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                                                     ანოტაცია 

სამაგისტრო ნაშრომში მოცემულია დღეისათვის ყველაზე პოპულარული და 

პრობლემური საკითხი უსაფრთხო უკაბელო ქსელის აგება. მასში წარმოდგენილია 

კვლევის სხვადასხვა მეთოდები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს დავგეგმოთ და 

განვახორციელოთ ქსელური  უსაფრთხოების პოლიტიკა. კვლევის ძირითად ასპექტს 

წარმოადგენს  ქსელური უსაფრთხოების განვითარება  WLAN  ქსელების გარემოში. 

არსებობს ბევრი გზა, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ ამ ფართო თემის ირგვლივ. 

ნაშრომში მოცემულია სხვადასხვა  ქსელური მოწყობილობები,რომლებიც ახორციელებს 

უსაფრთხოების დაგეგმვას უკაბელო ქსელში. 

ნაშრომი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

 მოცემულია საუკეთესო კრიპტოგრაფიულ ალგორითმები- თუ როგორ შეიძლება 

ამ ალგორითმების გამოყენებით უზრუნველყოთ ინფორმაციის უსაფრთხოდ 

გადაცემა. 

 ქსელური თავდასხმები და მასთან ბრძოლის ეფექტური მეთოდები. 

 WLAN ქსელის უსაფრთხოების პრინციპები 

 Software and Hrdware გადაწყვეტილებების შეფასება 

ნაშრომში მოცემული კვლევა დაეხმარება ქსელის ადმინისტრატორებს დაგეგმოს 

უსაფრთხო უკაბელო ქსელის აგების ძირითადი პოლიტიკა. 
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Annotation 

In this master thesis, the most popular and problematic issue of building the secure wireless 

networks, are given. It presents a variety of research methods that allow  to plan and implement 

network security policies. The main aspect of research is  the development of network security in 

WLAN environment. There are many opportunities  that can be considered around the given 

wide  topic. The paper presents a variety of network devices that  carry out the security planning 

in wireless networks. 

The paper includes the following steps: 

• The most cryptographic algorithms - how to use these algorithms to provide secure      

transmission of information. 

• Network attacks and effective methods of combating it. 

• WLAN Network Security principles 

• Evaluation of Software and Hrdware Solutions 

The work of this study will help network administrators to plan the basic policy of building a 

secure wireless network. 
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 შესავალი  

ინფორმაციის  უსაფრთხოება გახდა უაღრესად მნიშვნელოვანი თემა  ბოლო რამდენიმე 

წლის განმავლობაში. დღევანდელი გარემოს მიხედვით  რაოდენობა ინფორმაციის 

გაცვლისა, ორგანიზაციებს შორის  მკვეთრად გაიზარდა : მილიონობით მომხმარებელს  

შეუძლია ინფორმაციის გაცვლა Web -საიტების მეშვეობით, ათასობით თანამშრომლები 

თავიანთ კომპანიას უკავშირდებიან  ვირტუალური კერძო ქსელით (VPNs). დღეს სახეზე 

გვაქვს რთული და სწრაფად ცვალებადი ვებ ქსელები, პროგრამები, სისტემები. ამ 

პირობებში, აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობს, რადგან  შეუძლებელია 

მოხდეს  აპარატურის და პროგრამული უზრუნველყოფის ქვეშ ყველა უსაფრთხო 

პირობების დაცვა. სტრატეგია იმისა,რომ  შემცირდეს უსაფრთხოების რისკი არის The  

defense-in-depth უსაფრთხოების მოდელი. The defense-in-depth არის შექმნა არქიტექტურა 

რომელიც აერთიანებს მრავალი ფენების უსაფრთხოების დაცვას.  Cisco Systems აქვს 

შექმნილი პრიორიტეტული უსაფრთხოება და გვთავაზობს ფართო სპექტრს ცალკე და 

ინტეგრირებული უსაფრთხოების პროდუქტებს. უსაფრთხოება არ არის მხოლოდ security 

geeks ", ეს არის აბსოლუტური მოთხოვნა ყველა ქსელური ინჟინერის, სისტემური 

ადმინისტრატორების და სხვა ტექნიკური სპეციალისტების, რომ გავიგოთ, თუ როგორ 

განახორციელდეს უსაფრთხოება. 

თავი I 

                              ქსელის უსაფრთხოება და კრიპტოგრაფიული ალგორითმები 

 

ქსელის უსაფრთხოება 

 

კომპიუტერულ ქსელებში,საერთო რესურსების გამოყენებით ხდება მრავალი 

განაცხადების დამუშავება  სხვადასხვა მიზნით. ზოგჯერ მონაცემები გადაიცემა დიდ 

მანძილძე, განაცხადის პროცესები არის კონფიდენციალური და განმცხადებელს სურს, 

რომ სხვებმა ვერ შეძლონ მისი წაკითხვა. მაგალითად როცა ხდება საკრედიტო ბარათით 

თანხის გადაგზავნა. გადაგზავნის დროს შეიძლება სხვა მესამე პირმა თქვენს ქსელში 
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მოსმენა განახორციელოს და წაიკითხოს ყველა პაკეტი რომელიც გადააგზავნეთ. ამიტომ, 

მომხმარებლებს სურთ დაიშიფროს შეტყობინებები და სპეციალური შიფრით მოხდეს 

მათი გაგზავნა.იდეა დაშიფვრის არის მარტივი გასაგებად: გამგზავნი იყენებს დაშიფვრის 

ფუნქციას თავდაპირველ ღია ტექსტზე, მიღებული შიფროტექსტი  იგზავნება ქსელში და 

მიმღებზე  ვრცელდება საპირისპირო ფუნქცია (ე.წ. დეშიფრაციის) და შესაბამისად ხდება 

ორიგინალი ღია ტექსტის აღდგენა.დაშიფვრის / დეშიფრაციის პროცესი ზოგადად 

დამოკიდებულია საიდუმლო გასაღების გაზიარება გამგზავნს და მიმღებს შორის. ამ 

მეთოდის გამოყენების, კრიპტოგრაფიის მიზანია უზრუნველყოს 

კონფიდენციალურობის-თავიდან აცილების, არასანქცირებული ინფორმაციის 

გაცემასთან. კონფიდენციალურობის თუმცა, იგი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

მხარდასაჭერად სხვა მნიშვნელოვან მომსახურების, მათ შორის, ავტორიზაციის 

(დამადასტურებელი ვინაობა) და მთლიანობის (მიღების საიმედოობა, რომ გაგზავნა არ 

იქნა შეცვლილი).ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილავთ ძირითად იდეას 

კრიპტოგრაფიის,მათ შორის აღვწერთ სამ საუკეთესო კრიპტოგრაფიულ ალგორითმებს: 

მონაცემთა შიფრაციის სტანდარტული მეთოდი (DES); Rivest, Shamir, და Adleman (RSA); 

და შეტყობინება დაიჯესტი 5 (MD5). ეს გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება ამ 

ალგორითმები გამოყენებულ იქნას, რათა უზრუნველყოს  ავტორიზაციის და 

მთლიანობის მომსახურება. 
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ზოგადად რომ ვთქვათ, არსებობს სამი სახის კრიპტოგრაფიული ალგორითმები: 

საიდუმლო გასაღების ალგორითმები,ღია გასაღების ალგორითმები და ჰეშირების 

ალგორითმები. საიდუმლო გასაღები ალგორითმები სიმეტრიულია იმ გაგებით, რომ 

ორივე მხარე კომუნიკაციას იზიარებენ ერთი გასაღებით. DES (Data Encryption Standard) 

არის ყველაზე ცნობილი მაგალითი საიდუმლო გასაღების შიფრირების ფუნქცია.  

განსხვავებით წყვილი მონაწილეთა გაზიარების ერთი საიდუმლო გასაღებით,ღია 

გასაღებიანი კრიპტოგრაფია მოიცავს: თითოეულ მონაწილეს აქვს შეტყობინების 

გასაღები, რომელსაც არავის გაუზიარებს და ღია გასაღები, რომელიც გამოქვეყნდება და 

ის ყველამ იცის. RSA-დაერქვა მისი გამომგონებლების, Rivest, Shamir, და Adleman.ეს არის 

ყველაზე ცნობილი ღია გასაღების შიფრირების ალგორითმი. 

 

 

 

მესამე ტიპის კრიპტოგრაფიის ალგორითმი ეწოდება hash ან გაგზავნა დაიჯესტის 

ფუნქცია. განსხვავებით წინა ორი სახის ალგორითმები, კრიპტოგრაფიული hash 

ფუნქციები ტიპიურად არ ითვალისწინებს გასაღების გამოყენებას.ჰეშირების 

ალგორითმებიდან ყველაზე გავრცელებულია Message Digest version 5 (MD5). 
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მონაცემთა დაშიფრვის სიმეტრიული ალგორითმი (DES) 

 

ალგორითმი წარმოადგენს სიმეტრიულ ბლოკურ შიფრს, რომელიც მუშაობს სამოცდაოთხ 

ბიტიან ტექსტთან და გამოიყენებს ორმოცდათექვსმეტ ბიტიან გასაღებს. ფორმალურად 

გასაღებიც შედგება სამოცდაოთხი ბიტისაგან, მაგრამ გასაღების გადაცემის დროს 

საიმედოობის გაზრდის მიზნით ყოველი მერვე ბიტი წარმოადგენს ლუწობა–კენტობის 

მაკონტროლებელ ბიტს, ამიტომ გასაღების გამოყენებამდე ეს ბიტები ამოიყრება 

გასაღებიდან. ალგორითმი შედგება თექვსმეტი რაუნდისაგან, ანუ ერთი და იგივე 

პროცედურები დასაშიფრ ბლოკზე მეორდება თექვსმეტჯერ. ასეთ ალგორით-მებს 

უწოდებენ იტერაციულ ალგორითმებს. განსხვავებულია მხოლოდ მეთექვსმეტე რაუნდის 

შესასვლელი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი და იგივე პროცედურის რამდენჯერმე 

(კერძოდ, თექვსმეტჯერ გამეორების მიზანია, რომ გამოსასვლელი შიფროტექსტის 

თითოეული ბიტი დამოკიდებული იყოს ღია ტექსტის ყველა ბიტზე. 
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სქემაში დასაშიფრი ბლოკი იყოფა ორ ნაწილად: მარცხენა (L) და მარჯვენა (R) (ინდექსი   

მიუთითებს რაუნდის ნომერს, ანუ მერამდენედ ხდება ამ ოპერაციების ჩატარება 

დასაშიფრ ბლოკზე). მარჯვენა ნაწილი რაიმე ფუნქციით გარდაიქმნა და შემდეგ XOR-ით 

შეიკრიბება მარცხენა ნაწილთან. მიღებული შედეგი წარმოადგენს შემდეგი  რაუნდის  

მარჯვენა ნაწილს, ხოლო შემდეგი რაუნდის მარცხენა ნაწილს წარმოადგენს წინა 

რაუნდის მარჯვენა ნაწილი, სანამ ის გარდაიქმნება  
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კრიპტოალგორითმი  DES -ის სქემა 

 

 

 

 

 

 

       ღია ტექსტი 

 sg 

                  0L
               0R

 

f  

1K  

              01 RL 
      

),( 1001 KRfLR 
 

2K

              12 RL        ),( 2112 KRfLR   

              1415 RL 
 

              1516 RL 
   

),( 16151516 KRfLR 
 

sg
1
 

 
          შიფროტექსტი 

f  

f  16K

),( 15141415 KRfLR 
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კრიპტოგრაფიის ასიმეტრიული ალგორითმი (RSA) 

 

ალგორითმი Rivest Shamir Adleman ანუ RSA არის კრიპტოგრაფიის ასიმეტრიული 

ალგორითმი (public სიტყვა-გასაღები), მნიშვენელოვან გამოყენებას ჰპოვებს 

ელექტრონულ კომერციაში, განსაკუთრებით საიდუმლო მონაცემების გაცვლა-

გამოცვლისათვის ინტერნეტში. ეს ალგორითმი შეიქმნა რონ რივესტის, ადი შამირის და 

ლენ ადლემანის მიერ 1977 წელს, საიდანაც მოდის მისი სახელწოდება. 

ეს ალგორითმი იყენებს ორი ტიპის სიტყვა-გასაღებს: public, ტექსტის დასაშიფრად და 

private დაშიფრული ტექსტის გასაშიფრად. public სიტყვა-გასაღები ხელმისაწვდომია 

ყველასთვის ვინც შიფრავს ინფორმაციას, private კი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მისთვის 

ვინც შექმნა ორივე სიტყვა-გასაღები. მაგალითად: ვთქვათ, ორ ადამიანს სურს საიდუმლო 

მონაცემების გაცვლა. ერთ-ერთი მათგანი, გიორგი ქმნის ორივე სიტყვა-გასაღებს, შემდეგ 

public-ს უგზავნის სხვებს დათოს,ზურას.... რომელთაც შეუძლიათ დაშიფრონ ტექსტი 

მოცემული public სიტყვა-გასაღებით,შემდეგ უგზავნიან ჯემალს რომელსაც შეუძლია 

გაშიფროს თავისი private სიტყვა-გასაღებით. 

სიტყვა-გასაღებების შექმნა: 

1. ვიღებთ ორ განსხვავებულ პირველ მარტივ რიცხვს p და q; 

2. შემდეგ n -ს,(n=pq) ; 

3. გამოვთვლით ეილერის ინდიკატორს n : φ(n)=(p-1)(q-1)  

4. ვიღებთ e-ს, ისეთ პირველ მთელ რიცხვს, რომელსაც φ(n)  იყენებს როგორც 

დაშიფვრის ხარისხს. 

5. რადგანაც e მარტივია, ბეზუს თეორიიდან გამოდის რომ, იგი არის ინვერსიული 

mod φ(n)  არსებობს ისეთი მთელი  რომლისთვისაც 

6. ed 1   (mod φ(n))d არის გაშიფვრის მაჩვენებელი. 

7. (n,e)წყვილი არის  public სიტყვა-გასაღები,ხოლო(n,d)-private სიტყვა-გასაღები. 
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შეტყობინებების დაშიფვრის ალგორითმი(MD5) 

 

დღემდე ყველაზე გავრცელებულ ალგორითმებს წარმოადგენენ MD-5, რომელიც 

შექმნილია  რ. რაივესტის მიერ და SHA-1, რომელიც შეიქმნა აშშ სტანდარტებისა და 

ტექნოლოგიების ინსტიტუტში. მათემატიკურად, გაგზავნა დაიჯესტი ალგორითმები 

ტენდენცია უფრო მეტი საერთო აქვს DES ვიდრე RSA. 

 

 

 

დღეს არსებული ალგორითმები გამოიმუშავებენ 128, 160 და 256 ბიტის სიგრძის 

გამოსასვლელებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჰეშ-ფუნქციის გამძლეობას.ალგორითმი 

MD-5 შეტყობინების წინასწარი დამუშავების შემდეგ გადაამუშავებს მას 512 ბიტიან 

ბლოკებად, რომლებიც დაყოფილა თექვსმეტ 32 ბიტიან ქვებლოკებად.Aალგორითმის 

გამოსასვლელია ოთხი 32 ბიტიანი ქვებლოკი, რომლებიც ერთიანდებიან ერთ 128 ბიტიან 

ბლოკში. წინასწარი დამუშავების დროს ტექსტის სიგრძე იზრდება 64512  k  ბიტამდე, 

ამისათვის მას ემატება ერთიანი და იმდენი ნოლი რამდენიც საჭიროა შესაბამისი სიგრძის 

მისაღებად. ამის შემდეგ მას ემატება 64 ბიტიანი რიცხვი, რომელიც აღნიშნავს 

შეტყობინების სიგრძეს (რეალურს და არა დამატების შედეგად მიღებულს). ეს ხდება 
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იმისთვის, რომ ჯერ ერთი ტექსტის ზომა იყოს 512-ის ჯერადი, რაც აუცილებელია 

ალგორითმის შემდგომი მუშაობისათვის და მეორეც, ჩანაწერი ტექსტის სიგრძის შესახებ 

იძლევა გარანტიას, რომ სხვადასხვა შეტყობინებები არ დაემსგავსებიან ერთმანეთს 

დამატების შემდეგ. ალგორითმში განისაზღვრება ოთხი ცვლადი, რომლებსაც უწოდებენ 

გადაბმის ცვლადებს  და რომელთა მნიშვნელობები თექვსმეტობით სისტემაში ასეთია: 

                      xxxx )(D;)fedcba(C;)absdef(B;)(A 76543210988901234567   .  

 

Pretty Good Privacy (PGP) 

Pretty Good Privacy (PGP) არის პოპულარული მიდგომა უზრუნველყოს შიფრირების და 

ავტორიზაციის შესაძლებლობები ელექტრონულ ფოსტაზე. ყველაზე საინტერესო ასპექტი 

PGP-ში არის handles სერტიფიკატები. შეგახსენებთ, რომ ძირითადი პრობლემა არის ღია 

გასაღებები განაწილება. PGP აცნობიერებს, რომ ყოველ მომხმარებელს აქვს საკუთარი 

კომპლექტი კრიტერიუმების მიხედვით, რომელიც მას სურს, რომ გასაღებები 

დამოწმებული იყოს ვინმეს მიერ და უზრუნველყოს ინსტრუმენტები მართვა გარკვეულ 

დონეზე.  

PGP დაშიფვრა იყენებს სერიული კომბინაციას hashing, data compression, symmetric-key 

cryptography,public-key cryptography. ყოველ ნაბიჯზე იყენებს  რამდენიმე  ალგორითმებს. 

თითოეულ ღია გასაღებს განსაზღვრავს username or an e-mail address. პირველი ვერსია ამ 

სისტემის იყო საყოველთაოდ ცნობილი,როგორც  web of trust განსხვავებით X.509 

სისტემისა,რომელიც იყენებს იერარქიული მიდგომა ეფუძნება სერთიფიცირების 

ორგანოს და რომელიც დაემატა PGP implementations მოგვიანებით.აქტუალური ვერსიები 

PGP დაშიფვრის მოიცავს ორი ვარიანტის მეშვეობით ავტომატური გასაღების მართვა 

სერვერზე. PGP განვითარების პროცეში, PGP მხარს უჭერს უფრო ახალ თვისებებსა და 

ალგორითმებს,რომელთაც შეუძლია შექმნას დაშიფრული შეტყობინებები ისე  რომ ძველი 

PGP სისტემები ვერ გაშიფრავს, თუნდაც გააჩნდეს საიდუმლო შეტყობინების 

გასაღები.PGP შეიძლება გამოყენებულ იქნას შეტყობინებების 

კონფიდენციალურობისთვის. ამისათვის PGP აერთიანებს სიმეტრიული გასაღების 

კოდირებას და ღია გასაღები შიფრირებას. იმისათვის,რომ შიფრირებული გაგზავნისთვის  

გამოვიყენოთ სიმეტრიული შიფრაციის ალგორითმი, საჭიროა სიმეტრიული გასაღები. 

თითოეული სიმეტრიული გასაღები გამოიყენება მხოლოდ ერთხელ და მას უწოდებენ 

სესიის გასაღებს. სესიის გასაღები დაცულია, დაშიფვრისას იგი იღების ღია გასაღებს,იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ 
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მხოლოდ მიმღებმა შეიძლება გაშიფვროს სესიის გასაღები. PGP მხარს უჭერს გაგზავნილი 

შეტყობინების  ავტორიზაციის და მთლიანობის შემოწმებას. მთლიანობის შემოწმება 

გამოიყენება აღმოაჩინოს გაგზავნილი შეიცვალა თუ არა რათა მოხდეს წარმატებულად 

დასრულება,მეორე  დადგინდეს იყო თუ არა რეალურად გამოგზავნილი პირის ან 

ერთეულის განაცხადა. რადგან შინაარსი არის დაშიფრული, რაიმე სახის ცვლილებები 

გაგზავნის დროს გამოიწვევს,დეშიფრაციის შესაბამისი გასაღების შეცდომას . 

იმისათვის,რომ გამგზავნმა გამოიყენოს PGP ციფრული ხელმოწერა, ამისთვის გაგზავნა 

იყენებს RSA ან DSA ალგორითმებს.PGP გახდა საკმაოდ პოპულარული ქსელური 

კომუნიკაციისთვის. PGP ძირითადი თვისებებია : 

 შეაგროვოს ღია გასაღებები სხვებისთვის, ვისაც შეუძლია დაამოწმოს ის 

 უზრუნველყოს ღია  გასაღებების გასაჯაროება სხვებისთვის 

 get his public key signed by others, thus collecting certificates that will be 

 persuasive to an increasingly large set of people 

 sign the public key of other individuals, thus helping them build up their set of 

certificates that they can use to distribute their public keys 

 შეაგროვოს სერტიფიკატები სხვა პირებისთვის რომელთაც იგი 

ენდობა,საკმარისი დამოწმდეს გასაღებები 
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                                                             თავი  II 

 ქსელური თავდასხმები და მასთან ბრძოლის მეთოდები 

  

Secure Shell (SSH) 

Secure Shell (SSH) უზრუნველყოფს დისტანციური შესვლის სერვისი და განკუთვნილია 

შეცვალოს ნაკლებად უსაფრთხო Telnet და rlogin პროგრამების გამოყენება . SSH ასევე 

შეიძლება გამოყენებული იქნას დისტანციურად შეასრულოს ბრძანებები და გადაცემის 

ფაილი, როგორიცაა Unix rsh და rcp ბრძანებები. SSH ყველაზე ხშირად გამოიყენება, რათა 

შეიქმნას მყარი კლიენტი / სერვერი ავტორიზაციის სადაც SSH კლიენტის ეშვება 

მომხმარებლის desktop machine და SSH სერვერზე ეშვება ზოგიერთი დისტანციური 

მანქანა, SSH მხარს უჭერს გაგზავნის მთლიანობასა და კონფიდენციალურობას. Telnet და 

rlogin არ უზრუნველყოფს არცერთ ზემოთ განხილულ შესაძლებლობებს.  დიდი 

მნიშვნელობა აქვს  SSH -ს დღევანდელ ინტერნეტში, მიიჩნევენ, რომ რამდენიმე წლის წინ 

ტელეკომუნიკაციისთვის გამოყენებული dial-up მოდემებით დაკავშირება მათი მთავარი 

კომპიუტერები მუშაობა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ, როდესაც ისინი შესული, მათი 
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პაროლები იყო გაგზავნილი სატელეფონო ხაზის და LAN მუშაობა. როგორც სარისკო 

როგორც გაგზავნის იგი მთელს ინტერნეტში. დღეს, თუმცა, ტელეკომუნიკაციისთვის  

ხშირად გამოიწეროთ ISPs, რომ გთავაზობთ მაღალსიჩქარიანი საკაბელო მოდემი ან DSL 

მომსახურების და ისინი გადიან ამ ISPs მესშვეობით.ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ისინი 

სისტემაში შედიან, როგორც მათი პაროლები და ყველა მონაცემები მათ გაგზავნას ან 

მიიღოს პოტენციურად გადის უამრავი არასაიმედო ქსელებთან. SSH უზრუნველყოფს 

გზსა დაშიფვრის, მონაცემები იგზავნება ამ კავშირებს და გასაუმჯობესებლად ისინი 

იყენებენ ძალას authentication მექანიზმი  შესვლისთვის. 

უახლესი ვერსია SSH, ვერსია 2, შედგება სამი ოქმები : 

 SSH-TRANS: a transport layer protocol 

 SSH-AUTH: an authentication protocol 

 SSH-CONN: a connection protocol 

SSH-TRANS უზრუნველყოფს დაშიფრული არხს შორის კლიენტი და სერვერი მანქანებს. 

ნებისმიერ დროს მომხმარებლის იყენებს SSH დისტანციური მანქანა, პირველი ნაბიჯი 

არის შექმნას SSH-TRANS არხს შორის ის ორი მანქანა. 
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Firewalls 

 
firewall არის სისტემა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას დავყოთ ქსელი ორ ან მეტ 

ნაწილად და ჩამოვაყალობოთ წესები, რომლებიც განსაზღვრავენ პაკეტების მიმოცვლის 

წესებს ერთი ქსელიდან მეორე ქსელში. ხშირად firewall დგება ინტერნეტის და 

ორგანიზაციის ქსელების საზღვარზე, მაგრამ ზოგჯერ მას იყენებენ ორგანიზაციის 

ლოკალური ქსელის შიგნითაც.  

 

 
 
ყოველი პაკეტისთვის firewall ღებულობს გადაწყვეტილებას, გაატაროს ის თუ არა, 

წესების გარკვეული 

კრებულის მიხედვით. firewall  შეიძლება მუშაობდეს როგორც ქსელურ დონეზე, ასევე 

გამოყენებით დონეზეც. ჩვენ განვიხილავთ მხოლოდ ქსელური დონის firewalls. ქსელის 

დონეზე მომუშავე firewall ღებულობს გადაწყვეტილებებს პაკეტის ადრესატის და 

გამგზავნის მისამართების, პროტოკოლის და ადრესატის და გამგზავნის პორტების 

მისამართების საფუძველზე. ჩვენ განვიხილავთ ზოგადად ფაიერვოლის 

კონფიგურირების პრინციპებს. ეს პრინციპები არ იცვლება ნებისმიერი ფაიერვოლის 

კონფიგურირების დროს. სხვა და სხვა პროგრამაში განსხვავებულია მხოლოდ წესების 

შეყვანის ფორმა და სინტაქსისი. firewall ღებულობს გადაწყვეტილებას პაკეტის გატარების 

ან დაბლოკვის შესახებ წესების ბაზის საფუძველზე. ადმინისტრატორის მოვალეობაა 

შექმნას ისეთი წესების ბაზა, 

რომელიც შეესაბამება კონკრეტულ ქსელს და ქსელში არსებულ სერვისებს. firewall 

განიხილავს წესებს მათი ნომრების ზრდადობის მიხედვით. თუ პაკეტი შეესაბამება 

მოცემულ წესს, მაშინ ფაიერვოლი ან ატარებს ამ პაკეტს ან ბლოკავსმას. შემდეგ წესებს ის 

აღარ განიხილავს. ქსელის დონეზე მომუშავე ფაიერვოლის წესი შედგება 

შემდეგი ველებისგან: 

                      1. წესის ნომერი 

                      2. მოქმედება 

                      3. პროტოკოლი 

                      4. გამგზავნის ჰოსტის ან ქსელის მისამართი 

                      5. გამგზავნის პორტის ნომერი ან ინტერვალი 

                      6. ადრესატის ჰოსტის ან ქსელის მისამართი 

                      7. მიმღების პორტის ნომერი ან ინტერვალი 

შესაძლებელია ამ წესებში იყოს ინფორმაცია, რომელიც დამოკიდებულია კონკრეტულ 

პროტოკოლზე, მაგალითად TCP პროტოკოლისათვის — ინფორმაცია სესიის 

მდგომარებოაზე,  ICMP პროტოკოლისათვის — ინფორმაცია პაკეტის ტიპზე და ა.შ. 
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ზემოთ ჩამოთვლილი ველებიდან აუცილებელია მხოლოდ პირველი ხუთი. 

დანარჩენების მითითება აუცილებელი არ არის თუ ამას სიტუაცია არ მოითხოვს. 

განვიხილოთ რა მნიშვნელობები შეიძლება მიიღოს თითოეულმა ველმა და თუ რა 

მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ისინი.  

1. 1.წესის ნომერი – რიცხვი 1-დან 65534-მდე. (ფაიერვოლში შესაძლო წესების 

რაოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტული 

2. რეალიზაციაზე. აქ მოყვანილია მნიშვნელობები FreeBSD ოპერაციული სისტემის 

ქვეშ მომუშავე IPFW ფაიერვოლისთვის). 

 

3. მოქმედება — შესაძლებელია ორი მოქმედება: გატარება (permit, allow, pass) ან 

დაბლოკვა (deny). 

 

4. პროტოკოლი — შეიძლება მიიღოს შემდეგი მნიშვნელობები: IP, TCP, UDP, ICMP 

და სხვა. 

 

 

5. გამგზავნის მისამართი — აუცილებელია ჩაიწეროს ქსელის მისამართი შესაბამისი 

ნიღბით (Network Mask) ან ჰოსტის მისამართის შემთხვევაში წინ მიეწეროს სიტყვა: 

“host”. 

ნიღაბი შეიძლება ჩაიწეროს ორნაირად — ათობითი ფორმატის მისამართის თითოელ 

ბაიტში ქსელის ნაწილის მითითებით (მაგალითად: 255.255.255.252), ან უბრალოდ ქსელის 

ნიღაბში 

ერთიანების რაოდენობის მითითებით (/30). პორტის ნომერი — რიცხვი 1-დან 65535-მდე. 

გამოიყენება მხოლოდ TCP და UDP პროტოკოლების დროს და გულისხმობს 

პორტის ნომერს. არსებობს პორტის ნომრების შემდეგი შესაბამისობა სტანდარტულ 

სერვისებთან: 

 

სერვისი                      პორტის ნომერი 

http                                     80 

https                                   443 

ftp                                       20,21 

telnet                                  23 

ssh                                       22 

პორტების მითითების დროს ადმინისტრატორმა კარგად უნდა იცოდეს რას აკეთებს და 

რა შედეგს უნდა მიაღწიოს. არასწორი კონფიგურირების შემთხვევაში შესაძლებელია 

ლოკალურ ქსელში არსებული სერვისის დაბლოკვა, ან ლოკალული ქსელის 

მომხმარებლების მუშაობის შეფერხება. აღსანიშნავია, რომ ბევრ ოპერაციულ სისტემაში 

მიღებულია 

პორტების დაკავების შემდეგი წესი: 1024-მდე არის სერვისების პორტების ნომრები, 

მომხმარებლის მანქანიდან სხვა სერვისთან დაკავშირება ხდება 1024-ზე მეტი ნომრის 

პორტიდან. მაგალითად ინტერნეტში ვებ-გვერდის დათვალიერების დროს http 

პროტოკოლით იქმნება შეერთება მომხმარებლის კომპიუტერიდან სერვერის მე-80 

პორტთან. 
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პაკეტების სნიფერი 

 
პაკეტების სნიფერი წარმოადგენს გამოყენებით პროგრამას, რომელიც იყენებს ქსელურ 

ადაპტერს, რომელიც მუშაობს თვალთვალის რეჟიმში (Promiscuous mode - ამ რეჟიმში 

ადაპტერი ყველა პაკეტს, მიღებული ფიზიკური არხის მიერ, უგზავნის 

აპლიკაციას დამუშავებისათვის) ამ დროს სნიფერი იჭერს ყველა ქსელურ პაკეტს, 

რომელიც გადაიცემა განსაზღვრულ დომეინში. ამ დროისთვის სნიფერები ქსელებში 

სავსებით კანონიერად მუშაობენ ქსელებში. ისინი გამოიყენება დიაგნოსტიკისათვის და 

ტრაფიკის ანალიზისათვის, მაგრამ თუ მხედველობაში მივიღებთ იმას, რომ 

ზოგიერთი აპლიკაცია გადასცემს მონაცემებს ტექსტურ ფორმაში (Ftp, Telnet, SMTP, POP3 

და სხვა) სნიფერის საშუალებით შესაძლებელია გავიგოთ კონფიდენციალური 

ინფორმაცია (მაგ.მომხმარებლის სახელი და პაროლი). სახელებისა და პაროლის დადგენა 

იძლევა დიდ საშიშროებას, რადგანაც მომხმარებლები ხშირად იყენებენ ერთი. და იგივე 

სახელს და პაროლს მრავალი პროგრამისთვის, მრავალ მომხმარებელს საერთოდ აქვს 

მხოლოდ ერთი სახელი და პაროლი. თუ პროგრამა მუშაობს როგორც კლიენტ-სერვერი, 

ხოლო აუტენტიფიცირებული მონაცემები გადაეცემა ქსელის საშუალებით და კითხვადი 

ტექსტური ფორმატით, მაშინ ეს ინფორმაცია დიდი ალბათობით შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას კორპორატიულ და გარე რესურსებზე წვდომისათვის (შეტევის მეთოდები ხშირად 

ბაზირდება სოციალური ინჟინერიის საფუძველზე). მათ კარგად აქვთ წარმოდგენილი, 

რომ ჩვენ ვიყენებთ ერთი და იგივე პაროლს მარვალი რესურსის წვდომისათვის, ჩვენი 

პაროლის გაგებით, მას შეუძლია ჩვენი რესურსის გამოყენება ყველაზე ცუდ ვარიანტში ის 

მიიღებს წვდომას სამომხმარებლო დონეზე და მისი სასუალებით შექმნის ახალ 

მომხმარებელს, რომლის საშუალებით მას შეეძლება ნებისმიერ მომენტში შემოვიდეს 

ქსელში და მის რესურსებში. პაკეტების სნიფინგის საშიშროების დასაწევად 

შესაძლებელია გამოვიყენოთ შემდეგი საშუალებები: 

რაც თქვენ იცით, ტიპიური მაგალითია ორფაქტორიანი აუტენტიფიკაცისა წარმოადგენს 

ბანკომატი, რომელიც ამოგიცნობთ თქვენ, ჯერ ერთი თქვენი პლასტიკური ბარათით და 

მეორე თქვენი პინ კოდით. აუტენტიფიკაციისათვის OTP-სისტემაში აგრეთვე 

მოითხოვება პინ კოდი და თქვენი პირადი ბარათი. ”ბარათი”(Token) ის ქვეშ იგულისხმება 

აპარატურულ ან პროგრამული საშუალება, რომელიც აგენირირებს 

უნიკალურ(შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით) ერთმომენტიან,ერთჯერად პაროლს. თუ 

ჰაკერი გაიგებს მოცემულ პაროლს 

სნიფერის საშუალებით, მისთვის ეს ინფორმაცია იქნება გამოუსა-დეგარი, რადგანაც ეს 

პაროლი უკვე იქნება გამოყენებული და უვარგისი შემდგომი გამოყენებისთვის 

ავღნიშნოთ, რომ ეს ხერხი სნიფინგის საწინააღმდეგოდ საბრძოლველად ეფექტურია 

მხოლოდ პაროლის დაჭერის შემთხვევაში, სნიფერი, რომელიც დაჭერს სხცა ინფორმაციას 

(მაგ. ელ ფოსტის ინფორმაციას) არ კარგავს თავის ეფექტურობას. 

 

აუტენტიფიკაცია 

 
აუტენტიფიკაციის ძლიერი საშუალებები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან ხერხს, პაკეტების 

სნიფინგის წინაღმდეგ. ”ძლიერი” საშუალებების ქვეშ იგულისხმება ისეთი 

მეთოდები,რომლისთვის გვერდის ავლა ძნელად შესაძლებელია.  აუტენტიფიკაციის 

პროტოკოლი. აუტენტიფიკაცია ამოწმებს კომუნიკაციის დროს პირის უტყუარობას. 

დაშორებული პროცესის უტყუარობის შემოწმება ითხოვს რთულ 

პროტოკოლებს,დამყარებულს კრიპტოგრაფიაზე. 
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IP spoofing 

 
IP სპუფინგი ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ჰაკერი იმყოფება კორპორაციის შიგნით, ან 

მის გარეთ და მოაქვს თავი,როგორც სანქცირებულ მომხმარებელს. ეს შესაძლებელია 

გაკეთდეს ორი გზით: ჰკაერმა შეიძლება ისარგებლოს ან IP მისამართით, რომელიც 

იმყოფება სანქცირებული IP მისამართების დიაპაზონში, ან ავტორიზებული გარე 

მისამართებით, რომლისთვისაც დასაშვებია წვდომა განსაზღვრულ ქსელურ რესურსებზე. 

შეტევები - IP სპუფინგის გზით, ხშირად წარმოადგენს საწყის წერტილს სხვა მსგავსი 

შეტევებისთვის. კლასიკური მაგალითი - შეტევა DoS, რომელიც იწყება უცხო 

მისამართიდან, რომელშიც ჰაკერი მალავს თავის ჭეშმარიტ ზრახვებს. როგორც წესი, IP 

სპუფინგი შემოისაზღვრება მცდარი ინფორმაციის ან საზიანო ბრძანებების ჩასმით 

მონაცემთა ნაკადში, რომელიც გადაცემა კლიენტსა და სერვერს შორის ან ერთრანგიან 

მოწყობილობებს შორის ქსელში. ორმხრივი კავშირის უზრუნველყოფისათვის ჰაკერმა 

უნდა შეცვალოს მარშუტიზაციის ყველა ცხრილი, რომ ტრაფიკი მიმართოს მცდარი IP 

მისამართისკენ. ზოგიერთი ჰაკერი საერთოდაც არ ცდილობს მიიღოს პროგრამისგან 

პასუხი - თუ მისი მთავარი მიზანია სისტემისგან მნიშვნელოვანი ფაილის მიღება, მაშინ 

პროგრამისთვის პასუხებს არანაირი მნიშვნელობა არა აქვთ. თუ ჰაკერს შეუძლია 

შეცვალოს მარშუტიზაციის ცხრილი და ტრაფიკი მიმართოს მცდარი IP მისამართისკენ, 

შესაბამისად ის მიიღებს ყველა პაკეტს, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია პასუხი გასცეს, 

თითქოს ის არის სანქცირებული მომხმარებელი. 

 

 წვდომის კონტროლი  
 

 ყველაზე მარტივი გზა IP სპუფინგის აღკვეთისა დევს წვდომის კონტროლის სწორ 

განსაზღვრაში. რომ შევამციროთ IP სპუფინგის ექექტურობა საჭიროა სწორად დავაყენოთ 

წვდომის კონტროლი,რომელიც მდგომარეობს ნებისმიერი ტრაფიკის ბლოკირებაში, 

რომელიც მოედინება გარედან, მაგრამ მისი გამომგზავნის მისამართი უნდა იმყოფებოდეს 

ქსელის შიგნით. მართალია ეს გვეხმარება IP სპუფინგთან საბრძოლველად, როდესაც 

სანქცირებულია მხოლოდ შიდა მისამართები; თუ სანქცირებულს წარმოადგენს. 

ზოგიერთი გარე მისამართიც, მაშინ მოცემული მეთოდი არაეფექტურია. 

 

ფილტრაცია RFC 2827 
 

 თქვენ შეგიძლიათ აგკრძალოთ უცხო ქსელების სპუფინგის მცდელობები თქვენი 

მომხმარებლებისათვის. ამისათვის აუცილებელია ნებისმიერი გამავალი ტრაფიკი 

დაბრაკოთ, რომლის საწყისი მისამართი არ არის ორგანიზაციის მისამართებიდან 

რომელიმე ერთი. ამ ტიპის ფილტრაცია ცნობილია RFC 2827. სახელით. აღნიშნულის 

გაკეთება შეუძლია თქვენ პროვაიდერსაც. შედარებით ეფექტური მეთოდი IP სპუფინგთან 

საბრძოლველად - იგივეა რაც, პაკეტების სნიფინგის შემთხვევაში. აუცილებელია რომ 

შეტევა გავხადოთ არაეფექტური. IP სპუფინგი შესაძლებელია ფუნქციონირებდეს 

მხოლოდ იმ პირობებში, როდესაც აუტენტიფიკაცია მიმდინარეობს IP მისამართების 

ბაზაზე. ამიტომ დამატებითი აუტენტიფიკაციის დანერგვის შემთხვევაში, მსგავსი 

შეტევები გახდება უსარგებლო. 

დამატებითი აუტენტიფიკაციის კარგი სახეა კროპტოგრაფიული. 
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Denial of Service (DoS) 

 
 არის ყველაზე ცნობილი ჰაკერული თავდასხმის ფორმა. გარდა ამისა მსგავსი ტიპის 

შეტევის საწინააღმდეგოდ ყველაზე ძნელია 100% -ანი დაცვა. ჰკერებს შორის DoS -ის 

ტიპის თავდასხმები ითვლება როგორც ბავშვური გასართობი, და იწვევს მათში ღიმილს, 

რადგანაც მისი ორგანიზაციისთვის საჭიროა მინიმალური ცოდნა და ჭკუა. მიუხედავად 

ამისა სწორედ მისი მარტივად რეალიზაციის გამო მათ მოაქვთ უდიდსი ზიანი, ამიტომ 

ადმინისტრატორები მას უდიდეს ყურადღებას უთმობენ. ქვმოთ ჩამოთვლილია 

რამოდენიმე მათგანი: 

 

TCP SYN Flood; 

 Ping of Death; 

Trinco; და სხვა. 

 

SYN (სინქრონული დატბორვა - (synchronous) Flooding) - ეს არის პაკეტების დატბორვა, 

რომლებიც ეგზავნება სერვერს კლიენტის კავშირების მოთხოვნით. პაკეტები სეიცავენ 

წყაროს არასწორ IP მისამართებს. სერვერი იწყებს უპასუხოს ამ ფიქტიურ მოთხოვნებს და 

ამ შემთხვევაში ვერ პასუხობს ლეგიტიმურ კლიენტებს. 

DoS შეტევა განსხვავდება სხვა შეტევებისგან. ისნი არ არიან გამიზნული თქვენ ქსელში 

შესაღწევად, ან კიდევ თქვენ ქსელიდან რაიმე ინფორმაციის მისაღებად, მაგრამ DoS 

შეტევა გახდის თქვენ ქსელს გამუსადეგარს სხავა ნორმალური მომხმარებლებისათვის. 

მას შეუძლია ამის მიღწევა ან ქსელის, ან ოპერაციული სისტემის, ან აპლიკაციის 

გამოყენების იმ დონემდე გაზრდამდე, რომელიც ზღუდავს ან აჩერებს მის 

ფუნქციონირებას. ზოგიერთი სერვერული პროგრამების გამოყენების შემთხვევაში 

(მაგ: ვებ და FTP სერვერები) DoS შეტევები გამოიხატება იმაში, რომ მან უნდა დაიკავოს 

ყველა კავშირი, ნებადართული ამ პროგრამების მიერ და დაიკავოს ისინი მუშა 

მდგომარეობაში, ამით ის არ უშვებს სხვა ჩვეულებრივ მომხმარებელს ამ სერვისამდე. DoS 

შეტევის დროს გამოიყენება ჩვეულებრივი ინტერნეტ პროტოკოლები, როგორიც არის TCP 

და ICMP უმრავლესი DoS შეტევები გათვლილია პროგრამულ შეცდომებზე და სისტემის 

უსაფრთხოების ნაკლოვანებებზე და არა სისტემის არქიტექტურის საერთო სისუსტეზე. 

ზოგიერთ შეტევას ქსელის მწარმოებლურობა დაყავს ნულზე, მისი არარეალური და 

უსარგებლო პაკეტების გადავსებით ან მცდარი ინფორმაციით ქსელიში რეალურად 

არსებულ მდგომარეობაზე. მსგავსი ტიპის თავდასხმების აღკვეთა ძნელია და მოითხოვს 

პროვაიდერთან კოორდინირებულ მუშაობას. თუ პროვაიდერთან არ გავაჩერებთ ტრაფიკს 

გამიზნულს თქვენი ქსელის გადასავსებად, მაშინ ამის გაკეთებას თქვენ ვერ შეძლებთ, 

რადგამც ქსელის შემომავალი არხი უკვე იქნება გადავსებული. თუ მსგავსი შეტევა 

ხორციელდება მრავალი მხრიდან, მაშინ საქმე გვავს განაწილებულ შეტევასთან, 

(Distributed DoS) DdoS. 

 

განაწილებული DoS (Distributed Denial of Service (DDoS)) 

DDoS  არის DoS შემოტევების  უფრო რთული ფორმა. რომლის მიზანია ქსელის ლინკების 

გადავსება უსარგებლო მონაცემებით. DDoS ფუნქციონირებს უფრო დიდი მაშტაბებით 
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ვიდრე DoS შემოტევები. ტიპიურად ასეულობით თუ ათასეულობით შემოტევის 

წერტილები ცდილობენ მიზნის მყისიერად მიღწევას.  შემოტევის წერტილები შეიძლება 

იყოს ეჭვგარეშე კომპიუტერები, რომლებიც ინფიცირებული არიან წინასწარ DDoS 

კოდით. სისტემები, რომელბიც ინფიცირებულია  DDoS კოდით შემოტევას ახორციელებენ 

გაშვების  მომენტში. 

Man-in-the-Middle შეტევა 

 
Man-in-the-Middle შეტევისთვის ჰაკერს სჭირდება პაკეტებთან წვდომა რომელიც 

გადაიცემა ქსელით. მსგავსი წვდომა ყველა პაკეტთან გადაცემული პროვაიდერის მიერ 

ნებისმიერ სხვა ქსელში, შესაძლებელია, მაგ მიიღოს პროვაიდერის თანამშრომელმა. 

მსგავსი შეტევისათვის ხშირად იყენებენ პაკეტების სნიფერებს, სატრანსპორტო 

პროტოკოლებს და მარშუტიზაციის პროტოკოლებს. 

 შეტევა ხორციელდება:  

1) ინფორმაციის მოპარვის მიზნით.  

2) მიმდინარე სესის დასაჭერად და ცალკეულ ქსელურ რესურსებთან წვდომისათვის. 

3) ტრაფიკის ანალიზისათვის, რომ მიიღოს ინფორმაცია ქსელზე და იქ არსებულ 

მომხმარებლებზე . 

4) DoS შეტევისათვის. 

5) ტრაფიკის არეკვლისათვის რომ გამოვლინდეს არასანქცირებული ინფორმაცია 

ქსელურ სესიაში.  

Man-in-the-Middle შეტევის წინააღმდეგ ეფექტურად საბრძოლველად შესაზლებელია 

მხოლოდ კრიპტოგრაფიის გამოყენება. თუ ჰაკერი დაიჭერს ინფორმაციას დაშიფრული 

სესიით, მას ეკრანზე გამოუვა არა დაჭერილი ინფორმაცია არამედ უაზრო სიმბოლოების 

თანმიმდევრობა. აღსანიშნავია, რომ თუ ჰაკერი მიიღებს ინფორმაციას კრიპტოგრაფიულ 

სესიაზე (მაგ. სესიის გასაღები), მაშინ მას შეუძლია განახორციელოს Man-in-the-Middle 

შეტევა დაშიფრულ გარემოშიც კი. 

 

თავი III 
 

Site-to-Site IPSec VPN Design 

 

 

შესავალი 

 
  
ამ თავში მოცემულია მიმოხილვა სამი სხვადასხვა VPN გადაწყვეტილებების, მათ შორის 

IPSec ძირითადი პრინციპების განხილვა. 

ეს არის შემდეგი სამი გადაწყვეტილება: 

 პირველი გადაწყვეტილება—IPSec in combination with Generic Routing 

Encapsulation (GRE) 

 მეორე გადაწყვეტილება— Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) 
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 მესამე  გადაწყვეტილება— IPSec as the solitary tunneling method with Dead Peer 

Detection (DPD), Reverse Route Injection (RRI), and Hot Standby Router Protocol 

(HSRP) for failover 

 

სამივე ამ გადაწყვეტილებებს იზიარებს შემდეგი მახასიათებლებით: 

 Site-to-site VPN topologies 
 

 Cisco VPN routers running Cisco Internetwork Operating System (IOS) 

 Use of Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) as a routing protocol 

across the VPN with GRE configurations 
 

 Data as the primary traffic component 
 

 No quality of service (QoS) features enabled 

 Evaluation of Cisco VPN product performance in scalable and resilient designs 

 

 

ტოპოლოგიის დიზაინი 

 
 

პირველადი ტოპოლოგიის განხილვა არის  hub-and-spoke განლაგების მოდელი, სადაც 

პირველადი საწარმოს რესურსები განლაგებულია დიდი ცენტრალური საიტი და 

სხვადასხვა მცირე საიტები ან ფილიალები უკავშირდება უშუალოდ ცენტრალურ საიტს 

VPN, როგორც ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე. 
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Hub-and-Spoke VPN 

 

DMVPN შექმნა დიზაინი hub-and-spoke  კავშირები შესაძლებელია, და 

უზრუნველყოფს უნარი შექმნას დროებითი შორის კავშირების spoke sites  

გამოყენებით IPSec დაშიფრვას. ეს ტოპოლოგია ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე. 
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Spoke-to-Spoke VPN 

 

Site-to-Site VPN  Design კომპონენტები 

 

VPN განცხადებები მოიცავს გაგრძელების reachability საწარმოს WAN და შეცვალა 

კლასიკური WAN ტექნოლოგიები, როგორიცაა იჯარით ხაზები, ჩარჩო სარელეო და 

ბანკომატით.  

მოთხოვნები საწარმოს მომხმარებელს ტრადიციული შეტყობინების WAN მომსახურება, 

როგორიცაა მრავალ ოქმს მხარდაჭერა, მაღალი ხელმისაწვდომობა, scalability და 

უსაფრთხოების, ასევე მოთხოვნები VPNs. VPNs ხშირად აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს 

კიდევ ხარჯების ეფექტურად და მეტი მოქნილობა, ვიდრე შეტყობინების WAN 

მომსახურება. 

ძირითადი კომპონენტია საიტი-ის საიტი VPN დიზაინის ესენია: 

 

 Cisco მაღალი დონის VPN მარშრუტიზატორები ემსახურება როგორც VPN 

ხელმძღვანელი ბოლოს შეწყვეტის მოწყობილობები, რომელიც ცენტრალურ 

კორპუსში 
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 Cisco VPN შესვლა მარშრუტიზატორები ემსახურება როგორც VPN ფილიალი 

ბოლოს შეწყვეტის მოწყობილობებზე ფილიალი ადგილას 

 

 შემდეგ: 

 

o Solution One-IPSec/GRE გვირაბები, რომ interconnect ხელმძღვანელი ბოლოს 

და ფილიალი ბოლოს მოწყობილობები VPN 

 

o Solution Two-IPSec/GRE გვირაბები მიერ შექმნილი DMVPN რომ interconnect 

ხელმძღვანელი ბოლოს და ფილიალი ბოლოს მოწყობილობები და 

საშუალებას დინამიური ისაუბრა-ის ისაუბრა გვირაბები შორის ფილიალი 

ბოლოს მოწყობილობები VPN 

o ამოხსნა სამი IPSec გვირაბები ერთად Dead Peer ამოცნობა (DPD), უკუ 

მარშრუტი Injection (RRI) და აქტიური ლოდინის Router ოქმი (HSRP) 

შეასრულოს სათაო ბოლოს ფილიალი ბოლოს დამაკავშირებელი 

 ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა, რომელიც მესამე მხარის ISP (ან ISPs) 

ემსახურება როგორც WAN დამაკავშირებელი საშუალო 

 

Cisco VPN Product 

1      Cisco  VPN Product Applications Summary 
 
 
Application 

 
Cisco VPN Router Family 

 
VPN Acceleration Options 

VPN Performance  (based on 
Cisco scalability tests) 1 

Central head end 

site 

6500 
 
7200 
 
7100 
 
3700 
 
PIX535 
 
3080 

VPNSM 
 
ISM (single or dual), 

VAM ISA (single or 

dual), VAM 

AIM (Base, Medium, High 

Perform) VAC+ 

SEP-E 

Up to 1.1 

Gbps Up to 66 

Mbps Up to 30 

Mbps Up to 16 

Mbps Up to 

167 Mbps 

Up to 39.4 

Mbps 
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Large branch 

office 

3845 
 
3845 
 
3825 
 
3825 
 
3700 
 
3600 
 
2600 

Hardware 

included AIM 

HPII Hardware 

included AIM 

HPII 

AIM HPII 

AIM (Base, Medium, High 

Perform) AIM (Base, Extended 

Perform) 

Up to 29 

Mbps Up to 

36 Mbps Up 

to 22 Mbps 

Up to 27 

Mbps Up to 

35 Mbps Up 

to 15 Mbps 

Up to 10 

Mbps 

Medium 

branch office 

2800 
 
2800 
 
3600 
 
2600 
 
1800 
 
1800 
 
1700 

Hardware included 
 
AIM HPII 
 
AIM (Base, Medium, High 

Perform) AIM (Base, Extended 

Perform) Hardware included 

AIM HPII 
 
VPN Module 

Up to 14 

Mbps Up to 

18 Mbps Up 

to 15 Mbps 

Up to 10 

Mbps Up to 

3.5 Mbps Up 

to 5 Mbps 

Up to 2.5 

Mbps 

Small office 1800 
 
1800 
 
1700 
 
800 

Hardware included 
 
AIM HPII 

VPN 

Module 

Hardware included 

Up to 3.5 

Mbps Up to 5 

Mbps Up to 

2.5 Mbps 

Up to 900 kbps 

 

 

Solution Benefits 
 
თითოეული გადაწყვეტა დიზაინის გთავაზობთ რიგ უპირატესობებს კონკურენტი 

მიდგომების deploying site-to-site 

 უსაფრთხოების 

o ტრაფიკი ბრენჩ ოფისებსა და ცენტრალურ საიტებს შორის იყენებს  

მონაცემთა დაშიფვრის  სტანდარტულ სისტემას (3DES). 

o ტრაფიკი ბრენჩ ოფისებსა და ცენტრალურ საიტებს შორის 

აუტენტიფიკაციისათვის იყენებს  ჰეშირების  ალგორითმს (SHA) -1. 

 High Availability (მაღალი არსებობა) 

o დინამიური მარშრუტიზაციის ოქმი (EIGRP) შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

მართვის ქსელური მარშრუტიზაციისათვის 

 Flexibility(მოქნილობა) 

o Cisco VPN  router პროდუქციის ხაზი საშუალებას აძლევს 

დაკონფიგურირება ფილიალის მარშრუტიზატორები.  

 

o IPSec in combination with Generic Routing Encapsulation (GRE) 
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 IPSec იყენებს 3DES დაშიფვრის რეჟიმს მონაცემთა ტრანსპორტირებისთვის  

 Use GRE for transport of multi-protocol or multicast data across the VPN. 

 კონფიგურაცია 

 

 

შესავალი IPSec 

 

IPSec სტანდარტი უზრუნველყოფს მეთოდს მართვის ამოცნობის და მონაცემთა დაცვის 

შორის მრავალჯერადი ჩართვით უსაფრთხო მონაცემთა გადაცემის. IPSec მოიცავს 

პროტოკოლს ISAKMP / Oakley და ორი IPSec IP პროტოკოლს : Encapsulating Security 

Protocol (ESP) and Authentication Header (AH).  IPSec იყენებს სიმეტრიული შიფრაციის 

ალგორითმებს მონაცემთა დაცვისთვის. სიმეტრიული შიფრაციის გარდაქმნას უფრო 

ეფექტური და უფრო ადვილად განახორციელებს აპარატურა. 

Internet Key Exchange (IKE)  ISAKMP / Oakley პროტოკოლი უზრუნველყოფს.IPSec 

უზრუნველყოფს ასეთ მეთოდს. IPSec აქვს არჩევანი გარდაქმნის დადგენა, ასე რომ 

მომხმარებლებს შეუძლიათ აირჩიონ თუ ხარისხით ჭირდებათ მათი მონაცემების დაცვა. 

IPSec აქვს აგრეთვე რამდენიმე hash მეთოდების არჩევანი, თითოეული გაცემს სხვადასხვა 

დონის დაცვას. ორი IP პროტოკოლი გამოიყენება IPSec-ში სტანდარტულად: ESP და AH. 

 

Encapsulating Security Protocol (ESP) 

 

 ESP header (IP პროტოკოლი 50)  აყალიბებს ძირითადი IPSec პროტოკოლებს. ეს 

პროტოკოლი უზრუნველყოფს შეთანხმების საფუძველზე შიფრირების მეთოდს ან 

გარდაქმნის კომპლექტს.  ეს პროტოკოლი იცავს მხოლოდ მონაცემების ნაწილს პაკეტში. 

შესაძლოა აგრეთვე ამოცნობა დაცული მონაცემების. ფიგურა 1-4 გვიჩვენებს, თუ როგორ 

ენკაპსულირდება ESP-თი IP პაკეტი. 
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Authentication Header 

შემდეგ ეტაპზე  IPSec იყენებს  AH პროტოკოლს (IP პროტოკოლი 51). AH არ იცავს 

მონაცემებს, რომლებიც  ჩვეულებრივი გაგებით არის დახურული hide მონაცემები. იგი 

იცავს non - mutable ველებს IP header-ის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ 

მისამართების ველი მოიცავს IP header-ს. AH პროტოკოლი არ უნდა იქნას გამოყენებული 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს მოთხოვნა მონაცემების კონფიდენციალურობის. 

ფიგურა 1-5  გვიჩვენებს, თუ როგორ ხდება AH პროტოკოლით IP პაკეტი ენკაპსულაცია. 
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IPSec რეჟიმები 

IPSec აქვს ორი მეთოდი მონაცემების გასწვრივ ქსელში: სატრანსპორტო რეჟიმი და 

გვირაბის რეჟიმი, რომელიც განსხვავდება მათი გამოყენებით ხერხებით. განვიხილოთ ეს 

ორი რეჟიმი დეტალურად. 

 

Tunnel Mode  (გვირაბის რეჟიმი) 

გვირაბის რეჟიმში ხდება ენკაპსულაცია და დაცვა მთელი IP პაკეტის. იმიტომ, რომ 

გვირაბის რეჟიმში ენკაპსულაცია ან დამალვა ხდება IP header-ით პაკეტის, ახალი IP 

header უნდა დაემატოს პაკეტს, რათა წარმატებით მოხდეს  გადაგზავნა პაკეტების. 

დაშიფვრის დროს IP მისამართები იყენებენ სწორედ ამ  ახალ header-ს. ეს მისამართი 

შეიძლება იყოს განსაზღვრული კონფიგურაციაში Cisco IOS მარშრუტიზატორებში. 
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გვირაბის რეჟიმს შეუძლია გამოიყენოს ერთი ან ორივე ESP და AH. გვირაბის რეჟიმში 

შედეგის დროს დამატებითი პაკეტის გაფართოება დაახლოებით 20 bytes გამო ახალი IP 

header იქმნება. გვირაბის რეჟიმში გაფართოებაზე IP პაკეტის ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე 

1-6. 

 

 

 

Transport Mode  (სატრანსპორტი რეჟიმი) 

IPSec სატრანსპორტო რეჟიმის მუშაობის დროს ხდება ჩასმა ESP header-ს IP header და 

შემდეგი პროტოკოლის ან ტრანსპორტის ფენის პაკეტს შორის. ამ რეჟიმში IPSec ზოგჯერ 

ახდენს  ხოლმე ტრაფიკის მოძრაობის ანალიზს. ტრანსპორტის რეჟიმში შეიძლება 

განლაგებული იყოს ერთი ან ორივე ESP და AH. ტრანსპორტის რეჟიმში არის 

ოპტიმალური არჩევანი გვირაბის დაცვის მეთოდის გამოიყენება, როგორიც არის DMVPN. 
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თავი IV 

WLAN NETWORK SECURITY PRINCIPLES 

 

Exploring Past Discoveries That Led to Wireless 

უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში, უკაბელო კომუნიკაციებმა დიდი გავლენა 

მოახდინა ჩვენ ვცხოვრობასა  და ბიზნესზე. მობილური ტელეფონები, პეიჯერები და 

უკაბელო პერსონალური ციფრული თანაშემწეები (PDAs) გახდა ჩვენი ცხოვრების 

მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ატრიბუტი. მაგრამ უკაბელო კომუნიკაცია ჯერ კიდევ 

ადრეული   ჩამოყალიბების სტადიაში და მომდევნო ეტაპზე მისი განვითარება იქნება 

შეცვლა ქსელის ინფრასტრუქტურის რომელიც იყო ტრადიციულად "სახაზო". 

მაღაზიები,რესტორნები, საზოგადოებრივი აეროპორტები ინფორმაციის  წვდომისა და 

გადაცემისთვის იყენებენ უკაბელო კომუნიკაციას,რომელიც წარმოადგენს გამოწვევას 

თანამედროვე მსოფლიოს განვითარებაში.  უკაბელო ტექნოლოგია არის მეთოდი 

მონაცემების მიწოდების  ერთი წერტილიდან,რომელიც ახორციელებს წვდომას 

ფიზიკური მავთულების გარეშე და მოიცავს რადიო, ფიჭური,ინფრაწითელი და 

სატელიტურ გადაცემას. საერთო უკაბელო ქსელები წარმოიშვა მრავალი ევოლუციური 

ეტაპებით: უკაბელო საკომუნიკაციო და სატელეგრაფო და რადიო პროგრამებისგან. 
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ფიზიკური ქსელები და მათი შეზღუდვები, მნიშვნელოვნად იმოქმედა უკაბელო 

ტექნოლოგიის განვითარებაზე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გავლენა უკაბელო 

ტექნოლოგიის განვითარებაზე მოახდინა  მობილურ ტელეფონის გამოგონებამ. 

 

უსაფრთხოების საფუძვლების და პრინციპების დაცვის  გაგება 

უსაფრთხოების დაცვა იწყება  კონფიდენციალურობის შენარჩუნებით,ერთიანობით, 

მონაცემთა ხელმისაწვდომობის და გამოთვლითი რესურსებით.ეს ინფორმაციის 

უსაფრთხოების სამი პრინციპი ხშირად მოხსინიებულია როგორც "დიდი სამეული", 

რომელიც  წარმოდგენილია შემდეგ სურათზე 

The CIA Triad 

 

 

როცა   ჩვენ განვიხილავთ თითოეულ ამ პრინციპებს,ვნახავთ, რომ იმისათვის, რომ 

უზრუნველყოთ სანდო და უსაფრთხო უკაბელო გარემო, ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ 

თითოეული პრინციპი იყოს სათანადოდ დაცული.უნდა უზრუნველყოთ შენარჩუნება ამ 

დიდი სამეულის და დაცვა კონფიდენციალობის იმ მონაცემების რომლებიც შენახულია 

და მიედინება ამ მონაცემების და კომპიუტერული რესურსების მიმართულებით, დიდი 

სამეულის უსაფრთხოების პრინციპი ხორციელდება ცდა და სინამდვილის 

უსაფრთხოების პრაქტიკაზე. დანარჩენი სხვა პრაქტიკები ხორციელდება „დიდ 

სამეულის“  შესაბამისი ავტორიზაციის ავტორიზებული დაშვებით,რომელიც 

შესაძლებელს გახდის საიდენტიფიკაციო და რესურსების გამოყენების მეთოდებს, 

ნებართვების სრული ანგარიშვალდებულებისთვის ყველა საქმიანობის მეშვეობით 

აუდიტის ბილიკების და ჟურნალები. ზოგიერთი უსაფრთხოების სპეციალისტი 

მიმართავს აუთენტიფიკაციას, უფლებამოსილებისა და აუდიტის 

(ანგარიშვალდებულების), როგორც "AAA". თითოეული ეს პრაქტიკა უზრუნველყოფს 

უსაფრთხოების შემსრულებელ ინსტრუმენტს, რომელიც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ 

სწორად იდენტიფიცირებისთვის და შეასუსტონ შესაძლო რისკები დიდი სამეულთან 

დაკავშირებით. 
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Ensuring Confidentiality 

(კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა) 

კონფიდენციალურობის ცდილობს აღკვეთოს განზრახ და არასანქცირებული წვდომა 

კომუნიკაციის დროს გამგზავნს და მიმღებს შორის. ფიზიკურ სამყაროში, 

კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა შეიძლება მარტივი უსაფრთხოების ფიზიკური 

არეალით. თუმცა, რაც დასტურდება ბანკის ძარცვაში და სამხედრო შემოსევებში, მუქარა 

არსებობს უსაფრთხოების ფიზიკური სფეროში, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს 

კომპრომისად უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის.  ელექტრონული მომენტი 

ნიშნავს კომუნიკაციის საშუალებას, დახურული ინფორმაციის ბევრი ახალი შესაძლო 

კავშირების ფარგლებში, რომელიც ამ კომუნიკაციებით შეიქმნა. კონფიდენციალურობა 

ადრეული ანალოგური საკომუნიკაციო სისტემების, როგორიც არის ტელეგრაფი და 

ტელეფონი  , კომპრომისული იყო რადგან კავშირი  იყო მავთულით გამგზავნსა და 

მიმღებს შორის 

    როდესაც ციფრული კომუნიკაციები გახდა შესაძლებელი, ისევე როგორც ბევრი 

ტექნოლოგიები, ეს იყო მხოლოდ დროის საკითხი, სანამ განათლებული ადამიანი 

შეძლებდა გამოეგონა მოწყობილობები და მეთოდები, რომელიც შეძლებდა ციფრული 

სიგნალების ინტერპრეტაციას ,კონვერტაციას და გადაცემული ინფორმაციის 

გამჟღავნებას.  

უკაბელო კომუნიკაციების შემოსვლამ, საჭიროება ფიზიკურად დამაკავშირებელი 

საკომუნიკაციო არხის მოსასმენად, ან ხელში ჩაგდება კონფიდენციალური 

კომუნიკაციების იყო მოხსნილი. როცა გვაქვს ცოდნა კომუნიკაციების არხების შესაძლო 

კომპრომისზე, საშუალებას გვაძლევს სწორად განვახორციელოთ ჩვენი პოლიტიკა და 

პროცედურები შესამცირებლად უკაბელო რისკის. გადაწყვეტა იმისა, რომ 

უზრუნველყოთ „დიდი სამეული“ და უსაფრთხოების სხვა პრინციპები არის 

კოდირება.აშკარა პრობლემები, პასუხისმგებლობა უკაბელო ქსელის უსაფრთხოების 

უნდა გამოიყენოთ აპრობირებული და სწორად განხორციელებული დაშიფვრის 

გადაწყვეტილებები, როგორიცაა  Secure Shell (SSH), Secure Sockets Layer (SSL), or IPSec. 

 Integrity 

მთლიანობის კონცეფცია ნიშნავს  იმას, რომ ინფორმაცია არის ზუსტი და დაცული 

არასანქცირებული ცვლილებებისგან. მთლიანობის აღდგენა ნიშნავს , რომ ინფორმაცია არ 

შეიძლება იყოს განზრახ ან შემთხვევით შეცვლილი უცნობი მომხმარებლის მიერ. ქსელში 

თავდაცვა აუცილებელია, რომ თავიდან ავიცილოთ მონაცემთა დაკარგვა ან ცვლილება 

ქსელში. განზრახ მთლიანობის დარღვევას უწოდებენ "Data Injection" ,ასეთ შემთხვევაში, 

საუკეთესო გზა, რათა დავიცვათ მონაცემების მთლიანობა არის კრიპტოგრაფიის  

გამოყენება.დღეს მაღალი დონის დაცვას უზრუნველყოფს  კრიპტოგრაფიული 

ალგორითმები როგორიც არის MD5 და RC4 შიფრი.  

 

     დღეს უკაბელო ქსელებში RC4 ნაკადის შიფრის გამოყენებით, დავიცავთ არამხოლოდ 

მონაცემთა გადაცემას, არამედ უზრუნველყოფთ მონაცემთა მთლიანობას. დღეს   უკვე 
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დამტკიცებულია, რომ 802.11 ახორციელებს RC4 შიფრის გამოყენებით თავისი 

გასაღებების დაგეგმვასა და ალგორითმის წარდგენას ისეთ სახით, რომ ჰაკერებს არ 

ქონდეთ საკმარისი ინფორმაცია,რათა არ გახდეს ადვილად  პროგნოზირებადი თქვენი 

ქსელის საიდუმლო დაშიფვრის გასაღებები. 

 

Availability 

 
ხელმისაწვდომობის კონცეფცია ნიშნავს იმას, რომ საინფორმაციო რესურსების 

გამოყენება იყოს მარტივი,როცა ის არის საჭირო. უზრუნველყოფა ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის და გონივრულად განაწილება თანხისა და დროის, არ არის მარტივი 

გამოწვევა ქსელის ადმინისტრატორების. ხელმისაწვდომობა, როგორც ეს 

განსაზღვრულია ინფორმაციული უსაფრთხოების კონტექსტში, უზრუნველყოფს, რომ  

სანდო პერსონალით მოხდეს დაგეგმვა მონაცემების ხელმისაწვდომობა. 1957 წელს, 

ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტს (DoD) ქონდა შექმნილი 

კვლევების პროექტი სააგენტო ARPA-ს დახმარებით. ამ პროექტის შექმნა გამოწვეული 

არის შიშის ფაქტორით,რათა არ მომხდარიყო საკომუნიკაციო არხის განადგურება 

ბირთვული ან ჩვეულებრივი თავდასხმებით. 1968 წელს შეერთებული შტატების საჰაერო 

ძალების დაკვეთით შეიქმნა პირველი ქსელი, რომელსაც უწოდეს ARPANET და ამ ქსელში 

ინფორმაციის გადაგზავნა მოხდა იმ დროისთვის წარმოუდგენლად მაღალი სიჩქარით 50 

კილობიტს წამში.დღეს უკაბელო ქსელებში მსგავსი მიდგომით მიდის ხარისხის 

გაუმჯობესება,რათა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არ იყოს ადვილად მიღწევადი 

გარეშე და არასანქცირებული პირების მიერ. 

 

WIRELESS NETWORK DEFENSE 

 

Encryption 

 
პირველი უსაფრთხოების პრინციპი, რომლებიც უნდა გადაიჭრას WLAN ის შექმნისას 

არის დაშიფვრა. როცა ტრაფიკი  თავისუფლად მიედინება ქსელში, ქსელის 

ადმინისტრატორებმა უნდა აირჩიოს შიფრაციის სქემა, რათა არ მოხდეს ამ ტრაფიკის 

ხელში ჩაგდება და ინფრომაციის დაკარგვა.პირველი და ყველაზე გავრცელებული 

კოდირების სქემა არის Wired Equivalent Privacy (WEP).  
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WEP არის ოქმი, რომელიც იყენებს საიდუმლო  გასაღებების სერიას, რათა 

უზრუნველყოს 64 ან 128 ბიტიანი კოდირება უკაბელო ქსელისთვის. მიუხედავად იმისა, 

WEP არის ყველაზე გავრცელებული დაშიფვრის მეთოდი უკაბელო ქსელებში, როგორც 

აღმოჩნდა ის საკმაოდ სუსტია ძლიერი შეტევებისა და პროგრამული თავდასხმებისგან. ამ 

და სხვა სუსტი მხარეების გამო შეიქმნა უფრო დაცული დაშიფვრის მეთოდი - WiFi 

Protected Access (WPA).  

WPA იყენებს აგრეთვე დაშიფრულ გასაღებს 64-დან 256 ბიტამდე სიგრძით. თუმცა WPA   

WEP-გან განსხვავებით ქმნის ახალ, დინამიურ გასაღებს კლიენტის ყოველი ხელახალი 

დაკავშირებისას წვდომის წერტილთან. ამ თვალსაზრისით WPA უფრო საიმედოა ვიდრე 

WEP, რადგან მისი გატეხვა უფრო რთულია. 

 

 

MAC Filtering 

 
ქსელურ მოწყობილობებს აქვს მედია წვდომის კონტროლი(MAC) , რომელიც ახდენს 

ცალსახად იდენტიფიკაციას მათ ქსელში. MAC ფილტრაციის დროს როუტერი ახდენს 

ტრაფიკის წვდომისა და დაშვების საშუალებას იმ მომხმარებლებს, რომლის MAC 

მისამართებიც გაიწერა როუტერში. ეს საშუალებას მისცემს მხოლოდ ამ კონკრეტულ 

წევრებს დაუკავშირდნენ ამ უკაბელო ქსელს.  

 

Manage SSID 

 
უკაბელო მოწყობილობებმა უნდა გამოიყენოს Service Set Identifiers (SSIDs), რათა 

ცალსახად მოახდინონ იდენტიფიცირება უკაბელო ქსელში.SSID თავიდან მითითებული 

არის ნაგულისხმები მწარმოებლის მიერ როუტერის დაკონფიგურებისას.ეს საწყისი 

პარამეტრები ჰაკერებს საშუალებას აძლევს ადვილად დაუკავშირდნენ და მოახდინონ 

ქსელის გატეხვა.სტანდარტულ SSID უნდა შეიცვალოს ახალი სახელით, რომელიც  



39 
 

განსაზღვრავს  თუ რომელ ქსელს უნდა დაუკავშირდნენ მომხმარებლები. გარდა 

ამისა,უკაბელო მარშრუტიზატორებს აქვს საშუალება მოახდინონ SSID დამალვა. 

 

Manage Signal Strength 
 

სიგნალი მართვა WLAN-ში არის კიდევ ერთი ფუნდამენტური ნაბიჯი, რომ ქსელის 

ადმინისტრატორები უნდა შეზღუდონ სიგნალის სიძლიერე, რათა უზრუნველყოს 

უკაბელო ქსელების მართვა. თუ ქსელის ადმინისტრატორმა არ მოახდინა  კომპანიებსა და 

ოფისებში სიგნალის სიძლიერის შემცირება და მართვა, არსებობს გარე სააფრთხეები 

რომელიც მოახდენს სიგნალის ჩახშობას ან მის შესუსტებას. გარდა ამისა ქსელის 

ადმინისტრატორები ახდენენ სიგნალის ლიმიტირებას რამოდენიმე საათით, რათა 

მოახდინონ მისი განახლება. 

 

 

განვრცობადი აუთენტიფიკაციის პროტოკოლი (EAP) 
 

განვრცობადი აუთენტიფიკაციის ოქმი (EAP) ითვალისწინებს ავტორიზაციის 

მეთოდს,რომლიც გამოიყენება Point-to-Point-ოქმის (PPP) მიერ. EAP-ს  შეუძლია 

კონფიგურაცია მოახდინოს  მთელი რიგი მეთოდების, რათა მოახდინოს სქემების 

შემოწმება,როგორიცაა  token cards, public key, certificates, PINs.  

როდესაც თქვენ დააყენებთ PPP / EAP, EAP  შეიძლება არ შეარჩიოს კონკრეტული 

ავტორიზაციის მეთოდი ლინკების კონტროლის ოქმის (LCP) ფაზაში, მაგრამ ჩვენ უნდა 

დაველოდოთ აუთენტიფიკაციის ფაზის დაწყებას. განვიხილოთ რა  არის 

აუთენთიფიკაციის უნარი მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია, და ამ ინფორმაციის 

საშუალებით  გადაწყვიტოს  აუთენტიფიკაციის მეთოდის გამოყენება. ეს ინფორმაცია 

იძლევა  საშუალებას განხორციელდეს სერვერებზე დაშვება, რომ გაკონტროლდეს 

სხვადასხვა ავტორიზაციის მეთოდები სანამ PPP ფაზა გადის ავტორიზაციის გაცვლას. ამ 

გზით, ქსელური მოწყობილობების, როგორიცაა APS ან switches არ სჭირდებთ გაიგონ 

ყოველი მოთხოვნის ტიპი, იმიტომ, რომ ისინი უბრალოდ მოქმედებენ, როგორც 

მილსადენები. ქსელის მოწყობილობა საჭიროა მხოლოდ თუ პაკეტს აქვს წარმატების და 

წარუმატებლობის კოდი, რათა შეწყვიტოს ავტორიზაციის ფაზა.  

EAP-ს  შეუძლია განსაზღვროს ერთი ან მეტი მოთხოვნა peer-to-peer  

აუთენთიფიკაციისთვის. ეს შეიძლება მოხდეს იმ მოთხოვნის გამო,რომ  პაკეტი შეიძლება 

მოიცავდეს ისეთი ტიპის ველებს, როგორიცაა Generic Token, ერთჯერადი პაროლი (OTP), 

ან MD5 გამო. EAP-ს  შეუძლია მოგვცეს მოქნილი, ბმული ფენის უსაფრთხოება (link-layer 

security framework), რომელსაც გააჩნია შემდეგი მახასიათებლები: 

 EAP -ს მექანიზმები არის  IETF სტანდარტებზე დაფუძნებული და საშუალებას 

იძლევა ახალი ავტორიზაციის სახეს , როცა თქვენ უსაფრთხოებას სჭირდება 

ცვლილება:  

 Transport Layer Security (TLS) 

 Internet Key Exchange (IKE) 
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 GSS_API (Kerberos) 

 Other authentication schemes (LEAP) 

 

 არ არსებობს დამოკიდებულებები IP-ზე, რადგან ეს არის ენკაფსულაციის 

პროტოკოლი. 

 

 არ არსებობს ფანჯრის ეფექტი, ვინაიდან ეს არის მარტივი ACK/NAK  

პროტოკოლი. 

 

 

 არ აქვს მხარდაჭერა ფრაგმენტაციის. 

 

 შეიძლება აწარმოებს ნებისმიერი link layer (რგოლის ფენა) (PPP, 802.3, 802,5, 802.11, 

და ა.შ.). 

 

 არ მიიჩნევა ფიზიკურად უსაფრთხო რგოლი როგორც ავტორიზაციის მეთოდის 

უსაფრთხოება. 

 

 მიიჩნევს, რომ არ არსებობს reordering of packets. 

 

 პაკეტების ხელახალ გადაცემაზე პასუხისმგებელი არის აუთენთიფიკატორი. 
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802.1x and EAP 

 
ერთი  ტიპის უკაბელო უსაფრთხოება ორიენტირებულია უზრუნველყოს 

ცენტრალიზებული ავტორიზაციის და დინამიური გასაღების გავრცელების არეალი. IEEE 

802.1x სტანდარტი, განვრცობადი აუთენტიფიკაციის ოქმი (EAP) და Cisco-ს Lightweight 

Extensible Authentication Protocol (მსუბუქი განვრცობადი აუთენტიფიკაცია ოქმი, LEAP), 

როგორც an end-to-End გადაწყვეტა, შეგვიძლია უზრუნველყოთ გაძლიერებული 

ფუნქციები  ჩვენი უკაბელო ქსელისთვის. 

ორი ძირითადი ელემენტი გამოიყენება სტანდარტად : 

 

 

 EAP/LEAP  საშუალებას იძლევა ყველა უკაბელო კლიენტს მისცეს კომუნიკაციის 

შესაძლებლობები ხვადასხვა ავტორიზაციის სერვერებით, როგორიცაა RADIUS და 

Terminal Access Controller Access Control System (TACACS+) სერვერები, რომლებიც 

განლაგებულია  ქსელში. 

 

 თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ IEEE 802.1x სტანდარტით ქსელის წვდომის 

კონტროლი, რომელიც პორტზე ახდენს MAC ფილტრაციას.   

 

 

უკაბელო კლიენტები, რომლებიც დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან  AP-ს 

საშუალებით,ქსელში შესვლის უფლების მოსაპოვებლად, უნდა მოხდეს ავტორიზაციის 

გავლა. მომხმარებელს ქსელში შესვლისთვის დასჭირდება შესვლის სახელი და პაროლი, 

რის შემდეგაც RADIUS სერვერზე მოხდება კლიენტის ავტორიზაცია. RADIUS სერვერსა და 

კლიენტის მოწყობილობას შორის კავშირის დამყარების დროს იგზავნება  კლიენტის 

კონკრეტული WEP გასაღები,რომელიც გამოიყენება დამკვეთის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე. მაღალი  დონის უსაფრთხოების დროს მომხმარებლის სახელით და სესიის 

გასაღებით არასდროს არ იქნება ღია გადაცემა. 

 

აქ არის თუ როგორი აუთენტიფიკაციით მუშაობს  WEP გასაღების გადაეცემა: 

 

 უკაბელო კლიენტი დაკავშირებულია AP-ში მდებარე უკაბელო ქსელში. 

 

 კლიენტს მიაწვდის სახელს და პაროლს ქსელში შესვლის შემდეგ. 

 

 თუ ვიყენებთ 802.1x სტანდარტს და EAP/LEAP-ს, მაშინ უკაბელო 

კლიენტს და RADIUS სერვერზე  ავტორიზაცია ხდება AP  მეშვეობით.როცა 

კლიენტი თავიდან აგზავნის მოთხოვნას  RADIUS სერვერზე ხდება 

კლიენტის აუტორიზაცია, და ეს პროცესი უნდა განმეორდეს 

საპირისპიროდ.ეს საშუალებას მოგვცემს კლიენტის სინამდვილის დადგენა 

RADIUS სერვერზე. 
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მას შემდეგ, რაც ავტორიზაცია დასრულდება წარმატებით, ხდება შემდეგი ბიჯების 

განსაზღვრა: 

 RADIUS სერვერზე ხდება კლიენტის WEP გასაღების უნიკალურობის დადგენა. 

 

 RADIUS სერვერი გადასცემს ამ WEP გასაღებს (ასევე ცნობილი როგორც სესიის 

გასაღებს) მთელ სახაზო LAN-ს  AP-ში. 

 

 AP გაშიფრავს სამაუწყებლო და სესიის გასაღებს, ისე, რომ მას შეუძლია შემდეგ 

ახალი დაშიფრული გასაღები გადასენა კლიენტისთვის.კლიენტი შემდეგ 

გამოიყენებს სესიის გასაღებს გაშიფვრისთვის 

 

 კლიენტს და AP  შორის გააქტიურდბა WEP. შემდეგ AP-ს და კლიენტებს სესიის 

და სამაუწყებლო WEP გასაღებები გადაეცემა კომუნიკაციის დასამყარებლად. 

 

 უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის, სესიის და სამაუწყებლო გასაღებები 

პერიოდულად შეიცვლება  რადიუს სერვერის კონფიგურაციით. 
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V თავი 

 

EVALUATION OF SOFTWARE AND HARDWARE 

SOLUTIONS 

 

შესავალი 

 

ამ თავში განვიხილავთ პროგრამულ და აპარატულ ინსტრუმენტებს, რომლებიც 

გამოიყენება შეფასების, მონიტორინგისა და დაცვის უზრუნველსაყოფად WLANs 

გარემოში. ჩვენ განვიხილავთ ღია პროგრამულ აპლიკაციებს.ამ შემთხვევაში 

პროგრამული აპლიკაციები დაფუძნებული იქნება  ორივე Windows და Linux ოპერაციულ 

სისტემებზე.ეს პროგრამული ინსტრუმენტები წარმოადგენს ფართო 

სპექტრს,ღირებულა,ფუნქციების სირთულე და სხვადასხვა ასპექტები. 

 

 

 

NetStumbler 

 

NetStumbler (ასევე ცნობილი როგორც ქსელის Stumbler) არის Windows დაფუძნებული 

პროგრამული აპლიკაცია, რომელიც გამოიყენება უკაბელო ქსელის აღმოჩენაში, 

NetStumbler იყენებს  შემდეგი WLAN სტანდარტები: 802.11b, 802.11a და 802.11g . 

NetStumbler უნდა ყოფილიყო  შედარებით სწრაფი და მარტივი ინსტრუმენტი, რომელიც 

შეიძლება გამოგვეყენებინა  WLAN auditing,WLAN coverage verification, site surveys, war 

driving, and antenna positioning. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ღირებულება საკმაოდ 

მიმზიდველია, მისი შესაძლებლობები საკმაოდ შეზღუდული იყო, ის ძირითადად WLAN 

აღმოჩენისთვის გამოიყენებოდა.  
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მთავარი შესაძლებლობა რაც გააჩნია NetStumbler-ს არის აღმოაჩინოს უკაბელო ქსელი  

ინტეგრირებული GPS ფუნქციის გამოყენებით. გარდა ამისა,NetStumbler-ის შედარებით 

მარტივი ინტერფეისით ადვილად შეგვიძლია გამოვავლინოთ უკაბელო ქსელის  წვდომის 

წერტილები.  NetStumbler სუსტი მხარე გამოიხატება მისი შეზღუდული 

შესაძლებლობებით. გარდა ამისა მას არ შეუძლია მოახდინოს ქსელში ტრაფიკის 

ანალიზი. ფუნქციონირება NetStumbler-ის შედარებით სუსტია ვინაიდან იგი 

შემოიფარგლება მხოლოდ WLANs  სიგნალის სიძლიერეს შეფასებით. 

 

Kismet 

 
Kismet არის 802.11 ფენის ორი უკაბელო ქსელის ამოცნობის, sniffer და შეჭრა აღმოჩენის 

სისტემა. Kismet მუშაობს სხვადასხვა უკაბელო ქსელის სტანდარტებთან - 802.11b, 802.11a, 

და 802.11g. Kismet მუშაობს Linux - ოპერაციული სისტემაზე, თუმცა ბევრი თავისუფალი 

ჩამტვირთავი დისკი არსებობს, რომელიც საშუალებას იძლევა Windows სისტემის 

ჩატვირთვისას ლინუქსთან ერთად kismet დაყენებას. 

Kismet გააჩნია ბევრი თვისებები, რომელსაც იყენებს სხვადასხვა სიტუაციებში,უკაბელო 

ქსელების მონიტორინგისდროს: 

 

 Network IP range detection 

 

 Hidden network SSID decloaking 
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 Graphical mapping of networks 

 

 Client/Server architecture allows multiple clients to view a single Kismet server 

simultaneously 

 

 Manufacturer and model identification of access points and clients 

 

 Detection of known default access point configurations 

 

 Runtime decoding of WEP packets for known networks 

 

 Distributed remote drone sniffing 

 

 

შემდეგ სურათზე მოცემულია სამი სხვადასხვა ტიპის უკაბელო ქსელები. 

 

 ორი დაშიფრული ქსელი (SSID: 2WIRE521, 2WIRE514) იყენებს - WEP 

 

 ერთი დამალული დაშიფრული ქსელის (SSID: Zemfira) იყენებს - WPA 

 

 ერთი არ იყენებს აცრ დაშიფვრას,არც  SSID 

 

 
 

Kismet არის ერთერთი ყველაზე მრავალფეროვანი და ეფექტური WLAN ანალიზატირო. 
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Ethereal 

 

Ethereal ქსელის პაკეტის ანალიზატორი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორივე 

UNIX ან Windows პლატფორმაზე. Ethereal  შეიძლება გამოყენებულ იქნას პაკეტის 

მონაცემების ხელში ჩასაგდებად სახაზო ან უკაბელო ქსელის ინტერფეისზე.Ethereal ასევე 

აქვს ძლიერი ძებნის და ფილტრაციის უნარი, რომელიც საშუალებას იძლევა 

განვახორციელოთ  ქსელის ტრაფიკის დეტალური ანალიზი. 

 

 

 

 

ძლიერი თვისება Ethereal არის მოტყუებით პაკეტების ხელში ჩაგდება, გაფილტვრის 

შესაძლებლობები და მულტი-პლატფორმულობა. 
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AirMagnet 

AirMagnet არის Windows დაფუძნებული პროგრამული  უზრუნველყოფის ინსტრუმენტი 

რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ლეპტოპის ან PDA მეშვეობით, რათა 

უზრუნველყოთ  WLAN-ის  ანალიზი და მართვა. ის განკუთვნილია უზრუნველყოს 

უკაბელო შეჭრა აღმოჩენა, წვდომის წერტილის გამოვლენა, კავშირის ტექნიკური 

დიაგნოსტიკა, სიმძლავრის დაგეგმვა, სიგნალის და არხის ანალიზი. 

 

 

 

ძლიერი თვისება AirMagnet-ის არის თავისი მრავალფეროვანი ასორტიმენტი 

მომხმარებლის ინტერფეისისთვის, რომელიც გვაძლევს ბევრ პრაქტიკულ 

შესაძლებლობებს WLAN ინფორმაციისთვის. 
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AiroPeek Nx 

 

Airopeek NX არის Windows დაფუძნებული WLAN ანალიზატორი. ეს პროგრამული 

უზრუნველყოფა  განკუთვნილია ჩაატაროს უსაფრთხოების აუდიტის, WLAN საგზაო 

მოძრაობის ანალიზი და troubleshooting. AiroPeek ახდენს უსაფრთხოების პრობლემების 

სწრაფად აღმოჩენას. ის ახდენს 802.11 WLAN ოქმების ანალიზს,როგორიც არის  სიგნალის 

ძალა, არხი და სხვა ქსელში არსებული პრობლემების სტატისტიკას. 
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დასკვნა 

 

ნაშრომში წარმოადგენილია Ciscos უკაბელო ქსელის უსაფრთხოების გაუმჯობესები 

მეთოდები. განვიხილულია პრაქტიკული და ფუნდამენტური საკითხები უსაფრთხო 

უკაბელო ქსელების შექმნისთვის. აღნიშნული კვლევის გამოყენებით შესაძლებელია  

უსაფრთხოების რისკების შემცირება უკაბელო ქსელებში. სტანდარტული გამოსავალი 

არის, რომ შეიქმნას  უსაფრთხოების პოლიტიკა,რომელიც დაფუძნებული იქნება 

ძირითად პრინციპებზე,რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ქსელის ადმინისტრატორებმა.  

უსაფრთხოების პოლიტიკა მოიცავს შემდეგ პრინციპებს, როგორიცაა : 

 ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და ძირითადი კრიპტოგრაფიული ალგორითმების 

შესწავლა 

 

 ქსელური თავდასხმები  და მასთან ბრძოლის მეთოდები 

 

 Cisco-ს თანამედროვე ქსელური უსაფრთხოების გაცნობა (VPN ტექნოლოგიები) 

 

 პროგრამული და აპარატული ინსტრუმენტების გამოყენება, რომლებიც ახდენენ 

შეფასების, მონიტორინგისა და დაცვის უზრუნველყოფას WLANs გარემოში. 

მოცემულ ნაშრომში ჩატარებული კვლევა დაეხმარება ქსელის ადმინისტრატორებს 

უსაფრთხო უკაბელო ქსელის შექმნის პოლიტიკის დაგეგმვაში.  
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