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یکی اس سکٌیک ّبی جبلت اهزٍسی اهکبى ضجکِ کزدى سیسشن ّب اس عزیك اسصبل آًْب ثب کبثل اسز ٍ کِ در ثعضی هَارد یب
اکثز هَارد ثسیبر دزکبرثزد اسز ٍعوال سزعز کبر هب را افشایص هیذّذ ٍلی یکی اس سکٌَلَصی ّبی جبلت رٍس دًیب کِ سَجِ
افزاد را ثِ سَی خَد جلت کزدُ ضجکِ کزدى سیسشن ّب ثذٍى اسشفبدُ اس کبثل کطی اسز عالٍُ ثز جذاثیشی کِ ایي سکٌَلَصی
دارد هسئلِ لبثل سَجِ آى رضبیشوٌذی افزادی اسز کِ در آى اسشفبدُ هیکٌٌذ .
اگز ضوب ّن یکی اس کبرثزاى ایٌشزًز ثبضیذ ٍ یک هَدم ٍای فبی در هٌشل ی هحل کبرخَد داضِ ثبضیذ کِ اس عزیك آى
ثخَاّیذ ثِ ایٌشزًز ٍصل ضَیذ ثبیذ ثزای اسصبل ٍ ضبرص آى هبّبًِ هجلغی را دزداخز ًوبییذ.
دس هغوئٌب دٍسز ًذاریذ کسی ثِ ضجکِ ٍای فبی ضوب هشصل ضذُ ٍ اس ایٌشزًز ضوب اسشفبدُ کٌذ !
اگز ضوب اس ًزم افشار حسبثذاری دبرهیس اسشفبدُ هیکٌیذ لغعب سبیز اسٌبد ٍ ضوبرُ حسبة ّبی ثبًکی خَد را در آى ثجز
کزدیذ ! کِ اس لبثلیز ّبی فَق العبدُ ایي ًزم افشار ایي اسز کِ عالٍُ ثز کبرکزدى رٍی سیسشن ّبیی کِ اس عزیك کبثل
کطی ثِ ّن اسصبل دارًذ هیشَاًذ ثز رٍی ضجکِ ّبی ٍای فبی ًیش کبر کٌذ ! دس لغعب ایي هَضَع ثزای ضوب حبئش اّویز
اسز کِ اهٌیز ضجکِ خَد را ثبال ثجزیذ.
ضجکِ ّبی ثیسین ثب سیگٌبل ّبی رادیَیی کبر هیکٌٌذ ثٌبثزایي ضعف ّبی اهٌیشی هخشص ثِ خَد را دارًذ.
ٌّگبم دسَرد گذاضشي رٍی ضجکِ ٍای فبی خَد سعی کٌیذ دسَرد کوشز اس  8کبراکشز لزار ًذّیذ چَى ثب سزکیت یک سزی
عذد ٍ کبراکشز کِ دیکطٌزی ًبم دارد هیشَاًٌذ ثِ راحشی رهش عجَر ضوب را دیذا کٌٌذ !
یکی اس راُ ّبی اهي ًگِ داضشي ضجکِ ّبی ثی سین لزار دادى دسَرد رٍی ضجکِ اسز کِ ّزجِ ایي دسَرد لَی سز ٍ دیچیذُ
سز ثبضذ دسشیبثی ثِ آى هطکل سز هیطَد.
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اهب ثِ خبعز داضشِ ثبضیذ ّز رهش ًگبری ًویشَاًذ اهٌیز ضجکِ ضوب را ثبال ثجزد ! ثِ عٌَاى هثبل رهش گذاری ًَع  WEPاز
ّویي ًَع رهش ًگبری ّب اسز کِ ثِ راحشی دٍر سدُ هیطَد !
در رٍسزّبیی کِ اهزٍسُ عزضِ هیطَد اهکبى رهش گذاری اس ًَع ٍ WEPجَد دارد اهب ایي اهکبى ثیطشز ثزای دسشگبُ ّبی
لذیوی اسشفبدُ هیطَد ٍ اهکبى اسشفبدُ اس رٍش ّبی WAPو WAP2را ًذارًذ.
اگز ضوب اس دسشگبُ ّبی ثِ رٍس ضذُ اسشفبدُ هی کٌیذ ثْشز اسز ثِ جبی اسشفبدُ اس  WEPاس  WPAیب  WAPاسشفبدُ
کٌیذ.

اهب اگز اس دسشگبُ ّبی لذیوی اسشفبدُ هیکٌیذ ٍ فمظ هیشَاًیذ اس  WEPیب  WPAاسشفبدُ کٌیذ هی سَاًیذ ثب آدذیز کزدى
دسشگبُ خَد ،اهکبى اسشفبدُ اس  WPA2را ًیش ثِ دسشگبُ خَد اضبفِ کٌیذ.
ّز دسشگبّی کِ هیشَاًذ ثِ ضجکِ ٍای فبی هشصل ضَد یک ضٌبسِ هٌحصز ثِ فزد دارد کِ ً MAC addressبم دارد .ثِ
عٌَاى هثبل هیشَاى اس لخ سبح ،گَضی َّضوٌذ ،سجلز ّب ٍ ً ...بم ثزد .
ّز دسشگبّی کِ ثِ ایٌشزر ٍ یب ضجکِ ٍای فبی ضوب هشصل ضَد ٍ اس آى اسشفبدُ کٌذ ،هک آدرس آى دسشگبُ در رٍسز ضوب
ثجز هی ضَد .در صَرسی کِ ضوب در اعزاف خَد ثب افزادی هَاجِ ثبضیذ کِ ثِ داًلَد کزدى ٍ یب اسشفبدُ ایٌشزر عاللِ
ثسیبری داضشِ ثبضٌذ ،رٍسزّب ثِ ضوب اجبسُ هی دٌّذ سب هک آدرس ّب را فیلشز کزدُ ٍ اجبسُ دسشزسی ثِ ضجکِ سبى را ًذّیذ.
ایي رٍش ثزای اهٌیز ضوب در ثزاثز افزاد عبدی جَاثگَ اسز اهب افزادی حزفِ ای کِ در ثحث اهٌیز ضجکِ سجزثِ دارًذ ،هی
سَاًٌذ ثِ راحشی هک آدرس ّبیی کِ ثِ ضجکِ ضوب هشصل ضذُ اًذ را دیذا کٌذ ٍ هک آدرس دسشگبُ خَد را ثِ یکی اس هک
آدرس ّبی هجبس سغییز دّذ ٍ ثِ ضجکِ ضوب هشصل ضَد.
بهتر است که رمس عبًرتان بیه  21تا  12کراکتر باشد .همچىیه ایه پسًرد باید ترکیبی از حريف بسرگ ي کًچک،
اعداد ي وشاوه ها باشد تا حدس زدن آن تقریبا غیر ممکه شًد.
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ثسیبری اس رٍسزّب ثِ ضوب اجبسُ هی دٌّذ سب ثشَاًیذ ًبم ضجکِ یب  SSIDرا دٌْبى کٌیذ .ثب ایي کبر ضبیذ اهٌیز را ثزای ضجکِ
خَد ثزلزار کٌیذ اهب در ایي رٍش هطکلی ٍجَد دارد کِ آى ایي اسز کِ سهبًی کِ ضوب ًبم ضجکِ خَد را دٌْبى هی کٌیذ
کبهذیَسز ضوب لبدر ثِ یبفشي آى ًخَاّذ ثَد ٍ ،دائوب ًبم ضجکِ ضوب را ثزای یبفشي هٌشطز خَاّذ کزد .ثب ایي کبر ًبم ضجکِ ضوب
ثزای کبهذیَسزّبی دیگز آضکبر خَاّذ ضذ ٍ هوکي اسز هطکالر اهٌیشی را ثزای ضوب ایجبد کٌذ؛ اگزچِ ًزم افشارّبی کٌشزل
سزافیک ضجکِ ّبی ثی سین هی سَاًٌذ ثِ راحشی  SSIDهزثَط ثِ ضجکِ ضوب را سطخیص دٌّذ.
ّوچٌیي ثِ خبعز داضشِ ثبضیذ اگز ضجکِ ضوب ٍای فبی ثبضذ در صَرسی کِ اهٌیز ضجکِ ضوب دبییي ّن ثبضذ اگز اس ًزم افشار
حسبثذاری دبرهیس اسشفبدُ هیکٌیذ ایي اعویٌبى را داضشِ ثبضیذ کِ دبرهیس اهٌیز اعالعبر ضوب را حفظ هیکٌذ ٍ اعالعبر
فمظ ٍ فمظ رٍی سیسشن خَد ضوب ٍ ثب لفل خَد ضوب لبثل دسشزسی خَاّذ ثَد.
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