
  بنام تنها برنامه نویس هستی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولی در این مقاله نیاز مطابق دیگر مقاله هاي اینجانب همیشه سعی بر این بوده که بدور از تئوریات به اصل مطالب بپردازم 
ه شبکه هاي ، فعالیت چند ساله من در زمینه نفوذ بمی باشد تئوریات زیادي بیان کنم که فهم مطالب روان تر شکل گیرد 

که وایرلس اعمال بدر یک ش یده که بتوان امنیت قابل قبولی رادر زمینه امنیت رسبه برآیندي  وایرلس و تجارب مختلف
که با اخرین متدهاي هکینگ آشنا باشد یا ، یک امنیت کار زمانی خوب است  "بر این بوده که  امده کرد چرا که همیشه عقی

  " به اصطالح یک هکر خوب باشد

  در ابتدا الزم است که تعریفی از شبکه هاي وایرلس داشته باشیم

ع بسته هاي اطالعات بوسیله شبکه وایرلس به کاربر اجازه می دهد که به یک شبکه  محلی یا اینترنت وصل شود در واق
  امواج الکترو مغناطیس پراکنده شده و با استفاده از هوا بعنوان واسط انتقال ، منتقل می شوند

با کیفیت مشابه انتقال دیتا روند پرهزینه کابل کشی  به ن نیازقابلیت اتصال به داده ها و رد و بدل کردن اطالعات بدو پس 
  .گردید) وایرلس(ند که باعث گسترش و تکامل این نوع شبکه ها شبکه هاي کابلی عواملی هستدر 

 (WAN)و یا شبکه ناحیه گسترده  (LAN)بتواند به طور فیزیکی در یک شبکه ناحیه محلی  ابزاراگر این بنابراین 
  وایرلس است کندجابه جا  اطالعات دیتا را بدون نیاز به هر گونه ارتباطات فیزیکی

  "امنيت شبکه های وايرلس  " 

Wireless security 
 



استفاده هر روزه توسط افراد مختلف در کل دنیا باعث نیاز ها و مشکالتی گردیده که در اولویت آنها امنیت این نوع شبکه 
نیتی جهت بهبود امنیت این شبکه ها قدم هاي بسیاري برداشته شده و ابزارهاي امدر همین خصوص و در ها دیده می شود 

  .استبیش از پیش افزایش داده  انوع شبکه ها ر چشم گیري هم روانه بازار شد که امنیت این

تکل امن براي امنیت یک شبکه واما در این لحظه یک سوال پیش می آید که آیا همین ابزارها و انتخاب یک پر -
  یت هایی اعمال کند؟محدودباید یا خود کاربر هم  دوایرلس کفایت میکن

  یافت جواب این سوال رو یقینا با خواندن ادامه مباحث خواهید

  :بر سه نوع می باشند  wlanپروتکل امنیت در شبکه هاي   

Wired Equivalent Privacy (WEP) 

Wi-fi Protected Access (WPA)  

Wi-fi Protected Access II (WPA2)  

چه ي اینکه متوجه شویم از از این پروتکل ها استفاده میکند ، راحترین روش برا ، که یقینا شبکه وایرلس ما از یکی
هیچگونه امنیتی در حال استفاده هستیم کافی است موس خود را روي شبکه وایرلس مورد نظر نگه داریم بدون  پروتکل

  :نوع پروتکل براي ما مشخص خواهد شد همانند تصویر زیر  واکنش کلیکی از موس ،

  

  براي اینکه متوجه شویم کدام پروتکل امنیت باالتري دارد

  کل ها رو بشناسیمالزم است در ابتدا پروت

  

  :  WEPپروتکل امنیت 

ضعیف ترین پروتکلی که از نظر امنیتی که در گفت به جرات میتوان 
 بیت 104بیت   و   40کدها در این پروتکل بر دو اندازه می باشند  .  می باشد WEPپروتکل  وجود داردشبکه هاي وایرلس 



با پیشرفت و  دبیتی را فراهم میکردن 40کنندگان هم معموال کدهاي بیت استفاده میشد و تولید  40در ابتدا همیشه از 
باعث افزایش کدهاي ک بودن و همین عامل ین نوع پروتکل بطور مسخره اي کوچبیتی ا 40استاندارد هاي حاکم کدهاي 

  .بیتی گشت  104

قوي روي  )رمزنگاري( ونه کریپتنفوذ به این نوع پروتکل ها در کمترین زمان ممکن امکان پذیر می باشد چرا که هیچگ 
به پسورد دسترسی در زمانی حتی کمتر از پنج دقیقه اعمال نشده و براحتی میتوان با شنود ترافیک ارسالی در فضا پکت 

به تعداد کافی برسد تا هکر پسورد را درون آن  IVفقط کافی است  که این فاجعه اي بزرگ محسوب می شودپیدا کرد 
  .پیدا کند

براي   aireplaying از عملیات تزریق ترافیک رو انجام داد و airodumpingبراحتی میتوان با ابزارهایی همچون 
جزو ابزارهاي مهم این زمینه است معموال هم  airecrackافزایش میزان دیتا جهت بدست آوردن پسورد استفاده کرد البته 

  .پشتیبانی کنند WPAزیرا نمیتوانند از  بیشتر استفاده میکنند از این پروتکل (ISP)فراهم کنندگان خدمات اینترنت 

به هیچ عنوان حتی اگر تمامی ابزارهاي امنیتی براي شبکه هاي وایرلس تان را هم اعمال کردید از این پروتکل استفاده 
ضرر هاي موجب نکنید بدلیل اینکه امنیت بسیار بسیار ضعیفی دارد و لو رفتن پسورد نه تنها ضرر مالی میرساند بلکه 

ات و پسورد هاي شخصی و سوء استفاده با اینترنتی که به مالکیت شما فاجعه آمیز دیگري از جمله از دست دادن اطالع
  .می شودثبت گردیده است 

مشخص گردیده که در زمان استفاده میکند  WEPپروتکل امنیت دو شبکه وایرلس که از در تصویر زیر عملیات نفوذ به 
  توانست پسورد آن شبکه را بدست آور دقیقه 8و   دقیقه 3کمتر از 



  :  WPA/WPA2پروتکل امنیت 

فناوري امنیتی بسیار باالتري نسبت به  WPA2بهبود بخشیده و بسیار  امنیت شبکه هاي وایرلس رااین نوع پروتکل 
WPA دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.  

  صورت انجام میپذیرد چهاربه  WPAحمالت به پروتکل هاي  معموال 

         (four-way handshake)چهار طرفه  هندشیک-1

       (buffer over flow) بافراورفلو -2 

     (brut force)  برات فورس-3

  (packet sniffer)  شنود ترافیک-4

می باشد ولی بدلیل اینکه به  "بافراورفلو"روش بهترین روش براي بدست آوردن پسورد در این پروتکل ها استفاده از 
به  "برات فورس"و  "هندشیک"از روش هاي  دبگیرن اپیدا کرد که از روش بافر پسورد ر ابزارهاییسختی میتوان 

بسیار کمتر استفاده میشود چرا که در  WEPدقیقا عکس پروتکل  "شنود ترافیک"مراتب بیشتر استفاده میشود از روش 
  .شده اند) رمزنگاري(قوي کریپت پکت ها و ترافیک بصورت بسیار  این پروتکل

  ادامه مباحث براي بهتر متوجه شدن مفهوم به توضیحاتی در خصوص چهار روش فوق میپردازیمدر 

     (four-way handshake) :چهار طرفه  دست دادن

 این روش بیشتر ارتباط بین
کالینت و اکسس پوینت رو 

یک تصویر طراحی میرساند ، 
کردم که براي درك بهتر 

  مفهوم کمک شایانی میکند

  



  روش هندشیک مشخص شدهه یک نمونه حمله به شبکه هاي وایرلس بدر زیر هم 
 

  

  

  

  

خب همانطور که در تصویر مشخص است نوع حمله بروش هندشیک است که در آن کالینت و مک انحصاري به تایید 
  .میرسد در این نوع حمله اگر تعداد کالینت ها بیشتر یافت شود احتمال موفقیت بیشتر می شود

  (buffer over flow) بافراورفلو -2

گفت که میتواند یک شبکه وایرلس با هر امنیتی را مورد تهدید قرار  می شوداین روش یک روش تضمینی است که تقریبا 
  بدست می آورد ه از روش بافر کردن مودم پسورد رادهد چرا ک

ی شود بافر یا حافظه جانبی مودم پر در این روش ابتدا هکر با استفاده از ارسال پکت هاي زیاد به سمت مودم هدف باعث م
همین و هکر از  می شودو مودم در عرض چند ثانیه در این حالت گیج  "over flow"شود و به مرحله سر ریز برسید 

میکند که پسورد خود را در اختیارش قرار دهد و از آنجایی که مودم  و از مودم درخواست  زمان نهایت استفاده را میبرد
دستور را بدون هیچ ) هکر(در آن حالت نمی تواند تشخیص دهد که این دستور از طرف ادمین می باشد یا یک غریبه 

  .بدست می آورد  جرا میکند و هکر پسورد آن شبکه رامحدودیتی ا

  در حد قابل توجهی باال میبرد ساعته است ولی احتمال موفقیت راد معموال این روش یک پروسه زمانی چن

  مختلفی براي بدست آوردن پسورد زمان برد که ساعاتتهیه کردم  بروش بافر اور فلو برایتانتصاویر زیر دو حمله در 



  

  (brut force)برات فورس  -3

رمز عبورهایی که حدس میزنید شاید بعنوان  ابتداگمان عمل میکند به این منظور که شما در و بر اساس حدس  این روش
زمینه هستند تک  در اینکه نگه داري میکنید و بوسیله ابزارهایی ) دیکشنري لیست(پسورد انتخاب شود را در یک فایل 

ن رمزهاي عبور احتمالی شما روي آن شبکه وایرلس تست میگردد خب همانطور که از روش مذکور مشخص هست تک آ
  .فقیت به مراتب پایین تر از دو روش فوق می باشداحتمال مو

  .می باشد airecrackیکی از قدرتمندترین ابزارها در زمینه برات فورس 
  

  (packet sniffer)شنود ترافیک  -4

بصورت ها پکت  WPAمی باشد ولی بدلیل اینکه در پروتکل هاي  WEPنوع حمله در این روش همانند حمله به پروتکل 
پایین تر می آورد  ابه مراتب موفقیت ر نندبی در خود می قوي را) رمزنگاري(ی شوند و کریپت ي ارسال محفاظت شده ا

  .ترجیح داده می شود به آنآنقدر پایین که روش برات فورس 

احتمال نفوذ به شبکه وایرلس ما وجود دارد و که به چه روش هایی  متوجه شدیمشبکه وایرلس آشنا شدیم و  اما تا اینجا ب"
داشته باشد حال به امنیت این شبکه ها میپردازیم و بصورت نکته به  دپیامدهایی فاجعه آفرینی براي ما میتوان چه این نفوذ 

  "شودو سخت تر  براي هکر به مراتب سخت نکته شبکه خود را محدود و محدودتر میکنیم تا نفوذ 

 WPA2امنیتی  تغییر به پروتکل -1

 براي شبکه وایرلس انتخاب رمزعبوري امن  -2

 مودم Defaultتغییر پسورد   -3

 WPSغیر فعال کردن   -4

 WHOIS ON MY WIFIاستفاده متداول از برنامه   -5

 MACفیلتر کردن اتصال به   -6

 TKIPرمزنگاري شده بجاي  AESاستفاده از   -7

 Shieldevilleاستفاده از   -8

9 -  SNIFF  شبکه وایرلس بوسیلهKISMET  



 WPA2تغییر به پروتکل امنیتی  -

WP2 ی از بهترین گزینه انتخابی براي ماست چرا که نسبت به دیگر پروتکل هاي امنیتی ، امنیت باالتري دارد و یک
  .میگیرد زمان قابل توجه و چشم گیري را از مهاجم براي بدست آوردن پسورد

ساعت تا چند روز متغیر است  و دقیقا همین عامل  6بین  زمان ممکن براي بدست آوردن و نفوذ به این پروتکل ها
  .باعث می شود که نفوذگر معوال از این پروتکل ها اجتناب می کند

 انتخاب رمزعبوري امن براي شبکه وایرلس -

است اگر پسورد  همانگونه که در این مقاله بیان کردم ، یکی از روش هاي نفوذ برات فورس و حدس زدن پسورد
ند پسورد شما را بدست میتوانیک هکر براحتی نداشته باشد و براحتی قابل حدس زدن باشد  الزم راشما امنیت 

  .دآور
از خیلی از افراد از پسوردهایی از قبیل شماره تلفن همراه و یا شماره ملی استفاده میکنند که تعداد قابل توجهی هم 

شماره همراه من  نزدیک به شبکه وایرلس من هستند هیچکدام از افرادي کهبا این تفکر که  که ودیافت میش آنها
ن ایجاد میکنند در صورتی که حاشیه امن براي خودشا ی ندارند یکندارند یا به هر شکل به کد ملی من دسترس را

که در اختیار هکر )پسورد لیست(به دانستن شماره شما ندارد معموال دیکشنري لیست هایی  يیک هکر هیچ نیاز
رقم  15مجموع حجم عظیمی از اعداد هستند یعنی اعداد که از صفر شروع میشوند و تا  ، ها قرار دارند

که از صفر م واضح تر بیان کنم هیچ عددي هبصورت کامل ترتیبی  و پشت سر هم ادامه پیدا میکنند و بخوا
باشد چه شماره  ن پسورد لیست هکر قرار نداشتهآکه در دوجود ندارادامه داشته باشد رقم  15تا شروع شود و 

  ....تلفن ، چه تاریخ تولد و چه شماره ملی و 
ضمن اینکه پسورد لیست تنها به شماره ها خالصه نمیشود بلکه سرشار از اسامی و پسوردهاي احتمالی گنجانده  

که از حروف کوچک و است انتخاب پسوردي  منپس امنیت پسورد شما همیشه در خطر است پیشنهاد است شده 
  اه با عدد و سمبل در پسورد موجود باشد وبزرگ همر

پس سعی در  در شبکه هاي وایرلس به سختی کرك میشوندکاراکتر  15الزم به ذکر است پسورد هاي باالتر از  
  .براي وایرلس خود ایجاد کنیدامن پسوردي کاراکتر انتخاب کنید که  15این داشته باشید که پسوردي باالتر از 

  .گذشت که تغییر مرتب پسورد کمک شایانی در امنیت هر چه بیشتر میکند نباید از این نکته هم



  
 مودم Defaultتغییر پسورد  -

میتوانیم به مودم خود الگین کنیم  adminمی باشد که ما با یوزر و پسورد  Defaultمودم ما داراي یک پسورد 
هکر براحتی میتواند با بدست آوردن آي پی ولید شما و بوسیله پسورد دیفالت به مودم شما الگین کند و براحتی به 

مودم خود را به پسوردي  Defaultپسورد شبکه وایرلس شما دسترسی پیدا کند در اولین زمان ممکن حتما پسورد 
  امن تغییر دهید

  

 WPSال کردن غیر فع -

کنید فقط  جستجوزینه معموال براي امنیت شبکه هاي وایرلس هست اگر در تمامی سایت هاي اینترنتی هم این گ
  :از تعاریف بدین صورت می باشد یی شنوید بعنوان مثال یکچیزهاي مختلف در خصوص امن کردن از این ابزار م

Wi-Fi Protect Setup" فاي را  هاي واي اطالعات تبادلی میان دستگاه مکانیزمی است که به طور خودکار
این مکانیزم شامل تعریف رمز عبور، انتخاب پروتکل رمزنگاري، اعتبارسنجی . کند رمزنگاري و امن می

در حقیقت، تمامی کارهایی که باید یک کاربر به طور دستی .است... هاي گیرنده و فرستنده اطالعات و دستگاه
هاي درون شبکه  توجه کنید که تمامی دستگاه. گیرد نجام دهد، با زدن یک کلید انجام میسیم ا براي امنیت شبکه بی

  " .پشتیبانی کنند WPSشما باید از 
یک امنیت کار خوب باشیدکه یک  انیدکه زمانی میتوترغیت میکند من را به گفتن مجدد این جمله ، اما همین عوامل 

  .هکر خوب بوده باشید 
فعالیت  زمینه مناسبی براي آسیب پذیرهایی که این فناوري دارد  استفاده میکنید ، WPSوري زمانی که شما از فنا

و به جرات اعالم میکنم که هر شبکه اي که   می شود براي نفوذگر محسوبکمک شایانی  هکر ایجاد میکند که
WPS  د ساعت مورد نفوذ قرار میگیرددر عرض چنبراحتی توسط هکر را فعال کرده باشد.  

مورد استفاده قرار میگیرد اگر Reaver  و  Buffer Over Flow هاي حمله این فناوري بیشتر در روش هاي
  مورد نفوذ قرار گرفت  wpsبافر گذاشتم دقت کنید هر دو شبکه از طریق  شروه در تصاویري که ب



فعال کردنش بوسیله یک در شبکه شما غیر فعال باشد معموال فعال یا غیر  wpsپس دقت داشته باشید که حتما 
  دکمه که بروي مودم تعبیه شده انجام می شود

  
 WHOIS ON MY WIFIاستفاده متداول از برنامه  -

این برنامه این امکان را به شما می دهد ، که شما متوجه شوید در همین لحظه چند نفر به شبکه وایرلس شما متصل 
  .به جز خودتان به شبکه شما متصل می باشد یا خیر  هستند و براحتی میتوان متوجه شد که آیا کسی دیگري

متصل به ) کاربران(کالینت هاي  Computer Nameاز قابلیت هاي دیگر این برنامه بی نظیر بدست آوردن 
  .شبکه هست که قابلیت بی نظري محسوب می شود

متوجه اطمینان حاصل کنیم و اگر  خود پس با بررسی روزانه این برنامه میتوان از هک نشدن شبکه وایرلس
 یمبه هر نحوي مورد حمله واقع شد و هکر در حال استفاده از نت ما می باشد براحتی میتوان شدیم شبکه وایرلس ما

  با عوض کردن پسورد دسترسی هکر را قطع کنیم
   

 MACفیلتر کردن اتصال به  -

  کنیدمحدود به شبکه را به مک اتصال ا را قادر می سازد وجود دارد که شم یدر مودم قابلیت
  یک تعریف ساده داشته باشیم ؟ MACاز در ابتدا 

  تافزاري در شبکه اس سیم یا هر دستگاه سخت هاي شبکه کابلی یا بی فرد مخصوص کارت یک کد منحصربهمک 
  .  بدست آوریممک دستگاه خود را میتوانیم  (cmd)در محیط کامنتی  ipconfig /allو با دستور 

  .را بدست آوردیم سیستم  mac شخص کردیم که چگونهتصویر زیر مدر 
 

  

  

  

  

  

  



براي اینکه شخصی را مجاز کنیم که به شبکه وایرلس ما وصل شود میتوانیم این اتصال را محدود به مک کنیم به         
سپس بوسیله پسورد به شبکه ما متصل ر لیست مجاز مک هاي مودم قرارمی دهیم همین منظور مک دستگاه مورد نظر را د

شود  متصلبه شبکه ما  قادر نخواهد بودهر صورتی بتواند پسورد شبکه ما را بدست آورد به شود یعنی در این روش هکر 
وصل به شبکه ن پسورد حتی با داشت ده و بهمین دلیل نمیتواندمعرفی نشما که مک سیستمش بعنوان مک مجاز به مودم  زیرا

باشد میتواند مک  زرنگنمیتوان بعنوان یک روش مطمئن استفاده نمود زیرا که هکر اگر کمی  این روش را شود البته
د و به شبکه وصل شود ولی با مک خود را به مک مودم تغییر ده MAC CHANGERمودم را بدست آورد و با برنامه 

  تر میکند ت سخکمی کار را براي هکر تمام این توصیفات 

  

 TKIPرمزنگاري شده بجاي  AESاستفاده از  -

  TKIP از پروتکل WPAکند، در حالی که پروتکل  استفاده می AES از الگوریتم رمزنگاري WPA2 پروتکل             
  . است WEP استفاده شده در پروتکل RC4کند ولی الگوریتم رمزنگاري آن همان الگوریتم  استفاده می         

 WPA پروتکل. باشد می (MIC) در روش محاسبه کد صحت پیام WPA2 و WPA هاي پروتکلتفاوت دیگر            

  سازي ي زنجیره از شیوه WPA2 کند ولی پروتکل استفاده می Michael براي تولید کد صحت پیام از الگوریتم       

  ، Michael یده بودن الگوریتمبا وجود پیچ. کند براي تولید کد صحت پیام استفاده می (CBC) هاي رمز بلوك          

  ي کد صحت پیام داراي پیچیدگی بیشتر بوده براي محاسبه WPA2 به کار گرفته شده در پروتکل CBC روش         

  .کند و در نتیجه امنیت بیشتري را تأمین می         

  

 Shieldevilleاستفاده از  -

لدویل ابزاري با عملکردهاي خارق العاده دارد است که شرایط نفوذ را براي یک هکر تا مرز بی نهایت دشوار یش
لدویل روي آن فعال یبهتر توصیف کنم ، یک هکر براي نفوذ به شبکه اي که شاین ابزار را می کند اگر بخواهم 

  .ن یک پسورد بگذراندمی باشد باید یک زمان چند ماهه حتی یک ساله را براي بدست آورد



  چه محدودیت هایی اعمال میکند که تا این مقدار دسترسی هکر محدود می شود؟ Sheildvilleاما 
  :را تک تک مورد بررسی قرار میدیملدویل یعملکردهاي ش

  : wpa2ایجاد اکسس پوینت هاي جعلی با امنیت   - 1
ا صدها مودم جعلی روبه رو می باشد یعنی بعبارتی مودم شما بین صدها مودم بهکر براي نفوذ به شبکه وایرلس شما 

 داردهر مودم نیاز  جعلیپسوردهاي  بدست آوردنمی باشد که هکر براي  wpa2مخفی شده و امنیت همگی آنها 
شود و زمانی که پسورد را بدست می آورد آن پسورد جعلی می باشد و نفوذگر مجبور می  صرف کندساعتها وقت 

تا بتواند پسورد واقعی را  هدماه ها زمان خودش را براي زدن تک تک تمامی آن صد اکسس پوینت جعلی هدر د
  بدست آورد که این کار امري غیر منتطقی است

  :ایجاد کالینت هاي جعلی   - 2
می هکر  کردنگیج  باعث ، جعلی مختلف روي هر اکسس پوینت در نقاط مختلف ) کاربرهاي(ایجاد کالینت هاي 

چرا که یک محیط جعلی ایجاد میکند که قابلیت نگه  میکند رت و بدست آوردن پسورد را به مراتب سخت شود
  ن خود داردرورا د handshakeداشتن حمالت 

3 – Disconnect  شدن مک هاي جعلی:  
  .خود به شبکه وصل شود اگر شبکه به مک فیلترینگ فعال باشد ، هکر میتواند با جایگزینی مک مودم بجاي مک 

اما این برنامه قابلیت تشخیص جعلی بودن مک را دارد و براحتی میتواند هکر را از بین دیگر کاربران تشخیص 
  ن آنکه شبکه قطع شودودهد و مک مرتبط را دیسکانکت کند بد

  

  

- SNIFF  شبکه وایرلس بوسیلهKISMET 

نفوذگر را مورد نفوذ  کخب حال چگونه باید ی "بهترین دفاع حمله است "یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که
  قرار دهیم اصال آیا همچنین چیزي امکان دارد؟



این یک روش کامال تجربی هست و به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم چون در این روش باید اجازه دهید شبکه وایرلس 
ده کند این روش براي افراد حرفه اي تر پیشنهاد شما براحتی هک شود و اجازه دهید هکر از شبکه شما استفا

  کار کنندد چرا که باید با ابزارهایی خاص میشو
بوده و براحتی پسوردش قابلیت هک  WEPهمانگونه که در ابتدا نمایش دادم شبکه وایرلس من داراي رمزنگاري 

مختلف امنیتی می نوسید امنیت  تکه چرا کسی که مقاال می شودو یقینا ذهن همگی معطوف همین قضیه  داردشدن 
  .ضعیفی بروي شبکه ي وایرلسش حاکم است

در ابتدا بوسیله یک روتر میتوانید ترافیک خود را محدود کنید که از  ;این امنیت ضعیف کامال عمدي است 
 شبکه SNIFFکه یک برنامه قدرتمند در زمینه  KISMETترافیک شما استفاده نکنند سپس بوسیله ابزاري بنام 

هاي وایرلس می باشد ، شبکه وایرلس خود را شنود کنید و کامال شبکه خود را مانیتورینگ کنید و تمامی 
اطالعات حساس از قبیل پسوردهاي کسانی که به شبکه شما وصل هستند رو سرقت کنید و اطالعات هکر را 

  هک کنید
ر توانستم بدست بیارم ولی کار کردن با تست شده و اطالعات حساسی را از هک مناین روش بارها و بارها توسط 

 است اگر در این زمینه اطالعات و تجربه اي  و خواندن اطالعات و پکت ها ، کاري دشوار KISMETابزارهاي 
  ندارید تحت هیچ شرایطی این روش را تست نکنید

  

رعایت آنها یقینا پیامد امن شدن تمامی روش هاي فوق در جهت هر چه محدود کردن نفوذ به شبکه وایرلس می باشد و  """
  """شبکه شما را برایتان به ارمغان می آورد

  

  

  

  

  

  

  

 

 شهاب شمسی: نویسنده مقاله 

  تمامی حقوق این مقاله متعلق به نویسنده آن شهاب شمسی از شرکت فنی مهندسی محیط امن می باشد

http://www.mohitamn.org/  
  


