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:حضرت آیت اهلل خامنه ای 

وی پیشرفت کشور تنها بر اساس الگ
واستایرانی امکان پذیر -اسالمی 

اعم از نخبگانمهمترین وظیفه 
ع  دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جام

الم  پیشرفت کشور براساس مبانی اس
.است

اتي نياز روز افزون به پويايي  كارها ، استفاده از تجهيز
اي بواسطه وجود شبكه ه... مانند تلفن همراه ، پيجرها و 

.بي سيم امكان پذير شده است
د كه اگر كاربر يا شركت يا برنامه كاربردي خواهان آن باش

داده و اطالعات مورد نياز خود را به صورت متحرك در 
م هر لحظه در اختيار داشته باشند شبكه هاي بي سي

.جواب مناسبي براي آنها ست

براي خانه و محيط كار مي ( LAN)شبكه هاي محلي 
يا بي سيم ( Wired)توانند به دو صورت كابلي 

(Wireless ) ه درابتدا اين شبكه ها ب. طراحي گردند
طراحي  Ethernetروش كابلي با استفاده از تكنولوژي 

مي شدند اما اكنون با روند رو به افزايش استفاده از
مواجه هستيم  Wi-Fiشبكه هاي بي سيم با تكنولوژي 

.

ي ستاره كه در حال حاضر بيشتر با توپولوژ)در شبكه هاي كابلي 
تگاه بايستي از محل هر ايستگاه كاري تا دس( اي بكار مي روند 

.توزيع كننده به صورت مستقل كابل كشي صورت پذيرد

 Access)شبكه هاي بي سيم نيز شامل دستگاه مركزي 

Point  )ا مي باشد كه هر ايستگاه كاري مي تواند حداكثر ت
. قرار گيرد( بدون مانع )متر ي آن 30فاصله 

يكي از تكنولوژي هاي جذابي ( Wireless)شبكه هاي بي سيم 
ايند و هستند كه توانسته اند توجه بسياري را بسوي خود جلب نم

.  عده اي را نيز مسحور خود نموده اند
، كه امروزه در بسياري WiFiارائه سرويس بدون سيم اينترنت يا 

نقاط دنيا به منظور جذب مشتري و به عنوان خدمتي نوين در
خدمات . جهت ارتقاي سازمان در بازار رقابت، انجام مي گيرد

اينترنت بي سيم عالوه بر مكان هاي متعدد مانند هتل ها، 
نمايشگاه ها، بنادر، سالن هاي همايش و فرودگاه ها در منازل و 

ان محل هاي كار نيز عرضه مي گردد و موجبات رضايت خاطر مشتري
و مسافران، به خصوص مشتريان و مسافران خارجي را فراهم آورده 

.است

ميليون نفر در سال 12بر اساس آمار تعداد كاربران اين سرويس از 
برآورد مي گردد2008ميليون نفر در سال 700به حدود 2002

:روش هاي ارتباطي بي سيم 
سم تجهيزات و شبكه هاي كامپيوتري بي سيم بر دو ق

Indoor يا درون سازماني وOutdoor يا برون
.سازماني توليد شده و مورد استفاده قرار مي گيرند

:Indoorشبکه های بی سیم 
نياز سازمان ها و شركت ها براي داشتن شبكه اي 

ن مطمئن و وجود محدوديت در كابل كشي ، متخصصي
امپيوتري را تشويق به پيدا كردن جايگزين براي شبكه ك

به شبكه هايي اتالق Indoorشبكه هاي . كرده است
.  مي شود كه در داخل ساختمان ايجاد شده باشد
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:Outdoorشبکه های بی سیم 

بي برقراري ارتباط بي سيم در خارج ساختمان به شبكه
در اين روش داشتن ديد . شهرت داردOutdoorسيم 

، ارتفاء دو نقطه و فاصله، Line Of Sightمستقيم يا 
و آنتن Access Pointمعيارهايي براي انتخاب نوع 

. هستند

، Point To Pointبا سه توپولوژي Outdoorشبكه بي سيم 
Point To Multipoint وMeshقابل پياده سازي مي باشد  .

Point To point:
ودر هر يك از قسمت ها آنتن. در اين روش ارتباط دو نقطه مدنظر مي باشد

AccessPointنصب شده و ارتباط اين دو قسمت برقرار مي شود.

Point To Multi Point :
اير در اين روش يك نقطه به عنوان مركز شبكه درنظر گرفته مي شود و س

.نقاط به اين نقطه در ارتباط هستند

Mesh:
مي Meshارتباط بي سيم چندين نقطه بصورت هاي مختلف را توپولوژي 

د كه در اين روش ممكن است چندين نقطه مركزي وجود داشته باش. گويند
.با يكديگر در ارتباط هستند

سیمهای محلی بیعناصر فعال شبکه

ر در شبکه های محلی بی سیم معموالً دو نوع عنص
:فعال وجود دارد 

ایستگاه بی سیم-
في يا ايستگاه يا مخدوم بي سيم به طور معمول يك كامپيوتر كي
ه ي يك ايستگاه كاري ثابت است كه توسط يك كارت شبك

ي تواند از اين ايستگاه م. بي سيم به شبكه ي محلي متصل مي شود
اركد نيز سوي ديگر يك كامپيوتر جيبي يا حتي يك پويش گر ب

.باشد

نقطه ی دسترسی-

نقاط دسترسي سخت افزارهاي فعالي هستند كه عمالً نقش
ه شبكه سوييچ در شبكه هاي بي سيم را بازي كرده، امكان اتصال ب

ه در عمل ساختار بستر اصلي شبك. هاي سيمي را نيز دارند
مخدوم ها و ،عموماً سيمي است و توسط اين نقاط دسترسي

. گرددايستگاه هاي بي سيم به شبكه ي سيمي اصلي متصل مي

برد و سطح پوشش

به 802.11شعاع پوشش شبكه ي بي سيم بر اساس استاندارد 
زير فاكتورهاي بسياري بستگي دارد كه برخي از آن ها به شرح

هستند

پهناي باند مورد استفاده-
 هامنابع امواج ارسالي و محل قرارگيري فرستنده ها و گيرنده-
 سيممشخصات فضاي قرارگيري و نصب تجهيزات شبكه ي بي-
قدرت امواج-
نوع و مدل آنتن-

امرروزه در فرودگاه، هتل، رستوران، كتابخانه و يا حتي دفترر كرار،
اينترنرت ديگر در هر كجا كه تصور كنيد ممكن اسرت بتوانيرد بره

ون در آينرده اي نزديرك شربكه هراي ارتبراطي برد. متصل شويد
اهد سيم چنان گسترشي مي يابند كه در هرر زمران و مكراني شر

ه هرايي به كمك شربك. ارائه خدمات اينترنت بي سيم خواهيد بود
قادر خواهيد بود ترا رايانره هراي يرك اطراق يرا Wi-Fiهمچون 

.دفتر كار خود را به راحتي به يكديگر متصل نماييد
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wi-f i كه مخفف عبارتwireless f idelity است، يك تكنولوژي
مي باشد كه مزاياي بسيار و wirelessارتباطات بي سيم يا همون 

كه تحت پوشش WLANشبكه هاي محلي بي سيم. معايب كمي دارد
Wi-Fiفعال ميباشند را IEEE 802.11مجوعه استانداردهاي 

.  مينامند

محسوب WLANاما در  حقيقت طيف گسترده تري از استانداردهاي 
  802.11gو ظهور سريع استاندارد 802.11aمي شود كه شامل 

اين استاندارد توسط اتحاديه سازگاري اترنت بي سيم . ميشود 
(WECA )به ثبت رسيده است.

تمام جهت ها را تحت پوشش ( متر5/30)فوت 100واي فاي تا حدود .
قرار مي دهد هر چند ديوارها و منابع ممكن است اين محدوده را كاهش 

براي مكان هاي بزرگتر بايد از تقويت كننده هاي سيگنال براي.دهد 
مهمترين مزيت واي فاي سادگي آن . افزايش اين محدوده استفاده كرد

و از است  11Mbpsدر اين مدل حداكثر سرعت انتقال  اطالعات . است
به براى سرعت بخشيدن. گيگاهرتز استفاده مى كند۴/2فركانس راديويى 

ايجاد شده كه سرعت + 802.11bاين استاندارد مدل ديگرى نيز به نام 
سرعت 802.11aدر مدل . افزايش مى دهد22mbpsانتقال را تا 

به . استفاده مى شود5GHzاست و از فركانس 5۴Mbpsاطالعات حدود 
را خواهد 802.11bطور حتم اين مدل در آينده اى نه چندان دور جاى 

گرفت 

تاكي كه -را مي توان به يك جفت واكي  Wi-Fiبه زباني ساده، سيستم 
اين . ودشما از آن براي مكالمه با دوستان خود استفاده مي كنيد تشبيه نم

لوازم، راديوهاي كوچك و ساده اي هستند كه قادرند تا سيگنال هاي 
بت مي هنگامي كه شما بوسيله آنها صح. راديويي را ارسال و دريافت نمايند

ن با كنيد، ميكروفون دستگاه، صداي شما را دريافت نموده و با تلفيق آ
گاه در طرف ديگر، دست. امواج راديويي، از طريق آنتن آنها را ارسال مي كند

ا مقصد، با دريافت سيگنال ارسال شده از طرف شما توسط آنتن، آنها ر
آشكار سازي نموده و از طريق بلندگوي دستگاه، صداي شما را پخش 

توان خروجي و يا قدرت فرستنده اين گونه لوازم اغلب در . خواهد كرد
تا 50حدود يك چهارم وات است و با اين وصف، برد آنها چيزي در حدود 

.متر مي رسد100

را بکار گیریم؟ WiFiچرا

ر نسبت به شبكه هاي باسيم روان ت WiFiشبكه هاي
ابت يك شبكه ديگر بيش از اين يك چيز ث. ميباشند

اد يا نمي باشد، شبكه ها مي توانند در يك بعداظهر ايج
از هم باز شوند بجاي اينكه روزها يا هفته ها نياز به 

.ايجاد يك شبكهء كابلي ساختار يافته باشد

ند كه يا صنعتي باشاين شبكه ها مي توانند داراي كابردهاي خانگي، اداري
:نمونه هايي از آنها را مي توان به شرح زير نام برد

اكز شبكه هاي توزيع اينترنت در مكان هاي عمومي مانند فرودگاه ها ،مر-.1
 (Hot Spot )... تجاري و 

شبكه هاي محلي بي سيم در شركت ها و ادارات با هدف انتقال اطالعات-2
(Data) 

(VOIP)شبكه هاي محلي بي سيم با هدف انتقال مكالمات صدا . -3

 CCTV , Video)شبكه هاي محلي بي سيم با هدف انتقال تصوير -۴

Conf erence) 

شبكه هاي محلي بي سيم با هدف استفاده در سيستم هاي -.5
Security)امنيتي )

802. 11همبندی های 
كه هاي در يك تقسيم بندي كلي مي توان دو همبندي را براي شب

البداههفیسراده ترين همبندي، . محلي بي سيم در نظر گرفت
(Ad Hoc ) 802.11و براساس فرهنگ واژگان استاندارد ،

IBSSيم در اين همبندي ايستگاه ها از طريق رسانه بي س. است
راي تبادل به صورت نظير به نظير با يكديگر در ارتباط هستند و ب

از تجهيزات يا ايستگاه واسطي استفاده( تبادل پيام)داده 
. نمي كنند



(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

8/18/2019

(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir 4

در اين همبندي عنصر خاصي. همبندي ديگر زيرساختار است
نقطه دسترسي . موسوم به نقطه دسترسي وجود دارد

وزيع ايستگاه هاي موجود در يك مجموعه سرويس را به سيستم ت
در اين هم بندي تمام ايستگاه ها با نقطه . متصل مي كند

گاه ها وجود دسترسي تماس مي گيرند و اتصال مستقيم بين ايست
( قاب هاي داده)ندارد در واقع نقطهدسترسي وظيفه دارد فريم ها 

. را بين ايستگاه ها توزيع و پخش كند

خدمات توزیع

تم خدمات توزيع عملكرد الزم در همبندي هاي مبتني بر سيس
معموالً خدمات توزيع توسط نقطه . توزيع را مهيا مي سازد

خدمات توزيع در اين استاندارد . دسترسي فراهم مي شوند
:عبارتند از

-مجددپيوستن-خروج از شبكه بي سيم-پيوستن به شبكه-
مجتمع سازي-توزيع

دسترسی به رسانه

است CSMA/CAروش دسترسي به رسانه در اين استاندارد 
در . شباهت داردCSMA/CDكه تاحدودي به روش دسترسي 

را اين روش ايستگاه هاي كاري قبل از ارسال داده كانال راديويي
رسال كنترل مي كنند و در صورتي كه كانال آزاد باشد اقدام به ا

فاده از در صورتي كه كانال راديويي اشغال باشد با است. مي كنند
جدداً الگوريتم خاصي به اندازه يك زمان تصادفي صبر كرده و م

CSMA/CAدر روش . اقدام به كنترل كانال راديويي مي كنند
ه و در ايستگاه فرستنده ابتدا كانال فركانسي را كنترل كرد

آزاد باشد DIFSصورتي كه رسانه به مدت خاصي موسوم به 
.اقدام به ارسال مي كند

آنتن ها

تاندارد در يكي تقسيم بندي كلي آنتن هاي مورد استفاده در اس
IEEE 802.11تمام جهت و نقطه به نقطه : به دو دسته

ه به واضح است كه آنتن هاي تمام جهته با توج. تقسيم مي شوند
آنكه نيازي به تنظيم ندارند، راحت تر مورد استفاده قرار 

كارت هاي )اين آنتن ها در اغلب كارت هاي شبكه . مي گيرند
.ار مي روندو نيز نقاط دسترسي يا ايستگاه هاي پايه بك( دسترسي

هره اين آنتن ها در فواصل كوتاه قابل استفاده هستند و براي ب
از گيري در فواصل طوالني تر به تقويت كننده هاي خارجي ني

دارند

به تجهيزات اجازه مي دهد كه به دو روش ارتباط در 802.11bاستاندارد 
نقطه اين دو روش عبارت اند از برقراري  ارتباط به صورت. شبكه برقرار شود

و اتصال به -به كار مي رودAd hocهمان گونه در شبكه هاي –به نقطه 
.  (AP=Access Point)شبكه از طريق نقاط تماس يا دسترسي 

.  استAPمعماري  معمول در شبكه هاي محلي  بي سيم بر مبناي استفاده از 
، عمالً مرزهاي يك سلول مشخص مي شود و با روش هايي APبا نصب يك 

مي توان يك سخت افزار مجهز به امكان ارتباط بر اساس استاندارد 
802.11bگستره يي كه يك . را ميان سلول هاي مختلف حركت دادAP

BSS(Basic Servپوشش مي دهد را  ice Set)مجموعه ي . مي نامند
هاي شبكه BSSتمامي سلول هاي يك ساختار كلي  شبكه، كه تركيبي از 

ESS(Extended Servاست، را  ice Set)با استفاده از . مي نامند
ESSي سيم مي توان گستره ي وسيع تري را تحت پوشش شبكه ي محلي  ب
.  درآورد
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براي  June 1997در IEEE802.11استاندارد 
WLAN ي در اين استاندارد فقط درباره. ها منتشر شد
.صحبت شده است MACو  PHYدو اليه ي 

Phy:اليه اول sical Lay er  . اين اليه مستقيما در رابطه با ارسال و
مثال )دريافت سيگنال و تكنيك ها و سخت افزار الزم براي اين كار است 

(. لفنفيبر نوري در شبكه هاي مخابراتي نوري يا كابل مسي در شبكه ت

Data Link Lay: اليه دوم er . مسئوليت اصلي اين اليه مديريت و
مفاهيمي مانند كنترل . است (packets)كنترل بسته هاي اطالعاتي 

اين اليه خود از دو زير . و پروتكل ها به اين اليه مربوط استخطا
sub lay)اليه er) Medium Access Control(MAC) كه ،

به اطالعا ت  (Access)كنترل اجازه دسترسي 
، كه وظيفه همزمان ارسال شدن Logical Link Controlو زير اليه 

، و پنهان كردن تفاوتهاي (error checking)اطالعات و كنترل خطا
.استانداردهاي مختلف از اليه هاي باالتر شبكه را به عهده دارد

Wifiچگونه کار می کند؟
wifفناوري i يم كار بسيار شبيه به گوشي تلفن ديجيتال بيس802.11يا
ميكروفون موجود در گوشي صداي شما را مي گيرد و پردازنده.مي كند

كند كه دروني اين گوشي اين صدا را به يك سيگنال ديجيتال تبديل مي
داده هايي دستگاه پايه به نوبه خود. سپس به دستگاه پايه انتقال مي يابد

يگنا كه از خط تلفن مي ايد مي گيرد و يك تبديل مشابه انجام ميدهد و س
دي به اين ارتباط دو طرفه پيوسته  تا حدو.حاصل را به گوشي مي فرستد 

نقطه دست بي )wapيك دستگاه .مليات يك شبكه بيسيم شباهت دارد 
اه پايه يا دستگاه مسير ياببي بي سيم را مي توانيد همان دستگ( سيم

 wap.ريد گوشي تلفن و كارتهاي شبكه بيسيم را خود گوشي در نظر بگي
ودم باند يا مسير ياب رابط با سيم به يك شبكه باسيم موجود يا به يك م
بي سيم عريض است و با استفاده از سيگنالهاي راديويي با كارتهاي شبكه

.نصب شده در كامپيوتر هاي شما ارتباط بر قرار مي كنند

802.11استاندارد ها رايج در 

802.11b

802.11b ارزان اولين نسخه اي بود كه به بازار مصرف رسيد و كندترين و
تا كنون  ..قيمت ترين در بين اين سه استاندارد محسوب مي شود 

.  بوده است802.11bاستاندارد مورد استفاده در شبكه هاي بي سيم 
از به عنوان اولين استاندارد رايج با مزايايي802.11bمحصوالت مبتني بر 

از قبيل سرعت قابل قبول ، قيمت مناسب ، سازگاري جهاني ، استفاده
و (كه نيازي به مجوز از ارگانهاي دولتي ندارد)GHz 2.4طيف فركانسي 

همه و همه Wi-Fiهمچنين يكپارچگي محصوالت تحت نظارت اتحاديه 
از سهم بازار را به خود اختصاص دهند % 95موجب شده اند تا چيزي حدود 

  .
استفاده FHSSيا DSSSبه طور سنتي اين استاندادر از دو فنّاوري 

مگابيت در 2و 1هر دو روش فوق براي ارسال داده با نرخ هاي . مي كند
.  ثانيه مفيد هستند

802.11a

802.11a 802.11نسخه بعدي  استانداردb اولين محصوالت مبتني . بود
.به بازار راه يافتند 2001اوايل سال 802.11aبر استاندارد 

و همچنين سرعتي در حدود 5GHzبا وجود استفاده از فركانس 
54Mbps دم مي توان داليل اصلي اين ع. استقبال چنداني از آ نها نشد

، برد پايين ، هزينه باال ،و همچنين 802.11bاستقبال را عدم سازگاري با 
.استفاده از با ند فركانسي نيازمند به مجوز نام برد 

، از باند راديويي جديدي براي شبكه هاي محلي  802.11aاستاندارد 
5۴Mbpsبي سيم استفاده مي كند و پهناي باند شبكه هاي بي سيم را تا 

اين افزايش قابل توجه در پهناي باند مديون تكنيك. افزايش مي دهد
نرخ هاي ارسال داده در استاندارد . استOFDMمدوالسيوني موسوم به 

IEEE 802.11a 6,9,12,18,2۴,36,۴8,5۴:عبارتندMbps كه بر
مگابيت در ثانيه 6,12,2۴اساس استاندارد، پشتيباني از سرعت هاي 

.  اجباري است
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802.11g

802.11g  ر استاندارد نوظهو. تلفيقي از هر دو مورد قبل است
ه شبكه هاي بي سيم كه نيازهاي پهناي باند ، سرعت وهزين

نيز Wi-Fiكاربران را بر آورده كرده در عين حال با استاندارد 
.سازگاري دارد 

2.۴از باند فركانسي IEEE 802.11bاين استاندارد مشابه 
GHz( يا طيفISM ) استفاده مي كند و از تكنيكOFDM

نيز يكي PBCCالبته . به عنوان روش مدوالسيون بهره مي برد
از روش هاي جايگزين و تحت بررسي براي انتخاب تكنيك 

از نظر 802.11g. مدوالسيون در اين استاندارد به شمار مي رود
802.11bفركانسي، تعداد كانال هاي غيرپوشا، و توان مشابه 

.  است

e11  .802استاندارد 

با ويژگي امكان a,b,gاين استاندارد براي تكميل استانداردهاي 
ايجاد اولويت در ارسال بسته هاي اطالعات حساس به تاخير 

 Voice & Video)زماني مانند بسته هاي صوتي و تصويري 
Packet)در به اين ترتيب با ايجاد اولويت.تعريف شده است

رسال ارسال بسته هاي حاوي اطالعات صوتي و تصويري كيفيت ا
در ارسال و  (Latency)صوت و تصوير باال رفته و تاخير 

.دريافت بوجود نخواهد آمد

wifiکاربرد های 

تكنولوژي واي فاي عالوه بر استفاده در ارتباط رايانه هاي 
تفاده از شخصي در اتصال به اينترنت به صورت بي سيم امكان اس

اي به عنوان نمونه در تلفن همراه ه.هر شبكه ديگري رانيز دارد
م نسل جديد امكان اتصال به اينترنت از طريق واب فاي فراه

اتقال صدا از طريق تكنولوژي (roice)شده و نيز سرويس 
رايانه اينترنت كه امكان بر قراري تماس تلفني روي شبكه هاي

wاي را مقدور مي سازد نيز از  ifiبهره مي گيرد.

wifiدالیل رشد 

شركت هاي بزرگ و :پشتيبان شركت هاي مختلف
معتبري همچون مايكروسافت

توسعه ارتباط باند پهن
كه هم اكنون در برخي از كشور هاي دنيا شب:مليشبكه هاي بزرگ 

wifبزرگ ملي  iدر حال فعاليت است

تجهيزات آماده
گسترش شبكه

نو آوري هاي بيشتر

wifiنقاط ضغف 

هزينه هاي اشتراك ماهانه در بسياري از :قيمت هاي گران( 1
.دالر در ماه است50كشور ها در حدود 

wجدا از هزينه هاي اوليه : هزينه هاي پنهان فراوان( 2 ifi  شما
جهيزات بايدهزينه هاي پنهان ديگري نيز مانند نصب و نگداري ت

.شبكه و نيز راه حل امنيتي را بپردازد
رد هم اكنون فاصله اي را كه به جرات اعالم ك: فواصل كوتاه( 3

در در حدود يك صد متر است كه با وجود موانع فيزيكي موجود
ساختمان ها و ادارات اين فاصله دريافت سيگنال كمتر نيز

.خواهد شد
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wifدر برخي كشور ها كه تكنولوژي :عدم پوشش همه نقاط(۴ i فعال شد
پوشش كابل شبكه فراهم نشد و شما مجبور به استفاده از سرويس

.دهندگان مختلف در نقاط جغرافيايي متفاوت خواهيد بود
استانداردهاي شركت هاي ارائه دهنده :مشخص نبودن استانداردها(5

هند تجهيزات واي فاي استفاده از طيف راديويي بدون مجوز را ترجيح مي د
زيرا در اين صورت هزينه هاي ان كاهش خواهد يافت و همين امر سبب 
شد كه استاندارد واحدي براي اين كار طراحي نشود اما در سال هاي اخير

سازندگان به سمت متحد شدن استانداردها حركت رو به جلويي را آغاز 
.كردند

غير در شبكه هاي بي سيم قبلي اجازه ارتباط كاربران:عدم وجود امنيت(6
ي از مجاز شبكه نيز داده مي شدكه امكان شنود از طريق اين كاربران يك

سعه خطرات اين قبيل از شبكه ها بود اما هم اكنون سازندگان به سوي تو
.شبكه هاي امن حركت خود را آغاز كردند

امنيت شبكه بي سيم

Rouge Access Point Problem  :
اين مشكل يكي از مهم ترين نگراني هاي امنيتي در زمينة

 Rouge. به حساب مي آيدWiFiاستفاده از شبكه هاي 

Access Pointبه هر نقطة دسترسي(Access Point 

WiFi(ه اطالق مي شود كه بدون اجازة شما به شبكه وصل شد
است و از امكانات آن از جمله پهناي باند اينترنت استفاده 

فاده از اين معزل عالوه بر اتصال غير مجاز به شبكه و است.مي كند
را نيز hackingپهناي باند آن ساير مشكالت امنيتي مانند 

.  سبب شود

ها و Access Pointاز جمله : WiFiدستگاه هاي ناامن 
ت دستگاه هاي مورد استفادة كاربران ممكن است موجب مشكال

و اين مورد معموالً بيش از همه مورد . جدي در اين زمينه گردد
.  توجه هكرهاست

نظيمات تنظيمات ناصحيح دستگاه هاي بي سيم و عدم تغيير در ت
پيش فرض آن ها امكانات متنوع نفوذگران 

داراي امكانات امنيتي بسيار قدرتمند Wi-Fiشبكه هاي 
يري از دسترسي غير مجاز به اين شبكه ها جلوگمي باشند كه

از جمله اين استانداردها مي توان به . مي كند

IEEE 802.1x 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WPA - Wi-Fi Protected Access 

TKIP - Temporal Key Integrity Protocol

:DoSکنترل در برابر حمالت 

نوع بسته به)اين حمله باعث كند شدن، از كار افتادن سرويس بيسيم
ت ها، بيشتر شرك. و يا تاثير روي شبكه اصلي خواهد شد(  طراحي شبكه

دستگاه هاي ردياب اين نوع از حمالت را ندارند اگر چه امروزه نرم 
.Airmagnetافزارهايي براي اين كار در دسترس مي باشد مانند 

از شبكه داخلي با استفاده از فايروال يا دستگاه هاي DoSجدا سازي 
DoSله ديگري كه داراي اين قابليت هستند نيز مي تواند در مقابله با حم

.موثر باشد
پياده سازي شود wireless DMZمي تواند در لبه QoSكنترل هاي 

بكه مي بايست در نقطه ارتباط بين شبكه بيسيم و شIDSحس گرهاي 
DoSمبتني بر سيم قرارگيرد و در نهايت روشي كامل براي جلوگيري از

ر وجود ندارد و طراحي درست با در نظر گرفتن موارد امنيتي ميتواند خط
.اين نوع حمله را كاهش دهد
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:رمزنگاری شبکه بیسیم

2و1اگرچه در شبكه هاي سيم كشي شده از رمزنگاري در اليه 
نوعي مكانيزم 802.11استفاده نمي شود ولي طراحان 

و رمزنگاري را جهت امكان تشخيص هويت و رمزنگاري را بين د
.فراهم ساخته اند2و1ايستگاه كاري روي اليه 

ي به رمزنگاري بيسيم به معني محافظت و محدود كردن دسترس
افظت در منابع و ساختار شبكه بيسيم مي باشد اين كار براي مح
كي عبور برابر خاصيت بيسيم است كه از ديوار و ساير موانع فيزي

م كه حمله كننده براحتي مي تواند به شبكه بيسي. مي كند
ازي سيستم هاي كد گذاري و محدوديت هاي  دسترسي پياده س

در شناسايي هاي به عمل آمده در سال . نشده راه پيدا كند
شبكه با ۴۴شبكه بيسيم 100از هر  Bostonدر 2001

.سيستم هاي رمزنگاري پياده سازي شده اند
داشتن به خاطر داشته باشيد كه پياده سازي هرنوع رمزنگاري از ن

.آن بهتر است

802.  11قابلیت ها و ابعاد امنیتی استاندارد

سرويس هاي مجزا و مشخصي را براي تأمين يك 802.11استاندارد 
اين سرويس ها اغلب توسط .محيط امن بي سيم در اختيار قرار مي دهد

WEP (Wired Equivپروتكل  alent Priv acy تأمين مي گردند (
يم وظيفه ي آن ها امن سازي ارتباط ميان مخدوم ها و نقاط دسترسي بي سو 

درك اليه يي كه اين پروتكل به امن سازي آن مي پردازد اهميت . است
به ويژه يي دارد، به عبارت ديگر اين پروتكل كل ارتباط را امن نكرده و

دارد اليه هاي ديگر، غير از اليه ي ارتباطي بي سيم كه مبتني بر استان
WEPاين بدان معني است كه استفاده از . است، كاري ندارد802.11

ارد در يك شبكه ي بي سيم به معني استفاده از قابليت دروني استاند
را امكان شبكه هاي محلي بي سيم است و ضامن امنيت كل ارتباط نيست زي

.قصور از ديگر اصول امنيتي در سطوح باالتر ارتباطي وجود دارد

802.11محدوده ي عمل كرد استانداردهاي امنيتي 

را نشان مي دهد( WEPخصوصاً )

WIFIتکنولوژی رادیویی

ر فركانس سيستم راديويي استفاده شده در واي فاي توانايي تغيي
ي مي توانند در هر سه باند مخابره كنند يا م802.11b.را دارد 

م كنند توانند پهناي راديويي در دسترس را به دوازده كانال تقسي
مزيت جهش. و جهش فركانسي به سرعت بين آنها انجام شود

ي فركانسي اين است كه باعث تداخل كمتر مي شود و اجازه م
دهد كه چندين كارت واي فاي به طور همزمان بدون تداخل با 

اي مي بنابراين سيستم راديويي واي ف.يكديگر مداخله كنند 
.ندتواند ميزان بسيار زيادي از اطالعات را در هر ثانيه مخابره ك

ستاندارد سه تكنيك راديويي مورد استفاده در اليه فيزيكي اين ا
:به شرح زير مي باشند

DSSSاستفاده از تكنيك راديويي 

FHSSاستفاده از تكنيك راديويي 

استفاده از امواج راديويي مادون قرمز
يز در اين استاندار اليه فيزيكي مي تواند از امواج مادون قرمز ن

در روش ارسال با استفاده از امواج مادون قرمز، . استفاده كند
ا مگابيت در ثانيه و به ترتيب ب2يا 1اطالعات باينري با نرخ 
.مبادله مي شوندPPM-۴و PPM-16استفاده از مدوالسيون 
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با رایانهWi-Fiترکیب سیستم 

داخلي هستند و Wi-Fiامروزه اغلب رايانه هاي لپ تاپ مجهز به سيستم 
بر روي لپ تاپ و يا Wi-Fiدر غير اين صورت نيازمند نصب يك كارت 

در Wi-Fiشما مي توانيد يك كارت . رايانه روميزي خود خواهيم بود
تهيه كنيد كه البته 802.11gو يا 802.11bيا 802.11aسيستم 

از سرعت باالتري برخوردار 802.11bنسبت به تجهزات 802.11gنوع 
كه PCMCIAبراي لپ تاپ ها اين تجهيزات در قالب كارت هاي . است

در محل مخصوص خود نصب مي شوند و يا به صورت اتصال خارجي از 
.عرضه مي شوندUSBطريق يك درگاه 

USBو يا درگاه PCIبراي رايانه ها روميزي، مي توانيد از كارت هاي 
در است تا پس از نصب اين تجهيزات كاربر قا. براي اين منظور استفاده كنيد

تن يك در مكان هايي كه اينترنت به شكل بدون سيم ارائه مي شود با داش
.  اشتراك، از خدمات بهره گرفته و به شبكه متصل شود

WiMaxپیاده سازی  شبکه های

ا مجوز اين استاندارد باندهاي فركانسي مختلفي را در محدوده هاي ب
و و بدون مجوز متناسب با ساختار خود تحت پوشش قرار مي دهد

استاندارد امكان ارائه خدمات بي سيم را به صورت ثابت و 
. متحرك فراهم مي نمايند

يزات هر يك از تجهيزات مورداستفاده در اين تكنولوژي شامل تجه
و تجهيزات اليه Base Stationسمت مشترك، تجهيزات 

ازي هسته و توزيع هر كدام به تنهايي در ايجاد هزينه هاي پياده س
.سهيم مي باشند

داراي مزاياي زيادي است كه آن را بر ساير  WiMAXفناوري 
.ازدتكنولوژي هاي موجود در زمينه شبكه هاي بي سيم ارجح مي س

:اين مزايا عبارتند از
كيفيت سرويس 

كارآيي باال
ساختار استاندارد

پشتيباني از آنتن هاي هوشمند

آيا واي مكس با واي فاي رقابت خواهد كرد؟

اي تكنولوژي هوای فایو وای مکسبه روشني واضح است كه 
مين مكمل يكديگرند و براي آينده اي قابل پيش بيني به ه

اي كه به طور گستردهوای فایتكنولوژي . صورت خواهند ماند
در دسترس مي باشد و در نواحي متمركزي چون هتل ها، 
رستوران ها، فرودگاه ها و حتي در مناطق گسترده تري در 

بعضي از شهرها مورد استفاده قرار مي گيرد، براي سال هاي 
.زيادي به رشد خود ادامه خواهد داد

b/g/a 802.11مقبوليت گسترده و پروتكل جامع و يكپارچه 
، رشد دائمي بر پايه laptopدر امواج راديويي كامپيوتر هاي 

.  فراهم مي سازدوای فایمصرف كنندگان 

نتيجه گيري
ها نقش سرويس Access Pointدر هر شبكه بي سيم 

، PCIدهنده و كارت هاي شبكه بي سيم كه ميتواند بصورت 
PCMCIA وUSBدهدباشند كاربران سيستم را تشكيل مي  .

مورد LANغالب تجهيزات بي سيم كه براي برپايي شبكه 
از نوع ديد 802.11استفاده قرار ميگيرند مبتني بر استاندارد 

م به مستقيم هستند و گيرنده و فرستنده بايد ديد مستقي
.  يكديگر داشته باشند

، تعداد ديوارها، جنس ديوارها Access Pointفاصله كاربر از 
عت و و نوع مصالح ساختماني و مبلمان داخلي تاثير گذار بر سر

برد شبكه دارد
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و 802.11aباالترين سرعت قابل دسترس مطابق استانداردهاي 
802.11g 5۴معادلMbps ميباشد و سرعت هاي باالتر از

.  مكانيزم هاي نرم افزاري و شرايط خاص استفاده ميكنند
رض سرعتي كه اين تجهيزات مدعي آن هستند بر خالف پيش ف

است كه براي مقايسه Half-Duplexفكري بسياري بصورت 
بايد رقم Ethernetظرفيت شبكه هاي بي سيم با شبكه هاي 

.ارائه شده تجهيزات بي سيم را بر عدد دو تقسيم نمود

دستگاهي است كه ميتوان Access Pointدر شبكه بي سيم 
دانست و مانند هاب Ethernetآن را معادل هاب در شبكه 

.  در اختيار كاربران قرار ميگيردSharedپهناي باند آن بصورت 

Access Pointبا توجه به اطالعات باال ميتوان نتيجه گرفت كه يك 

Halfداراي پهناي باند اشتراكي و 802.11gمنطبق بر  -Duplex برابر
5۴Mbps 25ميباشد كه ميتوان گفت برابرMbps بصورتFull-

Duplexاز آنجايي كه اين پهناي باند اشتراكي ميباشد . خواهد بود
بخواهند استفاده كنند هركدام Access Pointكاربر از اين 5چنانچه 

خواهند داشت مگر آنكه آنقدر خوش شانس 5Mbpsپهناي باندي برابر 
ه منابع باشند كه در هر لحظه فقط يكي از اين كاربران نياز به دسترسي ب

پس . استفاده نمايد25Mbpsشبكه اي داشته باشد تا بتواند بتنهايي از 
هاي مورد نياز رابطه مستقيم با تعداد Access Pointمحاسبه تعداد 

.  و ميزان مصرف آنها داردOnlineكاربران هميشه 
ت كه كاربران شبكه هاي بي سيم بيشترين رضايت را زماني خواهند داش
د كه عمده كاربري آن جهت دسترسي به اينترنت و منابع اينترنتي باش

.  هم براي كاربران كفايت خواهد كرد100Kbpsبرخورداي از 

اي در هيچ كجا شما نميتوانيد يك خط نوشته پيدا كنيد كه شبكه ه
WLAN را جايگزيني براي شبكه هايEthernetمعرفي كرده باشد  !

يك راه حل هستند براي مواقعي كه امكان كابل WLANشبكه هاي 
امكانپذير نيست و يا اولويت با Ethernetكشي و استفاده از شبكه 

Mobilityسالن هاي كنفرانس، انبارها. و يا حفظ زيبايي محيط است ،
محيط هاي كارخانه اي، كارگاه هاي عمراني و محيط هاي نمايشگاهي 

.ميباشندWLANبهترين نمونه ها براي استفاده موثر از شبكه هاي 
سيم راه اندازي يك شبكه بي! و اما قابل توجه دوستان امنيتي

گي و بسيار راحت و سريع امكانپذير است وليكن به همين ساد
روش هاي مختلفي . سرعت نيز امكان رخنه در آن وجود دارد

جهت امن سازي اين شبكه هاي توسعه داده شده كه با صرف 
كمي وقت ميتوان يكي از اين روش ها را بكار برد تا از سوء 

.  استفاده و يا صدمه جلوگيري شود

اي با توجه محدود بودن پهناي باند شبكه هاي بي سيم كد هر
بسادگي ميتوانند ( Worm)مخرب مخصوصاً كرم هاي اينترنتي 

را برردليل بررار Access Pointدر صرورت ورود برره شرربكه 
حتماً در شبكه هاي بري سريم هرر چنرد . مضاعف مختل كنند

كوچك از وجود برنامه هاي آنتري ويرروس و برروز برودن آنهرا 
ها باعرث از Wormبسيار اوقات حركت . اطمينان حاصل كنيد

كرردن آن Hangو اصطالحاً Access Pointكار افتادگي 
 Accessميشود كه ممكن است در برداشت اوليه خراب بودن 

Pointمنبع مشكل تشخيص داده شود.

پس از ارادت خاضعانه به درگاه خداوند بی
همتا الزم است از استاد ارجمند جناب 

آقای اعظمی به خاطر سعة صدر و  
رهنمودهای دلسوزانه که در تهیه ی این 
تحقیق مرا مورد لطف خود قرار دادند و  

راهنماییهای الزم را نمودند تشکّر و 
اه قدردانی نموده، موفقیّت همگان را از درگ

.احدیت خواهانم


