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همذهِ :
در ایي همبلِ لصذ آهَزش ًفَر ثِ ضجىِ ّبی ثی سین را ًذارین ثلىِ هی خَاّین فمط یىی از رٍش ّبی حولِ ثِ

 WPA/WPA2وِ سَسط ّ Rainbow Tableب اًجبم هی ضَد را ثررسی وٌین ٍ ثِ ووه آى ثِ افسایص
سرػز ثرای ثذسز آٍردى ولیذ ّبی  WPA/WPA2ووه وٌین WPA/WPA2 .ثِ دلیل هىبًیسم دیچیذُ ای

وِ دارد هبًٌذ رهسًگبری  WEPثِ راحشی ورن ًوی ضَد  .در رهسًگبری  WEPثب جوغ آٍری  #Dataهی سَاى
ثِ ولیذ صحیح صرف ًظر از طَالًی ٍ دیچیذگی آى در ووشر از حذٍد  10دلیمِ دسز دیذا ورد اهب در

 WPA/WPA2رٍضی وِ در  WEPاسشفبدُ هی ضَد دیگر وبرسبز ًیسز  .سِ رٍش هؼوَل ثرای حولِ ثِ
ٍ WPA/WPA2جَد دارد :
 . 1دیىطٌری  :در رٍش دیىطٌری ثرًبهِ ورن وٌٌذُ ثب هحبسجِ ّص ثرای ّر ولوِ داخل دیىطٌری ٍ SSID

ضجىِ ٍ همبیسِ آى ثب ّص هَجَد وِ از  4 Way Handshakeثذسز آهذُ اسز ثِ ولیذ صحیح هی رسذ.فبیل

 4 Way Handshakeحبٍی ّص ضجىِ هَرد ًظر ثرای ورن  WPA/WPA2هی ثبضذ ٍ زهبًی وِ یه
وبرثر جذیذ لصذ اسصبل ثِ ضجىِ را دارد ایجبد هی ضَد.
: Brute Force .2در رٍش  Brute Forceثب سؼییي سؼذاد ٍ ًَع وبراوشرّب از ًظر اػذاد،الفجب ٍ خبظ هبًٌذ
)×!@ (^%$#یب سرویجی از ّر سِ ًَع  ،ثرًبهِ سوبهی حبالر هوىي ثیي آى وبراوشر ّب را هی سبزد،سذس ثرًبهِ
ورن وٌٌذُ ای هبًٌذ  aircrack-ngیب ّ ..ٍ pyritص را ثرای ّر حبلز هحبسجِ ٍ ثب ّص هَجَد در فبیل 4

 Way Handshakeهمبیسِ هی وٌذ اگر یىسبى ثَد ولیذ صحیح دیذا هی ضَد.

رٍش سَهی و ِ لرار اسز در ایي همبلِ هَرد ثررسی لرار گیرد رٍش  Rainbow Tableهی ثبضذ ،
ّ Rainbow Tableب در سبدُ سریي سؼریف ّص ّبی از دیص هحبسجِ ضذُ ای ّسشٌذ وِ سَسط خَدهبى یب افراد

دیگر ثرای دیىطٌری ّب ٍ ّ SSIDبی هخشلف هی سَاًذ سبخشِ ضَد ٍ ثرای اسشفبدُ در اخشیبر ػوَم لرار گیرد .
ّ Rainbow Tableب یىجبر سبخشِ هی ضًَذ ٍ ثبرّب اسشفبدُ ه ی ضًَذ ٍ ثذلیل ایٌىِ ثرًبهِ ورن وٌٌذُ دیگر

ػول هحبسجِ ّص یؼٌی آًچِ در رٍش دیىطٌری اًجبم هی ضَد را ثرای ّر لغز داخل دیىطٌری ٍ  SSIDاًجبم
ًوی دّذ ثب سرػز ثسیبر ثبالیی ثِ سسز ولیذ ّب هی دردازد.
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اثسارّبی هَرد ًیبز
 . 1سیسشن ػبهل وبلی لیٌَوس وِ از آدرس زیر لبثل داًلَد اسز:

http://cdimage.kali.org/kali-1.1.0a/kali-linux-1.1.0a-amd64.iso

 . 2فبیل  : 4 Way Handshakeایي فبیل لجال سَسط ثرًبهِ airodump-ngثبیذ ثذسز آهذُ اسز.
 . 3سیسشن ثب سخز افسار لَی ّ :رچمذر سیسشن از ًظر سخز افساری لَی سر ثبضذ سبخز ّ Rainbow Tableب
ثب سرػز ثیطشری اًجبم هی ضَد.
 . 4فبیل دیىطٌری ّ :ر ًَع دیىطٌری ثرای سبخز ّ Rainbow Tableب هی سَاى اسشفبدُ ضَد هثال دیىطٌری
ّبیی فمط ثب ضوبرُ سلفي  ،اػذاد ٍ  . ..ولوبر داخل دیىطٌری ثبیذ دارای  8وبراوشر یب ثیطشر ثبضٌذ زیرا طَل ولیذ
 WPA/WPA2وِ داخل اوسس دَیٌز ّب ٍ والیٌز ّب دیىرثٌذی هی ضًَذ حذالل  8وبراوشر اسز .
در سبیز زیر هجوَػِ ای از دیىطٌری ّبی  WPA/WPA2لبثل داًلَد اسز :

http://www.wirelesshack.org/wpa-wpa2-word-list-dictionaries.htm

ّوچٌیي دیىطٌری ّبیی ثِ طَر دیص فرض در وبلی لیٌَوس هَجَد اسز:
usr/share/wordlists
در سسز ّبی ایي همبلِ از وبلی لیٌَوس  ٍ 1.1.0aلخ سبح)DELL (CPU Core i5,4 GB RAM
 5010اسشفبدُ ضذُ اسز .
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ّ Rainbow Tableب چگًَِ وبر هی وٌٌذ؟
ورن وردى ولیذّبی  WPA/WPA2وِ سَسط ثرًبهِ ّبی رایجی هبًٌذ John ،hashcat ، aircrack-ng
 pyrit ٍ the Ripperثِ دٍ رٍش دیىطٌری ٍ ثرٍر فرس اًجبم هی ضَد سرػز ثسیبر دبییٌی ثرای سسز ولیذ
ّب در ّر ثبًیِ دارد ٍ ثسیبر طَالًی از ًظر زهبى ٍ فطبر ثِ سیسشن هی ثبضذ .رٍضی دیگری ٍجَد دارد وِ سرػز
ثسیبر ثبالیی ًسجز ثِ رٍش ّبی لجل دارد ًبم ایي رٍش  Rainbow Tableهی ثبضذّ .وبًطَر وِ گفشین

ّ Rainbow Tableب جذٍل ّبی ّص از دیص هحبسجِ ضذُ ثرای ّر  Password ٍ SSIDاسز  ،در ٍالغ هب

ثب هحبسجِ جذاگبًِ ی ّص ثرای ّر ولوِ داخل دیىطٌری ٍ  SSIDاز فطبر ثِ سیسشن ٍ طَالًی ضذى زهبى ورن
جلَگیری هی وٌین  .ثرای آًىِ در هىبًیسم رهسًگبری  WPA/WPA2از  SSIDضجىِ اسشفبدُ هی ضَد ثرای

سبخز ً Rainbow Tableیبز دارین  SSIDضجىِ را ّن ٍارد وٌین .در ثرًبهِ ّبی  ٍ aircrackهطبثِ آى
ٌّگبهی وِ از دیىطٌری اسشفبدُ هی وٌین ثرًبهِ اثشذا از سرویت  ٍ SSIDدسَرد داخل دیىطٌری ّص را هحبسجِ

هی وٌذ سذس ایي ّص را ثب ّص داخل فبیل  4 Way Handshakeهمبیسِ هی وٌذ اگر یىسبى ثَد دسَرد
صحیح ًوبیص دادُ هی ضَد ٍلی در ّ Rainbow Tableب ایي ّص ّب سَسط ثرًبهِ دیگری هحبسجِ ٍ در فبیل
جذاگبًِ ای رخیرُ هی وٌین ،سذس ٍلشی ایي فبیل ّص را ٍارد ثرً بهِ ای هبًٌذ  aircrack-ngهی وٌین ثرًبهِ
دیگر ػول هحبسجِ ّص را اًجبم ًوی دّذ ٍ فمط ثِ همبیسِ ّص ّبی داخل فبیل سبخشِ ضذُ ثب ّص هَجَد در فبیل

 4 Way Handshakeهی دردازد ٍ ثِ ّویي دلیل اسز وِ در ایي رٍش ثِ سرػز ثسیبر ثبالیی ثرای سسز
ّص ّب در ّر ثبًیِ هی رسین .در ضىل زیر  PMKسبخشِ ضذُ سَسط  Rainbow Tableثب  PMKداخل

 Handshakeهمبیسِ هی ضَد ٍ در صَرر یىسبى ثَدى ولیذ صحیح ًوبیص دادُ هی ضَد:
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سبخز ایي ّ Tableب ثرای دیىطٌری ّبی وِ دارای ولوبر ثسیبر زیبدی ّسشٌذ زهبى ثسیبر زیبدی را صرف
هی وٌذ ثِ ّویي دلیل ثرای راحشی هؼوَال سَسط افراد دیگر وِ دارای سخز افسارّبی لَی ّسشٌذ یىجبر سبخشِ

هی ضَد ٍ ثبرّب سَسط دیگراى اسشفبدُ هی ضَد ّ Table .ب ثِ دلیل حجن ثبالیی وِ دارًذ هؼوَال رٍی ّبرد ّبی
اوسشرًبل ثِ فرٍش هی رسذ ً .ىشِ ای دیگر وِ ثبیذ در هَرد ّ Rainbow Tableب سَجِ داضز ثحث SSID

اسز ّ .وبًطَر وِ گفشین  SSIDثرای سبخز ّص اسشفبدُ هی ضَد دس اگر  Rainbow Tableای ثرای

 SSIDهثال  DLinkسبخشِ ضَد هي هی سَاًن ایي  Rainbow Tableسبخشِ ضذُ ثرای  SSIDضجىِ DLink

اسشفبدُ وٌن اهب اگر ًبم ضجىِ فرق وٌذ هبًٌذ  SuperManدیگر  Rainbow Tableضجىِ ثب ًبم  DLinkثرای
آى لبثل اسشفبدُ ًیسز ٍ ثبیذ از ًَ  Rainbow Tableثرای آى  SSIDسبخشِ ضَد .

هجوَػِ ای از ّ Rainbow Tableب ثرای ّ SSIDبی هخشلف را از سبیز ّبی زیر لبثل داًلَد اسز :

https://nodegun.wordpress.com/2012/10/22/pre-computed-hashes
/http://www.renderlab.net/projects/WPA-tables
حجن فبیل  Rainbow Tableچٌذیي ثراثر حجن فبیل دیىطٌری اسز ٍ هوىي اسز ثِ چٌذیي گیگبثبیز ّن
ثرسذ دس لجل از ضرٍع وبر از داضشي فضبی وبفی در ّبرد سیسشن اطویٌبى حبصل وٌیذ.

سِ ثرًبهِ رایج ثرای سبخز ایي ّ Tableب ٍجَد دارد وِ ثِ سرسیت اٍلَیز از ًظر سرػز در سبخز لیسز ضذُ

اًذ:

pyrit < genpmk < airolib

زهبى سبخز ّ Tableب سَسط  pyritثسیبر ووشر از سبخز ثب ثرًبهِ ّبی  airolib ٍ genpmkاسز ثِ طَری
وِ ثرای سبخز  Tableاز یه دیىطٌری حذٍد  1هیلیَى ولوِ ای سَسط  pyritحذٍد  15دلیمِ زهبى الزم اسز

اهب در ثرًبهِ ّبی  airolib-ng ٍ genpmkایي زهبى حذٍد  50دلیمِ هی ثبضذ.
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سبخز  Rainbow Tableسَسط pyrit
 Pyritیىی از ثرًبهِ ّبی حولِ ثِ  WPA/WPA2سَسط اسشفبدُ از لذرر  ٍ CPUوبرر گرافیه هی ثبضذ.
هی سَاى سِ رٍش دیىطٌری ٍ ثرٍر فرس ٍ  Rainbow Tableرا ثب آى اًجبم داد.
ثؼذ از ایٌىِ فبیل  ٍ 4 Way Handshakeدیىطٌری خَد را آهبدُ وردیذ دسشَر زیر را در خط فرهبى سبیخ
وٌیذ :
ایي دسشَر  SSIDضجىِ ّذف را ٍارد دیشبثیس  pyritهی وٌذ :

pyrit –e Dlink create_essid
 : -eثبیذ ًبم ضجىِ هَرد ًظر ًَضشِ ضَد  (.ثرای ّذف هي  Dlinkاسز ).

دیىطٌری هَرد ًظر را ٍارد دیشبثیس  pyritهی وٌین :
pyrit -i darkc0de.lst import_passwords
 : -rهسیر فبیل دیىطٌری ( ً darkc0de.lstبم فبیل دیىطٌری اسز).
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ثب دسشَر زیر  ٍ SSIDدیىطٌری را در دیشبثیس هی ثیٌین :

pyrit eval

ایي دسشَر ًطبى هی دّذ وِ  993933دسَرد در دیىطٌری ٍجَد دارد اهب اگر در هرحلِ لجل دلز وردُ ثبضیذ ثرًبهِ
 1707658دسَرد را هی خَاًذ ػلز ایي اسز  pyritولوبر ووشر از  8وبراوشر ٍ ًبهٌبست ثرای WPA/WPA2

را فیلشر هی وٌذ ٍ ثذیي سرسیت از اسالف زهبى جلَگیری هی وٌذ 0.00%.ثِ ایي هؼٌی اسز ٌَّز ّیچ  Tableای
ثرای ولوبر سبخشِ ًطذُ اسز .
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ثب دسشَر زیر  Tableسبزی را ضرٍع هی وٌین :

pyrit batch

هٌشظر هی هبًین س ب ثرًبهِ وبر خَد را اًجبم دّذٌّ ،گبهی وِ  Tableسبزی ثِ دبیبى ثرسذ ثب دیغبم
 Batchprocessing doneهَاجِ هی ضَین.

سبخز ّ Tableب ثبػث وبر  ٍ cpu % 100ثبال رفشي دهبی آى هی ثبضذ ،هی سَاًیذ سَسط ثرًبهِ system
 monitorدر وبلی لیٌَوس ٍضؼیز سخز افسار را هطبّذُ وٌیذ :

9

دٍثبرُ ثب دسشَر  pyrit evalسبخز ّ Tableب را هطبّذُ هی وٌین :

ً 100%طبى دٌّذُ سبخز وبهل ّ Tableب ثرای  993933ولوِ داخل دیىطٌری اسز.
سذس ایي ّ Tableب را ثرای ورن وردى ٍارد ثرًبهِ  pyritهی وٌین :

pyrit –e Dlink –r Dlink-01.cap attack_batch

ً : -eبم ضجىِ

 : -rفبیل Handshake
 : attack_batchحولِ Rainbow Table
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وِ در صَرر یىسبى ثَدى ّص ّبی سبخشِ ضذُ سَسط ثرًبهِ ٍ ّص داخل فبیل ٌّذضیه ولیذ صحیح در لسوز

ً The Password isوبیص دادُ هی ضَد .در هثبل ثبال ثؼذ از چٌذ ثبًیِ دسَرد صحیح ثرای هي ًوبیص دادُ ضذ.
اهب زهبى سسز سمریجب ّویي لغز ّب ثِ رٍش دیىطٌری سَسط ثرًبهِ  11 ، aircrack-ngدلیمِ هی ثبضذ:
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رخیرُّ Rainbow Tableبی pyrit
یىی از سَاالسی هْوی وِ هوىي اسز ثرای خَاًٌذگبى ایجبد ضَد ایي اسز وِ آیب هی سَاى Rainbow Table
سبخشِ سَسط  pyritرا ثرای اسشفبدُ ّبی ثؼذی رخیرُ ورد؟ ثلِ هی سَاى ایي وبر را ثِ سبدگی اًجبم داد.
دیشبثیس  pyritثِ طَر دیص فرض در هسیر زیر رخیرُ هی ضَد:
ComputerHome
اهب ٍلشی ٍارد ایي هسیر هی ضَیذ ثِ دلیل ایٌىِ فبیل ّب هخفی ضذُ اًذ ضوب فبیلی هطبّذُ ًوی وٌیذ ثب فطبر دادى

ولیذ ّبی  Ctrl + Hفبیل ّبی هخفی ظبّر هی ضًَذ :

دَضِ  .pyritحبٍی  Rainbow Tableسبخشِ ضذُ سَسط ثرًبهِ  pyritاسز  .ول ایي فبیل را ثِ صَرر
فطردُ در هی آٍرین ٍ در ّبرد یب فلص خَد رخیرُ هی وٌین .ثرای اسشفبدُ ّبی ثؼذی فبیل فطردُ را Extract
هی وٌین ٍ ول  Folderرا ثب ًبم  .pyritدر هسیر  ComputerHomeلرار هی دّین.
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ثب دسشَر زیر اطویٌبى حبصل هی وٌین آیب  Rainbow Tableثِ درسشی داخل ثرًبهِ ٍ pyritارد ضذُ اًذ:

pyrit eval

ًشیجِ ایي دسشَر ًطبى هی دّذ وِ ّ Rainbow Tableب ثب هَفمیز ٍارد ثرًبهِ ضذُ اًذ.
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اسشفبدُ از ّ Rainbow Tableب سَسط cowpatty
ّ cowpattyن هبًٌذ  pyritثرًبهِ ای ثرای ورن ولیذ ّبی  WPA/WPA2هی ثبضذ .هی سَاًین  Tableای
را وِ سَسط  pyritسبخشِ این ٍارد ثرًبهِ  cowpattyوٌین ٍ سَسط آى ورن را اًجبم دّین :
اثشذا ثبیذ فبیل  Rainbow Tableوِ در هرحلِ لجل سبخشین را ثرای ثرًبهِ  cowpattyآهبدُ وٌین :
دسشَر زیر را سبیخ وٌیذ :

pyrit –e Dlink –o Dlink.cow export_cowpatty
 SSID : -eضجىِ

ً : -oبم فبیل ّص ثرای اسشفبدُ در ثرًبهِ  ( cowpattyایي فبیل در دَضِ  Homeلرار هی گیرد .هی سَاًیذ
رٍی ّبرد خَد رخیرُ وٌیذ ٍ در ورن ّبی ثؼذی از آى اسشفبدُ وٌیذ).

 : export_cowpattyسبخز فبیل ّص ثرای اسشفبدُ در ثرًبهِ cowpatty
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ثب دسشَر زیر ورن را ضرٍع هی وٌین :

cowpatty –d Dlink.cow –r Dlink-01.cap –s Dlink
 : -dفبیل سبخشِ ضذُ سَسط ثرًبهِ pyrit
 : -rفبیل 4 Way Handshake

 SSID : -sضجىِ

ثؼذ از اجرای دسشَر ثبال ثرًبهِ ضرٍع ثِ سسز ّص ّب هی وٌذ :

ثؼذ از حذٍد  3ثبًیِ :

ولیذ صحیح در لسوز  The PSK isدیذا ضذ  .سرػز سسز ثرًبهِ ّوبًطَر وِ هی ثیٌیذ ّ 226/419ص ّر ثبًیِ
اسز یؼٌی ّ 706سار ّص در  3ثبًیِ ثررسی ضذ ٍ دسَرد درسز ثرای هب دیذا ضذ در حبلی وِ ایي سرػز در ثرًبهِ
 aircrack-ngحذٍد ّ 1600ص ّر ثبًیِ ثَد.
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سبخز ّ Rainbow Tableب سَسط genpmk
ّ Tableب را هی سَاى سَسط ثرًبهِ ّ genpmkن سبخز  ،اهب زهبى آى طَالًی سر از  pyritاسز :

genpmk –f darkc0de.lst –d MyHash –s Dlink
ً : -fبم فبیل دیىطٌری ( ً darkc0de.lstبم فبیل دیىطٌری اسز).
ً : -dبم فبیل خرٍجی  (Tableایي فبیل در دَضِ  Homeایجبد هی ضَد).

ً : -sبم ضجىِ

هحل ایجبد فبیل ّص سَسط ثرًبهِ genpmk
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سذس ثؼذ از هذسی ّ Tableب ایجبد هی ضَد:

اوٌَى فبیل ّص سبخشِ ضذُ در ثرًبهِ ٍ cowpattyارد هی وٌین :

cowpatty –d MyHash –r Dlink-01.cap –s Dlink
 : -dفبیل ّص

 : -rفبیل ٌّذضیه

ً : -sبم ضجىِ

ٍ ثؼذ از  5ثبًیِ ولیذ در ً The PSK isوبیص دادُ ضذ !!

17

سبخز ّ Rainbow Tableب سَسط ثرًبهِ airolib-ng
ّ Tableب را هی سَاى سَسط ثرًبهِ دیگری ثِ ًبم  airolibایجبد ورد .ایي ثرًبهِ از دٍ ثرًبهِ لجل زهبى طَالًی سر
ثرای سبخز ّ Tableب هی گیرد ٍ دیطٌْبد اسشفبدُ از دٍ ثرًبهِ ثبال هی ثبضذ.
دسشَر زیر فبیلی را ایجبد هی وٌذ ٍ هحشَیبر فبیل دیىطٌری ثِ آى ٍارد هی ضَد :

airolib-ng MYWPA --import passwed darkc0de.lst

ً : MYWPAبم فبیل خرٍجی Table
ً : darkc0de.lstبم فبیل دیىطٌری

ثب دسشَر  echoفبیلی حبٍی ًبم  SSIDایجبد ٍ آى را ثِ ٍ airolib-ngارد هی وٌین:

echo –e Dlink > Essid
 SSID : -eضجىِ
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:  ٍارد هی وٌینairolib-ng ِ را ثِ ثرًبهSSID سذس

airolib-ng MYWPA --import essid Essid
Table  ًبم فبیل خرٍجی: MYWPA

: اجرا هی وٌینairolib-ng دسشَر زیر ثرای دبوسبزی فبیل ّبی اضبفی ایجبد ضذُ سَسط

airolib-ng MYWPA --clean all
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: سبزی اجرا هی وٌینTable دسشَر زیر را ثرای

airolib-ng MYWPA --batch

Table  ًبم فبیل خرٍجی: MYWPA

:  ٍارد هی وٌینaircrack-ng ِ را ثرای ورن ثِ ثرًبهMYWPA  ثب هَفمیز ایجبد ضذ سذس فبیلTable

aircrack-ng –r MYWPA Dlink-01.cap

Table  ًبم فبیل خرٍجی: -r

4 Way Handshake  ًبم فبیل: Dlink-01.cap
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ًشیجِ گیری:
اسبس رٍش ّ Rainbow Tableب دیىطٌری هی ثبضذ ٍ یه حولِ هَفك ًیبز ثِ داًسشي دلیك طَل ولیذ ٍ ًَع
وبراوشرّبی  WPA/WPA2هی ثبضذ ّر چٌذ وِ رٍش  Rainbow Tableهوىي اسز ثب ضىسز در دیذا
وردى ولیذ هَاجِ ضَد اهب ثرّرحبل یىی سریغ سریي رٍش ّبی ػوَهی ثرای حولِ ثِ  WPA/WPA2اسز .ثرای

اًجبم رٍش  Rainbow Tableاٍلَیز ثب ثرًبهِ  cowpatty ٍ pyritثِ دلیل سرػز ثبالیی وِ دارًذ هی ثبضذ

ثرای جلَگیری از حولِ  WPA/WPA2اًشخبة ولیذ ّبی طَالًی ٍ دیچیذُ ه ی سَاى ضجىِ ضوب را اهي ًگِ دارد
ّوچٌیي ثِ وبرثراى خَد آهَزش دّیذ وِ ایي ولیذ را در اخشیبر دیگراى لرار ًذٌّذ.
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