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 های شبکه ارسال  فای را برای کالینت های وای پوینت یک دستگاه مرکزی است که سیگنال اکسس

ای وایرلسی که شما هنگام قدم زدن در خیابان یا ایستادن در امکان  به طور کلی هر شبکه. کند می

برای شما پوینت  کنید از یک اکسس همراه خود مشاهده می ها بر روی تلفن عمومی یا فرودگاه

 ارسال شده 

 فای را  پوینت مجزا و اتصال آن به روتر یا سوئیچ، سیگنال وای توانید با خرید یک اکسس  شما می

و یک  WAN که یک پورت)اما معمواًل بهتر است یک روتر وایرلس . در شبکه خود فراهم کنید

ترها هم با دو بعضی از رو. پوینت داخلی خریداری کرد مجهز به یک اکسس( دارد LAN پورت

  .شوند عرضه می (Dual-Band Router) پوینت داخلی اکسس

پوینت داخلی هستند و اینترنت  ماکس دارای اکسس-یا وای ADSL امروزه بسیاری از مودم های

  .دهند را به صورت بی سیم در اختیار کاربر قرار می

 یک Wi-Fi Client یا WLAN Clientهای منتشر شده به  نالتواند سیگ ای است که می ، وسیله

  .پوینت را شناسایی کرده و به شبکه آن متصل شود وسیله اکسس

 هستند  سیم سازگار های بی فای و اتصال به شبکه های هوشمند و تبلت با وای ها، تلفن تاپ اکثر لپ .

یا  USB فای های وای توانند به کمک کارت آن دسته از وسایلی که سازگار نیستند هم می
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توان اینگونه تصور  برای راحتی می. سیم متصل شوند های بی فای به شبکه وای PCIe های آداپتور

  !شبکه نامرئی برای اتصال به شبکه دارند  و کابل  ها، پورت Wi-Fi Client کرد که

 
معمواًل . پوینت است های منتشر شده توسط اکسس فای، شعاع انتشار سیگنال های وای برد سیگنال

البته . شوند پوینت مؤثر و کاربردی محسوب می متری از اکسس ۵۴فای تا فاصله  ایهای و سیگنال

الخصوص  های درگیر در شبکه، شرایط محیطی و علی این فاصله با توجه به قدرت دستگاه

  .فای متغییر است استاندارد امواج وای

 متری یا حتی  ۰۹عاع فای را تا ش های وای آل و قدرتمند، قادر است سیگنال پوینت ایده یک اکسس

  .بیشتر منتشر کند

  به همین . سیم نیز هست کننده سرعت یک ارتباط بی فای، تعیین وای( های سیگنال)استاندارد امواج

 .شود کننده می های مبتنی بر آن، در مواقعی پیچیده و گیج فای و پیکربندی شبکه دلیل، کار با وای
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 فای مورد استفاده قرار  های رادیویی هستند که توسط استانداردهای وای باندها در حقیقت سیگنال

 .گیگاهرتز ۰۹گیگاهرتز و  ۴گیگاهرتز،  ۴.۵ها عبارتند از  این سیگنال  فرکانس. گیرند می

 ۴.۵ به این معنا . فای است ترین فرکانس وای ترین و متداول گیگاهرتز، در حال حاضر محبوب

فای  عالوه بر وای. گیرد ها مورد استفاده قرار می(Wi-Fi Client) توسط اکثر دستگاه که

 .کنند سیم نیز از این فرکانس استفاده می های بی ها، دستگاه الکترونیکی دیگری مانند تلفن کالینت

 گیگاهرتز است ۴توان حدس زد، کیفیت این فرکانس کمتر از فرکانس  همانگونه که می. 

 گیگاهرتزی  ۴و  ۴.۵ها، از یک یا هر دو استاندارد  فای، بعضی از دستگاه ستاندارد وایبسته به ا

هایی نیز وجود دارند که از هر سه استاندارد پشتیبانی کرده و  البته دستگاه. کنند پشتیبانی می

د هایی که از دو استاندار با توجه به این تعریف، دستگاه. شوند نامیده می Tri-Band های دستگاه

 .شوند نامیده می Dual-Bandکنند،  پشتیبانی می

 فای استانداردهای وای

 802.11b  

. عرضه شد ۹۱۱۱شود که در سال  این نمونه، اولین استاندارد وایرلس تجاری محسوب می

 ۴.۲مگابیت در ثانیه است و تنها از فرکانس  ۹۹باالترین سرعت تبادل اطالعات در این استاندارد، 

پوینت و روترهای جدید پشتیبانی  این استاندارد همچنان توسط اکسس. کند اده میگیگاهرتز استف

  .شود می

 802.11a  

مگابیت در ثانیه را برای  ۴۲این استاندارد، مشابه نمونه قبلی است، با این تفاوت حداکثر سرعت 

این استاندارد هم همچنان توسط اکثر . کند گیگاهرتز استفاده می ۴کاربر فراهم کرده و از فرکانس 

  .شود پوینت و روترهای جدیدتر پشتیبانی می اکسس

 802.11g  

های وایرلس  برای اولین بار شبکه 802.11gدر استاندارد . معرفی شد ۴۰۰۲این استاندارد، سال 

مگابیت در ثانیه را فراهم نموده، از  ۴۲این استاندارد که حداکثر سرعت . نامیده شدند« فای وای»

تفاوت این استاندارد با استاندارد قبلی در برد بیشتر . برد گیگاهرتز بهره می ۴.۲فرکانس 

و آیفون  3Gهای هوشمند مانند آیفون  این استاندارد همچنان در بعضی تلفن. های آن است سیگنال

3GS شود های جدیدتر پشتیبانی می پوینت و اکسس. 

 802.11n یا Wireless-N 

ترین  در دسترس کاربران قرار گرفت و در حال حاضر، متداول ۴۰۰۱این استاندارد از سال 

شده و بهبود یافته از  ای اصالح واقع نسخه این استاندارد، در. شود فای محسوب می استاندارد وای



 

5 

سیم های بی شبکه  WIFI                                                                                 تهیه و تنظیم  مهندس مجید عمرانی 

 (Range) بردبهبودهای این استاندارد در موارد مختلفی مانند . استانداردهای پیشین است

این استاندارد، زمینه را برای ظهور . هرتزی بود گیگا ۴و  ۴.۲ها، پشتیبانی از دو فرکانس  سیگنال

-Wireless هایی که بر روی هر دو فرکانس استاندارد فراهم نمود، دستگاه Dual-Band روترهای

N کردند به خوبی کار می. 

 استاندارد Wireless-Nهای اشاره شده، در سه سطح ، بر روی هر یک از فرکانس single-

stream و dual-stream و three-stream  ۹۴۰در دسترس است که به ترتیب سرعت ،

 این استاندارد منجر به تولید سه نوع روتر. کند مگابیت در ثانیه را فراهم می ۲۴۰و  ۲۰۰

Dual-Band شد: 

 - روترهای N600 :  مگابیت در ثانیه ۲۰۰پشتیبانی از هر دو فرکانس و ارائه سرعت  

 - روترهای N750 :  ها و سرعت  مگابیت در ثانیه برای یکی از فرکانس ۲۰۰ارائه سرعت

  مگابیت در ثانیه برای فرکانس دیگر ۲۴۰

 - روترهای N900 :  مگابیت در ثانیه ۲۴۰پیشتیبانی از هر دو فرکانس با سرعت  
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  802.11از نظر فنی، استانداردac 802.11از استاندارد  سه برابر سریعترn و به همین . است

های همراه  کنند و در نتیجه با باتری دستگاه دلیل انرژی کمتر برای دریافت اطالعات مصرف می

اما در عمل چون سرعت انتقال از سرعت تئوریک محیط آزمایشگاهی ! کند تر برخورد می مالیم

 .است Wireless-N دو برابر سریعتر از استاندارد 802.11ac کمتر است،
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 WEP=Wired Equivalent Privacy   

در این روش از شنود كاربرهایي كه در شبكه مجوز ندارند جلوگیري به عمل مي آید كه مناسب براي شبكه 

 .مي باشد Clientمربوطه در هر  ( KEY) هاي كوچك بوده زیرا نیاز به تنظیمات دستي

 .مي باشد RSAبوسیله  RC4بر مبناي الگوریتم  WEPاساس رمز نگاري 

  SSID = Service Set Identifier 

یكتا  ( Identifier)داراي چندین شبكه محلي مي باشند كه هر كدام آنها داراي یك شناسه  WLANشبكه هاي 

هر كاربر براي دسترسي به شبكه . قرار داده مي شوند  Access Pointمي باشند این شناسه ها در چندین 

 .مربوطه را انجام دهد  SSIDتي تنظیمات شناسه مورد نظر بایس

  MAC = Media Access Control  

مربوطه وارد شده بنابراین  AP (Access Point )آدرس هاي مورد استفاده در یك شبكه به  MACلیستي از 

تي را آدرسها اجازه دسترسي دارند به عبارتي وقتي یك كامپیوتر درخواس MACتنها كامپیوترهاي داراي این 

مقایسه شده و اجازه دسترسي یا عدم  APآدرس مربوطه در  MACآدرس آن با لیست  MACارسال مي كند 

این روش امنیتي مناسب براي شبكه هاي كوچك بوده زیرا در شبكه .دسترسي آن مورد بررسي قرار مي گیرد 

  .بسیار مشكل مي باشد APهاي بزرگ امكان ورود این آدرسها به 
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  حمله(Attack) 

 تالش عمدی برای رخنه در یک سیستم یا سوء استفاده از آن 

  رخنه(Breach) 

  (بایدها و نبایدها ) نقض سیاست امنیتی یک سیستم 

  نفوذ(Intrusion) 

 فرایند حمله و رخنه ناشی از آن 

  آسیب پذیری(Vulnerability) 

 تی را نقض کردهرگونه نقطه ضعف که بتوان از آن سوء استفاده کرده و سیاست امنی 

 نقطه ضعف در توصیف، طراحی، پیاده سازی، پیکربندی و اجرا  
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 Hack 

 کنکاش به منظور کشف حقایق و نحوه کار سیستم  

 Attack 

 تالش برای نفوذ به سیستم دیگران 

 هک خصمانه! 

Malicious Hacker = Attacker 

  حمله امنیتی(Security Attack) 

  نقض کندعملی که امنیت اطالعات سازمان را 

 سیاست امنیتی(Security Policy) 

 تعیین می کند که از جنبه امنیتی چه کارهایی مجاز یا غیر مجازند 

 مکانیزم امنیتی(Security Mechanism) 

 روشی برای تشخیص، جلوگیری و بازیابی حمالت 

 درواقع یکی از روشهای پیاده سازی یک سیاست امنیتی 

 سرویس امنیتی(Security Service) 

 ویسهای تضمین کننده با استفاده از مکانیزمهای امنیتیسر  
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 WEP(Wired Equivalent Privacy )   

 اسبـمن از شنود كاربرهایي كه در شبكه مجوز ندارند جلوگیري به عمل مي آیدكه، در این روش

 Client مربوطه در هر(KEY) ات دستيــاز به تنظیمــزیرا نی است،براي شبكه هاي كوچك 

 .باشدمي 

  SSID (Service Set Identifier)   

 یك ا دارايــركدام آنهـاشند كه هــلي مي بـدین شبكه محــداراي چن WLAN شبكه هاي

  .اشندــا مي بــكتی ( Identifier) اسهـشن

 اربر براي دسترسيــهر ك.قرار داده مي شوند Access Pointن دیـا در چنـاسه هــاین شن

 .مربوطه را انجام دهد SSID ربایستي تنظیمات شناسهـبه شبكه موردنظ

 MAC (Media Access Control)   

 مربوطه AP (Access Point ) آدرس هاي مورد استفاده در یك شبكه به MAC لیستي از

 به،ا اجازه دسترسي دارندــآدرسه MAC امپیوترهاي داراي اینــابراین تنها كـبن.میشودوارد 

 MAC  آدرس آن با لیست MAC ال مي كندـامپیوتر درخواستي را ارســارتي وقتي یك كـعب

 ازه دسترسي یا عدم دسترسي آن مورد بررسي قرارــمقایسه شده و اج AP وطه درـآدرس مرب

  .گیرد مي

 سیم ایمنپنج گام براي داشتن یك شبكه بي

 1- هاي آشنااستفاده از شبكه  
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 2- هابندي دقیق اولویتفهرست  

 3- سازي گزینه امنیت روي روترفعال  

 4-  مناسبانتخاب یك رمز عبور 

 5-  فعال كردن امنیتWeb - mail  

 

 سناریوی کلی در هر ارتباط امن 

  (مثل شبکه اینترنت)نیاز انتقال یک پیام بین طرفین با استفاده از یک کانال نا امن 

  انتقال پیامنیاز به تامین سرویسهای محرمانگی، تمامیت و احراز هویت در 

  تکنیکهای معمول مورد استفاده: 

  تبدیل امنیتی : 

 جهت فراهم آوردن سرویسهای امنیتی مورد نیاز 

 اطالعات مخفی : 

  در تبدیل فوق استفاده می شوند 

  به نحوی بین طرفین ارتباط به اشتراک گذاشته می شوند.  

 

 :جهت فراهم آوردن سرویس امنیتی خاص مدل ارائه شده

 وریتم مناسب برای انجام تبدیل امنیتی مورد نظرطراحی الگ 

 تولید کلیدهای مخفی مورد نیاز طرفین 

 استفاده از روش مناسب برای توزیع و توافق درباره اطالعات مخفی 

 طراحی یک پروتکل مناسب برای ارتباط طرفین و تضمین سرویس امنیتی  

 

 

 

 شما هم می توانید کلمه عبور شبکه های بیسیم Wi-Fi  هک کنید پس مراقب باشیدرا  

  

 هرگز از سیستم رمزگذاری WEP می پرسید چرا؟ یکی از مشکالت عمده شبکه ! برای شبکه بیسیم خود استفاده نکنید

بیسیم که این روزها به شکل  ADSL وضعیت مودم هایاست و البته  های بیسیم در ایران، عدم توجه الزم به امنیت آنها

http://en.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
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تا به حال امتحان کرده اید که در محل کار و یا زندگی تان . گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، از آن هم بدتر است

  چند شبکه بیسیم سرگردان بدون هیچ گونه کلمه عبور و محافظی وجود دارد؟

. حله به مرحله روش دستیابی به کلمه عبور یک شبکه بیسیم را با هم امتحان کنیمدر این مطلب قصد داریم بصورت مر

اما قدرت به این معنی نیست که ما باید به آدم بدی تبدیل . دانش، قدرت است: اما قبل از آن نکته مهمی را باید بازگو کنم

پس لطفا . ا را تبدیل به یک دزد نمی کنددانستن نحوه باز کردن قفل که شم. شویم و به هر کار غیر قانونی دست بزنیم

 .این مطلب را یک مقاله آموزشی و یک تمرین خالقیت فکر بدانید

 

 

 

 

 

 فای به کمک موقعیت و تجهیزات سازی شبکه وای بهینه
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 روتــر  

برای اغلب منازل یک . کننده در منزل نیاز دارید آل شما فقط به یک دستگاه بردکست در حال ایده

منزل کوچکی دارید و با وجود قرارگیری روتر در بهترین مکان اگر . روتر کافی و مناسب است

باز هم پوشش کافی در سراسر خانه ندارید شاید بهتر باشد، دستگاه خود را ( یعنی مرکز)ممکن 

اما اگر این میزان هزینه کردن را به . است N600 پیشنهاد ما انتخاب حداقل یک روتر. تعویض کنید

 .شود دیگری نیز در بازار یافت میهای  دانید، گزینه صرفه نمی

 پوینت اکسس  

یعنی در مواردی . شود های بزرگ محسوب می آل برای خانه پوینت جداگانه، یک راهکار ایده اکسس

اصوال زمانی از . که قرارگیری یک روتر در مرکز ساختمان، جوابگوی نیازهای کاربر نیست

روتر به بخشهای خاصی نرسیده یا ضعیف  های پوینت اضافی استفاده می شود که سیگنال اکسس
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پوینت در طبقه زیرین  یک مثال کاربردی در این زمینه قرارگیری روتر در سالن و اکسس. باشند

 .است

 پوینت به روتر  اگر این راهکار بهترین حالت ممکن تشخیص داده شد، حاال زمان اتصال اکسس

اما اگر این . شود بل شبکه استفاده میپوینت از کا برای اتصال روتر به اکسس اساسًا. است

 Power های موسوم به توان از شبکه اتصال نیازمند صرف زمان و هزینه غیرمنطقی است، می

Line بهره گرفت. 

 

 Power Line های  شبکه

 از طرف دیگر . توان همیشه به کابل شبکه دسترسی داشت شود، نمی وقتی صحبت از شبکه می

پوینت، ممکن  های ساختمان به علت فاصله زیاد از اکسس ها در بعضی از قسمت سیگنالدریافت 

 Power Line در این موارد بهترین راهکار استفاده از یک جفت آداپتور. است ضعیف باشد

 .است

 آداپتورهای Power Lineکنند های الکتریکی ساختمان را به کابل شبکه تبدیل می  کشی ، سیم.  

( یا روتر)پوینت  یکی از این دو به اکسس. ده از این ویژگی به دو آداپتور نیاز داریدبرای استفا

  .متصل خواهد شد Ethernet-Ready و دیگری به کالینت

 در حال حاضر دو استاندارد HomePlug AV و Powerline AV+ 500  برای Power Line 

 .کنند در ثانیه را فراهم میمگابایت  ۴۰۰و  ۴۰۰اتصال   وجود دارد که به ترتیب سرعت
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 Repeater) تکرارکننده / (Range Extender) افزایش دهنده برد

 های  فای فعال متصل شده و سپس سیگنال توانند به یک شبکه وای سیم، می این دو دستگاه بی

به عبارت دیگر، برای افزایش برد یک شبکه، از این دو . آن را به فاصله دورتری ارسال کنند

فای  ها، از تنظیمات شبکه های وای های این دستگاه اغلب مدل. شود گاه استفاده میدست

بعد از . توانند به روتر فعال در شبکه متصل شوند پشتیبانی کرده و تنها با فشردن یک کلید می

قرار ( مرز ُکره فرضی)های شبکه  را در انتهای برد سیگنال Repeater اتصال تنها کافی است

  .د شبکه افزایش یابددهید تا بر

 

ها توصیه  ها بسیار متداول است، اما به دالیل زیر استفاده از آن با اینکه استفاده از این دستگاه

 :شود نمی
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 های شبکه وجود ندارد ها در افزایش برد سیگنال معیار دقیقی برای سنجش مؤثر بودن آن( الف .

انتخاب کند که از طرفی برای اتصال دستگاه به  Repeater کاربر باید محلی را برای قرارگیری

روتر به اندازه کافی به آن نزدیک باشد و از طرف دیگر آنقدر دور باشد که بتواند برد سیگنال 

پیدا کردن موقعیتی که هم منجر به اتصال پایدار دستگاه به روتر و هم منجر به . را افزایش دهد

 .تی استها بشود کار بسیار سخ افزایش برد سیگنال

 اساسًا( ب Repeaterاز طرفی همانگونه که پیشتر . فای موجود را کپی می کند ، شبکه وای

با . شوند می (Broadcast) فای در همه جهت ها ارسال یا بردکست های وای اشاره شد، سیگنال

شبکه )های هر دو شبکه  پوشانی سیگنال هایی که در محدوده هم توجه به این دو ویژگی دستگاه

های مزاحم شبکه  قرار دارند، مجبورند با سیگنال (Repeater اصلی و شبکه ایجاد شده توسط

 .گیگاهرتز دو چندان است ۴.۲هایی با فرکانس  تأثیر بد این مسأله در شبکه. دیگر کنار بیایند

 فای، خطر سوءاستفاده کاربران غیرمجاز از پهنای  های وای یکی از مشکالت رایج در شبکه

سازی آن برای افزایش  سازی شبکه و بهینه در این بخش به شیوه ایمن. بکه استباند ش

توجه داشته باشید که این توضیحات برای کسانی مناسب است که . سرعت خواهیم پرداخت

هایی از مطالب  از این رو ممکن است بخش. عالقمند به یادگیری بیشتر در مورد شبکه هستند

 .ی تخصصی و سطح باالتر باشدبرای کاربران مبتدی، تا حدود

 توصیه اکید میکنیم که قبل از انجام کار، از تنظیمات و پیکربندی روتر خود پشتیبان : توضیح

سازی  دهد که در صورت وقوع خطا یا بروز اخالل در پیاده این کار به شما امکان می. تهیه کنید

  .ندپیکربندی جدید به راحتی بتوان تنظیمات به حالت قبل بازگردا

  به استثناء تجهیزات شبکه تولید شده توسط کمپانی اپل، تقریبًا تمامی روترها و

این ویژگی . کاربری مبتنی بر وب مجهز هستند های موجود در بازار به یک رابط پوینت اکسس

پی آدرس،  بدان معنا است که به کمک مرورگر یک رایانه متصل به دستگاه و تایپ کردن آی

روتر، در پایین  IP Addressفرض،  در حالت پیش. یریت روتر را اجرا کردمیتوان صفحه مد

  .چاپ شده است (User Guide) روتر یا در بخش راهنمای کاربر

 توان مراحل زیر دنبال نمود کاربری تنظیمات روتر، می برای ورود به رابط: 

 در یک رایانه متصل به دستگاه و به کمک دستور: گام نخست CMDسرویس ، Command 

Prompt را اجرا کنید. 

 برای اجرای: توضیح Command Prompt پی، بر روی منوی  عامل ویندوز اکس در سیستم

را تایپ و کلید اینتر را  CMD ، دستورRun استارت کلیک نموده و بعد از اجرای سرویس

رده و کلید را در منوی استارت تایپ ک CMD پی، دستور های باالتر از اکس در نسخه. بفشارید

  .اینتر را بفشارید
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، به شما در ایمن (Wireless Settings) کاربری، دنبال نمودن تنظیمات وایرلس در رابط

 :تعدادی از بخشهای تنظیمات وایرلس به شرح زیر هستند. کند داشتن شبکه کمک می نگاه
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 نام شبکه (Network Name) عبور و کلمه (Password)  

بهتر . شوند فرض عرضه می عبور پیش و کلمه (SSID یا)تقریبًا تمامی روترها با یک نام شبکه 

عبور  چراکه از یک طرف نام شبکه و کلمه. فرض را تغییر دهید عبور پیش است نام شبکه و کلمه

ای و آشنا به این گونه تجهیزات، کاماًل قابل حدس بوده و از طرف  فرض برای هکرهای حرفه پیش

 .تر باشد هایی انتخاب کنید که به خاطرسپاری آنها برای شما راحت توانید نام دیگر می

 مخفی کردن SSID  

ها به  با این کار کالینت. فای را بردکست میکنند فرض تمامی روترها، نام شبکه وای در حالت پیش

فای شما را  ای، شبکه وSSID مخفی کردن. های پیرامون خود را ببینند توانند شبکه راحتی می

این است که در هنگام جستجو برای  SSID تنها ضعف مخفی کردن. میکند (Invisible) نامرئی

البته به جای این کار . اتصال به شبکه، نام شبکه نمایش داده نشده و خودتان باید آن را تایپ کنید

، مجددًا آن را مخفی دکالینت جدی را روشن کنید و بعد از اتصال SSID توانید برای مدتی کوتاه می

 .کنید

 استفاده از WPA 2  

، عالوه بر باال بردن امنیت شبکه، باعث افزایش سرعت WPA 2 استفاده از متد رمزنگاری

. تر سازگار نباشد های قدیمی ممکن است با کالینت WPA 2 البته. شود فای نیز می های وای سیگنال

بهتر است در . کنند اند از این متد پشتیبانی می ار آمدههایی که در چند سال اخیر به باز اکثر کالینت

هایی قادر به استفاده از شبکه نبودند،  اگر در ادامه کالینت. استفاده کنید WPA 2 ابتدای امر از

از امنیت بسیار پایینی  WPA در نظر داشته باشید که)بازگردانید  WPA مجددًا متد رمزنگاری را به

 .(توان به آنها نفوذ کرد های ساده هک، می افزار با استفاده از نرمبرخوردار است و براحتی 

 های دیگری در بخش تنظیمات وایرلس وجود دارد که شما قادر به  درکنار موارد فوق، گزینه

البته برای حفظ سالمت دستگاه و جلوگیری از بروز . مشاهده و ایجاد تغییر در آنها هستید

دسترسی . شوند و اینترنت نمایش داده نمی MAC Address هایی مانند مشکالت اتصال، بخش

 .پذیر است امکان (Advanced) ها معمواًل در حالت پیشرفته به این بخش

 فای و اینترنت، دو چیز کاماًل متفاوت هستند وای.  

فای اغلب با اینترنت مترادف شده و بعضی کاربران  سیم، لفظ وای های بی با افزایش محبوبیت شبکه

در ادامه این مقاله، . کنند های اینترنت یاد می(Connection)  فای به معنای اتصال عبارت وای از

این مسأله . تر آشنا شویم سعی داریم، این دیدگاه را اصالح نموده و با تعاریف مرتبط، بهتر و دقیق

 .کند به ما در شناسایی بهتر خطاها و افزایش سطح آگاهی کمک بسیاری شایانی می
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