهد شد .بعد از انتخاب کردن گزینه
اول مراحل نصب شروع خواهد شد و شما با منو هایی بهصورت زیر مواجه میشوید:

این منو به شما پیغامی را نمایش میدهد که دریافت تایید نصب است و به شما اعلان می کند که شما در مرحله قبل
نوع نصب  Easyرا انتخاب کرده اید و همه اطلاعاتی که برروی هارد دیسک شما وجود دارد پاک می شود ،اگر هم
دوست دارید کنترل بیشتری برروی مراحل نصب داشته باشید حالت  Customرا انتخاب کنید .این پیغام حکم پیام
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اخر را دارد و بعد از  okکردن آن مراحل نصب با پارتیشن بندی دیسک شما شروع می شود و همه اطلاعات دیسک
شما پاک خواهد شد ،نصب هم به صورت منو هایی به شما بصورت زیر نمایش داده می شود:

در شکل بالا برنامه نصب با استفاده از  newfsدر حال ایجاد کردن پارتیشن های لازم برای نصب کردن است که علاوه
بر ایجاد کردن پارتیشن ها را هم برای استفاده  formatمی کند.

بعد از اتمام مرحله قبل که پارتیشن بندی بود در این مرحله برنامه نصبی به صورت خودکار شروع به نصب کردن می
کند این بخش به تناسب سرعت سیستم شما قابل تغییر خواهد بود.
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بعد از اتمام مرحله قبلی در این بخش از شما در مورد نوع هسته سوال پرسیده می شود که دو حالت برای شما نمایش
داده می شود شما می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید .حالت  Standardکه در این روش برای سیستم هایی است
که از صفحه نمایش ،کارت گرافیک و صفحه کلی د و غیر استفاده می کنند ،در مقابل این نوع از سیستم ها ،سیستم
هایی وجود دارد که به  Embededمعروف هستند که هیچ یک از سخت افزارهای بیان شده را دارا نیستند و شما
می توانید فقط از طریق رابط شبکه و وب با آنها ارتباط برقرار کنید که بحث ما در این کتاب نیست ولی شما می توانید
به راحتی  pfsenseرا برروی این نوع از سخت افزار ها نصب کنید و با استفاده از آدرس  ipپیش فرض 192.168.1.1
به آن متصل شوید(.در بخش ارتباط با رابط وب با روش اتصال به رابط وب آشنا می شوید).
بعد از انتخاب کردن هسته استاندارد مرحله نصب به صورت زیر ادامه پیدا می کند:
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در این مرحله هم هسته و  pfsenseبه صورت کامل برروی سیستم شما نصب می شود و بعد از اتمام آن برای شما
پیغام زیر نمایش داده می شود:

بعد از اتمام نصب شما باید سیستم خود را  Restartکنید و بخش دوم مرحله نصب را که شامل انتخاب کردن کارتهای
شبکه برا ی شبکه های اینترنت و داخلی است را انتخاب و تنظیم کنید ،در این مرحله به شما توصیه می شود که CD
را از درایو خود خارج کنید و سیستم را از طریق هارد دیسک راه اندازی کنید.
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در شکل بالا مشاهده می کنید که سیستم شما در حال  Restartشدن است .در این پیغام برای شما توضیح داده شده
است که برای ورود به به بخش رابط وب از چه آدرس  IPاستفاده کنید که همان  190.145.1.1است که باید از
طریق شبکه  Lanبه  pfsenseمتصل شوید و اگر هم مشکل  Certificateدارید آنرا را نادیده بگیرید و برای متصل
شدن از نام کاربری  adminو رمزعبور  pfsenseاستفاده کنید که در بخش مربوطه برای شما کامل توضیح خواهم
داد ،بعد از راه اندازی شدن مجدد سیستم شما با  loaderسیستم عامل  FreeBSDکه به صورت شکل زیر است
مواجه می شوید:

این بخش به صورت خودکار باعث راه اندازی شدن  pfsenseشما می شود که البته یک مدت زمانی برای مثال 18
ثانیه زمان خواهد برد و شما می توانید با استفاده از کلید  F1روی صفحه کلید سرعت راه اندازی را بیشتر کنید که
البته به آن نیازی ندارید این بخش یک  loaderقدیمی در  FreeBSDاست که برای انتخاب کردن حالت های boot
سیستم عامل هایی که کنار  FreeBSDبرروی سیستم شما نصب شده است استفاده می شود و شما در این بخش هم
می توانید راه اندازی  PXEرا هم انتخاب کنید که برای راه اندازی از طریق شبکه استفاده می شود .بعد از بخش شما
وارد بخش راه اندازی قبل از هسته و انتخاب کردن نوع  singleو یا  multi userمی شوید که در صورتی که
انتخابی انجام ندهید و یا  Enterکنید وارد حالت راه اندازی کامل یا همان  multi Userمی شوید.
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بعد از این بخش شما پیغام های هسته را مشاهده می کنید به صورت نمایش داده شده و مراحل نصب به صورت شکل
زیر ادامه پیدا میکند تا شما وارد بخش تنظیمات کارت شبکه ها را مشاهده کنید:

در شکل زیر شما کارت شبکه های سیستم خودر را که هسته آنها را تشخیص داده شده است را با رنگ سفید مشاهده
می کنیدکه وضعیت هر دو آنها  UPاست( در بخش شبکه به صورت کامل با فرمان های این بخش آشنا می شوید).
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خب از شما در این بخش از شما درخواست می شود که  Vlanرا پیکربندی کنید که البته نیازی هم به انجام این عمل
در این بخش نیست و در فصلی این بخش برای شما کامل توضیح داده خواهد شد ،در پیغام پایانی این بخش شما می
توانید از دو مقدار  yبه معنی بله و  nبه معنی خیر استفاده کنید ،این دو حالت با خطی افقی از هم جدا شده است و
به شما می گوید که فقط یکی از این دو حالت را می توانید انتخاب کنید ،به دلیل که این بخش ما قصد پیکربندی
 vlanرا نداریم از گزینه  nو بعد  Enterاستفاده کنید تا وارد بخش بعدی که در شکل زیر مشاهده می کنید شوید:
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در مرحله بعد شما باید کارت های شبکه ای را که به سیستم خود متصل کردید و در شبکه های خاصی وجود دارد را
انتخاب کنید ،هدف اصلی از استفاده از  pfsenseدر قدم اول قرار گرفتن آن بین شبکه  wanو  lanاست ،پس در
قدم اول شما باید کارت شبکه ای که به شبکه  wanشما متصل است و به اینترنت دسترسی دارد را انتخاب کنید که
اولین کارت شبکه شماست ،در این بخش شما باید نام کارت شبکه را که مشاهده می کنید را وارد کنید و یا از کلمه
 aکه حالت خودکار است را انتخاب کنید تا به صورت خودکار این عمل انجام شود.
نکته:
برای انتخاب کردن کارت شبکه درست شما می توانید از آدرس  macهر کارت شبکه که به صورت خاص و منحصر
بفرد است استفاده کنید و در قسمت نمایش کارتهای شبکه که به صورت سفید رنگ برای شما نمایش داده شده است
آدرس  macهر کارت شبکه برای شما نمایش داده شده است و به شما این توان را می دهد که کارت شبکه خود را
در این بخش به درستی انتخاب کنید.
بعد از این بخش شما باید کارت شبکه ای که به شبکه  Lanمتصل است را به صورت حالت قبلی انتخاب کنید که در
شکل زیر آنرا مشاهده میکنید:
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در این مرحله هم شما می توانید کارت  lanخود را انتخاب کنید و یا اگر مقدار آنرا وارد نکنید به منزله پایان این
بخش تلقی می شود و مرحله انتخاب کارتهای شبکه به پایان می رسد.

حال بعد از انتخاب کردن کارت شبکه  wanحال باید کارت شبکه  lanرا انتخاب کنید که بتوانید از طریق شبکه lan
به  pfsenseدسترسی داشته باشید .البته این بخش هم از طریق منوی کنوسل باز هم در دسترس است.

در منوی اخر زمانی که کارت های شبکه را مشخص کرده اید و یا  Finishرا استفاده کنید به شما وضعیت کارت های
شبکه شما نمایش داده می شود که اگر این تنظیمات را قبول دارید  yرا وارد کنید و دیگر بخش نصب و تنظیمات به
پایان رسیده اس ت و حال در شکل زیر مشاهده می کنید که سرویسها راه اندازی می شود
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در مرحله بعد پایانی  pfsenseشما به صورت کامل راه اندازی شده است و شما وارد منوی کنسول می شوید به
صورت زیر:

این بخش در آموزش های بعدی به صورت کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،در این مرحله نصب به پایان رسیده
است و حال سیستم شما آماده پیکربندی و استفاده است.
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نکته:
به صورت پیش فرض فایروال برروی کارت شبکه  WANشما فعال است و اگر همه شبکه  wanشما از آدرسهای
 invalidاستفاده کنید از طریق شبکه  Wanبه  pfsenseدسترسی نخواهید داشت و حتما باید از طریق یک سیستم
در شبکه  Lanاز طریق رابط وب به  pfsenseوارد شوید.
نکته:
برای غیرفعال کردن موقت فایروال باید از منوی کنسول وارد بخش  Shellشوید که در منوی کنسول باید عدد  5را
در مقابل  Enter an Option:را وارد کنید و بعد  Enterکنید تا وارد محیط  Shellشوید به صورت شکل زیر:

در این بخش شما برای غیرفعال کردن فایروال باید از فرمان  pfctlاستفاده کنید  ،این فرمان برای مدیریت کردن
فایروال  pfاستفاده می شود که دارای سویچ های مختلفی دارد که دو سویچ معروف دارد به نام  dو  ، eبرای غیر
فعال کردن این فایروال از فرمان زیر استفاده کنید:
#pfctl –d
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برای فعال کردن هم از فرمان زیر استفاده کنید:
#pfctl –e
به اختصار سویچ  dبرای  disableو سویچ  eبرای  enableکردن استفاده می شود .در شکل زیر خروجی این فرمان
نمایش داده شده است:

برای خارج شدن از این بخش فرمان  exitرا اجرا کنید و بعد از اجرای آن وارد منوی کنسول می شوید.
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بخش دوم آشنایی با منوی کنسول در Pfsense

30

www.Mabedini.ir
آشنایی با منوی کنسول در Pfsense
این بخش شامل دو بخش عمده می باشد بخش بالای آن آدرس های  ipکارت های شبکه شما را نمایش می دهد که
به شما برای اتصال به رابط وب کمک می کند و بخش پایین شامل  14منوی مختلف است با استفاده از عدد ان در
بخش پایین صفحه و زدن  Enterوارد آن بخش می شوید .در این بخش شما به صورت مختصر با این  14بخش آشنا
می شوید که برخی برای نمایش گزارشات ،دسترسی به  ،Shellتنظیم کردن آدرس  IPو راه اندازی کردن مجدد
سرویسها و تغییر دادن رمز عبور رابط وب استفاده می شود که در ادامه با آنها آشنا می شوید .شکل زیر یک منوی
کنسول را برای شما نمایش داده می شود که ورژن نصبی و آدرسهای  IPرا به شما نمایش می دهد.

عدد  3یا منوی :Logout
این بخش در زمانی که شما از طریق  sshبه سرور  pfsenseشما متصل می شود کار می کند ،شما می توانید از راه
دور با استفاده از پروتکل  sshبه  pfsenseمتصل شوید و از این منوی کنسول هم استفاده کنید ،در بخشی شما با
روش راه اندازی  sshدر  pfsenseبه صورت کامل آشنا خواهید شد و روش استفاده از کلید به جای رمزعبور را
آموزش خواهید دید ،این منوی برای خارج شدن از  sshاستفاده می شود.
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عدد  1یا منوی انتخاب کردن کارت های شبکه:
در این بخش شما می توانید کارتهای شبکه خود را انتخاب کنید این بخش در زمان نصب و بعد از  rebootشدن
سیستم و قبل از وارد شدن به سیستم این بخش توضیح داده شده است و شما می توانید به بخش نصب مراجعه کنید
و با سوالات این منو بیشتر آشنا شوید .در شکل زیر بخش اولیه شروع این منو را مشاهده میکنید:

در بخش اول کارتهای شبکه با آدرسهای  macرا برای شما نمایش میدهد  ،در ادامه با تنظیم کردن  Vlanشروع
می شود و ادامه این بخش مثل سوالات بخش زمان نصب شما می توانید کارتهای شبکه  Lanو  Wanرا انتخاب کنید
برای خروج از این بخش از کلید های هم زمان  ctl+cاستفاده کنید.

عدد  0با منوی :set interface IP address
در این بخش بعد از انتخاب کردن کارتهای شبکه خود می توانید آدرسهای  IPانها را نیز تنظیم کنید ،بعد از انتخاب
کردن این منو شما با بخش زیر برای شما نمایش داده می شود:
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در ابتدا امر کارتهای شبکه و تنظیمات آدرس  IPبرای شما نمایش داده می شود ،برای مثال در این سیستم شما دو
کارت شبکه دارید که قسمت  wanاز طریق  dhcpآدرس  ipدریافت می کند و قسمت  lanهم به صورت دستی
آدرس  ipدریافت کرده است و ما در ادامه قصد داریم که این آدرس  IPرا تغییر دهیم ،امکان استفاده از  DHCPبه
صورت پیش فرض برروی کارت شبکه  lanوجود ندارد مگر شما از آدرس  ipآنرا پاک کنید و از طریق خط فرمان
 DHCPDرا برروی آن فعال کنید  ،قابلیت دریافت خودکار  ipبرای کارت شبکه  lanاز طریق فایروال مسدود شده
است که در بخش فایروال روش غیرفعال کردن این بخش را برای شما توضیح می دهم ،در شکل زیر شما مراحل کامل
تغییر آدرس ipکار شبکه  lanار مشاهده می کنید:
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در قدم اول کارت شبکه دوم را انتخاب می کنیم  ،در بخش بعدی شما در مقابل علامت < باید آدرس  ipجدید را
وارد کنید که البته اگر چیزی وارد کنید به صورت خودکار از طریق  DHCPتنظیمات را دریافت می کند که در شبکه
 lanقابل پیاده سازی نیست ،در مقابل سوال بعدی شما باید  Subnet Maskرا وارد کنید که اعداد استاندارد این
بخش را برای شما بیان کردن است ،برای مثال عدد  06معادل  088.088.088.3است .در شبکه  wanشما باید
آدرس  gatewayرا هم وارد کنید که در شبکه  Lanشما به آن نیاز ندارید .در صورت تمایل هم می توانید آدرس
ورژن  4را هم در این بخش وارد کنید.
اگر کارت شبکه شما  wanباشد در این بخش این امکان وجود دارد که  DHCPرا هم انتخاب کنید و در غیر این
صورت گزینه  nرا وارد کنید تا وارد بخش بعدی به صورت شکل زیر شوید:
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در ادامه بارگذاری مجدد تنظیمات فایروال و مسیریابی و غیره تنظیمات شبکه شما نمایش داده شده و روش دسترسی
با  pfsenseرا هم با آدرس  ipجدید برای شما نمایش می دهد .کلید  enterرا فشار دهید تا به منوی اصلی کنسول
بازگرید و این بار آدرس  ipجدید برای شما در بالای صفحه نمایش داده می شود.

عدد  3یا منوی :Reset Web Configurator password
در این بخش شما می توانید رمز عبور رابط وب را به رمز پیش فرض تغییر دهید .بعد از وارد شدن به این بخش در
پیغامی ذکر می شود که رمز پیش فرض برای کاربر  Adminکه کاربر اصلی برای پیکربندی از طریق وب است
 pfsenseاست  ،حال اگر شما قصد که رمز کاربر  Adminرا به رمز پیش فرض تغییر دهید تغییر به سوال پرسیده
شده  yرا پاسخ دهید تا رمز برای شما به صورت خودکار به  pfsenseتغییر پیدا کند ،این مراحل را شما در شکل زیر
مشاهد می کنید:
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بعد از زدن  enterمجدد شما به صفحه اصلی کنسول برخواهید گشت و رمز به مقدار پیش فرض تغییر پیدا کرده
است.
عدد  6یا منوی : Reset factor Default
در این بخش شما می توانید در صورتی نیاز داشته باشید تنظیمات فایروال خود را به حالت اولیه و پیش فرض تغییر
دهید ،این منو باعث می شود که همه تنظیماتی که شما انجام داده اید پاک شده و به حالت اولیه باز گردد در استفاده
از این بخش دقت فرمایید.

عدد  8یا منوی :Reboot System
برای راه اندازی کردن مجدد سیستم خود شما می توانید از این بخش استفاده کنید ،بعد از انتخاب کردن این منو
برای شما پیغام زیر نمایش داده می شود:

بعد از پاسخ  yدادن به سوال سیستم شما راه اندازی مجدد خواهد شد.
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عدد  4یا منوی :halt system
در برخی از موارد شما نیاز به خاموش کردن سیستم خود را دارید ،برای این کار شما از طریق منوی شماره  4می
توانید این کار را انجام دهید و از انتخاب کردن این بخش و پاسخ  yبه سوال سیستم شما به صورت خودکار خاموش
خواهد شد.
عدد  8منوی :Ping host
یکی از ابزارهای تست کردن شبکه فرمان  pingاست که د ر این منو شما براحتی می توانید از آن برای چک کردن
روشن بودن و در دسترس بودن هر آدرس  ipاستفاده کنید به صورت نمایش داده شده در شکل زیر شما می توانید
این کار را انجام دهید:

شما در این بخش هم می توانید از آدرس  ipاستفاده کنید هم از نام سایتها در شکل بالا سایت  yahoo.comرا
pingکرده و تعداد  6بسته برای آن ارسال شده و جواب درخواست  pingبرای شما نمایش داده شده است و بعد از
 enterکردن شما دوباره به منوی اصلی باز می گردید.
عدد  5یا منوی :Shell
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این بخش منوی پرکاربردی است و شما از طریق آن می توانید با استفاده از خط فرمان کارهای مدیریت و سایر اعمال
را انجام دهیدکاربرد این بخش به صورت مورد در هر زمانی که شما نیاز به استفاده از خط فرمان و فرمانهای داشته
باشید بیان می شود.

عدد  9منوی :pftop
همانطوری که می دانید و از نام  pfsenseمشخص است این برنام از فایروال  pfاستفاده می کند  ،اگر هم شما از
 topدر خط فرمان برای نمایش وضعیت پردازشهای سیستم استفاده کرده باشید با خروجی آن آشنا هستید  ،در
 FreeBSDبرنامه جداگانه برای مشاهده وضعیت  pfدر قالب  topوجود دارد که شما از این منو می توانید به صورت
لحظه ای وضعیت فایروال  pfخود را مشاهده کنید که در شکل زیر نمایش داده شده است:

برای خارج شدن از این برنامه از کلید  qاستفاده کنید تا به منوی کنسول برگردید.
عدد  13منوی :filter log
برای مشاهده کردن وضعیت  logفایروال خود از این زیر منوی استفاده کنید ،خروجی این فرمان را شما در شکل زیر
مشاهد می کنید که در بخشی جداگانه در مورد  logیا همان گزارشات با شما صحبت خواهم کرد .برای خارج شده از
این بخش از کلید های  ctrl+cاستفاده کنید:
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عدد  11منوی :Restart WebConfigurator
در برخی از موارد شما نیاز دارید که رابط وب را دوباره راه انداز کنید با استفاده از این کنسول می توانید این کار را
انجام دهید.

عدد  10منوی :php-shell pfsense-tools
این بخش یک منوی توسعه دهده برای برنامه  pfsenseاست که شما با استفاده از این بخش هم

می توانید

 Developmentرا با استفاده از این منو انجام دهد و تغییراتی در ساختار  pfsenseایجاد کنید در شکل زیر منوی
ورودی و فرمان های اجرای در این بخش را مشاهده می کنید:
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بعد از اجرا کردن  Helpشما روش استفاده از این بخش را مشاهده می کنید .علاوه بر تغیراتی که شما می توانید در
 phpفایروال اعمال کنید از فرمان  playbackهم می توانید برای اعمال تغییراتی که در شکل بالا مشاهده می کنید
استفاده کنید ،برای مثال برای فعال کردن سرویس  sshباید از فرمان  playbackبه صورت زیر استفاده کنید:
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به صورت پیش فرض شما از طریق آدرس  ipکارت شبکه  Wanبه رابط وب در  pfsenseدسترسی ندارید در این
بخش شما با استفاده از فرمان  playbackمی توانید به صورت زیر این کار را انجام دهید:
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بعد از اجرا شدن این فرمان به صورت کامل شما می توانید از طریق آدرس  ipکارت شبکه  Wanهم به رابط وب
 pfsenseمتصل شوید ،برای خارج شدن از این بخش شما کافیست که فرمان  exitرا اجرا کنید تا دوباره به منوی
کنسول بازگردید.
عدد  13منوی Update From console
برای بروز رسانی کردن برنامه های نصب شده برروی  pfsenseشما می توانید از این بخش استفاده کنید که بعد از
وارد شدن به این بخش به صورت خودکار سیستم بسته ها بروز رسانی می شود این بخش را در شکل زیر مشاهده می
کنید:

بعد از بروز رسانی در این بخش شما با لیستی از بسته های که باید بروز شود را مشاهده می کنید،
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در انتها میزان حجم بسته های دانلود شده را به شما نمایش می دهد ،در زمان انجام بروز رسانی سیستم خود را
خاموش و یا  rebootنکنید .در صورتی که شما به این بخش پاسخ  yدهید بروز رسانی شروع خواهد شد.

عدد  16منوی :disable sshd
یکی از راه های ارتباطی با  pfsenseاستفاده از  sshاست  ،این سرویس را به صورت کامل در بخش راه اندازی
سرویس ها توضیح داده می شود ،با استفاده از منو در کنسول می توانید آنرا غیرفعال کنید.
عدد  18منوی :Restore resent configuration
در برخی از موارد شما تغییراتی اعمال میکنید که باعث ایجاد خرابی می شود در این زیر منو می توانید اخرین تغییر
را بازنگرید کنید .این زیر منو را در لیست زیر مشاهده می کنید:
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در منوی شماره  1شما می توانید لیستی از  backupsرا مشاهده کنید که در حقیقت اخرین وضعیت رولهای و سایر
تغییراتی است که شما در فایروال خود ایجاد را نمایش می دهد که در شکل زیر آنرا مشاهده می کنید:

برای بازگردانی از منوی  0استفاده کنید که بعد از وارد شدن به این بخش شما باید عددی را که نیاز دارید به آن
تنظیمات برگشت داده شود را وارد کنید ،این زیر منو را در شکل زیر مشاهده می کنید:
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برای خارج شدن از این بخش شما باید از گزینه  Qاستفاده کنید.

عدد  14منوی :Restart PHP-FPM
فایروال  pfsenseبرای رابط وب خود از زبان برنامه نویسی  phpو ساختار  php-fpmاستفاده می کند ،در برخی
موارد سرویس  php-fpmدارای کندی می شود و برای راه اندازی کردن مجدد آن می توانید از این زیر منو استفاده
کنید.
خلاصه بخش:
قبل از وارد شدن به رابط وب و دسترسی از این طریق برنامه  pfsenseبرای شما منوی را در نظر گرفته اند که شما
می توانید از طریق آن بسیار از کارهای ساده و حیاتی و یا حتی تجات دهنده را انجام دهید .در این فصل شم با 14
زیر منوی اصلی کنسول آشنا می شوید.
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فصل سوم روش اتصال به رابط وب
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روش اتصال به رابط وب
یکی از مزیت های فایروال  pfsenseبخش راب وبی است که برای این فایروال در نظر گرفته شده است و کارکرد
آنرا ساده کرده و در عین حال شما می توانید با استفاده از آن همه کارهای مورد نظر خود را انجام داده و هر برنامه
کاربردی قابل نصب در  pfsenseهم برای خودش یک بخش در رابط وب بعد از نصب ایجاد می کند و مدیریت کردن
این فایروال قدرتمند را برای شما ساده می کند.
برای اتصال به این رابط وبی شما می توانید از هر مرورگر وب استفاده کنید و برای اتصال به آن باید به این نکته توجه
کنید که این بخش در تنظیمات اولیه فقط از طریق شبکه  Lanو آدرس  190.145.1.1 ipکه آدرس پیش فرض و
قابل تغییر است در دسترس است شما به سیستم برای این کار نیاز دارید که در این شبکه حضور داشته باشد.
در زمان نصب فایروال  pfsenseبرای شما کاربر  Adminرا با رمز  pfsenseایجاد می کند و شما در مرحله اول
وارد شدن به وب از آن باید استفاده کنید ،ای ن رمز قابل بازگردانی است که در بخش کار با منوی کنسول روش
بازگردانی آنرا بیان کرده ام.
شما به دو روش کلی می توانید به رابط وب وصل شوید ،روش اول داشتن یک سیستم در شبکه  lanبا رنج آدرس
 ipخاص  190.145.1.3که سیستم شما باید مرورگر وب داشته باشد.
روش دوم هم غیرفعال کردن عدم دسترسی به وب از طریق آدرس  ipکارت شبکه  wanکه این کار به صورت پیش
فرض و عمومی پیشنهاد نمی شود و فقط در شرایط خاص این کار را انجام دهید .با این روش در ادامه آشنا می شوید.

روش اتصال از طریق شبکه  Wanبه : pfsense
برای این کار شما نیاز به دسترسی سخت افزاری به فایروال خود دارید و باید به منوی کنسول دسترسی داشته باشید.
از این منو باید گزینه  10را انتخاب کنید تا وارد منوی  pfsenseShellشوید این بخش را در شکل زیر مشاهده می
کنید:
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در بخش فرمان زیر را وارد کنید:
pfSense shell: playback enableallowallwan
بعد از اجر این فرمان خروجی به صورت شکل زیر را مشاهده می کنید:

همانطوری که مشاهده می کنید در خروجی این فرمان دو مورد اصلی که باعث عدم دسترسی از طریق شبکه های
محلی می شود را غیرفعال کردن است  ،حال شما از طریق آدرس کارت شبکه  ّWANبه  Pfsenseمتصل شوید تا
صفحه ای به صورت زیر برای شما باز شود که صفحه اصلی وارد شدن به سیستم است:
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برای وارد شدن باید در بخش نام کاربری  Adminو در بخش رمزعبور رمزپیش فرض که  pfsenseاست را وارد
کنید .اگر رمز را تغییر داده اید برای تغییر دادن به حالت پیش فرض به منوی کنسول مراجعه کنید ،بعد از ورود به
سیستم شما با پیغام زیر که یک  wizardاولیه است مواجه می شوید که در شکل زیر انرا مشاهده می کنید:

شما با استفاده از این  Wizardمی توانید یک سری تنظیمات اولیه را انجام دهید که در بخشهای بعدی هم به تناسب
هر بخش می توانید این تنظیمات را انجام دهید ،برای خارج شدن از این بخش هم می توانید برروی ایکون pfsense
کلیک کنید.
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منوی  wizardدر راه اندازی اولیه رابط وب:

در قدم اول خاصیتهای استفاده از  pfsense Goldرا که سیستم حق اشتراکی در استفاده از  pfsenseاست را برای
شما معرفی می کند .بعد از  nextکردن این بخش شما می توانید تنظیمات  hostnameو سرورهای  DNSرا انجام
دهید که این بخش در شکل زیر نمایش داده شده است:

اگر قصد دارید که سرورهای  DNSشما از طریق  DHCPکه در شبکه  Wanشما وجود دارد تنظیم شود گزینه
 Override DNSرا انتخاب کنید .در بخش بعدی تنظیمات  Time Serverکه در شکل زیر مشاهده میکند منطقه
جغرافیای خود را انتخاب کنید و در بخش  Time server hostnameهیچ تغییری اعمال نکنید که در بخش راه
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اندازی  NTPبه صورت کامل در مورد راه اندازی سرور زمان و سرورهای زمان موجود در اینترنت صحبت خواهیم
کرد.این بخش را شما در شکل زیر مشاهده می کنید:

در بخش بعدی شما کارت شبکه  wanرا که به  pfsenseمتصل کرده اید را پیکربندی کنید Configure WAN
 Interfaceاین بخش در قسمت تنظیمات کارت شبکه به صورت کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت  ،به این دلیل
که اکثر شبکه های  wanاز آدرسهای  ipپویا استفاده می کنند از سرور  DHCPکه وظیفه اختصاص ادرس  IPرا
دارد استفاده می کنند ،به همین دلیل به صورت پیش فرض در بخش  IPگزینه  DHCPفعال است .این قسمت را شما
در شکل زیر مشاهده می کنید:
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قسمت بعدی  Admin WebGUI Passwordاست که شما از طریق این منوی می توانید رمزعبور کاربر admin
را تغییر دهید این رمز را باید دوبار پیشت سر هم وارد کنید و توجه داشته باشید که برای مدیریت کردن از طریق
همین رابط وب و  sshاز آن استفاده کنید ،این بخش را در شکل زیر مشاهده می کنید:

حال اگر در بخش های این  Wizardشما تغییراتی اعمال کرده باشید نیاز به راه اندازی مجدد سیستم وجود دارد که
شما می توانید از این بخش  Reload configurationرا انجام دهید که در شکل زیر این بخش را مشاهده می
کنید:

بعد از انتخاب کردن  Reloadشما وارد صفحه بعدی می شوید که در حقیقت بخش ()Wizard completedپایانی
است .این بخش را در شکل زیر مشاهده می کنید و برای وارد شده به محیط پیکربندی وب برروی Click here to
 continue on to pfSense webConfiguratorکلیک کنید تا به صفحه اصلی پیکربندی وب وارد شوید.
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آشنایی با بخش :Dashboard
بعد از وارد شدن به سیستم شما با بخشی به نام  Dashboardآشنا می شوید که در شکل زیر آنرا مشاهده می کنید
که منوی پیش فرضی است که هر زمانی که به سیست م وارد می شوید برای شما باز می شود از ان بخش از زیر منوی
موجود در بخش  statusدر دسترس است:
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این بخش قابل تغییر است و شما می توانید به تناسب نیاز خود بخشهای نمایش داده شده را تغییر دهید و هر قسمتی
که برای شما مفید است را قرار دهید .برای مثال شما برنامه ای ایجاد میکنید که برای نمایش وضعیتش می توایند در
صفحه  Dashboardبخش نمایش وضعیتش را وارد کنید تا در زمان وارد شدن به رابط وب آنرا به سرعت مشاهده
کنید .بخش بزرگ در این قسمت بخش  system Informationsاست که اطلاعات جالبی را برای شما نمایش
میدهد .این بخش را در شکل زیر مشاهده می کنید:
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در قسمت اول  hostnameفایروال شما را نمایش می دهد ،این بخش را در زمان استفاده از  wizardمی توانید
تغییر دهید (روشهای دیگری هم برای تغییر این بخش وجود دارد) در بخش بعدی  IDکه برای ثبت در سایت
 netgateبه آن نیاز دارید را برای شما نمایش میدهد .بخش های دیگر هم نوع  ،CPUمدت زمان راه اندازی شدن
سیستم ،منطقه جغرافیای  ،ورژن و غیر را نمایش میدهد که در این میان یک بخش مهمی به نام Last config
 changeوجود دارد که اخرین زمان تغییر در پیکربندی را برای شما نمایش می دهد و به شما کمک می کند که
تغییرات را پیگیری کنید.
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در زیر بخشهای این قسمت شما به صورت پویا و در لحظه می توانید بار وارد شده به  CPUو  RAMسیستم را مشاهده
کنید و میزان فضای مصرف شده از هارد را هم برای شما نمایش میدهد که این بخش به تناسب تغییراتی که در
سیستم اعمال می شود تغییر می کند.

در بالای هر منوی شکلی به صورت زیر وجود دارد :

شما با استفاده از این آیکون ها می توانید بخش نمایش داده شده را کلا از  dashboardحذف کنید و یا آنرا
 minimizeکرده و یا تغییراتی در آن اعمال کنید .شما براحتی با  darckکردن می توانید محل منوی های نمایش
داده شده در این بخش را تغییر دهید برای مثال در شکل زیر بخش کارتهای شبکه  minimizeشده و بخش
 system informationدر زیر بخش شبکه قرار داده شده است:

56

www.Mabedini.ir
برای اضافه کردن بخش های جدید و ثبت کردن تغییرات شما می توانید از ایکونهای موجود در بالا سمت چپ این
بخش که به صورت شکل زیر هستند استفاده کنید:

بعد از کلیک کردن بروری  +شما منوی به صورت شکل زیر مشاهده می کنید:

شما از این بخش می توانید بخشهای قابل نمایش در قسمت داشبورد را مشاهده کنید و در صورت نیاز می توانید از
علامت  +آنها برای اضافه کردن آنها استفاده کنید ،برای مثال در این بخش قسمت  CARPبه منوی داشبورد اضافه
شده است به صورت شکل زیر:

که شما به راحتی می توانید آنرا در هم مکانی که نیاز دارید قرار دهید و بعد حالت مورد نظر خود را  Saveکنید با
استفاده از آیکون های بالای صفحه.
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FreeBSD فصل چهارم شبکه در
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هشدار!!
قبل از شروع به کار با فایروال  pfsenseشما نیاز دارید که با خط فرمان و مختصری سیستم عامل  FreeBSDآشنا
باشید .همه چیز رابط وب نیست.
فصلی که در پیش رو داریم دو بخش کاملا جدا از هم رو داره که در حقیقت همه مطالب به دنبال یک هدفه اون هم
فرمان ها و بخشهایی که به شما وضعیت  pfsenseرو نمایش میده ولی در د دنیای کاملا متفاوت ،در بخش اول که
یک مقداری سخت تر هست بخش فرمان های مورد نیاز است که برای اون دسته از دوستانی که از دنیای کلیک کردن
استفاده می کنند و در این بخش فعالیت دارن یک مقداری سخت تر خواهد بود و پیشنهاد می کنم بیشتر این بخش
رو بخونن و برای اون دسته از دوستان که با سیستم عامل های متن باز و خط فرمان کار کردند این بخش مطلب جدید
نداره غیر از چند فرمان مهمی که در  pfsenseاجرا میشه .در بخش بعدی از این فصل هم شما با بخش شبکه در
 FreeBSDآشنا می شوید ،در بخش پایانی هم با دو منوی پرکاربرد در رابط وب که از ان برای نمایش وضعیت استفاده
می شود آشنا می شوید.
خط فرمان چیست؟
شاید در بسیاری از مقالات و سایتها در مورد خط فرمان تعاریف شنیده باشید من قصد دارم در این بخش برای یک
تعریف ساده ازش داشته باشم ،اول شکل زیر رو مشاهده کنید:
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این شکل در حقیقت یک مقداری زیبا تر از اون چیزیه که شما برای بار اولی که خط فرمان رو باز می کنید آشنا می
شوید .خط فرمان در حقیقت محلی است که شما می تونید از طریق آن با سیستم عامل خودتون صحبت کنید  ،بهش
دستور بدین و اون هم بعد از انجام کار خروجی رو به شما نمایش بده که در حقیقت جواب درخواست شما رو بهتون
بر میگردونه ،با این خط فرمان شما می تونید به دنیای شبکه و اینترنت حکومت کنید و با زیر ساخت ها بخشهای
مهم زیرین شبکه و سیستم عامل آشنا بشید .شاید در برخورد اول محیط بی روح و سیاه و سفیدی باشه ولی وقتی
شما کار با این بخش رو یاد بگیرید ازش لذت خواهید برد ،حتی می تونید با استفاده از برنامه  lynxصفحات وب رو
بدون عکس باز کنی ،یا فایل به فایل صوتی هم گوش کنید(،البته این بخش برای مدیران شبکه حرفه ای زیاد مهم
نیست)
خط فرمان اولیه که در همه سیستم عامل های متن باز وجود دارند  shاست که زیاد هم برای کار کردن جذاب نیست
ولی خب همه جا هست ،در حال حاضر خط فرمانی از دل  shایجاد شده به نام  bashکه امکانات خوبی رو به شما
می ده که البته اگر با  shکار کرده باشید به این قابلیتهای جدید به عنوان امکانات نگاه می کنید.
هر خط فرمانی که بخش اعلانی داره که از طریق اون می تونید با استفاده از صفحه کلید فرمانهایی رو وارد کنید و
خروجی رو مشاهده کنید اگر این بخش با  #شروع بشه شما دسترسی کامل به همه بخشهای سیستم عامل دارید و
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در حقیقت شما کاربر  rootهست اگر هم با  $شروع بشه کاربر شما معمولی و فقط یک سری فرمان ها رو می تونید
را اجرا کنید .خب بعد از یک تعریف از کاربر  rootاولین فرمان رو اجرا می کنیم.

کاربر :Root
در سیستم عامل های متن باز و همچنین  FreeBSDیک کاربر همه کاره وجود داره که می تونه هر کاری در سیستم
عامل شما انجام بده و مرز همه محددیتهای اعمال شده رو رد می کنه ( به همین دلیل است که گوشی های هوشمند
اندروید رو به اصطلاح  rootمیکند تا بنونن برنامه های خاصی رو که در حالت معمولی بهشون دسترسی نصب نمی
ده رو نصب کنن) این کاربر در زمان نصب ایجاد شده و فقط شما می تونید رمزعبور براش تعریف کنید که در تعریف
کردن رمزعبور دقت کنید .در  FreeBSDراه های مختلفی برای محدود کردن کاربران وجود داره که هیج کدام از
این محدودیتها برروی این کاربر اعمال نمی شود.

فرمانهای نمایش وضعیت در خط فرمان :pfsense
بعد از وارد شدن به خط فرمان اولین فرمانی که شما باید برای دریافت کردن نام سیستم عامل ازش استفاده کنید
فرمان  unameاست که از سیستم عامل درخواست دارید که نام خودش رو معرفی کنه ،هر فرمانی با سویچ های
مختلفی اجرا می شود که این سویچ ها رفتار پیش فرض اون فرمان رو تغییر می دهد ،برای دریافت همه اطلاعات
سیست عاملی که بهش وصل هستید از سویچ  aاستفاده کنید واین نکته رو در نظر داشته باشید که همه سویچ ها با
– شروع میشه پس برای اجر این فرمان مثل شکل زیر اقدام کنید:
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خط فرمان در  pfsenseمتفاوت است ولی از ساختار  Bashپیروی می کند ،خب در فرمان اول فقط از uname
استفاده شده و خروجی ساده ای برای شما نمایش داده شده است  ،در فرمان دوم از سویچ  aبه معنی  allاستفاه شده
است که همه اطاعات را به شما نمایش میدهد.
فرمان بعدی که خروجی بسیار مفیدی در اختیار شما قرار میدهد فرمان  iostatاست این فرمان برای نمایش وضعیت
 i/oدستگاهایی که به سیستم شما متصل است استفاده می شود و به صورت پیش فرض  8دستگاه اول سیستم شما
را نمایش می دهد مگر اینکه شما دستگاه خاصی را در نظر داشته باشید ،طول خروجی این فرمان هم به صورت پیش
فرض  53ستون است .در شکل زیر خروجی این فرمان را مشاهده می کنید:

در خروجی فرمان اول شما فقط یک خط از خروجی این فرمان را مشاهده میکنید که چند دستگاه همی که به سیستم
شما متصل است را وضعیت  IOرا برای شما نمایش می دهد ،برای اینکه بتوانید تعداد این نمایش ها ر ا بیشتر از یک
خروجی کنید از سویچ  cو بعد تعداد مورد نظر خود استفاده کنید که در فرمان بعدی با استفاده از عدد  8درخواست
نمایش  8خروجی را کرده و خط فرمان هم بعد از اتمام این  8خروجی دوباره به خط فرمان برگشت داده شده اید.
برای نمایش فقط  ioمربوط به دیسکها از سویچ  dبه صورت زیر استفاده کنید:

همانطوری که مشاهده می کنید دو بخش  cpuو  ttyدر نمایش فرمان بالا حذف شده است .برای نمایش هرچه بهتر
وضعیت دیسک ها در حالت گسترده از سویچ  xاستفاده کنید ،در صورتی که تعداد دیسک های سیستم شما زیاد
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باشد و همه در خروجی فرمان قرار نگیرند بهترین گزینه استفاده کرده از این مدل خروجی است که هر دیسک در یک
خط افقی قرار می گیرد ،نمایش این خروجی را در شکل زیر مشاهده می کنید:

یکی دیگر از فرمان های نمایش وضعیت سیستم شما که خود شامل چندین زیر فرمان و بخش مفید است فرمان
 systatاست که در این بخش شما با بخشی از این فرمان در  pfsenseآشنا می شوید .این فرمان از تلکنولوژی
 ncursesبرای طبقه بندی کردن صفحه نمایش استفاده می کند ،در بخش بالایی این خروجی  loadسیستم به
صورت  barبرای شما نمایش داده می شود و در بخش پایینی این فرمان شما می توانید اطلاعات انتخابی مورد نظر
خودتون را برای نمایش انتخاب کنید .یک خروجی ساده از این فرمان را در شکل زیر مشاهده می کنید:
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برای وارد شدن به بخش اطلاعاتی که این فرمان می تواند برای شما نمایش دهد کافیست که از علامت  :استفاده کنید
و بعد کلمه  helpرا وارد کنید و به محض اجرا  helpبا استفاده از کلید  Enterدر قسمت پایینی این فرمان خطی
به صورت زیر برای شما نمایش داده می شود:

در این بخش شما با وارد کردن هر یک از این کلمات می توانید وضعیت مورد نظر از سیستم خود را مشاهده کنید
برای مثال برای نمایش وضعیت  ipکافیست که از این بخش دوباره  :را وارد کنید و کلمه  ipرا نوشته و  enterکنید
تا خروجی به صورت زیر برای شما تغییر کند:

در این خروجی شما وضعیت بسته های  ipوارد شده و خارج شده از سیستم را مشاهده می کنید که هر  8ثانیه یکبار
به صورت پویا تغییر می کند.
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در زمانی که سیستم شما دچار کندی در پرداشها می شود یکی از بهتر فرمان های که می تواند در این بخش به شما
کمک کند برای نمایش وضعیت پردازش های سیستم شما تا بتوانید سرویسی که بیشتر پردازش را از سیستم شما را
دریافت می کند را مشخص کنید فرمان  topاست ،خروجی این فرمان را د شکل زیر مشاهده می کنید:

این فرمان اطلاعات مختلفی را از چند فرمان برای شما گرفته و نمایش میدهد در خط اولیه وضعیت روشن بودن
سیستم را برای شما نمایش می دهد که شما می توانید از خروجی فرمان  uptimeآنرا مشاهده کنید ،در خط بعدی
در مورد تعداد پردازش هایی که برروی سیستم شما راه اندازی شده و در حال فعالیت خواب هستند رو مشاهده می
کنید ،میزان مصرف  CPUرم و پارتیشن  Swapرا از بخش های دیگر مشاهده می کنید (این بخش برای شما
اطلاعات مفیدی را مشاهده می کنید و اگر سیستم شما دچار کمبود منابع باشد می توانید از این بخش گزارش آنرا
مشاهده کنید) قسمت پا یینی این برنامه لیست پردازش ها به صورت پویا و با میزان فضای استفاده هر کدام را مشاهده
می کنید .برای خارج شده از این فرمان از کلید  qاستفاده کنید.
یکی از فرمان های مفید برای مشاهده مدت زمانی که چه کاربرانی و در چه مدت زمانی به سیستم شما متصل بوده
اند مورد استفاده قرار می گیرند فرمان  lastاست که خروجی این فرمان به صورت زیر است:
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برای نمایش وضعیتی کاربرانی که در حال حاضر به سیستم شما وارد شده ان و اخرین فرمان اجرایی آنها چه بوده
است از فرمان  wاستفاده کنید که به صورت زیر خروجی آنرا هم مشاهده می کنید:

برای نمایش وضعیت سخت فزارهای نصب شده برروی سرور شما و یا آخرین تغییرات سخت افزاری سیستم خود از
فرمان  dmesgاستفاده کنید این فرمان در حقیقت پیغام هایی که هسته در زمان راه اندازی را برای شما نمایش
میدهد را نمایش داده و شما بعد از راه اندازی سیستم می توانید ب ه این پیغام ها بعد از راه اندازی کامل با استفاده از
این فرمان دسترسی داشته باشید ،خروجی این فرمان را شما در شکل زیر مشاهده میکنید که البته خروجی آن طولانی
بوده است و شما باید از  moreو یا  lessبرای طبقه بندی در نمایش آن استفاده کنید:
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هر قابلیتی که شما قصد فعال کردن آنرا در  pfsenseرا دارید مثل  traffic shapingباید در هسته بارگزاری
شود برای نمایش هسته در pfsenseاز فرمان  kldstatاستفاده می شود که خروجی این فرمان را در شکل زیر
مشاهده می کنید:

همانطوری که مشاهده میکنید وضعیت اصلی هسته را مشاهده می کنید و ماژول  ipfwکه در هسته هم بارگزای شده
است را مشاهده می کنید.

67

www.Mabedini.ir
Reboot
در برخی از موارد شما نیاز دارید که سیستم خود را راه اندازی مجدد کنید برای انجام این کار از خط فرمان کافیست
که فرمان  rebootرا اجرا کنید تا بعد از بسته شدن پردازشهای فعال برروی سیستم شما دوباره سیستم شما راه
اندازی مجدد شود.
Halt
برای خاموش کردن سیستم سیستم خود برای انجام دادن پاره ای از تغییرات سخت افزاری شما می توانید از فرمان
 haltاستفاده کنید که برای انجام شدن کامل خاموشی سیستم از سویج  pبه معنی  power offاستفاده کنید.

در ابن بخش شما با فرمان های ابتدای دریافت اطلاعات آشنا شده اید در بخش بعدی شما با فرمان های شبکه ای در
 FreeBSDآشنا می شوید.

مفاهیم شبکه در :FreeBSD
سلام دوستان عزیز ،شاید برای شما تعجب برانگیز باشه که چرا در این کتاب در مورد شبکه در  FreeBSDصحبت
می کنم ،در طول مدتی که دوره  pfsenseرو برای دوستان به صورت آنلانین برگذار کردم یک مشکل جالبی برای
دوستان علاقمند مشاهده کردم به دلیل خاص بودن فایروال  pfsenseبه سمت این فایروال جذب شدند و خط یک
رابط وب خوب هم برای انجام دادن کارها در این فایروال قدرتمند وجود داره که نیازی به دانش فرمانهای قابل اجرا
در این سیستم رو کم می کنه ،ولی در زمان بروز مشکلات خاص و در کل در همه موارد این فرمان های موجود در
سیستم عامل  FreeBSDاست که سرعت عمل شما رو در انجام کارها بالا می بره و شما به عنوان یک مدیر شبکه می
تونید به سرعت کار م ورد نظر رو انجام بدید ،برای مثال نمایش سوکتهای باز سیستم شما می تونه اطلاعات مفیدی در
اختیار شما قرار بده درسته که در بخش گرافیکی وب  pfsenseاین موضوع هم دیده شده و در ادامه همین فصل با
اون آشنا میشید ولی فرض کنید که در مشکلی قرار گرفته اید که دسترسی به رابط وب ندارید و باید با خط فرمان با
فایروال خودتون و از راه دور مشکل رو حل کنید ،در نتیجه داشتن دانش کافی در مورد فرمان های کاربردی در بخش
شبکه یکی از نیازهایی است که شما باید داشته باشید .در ادامه شما با فرمانهای مهم و کاربردی در تنظیمات شبکه
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در  FreeBSDکه سیستم عاملی است که  pfsenseاز آن استفاده می کند آشنا می شوید .خب بدون تلف کردن
وقت شما میریم سراغ دسته بندی این بخش که در ادامه مشاهده می کنید:


فرمان های دریافت اطلاعات شبکه ای




ifconfig
تنظیمات  DNSو DHCP



راه اندازی کردن مجدد تنظیمات شبکه

فرمان های دریافت اطلاعات شبکه ای
فرمان Hostname
هر سیستم که در شبکه قرار دارد به یک نام نیاز دارد این نام را شما در زمان راه اندازی اولیه  pfsenseوارد کرده اید
که البته از طریق رابط وب قابل تغییر است برای نمایش این نام در خط فرمان این فرمان را به صورت زیر وارد کنید:

نکته:
فایل اصلی پیکربندی pfsense
فایروال  pfsenseبیشتر تنظیمات را از یک فایل  xmlبه نام  config.xmlدریافت میکند که در زیر شاخه /cf/conf
قرار دارد ،این فایل دارای بخش های مختلف پیکربندی است که در هر بخش در مورد آن توضیح داده خواهد شد.
این بخش در فایل اصلی پیکربندی  pfsenseوجود دارد که با استفاده از فرمان زیر می توانید آنرا مشاهده کنید:
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فرمان ping
یکی از اولین فرمان های در شبکه برای تست کردن در دسترس بودن یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرد فرمان
 pingاست که در بخش منوی  consoleهم با آن آشنا شده اید .این فرمان را شما می توانید در خط فرمان نیز اجرا
کنید و تفاوت خروجی این فرمان با فرمان موجود در ویندوز این است که در ویندوز فقط  6بسته ارسال می شود ولی
در یونیکس تعداد بسته ها محدود نیست و تا زمانی که شما از کلید  Crtl+cاستفاده کنید بسته ها ارسال شده و
گزارش آن برای شما نمایش داده می شوید ،در مقابل این فرمان هم می توانید از نام استفاده کنید و هم آدرس  ipکه
در صورتی که از نام استفاده کنید با استفاده از  DNSاین نام به آدرس  ipتغییر پیدا کرده و در نهایت آدرس ip
است که  pingمی شود در زیر خروجی این فرمان را مشاهده می کنید:

اگر از نام استفاده کنید و به صورت شکل بالا خروجی را مشاهده کنید به این معنی است که  DNSسرورهای شما هم
بدرستی پیکربندی شده است .

فرمان arp
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یکی از بسته های که در شبکه محلی برای برقرار ارتباط مورد استفاده قرار می گیرد بسته های  arpاست که شما از
طریق این بسته ها می توانید آدرس های فعال در شبکه و  macآدرسهای آنها را پیدا کنید ،خروجی این فرمان با
استفاده از سویچ  aرا در زیر مشاهده می کنید:

فرمانSosckstat
هر سروری را که شما برروی سیستم خود فعال می کنید برای برقراری ارتباط با شبکه از یک پورت استفاده می کند
و هر ارتباطی که شما برقرار می کنید با هر سروری از طریق یک پورت برقرار می شود ،فقط در سیستم عامل
 FreeBSDفرمانی به نام  sockstatوجود دارد که وضعیت سوکت های که در حقیقت همان پورتهای سیستم شما
را نمایش می دهد ،در این بخش برای نمایش فقط پورتهایی که سرور های شما در حال سرویس دهی هستن در ورژن
 6آدرس  ipاز سویچ  l4استفاده کنید که در شکل زیر خروجی این فرمان را مشاهده می کنید:
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فرمان pftop
در بخش قبلی شما با فرمان  topآشنا شده اید که بصورت پویا وضعیت پردازش ها شما را نمایش میدهد برای فایروال
 pfکه پایه  pfsenseهست هم برنامه ای به این صورت ایجاد شده که وضعیت ارتباطاتی که از طریق  pfشما در
تبادل است را در یک لیست برای شما به صورت پویا نمایش می دهد که در شکل زیر یک خروجی از این فرمان را
مشاهده می کنید:
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برای خارج شدن از این برنامه از  qاستفاده کنید.

فرمان traceroute
برای چک کردن مسیر بین فایروال شما و شبکه های دیگر از فرمان  tracerouteاستفاده کنید که باید بعد از این
فرمان آدرس  ipکه شما قصد دارید تا آن شبکه مسیر چک شود را وارد کنید ،این بخش هم می تواند آدرس  ipباشد
و هم نام یک سایت .خروجی این بخش را در شکل زیر مشاهده میکنید:

فرمان ifconfig
فرمان  ifconfigدارای قابلیتهای بسیاری است که د این بخش برای شما بیان خواهم کردن این فرمان علاوه بر
نمایش وضعیت کارتهای شبکه برای تنظیم کردن آدرس  ipمورد استفاده قرار می گیرد و در برخی از موارد برای فعال
کردن و غیر فعال کردن قابلیتی در کارت شبکه مورد استفاه قرار میگیرد .این فرمان در  FreeBSDتنظیمات را از
فایل معروف  rc.confمیگیرد که در  pfsenseاز تنظیمات را از فایل اصلی پیکربندی دریافت می کند در قدم اول
برای نمایش همه کارتهای شبکه ای که برروی سیستم شما است باید از این فرمان به صورت زیر استفاده کنید:

حال که در این بخش کارتهای شبکه موجود برروی فایروال خود را مشاهده کرده اید در مرحله بعد می کنید وضعیت
هر کدام را با ذکر نام در مقابل فرمان  ifconfigمشاهده کنید ،خروجی این فرمان به صورت زیر است:
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در خروجی این فرمان در بخش  inetشما آدرس  ipv4کارت شبکه را مشاهده می کنید .در بخش  statusهم
وضعیت کارت شبکه که فعال است برای شما نمایش داده می شود .برای فعال کردن و غیر فعال کردن یک کارت
شبکه هم شما می توانید از فرمان  ifconfigنام کارت شبکه و  downو یا  upاستفاده کنید که در شکل زیر مشاهده
می کنید که بعد از غیر فعال شدن شبکه دیگر در خروجی  ifconfigوضعیت وجود ندارد:
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برای تغییر دادن آدرس  ipکافیست که بعد فرمان و نام کارت شبکه آدرس جدید را وارد کنید و به این نکته توجه
کنید که  subnet maskرا هم باید وارد کنید این بخش در شکل زیر نمایش داده شده است و خروجی را هم برای
شما بعد از تغییر آدرس نمایش داده شده است:

تنظیمات  DNSو DHCP
در  FreeBSDفایلی وجود دارد به نام  resolv.confکه در زیر شاخه  etcقرار دارد و محل ذخیره سازی آدرسهای
 DNSاست ،این فایل را شما می توانید با ویرایشگر  eeتغییر دهید .این تنظیمات در زمان راه اندازی اولیه وب تنظیم
شده است و برای تغییر به آدرسهای  DNSمورد نظر خود هم می توانید از بخش وب این کار را نجام دهید که دایمی
است و هم می توانید از طریق این فایل تغییرات را اعمال کنید که به صورت لحظه ای است و با  restartشدن
سیستم به حالت اولیه باز می گردد ،در شکل زیر محتوای این فایل را مشاهده می کنید:
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کافیست که بعد از بخش  nameserverبا یک فاصله آدرس سرور خود را وارد کنید .برای چک کردن وضعیت DNS
سرورهای سیستم خود که به درخواست های شما پاسخ می دهند از فرمان  nslookupاستفاده کنید که برای این
کار باید فرمان را در خط فرمان اجرا کنید تا شما به این بخش به صورت تصویر در شکل وارد شوید:

همانطوری که در شکل بالا مشاهده می کنید با استفاده از این فرمان شما وضعیت  DNSسرور سیستم خود را مورد
ارزیابی قرار داده اید.

راه اندازی کردن مجدد تنظیمات شبکه
سیستم عامل  FreeBSDاز سیستم  rcبرای راه اندازی کردن سرویس ها استفاده می کنید برای راه اندازی کردن
مجدد تنظیمات شبکه هم از این سیستم استفاده می شود ،سیستم  rcاز فرمان هایی استفاده می کند که در فایلهایی
به نام  rc.dاستفاده می کند که در زیر شاخه  /etc/rc.d/قرار گرفته اند شما در این بخش می توانید هر سرویسی
را که نیاز دارید در  FreeBSDراه اندازی از این طریق راه اندازی کنید ،برای راه مجدد کردن تنظیمات شبکه هم از
فرمان زیر استفاه کنید
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#/etc/rc.d/netif restart
خب در این فرمان نکاتی هست که بهتون می گم .هر فرمان  rc.dدارای یک سری زیر شاخه و زیر فرمان است که
در فرمان با از بخش  Restartاین فرمان استفاده کردیم ،زمانی که شما این فرمان را بدون زیر فرمان خاصی اجرا
کنید شما با خروجی  helpاین فرمان و تمام زیر فرمانی های موجود در این بخش آشنا می شوید که در شکل زیر
خروجی این فرمان را مشاهده می کنید:

کار با فرمان dhclient
در سیستم عامل  FreeBSDبرای استفاده از  dhcpدر بخش کلاینتی از این فرمان استفاده می شود که باعث می
شود تنظیمات کارت شبکه شما از طریق  DHCPاستفاده اعمال می شود  ،برای استفاده از این فرمان کافیست که
نام کارت شبکه خود را بعد فرمان وارد کنید تا در صورت وجود به  DHCP serverاین تنظیمات اعمال می شود.
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pfsense فصل پنجم منوی وضعیت در
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فصل پنجم منوی وضعیت در pfsense
در فایروال  pfsenseمنوی به نام  Statusیا وضعیت وجود دارد که دارای زیر منوی های است که برای شما وضعیت
سرویسها ،وضعیت کل سیستم شما و شبکه شما را نمایش میده در این بخش ما قصد داریم که شما را با بخشهای این
زیر منو به صورت مختصر و مفید آشنا کرده تا در سایر بخش های این کتاب شما به راحتی بتوانید از سیستم وضعیت
برای استفاده درست و صحیح از  pfsenseاستفاده کنید ،در شکل زیر این منو را مشاهده می کنید.

این منو را در شکل بالا مشاهده میکنید که هر سرویسی هم که شما به فایروال خود اضافه کرده باشید از طریق منوی
می توانید وضعیت آنرا مشاهده کنید در حالت کلی هم شما می توانید بخشهای اصلی را هم با استفاده از این منو باز
کنید.
یکی از منوی معروف در این بخش  dashboardاست که به محض ورود شما به سیستم برای شما باز می شود و در
بخش های قبلی در زمان آموزش رابط وب با این بخش به طور کامل آشنا شده اید.

79

www.Mabedini.ir
در زمان آموزش هر سرویس شما با منوی مخصوص  statusآن بیشتر آشنا می شوید ،اما در این زیر منوی چند
بخش مهم و عمومی وجود دارد که در ادامه با آنها آشنا می شوید.

زیر منوی :system Log
هر برنامه ،سرویس ،سروری که در  pfsenseوجود دارد برای نمایش وضعیت خود از سیستم  syslogاستفاده می
کند بعد از وارد شدن به این زیر منو شما با صحفه ای به صورت زیر مواجه می شوید:

در خط بالایی از این منو شما حق انتخاب در بین حالتهای مختلف زیر را دارید:

هر کدام از این منو ها خود دارای زیر منوهای خاص و مخصوص خود هستند برای مثال منوی  systemدارای زیر
منوی زیر است :
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در این زیر منوها بخش  Generalشما وضعیت لاگ کل سیستم خود را مشاهده می کنید که می توانید ردیف
نمایش هر کدام را تغییر دهید ،در شکل زیر یک مثال از این بخش را مشاهده می کنید:

برای مثال در شکل بالا در خط اول زمان ایجاد لاگ مربوطه ،پردازشی که آنرا ایجاد کرده ،عدد پردازش و در خط اخر
پیغام ایجاد شده توسط پردازش را مشاهده می کنید .با کلید کردن در هر بخشی شما می توانید ردیف هر کدام را
تغییر دهید.
بخش بعدی و مهم در این بخش  firewallاست که شامل زیر منوی های نمایش داده شده در شکل زیر است:

در بخش اول حالت نمایش معمولی است که گزارش کل سیستم فایروال را مشاهده می کنید که این بخش در شکل
زیر نمایش داده شده است:
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این بخش هم مثل قسمت نرمال است با این تفاوت به صورت متناوب در سطح نمایش بروز می شود و از تکنولوژی
 AJAXاستفاده می کند .برای غیرفعال کردن حالت بروزرسانی شدن باید گزینه  pauseرا به که در بخش بالای این
قسمت است را انتخاب کنید ،این گزینه در شکل زیر نمایش داده شده است:

در قسمت پایانی از این بخش شما می توانید خلاصه وضعیتی را از کل گزارش به صورت نموداری مشاهده کنید که
این بخش برای ارایه کردن گزارشات  pfsenseبسیار مفید و کاراتس که شما در شکل زیر بخشهای این گزارش را
مشاهده می کنید:
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بخش مربوط به پروتکلها:
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:Source IPs بخش

:Destination IPs بخش
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:Source Ports بخش
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:Destination Ports بخش
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بخش های دیگر در این قسمت بسته به استفاده شما از  pfsenseدارای گزارشات بوده و شما با وارد شدن به هر
بخش می توانید گزاشات مخصوص آن بخش را مشاهده کنید.
اما قسمت مهم و پرکاربرد این بخش قسمت تنظیمات یا  settingاست که خود به دو بخش General Logging
 Optionsبرای اعمال تنظیمات برای گزارشگیری های محلی استفاده می شود و بخش Remote Logging
 Optionsکه از طریق آن می توانید گزارشات را به سمت یک سرور  syslogدیگر ارسال کنید،در ادامه بخش های
مختلف موجود در این قسمت را توضیح خواهم داد.
زیر بخش های : General Logging Options
بخش اول  Forward/Reverse Displayاگر قصد دارید که برای نمایش گزارشات  logدر نمایش از جدید به
قدیم باشد باید این بخش را فعال کنید.
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بخش دوم  : GUI Log Entries to Displayدر زمانی که این سیستم لاگ وضعیت را برای شما نمایش میدهد در
صفحه نمایش به صورت پیش فرض  83فیلد را نمایش میدهد که برای افزایش این تعداد و یا کاهش آن می توانید از
این بخش استفاده کنید.
بخش سوم  : Log File Sizeهر فایل لاگی که بروری سیستم شما ایجاد می شود باید دارای سایز خاصی باشد که از
فضای سیستم شما به صورت بهینه استفاده شود و فایلهای بزرگ لاگ برای شما درد سرساز نشود ،در سیستم عامل
 FreeBSDبرای این بخش به صورتی طراحی شده است که بعد از رسیدن سایز یک فایل به اندازی مشخص این فایل
بسته شود و فایل جدید ایجاد می شود و تا مقداری مشخص از این فایلها برروی سیستم شما ذخیره میشود ،در این
بخش و با استفاده ا ز آن می توانید حجم فایل لاگ خود را مشخص کنید .در این بخش شما در خط اخر هم یک
گزارشی از حجم فایلهای لایگ خود را در حالت کلی مشاهده کنید  ،محاسبه این بخش به تعداد پردازش های که
گزارش گرفته می شود و حجمی که شما تعیین می کنید قابل محاسبه است.
بخش سوم  :Log firewall default blocksبا فعال کردن این بخش در بخش فایروال بسته هایی که به رول پیش
فرض که همان  blockکنند کل ترافیک است  matchمی شود را برای شما لاگ گیری می کند ،این بخش در زمان
راه اندازی اولیه برای شما مفید خواهد بود که شما بتوانید رولهای که عمل نمیکنند را پیدا کنید و یا ترافیک هایی را
که شما قصد عبور آنرا دارید ولی به رول پیش فرض بلاک برخورد میکنند را پیدا کنید و رول مناسب را اعمال کنید
ولی در زمانیکه شما به صورت حرفه ای رول ها را می نویسید دیگر نیاز به گزارش گیری این بخش را نخواهید داشت
و بهتر است که آنرا حذف کنید.
بخش چهارم  : Web Server Logدر صورت فعال بودن این بخش لایگهای سرور وب و بخش Captive portal
هم برای شما در ساختار گزاشگیری ذخیره می شود.
بخش پنجم  : Raw Logsبخش نمایش لاگهای فایروال در صورت پیش فرض برای شما قسمتهایی را نمایش میدهد
که البته شما می توانید در بخش رول نویسی هم از آن استفاده کنید که در بخش مورد نظر با آن آشنا می شوید ،در
زمان نمایش هم به صورت زیر گزارشات را برای شما نمایش میدهد:
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در صورتی که شما این بخش را فعال کنید نمایش گزارشات فایروال به صورت خاص بوده و به صورت زیر برای شما
نمایش داده می شود:

همانطوری که مشاهده میکنید این بخش اطلاعات خام را برای شما نمایش میدهد.
بخش  :IGMP Proxyاگر شما برای برقرار ارتباط بین شبکه ها از  IGMP Proxyاستفاده کنید برای فعال کردن
گزارشگیر این بخش را فعال کنید.
بخش  :Where to show rule descriptionsهر رولی که شما در بخش لاگ مشاهده می کنید یک بخش
توضیحات دارد که به صورت پیش فرض نمایش داده نمی شود ،با استفاده از این بخش شما می توانید محل نمایش
توضیحات رولهای بخش لاگ را تعیین کنید شما می توانید آنرا در یک سطر جدا یا در یک ستون قرار دهید ،در جلو
منوی انتخاب شما دو حالت زیر را مشاهده میکنید:

با انتخاب کردن بخش  rowگزایش به صورت زیر تغییر می کند:

و در صورتی که گزینه  columnرا انتخاب کنید گزارش توضیحات بخش لاگ به صورت زیر نمایش داده می شود:
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بخش  : Local Loggingبرای غیرفعال کردن ذخیره شده گزارشات برروی هارد دیسک سیستم شما و ارسال آن به
سمت سرور مرکزی  logشما می توانید نوشته شدن لاگ برروی هارد دیسک را از طریق این منو غیر فعال کنید.
البته شما می توانید هر دو این بخش ها را یعنی ذخیره کردن برروی هارد و ارسال به سمت سرور بیرونی را داشته
باشد .در صورتی که حجم فایلهای لاگ شما زیاد است و برروی سیستم شما پردازشی ایجاد می کند می توانید آنرا از
این بخش هم غیرفعال کنید.
بخش  : Reset Log Filesبا استفاده از این بخش شما می توانید همه فایلهای لاگ را پاک کرده و در زمان انتخاب
ای ن گزینه شما پیغامی را به صورت زیر مشاهده می کنید که در بالای مرورگر وب شما نمایش داده می شود و در
صورت تایید این پیغام همه فایلهای لاگ شما پاک خواهد شد:

بخش :Remote Logging Options
از این گزینه شما می توانید در جهت ارسال لاگ های به سمت سرور  syslogدیگری که در شبکه شما وجود دارد
استفاده کنید که بعد از فعال کردن این بخش شما با زیر منوی زیر مواجه می شوید:
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در بخش  Source Addressشما می توانید آدرس  ipکارت شبکه ای را که قصد دارید از طریق آن گزارشات ارسال
شود را مشخص کنید .در بخش بعدی شما می توانید ورژن  6یا  4بودن مورد استفاده برای ارسال را مشخص کنید.
در قسمت  Remote log serversشما می توانید آدرسهای  ipسرور ها به همراه شماره پورت ها را مشخص کنید(
شما در این بخش می توانید همزمان چندین سرور را مشخص کنید) در بخش  Remote Syslog Contentsشما
می توانید محتوایی را که شما قصد دارید به سمت سرور ارسال شود را مشخص کنید.
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سلام دوستان در این بخش شما با منوی عیب یابی یا همون  Diagnosticsآشنا می شوید که در حقیقت شما با
استفاده از زیر منوی این بخش می توانید وضعیت بخشهای مخلتف شبکه و سیستم را مشاهده کنید و در صورت نیاز
تصمیمات لازم را در خصوص عیب یابی سیستم خود بگیرید ،با استفاده این بخش شما می توانید از وضعیت فایروال
خود  backupگرفته و فایل های  backupگرفته شده را هم بازگردانی کنید در بخش فرمانهای مقدماتی شما به
بخشهای فرمانی این زیر منو ها آشنا شده اید در بخش پیش رو با رابط وبی این فرمان ها که در فایروال pfsense
طراحی ایجاد و پیاده سازی شده است آشنا می شوید.

زیر منوی :ARP Table
در قسمت فرمانی شما با فرمان  arpرو رو شهای استفاده از آن آشنا شده اید در این بخش به صورت تحت وبی شما
خروجی فرمان  arpرا مشاهده می کنید:
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زیر منوی :Authentication
شما می توانید روشهای مختلف  Authenticationرا در فایروال  pfsenseراه اندازی کنید و برای چک کردن
معبتر بودن نام کاربری و رمزعبور از این زیر منو استفاده کنید ،بعد از وارد شدن به این بخش شما با بخش زیر مواجه
می شوید.

شما نوع سرور این بخش را می توانید انتخاب کنید ،اگر سرور را تنظیم نکرده باشید در این بخش فقط local
 Databaseرا باید انتخاب کنید فقط کاربران محلی را می توانید چک کنید که امکان وارد شدن و یا عدم ورود به
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سیستم را خواهند داشت ،بعد از وارد کردن نام کاربری و رمزعبور با استفاده از کلید  testمی توانید صحت یک کاربر
را تست کنید.
زیر منوی :Backup & Restore
ساختار  pfsenseبر اساس یک فایل  xmlکار می کند و همه تنظیمات را در قالب این فایل برای شما ذخیره می
کند با استفاده از این روش  backupگیری و  restoreکردن بسیار ساده و کم هزنیه خواهد بود ،در این زیر منوی
شما می توانید به راحتی از این زیر منوی این کار را انجام دهید که در بخشی در این زمینه توضیحاتی بیان خواهم
کرد ،در شکل زیر شما این زیر منو را مشاهده می کنید:

زیر منوی :Command Prompt
شما با استفاده از رابط وبی هم می تونید فرمانهایی را که دوست دارید اجرا کنید ،برای وارد شدن به این بخش کافیست
که وارد این زیر منو شوید که در شکل زیر آنرا مشاهده می کنید:
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این بخش شامل چهار زیر بخش است که در ادامه با همه آنها را توضیح خواهم داد ،در ابتدا بعد برای استفاده از این
بخش به شما پیغامی داده شده که استفاده از این بخش فقط برای کاربران حرفه ای است و در صورت نداشتن دانش
کافی از این بخش استفاده نکنید.
بخش اول د رمخصوص اجرا کردن فرمان هایی است که شما در خط فرمان هم از آن استفاده کرده اید  ،برای راه اندازی
فرمان کافیست که در باکس  commandفرمان را وارد کنید و بعد برروی  executeکلید کنید تا فرمان اجرا شده
و خروجی بعد از بروز شدن صفحه در بالا باکس فرمان برای شما نمایش داده شود ،در شکل زیر فرمان  psکه برای
نمایش پردازش های سیستم است را اجرا و خروجی را برای شما نمایش داده شده است:
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بعد از اجرا بخشی به نام  Shell Outputبرای نمایش خروجی فرمان در صفحه اضافه می شود ،با استفاده از کلید
های زیرین بخش  commandشما می توانید ب اک فرمان را پاک کنید ،فرمان ها را با دو کلید جهت چپ و راست
تغییر داده(این بخش فرمان های اجرا شده را برای شما ذخیره کرده تا دیگر شما تایپ را انجام ندهید) ،ایکونهای این
بخش را شما در زیر مشاهده می کنید:

دو بخش دیگر از این قسمت برای دانلود کردن و اپلود کردن فایلها استفاده می شود ،برای دانلود کردن فایلهای
مختلف شما حتما باید مسیر کامل فایل را تایپ کنید و برای آپلود کردن شما باید فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید
و بعد از اپلود کردن فایل در زیر شاخه  /tmpقرار می گیرد .در شکل زیر ما فایل  rc.confکه در زیر شاخه  etcقرار
گرفته است را دانلود می کنیم:
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در شکل زیر هم با فایلی را آپلود کرده و بعد از اتمام مسیر این فایل را برای شما نمایش می دهد:
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در بخش پایانی از این قسمت هم شما می توانید فرمانهای موجود در  phpرا اجرا کنید کنید که بعد از اجرا کردن
این بخش باکسی جداگانه برای نمایش جواب درخواست شما باز خواهد شد به صورت نمایش داده شده در شکل زیر
:

زیر منوی :DNS Lookup
در بخش شما می توانید اطلاعات  DNSهر دامنه ای را که می خواهید مشاهده کنید و از ابزارهای مثل  pingو
 tracertهم به صورت تحت وب استفاده کنید ،زیر منوی اولیه این بخش را در شکل زیر مشاهده میکنید:
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بعد از وارد کردن یک نام در بخش  Hostname to look upو  lookupکردن گزارشی به صورت نمایش داده می
شود:

در بخش  Resultگزارش این دامنه را مشاهده می کنید ،در بخش  Timingsشما می توانید سرور هایی که از آن
جستجو شده است را مشاهده می کنید .برای دریافت اطلاعات بیشتر شما می توانید از ابزارهای  Pingو Traceroute
استفاده کند دو منوی زیرن هم اطلاعات کامل دامین مورد نظر شما را نمایش می دهند که البته اگر این لینکها در
دسترس نباشد به  pfsenseمروبط نمی شود.
زیر منوی :Edit File
از این بخش هم به دقت استفاده کنید و فقط برای کاربران حرفه ای در نظر گرفته شده است .با استفاده از این زیر
منو می توانید فایلهایی که برروی فایروال خود دارید را ویرایش کنید برای شروع کافیست که مسیر کامل فایل را
انتخاب کن ید و فایل های متنی را در این ویرایشگر برای شما بارگذاری شود ،در زمان وارد شدن به این بخش شما با
بخشی به صورت زیر مواجه می شوید:
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اگر شما مسیر فایل مورد نظر را می دانید در بخش مسیر آنرا وارد کنید و از گزینه  loadاستفاده کنید اگر شما مسیر
را نمی دانید می توانید از بخش  Browseاستفاده کنید و فایل را باز کنید بعد از انتخاب کردن گزینه  browseدر
کادر پایین شما همه فایلها و شاخه های موجود را مشاهده می کنید که می توانید با استفاده از کلیک کردن آنها را
انتخاب کنید:
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حال یک فایل را انتخاب کنید ،بعد از انتخاب فایل در کارد مورد نظر برای شما باز خواهد شد که در شکل زیر مشاهده
می کنید:

حال بعد از اعمال ویرایش شما می توانید از  Saveبرای ذخیره کردن تغییرات استفاده کنید در صورتی که خطوط
فایل شما زیاد باشد و شما قصد داشته باشید که به یک خط با شماره خاص مراجعه کنید می توانید از ایکون زیر برای
این بخش استفاده کنید:
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زیر منوی :Factory Defaults
با استفاده از این زیر منو شما می توانید تنظیمات خود را به حالت اولیه بازگردانی کنید ،این بخش هم از طریق منوی
کنسول قابل اجراست ،بعد از وارد شدن به این بخش شما با منوی به صورت زیر مواجه می شوید:

برای ریست کردن برروی گزینه  factory Resetکلید کرده و در صورتی که قصد تغییر ندارید گزینه keep
 Configurationرا انتخاب کنید که شما را وارد بخش داشبورد می کند ،در بخش بالایی از این قسمت هم تغییراتی
که در زمان این ریستارت اتفاق می افتد را برای شما نمایش می دهد.
زیر منوی :Halt System
 Haltبرای خاموش کردن سیستم استفاده می شود که بعد از وارد شدن به این بخش شما با منوی به شکل زیر مواجه
می شوید:
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برای خاموش کردن از  haltاستفاده کنید و برای رفتن به منوی داشبورد از .cancel
زیرمنوی :Limiter Info
 Pfsenseاز قابلیت  ipfwبرای مدیریت کردن محدودیت ترافیک داده های شبکه استفاده می کند که از این بخش
شما

می

توانید

اطلاعات

موجود

در

این

بخش

را

مشاهده

کنید:

بدلیل فعال نبودن این بخش شما هیچ گزارشی را در این قسمت مشاهده نمی کنید.
زیر منوی :NDP Table
این بخش مربوط به آدرس  ipورژن  4است که در حقیقت همان قابلیتی که در  arpبرای نمایش هاست های فعال
در شبکه  lanرا دارید با استفادهاز این بخش هم می توانید اطلاعات هاست های موجود در شبکه را که از آدرس v6
از  ipاستفاده می کنند را مشاهده کنید:

زیر منوی :Packet Capture
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شما با استفاده از این بخش می توانید از قابلیت  tcpdumpبرای کپچر کردن بسته ها در قالب وب استفاده کنید،
این بخش شامل گزینه های زیر می باشد:

در این بخش شما می توانید کارت شبکه خود را انتخاب کنی ،در بخش بعد برای اینکه کارت شبکه شما بسته ای را
برروی شبکه ارسال نکند می توانید از حالت  Promiscuousاستفاده کنید ،در قسمت  Address Familyشما می
توانید از هر دو ورژن  6و  4آدرس  ipاستفاده کنید .در بخش پروتکل هم می توانید پروتکلهای مختلف را انتخاب
کنید.
بخش  Host addressو بخش  portفقط برای ذخیره کردن یک هاست خاص استفاده می شود ،در ادامه این بخش
شما با گزینه های دیگری هم مواجه می شوید:
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در ادامه شما می توانید اندازه طول بسته و تعداد بسته ها را هم مشخص کنید که بعد از رسیدن به این دو مقدار عمل
 captureمتوقف شود ،شما می توانید از این بخش سطح دریافت اطلاعات را نیز مشخص کنید و از جستسجوی نامی
از طریق  DNSرا هم غیرفعال کنید .برای شروع به کار هم کافیست که برروی  startکلیک کنید تا بعد از رسیدن
به حد تعیین شده گزارشی از بسته های دریافتی به صورت زیر نمایش داده شود:

شما می توانید فایل  captureرا دانلود کنید که در زمان مورد نیاز با برنامه هایی که برای این کار تهیه شده است
مورد انالیز قرار دهید.
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زیر منوی :pfInfo
برای دریافت گزارش وضعیت از  pfشما می توانید از این بخش استفاده کنید که در شکل زیر قسمت بالایی این گزارش
را مشاهده می کنید:

زیرمنوی :pfTop
با فرمان  pftopدر بخش خط فرمان آشنا شده اید ،این بخش را شما در این زیر منو در دسترس دارید و بعد از وارد
شدن با تصویر زیر مواجه می شوید:
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شما در بخش  pfTop Configurationمی توانید تغییراتی در نمایش بخش  OutPutاعمال کنید.
زیر منوی :ping
شما برای  pingکردن یک هاست می توانید از طریق خط فرمان ،منوی کنسول و این زیر منوی در رابط وب هم
استفاده کنید که در شکل زیر بخش اصلی این زیر منو را مشاهده می کنید:

زیر منوی :Reboot
با استفاده این زیر منوی می توانید سیستم را راه اندازی مجدد کنید که این روش هم از طریق فرمان و هم منوی
کنسول در دسترس است ،در شکل زیر شما این زیر منو را مشاهده می کنید:
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زیر منوی :Routes
شما در این بخش می توانید وضعیت  routهای موجودی که  pfsenseآنها را تشخیص داده است را مشاهده کنید:
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زیر منوی :S.M.A.R.T. Status
اگر هارد سیستمی که برروی آن  pfsenseرا نصب کرده اید از قابلیت  SMARTدر این بخش می توانید هارد خود
را تست کنید ،اطلاعات سخت افزاری آنرا چک کنید و در نهایت هاردی را که به آن احتیاج ندارید از سیستم خود جدا
کنید ،این زیر منو در شکل زیر نمایش داده شده است:

زیر منوی :States
در این بخش شما لیستی از وضعیت فعال ارتباط  pfsenseرا مشاهده میکنید و می تواندی در بخش بالایی ان از
قابلیت فیلتر کردن هم استفاده کنید ،این بخش در شکل زیر قابل نمایش است:
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برای  Resetکردن این وضعیت به بخش  reset statesدر قسمت بالایی از این منو وارد شوید تا شکلی به صورت
زیر برای شما باز می شود:

کافیست چک باکس  reset the firewall state tableرا انتخاب کرده و برروی گزینه  Resetکلیک کنید.
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زیر منوی :States Summary
در یک نگاه شما می توانید کل وضعیت ارتباطی موجود را مشاهده کنید  ،این منو در شکل زیر نمایش داده شده است:

دسته بندی در چهار قالب است Per IP،Destination IP ، Source IP:و  IP Pairکه هر کدام به تفکیک قابل
نمایش است.
زیر منوی :System Activity
شما در قسمتهای فرمانها با فرمان  topآشنا شده اید که در این بخش این فرمان به صورت وبی هم برای شما نمایش
داده می شود که خروجی این بخش به صورت زیر است:
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زیر منوی :Tables
در  pfsenseقابلیتی وجود دارد به نام  tablesکه از آن برای ذخیره سازی مقادیر زیادی آدرس  ipاستفاده می شود
که برای سهولت در اجرا و رول نویسی به کار می رود ،در این زیر منو شما می توانید وضعیت این جداول را مشاهده
کنید ،در زیر این زیر منو را مشاهده می کنید:
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یک سری جدول پیش فرض در این بخش وجود دارد که چون این بخش در حال حاضر پیکربندی نشده است شما
نمی توانید خروجی در این بخش را مشاهده کنید.

زیرمنوی :Test Port
یک برنامه ساده است که شما می توانید با استفاده از آن یک پورت خاص را مورد تست در دسترس بودن قرار دهید،
این زیر منو را شما در شکل زیر مشاهده می کنید:

زیر منوی :Traceroute
اخرین زیر منوی که در این بخش وجود دارد و برای چک کردن مسیر بین فایروال شما و سیستم مقصد مورد نظر
استفاده می شود .در شکل زیر شما این زیر منو را مشاهده می کنید:
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در برخی از مسیریاب ها پروتکل  UDPبرای استفاده نکردن از این فرمان مسدود شده است که شما در بخش آخر می
توانید از  icmpبرای این منظور استفاده کنید.
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فصل ششم بخش کارت شبکه در رابط وب pfsense
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یکی از منو های پر کاربرد در راه اندازی اولیه و یا در زمانی که شما قصد ایجاد تغییرات اساسی در ساختار شبکه ای
خود را دارید منوی  interfaceاست که این منو خود شامل بخشهای زیر است:

در زمان نصب کردن شما با روش تعیین کردن کارتهای شبکه  lanو  wanآشنا شده اید در بخش
 Assignmentsشما می توانید کارتهای شبکه قبلی خود را تغییر دهید و یا به آن کارتهای شبکه ای جدید اضافه
کنید ،در شکل زیر بخش  Assignmentsنمایش داده شده است:
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اگر  pfsenseکارتهای شبکه جدیدی را تشخیص دهد در این لیست برای شما نمایش داده می شود تا به ساختار
آن اضافه شود ،در این بحش شما آدرس  macهر کارت شبکه را مشاهد می کنید تا بتوانید تصمیم درستی در این
زمینه بگیرید .برای پاک کردن هر کارت شبکه هم از لیست  Assignmentsشما کافیست آنرا  Deleteکنید.
همانطوری که مشاهده می کنید در این بخش شما گزینه های دیگری هم برای تنظیم کردن در اختیار دارید که در
شکل زیر این منو ها را مشاهده می کنید:

در این بخش با این منوی ها آشنا می شوید ،در بخش اول گاهی شما نیاز دارید که یک سری تنظیمات به چندین
کارت شبکه به صورت هم زمان اعمال شود ،برای این منظور شما باید از گزینه  Interface Groupsاستفاده کنید
و کارتهای شبکه مورد نظر را در زیر یک لیست قرار دهید ،در شکل زیر شما با این بخش آشنا می شوید:

برای شروع به کار در این بخش کافیست که برروی کلید
چندیدن کارت شبکه به صورت زیر برای شما باز شود:
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در این بخش شما باید در ابتدا یک نام برای گروه خود انتخاب کنید تا در زمان نوشتن رو از ان استفاده کنید ،برای
توضیحات بیشتر هم می توانید از بخش توضیحات استفاده کنید و در کارد پایین می توانید کارتهای شبکه ای را که
قصد دارید در یک گروه قرار دهید را انتخاب کرده و بعد  saveکنید.

بخش: Wireless
از ورژن  0.6به بعد در  pfsenseشما برای تعریف کردن کارتهای شبکه بی سیم باید از این بخش اقدام کنید هم
همانطوری که در شکل زیر مشاهده می کنید در این بخش یک کارت شبکه بی سیم اضافه شده است:

اگر شما کارت شبکه بی سیمی برروی سیستم داشته باشید با استفاده از کلید  Addمی توانید آنرا اضافه کنید تا در
بخش  Assignmentsبتوانید به سیستم آنرا اضافه کنید مثل بخش نمایش داده شده در شکل زیر:
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بخش :VLan
یکی از بخشهای موجود در  pfsenseاستفاده کردن از قابلیت  vlanو  vlan trunkاست که شما در این بخش
می توانید کارتهای شبکه ای که قصد استفاده کردن از آنها را دارید در این بخش انتخاب کنید ،منوی اولیه این
بخش را در شکل زیر مشاهده می کنید:
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برای اضافه کردن کارت شبکه بررروی گزینه  Addکلید کنید تا منوی به صورت شکل زیر برای شما باز شود تا
تنظیمات کارت شبکه را وارد کنید:

بخش QinQ Interfaces
برای استفاده کردن از پروتکل 530.11 qدر ساختار  vlanشما می توانید کارتهای شبکه این بخش را از این
قسمت به  pfsenseمعرف کنید و به این نکته هم توجه داشته باشید که کارت شبکه شما باید از پروتکل پشتیبانی
کند.

بخش :PPP Interfaces
شما در  pfsenseمی توانید از پرتکلهای  pptpو  ppoeبرای برقراری ارتباط با مودم های خطوط  DSLو غیره هم
استفاده کنید از این بخش شما می توانید پرتکلهای مختلفی که برای استفاده از شبکه های  pptpغیر استفاده می
شوند را تنظیم کنید در شکل زیر شما این بخش را مشاهده می کنید :
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پروتکلهایی که در این بخش وجود دارد و  pfsenseاز آنها پیشتیانی می کند شامل لیست زیر است:

بخش :GREs
بسیاری از تولید کنندگان محصولات شبکه از تانل  GREsبرای انتقال اطلاعات مسیریابی استفاده می کنند و در
شکل زیر این تانل را مشاهده می کنید:
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در  pfsenseهم شما می توانید این تانل را ایجاد کنید که در شکل زیر منو های بخش های مختلف برای تنظیمات
این تانل را مشاهده می کنید:

بخش :GIFs
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شما از  GIFsبرای تانل کردن اطلاعات برای دو پروتکل ورژن  4و ورژن  6از آدرس  ipمی توانید استفاده کنید ،در
این بخش شما به راحتی می توانید این تانل را ایجاد کنید که حداقل شما به دو سیستم در این بخش نیاز دارید ،در
این روش شما باید فیلدهای زیر را وارد کنید:

بخش :Bridges
با استفاده از این بخش شما می توانید دو یا چند کارت شبکه را در لایه دوم از شبکه به هم متصل کنید ،بعد از وارد
شدن به این بخش شما می توانید کارتهای شبکه را انتخاب کنید:
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بخش :LAGG
در سیستم عامل  FreeBSDقابلیتی وجود دارد که شما می توانید با استفاده از آن چندین کارت شبکه را در یک
گروه به صورت  failoverهمدیگر در قالب یک کارت شبکه مجازی ایجاد کنید .در شکل زیر شما می توانید
تنظیمات این بخش را مشاهده کنید:
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شما در این بخش می توانید از حالتهای مختلف  LAGGاستفاده کنید که هر کدام به صورت مختصر در این بخش
بیان شده است.

تنظیمات هر کارت شبکه
در زیر منوی  Interfaceعلاوه بر بخشی که به  Assignmentsمعروف است و برای دسته بندی کردن کارتهای
شبکه استفاده می شود شما می توانید هر کارت شبکه ای را که دارید را مدیریت کنید ،به تعداد کارتهای شبکه موجود
در این بخش شما زیر منوی در اختیار خواهید داشت که با کلیک کردن برروی هر کدام می توانید به تنظیمات هر
کارت شبکه وارد شوید ،در بخش زیر شما به قسمتهای مختلف آن آشنا می شوید.
به صورت کلی شما می توانید اطلاعات قابل تنظیم در این منو را به دسته های زیر تقسیم کنید:


بخش General Configuration
125

www.Mabedini.ir


بخش Reserved Networks

در صورت اعمال تنظیمات  ipاز طریق  dhcpدو بخش زیر هم به این تنظیمان اضافه می شود:


بخشDHCP6 Client Configuration



بخشDHCP Client Configuration

تنظیمات کار شبکه :Lan
این کارت شبکه در بخش شبکه  LANشما قرار دارد ،در شکل زیر شما یک طرح کلی از شبکه مبتنی بر Pfsense
را مشاهده می کنید ک ه در این طراحی مقدماتی هدف برقراری ارتباط بین شبکه درونی شما با شبکه بیرونی که
اینترنت است می باشد با این هدف که نظارت بیشتری برروی ترافیک و سطح دسترسی هر کاربر داشته باشید:

در این عکس نکته ای وجود دارد و آن این است که شما می توانید در  Pfsenseهم زمان از چند ارتباط اینترنتی
استفاده کنید و  pfsenseآنها را برای استفاده کاربران  lanمدیریت می کند .در ادامه شما با بخشهای پیکربندی
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کارت شبکه  Lanآشنا می شوید .بعد از وارد شدن به بخش  lanشما با بخش هایی مواجه شده که در این بخش به
صورت قسمت به قسمت توضیح داده خواهد شود ،بخش  Generalاز این قسمت را در شکل مشاهده می کنید:

برای فعال فعال و غیر فعال کردن کارت های شبکه از بخش اول این قسمت استفاده کنید ،در عکس بالا بخش
 enableتیک نخورده است و کارت شبکه  lanدر این قسمت غیرفعال است .در بخش توضیحات شما می توانید در
مورد این کارت شبکه توضیح دهید که به صورت پیش فرض چون این بخش  lanاست در توضیحات هم  Lanوارد
شده است .اگر کارت شبکه شما در شبکه  wanقرار داشته باشد این بخش  wanنام گذاری شده است به صورت
خودکارکه شما می توانید آنرا تغییر دهید.
دو بخش در ادامه به نام های  IPv4 Configuration Typeو  IPv6 Configuration Typeدارد که شما می
توانید نوع تنظیمات کارت شبکه را تنظیم کنید که در شکل زیر منوی ها آنرا مشاهده می کنید و با انتخاب کردن
هر بخش شما در ادامه برای شما بخش مکملی باز می شود که شما می توانید به تناسب انتخاب خود کار را انجام
دهید.

127

www.Mabedini.ir

اگر در این بخش  Noneرا انتخاب کرده باشید در حقیقت هیچ تنظیمی برای کارت شبکه خود در نظر نگرفته اید .در
ادامه بخشهای این قسمت را توضیح خواهم داد .در بخش  MAC Addressشما می توانید آدرس مک هر کارت
شبکه را برای انجام مقاصد خاصی تغییر دهید ،
در تنظیمات کارت شبکه در  pfsenseشم می توانید با تغییر در فیل  MTUمقدار بیشتر سایز انتقال فایل را تغییر
دهید که پیش فرض این بخش  1833بایت است  .در بخش  mssشما می توانید maximum segment size
را هم مشخص و تنظیم کنید که این دو بخش برای تنظیمات حرفه شما.
یکی از قابلیتهای کارت شکه در سیستم عامل های مبتنی بر  BSDاین است که شما می توانید Speed and
 Duplexهر کارت شبکه را هم تعیین کنید که از این بخش قابل تنظیم است و شما می توانید حالتهایی را که در
شکل زیر مشاهده می کنید را انتخاب کنید:
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حالت پیش فرض این بخش به تناسب شبکه شما خود تنظیمات سرعت و روش ارسال و دریافت را تنظیم خواهد کرد
که به صورت پیش فرض برای شما اعمال خواهد شد مگر شما قصد داشته باشید که آنرا دستی تغییر دهید.

بخش :Reserved Networks
در بخش اتنهایی از این صفحه شما می توانید به صورت خودکار ترافیکهای شبکه هایی که در  RFC 1918مشخص
شده است را بلاک کنید که البته این تنظیمات در شبکه  lanاعمال نمی شود و در شبکه  wanاعمال می شود ،این
آدرسها شامل  10/8, 172.16/12, 192.168/16هستند که شما می توانید تردد این آدرسها را مسدود کنید .
برای اعمال شدن تغییرات در این بخش شما باید از کلید

استفاده کنید.

تنظیمات خاص آدرس  IPهر بخش:
همانطوری که در بخش های قبل به آن اشاره کرده ایم شما برای تنظیم کردن آدرسهای  ipکارت شبکه خود می
توانید حالت های مختلفی را انتخ اب کنید که در ادامه تنظیمات و منو های اضافه شده به این بخش را مرور خواهیم
کرد ،اگر شما حالت  Static IPv4را انتخاب کرده باشید بخشی در زیر تنظیمات کلی برای شما باز خواهد شد به نام
 Static IPv4 Configurationکه منو های آنرا در شکل زیر مشاهده می کنید:

شما می توانید در این بخش به صورت دستی آدرس  ipرا تنظیم کنید و حتی  gatewayخود را هم تعیین کنید.
اگر شما در بخش قبل حالت  DHCPرا انتخاب کنید بخش جدید به نام  DHCP Client Configurationبرای
شما اضافه می شود که در شکل زیر بخشهای آنرا مشاهده می کنید:
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در این بخش شما می توانید بخش  hostnameرا انتخاب کنید تا در  DHCPسرور نامی برای شما تنظیم شود .اگر
بخش  Advanced Configurationرا انتخاب کنید بخش های دیگری به صورت زیر به تنظیما شما اضافه می
شود:

شما در این بخش می توانید زمان هایی را که در  DHCPاستفاده می شود را تعیین کنید،
اگر کارت شبکه شما از روش  pppبرای دریافت کردن آدرس  ipاستفاده می کند بعد از انتخاب کردن این بخش شما
با منوی زیر برای اعمال تنظیمات مواجه می شوید:
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در بخش بعدی شما می توانید از  pppoEبرای دریافت  ipاستفاده کنید که این بخش هم به صورت زیر نمایش
داده می شود:
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برای تنظیمات این بخش شما حتما باید نام کاربری و رمز عبور را واردکنید.
دو روش  PPTP/L2TPرا هم شما می توانید انتخاب کنید که منوی به صورت شکل زیر برای شما باز خواهد شد تا
شما بتوانید اطلاعات مورد نظر این بخش را وارد کنید:

کارت شبکه در بخش  wanهم دارای بخشهای بیان شده است با این تفاوت که در این بخش  DHCPبه صورت پیش
فرض فعال است.
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pfsense  درssh راه اندازی کردن
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با فصل چهارم در خدمت شما دوستان عزیز و مشتاقان به استفاده از  pfsenseدر خدمت شما دوستان هستم ،در
این بخش قصد دارم که در خصوص راه اندازی کردن سرویسهای مهمی مثل  DNS DHCPو  NTPصحبت کنیم
و در قدمت اول روش فعال کردن و استفاده کردن از  sshیکی از راه های برقرار ارتباط با  pfsenseرا برای شما بیان
کنم.،

راه اندازی کردن  sshدر : pfsense
پروتکل ارتباطی  sshبه صورت  Client/Serverکار می کند و هدف اصلی آن هم برقراری یک ارتباط امن از راه دور
با سرور است ،در بسیاری از موارد شما می توانید با استفاده از این خط فرمان راه دور امن با سیستم  pfsenseارتباط
برقرار کنید و اعمال مورد نیاز برای مدیریت کردن سیستم را انجام دهید .این راه اندازی خود به  3بخش کلی تقسیم
می شود ،بخش اول راه اندازی کردن سرور  sshبخش دوم هم تولید کردن کلیده های مورد نیاز برای ارتباط و بخش
پایانی هم ایجاد کردن کاربر برای دسترسی.

راه اندازی کردن سرور :ssh
سرور  sshرا شما می توانید از دو طریق فعال کنید ،روش اول در منوی کنسول بیان شده است و در روش دوم شما
با استفاده از رابط وب این عمل را انجام می دهید ،در ادامه با بخش راه اندازی از طریق رابط وب آشنا می شوید ،ابتدا
وارد رابط وب شوید و از منوی  Systemبخش  Advancedوارد شوید و بخش  Secure Shellرا پیدا کنید که
این بخش را در شکل زیر مشاهده میکیند:

این منو شامل سه گزینه است که با انتخاب کردن  Enable Secure Shellشما می توانید  sshرا فعال کنید .به
صورت پیش فرض سرور  sshبر روی پورت  00در شبکه به کاربران راه دور سرویس می دهد که برای بالا بر امنیت

134

www.Mabedini.ir
سرور خود این شماره پورت را تغییر دهید و از اعداد بالاتر از  1306استفاده کنید تا برنامه های اسکنر پورت به
سرعت شماره پورت شما را پیدا کنند و برروی پورت شما حمله انجام ندهد ،این بخش را شما می توانید با وارد کردن
عددی در کادر زیر تغییر دهید:

شما به دو روش می توانید از  sshاستفاده کنید ،روش اول استفاده نام کاربری و رمز عبور است که در ادامه با روش
ایجاد کردن کاربر برای استفاده از این روش در  sshو  pfsenseبیان خواهد شد و روش دوم استفاده از کلید برای
برقراری ارتباط است  ،روش دوم یعنی ا ستفاده از کلید دارای امنیت بالاتری است ولی شما باید کلید اصلی را در اختیار
داشته باشید تا بتوانید از این روش استفاده کنید ،برای غیرفعال کردن دسترسی از طریق رمز عبورد و ورود از طریق
کلید های نامتقارن  RSA/DSAمی توانید منوی زیر را انتخاب کنید و  Saveکنید:

بعد از فعال کردن این سرویس وارد بخش  Diagnosticsشوید و زیر منوی  Socketsرا انتخاب کنید و دنبال sshd
در خروجی این برنامه گشته تا مشاهده کنید که برروی چه پورتی سرور  sshشما فعال شده است ،این بخش را در
شکل زیر مشاهد می کنید:

در خروجی بالا این سرور برروی همه آدرسهای  IPو ببروی پورت  00فعال است.

روش اضافه کردن کاربر در : Pfsense
برای ادامه کار شما باید روش اضافه کردن کاربر آشنا شوید .برای وارد شده به بخش کاربری باید از منوی System
وارد بخش  User manegerشوید که این منو را شما در شکل زیر مشاهده می کنید:
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بعد از وارد شدن به این بخش شما با منویی به صورت زیر مواجه می شوید:

این بخش خود شامل زیر منوی های است به نام  Usersکه همه کاربران را نمایش می دهد و بخش وردی به این
قسمت است ،بخش  Groupsکه گروه های کاربران را نمایش میدهد و بخش  settingکه شما می توانید نوع

136

www.Mabedini.ir
 Authenticationخود را تست و مشاهده کنید و در صورتی که شما علاوه بر روش دسترسی  localقصد استفاده
از سایر روش ها رو سرورها را دارید می توانید از بخش اخر استفاده کنید .این بخشها در ادامه توضیح داده خواهد شد.
بخش :Users
هر عمل و اقدامی را که شما قصد دارید انجام دهید نیاز به یک نام کاربری دارد که کاربر پیش فرض برای وارد شدن
به سیستم کاربر  adminاست که شما در این بخش مشاهده می کنید که مدیر کل سیستم است و همه سطح
دسترسی را دارد عضو گروه  Adminsاست برای ویرایش کردن اطلاعات آن می توانید برروی بخش  actionsبرروی
مداد کلیک کنید تا منوی به صورت زیر برای شما نمایش داده شود که خود شامل بخشهای ، User Properties
 User Certificates ، Effective Privilegesو  Keysاست که در شکل زیر شما بخش  User Propertiesرا
مشاهده می کنید:

این کاربر توسط سیستم ایجاد شده است و عضو گروه  adminsاست .این کاربر به صورت پیش فرض در زمان نصب
ایجاد شده است و شما می توانید رمزعبور آنرا از این بخش تغییر دهید ،به این نکته هم توجه داشته باشید که برای
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این کار باید رمز عبور را دوبار به صورت درست در بخش  passwordوارد کنید ،کاراکترهای این بخش برای شما
نمایش داده نمی شود.
برای ایجاد کردن یک کاربر جدید کافیست که بعد از وارد شدن به بخش کاربر شما برروی گزینه  Addکه در شکل
زیر مشاهده می کنید کلیک کنید:

بعد از وارد شدن به این بخش منوی اضافه شدن کاربر برای شما نمایش داده می شود که در شکل زیر مشاهده می
کنید که خود شامل دو بخش  User Propertiesو  Keysاست  .در شکل زیر بخش مشخصات کاربر را مشاهده می
کنید:
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در این قسمت ان دسته از ایتم هایی که در زیر آن خط کشیده شده است را باید حتما وارد کنید و سایر بخشها
اختیاری است ،در بخش اول شما می توانید یک کاربر را غیر فعال کنید که این بخش هم در زمان ایجاد کردن یک
کاربر فعال است و هم در زمانی که شما قصد غیرفعال کردن یک کاربر را داشته باشید.
در کادر  usernameنام کاربری که قصدایجاد کردن آنرا دارید را وارد کنید که باید کاربر منحصربفردی باشد ،در
کادر  passwordهم باید به صورت دوبار پشت سر هم رمزعبور را وارد کنید که این دو فیلد اجباری است.
شما می توانید اسمی کامل برای کاربر وارد کنید و زمانی که قصد دارید کاربر غیرفعال شود را هم مشخس کنید.
اگر قصد دارید که تنظیمات نمایشی یک کاربر را هم تغییر دهید می توانید از گزینه  Custom Settingsاستفاده
کنید تا منویی به صورت شکل زیر برای شما باز شود تا بتوانید تم های ورود کاربر به سیستم را هم انتخاب کنید:

این بخش در زمان ایجاد کردن یک کاربر اختیاری بوده و اجباری نیست.
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در بخش  Group membershipشما می توانید کاربر را عضو گروه های دیگری کنید که به صورت پیش فرض
فقط یک گروه  Adminsوجود دارد  .با انتخاب کردن نام گروه و کلیک برروی شکل زیر کاربر را به گروه اضافه کنید:

برای غیرفعال کردن عضویت هم کافیست که گروه های سمت چپ را انتخاب کنید و از گزینه زیر استفاده کنید:

در بخش  Keysشما می توانید کلید هایی که یک کاربر برای اتصال به آن نیاز دارد را مشخص کنید که در شکل زیر
این بخش را مشاهده می کنید:

در بخش  Authorized SSH Keysشما باید کلید مربوط به  sshکاربر را وارد کنید که در این بخش به ان نیاز
دارید و در بخش  IPsec Pre-Shared Keyشما می توانید از کلید  ipsecاین بخش استفاده کنید.
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اضافه کردن گروه در :pfsense
در  pfsenseما دو گروه کلی و عمده داریم که بعد از وارد شدن به بخش گروه ها شما منویی به صورت زیر را مشاهده
می کنید که مشخصات گروه ها را می بینید:

گروهی به نام  allوجود دارد که همه کاربران در آن قرار میگیرد و گروهی هم به نام  Adminsبه صورت پیش فرض
هست که مدیران فایروال  pfsenseرا می توانید در این گروه قرار دهید و کاربر  Adminهم یکی از اعضای این گروه
است.در بخش  member countشما تعداد کابرانی که در هر گروه وجود دارد را مشاده می کنید .برای اضافه کردن
یک گروه اضافی کافیست که برروی  addکلید کنید تا منوی جدید به صورت زیر برای شما باز شود:
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برای تعریف کردن گروه شما باید دو بخش اجباری آنرا حتما وارد کنید یکی بخش مروبط به نام گروه است و دیگری
 Scopeگروه است .در بخش توضیحات شما می توانید توضیحاتی را وارد کنید و می توانید با استفاده از بخش
 Group Membershipاعضای گروه را مشخص کنید که در این بخش شما نام کاربران را مشاهده می کنید.
اتصال به  Pfsenseاز طریق کلید در :ssh
تا این بخش شما با فعال کردن  sshو روش ایجاد کردن کاربر در آن آشنا شدید ،در این قسمت قصد دارم که روش
برقرار اتصال از طریق کلیده های عمومی و خصوصی را به سرور  sshموجود در  pfsenseرا برای شما بیان کنم .در
قدم اول فرض بر این است که شما از سیستم عامل ویندوز برای اتصال استفاده می کنید و به دلیل اینکه در این
سیستم عامل قابلت  sshبه صورت پیش فرض وجود دارد و شما باید از برنامه های جانبی استفاده کنید در این قسمت
با یک برنامه معروف به نام  puttyآشنا می شوید که یکی از پرکاربرد ترین برنامه ها برای مدیریت کردن سرور های
لینوکسی از طریق سیستم عامل ویندوز با استفاده از  sshاست.

این برنامه را می توانید از سایت

 https://www.putty.orgدانلود کنید.
در این قسمت در بخش اول شما نیاز به ایجاد کردن کلیده های ارتباطی دارید که برای اینکار باید برنامه
 )puttygen.exe (a RSA and DSA key generation utilityرا دانلود کنید.
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بعد دانلود کردن این بخش شما با اجرا این نرم افزار وارد محیط زیر می شوید:

همانطوری که مشاهده می کنید در این برنامه فعلا هیچ کلیدی وجود ندارد .یکی از بهترین کلید های که شما می
توانید از ان استفاده کنید ) ssh-1(rsaاست  .در بخش  actionsشما می توانید دو عمل انجام دهید برای تولید
کردن کلید از  Generateاستفاده کنید و برای باز کردن کلید های موجود و نمایش کلید عمومی و خصوصی از
 Loadاستفاده کنید ،در این بخش ما قصد داریم اولین کلید را ایجاد کنیم که باید بعد از انتخاب کردن نوع آن برروی
 Generateکلیک کنید تا همانطوری که مشاهده می کنید یک نمایش بار به صورت زیر برای شما در صفحه نمایش
داده شود و کلید مورد نظر شما ایجاد شود  ،این بخش را در شکل زیر مشاهده می کنید:
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این برنامه برای ایجاد کردن کلیدها یک مدت زمانی طول می کشد که بسته به نوع کلیدی که شما انتخاب کرده اید
می توانید متغییر باشد بعد از اتمام ای بخش شما با شکل زیر مواجه می شوید:
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در این بخش کلید  publicرا مشاهده می کنید و برای اتصال به سرور هم  fingerprintرا هم مشاهده میکنید .
بخش  Saveکردن شما می توانید کلید  publicو  privateراه هم ذخیره کنید ،کلید  privateرا در محلی امن
ذخیره کنید .در مرحله بعد باید کلید ایجاد شده و نمایش داده شده است را کپی کنید و در بخش کاربر آنرا کپی کنی
به صورت زیر :
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در مرحله بعد شما باید از برنامه  puttyاستفاده کنید برای اتصال به سرور در این بخش شما نیاز به کلید private
و آدرس  ipسرور و شماره پورت فعال سرور  sshبررروی سرور دارید که همه این بخش ها را باید در برنامه زیر وارد
کنید بعد از دانلود کردن این برنامه و اجرا کردن آن شما وارد صفحه این برنامه می شوید به صورت زیر:

در باکس  Host nameنام و یا آدرس  ipسرور را وارد کنید در باکس  portشماره پورت را وارد کنید ،در منوی
سمت راست برنامه در زیر منوی  Connectionوارد بخش  SSHشوید تا با منوی زیر مواجه شوید:
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وارد زیر منوی  Authشوید تا بخش سمت راست به صورت زیر برای شما تغییر پیدا کند:
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در مقابل باکس  Private key file for authenticationکلید را  Browseکنید و مسیر فایل کلید را انتخاب
کنید ،بعد بخش  Openرا کلیک کنید تا صفحه اتصال به سرور برای شما باز شود:

در مقابل نام کاربری اسم کاربر را که کلید را برروی پروفایلش ست کردین را وارد کنید و بعد از  Enterکردن کلید
به سمت سرور ارسال شده و بدون وارد کردن رمزعبور شما به سرور متصل می شود که در شکل زیر منوی کنسول
 pfsenseرا مشاهده می کنید:

148

www.Mabedini.ir

همان طوری که مشاهده می کنید شما به سرور متصل شده اید و با انتخاب کردن منوی  3می توانید ارتباط خود را
قطع کنید.
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pfsense  درDNS راه اندازی کردن

150

www.Mabedini.ir

راهاندازی سرور  DNSدر :Pfsense
در این بخش شما با راهاندازی کردن سرور  DNSدر  pfsenseآشنا میشوید .یکی از سرویسهای مهم در شبکه
اینترنت که باعث برقرار ارتباط شما با سایتهای مختلف میشود سرور  DNSاست که داشتن یک سرور  DNSدر
شبکه علاوه بر کاهش ترافیکهای این سرویس ،سرعت شمارا هم درباز کردن سایتهای مختلف بالا میبرد .در
تنظیمات شبکه هر سیستمی شما میتوانید دو آدرس مربوط به سرورهای  DNSمعروف دنیا را وارد کنید تا از طریق
آنها بتوانید عمل تبدیل کردن نام به آدرس  IPرا برای برقرار کردن ارتباط با سرویسهای مختلف در شبکه را انجام
دهید .در ادامه این بخش شما با ساختار و روش جستجوی اسمی در اینترنت آشنا میشوید.

ساختار سلسله مراتبی سرورهای :DNS
ساختار موجود در شبکه جهانی برای استفاده کرده از سرویس  DSNبهصورت سلسله مراتبی است و در شکل زیر شما
با نمایی از این ساختار آشنا میشوید:

همهچیز از سرور  rootشروع می شود که به نقطه یا ( ).معروف است ،تعداد این سرورها در اینترنت مشخص است و
آدرسهای  IPخاصی دارند که بهصورت فراگیر در شبکه جهانی اینترنت وجود دارند .در رده دوم از این بخش اول نام
دامنه قرار دارد که بهصورت  3حرفی برای دامنههای معروف و بهصورت دوحرفی برای هر کشور در نظری گرفتهشده
است برای مثال  .comبرای ثبت دامنههای تجاری استفاده میشود و  .irهم برای دامنههایی که در کشور ایران است
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استفاده میشود ،وظیفه فروش و مدیریت کردن دامنههای هر کشور به عهده همان کشور است .در این سطح شما
میتوانید بخش دولتی و شخصی نام هر دامنه را جدا کنید.
در سطح دوم یک نام وجود دارد که این نام خاص و منحصربهفرد است و برای شخصی که درخواست میشود ثبتشده
و برای خرید آن هزینه پرداخت میکند .در ادامه همین نام شما می توایند Sub Domainهم ایجاد کرده و نام اصلی
خود را به زیر دامنهها خاص هم تقسیمبندی کنید ،این ساختار کلی نام دهی در اینترنت است.

راهاندازی کردن سرور  DNSدر :pfsense
در فایروال  pfsenseشما با دو سرویس  DNSمواجه هستید .یکی از این سرویسها به  resolverمعروف است که
مسئول کش کردن درخواستهایی است که از سمت کلاینتها شبکه داخلی شما ارسال میشود و کلاینتهای شما
نیاز به برقراری ارتباط با سرورهای راه دور خود از طریق نام بهجای آدرس  IPدارند ،بهصورت پیشفرض در
سرویسدهندههای اینترنتی چندین سرور کش  DNSوجود دارد که شما میتوانید از آنها استفاده کنید و یا از
آدرسهای معروف مثل  4.2.2.4و  8.8.8.8استفاده کنید که بازهم باعث افزایش ترافیک شبکه شما میشود .برای
کاهش این بخش کافی است که شما سرور  Resolverرا در  pfsenseفعال کنید که بهصورت پیشفرض فعال است
و  DNSسرور سیستمهای شبکه داخلی خود را به آدرس  ipفایروال داخلی خودتنظیم کنید ،در ادامه شما با روش
فعال کردن و بخشهای مختلف آن آشنا میشوید.

فعال کردن :DNS Resolver
همانطوری که میدانید و در بخشهای قبلی به آن پرداختیم همه سرویسها چه آنهایی که بهصورت پیشفرض
نصب هستند و چه آنهایی که بعداً نصب میشود در زیرشاخه  serviceقرار دارند .برای وارد شدن به این بخش
کافی است که از منوی  serviceوارد بخش زیر شوید:
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بعد از وارد شدن به بخش  DNS Resolverشما با منوی بهصورت نمایش دادهشده در شکل زیر مواجه میشوید:

بهصورت پیشفرض این سرویس فعال بوده و شما میتوانید از آن استفاده کنید ،برای غیرفعال کردن آن کافی است
که تیک بخش  enableرا برداشته و  Saveکنید تا سرویس غیرفعال شود ،در ادامه شما میتوانید حتی شماره پورت
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سرویس را تغییر دهید که البته شماره پورت پیشفرض آن  83است .این بخش همچنین به شما این اجازه را میدهد
که کارتهای شبکهای را که شما قصد دارید از طریق آن سرویس دهید و یا اینکه از کدام شبکه برای ارسال
درخواستهای خود استفاده کند را مشخص کنید.
در بخش شما با مفهوم  local zoneآشنا میشوید که در سرور  unboundپیادهسازی میشود .در پاسخ دادن به
درخواستهای کاربران حالتهایی وجود دارد که از دیتابیس داخلی هم میتواند برای پاسخگویی استفاده کند که البته
در ادامه با روش اضافه کردن رکوردها در بخش  localآشنا میشوید .در برخی از موارد شما دامینهایی دارید که
بهصورت محلی بر روی  pfsenseخود تعریف میکنید و قصد دارید که اولویت با آنها در پاسخگویی باشد در این
حالت شما باید گزینه  transparentرا از میان این گزینه انتخاب کنید که حالت پیشفرض دی این بخش است .در
شکل زیر شما حالتهای موجود در این بخش را مشاهده میکنید.

در حالت  Denyهمه درخواستهای  DNSاز سمت کلاینت پاسخ داده نمیشود مگر اینکه در دیتابیس محل متغیر
داشته باشد.
در حالت مثل حالت  Denyاست با این تفاوت که به سمت کلاینت یک کد  REFUSEDارسال میشود درزمانی که
خطایی ایجادشده است.
در حالت  transparentاول دیتابیس اسمی محلی چک میشود که اگر در آن متغیر متناسب بانام درخواستی باشد
به آن پاسخ داده میشود و اگر هم نباشد مراحل جستجوی نامی از سرورهای دیگر انجام میشود.
حالت  redirectزمانی استفاده میشود که شما قصد داشته باشید که یک نام را به نام دیگری  Redirectکنید.
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برای  redirectکردن یکهاست خاص به یک آدرس  ipخاص کافی است که شما حالتهای  redirectیا
 transparentرا انتخاب کنید و بعد در بخش زیرین این صفحه وارد قسمت  Host Overridesیا Domain
 Overridesشوید که در شکل زیر آنها مشاهده میکنید:

با رفتن بر روی گزینه  Addشما میتوانید در هرکدام از این دو بخشهاست و یا دامین برای تغییر دادن آدرس اصلی
ایجاد کنید ،همانطوری که در شکل بالا مشاهده میکنید هاست  wwwاز دامین  mabedini.comرا به آدرس ip
شماره  redirect 6.0.0.1کردهایم که در شکل زیر با استفاده  nslookupتغییرات اعمالشده را مشاهده میکنید:

همانطوری که مشاهده میکنید  ipدامین  mabedini.comبه آدرس اصلی برگشت داده میشود هاست www
از این دامین به آدرس تنظیمشده در بخش قبل بازگردانی میشود .شما در بخش  Domain Overridesمیتوانید
کلیه زیر دامین های و هاست های یک دامین را به آدرسی خاص  redirectکنید.
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Pfsenseسرور زمان در
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سرور زمان در Pfsense
یکی از سرورهای مهمی که در شبکههای کامپیوتری وجود دارد سرویس  NTPاست که توسط سرورهای مختلفی در
شبکههای کامپیوتری و اینترنت ارائه میشوند ،هدف اصلی این سرویس قرار دادن زمان درست به سیستمهای درون
شبکه است ،زمان بخش مهمی است که شما حتماً باید سیستمهای داخل شبکه شما زمان یکسانی داشته باشند تا هم
سرویسهای شما بهدرستی کار کند و هم در زمان بروز خطا و گزارشهای خرابی و یا خرابکاری بتوانید زمان را درست
ارزیابی کنید.
زمان با استفاده از پروتکل  NTPکه مخفف  Network Time Protocolدر شبکه ارائه میشود ،که قالب اصلی آن
در قالب  Client/serverاست ،هر سرور میتوانید کلاینت برای سرور بالاتر خود باشد و خود این سرور هم میتواند
زمان را در بین سیستمهای شبکه خود به اشتراک بگذارد .این سرورها در  3دسته اصلی طبقهبندی میشود که بسته
به دریافت زمان از سرور اصلی تقسیمبندی میشوند.
زمان در قدم اول در ساعتهای مختلف ذخیره میشود مثل ساعت اتمی  ،ساعتهای رادیوی و ساعتهای  GPSدار
که هرکدام مستقیم زمان را در خود حفظ میکند ،در شکل زیر نمونهای از ساعت اتمی را مشاهده میکنید:

شکل بالا ساعت  ،FOCS 1یک ساعت اتمی فسفر سزیم سرد در سوئیس است که در سال  0336با عدم اطمینان
آنیک ثانیه در  33میلیون سال شروع به کارکرد.
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شکل بالا هم یک ساعت  GPSاست که باقابلیت ارائه پروتکل  NTPدر شبکه است ،این نوع از دستگاهها در شبکه به
 Stratum 0معروف هستند .در شکل زیر این تقسیمبندی را مشاهده میکنید:

سرورهای در این بخش  Stratum 0هستم که به زمان اصلی را در دسترس دارند .در این بخش سرورهایی که از
این سیستمها ساعت را درخواست میکنند به  Stratum1میگویند .به همین ترتیب سرورها به ترتیب در سطوح
مختلف تقسیمبندی می شوند .برای برقراری ارتباط با این سرورها از پروتکل  NTPاستفاده میشود .در این میان سایت
وجود دارد که شما می توانید از طریق آن سرورهای نزدیک به خود را پیدا کنید نام این سایت
http://www.pool.ntp.org/en/است که صفحه اصلی این سایت را در زیر مشاهده میکنید:
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این سایت به شما آدرسهای سرورهای  NTPدر بخشهای مختلف را میدهد که شما میتوانید به ترتیب منطقه
جغرافیای خود آنها را انتخاب کنید.
در این سایت سه سرور برای ایران ذکرشده است در لیست زیر:

server 2.ir.pool.ntp.org
server 3.asia.pool.ntp.org
server 2.asia.pool.ntp.org
سرور شماره یک به آدرس  50.99.018.130در شرکت پارس آنلاین قرار دارد .در این سرور رسمی برای این کار
نداریم و بسیار جالب است که سایتی در ایران وجود دارد به نام  time.irکه فقط زمان محلی ایران را نمایش میدهد
و سرور  NTPنیست.
با این توضیحات شما برای تنظیم کردن سرور  NTPدر  Pfsenseآماده هستید و در قسمت بعدی با روش تنظیم
کردن این سرور آشنا می شوید ،قبل از وارد شدن به این بخش شما حتماً باید آشنایی با منوی اصلی رابط وب در
 pfsenseداشته باشید.
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را اندازی کردن سرور  NTPدر : Pfsense
تمام سروریس ها در  Pfsenseاز زیر منوی سرویس  Servicesقابلدسترسی و تنظیم است برای این کار به زیر
منوی  NTPدر این منو مراجعه کنید ،در شکل زیر شما این بخش را مشاهده میکنید:

برای وارد شدن به بخش سرور  NTPشما بر روی این گزینه کلیک کنید تا بخش تنظیمات سرور برای شما بهصورت
زیر باز شود:
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در قسمت بالایی از این بخش شما میتوانید کارت شبکهای را که بر روی آن این سرویس راهاندازی شود را انتخاب
کنید که در این باکش شما فهرستی از کارتهای شبکه را مشاهده میکنید ،در قسمت بعدی شما میتوانید سرورهای
 Timeکه از آن زمان پرسیده شود را انتخاب کنید که در بخشهای قبل در خصوص روش پیدا کردن آن و سایت
مرجع توضیحاتی دادهشده است با استفاده از کلید  addهم میتوانید به تعداد این سرورها اضافه کنید تا درصورتیکه
یکی از آنها پاسخگو نباشد به سرور دیگر بتوان متصل شود و از آن زمان را پرسوجو کند.
با تنظیم کردن حالت  orhanاگر سرورهای اصلی در دسترس نباشد سیستم میتواند بهصورت موقت از زمان محلی
خودپاسخ گویی درخواست های شبکه داخلی باشد .عدد بالا در این بخش بیانگر این مطلب است که ابتدا سرورهای
دیگر چک شود و درصورتیکه در دسترس نباشد از این حالت استفاده کند که عدد این بخش  10است.
بهصورت پیشفرض گزارش دهی از طریق گراف برای  NTPغیرفعال است و شما در صورت لزوم میتوانید این بخش
را هم فعال کنید .در فایروال  pfsenseبهصورت پیشفرض گزارشگیری از سیستم لاگ برای  NTPغیرفعال شده
است و شما در صورت لزوم میتوانید گزارشگیری را از طریق بخش  Loggingفعال کنید.
برای داشتن یک لاگ فایل جداگانه شما میتوانید بخش  Statistics Loggingرا فعال کنید .اگر هم سرور شما
دستاول باشد میتوانید گزینه  Leap secondsرا فعال کنید.
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بعد از فعال شدن این بخش شما میتوانید بخش منوی  Statusبخش  NTPبخش وضعیت را مشاهده کنید که در
شکل زیر آنها مشاهده میکنید:

یکی از روشهای قدیمی و مؤثر در مورد مانیتورینگ کردن سیستمها در شبکه استفاده از پروتکلی است به نام snmp
که در فایروال  pfsenseهم قابل پیادهسازی است .این برنامه در حالت کلاینت /سروری کار میکند و اطلاعات دریافت
شده از سیستم را به سمت سرور منتقل کرده و پردازش را از این طریق در سمت سرور انجام میشود ،این پروتکل در
ورژنهای اولیه آن بهصورت متنهای رمز نشده اطلاعات را به سمت سرور ارسال میکند ولی در ورژنهای جدید امکان
ارسال امن هم برای شما ایجادشده است.
در فایروال  pfsenseشما میتوانید بخش کلاینتی  SNMPرا فعال کنید تا بتوانید این اطلاعات را سمت سرور
ارسال کنید که این سرورهای میتواند  cactiو یا  Check_MKباشد .برای فعال کردن این بخش شما نیاز دارید که
به رابط وب فایروال خود متصل شوید و از منوی سرویس وارد بخش  snmpشوید که در شکل زیر این منو را مشاهده
میکنید:
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بعد از وارد شدن به منوی موردنظر شما با صفحهای بهصورت زیر برای انجام تنظیمات آشنا میشوید:

برای فعالسازی کافی است که بخش  Enable the SNMP Daemon and its controlsرا انتخاب کنید و بعد
 saveکنید .در بخش دوم از این بخش شما میتوانید شماره پورت شبکه سمت سرور را تعیین کنید که بهصورت
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پیشفرض  141است .در بخش شما میتوانید اطلاعات اضافهای مثل محل سیستم و آدرس تماس را هم مشخص
کنید که بخشی است اختیاری ،بخش مهم در این زمینه پیکربندی سخت کلمه  Read Community Stringاست
که در حقیقت مثل یک رمز عبور برای برقرار ارتباط عمل میکند درنتیجه تلاش کنید که کلمهای سخت برای این
بخش انتخاب کنید.
اگر قصد فعال کردن سرویس  trapsرا داشته باشید میتوانید در شکل زیر این بخش را فعال کنید و باید تنظیمات
زیر را اعمال کنید:

در بخش پایانی از این شما میتوانید ماژولهای که قصد دارید اطلاعات در سمت سرور را مشخص کنید این بخشها
را در شکل زیر مشاهده میکنید:

در بخش پایانی هم شما میتوانید کارت شبکه ای را که قصد دارید از طریق آن اطلاعات را ارسال کنید را انتخاب کنید.
بعد از باز کردن این بخش شما لیست کارتهای شبکه را مشاهده میکنید.
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FreeBSD نصب کردن برنامه در
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در این بخش قصد دارم که در مورد نصب کردن برنامه در  Pfsenseبا شما دوستان عزیز صحبت کنیم ،علاوه بر
قابلیتهای پیشفرضی که در  Pfsenseوجود دارد شما میتوانید با استفاده از نصب کردن بستهها قابلیتهای جدید
هم به این فایروال پرقدرت اضافه کنید .در این بخش شما ابتدا با روش نصب برنامه در  FreeBSDآشنا میشوید و
در بخش بعد هم با روش نصب کردن برنامهها در دو قالب خط فرمان و استفاده از رابط وب برای نصب کردن برنامههای
مختلف در  pfsenseآشنا میشوید.

نصب کردن برنامه در FreeBSD
در سیستمعامل  FreeBSDشما به سه روش میتوانید برنامههای کاربردی را نصب کردن که در دو حالت شما از
طریق کد منبع برنامه را نصب میکنید و درروشی دیگر از برنامههای از پیش کامپایل شده برای این کار استفاده
می کنید .قبل از شروع به استفاده کردن از این دو روش شما نیاز به آشنا با نصب برنامه از کد منبع و برنامه کامپایل
شده دارید.
هر برنامه بهصورت مجموعه از فایلهایی است که در یکزبان برنامهنویسی خاصی ایجادشده است ،بسیاری از این برنامه
در دنیای سیستمعاملهای  BSDبهصورت رایگان در اختیار همگان قرار دارد و شما بهراحتی میتوانید از طریق سایت
ایجادکننده برنامه این کدها را دانلود کردن و آنها نصب کنید .این روش در هر سیستمعامل متنباز خط فرمانی وجود
دارد .این روش به دانش شما در مورد برنامههایی که باید قبل از نصب کردن آن استفاده کنید بستگی دارد و در سایت
سازنده هم برای شما این توضیحات نوشتهشده است .این روش بسیار حساس ،حرفهای و زمانبر است و کامپایل کردن
هر برنامه میتواند برای شما زمانبر باشد و شما با خطاهایی آشنا شوید.
در مقابل روش نصب ذکرشده روشی دیگر وجود دارد که در این روش به سیستمعامل شما بستگی دارد و هر
سیستمعاملی از یک مدیریت کننده برای نصب کردن بستههای کامپایل شده استفاده میکند که در سیستمعامل
جدید  FreeBSDشما از فرمان  pkgبرای این کار استفاده میکنید و برنامههایی که از قبل کامپایل شده و بر روی
سرورهای  ftpسایت قرار دارند دانلود کرده که البته میتوانید فرآیند دانلود را هم بهصورت خودکار انجام دهید ،و بعد
برنامه را بدون کامپایل کردن نصب کنید.
این بستههای از پیش کامپایل شده از دل روش نصبی در  FreeBSDایجاد میشوند به نام سیستم  portsکه در
ادامه در مورد آن صبحت خواهم کرد.
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در ادامه این دو روش را باهم مقایسه خواهیم کرد:
درروش نصب از کد منبع شما میتوانید قابلیتها های بیشتری و موردنظر خود را در برنامه فعال کنید که دربستههای
کامپایل شده این برنامهها وجود ندارد.
درروش نصب برنامه از کد منبع شما باید زمان زیادی صرف کامپایل کردن برنامهها صرف کنید که درروش بستههای
کامپایل شده شما بهراحتی این کار را انجام میدهد.
درروش دستی نصب بستهها شما باید بهپیش نیازهای برنامه نصبی توجه کنید که درروش استفاده از فرمان  pkgاین
کار بهصورت خودکار انجام میشود.
درروش نصب از کد منبع برای بروز رسانی کرده برنامههای نصبی شما باید از ابتدا برنامه را کامپایل کنید که در سیستم
بستههای کامپایل شده شما از این قبیل مشکلات ندارید.
در میان این دو روش روشی وجود دارد که به سیستم  portsدر  FreeBSDمعروف است و شما در این روش برنامهها
را از کد منبع نصب میکنید ولی نگران پیش برنامههای نصبی ،دریافت کردن فا یلها هر برنامه نبوده و به شما هم
این امکان را میدهد که امکانات برنامه را بهتناسب درخواست خود کم یا زیاد کنید و از همه بهتر برای خود بستههای
نصبی خاصی ایجاد کنید.
نصب کردن برنامه در  FreeBSDبا استفاده از فرمان pkg
در این روش شما باید از سلسله پیرابند موجود در فرمان  pkgاستفاده کنید و برنامههای از پیش کامپایل شده را
نصب میکنید ،شما می توانید در این روش ابتدا فایل موردنظر را دانلود کنید که باید از بستههای جانبی نصبی هم
اطلاعات داشته باشید و آنها را نصب کنید و یا از طریق سویچ  rاز این فرمان بهصورت خودکار از طریق اینترنت و
سایت  FreeBSDاین کار را انجام دهید که در این روش دیگر شما نگران تقدم و تا خر بستهها نخواهید بود .در شکل
زیر خروجی نصبی با استفاده از برنامه  pkgرا مشاهده میکنید:
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در این روش برای جستجو کردن نام یک برنامه خاص برای نصب میتوانید از  searchبعد از فرمان  pkgاستفاده
کنید که خروجی بهصورت زیر برای شما نمایش داده میشود:

نصب کردن برنامهها در  FreeBSDبا استفاده از سیستم ports
سیستم  portsمجموعهای از فایلهایی به نام  Makefileاست که در خود  patchها امنیتی و توضیحات در مورد
هر برنامه را در شاخه  usr/ports/قرار داده این شاخه بهصورت دستهبندیشده هر برنامه را به دستههای مختلف جدا
کرده است برای مثال شما برای نصب برنامههایی که به زبان برنامهنویسی جاوا مربوط میشود باید وارد شاخه java
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شوید ،یا برای نصب برنامههایی که به فهرستهای پستی یا همان  mailمربوط میشود به شاخه  mailوارد شوید،
برای برنامههای مربوط به برنامههای مدیریتی شبکه به شاخه  net-mgmtمراجعه کنید ،در زیر لیست کامل این
شاخهها را در شکل زیر مشاهده میکنید:

برای جستجو کردن برنامه خاص کافی است که وارد شاخه  portsشوید و از فرمان زیر استفاده کنید:
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برای نصب کردن برنامه کافی است که وارد شاخه برنامه موردنظر شوید و فرمان  make installرا اجرا
کنید بهصورت نمایش دادهشده در شکل زیر :
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نصب کردن برنامههای موجود در مخازن
 pfsenseبا استفاده از رابط وب
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نصب کردن برنامههای موجود در مخازن  pfsenseبا استفاده از رابط وب
در فایروال  pfsenseاین امکان وجود دارد که برنامههای موردنظر را با استفاده از رابط وبی که در آن وجود دارد نصب
کنید که در قدم اول باید شما ابتدا ارتباط با شبکه اینترنت خود را چک کنید چون این بخش نیاز به اینترنت دارد و
بستههایی که در مخازن سایت  pfsenseاست را برای شما نصب میکند ،پس در قدم اول در شل از  pingبرای چک
کردن ارتباط خود استفاده کنید.
برای وارد شدن به منوی نصب برنامه باید از منوی  systemوارد بخش  package managerشوید که در شکل
زیر این زیر منو برای شما نمایش دادهشده است:

بعد از ورود به این بخش شما با منوی بهصورت زیر مواجه میشوید:
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این قسمت به دو بخش اصلی تقسیم میشود بخش اول برنامههای نصبشده را برای شما نمایش میدهد
که در شکل بالا همانطوری که مشاهده میکنید هیچ برنامهای وجود ندارد و بخش دو برنامههای موجود
است که با کلید کردن بر روی آن بخش شما لیست برنامههایی که میتوانید نصب کنید را مشاهده میکنید
بهصورت زیر :

در این بخش شما اگر اسم برنامه خاصی را میدانید میتوانید در بخش  Searchآنها وارد کنید که این
بخش هم در بخش نام وهم در بخش توضیحات به دنبال برنامه شما میگردد و هم میتوانید در لیست زیر
یک برنامه خاص را نصب کنید که البته هم شما ورژن را مشاهده میکندی و هم توضیحات برنامه موردنظر
را برای نصب کافی است بر روی دکمه  installکلیک کنید تا بهصورت زیر برنامه برای شما نصب شود:

173

www.Mabedini.ir

شما وارد بخش نصب میشود که باید نصب کردن بسته را ابتدا تائید کنید این تائید در شکل بالا نمایش
دادهشده است ،بعد از کلید کردن مراحل نصب بهصورت شکل زیر آغاز میشود:

زمان نصب در این بخش بهسرعت شما و بستههای قبل از نصب بسته موردنظر شما بستگی دارد،
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در این بخشبرنامه بهصورت کامل نصبشده است  ،در پیغامهایی که در باکس نصب مشاهده میکنید
فهرستی از بستههایی که باید برای شما نصب شود را مشاهده میکنید که بسته به برنامه نصبی شما
میتواند متنوع باشد،در ادامه مراحل دانلود و نصب را مشاهده میکنید بهصورت نمایش دادهشده است:

بعد از نصب حال در زیر منوی برنامه نصبشده برنامه را مشاهده میکنید بهصورت زیر:
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برای پاک کردن برنامه نصبشده از دکمه  removeو برای دوباره نصب کردن از  Reinstallدر زیر برنامه
میتوانید استفاده کنید.
در این مرحله برنامه شما نصبشده است .این برنامه نصبشده هیچ منوی برای پیکربندی ندارد ،ولی
کاربردی کردن pfsense
در این است که برای برنامههای کاربردی منوهایی را ایجاد کرده است که کاربری برنامه را برای شما جذاب
زیبا و ساده و کاربردی میشود ،در ادامه برای شما نصب برنامه  IDSمعروف  snortرا در  pfsenseنصب
خواهم کردن و مختصری در مورد روش پیکربندی آن توضیحاتی را برای شما دوستان عزیز بیان میکنم،
در این بخش فرض بر آن است که شما  snortرا نصبکردهاید  ،برای نصب باید برنامه زیر را از لیست نصب
کنید:

این برنامه  IDS/IPSاست که میتواند با استفاده از  pfsenseجلوی ترافیکهای ناخواسته شمارا مسدود
کند البته شما برای کاربری بهتر باید در سایت آن ثبتنام کنید و آخرین پترهای روز را دانلود کنید و همه
ترافیک وارد و یا خارجشده در شبکه را اسکن کنید ،این برنامه نیاز به نصب برنامه

 barnyardهم دارد.

در ادامه فرض بر این است که برنامه  snortرا نصبکرده و برای ادامه مراحل آماده هستید.
بعد از نصب در زیر منوی  servicesشما میتوانید وارد بخش  snortشوید این زیر منو را شما در شکل زیر
مشاهده میکنید:
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بعد از کلید شما میتوانید از طریق منوی وبی برنامه را مدیریت کنید:
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نوشتن رول با استفاده از فایروال

pfsense
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نوشتن رول با استفاده از فایروال :pfsense
در بخش پایانی از این کتاب شما با روش نوشتن رول در فایروال  pfsenseآشنا میشوید .در این فصل شما با سه
مفهوم  rule Aliasو  Natآشنا میشوید .این بخشها در زیر منوی  firewallقرار دارد که در ادامه این بخش با
موارد استفاده آن آشنا میشوید.

معرفی کردن منوی فایروال:
یکی از اعمال اصلی در  pfsenseارائه کردن خدمات فایروال است که این اعمال بهصورت دستهبندیشده در زیر
منوی  Firewallدر دسترس است که زیر منوی این منوی اصلی را در شکل زیر مشاهده میکنید:

بخش :Aliases
یکی از قابلیتهای خوب پیادهسازی شده در  pfsenseبخش  Aliasesاست که شمارا در نوشتن رولهای تکراری
برای مشخصات مشترک کمک میکند .برای مثال فرض کنید که قصد دارید به یک رنج آدرس  IPیا آدرسهای
مختلف و یا شماره پورت دسترسی خاصی دهید .اگر در این بخش از  aliasاستفاده نکنید باید برای هر آدرس  ipو یا
هر پورت یک رول بنویسید که باعث ایجاد تعداد رولهای زیاد شده و سرعت پردازش بستهها را کند میکند و یا برای
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اعمال تغییرات باید همه رولها را تغییر دهید .با استفاده از این قابلیت شما بهراحتی میتوانید یک نام برای این دسته
از اطلاعات انتخاب کنید و در این گروه هر مشخصهای را وارد کنید و بهراحتی از آن در رولها استفاده کنید .بعد از
وارد شدن به این بخش شما با منوی بهصورت شکل زیر مواجه میشوید:

همانطوری که در شکل بالا مشاهده میکنید شما در سه دستهبندی کلی میتوانید نام مستعار تعریف کنید بخش ip
که شما در این بخش میتوانید آدرسهای  ipرا قرار دهید ،بخش  portsکه شما میتوانید عدد پورتهای موردنیاز
خود را وادر کنید و بخش  URLشما می توانید از قابلیت جداول برای تعریف کردن تعداد زیادی آدرس و یا شماره
پورت استفاده کنید .در ادامه با روش تعریف کردن هرکدام از این بخشها آشنا میشوید.
برای تعریف کردن آدرسهای  IPکافی است که در بخش  IPبر روی گزینه  addکلیک کنید تا منوی بهصورت نمایش
دادهشده در شکل زیر هم برای شما باز شود:
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همانطوری که مشاهده میکنید شما در این بخش هم میتوانید آدرس  ipوارد کنید و هم نام .برای شروع هم باید
یک اسم انتخاب کنید که میتواند فقط شامل حروف کوچک و بزرگ باشد هم اعداد و _ بعد از واردکردن نام در بخش
 nameحال باید نوع را انتخاب کنید ،این بخش بهصورت پیشفرض بسته به انتخاب شما در منوی قبلی انتخابشده
است و شما در این بخش حتی میتوانید سایر  aliasesرا هم تعریف کنید که تفاوت اصلی آنها واردکردن نوع
اطلاعاتی است که در بخش دوم ورود اطلاعات وجود دارد ،در این بخش میتوانید آدرس  ipو یا نام  hostرا وارد کنید
درصورتیکه تعداد بیشتری نیاز داشته باشید میتوانید از کلید  Add Hostهم استفاده کنید .شما در این بخش هم
میتوانید یک رنج از آدرسها را هم بهصورت  192.168.1.1-192.168.1.10هم تعریف کنید.
برای تعریف کردن سایر موارد هم به همین صورت میتوانید اقدام کنید انواع آنرا در شکل زیر مشاهده می کیند:

در  pfما مفهوم به نام جدول برای تعریف کردن تعداد زیادی متغیر همسان داریم که در  pfsenseهم برای تعریف
کردن آن از  URLاستفاده میشود که شما در نوعهای  URLاین موضوع را مشاهده میکنید.
از این بخش میتوانید در رولها استفاده کنید که در بخش نوشتن رولها در ادامه به آنها میپردازیم.
بخش :NAT
بهصورت پیشفرض اگر شما یک کارت شبکه  LANو یک کارت شبکه از نوع  WANداشته باشید و در زمان نصب
کردن آنها به  pfsenseمعرفی کردن باشید و تنظیمات آنها انجام داده باشید حالت  NATبرای کاربرانی که در
شبکه  lanدارید فعال است و شما نیازی به تنظیمات اضافهای ندارید .بعد از انتخاب کردن این بخش از منوی firewall
شما با منویی بهصورت زیر مواجه میشوید که دارای بخشهایی است که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهد شد:
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همانطوری که مشاهده میکنید این بخش دارای  6زیر منوی است که اولین آنها منوی  port Forwardاست که
برای منتقل کردن درخواستها بر روی یک پورت خاص در شبکه بیرونی برای انتقال به شبکه داخلی استفاده میشود،
بعد از اضافه کردن این بخش به صورت خودکار رول فایروال برای باز کردن دسترسی به سمت سیستم داخلی برای
شما در  pfsenseایجاد میشود .برای ایجاد کردن یک رول در این بخشبر روی گزینه  Addکلیک کنید تا منوی
بهصورت زیر برای شما باز شود:

بخش اول گزینه  disableاست که برای غیرفعال کردن رول موردنظر بدون اینکه رول را پاککنید در نظر گرفتهشده
است.
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گزینه  NO RDRبرای غیرفعال کردن حالت  redirectاستفاده میشود که بهصورت پیشفرض استفاده نمیشود و
درزمانی که شما آنها فعال کنید بخش  Redirectاز منوی های زیرن حذف میشود.
در بخش  Interfaceشما میتوانید کارت شبکهای را که قصد فعال کردن  port Forwardرا بر روی آن دارید را
انتخاب کرده که بهصورت پیشفرض کارت شبکه  wanبرای این بخش انتخاب میشود.
در این بخش گزینه  sourceبرای شما بهصورت پیشفرض نمایش داده نمیشود ،در این بخش شما میتوانید محل
ارسال بسته را مشخص کنید که در حالتی که شما قصد فعال کردن برای همه رادارید به بخش بهصورت  anyتعریف
میشود .درصورتیکه نیاز به انتخاب آدرسهای مبدأ خاصی دارید بر روی این بخش کلیک کنید تا بخشی بهصورت
زیر برای شما باز شود و شما بتوانید تنظیمان مبدأ را هم اعمال کنید:

همانطوری که در شکل بالا مشاهده میکنید تنظیمات پیشفرض در این بخش  anyاست.
در ادامه بخشهای این رول شما میتوانید آدرس  ipسیستم موردنظر در شبکه  LANرا انتخاب کنید .یکی از تنظیمات
جالبی که در این بخش وجود دارد این است که هم میتوانید بهصورت دستی شماره پورت را وارد کنید و هم میتوانید
از نامهایی که در باکسی که با  otherمشخصشدهاند استفاده کنید.
در بخش  Redirect target IPشما باید آدرس  ipموردنظر خود را وارد کنید و در بخش زیرن این بخش هم باید
شماره پورت را وارد کنید و بعد از  Saveکردن شما به صفحه قبل بازمیگردید با این تفاوت که یک رول جدید
بهصورت زیر برای شما در این بخش اضافهشده است:
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شما میتوانید با استفاده ز  Addکه فلش رو به بالا دارد بالاتر از این رول یک رول جدید اضافه کنید و یا به سمت
پایین این رول هم یکرو جدید اضافه کنید.

حالت nat 1:1
در این حالت اگر شما نیاز داشته باشید که یک رنج آدرس  LANرا به یک رنج از آدرس  WANاختصاص داده و برای
هر یک از این آدرسهای داخلی یک آدرس خارجی خاص در نظر بگیرید از حالت  Nat1:1باید استفاده کنید .این
بخش را در شکل زیر مشاهده میکنید:

بخش :Outbound NAT
در ابتدای بخش  NATبرای شما توضیح دادم که  pfsenseبهصورت خودکار  NATرا برای کاربران  LANشما فعال
میکند ،این بخش در حقیقت همانجایی است که این تنظیمات بهصورت خودکار اعمال میشود .این بخش دارای
منوهای زیر است که در شکل زیر مشاهده میکنید:
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این منو خود به سه بخش تقسیم میشود که در شکل بالا مشاهده میکنید ،بخش اول Outbound NAT Mode
است که شما میتوانید حالتهای  natخروجی را مشخص کنید .در بخش  Mappingsشما میتوانید رولهای
اختصاصی خود را بنویسید که البته باید در بخش بالایی حالتی را انتخاب کرده که این رولها اعمال شود و در بخش
سوم از این قسمت شما رولهایی که بهصورت خودکار ایجادشدهاند را مشاهده میکنید.
در بخش  Outbound NAT Modeشما میتوانید چهار حالت را انتخاب کنید که در ادامه شما با آنها آشنا
میشوید.
حالت :Automatic outbound NAT
در این حالت که حالت پیشفرض است بهصورت خودکار بخش  natفعالشده و رولهای مربوطه را هم ایجاد کرده
است.
حالت :Hybrid Outbound NAT rule generation
در این حالت علاوه بر حالت قبلی شما میتوانید از بخش  mappingرولهای خود را هم به حالت  NATاضافه کنید.
حالت :Manual Outbound NAT
با انتخاب این بخش شما حالت خودکار را غیرفعال کردهاید و باید بهصورت دستی رولهای مربوط به  natرا ایجاد
کنید.
حالت :Disable Outbound NAT
برای غیرفعال کردن حالت  NATشما باید این گزینه را انتخاب کنید و  saveکنید تا حالت  NATغیرفعال شود ،در
برخی از موارد شما قصد دارید که از  pfsenseبهعنوان یک روتر استفاده کنید که باید این بخش را غیرفعال کنید.

بخش  ruleدر :pfsense
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یکی از بخشهایی که شما با آن بسیار کار داشته و در حقیقت مرکز اصلی فایروال  pfsenseاست بخش  rulesاست
که با استفاده از آن شما میتوانید سیاستهای خاصی را برای ترافیکهای ردوبدل شده در شبکه خود اعمال کنید.
برای وارد شدن به این بخش باید از منوی  firewallوارد بخش  Rulesشوید .این بخش را در شکل زیر مشاهده
میکنید:

این بخش دارای ای کونهایی است که در شکل زیر توضیحات آنها مشاهده میکنید:

همانطوی که مشاهده میکنید برای حالتهای  pass Block Reject logو غیرهای کونهای خاصی در نظر
گرفتهشده است .در بخش  Actionsشما با آیکونهایی بهصورت زیر مواجه هستید:

آیکون اول علامت لنگر است که کاربرد جالبی دارد ،رول ها در این بخش به ترتیب از بالا به پایین موردبررسی قرار
میگیرد ،برای انتقال دادن یکرو به پایین باید آن رو را انتخاب کنید که بخش در قسمت سمت راست هر رول یک
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باکس مربعی کوچکی قرار دارد بعد از انتخاب آن میتوانید از لنگر استفاده کنید تا با استفاده از حالت درک کردن
بتوانید رولها را به سمت پایین و یا بالا رولهای دیگر منتقل کنید.
برای ویر ایش کردن رو ایجادشده از علامت مداد استفاده کنید و برای کپی کردن یکرو از علامت کناری مداد
استفاده کنید و درصورتیکه نیاز دارید رول را فقط غیرفعال کنید از علامت

استفاده کنید که رول شمارا پاک

نمیکند و فقط غیرفعال میکند .برای پاک کردن رول شما میتوانید از آیکون سطل آشغال استفاده کنید .به این نکته
توجه داشته باشید که در همه این موارد شما باید رول موردنظر را انتخاب کنید .برای اعمال تغییرات باید از گزینه
 saveاستفاده کنید و بعد از اعمال هر تغییر شما باید از گزینه زیر برای اعمال کردن تغییرات موردنظر خود استفاده
کنید:

بعد از کلیک کردن بر روی  Apply Changesتغییرات موردنظر شما اعمال میشود ،برای مثال در شکل زیر مشاهده
میکنید که رول انتهایی در این بخش را غیرفعال کردهایم و همرنگ آن تغییر کرده است و هم آیکون

در بخش

 Actionsایجادشده است ،این تغییرات را در شکل زیر مشاهده میکنید:

برای ایجاد کردن یک رول جدید شما میتوانید دو مسیر را انتخاب کنید در مسیر اول شما میتوانید یکروی را انتخاب
کنید و آن ها کپی کنید تا رول جدید ب همان مشخصات رول قبلی ایجاد شود و بعد آنها ویرایش کنید و یا از ای
کونهای

استفاده کنید تفاوت این دو در محل ایجاد رول است که اگر قصد دارید رول

شما در بالای لیست قرار گیرد از فلش رو به بالا و درصورتیکه قصد دارید رول شما در زیر آن رو اعمال شود از آیکون
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فلش سمت پایین استفاده کنید .بعد از کلیک کردن بر روی یکی از این دو آیکون صفحهای برای ایجاد کردن یک رول
جدید برای شما نمایش داده میشود که دارای بخشهای مختلفی است به نام های زیر است
 Edit Firewall Ruleبرای مشخص کردن رفتار رول موردنظر
 Sourceمشخص کردن مبدأ رول
 Destinationبرای مشخص کردن مقصد رول
 Extra Optionsبرای فعال کردن گزارش گیر بر روی رول و نوشتن توضیحات برای رول و بخشهای پیشرفته.
قبل از نوشتن یک رول یاید به زبانه بالایی این بخش توجه کنید که شما به تعداد کارتهای شبکه موجود بر روی
 pfsenseخود میتوانید رول تعریف کنید برای مثال در شکل زیر مشاهده میکنید که سه کارت شبکه در این بخش
وجود دارد :

با کلیک بر روی هر بخش شما میتوانید رولهای مربوط به هرکدام را مشاهده کنید بخش  floatingدارای رولهایی
هستند که بر روی همه کارتهای شبکه اعمال میشوند .در زمان ایجاد کردن یک رول شما میتوانید کارت شبکه را
انتخاب کنید و به تفکیک آنها را در زیر این بخشها مشاهده کنید.

ترتیب پردازش رولها در  pfsenseبهصورت زیر است:
درحالت کلی پردازش رولها در  pfsenseبهصورت زیر است:
Outbound NAT rules-1
Inbound NAT rules such as Port Forwards (including rdr pass and UPnP(-0
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NAT rules for the Load Balancing daemon (relayd( -3
Rules dynamically received from RADIUS for OpenVPN and IPsec clients-6
Internal automatic rules (pass and block for various items like lockout, snort, DHCP, (-8
et
-4قواعد تعریف شده توسط کاربر که به ترتیب زیر پردازش میشوند .
 .1قوانین تعریف شده در برگهfloating
 .0قوانین تعریف شده در هر یک از برگه های  interface groupو برگهOpenVPN
 .3قوانین تعریف شده در برگه های مربوط به هر رابط شامل  OPTx ،LAN ،WANو ...
Automatic VPN rules-8
بهاینترتیب اولویت پردازش را برای قواعد تعریفشده در برگه  Floatingدر نظر میگیرد به بیان سادهتر ابتدا قوانین
موجود در این برگه پردازششده و پسازآن قواعد تعریفشده در هر یک از برگههای  interface groupو برگه
 OpenVPNو درنهایت قواعد تعریفشده در برگههای مربوط به هر رابط شامل  OPTx ،LAN ،WANو  ...مورد
پردازش قرار خواهند گرفت.
قوانین ( )Rulesتعریفشده در هریک از برگههای  OPTx ،LAN ،WANو برگههای  Interface Groupsتنها بر
ترافیک ورودی به رابط ( )Interfaceمربوطه اعمال میشوند بهبیاندیگر قواعد تعریفشده در این برگهها ترافیک
رسیده به رابط را تنها در جهت ورودی ( )Inboundبه رابط پردازش خواهند کرد .برای مثال برای کارت شبکه LAN
ترافیک ورودی به بستههای گفته میشود که از سمت کاربران  lanارسال میشود و برای کارت شبکه  wanترافیکی
است که از طریق کاربران شبکه دیگر که برای مثال کاربران شبکه اینترنت ارسال میشود ترافیک ورودی به این کارت
شبکه است اعمال میشود.
چنانچه ترافیک رسیده به رابطها با هیچیک از قوانین ( )Rulesتعریفشده توسط کاربر تطابق نداشته باشد و یا برای
اجازه عبور یک ترافیک خاص از فایروال قانون صریحی توسط کاربر تعیین نشده باشد  ،ترافیک مسدود شده و اجازه
عبور از فایروال را نخواهد داشت .بهبیاندیگر در این دو حالت قانون پیشفرض  PfSenseکه ((قانون انسداد ( Deny
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 )) )Ruleنامیده میشود بر ترافیک اعمالشده و ترافیک  Blockمیگردد  .به یاد داشته باشید که اقدام پیشفرض
قانون  Deny Ruleاقدام  Blockاست بنابراین قانون یادشده بستهها بدون اطلاع به فرستنده حذف خواهد کرد.
حال در ادامه قصد داریم که یک رول ایجاد کنیم برای این کاربر روی زبانه  lanبروید و از کلید  Addاستفاده کنید
تا صفحهای برای شما برای اضافه کردن رول باز شود ،بخشهای این بخش را در خطوط قبل بیانشده است ،بخش
اول صفحه را در شکل زیر مشاهده میکنید:

منوی اولیه این بخش  Actionاست که در این بخش میتوانید وضعیت رول را مشخص کنید که این بخش دارای 3
وضعیت است ،حالت  passکه اجازه عبور بسته را میدهد ،دو حالت  blockو  rejectباعث عدم تردد بستههایی
می شوند که با رول موردنظر شما مطابقت دارند و تفاوت آنها در این است که حالت  rejectبرای ارسالکننده بسته
یک بسته خطا ایجاد میکند و در حالت  blockاین امر بدون ایجاد کردن بسته خطا ایجادشده و ارسالکننده بسته
هیچ اطلاعاتی از عدم ارسال بسته نخواهد داشت.
بخش  disableزمانی برای شما کاربرد دارد که شما قصد دارید بهطور موقت یک رول را بدون پاک کردن غیرفعال
کنید تا در زمان موردنیاز دوباره آنها فعال کنید.
در بخش  interfaceشما فهرستی از کارتهای شبکه بر روی  pfsenseرا مشاهده میکنید و میتوانید یک کارت
شبکه را انتخاب کنید که به محلی که قصد دارید رول را ایجاد کنید بستگی دارد.
در بخش  address familyشما میتوانید ورژن های  6یا  4یا هردوی آنها را انتخاب کنید برای نوع
آدرسدهی.فایروال  pfsenseاز ورژن  4آدرس  ipهم میتواند استفاده کند.
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در بخش پروتکل هم شما نوع پروتکل موردنظر را انتخاب کنید که در شکل زیر لیست این پروتکلهایی که در
 pfsenseقرار دارد را مشاهده کنید:

حالت  anyبرای اعمال بر روی همه نوع از پروتکلها استفاده میشود.
بخش  Sourceو  Destinationشما می توانید آدرس و پورت را تعیین کنید که قصد محدود کردن یا تردد آن
رادارید را تعیین کنید که در شکل زیر این دو بخش را مشاهده میکنید:

پیشفرض این بخش بهصورت  any to anyاست که قابلتغییر برای نیاز و درخواست شماست.
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در قسمت پایانی از ایجاد رول بخش  Extra Optionsاست که دارای بخشهای پیشفرض زیر است:

در بخش  logشما می توانید مشخص کنید که از رول موردنظر شما در صورت استفاده شدن  logگرفته شود و شما
با استفاده از  logبتوانید وضعیت را موردبررسی قرار دهید ،در بخش  Descriptionمیتوانید یک توضیحات مختصری
در مورد رولی که ایجاد کرده را بنویسید تا در بخش نمایش رول بتوانید از آن استفاده کنید.
یک بخش بسیار کاربردی و حرفهای در این بخش وجود دارد که ب کلید بر روی  Advanced Optionsدر ادامه
صفحه برای شما باز میشود که شما میتوانید با استفاده از آن فیلدهای بیشتری را موردبررسی قرار دهید .یکی از
قابلیتهای کاربردی در این بخش این است که شما  pfsenseقابلیت شناسایی سیستمعاملهای مختلف را دارد و
شما میتوانید از آن برای محدود کردن در رولها استفاده کنید و حتی میتوانید در این بخش  TCP Flagsخاصی را
هم مدیریت کنید.
در شکل زیر برای مثال رولی اضافهشده است که جلوی ترافیک  ICMPرا برای کاربران شبکه  LANمسدود میکند.
بعد از ایجاد کردن هر تغییر شما باید بر روی  Apply Changesکه در بالا صفحهنمایش داده میشود کلیک کنید:
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