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 مقدمه

 با سالم و درود

 بنده حسین سیالنی، طراح و توسعه دهنده توزیع های لینوکس:

Emperor-os (all in one - A new Linux OS for programmers and data science user) 

Predator-os (Linux for Pentesting, Ethical Hacking, Secure, Privacy, Hardened, Anonymized) 

Little-psycho (destructive and stress testing Linux) 

ای شما دوستان سال به سرانجام رسیدند. دراین سالها با بازخورده 4که در مجموع این سه توزیع در طول مدت زمان 

ها از لحاظ زمانی  عزیز درتالش به بهبود و بهتر کردن آنها نسبت به سایر توزیع ها پرداخته ام. فرایند ساخت توزیع

بقیه مدت  ماه طول کشید. 3برای توزیع سایکو  –ماه  predator 8توزیع  برای –ماه  emperor  22برای توزیع 

 زمان ها هم برای طراحی ها، سایت ها، شبکه های اجتماعی و تبلیغات ،تولید محتوا صرف شده است.

ه و عالیق مراحل ساخت و ایجاد توزیع ها همیشه با مشکالت زیادی از جمله: روش ساخت، هدف مندی توزیع، سلیق

میشه قاتل هرفع عیب باگ ها و تداخل ها و سایر مسائل پیش رو وع کاربران، محیط های مختلف اجرای توزیع، متن

  زمان و سنگ اندازی در فراید کار بوده است.

منیت نیاز به ایجاد به علت زیاد بودن ابزارها، مدهای کاری، ترکیب بودن از انواع توزیع های حوزه ا predatorتوزیع 

جاد تنظیمات هاجمی درکنارهم داشت که بر روی هم اثر گذار بودند، که در زمان ایهم محیطی تدافعی و هم محیط ت

روز  16روز،  22روز،  45مشکالتی را به بار می آورد. بعضا باگ ها و تداخل هایی که مدت زمان های زیادی مانند: 

 شد.صرف رفع یک باگ و تداخل می

ایت قرار دارد. این توزیع بر روی س 2ه شد. هم اکنون نسخه با این وجود، نتایج زحمات به بار نشست و توزیع ارائ

مورد  26ا نسخه اول توزیع با توجه به بازخوردهای دوستان چه در داخل و چه در خارج و رهگیری این مشکالت ب

 little-psychoدرکنار این توزیع، توزیع سایکوی کوچک یا  تغییر و بروزرسانی شد که هم اکنون در دسترس است.

زیع برای قرار داده ام. هدف این توزیع تخریب و تست های استرس نرم افزاری و سخت افزاری می باشد. این تو

یحات بیشتر توض پدافندهای غیرعامل وبرای تخریب داده های حساس ایجاد شده است که قابل بازیابی نخواهند بود.

 اهده است.قابل مش predator-osاین توزیع در همان سایت 
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ای هوش با استفاده از تکنیک ه در سال بعد که دارای متد های امنیتی و دفاعی  predator نسخه سوم توزیع

ص در این نسخه سعی شده کرنل قابلیت تشخی شود.ارائه می ،باشدمصنوعی،شبکه عصبی و ماشین لرنینگ می

 ips/idsمانند یک  ا، خود توزیعه ips/idsحمله،ناهنجاری و غیره را داشته باشد و بجای نصب انواع انتی ویروس ها و 

 عمل نماید.

 

 با امید رشد و پیشرفت توزیع و همکاری و همیاری شما دوست عزیز

خارج شود و  در رای گیری توزیع ها مشارکت داشته باشید که توزیع از حالت ارزیابی  distrowatchلطفا درسایت 

 به لیست توزیع های اصلی سایت ارجاع گردد.برای این امر وارد ادرس زیر شوید.

https://distrowatch.com/dwres.php?resource=submit 

 ر پایین سایت به توزیع هایو د

Emperor-os 

Predator-os 

Little-psycho 

 میتوانید روزانه یک یا دو رای هم به توزیع ها بدهید. رای دهید.

 

 تشکر و سپاس از مهر بی دریغ شما

 حسین سیالنی

  

https://distrowatch.com/dwres.php?resource=submit
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 preadtor-os      توزیع

 ,privacy   توزیع یک عنوان به آن از میتوانید همچنین و است قانونی هک و نفوذ تست زمینه در محور امنیت توزیع یک

anonymized hardened, secure,  که تغییرات  است .0420  نسخه مینی اوبونتو پایه بر توزیع .نمایید استفادهنیز

طراح وتوسعه دهنده توزیع این پروژه توسط حسین سیالنی ،  زیادی در سطح کرنل و سطح کاربر بر روی آنجام شده است.

این توزیع تأمین و پشتیبانی می شود unidentified team و همچنین تیم امنیتی  os-emperor لینوکس دیگر به نام

 ت.اس نفوذ و ارزیابی امنیت پزشکی قانونی ، سیستم یک پروژه جامعه منبع آزاد ، یک آزمایشگاه

ستفاده در حوزه قابل ا یک سیستم این یک سیستم عاملهمچنین با توجه به قابلیت ها و تنظیمات انجام شده در این توزیع،  

توسط متخصصان امنیتی مورد  توزیع پس از طراحیت. نیز اس   ,anonymizedprivacy, hardened,secureهای 

متمرکز  به طور خاص بر روی امنیت هدف توزیع .سبک وزن است و سیستم عامل امن ،  ناشناس یک بررسی قرار گرفته و

ای مورد نیاز آن ه نیاززمره و کاربر مبتدی به خوبی قابل استفاده است. تمامی این توزیع برای کارهای روالبته  .شده است

 وجود دارد.

 Predator Linux  یک توزیع لینوکس مشتق شده از اوبونتو مینی نسخهLTS عامل  تماست که برای آزمایش نفوذ ، سیس

 سخت ، حریم خصوصی ، ارزیابی امنیت ، ناشناس بودن ، تست نفوذ و هک اخالقی طراحی شده است.

 Predator Linux  دسته بندی مرتب شده است.  40ابزار از پیش نصب شده در  1300دارای حدود 

Predator  تلف از در محیط های مخبه طور پیش فرض قصد دارد از امنیت ، حریم خصوصی ، سخت بودن و ناشناس ماندن

ز توزیع را نی قابل اجرا است و همچنین میتوانند کابران، liveتوزیع به صورت پیش فرض در حالت  کند.  کاربران محافظت

توزیع دارای  isoفایل . نیزاجرا نماید  (Text basedعالوه بر این، کابر میتواند توزیع را در حالت بدون گرافیک)  نصب نمایند.

ای و همچنین بایوس ه Lagacyو Uefi بوده است که تمامی حالت های بوت مربوط به بوت های:  hybrid isoحالت 

 قدیمی را پشتیبانی میکند.

 

 

 

 

 

 

 

https://emperor-os.com/
https://emperor-os.com/
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 ویژگی های خاص

گی ان را در سایت میتوانید مشاهده ویژ 100ویژگی های منحصر به فردخود را یدک میکشد که  predator-osتوزیع 

 باشد از جمله: رای ویژگی های نسبت به توزیع های حوزه امنیت مینمایید و همچنین دا
 

 یکال عینسبت به توز یبهترسخت افزار یبانی(نصب آسان ترو پشت1
https://www.kali.org/ 

 

 کالی( مناسب بودن برای کاربران تازه کار و کارهای روزمره نسبت به توزیع پاروت و 2 
 

 (دارای تمامی ابزارهای توزیع پاروت3

https://www.parrotsec.org/ 
 

 (سبکتر بودن و پایین تر بودن حجم فایل دانلود با وجود ابزارهای زیاد نسبت به توزیع بلک ارچ4

https://www.blackarch.io/ 
 

بزارهای ابا وجود داشتن تمامی گروه  deftو همچنین نصب، نسبت به توزیع  Liveقابلیت بوت شدن به صورت ( 5

 این توزیع

https://archiveos.org/deft/ 
 

اس که فاقد همانند توزیع دراک او CLIهای و دارا بودن ابزار  text mode(  دارای ویژگی بوت شدن در حالت 6 

 .ابزارهای گرافیکی است

https://dracos-linux.org/ 
 

 لینوکس  Bugtraq( پوشش تمامی ابزارهای توزیع 7

https://archiveos.org/bugtraq/ 
 

 لینوکس  Samuraiابزارهای بیشتر در زمینه تست نفوذ وب نسبت به توزیع  (8

https://www.samurai-wtf.org/ 
 

 لینوکس  BackBox( ابزارهای بیشتر نسبت به توزیع 9

https://www.backbox.org/ 
 

 

 لینوکس  Pentoo( دارای تمامی ابزارهای توزیع10

https://www.pentoo.ch/ 
 

https://www.kali.org/
https://www.parrotsec.org/
https://www.blackarch.io/
https://archiveos.org/deft/
https://dracos-linux.org/
https://archiveos.org/bugtraq/
https://www.samurai-wtf.org/
https://www.backbox.org/
https://www.pentoo.ch/
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در لینوکس  ( دارای ابزارهای مجموعه تخصصی کشف جرم رایانه ای و همچنین قابلیت اجرای ابزارهای ویندوزی 11

 لینوکس  CAINEو توزیع  deftهمانند توزیع 

https://www.caine-live.net/ 
 

 ( دارای بودن ویژگی های توزیع  کداچی در زمینه حریم خصوصی و ناشناس بودن12

https://www.digi77.com/linux-kodachi/ 
 

 سلینوک  Discreeteامن بودن و حریم خصوصی توزیع  ( دارا بودن ویژگی های13

https://www.privacy-cd.org 
 

 ( دارای تمامی ابزارهای توزیع سانتاکو در زمینه تست نفوذ موبایل و بیشتر از آن.14

https://santoku-linux.com 
 

 برای امنیت بیشتر Whonix برنامه( دارای ویژگی های 15
https://www.whonix.org/ 
 

 بط کاربرپسندو حتی بیشتر از آن با را iotدر زمینه تست نفوذ  Attifyos( دارا بودن تمامی ابزارهای توزیع 16
https://www.attify.com/attifyos 

 

 ( دارا بودن تمامی ابزارهای توزیع استرس لینوکس در زمینه تست استرس و بیشتر از آن17

https://www.stresslinux.org/sl/ 
 

 IprediaOS انند توزیع( دارای ویژگی های ناشناس ماندن در وب هم18
https://archiveos.org/ipredia/ 
 

 :پوشش بسیاری از ابزارهای سایت ( 19
https://insecure.org/ 
 

  

 

 

 

 

 

https://www.caine-live.net/
https://www.digi77.com/linux-kodachi/
https://www.privacy-cd.org/
https://santoku-linux.com/
https://www.whonix.org/
https://www.attify.com/attifyos
https://www.stresslinux.org/sl/
https://archiveos.org/ipredia/
https://insecure.org/
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 خصوصیات

OS Type: Linux 

Based on: ubuntu Mini 20.04 LTS  

Kernel: 5.10 LTS 

Origin: Emperor-os Team  

Architecture: armhf, i686, powerpc, ppc64el, s390x, x86_64  

Desktop:  Xfce 

Other Desktop: as soon as possible: kde plasma, mate 

Category: penetration testing, security, privacy, Forensics, Live Medium, hardened, 

anonymized 

 

 پیش نیازهای نصب

 A minimum of 25 GB hard disk space for installation. 

 A minimum of 2GB RAM for i386 and AMD64 architectures. 

 A bootable CD-DVD drive or a USB stick. 

 A minimum of an Intel Core i3 or an AMD E1 processor for good performance. 

 The recommended hardware specification for a smooth experience are: 

 50 GB of hard disk space, SSD preferred 

 At least 2048 MB of RAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emperor-os.com/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AMD_E1&action=edit&redlink=1
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 دانلود توزیع لینک

https://predator-os.com/down/predator-os-20.04-LTS.iso 
 

 (rmbصفحه بوت منوی گرب در حالت لگسی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://predator-os.com/down/predator-os-20.04-LTS.iso
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 uefi (GPT)صفحه بوت منوی گرب در حالت 

 

 صفحه الگین توزیع
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 صفحه میزکار توزیع
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 مدهای توزیع

رنامه ها به بمل می نمایید.دسترسی به مدهای کاری توزیع به راحتی و از طریق منوی حالت یا مد کاربردی ع 9توزیع در 

 سادگی و سرعت زیاد امکان پذیراست.
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 Tutorial Modeموزش: آمد 

 در این مد به معرفی مفاهیم و اموزش های مفید و کاربردی از امنیت و لینوکس میپردازد. از جمله:

 مبانی امنیت  (1

 یتیچک لیست های امن (2

 فایل های اموزشی و نکته های امنیتی (3

 مبانی و مفاهیم لینوکس (4

 دستورات لینوکس (5

 میانبرهای سیستم عامل لینوکس (6

 و...ها متنوع و مفید از همه موار اموزشی  cheet sheatو همچنین  (7

 که تمامی موارد به صورت افالین و داخل توزیع می باشد.
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 Defensive mode: مد دفاعی

رمجاز ، ع به منظور حفظ امنیت در محیط های مختلف و جلوگیری از هک شدن و همچنین دسترسی های غیدر این مد توزی

 از تنظیمات مختلف و ابزارهای رایج  و مفیدی بهره می برد.

 

 مدل  دفاعی شامل مدهای زیر می باشد :

Mode nonymizedA 

Privacy Mode 

Mode itySecur 

ardened ModeH 
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 izedanonymمد دفاعی  

 است.   که تمرکز برناشناس بودن کاربر دارد. تنظیمات زیادی بر روی کرنل و برنامه های اسیب پذیر صورت گرفته 
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  privacyدفاعی مد 

تنوع و تمرکز بر روی حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده های کاربران ومحیط ایجاد شده است. همچنین ابزارهای م

 این امر صورت گرفته است. تنظیمات پایه ای مفیدی برای
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  secureمد دفاعی 

و بر روی توزیع  به منظور ایمن شدن سیستم و فعالیت های کاربر از برنامه های نظارتی و محافظتی متنوع و مفیدی استفاده

 نصب شده است.

 

   hardenedمد 

با این وجود  .مالت مختلف محافظت میکندتنظیمات فروانی در سطح کاربر و کرنل انجام شده است که توزیع را در برابر ح 

د های دفاعی اجتناب که توزیع صرفا در مد حمله کارنمیکند، و دارای مد حمله نیز میباشد.لذا بسیاری از تنظیمات مربوط به م

 شده است تا از بروزمشکالت و تداخل ها جلوگیری شود و به عهده کاربر قرار داده شده است.

 

 offensiveمد 

نظیم شده است ابزار از پیش نصب شده و ت 1300د که مد مربوط به تست نفوذ و هک قانون مند هست، توزیع دارای در این م

ه راحتی چیدمان ها به گونه ای است که کاربران ساده ب دسته بندی متنوع و مناسب  دسته بندی شده است. 40که در 

ن امنیت نیز وجود دسته هایی برای دانشجویان یا محققی ffensiveoدر مد  میتوانند به ابزار مربوط نیز دسترسی پیدا کنند.

 ز داده نیزوجود دارد.و همچنین ابزارهای داده کاوی و انالی malwareدارد اعم از ایجاد البراتورهای تست و ازمایش فایل های 
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 offensiveدسته بندی مد 

می ابزارهای حالت تست نفوذ و هک اخالقی می باشد. تما زیر منو و جز منوی های اصلی توزیع در 24منوی افنسیو دارای 

توضیحات  این حوزه در دسته بندی مربوط و منظم چیدمان شده است. و همچنین با نگه داشتن موس بر روی ایکن برنامه

 مفصلی از برنامه برای شما نشان داده میشود.

 

 شده است:در ادامه لیست همه دسته بندی های موجود برای شما قرار داده 
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 دسته بندی ابزارها

1) Osint 

2) Bug Bounty 

3) CTF Tools 

4) Search Engine 

5) Virtual Lab Setup 

6) Android Emulator  

7) Remote Tools 

8) Mount Manager 

9) Computer Forensics 

10) Digital Forensic 

11) Carving Tools 

12) Image Forensic 

13) Pdf Forensic 

14) Recovey Tools 

15) Keylogger 

16) Security Auditing 

17) Enmuration  

18) Log Manager 

19) Privilage Scalation 

20) Vulerability Assessment 

21) Car Hacking 

22) Risk Assessment 

23) Exploit Tools  

24) Post Exploit 

25) Security Loopholes 

26) Fuzzing Tools 

27) Stress Testing 

28) Payload Tools 

29) Maintance Accessing 

30) Network Pentesting 

31) Active Directoy  

32) Wireless Hacking 

33) Transfer Layer 

34) Bluethooth Tools 

35) Rfid Radio Frequency Identifier 

36) Nfc Near Field Communication 

37) Radio Hacking 

38) Sniffing Tools 

39) Spoofing Tools 

40) Cisco Tools 

41) Dns Analysis 

42) Ids/Ips Tools 
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43) Live Host Tools 

44) Viop Tools 

45) Ipv6 Tools 

46) Tunneling and Exfit 

47) Ping Tools 

48) Dos Attack 

49) Honypot Tools 

50) Web Attack 

51) Cms Tools 

52) Web Framworks 

53) Bruteforce 

54) Web Application Tools 

55) Vulerability 

56) Web Scanners 

57) Cloud Pentesting 

58) IOT Pentesting 

59) Embeded Pentesting 

60) Voip Pentesting 

61) Manipulation Flash Disk 

62) Os Attack Tools 

63) Mobile Pentesting 

64) Hardware Pentesting 

65) Lock Picking Tools 

66) Cryptology 

67) Password List 

68) Reversing Engineer 

69) Ide Tools 

70) Editor and Hex Tools 

71) Debugers Tools 

72) Dissassembeler Tools 

73) Compiler Tools 

74) Malware Analysis Kit 

75) Backdoor Tools 

76) Cybersecurity Machine Learning 
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 emergency mode مد 

ابزارهایی برای حالت اضطراری سیستم  در نظر گرفته شده است که ابزارهای  تعمیر و عیب یابی سیستم را برای  در این مد

 ته و غیره.عیب یابی مدیر بس.از جمله عیب یابی کارت شبکه،بروزرسانی سیستم .کابران فراهم میکند

 

 

 monitoring mode مد

  ای متنوعی برای مدیریت انواع منابع سیستم اعم ازدر این مد ابزاره

cpu,ram.cach,network,hard  
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    Settings modeمد 

  در این مد تمامی ابزارهای کاربردی و سیستمی قرار دارد و همچنین تمامی تنظیمات سیستم
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Predator-eye 

ن داشبورد درای .که تحت مرورگر اجرا میشود. فلسک کیک داشبورد امنیتی نوشته شده با زبان پایتون و شل و فریم  ور

م  در سطح بر روی سیست مختلف در گروه های مختلف تنظیم 1500 امنیتی و پنل ادمین، کاربر قادر خواهد بود که باالی

 .کاربر و کرنل انجام دهد

 

 

 .ئه خواهد شدبه همراه توزیع ارا 4 در این نسخه توزیع این داشبود قرار نگرفته است و در نسخه

  



  

  

31 

  

  ویژگیهای توزیع

 .وزه امنیت در این توزیع قرار گرفته شودسعی شده از ویژگی های مهم توزیع های رایج و مهم در ح predator-osدر توزیع 

 100 الصه ای ازدر ادامه خمورد از ان را در ابتدای این سند قرار داده ایم.  19و همه ویژگی های آنها را یدک بکشد که 

ر بعضی توزیع ها که هر کدام از این ویژگی در توزیع های لینوکسی بعضا وجود دارد و د ی توزیع برای شما قرارمیدهیمویژگ

 .خیر

 10-1 ویژگی های

 گرا وزیع لینوکس امنیت ت. 1

 : whonix و موارد زیادی از  hardenedingامنیتی و هم چنین . بسیاری از تنظیمات بر روی امنیت است متمرکزتوزیع 

https://www.whonix.org/#features 

 اعمال شده است. predatorدر توزیع 

 

 میز کارکامال شخصی سازی شده  .2

Xfce منوی سفارشی شده به همراه دسترسی به انواع ابزارهای ضروریاستنصب شده  عنوان محیط پیش فرض به .. 

 

Appication menu 

 

 

 

 

https://www.whonix.org/#features
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 در سمت راست صفحه نمایش قرار دارد. application menu: این منو به همراه whisker menuمنوی 

 

whisker menu 

 ه است.این منو ایجاد شد dockyمنوی مربوط به دسترسی به برنامه های ضروری و پرکاربرد که به جای استفاده از 

 

Top tools menu 

 

 مدهای کاری. 3

و به صورت ا باهم رمد  کاری  9که بسیاری از توزیع های لینوکس این  قبال بیان کردیم عمل میکند.مد مختلف که  9توزیع در 

 مد استفاده شده در توزیع در ابتدای سند، داده شده است. 9توضیح   یکجا ندارند.
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 ابزار مدیریت بروزرسانی .4

 شده است.که برای آن نوشته  CLIبه صورت گرافیکی و همچنین ابزار  در توزیع هم 

 :برای دسترسی به ابزار گرافیکی بروزرسانی سیستم و برنامه ها 

 

GUI update and upgrade tools 

 

 essential toolsبرای بروز رسانی کرنل لینوکس واقع در منوی  cliابزاری 

 

Update kernel tool 
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 مجموعه ابزارهای امنیتی. 5

Predator Linux ی و دسته بندتقسیم شخصی سازی شده، دسته  40 درنصب شده دارد که ابزار از پیش  1300 حدود

بزارها رو دنبال تست نفوذ بوده و کاربران مبتدی میتوانند به ترتیب ایب چیدمان برحسب یادگیری آکادمیکی و میشوند. ترت

 کنند.
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 سیستم بوت گرافیکی .6

زمان بوت شدن سیتسم، دن از بوت منوی گرب، پس خارج ششخصی سازی شده است.  plymouth شسیستم عامل دارای

 .را فشار دهید اشاره گر صفحه کلید هایکلیدیکی از کنسول ،  های می توانید برای دیدن پیام

 

 plymouthنمایی از 

 

  message to consoleنمایی از 
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 Live DVD Live USB حالت زنده به طور پیش فرض ،. 7

 کامل نصب یک این حالت را نیز دارد.  liveکاربران، توزیع قابلیت اجرا در حالت  privacyبه منظور حفظ حریم خصوصی و 

 دیسک فضایاز نه د،مانندفلش دیسک اجرا میشو سازی ذخیره دستگاه یا CD-ROM یک از مستقیما بوت قابل که توزیع

 هیچ یجادا یا آن نصب بدون وریمنظ هر برای را عامل سیستم یک که دهد می را امکان این کاربران به زندهحالت . سخت

 سخت، دیسک درایو مانند ثانویه، سازیذخیره بدون دیتوانمی زندهدر حالت . کنند اجرا سیستم، آن را پیکربندی در تغییری

 به منظور: کنند اجرا رایانه روی فایل، سیستم یا سخت دیسک درایو با یا

 

 installing a Linux distribution to a hard drive 

 computer forensics 

 Virus scanning and Malware removal 

 system repair and restoration 

 testing new versions of software 

 listing & testing hardware 

 Internet kiosks and public computers, which can be brought back to their original state by a reboot 

 high security/non-invasive environment for a guest 

 cracking, stealing, and changing passwords 

 network security testing 

 being the primary or backup operating system for any computer 

 quick and simple clustering of computers 

 playing video games or running applications that require a different operating system 

 providing a secure server platform where crucial files cannot be permanently altered 

 providing a secure, reliable platform for the performance of high-vulnerability tasks such as internet banking; 

 Bypassing parental controls and other restrictions 

 

توزیع را نصب   liveتمامی ابزارها و تنظیمات توزیع اجرا میشود. همچنین کاربر قادر خواهدبود که در حالت  liveدر حالت 

 .، می توانید نصب کننده را اجرا کرده و آن را نصب کنید liveهمچنین در حالت اید. نم

 

installation icon on live mode 
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 XFCE پانل .8

 ومنوی برنامه هادمختلف و همچنین و افزونه های  ی، تعویض کننده فضای کاردارای راه اندازهای برنامه، منوها میزکار پنل

 .است

 

Xfce panel 

 

 

1. application menu 

2. top tools menu 

3. file manager(thunar) 

4. show desktop 

5. xfce4-terminal 

6. tilda termianl 

7. slimjet browser (safe to use, enhanced security, Built-in VPN) 

8. screenshot 

9. notification(notify) 

10. ulauncher (fast app searching and running) 

11. network manager 

12. wifi manager 

13. battery manager 

14. sound volume control 

15. language switcher 

16. time and date 

17. action button 

18. wisker menu 

9 .ulauncher 

 لید میانبرکآنها. از  افتن برنامه هایی برای باز کردنجستجو و راه اندازی فایل ها، باز کردن سریع وب سایت ها ، ی

Ctrl+space .نیز میتوانید این منو را فعال نمایید 
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 منوی سفارشی .10

ا امکان پذیر شده، این امر راز مدهای تعریف دسترسی آسان و سریع به همه برنامه های از پیش نصب شده در توزیع برای 

 میکند.

 

 دسترسی به مدها در منوها
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 20-11 ویژگی های

 میزکارترمینال در پس زمینه  .11

امال تنظیمات کیک ترمینال از پیش نصب شده وتنظیم شده در پس زمینه قرار داردکه با راست کلیک بر روی آن نیز میتوان 

. زمانی که پنجره داجرا میشومیزکاریار قابل تنظیم ، همیشه باز و در پس زمینه گرافیک بسدلخواه را بر روی آن اعمال نمود.

 زم را تایپ نمایید.میتوانید آن را بر روی پنجره ها اورده و دستورات ال F1ها بر روی آن قرار میگیرد، با فشار دادن کلید 

 

 

 sleep,hibernate,suspend  تنظیمات پاور غیرفعال بودن .12

این موارد  تهدید امنیتی، نشست ها وجلوگیری از دسترسی به حافظه و داده های خصوصی ، رمزهای عبور ، کلیدها ربه منظو

  خاموش شده است.به صورت پیش فرض 

 در صورت نیاز با دستور زیر آنها را میتوانید فعال کنید.

 نمایش وضعیت سرویس ها

sudo systemctl status sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target 

 فعال کردن سرویسها

sudo systemctl enable  sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target 

sudo systemctl start  sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target 
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 privacyابزارهای .13

اری های حمالت یا دستکالزم را برای محافظت از حریم خصوصی شما در برابر تنظیمات ابزارها و  رمد حریم خصوصی،د

metadata توزیع تمامی ویژگی های توزیع  .قرار گرفته شده است,kudachi linux, discreete linux,subgraph os 

 whonix تنظیماتو 

 

 

14.  OSINT Framwork 

  Open Source INTelligence (OSINT)آوری اطالعات از ابزارها یا منابع رایگان تمرکز بر جمع

جستجوی پیشرفته در منابع اطالعاتی »به معنی  Open Source INTelligence (OSINT) فریم ورک اوسینت یا

عات مورد نیاز ست آوردن اطالهایی برای به دهای زیاد در جمع آوری داده ها، ابزارها و روشاست. با وجود این دشواری« آزاد

ه همین منظور ایجاد شده اند و تاکنون در موارد بسیاری، ب های اوسینت با استفاده از ابزارهای مدرن،وجود دارد. تکنیک

 اندوکارها بودهها و کسبها، شرکتهای انتظامی و نظامی، دادگاهها، سازمانهای اطالعاتِی دولتگشای نیازراه

هاست که امکان دسترسی هوشمندانه به اطالعات قابل دسترس در وب برای ای از مهارتنت شامل مجموعهرویکرد اوسی 

کند و پس از آن این اطالعات را برای پردازش و تحلیل در اختیار متخصصان قرار پاسخ به یک سوال کامال روشن را فراهم می

در اوسینت، اطالعات از فیلتر شهود انسانی عبور کرده و نیست! چرا که  (Data Mining) کاویاوسینت، داده .دهدمی

شود، گزارش خروجی حاصل از بررسی اطالعات، کارایی بیشتری داشته باشد و به گیرند. این سبب میمورد بررسی قرار می
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تر از رزانآوری اطالعات از طریق اوسینت بسیار ااز سوی دیگر هزینه جمع .تر باشدجواب واقعی و عملی مسئله نزدیک

کاوی است! چرا که در اوسینت ما صرفا با جستجو دقیق و خالقانه در منابع عمومی اطالعات و بدون نیاز به صرف هزینه داده

  .کنیمآوری میداده ها را جمع (Big Data) برای تشکیل بیگ دیتا
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OSINT TOOLS 
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15. Bug Bounty Tools 

 بپردازند. لیکشین هاکشف باگ های مختلف در نرم افزار ها , وب سایت ها , وب اپه این امکان را میدهد که ببه کاربران 

 در این توزیع مجموعه کاربردی و مفیدی از ابزارها قرار دارد.

 
 

 موتورهای جستجوی سایبری  دارای .16

د چیزی را که معموالً در وگل ، بینگ و یاهو! محبوب ترین بودن اما اگر می خواهیگ -همه می دانند موتور جستجو چیست  

رای چه یک موتور جستجوی استاندارد یافت نمی شود جستجو کنید؟ آیا سایر موتورهای جستجوی عمومی ایمن هستند؟ ب

تحلیلگران ،  موارد دیگری می توان از آنها استفاده کرد؟ موتورهای جستجو همچنین می توانند ابزارهای ارزشمندی برای

ر ددستگاه های  ،باشند. این ابزارها می توانند به متخصصان امنیتی در یافتن تهدیدهای ردیابی  محققان امنیتی و دیگران

دارای  so-predator توزیع .معرض دید ، آماده سازی برای شبیه سازی فیشینگ نیزه و موارد دیگر کمک کنند

یق تر مایل به انجام جستجوی عم موتورجستجوهای امنیتی است که اغلب توسط متخصصان امنیتی ، هکرها و کسانی که

 .و دیگر موتورهای جستجوی تجاری هستند استفاده می شود Google مانند
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  CTF ابزار .17

و  میباشد، مسابقاتی در زمینه هک و امنیت کامپیوترها هستند Capture The Flag که مخفف عبارت CTF کلمه 

ش، مهندسی نی در زمینه های متخصصان امنیت شبکه، تحقیق و پژوهمابین هکرها رواج دارند و عموما شامل شرکت کنندگا

کارها و ابزارهای مختلفی کاربران باید بتوانند راه .معکوس و دیگر کارهای مربوطه هستند که می توانند با هم به رقابت بپردازند

 .رار داده شده استق os-predator را برای یافتن پرچم ترکیب کنند. از جمله ابزارهای پرکاربرد در توزیع
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 آزمایشگاه تست نفوذ .18

ایجاد محیط . ارددابزارهای زیادی برای یادگیری جنبه عملی ارزیابی آسیب پذیری و فضای مجازی برای آزمایش بدافزار وجود 

امنیت  اه و محیط های شبیه سازی در زمینهابزارهای متنوعی برای ایجاد ازمایشگ os-predator آزمایشگاهی امن توزیع

یستم خراب را ستمام ابزار مورد نیاز برای پیروی از یک مسیر تست مناسب برای آزمایش امنیت یا نجات یک  .ایجاد میکند

مسائل مربوط به  در اصل ، هدف آزمایشگاه این است که مجموعه ای کنترل شده از رایانه ها را برای آزمایش .ارائه می دهد

ی را برای آزمایش یک آزمایشگاه فرصت .حت پیکربندی نرم افزارهای مختلف و سناریوهای شبکهامنیت ارائه دهید. به سرعت و ت

زمایش از نزدیک آبه روشی که داده های معنی دار را ارائه می دهد موقعیت ها کامپیوترهای آزمایشی را می توان در طی یک 

 .مشاهده کرد
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  درایورهای اسکنر .19

 زیر:با توجه به بسته های درایوری نصب شده دستگاه اسکنر  2500 زپشتیبانی بیش ادارای توزیع 

SANE - Scanner Access Now Easy 
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  خصوصی محرمانه ومرورگرهای  . 20

یک مرورگر وب انعطاف پذیر و قدرتمند طراحی  SlimJet به صورت پیش فرض درتوزیع نصب شده است. slimjetمرورگر 

مرورگری است که بر پایه مرورگر گوگل کروم بوده و میتوان آن را یکی از برترین مرورگر  .است Blink شده توسط موتور

و  فیشینگ برابر در خودکار حفاظت با پایدار و امن وب مرورگر یک  و شما حال حاضر جهت محافظت از حریم خصوصی 

، آپلود تصاویر با سرعت باال ،  youtube از،دانلود  Chrome دانلود و سازگاری افزونه ها از وب استور.برد نام بدافزار 

 .باشدمی مرورگر این های قابلیت از …ترجمه صفحات ، دانلود منیجر ، اشتراک گذاری در فیس بوک و 
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 30-21 ویژگی های

 ابزارهای پیام رسان امن  .21
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 یابزار خود تخریب.22

 از حذف موارد، و غیره می باشد که پسtempفایلهای پنهان  ، حافظهپاک کردن همه پرونده هابرای  cliتوزیع دارای ابزار 

 سیستم به سرعت خاموش میشود که یک جور ابزار فرار و رد گم کردن محسوب میشود.
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 مختلف VPN ابزارهای .23 

 نین از همچ .تمام ارتباطات داده ها را ایمن کرده و شبکه خصوصی را گسترش میدهد است که  vpnدارای ابزارهای توزیع 

Proxychain  وlantern .نیز استفاده میکند که در توزیع نصب و تنظیم شده است 
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 شل هوشمند و کاربر پسند.24 

 .می باشد  fish shell و zsh شاملتوزیع داری 

 

 

  IDS / IPS شامل ابزارهای  .25

 ، apparmore ، شناسایی بدافزار ، Trojan Remover ازجمله: آنتی ویروس ،دفاعی و امنیتی شامل انواع ابزارهایی 

AIDE ، SElinux و Firewalls 

 

 

 



  

  

52 

  

 تعبیه شد است. securityدر منوی  cliبه صورت  selinuxابزاری برای مدیریت 

 

 

  check integrity  ابزار بررسی صحت  .26

 از جمله: .وجود دارد فایل نیزابزارهایی برای مقایسه وضعیت داده های ذخیره شده و نظارت بر یکپارچگی 

Md5sum 

sha256sum  

fsck  

AIDE  

tripwire 

  تمام پروفایلهای محافظتی .27

 Mandatory یک سیستم کنترل دسترسی ضروری یا AppArmor. است  apparmor توزیع شامل تمام پروفایل های

Access Control (MAC) های امنیتی لینوکس یااست که درون رابط ماژول Linux Security Modules (LSM) 

کند تا بداند آیا فرآیند پرس و جو می AppArmor ر فراخوانی سیستمی ازهسازی شده است. در عمل، کرنل قبل از پیاده

ها را محدود به مجموعه کوچکی از برنامه AppArmorمجاز به انجام عملیات مذکور است یا خیر. از طریق این مکانیزم، 

 .کندمنابع می

سازی شده و شامل فهرستی از قوانین کنترل دسترسی هستند ذخیره/etc/apparmor.d/  در AppArmor ایهپروفایل

کامپایل شده و apparmor_parser  ها با استفاده از دستورکنند.پروفایلکه منابع مختلف را برای هر برنامه مشخص می

بارگیری شود. اولی  complaining یا enforcing هایحالت تواند در یکی ازگیرند. هر پروفایل تنها میدرون کرنل قرار می

دهد در صورتی که دومی اجباری در پیروی از خط مشی های خرابکارانه را گزارش میبا توجه به خط مشی امنیتی، تالش

 .کندسازی میهای سیستمی غیرمجاز را ذخیرهنداشته ولی فراخوانی
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 AppArmor کار با دستورات سیستم

هنگام نصب اوبونتو نصب و روشن می شود. برای بررسی وضعیت آن با استفاده از دستور  Apparmorه طور پیش فرض، ب

 :زیر

sudo systemctl status apparmor 

 :Apparmor برای توقف

sudo systemctl stop apparmor 

 :در بوت سیستم Apparmor برای غیرفعال کردن

sudo systemctl disable apparmor 

 :Apparmor برای راه اندازی

sudo systemctl start apparmor 

 :فرض(در بوت سیستم )پیش Apparmor برای فعال کردن

sudo systemctl enable apparmor 

 :Apparmor برای راه اندازی مجدد

sudo systemctl restart apparmor 

 :Apparmor برای بارگیری مجدد

sudo systemctl reload apparmor 

 AppArmor Profiles بررسی وضعیت

 :دستور ایده آل است که با استفاده از موارد زیر قابل انجام است Apparmor ابتدا، مشاهده وضعیت پروفایل های

sudo systemctl apparmor_status 
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  USB Guard شامل ابزار .28

 ، دسترسی فیزیکی و حمالت الکتریکی USB به منظور جلوگیری از

 

 

 شدن توزیعبه منظور بهینه  Tuneهای شامل پروفایل .29

تنظیم مختلف با   tunedکاربران امکان می دهد تا بین پروفایل های که و  است   tuned-admو  tunedخط فرمان  دارای

 .جابجا شوند
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 نظارت  هایابزار.30

 متنوع در منوی اقعی به صورت رایگان با ابزار نظارت و عیب یابی همه چیز در زمان و

Monitoring mode 

 

 

 40-31 ویژگی های

 

 google dorksدسترسی افالین به .31

کلیک کرده تا  بر روی ایکن برنامه .گوگل دورک به صورت افالین دسترسی پیدا کنید  6000 می توانید به بیش ازدرتوزیع 

 فایل مربوط باز شود.
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 کنترل کلیه سرویس ها .32

 .است systemctl در کنار سیستم مسرویسهای سیستکنترل همه  برای    chkserviceو  Stacer شامل ابزار

 

 حذف داده های غیر ضروری .33

 .حذف سرویس ها ، بسته ها ، پرونده های راه اندازی و تنظیمات غیر ضروری در توزیع صورت گرفته است

 [Delete] - [Alt] - [Ctrl] ..غیرفعال بودن کلید های ترکیبی34

 از برخی در .به سیستم اجازه راه اندازی مجدد سیستم را نمی دهدبه صورت پیش فرض این کلیدترکیبی غیرفعال است و 

 در .است logout -سیستم از خروج برای میانبری Control+Alt+Delete دبیان، و اوبونتو بر مبتنی های عامل سیستم

 .شود می استفاده سیستم به ورود دونب کامپیوتر مجدد اندازی راه برای اوبونتو، سرور
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 پایگاه داده ابزارهای مدیریتشامل .35

 .مانند:ابزارهای مدیریت پایگاه داده است و کاربردی ترین شامل مفیدترین

Db browser for sqlite 

Dbeaver 

 

 

 

 auditشامل ابزارهای حسابرسی  .36

 و ابزارهای دیگر  tiger ،lynsis شامل ابزارهای امنیتی و ابزار تشخیص نفوذ

 

 Mix Networks شامل پروتکل های .37

 .اس نگه می داردشمار ا ناشن ،رمزگذاری ارتباطات آنالینبرای  و پراکسی چینi2p ، Tor ، ، Lantern مانندابزارهایی  با

 

 osqueryابزار .38

 یدا نمایید.ی و مشکالت سیستم  را پسیستم خود را عیب یاب SQL به شما این امکان را می دهد با استفاده از دستورات
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 logشامل ابزار مدیریت  .39

 که تمامی الگ ها در مسیر  ، ضبط فعالیت سیستم ، وقایع و ابزار تولید گزارش log فایلهای مدیریت و تجزیه و تحلیل 

/var/log/ 

 وجود دارد، با کمک ابزارهای مدیریت الگ امکان پذیر است.
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 مات عبور دارای لیست کل .40

و غیره  یگاه دادهلغت و نشت پا شامل واژه ، فرهنگ  password listگیگابایت 300 قادر خواهید بود به  predatorبا توزیع 

 دسترسی و دانلود داشته باشید. میتوانید آنها را یکی یکی و یا به صورت یکجا دانلود نمایید.

 

 

 50-41 ویژگی های

 شامل ابزار پاک کردن داده به صورت دائم  .41

 از ابزارهایی مانند: securityو  pricacyدر توزیع جهت برقراری 

Wipe 

Shred 

Nwipe 

Hdparam 

Bleachbit 

Sweeper 
 به منظور حذف داده ها و ردپا استفاده میشود.
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 شامل صفحه کلید مجازی .42

فی است دستور .کاکلید مجازی قابل توسعه با منبع باز قابل گسترش استیک صفحه  florence -فلورانستوزیع داری ابزار 

 زیر را در ترمینال وارد نمایید.

$ florence 
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 جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بدافزار .43

،  و تجزیه و تحلیل مخرب ویندوز و لینوکس malware analysis toolkit-شامل جعبه ابزار برای مهندسی معکوس

 کی قانونیمحققان پزش

 نرم لیلتح و تجزیه و معکوس مهندسی برای لینوکس ابزار جعبه یک که REMnuxتمامی ابزارهای توزیع  predatorتوزیع

 آن از توانند می نتحلیلگرا. کند می فراهم آزاد را ابزارهای از ای مجموعه این ابزارها.را شامل میشود است مخرب افزارهای

 از جمله موارد:  .کنند استفاده ابزارها پیکربندی و نصب یافتن، به ازنی بدون بدافزارها بررسی برای

 Examine static properties of a suspicious file. 

 Statically analyze malicious code. 

 Dynamically reverse-engineer malicious code. 

 Perform memory forensics of an infected system. 

 Explore network interactions for behavioral analysis. 

 Investigate system-level interactions of malware. 

 Analyze malicious documents. 

 Gather and analyze threat data. 
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 یادگیری ماشین برای امنیت سایبری .45

 .تامنیت سایبری و یادگیری ماشین اس ، تجزیه و تحلیل بدافزار ، InfoSec برای 3 و 2 شامل ماژول  پایتون

 

 

 موز فراوانآخود فایلهای .45

کلید بر روی  با tutorialداری فایلهای و کتابچهای آموزشی خودخوان زیادی می باشد.که در منوی  tutorialتوزیع در مد 

 منو به فایلهای اموزشی به صورت افالین دسترسی خواهید داشت.
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 لفمدیر بسته های مخت .46

 :موارد زیر است توزیع دارای انواع مدیربسته شامل 

 apt 
aptitute 
 alien 
pip 
dpkge 
snap 
synaptic 

47. kernel tunning 

سازی از مرجع  بسیاری از موارد بهینهاست.صورت گرفته و کاربر درسطح هسته به منظور بهینه بودن توزیع تنظیمات زیادی 

 سایت ردهت گرفته شده است.

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/performance_tuning_guide/index 

 

 

 

 

 

 

 

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/performance_tuning_guide/index
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48 .cpupower  

 ی از ابزارها برای بررسی و تنظیم ویژگی های مربوط به صرفه جویی در انرژی پردازنده مجموعه ادارای 

 

 

 ابزار بازیابی اطالعات .49

 داده ها ونده ها ، حمالت ویروس، حذف پروحذف تصادفیبه علت داده ها ، اطالعات مهم  بازیابی برای کاملی شامل ابزارهایی
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 ونیپزشکی قان  Metapackageدارای  .50

 Forensic در لغت .می باشد forensic دارای مجموعه بیشماری از ابزارهای فارنزیک) کشف شهود( os-predator توزیع

 orensicDigital F و Human Forensic به دو دسته مختلف Forensic باشد. مبحثبه معنی پزشکی قانونی می

  ) .ایی و دیگری برای پزشکی قانونی انسان می باشدانهتقسیم بندی می شود که یکی برای جرم شناسی دیجیتال و رای

ررسی و جمع یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی قانونی می باشد که در آن به ب Digital Forensic Science (به اختصار

ی مپرداخته  اطالعات و شواهد مختلف از یک سیستم رایانه ایی و یا دیجیتالی که غالبا به یک جرم خاص مرتبط باشد آوری

  :در توزیع انواع جعبه ابزارهای فارنزیک تعبیه شده است از قبیل .شود

  )Linux Forensic (جرم یابی لینوکس

 جرم یابی موبایل

) Mobile Forensic( جرم یابی آیفون) iOS Forensic(  

  )Android Forensic (جرم یابی اندروید
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  )Network Forensic (جرم یابی شبکه

  )Memory Forensic (ی حافظهجرم یاب

  USB Forensic (جرم یابی فلش مموری ها

داری از دیسک و ابزارهایی برای مقایسه کردن داده ها نرم افزارهایی برای کپی بر meta data ابزارهایی برای دسترسی به

 حافظه نرم افزارهای بازیابی اطالعات ابزارهای رمز گشایی داده ها و پسورد ها
 

 

 60-51 ایویژگی ه

51. Sleuth Kit 

ازیابی دیسک و ببرای تجزیه و تحلیل تصاویر   Open Source Digital Forensics مجموعه ای از ابزارهای خط فرمان

ا بازیابی کنید. بسیاری است که به شما امکان می دهد دیسک را تجزیه و تحلیل کنید و فایل ها را از آنه Cفایلها. یک کتابخانه 

 ابزارهای این مجموعه: منبع باز و پزشکی قانونی تجاری استفاده می شود. از ابزارهای

 

/usr/bin/blkcalc 

/usr/bin/blkcat 

/usr/bin/blkls 

/usr/bin/blkstat 

/usr/bin/fcat 

/usr/bin/ffind 

/usr/bin/fiwalk 

/usr/bin/fls 

/usr/bin/fsstat 

/usr/bin/hfind 

/usr/bin/icat 

/usr/bin/ifind 

/usr/bin/ils 

/usr/bin/img_cat 

/usr/bin/img_stat 

/usr/bin/istat 

/usr/bin/jcat 

/usr/bin/jls 

/usr/bin/jpeg_extract 

/usr/bin/mactime 

/usr/bin/mmcat 

/usr/bin/mmls 

/usr/bin/mmstat 

/usr/bin/pstat 

/usr/bin/sigfind 

/usr/bin/sorter 

/usr/bin/srch_strings 

/usr/bin/tsk_comparedir 

/usr/bin/tsk_gettimes 

/usr/bin/tsk_loaddb 

/usr/bin/tsk_recover 

/usr/bin/usnjls 
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 ExecShield سرریز بافر .52

 سال خراوا در که است ای پروژه Exec Shieldدر توزیع فعال شده است.  Exec Shield محافظت در برابر سرریز بافر

. شد ازآغ لینوکس های سیستم به خودکار دور راه از حمالت سایر یا کرم حمالت خطر کاهش هدف با Red Hat در 2002

 سازی دهپیا فاقد که x86 های CPU در را NX بیت یک که بود لینوکس هسته برای امنیتی وصله یک پروژه نتیجه اولین

NX پروژه که حالی در. کند می سازی شبیه هستند، افزار سخت در بومی Exec Shield نیز ریدیگ بسیار اجزای دارای 

 .نامند می Exec Shield را اول وصله این افراد از برخی است، بوده

 نوشتن غیرقابل نوانع به را برنامه حافظه و اجرا غیرقابل عنوان به را داده حافظه تا کند می تالش Exec Shield وصله اولین

 و بافر سرریزهای از شینا که مواردی مانند کند،می سرکوب را امنیتی هایاکسپلویت از بسیاری امر این. کند گذاری پرچم

 تصادفی قداریم همچنین Exec Shield. هستند ساختارها آن در کد درج و هاداده بازنویسی بر متکی هایتکنیک سایر

 .کند می فراهم پشته پایه و ()mmap برای را آدرس فضای بندی طرح سازی

 

 امنیت دسترسی به شبکه. 53

 ایمن شده است.  ARP و حمالت syn packet flooding  هابر حمالت توزیع در برا

 

 .مونت های خودکار غیرفعال شده است. 54

 شده است.،به صورت پیش فرض غیرفعال درایوهای قابل جدا شدنشده   auto mountویژگی 

 

 پوشه های مشترک ماشین مجازی  بودن غیرفعال. 55

 ن مجازی بین میزبان و مهمان به صورت پیش فرضغیرفعال شدن پوشه های مشترک نصب ماشی

 

 کاربر پیش فرض کاربر عادی به عنوان .56

را  root شود ، کاربراستفاده می defualt به عنوانو کاربر عادی بع عنوان   userو رمز عبور   userیک کاربر عادی به نام از 

  sudoبا دستور  است. و باید تمامی موارد و دستورات را کاهش اسیب پذیری سیستم به عنوان کاربر اصلی قرار نگرفته برای

 انجام گیرد.
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 کابر معمولی و پیش فرض

Username: user 

Password : user 

 rootکاربر 

Username : root 

Password : user  

 

 رمزگذاری درایو و پارتیشن ها . 57

 :ها و پارتیشن هاابزارهای رمزگذاری متقارن و نامتقارن برای پرونده توزیع دارای 

1) cryptmount - mount/unmount/configure an encrypted filesystem 

2) cryfs - cryptographic filesystem for the cloud 

3) ccrypt - encrypt and decrypt files and streams 

4) gocryptfs - create or mount an encrypted filesystem 

5) zuluCrypt-cli -  command line interface frontend to cryptsetup and tc‐play 

6) zuluCrypt-gui - Graphical front end for zuluCrypt-cli 

7) zuluMount-cli -  command line tool that manages encrypted and unen‐ 

8) crypted volumes 

9) zuluMount-gui - Graphical front end for zuluCrypt-cli 

 

 ASLR شامل. 58

ا افزایش تنوع بیک تکنولوژی پیشگیری کننده امنیتی است که سیستم امنیتی را  ASLR .باشد.فعال می ASLRتوزیع در 

ن الیه را با تصادفی کردن الیه مموری در یک برنامه اجرایی، پیش بینی و تخمین ای. ASLR اهداف حمله تقویت میکند

شود، بر ارائه می ASLR نیز کمتر خواهد شد. امنیتی که توسطکاهش داده که به تبع آن احتمال موفقیت یک اکسپلویت 

ری یک برنامه، اساس فاکتورهای مختلفی است. این پارامترها شامل موارد زیر است : میزان پیش بینی پذیر بودن الیه ممو

ه کورکورانه ست کمقدار مقاومت یک روش اکسپلویت در برابر تغییرات الیه مموری، و تعداد تالش های اکسپلویت یک هکر ا

 .و تخمینی انجام میشود

 

 سازگاری با ماشین های مجازی  .59

ا و بسته هبا درایور   vmwareو همچنین قابلیت اجرا در ماشین مجازی  x86 ماشین مجازی های پشتیبانی ازسازگاری و 

 های مورد نیاز از پیش نصب شده
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 پزشکی قانونی .60

 حوزه پزشک قانونی وجود دارد.ابزار در  300باالی ابزارهای  در توزیع مجموعه ای کامل از انواع

Acct, Aesfix, Aeskeyfind, Afflib-Tools, Arp-Scan, Binwalk, Braa,  Bruteforce-Salted-Openssl, 

Brutespray, Btscanner, Capstone-Tool,  Ccrypt, Cewl, Chaosreader, Chkrootkit, Cowpatty, Crack Or 

Crack-Md5,  Dc3dd, Dirb, Dislocker, Dnsrecon, Doona, Dsniff, Ed2k-Hash,  Exifprobe, Ext4magic, 

Extundelete, Ewf-Tools, Fcrackzip,  Forensic-Artifacts, Forensics-Colorize, Galleta, Grokevt, 

Hashdeep,  Hashid, Hashrat, Hydra, Mac-Robber, Magicrescue, Maskprocessor,  Masscan, Medusa, 

Memdump, Metacam, Mfcuk, Mfoc, Missidentify,  Myrescue, Nasty, Nbtscan, Ncat, Ncrack, Ndiff, 

Nmap, O-Saft,  Ophcrack-Cli, Outguess, Pasco, Patator, Pff-Tools, Pipebench,  Pixiewps, Pnscan, 

Polenum, Pompem, Recoverdm, Recoverjpeg,  Reglookup, Rephrase, Rfdump, Rhash, Rifiuti, 

Rifiuti2, Rkhunter,  Rsakeyfind, Safecopy, Samdump2, Scalpel, Scrounge-Ntfs, Shed,  Sleuthkit, 

Smbmap, Ssdeep, Ssldump, Statsprocessor, Steghide,  Stegsnow, Sucrack, Tableau-Parm, Tcpick, 

Testssl.Sh, Undbx, Unhide,  Unhide.Rb, Vinetto, Wapiti, Wfuzz, Winregfs, Wipe, Xmount, Yara 

,Arc, Bfbtester, Binutils, Brotli, Bruteforce-Luks, Bzip2,  Cabextract, Chntpw, Clzip, Comprez, 

Crunch, Cryptmount, Cupp, Curl,  Dact, Dares, Dcfldd, Ddrutility, Dhcpdump, Dictconv, Diffstat,  

Disktype, Dmitry, Dnsutils, Dtach, Erofs-Utils, Ethstatus, Ethtool,  Exfat-Fuse, Exfat-Utils, Exif, 

Exiftags, Exiv2, Fatcat, Fdupes,  Flasm, Foremost, Funcoeszz, Gddrescue, Gdisk, Geoip-Bin, 

Gifshuffle,  Hcxdumptool, Heartbleeder, Hexcompare, Hexedit, Horst, Hping3,  Hwinfo, 

Imageindex, Inxi, Ipgrab, Ipv6toolkit, Jdupes, John, Less,  Libimage-Exiftool-Perl, Lltdscan, Lrzip, 

Lshw, Lz4, Lzma, Lzop,  Mblaze, Mboxgrep, Mc, Mdns-Scan, Membernator, Memstat, Minizip  

Mpack, Mscompress, Nasm, Nast, Ncompress, Netcat, Netdiscover,  Ngrep, Nomarch, Nstreams, 

Ntfs-3g, P7zip-Full, Parted, Pcapfix,  Pcaputils, Pdfcrack, Pecomato, Pev, Plzip, Pngcheck, Poppler-

Utils,  Psrip, Rarcrack, Reaver, Rzip, Sipcrack, Sipgrep, Smb-Nat, Sngrep,Snowdrop, Ssh-Audit, 

Stegosuite, Stepic, Sxiv, Tcpdump, Tcpflow,  Tcpreplay, Tcptrace, Tcpxtract, Telnet, Testdisk, 

Tshark, Unar,  Uni2ascii, Unzip, Wamerican, Wamerican-Huge, Wamerican-Insane,  Wamerican-

Large, Wamerican-Small, Wbrazilian, Wbritish,  Wbritish-Huge, Wbritish-Insane, Wbritish-Large, 

Wbritish-Small,  Wbulgarian, Wcanadian, Wcanadian-Huge, Wcanadian-Insane,  Wcanadian-Large, 

Wcanadian-Small, Wcatalan, Weplab, Wesperanto,  Wfaroese, Wfrench, Wgaelic, Wgerman-

Medical, Whois, Wirish,  Witalian, Wmanx, Wngerman, Wpolish, Wportuguese, Wspanish, 

Wswedish,  Wswiss, Wukrainian, Wzip, Xxd, Xz-Utils, Zpaq  

 70-61 ویژگی های

 محافظت از ترافیک شبکه. 61

 برای ناشناس ماندن  torsocks ، ProxyChains و torify ،ابزارهای   Tor شامل مجموعه

 

  شدن  trackحفاظت در برابر .62

 کشف مکان ، موقعیت جغرافیایی یا خدمات موقعیت مکانی  ، IP محافظت در برابر آدرسدارای تنظیمات 

 تغییر آدرس مک .63

ک ابزار ی، یک مقدار تصادفی برای هر اتصال یا به صورت دستی توسط استمحافظت شده  MAC در برابر جعل آدرستوزیع 

 .سفارشی ایجاد میکند
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 cold boot attackدر برابر حفاظت . 64

ک کامل ، پاک کردن حافظه ، رمزگذاری روی دیس   hibernateو حالت    hibernate کردناین نوع حمله با غیرفعال 

حالت های  . که در توزیع ابزارهای زیادی برای این امر و همچنین همانگونه که قبال گفته شده است،جلوگیری می کند

hibernate    وsleep .به صورت پیش فرض غیرفعال است 

 

 شده استجلوگیری  NTPاز حمله .65

 NTP غیرفعال است که ساعت سیستم را برای جلوگیری از حمله تقویت NTP amplification همگام سازی زمان شبکه

Network time synchronization همزمان می کند. 

 

 به روز شده Microcodeمیکروکد .66

 .اعمال شده است CPU به روزرسانی های میکرو کد

 

 ابزار مدیریت رمز عبور .67

 در توزیع از ابزارهای مدیریت رمزهای عبور استفاده شده است مانند.

Keepass2 

 میکروفون .68

 میکروفون ها به طور پیش فرض بودنغیرفعال 

 

 متاداده . حذف69

 فایلها میباشد. شامل ابزارهای حذف متادیتاتوزیع 

 

 ماشین های مجازی.70

 می باشد. wine, qemuو  VirtualBox توزیع دارای 
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 80-71 ویژگی های

 غیرفعال است ACPIقابلیت . 71

مجموعه  در مادربوردACPI  منظور از .به صورت پیش فرض  )ACPI(غیرفعال کردن پیکربندی پیشرفته و رابط قدرت

برگرفته از . ACPI باشدمی سیستم مدیریت برق ها و، و تنظیمات دستگاهمادربورد افزار،قواعدی برای شناسایی سخت

 باشد. با استفاده ازمیAdvanced Configuration and Power Interface  واژههای نخست کلمات

و تنظیمات مربوط به زمانی که کار  Power ، کاربر می تواند کنترل چگونگی عملکرد سوئیچ در مادربوردACPI  ویژگی

و سرعت  CPU دستگاه های خاص مانند هارد دیسک و مانیتور، کاهش می یابد و نیز تنظیمات دمای مادربورد، درجه حرارت

 .را تحت نظارت قرار داد CPU فن

 

 به صورت پیش فرض ماژول های هسته محدود کردن. 72

 

 

 

http://www.lanmaster.ir/1396/10/06/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3/
http://www.lanmaster.ir/1396/10/06/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3/
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 apport غیرفعال بودن گزارشگر عیب های سیستم.73

 فرض پیش طور به Apportت. غیرفعال اسبه صورت پیش فرض و خطاهای سیستم   تنرم افزار و خدمات گزارشگر اشکاال

   قبیل از حساس، بالقوه ایهداده Apport. زیرا نیست شده نصب این بسته حتی نیست، فعال predator های نسخه در

core dumps ، پشته ردیابی-stack traces  گزارش هایفایل و-log  رمزهای شامل وانندت می آنها. کندمی آوریجمع راها 

 .باشند خصوصی مطالب سایر و سریال شماره اعتباری، کارت شماره عبور،

   

 جلوگیری از حمالت جعل.74

 spoofing attackبه منظور جلوگیری از حمالت در توزیع ایجاد شده  یتنظیمات 

 به داده، کردنجعل با برنامه یا شخص یک آن در که است موقعیتی شبکه، امنیت زمینه در برداریکاله حمله یا جعل حمله

 به حمله از نوع این.است نامشروع صورت به سودبردن زمینه این در او هدف و شود،می معرفی دیگری عنوان به موفق صورت

. بگیرد کمک خود هدافا به رسیدن برای جعلی IP آدرس از تواندمی هکر مثال، عنوان به. دهدمی رخ مختلفی هایروش

 بدست و نکاربرا جذب منظور به جعلی هایسایت وب یا کند ارسال جعلی هایایمیل است ممکن مهاجم یک همچنین،

 .کند اندازی راه.. و کاربران حساب اطالعات عبور، کلمه سیستم، به ورود نام: آوردن

 

75.   TCP / IP SYN  

  SYN Attack تمحافظت از حمال تنظیماتی در توزیع ایجاد شده به منظور

 برای سرور ساختن خارج دسترس از آن، هدف که است DDoS حمله نوعی ،باز ی نیمه ی حمله SYN Flood ی حمله

 قادر (SYN) مکرر های درخواست ارسال با مهاجم یک .باشد می رورس دسترس در منابع تمامی مصرف با قانونی، ترافیک

 قانونی رافیکت به پاسخگویی به قادر نظر مورد دستگاه شود باعث و دهد قرار هدف مورد را سرور روی های پورت تمامی است

 که باال ظرفیت با سرورهای یحت توانندمی حمالت نوع این سرور، منابع تمام کردن مصرف با .دهد پاسخ کند بسیار یا و نباشد

 .بیندازند کار از نیز را هستند مختلف ارتباط هامیلیون پردازش به قادر

 

 IPv4 / v6 فورواردینگ برای.76

را از یک  هسته را مجاز می کند تا بسته هافعال است و  ipv4/6برای پروتکل های   IP Forwarding در توزیع قابلیت

 در دیگر طراب به شبکه رابط یک از شبکه بسته یک ارسال IP Forwarding اصطالح. یت کندرابط شبکه به شبکه دیگر هدا

 بسته که کند عمل روتر یک عنوان به شما سیستم خواهید می که شود فعال باید زمانی. کند می توصیف را دستگاه همان

  . کند می منتقل دیگر شبکه به شبکه یک از را IP های
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 MITM جلوگیری از حمالت .77

نوعی حمله سایبری است که طی آن داده های مهم توسط یک مهاجم  (man-in-the-middle) میانی شخصحمله 

یا برنامه قرار  رهگیری می شوند. حمله مرد میانی هنگامی اتفاق می افتد که یک هکر خود را میان یک کاربر و یک وب سایت

 .می دهد

 redirects 6ICMP and ICMPvفعال بودن  .78

 طراحی شبکه ریقط از تر بهینه مسیر از میزبان به رسانی اطالع برای که است باند از خارج پیام یک ICMP مسیر تغییر پیام

 .کند یم هدایت خاص سیستم یک به را ترافیک که شود می استفاده حمالتی برای مخرب طور به احتماالً  اما است، شده

 inode اندازه کش .تغییرمقدار79

 اشیاء ها inode و دایرکتوری های رودی. از آنجایی که ورا افزایش داده شده است inode ی پرونده و حافظه پنهاناندازه ها

 ایبر inode کش یک Virtual File System د.کنن می دریافت جداگانه های کش درنتیجه هر کدام هستند، متفاوتی

 .دارد می گهن شده نصب فایل های سیستم تمام به دسترسی به بخشیدن سرعت

 

 و حافظه های مجازی  , swapتغییرمقدار  . 80

و  است. swapابتدا به صورت پیش فرض بر روی   swapمقدار مصرف حافظه بین رم و حافظه   predatorدر توزیع  

  سویچ کند. ramمصرف شود و سپس بر روی حافظه  swapحافظه   %100تنظیمی اعمال شده است که ابتدا 

  swapمقدار بررسی

 : کنید استفاده زیر دستورcat از خود، سیستم در فعلی swappiness مقدار بررسی برای

cat /proc/sys/vm/swappiness 

 :است 60 لینوکس هایتوزیع اکثر در فرضپیش تعویض مقدار

 تعیین برای دوانیت می زیر دستوردر نظر گرفته شده است. با   predatorتوزیع  برای swappiness 100 مقدار که حالی در

 :کنید استفاده swappiness مقدار

# sysctl –w vm.swappiness=75 
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 90-81 ویژگی های

 Disk Caching & Performanceدیسک بهبود عملکرد . 81

 افزایش امنیت شبکه  . 82

 به منظور افزایش امنیت و بهبود شبکه TCP برای اتصال غیرفعال times SYNACKsمقدار افزایش 

 باشد. 255میباشد و حداکثر مقدار ان نباید بیشتر از  5به صورت پیش فرض   net.ipv4.tcp_synack_retriesار مقد

 

 TCP TIME_WAIT محافظت در برابر. 83

TCP TIME_WAIT پروتکل عملیات یک TCP آخرین تحویل از پس که معنی این به است، معمولی FIN-ACK، 

 درخواست دتأیی دور راه TCP شود مطمئن تا بگذرد قطعه عمر طول حداکثر برابر دو تا ،ماند خواهد منتظر کالینت سمت

  .است دقیقه net.ipv4.tcp_tw_timeou ، 2 فرض پیش طور به. است کرده دریافت را خود اتصال خاتمه

 

 Syncookies کنترل. 84 

Syncookies آدرس جعل حمالت برابر در مقاومت برای که است تکنیکی IP از ادهاستف خاص، طور به. شود می ادهاستف 

SYN cookies صف شدن پر هنگام تا دهدمی اجازه سرور به SYN ذخیره یجا به. کند جلوگیری اتصاالت شدن قطع از 

 رسرو اگر. شود می کدگذاری SYN+ACK پاسخ در شده ارسال دنباله شماره در SYN صف ورودی یک اضافی، اتصاالت

 استفاده با را SYN صف ورودی تواند می سرور کند، دریافت یافته افزایش دنباله تعداد با مشتری از را بعدی ACK پاسخ یک

 .دهد ادامه را اتصال معمول طبق و کند بازسازی TCP توالی شماره در شده کدگذاری اطالعات از

 که DDOS مانند مخرب حمالت برابربه منظور محافظت در  Syncookiesبسیاری از توزیع های لینوکسی از قابلیت  

 net.ipv4.tcp_syncookiesقابلیت   predatorدر توزیع  .کنندمی استفاده کنند،می flood  را TCP SYN هایبسته

 فعال می باشد.

 افزایش بافر دریافت سوکت . 85

 دهش عریفت ها پروتکل همه برای net.core.rmem_default که به نام TCP یک برای دریافت بافر فرض پیش اندازه

 بزرگتر ریافتد بافر اندازه. اگر یابد می کاهش 43689 به کم حافظه در مقدار این .است بایت 87380 فرض پیش مقدار .است

ادامه مشاهده  یرزدرلینوکس درمسیر مقادیر سوکت . بگذارد تأثیربر روی همه سوکتها  تا) یابدمی  افزایش مقدار این، باشد

 میکنید:

 /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem (for read) 

 /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem (for write) 

 جهت تغییر مقادیر باید مقادیر زیر را تغییر دهید:
net.ipv4.tcp_rmem 

net.ipv4.tcp_wmem 
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 بافرهای حافظه  . افزایش86

 .تغییر داده شده است buffer-spaceمقادیر های مربوط به    predatorدر توزیع 

memory buffers 

net.core.optmem_max 

 
buffer-space allocatable 

net.ipv4.tcp_mem 

net.ipv4.udp_mem 

 
read-buffer space allocatable 

net.ipv4.tcp_rmem  

net.ipv4.udp_rmem_min  

 
write-buffer-space allocatable 

net.ipv4.tcp_wmem  

net.ipv4.udp_wmem_min 

  DOS جلوگیری  از حمالت .87

 جلوگیری شود. DOSزیر سعی شده از حمالت  پارامترهای کرنلبا تغییر 

net.ipv4.tcp_max_tw_buckets  

net.ipv4.tcp_tw_recycle 

net.ipv4.tcp_tw_reuse 

 PID افزایش تعداد. 88

 باالتری دارمق با را pid_max  بنابراین. باشد داشته را PID تعداد 4194303 حداکثر تواند می بیتی 64 لینوکس سیستم

 این امر صورت گرفته است.  kernel.pid_maxجایگزین کرده ایم. با افزایش مقدار  پارامتر 

  

  IPv6غیرفعال بودن . 89

ینترنت اپروتکل  .شرکت دارد 6IPv شناسه واسط شبکه است که در یک شبکه رایانه ای )6IPv (6پروتکل اینترنت نسخه 

د و امکان ورود نقص امنیتی کمی دار 6IPv ر ایجاد ارتباط با منابع شود. نکته دیگر اینکهمی تواند باعث ایجاد تأخیر د

یر غیرفعال زبه صورت پیش فرض این پرتکل غیرفعال شده است. پارامترهای کرنل .مهاجمان به شبکه شما را فراهم می کند

 است.

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 
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  IP حفاظت از جعل .90

 رایج نیکتک یک این. شوید آماده آن برای باید جدید سرور یک استقرار هنگام که است امنیتی مسئله یک IP آدرس جعل

 با هایی ستهب سایبری مجرمان این. کنند می استفاده خود مسیر از امنیتی تحلیلگران کردن پرتاب برای مهاجمان که است

 دیگر یمحاسبات سیستم یک هویت جعل عمدی طور به یا کنند مخفی را خود هویت تا کنند می ایجاد جعلی IP های آدرس

 شبکه باید سیستم، مدیر عنوان به. کنند اجرا را بدافزار یا DDoS حمالت تا سازد می قادر را آنها خود نوبه به این. باشند

زیر در توزیع فعال  این قابلیت با توجه به پارامترهای .کند فیلتر منبع در را جعلی ترافیک که کنید پیکربندی طوری را خود

 شده است.

Strict mode –net.ipv4.conf.all.rp_filter=1 

Loose mode – net.ipv4.conf.all.rp_filter=2 

 

 100-91 ویژگی های

 kernel.randomize_va_spaceفعال بودن پارامتر . 91 

 می نظیمت 0 روی را مقدار وقتی. کند می پیکربندی را ASLR قابلیت از هسته استفاده randomize_va_space پارامتر

 به ASLR دارای مدرن لینوکس های هسته . کند می غیرفعال را randomize_va_space=0، ASLR. هسته کنید،

 نای. شود می ASLRیعنی  تصادفی آدرس فضای ،1 روی مقدار تنظیم هنگام .هستند 2 خاص مقدار با فرض پیش طور

 .است مشترک حافظه مناطق و VDSO مجازی پویا مشترک شیء صفحه ، stack itself -پشته خود های موقعیت شامل

 پیش تنظیم ینا ها، سیستم اکثر برای. کنید اضافه نیز را داده های بخش و بود خواهد 1 مشابه 2 مقدار روی گزینه تنظیم

 نیز همین تنظیم اعمال شده است. predator که در توزیع است تنظیم ترین امن و فرض

 

 TCP تنظیم بافر . 92

 جهت بهبود شبکه افزایش یافته است. tcpمقدار پارامتر کرنل مربوط به اندازه بافر مربوط به 

net.core.rmem_max  

net.core.wmem_max 

  

 حمالت بروت فورسپیشگیری از  . 93

 برابر در رایانه سرورهای از که است نفوذ از جلوگیری برای افزاری نرم چارچوب یککه  Fail2Banاز بسته  predatorتوزیع 

بر  اسکریپت اجرای و به عنوان داده ورودی log هایفایل بر نظارت با Fail2Ban. کندمی محافظت brute-force حمالت

 هاییمیزبان به متعلق است ممکن هک منتخب IP هایآدرس کردن مسدود برای روش  این از معموالً. کندمی عمل آنها روی

 ورود برای زیادی هایتالش که را میزبانی IP آدرس هر تواندمی. شودمی استفاده دارند سیستم امنیت نقض در سعی که باشد

 شامل. کند ممنوع دهد،می انجام سرپرست توسط شدهتعریف زمانی بازه یک در را دیگری ناخواسته عمل هر یا دهدمی انجام
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 .است IPv6 و IPv4 دو هر از تیبانیپش

 

 selinuxفعال بودن  .94

selinux عبارت مخفف Security Enhanced Linux است لینوکس در قدرتمند امنیتی ماژول یک و است   

 ( MAC نوع از نظارتی سیستم یک توسعه selinux توسعه از هدف. را غیرفعال شده است IP مسیریابی منبع .95

Mandatory Access Control) می لکنتر را لینوکس کرنل اطالعات دریافت و ارسال وضعیت نظارتی سیستم این. بود 

 ید:برای مدیریت این ماژول قرار دارد که میتوانید آن را فعال یا غیرفعال نمای cli. در توزیع ابزاری کند

 ارتینظ هیچگوه و است خاموش کامل بصورت ماژول این که حالتی :Disable: دارد وضعیت حالت selinux 3 مجموع در

 می داده طاراخ کاربر به فقط selinux های سیاست حالت این در :Permissive ندارد کرنل به شده ارسال اطالعات روی بر

 تصب اجازه selinux باشه داشته کرنل در تغییرات به نیاز نصب برای ای برنامه اگر یعنی. نمیگیرد را دسترسی جلو اما شود

 سیاست مامیت حالت این در :Enforcing کند می دخیره الگ در را ان و  دهد می هشدار کاربر به آگاهی برای اما دده می

 تغییر به ازنی که های برنامه نصب اجازه و کند می محدود را دسترسی مشکلی هر بروز صورت در و پابرجاست selinux های

 .باشد مخرب برنامه دشای که است باور این بر چون دهد نمی دارند کرنل

 

 time-wait  assassinationمحافظت  از   .96

 طراتخ برابر در محافظتکرنل فعال می باشد. این مسئله باعث  net.ipv4.tcp_rfc1337به صورت پیش فرض پارامتر 

 در ها کتسو برای را RST های بستهمیشود. همچنین  tcp time-wait assassinatioیا همان  tcp انتظار زمان ترور

 میکند. رها زمان انتظار حالت

net.ipv4.tcp_rfc1337 = 1 

 . کاهش دامنه اعداد پورت ها97

ای بازشده به منظورکاهش پورت هتعداد رنج های پورت  net.ipv4.ip_local_port_rangeبا تغییر مقدار پارامتر کرنل 

ه قرار تمام شدن پورت ها ممکن است مورد حمل در صورت squid proxyسیستم اعمال شده است. به طور مثال یک سرور 

 خواهدشد.گیرد. کاهش دامنه پورت ها منجر به کاهش پورت های باز شده بر روی سیستم 

 

  Smurf از حمالت جلوگیری.98

 یا به اختصار ) rviceDenial of Se) (سازی از سرویسحمله محروم در واقع یکی از انواع حمله اسمورف یا اسمورفینگ

 DoSاست. این نوع حمله مبتنی بر تابع Reply پروتکل)Internet Control Message Protocol) ICMP  و، بوده 

  .باشدشناخته شده می ping بیشتر با نام
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 کنترل محدودیت های کاربر.99

 ردازشپ عنصر خرابی باعثمحیط ها،  از برخی برای است ممکن،  ulimit لینوکس کاربر محدودیت فرضپیش تنظیمات

 :دارد وجود ulimit تنظیمات نوع دو .کنید استفاده سیستم منابع از استفاده کنترل برای ulimit تنظیمات از توانید می. شود

  Hard and soft ulimit - نرم و سخت ulimit تنظیمات

 محدودیت .دارد یشهر دسترسی به نیاز سخت محدودیت در تغییر گونه هر. است نرم حد برای مجاز مقدار حداکثر سخت حد

 تواند مین نرم حد. کند می استفاده فرآیندها اجرای برای سیستم منابع کردن محدود برای لینوکس که است مقداری نرم

 مقادیری مانند: .میباشد /etc/security/limits.confدرمسیر این تنظیمات  .باشد سخت حد از بیشتر

core file size       

data seg size        

scheduling priority  

file size            

pending signals      

max locked memory    

max memory size      

open files           

pipe size            

POSIX message queues 

real-time priority   

stack size           

cpu time             

max user processes   

virtual memory       

file locks          
 

  

 

 grsecurityامنیت بیشتر با ماژول . 100

 در به روزرسانی بعدی اضافه خواهد شد
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info.predator.os@gmail.com 
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