اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮدی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ

 5ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ وایﻓﺎی

ﻓﻨﺎوری وایﻓﺎی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪﻣﻮازات اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻤﻦﺳﺎزی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺟﺴﺖوﺟﻮی
ﺳﺎده اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آنﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دردﺳﺮﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان از وایﻓﺎی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺎور ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ از وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﻫﮑﺮی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎریﺷﺎن ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺘﻞ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎﭘﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،از ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺪارد،
ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﭘﯿﺶ رو ﻧﺪارﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﯾﮏ اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ در
ﻣﻌﺮض ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺖ  nakedsecurityاﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻨﺪن ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی واﻗﻊ
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ از وایﻓﺎی ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦﻣﺼﺮف
ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻤﯽآورد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺪه،
در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺗﻨﻬﺎ  17درﺻﺪ ﻫﺎتاﺳﭙﺎتﻫﺎی وایﻓﺎی از ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی  WPA2ﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﻫﺎتاﺳﭙﺎتﻫﺎ در اﺻﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی از ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ) (SSIDﭘﯿﺶﻓﺮض در ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬرواژه ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی اﯾﻤﻦ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﺑﺎورﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاﻫﯽﺗﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﯾﮏ؛

ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ SSID
ﻫﺮ روﺗﺮ ﯾﺎ اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﯽﺳﯿﻤﯽ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ دارد .ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ

 SSIDﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض روﺗﺮﻫﺎ  SSIDﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روﺗﺮﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
 SSIDﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺗﺮی را از دﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﺒﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد .در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺪرن ﻫﻤﭽﻮن وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﯾﮏ SSID
ﭘﻨﻬﺎنﺷﺪه ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ  SSIDﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن
ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ و آنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ دارد
ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎنﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ روﺗﺮﺗﺎن  SSIDرا ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ از
ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎدﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دادهای ،درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد و ....ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ .ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺷﺒﯿﻪ  Kismetﯾﺎ  CommView for Wiﬁﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ SSID
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی ارﺳﺎل ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه دو؛

ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮏ آدرس
ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ آدرس ﻣﮏ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ آدرس ﻣﮏ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺮوف و اﻋﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  :از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏﺷﺪه اﺳﺖ.
 D1:1A:2D:12:00:02ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ آدرس ﻣﮏ اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﯾﺎ
درﯾﺎﻓﺖ دادهﻫﺎ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻣﮏ آدرس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ روﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آدرس
ﻣﮏ ﺧﺎص اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روﺗﺮ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده و
از اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﺎری ﺳﺎده اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎنﺑﺮ
اﺳﺖ .ﺑﻪواﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮏ آدرس ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ،در اداﻣﻪ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﺗﺮ ﻗﺮار دارد را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
آدرس ﻣﮏ آن درون ﺟﺪول ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﮔﺬرواژه ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺷﻤﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .ﯾﮏ ﻫﮑﺮ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آدرس ﻣﮏ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﺟﺎزه
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در اداﻣﻪ آدرس ﻣﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آدرسﻫﺎی ﻣﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﺟﺰ از دﺳﺖ دادن زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﺪ.
ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻓﯿﻠﺘﺮ آدرسﻫﺎی ﻣﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺶرو ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻪ؛

ﻣﺤﺪودﺳﺎزی آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ روﺗﺮ

ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آدرس آیﭘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ آدرس
آیﭘﯽ از ﺳﻮی روﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺷﺘﻪای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻋﺪاد ﻫﻤﭽﻮن  192.168.1.10اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف آدرس ﻣﮏ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ روﺗﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،روﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﻮﯾﺎی ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯿﺰﺑﺎن ) (DHCPﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﺧﺎص را ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﻪای اﺷﺘﺒﺎه در دﻧﯿﺎی اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد آیﭘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﯾﮏ
ﻣﺤﺪوده آدرس آیﭘﯽ ﻫﻤﭽﻮن  192.168.1.1ﺗﺎ  192.168.1.10را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه
آدرس آیﭘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﺒﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﻤﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و ﻣﺎ در ﺑﺎور ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﭼﻬﺎر؛

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺳﺮور  DHCPدر روﺗﺮ از ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻋﺪهای از ﮐﺎرﺑﺮان و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺳﺮور  DHCPو ﺗﺨﺼﯿﺺ آیﭘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ
دﺳﺘﮕﺎه آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ،
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ آدرس آیﭘﯽ در ﺧﺼﻮص آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن آدرسﻫﺎی ﻣﮏ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪوﻟﯽ از آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ آدرس آیﭘﯽ را ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و وارد
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﯾﮏ اﯾﺮاد ﺑﺰرگ دارد .اﮔﺮ ﻫﮑﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
اﺳﮑﻦ ﺳﺎده ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ را ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﻫﮑﺮ ﯾﮑﯽ از آدرسﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آیﭘﯽ را ﮐﻪ درون ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دادهﺷﺪه ﺑﺮای
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن
آدرسﻫﺎی ﻣﮏ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭼﯿﺰی ﺟﺰء ﮐﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﭘﻨﺞ؛

ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﮏ ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪرت ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل روﺗﺮ ﮐﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺷﺎﻧﺲ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪواﺳﻄﻪ آنﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﻫﮑﺮی ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ از آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی روﺗﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮد ﻣﺆﺛﺮ و اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﺰء ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ دﯾﻮارآﺗﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﻟﮕﻮی رﻣﺰﻧﮕﺎری اﯾﻤﻦ اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎی
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﭘﻮﺷﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .در دﻧﯿﺎی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﻧﯿﺰ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دادهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺪﮔﺬاری ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
دادهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ارﺳﺎل آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺬرواژهﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮی و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
 WEPﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻗﺎدر ﺑﻮد از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ،ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت  WEPﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ در اداﻣﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ WPA
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد  10ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ  WPA2ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﺧﺮ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  WPA3ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  WPA2ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری  WPAو  WPA2دارای دو وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯽ ) (Personalﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ PSK3
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ) (Enterpriseﮐﻪ ﺑﺎ  RAIDIUS5ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
دارد .ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﮔﺬرواژهای را ﺑﺮای روﺗﺮ ﺧﻮد
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﺬرواژه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺪاد ﺑﻮده و
ﻃﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  13ﮐﺎراﮐﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ در وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻦ ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ از واژﮔﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در دﯾﮑﺸﻨﺮی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار دارد ،ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ  *h&5U2v$(q7F4ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﮐﻤﻪای ﺑﻪ
ﻧﺎم  WPSﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ  WPSﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دو دﺳﺘﮕﺎه را ﮐﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری  WPA2ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﯾﮏ دﮐﻤﻪ در روﺗﺮ و دﮐﻤﻪای ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮق ﯾﮏ اﯾﺮاد ﺑﺰرگ ﻫﻢ دارد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪﺷﺪت در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﻤﻼت ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﮔﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽ  WPSروﺗﺮ ﺧﻮد را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ
دوم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮی  WPA2در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮور
 RADIUSﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ  RADIUSﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽﺷﺪه ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  WPA2در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ  EAP-TLSاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮏ
ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺮب ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و در اداﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬرواژهﻫﺎ و ﻧﺎمﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی را
ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮﻣﺘﻦ اﯾﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮ و ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻪﺻﻮرت رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه درﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  WPA2در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ  EAP-TLSاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺎز اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ  EAP-TLSاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬرواژه ﻣﻮردﻧﻈﺮ را وارد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.

دﯾﻮار آﺗﺶ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﮑﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ واردﺷﺪه و اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﮑﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮورﻫﺎ و دادهﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮارﻫﺎی آﺗﺶ ،ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را از ﺳﺮورﻫﺎ و ﺑﻘﯿﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ را ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .و ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ دارﯾﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ دوﻣﯽ
ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺟﺪاﺷﺪه از ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﺤﺪودﺳﺎزی دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
ﻓﻨﺎوری رﻣﺰﮔﺬاری ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﯾﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﯽ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮده ) (Dead zonesﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؟ اﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﻫﻤﻮاره دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ روﺗﺮ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی روﺗﺮ ﺑﻪراﺣﺘﯽ از
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی روﺗﺮ ﺷﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﻋﻼم ﻣﯽدارد ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺣﺘﯽ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وایﻓﺎی دﯾﮕﺮان را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺪرت اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ
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