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      Header Check يا  Sam Spade بررسي شبکه مانندي با استفاده از ابزارها

 وب Home Pageتنها كافيست .  هدرهاي سرور را تشخيص دهيدhttpمي توانيد 
له  يا بنرهايي كه توسط سرور ارسال  هدرهاي حاص httpسايت را درخواست نموده و

 : Serverدر ميان آنها احتماال چيزي شبيه به . گرديده را مورد بررسي قرار دهيد

Microsoft – IIS/5.0پيدا خواهيد كرد  .  
  .                                   کنديآپاچي سرور نيز به صورت پيش فرض همه مشخصات را اعالم م

  
 Server : Apache/2.0.41-dev(unix) 

  
ن کاربران مي توانند يا.  هستند Mod Header داراي مدول  x.2كاربران آپاچي سرور 

 :ندي را به صورت زير اديت نماhttpd.confبه سادگي فايل 

  
Header Set Server "New Server Name"   

  
  .ادمتاسفانه در نسخه هاي پيشين آپاچي سرور نمي توان سرور هدرها را تغيير د

 را نصب نموده و براي برداشتن وجايگزين  Lock Downز مي توانند ينIIS  كاربران 
در صورتي كه از سرور .  استفاده نمايند URLScansكردن هدرها از فايل پيكره بندي

Cold Fusion استفاده مي نماييد و مي خواهيد URLScans را به كار بريد بسيار 
ال حاضر هدرها را جايگزين مي نمايد باعث خسارات زيرا روشي كه در ح. محتاط باشيد

  .در اين حالت تنها راه ممكن برداشتن هدرهاست.  مي گرددCFMسنگيني به صفحات 
  

  :پسوند فايلها 
 به طور مشخص نشان دهنده آن است كه ASPX. يا ASP.نمايش پسوند فايلها مانند 

 كلي پنهان كردن پسوند فايلها به طور . شما از يك سرور مايكروسافت استفاده مي كنيد
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پسوند .  استفاده كنيدJava و  HTMLدر طراحي سايتها سعي كنيد از. كار مفيدي است

  .فايلهاي طراحي شده توسط اين زبانها نشان دهنده نوع وب سرور نمي باشد
بوسيله .  توجه خاصي داشته باشيدmod negotiationدر مورد آپاچي سرور به مدول 

       mod headerهمچنين توسط . ي توانيد پسوند فايلها را مخفي كنيداين مدول م
  .مي توان پسوند فايلها را تعويض نمود

 براي پنهان ساختن پسوند فايلها PageXChanger نيز مي توانند از برنامه IISكاربران 
  .استفاده نمايند

  
ASP Session ID Cookie  

نده را بر عهده دارند و به سادگي سيستم اين كوكي ها وظيفه حفظ وضعيت سرويس گير
  .عامل و وب سرور نصب شده بر روي آن را مشخص مي كنند

  
Set –
Cookie:ASPESSIONIDQGQGGWFC=MGMLNKMDENPEOPIJHPO
PEPPB;    

  
همچنين مي توانيد براي .  را از كار بيندازيد ASP Session Stateشما مي توانيد 

 ها ASP Sessionاز طرفي .  استفاده نماييدISAPI تغيير اسامي كوكي ها از يك فيلتر
  ASPاز كار انداختن آن به بهبود اجرايي . باعث محدود شدن منابع سيستم مي گردند

 . كمك مي كند و باعث گمنام ماندن سرور شما نيز مي گردد

  
WebDAV  

 منحصر به WebDAV.   مي باشد WebDAV راه ديگر شناسايي سرورهاي ويندوزي 
 با گروه (RFC 2518) نمي باشد ، بلكه يك استاندارد پيشنهادي IISوسافت يا مايكر
  اطالعات زيادي را WebDAVسرور ويندوزي در حالت پشتيباني .  استIETFكاري 
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 WebDAVدر صورتيكه از . به هدر مي افزايد كه مي تواند مورد استفاده هكرها قرارگيرد

     نمي نماييد،  استفاده...  ياWeb Folders , Outlook Web Accessبراي پشتيباني 
  .  يا تغيير در رجيستري آن را از كار بيندازيدIISLockDownمي توانيد با استفاده از

  هدرهاي ديگر
 هويت HTTPبرخي از سرورهاي وب به وسيله نمايش هدرهاي خاص در پاسخهاي  

 X-ASPNET-Version و X-Powered-Byهدرهاي . خود را فاش مي سازند
      IIS و بنابراين ميزباني  ASP.NETعالئم بارزي هستند كه نشان دهنده استفاده از 

را بايد  Microsoft Office Web Serverهمچنين به ياد داشته هدرهاي . مي باشند
  .مخفي كنيد

  
Windows Authentication  

پنهان  را به عنوان راهي براي Windows Authentication نبايد IISكاربران 
زيرا اين شيوه اطالعات زيادي را . نمودن اطالعات بر روي سرور مورد استفاده قرار دهند

يك هكر مي تواند با توجه به هدرهاي . در مورد سرور بر مال مي سازد
Authentication WW-زماني كه يك فايل يا .  نوع وب سرور را مشخص نمايد
حافظت مي شود، درهدرهاي فرستاده  ويندوز مAuthenticationفولدر توسط پروسه 
 وجود دارد كه مي تواند مورد بهره برداري هكر String NTLMشده از طرف سرور 

  .قرار گيرد
  

  پيام هاي پيش فرض
اغلب . پيامها ، صفحات و اسكريپتهاي پيش فرض نيز باعث شناسايي وب سرور مي گردد

 پيش فرض هستند كه بايد به گونه نرم افزارهاي پشتيباني كننده وب سرور داراي پيغامهاي
 ، اسكريپتها Administration Pagesهمچنين تمام . اي مناسب تغيير پيدا كند

  . هايي كه همراه با وب سرور نصب مي شوند بايد مخفي يا پاك شوند Documentو
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  ديگر سرويسها
خدمات  كه با عنوان وب سرور استفاده مي شوند، جدا از ييوترهايبسياري از کامپ 
HTTP خدمات ديگري مانند SMTP و FTPبه عنوان يك قانون .  را ارائه مي دهند

به ويژه از . امنيتي سعي كنيد چنين سرويسهايي را در وب سرور خود راه اندازي نكنيد
زماني كه .  اجتناب كنيدIIS در مايكروسافت SMTP و FTPسرويسهاي پيش فرض 

 Clientيك پيغام خوش آمدگويي براي . گردد برقرار مي SMTPيك ارتباط با سرويس 
اما مشابه هدرهاي . اين پيغام هيچ تاثيري در سرويس ايميل ندارد. فرستاده مي شود

HTTP سرويس پيش فرض . اطالعاتي را در مورد وب سرور بر مال مي سازندSMTP 
  يكIIS ، FTPهمچنين سرور پيش فرض . ويندوز چنين اطالعاتي را نمايان مي سازد

 SMTP از آنجايي كه اصالح اين بنر از اصالح بنر . بنر شناخته شده را ارائه مي دهد
 دــ ديگر مانن  سرورFTPپروسه پيچيده تري است بهترين راه جايگزيني آن با يك 

RhinoSoft''s Serv-U FTP Serverكه بتوان هرگونه پيغامي را در بنر .  است
FTPهمچنين اين .  نمايش دادFTP منيــداراي امتيازات ديگري نيز از نظر اي سرور   

  .مي باشد 
  

  ورودهاي غير مجاز 
يا  ) Shell( پيچيده براي گرفتن شل  URL ها از يك  Exploitsبسياري از   

 استفاده ميكنند  كه هكر بوسيله آنها مي تواند ليستي از CGI Programكنترل يك 
براي مقابله با اينگونه حمالت استفاده از بهترين روش . فايلها سيستم عامل را بدست آورد

 که ييك فيلتر داده مي باشد كه كاراكترهاي غير قابل قبول مثل متا كاراكترها را از اطالعات
  . شود حذف نمايديتوسط كاربر وارد م

نسل جديدي از  . است  IISLockDown/URL Scan اريـــ استاندارد جIIS براي 
Firewallباني از اليه هاي كاربردي  ها نيز قابليت پشتيWeb Serverرا دارا هستند .  
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  پشته ها
حتي زمانيكه عالئم افشاگرانه از روي اليه كاربردي وب سرور حذف شد، بر روي   

هر سروري با يك اتصال . اليه هاي پايين تر شبكه نقاط ضعف آشكارسازي باقي مي ماند
كن و شناسايي مي باشد،  است كه قابل اس Network Protocolشبكه داراي يك 

 مي تواند با استفاده از تكنيكهاي مختلف سيستم NMAPبهترين اسكنرهاي پشته مانند 
 مربوط به هر سيستم عامل نيز در مقابل شناسايي IPهمچنين پشته  .عامل را شناسايي كند

 اين نوع آسيب پذيري ها  بااولين راه مقابله.  آسيپ پذير استICMPاز طريق پروتوكل 
به اين نكته توجه داشته باشيد كه با وجود فايروال ، يك . استفاده از يك فايروال مي باشد

  . تحليل شبكه اي دقيق هنوز هم مي تواند نوع وب سرور را مشخص سازد
  

Netcraft  
 هر وب سايت مي توان به اطالعاتي URL با وارد نمودن Netcraftدر سايت   

 هدرها HTTPبا تغيير دادن . سايت بدست آورددر مورد سيستم عامل و وب سرور آن 
  هدرها،HTTPهمچنين با حذف .  اشتباه شودNetcraftمي توان كاري كرد كه گزارش 

Netcraftگزارش ناشناس بودن وب سرور را ارائه خواهد كرد.  
   
  TCP/IP يش فرضهايپ

سائي احتماالً هنوز سيستم عامل شما حتي از پشت يك ديوار آهنين نيز مورد شنا  
براي آنكه بتوان يك سيستم عامل را به طور كامل ناشناس كرد بايد . قرار خواهد گرفت

 (Receive Window size)    مانند IP/TCPبرخي از پيش فرض هاي محيط 

RWIN ،(Maximum Transmission Units) MTU،   MSS 

(Maximums Segment Size)،  (Time-to-Live) TTL در .  دستكاري شود
ان تغيير دادن اين پيش فرض ها بسيار محتاط باشيد زيرا مي تواند تاثير معكوس بر زم

 . روي وب سرور داشته و يا سيستم عامل را به طور كامل فلج سازد
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  : به خاطر داشته باشيد 
براي آنكه وب سرور شما كامالً ناشناخته بماند بايد تمام مواردي كه در باال ذكر شده 

هميشه به ياد داشته باشيد اين اقدامات پيشگيرانه تنها . ركيبي به كار بريداست را بصورت ت
     يك نفوذگر ماهر و مصمم. مي تواند باعث شكست اكثر نفوذ گران گردد نه همه آنها

  ... مي تواند از تمامي اين سدها عبور كند
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  بستن درگاه ها بدون استفاده از حفاظ
  

  مقدمه
 يستم هاي حمله کنندگان به سي براي عالي باز همواره راه نفوذياه هادرگ     

 شبکه از ي بر رويوتري کامپيستم هاين حال که ارتباطات سيدرع.  هستنديوتريکامپ
 ي مناسب آن ها راه نفوذ برايکربندي شود، در صورت عدم پيق درگاه ها انجام ميطر

 ي توانند با استفاده از درگاه هايتروا م يبه عنوان مثال اسب ها.  شوديجاد ميهکر ها ا
 که بر يين کار هکر به اسب ترواي ايبرا. ندي حمله کنندگان اطالعات ارسال نمايباز برا

 مورد يفي انجام وظاي خاص، وصل شده و برايق درگاهيستم قرار دارد، از طري سيرو
.  کنديست صادر مدرخوا) ر از صفحه کار کاربريک تصويبه عنوان مثال گرفتن (نظر خود 

 هکر ارسال يق درگاه باز براير را از طريفه مورد نظر را انجام داده و تصوياسب تروا وظ
ن ير است و بنابرايي قابل تغيد اسب تروا شماره درگاه به سادگي جديدر نمونه ها.  کنديم

  . شودي انجام ميق شماره درگاه ها به دشواري آنها از طرييشناسا
به  استفاده از حفاظ ها.  وجود داردي متنوعيها ابزارها و روش ها بستن درگاه يبرا

 ينه هاين ابزار با توجه به هزياستفاده از ا. ن روش هاستين ايج تري از رايکيعنوان 
 از کاربران ي بعضي تواند براي استفاده از آن ميدگيچينطور پيانواع مختلف آن و هم

  .ن باشديمشکل آفر
 بستن درگاه ها به صورت ي براييمفهوم درگاه روش ها ي ضمن معرفقسمتن يدر ا

 .رندي گي قرار مي مورد معرفيدست
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  درگاه چيست؟ 
  . شبکهي موجود بر رويوترهاي کامپي است براي ارتباطيدرگاه کانال

  
 ي مختلف متصل به شبکه استانداردهايوترهاين کامپي ارتباط بي برقراريبرا      

 پردازند و هدف ي انتقال اطالعات مين استانداردها به روش هايا. ن شده اندي تدويمتنوع
استاندارد .  مختلف استيستم هاين سيآنها بوجود آوردن امکان تبادل اطالعات ب

TCP/IP و انتقال ي ساختاردهي براي نرم افزاريت و پروتکلن استانداردهاسي از ايکي 
ن پروتکل ها عدم ي اياين مزاياز مهمتر.  باشديم )نترنتيمانند ا( شبکه يداده بر رو

 يوترهاين کامپين انتقال اطالعات بيوترها است و بنابرايستم عامل کامپي آنها به سيوابستگ
  . شودير مي شبکه امکان پذيمختلف موجود بر رو

آدرس . معتبر داشته باشد IPک آدرس يد ينترنت باي اياي ورود به دنيوتر برايامپهر ک
IP   ر داردي به صورت زيساختار:  

###.###.###.###  
هر بخش . ل شده است که با نقطه از هم جدا شده اندين آدرس از چهار بخش تشکيا   

 توان با يوتر ميکامپ هر IPبا دانستن آدرس . داشته باشد٢٥٥ تا ۰ن ي بي تواند مقداريم
ک نکته مبهم ياما هنوز در مفهوم ارتباط . آن ارتباط برقرار نموده و داده رد و بدل کرد

د داده ي بايد بفهمد که چه برنامه ايافت کننده اطالعات چگونه بايوتر دريکامپ. وجود دارد
 .افت و پردازش کنديرا در
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گر با مشخص يبه عبارت د. شده استاستفاده   ستم درگاه ين مشکل از سي حل ايبرا   

ن ي شود و به ايافت کننده هم مشخص مي برنامه دري هر بسته ارساليکردن درگاه برا
 که يهر بسته ا. ار برنامه مربوطه قرار دهدي تواند داده را در اختيرنده ميوتر گيب کامپيترت

نطور شماره ي همرنده اطالعات ويوتر گي کامپIP د آدرسيرد باي گي شبکه قرار ميبر رو
  .ز در خود داشته باشديدرگاه مربوطه را ن

شماره تلفن . سه نمودي مقاي توان شماره درگاه را با شماره تلفن داخليسه ميدر مقام مقا
 نشانگر ي کند و شماره داخليکتا مقصد تماس را مشخص مي به صورت IPمانند آدرس 

  .د با او برقرار شودي است که تماس بايفرد
ر ي زين بازه به سه دسته اصليا.  باشد۶۵۵۳۶ تا ۰ن ي بي تواند عدديم  رگاه شماره د

  : شده استيم بنديتقس
درگاه ( FTP خاص مانند ي خدماتيهستند و برا»  شناخته شدهيدرگاه ها« که ۱۰۲۳ تا ۰  ·

۲۱( ،SMTP)  ۲۵درگاه( ،HTTP)  ۸۰درگاه( ،POP3)  رزرو شده اند) ۱۱۰درگاه.  
ن درگاه ها يگر ايبه عبارت د. هستند»  ثبت شدهيدرگاه ها «۴۹۱۵۱تا  ۱۰۲۴ يدرگاه ها  ·

  . خدمات، ثبت شده انديبرا
گر هر يبه عبارت د. هستند» يا اختصاصي/ ا وي پويدرگاه ها «۶۵۵۳۶ تا ۴۹۱۵۲ يدرگاه ها  ·

  .دياز از آنها استفاده نماي تواند در صورت ني ميشخص
   
  ه از حفاظراه هاي بستن درگاه ها بدون استفاد 

د ين بايبنابرا. ستم هاستي حمله کنندگان به سي بالقوه برايک وروديهر درگاه باز 
 آن وجود ي باز بر روي نمود که حداقل تعداد درگاه هايکربندي پيستم را به گونه ايس

  .داشته باشد
. ستين ني الزاما خطرآفريد توجه داشت که هر درگاه بازيدر رابطه با درگاه ها با

 ه درگاه ها در معرض خطر قرار دارند که ي از ناحي تنها در صورتيوتري کامپي هاستميس
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 ندارد که همه ين لزوميبنابرا.  در خود داشته باشديبرنامه مرتبط با درگاه کد خطرناک

 باز امکان اتصال يقت بدون وجود درگاه هايدر حق. ستم بسته شوندي سيدرگاه ها بر رو
  .نترنت وجود ندارديبه ا
   

   

    
   
اگر . ن بروديست که با بسته شدن آن از بين نيست و چني نيکيزي فءيک درگاه باز شي

د  دستگاه وجوي بر روين معناست که برنامه فعاليوتر باز باشد به ايک کامپي در يدرگاه
         شبکه ارتباط برقرار يوترها بر روير کامپين شماره درگاه با سايدارد که با استفاده از ا

 که در انتظار يخاص   شود، بلکه برنامه يستم عامل باز نميدر واقع درگاه توسط س.  کنديم
  . کندين درگاه است آن را باز ميافت داده از ايدر
 باز مورد استفاده قرار ي بستن درگاه هاين برا تواي که ميين روش هاي از موثرتريکي

.  درگاه به ارتباطات گوش فرا داده استياست که بر رو  يسيداد، متوقف نمودن سرو
 < Control Panel توان با استفاده از ابزاري مWindows 2000ن کار را در يا

Administrative Tools > Servicesکه مورد ييس هاي و متوقف نمودن سرو 
ست ياز نيستم مورد ني در سWeb servicesبه عنوان مثال اگر . ستند، انجام دادياز نين
 ش نمود، و يراي را و etc/rc.d/ يل هايد فاي باUnixدر .  را متوقف نمودIIS توان يم
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وجود    Unixه ي و شبUnix يستم هاين کار در سي اي که برايي از ابزارهايکيا از ي

  .بهره گرفت) linuxconfمانند (دارد 
در . لتر نمودين في ماشيز بر روي توان درگاه ها را نيس ها، مير از متوقف کردن سرويغ

ستم عامل يس يبرا. ر استي انجام پذينگ داخليلتريزم فين کار با استفاده از مکانيندوز ايو
  <Control Panel > Network که در يکربندي توان از ابزار پي م٢٠٠٠ندوز يو

Local Area Connection > Properties > Internet Protocol 
(TCP/IP) > Properties > Advanced > Options > TCP/IP 

Filteringي توان بسته هاينه مين گزيبا استفاده از ا.  شده است بهره گرفتي مخف 
TCP و UDP   باز باشند و بسته ي خاصيلتر نمود که فقط درگاه هاي فيرا به گونه ا 

 توان يندوز مين، در ويعالوه بر ا. ر درگاه ها اجازه عبور نداشته باشندي سايعات اطاليها
ر يد مسي با  ن کاري ايبرا. ف نموديهم تعر) زبان هايا مي درگاه ها و يبرا (ي محليلترهايف
  : نمودير را طيز

 Control Panel > Administrative Tools> Local Security 

Policy> IP Security Policies on Local Machine>   
Secure Server(Require Security)>  Add  

 مربوط به ي اطالعاتيلتر بسته هايت في هم قابلي شخصيشتر حفاظ هاين بيعالوه بر ا  
  . خاص را دارا هستنديدرگاه ها
لتر ي في متنوع براي از ابزارهاياديز تعداد زي نUnix و شبهLinux يستم عامل هايدر س

 يش فرض بر روي که به صورت پIPChains.  وجود داردي ورودي هاکردن درگاه
  . مناسب استي شود از جمله ابزارهاي نصب مLinuxد ي جدي از نسخه هاياريبس
  
 

  
- Open ports  
- Firewall 
- Internet Protocol 
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   ديجيتاليامضا
  

 مجموعه ي داشته ايد که دارا را دريافتي متعددي الکترونيکيشايد تاکنون نامه ها     
در اولين نگاه ممکن است اينگونه تصور .  باشندي آنان مي از حروف و اعداد در انتهايا

 فايده بوده و شايد هم نشاندهنده بروز يک خطاء در سيستم ياطالعات فوق ب  گردد که
. باشيم ي مي ديجيتال در يک نامه الکترونيکيدر حقيقت ما شاهد استفاده از امضا! باشد

 به منظور ترکيب اطالعات در ي ديجيتال از يک الگوريتم رياضيبه منظور ايجاد امضا
 مشتمل بر   يماحصل عمليات، توليد رشته ا.  شودييک کليد با اطالعات پيام، استفاده م

به شما نخواهد گفت "  ديجيتال صرفاييک امضا . از حروف و اعداد استيمجموعه ا
اين : "بلکه در بردارنده اين مفهوم مهم است که  "ا نوشته استاين شخص يک پيام ر"   که

 ". شخص اين پيام را نوشته است

     چيست ؟   ديجيتاليعلت استفاده از يک امضا
  !  را مطرح کنيمي پاسخ به سوال فوق، سواالت ديگرياجازه دهيد برا

 از چه ي تشخيص و تائيد هويت فرد ارسال کننده يک نامه الکترونيکيبرا •
   شود؟ي استفاده ميانيزمهائمک

 از دوستان خود دريافت داشته ايد که ي را از يکيفرض کنيد يک نامه الکترونيک   •
 شما دو سوال ي نمايد ، پس از مطالعه پيام براي را مياز شما درخواست خاص

   ارسال نموده است؟يو" آيا اين نامه را واقعا ) الف:  گردد يمتفاوت مطرح م
همين درخواست را داشته "  دقيقاي و   است وي واقعيامه ارسال نيآيا محتوا)  ب

     است ؟
وتائيد  ، نشاندهنده صحت محتواي در صندوق پستيآيا وجود هر نامه الکترونيک •

 هويت فرد ارسال کننده آن است؟
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، اشاره گرديد، " باشيدي الکترونيکيمراقب ضمائم نامه ها "همانگونه که در مطلب
 متداول تبديل ي مهاجمان و ويروس ها به امريبرا   Email يس هاسوءاستفاده از آدر

 هويت فرد ارسال ي موارد شناسائي در برخ شده است و با توجه به نحوه عملکرد آنان
 ي بودن نامه هاي تشخيص غيرجعل .غيرممکن است" کننده يک پيام بسيار مشکل و گاها

 . استي اهميت فراواني داراي و بازرگاني تجاري در فعاليت هايالکترونيک

 ي ديجيتال، نشاندهنده اين موضوع است که محتواي شامل يک امضاييک نامه الکترونيک
در صورت .  که به دست شما رسيده است، تغيير نکرده استيپيام از زمان ارسال تا زمان

 طيتال همراه آن از درجه اعتبار ساقـــ ديجيضاـــ نامه، اميبروز هر گونه تغيير در محتوا
  .  شودي م  

   ديجيتال ينحوه عملکرد يک امضا
 ي ديجيتال، الزم است در ابتدا با برخي با نحوه عملکرد يک امضايقبل از آشنائ

  :اصطالحات مرتبط با اين موضوع بيشتر آشنا شويم
 يبرا.  گرددي ديجيتال استفاده مياز کليدها به منظور ايجاد امضاها.  ) Keys( کليدها  •

 کليد خصوصي  : وجود داردي و يک کليد خصوصيتال ، يک کليد عموم ديجييهر امضا
کليد .  نمائيد ي يک پيام استفاده مي از کليد است که که شما از آن به منظور امضاي، بخش

.  بايست آن را در اختيار ديگران قرار دادي يک رمزعبور حفاظت شده بوده و نميخصوص
.  ساير افراد وجود داردي استفاده از آن برا از کليد است که امکاني، بخشکليد عمومي

و يا يک شخص   )public key ring (ي يک حلقه کليد عمومي که کليد فوق برايزمان
  .  شما خواهند بودي امضاي گردد، آنان با استفاده از آن قادر به بررسيخاص ارسال م

 يک حلقه کليد از.  استي عمومي، شامل کليد ها )Key Ring( حلقه کليد  •
 به خود را ارسال نموده و يا    شما کليد مربوطي که براي افرادي عموميکليد ها
  دريافت نموده ايد، تشکيل ي که از طريق يک سرويس دهنده کليد عموميکليدهائ

•  
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                     شامل کليدييک سرويس دهنده کليد عموم.  گردديم   •
  . ار آنان گذاشته شده است در اختيي است که امکان ارسال کليدعموميافراد

 گردد، در حقيقت منحصربفرد بودن ي که يک کليد تائيد ميزمان: اثرانگشت  •
تائيد .  شوندي از حروف و اعداد که اثرانگشت يک کليد را شامل ميمجموعه ا

  .  گردديم
کان  يک حلقه کليد، اميدر زمان انتخاب يک کليد از رو :  کليديگواهينامه ها •

 توان به يدراين رابطه م. کليد وجود خواهد داشت) مجوز(مه مشاهده گواهينا
  . صاحب کليد، تاريخ ايجاد و اعتبار کليد دست يافت   نظيرياطالعات متفاوت

  : نحوه ايجاد و استفاده از کليد ها 

اقتباس شده از کلمات  (PGP نظير ي با استفاده از نرم افزارهائتوليد يک کليد •
Pretty Good Privacy( و ياGnuPG)  اقتباس شده از کلماتGNU 

Privacy Guard (  
  . باشندي کليد مي که دارايبه ساير همکاران و افراد کليد توليد شده يمعرف •
 و ي تا ساير افراد قادر به بررسيارسال کليد توليد شده به يک حلقه کليد عموم •

  .  شما گردند يتائيد امضا
اکثر برنامه   .ي الکترونيکيمه ها ديجيتال در زمان ارسال ناياستفاده از امضا •

    به منظور امضاء يک پيامي پتانسيلي داراي سرويس دهنده پست الکترونيکيها
  .  باشنديم
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  اولقسمت -مربوطهتجهيزات بيومتريک و 

   
 نياز داريم وي را شناسايي و هويت وي را   براي صدور اجازه ورود براي يک فرد

نجام بررسيهايي است که بصورت خودکار توسط يک سيستم تاييد کنيم و مورد نظر ما ا
  .صورت بگيرد

  :در اصل تمام روشهاي شناسايي با سه مورد زير ارتباط دارد
  )PINيک کلمه عبور يا ( آنچه که شما ميدانيد -۱
  )يک کارت يا نشانه هاي ديگر( آنجه که شما داريد -۲
  )مشخصات فيزيکي يا رفتاري( آنچه که شما هستيد -۳

  . نيز شناخته ميشود(Biometrics)مورد آخر به نام زيست سنجي 
کلمات عبور ممکن است حدس زده شوند يا از : هرکدام از اين موارد مزايا و معايبي دارد

.  ديگر قرار دهدسیدست داده شوند اما به کاربر اجازه ميدهند که قدرت خود را در اختيار ک
را فراموش ميکنند، مخصوصا اگر بندرت از آنها استفاده بسياري از افراد براحتي کلمات عبور 

نشانه ها ميتوانند گم يا دزديده شوند اما ميتوانند در صورت لزوم به کس ديگر منتقل يا . کنند
ق يتوان آنها را از طري مثال، نميبرا. مشخصات فيزيکي انعطاف ندارند. قرض داده شوند

 طراحان سيستمهاي امنيتي بايد اين پرسش را .گر منتقل کردي ديا جايخطوط تلفن به کس 
. مطرح کنند که آيا کاربران بايد توانايي انتقال اختيارشان را به ديگران داشته باشند يا خير

  .پاسخ اين پرسش در انتخاب روش و ابزار شناسايي و تعيين هويت موثر است
يک کارت و يک کلمه : روشهاي شناسايي ميتوانند بصورت ترکيبي مورد استفاده قرار گيرند

اين ترکيب ميتواند مطابق با نيازها متفاوت . عبور يا کارت و زيست سنجي معمول هستند
براي مثال، ممکن است فقط از يک کارت براي ورود به ساختمان استفاده کنيم، از يک . باشد

ليات  براي ورود به اتاق کامپيوتر، اما از يک کارت و اثرانگشت براي عمPINکارت و يک 
 . انتقال پول در سيستمهاي کامپيوتري
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   Behavioral and Physiometric   )خصوصيات رفتاري و فيزيکي(  -۱

  :بررسيهاي زيست سنجي به دو گروه تقسيم ميشود
که طرز انجام کاري توسط کاربر را مانند امضا کردن يا بيان کردن يک   تکنيکهاي رفتاري

  عبارت ميسنجند
  . کي را مانند اثرانگشت يا شکل يک دست ميسنجندـــ يک خصوصيت فيزيکهسنجش اعضاء 

تکنيکهاي سنجش رفتاري هنگامي به بهترين نحو . رفتار با زمان و حال شخص تغيير ميکند
عمل ميکنند که مرتبا استفاده شوند، و به اين ترتيب سطوح تغييرات هر فرد مورد توجه قرار 

از طرف ديگر، سنجشهاي . يد اين تغييرات را لحاظ کنندمدلهاي سنجشهاي رفتاري با. گيرد
به عنوان . مشخصات فيزيکي به ابزار سنجش بزرگتر و نرم افزارپيچيده تري احتياج دارند

  . مثال، آنها مجبورند موقعيت دست را با الگو تطبيق دهند
اده آيا يک فرد تشخيص د( بايد ميان سيستمهايي که براي تشخيص فرد طراحي شده اند 

و آنهايي که بايد فقط هويت يک فرد را ) شده است و اگر اينگونه است، چه کسي را؟
عمل . تفاوت قائل شويم) آيا اين فرد هماني است که خودش ادعا ميکند؟(   تاييد کنند 

دوم بسيار آسانتر است و پارامترهاي تاييد هويت ميتوانند بر پايه همان شخص تنظيم 
بيعي براي سيستمهاي کارت هوشمند است که الگوي مرجع اين روش حالت ط .گردند

  .در کارت يا يک سيستم مرکزي نگه داري ميشود)  ناميده ميشودtemplateکه (
  . تفاده و بروز رسانيـثبت مشخصات، اس. يک تست زيست سنجي شامل سه مرحله است  

سه مرتبه يا بيشتر اين عمل معموال . کاربران با سنجشهاي اوليه در سيستم ثبت نام ميشوند
تر ـمدت زمان انجام اين عمل در اين مرحله بيش. براي ثبت اطالعات دقيقتر انجام ميگيرد

 . از زماني است که سيستم براي تشخيص کاربر مورد استفاده قرار ميگيرد
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در اينجا . نمونه با الگوي مرجع مقايسه ميشود وقتي که سنجش انجام گرفت هنگام استفاده،

 مخصوصا براي سنجشهاي رفتاري مهم (tolerance)ن سطوح مناسب تفاوت مجاز تعيي
  . است

بيشتر سيستمهاي زيست سنجي مخصوصا آنهايي که از مشخصات رفتاري استفاده ميکنند، 
در حالت تشخيص صدا و امضا، . بايد براي بروز رساني الگوي مرجع تدارک ديده شده باشند

اده ميشود که با هر بار سنجش توسط سيستم، بروز رساني معموال يک فانکشن تطبيقي استف
براي مشخصاتي که تغيير کندتر است، سيستم ميتواند درصد . الگوي مرجع انجام ميگيرد

تطبيق يا تعداد دفعاتي که يک شخص پذيرفته نميشود را اعالم کند و در مواقعي که الزم 
ک ويژگي مفيد است و ميتواند ثبت تراکنش اغلب ي. است، عمل ثبت مجددا انجام گيرد

  .براحتي در يک سيستم بر پايه کارت هوشمند ايجاد گردد
  :يک سيستم زيست سنجي شامل موارد زير است

راحتي استفاده يک فاکتور مهم ديگر . ، که واسط کاربر را تشکيل ميدهدابزار اندازه گيرييک  ·    
. شد و فضاي کمي براي خطا ايجاد کندابزار بايد مطابق با غريزه با: براي زيست سنجي است

  .و بايد قابل استفاده براي دامنه وسيعي از مردم و بخصوص افراد ناتوان باشد
، که شامل الگوريتمهاي رياضي است که پارامترهاي سنجش شده را با نرم افزار عامل  ·        

ي آماري دارند و جديدترين الگوريتمها وابستگي کمي به مدلساز. الگوي مرجع مقايسه ميکنند
بيشتر بر پايه برنامه ريزي ديناميک، شبکه هاي عصبي و منطق فازي هستند که انعطاف پذيري 

لذا احتمال اينکه مثال شخصي بخاطر لکه يا کثيفي جزيي پذيرفته نشود، کم . را افزايش ميدهد
  .است البته چنانچه بقيه الگو تطبيق دقيقي داشته باشند

   قابليت استفاده، قابليت اطمينان و هزينه سيستم اغلب: يستمهاي بيرونيسخت افزار و س   ·      
بعضي . حداقل به همان اندازه که به ابزار سنجش بستگي دارد، به سخت افزار بستگي دارد

في نفسه براي استفاده در سيستمهاي توزيع شده مناسب ) مانند تست اثرانگشت(سيستمها 
  .براي سيستمهاي متمرکز مناسب هستند) خيص صدامانند تش(هستند، در حاليکه بقيه 
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ها و ابزار کنترل ATMاکنون، براي . هزينه ابزار زيست سنجي بسرعت در حال کاهش است  

هنوز يک افت هزينه ديگري الزم است تا اينکه زيست . دسترسي مخصوصي مناسب هستند
مورد استفاده قرار سنجي ها در خريد و فروش هاي خودکار و محيط هاي کنترل دسترسي 

  . بگيرد
   
۱ Behavioral) خصوصيات رفتاري(  

  .چندين تکنيک رفتاري براي تاييد هويت وجود دارد که به اختصار به اهم آنها اشاره مي کنيم
   

   تاييد امضا۱-۱
 يکه اپراتور انسانيدر حال. ک پروسه آشناستي از يمي خودکار امضاء تعميبررس

 ي رويشتريد بي تاک،د امضاءيي خودکار تايشتر شکلهايکند، بيم ي امضاء را بررسييشکل نها
   شوند و فشار وارده،يده مي که خطها کشيسرعت نسب.  پروسه امضا کردن دارنديحرکتها

ط کامال ي که محيي جاين امضاها حتي انجام شده را بيسازد که سنجشهايستم را قادر ميس
  . جعل امضا را با شکست مواجه کند يشتر تالشها برايسه کند و بيمقا, متفاوت است

 استفاده يک را براين تکنيتا اين حجم کم ديت است که ايلو باي ک۱ مرجع امضا معموال يالگو
د امضا يي تايستمهايشتر سي بيده جانبيک فاي. سازديا بهمراه کارت هوشمند مناسب مين يآنال

 يستمهايباعث کم شدن سن است که با ثبت امضاء بعنوان اثبات تراکنش صورت گرفته، يا
  .کندي را مرتفع مي کاغذياج به مستندسازيشود و احتيه کاغذ ميبرپا

   
  ديپ کليک تاينامي الگو و د۲-۱

.  دارديکند با امضا کردن تشابهاتيپ ميد تايک نفر با صفحه کلي که يروش
اده يپ. شونديص داده ميپ کردنشان تشخي تاي زود از الگوهايليبا خي ماهر تقريستهايپيتا

    ستمي نرم افزار سيرهايدها و تاخيکسان نبودن صفحه کليل مشکالت ي بدلي فعلي هايساز
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, ات شفافين و عمليي پاينه اضافيگر، هزياز طرف د. شگاه محدود هستنديبه آزما

 ي مثل محافظت کردن ازتعداد کميي کاربردها يارجذاب برايک بسيک تکنين روش را به يا
    .کنديل مي، تبديوتريستم کامپيت باال در سيو با الياز کاربرها

  
   

  ص صداي تشخ۳-۱
شوند، اما متاسفانه يرفته ميها پذي توسط مشتريص صدا به راحتي تشخيستمهايس

استفاده از . ده اندي هستند، نرسي تجاريطهايشتر محياز بي که مورد نييهنوز به سطح کارا
ز يتواند تست کند که چه چيستم ميس: هدديک مورد را ميش از ي بيص صدا اجازه بررسيتشخ

طها پياده سازي اين سيستم ي از محيدر بعض. شودينکه چگونه گفته ميشود بعالوه ايگفته م
 پردازش صوت است که ي از تکنولوژيص صدا شاخه ايتشخ . داردي کميلينه خيهز

 و يتاليجي دي تلفنيستمهايگر، بخصوص در سي دينه هاي در زميعتريار وسي بسيکاربردها
ن ي از صدا که توسط اينست که مشخصاتينکته جالب توجه ا.  دارديريکنفرانس تصو

که ي در حال،کند، تفاوت دارنديک انسان شنونده توجه مي که ييشود با آنهايده ميستمها سنجيس
 مشخصات   يگر جا بزند، روي شخص د يخواهد خود را جايد صدا مي که با تقليشخص
  .کندي تمرکز ميانسان
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  دومقسمت  -مربوطهتجهيزات بيومتريک و 

   
۲- Physiometric) خصوصيات فيزيکي(  

سنجش اعضا از قديمي ترين روشهاي تشخيص هويت است که با پيشرفت تکنولوژي به 
  .تنوع آن افزوده شده است

   
   اثر انگشت۱-۲

 اگرچه قبال. ت از راه دور استيص هويش تشخين روش آزماي تريمين روش قديا
رش ي از پذي کشورها سطحياريقات در بسينه جرم قابل بحث بود، تحقياثر انگشت تنها در زم

ستمها يس. دهدي  را مي عمومين روش اجازه استفاده در برنامه هايدهد که به ايرا نشان م
ر يا کل تصوي) هاي برجستگيا کناره هاي مانند تقاطعها ينقاط( از اثر انگشت ياتيتوانند جزئيم

ت هستند ي با۱۰۰رود در حدود يات بکار مين جزئي حفظ اي مرجع که برايالگوها. رنديرا بگ
بسيار ,باشديت مي با۱۵۰۰ تا ۵۰۰ که از اثر انگشت با حجم ير کامليسه با تصويکه در مقا

  . کوچکتر هستند
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د به ي کارگران و معتادان شديبعض.  در ثبات وجود داردي مشکالتي عموميدر برنامه ها

 ين وجود، طرحهايبا ا. ل اثرانگشت آنان مشکل استي دارند که تحلياغلب انگشتان, گاريس
  .  در استفاده از اثر انگشت وجود داشته استياديبلند مدت و موفق ز
 ي وجود دارند که به همراه بعضيعي در دامنه وسيادي زينگشت خوانهادر حال حاضر اثر ا
زان ين نيست اما مييمت آنها چندان پاياگرچه در حال حاضر ق. شونديکارتخوانهااستفاده م

  .مت آنان خواهد شديع قي باعث افت سريوتر عادي کامپيعرضه آنان در فروشگاهها
   

   هندسه دست۲-۲
کند و يل بزرگ بودن کسب مي استفاده بدلير راحت ديياز بااليهندسه دست امت

   يدست توسط مجموعه ا. ردي قرار بگي ثابتيستم راهنما در جايتواند با استفاده از سيم
ر توسط يشود و تصويت مي اسکن شدن هدايح برايت صحي مشخص به موقعيهايبرجستگ

        .کوچک باشد يليتواند از نظر حجم خي مرجع ميالگو .شودي گرفته مCCDن يک دوربي
ت استفاده ي با۹ را در حال حاضر دارد تنها ازين وسعت استفاده تجاريشتري که بيمحصول(
تواند ير ندارد اما سنجش مي آن تاثيي کاراي رويفيرات روزانه مانند کثيياگرچه تغ). کنديم

ات ثبت يملرد و اگر الگو مرتبا نتواند بروز شود، عير بپذيش سن تاثيا افزايله جراحت يبوس
  .  الزم استيمجدد در هر زمان
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  هي اسکن شبک۳-۲

زر يه را با استفاده از لي شبکي روي خوني رگهايه مشخصات الگوهاي شبکياسکنرها
ر يک تصوي بدست آوردن ين روش، برايدر ا. جندسنين ميمادون قرمز کم قدرت و دورب

ت ي با۳۵(ار کوچک هستند ي مرجع بسيالگوها. ردين قرار بگيک دوربيد نزديچشم با ,متمرکز
ر نشان داده است که مشخصات ي اخيقات پزشکيتحق).  معمولي تجاريستمهايدر بيشتر س

 يها که حتيماري بيعضست و توسط بيدار نيشد، پايه برخالف آنچه در گذشته تصور ميشبک
 از افراد نگران قرار دادن چشم ياريبس. کنندير مييممکن است خود شخص مطلع نباشد تغ

 خود را به اسکن ين روش جايل، اين دليبه هم. ک با منبع نور هستنديخود درتماس نزد
  .ه داده استيعنب

   
  هي اسکن عنب۴-۲

ک بعنوان ين تکنيا. سنجند يه چشم را مي موجود در عنبيها ه رگهي عنبياسکنرها
 از تفاوت را بوجود مي آورد و نسبت به ييها، سطح بااليژگيادي از وي از تعداد زيجه اينت

  .  دارديي بااليداريگذشت زمان پا
نک يستم با عيس. ن نگاه کنديه به دوربي چند ثانيشتربرايا بي يمتري سانت۳۰د از فاصله يکاربر با
ر کند که ييا تغيرد ي قرار بگيد طوريق دارد، هرچند که سنسور با کاربران تطابي تماسيو لنزها

  . چرخدار قرار دارند، مناسب باشدي صندلي که رويي متفاوت و آنهاي کابران با قدهايبرا
  . دتر استي که شرح آنها رفت، جديه از تمام مواردياسکن عنب

   
  ساير موارد  

 قابل يست سنجيواند در زتي، هر بخش از ساختمان بدن انسان مياز نظر تئور
ده ي سنجي تمرکز شده است که براحتيي آنهاي روي تجارياما طرحها. ردياستفاده قرار گ

  شود که سنجشي الزم است بررسيگاه. شونديرفته ميشوند و از طرف جامعه آسان تر پذيم
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ما از يک روش که مستقي. يک کپيشود تا يک شخص زنده انجام مي  ي بررو

ان خون يق جرياهرگ از طريت سيموقع. اهرگ استيکند اسکن سياستفاده مات زنده يخوص
  . شوديده ميگرم سنج

ست يک زي -شوديشتر توسط انسانها استفاده مي که بيکي تکن– مربوط به صورت يصهايتشخ
 ي که بررسييشوند و جاينها از قبل استفاده مي که دوربيي قابل دوام است، مخصوصا جايسنج

ده يا نقاط برجسته سنجي مشخص يهايژگيو. از استي است که مورد نيزي، همه آن چيکل
  .شوندي مرجع استفاده ميجاد الگوي ايبرا

توان گفت که هنوز ينان ميبهر حال، با اطم.  استDNAل ي مربوط به تحليست سنجين زيآخر
ا هنگام سوار ي ي عاديت در فروشگاههاي هوين روش در بررسي سال مانده است تا ايليخ

  .ردين به اتوبوس مورد استفاده قرار گشد
   و کارتهايست سنجيز  

اده ي پيها، استثنائا براPIN، مشخصا کلمات عبور و يي شناسايکهاي تکنيبعض
 و پردازش را يره سازين حجم ذخيآنها کمتر. ع شده مناسب شده انديستم توزي در سيساز

  .شونديناخته نمم، بعنوان ابزار چندان امني شيديدارند، اما همچنان که د
 مرجع به يشتر الگوهايب. ک عامل محدودکننده استي يره سازي ذخياجات فضايبهرحال احت

 يتوانند روي مرجع کوچکتر ميالگوها. اج دارنديره شدن احتي ذخيت براي با۱۵۰۰ تا ۴۰
 ي بزرگتر مي توان از بارکدهاي الگوهايبرا. ره شونديا بارکدها ذخي يسي مغناطيکارتها
ره ي که ذخييبا هر جاين پاسخ در تقري کننده تريا هلوگرام ها استفاده کرد، اماراضي يدوبعد

ست يب زي ترکي برايکارتها ابزار مناسب .از است، استفاده از کارت هوشمند استيامن مورد ن
ره شوند، اشتباهات در ي کارت ذخي رويست سنجيا سه عامل زياگر دو .  ها هستنديسنج

 متفاوت مورد يطهايتواند در محيا همان کارت مي. رسديحق به حداقل ميد افراد ذييعدم تا
 ATMا يوتر ي کار با کامپي اثرانگشت براستم تلفن،يس يص صدا برايتشخ: ردياستفاده قرار گ

 شده اي يه بندي اليهايست سنجين زياستفاده از چن. د و فروشي خري براPINک ي، و 
 . هستنديار تجيامروزه در حال آغاز در کاربردها
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                             BCC و ضرورت استفاده از آن   

 Outlook نظير ي متعددي از برنامه هاي الکترونيکيبه منظور ارسال نامه ها
 توان از ي م  Email مشخص نمودن آدرس دريافت کنندگان يک يبرا.  گرددياستفاده م

 ي گزينه اBCCرد استفاده از فيلد  موايدر برخ.  استفاده نمودCC و يا To يفيلدها
 . استي الکترونيکيمناسب و در عين حال ايمن تر به منظور ارسال نامه ها

BCCچيست؟   
BCC از کلمات blind carbon copyبا استفاده از.  ، اقتباس شده است  

BCCنگه داشتن آدرس دريافت کنندگان يک ي ، امکان مخف Emailگرددي ، فراهم م  .
 درج و امکان مشاهده آنان توسط ساير CC و يا To که در فيلد يرس هائبر خالف آد

 توسط BCC   درج شده در فيلديدريافت کنندگان وجود دارد، امکان مشاهده آدرس ها
 از نامه به شخص ثالث بدون يارسال نسخه ا(ساير دريافت کنندگان وجود نخواهد داشت

  ).اده شده باشد دياين که به دريافت کننده اوليه نامه اطالع
  

   استفاده نمود ؟BCC بايست از يچرا م
  :  توان به داليل زير اشاره نموديدر اين رابطه م

 اين Email الزم است که به دريافت کنندگان يک    موارديدر برخ :يمحرمانگ •
 يدر برخ.  نيز آن را دريافت داشته انديامکان داده شود تا بدانند چه افراد ديگر

         چندين ي براEmailن است شما قصد ارسال يک حاالت ديگر ممک
•  
 خواهيد آنان نسبت به اين موضوع آگاه گردند که يدريافت کننده را داريد و نم •

  که شما يزمان  "مثال.  نيز دريافت شده استي توسط چه افراد ديگرينامه ارسال
•  
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•  
شتريان  مي براي از سازمان و يا يک موسسه تجاري را به نمايندگEmailيک  •

در .  باشدي نمائيد، صيانت از ليست مشتريان، بسيار حائز اهميت ميخود ارسال م
 دريافت ي براEmail به منظور ارسال يک CC و يا To ي که از فيلدهايصورت

 که ي هرگونه پاسخEmail گردد، دريافت کنندگان ي استفاده ميکنندگان متعدد
مگر اين که فرستنده (فت خواهند کرد داده خواهد شد را نيز دريايبه پيام ارسال

  ). آنان را از ليست حذف نمايد
 ي الکترونيکي و يا آرشيو نامه هاي، دستيابي که قصد پيگيريدر صورت: يپيگير •

 استفاده BCC توان از ي ديگر را داشته باشيد، مaccount يک ي بر رويارسال
 به صورت يسال اري الکترونيکي يک نسخه از نامه هايدر چنين موارد. نمود

 ارسال Email ديگر و بدون اطالع دريافت کنندگان account يک  اتوماتيک به
  .  گردديم

 فوروارد شده، اغلب شامل ي الکترونيکينامه ها: رعايت حقوق دريافت کنندگان •
 و با استفاده از ي است که توسط فرستنده قبلي از آدرس هائي طوالنيليست ها

فعال و معتبر بوده و خوراک " اينگونه آدرس ها عموما. ، ارسال شده استCCفيلد 
عالوه  . ناخواسته، خواهند بودي الکترونيکي توزيع کنندگان نامه هاي برايمناسب

 ي ويروس از آدرس هاي حاوي الکترونيکي از نامه هايبر اين، تعداد زياد
Emailقدام به  نمائيد، استفاده نموده و اي که شما دريافت مي موجود در پيام هائ

 يبنابراين، وجود اينگونه ليست ها . نمايندي فوق مي آدرس هايجمع آور
 موجود در ليست را در ي آدرس هاي فوروارد شده، تمامي در پيام هايطوالن

 ). ي دريافتي پيام هايدر صورت آلودگ(معرض تهديد قرار خواهد داد 
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 را با استفاده ي دريافتي، پيام هاي الکترونيکياستفاده کنندگان نامه ها   ازيتعداد زياد
.  نمايندي اعضاء موجود در دفترچه آدرس خود، فوروارد مي تماميبرا   CCاز فيلد 
 ي که قصد فوروارد پيام هائي گردد، دوستان خود را تشويق نمائيد در موارديپيشنهاد م

شاهده آدرس ، امکان مدر چنين مواردي .، استفاده نمايندBCC شما دارند از فيلد يرا برا
Emailدر مقابل اينگونه يبه منظور پيشگير.  گرددي شما توسط ساير افراد کمتر م 

 در صورت فوروارد نمودن پيام ها، BCC گردد عالوه بر استفاده از يمسائل، پيشنهاد م
  .  موجود در پيام، نيز حذف گرددEmail ي آدرس هايتمام

   استفاده نمود ؟BCC توان از يچگونه م
 BCC به منظور استفاده از فيلد ي گزينه اي داراEmail ارسال يرنامه هااکثر ب

 موارد، ممکن است گزينه فوق به صورت يدر برخ.  باشندي، م)Toپائين تر از فيلد (
پيش فرض فعال نشده باشد و الزم است از يک گزينه ديگر به منظور فعال نمودن آن 

 توان از ي ، مBCCمنظور فعال نمودن فيلد  به Outlookدر برنامه " مثال. استفاده گردد
 جديد، ي را در زمان ايجاد يک نامه الکترونيکAll headers گزينه View يطريق منو

  .انتخاب نمود
 BCC را در فيلد Email دريافت کنندگان يک ي که قصد داريد تماميدر صورت

 بدون درج يک ييک ارسال يک نامه الکترون  مشخص نمائيد و برنامه ارسال کننده، اجازه
 درج To خود را در فيلد Email توانيد آدرس ي دهد، مي را نمToآدرس در فيلد 

 توان از يم  نگه داشتن هويت ساير دريافت کنندگان،ي، عالوه بر مخفبدين ترتيب. نمائيد
  . ز يک پيام نيز اطمينان حاصل نمودارسال موفقيت آمي
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  ) VPN(مقدمه اي بر شبکه خصوصي مجازي 
VPN  

 VPN که به اختصار Virtual Private Networkشبکه خصوصي مجازي يا 
   معموال. ناميده مي شود، امکاني است براي انتقال ترافيک خصوصي بر روي شبکه عمومي

 براي اتصال دو شبکه خصوصي از طريق يک شبکه عمومي مانند اينترنت استفاده VPNاز 
شبکه اي است که بطور آزاد در اختيار و دسترس منظور از يک شبکه خصوصي  .مي شود

 به اين دليل مجازي ناميده مي شود که از نظر دو شبکه خصوصي، VPN. عموم نيست
ارتباط از طريق يک ارتباط و شبکه خصوصي بين آنها برقرار است اما در واقع شبکه 

ند شبکه  معموال اتصال دو يا چVPNپياده سازي . عمومي اين کار را انجام مي دهد
در واقع به اين وسيله اطالعات در . شده انجام مي شود خصوصي از طريق يک تونل رمز

 را مي توان VPN. حال تبادل بر روي شبکه عمومي از ديد ساير کاربران محفوظ مي ماند

   .بسته به شيوه پياده سازي و اهداف پياده سازي آن به انواع مختلفي تقسيم کرد

  اس رمزنگاري براسVPNدسته بندي    

 VPN را مي توان با توجه به استفاده يا عدم استفاده از رمزنگاري به دو گروه 
  :اصلي تقسيم کرد

١- VPNرمزشده :VPNهاي رمزنگاري براي   هاي رمز شده از انواع مکانيزم
يک نمونه خوب از . انتقال امن اطالعات بر روي شبکه عمومي استفاده مي کنند

 . هستند  IPSec خصوصي مجازي اجرا شده به کمک  ها، شبکه هايVPNاين 
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٢- VPNاين نوع از :  رمزنشدهVPN براي اتصال دو يا چند شبکه خصوصي با 
اما امنيت اطالعات در حال . هدف استفاده از منابع شبکه يکديگر ايجاد مي شود

تبادل حائز اهميت نيست يا اين که اين امنيت با روش ديگري غير از رمزنگاري 
منظور از تفکيک . يکي از اين روشها تفکيک مسيريابي است. تامين مي شود

مسيريابي آن است که تنها اطالعات در حال تبادل بين دو شبکه خصوصي به هر 
   در اين مواقع مي توان در ) MPLS VPN. (يک از آنها مسير دهي مي شوند
  . استفاده کردSSLاليه هاي باالتر از رمزنگاري مانند 

دو روش ذکر شده مي توانند با توجه به سياست امنيتي مورد نظر، امنيت هر 

 هاي رمز شده براي ايجاد VPN مناسبي را براي مجموعه به ارمغان بياورند، اما معموالً
VPNساير انواع . مي روند   امن به کارVPN مانند MPLS VPN بستگي به امنيت و 

  .جامعيت عمليات مسيريابي دارند

   

   براساس اليه پياده سازيVPNدي دسته بن  

VPN بر اساس اليه مدل OSIکه در آن پياده سازي شده اند نيز قابل دسته بندي هستند  .
 هاي رمز شده، اليه اي VPNبراي مثال در . اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار است

 سطح همچنين. که در آن رمزنگاري انجام مي شود در حجم ترافيک رمز شده تاثير دارد
 . براي کاربران آن نيز با توجه به اليه پياده سازي مطرح مي شودVPNشفافيت 
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١- VPNبا استفاده از :  اليه پيوند دادهVPN هاي اليه پيوند داده مي توان دو 
 يا ATM با استفاده از پروتکلهايي مانند OSI مدل ٢شبکه خصوصي را در اليه 

Frame Relayودي که اين مکانيزم راه حل مناسبي به با وج . به هم متصل کرد
نظر مي رسد اما معموال روش ارزني نيست چون نياز به يک مسير اختصاصي اليه 

 مکانيزمهاي رمزنگاري را تامين ATM و Frame Relayپروتکلهاي .  دارد٢
آنها فقط به ترافيک اجازه مي دهند تا بسته به آن که به کدام اتصال اليه . نمي کنند

بنابراين اگر به امنيت بيشتري نياز داريد بايد .  دارد، تفکيک شود تعلق٢
  .مکانيزمهاي رمزنگاري مناسبي را به کار بگيريد

٢-  VPNاين سري از :  اليه شبکهVPN ها با استفاده از tunneling و٣ اليه  
              براي مثال مي توان به . يا تکنيکهاي رمزنگاري استفاده مي کنند

IPSec Tunneling و پروتکل رمزنگاري براي ايجاد VPNاشاره کرد . 
جالب است اشاره کنيم که .  هستندL2TP و GREمثالهاي ديگر پروتکلهاي 

L2TP براي اين کار استفاده مي کند٣ تونل مي زند اما از اليه ٢ در ترافيک اليه  .
جام رمزنگاري نيز اين اليه براي ان.  هاي اليه شبکه قرار مي گيردVPNبنابراين در 

 ها به VPNدر بخشهاي بعدي اين گزارش به اين سري از . بسيار مناسب است

  .طور مشروح خواهيم پرداخت
٣- VPNاين :  اليه کاربردVPN ها براي کار با برنامه هاي کاربردي خاص ايجاد 

  VPN از مثالهاي خوب براي اين نوع از SSL هاي مبتني بر VPN. شده اند
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 را اجرا مي کند، SSL رمزنگاري را بين مرورگر وب و سروري که SSL. هستند
  . ها استVPNمثال ديگري براي اين نوع از    SSH.مي کند  تامين
SSH به عنوان يک مکانيزم امن و رمز شده براي login به اجزاي مختلف شبکه 

   ها در اين اليه آن است که هرچه خدمات و VPNمشکل . شناخته مي شود
  . نيز بايد اضافه شودVPNه هاي جديدي اضافه مي شوند، پشتيباني آنها در برنام

   

   براساس کارکرد تجاريVPNدسته بندي   

VPNاين اهداف .  را براي رسيدن به اهداف تجاري خاصي ايجاد مي شوند

  . بنا مي کنندVPNتجاري تقسيم بندي جديدي را براي 
١- VPNاين سري از :  اينترانتيVPNا چند شبکه خصوصي را در درون  ها دو ي

      زماني معنا مي کند که VPNاين نوع از . يک سازمان به هم متصل مي کنند
دست را به مرکز آن متصل  مي خواهيم شعب يا دفاتر يک سازمان در نقاط دور

  .کنيم و يک شبکه امن بين آنها برقرار کنيم
VPN اين سري از :  اکسترانتيVPN يا چند شبکه خصوصي از دو يا  ها براي اتصال دو

 که در آن B2B معموال براي سناريوهاي VPNاز اين نوع . چند سازمان به کار مي روند
  .دو شرکت مي خواهند به ارتباطات تجاري با يکديگر بپردازند، استفاده مي شود
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  IPSecمقدمه اي بر                                       
  

 IP Security يا IPSecجاد ي ايهاست که برا  از پروتکلي رشته اVPN 

 IETF )Internet Engineering Taskف يمطابق با تعر. رندي گيم مورد استفاده قرار

Force ( پروتکلIPSec شوديف مين شکل تعريبه ا :  
 را ي رمزنگاريتيد خواهد شد تا خدمات امنيه شبکه تولي در اليتيک پروتکل امني

ت، يت، جامعيد هويي از تايبي ترکيباني به پشتي که به صورت منعطفيماتخد. ن کنديتام

  . بپردازدي و محرمانگيکنترل دسترس
ک تونل ي دهد تا ي به شما امکان مIPSec وها مورد استفاده،يدر اکثر سنار

ت دو سر تونل را يد هويين امکان تايهمچن .ديجاد کني اين دو شبکه خصوصيرمزشده را ب

 و ي اجازه بسته بندIP بر يک مبتني تنها به ترافIPSecاما  . کندي فراهم م شمايز براين
د يز در شبکه وجود داشته باشد، باي ن IPر يک غي که ترافي دهد و درصورتي ميرمزنگار

  .  استفاده کردIPSec در کنار GRE مانند يگرياز پروتکل د
IPSec به استاندارد de factoساخت ي در صنعت برا VPNل شده استي تبد. 

 کرده اند و لذا امکان کار با ياده سازي را پIPSecزات شبکه، ي از فروشندگان تجهياريبس
 يک انتخاب خوب براي را به IPSec مختلف، يزات از شرکتهايانواع مختلف تجه

 .  مبدل کرده استVPNساخت 
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  IPSec VPNانواع    

، يارد اما از نظر طراح وجود دIPSec VPN ي دسته بندي براي مختلفيوه هايش
IPSecردي گي حل دو مسئله مورد استفاده قرار مي برا:  
  ي خصوصيک شبکه مجازيجاد ي و ايکپارچه دو شبکه خصوصياتصال  -١
 کاربران از راه دور به آن شبکه به عنوان ي دسترسي برايک شبکه خصوصيتوسعه  -٢

   از شبکه امنيبخش
  :م کردي تقسي توان به دو دسته اصلي مزي ها را نIPSec VPNن اساس ، يبر هم

  LAN-to-LAN IPSec ياده سازيپ -١

      به کار ين دو شبکه محلي بIPSecک تونل يف ي توصين عبارت معموال برايا
ک شبکه يق ي و از طرIPSec با کمک تونل ين حالت دو شبکه محليدر ا.  روديم

 به منابع ياربران هر شبکه محل که کي کنند به گونه اي با هم ارتباط برقرار ميعموم
 به شما IPSec.  دارندي از آن شبکه، دسترسيگر، به عنوان عضوي ديشبکه محل

  .  شوديد رمزنگاري و چگونه بايد چه داده ايف کني دهد که تعريامکان م
  Remote-Access Client IPSec ياده سازيپ -٢
         ز راه دور و با استفاده ازک کاربر اي شوند که يجاد مي اي ها زمانVPNن نوع از يا

IPSec clientک روتر يانه اش، به ي راي نصب شده بر روIPSec ا يAccess 

serverک شبکه ي از راه دور به ي دسترسيانه هاين رايمعموال ا.  شودي متصل م
 يزمان.  شوندي مشابه متصل ميا روشهاي dialupنترنت و با کمک روش يا اي يعموم
  موجود بر IPSec client شود، ي متصل ميا شبکه عمومينترنت يه اانه بين رايکه ا
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جاد کند که مقصد ي اي شبکه عمومي رمز شده را بر رو  ک تونلي تواند ي آن ميرو
 مورد نظر يک روتر، که بر لبه شبکه خصوصي ،مانند IPSec يانيک دستگاه پايآن 

  .که کاربر قصد ورود به آن را دارد، باشد
 توان ي محدود است اما با کمک روش دوم مIPSec يانه هايتعداد پادر روش اول 

  . بزرگ مناسب استي هاياده سازي پيانه ها را به ده ها هزار رساند که برايتعداد پا

   

  IPSecساختار   

IPSecکنديب ميکپارچه، سه پروتکل را با هم ترکيک بستر امن يجاد ي اي برا :  
   )IKEا ي Internet Key Exchange(ينترنتيد ايپروتکل مبادله کل  -١

. ن دو طرف استي بIPSec تونل ي کردن مشخصه هاين پروتکل مسئول طيا
  :ن پروتکل عبارتند ازيف ايوظا

ü    پروتکلي کردن پارامترهايط   
ü  ي عموميدهايمبادله کل  
ü  ت هر دو طرفيد هوييتا  
ü  دها پس از مبادلهيت کليريمد  
IKEر يير قابل تغيو غ ي دستي هاياده سازي مشکل پIPSec را با خودکار کردن 

. استIPSec  ياتي حيازهاي از نيکين امر يا.  کنديد حل ميکل پردازه مبادله کل
IKEشود يل مي خود از سه پروتکل تشک  : 
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ü SKEME : در جهت يد عمومي کلي استفاده از رمزنگاري را برايزميمکان 
  . کندين ميت تاميد هوييتا
ü Oakley : يد رمزنگاريک کليدن به ي رسي را براي بر حالتيزم مبتنيکانم ،

  . کندين مي تامIPSecانه ين دو پايب

ü ISAKMP : غام را شامل قالب بسته ها و حالت گذار ي تبادل پيمعمار
  . کنديف ميتعر
IKE به عنوان استاندارد RFC 2409که يبا وجود. ف شده استي تعر IKE 

 کمبودها در ي کند، اما بعضين مي تامIPSec يرا را بي و عملکرد خوبييکارا

 شده است تا ي آن مشکل باشد، لذا سعياده سازيساختار آن باعث شده است تا پ
 نام خواهد IKE v2 ارائه شود که يدي در آن اعمال شود و استاندارد جديراتييتغ

  .داشت

  ESPا ي Encapsulating Security Payloadپروتکل  -٢
  . کنديت داده را فراهم مين امنيت و تاميد هويي، تاين رمزنگارن پروتکل امکايا
  )AHا ي Authentication Header(ت يد هوييند تايپروتکل سرآ -٣
  . روديت داده به کار مين امنيت و تاميد هويي تاين پروتکل برايا
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 )۱ (سيم هاي بي امنيت در شبکه

   
 مقدمه:  اول قسمت

ي بي سيم، در دنياي کنوني هرچه بيشتر در حال گسترش هستند، ها که شبکه جا  از آن       
ترين  اند، مهم هاي راديويي ها، که بر اساس سيگنال و با توجه به ماهيت اين دسته از شبکه

نظر به لزوم . ست نکته در راه استفاده از اين تکنولوژي، آگاهي از نقاط قوت و ضعف آن
مدد  ها که به ا، با وجود امکانات نهفته در آنه آگاهي از خطرات استفاده از اين شبکه

سطح قابل قبولي از بعد امنيتي دست يافت، بنا داريم در اين  توان به پيکربندي صحيح مي
ها با تأکيد  ضمن معرفي اين شبکه» امنيت در شبکه هاي بي سيم«سري از مقاالت با عنوان 

داد حمالت را کاهش   احتمال رخهاي پيکربندي صحيح که ها، به روش بر ابعاد امنيتي آن
  .دهند بپردازيم مي

   
  سيم، کاربردها، مزايا و ابعاد هاي بي شبکه

ها توسط اموج راديويي، در  سيم، با استفاده از انتقال داده هاي بي  تکنولوژي شبکه     
استفاده از بسترهاي   دهد تا بدون افزاري امکان مي ترين صورت، به تجهيزات سخت ساده

ي  سيم بازه هاي بي شبکه.  همچون سيم و کابل، با يکديگر ارتباط برقرار کنندفيزيکي
که اغلب -سيم سلولي  هاي بي يي چون شبکه وسيعي از کاربردها، از ساختارهاي پيچيده

                   مــــــسي لي بيـــــهاي مح هـــــــ و شبک-شود راه استفاده ميــــــهاي هم براي تلفن
(WLAN – Wireless LAN)سيم، را  هاي بي يي چون هدفون  گرفته تا انوع ساده

از سوي ديگر با احتساب امواجي همچون مادون قرمز، تمامي تجهيزاتي . شوند شامل مي
ها و برخي از  ماوس ها،  کنند، مانند صفحه کليد که از امواج مادون قرمز نيز استفاده مي

ترين مزيت استفاده از اين  طبيعي. گيرند اي ميبندي ج هاي همراه، در اين دسته گوشي
 گونه  ها عدم نياز به ساختار فيزيکي و امکان نقل و انتقال تجهيزات متصل به اين شبکه
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از نظر ابعاد ساختاري، . هاست چنين امکان ايجاد تغيير در ساختار مجازي آن ها و هم شبکه
  .WPAN و WWAN ،WLAN: گردند  سيم به سه دسته تقسيم مي هاي بي شبکه

  
هايي با پوشش   است، شبکهWireless WAN، که مخفف WWAN مقصود از        

هاي  سيم سلولي مورد استفاده در شبکه ها، ساختار بي يي از اين شبکه نمونه. سيم باالست بي
 پوششي محدودتر، در حد يک ساختمان يا سازمان، و در WLAN   .تلفن همراه است

يا  WPANهاي  کاربرد شبکه. کند يا تعدادي اتاق، را فراهم ميابعاد کوچک يک سالن 
Wireless Personal Area Networkارتباطاتي چون . گي است  براي موارد خانه

Bluetoothگيرند  و مادون قرمز در اين دسته قرار مي .  
  
. گيرند نيز قرار مي Ad Hocهاي  ي شبکه  از سوي ديگر در دستهWPANهاي   شبکه       

محض ورود به فضاي تحت پوشش آن،  افزار، به ، يک سختAd hocهاي   شبکهدر
در .  استBluetoothها،  مثالي از اين نوع شبکه. شود صورت پويا به شبکه اضافه مي به

اين نوع، تجهيزات مختلفي از جمله صفحه کليد، ماوس، چاپگر، کامپيوتر کيفي يا جيبي و 
رگرفتن در محيط تحت پوشش، وارد شبکه شده و حتي گوشي تلفن همراه، در صورت قرا

تفاوت ميان . يابند ها با ديگر تجهيزات متصل به شبکه را مي امکان رد و بدل داده
. هاست  در ساختار مجازي آن(WLAN)سيم  هاي محلي بي  با شبکهAd hocهاي  شبکه

تاست ي طرحي ايس سيم بر پايه هاي محلي بي عبارت ديگر، ساختار مجازي شبکه به
ست که در کنار مزايايي که  طبيعي.  از هر نظر پويا هستندAd hocهاي  که شبکه درحالي

هايي نيز با  کند، حفظ امنيت چنين شبکه گان فراهم مي اين پويايي براي استفاده کننده
هاي موجود براي  با اين وجود، عمالً يکي از راه حل .مشکالت بسياري همراه است

، کاستن از شعاع Bluetoothها، خصوصاً در انواعي همچون   شبکهافزايش امنيت در اين
 Bluetoothکرد  در واقع مستقل از اين حقيقت که عمل. هاي شبکه است پوشش سيگنال

 توان استوار است و اين مزيت در کامپيوترهاي جيبي  هاي کم بر اساس فرستنده و گيرنده
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افزار مربوطه، موجب وجود   توان سختگردد، همين کمي يي محسوب مي توجه برتري قابل

. گردد ي محدود تحت پوشش است که در بررسي امنيتي نيز مزيت محسوب مي منطقه
هاي  چندان پيچيده، تنها حربه همراه استفاده از کدهاي رمز نه عبارت ديگر اين مزيت به به

  .آيند حساب مي ها به امنيتي اين دسته از شبکه
   

  سيم و خطرات معمول هاي بي همنشأ ضعف امنيتي در شبک
سيم مستقل از پروتکل و تکنولوژي مورد نظر، بر  هاي بي ي شبکه  خطر معمول در کليه     

هاي  مزيت اصلي اين تکنولوژي که همان پويايي ساختار، مبتني بر استفاده از سيگنال
 واقع بدون ها و در با استفاده از اين سيگنال. جاي سيم و کابل، استوار است به  راديويي 

مرز ساختن پوشش ساختار شبکه، نفوذگران قادرند در صورت شکستن موانع امنيتي 
ها جازده و در  عنوان عضوي از اين شبکه ها، خود را به مند اين شبکه چندان قدرت نه

گان  يابي به اطالعات حياتي، حمله به سرويس دهنده صورت تحقق اين امر، امکان دست
هاي شبکه با  يب اطالعات، ايجاد اختالل در ارتباطات گرهسازمان و مجموعه، تخر

باند مؤثر شبکه و  کننده، سوءاستفاده از پهناي هاي غيرواقعي و گمراه يکديگر، توليد داده
  . هاي مخرب وجود دارد ديگر فعاليت

   
سيم، از ديد امنيتي حقايقي مشترک  هاي بي هاي شبکه  در مجموع، در تمامي دسته     

   :صادق است
   

سيم  هاي بي هاي سيمي، در مورد شبکه هاي امنيتي موجود در شبکه تمامي ضعف •
يي چه از لحاظ طراحي و چه از لحاظ  در واقع نه تنها هيچ جنبه. کند نيز صدق مي

سيم وجود ندارد که سطح باالتري از امنيت منطقي  هاي بي ساختاري، خاص شبکه
 .يي را نيز موجب است  مخاطرات ويژهرا ايجاد کند، بلکه همان گونه که ذکر شد
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راحتي به منابع اطالعاتي  توانند به نفوذگران، با گذر از تدابير امنيتي موجود، مي  •

  .يي دست يابند هاي رايانه موجود بر روي سيستم
اند، و  اند و يا با روشي با امنيت پايين رمز شده يي که يا رمز نشده اطالعات حياتي •

توانند توسط  باشند، مي سيم در حال انتقال مي هاي بي کهميان دو گره در شب
   .نفوذگران سرقت شده يا تغيير يابند

  .سيم بسيار متداول است هاي بي  به تجهيزات و سيستمDoSهاي  حمله •
نفوذگران با سرقت کدهاي عبور و ديگر عناصر امنيتي مشابه کاربران مجاز در  •

  .مورد نظر بدون هيچ مانعي متصل گردندي  توانند به شبکه سيم، مي هاي بي شبکه
از اين . تواند رفتار يک کاربر را پايش کند با سرقت عناصر امنيتي، يک نفوذگر مي •

  .توان به اطالعات حساس ديگري نيز دست يافت طريق مي
سيم را  ي بي ي استفاده از شبکه کامپيوترهاي قابل حمل و جيبي، که امکان و اجازه •

توان  با سرقت چنين سخت افزارهايي، مي. ل سرقت هستندراحتي قاب دارند، به
  .اولين قدم براي نفوذ به شبکه را برداشت

سيم در يک سازمان و  ي بي تواند از نقاط مشترک ميان يک شبکه يک نفوذگر مي •
تري محسوب  ي اصلي و حساس که در اغلب موارد شبکه(ي سيمي آن شبکه

يابي به  سيم عمالً راهي براي دست ي بي بکهاستفاده کرده و با نفوذ به ش) گردد مي
  .ي سيمي نيز بيابد منابع شبکه

سيم، امکان ايجاد  ي بي ي يک شبکه در سطحي ديگر، با نفوذ به عناصر کنترل کننده •
  .کرد شبکه نيز وجود دارد اختالل در عمل

   
  
  
  

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 199 

  

 )۲ (سيم هاي بي امنيت در شبکه

   
  سيم هاي محلي بي شبکه:  دوم قسمت

  

  ي محليها  شبکه يم، به مرور کليس ي بيها ت در شبکهي امن ين قسمت، بررسي در ا   
 به صورت يها، حت ن شبکهياطالع از ساختار و روش عملکرد ا. ميپرداز يم ميس يب

 .رسد ينظر م  الزم بهيتي امني بررسي، براييجزء

  
  پيشينه  

مانند هر . گردد يم باز يالدي م۸۰ ي ل دههي به اواWLAN و صنعت ي تکنولوژ     
با . رفتيپذ ي صورت ميم به کنديس ي ب ي محليها شرفت شبکهي، پيگري ديتکنولوژ

 ي محليها  شبکهي را برايي باند نسبتاً باالي، که پهناIEEE 802.11b استاندارد ي هيارا
در حال حاضر، . افتي يشتري وسعت بين تکنولوژيساخت، استفاده از ا ير ميپذ امکان

.  استIEEE 802.11 ي  خانوادهيها و استانداردها  پروتکلي تمامWLANمقصود از 
   :دهد ي نشان مين دسته از استانداردها را به صورت کلير اختصاصات ايجدول ز

   

  
          

WWW.IRANMEET.COM

www.toghraee.ir



 200 

  
ن شبکه، به يا.  شديساز ادهي پMotorola توسط يم تجاريس ي بي محلي ن شبکهياول 

کرد که  يل مين را تحميي پاي باندي باال و پهنايي نهيها، هز ن شبکهيک نمونه از ايعنوان 
 ي ، پروژهيالدي م۹۰ ي ل دههياز همان زمان به بعد، در اوا. صرفه نبود ابداً مقرون به

 ۱۹۹۹ سال کار، در سال ۹ک به يس از نزدپ.  شروع شدIEEE در 802.11استاندارد 
د محصوالت ي شده و توليي نهاIEEE توسط 802.11b و 802.11a ياستانداردها

، 5GHz، با استفاده از فرکانس حامل aنوع . ن استانداردها آغاز شدي اي هي بر پاياريبس
رکانس  با استفاده از فbکه نوع  يدر حال. کند ي را فراهم م54Mbps تا ي بانديپهنا

ن وجود تعداد يبا ا. کند ي ميباني باند را پشتي پهنا11Mbps، تا 2.4GHzحامل 
ها، با  ن کاناليتعداد ا. تر است شي، بaسه با نوع ي در مقاb قابل استفاده در نوع يها کانال

 استاندارد WLANدر حالت معمول، مقصود از . کند يتوجه به کشور مورد نظر، تفاوت م
802.11bاست  .  

 802.11g شده است که به ي معرفIEEE توسط يگ ه تاز ز بهي نيگري استاندارد د       
 با يکند ول ي عمل م2.4GHzن استاندارد بر اساس فرکانس حامل يا. شود يشناخته م

.  باال ببرد54Mbps باند قابل استفاده را تا يتواند پهنا ي ميني نويها استفاده از روش
 آن يشدن و معرف يي از نهايادي استاندارد، که مدت زنيد محصوالت بر اساس ايتول
 آن با استاندارد  يسال است که آغاز شده و با توجه سازگار کيش از يگذرد، ب ينم

802.11bم آرام آرام در حال گسترش استيس ي بيها ، استفاده از آن در شبکه.  
   

  سيم  بي هاي محلي  شبکه معماري
دهد که به دو روش ارتباط در شبکه  يزات اجازه مي به تجه802.11b استاندارد      

             ارتباط به صورت نقطه به نقطه ياند از برقرار ن دو روش عبارتيا. برقرار شود
ق نقاط تماس ي و اتصال به شبکه از طر-رود يکار م  بهAd hoc يها گونه در شبکه همان–
  . (AP=Access Point) يا دسترسي
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