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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ε απηήλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ κεραληζκψλ αζθαιείαο 

ζηελ απφδνζε ησλ αζπξκάησλ ηνπηθψλ θαη κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ 802.11. 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην ζέκα ηεο απφδνζεο θαη ηεο αλάγθεο χπαξμεο απηψλ ησλ κεραληζκψλ, 

εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο ηνπ θπζηθνχ ζηξψκαηνο θαη ηνπ ζηξψκαηνο δεχμεο δεδνκέλσλ πνπ 

ηα επεξεάδνπλ θαη αλαθέξνληαη νη ηχπνη ησλ επηζέζεσλ, νη νπνίνη ππάξρνπλ. 

Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηαπεξάζνπκε ηελ αζθάιεηα θάπνησλ 

δηθηχσλ, κε δηάθνξνπο "βαζκνχο δπζθνιίαο", ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία πνπ καο πξνζθέξεη ην 

ιεηηνπξγηθφ Backtack ησλ linux θαη ζα αμηνινγήζνπκε ηνλ ρξφλν θαη θφπν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην 

θάζε έλα μερσξηζηά. 
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Αζύξκαηα Γίθηπα IEEE 802.11 

1 Εηζαγσγή 

Σα αζχξκαηα δίθηπα ηχπνπ έρνπλ κπεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη κπνξεί θαλείο λα ηα 

εληνπίζεη ζρεδφλ παληνχ. Σν WiFi hotspot κπνξεί λα βξεζεί ζε πνιινχο ρψξνπο φπσο ζηελ 

εξγαζία, ζε ζηαζκνχο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο αιιά αθφκα θαη ζε ρψξνπο δηαζθέδαζεο. 

Αζχξκαηεο θάξηεο έρνπλ εηζαρζεί ζε θηλεηά ηειέθσλα, θσηνγξαθηθέο κεραλέο, θνλζφιεο 

παηρληδηψλ αιιά αθφκα θαη ζε ζπζθεπέο ηνπ ζπηηηνχ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηειεφξαζε. 

Σα αζχξκαηα δίθηπα δηαδφζεθαλ πνιχ γξήγνξα ιφγσ ηεο επθνιίαο ζηελ πινπνίεζε θαη ζηελ 

ρξήζε ηνπο. Παξ' φια απηά, ε ηερλνινγία πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ πινπνίεζε, αλ θαη 

άγλσζηε γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, είλαη αξθεηά απιή. 

 

1.1 Τνπηθά θαη Μεηξνπνιηηηθά Δίθηπα 802 

 

Σν Ηλζηηηνχην Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ (ΗΔΔΔ) είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

πξνηνηππνπνίεζε ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηερλνινγηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ηνπηθά θαη 

κεηξνπνιηηηθά δίθηπα. ε απηφ ην ζρήκα θαίλεηαη ε δηαζηξσκάησζε ηνπο ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν αλαθνξάο OSI. 

 
Δηθόλα 1.1 

 

To IEEE ρσξίδεη ην ζηξψκα δεχμεο δεδνκέλσλ ζε δχν ππνζηξψκαηα. Σν πάλσ ππφζηξσκα  

Logical Link Control είλαη θνηλφ θαη αλεμάξηεην ηνπ θπζηθνχ ζηξψκαηνο (PHY), ην νπνίν 

νδεγεί ζηελ επθνιία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Δλψ ην θάησ 

ππφζηξσκα, Media Access Control (MAC), νξίδεη ηελ πξφζβαζε απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

δίθηπν ζην θπζηθφ κέζν. Δπίζεο, ηα παξαπάλσ πξφηππα MAC θαη PHY,ιφγσ ηεο ζηελήο ζρέζεο 

κε ην θπζηθφ ζηξψκα, δεκνζηεχνληαη σο έλα. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη: 
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 802.3 CSMA/CD Access Method and PHY(Ethernet) 

 802.5 Token Ring Access Method and PHY 

 802.11 Wireless LAN MAC and PHY (WiFi) 

 802.15 Wireless MAC and PHY for Personal Area Networks 

 802.16 Air Interface for Fixed Broadband Wireless (WiMax) 

 

1.2 Πξόηππα Αζπξκάησλ Δηθηύσλ 802.11 
 

Ο φξνο δίθηπα 802.11 πεξηιακβάλεη κηα ζπιινγή πξσηνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ην PHY θαη ην 

MAC, θαζψο θαη επηκέξνπο ζηνηρεία γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ 

αζπξκάησλ δηθηχσλ. Μεξηθά πξφηππα είλαη: 

 

 802.11-αξρηθφ MAC θαη PHY sta 1 θαη 2 Mpbs 

 802.11a-επέθηαζε PHY ζηα 54 Mpbs θαη 5GHz 

 802.11b-επέθηαζε PHY ζηα 11Mpbs θαη 2.4GHz 

 802.11d-πνιιαπινί ξπζκηζηηθνί θνξείο 

 802.11e-πνηφηεηα ππεξεζίαο (QoS) 

 802.11f-πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ Access Points 

 802.11g-επέθηαζε PHY ζηα 54Mpbs θαη 2.4GHz 

 802.11h-έιεγρνο ηζρχνο εθπνκπήο 

 802.11i-αζθάιεηα 

 802.11j-νξηζκφο θαλαιηψλ γηα ηελ Ηαπσλία ζηα 5GHz 

 802.11k-κέηξεζε 

 802.11m-ζπληήξεζε 

 802.11n
1
-επηπιένλ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ζηα 2.4GHz 

 802.11y-ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή MIMO κε ζπρλφηεηα 3.7GHz, PHY 

ζηα 54Mpbs θαη εκβέιεηα 5km 
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1.3 Τνπνινγίεο Αζπξκάησλ Δηθηύσλ 
 

Σα αζχξκαηα δίθηπα απνηεινχληαη απφ ηηο αζχξκαηεο θάξηεο δηθηχνπ (Network Interface Cards, 

NIC) θαη ηνπο ζηαζκνχο βάζεηο ή ηα Access Points(AP) αιιηψο γλσζηά σο ζεκεία πξφζβαζεο. 

Ζ νκαδνπνίεζε δηαθφξσλ ζπζθεπψλ γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ νλνκάδεηαη Service Set.  

 

Ζ πξφζβαζε ζε έλα αζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν επηηπγράλεηαη κε ηελ εθπνκπή ζήκαηνο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο. Με κέζν δηάδνζεο ηνλ αέξα δελ ππάξρεη ηξφπνο ρσξηθνχ 

δηαρσξηζκνχ ελφο service set απφ έλα άιιν εληφο εκβέιεηαο θαη θνηλήο κπάληαο ζπρλνηήησλ. Γηα 

λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ θάζε service set βνεζάεη ην Service Set Identifier 

(SSID). Όζεο ζπζθεπέο είλαη ξπζκηζκέλεο κε ην ίδην SSID ζπκκεηέρνπλ ζην ίδην δίθηπν. 

Όηαλ ππάξρεη Access Point ζην δίθηπν, απνηειεί ην θνηλφ ζεκείν επηθνηλσλίαο ησλ ζπζθεπψλ. 

Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ελφο Access Point είλαη ε ζχλδεζε ησλ αζπξκάησλ ηεξκαηηθψλ κε ηελ 

ελζχξκαηε ππνδνκή ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ θαη ε πινπνίεζε ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο. 

 

Σα αζχξκαηα δίθηπα είλαη επέιηθηα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο θαη ππάξρνπλ ηξεηο ηνπνινγίεο: 

 Independent Basic Service Set(IBSS) 

 

Δηθόλα 1.2 

 Basic Service Set(BSS) 

 Extended Service Set(ESS) 

 

Δηθόλα 1.3 
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Ζ έλλνηα IBSS δεκηνπξγείηαη ρσξίο ηελ παξνπζία AP θαη είλαη ζηελ νπζία έλα απιφ peer-to-

peer ηνπηθφ δίθηπν. Όινη νη ζηαζκνί επηθνηλσλνχλ άκεζα ν έλαο κε ηνλ άιινλ. Απηά ηα δίθηπα 

είλαη κηθξά θαη έρνπλ κηθξή δηάξθεηα δσήο. Σέινο, ιφγσ φηη δελ ππάξρεη AP δελ είλαη δπλαηή ε 

ζχλδεζε ζε ελζχξκαην δίθηπν. 

Έλα BSS απνηειείηαη απφ ζηαζκνχο πνπ επηθνηλσλνχλ κέζσ ελφο AP.ε αληίζεζε κε ηα IBSS 

δελ γίλεηαη κε θαηαλεκεκέλν ηξφπν αιιά ειέγρεηαη απφ ην AP. πλήζσο ε ζχλδεζε γίλεηαη κε 

ελζχξκαηε ππνδνκή. 

Ζ ζχλδεζε πνιιψλ BSS απνηειεί έλα ESS.Ζ ζχλδεζε δελ είλαη απαξαίηεηα ελζχξκαηε αιιά ε 

ζπλεζέζηεξε δηάηαμε είλαη πνιιά AP λα ζπλδένληαη ζην ζχζηεκα δηαλνκήο ηνπ Ethernet γηα 

αχμεζε ηεο θάιπςεο ή ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ. 

 

 

1.3.1 Επίδξαζε Λνγηθήο Τνπνινγίαο 

 

Άζρεηα κε ηελ θπζηθή ηνπνινγία, φια ηα αζχξκαηα ηεξκαηηθά αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηνκέα 

ζχγθξνπζεο (collision domain) νπφηε ε ινγηθή ηνπνινγία είλαη δίαπινο. Σν κέζν είλαη θνηλφ θαη 

ζπλερέο (αέξαο). Σν αληίζηνηρν ζηα γλσζηά δίθηπα Ethernet είλαη ηνπνινγία αζηέξα κε θέληξν 

έλα hub. 

Ζ ινγηθή ηνπνινγία δηαχινπ έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηελ απφδνζε ησλ δηθηχσλ 802.11. Σν 

βαζηθφ αξλεηηθφ είλαη φηη ην εχξνο δψλεο δηακνηξάδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Γηα παξάδεηγκα: ε έλα δίθηπν 802.11g κε ηαρχηεηα 56Mbps θαη 10 ηεξκαηηθά, ε σθέιηκε 

ηαρχηεηα ηνπ θάζε ηεξκαηηθνχ ζα είλαη 5.6Mpbs.Δπίζεο, ιφγσ φηη ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην κέζν 

γηα απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ απνθιείεη ηελ επηθνηλσλία full duplex. 

Σέινο έλαο πην γλσζηφο ηξφπνο δηθηχσζεο είλαη ην Fast Ethernet (IEEE 802.3u) 100baseT ζηα 

100Mpbs κε ρξήζε switch. Σν switch επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία full duplex θαη θάζε ηνκέαο ζε 

θάζε ζχξα ηνπ απνηειεί δηαθνξεηηθφ collision domain. Απηφ ινηπφλ εμαζθαιίδεη ζε θάζε 

ρξήζηε 100Mpbs γηα απνζηνιή θαη 100Mpbs γηα ιήςε. Δπηπιένλ, θάζε δπλαηφ δεχγνο ρξεζηψλ 

κπνξεί λα επηθνηλσλεί αλεμάξηεηα απφ θάπνην άιιν. 
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1.4 Μεραληζκνί Πξόζβαζεο ζην Μέζν 
 

ηα ελζχξκαηα δίθηπα Ethernet ν κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξφζβαζε ζην κέζν είλαη 

ν CSMA/CD. Γειαδή, αλ θάπνηνο ζηαζκφο ζέιεη λα ζηείιεη δεδνκέλα, ζηελ αξρή ειέγρεη ην 

θαιψδην θαη πεξηκέλεη κέρξη λα κελ ζηέιλεη θάπνηνο άιινο θαη ζηελ ζπλέρεηα μεθηλάεη ηελ 

απνζηνιή. Δάλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί αξρίζνπλ λα ζηέιλνπλ ηαπηφρξνλα ππάξρεη 

collision, ηελ νπνία ηελ αληρλεχνπλ (Collision Detection). Όινη νη ζηαζκνί ζηακαηνχλ ηελ 

απνζηνιή θαη πεξηκέλνπλ έλα ηπραίν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επαλαιακβάλνπλ ηελ δηαδηθαζία. 

Μηα ηαπηφρξνλε εθπνκπή ζηα ελζχξκαηα δίθηπα είλαη πνιχ εχθνια αληρλεχζηκε αθνχ 

απμάλεηαη ε ηάζε ζην θαιψδην. Δπίζεο, ην κέζν δηάδνζεο είλαη αξθεηά ζηαζεξφ θαη ειεχζεξν 

απφ παξεκβνιέο θαη ν απνζηνιέαο κπνξεί  λα ππνζέζεη φηη ε πιεξνθνξία έρεη θηάζεη ζην 

παξαιήπηε, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ζπλέβε θάπνηα ζχγθξνπζε. 

 

 

1.4.1 CSMA/CA 
 

Σα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ σο έρνπλ ζε έλα αζχξκαην πεξηβάιινλ. Γελ 

ππάξρεη θακία βεβαηφηεηα θαηά ηελ απνζηνιή θαη ην θπξηφηεξν, δελ ππάξρεη ηξφπνο αλίρλεπζεο 

κηαο ζχγθξνπζεο. Απηφ νδήγεζε ζε έλα πην πεηζαξρεκέλν ζρήκα γλσζηφ σο Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ απνθπγή ησλ 

ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ αξρή. Οη θπξηφηεξεο πξνζζήθεο θαη αιιαγέο είλαη: 

 Πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο εθπνκπήο, ν απνζηνιέαο ελεκεξψλεη γηα ηελ δηάξθεηα ηεο. 

 Καλέλαο άιινο ζηαζκφο δελ κπνξεί λα εθπέκςεη πξηλ ην πέξαο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. 

 Ο απνζηνιέαο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα μέξεη αλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ έρνπλ θηάζεη. Ο 

παξαιήπηεο ζα πξέπεη λα ζηέιλεη επηβεβαίσζε. 

 Αλ δχν ζηαζκνί αξρίζνπλ λα εθπέκπνπλ ηαπηφρξνλα, δελ κπνξνχλ λα μέξνπλ φηη ππάξρεη 

ζχγθξνπζε. Μεηά ην ηέινο ηεο απνζηνιήο θαηαιαβαίλνπλ φηη ππήξρε πξφβιεκα γηαηί 

δελ ιακβάλνπλ επηβεβαίσζε. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ιεθζεί επηβεβαίσζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δίθηπν πεξηκέλνπλ γηα 

έλα ηπραίν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ επηρεηξήζνπλ λα μαλαζηείινπλ. 
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χκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ IEEE ππάξρνπλ 4ηο ζπληζηψζεο πνπ νινθιεξψλνπλ ην CSMA/CA: 

 Αλίρλεπζε ηνπ θέξνληνο (Carrier Sense) 

 Distributed Coordination Function (DCF) 

 Πιαίζηα επηβεβαίσζεο (ACK) 

 Κξάηεζε ηνπ κέζνπ RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) 

 

1.4.2 NAV 
 

Έλαο ζηαζκφο πνπ ζέιεη λα εθπέκςεη πξέπεη πξψηα λα βεβαησζεί φηη ην κέζν δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. ηα αζχξκαηα δίθηπα, ππάξρεη πεξίπησζε ην 

κέζν λα είλαη ζε ρξήζε απφ θάπνηνλ ζηαζκφ αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη εθπνκπή. 

Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ζηαζκνχο γηα λα ειέγμνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ 

ζηξψκαηνο νλνκάδεηαη δηάλπζκα Καηαλνκήο Γηθηχνπ (Network Allocation Vector ή NAV). Σν 

NAV είλαη έλαο κεηξεηήο πνπ ζπγρξνλίδεηαη απφ ηα πιαίζηα πνπ εθπέκπνληαη ζην κέζν. Γειαδή 

νπζηαζηηθά είλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηελ εθπνκπή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπλ ηνλ ρξφλν γηα επηβεβαίσζε. 

 

1.4.3 DCF (Distributed Coordination Function) 
 

To ΗΔΔΔ νλνκάδεη ηελ θχξηα δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζην κέζν γηα ηα δίθηπα 802.11 Distributed 

Coordination Function ή DCF. χκθσλα κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ DCF, θάζε ζηαζκφο, ν νπνίνο 

έρεη δεδνκέλα γηα εθπνκπή, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη θάπνην ηπραίν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ 

αξρίζεη ηελ εθπνκπή. Υσξίο απηή ηελ δηαδηθαζία, φινη νη ζηαζκνί πνπ πεξηκέλνπλ ηνλ κεηξεηή 

NAV ζα άξρηδαλ λα εθπέκπνπλ ηαπηφρξνλα κεηά ηνλ κεδεληζκφ ηνπ, φπνπ ζα ππάξμεη πξφβιεκα 

ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ αξηζκψλ ζπγθξνχζεσλ. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πεξηκέλεη θάζε ζηαζκφο νξίδεηαη απφ ην DCF Interval (DIFS) θαη απφ 

ηελ ηηκή ελφο κεηξεηή πνπ νλνκάδεηαη backoff timer. Ζ ηηκή ηνπ backoff timer δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ NIC ηνπηθά ζε θάζε ζηαζκφ θαη είλαη ηπραία κε εχξνο ηηκψλ απφ 0 έσο ηελ ηηκή 

contention window (CW). H CW είλαη κηα ζηαζεξά πνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. 

Ζ ηηκή εθθίλεζεο ηνπ κεηξεηή backoff δελ είλαη ν ρξφλνο κεηά ην DIFS αιιά ν αξηζκφο ησλ 

ρξνλνζπξίδσλ πνπ πξέπεη λα πεξηκέλεη επηπιένλ ν θάζε ζηαζκφο. Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε 

ρξνλνζπξίδαο νξίδεηαη απφ ην πξσηφηππν ηνπ θπζηθνχ ζηξψκαηνο. 

 



12 
 

Ο ρξφλνο αλακνλήο ηνπ θάζε ζηαζκνχ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Total=DIFS+(Backoff)*(Timeslots) 

Σα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ δχν πιαηζίσλ ηζρχνπλ γηα θάζε ηχπν 

εθηφο απφ ηα πιαίζηα επηβεβαίσζεο. Αλ ν ζηαζκφο δελ ιάβεη έγθαηξα επηβεβαίσζε γηα ηα 

απεζηαικέλα δεδνκέλα ηφηε ζεσξεί φηη έρνπλ απνξξηθηεί. 

 

 

Δηθόλα 1.4 

 

 

Ζ πξνηεξαηφηεηα ησλ πιαηζίσλ επηβεβαίσζεο εμαζθαιίδεηαη απφ ην MAC κε 2 ηξφπνπο: 

Καηά ηελ θξάηεζε ηνπ κέζνπ κέζσ ηνπ κεηξεηή NAV ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο γηα ηελ 

επηβεβαίσζε. Αιιά ζε έλα αζχξκαην πεξηβάιινλ, ν ρξφλνο ηνπ NAV είλαη κηα πξφβιεςε. Αλ 

ινηπφλ ην NAV δελ ηα θαηαθέξεη, ην πξφηππν πξνβιέπεη έλα εηδηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ην short 

interframe speca (SIFS), πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηα πιαίζηα επηβεβαίσζεο 

αθνχ ε δηάξθεηα ηνπ είλαη θαηά δπν ρξνλνζπξίδεο κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ DIFS.(εηθ. 1.4) 
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1.4.4 Κρυμμένος Κόμβος 
 

Καηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ CSMA/CA αλαθέξεηαη φηη θάζε ζηαζκφο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ην 

θπζηθφ κέζν γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε ζηαζκφο κπνξεί λα αθνχεη ηνπο 

άιινπο. 

Παξάδεηγκα: 

 

Δηθόλα 1.5 

Όινη νη ρξήζηεο είλαη εληφο εκβέιεηαο ηνπ AP, φκσο ν ρξήζηεο 3 είλαη εθηφο εκβέιεηαο απφ ηνπο 

1 θαη 2. Με απνηέιεζκα λα κελ γλσξίδεη πφηε απηνί νη δπν εθπέκπνπλ ή φρη. Απηφ είλαη γλσζηφ 

σο πξφβιεκα ηνπ θξπκκέλνπ θφκβνπ. Σν ίδην πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ θαη δίθηπα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δπν ηερλνινγίεο ηαπηφρξνλα. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ζπλππάξρνπλ ηεξκαηηθά 

802.11g θαη 802.11b. 

Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα είλαη ε δηαηηεζία ηνπ AP θαη ηα πιαίζηα RTS/CTS, Ο ζηαζκφο πνπ ζέιεη 

λα εθπέκςεη ζηέιλεη έλα πιαίζην RTS σο αίηεζε εθπνκπήο ζην AP καδί κε ηνλ ρξφλν NAV. Σν 

AP απνζηέιιεη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο πιαίζηα CTS πνπ ηνπο ελεκεξψλεη πνηνο ζηαζκφο έρεη 

πξνηεξαηφηεηα θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα CTS είλαη κηα αθφκε πεξίπησζε πιαηζίσλ 

πξνηεξαηφηεηαο θαη εθπέκπνληαη απφ ην AP κεηά απφ ρξφλν SIFS. 

Οπζηαζηηθά απηή ε δηαδηθαζία RTS/CTS θαζπζηεξεί θαη κεηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. 

Πνιιά AP επηηξέπνπλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο αλ ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ ζπκθσλεί φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα θξπκκέλνπ θφκβνπ. 
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1.5 Σύλδεζε  Σηαζκώλ 
 

Ζ ζχλδεζε ελφο ζηαζκνχ ζε έλα ελζχξκαην δίθηπν κπνξεί λα είλαη πνιχ απιή. Ζ ζπζρέηηζε 

ελφο αζχξκαηνπ ηεξκαηηθνχ κε ην θαηάιιειν AP κπνξεί λα είλαη αθφκα πην απινχζηεξε, 

δειαδή απιψο λα βξεζεί εληφο εκβέιεηαο θαη απηφ είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ππάξρνπλ 

ηφζα πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα. Αλ θαη γίλεηαη εχθνια ε ζχλδεζε, ππάξρνπλ ηξεηο δηαθξηηέο 

δηαδηθαζίεο: 

 Γηαδηθαζία βνιηδνζθφπεζεο (probe) 

 Γηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο (authentication) 

 Γηαδηθαζία ζπζρέηηζεο (association) 

Καηά ηελ εθθίλεζε κηαο αζχξκαηεο θάξηαο δηθηχνπ, είλαη αδχλαην λα γλσξίδεη νηηδήπνηε γηα ηα 

δηαζέζηκα αζχξκαηα δίθηπα πνπ βξίζθνληαη εληφο εκβέιεηαο. Ζ δηαδηθαζία βνιηδνζθφπεζεο 

εμππεξεηεί ζηελ αλεχξεζε ησλ δηαζέζηκσλ δηθηχσλ θαη μεθηλάεη κε ηνλ ζηαζκφ λα ζηέιλεη 

πιαίζηα probe request ζε φια ηα θαλάιηα θαη ζηελ κηθξφηεξε δπλαηή ηαρχηεηα ηνπ 1Mbps. Οη 

θπξηφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ απνζηέιινληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη ηα SSID κε ηα νπνία είλαη 

ξπζκηζκέλνο ν ζηαζκφο θαη νη ηαρχηεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ θάξηα δηθηχνπ. 

Όηαλ έλα AP ιάβεη έλα probe frame ρσξίο ζθάικαηα απαληάεη κε έλα probe response πνπ 

πεξηέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σα θπξηφηεξα ηκήκαηα 

ηνπ πιαηζίνπ probe response είλαη: 

 Timestamp: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ clock ηνπ ζηαζκνχ θαη ηνπ AP 

 Capability Information: Οη δπλαηφηεηεο ηνπ AP ζηα PHY θαη MAC 

 SSID Element: Σν SSID κε ην νπνίν είλαη ξπζκηζκέλν ην AP 

 Support Rates Element:  Όιεο νη ππνζηεξηδφκελεο ηαρχηεηεο 

 PHY Parameter Set: Αλ ην AP ρξεζηκνπνηεί αλαπήδεζε ζπρλνηήησλ ή θάπνηα απφ ηηο 

άιιεο ηερλνινγίεο θπζηθνχ κέζνπ 

 

Όηαλ έλαο ζηαζκφο ιάβεη ην probe response frame, εθηφο ησλ άιισλ πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα 

κεηξήζεη ηελ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο ηνπ θάζε AP. Ο κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο 

αζχξκαηεο θάξηεο δηθηχνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ AP δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα 

πξφηππν ηνπ IEEE αιιά αθήλεηαη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο. πλήζσο ηα θξηηήξηα είλαη ην SSID, ε 

ηζρχο ηνπ ζήκαηνο θαη νη ππνζηεξηδφκελεο ηαρχηεηεο. 

Με ηελ επηινγή ηνπ AP απφ ηνλ ζηαζκφ ηειεηψλεη ε δηαδηθαζία βνιηδνζθφπεζεο θαη μεθηλάεη ε 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Με ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, ην AP ειέγρεη αλ ν ζηαζκφο θαη ν 
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ρξήζηεο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δίθηπν. Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο είλαη ζηελά 

δεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο. 

Δάλ ν ζηαζκφο πηζηνπνηεζεί κε επηηπρία, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ζπζρέηηζεο ηνπ ζηαζκνχ κε ην 

AP. Ζ δηαδηθαζία ζπζρέηηζεο επηηξέπεη ζηα AP λα θαζνξίζνπλ κηα πχιε εηζφδνπ, κηα ινγηθή 

ζχξα ζην δίθηπν, γηα ηνπο ζηαζκνχο. ηελ αξρή, ν ζηαζκφο ζηέιλεη έλα πιαίζην association 

request κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. ηελ ζπλέρεηα, ην AP απαληάεη κε έλα πιαίζην association 

response πνπ ελεκεξψλεη ηνλ ζηαζκφ γηα ηελ απνδνρή ηνπ ή φρη ζην δίθηπν. ε πεξίπησζε 

απνηπρίαο απνζηέιιεηαη θαη ν θσδηθφο ζθάικαηνο. Αλ φκσο είλαη επηηπρήο ην AP ραξηνγξαθεί 

ηνλ ζηαζκφ, δίλνληαο ηνπ έλα αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ ζπζρέηηζεο association identifier (AID). 

 

Δηθόλα 1.6 

Σα ζεκαληηθφηεξα πεδία ηνπ πιαηζίνπ association request είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ην SSID θαη 

ηηο ππνζηεξηδφκελεο ηαρχηεηεο. Σα αληίζηνηρα ζην πιαίζηα association response είλαη: 

 Status Code: Μαο δείρλεη ηελ επηηπρία ή απνηπρία θαη ηνλ ιφγν απηήο.  

 Association ID: Όπσο ην AID, είλαη ην αληίζηνηρν κηαο ζχξαο ελφο hub ή ελφο switch ζηα 

αζχξκαηα. 

 

1.6 Πιαηζίσζε Δεδνκέλσλ 
 

Ζ πιαηζίσζε δεδνκέλσλ είλαη ε δηαδηθαζία πξνζζήθεο πιεξνθνξηψλ πξηλ θαη κεηά ηα δεδνκέλα 

ηνπ ρξήζηε ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή δξνκνιφγεζε ηνπο ζην δίθηπν. 

ε έλα δίθηπν Ethernet νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζσζηή απνζηνιή θαη ιήςε ηνπ 

παθέηνπ ηνπ ζηξψκαηνο δηθηχνπ είλαη: 

 Preamble θαη Start of Frame Delimiter: Αθνινπζία απφ ελαιιαζζφκελα 0 θαη 1 πνπ 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ έλαξμε ηνπ πιαηζίνπ. 

 Destination Address: Ζ δηεχζπλζε MAC ηνπ παξαιήπηε 

 Source Address: Ζ δηεχζπλζε MAC ηνπ απνζηνιέα ψζηε ν παξαιήπηεο λα κπνξεί λα 

απαληήζεη. 
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 Type: Ο ηχπνο ηνπ πξσηνθφιινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζηξψκα δηθηχνπ. 

 Frame Check Sequence: Μηα ηηκή γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Γηα αθφκα κηα θνξά νη απαηηήζεηο θαη νη δπζθνιίεο ηεο αζχξκαηεο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζην 802.11 νδήγεζαλ ζε έλα αξθεηά πνιππινθφηεξν ζρήκα. Παξαθάησ θαίλεηαη ε γεληθή 

κνξθή ελφο 802.11 MAC πιαηζίνπ θαη ην αλάπηπγκα ηνπ πεδίνπ Frame Control: 

 Frame Control: Σν θπξηφηεξν πεδίν κε 11 πεδία κε πιεξνθνξίεο πνπ δείρλνπλ ηνλ ηχπν 

ηνπ πιαηζίνπ, ηελ δηαρείξηζε ελέξγεηαο, ηελ θξππηνγξάθεζε θηι. 

 Duration/ID: Δίλαη ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ απνζηνιή θαη ηελ επηβεβαίσζε 

 Address 1,2,3,4: Ζ ρξήζε ηνπο εμαξηάηαη απφ ηα πεδία type θαη sub-type ηνπ frame 

control. 

 Sequence Control: Μαο δείρλεη αλ ε πιεξνθνξία ζην πιαίζην είλαη ζπλέρεηα απφ 

πξνεγνχκελν πιαίζην ή φρη θαη ηελ ζεηξά ηνπ. 

 Frame Check Sequence: Όκνηα κε ην Ethernet 

 

Δηθόλα 1.7 

To 802.11, εθηφο απφ πεξηζζφηεξα πεδία ζην header, πξνβιέπεη 3ηο θχξηνπο ηχπνπο πιαηζίσλ 

ζην ππφζηξσκα MAC: 

 Σα πιαίζηα δεδνκέλσλ κεηαθέξνπλ ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ. Σν κέγηζην 

"σθέιηκν θνξηίν" ηνπο είλαη 2312 bytes. 

 Σα πιαίζηα ειέγρνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαηά ηελ θαλνληθά 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ (RTS,CTS θηι.) 

 Σα δηαρεηξηζηηθά πιαίζηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ ζχλδεζε ησλ 

ζηαζκψλ.(probe,authentication,association θηι) 
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1.7 Απόδνζε ηνπ ζηξώκαηνο δεύμεο δεδνκέλσλ 
 

 

Δηθόλα 1.8 

ε απηφ ηνλ πίλαθα θαίλνληαη νη ζεσξεηηθέο κέγηζηεο απνδφζεηο ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ ηνπ 

πξνηχπνπ 802.11. 

Μηα πξψηε παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη φηη ε ππνβάζκηζε ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

link ζηελ ζεσξεηηθή κέγηζηε είλαη αλεμάξηεηε ηεο ηερλνινγίαο θπζηθνχ ζηξψκαηνο. Ζ 

ππνβάζκηζε ηεο ηαρχηεηαο είλαη ε ίδηα ζην 802.11g θαη ζην 802.11a παξφιν πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθά PHY κε ην πξψην λα ιεηηνπξγεί ζηα 2.4GHz θαη ην δεχηεξν ζηα 5GHz. Οπφηε ην 

overhead νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε δηεξγαζίεο ηνπ ζηξψκαηνο δεχμεο δεδνκέλσλ πνπ είλαη 

θνηλέο ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο. 

Ζ πιαηζίσζε ησλ δεδνκέλσλ εηζάγεη επηπιένλ πιεξνθνξία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 802.11 

πξνβιέπεη θαη θάπνηα δηαρεηξηζηηθά πιαίζηα θαηά ηελ θαλνληθή ρξήζε ηνπ δηθηχνπ αιιά απηά 

δελ είλαη ηθαλά λα εμεγήζνπλ κηα πηψζε ζρεδφλ 45%. 

Σελ πξαγκαηηθά κεγάιε δηαθνξά απφ ηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα ηελ θάλεη ε δηαδηθαζία 

πξφζβαζεο ζην κέζν θαη ε θαζπζηέξεζε πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ επηβεβιεκέλε επηβεβαίσζε ησλ 

απνζηαικέλσλ δεδνκέλσλ. 

Σέινο, κηα αθφκε παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη φηη ε κεγαιχηεξε ππνβάζκηζε 

παξαηεξείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζην δίθηπν ππάξρνπλ ηεξκαηηθά δηαθνξεηηθψλ αιιά ζπκβαηψλ 

ηερλνινγηψλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 802.11b θαη ηνπ 802.11g. Ζ επηπιένλ θαζπζηέξεζε 

κπνξεί λα ρξεσζεί ζην πξφβιεκα θξπκκέλνπ θφκβνπ πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζηελ δηαδηθαζία 

Request to Send/Clear to Send πνπ θαιείηαη λα ιχζεη. 
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Αζθάιεηα ζε αζύξκαηα δίθηπα 

2 Γεληθά 

 

Οη ρξήζηεο ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ έλα ζσξφ πιενλεθηήκαηα, 

φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηίζεηαη έλα κεγάιν εξψηεκα. Πφζν αζθαιήο είλαη ε επηθνηλσλία 

ζε έλα ζχζηεκα φπνπ ην κέζν κεηάδνζεο είλαη ν αέξαο? 

Ζ ιχζε έρεη δνζεί κε ηηο κεζφδνπο πηζηνπνίεζεο θαη θξππηνγξάθεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζήκεξα. ε έλα ελζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν νη απεηιέο αληηκεησπίδνληαη 

ζην ζεκείν εμφδνπ ISP κε πνιηηηθέο αζθαιείαο ζηνπο δξνκνινγεηέο, κε firewall θηι. 

Όκσο ζε έλα αζχξκαην δίθηπν φια ηα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ. Ηδηφηεηεο ηεο αζθαινχο 

επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ηα αθφινπζα: 

 

 Δπηθχξσζε: πξηλ απφ ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ, νη θφκβνη αλαγλσξίδνληαη θαη 

αληαιιάζνπλ επηθπξσκέλα πηζηνπνηεηηθά. 

 Κξππηνγξάθεζε: πξηλ ηελ απνζηνιή ελφο αζχξκαηνπ παθέηνπ δεδνκέλσλ, ν θάζε 

ππνινγηζηήο πνπ ην ζηέιλεη πξέπεη λα ην θξππηνγξαθεί. 

 Αθεξαηφηεηα: δηαζθαιίδεη φηη ην ζηνηρείν πνπ κεηαδίδεηαη δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί. 

 Μπζηηθφηεηα: είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνζηαηεχνληαη ελάληηα ζηελ αλάγλσζε απφ αλαξκφδηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

2.1 Επηθύξσζε θαη Μπζηηθόηεηα 
 

Οπζηαζηηθά ε έλλνηα ηεο επηθχξσζεο αθνξά ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

ηελ επηθχξσζε πξέπεη λα απνθηήζνπκε πξψηα έιεγρν πξφζβαζεο ζην κέζν θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζην αζχξκαην δίθηπν. Αξρηθά ειέγρνληαη ηα δηαζέζηκα αζχξκαηα 

δίθηπα θαη ζηελ ζπλέρεηα ην δίθηπν επηθπξψλεη ην ζηαζκφ θαη ην αλάπνδν. 

Σα ζεκεία πξφζβαζεο ζε έλα αζχξκαην δίθηπν, εθπέκπνπλ πεξηνδηθά παθέηα πνπ νλνκάδνληαη 

beacons-πιαίζηα δηαρείξηζεο. Σα beacons είλαη απηά ηα νπνία αλαθνηλψλνπλ ηελ χπαξμε ελφο 

αζχξκαηνπ δηθηχνπ θαη ην θάζε beacon πεξηιακβάλεη έλα SSID. Έλαο ζηαζκφο κπνξεί λα 

επηιέμεη λα ζπλδεζεί ζε έλα δίθηπν είηε παζεηηθά είηε αξλεηηθά. ηελ παζεηηθή ζάξσζε ν 

ζηαζκφο ειέγρεη ηα θαλάιηα πξνζπαζψληαο λα βξεη beacon απφ ηα ζεκεία πξφζβαζεο θαη ζηελ 

αξλεηηθή ζηέιλεη αηηήζεηο δηεξεχλεζεο, είηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν SSID ή κε ην SSID 
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ξπζκηζκέλν ζην 0, ζε φια ηα θαλάιηα έλα πξνο έλα. Όινη νη ζηαζκνί πξφζβαζεο πνπ ιακβάλνπλ 

αηηήζεηο δηεξεχλεζεο ζα πξέπεη λα ζηείινπλ απάληεζε. 

ηελ ζπλέρεηα ν ζηαζκφο δηαιέγεη ην δίθηπν πνπ ζέιεη λα ζπλδεζεί. Σελ απφθαζε ηελ επηιέγεη ν 

ρξήζηεο ή έλα θαηάιιειν ινγηζκηθφ πνπ επηιέγεη βαζηδφκελν ζηελ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο ή ζε άιια 

θξηηήξηα. 

ην πξφηππν 802.11 έρνπκε δχν εηδψλ ηξφπνπο επηθχξσζεο: 

 Σελ επηθχξσζε αλνηρηνχ θιεηδηνχ(Open System Authentication-OSA) 

 Σελ επηθχξσζε κνηξαζκέλνπ θιεηδηνχ(Shared Key Authentication_SKA) 

Ο ζηαζκφο πξνηείλεη ηελ κέζνδν επηθχξσζεο πνπ απηφο επηζπκεί ζην κήλπκα επηθχξσζεο. Σν 

δίθηπν κπνξεί λα δερηεί ή λα απνξξίςεη αλαιφγσο ηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο. Υξεζηκνπνηψληαο 

ηελ επηθχξσζε αλνηρηνχ θιεηδηνχ, νπνηαδήπνηε αζχξκαηε ζπζθεπή κπνξεί λα επηθπξσζεί απφ 

ην ζεκείν πξφζβαζεο φκσο φρη θαη λα επηθνηλσλήζεη. Ζ ζπζθεπή κπνξεί λα επηθνηλσλεί κφλν αλ 

ηα θιεηδηά ηεο ηαηξηάδνπλ κε απηά ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο. 

Ζ επηθχξσζε κνηξαζκέλνπ θιεηδηνχ βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα πξφζθιεζε-απάληεζε. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηελ κέζνδν επηθχξσζεο, πξέπεη ην ζεκείν πξφζβαζεο θαη ν ζηαζκφο λα 

είλαη ζπκβαηνί κε ηελ ιεηηνπξγία WEP (Wired Equivalent Privacy) θαη λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο 

έλα πξν-κνηξαζκέλν θιεηδί. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα θνηλφ θιεηδί πξέπεη λα κνηξαζηεί ζε φινπο 

ηνπο ζηαζκνχο κνπ ηνπο έρεη επηηξαπεί λα έρνπλ πξφζβαζε ζην δίθηπν πξηλ επηρεηξήζνπλ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο.  

 

2.2 Κξππηνγξάθεζε WEP 

 

 

Κξππηνγξάθεζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αζθαιήο κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Σα δεδνκέλα πξηλ απφ ηελ 

θξππηνγξάθεζε νλνκάδνληαη plaintext ελψ ηα δεδνκέλα κεηά ηελ θξππηνγξάθεζε απνηεινχλ ην 

cipher text. Ζ αληίζηξνθε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο νλνκάδεηαη απνθξππηνγξάθεζε. 

Ο αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο ή cipher είλαη ε καζεκαηηθή αθνινπζία κνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ κεηακθίεζε θαη απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ. πλήζσο νη αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο 

εκπεξηέρνπλ αθνινπζίεο θιεηδηψλ γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα εμαγφκελα ηνπο. 

Ζ πην γλσζηή επηινγή παξνρήο αζθάιεηαο γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα απφ ην αξρηθφ πξφηππν 

802.11 είλαη ην WEP. Με ηελ επηινγή ηνπ WEP έλα θνηλφ θιεηδί κνηξάδεηαη αλάκεζα ζην 

ζεκείν πξφζβαζεο θαη ζηνπο αζχξκαηνπο πειάηεο ηνπ. Δάλ επηζπκνχκε εκπηζηεπηηθφηεηα, 
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κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ επηινγή ηνπ WEP θαη λα θξππηνγξαθήζνπκε ηα δεδνκέλα 

πξηλ απηά ζηαιζνχλ. 

Σν WEP ρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα ηφζν ηελ πξνζηαζία αιιά θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Με ηελ βνήζεηα ελφο ζπκκεηξηθνχ αιγνξίζκνπ θξππηνγξάθεζεο RC4, επηηπγράλεηαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ. 

o Δπαιήζεπζε ηαπηόηεηαο: ε έλα αζχξκαην δίθηπν, κηα θηλεηή ζπζθεπή  πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλδεζεί ζην δίθηπν κέζσ ελφο ζεκείνπ πξφζβαζεο, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο. ηελ επαιήζεπζε ηαπηφηεηαο WEP, ε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα απνδείμεη 

ζην ζεκείν πξφζβαζεο φηη γλσξίδεη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο θξππηνγξάθεζεο. 

Αξρηθά ππνβάιιεηαη αίηεζε επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο απφ ηελ θηλεηή ζπζθεπή πξνο ην 

ζεκείν πξφζβαζεο. ηελ ζπλέρεηα ην ζεκείν πξφζβαζεο ζηέιλεη έλαλ ηπραίν αξηζκφ 

κήθνπο 128bit πξνο θξππηνγξάθεζε ζηελ αζχξκαηε ζπζθεπή, φπνπ ν αξηζκφο 

θξππηνγξαθείηαη απφ ηελ ζπζθεπή κε ην κπζηηθφ θιεηδί WEP θαη απνζηέιιεηαη πίζσ. 

Σέινο ην ζεκείν πξφζβαζεο ειέγρεη εάλ ε θξππηνγξάθεζε έγηλε κε ηνλ ζσζηφ θιεηδί. 

Χζηφζν ε κέζνδνο απηή απνηειεί πνιχ κεγάιν πξφβιεκα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

θξππηνγξάθεζεο θαζψο δίλεη πιεξνθνξίεο ζε θαθφβνπινπο ρξήζηεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ επηθνηλσλία ηφζν ηεο θξππηνγξάθεζεο φζν θαη ηεο κε 

θξππηνγξαθεκέλεο πιεξνθνξίαο. 

 

o Καηαθεξκαηηζκόο: ε έλα αζχξκαην δίθηπν, ην παθέην δεδνκέλσλ πνπ θαηαθζάλεη 

πεξηέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν παθέην 

δεδνκέλσλ θαιείηαη MSDU( Mac Service Data Unit). Σα δεδνκέλα θαηαθζάλνπλ ζην 

επίπεδν MAC ηνπ πξννξηζκνχ θαη ζθνπφο είλαη λα πεξάζνπλ ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

θαη λα κεηαρζνχλ ζηελ θαηάιιειε εθαξκνγή. Παξφια απηά, πξηλ απφ απηή ηελ 

δηαδηθαζία ηα δεδνκέλα πξέπεη λα ρσξηζηνχλ ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, δειαδή λα ππνζηεί 

ηε δηαδηθαζία ηνπ ζξαπζκαηηζκνχ. Αθνινχζσο θάζε θνκκάηη αθνινπζεί ηελ δηθηά ηνπ 

πνξεία ζηελ θξππηνγξάθεζε WEP. Δπνκέλσο ην αξρηθφ παθέην δεδνκέλσλ ρσξίδεηαη ζε 

κηθξφηεξα κελχκαηα MPDU ζηα νπνία πξνζηίζεληαη θαη άιια bytes. 

 

o Γηάλπζκα Αξρηθνπνίεζεο: Σα θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θξππηνγξάθεζε WEP έρνπλ κήθε 40 ή 104 bits. Χζηφζν ζπρλά αθνχκε λα κηιάλε γηα 64 

ή 128 bits. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή θάπνηνη παξαιείπνπλ λα αλαθέξνπλ ηα επηπιένλ 24 

bits πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην δηάλπζκα αξρηθνπνίεζεο(Initialization Vector-IV) 

Σν IV νπζηαζηηθά αιιάδεη γηα θάζε παθέην θαη ζπλδπάδεηαη κε ην κπζηηθφ θιεηδί. Σν 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ δπν θξππηνγξαθείηαη. 'Έηζη αθφκα θαη εάλ ηα αξρηθά δεδνκέλα 

είλαη ίδηα, ε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή ηνπο είλαη πάληα δηαθνξεηηθή. 

Σέινο ην IV δελ είλαη κπζηηθφ, ελψ ζηέιλεηαη ζε κε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή ζε θάζε 

κεηάδνζε ψζηε ν παξαιήπηεο λα είλαη ζε ζέζε λα απνθξππηνγξαθήζεη ηελ πιεξνθνξία 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληίζηνηρε ηηκή IV. 
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o Σα θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην WEP: 

Σα θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην WEP έρνπλ ηα εμήο  

ραξαθηεξηζηηθά: 

 ηαζεξό κήθνο: πρλά 40 ή 104 bits 

 ηαηηθά: Γελ κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηνπ θιεηδηνχ εθφζνλ δελ αιιάμνπλ νη ξπζκίζεηο. 

 Γηακνηξαδόκελα: Σφζν ην ζεκείν πξφζβαζεο φζν θαη ε θηλεηή ζπζθεπή δηαζέηνπλ 

αληίγξαθν ησλ ίδησλ θιεηδηψλ. 

 πκκεηξηθά: Υξήζε ηνπ ίδηνπ θιεηδηνχ γηα θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

χκθσλα κε ην πξφηππν IEEE 802.11, ε δηάζεζε ησλ θιεηδηψλ ζηα ζεκεία πξφζβαζεο 

θαη ζηηο αζχξκαηεο ζπζθεπέο πξέπεη λα γίλεηαη κε αζθαιείο κεζφδνπο αλεμάξηεηεο ηνπ 

πξσηνθφιινπ. 

 

Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θιεηδηψλ είλαη κηα αδπλακία ησλ θξππηνγξαθηθψλ 

πξσηνθφιισλ. Γη' απηφ ην ιφγν ην WEP έρεη κηα δεχηεξε θαηεγνξία θιεηδηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα δεπγάξηα επηθνηλσληψλ. Απηά ηα θιεηδηά κνηξάδνληαη κφλν 

κεηαμχ ησλ δπν ζηαζκψλ επηθνηλσλίαο. Οη δπν ζηαζκνί κνηξάδνληαη έλα θιεηδί θαη έρνπλ 

έηζη κηα ζρέζε ραξηνγξάθεζεο θιεηδηνχ. 

 

Οη πην θνηλέο εθαξκνγέο WEP ρξεζηκνπνηνχλ θνηλά θιεηδηά RC4 64bit. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο βηνκεραλίαο φκσο έρεη θηλεζεί πξνο έλα 128bit δεκφζην RC4 θιεηδί. Σν 

πξφηππν 64bit WEP ρξεζηκνπνηεί έλα θιεηδί 40bit ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ αξρή ελφο 

24bit δηαλχζκαηνο θαη δηακνξθψλεη ην RC4 θιεηδί θπθινθνξίαο. 

Έλα 128bit WEP θιεηδί ζρεδφλ πάληα εηζάγεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ζαλ κηα αθνινπζία 26 

δεθαεμαδηθψλ ραξαθηήξσλ( 0-9 θαη A-F). Κάζε ραξαθηήξαο αληηπξνζσπεχεη 4bit ηνπ 

θιεηδηνχ, 26 ςεθία 4bit δίλνπλ 104bit θαη ε πξνζζήθε ηνπ 24bit IV παξάγεη ην ηειηθφ 

128bit θιεηδί WEP. Έλα 256bit ζχζηεκα WEP είλαη δηαζέζηκν απφ κεξηθνχο 

πξνκεζεπηέο θαη φπσο κε ην 128bit WEP, ηα 24bit είλαη γηα ην IV, αθήλνληαο 232 

πξαγκαηηθά bit γηα ηελ πξνζηαζία. 

 

Χζηφζν ην κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ δελ είλαη ν κφλνο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο αζθάιεηαο 

ζε WEP. Σν WEP έρεη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πξφζζεηα bit ζην θιεηδί δελ έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ζ θαιχηεξε δεκφζηα επίζεζε ελάληηα ζην WEP κπνξεί λα αλαθηήζεη 

ην θιεηδί ζε κεξηθά δεπηεξφιεπηα. 

 

o Γηαλνκή θιεηδηνύ: Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ WEP είλαη ην πξφβιεκα ηεο 

δηαλνκήο θιεηδηνχ. Σα κπζηηθά θνκκάηηα ηνπ θιεηδηνχ WEP πξέπεη λα 



22 
 

κνηξαζηνχλ ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν. Σν 802.11 

πξφηππν δελ παξέρεη έλα κεραληζκφ παξαγσγήο θιεηδηνχ έηζη ν θαζέλαο καο 

πξέπεη λα δαρηπινγξαθεί ην θιεηδί ζηνλ νδεγφ ηεο ζπζθεπήο ή λα έρεη πξφζβαζε 

ζε ζπζθεπέο κε ην ρέξη. 

 

Οη δπζθνιίεο ελφο ηέηνηνπ πξσηνθφιινπ είλαη: 

 

 Σα θιεηδηά δελ είλαη νπζηαζηηθά κπζηηθά, αθνχ εηζάγνληαη ζηνπο νδεγνχο 

software ή firmware ζηελ αζχξκαηε θάξηα δηθηχνπ. Έηζη έλαο ηνπηθφο 

ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην "κπζηηθφ" θιεηδί.  

 Δάλ ηα θιεηδηά είλαη πξνζηηά ζηνπο ρξήζηεο, απηά ζα ξέπεη λα αιιάδνπλ 

ζπρλά. Ζ γλψζε θιεηδηψλ WEP επηηξέπεη ζε έλαλ ρξήζηε λα θηηάμεη έλαλ 

802.11 ζηαζκφ θαη λα ειέγρεη παζεηηθά θαη λα απνθξππηνγξαθεί ηελ 

θπθινθνξία ρξεζηκνπνηψληαο ην κπζηηθφ θιεηδί. 

 Οη επηρεηξεκαηίεο κε κεγάιν αξηζκφ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ πξέπεη 

λα δεκνζηεχνπλ ην θιεηδί ζηνπο πιεζπζκνχο ρξεζηψλ κε απνηέιεζκα λα 

κελ πθίζηαηαη πιένλ ε 'κπζηηθφηεηα' ηνπ θιεηδηνχ. 

 

o Σηκή Έιελνπ Αθεξαηόηεηαο: Ζ ηηκή Έιελνπ αθεξαηφηεηαο (Integrity Check 

Value-ICV) ζπλεηζθέξεη ζηελ απνθπγή απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο 

θαηά ηελ κεηάδνζε. Γεληθφηεξα ζηα θξππηνγξαθεκέλα θαη κε κελχκαηα, 

ζπλεζίδεηαη έιεγρνο γηα ηελ αιιαγή ησλ bits θαηά ηελ κεηάδνζε. 

 

Σν ζχλνιν ησλ bytes ηνπ κελχκαηνο ζπλελψλνληαη ζηνλ έιεγρν θπθιηθνχ 

πιενλαζκνχ(Cyclic Redudancy Check-CRC). Ζ ηηκή απηή, κήθνπο 4bytes, 

πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ πιαηζίνπ πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία γηα κεηάδνζε. 

Αλ αιιάμεη έζησ θαη έλα bit απφ ην κήλπκα, ν παξαιήπηεο ζα ππνινγίζεη 

δηαθνξεηηθή ηηκή CRC απφ απηή πνπ κεηαθέξεη ν πνκπφο θαη επνκέλσο ζα 

απνξξίςεη ην κήλπκα. 

 

 Παξφιν πνπ ν έιεγρνο εληνπίδεη ηπραία ιάζε, δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξίζεη 

ζθφπηκα ιάζε, θαζψο ν εηζβνιέαο είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη ηε λέα ηηκή CRC 

θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αξρηθή. Σν ICV ιεηηνπξγεί φπσο ην CRC, αιιά 

ππνινγίδεη θαη εθαξκφδεηαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο. Σν CRC 

σζηφζν πξνζηίζεηαη θαη κεηά ηελ θξππηνγξάθεζε.  

Δπνκέλσο ν εηζβνιέαο δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη ην κήλπκα εθ λένπ. Έηζη ην ICV 

ππνινγίδεηαη σο έλαο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνθχπηεη σο κηα 

ηηκή κήθνπο 4 bytes, ε νπνία πξνζηίζεηαη ζην ηέινο. 

 



23 
 

o Αιγόξηζκνο θξππηνγξάθεζεο RC4: Ο αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο WEP. Ο RC4 είλαη απιφο ζηελ πινπνίεζε θαη 

ηζρπξφο. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη αδπλακίεο ηνπ WEP δελ 

νθείινληαη ζηνλ ίδην ηνλ RC4 αιιά ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ κέζα ζηνλ WEP. 

Βαζηθή ηδέα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ηπραίαο αθνινπζίαο bytes, πνπ νλνκάδεηαη 

ξνή θιεηδηνχ(key stream) θαη έρεη σο ζηφρν ην ζπλδπαζκφ ηεο κε ηα δεδνκέλα 

κέζσ ηεο ινγηθήο πξάμεο ηνπ απνθιεηζηηθνχ Ζ (XOR). ΜΗΑ ζεκαληηθή ηδηφηεηα 

ηεο XOR είλαη: 

 

A(XOR)B = C, ηόηε C(XOR)B = A 

 

Ο αιγφξηζκνο RC4 εθκεηαιιεχεηαη ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηα σο εμήο:  

 Κξππηνγξάθεζε: plaintext(XOR)keystream = cipher text 

 Απνθξππηνγξάθεζε: cipher text(XOR)keystream = plaintext  

Ζ ηπραία αθνινπζία θιεηδηνχ νλνκάδεηαη "ςεπδνηπραία" δηφηη ζα πξέπεη 

λα δείρλεη ηπραία ζε εηζβνιέα αιιά ηα δπν άθξα ηεο δεχμεο πνπ 

επηθνηλσλνχλ ζα πξέπεη λα παξάγνπλ ηελ ίδηα ηπραία ηηκή γηα θάζε byte 

πνπ επεμεξγάδνληαη. 

Ζ πξάμε XOR πινπνηείηαη πνιχ εχθνια νπφηε, ην πην δχζθνιν θνκκάηη 

απνηειεί ν ππνινγηζκφο κηαο θαιήο "ςεπδνηπραίαο" ξνήο bytes. 

Οπζηαζηηθά ρξεηαδφκαζηε έλα "ςεπδνηπραίν" byte γηα θάζε byte ηνπ 

κελχκαηνο πξνο θξππηνγξάθεζε. Ο RC4 παξάγεη κηα πνή απηήο ηεο 

κνξθήο. 

 

o Ζ θξππηνγξάθεζε: Πξψηα ην κπζηηθφ θιεηδί ζπλδέεηαη κε ην δηάλπζκα 

έλαξμεο(IV) θαη ην απνηέιεζκα ηνπο εηζάγεηαη ζηνλ αιγφξηζκν RC4. Ο 

αιγφξηζκνο RC4 παξάγεη κηα αθνινπζία θιεηδηνχ keystream απφ "ςεπδνηπραία" 

bits ίζα κε ηνλ αξηζκφ bits δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα δηαβηβαζηνχλ ζπλ 4. 

 

Αθνινχζσο γηα πξνζηαζία απφ αλαξκφδηα ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ, εθαξκφδεηαη 

ν αιγφξηζκνο αθεξαηφηεηαο επάλσ ζηα δεδνκέλα θαη παξάγεηαη ην ICV. Ζ 

θξππηνγξάθεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ ινγηθή πξάμε ηνπ απνθιεηζηηθνχ Ζ 

(XOR) κεηαμχ ηεο αθνινπζίαο θιεηδηνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε 

ICV. Σν πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο είλαη έλα κήλπκα πνπ πεξηέρεη ην IV θαη ην 

θξππηνγξάθεκα. 
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Δηθόλα 2.1 

Ο αιγφξηζκνο RC4 είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο 

θξππηνγξάθεζεο WEP, αθνχ κεηακνξθψλεη έλα ζχληνκν κπζηηθφ θιεηδί ζε κηα 

απζαίξεηα καθξνρξφληα αθνινπζία θιεηδηνχ. Απηή ε κέζνδνο θάλεη απιή ηε 

δηαδηθαζία δηαλνκήο θιεηδηνχ, αθνχ ην κφλν πνπ ζα πξέπεη λα κεηαδνζεί κεηαμχ 

ησλ ζηαζκψλ είλαη ην κπζηηθφ θιεηδί. Σν δηάλπζκα αξρηθνπνίεζεο επεθηείλεη ηελ 

δηάξθεηα δσήο ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ. 

ηε κέζνδνο WEP ινηπφλ ην κφλν πνπ αιιάδεη αλά ζπρλά δηαζηήκαηα είλαη ην 

δηάλπζκα αξρηθνπνίεζεο ελψ ην κπζηηθφ θιεηδί παξακέλεη πάληα ίδην. Κάζε λέν 

IV θαηαιήγεη ζε κηα λέα αθνινπζία θιεηδηνχ. Σν IV κπνξεί λα αιιάμεη ηφζν 

ζπρλά φζν θάζε MPDU θαη επεηδή απηφ έξρεηαη κε ην κήλπκα, ν απνδέθηεο ζα 

κπνξεί πάληα λα απνθξππηνγξαθήζεη νπνηνδήπνηε κήλπκα. Σν IV δελ είλαη 

κπζηηθφ αθνχ δελ παξέρεη νπνηνδήπνηε πιεξνθνξίεο γηα ην κπζηηθφ θιεηδί. 

Γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε πξέπεη ην δηάλπζκα αξρηθνπνίεζεο λα ζηαιζεί καδί 

κε ην θξππηνγξαθεκέλν παθέην. Όηαλ ν παξαιήπηεο απνθξππηνγξαθεί ην 

παθέην, ππνινγίδεη μαλά ηελ ηηκή έιεγρνπ αθεξαηφηεηαο θαη ηε ζπγθξίλεη κε απηή 

πνπ πεξηείρε ην παθέην πνπ παξέιαβε. Αλ νη δπν ηηκέο ηαπηίδνληαη, ηφηε 

ζεσξείηαη φηη ην παθέην είλαη έγθπξν. 

ε γεληθέο γξακκέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηθά θιεηδηά κήθνπο 40bits θαη ελφο IV 

κήθνπο 24bits. Νεφηεξεο εθδφζεηο ηνπ WEP ππνζηεξίδνπλ θαη κήθνο θιεηδηνχ 

104bits θαη κήθνο IV 24bits. Σν θιεηδί θαη ην IV ελψλνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ 

ην θιεηδί κήθνπο 64 ή 128 bits αληίζηνηρα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο γηα 

ηνλ αιγφξηζκν RC4. 

 

Ο αιγφξηζκνο RC4 είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ WEP, φζνλ 

αθνξά ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ απηφο είλαη ζηελ νπζία ε 

κεραλή θξππηνγξάθεζεο. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην κπζηηθφ θιεηδί είλαη 
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ζηαηηθφ, νπφηε ην IV είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη θάζε θνξά ηελ ςεπδνηπραία 

αθνινπζία. Άξα ν αιγφξηζκνο RC4 εμαξηάηαη κφλν απφ ην IV. 

 

2.2.1 Πξνβιήκαηα ηνπ WEP 
 

Οη αδπλακίεο ηνπ WEP είλαη πνιιέο. Μέζνδνη γηα λα πέζεη ην WEP πξνθχπηνπλ απφ παληνχ. 

Μεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ WEP είλαη ηα παξαθάησ: 

 Σν ζέκα ηεο δηαλνκήο ησλ θιεηδηψλ είλαη έλα ηδηαίηεξα επαίζζεην ζέκα. Όηαλ θάπνηνο 

απνρσξεί απφ ην ζχζηεκα, ζα πξέπεη ηα θιεηδηά λα αιιάδνπλ. Γηα λα επηηχρεη κηα 

επίζεζε sniffing έρεη αλάγθε κφλν ηα κπζηηθά θιεηδηά ηα νπνία αιιάδνπλ ζπάληα. Σν 

WEP ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο έλα δεκφζην κπζηηθφ θιεηδί 40bit. Ζ θαηαιιειφηεηα απηνχ 

ηνπ θιεηδηνχ δελ έρεη θξηζεί ηδηαίηεξα θαιή, γηα απηφ ην ιφγν πνιινί είλαη απηνί πνπ 

ζπζηήλνπλ ηελ ρξήζε 128bit θιεηδηψλ. 

 

 Ζ ζπάληα λέα εηζαγσγή θιεηδηψλ επηηξέπεη ζηνπο επηηηζέκελνπο λα απνθηήζνπλ 

απνζέκαηα θξππηνγξαθεκέλσλ δεδνκέλσλ. Γειαδή κεγάιεο ζπιινγέο ησλ πιαηζίσλ πνπ 

θξππηνγξαθνχληαη κε ηα ίδηα θιεηδηά. 

 

 Πξνβιεκαηηθή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο. Ζ 

επαιήζεπζε ηαπηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζε κηα κέζνδν πξφζθιεζεο-απφθξηζεο. Αξρηθά 

ζηέιλεηαη κηα ηπραία αθνινπζία bits, ε νπνία θξππηνγξαθείηαη, απνζηέιιεηαη πίζσ θαη 

ηέινο ην ζεκείν πξφζβαζεο ηελ απνθξππηνγξαθεί θαη ηε ζπγθξίλεη κε ηελ αξρηθή 

αθνινπζία. Σν θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ δηαδηθαζία είλαη ην ίδην κε απηφ 

ηεο θξππηνγξάθεζεο, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηνλ επηηηζέκελν λα απνθηήζεη 

ζηνηρεία. Ζ φιε δηαδηθαζία δίλεη γεληθφηεξα ηελ επθαηξία ζε έλαλ εηζβνιέα λα επηηεζεί 

ζηα θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νπνηνζδήπνηε πνπ παξαθνινπζεί 

ηελ δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο έρεη πξφζβαζε ζε έλα θξππηνγξαθεκέλν θαη κε 

κήλπκα. Με κηα απιή πξάμε XOR κεηαμχ ηνπο έρνπκε ηελ ςεπδνηπραία αθνινπζία RC4 

ζε δεδνκέλε ηηκή IV. Δάλ ε ηηκή IV δελ αιιάμεη, ηφηε ν επηηηζέκελνο κπνξεί λα θάλεη 

αίηεζε γηα επαιήζεπζε θαη λα ιάβεη ην κε θξππηνγξαθεκέλν θείκελν, κε απνηέιεζκα λα 

θάλεη ηελ πξάμε XOR κε ηελ ξνή θιεηδηνχ πνπ απέθηεζε θαη λα επηηχρεη ζηελ 

επαιήζεπζε. Μπνξεί ν επηηηζέκελνο λα κελ απνθηάεη άκεζε πξφζβαζε, φκσο αθφκα θαη 

έηζη παξέρεη έλα δείγκα 128bytes ηεο ξνήο θιεηδηνχ. 

 

 Ο έιεγρνο πξφζβαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ απαγφξεπζε ή φρη ηεο επηθνηλσλίαο κηα ζπζθεπήο 

κε ην δίθηπν. Ζ πξφζβαζε ζπλήζσο ειέγρεηαη δηαηεξψληαο κηα ιίζηα κε επηηξεπφκελεο 

ζπζθεπέο ή κε θάπνην ειεθηξνληθφ πηζηνπνηεηηθφ. ην IEEE 802.11 δελ έρνπκε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ πινπνίεζεο πξφζβαζεο. Οη ζπζθεπέο ζπλήζσο αλαγλσξίδνληαη 
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κε ηηο δηεπζχλζεηο MAC, φκσο απηή δελ είλαη κηα πνιχ θαιή πξνζέγγηζε θαζψο νη 

δηεπζχλζεηο απηέο κπνξνχλ εχθνια λα αληηγξαθνχλ. Έηζη ην κφλν πνπ κέλεη γηα ην WEP 

είλαη ηα θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο. 

 

 Έλα άιιν ηξσηφ ζεκείν ηνπ WEP είλαη ε αδπλακία ηνπ λα δηαρεηξηζηεί επηζέζεηο κέζσ 

αλαπαξαγσγήο κελπκάησλ. Όηαλ έλαο επηηηζέκελνο παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηα 

πιαίζηα πνπ αληαιιάζζνληαη ζε κηα λφκηκε επηθνηλσλία, κπνξεί αθνινχζσο λα ζπλδεζεί 

ζην δίθηπν κε ηελ MAC δηεχζπλζε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. ηέιλνληαο έηζη έλα 

αληίγξαθν ελφο παιηνχ κελχκαηνο, κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνλ εμππεξεηεηή. Ζ 

πξνζηαζία απφ ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο ζην WEP δελ είλαη απιά ειιηπήο αιιά θαη 

αλχπαξθηε! 

 

 Σν WEP δηαζέηεη κεραληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ ηξνπνπνίεζεο 

κελπκάησλ, κέζσ ηνπ έιεγρνπ αθεξαηφηεηαο-ICV. χκθσλα φκσο κε ηελ κέζνδν <<bit 

flipping>>, κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ ιίγα bits ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο θάζε 

θνξά ρσξίο απηή ε ηξνπνπνίεζε λα γίλεη αληηιεπηή. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί δηφηη ε ζέζε 

ηεο θεθαιίδαο IP είλαη γλσζηή κεηά ηελ θξππηνγξάθεζε. Αλ αιιαρζνχλ θάπνηα bits ηεο 

θεθαιίδαο IP αιιά θαη ηνπ έιεγρνπ αζξνίζκαηνο ηφηε ν έιεγρνο κπνξεί λα είλαη 

επηηπρήο. Γηα απηφ ην ιφγν ην WEP δηαζέηεη ην πεδίν ηηκήο ICV, σζηφζν αδπλακίεο 

παξνπζηάδεη θαη απηή ε κέζνδνο. Ζ κέζνδνο CRC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη γξακκηθή 

θαη έηζη κπνξεί λα πξνβιεθζνχλ ηα bits πνπ ζα αιιάμνπλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο 

κελχκαηνο. Δπεηδή ην WEP ρξεζηκνπνηεί ηε ινγηθή πξάμε XOR ε αληηζηξνθή ησλ bits 

δελ επεξεάδεη ηελ θξππηνγξάθεζε. Ζ αληηζηξνθή ελφο bit ζην κε θξππηνγξαθεκέλν 

θείκελν αληηζηξέθεη ην ίδην bit θαη ζην θξππηνγξαθεκέλν. 

 

 Ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρεη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο ηηκήο ηνπ δηαλχζκαηνο 

αξρηθνπνίεζεο IV. Δάλ ζπιιερζνχλ πνιιά δείγκαηα επαλαιακβαλφκελνπ IV, ηφηε 

κπνξεί θάπνηνο λα ππνζέζεη ηκήκαηα ηεο ξνήο θιεηδηνχ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ 

απνθξππηνγξάθεζε, Άιισζηε φηαλ θάπνηνο γλσξίδεη ην keystream γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

IV, κπνξεί λα απνθξππηνγξαθήζεη θάζε πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ίδην IV. Χζηφζν 

απηφο ν θίλδπλνο δελ είλαη θαη ηφζν κεγάινο αθνχ δελ ππάξρεη απηνκαηνπνηεκέλν 

εξγαιείν πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαθέξεη λα δηαρεηξηζηεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο 

θξππηνγξαθήκαηνο κε απηή ηελ κέζνδν. 

 

 Ζ ηηκή ηνπ δηαλχζκαηνο αξρηθνπνίεζεο δελ είλαη κπζηηθή, φπσο εηπψζεθε παξαπάλσ, 

φκσο θάηη ηέηνην δίλεη ηελ επθαηξία ζε έλα εηζβνιέα λα επηηεζεί ζε έλα ζρεηηθά αδχλακν 

θιεηδί. Σα πξψηα bytes ελφο κε θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο είλαη ζπλήζσο γλσζηά 

δηφηη απνηεινχλ κηα επηθεθαιίδα IEEE 802.11. Με παξαθνινχζεζε ηεο κεηάδνζεο 

αλαδεηείηαη έλα αδχλακν θιεηδί. Ξέξνπκε επίζεο φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην 

θξππηνγξαθεκέλν, ζην κε θξππηνγξαθεκέλν θαη ην κπζηηθφ θιεηδί. Έρνληαο 
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θαηαγξάςεη έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ ηέηνηα κελχκαηα, ν εηζβνιέαο κπνξεί λα 

αλαθαιχςεη ην πξψην byte ηνπ θιεηδηνχ. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα θάζε 

byte θαη ηειηθά λα απνθαιπθζεί ην κπζηηθφ θιεηδί. Σέινο, ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ε 

αχμεζε ηνπ κήθνπο ηνπ θιεηδηνχ δελ επηθέξεη εθζεηηθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλαδήηεζεο 

αιιά απιά γξακκηθή. 

 

2.3 Πέξα από ην WEP 
Σα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ην IEEE 802.11 γηα αζχξκαηα δίθηπα, ππνζηήξηδε κφλν ηελ WEP σο 

κέζνδν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αληαιιάζζνληαη ζε έλα δίθηπν. 

Αξθεηνί σζηφζν ήηαλ απηνί πνπ δηαπίζησζαλ ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο WEP. Πνιχ 

ζχληνκα εκθαλίζηεθαλ εξγαιεία ζην δηαδίθηπν πνπ παξαβίαδαλ ην WEP θαη κάιηζηα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξφια απηά ην WEP απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα γηα πνιινχο, 

θπξίσο νηθηαθνχο ρξήζηεο, ηε κνλαδηθή επηινγή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληαιιάζνπλ κέζσ ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ. 

o Ζ ιύζε ηνπ TKIP 

Μεηά απφ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θελνχ αζθάιεηαο πνπ 

άθελε ην WEP, αλαδχζεθε ε ιχζε ηνπ TKIP (Temporal Key Integrity Protocol-TKIP). 

Σν TKIP πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαζψο παξέρεη αλάκημε θιεηδηψλ αλά παθέην, έιεγρν 

αθεξαηφηεηαο κελχκαηνο θαη κεραληζκφ αλαπαξαγσγήο θιεηδηψλ, ν νπνίνο επηδηνξζψλεη ηα 

ειαηηψκαηα ηνπ WEP. Δλψ ην κφλν πνπ απαηηνχζε ζηελ απγή ηεο εκθάληζεο ηνπ ήηαλ ε 

αλαβάζκηζε ηνπ firmware θαη πηζαλψο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο ζπζθεπήο. 

Αξρηθά ην TKIP ρξεζηκνπνηήζεθε πάλσ ζην WEP γηα λα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα θαη λα κεηψζεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ επηζέζεσλ ηνπ WEP. Σν πξψην βήκα ζηελ δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο 

TKIP είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θψδηθα αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ MIC, πνπ γίλεηαη κε ηνλ 

αιγφξηζκν Micheal. Με ηνλ αιγφξηζκν απηφ πξνζηαηεχνληαη ην κήλπκα θαη νη δηεπζχλζεηο ηνπ 

απνζηνιέα θαη παξαιήπηε. Δπίζεο έλα θιεηδί MIC είλαη είζνδνη ζηνλ αιγφξηζκν. Σειηθά 

πξνθχπηνπλ 8 bytes, ηα νπνία πξνζθνιινχληαη ζην αξρηθφ κήλπκα ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα 

θξππηνγξαθείηαη. 

Ζ TKIP θξππηνγξάθεζε ιεηηνπξγεί ζε δπν θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε ρξεζηκνπνηεί έλα κε 

γξακκηθφ πίλαθα αληηθαηάζηαζεο(S-Box) θαη ζπλδπάδεη ην θιεηδί ζπλφδνπ (TK), ηε MAC 

δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα (TA) θαη ηα ηέζζεξα πην ζεκαληηθά bytes ηεο ηηκήο ηνπ κεηξεηή 

αθνινπζίαο, ν νπνίνο απμάλεη γηα θάζε ηκήκα δεδνκέλσλ πνπ ηεκαρίδνληαη. 

Σν θιεηδί ζπλφδνπ απνηειείηαη απφ κηα ηηκή 128bit, παξφκνηα κε ηελ ηηκή ηνπ WEP θιεηδηνχ. Ο 

TKIP κεηξεηήο αθνινπζίαο(TSC) είλαη θηηαγκέλνο απφ ηελ πεγαία δηεχζπλζε(SA), ηελ 

δηεχζπλζε πξννξηζκνχ(DA), ηελ ηεξαξρία θαη ηα δεδνκέλα. 
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ηελ έμνδν παξάγεηαη κηα ελδηάκεζε ηηκή(TTAK), Ζ ηηκή απηή κπνξεί λα απνζεθεπηεί 

πξνζσξηλά θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη θαη γηα 216 παθέηα. Δθφζνλ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα, ε ζπλάξηεζε παξάγεη δηαθνξεηηθή ελδηάκεζε ηηκή γηα θάζε ζπζθεπή, 

αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην θιεηδί θξππηνγξάθεζεο απφ φιεο ηηο ζπζθεπέο. 

Ζ δεχηεξε θάζε <<αλαθαηεχεη>> ηελ ηηκή TTAK κε ηα δπν ιηγφηεξν ζεκαληηθά bytes ηεο ηηκήο 

ηνπ κεηξεηή αθνινπζίαο(TSC) θαη ην θιεηδί ζπλφδνπ(TK) γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνχ θιεηδηνχ 

θξππηνγξάθεζεο. Σέινο θαηά ηα γλσζηά απφ ην WEP, ππνινγίδεηαη ην IV θαη γίλεηαη ε 

θξππηνγξάθεζε απφ ηνλ αιγφξηζκν RC4. 

 

Δηθόλα 2.2 

Σν TKIP ρξεζηκνπνηεί ηελ 802.1x αξρηηεθηνληθή επηθχξσζεο ζαλ βάζε γηα ηελ αζθαιή 

αληαιιαγή ηνπ θιεηδηνχ. 

Σν πξφηππν 802.1x παξέρεη πξφζθνξν έδαθνο ζε πξσηφθνιια έιεγρνπ ηαπηφηεηαο θαη 

δηαρείξηζεο θιεηδηνχ. Οπζηαζηηθά κε ην 802.1x παξέρεηαη έιεγρνο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ηνπ 

πειάηε θαη ελφο δηαθνκηζηή RADIUS (Remote Authentication DIal-In User Service) πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην ζεκείν πξφζβαζεο. Δπηπιένλ ε ρξήζε ελφο πξσηνθφιινπ έιεγρνπ 

ηαπηφηεηαο, γλσζηφ σο EAP (Extensible Authentication Protocol) σθειεί ην 802.1x. 

Σα επφκελα ρξφληα ε Wi-Fi Alliance φξηζε έλα ππνζχλνιν ηνπ λένπ πξνηχπνπ, ην νπνίν 

απνηειεί κηα βειηησκέλε έθδνζε αζθάιεηαο πνπ ελδπλακψλεη ην επίπεδν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

θαη έιεγρνπ πξφζβαζεο ζε αζχξκαην δίθηπν. Σν ππνζχλνιν απηφ νλνκάδεηαη Wi-Fi Protected 

Access(WPA). 
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2.4 WPA (WI-FI PROTECTED ACCESS) 
 

To 2003, φηαλ άξρηζε λα γίλεηαη εκθαλέο ην θελφ αζθαιείαο πνπ άθελε ε θξππηνγξάθεζε WEP, 

ε Wi-Fi Alliance αλάπηπμε ην Wi-Fi Protected Access(WPA). Σν WPA πξνέξρεηαη απφ ην IEEE 

802.11 πξφηππν θαη είλαη ζαλ κηα ελδηάκεζε ιχζε αζθάιεηαο ησλ WLAN θαη κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί κε αλαβαζκίζεηο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο WLAN αζχξκαηεο ζπζθεπέο. 

Σν WPA θάλεη ρξήζε ηεο κεζφδνπ TKIP θαη απμάλεη ζεκαληηθά ην επίπεδν αζθάιεηαο θαη 

έιεγρνπ πξφζβαζεο ζηα αζχξκαηα ζπζηήκαηα LAN. Σν WPA παξέρεη ζε θάζε παθέην ην 

θιεηδί, έλαλ έιεγρν αθεξαηφηεηαο κελχκαηνο (MIC) πνπ νλνκάδεηαη MIcheal θαη έλα δηάλπζκα 

αθνινπζίαο (IV). Δπίζεο γηα ηνπο νηθηαθνχο ρξήζηεο, ην WPA παξέρεη έλα κεραληζκφ πξν-

κνηξαζκέλνπ θιεηδηνχ ηνλ PSK(Pre-Shared Key). 

Γηα λα εθκεηαιιεπηεί θάπνηνο ηελ δπλαηφηεηα ηνπ PSK ζα πξέπεη λα εηζάγεη κηα ιέμε "θσδηθφ" 

θαη ζην ζεκείν πξφζβαζεο θαη ζην ζηαζκφ. Απηή ε ιέμε θσδηθφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

επηθπξψλεη νπνηνδήπνηε ζηαζκφ πνπ πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν. 

Ο θσδηθφο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 8-63 εθηππψζηκνπο ραξαθηήξεο ζε ASCII. ηελ 

ζπλέρεηα ην ζεκείν πξφζβαζεο παξέρεη ζην ζηαζκφ έλα πξνζσξηλφ θιεηδί ην νπνίν αλαλεψλεηαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σν 256bit θιεηδί ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ hash 

ζπλάξηεζε PBKDF2 ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αξρηθφ θψδηθα σο θιεηδί. 

Σν <<preshared>> WPA είλαη ηξσηφ ζηηο επηζέζεηο ξαγίζκαηνο θσδηθνχ πξφζβαζεο εάλ 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αδχλακνο θσδηθφο. Γηα λα πξνζηαηεπηεί απφ κηα επίζεζε έλαο αιεζηλά 

ηπραίνο θσδηθφο 13 ραξαθηήξσλ είλαη πηζαλφλ αξθεηφο. Σα πξντφληα πνπ γξάθνπλ φηη έρνπλ 

"WPA-Personal" ζεκαίλεη φηη ππνζηεξίδνπλ ηνλ PSK κεραληζκφ επηθχξσζεο. 

Σν πξφηππν WPA νξίδεη επίζεο ηε ρξήζε ηνπ πξφηππνπ AES (Advanced Encryption Standard) 

σο επηπιένλ αληηθαηάζηαζε γηα ηελ θξππηνγξάθεζε WEP. Ζ ππνζηήξημε πξνηχπνπ AES είλαη 

πξναηξεηηθή θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ν πξνκεζεπηήο φζνλ αθνξά 

πξνγξάκκαηα νδήγεζεο. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

2.4.1 AES (ADVANCED ENCRYPTION STANDARD) 
 

Σν WPA παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα θξππηνγξάθεζε κε δπν αιγφξηζκνπο, ηνλ RC4 θαη ηνλ AES 

γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αθεξαηφηεηα. 

Ο AES απνηειεί ηελ λεφηεξε κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο κνπ έρεη επηιεγεί απφ ηηο Ζ.Π.Α γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ αιγφξηζκν DES ην 2001. Ο AES ρξεζηκνπνηεί έλα αιγφξηζκν γλσζηφ σο 

Rijndael. 

Ο αιγφξηζκνο Rijndael πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηνπο δπν Διβεηνχο εθεπξέηεο ηνπ, Joan Daemen 

θαη Vincent Rijmen. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο νκάδαο, πνπ ζεκαίλεη φηη 

ιεηηνπξγεί ζε κηα νκάδα ζηαζεξνχ κεγέζνπο bits, ε νπνία νλνκάδεηαη block. 

Αξρηθά ν Rijndael παίξλεη ζαλ είζνδν έλα block ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο θαη παξάγεη έλα 

αληίζηνηρν block εμφδνπ ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απαηηεί κηα δεχηεξε είζνδν, ε 

νπνία είλαη ην κπζηηθφ θιεηδί. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ην κπζηηθφ θιεηδί δελ έρεη 

ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο (αλάινγα κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε θξππηνγξάθεζε) θαη φηη ν AES 

ρξεζηκνπνηεί ηξία βαζηθά κεγέζε: 128, 192 θαη 256bytes. 

 

Δηθόλα 2.3 

ηηο κέξεο καο κπνξνχκε λα βξνχκε πξντφληα AES WRAP (Wireless Robust Authentication 

Protocol), αιιά ε ηειηθά πξνδηαγξαθή θαζνξίδεη ηνλ αιγφξηζκν AES CCMP (Counter Mode-

Cipher Block Chaining Mac Protocol). Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ 802.11i παξέρνπλ επίπεδν 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ βαζηζκέλν ζην AES. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ AES καο 

πξνζηαηεχεη απφ ηηο ελεξγέο αζχξκαηεο επηζέζεηο. Χζηφζν πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη έλα 

αζχξκαην πξσηφθνιιν ηνπ επηπέδνπ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη κφλν ην 

αζχξκαην ππν-δίθηπν. ηα ζεκεία πνπ ε θίλεζε δηέξρεηαη απφ άιια ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ, είηε 

ζε δίθηπα ηνπηθήο ή επξείαο πεξηνρήο, απαηηείηαη πξνζηαζία πςεινχ επηπέδνπ θαη 

θξππηνγξάθεζε απφ ζεκείν ζε ζεκείν. 
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2.4.2 CCMP (COUNTER MODE WITH CIPHER BLOCK CHAINING MESSAGE 

AUTHENTICATION CODE PROTOCOL) 
 

Ζ πξνζζήθε ζην πξφηππν IEEE 802.11 πνπ νξίδεη ηελ αζθάιεηα ηεο επφκελεο γεληάο γηα ηα 

αζχξκαηα δίθηπα νλνκάδεηαη IEEE 802.11i. Σν πξφηππν εθδφζεθε ηειηθά ην 2004. 

Σν πξφηππν απηφ νξίδεη κηα λέα κέζνδν, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ζην MAC επίπεδν. Ζ 

κέζνδνο απηή ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζε AES. Σν CCMP παξέρεη 

εκπηζηεπηηθφηεηα, επηθχξσζε, αθεξαηφηεηα θαη πξνζηαζία απφ ηελ επαλάιεςε παθέησλ. 

Σν CCMP ρξεζηκνπνηεί κέγεζνο θιεηδηνχ 128bit θαη κέγεζνο block 128bit. Μεηά απφ ην CCMP 

ην κέγεζνο ηνπ παθέηνπ έρεη επεθηαζεί θαηά 16bytes, 8bytes γηα ηελ επηθεθαιίδα ηνπ CCMP θαη 

8 bytes γηα ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή MIC αληίζηνηρα. Σα δεδνκέλα ηνπ παθέηνπ θαη ην MIC 

κεηαδίδνληαη θξππηνγξαθεκέλα, αθνχ πξνζηεζεί ε αξρηθή επηθεθαιίδα ηνπ παθέηνπ θαη ε 

επηθεθαιίδα ηνπ CCMP. 

 

2.5 WPA2 (WI-FI PROTECTED ACCESS VERSION 2) 
 

Σν WPA2 είλαη ν δηάδνρνο ηνπ WPA θαη πξννξίδεηαη γηα λα ζέζεη ζε απεπζείαο ζχλδεζε ην 

WPA  κε ην IEEE 802.11i πξφηππν. Σν WPA2 δηαζέηεη ζπκβαηφηεηα πξνο ηα πίζσ κε ην WPA, 

φπσο θαη κε ηελ θξππηνγξάθεζε TKIP θαη AES, ηελ 802.1x/EAP επηθχξσζε θαη ηελ ηερλνινγία 

PSK, πνπ είλαη φια ηα κέξε ηνπ πξφηππνπ. Σα αζχξκαηα δίθηπα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ κηθηή 

ιεηηνπξγία WPA θαη WPA2 θάλνπλ πην εχθνιε ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηα 

πξφηππα. 

Μηα απφ ηηο πξψηεο βειηηψζεηο ηνπ WPA2 είλαη φηη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ AES CCMP, φπσο ζην 

802.11i, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηζρπξήο θξππηνγξάθεζεο. Μηα άιιε βειηίσζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ην WPA2 είλαη ε δπλαηφηεηα γηα γξήγνξε πεξηαγσγή. Απηή ε ηθαλφηεηα είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηηο εθαξκνγέο ήρνπ, φπνπ ε κεηαθνξά ηνπο είλαη πςειήο επαηζζεζίαο. Ζ 

γξήγνξε πεξηαγσγή επηηπγράλεηαη κε ηελ επηθχξσζε ησλ ζηαζκψλ θαη ζηα γεηηνληθά ζεκεία 

πξφζβαζεο αιιά θαη ζην ηειηθφ ζεκείν πξφζβαζεο φπνπ επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία. 

Όηαλ έλαο ζηαζκφο ζέιεη λα ζπλδεζεί ζε έλα γεηηνληθφ ζεκείν πξφζβαζεο, ε επηθπξψζεηο 

802.1x κπνξεί λα παξαιεθζεί αθνχ έρεη ήδε νινθιεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Δπηπιένλ ην 

πξνζσξηλφ θιεηδί έρεη ήδε εγθαζηδξπζεί αλάκεζα ζην ζηαζκφ θαη ζην ζεκείν πξφζβαζεο. 

Απνθηψληαο πξφζβαζε ζην RADIUS εμππεξεηεί γηα λα νινθιεξψζεη ηελ 802.1x επηθχξσζε. 

Καηαιακβάλεη πνιχ ρξφλν θαη επηπιένλ ηα δίθηπα πνπ πεξηιακβάλνπλ γξήγνξε πεξηαγσγή έρεη 

παξαηεξεζεί φηη έρνπλ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία θαη ζπλερή ζπλδεζηκφηεηα ηνπ πειάηε θαζψο 

απηφο κεηαθηλείηαη ζηηο θπςέιεο ηνπ WLAN. 
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Τπάξρνπλ δπν εθδφζεηο ηνπ WPA2. Σν WPA2-Personal θαη ην WPA2-Enterprise. To WPA2-

Personal πξνζηαηεχεη ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο κε ηελ 

ρξήζε ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο θσδηθνχ πξφζβαζεο. Σν WPA2-Enterprise πηζηνπνηεί ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ κέζσ ελφο εμππεξεηεηή. 

 

 

 

2.6 ROBUST SECURE NETWORK (RSN)  
 

Σν πξφηππν IEEE 802.11i νξίδεη έλα λέν ηχπν αζχξκαηνπ δηθηχνπ, ην νπνίν νλνκάδεηαη Γίθηπν 

Αλζεθηηθήο Αζθάιεηαο (Robust Secure Network-RSN) 

Οπσζδήπνηε νη αζχξκαηεο ζπζθεπέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ έλα ηέηνην δίθηπν ζα πξέπεη λα έρνπλ 

λέεο δπλαηφηεηεο. Απηέο είλαη ε επηθχξσζε, ε δηαρείξηζε θιεηδηψλ ζε πςειφ επίπεδν, ε 

θξππηνγξάθεζε θαη ηελ επηθχξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη ζε MAC επίπεδν. 

Έλα δίθηπν RSN έρεη πνιχ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο, φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη 

επηβάιινληαη αξθεηνί πεξηνξηζκνί αζθάιεηαο. Χζηφζν, επεηδή ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα 

αλαβαζκηζηνχλ νη ζπζθεπέο θαη ν εμνπιηζκφο, ην πξφηππν IEEE 802.11i νξίδεη ην Γίθηπν 

Μεηαβαηηθήο Αζθάιεηαο (Transitional Security Network-TSN). 

Σα δίθηπα TSN ππνζηεξίδνπλ δίθηπα φπσο ην RSN, αιιά θαη θξππηνγξάθεζε φπσο ην WEP. Οη 

ρξήζηεο πνπ εηζέξρνληαη ζε έλα δίθηπν TSN, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια γηα φια ηα 

πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο. 

 

2.7 Δηαθνξέο αλάκεζα ζην RSN θαη ην WPA 
 

Σφζν ην RSN αιιά θαη ην WPA είλαη κέζνδνη θξππηνγξάθεζεο πνπ νπζηαζηηθά αληηκεησπίδνπλ 

ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο κε παξφκνην ηξφπν. Σν WPA δηαζέηεη κεξηθέο κφλν απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ RSN. Σν RSN θάλεη ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ CCMP, κε ελαιιαθηηθή ιχζε ην 

TKIP, ελψ ην WPA επηθεληξψλεηαη ζην TKIP. 

Οη παξαπάλσ κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηα αξρηηεθηνληθή κε πξσηφθνιια αζθάιεηαο πνπ 

βαζίδνληαη ζηνπο αιγφξηζκνπο AES θαη RC4 αληίζηνηρα. Μέζσ απηψλ ησλ κεζφδσλ 

θαιχπηνληαη ζέκαηα φπσο: 

 Δπηθχξσζε ζε πςειφ επίπεδν 
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 Γηαλνκή ηνπ θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο 

 Αλαλέσζε ηνπ θιεηδηνχ 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ RSN είλαη πην πνιχπινθε ζε ζρέζε κε απηή ηνπ WEP. Παξφια απηά ην 

RSN είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ιχζε, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κεγάια δίθηπα. Έλα απφ 

ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηνπ WEP είλαη ε δπζθνιία ηεο δηαλνκήο ησλ θιεηδηψλ, φηαλ νη 

ρξήζηεο μεπεξάζνπλ ηηο κεξηθέο δεθάδεο. Σν πξφβιεκα απηφ επηιχεηαη ηφζν ζην RSN φζν θαη 

ζην WPA. 

 

2.8 Τύπνη επηζέζεσλ ζε αζύξκαηα δίθηπα 
 

Ζ γνεηεία ηεο πξφζβαζεο ζε έλα μέλν κέζν θαη ε εμεξεχλεζε δεδνκέλσλ πνπ ζεσξνχληαη 

κπζηηθά ιε κε άιια ιφγηα μέλα γηα εκάο, απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα πνιινχο 

απφ ηνπο επίδνμνπο επηηηζέκελνπο. Χζηφζν νη πξνζέζεηο θαη νη ζηφρνη θάζε επίζεζεο κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ. Μέζα ζε γεληθφηεξα πιαίζηα, νη επηζέζεηο ζε αζχξκαηα δίθηπα κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε παζεηηθέο θαη ελεξγεηηθέο. 

Χο παζεηηθέο νξίδνληαη νη επηζέζεηο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπκκεηνρή ηνπ επηηηζέκελνπ 

ζην δίθηπν. Δπίζεζε ηέηνηνπ ηχπνπ απνηειεί ε Λήςε Πιεξνθνξηψλ (Snooping/Footprinting). 

Οη ελεξγεηηθέο επηζέζεηο πξνυπνζέηνπλ φηη ν επηηηζέκελνο αλαιακβάλεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζην 

δίθηπν. Οη ελεξγεηηθέο επηζέζεηο ρσξίδνληαη, ζχκθσλα κε ην ζθνπφ πνπ έρνπλ νη επηηηζέκελνη, 

ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Αλάθηεζε θσδηθνχ WEP (WEP Cracking) 

 Σξνπνπνίεζε Γεδνκέλσλ (Man in the Middle Attack) 

 Μεηακθίεζε (Spoofing) 

 Άξλεζε Τπεξεζηψλ (Denial of Service) 

 

 

 

2.8.1 Παζεηηθέο: Λήςε πιεξνθνξηώλ (Snooping/Footprinting) 
 

Ζ ιήςε πιεξνθνξηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάθηεζε απφξξεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κηα αζθαιήο κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο 

κπνξεί λα βνεζήζεη λα αληηκεησπηζηνχλ ηέηνηεο επηζέζεηο. 
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Καηαξρήλ, ν επηηηζέκελνο είλαη ζε ζέζε λα δηαβάζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηα ζεκεία πξφζβαζεο, επνκέλσο μέξεη ην φλνκα δηθηχνπ (ή SSID). Δπίζεο είλαη πηζαλφ λα 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνλ θαηαζθεπαζηή θάζε ζεκείνπ πξφζβαζεο κε ηελ εμέηαζε ηεο 

δηεχζπλζεο MAC ηνπ. Δπίζεο ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο κηαο κεγάιεο πνζφηεηαο παθέησλ 

πξνο ζεκεία πξφζβαζεο κπνξεί λα δψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ πνπ ζπλδένληαη 

ζε θάζε ζεκείν πξφζβαζεο. 

Δάλ ε θξππηνγξάθεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δίθηπν είλαη WEP, ηφηε κπνξεί λα εμεηάζεη εάλ 

ν θαζέλαο ρξεζηκνπνηεί ην ίδην θιεηδί ή εάλ θάζε ζπζθεπή έρεη έλα ρσξηζηφ θιεηδί κε ηελ 

εμέηαζε ησλ bit ζηελ IEEE 802.11 επηγξαθή. Δθείλεο νη πιεξνθνξίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

ρξήζηκεο αξγφηεξα. 

Μηα άιιε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ηερληθή ηεο αλάιπζεο θπθινθνξίαο. Ζ αλάιπζε 

θπθινθνξίαο είλαη ε κειέηε ησλ εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ κελπκάησλ, γηα παξάδεηγκα ηεο 

ζπρλφηεηαο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ κεγέζνπο. Γπζηπρψο, είλαη δπλαηφ λα καζεπηεί νιφθιεξν ή 

θάπνην κέξνο γηα ηνπο ηχπνπο ησλ πξαγκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα δίθηπν αθξηβψο κε ηελ 

πξνζνρή ησλ κεθψλ παθέησλ θαη ηε ζεκείσζε ηνπ ζπγρξνληζκνχ ρσξίο θνίηαγκα κέζα ζηα 

παθέηα. Όκσο δελ ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν κελπκάησλ. 

Έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε, αλάιπζε θαη 

παξαθνινχζεζε πξνβιεκάησλ ζηα δίθηπα είλαη ην Wireshark. 

 

2.8.2 Ελεξγεηηθέο: Αλάθηεζε Κσδηθνύ WEP (WEP Cracking-Caffe Latte 

Attack) 
 

Ζ κέζνδνο ηνπ WEP έρεη ράζεη ηελ παιηά αίγιε ηεο, εθφζνλ κέζα ζε ιίγα ιεπηά κπνξεί λα 

αλαθηεζεί ν κπζηηθφο θσδηθφο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαβίαζε ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Οη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ην WEP Cracking επηθεληξψλνληαη ζηελ ζπιινγή 

θαη αλακεηάδνζε παθέησλ ARP (Address Resolution Protocol) ζην ζεκείν πξφζβαζεο. 

Σν ARP (πξσηφθνιιν επίιπζεο δηεπζχλζεσλ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βξεζεί κηα δηεχζπλζε ηνπ 

ζηξψκαηνο ζπλδέζκνπ (link layer) ή δηεχζπλζε εμνπιηζκνχ (hardware address) ελφο host κε 

βάζε κηα δηεχζπλζε ηνπ επηπέδνπ επηθνηλσλίαο (network layer). Κάζε host πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζ' έλα δίθηπν πνπ βαζίδεηαη ζην ARP θξαηάεη έλαλ θαηάινγν δεπγψλ ηνπ ηχπνπ 

Διεύθσνζη πρφηοκόλλοσ→Ανηίζηοιτη διεύθσνζη σλικού. Σα εξσηήκαηα ARP ζηέιλνληαη κε 

broadcast, πνπ ζεκαίλεη πσο δηάθνξνη hosts ηα ιακβάλνπλ. 

ε γεληθέο γξακκέο ε επίζεζε ζε ζπζηήκαηα WEP πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζπιινγήο είηε 

αδχλακσλ ή κνλαδηθψλ IV's παθέησλ. Χζηφζν πάληα απαηηείηαη ε ζπιινγή κεγάινπ πνζνζηνχ 

θξππηνγξαθεκέλσλ παθέησλ. 
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Δλδηαθέξνπζα πεξίπησζε απνηειεί θαη ε κέζνδνο "Caffe Latte Attack", κε ηελ βνήζεηα ηεο 

νπνίαο ν επηηηζέκελνο κπνξεί λα αλαθαιχςεη ην WEP θιεηδί ηνπ δηθηχνπ ρσξίο λα βξίζθεηαη 

ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ην δίθηπν-ζηφρν απιά ζηνρεχνληαο ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ζε δεκφζηεο 

πεξηνρέο. 

 

2.8.3 Ελεξγεηηθέο: Τξνπνπνίεζε Δεδνκέλσλ 

 

Οη κέζνδνη ηξνπνπνίεζεο δεδνκέλσλ έρνπλ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, πνπ θπκαίλνληαη 

απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε θαθφβνπιν πεξηερφκελν έσο θαη ηελ 

αιιαγή αξηζκψλ ζε κηα ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κεηαθνξά. 

Παξφηη ηέηνηεο πςεινχ επηπέδνπ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλεο ζηελ πξάμε ιφγσ ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο πνπ έρνπλ. 

Έλα παξάδεηγκα κεζφδνπ ηξνπνπνίεζεο δεδνκέλσλ πνπ είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη ε αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο πξννξηζκνχ (δηεχζπλζεο IP) ελφο κελχκαηνο ην νπνίν 

δηαβηβάδεηαη ζε κηα αζχξκαηε κεηάδνζε, ην νπνίν αληί λα δηαβηβαζηεί ζηνλ πξννξηδφκελν 

παξαιήπηε, κεηαθέξεηαη ζηνλ επηηηζέκελν ή ζε θάπνηνλ άιιν επηζπκεηφ πξννξηζκφ. Απηή ε 

κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη δηφηη ην κήλπκα ζηελ αζχξκαηε ζχλδεζε θξππηνγξαθείηαη θαη δελ 

κπνξεί λα δηαβαζηεί ην πεξηερφκελν, αιιά εάλ κπνξεί ν επηηηζέκελνο λα ην πάξεη δηαβηβαζκέλν 

απφ ην δηαδίθηπν, ζα ιάβεη ηελ απνθξππηνγξαθεκέλε έθδνζε. Ζ επηγξαθή IP είλαη επθνιφηεξν 

λα δερηεί επίζεζε δηφηη είλαη κηα γλσζηή έθδνζε. Μηα επίζεζε ηξνπνπνίεζεο είλαη ε Man in the 

Middle επίζεζε. 

 

o Man in the Middle Attack: ε απηφ ην είδνο ηεο επίζεζεο, ν επηηηζέκελνο βξίζθεηαη ζηε 

κέζε ηεο ζπλνκηιίαο δπν ζπκκεηερφλησλ ζην δίθηπν (γηα παξάδεηγκα user1 θαη user2). 

ε κηα πξαγκαηηθή επηθνηλσλία ν user1 ζα ιάκβαλε κελχκαηα απφ ηνλ user2 θαη 

αληίζηξνθα. Ο εηζβνιέαο φκσο κπνξεί λα κηκεζεί θαζέλαλ απφ ηνπο δπν θαη λα ζηέιλεη 

κελχκαηα ηα νπνία θαίλεηαη φηη πξνήιζαλ απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο επηθνηλσλία, πρλά 

ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κελπκάησλ θαηά ηελ 

κεηαθνξά ρσξίο λα ππάξρεη πεξίπησζε λα αληρλεπζνχλ.  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή κηα ηέηνηαο επίζεζεο ζε έλα αζχξκαην δίθηπν ππάξρνπλ δπν 

δηαθνξεηηθέο κέζνδνη, ηα πιαίζηα δηαρείξηζεο, ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αζχξκαηε δηθηχσζε 

θαη ην ARP Spoofing, ην νπνίν απνηειεί απεηιή αθφκα θαη γηα ηα ελζχξκαηα δίθηπα. 
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2.8.4 Ελεξγεηηθέο: Μεηακθίεζε (Spoofing) 
 

Καηά ηηο επηζέζεηο ηεο κεηακθίεζεο, ν επηηηζέκελνο ππνθξίλεηαη θάπνηνλ λνκηθφ ρξήζηε ηνπ 

δηθηχνπ ψζηε λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ επηζπκεί. Οπζηαζηηθά γίλεηαη ρξήζε 

ησλ ζηνηρείσλ πξφζβαζεο ελφο λφκηκνπ ρξήζηε. Σα ζηνηρεία πξφζβαζεο ελφο λφκηκνπ ρξήζηε 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ιεία ζηα ρέξηα ελφο επηηηζέκελνπ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θξππηνγξάθεζε ζην δίθηπν. 

 Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνινη θσδηθνί 

 Όηαλ δελ αθνινπζνχληα νη θαλφλεο πξνζηαζίαο θσδηθψλ πξφζβαζεο 

Ζ κέζνδνο απηή είλαη ηδαληθή εάλ έλαο επηηηζέκελνο ζέιεη λα κελ απνθαιπθζεί. Δάλ ε ζπζθεπή 

θαηαθέξεη λα μεγειάζεη ην δίθηπν σο εμνπζηνδνηεκέλε, ηφηε ν επηηηζέκελνο παίξλεη φια ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ επηζπκεί. Δπηπιένλ, δελ ζα ππάξμεη θακία πξνεηδνπνίεζε ζθάιεηαο. 

 

 

2.8.5 Ελεξγεηηθέο: Άξλεζε ππεξεζηώλ (Denial of Service) 
 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ηφζν ν ζθνπφο αιιά θαη ε ηερληθή ηεο κεζφδνπ δηαθέξνπλ. θνπφο κηαο 

ηέηνηαο επίζεζεο είλαη ε νιηθή αρξήζηεπζε ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Οπζηαζηηθά αθαηξνχληαη ηα δηθαηψκαηα απφ φινπο ηνπο λφκηκνπο θαη κε ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ 

θαη ζηφρνο είλαη ε δηαηαξαρή ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Μηα ηέηνηα επίζεζε κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δπν ηξφπνπο. Ζ πξψηε κέζνδνο απιά θαηαθιχδεη ην ζηφρν ππνινγηζηή ή 

ηελ ζπζθεπή πιηθνχ κε πιεξνθνξίεο (παθέηα) ψζηε λα κπινθάξεη. χκθσλα κε ηελ δεχηεξε 

κέζνδνο ζηέιλνληαη θαιά δηαηππσκέλεο εληνιέο ή ιάζνο δεδνκέλα κε ζηφρν λα θνιιήζεη ην 

ζχζηεκα. Οη επηζέζεηο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη πην επηθίλδπλεο δηφηη ππάξρεη κηθξφηεξν 

πεξηζψξην πξνζηαζίαο. 

Οη πέληε πην ζεκαληηθνί ηχπνη επηζέζεσλ DDOS πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

o Δπίζεζε πιεκκύξαο (Flood Attack): Απηέο είλαη νη πην γλσζηέο DoS επηζέζεηο. Ο 

κεραληζκφο απηήο ηεο επίζεζεο είλαη απιφο. Ο επηηηζέκελνο δεκηνπξγεί ζηνλ server 

πεξηζζφηεξε θίλεζε απφ απηή πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί. Δάλ φκσο ν ππνινγηζηήο-ζχκα 

δηαζέηεη έλα πνιχ θαιφ  bandwidth ηφηε έρεη πνιχ θαιέο πηζαλφηεηεο λα κελ επεξεαζηεί.  

 

Χζηφζν ε αχμεζε ηνπ bandwidth, δελ είλαη απφ κφλε ηεο κηα επαξθήο πξνζηαζία 

ελάληηα ζε κηα ηέηνηα επίζεζε. Παξφια απηά, εάλ είλαη αλεπαξθέο, αθφκα θαη έλαο 

θπζηνινγηθφο φγθνο αηηεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ηέηνηα δχζθνιε θαηάζηαζε. 



37 
 

 

o Δπίζεζε Ping to Death: Απηή ε επίζεζε είλαη κηα άιιε παιαηφηεξε κνξθή επίζεζεο 

DoS. Ζ βαζηθή αξρή ηεο δελ είλαη ηφζν έμππλε φκσο θαηαθέξλεη λα εθκεηαιιεπηεί ηελ 

αδπλακία ηνπ TCP/IP πξσηνθφιινπ. Ζ κέζνδνο απηή απιά ζηέιλεη έλα δηάγξακκα 

δεδνκέλσλ, ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο μεπεξλά θαηά πνιχ ηα ζπλεζηζκέλα. Όηαλ έλα ηέηνην 

δηάγξακκα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ην ζχζηεκα πνπ ην παξαιακβάλεη θαηαξξέεη.  

 

Δπηπρψο, ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεσλ ηψξα πηα δελ ππάξρνπλ ιφγσ φηη φινη νη ζχγρξνλνη 

εμνπιηζκνί δηαζέηνπλ κεραληζκνχο άκπλαο ελάληηα ζε ηέηνηεο επηζέζεηο. 

 

o Δπίζεζε SYN: Οη επηζέζεηο SYN εθκεηαιιεχνληαη επίζεο αδπλακίεο ηνπ TCP/IP 

πξσηνθφιινπ. Ζ εγθαζίδξπζε κηαο ζχλδεζεο κέζσ ηνπ TCP/IP, ζπκπεξηιακβάλεη έλα 

κεραληζκφ ρεηξαςίαο, ζηνλ νπνίν έρνπκε αληαιιαγή κελπκάησλ ζπγρξνληζκνχ 

(Synchronize) θαη επηβεβαίσζεο (Acknowledgment). 

 

 Όηαλ έλαο επηηηζέκελνο θαηαθέξεη λα γεκίζεη ηνλ πξννξηζκφ κε κελχκαηα 

ζπγρξνληζκνχ (SYN), ηφηε γεκίδεη θαη ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηνπο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνζηαινχλ κελχκαηα επηβεβαίσζεο (ACK) θαη θαη' 

επέθηαζε δελ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία TCP/IP ζπλδέζεσλ κε νπνηνλδήπνηε ην 

επηρεηξήζεη. 

 

o Δπίζεζε Teardrop: ηελ επίζεζε απηή ηα παθέηα πνπ ζηέιλνληαη ππεξθαιχπηνπλ ην 

έλα ην άιιν κε απνηέιεζκα φηαλ ην ζχζηεκα πνπ ηα ιακβάλεη πξνζπαζεί λα ηα 

ζπλαξκνινγήζεη παζαίλεη θαηάξξεπζε (crash), "πάγσκα"(hang/freeze) ή/θαη 

επαλεθθίλεζε (reboot). Αιιά φπσο θαη ε Ping to Death δελ ππάξρεη πηα. 

 

o Δπίζεζε Smurf: Καηά ηελ έλαξμε κηαο επίζεζεο Smurf, ν επηηηζέκελνο ζηέιλεη κηα 

πιεζψξα παθέησλ ping ICMP Echo Request ζε δηεπζχλζεηο IP broadcast δηαθφξσλ 

δηθηχσλ. Σα παθέηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια νχησο ψζηε ζην πεδίν source 

ηεο θεθαιίδαο IP λα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε IP ηνπ ζχκαηνο θαη φρη ηνπ επηηηζέκελνπ. 

Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ζηάιζεθαλ ζηελ δηεχζπλζε IP broadcast ησλ δηαθφξσλ δηθηχσλ, 

ηα ιακβάλνπλ φινη νη ππνινγηζηέο πνπ αλήθνπλ ζε απηά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φινη 

νη ππνινγηζηέο λα απαληνχλ ζην ping κε παθέηα ICMP Echo Reply, ηα νπνία έρνπλ σο 

δηεχζπλζε πξννξηζκνχ ηελ δηεχζπλζε IP ηνπ ζχκαηνο. Άξα ινηπφλ ην ζχκα πιεκκπξίδεη 

κε παθέηα ping θαη νδεγείηαη ζε θαηάξξεπζε. 

Οη επηζέζεηο απηέο είλαη πην δχζθνια αληρλεχζηκεο, φκσο εάλ έλα δίθηπν είλαη πνιχ θαιά 

νξγαλσκέλν θαη ζπληεξείηαη ζσζηά, ε επίζεζε απηή δελ ζα είλαη θαηαζηξνθηθή. Πξηλ 

απφ θαηξφ ηα πεξηζζφηεξα δίθηπα ππνινγηζηψλ ήηαλ εππαζή ζε ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο, 

αιιά ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί θαηάιιειεο ηερλνινγίεο έηζη ψζηε νη επηζέζεηο Smurf λα 

κελ απνδίδνπλ. 
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3 Σπάδνληαο ηελ αζύξκαηε αζθάιεηα 
 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ην "ζπάζηκν" ηεο αζχξκαηεο αζθάιεηαο ελφο νηθηαθνχ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

παξάδεηγκα απφ ηελ ηζηνζειίδα wikiHow. 

Γηα απηνχ ηνπ είδνπο επηζέζεηο απαξαίηεηα εξγαιεία απνηεινχλ: 

 Σν Backtrack ζε live κνξθή 

 Έλα θνληηλφ αζχξκαην δίθηπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί WEP θξππηνγξάθεζε 

Backtack: Σν Backtrack απνηειεί κηα ειεχζεξε δηαλνκή Linux, ε νπνία δηαλέκεηαη ζε live CD θαη 

USB. ην Backtrack πεξηέρεη κηα πνηθηιία εξγαιείσλ ηα νπνία βνεζνχλ άηνκα ηα νπνία ζέινπλ λα 

δνθηκάζνπλ ηελ αζθάιεηα ελφο ζπζηήκαηνο αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Οη δηαλνκέο ζε 

live CD θαη USB θάλνπλ αθφκα πην απιή ηελ ρξήζε ηνπ. αθνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο 

λα γίλεη εγθαηάζηαζε. 

 

Σα εξγαιεία ηνπ Backtrack θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο, απηέο είλαη: 

o Information Gathering 

o Network Mapping 

o Vulnerability Identification 

o Web Application Analysis 

o Radio Network Analysis 

o Penetration 

o Voice Over IP 

o Privilege Escalation 

o Maintaining Access 

o Digital Forensics 

o Reverse Engineering 

Μεξηθά απφ ηα θχξηα εξγαιεία ηνπ Backtack είλαη: 

o Metasploit 

o Kismet 

o Nmap 

o Ettercap 

o Wireshark 

o Γπλαηφηεηα RFMON ζηηο αζχξκαηεο θάξηεο δηθηχνπ 802.11 
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Καηά ηελ πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηνπ θιεηδηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Wireless 

Access Point γηα λα θξππηνγξαθήζεη ηα δεδνκέλα πνπ δηαθηλνχληαη ζην δίθηπν, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηθηιία aircrack-ng. 

Απηή ε πνηθηιία βνεζάεη ζηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ καο θαζψο κπνξνχκε 

λα ειέγμνπκε θαηά πφζν ην θιεηδί πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ζην AP καο κπνξεί λα 

ζπάζεη. Σα βαζηθά εξγαιεία πνπ πεξηιακβάλεη ε πνηθηιία aircrack-ng είλαη: 

o aircrack-ng 

o airodump-ng 

o aireplay-ng 

o airmon-ng 

o packetforge-ng 

 

Αιιά πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην ζεκείν ηεο Backtack ζα ήηαλ θαιφ λα γίλεη κηα 

αλαθνξά γηα ηνλ πξφγξακκα Wireshark, ην νπνίν αλ θαη μερσξηζηφ πξφγξακκα ην 

Backtrack ην πεξηιακβάλεη ζαλ addon ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ, φπνπ καο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηνπ Snooping/Footprinting. 

 

3.1 Snooping/Footprinting 
 

Σν Wireshark είλαη έλα απφ ηα πην δηάζεκα εξγαιεία αλαδήηεζεο θπθινθνξίαο ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. Σν πξφγξακκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην δίθηπν 

αιιά θαη ησλ πξσηνθφιισλ αλσηέξνπ επηπέδνπ ζρεηηθά πάληα κε ηα δεδνκέλα πνπ δηαθηλνχληαη 

κέζν ζην δίθηπν. Σν Wireshark δηαζέηεη δηθηπαθή βηβιηνζήθε γηα ηελ ζχιιεςε θαη αλάιπζε 

ησλ παθέησλ πιεξνθνξίαο. 

Δπίζεο ην Wireshark είλαη ειεχζεξν θαη αλνηρηνχ θψδηθα ινγηζκηθνχ αλάιπζεο πξσηνθφιισλ 

δηθηχνπ ππνινγηζηψλ. Σν αξρηθφ φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ Ethereal, αιιά ηνλ Μάην ηνπ 

2006 άιιαμε ζε Wireshark γηα ιφγνπο εκπνξηθψλ ζεκάησλ. 

Σν Wireshark είλαη παξφκνην κε ην πξφγξακκα tcpdump, φκσο έρεη γξαθηθφ front_end θαη 

πεξηζζφηεξεο επηινγέο ηαμηλφκεζεο θαη θηιηξαξίζκαηνο. Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

παξαθνινπζεί φιε ηελ θίλεζε πνπ γίλεηαη ζην δίθηπν ζέηνληαο ηελ θάξηα δηθηχνπ ζε ιεηηνπξγία 

promiscuous mode. 

Σν Interface ηνπ Wireshark ρσξίδεηαη ζε επηά δηαθνξεηηθά ηκήκαηα: 

o Μελνχ 
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o πληνκεχζεηο 

o Φίιηξν 

o Πίλαθαο ιίζηαο παθέησλ 

o Πίλαθαο ιεπηνκεξεηψλ παθέησλ 

o Πίλαθαο αλαηνκίαο 

o Γηάθνξα 

 

Δηθόλα 3.1 

Φίιηξν: Ζ γξακκή ηνπ θίιηξνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαδήηεζε κέζα ζε ήδε 

θαηαγεγξακκέλα αξρεία ζπιιήςεσλ. Με ηελ βνήζεηα ησλ θίιηξσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ κεηά αιιά θαη πξηλ ηελ ζχιιεςε ησλ παθέησλ, πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

νξαηψλ παθέησλ, θάηη ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ κειέηε ησλ παθέησλ γηα ηα νπνία 

ελδηαθεξφκαζηε. 

Πίλαθαο ιίζηαο παθέησλ: Ο πίλαθαο ιίζηαο παθέησλ απεηθνλίδεη φια ηα παθέηα πνπ έρνπλ 

ζπιιεθζεί. Απφ ηα παθέηα απηά κπνξεί λα εμαρζεί ρξήζηκε πιεξνθνξία φπσο νη δηεπζχλζεηο 

(MAC/IP) παξαιήπηε θαη απνζηνιέα, ηνπο αξηζκνχο ζπξψλ TCP/UDP, ην πξσηφθνιιν ή αθφκα 

θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ παθέηνπ. 
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Πίλαθαο ιεπηνκεξεηώλ παθέησλ: Ο πίλαθαο ιεπηνκεξεηψλ παθέησλ δίλεη αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επηιεγκέλν παθέην. Οη πιεξνθνξίεο απηέο θαίλνληαη αλά επίπεδν 

OSL. 

Πίλαθαο αλαηνκίαο: Ο πίλαθαο αλαηνκίαο ή πίλαθαο ησλ bytes παθέησλ, εκθαλίδεη ηηο ίδηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα παθέηα κε απηέο ηνπ πίλαθα ιεπηνκεξεηψλ παθέησλ, φκσο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε έρνπκε ηελ δεθαεμαδηθή κνξθή ηνπο. 

Λεηηνπξγία: Γηα λα δνθηκάζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Wireshark πξέπεη λα αλνίμνπκε έλα web 

browser θαη λα αξρίζνπκε λα πεξηεγνχκαζηε ζην δηαδίθηπν. 

Γηα λα γίλεη ζχιιεςε παθέησλ απφ ην Wireshark πξέπεη λα αλνίμνπκε ην πξφγξακκα θαη λα 

επηιέμνπκε απφ ην κελνχ: Capture→Interfaces ηελ θάξηα δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ηελ επηινγή Options πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηεο. ην παξάζπξν πνπ 

εκθαλίδεηαη κπνξνχκε λα επηιέμνπκε θάπνην θίιηξν, ην ειάρηζην φξην πνπ ζα έρεη ην παθέην, αλ 

ζα εκθαλίδεηαη παξάζπξν κε πιεξνθνξίεο θαηά ηελ ζχιιεςε θαη άιια πνιιά. Παηψληαο Start, 

μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ζχιιεςεο ησλ παθέησλ απφ ην Wireshark. 

Όηαλ αξρίδνπκε λα ζπιιακβάλνπκε παθέηα, απηά είλαη ηφζα πνιιά πνπ ε ρξήζε θίιηξσλ γηα 

ηελ εμέηαζε ηνπο θξίλεηαη αλαγθαζηηθή. ην θάησ παξάζπξν θαίλνληαη ηα πεξηερφκελα ησλ 

παθέησλ, φκσο ζπλήζσο είλαη θξππηνγξαθεκέλα. Αλ ζε θάπνηα πεξίπησζε δελ ππάξρεη θάπνηνπ 

είδνπο θξππηνγξάθεζε ηφηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. 

Σέινο ε αλαδήηεζε θσδηθψλ ζην Wireshark γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θίιηξσλ, είηε εηζάγνληαο ηελ 

ιέμε password, είηε αλαδεηψληαο ην κέζα ζε http παθέηα. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο. 

 

3.2 WEP Cracking 
 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα παξνπζηαζηεί κηα απιή πεξίπησζε Wep cracking. Απηφ ην είδνο 

επίζεζεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία κηαο απφθξηζεο ζε έλα παθέην ARP κέζσ ηνπ 

aireplay-ng. ηελ ζπλέρεηα ε απνθξππηνγξάθεζε νινθιεξψλεηαη κέζσ ηνπ aircrack-ng θαη ησλ 

κνλαδηθψλ παθέησλ IV's. 

Γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ WEP θιεηδηνχ είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή αξθεηψλ IV's παθέησλ. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο θπζηνινγηθήο θίλεζεο ηνπ δηθηχνπ δελ παξάγνληαη ηφζα πνιιά παθέηα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Θεσξεηηθά εάλ θάπνηνο είλαη πνιχ ππνκνλεηηθφο κπνξεί λα 

ζπιιέμεη ηα παθέηα πνπ ρξεηάδεηαη, φκσο ππάξρεη κέζνδνο γηα ηελ επηηάρπλζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Μέζσ ηεο κεζφδνπ πνπ απνθαιείηαη "Injection", ην αζχξκαην ζεκείν πξφζβαζεο 

ζηέιλεη μαλά θαη μαλά επηιεγκέλα παθέηα φιν θαη κε πην κεγάιν ξπζκφ. Απηή ε δηαδηθαζία 



42 
 

επηηξέπεη ζηνλ επηηηζέκελν λα απνθηήζεη ηα παθέηα πνπ ρξεηάδεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Tutorial γηα ην Βacktack: Γηα λα μεθηλήζνπκε ην "ζπάζηκν" ζε έλα αζχξκαην δίθηπν πξέπεη 

πξψηα λα θάλνπκε boot ηελ Backtrack απφ  ηελ live ζπζθεπή πνπ ηελ έρνπκε (CD/DVD ή 

USB). 

Όηαλ ινηπφλ ηξέμεη ζα καο εκθαλίζεη κηα νζφλε εληνιψλ. Γηα λα κπνχκε ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

πξέπεη λα πιεθηξνινγήζνπκε ηελ εληνιή startx. Καη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα καο νδεγήζεη 

ζην desktop ηεο Backtrack. 

 

Δηθόλα 3.2 

Υξήζε airomon-ng: Αλνίγνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηελ θνλζφια θαη πιεθηξνινγνχκε airmon-ng 

ρσξίο θελά. Απηή ε θίλεζε γίλεηαη γηα λα ηεζεί ε θάξηα δηθηχνπ ζε monitor mode θαη λα 

αιιαρζεί ε Mac Adress ηεο αλ ρξεηαζηεί. 

 

Δηθόλα 3.3 
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Υξήζε airodump: Γηα ηελ θαηαγξαθή παθέησλ απφ 802.11 θαη ηελ ζπιινγή ησλ WEP IV's 

(Initialization vectors) ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εληνιή airodump-ng. Δπίζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηθηχσλ 802.11 πνπ βξίζθνληαη ζηελ εκβέιεηα ηεο θάξηα 

καο. 

Απηή ε εληνιή καο παξνπζηάδεη ηα εμήο: 

 BSSID: εκθαλίδεηαη ε MAC adress ησλ APs πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ θάξηα καο. 

 Channel:βιέπνπκε ηελ ηζρχ, beacon frames, ηα παθέηα θαη άιια. 

 ESSID: βιέπνπκε ην φλνκα ηνπ δηθηχνπ (γηα ην παξάδεηγκα είλαη Suleman). 

 

Δηθόλα 3.4 

πιινγή IV's: ε απηφ ην βήκα ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ φζα πεξηζζφηεξα δηαλχζκαηα 

έλαξμεο είλαη δπλαηφλ. ε έλα θαηλνχξγην παξάζπξν ηεο θνλζφιαο πιεθηξνινγνχκε: 

airodump-ng -w wep -c 1 -- bssid 00:17:3F:76:36:6E wlan0 

Σν αθήλνπκε λα ηξέμεη θαη κεηά απφ ιίγε ψξα ζα πξέπεη λα έρεη αληαπνθξηζεί. 
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Δηθόλα 3.5 

Φεύηηθε ηαπηνπνίεζε: πλήζσο θαηά ηελ ζχλδεζε κε αζχξκαην δίθηπν ιακβάλεη ρψξα κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε: 

 Εεηείηαη απφ ην AP ηαπηνπνίεζε. 

 Σν AP απνθξίλεηαη. Ζ ηαπηνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

 Εεηείηαη απφ ην AP ζπζρεηηζκφο. 

 Απφθξηζε ηνπ AP. Ζ ζχλδεζε πξαγκαηνπνηήζεθε. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εμνπζηνδφηεζε ππάξρνπλ νη εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Αλ πθίζηαηαη πξνζηαζία δηθηχνπ WPA/WPA2 ηφηε απαηηείηαη πηζηνπνίεζε EAPOL. 

 To ΑP έρεη ιίζηα επηηξεπφκελσλ clients. Έηζη κφλν νη ζπζθεπέο ηεο ιίζηαο κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ. Απηφ νλνκάδεηαη MAC filtering. 

 To AP ρξεζηκνπνηεί Shared Key Authentication, φπνπ πξέπεη λα εηζαρζεί ην θαηάιιειν 

αλαγλσξηζηηθφ WEP γηα λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε. 

ην παξάδεηγκα επηρεηξείηαη κηα ςεχηηθε ηαπηνπνίεζε δίλνληαο ηελ εληνιή: 

aireplay-ng -1 0 –a 00:17:3f:76:36:6E wlan0 

Καη κεηά απφ ιίγε ψξα ην ζχζηεκα αληαπνθξίλεηαη: 
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Δηθόλα 3.6 

Υξήζε aireplay-ng: To aireplay-ng ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλνπκε εηζρψξεζε παθέηα ζε 

θάπνην αζχξκαην δίθηπν ζηφρν. ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε θπθινθνξία 

παθέησλ ψζηε λα θαηαγξάθνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα παθέηα απφ απηά πνπ αληαιιάζζνληαη 

πξαγκαηηθά ζην δίθηπν. Χζηφζν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα αλαγθάζεη θάπνηνλ 

αζχξκαην client λα ζπλδεζεί ή λα απνζπλδεζεί απφ ην AP θαη λα εθηειέζεη ςεχηηθεο 

πηζηνπνηήζεηο ψζηε λα ζπλδεζνχκε εκείο κε ην AP ζηφρν. 

Κάπνηεο επηζέζεηο είλαη νη εμήο: 

 Attack 0: Deauthentication (-0) 

 Attack 1: Fake authentication (-1) 

 Attack 2: Interactive packet replay (-2) 

 Attack 3: ARP request replay attack (-3) 

 Attack 4: KoreK chopchop attack (-4) 

 Attack 5: Fragmentation attack (-5) 

 Attack 9: Injection test (-9) 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ aireplay-ng κπνξνχλ λα ζηαινχλ ζήκαηα ζην AP ψζηε λα ηνλ θάλνπκε λα 

ζηέιλεη πεξηζζφηεξα παθέηα δεδνκέλσλ ζηνλ client. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ελφο 

εηθνληθνχ client, ν νπνίνο ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ θίλεζε ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ ζην δίθηπν 

γηα ηελ ζπιινγή πεξηζζνηέξσλ IV's. 

Πιεθηξνινγψληαο: 

aireplay-ng -3 –b 00:17:3f:76:36:6e wlan0 

μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο αθξφαζεο ησλ ARP αηηήζεσλ θαη ηεο "έλεζεο" παθέησλ. 
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Δηθόλα 3.7 

 

Δηθόλα 3.8 

Πεξηκέλνπκε ηα δεδνκέλα λα θηάζνπλ ζηα 30.000 θαη άλσ. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα πάξεη 

απφ 15 έσο 60 ιεπηά (ή θαη παξαπάλσ) αλαιφγσο ην αζχξκαην ζήκα, ην πφζν θαιφο είλαη ν 

ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε (hardware) θαη ην θνξηίν ζην AP. 
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Απόθηεζε ηνπ "θιεηδηνύ": Γηα ην ηειεπηαίν βήκα πιεθηξνινγνχκε ηελ εληνιή "dir" (ρσξίο ηα 

εηζαγσγηθά). Απηφ ζα εκθαλίζεη ηνπο θαηαιφγνπο πνπ είλαη απνζεθεπκέλα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο απνθξππηνγξάθεζεο. 

 

Δηθόλα 3.9 

Γηα ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχκε ην αξρείν wep-02.cap θαη δίλνπκε ηελ εληνιή: 

aircrack-ng web-02.cap 

Ζ ξχζκηζε ζα μεθηλήζεη θαη ζα καο παξάγεη ην WEP θιεηδί πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

είλαη ην {ADA2D18D2E}. 

 

Δηθόλα 3.10 
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3.3 Θσξαθίδνληαο ην αζύξκαην δίθηπν 

 

Ζ απνηπρία ησλ παιηφηεξσλ κεζφδσλ θξππηνγξάθεζεο θαη ε κεγάιε εκβέιεηα εθπνκπήο ησλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλεχξεζε λέσλ πεξηνξηζηηθψλ κεζφδσλ αζθάιεηαο 

πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε κέζν ηνλ αέξα. 

Δθηφο απφ ηελ αλεχξεζε λέσλ θξππηνγξαθηθψλ κεζφδσλ, νη πξνζπάζεηεο ζηξέθνληαη πξνο ηελ 

εχξεζε ιχζεσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ άκεζα απνηειέζκαηα κέζσ ηεο ππάξρνπζαο ηερλνγλσζίαο. 

Δπεηδή ν ζηφρνο θάζε επίδνμνπ εηζβνιέα είλαη ην αζχξκαην κέζν πξφζβαζεο, νη 

παξακεηξνπνηήζεηο απηνχ ηνπ κέζνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηε δηαθχιαμε ησλ δεδνκέλσλ. 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα απηφ πνπ ζπλαληάκε είλαη έλαο αζχξκαηνο δξνκνινγεηήο κε SSID ην 

φλνκα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο θαη ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο κε αλελεξγή 

νπνηαδήπνηε κέζνδν θξππηνγξάθεζεο. αλ πξνεπηιεγκέλε IP address ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο, 

ζπλαληάκε ηελ 192.168.0.1 ή 192.168.1.1 ή θάπνηα άιιε ζπλεζηζκέλε δηεχζπλζε ελψ ε 

αλαθάιπςε ησλ πξνεπηιεγκέλσλ θσδηθψλ πξφζβαζεο γηα ηελ δηεπαθή απφ φπνπ γίλεηαη ε 

ξχζκηζε ηεο ζπζθεπήο είλαη κηα πνιχ απιή ππφζεζε. 

Με πξνεπηιεγκέλε ηελ IP address ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο, username θαη password δηαρείξηζεο, 

ην αζχξκαην κέζν πξφζβαζεο κπνξεί πνιχ εχθνια λα "ζπάζεη" αθφκα θαη απφ αξράξηνπο. 

Έλαο εηζβνιέαο ν νπνίνο έρεη βάιεη ζθνπφ λα επηηεζεί ζην ζχζηεκα καο, νπσζδήπνηε ζα έρεη 

θάπνηα επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ππάξρνπλ θάπνηα νξηζκέλα βαζηθά βήκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα γίλεη έλα νηθηαθφ δίθηπν αζθαιέζηεξν. Όκσο απηέο νη ξπζκίζεηο 

κπνξνχλ απιά λα θαζπζηεξήζνπλ θαη φρη λα ζηακαηήζνπλ έλαλ έκπεηξν επηηηζέκελν. 

 

3.3.1 Τερληθέο πξνζηαζίαο 

 

o Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο ζηνλ εμνπιηζκό: ρεδφλ φια ηα αζχξκαηα ζεκεία 

πξφζβαζεο απαηηνχλ θσδηθνχο γηα ηελ είζνδν ζην δηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Οη πην 

πνιιέο ζπζθεπέο έρνπλ έλαλ αδχλακν πξνθαζνξηζκέλν θσδηθφ (πρ admin) ή θαη 

θαζφινπ. Ζ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ πξφζβαζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ζε ηζρπξνχο θσδηθνχο 

κπνξεί λα απνηξέςεη απηφλ πνπ ζα εηζβάιεη ζην δίθηπν λα πεηξάμεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη λα δηαρεηξίδεηαη απηφο ην αζχξκαην δίθηπν. 

 

o Αιιαγή ηεο πξνεπηιεγκέλεο πύιεο ηνπ εμνπιηζκνύ: ίγνπξα ζα ήηαλ θαιφ λα 

αιιάμνπκε θαη ηελ εζσηεξηθή δηεχζπλζε IP ηνπ ππνδηθηχνπ καο αλ απηφ καο 

επηηξέπεηαη. Σν 192.168.x.x εχξνο δηεχζπλζεο πξννξίδεηαη κφλν γηα εζσηεξηθή ρξήζε. 

Οη πεξηζζφηεξνη νη πνίνη ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην εχξνο δηεχζπλζεο, δνπιεχνπλ ζην 
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192.168.0.x γηα ην ππνδίθηπν ηνπο, ην νπνίν είλαη πνιχ εχθνιν λα καληέςεη θάπνηνο. 

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνηνδήπνηε αξηζκφ απφ ην 0 έσο ην 254 γηα ηελ ηξίηε 

νρηάδα, έηζη κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάηη φπσο 192.168.43.x, έηζη ψζηε νη 

ηπρψλ επηηηζέκελνη λα ρξεηαζηεί λα δνπιέςνπλ πεξηζζφηεξν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη 

απελεξγνπνηψληαο ηνλ DHCP server ηνπ router θαη ξπζκίδνληαο κφλνη καο ηηο IP 

δηεπζχλζεηο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ. 

 

o Απόθξπςε/Αιιαγή SSID: Κάζε αζχξκαην ζεκείν πξφζβαζεο έρεη έλα Service Set 

Identifier, ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη ην φλνκα ηνπ δηθηχνπ. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη 

ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθηχνπ. Όηαλ κηα ηεξκαηηθή ζπζθεπή επηζπκεί λα ζπλδεζεί ζε έλα 

δίθηπν, ρξεζηκνπνηεί κηα ξχζκηζε αλαγλψξηζεο ε νπνία επηηξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηα 

δηαζέζηκα δίθηπα ηεο πεξηνρήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 

έλα αζχξκαηα δίθηπα ζηελ ίδηα πεξηνρή. Έηζη νδεγεζήθακε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ SSID 

ψζηε λα μερσξίδνπκε ηα αζχξκαηα δίθηπα κεηαμχ ηνπο. 

 

Όια ηα αζχξκαηα ζεκεία πξφζβαζεο εθπέκπνπλ έλα ζήκα θάζε 1/10 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 

θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην SSID καδί κε άιια δεδνκέλα. Απηφ ην beacon αληρλεχεηαη 

απφ ηηο αζχξκαηεο ζπζθεπέο θαη δίλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπλδεζνχλ 

ζην δίθηπν. Χζηφζν ππάξρεη θαη ε επηινγή λα ξπζκίδνπκε ηηο ζπζθεπέο ζην αζχξκαην 

δίθηπν ψζηε λα κπνξνχκε λα ηηο ξπζκίδνπκε ρεηξνθίλεηα κε ην επηζπκεηφ SSID θαη 

άιιεο ζπλαθήο πιεξνθνξίεο. Ζ θάζε ζπζθεπή έρεη ζπλήζσο σο πξνεπηιεγκέλν SSID ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

Γηα λα αζθαιίζνπκε ην νηθηαθφ δίθηπν είλαη ζεκαληηθφ λα κελ αλαθνηλψλνπκε φηη 

έρνπκε θαλ SSID, ψζηε λα εκπνδίζνπκε ηηο χπνπιεο αζχξκαηεο ζπζθεπέο λα 

αληρλεχζνπλ θαη λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν καο. 

 

Ζ ηαθηηθή απηή ζε δεκφζηα ή εηαηξηθά δίθηπα δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ηα δίθηπα ζα πξέπεη λα εθπέκπνπλ ηελ χπαξμε ηνπο, ψζηε νη θαηλνχξγηεο 

αζχξκαηεο ζπζθεπέο λα κπνξνχλ λα ηα αληρλεχζνπλ θαη λα ζπλδεζνχλ ακέζσο ζε απηά. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη λέεο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα αλαδεηνχλ ζηελ πεξηνρή ην 

δίθηπν κε ην ζπγθεθξηκέλν SSID θαη λα ξσηνχλ θάζε ηφζν αλ είλαη ην δίθηπν ζην νπνίν 

επηζπκνχλ λα ζπλδεζνχλ, θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ ππνςεθίσλ επηηηζέκελσλ. 

 

ε έλα νηθηαθφ δίθηπν αθφκα θαη εάλ δελ ζέινπκε λα απελεξγνπνηήζνπκε ηελ εκθάληζε 

ηνπ SSID, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα αιιάμνπκε ην πξνεπηιεγκέλν ζε έλα 

δηθφ καο κνλαδηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη κηα ηπραία αθνινπζία γξακκάησλ θαη 

αξηζκψλ. 
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o Δλεξγνπνίεζε WPA θξππηνγξάθεζεο: Όπσο απνδείρζεθε, ε WEP κέζνδνο 

θξππηνγξάθεζεο είλαη ηφζν αδχλακε ψζηε λα επηηξέπεη ζε θάζε επηηηζέκελν κε ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία λα εηζβάιεη ζην αζχξκαην δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηεί απηή ηε 

κέζνδν. Ζ WPA κέζνδνο παξέρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα απφ ηελ WEP κέζνδν, παξφια 

απηά έρεη θαη απηή αδπλακίεο πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί θάπνηνο γηα λα πξνζπεξάζεη 

θαη απηφ ην ηνίρνο πξνζηαζίαο.  

 

Δηδηθφηεξα, ε WPA-PSK (WPA-Pre Shared Key) είλαη ηδηαίηεξα επάισηε ζε επηζέζεηο 

ιεμηθνχ αθνχ φηαλ έλαο ζηαζκφο δεηά λα ζπλδεζεί κε ζηαζκφ βάζεο, ζηέιλεη παθέηα ζηα 

νπνία νπσζδήπνηε πεξηέρεηαη ε κπζηηθή ιέμε θιεηδί, πνπ έρεη νξηζηεί σο ζπλζεκαηηθφ 

ηαπηνπνίεζεο θαη εηζφδνπ ζην δίθηπν. Έηζη νπνηνδήπνηε ζηαζκφο παξαθνινπζεί ηελ 

επηθνηλσλία ησλ δπν κεξψλ κπνξεί λα ζπιιέμεη παθέηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

εθαξκνγέο πνπ εθηεινχλ επηζέζεηο ιεμηθνχ. Δίλαη γλσζηφ φηη ζε απηά ηα ιεμηθά 

ππάξρνπλ φινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί 8 ραξαθηήξσλ. Ηδαληθή ζα είλαη επίζεο ε αιιαγή 

ηνπ θιεηδηνχ 2-3 θνξέο ην ρξφλν. Ζ ρξήζε ελφο ζσζηνχ θιεηδηνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

αθνχ ε ειάηησζε ηνπ κήθνπο ηνπ θάησ απφ ηνπο 20 ραξαθηήξεο θαη ε ρξήζε θνηλψλ 

ιέμεσλ νδεγεί ζε κεησκέλα επίπεδα αζθάιεηαο.  

 

ε ζπζθεπέο κε WPA2 πηζηνπνίεζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ αιγφξηζκνπ 

θξππηνγξάθεζεο CCMP θαη φρη ηνπ ζπλδπαζκνχ CCMP/TKIP ή AES/TKIP. ε 

ζπζθεπέο κε πηζηνπνίεζε WPA, ε ρξήζε ηνπ TKIP είλαη πξνηηκφηεξε, παξφια απηά δελ 

ζεσξείηαη αξθεηά αζθαιέο αθνχ ήδε έρνπλ βξεζεί ζνβαξέο αδπλακίεο ηνπ. 

 

o WEP: Δάλ ε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηε δελ ππνζηεξίδεη άιιε κέζνδν 

θξππηνγξάθεζεο παξά ηελ WEP, απνθχγεηε ηνλ πεηξαζκφ λα πξνζπεξάζεηε ηελ ρξήζε 

ηεο θξππηνγξάθεζεο. ε ρξήζε ηεο WEP είλαη θαιχηεξε ιχζε απφ ηελ απνπζία 

νπνηνπδήπνηε είδνπο θξππηνγξάθεζεο. Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε ινηπφλ απηφ ην είδνο 

θξππηνγξάθεζεο θξνληίζηε ψζηε ην κπζηηθφ θιεηδί λα είλαη κεγάιν θαη δχζθνιν γηα λα 

καληέςεη θαλείο. Δπίζεο ζπληζηάηαη ε ηαθηηθή αιιαγή ηνπ. 

 

o MAC filtering: Ζ δηεχζπλζε MAC (Media Access Control) είλαη ε θπζηθή-κνλαδηθή 

δηεχζπλζε γηα θάζε θάξηα δηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα 48bit αξηζκφ θαζνξηζκέλν απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Σα 48bit ηνπ ρσξίδνληαη ζε 24bit θαη απνηεινχλ ην κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή, εθρσξεκέλα απφ ηελ IEEE ελψ ηα ππφινηπα 24bit 

απνηεινχλ κηα κνλαδηθή θάξηα αλαγλψξηζεο. ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηελ IP δηεχζπλζε, ε 

MAC δηεχζπλζε είλαη κνλαδηθή ζε θάζε θάξηα δηθηχνπ, έηζη ελεξγνπνηψληαο ην 

θηιηξάξηζκα ησλ MAC δηεπζχλζεσλ κπνξνχκε λα πεξηνξίζνπκε ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα καο. Ζ δπλαηφηεηα απηή δίλεηαη κέζα απφ ην 

δηαρεηξηζηηθφ ηκήκα ηνπ αζχξκαηνπ εμνπιηζκνχ φπνπ κπνξνχλ λα δεισζνχλ νη MAC 

δηεπζχλζεηο ησλ ππνινγηζηψλ πνπ καο ελδηαθέξεη λα έρνπλ πξφζβαζε. Βέβαηα απηή ε 
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κέζνδνο δελ παξέρεη θάπνηα νπζηαζηηθή αζθάιεηα, αθνχ κηα δηεχζπλζε MAC κπνξεί λα 

παξαπνηεζεί πάξα πνιχ εχθνια. Παξ' φια απηά, απαγνξεχεη ηελ ζχλδεζε ζηνπο απινχο 

ρξήζηεο θαη θαζπζηεξεί γηα ιίγν κηα επίζεζε ζην αζχξκαην ζεκείν πξφζβαζεο. 

 

o Απελεξγνπνίεζε ηεο αζύξκαηεο δηαρείξηζεο ηνπ εμνπιηζκνύ: Σν αζχξκαην κέζν 

πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη πξφζβαζε 

ζην δηαρεηξηζηηθφ ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα απφ ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε αιιά κφλν 

κέζσ ελζχξκαηεο. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα απνηξέπεη θάζε επηηηζέκελν πνπ ζα 

πξνζπαζεί λα πεηξάμεη ην δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο αζχξκαηα. 

 

o Απελεξγνπνίεζε ηεο απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο: Οη πεξηζζφηεξνη αζχξκαηνη 

routers πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζην δηαρεηξηζηηθφ 

πεξηβάιινλ κέζσ Internet. Ηδαληθά, απηή ε επηινγή ζα έπξεπε λα ππάξρεη κφλν εάλ 

ππήξρε ν ηξφπνο λα θαζνξίζεη ν ίδηνο ηελ IP δηεχζπλζε ή εάλ ππήξρε έλα πεξηνξηζκέλν 

εχξνο ζηαζκψλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην αζχξκαην κέζν. θαηά 

θαλφλα, εθηφο εάλ ρξεηάδεζηε απηή ηελ επηινγή, ην θαιχηεξν είλαη λα ηελ έρεηε 

απελεξγνπνηεκέλε. 

 

o Μείσζε ηεο ηζρύνο εθπνκπήο ηνπ αζύξκαηνπ κέζνπ πξόζβαζεο:  Ζ δπλαηφηεηα απηή 

δελ ππάξρεη ζε φινπο ηνπο αζχξκαηνπο royters, αιιά νξηζκέλνη απφ απηνχο επηηξέπνπλ 

ηελ κείσζε ηεο ηζρχνο εθπνκπήο ηνπ αζχξκαηνπ κέζνπ. Αλ θαη είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα 

ξπζκίζεη θάπνηνο ην ζήκα ηφζν θαιά ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα ρψξν θαη κφλν, 

νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηζρχνο εθπνκπήο θαη 

θαη' επέθηαζε ζηελ κείσζε ησλ επηθείκελσλ επηζέζεσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θξνληίζεηε 

γηα ηελ θπζηθή ζέζε ηνπ κέζνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θεληξηθά 

ηνπ θηηξίνπ θαη καθξηά απφ παξάζπξα θαη εμσηεξηθνχο ηνίρνπο. Σέινο κεηαθηλψληαο ηελ 

θεξαία κπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζήκαηνο. 

 

o Απελεξγνπνηώληαο ην UPnP: Μεηά ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ UPnP κπνξείηε λα 

ξπζκίζεηε κφλνη ζαο ηηο ηπρφλ πφξηεο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ εθαξκνγψλ. 

 

o Δλεξγνπνηώληαο ην firewall: ε θάζε ππνινγηζηή πνπ ζπλδέεηαη κε ην ηνπηθφ ζαο 

δίθηπν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ελεξγφ firewall, είηε απηφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζαο είηε θάπνην 

ηξίην. 

 

o Απελεξγνπνηώληαο ην file θαη print sharing: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο 

ηνπ δηακνηξαζκνχ αξρείσλ θαη εθηππσηψλ ή αθφκα θαη απεγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο 

απφ ηελ αζχξκαηε ζχλδεζε. Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ αξρείσλ ζαο ππάξρεη ε επηινγή κηαο 

ελζχξκαηεο ζχλδεζεο ή ε ρξήζε θάπνηνπ USB/Flash drive. 
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o Infrastructure mode: ηηο ξπζκίζεηο ζχλδεζεο ηνπ αζχξκαηνπ ππνινγηζηή επηιέμηε 

infrastructure ηξφπν ζχλδεζεο θαη φρη Ad-Hoc. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ε άκεζε 

επηθνηλσλία ππνινγηζηψλ, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ αζχξκαηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο. 

 

o Πεξηνξίδνληαο ηνλ αξηζκό ησλ hosts: Μέζσ ηνπ κεραληζκνχ δηαρείξηζεο ησλ TCP/IP 

πξσηνθφιισλ είλαη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο ηνπ απνδεθηνχ αξηζκνχ ζηαζκψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ αζχξκαηα ζηνλ εμνπιηζκφ καο.  

Δπίζεο ην αζχξκαην δίθηπν ζα κπνξνχζε λα απελεξγνπνηείηαη θαη λα αλνίγεη κφλν ηηο ψξεο 

πνπ ην ρξεηάδεζηε. Διαρηζηνπνηψληαο έηζη ηνπο θηλδχλνπο επίζεζεο αθνχ δελ ζα είλαη 

αλνηρηφ ζπλερψο. 

 

3.4 Άιιεο κέζνδνη αζθάιεηαο 

 

Παξφηη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ κπνξεί λα πξνζθέξνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν αζθάιεηαο, ζε πεξηβάιινληα, φπνπ ε αζθάιεηα είλαη ζεκαληηθή, απιά δελ αξθνχλ. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ hardware ή software, ην νπνίν ζα 

θάλεη ην δίθηπν αζθαιέζηεξν. 

 

3.4.1 Firewalls 
 

Έλα αζχξκαην δίθηπν ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζεσξείηαη αλαζθαιέο θαη κέξνο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε έλα firewall κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμάιεηςε ησλ 

θηλδχλσλ αζθαιείαο πνπ δηαηξέρεη ην δίθηπν. Αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ην είδνο ηεο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη, έλα firewall κπνξεί λα απνηξέςεη ηηο κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

αηηήζεηο. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα θπζηθφ εκπφδην γηα ηνπο επηηηζέκελνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα 

έρνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ θαη λα πξνζπαζνχλ λα κπνπλ ζην εζσηεξηθφ δίθηπν. 

Σα firewalls κπνξεί λα είλαη είηε software είηε hardware. Ζ ηδαληθή ιχζε είλαη ε ρξήζε θαη ησλ 

δχν. ήκεξα φκσο ηα routers έρνπλ ελζσκαησκέλν firewall θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηνπ. Δθηφο απφ ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρνπλ ηα firewalls φζν 

αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν θαη ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, επηηξέπεη θαη 

ηελ αζθαιή απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε (remote access) κέζα απφ κεραληζκνχο 

απζεληηθνπνίεζεο. 
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3.4.2 VPNS 
 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη ηα VPNs (Virtual Private Network), εθφζνλ αλαθέξακε ηα firewalls. 

Σν VPN είλαη έλα ηδησηηθφ-εηθνληθφ θαλάιη, ην νπνίν βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ήδε ππάξρνλ 

δίθηπν θαη ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο θξππηνγξάθεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο θιεηδηψλ. Σν 

πιενλέθηεκα ηνπ είλαη ε αζθαιή κεηαθίλεζε δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ νληνηήησλ. 

Ο ιφγνο φκσο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζηα VPNs είλαη ην γεγνλφο ηεο ζπρλήο 

ελζσκάησζεο ηνπο ζε εξγαιεία ή ινγηζκηθά παθέηα. Έηζη ζε έλα firewall κπνξνχλ λα δνζνχλ 

ξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζα απνθιείνπλ εληειψο φιεο ηηο εηζεξρφκελεο αηηήζεηο, κε εμαίξεζε απηέο 

ησλ πηζηνπνηεκέλσλ VPN ζηαζκψλ. Απηή ε κέζνδνο δελ δεκηνπξγεί κηα δηθιίδα αζθαιείαο 

κφλν γηα ην αζχξκαην ζεκείν πξφζβαζεο αιιά θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ θαη 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. 

Όπσο αλαθέξακε, ε WEP κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο είλαη αλαζθαιήο. Έλαο επηηηζέκελνο κε 

εκπεηξία θαη κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία, κπνξεί λα βξεζεί ζηελ δψλε εθπνκπήο ηνπ δηθηχνπ θαη 

λα ζπιιάβεη αξθεηά παθέηα ψζηε λα αλαθηήζεη ηνλ κπζηηθφ θσδηθφ WEP. ηελ ζπλέρεηα κε ηελ 

βνήζεηα απηνχ ηνπ θσδηθνχ κπνξεί λα παγηδέςεη θαη φιε ηελ πιεξνθνξία πνπ κεηαθηλείηαη ζηνλ 

αέξα θαη λα ηελ απνθσδηθνπνηήζεη. 

Χζηφζν ε ρξήζε ηεο VPN θξππηνγξάθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ WEP, αλαγθάδεη ηνλ 

επηηηζέκελν λα απνθξππηνγξαθήζεη ζε δχν επίπεδα. ην πξψην επίπεδν ζα πξέπεη λα βξεζεί ν 

κπζηηθφο θσδηθφο ηεο WEP θξππηνγξάθεζεο θαη ζην δεχηεξν επίπεδν ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ην ηζρπξφ ηνίρνο ηεο VPN θξππηνγξάθεζεο. Δπεηδή αθξηβψο, αθφκα θαη έλαο 

έκπεηξνο επηηηζέκελνο δελ κπνξεί κε επθνιία λα αλαπαξάγεη ηνλ θσδηθφ ηεο θξππηνγξάθεζεο, 

λα πξνζπεξάζεη ηελ πηζηνπνίεζε ή ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο, ην πνζνζηφ επηηπρίαο κηαο ηέηνηαο 

επίζεζεο είλαη πνιχ ρακειφ. 

Παξφηη ε ρξήζε ηνπ VPN θαη ηνπ WEP είλαη κηα βειηησκέλε πξφηαζε, ππάξρεη έλα ηεξάζηην 

κεηνλέθηεκα. Σν πξφβιεκα πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα δηπιάζηα επεμεξγαζηηθή ηζρχ, πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε ζε δπν επίπεδα. Ζ ρξήζε ηνπ 

WEP ζε ζπλδπαζκφ κε ην VPN ζε έλα ζσζηά ξπζκηζκέλν αζχξκαην κέζν πξφζβαζεο κπνξεί λα 

ειαηηψζεη ηελ ηαρχηεηα ηεο κεηάδνζεο θαηά 80%. Με ιίγα ιφγηα, ζα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 10 

ιεπηά γηα ηελ απνζηνιή ελφο αξρείνπ κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ WEP θξππηνγξάθεζε, ελψ ρσξίο 

θξππηνγξάθεζε ζα ρξεηάδνληαλ θάπνπ ζηα 2 ιεπηά. Απηφ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηελ ζπλδεζηκφηεηα θαη κπνξεί λα αθαλίζεη ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα ηελ "καγηθή" αζχξκαηε 

ζπλδεζηκφηεηα. 

Σέινο, ε ρξήζε ελφο VPN δηθηχνπ πξνυπνζέηεη ηελ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ζε θάζε ζηαζκφ 

πνπ πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί ζην δίθηπν. Απηφ φκσο πξνζζέηεη αθφκα έλαλ πεξηνξηζκφ, αθνχ ηα 

πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά VPN πξννξίδνληαη γηα Windows ινγηζκηθά. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 
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ζηαζκνί κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο Mac, OS, Linux θαη tablets, κπνξεί λα κελ κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν. 

 

3.4.3 RADIUS 
 

To πξσηφθνιιν RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) αλαπηχρζεθε απφ ηελ 

Livingston Enterprises, σο server πξφζβαζεο, πηζηνπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο. Αλ θαη ην 

πξσηφθνιιν απηφ δεκηνπξγήζεθε πξηλ ρξφληα γηα λα εμππεξεηεί απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο 

ψζηε λα ζπλδένληαη κε αζθάιεηα ζε εηαηξηθά δίθηπα, ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζε VPNs θαη 

WLANs γηα ηελ απφθηεζε ηνπ έιεγρνπ θάζε παξακέηξνπ ηεο ζχλδεζεο. 

Σν πξσηφθνιιν RADIUS βαζίδεηαη ζην κνληέιν client/server. Σα ζεκεία πξφζβαζεο (NAS) 

ζεσξνχληαη clients ηνπ RADIUS. Ο client αλαιακβάλεη λα πξνσζεί ηελ πιεξνθνξία ηνπ ρξήζηε 

ζηνλ αξκφδην RADIUS server θαη εθηειεί ηηο εληνιέο πνπ ζα ζηαινχλ πίζσ απφ ην server. 

O RADIUS server ή daemon είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ζηηο ζπζθεπέο NAS. Δπίζεο ιακβάλεη ηηο αηηήζεηο ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ, ηηο 

πηζηνπνηεί θαη ηέινο επηζηξέθεη φιε ηελ πιεξνθνξία κε ηηο απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο γηα ηνπο 

ρξήζηεο ψζηε λα δνζνχλ νη απαηηνχκελεο ππεξεζίεο. 

 

3.4.4 Intrusion Detection Systems (IDSS) 
 

Οη αληρλεπηέο εηζβνιέσλ είλαη ζπζθεπέο ή ινγηζκηθά παξαθνινχζεζεο ηεο θίλεζεο ζε έλα 

δίθηπν κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ηεο γηα ζεκάδηα θαθφβνπισλ επηζέζεσλ. Πην απιά, ηα εξγαιεία 

IDSs έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε επηζέζεσλ θαηά ηνπ ππνινγηζηή θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ 

έθδνζε θάπνηνπ είδνπο πξνεηδνπνίεζεο πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη απνηειεζκαηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ήδε 

ππάξρνληα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ δηθηχσλ (πνιηηηθή αζθάιεηαο, ηξσηψλ ζεκείσλ, 

θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ, ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε, έιεγρν πξφζβαζεο θαη firewalls). 

Σα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα είλαη θπξίσο απαξαίηεηα ζε κεγάιεο ή άιιεο επηρεηξήζεηο κε εθηεηακέλν 

δίθηπν. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηέςνπλ ηελ επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θαη λα εμαζθαιίζεη, ζε θάπνην βαζκφ, ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο. Σα IDSs κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δπν θχξηεο 

νκάδεο, νη νπνίεο είλαη νη Network IDSs (NIDSs) θαη Host IDSs (HIDSs). 
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Σα HIDSs ιεηηνπξγνχλ ςάρλνληαο γηα θάπνην είδνο εηζβνιήο ζε έλα κφλν ζχζηεκα θαη ην νπνίν 

πξνζηαηεχνπλ. Ζ ινγηθή εδψ είλαη φηη θάζε host πξνζηαηεχεηαη απφ έλα μερσξηζηφ HIDS. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη logins, πξνζβαζηκφηεηα ζε αξρεία, κεηαηξνπέο δηθαησκάησλ θαη 

άιια. 

Σα NIDSs αλαιχνπλ ηελ θίλεζε πνπ ππάξρεη ζε νιφθιεξν ην δίθηπν. πλήζσο έλα ζχζηεκα 

NIDS ηνπνζεηείηαη ζην switch ελφο δηθηχνπ θαη αλαιχεη θάζε παθέην πνπ εηζέξρεηαη θαη 

εμέξρεηαη απφ απηφ. 

Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ έλα πνιχηηκν εξγαιείν πνπ κπνξεί λα 

εγγπεζεί ηελ αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο κηαο επηρείξεζεο. Όκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη άιιεο κεζφδνπο αζθάιεηαο. Σα ζπζηήκαηα απηά δελ κπνξνχλ παξά 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηβάιινληα φπνπ ηζρχνπλ ήδε ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο. 

 

4 Επίινγνο 
 

4.1 Απνηειέζκαηα 

 

Όπσο είλαη θαίλεηαη, ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ζε έλα αζχξκαην δίθηπν απνηειεί έλα απφ ηα 

κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

κεηαδίδνληαη δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηφηε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 

ηελ πεξίζηαζε, 

Ζ κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο "κεηακθηεζκέλεο" κεηαθνξάο ηνπο 

απνηειεί κηα πνιχ θαιή ηδέα, φκσο θαη απηή έρεη ηα ειαηηψκαηα ηεο. Έηζη μεθηλψληαο απφ ηελ 

πξψηε κέζνδν θξππηνγξάθεζεο (WEP), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην πξφηππν IEEE 802.11 ην 

'97, έσο θαη ηηο πην ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, απνδεηθλχεηαη φηη 

θακία απφ απηέο ηηο ηερληθέο δελ είλαη αδηαπέξαζηεο. 

Ζ κέζνδνο WEP, μεθίλεζε κε ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο φκσο πνιχ ζχληνκα ηα θελά ηεο 

απνδείρζεθαλ ηεξάζηηα, φπσο είδακε ζην 3ν θεθάιαην κε ηελ αλάθηεζε ηνπ "θξπθνχ" θιεηδηνχ. 

Με κηα πξνζπάζεηα ζπιινγήο αξθεηψλ IVs παθέησλ ε επίζεζε είλαη κηα απιή ππφζεζε. Σα 

πξνβιήκαηα ηεο κεζφδνπ μεθηλνχλ απφ ηα IVs, ηα νπνία είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ θάζε θνξά 

ηελ ςεπδνηπραία αθνινπζία πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ αιγφξηζκν RC4. 

Μεηά έγηλαλ εκθαλή ηα θελά πνπ άθελε ζηελ αζθάιεηα ε παξαπάλσ κέζνδνο, δφζεθαλ ιχζεηο 

φπσο ε επηκήθπλζε θιεηδηνχ θαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη θξππηνγξάθεζεο, φπσο WPA/WPA2 θαη 

ην ζχζηεκα επηθχξσζεο 802.x. 
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Παξφια απηά, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη αθφκα θαη απηέο νη κέζνδνη έρνπλ απνδεηρζεί αξθεηά 

αλαζθαιείο κε ηελ κέζνδν WPA λα ζπάεη ζηηο αξρέο ηνπ 2008. Αιιά ε κέζνδνο WPA 

πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ αιγνξίζκνπ AES, ν νπνίνο απνηειεί βειηίσζε ηνπ 

RC4, φκσο απαηηεί αιιαγή εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Οπσζδήπνηε ε αλαθνξά ζε ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο φπσο VPNs, IDSs, Firewalls θαη 

RADIUS είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ρξήζηκε, φκσο πξφθεηηαη γηα ζπκπιεξσκαηηθφ εμνπιηζκφ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιχςεη θελψλ ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο. ε πεξηπηψζεηο 

νηθηαθνχ πεξηβάιινληνο δελ ππάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιφγνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, 

φκσο ζε επαγγεικαηηθφ ηνκέα είλαη ζπλήζσο ε κφλε ιχζε. 

 

 

4.2 Τν κέιινλ ηεο αζύξκαηεο αζθάιεηα 

 

Σν κέιινλ ηεο αζχξκαηεο αζθάιεηαο βξίζθεηαη ζηα λέα πξφηππα ηεο νηθνγέλεηαο 802.11, φπσο 

είλαη ηα 802.11i θαη 802.11n. 

Σν πξφηππν 802.11i, ην νπνίν εγθξίζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 24ηο Ηνπλίνπ 2004, πεξηιακβάλεη 

ην ζχζηεκα 802.x γηα επηθχξσζε (καδί κε ηελ ρξήζε ηνπ EAP-Extensible Authentication 

Protocol), ην RSN γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη ηελ κέζνδν CCMP, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηνλ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο AES. 

Σν CCMP παξέρεη εκπηζηεπηηθφηεηα, επηθχξσζε, αθεξαηφηεηα θαη πξνζηαζία απφ ηελ 

επαλάιεςε παθέησλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί κέγεζνο θιεηδηνχ 128bit θαη κέγεζνο block 128bit. Σα 

δεδνκέλα ηνπ παθέηνπ θαη ην MIC κεηαδίδνληαη θξππηνγξαθεκέλα, αθνχ πξνζηεζεί ε αξρηθή 

επηθεθαιίδα ηνπ παθέηνπ θαη ε επηθεθαιίδα ηνπ CCMP. 

To πξφηππν IEEE 802.11 φκσο πνπ νξίδεη ηελ αζθάιεηα ηεο επφκελεο γεληάο γηα ηα αζχξκαηα 

δίθηπα νλνκάδεηαη IEEE 802.11n. Σν πξφηππν αζχξκαηεο δηθηχσζεο 802.11n παξφηη βξηζθφηαλ 

ζε πξνζρέδην απφ ηα κέζα ηνπ 2006 επηθπξψζεθε απφ ηελ IEEE ζηηο 12 επηέκβξε ηνπ 2009. 

Οη ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπλ αζχξκαηε δηθηχσζε 802.11n κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζηα 

300Mpbs ( 6 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην πξφηππν 802.11g). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ηερλνινγία MIMO, ε νπνία θάλεη ρξήζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ ζην πνκπφ θαη ην δέθηε, γηα φζν 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. 

Σν 802.11n εθπέκπεη ζηα 5GHz φκσο δηαηεξεί ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ κε δίθηπα 802.11b/g πνπ 

εθπέκπνπλ ζηα 2.4GHz. Ζ εκβέιεηα ηνπ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ππνινγίδεηαη ζηα 90 κέηξα ελψ 

ζε εμσηεξηθνχο ζηα 182 κέηξα πεξίπνπ. 
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Χζηφζν ν ηνκέαο ηεο αζθάιεηαο ζην πξφηππν παξακέλεη έλα πξφβιεκα πξνο επεμεξγαζία, 

θαζψο ην λέν απηφ πξφηππν πξνζθέξεη θαηλνηνκίεο δπλαηφηεηεο ηαρχηεηαο θαη εκβέιεηαο αιιά 

θιεξνλνκεί πνιιά απφ ηα αδχλακα ζεκεία ησλ πξνεγνχκελσλ πξνηχπσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. 

Όπσο δειαδή ζπκβαίλεη κε θάζε λέα ηερλνινγία, ε έξεπλα θαη ε δνθηκή είλαη απαξαίηεηε 

δηαδηθαζία γηα εμέιημε. 
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Αθξώλπκα θαη πληνκνγξαθίεο 

 AES - Advanced Encryption Standard 

 AP - Access Point 

 BSS - Basic Service Set 

 CCMP - Counter Mode-Cipher Block Chaining Mac Protocol 

 CRC - Cyclic Redundancy Check 

 CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

 DCF - Distributed Coordination Fuction 

 DOS - Denial Of Service 

 EAP - Extensible Authentication Protocol 

 ESS - Extended Service Set 

 IBSS - Independent Basic Service Set 

 ICV -Integrity Check Value 

 IDS - Intrusion Detection Systems 

 IV - Initialization Vector 

 LAN - Local Area Network 

 MAC - Media Access Control 

 MIMO - Multiple Input Multiple Output 

 MPDU - Mac Protocol Data Unit 

 MSDU -Mac Service Data Unit 

 NAV - Network Allocation Vector 

 NIC - Network Interface Card 

 OSA - Open System Authentication 

 PHY - Physical Layer 

 RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Service 

 RSN - Robust Secure Network 

 RTS/CTS - Request To Send/Clear To Send 

 SKA - Shared Key Authentication 

 SSID - Service Set Identifier 

 TKIP - Temporal Key Integrity Protocol 

 TSN - Transitional Security Network 

 VPN - Virtual Private Network 

 WEP - Wired Equivalent Privacy 

 WLAN - Wireless Local Area Network 

 WPA - Wi-Fi Protected Access 

 WPA2 - Wi-Fi Protected Access Version2 

 WRAP - Wireless Robust Authentication Protocol 

 


