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املستخلص
الشبكة تقنية تستخدم لربط أجهزة الكمبيوتر وتسمح للمستخدمني ابالتصال ابإلنرتنت يف أي منطقة التغطية ،متثل الشبكات الالسلكية
احمللية تقنية واسعة االنتشار ،نظراً ملا تقدمه من دعم جلميع امليزات اليت تقدمها الشبكات السلكية التقليدية،
هتدف هذه الورقة اىل توضيح ما هية الشبكات الالسلكية والتعرف على مفهوم أمن ومحاية الشبكات الالسلكية واآلليات املستخدمة يف
تلك احلماية.
النتائج اليت توصل اليها الباحث يف ان هناك ثغرات أمنية يف هذه الشبكات ومن االسهل للقراصنة االخرتاق وسرقة البياانت ،معرفة الثغرات
األمنية تساهم إىل حد كبري يف حل مشاكل االخرتاق يف الشبكة الالسلكية ضد حماوالت التسلل واالخرتاق.
أمهية الورقة يف التعرف علي سبل حتقيق األمن يف الشبكات الالسلكية ،وكتابة دراسة أمنية واقعية للشبكات الالسلكية ،ودراسة طرق كتابة
السياسات األمنية اخلاصة ابلشبكات الالسلكية.
Abstract
Network technology used to connect computers that allows users to connect to the Internet in any
coverage area, representing local wireless network technology and widespread, because of its support
for all the features provided by traditional wired networks, This paper aims to clarify what deity
wireless networks and get to know the concept of security and protection of wireless networks and the
mechanisms used to such protection.
The findings of the researcher in that there are security gaps in these networks, it is easier for hackers to
infiltrate and steal data, knowledge of the security gaps contribute greatly to solving the problems of
penetration in the wireless network against intrusion attempts and penetration.
The importance of the paper to identify ways to achieve security in wireless networks, writing and
realistic study of security for wireless networks, and to study ways of writing own security policies to
wireless networks

كلمات مفتاحية:
الربوتوكول:
اللغة بني األجهزة املتصلة ابلشبكة ،هبدف تبادل املعلومات .
االخرتاق:
الوصول هلدف معني بطريقة غري مشروعة.
الثغرات األمنية:
عبارة نقاط الضعف يف النظم والربجميات.
جدار احلماية :
حلماية الشبكة من املتطفلني الغري مصرح هلم.

 -1املقدمة
متثل الشبكات الالسلكية احمللية تقنية واسعة االنتشار ،نظراً ملا تقدمه من دعم جلميع امليزات اليت تقدمها الشبكات السلكية التقليدية،
وأصبح اليوم للشبكات الالسلكية قواعدها ومعايريها التقنية اليت سامهت يف استقرار هذه التقنية وابلتايل االعتماد عليها يف اإلنتاج يف خمتلف
بيئات األعمال ،وخصوصاً مع سهولة استخدامها وأسعار نقاط الوصول )(Access Pointاملنخفضة ،ابإلضافة لدعم الشبكات
الالسلكية يف معاجلات األجهزة احملمولة واتساع انتشار هذه التقنية ،حيث ال يكاد خيلو منزل أو منشأة من نقاط الوصول للشبكات
الالسلكية وبقدر االنتشار هلذه التقنية بقدر ما تزيد أمهية العناية بتطبيق اإلجراءات األمنية حلماية الشبكات الالسلكية ،فهناك ثغرات أمنية
يف هذه الشبكات قد تسبب مشاكل للمستخدمني والثغرات األمنية يقصد هبا مشكلة أو ضعف يف نظام الشبكة الالسلكية قد تسهل على
املتسللني اخرتاقها وسرقة بياانت مهمة والتسبب خبسائر مادية لألفراد والشركات إن معرفة الثغرات األمنية يساهم وبشكل كبري يف تصميم
شبكة السلكية حمصنة من حماوالت التسلل واالخرتاق لذلك كان البد من جمموعة من التساؤالت وهي كااليت:
 -1التعرف على الشبكات الالسلكية؟
 -2ما هي مكوانت الشبكات الالسلكية؟
 -3ماهي املهددات األمنية يف الشبكات الالسلكية؟
-4ماهي طرق احلماية للشبكات الالسلكية؟
استخدام الشبكات الالسلكية يف تزايد مستمر وبقدر انتشار هذه التكنولوجيا مما يزيد أمهية الرعاية من خالل تطبيق اإلجراءات األمنية
حلماية الشبكات الالسلكية ،وإمهال هذا اجلانب من بياانت املستخدم واألنظمة املتصلة ابلشبكة الالسلكية يف خطر كبري من املتسللني
والدخالء.

الشكل ( )1يوضح االتصال ابلشبكة الالسلكية ] على ابواحلسن ،الشبكات الالسلكية[2012 ،

 -2مشاكل وخماطر الشبكات الالسلكية :
أصبحت عمليات القرصنة على الشبكات الالسلكية يف الفرتة األخرية كثرية جداً ومتنوعة واكتشاف عمليات القرصنة اخلطرية اليت تستهدف
أجهزة التوجيه الالسلكية (أجهزة التوجيه) أصبح ابألمر الصعب ،جلأت القراصنة على استخدام جمموعة متنوعة من التقنيات اليت ساعدهتم
على الوصول إىل هذه األجهزة وإجراء تغيريات على نظام  DNSالذي يستخدم لرتمجة عناوين النطاقات وتوجيهها إىل عنوان IP
املستخدم جهاز الكمبيوتر لتحديد الويب اخلاصة ابجلهاز وأشارت اخلوادم.
ابإلضافة إىل طريقة أخرى تتيح هلم التحكم يف كلمات املرور السلكية  WPAشبكة  / WPA2عن بعد ،وحىت اآلن ،وهذه اهلجمات،
اليت تشمل أكثر من  300ألف جهاز يف جمموعة واسعة من البلدان ،فمن الواضح أن هناك نقاط ضعف يف التوجيه واملودم وغريها من
األجهزة اليت تعتمد على أجهزة نظام التشغيل الداخلية اخلاصة به ،فمن الضروري مللء هذه الفجوات املاليني من املستخدمني يتعرضون
للخطر.

الشكل ( )2يوضح القرصنة اليت تستهدف أجهزة التوجيه الالسلكية (املوجهات) ] فادي عمروش ،السياسات

األمنية يف الشبكات الالسلكية[2012،

هناك العديد من األسباب اليت قد ختفض من أداء الشبكة الالسلكية أو توقف عملها ابلكامل.
نقاط ٍ
قد يتسبب وجود ٍ
خمفية يف ٍ
تدن كب ٍري يف األداء ،كما قد تتسبب الفريوسات ،برجميات الند للند  Peer-to-Peerإضافة إىل
الرسائل املرسلة عشوائياً  ،SPAMوغريها يف ختفيض سعة نقل البياانت املتوفرة للوصول املخول إىل اخلدمات األساسية.

 -3التهديدات األمنية للشبكات الالسلكية:
 -1خطر التجسس ،قد يصل املستخدمون غري املخولني إىل البياانت املنقولة عرب شبكتك الالسلكية استخدم التشفري على مستوى
الوصلة ضمن التوصيالت الالسلكية
 -2خطر اختطاف البياانت املنقولة ،قد يتمكن املستخدمون غري املخولني من تطبيق هجمات الشخص الوسيط راقب نسبة اإلشارة إىل
معرف جمموعة اخلدمات  SSIDإضافة إىل العنوان الفيزايئي لنقطة الولوج  AP MACاملستخدمة يف
الضجيجّ ، SNR
التوصيالت.
 -3خطر الوصول غري املخول إىل شبكتك وإىل اإلنرتنت قم إبعداد بوابة مقيدةCaptive Portal.

 -4خطر الوصول الغري املخول إىل شبكتك الالسلكية ال تعتمد على أساليب التحقق من اهلوية
معرف جمموعة اخلدمات  SSIDاخلاص بشبكتك .
ابستخدام العنوان الفيزايئي  MACفقط ال ترسل ّ

-5خطر حتريف البياانت أثناء نقلها السلكياً انصح مستخدمي شبكتك ابستخدام "التشفري" ضمن الطبقات ذات املستوى األعلى
( )HTTPS, Secure SMTPاستخدم التشفري على مستوى الوصلة ضمن وصالتك الالسلكية (.)WPA2
وجند ان من املهم جداً يف الشبكات الالسلكية التحقق من اهلوية يف الشبكات الالسلكية الشكل ( )3يوضح كيف تتم عملية التحقق

الشكل ( )3يوضح كيفية التحقق من اهلوية يف الشبكات الالسلكية ] فادي عمروش ،السياسات األمنية يف

الشبكات الالسلكية[2012،

-4االساليب والطرق احلديثة حلماية الشبكات الالسلكية:
يوضح الباحث عددا من اإلجراءات اليت جيب تطبيقها حلماية الشبكات الالسلكية وفيما يلي استعراض:
 . 1الوصول جيب أن تكون حممية كنقطة املستخدم وكلمة املرور يف كلما أراد املستخدم لتغيري إعدادات نقطة الوصول ،جتدر اإلشارة إىل أن
نقطة وصول جديدة (أو اليت كانت الستعادة االفرتاضي بواسطة إعدادات) يكون التعرف عليها من قبل الشركة املصنعة حممي بكلمة مرور،
يكون ذلك بناء على مبادرة لتغيري كلمة املرور للمستخدم من أجل جتنب املتسللني لدخول الشبكة والتحكم عن طريق تغيري إعدادات نقطة
الوصول ،وبشكل عام جيب أن خيتار املستخدم تتكون كلمة املرور املناسبة ال يقل عن سبعة صناديق لتكون خليطا من احلروف واألرقام.

 . 2ترتكز طرق احلماية األكثر أمهية يف يتم تشفري شبكة السلكية ،وهناك أكثر من نظام واحد (أو ما يسمى بروتوكول التشفري) ،قوة محاية
خمتلفة.
 .3جيب شبكة السلكية تغيري معرف ( )SSIDحبيث ال يعين نوع نقطة الوصول أو مكان وجودها ،االفرتاضي يف نقطة وصول جديدة
تشري إىل وصول والشركة املصنعة هلا نوع نقطة ،مما يسمح للقراصنة فرصة للهجوم على نقطة الوصول والسيطرة ،مع األخذ االستفادة من
الثغرات اخلاصة ،جيب عليك أيضا تعطيل اإلعالن عن اخليار معرف نقطة وصول (بث )SSID
يضيف الباحث أيضا خطوات حلماية الشبكة الالسلكية:
 .1تشفري شبكة السلكية.
هذه اخلطوة هي أهم عمل املتخذة حلماية الشبكة الالسلكية .التشفري املستخدمة يعين اليوم هو ) (WPA2و ) (WPA-PSKو (WEP).
دون أن يذهب أعمق يف التشفري التقنيات ) (WPA2هو االحدث يف عامل التشفري صرخة املفضل للغاية لشراء راوتر يدعم هذه التقنية .قبل
هذا التشفري ميكن استخدامها لكلمة مرور معقدة تتكون من  64خانة (أحرف كبرية وصغرية وأرقام وعالمات) وأنصح اجلميع الستغالل مجيع
اجملاالت املتاحة يف سري جمموعة كلمة .ولكن كيف سوف تذكر الرقم السري مكون من  64خاانت؟ ليست هناك حاجة لكتابة  PINيف
كل مرة تريد الدخول إىل شبكة السلكية ألهنا سوف تبقى حمفوظة يف إعدادات الشبكة ،ولكن يفضل أن يكتب رقم  PINعلى ملف TXT

وابقائه على بطاقة ذاكرة  USBاخلارجية .أجهزة التوجيه القدمية املستخدمة نوع تقنية التشفري ) (WPAمالحظة أن التشفري السابق
)(WPA2أفضل منه .للتشفري ) (WEPأبدا التفكري يف استخدامه ألنه يعترب التشفري ضعيف وميكن أن خترتق الشبكة يف غضون  4ساعات
(رمبا بضع دقائق) ابستخدام برامج خاصة.
-2استخدام تصفية MAC

على كل بطاقة شبكة هناك هو رمز خاص يسمى ابل ماك عنوان مييزها عن غريها من بطاقة الشبكة .التقطت صورة لبطاقة الشبكة حىت
تستطيع أن ترى العناوين .يف إعدادات جهاز التوجيه ميكنك ضبط إعدادات معظم ،حىت أن هذا ال تسقط على شبكة السلكية ،ولكن وفقا
لقائمة حمددة من العناوين.
بعض توضيح الباحث جملموعة من االساليب والطرق احلديثة حلماية الشبكات الالسلكية جيب التطرق ايل اهم املميزات اليت جيب توافرها يف
نظام احلماية يسردها الباحث يف نقاط
أهم املميزات الواجب توافرها يف نظام احلماية:
 على النظام القيام بفحوصات تلقائية جلميع أنواع الثغرات األمنية اليت قد تسبب يف االخرتاق املفاجئ. -ينبغي أن يكون هذا النظام قادر على حتديد موقع الثغرات األمنية أبقل قدر ممكن من التنبيهات الغري صحيحة False-Positive

مثال :تنبيه املستخدم بثغرة وهي ابألساس ليست بثغرة أو ال تشكل خطر.
 توفري مستودع (أو قاعدة بياانت) يتم فيها ختزين الثغرات األمنية وجتارب حماوالت االخرتاق اليت مت حدوثها لكي يستفاد منها يف تعزيزأداء النظام الحقاً.
 إمكانية متثيل الفحوصات السابقة وعمليات االخرتاق على هيئة تقارير دقيقة مصنفة حبسب أنواع االخرتاقات ومتسلسلة نسبة إىلخطورهتا.
 -وتوفر إمكانية ملقارنة التقارير السابقة واقرتاح اإلجراءات التصحيحية.

أن أنظمة منع االخرتاقات الالسلكية  WIPSجيب أن تكون سريعة االكتشاف ويعتمد عليها ،وقادرة على اكتشاف التسلل من معظم
أجهزة نقاط الوصول املوجودة حالياً .وجيب احلرص على أن تكون اإلعدادات سليمة لنقاط وصول الشبكة الالسلكية ،فهي املفتاح حلماية
الشبكة من االخرتاق.
مث تطبيق املفاهيم السابقة ضمن الشبكات الالسلكية عن طريق استخدام طرق املسح  surveyللمواقع الالسلكية ،وشرح املفاهيم التقنية
لكيفية حتقيق أمن املعلومات يف الشبكات الالسلكية،
الشكل  4يوضح بعض أنظمة احلماية التلقائية ضد عمليات االتصال الالسلكية الغري مصرح هلا ويشرح الشكل اآللية املستخدمة عمل
نظام منع اخرتاقات الشبكة الالسلكية

شكل ( )4يوضح لعملية آللية عمل نظام منع اخرتاقات الشبكة الالسلكية

السياسات األمنية يف الشبكات الالسلكية[2012،

]فادي عمروش،

النتائج:
انتشار الشبكات الالسلكية شيئاً فشيئاً ظهور احلاجة لفهم أمن املعلومات ضمن الشبكات الالسلكية ،وصوالً لكتابة سياسة أمنية فعالة
للشبكة الالسلكية.
ابلنظر خلصوصية الشبكات الالسلكية واملخاطر األمنية اليت تواجهها ورمبا يكون اخرتاق الشبكة الالسلكية بوابة الخرتاق للشبكة السلكية
نظرا لسهولة الوصول إليه.
يشرح الباحث جمموعه من النتائج اليت توصل اليها يف هذه الورقة:


خطر التجسس ،قد يصل املستخدمون غري املخولني إىل البياانت املنقولة عرب شبكتك الالسلكية.



ان الصيانة املنتظمة لألجهزة املستخدمة يف الشبكات الالسلكية يساعد يف ضمان املعلومة وسريتها وتنفيذ اختبار دوري لكشف نقاط

الضعف من داخل الشبكة واستخدام أدوات قياس اداء الشبكة مينع من خماطر االخرتاق للشبكة.


وجود قواعد وأسس أمان واضحة سوف يعطي للجميع سواء كانوا على الشبكة أو اجلهة املستفيدة من الشبكة فهم واضح ومعرفة

واضحة عن مسؤولياهتم ودور كل واحد منهم يف محاية الشبكة.
يوصي الباحث بعض النصائح حلماية الشبكات :
-1استخدام برانمج جدار احلماية جدار احلماية على جهازك احملمول.
نقاط االتصال اجملاين الساخن من أن تدفع يف كثري من األحيان أقل أتمني وتدفع نقطة ملتابعتها ومحاية العملية وتغيري مجيع متطلبات
السالمة لديها مع التشفري.
-2إيقاف ميزة مشاركة امللفات على اجلهاز ملنع وصول أي شخص المتالك ملفاتك أو حىت فتح اجملال للمشاركة يف ذلك ،إزالة اخلاصية
من امللفات يف القائمة أدوات خيارات اجمللد.
-3إذا كان يف ملفات خاصة ومهمة ،مث أغلقت إبحكام مع كلمة مرور .مدى سهولة ضغط امللفات اليت تريد محايتها ويف خيارات ستجد
خيار خاص وضع كلمة مرور للملف على الرغم من أن الشخص الذي يقوم ملف من جهاز الكمبيوتر اخلاص بك لن تكون قادرة فتحة
ودائما استخدام كلمة مرور تتكون من األرقام واحلروف وعالمات الرتقيم وأدىن من مثانية أحرف صعوبة يف فك تشفري.
-4هناك أيضا الربامج اليت تضع بعد امللفات واجمللدات الكلمات وأيضا الربامج .للحد من استخدامها.
-5إيقاف بطاقة شبكة السلكية على جهازك احملمول .أنه مل يتم تشغيل زر الوضع على عبث األجهزة النقالة .ولكن مت وضعه من أجل
إغالقه بعد االنتهاء من استخدامها .هذا وسوف توفر لك الطاقة األوىل وسيمنع اآلخرين من الدخول أو حىت الوصول إىل جهازك.

املراجع
 .1على ابواحلسن ،الشبكات الالسلكية (تقنية احلاضر واملستقبل) بغداد 2012،

 .2فادي عمروش ،السياسات األمنية يف الشبكات الالسلكية ،منشورات الندوة العلمية اخلامسة
 .3قزأجني ،فؤاد يوسف ،عصر املعلومات يف ظل تطور تكنولوجيا املعلومات ،جملة املنصور،

عشرة (أمن الشبكات احلاسوبية).

بغداد.2002 ،

 .4حممد الرشيدى ،أساسيات الشبكات ،القاهرة ،دار الكتب العلمية.2011 ،
 .5حممد شيخون ،املصارف االسالمية دراسة يف تقومي املشروعية الدينية والدور (عمان :دار وائل للطباعة والنشر.)2002
 .6حممد حممد اهلادي ،تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها ،ط  ،1دار الشروق ،القاهرة1989 ،م.
[1] Kelley, D. (2003). The X factor: 802.1 xs may be just what you need to stop intruders from
accessing your network. Information Security, 6(8), 60-69.
[2] Kennedy, S. (2004). Best practices for wireless network security. Information Systems Control
Journal (3).
[3] McDougall, P. (2004, March 25). Laptop theft puts GMAC customers’ data at risk.
Information Week Security Pipeline.
[4] Nokia. (2003). Man-in-the-middle attacks in tunneled authentication protocols.
[5] Kevin Beaver, Peter T. Davis, Devin K. Akin. Hacking Wireless Networks for Dummies.
Retrieved 2009-02-09.

