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 مقدمهبخش اول : 

  
بی سیم، در دنیای کنونی هرچه بیشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به ماهیت این دسته از  های شبکهجا که از آن    

ست. ترین نکته در راه استفاده از این تکنولوژی، آگاهی از نقاط قوت و ضعف آناند، مهمهای رادیوییها، که بر اساس سیگنالشبکه

سطح توان بهمدد پیکربندی صحیح میها که بهها، با وجود امکانات نهفته در آنی از خطرات استفاده از این شبکهنظر به لزوم آگاه

ضمن معرفی این « امنیت در شبکه های بی سیم»قابل قبولی از بعد امنیتی دست یافت، بنا داریم در این سری از مقاالت با عنوان 

 دهند بپردازیم.داد حمالت را کاهش میهای پیکربندی صحیح که احتمال رخها، به روشها با تأکید بر ابعاد امنیتی آنشبکه

  
 سیم، کاربردها، مزایا و ابعادبی های شبکه

افزاری ترین صورت، به تجهیزات سختها توسط اموج رادیویی، در سادهسیم، با استفاده از انتقال دادهبی های شبکهتکنولوژی     

ی سیم بازهبی های شبکهاستفاده از بسترهای فیزیکی همچون سیم و کابل، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. دهد تا بدونامکان می

و  -شودهای همراه استفاده میکه اغلب برای تلفن-سیم سلولی بی های شبکهیی چون وسیعی از کاربردها، از ساختارهای پیچیده

شوند. از سیم، را شامل میهای بییی چون هدفونگرفته تا انوع ساده (WLAN – Wireless LAN)سیم محلی بی های شبکه

کنند، مانند صفحه مادون قرمز نیز استفاده میسوی دیگر با احتساب امواجی همچون مادون قرمز، تمامی تجهیزاتی که از امواج 

ها عدم ترین مزیت استفاده از این شبکهگیرند. طبیعیبندی جای میهای همراه، در این دستهها و برخی از گوشیماوس ها، کلید

اد تغییر در ساختار مجازی چنین امکان ایجها و همگونه شبکهنیاز به ساختار فیزیکی و امکان نقل و انتقال تجهیزات متصل به این

 .WPANو  WWAN ،WLANگردند : سیم به سه دسته تقسیم میبی های شبکههاست. از نظر ابعاد ساختاری، آن
  

ها، یی از این شبکهسیم باالست. نمونهی با پوشش بیهای شبکهاست،  Wireless WAN، که مخفف WWANمقصود از     

پوششی محدودتر، در حد یک ساختمان یا  WLAN  تلفن همراه است. های شبکهده در سیم سلولی مورد استفاساختار بی

 Wireless Personalیا  WPAN های شبکهکند. کاربرد سازمان، و در ابعاد کوچک یک سالن یا تعدادی اتاق، را فراهم می

Area Network گی است. ارتباطاتی چون برای موارد خانهBluetooth گیرند. ر این دسته قرار میو مادون قرمز د 
  

، یک Ad hoc های شبکهگیرند. در نیز قرار می Ad Hoc های شبکهی از سوی دیگر در دسته WPAN های شبکه    

ها، شود. مثالی از این نوع شبکهصورت پویا به شبکه اضافه میمحض ورود به فضای تحت پوشش آن، بهافزار، بهسخت

Bluetooth  است. در این نوع، تجهیزات مختلفی از جمله صفحه کلید، ماوس، چاپگر، کامپیوتر کیفی یا جیبی و حتی گوشی

ها با دیگر تجهیزات متصل به تلفن همراه، در صورت قرارگرفتن در محیط تحت پوشش، وارد شبکه شده و امکان رد و بدل داده

عبارت هاست. بهدر ساختار مجازی آن (WLAN)سیم محلی بی های شبکها ب Ad hoc های شبکهیابند. تفاوت میان شبکه را می

از هر نظر پویا هستند.  Ad hoc های شبکهکه ی طرحی ایستاست درحالیسیم بر پایهمحلی بی های شبکهدیگر، ساختار مجازی 

ی نیز با های شبکهحفظ امنیت چنین  کند،گان فراهم میست که در کنار مزایایی که این پویایی برای استفاده کنندهطبیعی

ها، خصوصاً در انواعی های موجود برای افزایش امنیت در این شبکهبا این وجود، عمالً یکی از راه حل مشکالت بسیاری همراه است.

کرد های شبکه است. در واقع مستقل از این حقیقت که عمل، کاستن از شعاع پوشش سیگنالBluetoothهمچون 

Bluetooth یی توجهتوان استوار است و این مزیت در کامپیوترهای جیبی برتری قابلهای کمبر اساس فرستنده و گیرنده

ی محدود تحت پوشش است که در بررسی امنیتی نیز افزار مربوطه، موجب وجود منطقهگردد، همین کمی توان سختمحسوب می

های امنیتی این چندان پیچیده، تنها حربهاه استفاده از کدهای رمز نههمرعبارت دیگر این مزیت بهگردد. بهمزیت محسوب می

 آیند.حساب میها بهدسته از شبکه

  
 سیم و خطرات معمولبی های شبکهمنشأ ضعف امنیتی در 

سیم مستقل از پروتکل و تکنولوژی مورد نظر، بر مزیت اصلی این تکنولوژی که همان بی های شبکهی خطر معمول در کلیه    

ها و در واقع جای سیم و کابل، استوار است. با استفاده از این سیگنالبه های رادیویی پویایی ساختار، مبتنی بر استفاده از سیگنال

ها، خود را مند این شبکهچندان قدرتورت شکستن موانع امنیتی نهبدون مرز ساختن پوشش ساختار شبکه، نفوذگران قادرند در ص



گان یابی به اطالعات حیاتی، حمله به سرویس دهندهها جازده و در صورت تحقق این امر، امکان دستعنوان عضوی از این شبکهبه

کننده، های غیرواقعی و گمراه، تولید دادههای شبکه با یکدیگرسازمان و مجموعه، تخریب اطالعات، ایجاد اختالل در ارتباطات گره

 های مخرب وجود دارد. باند مؤثر شبکه و دیگر فعالیتسوءاستفاده از پهنای

  
 سیم، از دید امنیتی حقایقی مشترک صادق است :بی های شبکههای در مجموع، در تمامی دسته    

  
              کند. در واقع سیم نیز صدق میبی های شبکهسیمی، در مورد  های شبکههای امنیتی موجود در تمامی ضعف

سیم وجود ندارد که سطح بی های شبکهیی چه از لحاظ طراحی و چه از لحاظ ساختاری، خاص نه تنها هیچ جنبه

 یی را نیز موجب است.باالتری از امنیت منطقی را ایجاد کند، بلکه همان گونه که ذکر شد مخاطرات ویژه

             های راحتی به منابع اطالعاتی موجود بر روی سیستمتوانند بهنفوذگران، با گذر از تدابیر امنیتی موجود، می

 یی دست یابند.رایانه

       بی های شبکهاند، و میان دو گره در اند و یا با روشی با امنیت پایین رمز شدهیی که یا رمز نشدهاطالعات حیاتی

  توانند توسط نفوذگران سرقت شده یا تغییر یابند.باشند، میمی سیم در حال انتقال

           های حملهDoS سیم بسیار متداول است.های بیبه تجهیزات و سیستم 

              توانند به سیم، میبی های شبکهنفوذگران با سرقت کدهای عبور و دیگر عناصر امنیتی مشابه کاربران مجاز در

 نظر بدون هیچ مانعی متصل گردند. ی موردشبکه

              توان به اطالعات تواند رفتار یک کاربر را پایش کند. از این طریق میبا سرقت عناصر امنیتی، یک نفوذگر می

 حساس دیگری نیز دست یافت.

              راحتی قابل را دارند، بهسیم ی بیی استفاده از شبکهکامپیوترهای قابل حمل و جیبی، که امکان و اجازه

 توان اولین قدم برای نفوذ به شبکه را برداشت.سرقت هستند. با سرقت چنین سخت افزارهایی، می

              ی سیمی آن )که در سیم در یک سازمان و شبکهی بیتواند از نقاط مشترک میان یک شبکهیک نفوذگر می

سیم عمالً راهی برای ی بیگردد( استفاده کرده و با نفوذ به شبکهمیتری محسوب ی اصلی و حساساغلب موارد شبکه

 ی سیمی نیز بیابد.یابی به منابع شبکهدست

              کرد سیم، امکان ایجاد اختالل در عملی بیی یک شبکهدر سطحی دیگر، با نفوذ به عناصر کنترل کننده

 شبکه نیز وجود دارد.

  
های مرسوم، از بعد ، با تفکیک تکنولوژیهای شبکههای این گیتوانیم به ویژههای آتی میشده، در قسمتی ذکر با مقدمه    

 سیم را، برای باالبردن امنیت آن، بررسی کنیم.ی بیگی پیکربندی صحیح یک شبکهامنیتی بپردازیم و چگونه

 سیممحلی بی های شبکهبخش دوم : 

پردازیم. سیم میبی محلی های شبکه سیم، به مرور کلیبی های شبکهامنیت در  عنوان بخش دوم از بررسیدر این قسمت، به   

 رسد.نظر میها، حتی به صورت جزءیی، برای بررسی امنیتی الزم بهکرد این شبکهاطالع از ساختار و روش عمل

 پیشینه

 محلی های شبکهگردد. مانند هر تکنولوژی دیگری، پیشرفت میالدی باز می ۰۸ی دهه به اوایل WLANتکنولوژی و صنعت     

محلی  های شبکه، که پهنای باند نسبتاً باالیی را برای IEEE 802.11bی استاندارد پذیرفت. با ارایهسیم به کندی صورت میبی

ها و تمامی پروتکل WLANدر حال حاضر، مقصود از  ساخت، استفاده از این تکنولوژی وسعت بیشتری یافت.پذیر میامکان

 است.  IEEE 802.11ی استانداردهای خانواده

  



ها، سازی شد. این شبکه، به عنوان یک نمونه از این شبکهپیاده Motorolaسیم تجاری توسط ی محلی بیاولین شبکه   

میالدی،  ۰۸ی صرفه نبود. از همان زمان به بعد، در اوایل دههکرد که ابداً مقرون بهیی باال و پهنای باندی پایین را تحمیل میهزینه

و  802.11aاستانداردهای  ۹۰۰۰سال  سال کار، در ۰شروع شد. پس از نزدیک به  IEEEدر  802.11ی استاندارد پروژه

802.11b  توسطIEEE ی این استانداردها آغاز شد. نوع نهایی شده و تولید محصوالت بسیاری بر پایهa با استفاده از فرکانس ،

، تا 2.4GHzبا استفاده از فرکانس حامل  bکه نوع کند. در حالیرا فراهم می 54Mbps، پهنای باندی تا 5GHzحامل 

11Mbps های قابل استفاده در نوع کند. با این وجود تعداد کانالپهنای باند را پشتیبانی میb  در مقایسه با نوعaتر است. ، بیش

 است.  802.11bاستاندارد  WLANکند. در حالت معمول، مقصود از ها، با توجه به کشور مورد نظر، تفاوت میتعداد این کانال

شود. این استاندارد بر اساس شناخته می 802.11gمعرفی شده است که به  IEEEگی توسط هازتاستاندارد دیگری نیز به    

باال  54Mbpsتواند پهنای باند قابل استفاده را تا های نوینی میکند ولی با استفاده از روشعمل می 2.4GHzفرکانس حامل 

سال است که آغاز گذرد، بیش از یکشدن و معرفی آن نمیهاییببرد. تولید محصوالت بر اساس این استاندارد، که مدت زیادی از ن

 سیم آرام آرام در حال گسترش است.بی های شبکه، استفاده از آن در 802.11bآن با استاندارد  شده و با توجه سازگاری

 سیمبی محلی های شبکه معماری

 اند از برقراریدهد که به دو روش ارتباط در شبکه برقرار شود. این دو روش عبارتبه تجهیزات اجازه می 802.11bاستاندارد     

و اتصال به شبکه از طریق نقاط تماس یا  -رودکار میبه Ad hoc های شبکهگونه در همان–ارتباط به صورت نقطه به نقطه 

 . (AP=Access Point)دسترسی 

، عمالً مرزهای یک سلول APاست. با نصب یک  APسیم بر مبنای استفاده از بی محلی های شبکه معمول در معماری    

های را میان سلول 802.11bافزار مجهز به امکان ارتباط بر اساس استاندارد توان یک سختهایی میشود و با روشمشخص می

ی تمامی نامند. مجموعهمی BSS(Basic Service Set)دهد را پوشش می APیی که یک مختلف حرکت داد. گستره

نامند. با می ESS(Extended Service Set)های شبکه است، را BSSشبکه، که ترکیبی از  های یک ساختار کلیسلول

 سیم درآورد. بی ی محلیتری را تحت پوشش شبکهی وسیعتوان گسترهمی ESSاستفاده از 

 APسیم قرار دارد که با یی مجهز به یک مودم بیافزارها که معموالً مخدوم هستند، کارت شبکهدر سمت هریک از سخت    

ی سیمی مجموعه نیز متصل تر شبکهسیم، به بستر پرسرعتی بیعالوه بر ارتباط با چند کارت شبکه APکند. ارتباط را برقرار می

شود. شکل زیر نمایی از این ی اصلی برقرار میسیم و شبکهی بیهای مجهز به کارت شبکهدوماست و از این طریق ارتباط میان مخ

 دهد :ساختار را نشان می

 

نیز موسوم  Infrastructureسیم بر اساس ساختار فوق، که به نوع بی محلی های شبکهگونه که گفته شد، اغلب همان     

نقطه بهسیم نیز وجود دارند که از همان منطق نقطهبی محلی های شبکهد نوع دیگری از شوند. با این وجوسازی میاست، پیاده



برای دسترسی وجود ندارد و  ی مرکزیشوند یک نقطهنامیده می Ad hocها که عموماً کنند. در این شبکهاستفاده می

ی تحت پوشش این شبکه، به با ورود به محدوده –ل های موبایمانند کامپیوترهای کیفی و جیبی یا گوشی –افزارهای همراه سخت

 IBSSی سیمی متصل نیستند و به همین منظور ها به بستر شبکهگردند. این شبکهدیگر تجهیزات مشابه متصل می

(Independent Basic Service Set) ی شوند. شکل زیر شمایی ساده از یک شبکهنیز خواند میAd hoc  را نشان

  دهد :می

 

یک  درون دفتر کار هستند که در آنها نیازی به تعریف و پیکربندی محلی های شبکهاز سویی مشابه  Ad hoc های شبکه     

های مورد نظر توانند پروندهیی به عنوان خادم وجود ندارد. در این صورت تمامی تجهیزات متصل به این شبکه میسیستم رایانه

 ها به اشتراک بگذارند.خود را با دیگر گره

ها را مورد سیم پرداخته و شعاع پوشش این دسته از شبکهبی ی محلیجزای فعال یک شبکها بندیدر قسمت بعد، به دسته    

 بررسی قرار خواهیم داد.

 WLANبخش سوم : عناصر فعال و سطح پوشش 

 سیممحلی بی های شبکهعناصر فعال  

 سیم معموالً دو نوع عنصر فعال وجود دارد :محلی بی های شبکهدر      

 ایستگاه بی سیم        - 

سیم به طور معمول یک کامپیوتر کیفی یا یک ایستگاه کاری ثابت است که توسط یک کارت ایستگاه یا مخدوم بی    

تواند از سوی دیگر یک کامپیوتر جیبی یا حتی یک شود. این ایستگاه میی محلی متصل میسیم به شبکهی بیشبکه

یی برای طراح و مجری های رایانهکه استفاده از سیم در پایانهربردها برای اینپویش گر بارکد نیز باشد. در برخی از کا

شود، از امکان اتصال همین منظور تعبیه میهایی بهها که معموالً در داخل کیوسکساز است، برای این پایانهدردسر

صورت وجود در بازار به این امکان بهکنند. در حال حاضر اکثر کامپیوترهای کیفی می محلی استفاده میسیم به شبکهبی

 سیم نیست. ی بیکردن یک کارت شبکهسرخود مجهز هستند و نیازی به اضافه

است. در صورت نیاز به استفاده از این کارت PCMCIAهای سیم عموماً برای استفاده در چاکی بیهای شبکهکارت    

نصب  PCIهای گسترش ها را بر روی چاکز رابطی این کارتها برای کامپیوترهای رومیزی و شخصی، با استفاده ا

 کنند.می

 نقطه ی دسترسی        -



های پیش نیز در مورد آن صحبت شد، سخت گونه که در قسمتسیم، همانبی های شبکهنقاط دسترسی در     

ن اتصال به شبکه های سیمی را نیز کرده، امکاسیم را بازیبی های شبکهافزارهای فعالی هستند که عمالً نقش سوییچ در 

سیم های بیها و ایستگاهمخدوم ،دارند. در عمل ساختار بستر اصلی شبکه عموماً سیمی است و توسط این نقاط دسترسی

 گردد.ی سیمی اصلی متصل میبه شبکه

 برد و سطح پوشش 

ها به شرح زیر گی دارد که برخی از آنبه فاکتورهای بسیاری بسته 802.11سیم بر اساس استاندارد ی بیشعاع پوشش شبکه    

 هستند :

 پهنای باند مورد استفاده        -

 هاها و گیرندهمنابع امواج ارسالی و محل قرارگیری فرستنده        -

 سیمی بیمشخصات فضای قرارگیری و نصب تجهیزات شبکه        -

 قدرت امواج        -

 نوع و مدل آنتن        -

 802.11bمتر )برای فضاهای باز( در استاندارد ۵۰۴ی داخلی( و متر )برای فضاهای بسته۹۰شعاع پوشش از نظر تئوری بین      

های نسبتاً ها و فرستندهمقادیری متوسط هستند و در حال حاضر با توجه به گیرنده ،وجود این مقادیرمتغیر است. با این

های آن، تا چند کیلومتر هم وجود ها و فرستندهگیرند، امکان استفاده از این پروتکل و گیرندهاستفاده قرار می مندی که موردقدرت

 اند.های عملی آن فراواندارد که نمونه

متر است. این ۹۸۸تا  ۴۸شود چیزی میان ( ذکر می802.11bیی که برای استفاده از این پروتکل )با این وجود شعاع کلی    

 تواند مورد استناد قرار گیرد.های چند طبقه نیز معتبر بوده و میهای بسته و ساختمانست که برای محلکرد مقداریاع عملشع

را نشان  802.11bسیم مبتنی بر پروتکل بی های شبکهی میان بردهای نمونه در کاربردهای مختلف یشکل زیر مقایسه    

 دهد :می

 

  

عبارت دیگر با سیم است. بههای بیسیم، عمل اتصال میان حوزههای بیکردهای نقاط دسترسی به عنوان سوییچیکی از عمل    

 آورد. دستسیم را بهبی های شبکهبرای  Bridgeکردی مشابه توان عملسیم میاستفاده از چند سوییچ بی



نقطه، برای ایجاد اتصال میان دو زیرشبکه به یکدیگر، یا به صورت بههتواند به صورت نقطرسی میاتصال میان نقاط دست    

 صورت همزمان صورت گیرد.مختلف به یکدیگر به های شبکهیی به چند نقطه یا بالعکس برای ایجاد اتصال میان زیرنقطه

شوند از قدرت باالتری برای ارسال محلی با یکدیگر استفاده می های شبکهیی که به عنوان پل ارتباطی میان نقاط دسترسی    

افزارها معموالً برای ایجاد اتصال میان نقاط و معنای شعاع پوشش باالتر است. این سختکنند و این بهداده استفاده می

یی فاصله کیلومتر است. البته باید توجه داشت که این فاصله، ۴تا  ۹ها از یکدیگر بین ی آنروند که فاصلهکار میهایی بهساختمان

دست توان فواصل بیشتری را نیز بهمی 802.11aهای دیگری چون است. برای پروتکل 802.11bمتوسط بر اساس پروتکل 

 آورد.

 دهد :رسی مناسب را نشان مییی از ارتباط نقطه به نقطه با استفاده از نقاط دستشکل زیر نمونه     

    

  

سیم اشاره کرد. به عبارت ی شعاع پوشش شبکه های بیتوان به امکان توسعهبا برد باال می های نقاط دسترسیاز دیگر استفاده    

صورت همزمان و پشت سیم بهرسی بیی دستتوان از چند نقطهسیم، میی بیدیگر برای باالبردن سطح تحت پوشش یک شبکه

ی دیگر در باالی هریک از ا استفاده از یک فرستندهتوان ببه پشت یکدیگر استفاده کرد. به عنوان نمونه در مثال باال می

 های دیگر گسترش داد. ها، سطح پوشش شبکه را تا ساختمانساختمان

 

 802.11محلی بر اساس استاندارد  های شبکهبخش چهارم : امنیت در 

ها پرداختیم، از این قسمت سیم محلی و عناصر آنبی های شبکهدر مورد  ییکه در سه قسمت قبل به مقدمهپس از آن     

کنیم. با طرح را آغاز می IEEE 802.11سیم مبتنی بر استاندارد محلی بی های شبکهسازی ها و استانداردهای امنبررسی روش

ا برای موارد خاص و مناسب های آن آگاه شد و این استاندارد و کاربرد رتوان از محدودیتهای امنیتی این استاندارد، میقابلیت

 مورد استفاده قرار داد.

این   دهد.سیم در اختیار قرار میهای مجزا و مشخصی را برای تأمین یک محیط امن بیسرویس 802.11استاندارد     

ط سازی ارتباها امنی آنوظیفه گردند و تأمین می WEP (Wired Equivalent Privacy)ها اغلب توسط پروتکل سرویس

یی دارد، به پردازد اهمیت ویژهسازی آن مییی که این پروتکل به امنسیم است. درک الیهها و نقاط دسترسی بیمیان مخدوم

سیم که مبتنی بر استاندارد ی ارتباطی بیهای دیگر، غیر از الیهعبارت دیگر این پروتکل کل ارتباط را امن نکرده و به الیه

معنی استفاده از قابلیت درونی سیم بهی بیدر یک شبکه WEPست که استفاده از ااین بدان معنی است، کاری ندارد.  802.11

سیم است و ضامن امنیت کل ارتباط نیست زیرا امکان قصور از دیگر اصول امنیتی در سطوح باالتر محلی بی های شبکهاستاندارد 

 ارتباطی وجود دارد.

  



 

 دهد.( را نشان میWEP)خصوصاً  802.11ی عمل کرد استانداردهای امنیتی شکل باال محدوده     

    802.11ها و ابعاد امنیتی استاندارد قابلیت  

فراهم  802.11سیم بر اساس استاندارد بی های شبکهدر را در حال حاضر عمالً تنها پروتکلی که امنیت اطالعات و ارتباطات     

سیم را به بی های شبکههایی که دارد، نوع استفاده از آن همواره امکان نفوذ به است. این پروتکل با وجود قابلیت WEPکند می

ست که اغلب حمالت موفق صورت گرفته در مورد خاطر داشت اینیی که باید بهکند. نکتهنحوی، ولو سخت و پیچیده، فراهم می

در شبکه دارد. به عبارت دیگر این پروتکل در صورت پیکربندی  WEPسیم، ریشه در پیکربندی ناصحیح محلی بی های شبکه

 نفسه دچار نواقص و ایرادهایی نیز هست.گذارد، هرچند که فیصحیح درصد باالیی از حمالت را ناکام می

ی سیمی دارای ست که نقاط دسترسی با شبکهاسویی  گیرد ازسیم انجام میبی های شبکهبسیاری از حمالتی که بر روی     

سیم، افزارهای بیها و سختهای ارتباطی دیگری که بر روی مخدوماشتراک هستند. به عبارت دیگر نفوذگران بعضاً با استفاده از راه

ی اشتراکی هرچند جزءیی کنند که این مقوله نشان دهندهسیم نفوذ میی بیسیم، وجود دارد، به شبکههای بیخصوصاً مخدوم

 ست که از نظر ساختاری و فیزیکی با یکدیگر اشتراک دارند.ییسیمبیو  یسیم های شبکهمیان امنیت در 

 گردد :سیم تعریف میمحلی بی های شبکهبرای  IEEEسه قابلیت و سرویس پایه توسط      

          Authentication 

رسی سیم است. این عمل که در واقع کنترل دسترای احراز هویت مخدوم بیایجاد امکانی ب WEPهدف اصلی     

هایی را که مجاز نیستند به شبکه متصل سیم است. این مکانیزم سعی دارد که امکان اتصال مخدومی بیبه شبکه

 شوند از بین ببرد.

          Confidentiality 

با هدف ایجاد امنیتی در حدود  WEPها و خدمات است. این بُعد از سرویس WEPگی هدف دیگر محرمانه    

جلوگیری از سرقت اطالعات در حال  WEPسیمی طراحی شده است. سیاست این بخش از  های شبکهسطوح 

 سیم است.ی محلی بیانتقال بر روی شبکه

          Integrity 

ها و اطالعات در حال ست که تضمین کند پیامااحی سیاستی طر WEPهای ها و قابلیتهدف سوم از سرویس    

گردند. این سیم و نقاط دسترسی، در حین انتقال دچار تغییر نمیهای بیتبادل در شبکه، خصوصاً میان مخدوم

 وبیش وجود دارد. ارتباطاتی دیگر نیز کم های شبکهقابلیت در تمامی استانداردها، بسترها و 



در  Authorizationو  Auditingهای معمول وجود دارد نبود سرویس WEPکه در مورد سه سرویس ی مهمی نکته     

 های ارایه شده توسط این پروتکل است.میان سرویس

 پردازیم.سیم به بررسی هریک از این سه سرویس میمحلی بی های شبکههای بعدی از بررسی امنیت در در قسمت     

 

 WEP - Authenticationهای امنیتی بخش پنجم : سرویس

سیم بر مبنای استاندارد بی های شبکهسازی ارتباطات در که عمالً تنها روش امن WEPدر قسمت قبل به معرفی پروتکل      

 است پرداختیم و در ادامه سه سرویس اصلی این پروتکل را معرفی کردیم.  802.11

 پردازیم.، میAuthenticationفی سرویس اول، یعنی در این قسمت به معر    

Authentication 

سیم را به نقاط دسترسی ارسال ی بیدو روش برای احراز هویت کاربرانی که درخواست اتصال به شبکه 802.11استاندارد     

 کند.ست و دیگری از رمزنگاری استفاده نمیکنند، دارد که یک روش بر مبنای رمزنگاریمی

 دهد :ها نشان میرا در این شبکه Authenticationشکل زیر شَمایی از فرایند     

  

 

کند و روش دیگر از هیچ تکنیک استفاده می RC4گونه که در شکل نیز نشان داده شده است، یک روش از رمزنگاری همان     

 کند.یی استفاده نمیرمزنگاری

 Authentication بدون رمزنگاری 

در روشی که مبتنی بر رمزنگاری نیست، دو روش برای تشخیص هویت مخدوم وجود دارد. در هر دو روش مخدومِ متقاضی     

 SSID (Service Setی دسترسی را با پیامی حاوی یک پیوستن به شبکه، درخواست ارسال هویت از سوی نقطه

Identifier) دهد.پاسخ می 

ی اتصال خالی نیز برای دریافت اجازه SSIDموسوم است، یک  Open System Authenticationدر روش اول که به      

کنند هایی که تقاضای پیوستن به شبکه را به نقاط دسترسی ارسال میکند. در واقع در این روش تمامی مخدومبه شبکه کفایت می



 NULLهمین دلیل به این روش شود. بهاری میدی دسترسی نگاهها توسط نقطهشوند و تنها آدرس آنرو میبا پاسخ مثبت روبه

Authentication شود.نیز اطالق می 

ی اتصال به شبکه تنها گردد با این تفاوت که اجازهی دسترسی ارسال میبه نقطه SSIDدر روش دوم از این نوع، بازهم یک      

های مجاز برای دسترسی به شبکه SSIDی ارسال شده جزو SSIDگردد که ی دسترسی صادر میدر صورتی از سوی نقطه

 موسوم است. Closed System Authenticationباشند. این روش به 

گذارد. این دو روش ست که این روش در اختیار ما مییی که در این میان اهمیت بسیاری دارد، توجه به سطح امنیتینکته     

کننده هستند. الً تنها راهی برای آگاهی نسبی و نه قطعی از هویت درخواستدهند و عمعمالً روش امنی از احراز هویت را ارایه نمی

که امنیت در این حاالت تضمین شده نیست و معموالً حمالت موفق بسیاری، حتی توسط نفوذگران جاییبا این وصف از آن

این دو روش تنها در حالتی کاربرد دارند  دهد، لذاکنند، رخ میها عمل میی که بر اساس این روشهای شبکهتجربه و مبتدی، به کم

یی در حال ایجاد است که حاوی اطالعات حیاتی نیست، یا احتمال رخداد حمله به آن بسیار کم است. هرچند که با که یا شبکه

ی سیمی امکان محدودسازی دسترسی به صورت فیزیک های شبکهکه مانند  –سیم ی بیی یک شبکهتوجه پوشش نسبتاً گسترده

 دادن حمالت نیز خود تضمینی ندارد!اطمینان از شانس پایین رخ –بسیار دشوار است 

Authentication  با رمزنگاریRC4 

نیز موسوم است، تکنیکی کالسیک است که بر اساس آن، پس از اطمینان از اینکه « کلید مشترک»این روش که به روش     

 دهد :شود. شکل زیر این روش را نشان میمیمخدوم از کلیدی سری آگاه است، هویتش تأیید 

 

ی فرستد. مخدوم این رشتهرا به مخدوم میی تصادفی تولید کرده و آنیک رشته (AP)ی دسترسی در این روش، نقطه    

ی ارسال ی دسترسکند و حاصل را برای نقطهشود( رمز مینیز نامیده می WEPتصادفی را با کلیدی از پیش تعیین شده )که کلید 

کند. در صورت ی ارسال شده مقایسه میی دسترسی به روش معکوس پیام دریافتی را رمزگشایی کرده و با رشتهکند. نقطهمی

کند. روش رمزنگاری و ی دسترسی از اینکه مخدوم کلید صحیحی را در اختیار دارد اطمینان حاصل میسانی این دو پیام، نقطههم

 است.  RC4وش رمزگشایی در این تبادل ر

 را روشی کامالً مطمئن بدانیم، دو خطر در کمین این روش است : RC4در این میان با فرض اینکه رمزنگاری      

کند. به بیان دیگر مخدوم هیچ ست که از هویت مخدوم اطمینان حاصل میی دسترسیالف( در این روش تنها نقطه

ی دسترسی ست نقطههای رمزییی که با آن در حال تبادل دادهیی دسترسدلیلی در اختیار ندارد که بداند نقطه

 ست.اصلی

  



ی سئوال و جواب بین دو طرف، با هدف احراز هویت یا تبادل اطالعات هایی که مانند این روش بر پایهب( تمامی روش

از حمالت نفوذگر در خطر هستند. در این دسته  man-in-the-middleحیاتی، قرار دارند با حمالتی تحت عنوان 

 کند.یی هریک از دو طرف را گمراه میگونهگیرد و بهمیان دو طرف قرار می

 

 Integrityو  802.11b – Privacyهای امنیتی بخش ششم : سرویس

پرداختیم. این قسمت به بررسی دو سرویس دیگر  802.11bهای امنیتی در قسمت قبل به سرویس اول از سرویس     

 است. Integrityسرویس دوم   گی( و)محرمانه  Privacyسرویس اول  اختصاص دارد.

Privacy 

معنای حفظ امنیت و گردد بهاز آن یاد می Confidentialityهای دیگر امنیتی اغلب به عنوان این سرویس که در حوزه    

های گی عموماً از تکنیکهای در حال تبادل اطالعات با یکدیگر است. برای رعایت محرمانهداشتن اطالعات کاربر یا گرهمحرمانه نگاه

شتن کلیدهای رمز، قابل که در صورت شنود اطالعات در حال تبادل، این اطالعات بدون داییگونهگردد، بهرمزنگاری استفاده می

 رمزگشایی نبوده و لذا برای شنودگر غیرقابل سوء استفاده است.

یک الگوریتم  RC4است.  RC4ی گردد که برپایهاستفاده می WEPهای رمزنگاری ، از تکنیک802.11bدر استاندارد     

شود. این رمزنگاری بر روی آن کل داده رمز می گردد و توسطی نیمه تصادفی تولید میرمزنگاری متقارن است که در آن یک رشته

گردند، سیم نیز توسط این روش رمز میهای باالی اتصال بیهای تمامی الیهبیان دیگر دادهشود. بهی اطالعاتی پیاده میتمام بسته

های امنیتی در مال سیاستترین بخش از اع. از آنجایی که این روش عمالً اصلیHTTPهای باالتری مانند گرفته تا الیه IPاز 

سازی اطالعات در این استاندارد ی امناست، معموالً به کل پروسه 802.11bسیم مبتنی بر استاندارد بی محلی  های شبکه

 شود.گفته می WEPاختصار به

 Initialization )مخفف IVتوانند داشته باشند. این کلیدها با بیت می ۹۸۵بیت تا  ۵۸هایی از اندازه WEPکلیدهای     

Vector  ) بیتی  ۹۹۰بیتی ترکیب شده و یک کلید  ۹۵یا بردار اولیهRC4 ی کلید دهند. طبیعتاً هرچه اندازهرا تشکیل می

بیت یا باالتر عمالً استفاده  ۰۸ی دهد که استفاده از کلیدهایی با اندازهتر باشد امنیت اطالعات باالتر است. تحقیقات نشان میبزرگ

بیت  ۰۸ی کند. به عبارت دیگر تعداد کلیدهای ممکن برای اندازهرا برای شکستن رمز غیرممکن می brute-forceنیک از تک

یی کنونی برای شکستن کلیدی های رایانهیی باالست که قدرت پردازش سیستماست( به اندازه  ۹۵ی ها از مرتبه)که تعدد آن

 کند. مفروض در زمانی معقول کفایت نمی

های اطالعاتی استفاده بیتی برای رمزکردن بسته ۵۸سیم از کلیدهای محلی بی های شبکههرچند که در حال حاضر اکثر     

گی توسط ست که روش تأمین محرمانهیی که اخیراً، بر اساس یک سری آزمایشات به دست آمده است، اینکنند ولی نکتهمی

WEP از روش  در مقابل حمالت دیگری، غیر از استفادهbrute-forceپذیری ارتباطی به پذیر است و این آسیب، نیز آسیب

 ی کلید استفاده شده ندارد.اندازه

 گی در شکل زیر نمایش داده شده است :برای تضمین محرمانه WEPنمایی از روش استفاده شده توسط      

  



 Integrity 

کنند را تضمین می Integrityیی که های امنیتیصحت اطالعات در حین تبادل است و سیاست Integrityمقصود از     

 دهند.ترین میزان تقلیل میهایی هستند که امکان تغییر اطالعات در حین تبادل را به کمروش

در حال تبادل میان شود که توسط آن امکان تغییر اطالعات نیز سرویس و روشی استفاده می 802.11bدر استاندارد      

طور که در شکل قبل نیز است. همان CRCشود. روش مورد نظر استفاده از یک کد رسی کم میسیم و نقاط دستهای بیمخدوم

های داده CRCشود. در سمت گیرنده، پس از رمزگشایی، قبل از رمزشدن بسته تولید می CRC-32نشان داده شده است، یک 

معنای به CRCگردد که هرگونه اختالف میان دو نوشته شده در بسته مقایسه می CRCسبه شده و با رمزگشایی شده مجدداً محا

ی کلید ، مستقل از اندازهRC4تغییر محتویات بسته در حین تبادل است. متأسفانه این روش نیز مانند روش رمزنگاری توسط 

 پذیر است.بامنیتی مورد استفاده، در مقابل برخی از حمالت شناخته شده آسی

هیچ مکانیزمی برای مدیریت کلیدهای امنیتی ندارد و عمالً تمامی عملیاتی که برای حفظ  802.11bمتأسفانه استاندارد      

سازی گردد. از آنجایی صورت دستی پیادهکنند بهسیم را نصب میی بیگیرد باید توسط کسانی که شبکهامنیت کلیدها انجام می

های متعددی برای حمله به های اساسی در مبحث رمزنگاری است، با این ضعف عمالً روشیت یکی از معضلکه این بخش از امن

شده از سوی کاربران و مدیران شبکه مانند های انجامها معموالً بر سهل انگاریسیم قابل تصور است. این روشبی های شبکه

ه از کلیدهای تکراری یا کلیدهای پیش فرض کارخانه و دیگر بی توجهی ها صورت مداوم، لودادن کلید، استفادتغییرندادن کلید به

تر خود را تر بیشبزرگ های شبکهسیم ندارد. این مشکل از بی های شبکهنتیجه یی جز درصد نسبتاً باالیی از حمالت موفق به 

های شبکه از حدی زمانی که تعداد مخدومهایی، انگاریداد چنین سهلدهد. حتا با فرض تالش برای جلوگیری از رخنشان می

ی نسبتاً بزرگ رخ می گاه خطاهایی در گوشه و کنار این شبکهکردن این تعداد باال بسیار دشوار شده و گهگذرد عمالً کنترلمی

 شود.دهد که همان باعث رخنه در کل شبکه می

  

 WEPی امنیتی های اولیهبخش هفتم : ضعف

ها، سعی کرردیم بره   پرداختیم. در ضمنِ ذکر هریک از سرویس 802.11های امنیتی استاندارد های قبل به سرویسدر قسمت     

ی اسرتفاده شرده در ایرن    هرای امنیتری پایره   هرای تکنیرک  یی داشته باشیم. در این قسمت به بررسی ضرعف های هریک اشارهضعف

 پردازیم.استاندارد می

در حالرت   WEPاسرتوار اسرت.    WEPبر اساس پروتکرل   802.11ی امنیت در استاندارد ته شد، عمالً پایهگونه که گفهمان     

گران  شود، هرچند که برخی از تولیدکننرده استفاده می RC4بیتی برای رمزنگاری توسط الگوریتم  ۵۸استاندارد بر اساس کلیدهای 

 اند. سازی کردهتر پیادهبیش هایرا با کلیدهایی با تعداد بیت WEPهای خاصی از نگارش

ی کلیدهاسرت. برا وجرود آن کره برا      یی که در این میان اهمیت دارد قائل شدن تمایز میان نسبت باالرفتن امنیت و انردازه نکته    

ی عبرور  لمره جاکه این کلیدها توسط کاربران و بر اساس یرک ک رود، ولی از آنبیت( امنیت باالتر می ۹۸۵ی کلید )تا باالرفتن اندازه

های پیشین نیرز ذکرر شرد،    طور که در قسمتشود، تضمینی نیست که این اندازه تماماً استفاده شود. از سوی دیگر همانتعیین می

 ی کلید اهمیتی ندارد.یابی به این کلیدها فرایند چندان سختی نیست، که در آن صورت دیگر اندازهدست

اند که در این راستا خطراتی کره  های امنیتی این استاندارد انجام دادهبرای تعیین حفره های بسیاری رامتخصصان امنیت بررسی    

 ناشی از حمالتی متنوع، شامل حمالت غیرفعال و فعال است، تحلیل شده است.  

 ی این پروتکل است : های اولیههای انجام شده فهرستی از ضعفحاصل بررسی    



 WEP. استفاده از کلیدهای ثابت ۱

از کلیردهای مشرابه توسرط     سیم وجود دارد اسرتفاده محلی بی های شبکهها که عموماً در بسیاری از ترین ضعفیکی از ابتدایی    

دهرد. بررای مثرال اگرر یرک      کاربران برای مدت زمان نسبتاً زیاد است. این ضعف به دلیل نبود یک مکانیزم مردیریت کلیرد رخ مری   

رس نفوذگر باشد، کلیرد  کند به سرقت برود یا برای مدت زمانی در دستک کلید خاص استفاده میکامپیوتر کیفی یا جیبی که از ی

 ها ناامن است.های کاری عمالً استفاده از تمامی این ایستگاهراحتی لو رفته و با توجه به تشابه کلید میان بسیاری از ایستگاهآن به

 های ارتباطی زیادی توسط یک حمله نفوذپذیر هستند.هر لحظه کانال از سوی دیگر با توجه به مشابه بودن کلید، در    

۲ .Initialization Vector (IV) 

بیتی است در قسمت قبل معرفی شده است. این برردار بره صرورت متنری سراده فرسرتاده مری شرود. از          ۹۵این بردار که یک فیلد 

ی دهنرده عمالً نشران  IVی تولید می شود، محدوده IVرد بر اساس گیکه کلیدی که برای رمزنگاری مورد استفاده قرار میجاییآن

کوتاه باشد در مدت زمان کمی  IVاحتمال تکرار آن و در نتیجه احتمال تولید کلیدهای مشابه است. به عبارت دیگر در صورتی که 

 توان به کلیدهای مشابه دست یافت. می

ی اسرتفاده شرده مطمرئن نباشریم.     شود. خصوصاً اگرر از کرارت شربکه   شلوغ به مشکلی حاد مبدل می های شبکهاین ضعف در     

هرای  IVی واحرد  ی یرک تولیرد کننرده   های شبکهکنند و بسیاری از کارتهای ثابت استفاده میIVهای شبکه از بسیاری از کارت

برد و در نتیجه در مدت زمانی کوتاه را باالتر می IVتمال تکرار ی شلوغ احهمراه ترافیک باال در یک شبکهمشابه دارند. این خطر به

های اطالعاتی را ذخیرره کنرد. برا    های بستهIVی شبکه بپردازد و های رمز شدهست نفوذگر در مدت زمانی معین به ثبت دادهکافی

شبکه در مدت زمانی نه چنردان طروالنی    ی شلوغ احتمال باالیی برای نفوذ به آنهای استفاده شده در یک شبکهIVایجاد بانکی از 

 وجود خواهد داشت.

 . ضعف در الگوریتم۳

تواند با تحلیل و آنالیز تعرداد  شود، نفوذگر میشود و بر اساس آن کلید تولید میهای تکرار میدر تمامی بسته IVکه جاییاز آن    

، به کلید اصلی دست پیردا کنرد. ایرن فراینرد     IVبر مبنای آن  های رمزشده بر اساس کلید تولید شدهها و بستهIVنسبتاً زیادی از 

 گردد.جاکه احتمال موفقیت در آن وجود دارد لذا به عنوان ضعفی برای این پروتکل محسوب میعملی زمان بر است ولی از آن

 رمز نشده CRC. استفاده از ۴

سروی گیرنرده ارسرال    سیم بره رسی بیز سوی نقاط دستهای تأییدی که اشود. لذا بستهرمز نمی CRC، کد WEPدر پروتکل     

رسی از صحت بسته اطمینان حاصل کنرد  ی دستگردد و تنها در صورتی که نقطهرمزنشده ارسال می CRCشود بر اساس یک می

غییرر دهرد و   کند که نفوذگر برای رمزگشرایی یرک بسرته، محتروای آن را ت    فرستد. این ضعف این امکان را فراهم میتأیید آن را می

CRC ی رسری بمانرد کره آیرا بسرته     ی دسرت العمل نقطهراحتی عوض کند و منتظر عکسرا نیز به دلیل این که رمز نشده است، به

 تأیید را صادر می کند یا خیر.

های فیی که در مورد ضعهستند. نکته WEPسیم مبتنی بر پروتکل بی های شبکههای ترین ضعفهای بیان شده از مهمضعف    

ها )مشکل امنیتی سوم( به ضعف در الگوریتم رمزنگاری ها تنها یکی از آنفوق باید به آن اشاره کرد این است که در میان این ضعف

ی مشکالت امنیتی کماکران بره قروت    گردد و بقیهگردد و لذا با تغییر الگوریتم رمزنگاری تنها این ضعف است که برطرف میباز می

 خود باقی هستند.

  



  

 قسمت هشتم : خطرها، حمالت و ملزومات امنیتی 

  
همان گونه که گفته شد، با توجه به پیشرفت های اخیر، در آینده یی نه چندان دور باید منتظر گسترده گی هرچه بیش تر     

استفاده از شبکه های بی سیم باشیم. این گسترده گی، با توجه به مشکالتی که از نظر امنیتی در این قبیل شبکه ها وجود دارد 

. این نگرانی ها که نشان دهنده ی ریسک باالی استفاده از این بستر برای سازمان ها و شرکت نگرانی هایی را نیز به همراه دارد

های بزرگ است، توسعه ی این استاندارد را در ابهام فرو برده است. در این قسمت به دسته بندی و تعریف حمالت، خطرها و 

 می پردازیم. IEEE 802.11xاندارد ریسک های موجود در استفاده از شبکه های محلی بی سیم بر اساس است

 شکل زیر نمایی از دسته بندی حمالت مورد نظر را نشان می دهد :     

  

  
  

 مطابق درخت فوق، حمالت امنیتی به دو دسته ی فعال و غیرفعال تقسیم می گردند.    

  
 حمالت غیرفعال

وی دست می یابد ولی اقدام به تغییر محتوال اطالعات منبع نمی در این قبیل حمالت، نفوذگر تنها به منبعی از اطالعات به نح    

 کند. این نوع حمله می تواند تنها به یکی از اشکال شنود ساده یا آنالیز ترافیک باشد.

  
 شنود        -

در این نوع، نفوذگر تنها به پایش اطالعات ردوبدل شده می پردازد. برای مثال شنود ترافیک روی یک شبکه ی محلی یا یک     

 شبکه ی بی سیم )که مد نظر ما است( نمونه هایی از این نوع حمله به شمار می آیند.

  
 نالیز ترافیکآآ         -

در این نوع حمله، نفوذگر با کپی برداشتن از اطالعات پایش شده، به تحلیل جمعی داده ها می پردازد. به عبارت دیگر بسته یا     

 بسته های اطالعاتی به همراه یکدیگر اطالعات معناداری را ایجاد می کنند.

  
 حمالت فعال

ت مورد نظر را، که از منابع به دست می آید، تغییر می دهد، که برخالف حمالت غیرفعال، نفوذگر اطالعا در این نوع حمالت،     

تبعاً انجام این تغییرات مجاز نیست. از آن جایی که در این نوع حمالت اطالعات تغییر می کنند، شناسایی رخ داد حمالت فرایندی 

 امکان پذیر است. در این حمالت به چهار دسته ی مرسوم زیر تقسیم بندی می گردند :

  
 تغییر هویت        -

در این نوع حمله، نفوذگر هویت اصلی را جعل می کند. این روش شامل تغییر هویت اصلی یکی از طرف های ارتباط یا قلب     

 هویت و یا تغییر جریان واقعی فرایند پردازش اطالعات نیز می گردد. 



  
 پاسخ های جعلی        -

هایی که طرف گیرنده ی اطالعات در یک ارتباط دریافت می کند را پایش می کند. البته نفوذگر در این قسم از حمالت، بسته     

برای اطالع از کل ماهیت ارتباط یک اتصال از ابتدا پایش می گردد ولی اطالعات مفید تنها اطالعاتی هستند که از سوی گیرنده 

رد دارد که فرستنده اقدام به تعیین هویت گیرنده می کند. برای فرستنده ارسال می گردند. این نوع حمله بیش تر در مواردی کارب

در این حالت بسته های پاسخی که برای فرستنده به عنوان جواب به سؤاالت فرستنده ارسال می گردند به معنای پرچمی برای 

یا گیرنده فعال نیست، یا  شناسایی گیرنده محسوب می گردند. لذا در صورتی که نفوذگر این بسته ها را ذخیره کند و در زمانی که

توسط نفوذگر قطع شده است، می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. نفوذگر با  -به روشی–فعالیت یا ارتباط آن به صورت آگاهانه 

 ارسال مجدد این بسته ها خود را به جای گیرنده جازده و از سطح دسترسی مورد نظر برخوردار می گردد.

  
 متغییر پیا        -

در برخی از موارد مرسوم ترین و متنوع ترین نوع حمالت فعال تغییر پیام است. از آن جایی که گونه های متنوعی از ترافیک بر     

روی شبکه رفت وآمد می کنند و هریک از این ترافیک ها و پروتکل ها از شیوه یی برای مدیریت جنبه های امنیتی خود استفاده 

ا اطالع از پروتکل های مختلف می تواند برای هر یک از این انواع ترافیک نوع خاصی از تغییر پیام ها و در لذا نفوذگر ب می کنند، 

نتیجه حمالت را اتخاذ کند. با توجه به گسترده گی این نوع حمله، که کامالً به نوع پروتکل بسته گی دارد، در این جا نمی توانیم 

ادآوری این نکته بسنده می کنیم که این حمالت تنها دست یابی به اطالعات را هدف نگرفته به انواع مختلف آن بپردازیم، تنها به ی

که  –است و می تواند با اعمال تغییرات خاصی، به گمراهی دو طرف منجر شده و مشکالتی را برای سطح مورد نظر دست رسی 

 فراهم کند. –می تواند یک کاربر عادی باشد 

  
 (DoS )Denial-of-Serviceحمله های         -

در حاالت معمول، مرسوم ترین حمالت را شامل می شود. در این نوع حمله نفوذگر یا حمله کننده برای تغییر  این نوع حمله،     

نحوه ی کارکرد یا مدیریت یک سامانه ی ارتباطی یا اطالعاتی اقدام می کند. ساده ترین نمونه سعی در از کارانداختن خادم های 

نفوذگر پس از از کارانداختن یک سامانه، که معموالً سامانه یی ست که  فزاری و سخت افزاری ست. پیرو چنین حمالتی، نرم ا

مشکالتی برای نفوذگر برای دست رسی به اطالعات فراهم کرده است، اقدام به سرقت، تغییر یا نفوذ به منبع اطالعاتی می کند. در 

انجام شده، سرویس مورد نظر به طور کامل قطع نمی گردد و تنها کارایی آن مختل می گردد. در برخی از حاالت، در پی حمله ی 

 این حالت نفوذگر می تواند با سوءاستفاده از اختالل ایجاد شده به نفوذ از طریق/به همان سرویس نیز اقدام کند.

  
د دارد ناشی از یکی از خطرات فوق است. در قسمت تمامی ریسک هایی که در شبکه های محلی، خصوصاً انواع بی سیم، وجو    

 بعدی به دسته بندی و شرح این ریسک ها و پیامدهای آن ها می پردازیم

 WI-FIقسمت نهم: ده نکته اساسی در امنیت شبکه های 

 دیده رییسرپرست را تغ فرضشیکلمه عبور پ – ۱

 زات،یر تجه نیر ا یانرداز راه یقررار گرفتره اسرت. بررا     نرت یاکسرس پو  ایر روترر   کیر  ،یخرانگ  یفرا یوا های شبکه شتریهسته ب در

خرود   یآدرس شربکه و اطالعرات حسراب کراربر     دهنرد یکره بره کراربر امکران مر      کننرد یمر  نیرا تأم یصفحات وب دکنندگانیتول

دارنردگان   ترا فقرط   شروند یو کلمره عبرور( محافظرت مر     ینرام کراربر   برا ) Loginصرفحه   کیر وب برا   یابزارهرا  نیرا وارد کنند. ا

 شررتریب فرررضشیپرر Loginاطالعررات  حررال،نیررداشررته باشررند. بررا ا یدسترسرر مرراتیتنظ نیرراطالعررات بتواننررد برره ا نیررا یقررانون



بره محرض    اسرت بهترر   ن،یدارنرد. بنرابرا   یهرا آگراه  کرامالً از آن  ینترنتر یا یسراده بروده و هکرهرا    اریبسر  یسراز شربکه  زاتیتجه

 .دیده رییرا تغ ماتیتنظ نیشبکه خود، ا یاندازراه

 دیرا فعال کن WPA/WEP یرمزگذار – ۲

 یارسرال شرده رو   یهرا امیر پ ،یرمزنگرار  ی. فنراور کننرد یمر  یبانیپشرت  یمختلرف رمزنگرار   یهرا از قالرب  یفرا یوا زاتیتجه تمام

 یبرررا یمختلفرر یهررایقابررل دسررترس نباشررند. امررروزه، فنرراور یکرره برره آسرران زدیررریهررم مرردر یرا طررور میسرریبرر یهرراشرربکه

  میسر یکره برا شربکه بر     دیر را انتخراب کن  یفررم رمزنگرار   نیترر یقرو  دیر خواهیشرما مر   یعر یطرور طب اند. بره ارائه شده یرمزنگار

 مرات یاز تنظ دیر شربکه شرما با   یرو یفرا یوا یتمرام ابزارهرا   هرا، یفنراور  نیر اسراس نحروه کرار ا   برر  حرال، نی. با اکندیشما کار م

مرورد اسرتفاده    نره یزعنروان گ را بره « مخررج مشرترک   نیترر کوچرک » کیر  دیر شرما با  ن،یاستفاده کنند. بنرابرا  یکسانی یرمزنگار

 .دیکن دایخود پ

۳ – SSID دیده رییرا تغ فرضشیپ 

. شررودیشررناخته مرر  SSIDکرره تحررت عنرروان   کننرردینررام شرربکه اسررتفاده مرر   کیرراز  هررانررتیپوروترهررا و اکسررس  تمررام

 یابزارهررا SSID. برره عنرروان مثررال،  کننرردیارائرره مرر یمشررابه SSIDمعمرروالً محصرروالت خررود را بررا مجموعرره   دکننرردگانیتول

Linksys  ًمعمرروال«linksys »از  یاسررت. البترره، آگرراهSSID ترران نفرروذ کرره برره شرربکه دهرردیشررما اجررازه نمرر گانیبرره همسررا

 دایر پ را فررض شیپر  SSID کیر هکرر بتوانرد    یوقتر  کره نیر ترر ا شربکه اسرت. مهرم    کیر هک  ریدر مس قدمنینخست نیکنند، اما ا

 یبررا  یشرتر یب زهیر انگ ل،یر دل نیبرخروردار اسرت و بره همر     یفیضرع  یکربنرد یکره شربکه مرورد نظرر از پ     شرود یکند، متوجه مر 

 رییر را تغ فررض شیپر  SSIDشربکه خودتران، بالفاصرله     یرو میسر یبر  تیر امن یکربنرد یداشرت. در هنگرام پ   خواهرد حمله به آن 

 .دیهد

 دیرا فعال کن MACآدرس  یلترگذاریف – ۴

 MACآدرس  ایر  یکر یزیکره تحرت عنروان آدرس ف    کنرد یفررد را ارائره مر   شناسره منحصرربه   کیر  یفرا یوا زاتیر از تجه کیر  هر

انرد، حفررظ  هرا متصرل شررده  را کره برره آن  ییتمررام ابزارهرا  MAC یهرا رد آدرس هرا نررتیپو. روترهرا و اکسرس  شررودیشرناخته مر  

 یخررانگ زاتیررتجه MAC یهرراتررا آدرس دهنرردیقرررار مرر اربرکرر اریرررا در اخت یانررهیمحصرروالت، گز نیرراز ا یاری. بسررکننرردیمرر

 دیر بدان دیر امرا با  د،یر اسرتفاده کن  یژگر یو نیر ابزارهرا برقررار کننرد. حتمراً از ا     نیر خود را وارد کرده و اتصاالت شربکه را تنهرا برا ا   

 یهرا آدرس واننرد تیمر  یهرا بره آسران   مرورد اسرتفاده آن   یهرا . هکرهرا و برنامره  سرت یقدرتمنرد ن  رسرد یقدرها که بره نظرر مر   آن

MAC .را جعل کنند 

۵ – SSID Broadcast دیکن رفعالیرا غ 



 ینرریمع یزمرران یهررا( را در فاصررلهSSIDمعمرروالً نررام شرربکه ) میسرریبرر ینقطرره دسترسرر ایررروتررر  ،یفررایوا یسررازشرربکه در

Broadcast یبرررا یژگرریو نیرر. اکنرردیمرر Hotspotهررا امکرران شررده بررود کرره در آن یطراحرر ییهرراو شرررکت لیررموبا یهررا

 کیر مرذکور در   یژگر یو حرال، نیر آن وارد شروند. برا ا   هبره دفعرات از بررد شربکه خرارج و دوبراره بر        یفرا یوا یهرا نتیداشت کال

 شرتر ی. خوشربختانه ب دهرد یمر  شیافرزا  زیر بره شربکه شرما را ن    گانگران یاحتمرال نفروذ ب   گرر ید یاسرت و از سرو   یرضررور یخانه غ

 کند. رفعالیرا غ SSID Broadcast یژگیکه و دهندیبه سرپرست شبکه اجازه م یفایوا ینقاط دسترس

 دیباز متصل نشو یفایوا یهاطور خودکار به شبکهبه – ۶

شرما را در   وتریکرامپ  توانرد یمر  تران هیروترر همسرا   ایر  گران یرا میسر یبر  Hotspot کیر براز ماننرد    یفرا یشبکه وا کیبه  اتصال

 یدارا وترهررایکامپ شررتریامررا ب سررت،یمعمرروالً فعررال ن یژگرریو نیررکرره اقرررار دهررد. بررا وجررود آن  یترریامن یهرراسررکیمعرررض ر

 مرات یتنظ نیر . اکنرد یکرردن شرما( فرراهم مر     را )بردون آگراه   تصراالت نروع ا  نیر خودکرار ا  یهستند که امکران برقررار   یماتیتنظ

 فعال باشند. دینبا یموقت طیشرا یبه استثنا

 دیثابت اختصاص ده IP یهاخود آدرس یبه ابزارها – ۷

 DHCP یفنرراور یانرردازدارنررد. راه شیگرررا کیررنامیدا IP یهررابرره سررمت اسررتفاده از آدرس  یخررانگ یسررازهاشرربکه شررتریب

 دهرد یهرا امکران مر   و بره آن  شرود یمر  زیر حرال شرامل مهاجمران شربکه ن     نیدر عر  یراحتر  نیر العاده آسان است. متأسرفانه ا فوق

 ایررروتررر  یرا رو DHCP یژگرریدسررت آورنررد. وشرربکه شررما برره DHCPرا از مجموعرره  یمعتبررر IP یهرراآدرس یآسررانکرره برره

. در مرحلرره بعررد، هررر دیرررا مشررخص کن IP یهررادامنرره ثابررت از آدرس کیررکرررده و در مقابررل  رفعررالیخررود غ یدسترسررنقطرره

 میمسرتق  یاز دسترسر  یریجلروگ  ی. بررا دیر کن یکربنرد یدامنره پ  نیر انطبراق برا ا   یمتصل بره شربکه خرود را بررا     یاز ابزارها کی

 .دی( استفاده کن۹۸٫۸٫۸٫x)مانند  یخصوص IPدامنه آدرس  کیاز  دیتوانیخود، م یوترهایبه کامپ نترنتیاز ا

 دیو روتر فعال کن وتریهر کامپ یرا رو هاروالیفا – ۸

وجرود دارد.   زیر ن تیر قابل نیر کرردن ا  رفعرال یغ یبررا  یانره یتوکرار برخوردارنرد، امرا گز    روالیفرا  تیر مدرن شربکه از قابل  یروترها

 یرو یشخصر  روالیافرزار فرا  نررم  کیر  ینصرب و اجررا   شرتر، یمحافظرت ب  یروترر شرما فعرال اسرت بررا      روالیکه فا دیمطمئن شو

 .دیریبگ یمتصل به روتر را جد وتریهر کامپ

 دیقرار ده یرا در محل امن نتیاکسس پو ایروتر  – ۹

 یفرا یشربکه وا  کیر از  گنالینشرت سر   ی. مقردار کمر  رسرند یخانره مر   کیر  طیمعمروالً بره خرارج از محر     یفرا یوا یهرا گنالیس

 گرررانید یاز آن برررا یبررردارو بهررره صیبرسررد، تشررخ یبرره مسررافت دورتررر گنالیسرر نیررامررا هررر چرره ا سررت،یچنرردان مهررم ن



اسررت کرره برررد آن را  یدسترسررنقطرره ایررت روتررر یررموقع م،یسرریبرر یشرربکه خررانگ کیررتررر خواهررد بررود. در هنگررام نصررب آسرران

خانره خرود قررار     یابزارهرا را در نقطره مرکرز    نیر ا دیر کن یبره حرداقل برسرد، سرع     گنالیکره نشرت سر   آن ی. براکندیممشخص 

 ها.پنجره کینه نزد دیده

 دیآن را خاموش کن د،یکنیاز شبکه استفاده نم یادیمدت ز یاگر برا -۱۱

هکرهرا بره آن اسرت. البتره،      یقطرع کامرل دسترسر    یتران بررا  خراموش کرردن شربکه    م،یسر یبر  یتیامن یارهایدر مع یینها نقطه

بره   ایر  دیر رویکره بره مسرافرت مر     یدر مرواقع  دیر توانیاسرت، امرا مر    یرعملر یطور مداوم کرامالً غ شبکه به کیداشتن خاموش نگه

 .دیآن را خاموش کن د،یکنیماز شبکه خود استفاده ن یمدت طوالن یبرا لیهر دل

 


