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Amis - nadstandardne telekomunikacijske rešitve
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Wi-Fi vsakodnevno
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Koncepti zaščite poslovnega Wi-Fi omrežja

Pravilnik „brez Wi-Fi” Pravilnik „brez problema”, ker...

• Zaščita z geslom

• Skrito omrežje

• Filtriranje po naslovu MAC

• MDM, BYOD, itn.



• Prisluškovanje vsem Wi-Fi komunikacijam

• Poišče skrit SSID, ter kopira MAC naslov uporabnika

• Dekriptira promet, kadar je dovolj časa – ali še kaj?
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Wi-Fi nevarnost 1: Napadalec s parkirišča



• Postavitev dostopne točke z identičnimi podatki (SSID)

• Telefoni zaposlenih se bodo samodejno povezali:

- napadalec pridobi prijavne podatke o naslednjih

storitvah: elektronska pošta, Facebook, Google, spletno

bančništvo, Dropbox ter druga gesla

- napadalec lahko v promet vstavi karkoli (svojo stran

za prijavo ali spremenjene podatke – phishing, itn.)

• Ob zaključku akcije oddide brez sledi

ali če ostane

Napada (DoS) Wi-Fi omrežje v

ključnih trenutkih – ko je največ

prometa, konec leta, v času volitev

ali ko je najbolj ugodno zanj.
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Wi-Fi nevarnost 2: Napadalec s parkirišča - drugič



• Interno omrežje je zaščiteno dostop do Facebooka je 

blokiran
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Wi-Fi nevarnost 3: Pobeg iz „zapora”

• Delovna postaja je tako povezana 

hkrati na ščiteno interno omrežje ter 

na odprto zunanje nezavarovano

omrežje.



• Mobilna dostopna točka

• Enaka nevarnost: uhajanje podatkov, nedovoljen dostop, 

okužbe,...
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Wi-Fi nevarnost 4: Ko v bližini ni kavarne



Dostopna točka na internem omrežju – brez vednosti administratorja: 

• Neznana in nezavarovana

• Z usmerjeno anteno je moč do omrežja dostopati kilometre daleč

• Veliko napadov te vrste (kraja podatkov, oddaljen dostop)
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Wi-Fi nevarnost 5: Neznana dostopna točka

Wi-Fi nevarnost 6: Ad-hoc povezave

Preprosta souporaba spletne povezave z neznano napravo:

• Neznana zunanja naprava, ki se lahko poveže na interno omrežje

Wi-Fi nevarnost 7: Povezava z neznano napravo

Uporaba pravih gesel, toda z uporabo neznane naprave:

• Uporaba BYOD, ko se povezujejo neznane naprave na interno

omrežje

• „Omrežje za goste“, ki je namenjen obiskovalcem (z neznanimi

nevarnostmi)
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Wireless Intrusion

Prevention System



• Parkirišče
– Blokiranje dostopa do omrežja izven našega poslopja

– Filtriranje kopiranih MAC naslovov ter blokiranje dostopa

– Onesposobitev omrežij z identičnimi SSID-ji

– Zaščita proti Denial-of-Service napadom

– Izris lokacije napadalca na tlorisu – hitra ukinitev nevarnosti

• Kavarne
– Blokiranje internih naprav ob povezavi na zunanje omrežje

– Blokiranje mobilnih dostopnih točk

• Druge nevarnosti
– Onesposobitev neznanih dostopnih točk ter njihovo lociranje

– Blokiranje ad-hoc povezav

– Karantena za neznane naprave
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Kako ščitimo proti tem nevarnostim



• Postavitev WIPS senzorjev: le-ti ne nudijo dostopa do 

omrežja, temveč nadzirajo brezžični prostor ter pregledujejo

frekvence
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Kako deluje WIPS?
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AirTight Networks Management Console
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Pregled WIPS
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Več kot le Wi-Fi zaščita



• Omrežje za goste in interno Wi-Fi omrežje na isti infrastrukturi
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AirTight omrežje za goste

1. Prilagojeno okno za prijavo 2. Spremenite obiskovalce v 

promotorje

3. Aktivirajte svoje obiskovalce
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AirTight SocialTM Wi-Fi

Posamezen obiskovalec lahko vaše podjetje oglašuje na svojem

zidu, ter s tem svojim 400-800 zelo podobnim prijateljem, ki so 

potencialni obiskovalci.
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Wi-Fi rešitev za podjetja

• Visoko zmogljive dostopne točke

• Nadzor mobilnih naprav ter vpeljava BYOD

• Požarni zid ter filtriranje vsebine

• Nadzor pasovne širine ter QoS

• Samodejna klasifikacija naprav in dostopnih točk z minimalnimi

napakami

• Ni potrebno povezati vseh dostopnih točk v fizično omrežje

(MESH)

• Zunanje dostopne točke, ki so odporne na vremenske vplive



Jesen 2006 - strategija

Hvala za pozornost!

www.amis.net

www.airtight.si

info@airtight.si


