شبکه های بی سیم ()Wi-Fi
* احمد یزداوی فرد

ایه مقاله در شهریىر سال  0931در مجله برق و الکتروویک ایران ( وىیز) شماره  3چاپ گردید.

چکیذِ :
شبکّ ْای بی سیى در يحذٔدِ ی شخصی برای اَتقال اطالعات در فاصلهّ ْلای َتلبتو إ لاِ در لذٔد  11يتلر اسلتدادِ يلی
شَٕذ .بر خالف شبکّ ْای بی سیى يحهی ،ار باط رٔی ْ WPANا َیاز بّ جٓیسات زیر ساختی اًی دارد ٔ یا اصآل بلّ چُلیٍ
جٓیسا ی َیاز َذارد .ایٍ خصٕصیت راِ م ْایی سادِ ،اارآ از َظر يصرف اَرژی ٔ ارزاٌ برای پیلادِ سلازی رٔی يحلذٔدِ
ی ٔسیعی از دستگاِ ْا را فراْى يی اُذَ .رخ ارسال در ایٍ استاَذارد 1يگلا بیلت لا  45يگلا بیلت يلی باشلذ الّ بلّ عُلٕاٌ یل
کُٕنٕژي شبکّ پرسرعت است اّ بطٕر ٔسیعي در خاَّْا ،يذارش ،اافّْاْ ،تمْا ٔ سایر يکاٌْاي عًٕيي ياَُذ اُگرِْلا ٔ
فرٔدگاِْا يٕرد استدادِ قرار ييگیرد استاَذارد  11..11 IEEEدر  June 1997برای ْ WLANا يُتشر شذ .ایٍ استاَذارد
شبیّ استاَذارد  802.3رٔي َٕ Ethernetدْاي شبكّ بیتى َیس ٕسط آدرش  MACك شذِ رٔي كلارت ْلاي شلبكّ آدرش
دْي يي شَٕذ .در ایٍ استاَذارد فقط دربارِ ی دٔ الیّ ی  MAC ٔ PHYصحبت شذِ است.
شركت ْاي بسرگ ٔ يعتبري ًْچٌٕ يایكرٔسافت  ،ایُتم سیتكٕ ٔاي بي با شعار اُتلرل بلی سلیى آسلاٌ ٔ بلا ْلذف ایجلاد
ار باط بی سیى با اطًیُاٌ ،با قیًت پاییٍ ٔ يصرف ٕاٌ اى برای ااربرد ْلای اُترنلی بلر طبل اسلتاَذارد ْلای نٓلاَی بلّ شلذت
يشغٕل كار بر رٔي كُٕنٕژي ْ wifiتتُذ
واژه های کلیدی  :شبکّ  ،بی سیى IEEE 802.11 ،

-------------------------------------------------------*

اارشُاش يُٓذسی ار باطات ٔ فُأری اطالعات (  – ) ICTنٓاد داَشگاْی خٕزستاٌ – ٔا ذ إْاز
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تشريح هقذهاتي شبكه هاي بي سين و كابلي
ؿجىِ ّبي هحلي

1

3

.

ثشاي خبًِ ٍ هحيي وبس هي سَاًٌذ ثِ دٍ كَسر وبثلي يب ثي ػين ًشاحي گشدًذ  .دساثشذا ايني ؿنجىِ ّنب ثنِ

سٍؽ وبثلي ثب اػشفبدُ اص سىٌَلَطي ً Ethernetشاحي هي ؿذًذ اهب اوٌَى ثب سًٍذ سٍ ثِ افضايؾ اػنشفبدُ اص ؿنجىِ ّنبي ثني ػنين ثنب
سىٌَلَطي  Wi-Fiهَاجِ ّؼشين .
دس ؿجىِ ّبي وبثلي (وِ دس حبل حبهش ثيـشش ثب سَدَلَطي ػشبسُ اي ثىبس هي سًٍذ ) ثبيؼشي اص هحل ّش ايؼشگبُ وبسي سب دػشگبُ سَصينغ
وٌٌذُ (ّبة يب ػَئيچ ) ثِ كَسر هؼشمل وبثل وـي كَسر دزيشد(ًَل وبثل اصًَع ً CAT5جبيؼنشي  100هشنش ثيـنشش ثبؿنذ دس ينش
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ايٌلَسر اص فيجش ًَسي اػشفبدُ هيگشدد) وِ سجْيضار ثىبس سفشِ اص دًٍَع يش فؼبل هبًٌذ وبثل  ،دشيض ،داونز  ،دنچ دٌنل ٍ ٍ . ...فؼنبل
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هبًٌذ ّبة ،ػَئيچ ،سٍسش  ،وبسر ؿجىِ ٍّ ...ؼشٌذ .
ؿجىِ ّبي ثي ػين ًيض ؿبهل دػشگبُ هشوضي ( ) Access Pointهي ثبؿذ وِ ّش ايؼشگبُ وبسي هي سَاًذ حذاوظش سب فبكلِ  30هشش
ي آى (ثذٍى هبًغ ) لشاس گيشد.
عواهل هقايسه شبكه هاي كابلي و بي سين
دس همبيؼِ ؿجىِ ّبي ثي ػين ٍ وبثلي هي سَاًذ لبثليشْبي صيش هَسد ثشسػي لشاس گيشد:
ً لت ٍ ساُ اًذاصي
ّ ضيٌِ
 لبثليز اًويٌبى
 وبسائي
 اهٌيز

LAN
Wired
Wireless
Passive
Active

1
2
3
4
5

.

جذول هقايسه اي شبكه هاي كابلي و بي سين :

نوع سرويس

شبكه هاي كابلي

شبكه هاي بيسين

نصب و راه اندازي

ًؼجشب هـىل

آػبى

هسينه

ووشش

ثيـشش

قابليت اطمينان

ثبال

هشَػي

كارائي

خيلي خَة

خَة

امنيت

خَة

ًؼجشب خَة

پويايي حركت

هحذٍد

دَيبسش

هباني شبكه هاي بيسين

ؿجىِ ّبي ثي ػين يىي اص سىٌَلَطي ّبي جزاثي ّؼشٌذ وِ سَاًؼشِ اًذ سَجِ ثؼيبسي سا ثؼَي خَد جلت ًوبيٌذ ٍ ػنذُ اي سا ًينض
هؼحَس خَد ًوَدُ اًذ.
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اسائِ ػشٍيغ ثذٍى ػين ايٌششًز  ،وِ اهشٍصُ دس ثؼيبسي ًمبى دًيب ثِ هٌظَس جزة هـنششي ٍ ثنِ ػٌنَاى خنذهشي ًنَيي دس جْنز
اسسمبي ػبصهبى دس ثبصاس سلبثز ،اًجبم هيگيشد .خذهبر ايٌششًز ثيػين ػالٍُ ثش هىبىّنبي هشؼنذد هبًٌنذ ّشنلّنبً ،وبيـنگبُّنب ،ثٌنبدس،

WiFi
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ػبليّبي ّوبيؾ ٍ فشٍدگبُّب دس هٌبصل ٍ هحلّبي وبس ًيض ػشهِ هيگشدد ٍ هَججبر سهبيز خبًش هـششيبى ٍ هؼبفشاى ،ثنِخلنَف
هـششيبى ٍ هؼبفشاى خبسجي سا فشاّن آٍسدُ اػز.

انواع شبكه هاي بي سين
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: WLANS

ايي ًَع ؿجىِ ثشاي وبسثشاى هحلي اص جولِ هحيٌْبي( )Campusداًـگبّي يب آصهبيـگبّْب وِ ًيبص ثِ اػشفبدُ اص ايٌششًز
داسًذ هفيذ هي ثبؿذ .دس ايي حبلز اگش سؼذاد وبسثشاى هحذٍد ثبؿٌذ هي سَاى ثذٍى اػشفبدُ اص  Access Pointايي اسسجنبى سا
ثشلشاس ًوَد .دس يش ايٌلَسر اػشفبدُ اص  Access Pointهشٍسي اػز.هي سَاى ثب اػشفبدُ اص آًنشي ّنبي هٌبػنت هؼنبفز
اسسجبًي وبسثشاى سا ثِ ؿشى ػذم ٍجَد هبًغ سبحذي ًَالًي سش ًوَد.
1

: WPANS

دٍ سىٌَلَطي هَسد اػشفبدُ ثشاي ايي ؿجىِ ّب  Bluetooth ٍ Infra Redهني ثبؿنذ ونِ هجنَص اسسجنبى دس هحيٌني
حذٍد  90هشش سا هي دّذ الجشِ دس ً Infra Redيبص ثِ اسسجبى هؼشمين ثَدُ ٍ هحذٍديز هؼبفز ٍجَد داسد .
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: WMANS

سَػي ايي سىٌَلَطي اسسجبى ثيي چٌذيي ؿجىِ يب ػبخشوبى دس يه ؿْش ثشلشاس هي ؿَد ثشاي  Backupآى هي سَاى اص
خٌَى اجبسُ اي ،فيجش ًَسي يب وبثلْبي هؼي اػشفبدُ ًوَد .
WWANS
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ثشاي ؿجىِ ّبئي ثب فَاكل صيبد ّوچَى ثيي ؿْشّب يب وـَسّب ثىبس هي سٍ ايي اسسجبى اص ًشيك آًشي ّب ي ثي ػين يب هبَّاسُ
كَسر هي دزيشد.

جذٍل ٍ ؿىل صيش وبسثشد اًَاع ؿجىِ ّبي ثي ػين دس فَاكل هشفبٍر سا ًـبى هي دّذ:
Wireless Local Area Networks
Wireless Personal Area Networks
9
Wireless Metropolitan Area Networks
10
Wireless Wide Area Networks
7
8
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Network

Meters

Personal Area Network

0-10

Local Area Network

0-100

Wide Area Network

0-10000

روش هاي ارتباطي بي سين :
سجْيضار ٍ ؿجىِ ّبي وبهذيَسشي ثي ػين ثش دٍ لؼن  Indoorيب دسٍى ػبصهبًي ٍ  Outdoorيب ثشٍى ػنبصهبًي سَلينذ
ؿذُ ٍ هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشًذ.
شبكه هاي بي سين : Indoor
ؿجىِ ّبي  Indoorثِ ؿجىِ ّبيي اسالق هي ؿَد وِ دس داخل ػبخشوبى ايجبد ؿذُ ثبؿنذ .ايني ؿنجىِ ّنب ثنش دٍ گًَنِ
ًشاحي هي ؿًَذ .ؿجىِ ّبي  ٍ Ad hocؿجىِ ّبي  . Infra Structureدس ؿجىِ ّبي  Ad hocدػشگبُ هشوشوض وٌٌنذُ
هشوضي ٍجَد ًذاسد ٍ وبهذيَسشّبي داساي وبسر ؿجىِ ثي ػين ّؼشٌذ .اػششاسظي  Ad hocثشاي ؿجىِ ّبي وَچه ثب سؼنذاد
ايؼشگبُ وبسي هحذٍد لبثل اػشفبدُ اػز .سٍؽ ٍ اػششاسظي دٍم جْز ديبدُ ػبصي اػشبًذاسد ؿجىِ ثي ػنين  ،ؿنجىِ Infra
 Structureهي ثبؿذ .دس ايي سٍؽ يه يب چٌذ دػشگبُ هشوشوض وٌٌذُ ثِ ًبم  Access Pointهؼؤٍليز ثشلنشاسي اسسجنبى
سا ثشػْذُ داسد.
شبكه هاي بي سين : Outdoor
ثشلشاسي اسسجبى ثي ػين دس خنبسع ػنبخشوبى ثنِ ؿنجىِ ثني ػنين  Outdoorؿنْشر داسد .دس ايني سٍؽ داؿنشي دينذ
هؼشمين
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 ،اسسفبء دٍ ًمٌِ ٍ فبكلِ ،هؼيبسّبيي ثشاي اًشخبة ًَع  ٍ Access Pointآًشي ّؼشٌذ.

انواع ارتباط :
ؿجىِ ثي ػنين  Outdoorثنب ػنِ سَدَلنَطي  Mesh ٍ Point To Multipoint ، Point To Pointلبثنل دينبدُ
ػبصي هي ثبؿذ.
Line Of Sight
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: Point To point
دس ايي سٍؽ اسسجبى دٍ ًمٌِ هذًظش هي ثبؿذ .دس ّش يه اص لؼوز ّب آًشي ٍ ً AccessPointلت ؿذُ ٍ اسسجبى ايني
دٍ لؼوز ثشلشاس هي ؿَد.
: Point To Multi Point
دس ايي سٍؽ يه ًمٌِ ثِ ػٌَاى هشوض ؿجىِ دسًظش گشفشِ هي ؿَد ٍ ػبيش ًمبى ثِ ايي ًمٌِ دس اسسجبى ّؼشٌذ.
: Mesh
اسسجبى ثي ػين چٌذيي ًمٌِ ثلَسر ّبي هخشلف سا سَدَلَطي  Meshهي گَيٌذ .دس ايني سٍؽ هوىني اػنز چٌنذيي
ًمٌِ هشوضي ٍجَد داؿشِ ثبؿذ وِ ثب يىذيگش دس اسسجبى ّؼشٌذ.
 Wifiچگونه كار هي كنذ؟
فٌبٍسي  wifiيب  802.11ثؼيبس ؿجيِ ثِ گَؿي سلفي ديجيشبل ثيؼين وبس هي وٌذ.هيىشٍفَى هَجَد دس گَؿي كذاي ؿنوب
سا هي گيشد ٍ دشداصًذُ دسًٍي ايي گَؿي ايي كذا سا ثِ يه ػيگٌبل ديجيشبل سجذيل هي وٌذ وِ ػذغ ثِ دػشگبُ دبيِ اًشمبل هي
يبثذ .دػشگبُ دبيِ ثِ ًَثِ خَد دادُ ّبيي وِ اص خي سلفي هي ايذ هي گيشد ٍ يه سجذيل هـبثِ اًجبم هيذّذ ٍ ػنيگٌب حبكنل سا
ثِ گَؿي هي فشػشذ .ايي اسسجبى دٍ ًشفِ ديَػشِ سب حذٍدي ثِ هليبر ينه ؿنجىِ ثيؼنين ؿنجبّز داسد .ينه دػنشگبُ wap
(ًمٌِ دػز ثي ػين) يب دػشگبُ هؼيش يبثجي ثي ػين سا هي سَاًيذ ّوبى دػشگبُ دبيِ گَؿي سلفني ٍ وبسسْنبي ؿنجىِ ثيؼنين سا
خَد گَؿي دس ًظش ثگيشيذ  wap .يب هؼيش يبة ساثي ثب ػين ثِ يه ؿجىِ ثبػين هَجَد يب ثِ يه هَدم ثبًذ ػشين اػز ٍ ثب
اػشفبدُ اص ػيگٌبلْبي ساديَيي ثب وبسسْبي ؿجه ثي ػين ًلت ؿذُ دس وبهذيَسش ّبي ؿوب اسسجبى ثش لشاس هي وٌٌذ.
ثشاى اػشفبدُ اص ايي ػيؼشن ايؼشگبُ ّبيى ثِ ًبم  point Accessدس هٌبًك هخشلف ٍ ثِ فَاكل چٌذ كذ هششى لشاس هى گيشد .ايي
ايؼشگبُ ّب اهَاع ساديَيى سا دس َّا هٌشـش هى وٌٌذ ٍ ّش وبهذيَسشى وِ ثِ  Wi-Fiهجْض ثبؿذ ٍ دس هحذٍدُ ايي ايؼشگبُ ّب لشاس داؿشِ
ثبؿذ لبدس ثِ اػشفبدُ اص ايٌششًز اػز ٍ وبسثشاى ثب لشاس دادى يه وبسر ػخز افضاسى  ٍ IEEE802.11bيب ٍكل وشدى يه دػشگبُ
 Wi-Fiاوؼششًبل اص ًشيك  USBثِ وبهذيَسش خَد لبدس ثِ اػشفبدُ اص ايي ػيؼشن ّؼشٌذ .ليوز ايٌششًز دس ايي ػيؼشن ثؼيبس هٌبػت اػز.
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اص ًظش ثشد هَطش ّن حذاوظش سب  150هشش اًشاف  Access Pointهَسد دَؿؾ لشاس هى گيشد .دس ايي حبلز ػشػز اًشمبل اسسجبى
 mbps1اػز .الجشِ ّش چمذس فبكلِ وبسثش ثب ايؼشگبُ اكلى ووشش اص  150هشش ثبؿذ ػشػز اًشمبل اًالػبر ثيـشش خَاّذ ؿذ.

IEEE 202 . 11
اهشٍصُ ثب ثْجَد ػولىشد ،وبسايي ٍ ػَاهل اهٌيشي ،ؿجىِّبي ثيػين ثِ ؿىل لبثل سَجْي دس حبل سؿذ ٍ گؼششؽ ّؼشٌذ ٍ اػشبًذاسد
 IEEE 802.11اػشبًذاسد ثٌيبدي اػز وِ ؿجىِّبي ثيػين ثش هجٌبي آى ًشاحي ٍ ديبدُ ػبصي هيؿًَذ.
 802.11اص اػشبًذاسدّبي ديبدُ ػبصي ؿجىِ ّبي ثيؼين هي ثبؿذ وِ سَػي  IEEEاسائِ ؿذُ اػز .ايي اػشبًذاسد ؿجيِ اػشبًذاسد
 802.3سٍي ًَEthernetدّبي ؿجىِ ثيؼن ًيض سَػي آدسع  MACحه ؿذُ سٍي وبسر ّبي ؿجىِ آدسع دّي هي ؿًَذ.

ثشخي اص هْنسشيي صيش گشٍُّبي IEEE 802 . 11ثِ لشاس صيش اػز:
- 802.11D: Additional Regulatory Domains
)- 802.11E: Quality of Service (QoS
)- 802.11F: Inter-Access Point Protocol (IAPP
- 802.11G: Higher Data Rates at 2.4 GHz
- 802.11H: Dynamic Channel Selection and Transmission Power Control
- 802.11i: Authentication and Security

كاربرد هاي wifi
سىٌَلَطي ٍاي فبي ػالٍُ ثش اػشفبدُ دس اسسجبى سايبًِ ّبي ؿخلي دس اسلبل ثِ ايٌششًز ثِ كَسر ثي ػين اهىبى اػشفبدُ
اص ّش ؿجىِ ديگشي ساًيض داسد.ثِ ػٌَاى ًوًَِ دس سلفي ّوشاُ ّبي ًؼل جذيذ اهىبى اسلنبل ثنِ ايٌششًنز اص ًشينك ٍاة فنبي
فشاّن ؿذُ ٍ ًيض ػشٍيغ ()roiceاسمبل كذا اص ًشيك سىٌَلَطي ايٌششًز وِ اهىبى ثش لشاسي سوبع سلفٌني سٍي ؿنجىِ ّنبي
سايبًِ اي سا همذٍس هي ػبصد ًيض اص  wifiثْشُ هي گيشد.ثب اػشفبدُ اص  ٍ Telephony Dualmodeدػشگبُ ّبي سلفي ّوشاُ
ًيض لبدس خَاٌّذ ثَد ثب اػشفبدُ لض سىٌَلَطي ٍاي فبي سوبع ّبيي ثب ويفيز سىٌَلَطي ػلَلي سا ثش لشاس ػبصًذ ٍ ثذيي سشسينت
ؿوب اهىبى اسلبل ثِ ايٌششًز سٍي گَؿي خَد سا خَاّيذ داؿز ٍ ّن اهىبى هىبلوِ سلفٌي سا .

داليل رشذ wifi
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ؿننجىِ ّننبي هجشٌنني ثننش  wifiساُ هَفميننز ٍ ديـننشفز سا دس دننيؾ گشفشننِ اػننز .سؼننذاد وننبسثشاى

wifiوننِ دس

ػبل2000دسحذٍد 2/5هليَى ًفش ثَد اوٌَى ثِ  18هليَى وبسثش سػيذُ اػز ٍ هي سٍد سب هؼيش سؿذ ٍ ديـنشفز خنَد سا اداهنِ
دّذ اص هْوششيي داليل سؿذ  wifiهي سَاى ثِ هَاسد صيش اؿبسُ وشد:
)1دـشيجبى ؿشوز ّبي هخشلف:ؿشوز ّبي ثضسي ٍ هؼشجشي ّوچَى هبيىشٍػبفز  ،ايٌشل ػيؼىَ ٍاي ثني ام ثنِ ؿنذر
هـغَل وبس ثش سٍي سىٌَلَطي ّ wifiؼشٌذ ٍ ػشهبيِ گزاسي ّبي ٌّگفشي ًيض دس ايي صهيٌِ اًجنبم دادُ اًنذ ثنِ ػٌنَاى ًوًَنِ
ؿشوز ايٌشل ػيلذ هليَى دالس ثشاي سَػؼِ  wifiثش سٍي  centrinoػشهبيِ گزاسي وشدُ اػز.
)2سَػؼِ اسسجبى ثبًذ دْي:اػشفبدُ اص فٌبٍسي  wifiػجت سَػؼِ ؿجىِ ّبي ثبًذ دْي ؿذُ اػز ثنِ گًَنِ اي ونِ دس ػنبل
جبسي دس حذٍد  30دسكذ سؿذدس صهيٌِ ثبًذ دْي هـبّذُ ؿذُ اػز.
)3ؿجىِ ّبي ثضسي هليّ:ن اوٌَى دس ثشخي اص وـَس ّبي دًيب ؿجىِ ثضسي هلي  wifiدس حنبل فؼبلينز اػنز ثنِ ػٌنَاى
ًوًَِ دس وـَس آهشيىنب چْنبس ؿنجىِ Boingo،comeate Network، voice stream،Toshibaهـنغَل ػنشٍيغ
دّي ثِ وبسثشاى ّؼشٌذ.
)4سجْيضار آهبدُ:ؿشوز ّبي سَليذ وٌٌذُ ػخز افضاس دس ػبل ّبي اخيش ّوشاُ ثب ػخز افضاسّبي خَد لَاصم ٍ هشؼلمنبر
هَسد ًيبص ػيؼشن ّبي  wifiسا ثِ كَسر آهبدُ دس اخشيبس هـششيبى لشاس هي دٌّذٍ ديگش ًيبصي ثِ سْيِ ايني ٍػنبيل اص ثبصاسّنب
سايبًِ ثِ كَسر جذاگبًِ ٍجَد ًنذاسدّ.ن اوٌنَى ؿنشوز ّنبي  ...،Toshiba،Dellدسسايبًنِ ّنب ٍ لٌؼنبر سَلينذي خنَد
سىٌَلَطي wifiسا گٌجبًذُ اًذ .
)5گؼششؽ ؿجىِ:ديـگبهبى كٌؼز  wifiدس ّوِ ًمبى دًيب ثِ ؿذر دس حبل سَػؼِ ؿنجىِ ّنبي ّ wifiؼنشٌذ ثنِ ػٌنَاى
ًوًَِ دس ّوِ دبسوْب،سػشَساى ّب ٍ اهبوي سفشيحي ايي سىٌَلَطي ّب ثِ چـن هي خَسد.
 ًَ)6آٍسي ّبي ثيـشش:سىٌَلَطي  wifiثِ دليل سبصُ ٍاسدثَدى ثنِ ػنشػز دس حنبل ديـنشفز اػز.ؿنشوز ّنبي ايٌشنل
ٍ Mashدس حبل ػبخشي آًشي ّبيي ّؼشٌذوِ ًؼجز ثِ آًشي ّبي فؼلي هحذٍدُ ثيـششي سادَؿؾ هي دّذثنِ ػنالٍُ ؿنشوز
ّبي ػبصًذُ گَؿي سلفي ّوشاُ ًيض دس حبل ػبخز گَؿي ّبيي ثب اهىبًبر ّ wifiؼشٌذ.

نقاط ضغف wifi
)1ليوز ّبي گشاىّ:ضيٌِ ّبي اؿششان هبّبًِ دس ثؼيبسي اص وـَس ّب دس حذٍد  50دالس دس هبُ اػز.
1

ّ)2ضيٌِ ّبي دٌْبى فشاٍاى :جذا اص ّضيٌِ ّبي اٍليِ  wifiؿوب ثبيذّضيٌِ ّبي دٌْبى ديگشي ًينض هبًٌنذ ًلنت ٍ ًگنذاسي
سجْيضار ؿجىِ ٍ ًيض ساُ حل اهٌيشي سا ثذشداصد.
)3فَاكل وَسبُّ :ن اوٌَى فبكلِ اي سا وِ ثِ جشار اػالم وشد دس حذٍد يه كذ هشش اػز وِ ثنب ٍجنَد هَاًنغ فيضيىني
هَجَد دس ػبخشوبى ّب ٍ اداسار ايي فبكلِ دسيبفز ػيگٌبل ووشش ًيض خَاّذ ؿذ.
)4ػذم دَؿؾ ّوِ ًمبى:دس ثشخي وـَس ّب وِ سىٌَلَطي  wifiفؼبل ؿذّذَؿؾ وبثل ؿجىِ فشاّن ًـذَّ ؿنوب هججنَس
ثِ اػشفبدُ اص ػشٍيغ دٌّذگبى هخشلف دس ًمبى جغشافيبيي هشفبٍر خَاّيذ ثَد.
)5هـخق ًجَدى اػشبًذاسدّب:اػشبًذاسدّبي ؿشثز ّبي اسائِ دٌّذُ سجْيضار ٍاي فبي اػنشفبدُ اص ًينف سادينَيي ثنذٍى
هجَص سا سشجيح هي دٌّذ صيشا دس ايي كَسر ّضيٌِ ّبي اى وبّؾ خَاّذ يبفز ٍ ّويي اهش ػجت ؿذ وِ اػشبًذاسد ٍاحنذي
ثشاي ايي وبس ًشاحي ًـَد اهب دس ػبل ّبي اخيش ػبصًذگبى ثِ ػوز هشحذ ؿذى اػشبًذاسدّب حشونز سٍ ثنِ جلنَيي سا آ نبص
وشدًذ.
)6ػذم ٍجَد اهٌيز:دس ؿجىِ ّبي ثي ػين لجلي اجبصُ اسسجبى وبسثشاى يش هجبص ؿجىِ ًيض دادُ هي ؿنذوِ اهىنبى ؿنٌَد اص
ًشيك ايي وبسثشاى يىي اص خٌشار ايي لجيل اص ؿجىِ ّب ثَد اهب ّن اوٌَى ػبصًذگبى ثِ ػَي سَػؼِ ؿجىِ ّنبي اهني حشونز
خَد سا آ بص وشدًذ.

اهن سازي شبكه هاي بيسين:
ثب ٍجَد اهىبًبسي وِ دس ؿجىِ ّبي هجشٌي ثش  802.11اسائِ ؿذُ اػز ٍلي ايي ٍالؼيز ٍجَد داسد وِ ،چَى ثشاي اًشمنبل
اًالػبر دس ايي ؿجىِ ّب ّيچ حذ ٍ هشص فيضيىي ٍجَد ًذاسد ٍ ايي سشافيه سَػي َّا هٌشمل هي ؿَد ثِ ايي دلينل ايني ًنَع
ؿجىِ راسأ ًب اهي ّؼشٌذ .دس اداهِ ثِ چگًَگي ًشاحي اهي ؿجىِ ّبي ثيؼين هي دشداصين.
طراحي شبكه:
يىي اص هَاسد هْن وِ دس ًشاحي ؿجىِ هي ثبيؼز دس ًظش گشفشِ ؿَد ،چگًَگي ًشاحي ٍ ًحنَُ اسسجنبى ثنب ؿنجىِ ػنين
وـي ؿذُ اػز.
ساّْبي صيبدي جْز اهي وشدى ؿجىِ ٍ ّويي ًَس ثشاي ثِ خٌش اًذاخشي اهٌيز آى ٍجَد داسد.
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ثب ًشاحي ٍ ثىبس گيشي يه اػششاسظي هحىن دس ؿجىِ ّبي ثيؼين هيشَاى اص دػششػي ّىشّب ثنِ ؿنجىِ جلنَگيشي ثؼونل
آٍسد ّوچٌيي ثب اػوبل وٌششل ّبي ثيـشش سٍي ثخؾ ثيؼين ؿجىِ ،ؿجىِ ػين وـي ؿذُ سا ًيض هحبفظز ًونَد سنب ّىشّنب اص
ايي ًشيك ًيض ًشَاًٌذ ٍاسد ؿجىِ ؿًَذ .اػشفبدُ اص فبيشٍال ٍ سٍسش دس ؿجىِ ثيؼين ّوبًٌذ ؿجىِ ّبي ػين وـي ؿذُ ًيض سَكيِ
هي ؿَد.
جذاسازي توسط هكانيسم هاي جذاسازي:
بهدليل ايٌىِ هؼوَأل AP

1.

ّب ساثي ثيي ؿجىِ ثيؼين ٍ ػين وـي ؿذُ ّؼشٌذ ،ايؼشگبُ ّبي وبسي هَجنَد دس دٍ ًنشف

ايي ّ APب هؼوَأل دس يه  Broadcast Domainهي ثبؿٌذ .ثب ايي سَهيحبرّ ،ىش ؿنجىِ ثيؼنين هيشَاًنذ ثنب اػنشفبدُ اص
سٍؿْبي هَجَد سٍي ؿجىِ ّبي ػنين وـني ؿنذُ هبًٌنذً ARP cache Poisoningؼنجز ثنِ اجنشاي  Exploitسٍي
سشافيه  Broadcastالذام ًوبيذّ .وچٌيي ّىش هي سَاًذ ايؼشگبُ ّبي ثيؼين ديگشي سا وِ ثنِ  APهشلنل ّؼنشٌذ سا هنَسد
حولِ لشاس دّذ .ايي اسفبق دس هَسد ايؼشگبُ ّبي وبسي هَجَد سٍي ؿجىِ ػين وـي ؿذُ وِ ثِ ؿنجىِ ثيؼنين هشلنل ّؼنشٌذ
سٍي خَاّذ داد.
ثِ دليل آػيت دزيشي ّبي صيبدي وِ دس ؿجىِ ّبي ثيؼين ٍ ثب سَجِ ثِ ًحَُ ديبدُ ػبصي ايي ؿجىِ ّب ،ايي فىنش دس رّني
ايجبد هي ؿَد وِ ؿجىِ ّبي ػين وـي ايضٍلِ ؿذُ اص ايي ؿجىِ ّب اهي سش هي ثبؿٌذ .حذالل ديـٌْبدي وِ ثشاي اهٌيز دس ايي
ًشح هَسد ًظش هي ثبؿذ ،جذا ػبصي ٍ ايضٍلِ وشدى ؿجىِ ثيؼين اص ؿجىِ داخلي دس  VLANجذاگبًِ ٍ ثب لشاس دادى هىنبًيضم
ّبي اليِ  3دس ؿجىِ هي ثبؿذ.

هحافظت در برابر ضعف هاي ساده:
ػبخشبس ؿجىِ ّبي ثيؼين ،اكَال ًؼجز ثِ حوالر هؼف داسد.ثذيي كَسر وِ دػششػي ثِ اًالػبر ؿجىِ ثيؼنين سا اص
ًشيك ّ APب ٍ حشي ؿجىِ ّبي هجشٌي ثش ػين هشلل ثِ آى سا ،ثِ حولِ وٌٌذُ هي دّذ .اص حوالر هشنذاٍل ،دػششػني الينِ 2
حولِ وٌٌذُ ثِ ؿجىِ ثذٍى ًفَر فيضيىي ثِ ؿجىِ هي ثبؿذ .ثشاي جلَگيشي اص ايي هؼف اهَاع  ،802.11هني ثبيؼنز لنشاس
گيشي ّ APب ٍ جْز آًشي ّبي آًْب سا ًَسي ًشاحي وشد سب داهٌِ اهَاع آى هحذٍد ثِ ؿجىِ داخلني داؿنشِ ثبؿنذّ .وچٌنيي
اػشفبدُ اص دٌجشُ ّب ٍ ديَاسّبي ػبيك ثٌذي ؿذُ ثِ هؼيف وشدى اهَاع خشٍجي ووه هي وٌذ يب هيشَاى هحلني سا ونِ اهنَاع
Access Point
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دسآى ًمٌِ اسػبل هي ؿَد سا جضٍ هحذٍدُ وٌششلي ؿجىِ ٍ ثِ كَسر فيضيىي وٌششل ًوَدٍ .اهح اػز وِ ّشچِ دػششػني اص
ؿجىِ ػوَهي ثِ ؿجىِ هحلي ووشش ٍ هحذٍد سش ثبؿذ ،ؿجىِ اص اهٌيز ثبالسشي ثشخَسداس هي ثبؿذ.
كنترل در برابر حوالت :DoS
ايي حولِ ثبػض وٌذ ؿذى ،اص وبس افشبدى ػشٍيغ ثيؼين(ثؼشِ ثِ ًَع ًشاحي ؿجىِ) ٍ يب سبطيش سٍي ؿجىِ اكنلي خَاّنذ
ؿذ .ثيـشش ؿشوز ّب ،دػشگبُ ّبي سديبة ايي ًَع اص حوالر سا ًذاسًذ اگنش چنِ اهنشٍصُ ًنشم افضاسّنبيي ثنشاي ايني ونبس دس
دػششع هي ثبؿذ هبًٌذ .Airmagnet
جذا ػبصي  DoSاص ؿجىِ داخلي ثب اػشفبدُ اص فبيشٍال يب دػشگبُ ّبي ديگشي وِ داساي ايي لبثليز ّؼشٌذ ًينض هني سَاًنذ دس
همبثلِ ثب حولِ  DoSهَطش ثبؿذ.وٌششل ّبي  QoSهي سَاًذ دس لجِ  wireless DMZديبدُ ػبصي ؿَد حنغ گشّنبي IDS
هي ثبيؼز دس ًمٌِ اسسجبى ثيي ؿجىِ ثيؼين ٍ ؿجىِ هجشٌي ثش ػين لشاسگيشد ٍ دس ًْبيز سٍؿي وبهل ثنشاي جلنَگيشي اصDoS
ٍجَد ًذاسد ٍ ًشاحي دسػز ثب دس ًظش گشفشي هَاسد اهٌيشي هيشَاًذ خٌش ايي ًَع حولِ سا وبّؾ دّذ.

رهسنگاري شبكه بيسين:
اگشچِ دس ؿجىِ ّبي ػين وـي ؿذُ اص سهضًگبسي دس اليِ  2ٍ1اػشفبدُ ًوي ؿَد ٍلي ًشاحنبى ً 802.11نَػي هىنبًيضم
سهضًگبسي سا جْز اهىبى سـخيق َّيز ٍ سهضًگبسي سا ثيي دٍ ايؼشگبُ وبسي سٍي اليِ  2ٍ1فنشاّن ػنبخشِ اًنذ.سهضًگبسي
ثيؼين ثِ هؼٌي هحبفظز ٍ هحذٍد وشدى دػششػي ثِ هٌبثغ ٍ ػبخشبس ؿجىِ ثيؼين هي ثبؿذ ايي ونبس ثنشاي هحبفظنز دس ثشاثنش
خبكيز ثيؼين اػز وِ اص ديَاس ٍ ػبيش هَاًغ فيضيىي ػجَس هي وٌذ .حولِ وٌٌذُ ثشاحشي هي سَاًذ ثِ ؿجىِ ثيؼين ونِ ػيؼنشن
ّبي وذ گزاسي ٍ هحذٍديز ّبي دػششػي ديبدُ ػبصي ًـذُ ساُ ديذا وٌذ .دس ؿٌبػبيي ّبي ثِ ػول آهذُ دس ػنبل  2001دس
 Bostonاص ّش  100ؿجىِ ثيؼين  44ؿجىِ ثب ػيؼشن ّبي سهضًگبسي ديبدُ ػبصي ؿذُ اًذ.
ثِ خبًش داؿشِ ثبؿيذ وِ ديبدُ ػبصي ّشًَع سهضًگبسي اص ًذاؿشي آى ثْشش اػزٍ .اهح اػز وِ اگشحولِ وٌٌنذُ اي ثنب دٍ
ؿجىِ وِ يىي داساي سهضًگبسي هؼيف ٍ ديگشي ثذٍى سهضًگبسي ثبؿذ هَاجِ ثبؿذ ،ثِ ؿجىِ اي وِ ثنذٍى سهضًگنبسي اػنز
حولِ خَاّذ وشد.
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آنچه شوا براي ساختن يك شبكه بيسين نياز داريذ :
ثشاي ػبخشي يه ؿجىِ ثيؼين ًيبص ثِ چٌذ ػوَ دبيِ داسيذ .هؼوَل سشيي ؿجىِ ّبي ثي ػين ؿبهل يه هؼيش ينبة ينب دػنشگبُ ًمٌنِ
دػشيبثي
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ٍ وبسر ؿجىِ ثي ػين (ثِ سؼذاد وبهذَسش ّبي هشلل ثِ ؿجىِ)ّؼشٌذ.ثِ ػٌَاى هظبل فشم وٌين دس حبل ديىشثٌذي ينه ؿنجىِ

ثي ػين دس خبًِ اي ّؼشيذ وِ دٍ وبهذيَسش سٍهيضي يه اسسجبى ايٌششًز ثبًذ ػشين ٍ يه لخ سبح داسد.گبم اٍل ثنبي ػنبخز ؿنجىِ آى
اػز هؼيش يبة ثيؼين سا ثِ هَدم ثبًذ ػشين ٍكل وٌيذٍ.لشي هؼيش يبة ثِ دسػشي ديىشثٌذي ؿَد ثِ دسٍسضّبي ثِ ػَي ايٌششًز سجذيل
هي ؿَد.ثِ ّش وبهذيَسش ٍكل ؿذُ دس دـز هؼيش يبة يه ًـبًي  IPطجز ؿنذُ داخلني اخشلنبف هني يبثنذ ونِ هؼونَال دس هحنذٍدُ
 192.168.x.xاػز.
هؼيش يبة سشافيه ٍسٍدي اص ًـبًي  IPطجز ؿذُ – وِ ثِ ٍػيلِ ISPاخشلبف هي يبثذ سا ثنش دٍؽ هني گينشد ٍ آى دادُ ّنب سا ثنِ
ًـبًي  I Pهمشوي ّذايز هي وٌذ.ايي خلَكيز وِ ثِ NAT
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هـَْس اػز يه اليِ دبيِ حفبظشي ثيي وبهذيَسش ّبي ؿنوب ٍ ايٌششًنز

ثِ ٍجَد هي آٍسد.
دغ اص ديىشثٌذي هؼيشيبة گبم ثؼذي ًلت وبسسْبي ؿجىِ ثي ػين دس ّش وبهذيَسش ؿجىِ اػز.وبسسْبي ؿجىِ ّبي ثيؼنين دس اًنَاع
هشٌَػي ػشهِ ؿذُ اًذ.ثؼوي اص آى وبسسْبي هشذاٍل  PCIوِ ؿجيِ ثِ ػبيش وبسسْبي  PCIهبًٌذ وبسسْبي كزا ًلت هي ؿًَذ.
ثؼوي ديگش ثبي لخ سبح ّبػبخشِ ؿذُ اًذ ٍ اص اػشبًذاسد  PCMCIAسجؼيز هي وٌٌذ .اگش دي ػي يب ًَر ثَن ؿوب حبٍي ؿنىبف
اهبفي ًجبؿذ هي سَاًيذ اص آدادشَسّبي ثي ػين  USBثْشُ ثگيشيذً.لت آدادشَس ؿجىِ هؼوَال آػبى اػز .آى سا دس يه ؿىبف خبلي فنشٍ
وٌيذيب اگش اص ًَع USBاػز ساثٌِ آى سا ثِ يه دسگبُ ٍUSBكل وٌيذ.ػذغ ٍلشي وبهذيَسش خَد سا سئـي هي وٌيذ ػيؼنشن ػبهنل ثبينذ
ايي ٍػيلِ جذيذ سا ؿٌبػبيي وٌذ ٍ دػشگبُ ساًْبي
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جذيذ سا ًلت وٌذ.دػشگبُ ساًْب هؼوَال ثش سٍي ينه ػني دي ينب ديؼنىز لنشاس

داسًذٍ ٍيٌذٍص هي سَاًذ آًْب سا ؿٌبػبييَ ثشاي آدادشَس ًلت وٌذ.
ٍلشي دػشىبُ ساًْب ًلت ؿذًذ وبهذيَسش سا ثبص ساُ اًذاصي وٌيذ ٍ ثشًبهِ خذهبسي اسسجبى ثي ػين سا وِ ثِ ّوشاُ آدادشنَس ػشهنِ ؿنذُ
اػز ساثشاي ديذاوشدى اهَاع َّايي هشثَى ثِ هؼيش يبة ثِ اجشا دس آٍسيذٍ(.يٌذٍص اوغ دي خَد اهىبًبسي ثشاي اداسُ اسسجبًبر ؿجىِ ثني
ػين داسد).اگش ّوِ چيض دسػز وبس وٌذ ٍ ؿوب دس ثشد هَطش ؿجىِ ثبؿيذ هؼيش يبة ثبيذ دس يه فْشػز ثِ ػٌَاى يه اسسجبى هَجَد ظبّش
ؿَد سٍي دووِ connectionوليه وٌيذ ٍ وبس ثشدبيي ؿجىِ سوبم اػز.

) Wireless Access Point ( WAP
network Address Translation
driver
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1.

انواع هختلف اتصالها با يكذيگر در زير هقايسه شذه انذ:
نوع

سرعت

محدوده (برد)

شرح

( IrDAهبدٍى لشهض)

 9/6ويلَ ثيز

ووشش اص  6فيز

 -1اص ًشيك هبدٍى لشهض سجبدل اًالػبر هي وٌٌذ -2 ،اص
لذسر ٍاًشطي ووششي اػشفبدُ هي وٌٌذ.

سب  115ويلَ ثيز
سب ( 4هگب ثيز)
ٍاي فبي ()Wi-Fi

1هگب ثيز
سب  54هگب ثيز

جنننذٍل صينننش سا ٍاي فبي ( )Wi-Fiثِ ّش ػِ ًَع خذهبر ثي ػيوي ونِ
هالحظِ ًوبييذ

هذل  802.11وِ دس جذٍل صيش ًـبى دادُ اين  ،اؿنبسُ
هيىٌذ ّويٌٌَس ثِ دػشِ ثٌذيْبي جذينذي ونِ دس آيٌنذُ
اسائِ خَاّذ ؿذ  ،ايي سىٌَلَصي ّوبًٌذ يه ؿجىِ ػبدي
اص ًشيك ػين اص جٌجِ ّنبي هخشلنف ػونل هيىٌنذ .ايني
سىٌَلَطي يب دس دسٍى دػشگبُ ًلت ؿذُ ٍ يب ثنِ ؿنىل
وبسسْب يب ساثٌْبي لبثنل اهنبفِ ؿنذى ثنِ وبهذيَسشّنبي
سٍهيضي يب ّوبى لخ سبدْب دس دػششع هي ثبؿذ.

802.11a

802.11b

802.11g

ثلَسَص

 1سب

 50سب

 54هگب ثيز

 150فيز فبكلِ

 1سب

 100سب

 11هگب ثيز

 300فيز فبكلِ

 1سب

 120سب

 54هگب ثيز

 350فيز فبكلِ

 120ويلَسب

 30سب

 723ويلَ ثيز

 300فيز

اص ايي سىٌَلَطي صيبد ثلنَسر ّوگنبًي اػنشفبدُ ًوني
ؿَدّ ،وچٌيي ايي سٍؽ ًؼجز ثِ هنذل 802.11b/g
اص فشوبًغ هشفبٍسي اػشفبدُ هي وٌذ .
سٍؿي اػز  ،وِ دس حنبل حبهنش ثيـنششيي اػنشفبدُ سا
داسد.
آخشيي سٍؿي اػنز ونِ ثنب هنذل  802.11bػنبصگبس
هيجبؿذ.

 -1اص ايي ػيؼشن ثشاي ٍػبيل ٍ دػشگبّْبيي وِ اصًؼنل
وبهذيَسش ّؼشٌذ ،اػشفبدُ هي ؿَد.
 -2داساي ثشد  30فَسي هيجبؿذ.
ً -3شيمِ ًلت آى ايٌؼز وِ يب دس خَد دػشگبُ ًلنت
هيـَد  ٍ ،يب ثلَسر وبسسْبيي اػنز ونِ لبثنل اهنبفِ
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ؿذى ثِ دػشگبُ هيجبؿٌذ .
GPRS

ووشش اص  115ويلَ ّش جبيي وِ ثشاي  -1خذهبر ديشبيي اػز وِ سَػي سلفٌْبي ّونشاُ  ،ونِ
ثيز

دَؿؾ سلفي ّوشا سحز ؿجىِ ّ GSMؼشٌذ اػشفبدُ هيـَد
هٌبػت ثبؿذ

 -2ػشػز آى حذٍد  30ويلَ ثيز دس طبًيِ اػنز  ،ايني
ػشػز ثؼشگي ثنِ سؼنذاد وبسثشّنبيي داسد  ،ونِ اص ايني
خذهبر ثلَسر هـششن دس صهبى سؼينيي ؿنذُ اػنشفبدُ
هيىٌٌذ.
ّ -3وچٌيي ايٌْب يه ػشٍيغ ٍ خنذهبسي اص ًؼنل 2/5
سلفٌْبي ّوشاُ ثِ حؼبة هي آيٌذ .

ًؼل 2/5

ػشػز آى هخشلف ّش جبيي وِ ثشاي ثٌبثش سَافمْبيي ثؼول آهذُ ايني ًؼنل ٌّنَص آهنبدُ اسائنِ
ثَدُ ٍ سنب حنذٍد دَؿنننؾ سلفننني خذهبر ّويـِ ثشلشاس ثشاي ًؼل ػَم ًوي ثبؿذ ،سوبهي
 128ويلنننَ ثينننز ّونننشاُ هٌبػنننت ؿشوشْبي سلفٌْبي ّوشاُ اهيذٍاس ّؼشٌذ ،ونِ اگنش سنبهيي
هيجبؿذ.

ًؼل ػَم ()3G

ثبؿذ.

هبلي ؿبى ٍ سىٌَلَطي اجبصُ دّذ ،آًشا هؼشفي وٌٌذ.

 2هگنننب ثينننز دس ّش وجب ونِ ثنشاي اًشمبل ديشب سا ثٌَس ثؼيبس ػشيغ ثشاي وبسثشاًؾ فشاّن هي
حبل ػنىَى 384 ،سلفنننني ّوننننشاُ آٍسد ،ثِ هذل دي ػي اع اػذيشيٌز (ٍ )PCS Sprint
ويلَ ثيز دس حنبل هٌبػت ثبؿذ

اي سي اًنذ سني اع ( 100( )EDGE( )AT&Tسنب 130

حشوز ثب ػنيگٌبل

ويلَ ثيز) وِ دس حبل حبهش دس ايبالر هشحنذُ هَجنَد

خَة .

اػز ً ،ضديه هيجبؿذ .

 144ويلَ ثيز دس
حشونننز ػنننشيغ
داساي ػنننننيگٌبل
هؼيف
هَدم

ووشننش اص  56ويلننَ ّشجننننبيي وننننِ سٍؽ لذيوي اػز وِ ثبيذ اص ًشيك وبهذيَسش ثنشاي ٍاسد
ثيز.

ثلَسر ثي ػنين ؿذى ثنِ ايٌششًنز اص سٍؽ ؿنوبسُ گينشي ()Dial-Up
ًوي ثبؿذ.

 / DSLوبثل

 100ويلَ ثيز سب
 1/5هگب ثيز

اػشفبدُ ًوبيذ .

ثلَسر ثي ػنين -1ثي ػين ًويجبؿذ.
ًوي ثبؿذ.

 -2ثب يه ثبًذ دْيٍ ،ػبيل سا ثِ ايٌششًز هشلل هي وٌنذ
.
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ؿجىِ هحلي()LAN

10هگب ثيز سب
 100هگب ثيز

ثلَسر ثي ػنين  -1ثي ػين ًوي ثبؿذ.
ًوي ثبؿذ.

 -2هشذاٍلششيي ًَع ؿجىِ اي اػز وِ ثب وبثل وبس هيىٌذ.
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نتيجه گيري
ثب گؼششؽ سٍص افضٍى في آٍسي اًالػبر ٍديـشفشِ ؿذى ؿجىِ ّبي وبهذيَسشي ًٍيبص ثِ سجبدل اًالػبر ثب ػشػز ثبال احشيبع ثِ ايني
سىٌَلَطي ثيؾ اص ديؾ هحؼَع هي ثبؿذ.اسسجبى ؿجىِ ّبي وبهذيَسشي ثِ سٍؽ ػيوي دس هؼبفز ّبي ًَالًي داساي هحذٍديز ّنبي
ػشػز اسسجبى ٍ هؼشلضم ّضيٌِ ّبي صيبد اػز.لزا ثشاي حل ايي هـىل اًذيـوٌذاى دسكذد ثشآهذًذ سنباص ًشينك ؿنجىِ ّنبي ثني ػنين
هحذٍديز ّبي هَجَد سا سفغ وٌٌذ.الجشِ الصم ثِ روش اػز ؿجىِ ّبي ثي ػين داساي هحذٍديز فبكلِ هي ثبؿٌذ ثِ گًَِ اي وِ حنذاوظش
فبكلِ دَؿؾ ؿجىِ ّبي ثيؼين  120الي  150ويلَهشش اػز ٍلي دس همبيؼِ ثب ؿجىِ ّبي ػيوي هضيز ّبي لبثنل سنَجْي داسًنذ .ثنشاي
ًوًَِ هيشَاى ثِ ػشػز ثبال ًذاؿشي ؿبسط هبّيبًِ ّضيٌِ ّبي جبسي اؿبسُ وشد .ػشػز ديـشفز ايي ًَع ؿجىِ ّب ثِ گًَِ اي ثنَدُ اػنز
وِ دس حبل حبهش اوظش اداسار ٍػبصهبى ّبي دٍلشي ٍيب هَػؼبر خلَكي ثِ ًَس چـن گيشي اص ايي سىٌَلَطي اػشمجبل وشدًذ .سَهيح
ديگش ايٌىِ :ؿجىِ ّبي ثي ػين ثب اػشفبدُ اص سىٌَلَطي  ٍ wi-fiثشاػبع اهَاع وبس هيىٌذ وِ ايي اهَاع داساي فشوبًغ ّبيي ّؼنشٌذ ونِ
ً ISMبهيذُ هيـًَذ .فشوبًغ ّبي ISMثِ ػٌَاى فشوبًغ ّبي آصاد دس دًيب هؼشفي ؿذُ ٍ احشيبع ثِ داؿشي ّيچگًَِ هجَص ينب هنذسن اص
ػبصهبى خبكي ًوي ثبؿذ .يىي ديگش اص هضايبي ثشسش ؿجىِ ّبي ثي ػين اهىبى اػشفبدُ اص ايي ؿجىِ ّب دس جبّبيي ونِ حشني اص اهىبًنبر
هخبثشاسي ًيض ثي ثْشُ اًذ ،ثِ ًَس هظبل ثِ ٍػيلِ ايي اسسجبًبر هي سَاى خٌَى سلفي سا ثِ هحل ّبي فبلذ اهىبًبر هٌشمل وشد ٍيب هي سَاى
سلبٍيش سا ثِ كَسر ٍالؼي اًشمبل داد .ؿبيذ هْوششيي هضيز ؿجىِ ّبي ثي ػين لبثليز هشحشن ثَدى آى هي ثبؿذ ثذيي هؼٌي ونِ ونبسثش
هيشَاًذ ثذٍى ًيبص ثِ اػشفبدُ اص وبثل ثِ ؿجىِ هشلل ؿذُ ٍاًالػبر هَسد ًظش سادسيبفز يب اًشمبل دّذّ .ويي اهش ثبػض كنشفِ جنَيي دس
صهبى ٍ ّضيٌِ وبثل وـي ًيض خَاّذ ؿذ  .ثِ ًَس هظبل اػشفبدُ اص ايي سىٌَلَطي دس هشاوضي چنَى ّشنل ّب،سػنشَساى ّب،هنذاسع ٍديگنش
ػبصهبًْبي دٍلشي يب خلَكي ثِ ػَْلز هي سَاى اػشفبدُ وشد .اص هْوششيي ًگشاًيْبي ؿجىِ ّبي ثي ػين حفبظنز اًالػنبر ايني ًنَع
ؿجىِ ّبػز وِ ايي اهش ًيض ديؾ ثيٌي ؿذُ ٍساّىبس ّبي هٌوئي سؼجيِ ؿذُ اػز وِ دس ايي كَسر اػشفبدُ اص ايي اليِ ّبي اهٌيشني هني
سَاى گفز ؿجىِ ّبي ثي ػين لٌؼب اص ؿجىِ ّبي ػيوي اهي سش خَاٌّذ ثَد.
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