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مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهمقدمه
باوجودآنکه به نظر میرسد که ازنظر فنی عبارت شبکه بیسیم جهت اشاره به هر نوع «شبکهای» که «بیسیم» باشد بکار میرود ،این
اصطالح بیشتر برای اشاره به «شبکههای ارتباطی» بکار میرود که در آن «گرهها» بدون استفاده از سیم به یکدیگر متصل میشوند ،برای
نمونه یک «شبکه رایانهای» که نوعی از شبکههای ارتباطی است .ازآنجاکه شبکههای بیسیم ،در دنیای کنونی هرچه بیشتر در حال
گسترش هستند ،و با توجه به ماهیت این دسته از شبکهها ،که بر اساس سیگنالهای رادیوییاند ،مهمترین نکته درراه استفاده از این
فنّاوری ،آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن است .نظر به لزوم آگاهی از خطرات استفاده از این شبکهها ،باوجود امکانات نهفته در آنها که به
مدد پیکربندی صحیح میتوان به سطح قابل قبولی از بعد امنیتی دستیافت ،بنا داریم در این مقاله به بررسی حمالت در شبکههای
بیسیم و معرفی ابزارهای موردنیاز در آزمون نفوذپذیری آن بپردازیم.

کلمات کلیدی
ارزیابی امنیتی  ،WEP,WPA1,WPA2,TKIP,Krack,eifi pentest toolsT ،802.11سرقت پاکتهای وایرلس ،WPS ،تزریق در شبکه
وایرلسsniff ،
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 نویسندهرفع مسئولیت:
این مقاله صرف ًا جنبهی آموزشی دارد و بهمنظور ارتقا سطح علمی مسئولین آیتی و مسئولین امنیتی و جهت استفاده در تحقیقات دانشگاهی
نوشتهشده است .هرگونه بهرهبرداری غیراخالقی و یا مخرب از آن صرفاً به عهدهی خود شخص است و نویسندهی مقاله هیچگونه مسئولیتی
را در قبال استفادهی نادرست از آن را نمیپذیرد.
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مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسنده-1

استاندارد 802.11

انجمن  IEEEدر ماه ژوئن سال  1997استاندارد  IEEE 802.11-1997را بهعنوان اولین استانداردِ شبکههای محلی بیسیم منتشر کرد.
این استاندارد در سال  1999مجدداً بازنگری شد و نسخه بهروز شده آن تحت عنوان  IEEE 802.11-1999منتشر شد .استاندارد جاری
شبکههای محلی بیسیم یا همان IEEE 802.11تحت عنوان  ،ISO/IEC 8802-11:1999توسط سازمان استانداردسازی بینالمللی ()ISO
و مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا ( )ANSIپذیرفتهشده است .تکمیل این استاندارد در سال  ،1997شکلگیری و پیدایش شبکهسازی
محلی بیسیم و مبتنی بر استاندارد را به دنبال داشت .استاندارد  ،1997پهنای باند  Mbps2را تعریف میکند با این ویژگی که در شرایط
نامساعد و محیطهای دارای اغتشاش (نویز) این پهنای باند میتواند به مقدار  Mbps1کاهش یابد .روش تلفیق یا مدوالسیون در این پهنای
باند روش  DSSSاست .بر اساس این استاندارد پهنای باند  Mbps1با استفاده از روش مدوالسیون  FHSSنیز قابلدستیابی است و در
محیطهای عاری از اغتشاش (نویز) پهنای باند  Mbps2نیز قابلاستفاده است .هر دو روش مدوالسیون در محدوده باند

رادیویی GHz2.4

عمل میکنند .یکی از نکات جالبتوجه در خصوص این استاندارد استفاده از رسانه مادونقرمز عالوه بر مدوالسیونهای رادیویی  DSSSو
 FHSSبه عنوان رسانه انتقال است .ولی کاربرد این رسانه با توجه به محدودیت حوزه عملیاتی آن نسبتاً محدود و نادر است .گروه کاری
 802.11به زیرگروههای متعددی تقسیم میشود.

شکل  -1لوگوی جدید اتحادیه
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 نویسندهدر جدول زیر انشعابات پرکاربرد استاندارد  802.11را مشاهده میکنید:
جدول  -1انواع مختلف استانداردهای 802.11

استاندارد

مدوالسیون

نوع فنّاوری آنتن

بیشترین

سال

باند فرکانسی

پهنای باند

انتشار

برحسب گیگاهرتز

برحسب مگاهرتز

سرعت انتقال

()GHz

()MHz

اطالعات

822.11

1997

2.4

20

DSSS,FHSS

N/A

2Mbps

822.11b

1999

2.4

20

DSSS

N/A

11Mbps

822.11a

1999

5.8

20

OFDM

N/A

54Mbps

822.11g

2003

2.4

20

DSSS,OFDM

N/A

54Mbps

822.11n

2009

2.4,5.8

20,40

OFDM

MIMO

822.11ac

2013

2.4,5.8

40,80,160

OFDM

600Mbps

تا چهار آنتن
MIMO,MU-MIMO

6.93Gbps

تا هشت آنتن
-2

کانالهای 802.11

امواج بیسیم برای انتقال خود باید از کانالهای وایرلس استفاده کنند که دستگاههای وایرلس  14کانال را برای این کار مشخص کردهاند
که هر کانال دارای قدرت  20مگاهرتز میباشند.

شکل  -2کانالهای شبکه وایرلس

بسیاری از مسیریابهای بیسیم در بازهای از  2400تا  2500مگاهرتز فعال میباشند و این بازه  100مگاهرتزی به  14کانال که هرکدام
دارای  20مگاهرتز قدرت هستند تقسیمبندی میشوند که این امر باعث میشود که کانالهای  1و  6و  11باهم همپوشانی ()Overlapping
داشته باشند .این کانالها ممکن است توسط سایر دستگاههای دیگر که دارای فنّاوری  802.11میباشند نیز از همان کانالی استفاده کنند
که شما نیز از آن استفاده مینمایید که با تغییر کانال بهصورت دستی شما میتوانید سرعت بهتری در انتقال اطالعات از طریق شبکه
بیسیم داشته باشید.
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مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسنده -3انواع

حالتهای Wifi

فناوری  Wifiدارای  6حالت مختلف است ،که هرکدام دارای کاربردهای خاص خود میباشند.
-1-3

حالت  :Masterاین حالت که بانامهای نقطه دسترسی و حالت سازمانی نیز از آن اسم برده میشود که یک سرویس  APمرسوم،
محسوب میشود .کارت وایرلس یک شبکه بانام خاص که همان  SSIDاست را ایجاد میکند که دارای کانال و سایر خدمات
معمول یک  APرا ارائه میدهد .در این حالت کارت شبکه میتواند فقط با سایر کارتهای دیگر که به آن وصل هستند یا آنها
را مدیریت میکند ارتباط ایجاد کند.

-2-3

حالت  :Managedاز این حالت نیز بانام حالت سرویسگیرنده اسم برده میشود .کارتهای شبکه در حالت مدیریتشده میتوانند
به یک شبکه که توسط  APیا کارت در حالت  Masterایجادشده است ارتباط برقرار کنند و کانال خود را جهت مطابقت با آنها
بهصورت خودکار تغییر دهند .اینگونه کارتهای بهطور مستقیم نمیتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند بلکه برای برقراری
ارتباط نیاز به یک  APدارند.

-3-3

حالت  :Ad-hocدر این حالت در زمانی که هیچگونه  APیا  Masterوجود نداشته باشد خود یک ارتباط چند نقطه به چند نقطه
را ایجاد میکند .در حالت  Ad-hocهر کارت شبکه بهصورت مستقیم با همسایگان خود در ارتباط است .گروه باید در محدودهی
یکدیگر باشند تا بتوانند باهم ارتباط برقرار کنند همچنین باید بر روی نام شبکه و کانال نیز به توافق برسند.

شکل Node - 3ها در شبکه  Ad-Hocفقط میتوانند با سایر nodeها در ارتباط باشند.

-4-3

حالت  :Monitoringاز این حالت جهت گوش دادن غیرفعال و نظارت بر روی ترافیک موجود در کانال خاص استفاده میشود.
از این حالت برای ارتباطات عادی مورداستفاده قرار نمیگیرد بلکه مدیران شبکه از این حالت جهت تجزیهوتحلیل مشکالت
داخل شبکه وایرلس و طیف استفاده از شبکه محلی استفاده میکنند.
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 نویسنده :Mesh network/cloud -5-3شبکههای مش (با استفاده از تجهیزات  )802.11اساساً یک گروه از رادیوهایی است که در حالت

Ad-

 hocبا استفاده از مسیریابی خاص عمل میکنند و باهم در ارتباط هستند .بسیاری از پروتکلهای مسیریابی مش مانند  OLSRممکن
است به هر شبکهی فیزیکی مانند شبکههایی که در حالت  Masterیا  Managedو حتی شبکههای اترنت متصل شوند.

شکل  - 4تصویری از شبکه مش

 :Repeaters -6-3تکرارکننده سیگنال حالتی است که شما میتوانید بهوسیله آن سیگنالهای مسیریاب یا اکسس پوینت اول را تقویت
کنید .برای مثال فرض کنید در یک ساختمان هستید و این ساختمان  200متر است اما مسیریاب شما بیشتر  100متر توانایی سیگنال
دهی ندارد برای رفع این مشکل درجایی که سیگنال ضعیف میشود میتوان یک  Repeaterگذاشت تا سیگنالهای ضعیف تقویت شوند
و بتواند وسعت بیشتری از منطقه را تحت پوشش قرار دهد.

شکل  - 5با استفاده از  Repeaterمیتوانید سیگنالهای داخلی شبکه را تقویت کنید.
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 نویسنده-4

نام شبکههای وایرلس

شبکههای وایرلس در پایه سیستمهای پیچیدهای میباشند امکان انتخاب آنها برای کاربران بهسادگی وجود ندارد به همین دلیل برای
قسمتهای مختلف و ارتباط با آنها نامگذاریهای مختلفی انجام شد که در زیر به آنها اشاره میکنیم.
SSID -1-4

 SSIDمخفف  Station Set Identifierاست که نام شبکههای بیسیم است که توسط  APتعریف میشود تا کاربران بتوان جهت
اتصال به شبکه به آن وصل شوند .با استفاده از  SSIDمیتوانیم شبکهی خود را از سایر شبکهها جدا کنیم و شبکهی خصوصی خود را
ایجاد کنیم.

شکل  SSID - 6جهت شناسایی شبکه مور نظر در میان سایر شبکهها است.

در شکل باال  3نوع  SSIDکه هرکدام برای گروهی خاصی ایجادشده است را میبینید .صورتی که شما بر روی ایکن  WIFIکلیک کنید
فهرستی از  SSIDهای مختلف ظاهر میشد که شما میتوانید شبکهی موردنیاز خود را از طریق  SSIDتشخیص دهید.

شکل  - 7فهرستی از SSIDهای اطراف
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 نویسنده BSSID -2-4چیست ؟
 BSSIDمخفف عبارت  Basic Service Set Identifierاست که وظیفهی آن تنظیم  SSIDاست که در اصل پایه و اساس تنظیم این شناسه
است.
روش تشخیص یک  APاز طریق  SSIDآنها نیست بلکه از طریق مک آدرس دستگاه است که این مک آدرس همان  BSSIDاست و
نهایت ًا به  SSIDترجمه میشود مانند سرویس  DNSدر وب که ایپی را به نام دامنه تبدیل می کند .با این تفاوت که امکان وجود دو AP
در یک محیط وجود دارد چون دیوایس شما  BSSIDرا میشناسد و  SSIDفقط یک نام برای کاربران است.

شکل  - 8در ویندوز میتوان  BSSIDرا با استفاده از فرمان  Netshبه دست آورد.

 ESSID -3-4چیست ؟
 ESSIDمخفف  Extended Service Set Identifierاست ESS (extended service set( .به مجموعهای از ( basic service set (BSSیا
شبکههای وایرلسی اطالق میشود که دارای ( Service set identification (SSIDهای مختلف میباشند .به مجموعه  SSIDهایی که در
داخل یک شبکه  ESSوجود دارد را  ESSIDمینامند.

شکل  -9شکل کلی شبکه
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 نویسنده-5

آنتن مناسب در آزمون نفوذ وایرلس

یکی از مباحث بسیار مهم و حیاطی در آزمون نفوذ به شبکه داشتن یک آنتن مناسب است که از طریق آن بتان بهراحتی به شبکه دسترسی
پیدا کرد .آنت باید حاالت مختلف مخصوصاً حالت  Monitoringو  pocket injectionرا با سرعتباال پشتیبانی نماید .در زیر به معرفی انواع
آنتنهای شبکههای وایرلس میپردازیم:
 -1-5آنتن جهتدار()Directional
آنتن جهتدار برای انتشار ( )Broadcastو گرفتن امواج رادیویی از یکجهت بکار میرود .بهمنظور افزایش کارایی انتقال و دریافت،
آنتنهای جهتدار طوری طراحیشدهاند که در جهتهای نزدیک به هم در مقایسه با سایر جهات به صورت مؤثر و کارا فعالیت کنند .این
قابلیت باعث کاهش تداخالت نیز میشود.
 -2-5آنتن چند جهته()Omni-Directional
آنتنهای چند جهت انرژی الکترومغناطیس را در تمام جهات و بهصورت منظم از خود ساطع میکنند .آنها معموالً امواج قدرتمند
یکسانی را در دو بعد از خود انتشار میدهند ،اما این قدرت بهاندازهی حالت سهبعدی نیست .بهترین مثال برای آنتنهای چندجهته،
آنتنهای مورداستفاده در ایستگاههای رادیویی هستند .این آنتنها برای انتقال سیگنالهای رادیو مؤثر هستند چراکه گیرندهی امواج ممکن
است متحرک باشد .درنتیجه رادیو میتواند سیگنالهایش را در جهتی برخالف جهت آنتن دریافت کند.
 -3-5آنتن شبکهی سهمیوار
این آنتنها بر اساس قاعدهی دیشهای ماهوارهای کار میکنند .این نوع از آنتنها یک دیش نصفه دارند و دارای یک شبکه که با استفاده
از کابل آلومینیومی ایجادشده است هستند .این آنتنهای شبکهای سهمیوار با استفاده از اصل پرتوی رادیویی متمرکزشده میتوانند انتقال
وای فای را به فواصل بسیار دور انجام دهند .اساس ًا این نوع از آنتنها برای انتقال سیگنالهای ضعیف رادیویی از میلیونها کیلومتر دورتر
از زمین بکار میروند.
 -4-5آنتن Yagi

یاگی یک آنتن غیر جهتدار است که در ارتباطات یک باند فرکانسی  10مگاهرتز به  VHFو  UHFمورداستفاده قرار میگیرد .این
آنتنها به آنتنهای  Yagi Udaنیز مشهور هستند.
 -5-5آنتن دوقطبی
یک دوقطبی ،یک هادی الکتریکی مستقیم است که نصف طولموج را اندازهگیری میکند.
-6

چیپست مناسب

موضوع مهم در آزمون نفوذ شبکههای بیسیم لیست چیپستهایی است که توسط سیستمعاملها و برنامههای آزمون نفوذ از آنها
استفادهشده است که معموالً قویترین نوع چیپستها نیز میباشند .در زیر فهرستی از چیپستهایی که توسط سیستمعامل  kaliمورد
پشتیبانی میشود و همچنین دارای حالتهای  monitoringو  injectionمیباشند را معرفی میکنیم.
•Atheros AR9271
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مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسنده•Ralink RT3070
•Ralink RT3572
•Realtek 8187L (Wireless G adapters)
•Realtek RTL8812AU
•Ralink RT5370N
این چیپست ها دارای قدرت خوبی برای عملیات آزمون نفوذ است و در لیست زیر بهترین کارتهای شبکه در عملیات آزمون نفوذ را
.معرفی کردهایم
 – فهرستی از بهترین کارتهای وایرلس برای آزمون نفوذ2 جدول
Antenna

Pros

Cons

Alfa AWUS036H

OS Compatibility, Decent Gain, Stable

Large, Obvious, Medium-Poor Range

Turbotenna-802.11n

OS Compatibility, Extremely High Gain,

Large, Obvious, Directional, N-Only

Directional-Yagi-antenna

Sensitive

TP-LINK TL-WN722N

OS Compatibility, Price, Size, B/G/N

Poor gain (micro version even less)

Alfa AWUS036NEH

Small, Price, OS Compatibility

Shorter range

Alfa AWUS036NHA

OS Compatibility, Speed, B/G/N

Smaller range, size

 بهترین کارتهای شبکه جهت آزمون نفوذپذیری شبکههای وایرلس-10 شکل

802.11 فریمهای شبکه

-7

 از802.3  هایLAN  درصورتیکه.  ها کار میکنند803.2LAN 8  مانندwireless بیشتر افراد بهاشتباه گمان میکنند که شبکههای
.  استفاده مینمایند802.11  های وایرلس از ساختار فریمLAN  اما،  استفاده میکنندMAC آدرسهای
: نوع فریم وجود دارد3 802.11 در پروتکل
. فریمهایی که حاوی دادههای اصلی میباشند:)Data Frames(  فریم داده-1
12

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسنده -2فریم کنترلی(:)Control Frames

برای تائید ) (acknowledgeاینکه فریمهای دیتا ) (data framesدریافت شدهاند.

 -3فریمهای مدیریتی( :)Management Framesبرای پیوستن یا ترک کردن یک سلول وایرلس به کار میرود  .این نوع
فریم شامل درخواست  ، associationپاسخ به آن  ،درخواست دوباره و  ...است.

شکل  -11فریمهای

مدیریتی 802.11

در زیر به شرح مختصری درباره فریمها میپردازیم:

 -1-7فریم کنترل Frame Control

این فریم خود از  9زیر فیلد فرعی تشکیلشده است .از طریق این فیلد نوع فریم مشخص و مقداری اطالعات کنترلی برای
پردازش صحیح بسته و تفسیر دقیق آدرسها به مقصد ارائه میشود .زیر فیلدهای فیلد  Frame Controlدر زیر مشخصشده
است:
o

زیر فیلد  :Protocol versionاین فیلد دو بیتی ،شمارهی نسخه پروتکل شبکهی بیسیم را تعیین میکند.

o

زیر فیلد  :Typeنوع فریم را مشخص میکند :که مقدار  00فریمهای مدیریتی 02 ،فریمهای کنترلی و 10فریمهای
داده است.

o

زیر فیلد : Subtypeنوع فریم مدیریتی یا کنترلی را مشخص میکند.

o

زیر فیلدهای  To DSو  :From DSبه همراه چهار فیلد آدرس ،در آدرسدهی کاربرد دارند.
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 نویسندهo

زیر فیلد  :More Flagمقدار  1بدین معناست که در ادامه فریم جاری بازهم قطعه دیگری خواهد آمد.

o

زیر فیلد  :Retryمقدار  1بدین معناست که فریم جاری ،یک فریم جدید نیست بلکه همان فریم قبلی است که به
دلیل نرسیدن تأییدیهی آن ( )ACKاز نو فرستادهشده است.

o

زیر فیلد  :Power mgtمقدار  1تنظیمشده باشد بدین معناست که ایستگاه در حالت صرفهجویی توان قرار دارد.

o

زیر فیلد  :WEPمقدار  1بدین معناست که بدنهی فریم به روش  RC4رمزنگاریشده است.

o

زیر فریم  :Orderاین بیت به گیرنده تفهیم میکند که دنبالهای از فریمها که این بیت در آنها  1است باید الزاماً به
ترتیب و پشت سر هم پردازش شوند.

فیلد آدرس( 1تا  :)4مکانیزم آدرسدهی در  IEEE 802.11در مقایسه با اترنت پیچیدهتر است چراکه در شبکههای بیسیم وقتی مبدأ و
مقصد در دو سلول متفاوت واقعاند فریم ارسالی یک ایستگاه باید از دو  APمیانی میگذرد .بنابراین وجود چهار فیلد آدرس در هر فریم
ضروری مینماید که یک جفت برای تعیین آدرس ایستگاههای نهایی مبدأ ،و مقصد و یک جفت دیگر برای تعیین  APهای میانی (در
صورت نیاز) .دو بیت پرچم  To DSو  From DSنیز برای تعیین نوع آدرسها و تبیین عملکرد APهای میانی کاربرد دارد.
•

فیلد  :FCSدر این فیلد چهار بایتی ،کد کشف خطای کل فریم است که به روش  CRC-32محاسبه و درج میشود.

•

فیلد  :DATAدر این فیلد دادههایی قرار میگیرد که توسط الیههای باالیی جهت تحویل به یک مقصد خاص به سختافزار
شبکهی بیسیم تسلیمشده است .در این فیلد حداقل صفر و حداکثر  2312بایت داده قرار میگیرد .البته اگر نوع فریم،
کنترلی یا مدیریتی باشد در بطن این فیلد دادههای مرتبط با عملکرد آن فریم درج خواهد شد.

 -2-7فریمهای مدیریتی – پیوستن به شبکه و ترک آن()Management Frames
فریم های مختلفی جهت مذاکره اولیه بین نودها و  APها کاربرد دارد که بهعنوان زیرمجموعههای فریمهای مدیریتی محسوب میشوند
که در زیر به معرفی آنها میپردازیم.
جدول – 3انواع فریمهای مدیریتی

Subtype Bits
0000
0001
0010
0011
0100
0101
1000
1001

نوع فریم
Association request
Association response
Reassociation request
Reassociaiton
response
Probe request
Probe response
Beacon
ATIM
(Announcement traffic
) indication message
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 نویسندهDisassociation
Authentication
Deauthentication
Action

1010
1011
1100
1101

 -1-2-7درخواست پیوستن به شبکه ()Association request
ایستگاههای سیار بهمحض آنکه وارد محدودهی رادیویی یک  APمیشوند بایستی قبل از هر کاری هویت و نیازمندیهای خود را به
معرفی کنند تا بتوانند از خدمات آن بهره برد .برای این کار :
ایستگاه ابتدا فریم مدیریتی  Probe Requestرا منتشر میکند.
تمام APهایی که چنین فریمی را میشنوند بافریم  Probe Requestپاسخ میدهند.
ایستگاه از بین APهایی که پاسخ دادهاند یکی را با ارسال  Association Requestبرمیگزیند( .مالک انتخاب میتواند مقایسهی سیگنال
دریافتی از  APباشد)
 APبا فرستادن فریم  Assocation Responseپاسخ مساعد میدهد.
AP

 -2-2-7ترک شبکه ()Disassocation
هرگاه یک ایستگاه (یا حتی یک  )APبخواهد به حضور خود در شبکه خاتمه بدهد با ارسال  Disassocationاین تصمیم را به آگاهی
دیگران میرساند.
 -3-2-7فریمهای مدیریتی  -پیوستن مجدد به شبکه ()Reassocation
هرگاه ایستگاهی به سلول جدیدی وارد شود با ارسال این به  APواقع در سلول جدید اعالم حضور میکند .بدین ترتیب  APجدید از
آدرس این ایستگاه مطلع شده و به  APقبلی او اعالم می کند که چنین ایستگاهی دیگر عضو او نیست .برای عملیات پیوستن مجدد به
شبکه مراحل زیر دنبال میشود:
ایستگاه با فریم مدیریتی  Reassociation Requestاز  APسلول جدید تقاضای پیوستن مجدد مینماید.
 APبا ارسال فریم  Reassociation Responseجواب میدهد.
 -4-2-7احراز هویت (:)Authentication
جهت جلوگیری از دسترسی ایستگاههای غیرمجاز به خدمات  APهر ایستگاه باید قبل از دریافت مجوز ارسال ،هویت خود را اثبات نماید.
این کار توسط فریم  Authenticationانجام میشود.
 -5-2-7لغو حضور و سلب هویت ()Deauthentication
هر ایستگاه باید قبل از خروج از شبکه حضور خود را لغو و هویت ثبتشدهی خود را سلب و بیاعتبار سازد.
 Deauthenticationبه همین منظور تولید و ارسال میشود.
 -6-2-7تبادل امن()Secure Communication
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 نویسندهجهت ارتباطی امن و مبتنی بر رمزنگاری یک یا چند فریم  Authenticationمیفرستد .الگوریتم رمزنگاری بکار رفته عموماً  RC4است ولی
به دلیل مشکالتی که در این روش پیدا شد در محصوالت جدید از الگوریتم  AESاستفاده میشود.
-3-7

احراز هویت

ایستگاهها موظفاند قبل از پیوستن به یک  APهویت خود را بر اساس مراحل زیر اثبات کنند.
پسازآنکه ایستگاه سیار به حوزه پوشش یک  APوارد شد ،آن  APبالفاصله یک فریم خاص به نام فریم چالش ( )Challengeبرای او
میفرستد .این فریم عموم ًا حاوی دادههایی تصادفی است که در ارسالهای متوالی هرگز تکراری نخواهند بود.
ایستگاه سیار موظف است دادههای درون فریم چالش را با کلید سری خود رمز کرده و برای  APپس بفرستد تا ثابت کند کلمهی عبور
خود را میداند.
 APفریم برگشتی ایستگاه سیار را گرفته و محتویات آن را کلید سری آن ایستگاه رمزگشایی کرده و آن را با دادههای ارسالی خود مقایسه
مینماید .اگر نتیجه درست بود طبعاً ایستگاه سیار راست میگوید! ( APکلید سری همهی ایستگاههای مجاز را میداند).
پس از اثبات هویت ایستگاه سیار ،عضویت او در گروه مسجل خواهد شد و میتواند پس از پیوستن به  APاز خدمات آن  APبهره بگیرد.

-4-7

دعوت از ایستگاهها با فریم ()Beaconing

هر  APبهطور متناوب با ارسال فریم  Beaconingاز ایستگاههایی که احتماالً عالقهمند پیوستن به شبکه هستند دعوت به عمل
میآورد .روال کار زیر است:
 APفریم  Beaconارسال میکند.
ایستگاهی که تمایل به پیوستن به شبکه دارد فریم  Assocatiation Requestرا ارسال میکند.
-5-7

گزارش در خصوص فریمهای آماده ارسال ()ATIM

هرگاه ایستگاهی ،چندین فریم بافر شده و آمادهی ارسال برای ایستگاههای دیگر داشته باشد میتواند با ارسال فریم مدیریتی
 ATIMبه ایستگاههای دیگر در خصوص فریمهای که در آینده دریافت خواهند کرد گزارش بدهد.
-6-7

مکانیزم رومینگ یا Handover

به مکانیزمی که به ایستگاههای اجازه میدهد تا بتوانند بهراحتی بین سلولها حرکت کنند و بدون قطع ارتباط یا از دست رفتن
دادهای از یک  APجداشده و به یک  APجدید اصطالحاً رومینگ گفته میشود.
در مکانیزم رومینگ ایستگاه میتواند تشخیص دهد که سلول او عوضشده است و باید  APخود را عوض کند برای این کار هر  APبهطور
متناوب فریمی به نام  Beaconرا در سلول تحت پوشش خود منتشر میکند .در این فریم اطالعاتی در خصوص شناسنامهی  APو
پارامترهای لینک رادیویی درجشده است و ایستگاههای سیار دائماً این فریمها را دریافت و تحلیل میکنند .هرگاه ایستگاهی از  APسلول
فعلی خود دور و به یک  APدر سلول مجاور نزدیک شود شدت سیگنال دریافتی از سلول قبلی ،رو به ضعف میگذارد و در عوض سیگنال
دریافتی از  APسلول مجاور قوت میگیرد .به عبارت فنی با دور شدن از یک  ،APنسبت  Signal to Noise Ratioرو به کاهش میگذارد
و در عوض نسبت به  Bit Error Rateافزایش خواهد یافت.
ایستگاه با شنود  ،Beaconپارامتر  SNRیا  BERآن را ارزیابی و سیگنال دارای  SNRبیشتر و  BERکمتر باشد را بهعنوان سیگنال برگزیده
انتخاب میکند.
پس از مراحل فوق هماهنگیهای الزم برای تکمیل انتقال انجام میشود.
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 نویسندهبا استخراج مشخصات  APاز درون فریم فانوس ،یک فریم مدیریتی  Authenticationبهسوی آن  APارسال میشود.
پس از تائید هویت ایستگاه تازهوارد و اعالم موافقت ،از طریق شبکهی سیمی بین  APها تغییر سلول این ایستگاه به  APقبلی وی اعالمشده
و از اعضای گروه سلول قبلی حذف و سلب هویت میگردد.
حال ایستگاه اجازه مییابد با ارسال فریم مدیریتی  Reassociationبه  APجدید متصل شده و از خدمات آن بهره بگیرد.
 -8رمزنگاری در شبکههای بیسیم و ضعفهای امنیتی آنها
رمزنگاری وایرلس فرایندی است در محافظت از شبکه وایرلس در برابر نفوذ مهاجمان که میتوانند با نقض ترافیک فرکانس رادیویی)، (RF
اطالعات محرمانه و حساس موجود در شبکه را جمع آوری کنند.این نکته مروری خواهد داشت بر استانداردهای مختلف رمزنگاری وایرلس
مثلWPA ، WEPوWPA2 .
شدت حملهبر روی شبکه وایرلس روزبهروز با گسترش استفاده آن ،بیشتر میشود .بنابراین برای این فناوری نوظهور و جدید ،شیوههای
مختلف از الگوریتمهای رمزنگاری ابداعشده است تا امنیت آن را بیشازپیش تأمین کرده باشند .هرکدام از این شیوهها مزایا و معایب خاص
خود رادارند .در زیر به بررسی هرکدام از این روشها میپردازیم:
•

WEP:پروتکل احراز هویت و رمزنگاری دیتا در سرویسگیرندههای شبکه وایرلس است؛ اما این شیوه قدیمی شده است و
بااینکه استاندارد اصلی امنیت در شبکه وایرلس محسوب میشود اما بهراحتی قابل کرک شدن است.
WPA:این شیوه یک پروتکل پیشرفته احراز هویت و رمزنگاری دیتا در سرویسگیرندههای شبکه وایرلس است که از
رمزنگاریهایMIC ، TKIPو  AESاستفاده میکند .همچنین در این روش از رمزنگاریهای -bit CRC 32 ،-bit IV48و
TKIPبرای تأمین امنیت وایرلس استفاده میشود.
WPA2:این روش از ) AES (128و  CCMPبرای رمزگذاری دیتای وایرلس استفاده میکند.
WPA2 Enterprise:این روش استانداردهای  AESرا با رمزنگاری  WPAیکپارچه کرده است.
TKIP:یک پروتکل امنیتی که در  WPAو بهعنوان جایگزینی برای  WEPمورداستفاده قرار میگیرد.
AES:یک رمزنگاری از نوع کلید متقارن است که در  WPA2و بهعنوان جایگزینی برای  TKIPمورداستفاده قرار میگیرد.
EAP:از روشهای مختلف احراز هویت مثل Token cardهاCertificate ،Kerberos ،و غیره استفاده میکند.
 LEAP:یک پروتکل اختصاصی احراز هویت شبکه وایرلس که توسط سیسکو ایجادشده و مورداستفاده است.
RADIUS:یک سیستم احراز هویت مرکزی و مدیریت اعتبار است.

•

i: 802٫11یکی از استانداردهای  IEEEکه مکانیزم های امنیتی را برای شبکههای وایرلس  802٫11مشخص میکند.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

CCMP:از کلیدهای 128

بیتی به همراه یک حامل اولیه  48بیتی ) (IVبرای تشخیص انتشار استفاده میکند.

 -1-8رمزنگاری  WEPچیست؟
( WEPمخفف  Wireless Encryption Protocolیا  )Wired Equivalent Privacyیکی از الگوریتم های امنیتی در شبکه های بی سیم
 802.11است WEP .چندان امن نیست و قابل نفوذ است؛ با این حال در تمامی دستگاه های بی سیم پشتیبانی می شود .بزرگترین ضعف
 WEPاستفاده از کلید ثابت ( )Staticاست .به این معنی که همه ی کاربران با رمز یکسان به دستگاه بی سیم متصل می شوند و تمامی
بسته ها فقط با یک کلید رمزگذاری می گردند .به این ترتیب با استراق سمع ،بسته های  WEPکافی برای کشف کلید وجود دارد.
فرمت کلید در WEP
کلید  WEPمی تواند  64یا  128بیتی باشد که به ترتیب شامل  10و  26رقم هگزا دسیمال است .یعنی برای کلید  128بیتی باید 26
رقم هگزا دسیمال وارد نمود (هر رقم هگزا دسیمال یک عدد بین  0تا  9یا یک حرف از  Aتا  Fمیتواند باشد).
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 نویسندهضمنا در بعضی دستگاه ها می توانیم به جای ارقام هگزا دسیمال یک رشته متنی وارد کنیم ولی باز هم این کاراکترها به مقادیر معادل
اسکی ( )ASCIIتبدیل می شوند .پس واضح است که برای کلید  64بیتی یک رشته ی  5کاراکتری و برای کلید  128بیتی یک رشته ی
 13کاراکتری میتوان وارد نمود (هر کاراکتر در استاندارد  ASCIIبا دو رقم هگزا تعریف می شود).

شکل  -12رمزنگاری  RC4در

در این روش برای  Authenticationکردن دو راه

WEP

وجود دارد:

احراز هویت بدون رمزنگاری ()Open System Authentication
در این روش سرویسگیرنده نیازی به تهیه یک مجوز برای ارتباط با  Access Pointندارد .در حقیقت هیچ  Authenticationصورت
نمیگیرد.سرویسگیرنده بدون اینکه هویتش تائید شود می تواند به شبکه متصل شود اما اگر کلید درست را نداشته باشد نمیتواند
بستههایی که رمز شده را باز کند.
احراز هویت با کلید مشترک ()Shred Key Authentication
در این روش چهار مرحله برای احراز هویت سرویسگیرنده وجود دارد.
درخواست احراز هویت خود را برای Access Pointارسال میکند.

 .1در اولین گام سرویسگیرنده
 .2در گام دوم  Access Pointبا ارسال بستهای حاوی اطالعاتی ساده به سرویسگیرنده سعی میکند سرویسگیرنده را به چالش
بکشد.
 .3در این مرحله سرویسگیرنده محتویات بسته را با کلید  WEPرمز کرده و برای  Access Pointارسال میکند.
و درنهایت  Access Pointبسته دریافتی را رمزگشایی کرده و درصورتیکه محتویات بسته همان محتویات ارسالی خودش باشد هویت
سرویسگیرنده تائید میشود .در نگاه اول تائید هویت به روش دوم بهتر است اما در حقیقت اینطور نیست و تائید هویت کاربر درروش
اول بهتر است .البته باید توجه کنید که هیچکدام از این دو روش امنیت باالیی را برای شبکه شما فراهم نمیکنند.
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 نویسنده -2-8ضعفهای امنیتی WEP

در فهرستی از ضعفهای امنیتی پروتکل  WEPبهاختصار جمعبندی شده است.
جدول – 4آسیب پذیریهای موجود در

بحث امنیت و آسیبپذیری

WEP

توضیحات

در اغلب موارد ویژگیهای امنیتی در هنگام تولید ویژگی های امنیتی در برخی موارد ضعیف هستند و تا زمانی که تغییر محل داده
توسط شرکتهای تولیدکننده محصوالت بیسیم نشوند فعال نمیشوند .معموالً در هنگام نصب نیز توسط کاربران فعال نمیشوند.
امنیت کم بهتر از نبود آن است.
فعال نمیشود
IVها کوتاه یا ایستا هستند.

تعداد بیتهای  IVبرابر  24است که باعث تکرار کلید جاری تولیدشده میشوند.
این تکرار رمزگشایی داده را برای یک نفوذ گر ماهر آسان میکند.

کلیدهای رمزنگاری کوتاه است.

کلیدهای  40بیتی برای سیستمهای امنیتی کافی نیستند .بهطورکلی و استاندارد،
باید اندازه کلید بیشتر از  80بیت باشد .احتماالً کشف کلیدهای طوالنی در اثر
یک حمله  BruteForceبسیار کمتر است.

کلیدهای رمزنگاری اشتراکی هستند.

احتمال کشف کلیدهای اشتراکی توسط یک سیستم بسیار زیاد است .تسلط به
مکانیزمهای بنیادی رمزنگاری مخصوص یک سیستم ،تا حد زیادی به کلیدهای
محرمانه وابسته است.

اغلب کلیدهای رمزگذاری بهطور خودکار کلیدهای رمزنگاری باید بهکرات جهت جلوگیری از حمالت  BruteForceتغییر
کنند.
بهروزرسانی نمیشوند.
زمانبندی کلید در  RC4ضعیف است و از آن ترکیب بیتهای کلید  24بیتی با  IVیک تهدید محسوب میشود .این امر سبب
هدایت یک حمله مؤثر بهمنظور دستیابی به کلید میشود .اغلب برنامههای
بهطور غیر مقتضی در  WEPاستفاده میشود.
کاربردی دیگر که از  RC4استفاده میکنند ،ضعفهای موجود در آن را افشا
نمیکنند .زیرا آنها بیتهای کلید را فاش نمیکنند و همچنین زمانبندی کلید
را برای هر بسته تغییر نمی دهند .این حمله اطالعات مفیدی در دسترس یک
نفوذ گر ماهر قرار میدهد.
بیعیب و نقصی بسته ناچیز است.

کد  CRC32و دیگر کدهای مسدودکننده خطی جهت تأمین بیعیب و نقصی در
رمزنگاری کافی نیستند .تغییر در محتویات یک پیام امکانپذیر است .کدهای
خطی جهت محافظت در مقابل حمالت دقیق بر رویدادهها کافی نیستند .حفاظت
از رمزنگاری نیازمند جلوگیری از انجام حمالت پیشبینیشده و عمدی است.
بهرهگیری از پروتکلهای که از مکانیزمهای رمزنگاری استفاده نمیکنند ،اغلب
موارد به حمالت علیه رمزنگاری کمک میکنند.

احراز هویت کاربر انجام نمیشود.

تنها شبکه احراز هوی میشوند .یک دستگاه ربودهشده بهراحتی میتواند به شبکه
دسترسی پیدا کند.

احراز هویت غیرفعال است :تنها شناسایی ساده سیستمهای بر پایه تشخیص هویت در شبکهها و سیستمهای بیسیم ،بهطور عادی
دارای آسیبپذیریهای جزئی زیادی هستند.
 SSIDانجام میشود.
 .10احراز هویت تجهیزات بر اساس پاسخ مذاکره پاسخ مذاکره یکطرف ه در احراز هویت ،عامل اساسی در ایجاد حمالت
است .احراز هویت دوطرفه نیازمند امادهسازیهای اولیه جهت بازبینی و تصدیق
ساده کلید اشتراکی است.
کاربران و شبکههای قانونی است.
MITM
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 نویسنده WPA -3-8یا : Wi-Fi Protected Access
 WPAبهعنوان جایگزین  WEPمنتشر شد .این الگوریتم در سال  ،2003یعنی یک سال قبل از اعالم از دور خارج شدن استاندارد .WEP
تصویب شد WPA-PSK .از رایجترین پیکربندیهای  WPAاست .کلیدی که بهوسیله  WPAاستفاده میشود 256 ،بیتی است.
برخی از تغییرات قابلتوجه در  WPAشامل بررسی یکپارچگی پیام ،و پروتکل تمامیت کلید موقتی ( )TKIPاست TKIP .بعدها توسط
استاندارد رمزنگاری قدرتمند  AESجایگزین شد.
باوجوداینکه  WPAپیشرفتهای قابلتوجهی نسبت به  WEPکرده بود ،از آسیبپذیری در امان نماند ،TKIP .کامپوننت مرکزی ،WPA
بهگونهای طراحیشده بود که بهراحتی از طریق بهروزرسانی میانافزار ( ،)Firmwareبتواند روی دستگاههای موجودی که  WEPفعال دارند،
اجرا شود .بهاینترتیب مجبور بود المنتهای خاصی که توسط  WEPاستفاده میشدند و نفوذپذیر بودند را بازیابی کند .به  WPAهم مانند
 WPEحمله شد ،اما مستقیم به خود الگوریتم حمله انجام نشد.
-4-8

WPAچگونه کار میکند ؟

در زیر به چگونگی کارکرد پروتکل رمزنگاری  WPAمی پردازیم.
• برای رمزنگاری مؤثر ، payloadرمزنگاری  WPAمراحل زیر را انجام میدهد
• کلید موقت رمزنگاری ،آدرس انتقال و شمارنده  TKIPبهعنوان ورودیهای الگوریتم ، RC4باعث ایجاد یک جریان کلید میشوند.
)MAC Service Data Unit (MSDUو  MICتوسط الگوریتم  Michaelبا یکدیگر ترکیب میشوند.
• ترکیب حاصله از  MSDUو  MICبهمنظور ایجاد ) ، MAC Protocol Data Unit (MPDUبخش بخش (فراگمنت) میشوند.
• یک مقدار  32بیتی برای بررسی یکپارچگی ) (ICVبرای  MPDUمحاسبه میشود.
• ترکیب  MPDUو  ICVبه همراه یک جریان کلید برای رمزنگاری دیتا بکار میرود.
 IVبه دیتای رمز شده جهت تولید فریم مک اضافه میشود.
•

شکل  - 13نحوهی کار

پروتکل امنیتی WPA
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 نویسندهWPA2 -5-8چیست ؟
پروتکل امنیتی ) WPA2 ( Wi-Fi Protected Access IIپروتکلی است که کامالً با استاندارد  802.11iهمخوانی و همسویی دارد .این
پروتکل بیشتر خصوصیات امنیتی را که  WPAپشتیبانی نمیکند را تحت پوشش خود قرار میدهد و در مقایسه با آن حفاظت از اطالعات
و کنترل دسترسی قویتر دارد .این پروتکل امنیت را با سطح باالیی در شبکهایجاد میکند بنابراین فقط کاربران مجاز میتوانند به آن
دسترسی داشته باشند . WPA2توسط الگوریتم رمزنگاری  AESپیادهسازی شده است و درجه امنیتی که ایجاد میکند مطابق با سطح
دولتی است .این الگوریتم دارای دو حالت مختلف است:
 :WPA-Personalاین نسخه از پسوردهای در نظر گرفتهشده PSK) ،( Pre-shared keyبرای محافظت از دسترسیهای غیرمجاز به
شبکه استفاده میکند .در حالت ، PSKهر دستگاه در شبکه وایرلس ترافیک را با استفاده از کلید  256بیتی رمزنگاری میکند که میتواند
در قالب  8تا  63کاراکتر  ASCIIوارد شود.
 :WPA-Enterpriseدر این روش کاربر شبکه از طریق یک سرور تائید هویت میشود .برای این کار از  EAPو یا  RADIUSبرای احراز
هویت مرکزی سرویسگیرنده و از شیوههای مختلف مثلCertificate ،kerberos ، Token cardو … برای این کار استفاده میشود.اعتبار
ورود به شبکه وایرلس از طرف سرور به سرویسگیرنده اختصاص میابد که به واسطه آن مجوز الزم برای اتصال به شبکه وایرلس را پیدا
میکند.
WPA2 -6-8چگونه عمل میکند ؟
در اینجا قبل از وارد شدن به بحث اصلی الزم است شمارا با کلیدواژه  CCMPآشنا کنیم . CCMPیا پروتکل ، CCMپروتکل رمزنگاری
است که برای محصوالتی که بر مبنای استاندارد(  IEEE 802.11iکه اصالحشده استاندارد  IEEE 802.11است )در شبکه وایرلس کار
میکنند طراحیشده است .این پروتکل مکانیزمی سطح باال در مخفی سازی دیتا در قالب بستههای اطالعاتی دیگر است که برای محرمانگی
دیتا طراحیشده است و بر اساس استاندارد  AESکار میکند.حال به چگونگی کارکرد  WPA2برمیگردیم .درروش ، CCMPاحراز
هویتهای اضافه بر سازمان دیتا )(AADبر روی هدر  MACو با رمز کردن آن انجام میشود و شامل فرآیند رمزنگاری  CCMاست .این
فرآیند کل فریم را از دستکاری احتمالی که بر روی بخشهای رمز نشده فریم ممکن است رخ دهد ،حفظ میکند .به عبارتی WPA2
امنیت سطح باال و احراز هویتهای قوی خود را عالوه بر حاالت موجود ،بر روی هدر  MACاز یک فریم و با استفاده از پروتکل  CCMهم
انجام میدهد.

شکل  - 14رمزنگاری
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 نویسنده-7-8

مشکالت امنیتی WPA/WPA2

این پروتکل ا منیتی به دلیل استفاده از پسورد ساده همیشه درخطر حمالت شکستن پسورد به روشهای فرهنگ لغت ،بروت فورس،
ترکیبی و جداول  Rainbowقرار دارد.
عدم استفاده از تکنیک پنهانسازی روبهجلو یا  forward secrecyدر این پروتکل که تکنیکی که رمزگشایی را سخت میکند استفاده
نمیکنند بدون روش پنهانکاری روبهجلو یک حملهکننده میتواند اطالعات زیادی را به دست آورد و آنها را تنها با یک کلید مخفی
رمزگشایی کند .روش forward secrecyبه ایمن ماندن بهوسیله ایجاد کردن یک کلید منحصربهفرد برای هر بخش کمک میکند
بهعبارتدیگر هر بخش بهوسیله یک کلید سری متفاوت رمزگذاری میشود و در صورتی این قسمت انجام میپذیرد که مرحله قبلی
رمزنگاری end to endصورت گیرد.
 Vanhoef, Mathy; Piessens, Frankدر تحقیقات خود نشان دادند که استفاده از  WPA-TKIPچقدر میتواند خطرناک باشد.آنها نشان
دادند که چگونه میتوانند مقدار  112بایت دلخواه را به بسته تزریق کنند و همچنین نشان دادند که چگونه رمزهای دلخواه ارسالشده به
یک مشتری را رمزگشایی کنند .آنها افزودند که میتوان با ربودن اتصال  TCPمیتوانند یک کد مخرب جاوا را تزریق نمایند تا وقتی
قربانی از وبسایت بازدید میکند آن را بر روی سیستم او اجرا نمایند.
عدم استفاده  MS-Chapv2از سرور  AAAباعث ایجاد مشکل امنیتی در پروتکل WPA2میشود .سرور  AAAیک برنامه نرمافزاری سرور
است که امکان دسترسی کاربران را با منابع کامپیوتری شبکه برقرار میکند .این برنامه برای شبکههای  Enterpriseسرویسهای
 Authorization ،Authenticationو  Accountingرا فراهم میآورد .درواقع  AAA Serverبا دسترسی شبکه  ،سرورهای ،Gateway
 Databaseها و جدولهای اطالعاتی کاربران در تعامل است .محققان امنیتی در اجالس امنیتی  Defconابزاری را منتشر کردند که
میتوانند برای شکستن رمزگذاری هر نشست  WPA2مورداستفاده قرار بگیرند .این نشستها برای احراز هویت از  MS-CHAPv2استفاده
میکنند .در اجالس  Defconیکی از محققین امنیتی ابزاری با عنوان  ChapCrackرا عرضه کرده است .این ابزار میتواند از ترافیک شبکه
که حاوی  MS-CHAPv2است ،تصویربرداری کند و امنیت  handshakeرا به یک کلید واحد  DESکاهش دهد .سپس این کلید DES
میتواند به سایت  CloudCracker.comارائه داده شود و رمزگشایی گردد .خروجی  CloudCrackerمیتواند به همراه  ChapCrackاستفاده
شود و کل نشست را رمزگشایی نماید.
آسیبپذیری  Hole 196نیز یکی دیگر از آسیبپذیریهای موجود در پروتکل  wpa2است که آسیبپذیری مرکزی ( )GTKاست که در
بین همه مشتریان مجاز در شبکه  WPA2به اشتراک گذاشتهشده است .در حالت استاندارد ،فقط یک  APباید ترافیک داده گروهی را
رمزگذاری شده با استفاده از  GTKمنتقل کند و مشتریان قصد دارند که ترافیک را با استفاده از  GTKرمزگشایی کنند .اما بااینوجود باز
مهاجم میتواند بستههای جعلی  GTKرا برای یک سرویسگیرنده تزریق کند .با استفاده از این آسیبپذیری کاربر مجاز ثالث میتواند
دادههای سایر کاربران مجاز را اسنیف و سپس رمزگشایی کند و یا با اسکن کردن دستگاه وایرلس خود آن را آسیبپذیر کند.
امکان سوءاستفاده از  WPSیا همان  QSSدر پروتکل  WPAنیز باعث نفوذ به دستگاه وایرلس میشود .توسط گروه  Wi-Fi Allianceدر
سال  2006معرفی شد و هدف از آن ارائه قابلیتی بود که کاربران خانگی که از تنظیمات و امنیت مودم یا  APآگاهی چندانی نداشتند،
بتوانند بدون واردکردن رمز ( )PSKو تنها با استفاده از یک کد  8رقمی یا حتی بدون واردکردن کد ،بتوانند به شبکه متصل شوند اما
مشکلی اصلی آن این است که نفوذ گر میتواند بهسادگی این کد  8رقمی را با استفاده از روشهای زیر به دست آورد:
• کد پین پیشفرض با الگوی ثابت
• بروت فورس آنالین
• بروت فورس آفالین ()Pixie Dust
• دسترسیهای فیزیکی
وجود این حمالت باعث میشود که هکر بتواند به پین کد شما در حداقل  1ثانیه و حداکثر  10ساعت دسترسی پیدا کند.
امکان استفاده از حمله  Krackدر پروتکل  WPA2نیز یکی دیگر از آسیبپذیریهای این پروتکل است .این حمله توسط Mathy Vanhoef
که یک محقق در  imec-DistriNetدر دانشگاه  KU Leuvenاست ،کشفشده است .حمله  KRACKتوسط بهرهبرداری از روش  4طرفه
 handshakeاز پروتکل  WPA2که برای ایجاد کلید رمزنگاری ترافیک استفاده میشود ،کار میکند .برای یک حمله موفق  ،KRACKیک
مهاجم نیاز دارد تا قربانی موردنظر را گول بزند تا یک کلید در حال استفاده را مجدداً نصب کند که این امر توسط دستکاری و بازپخش
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 نویسندهپیامهای  handshakeرمزنگاریشده به دست میآید .هنگامیکه فرد قربانی مجدداً کلید مربوطه را نصب میکند ،پارامترهای مربوطه مانند
تعداد بستههای انتقالی افزایشی (بهعنوانمثال  )nonceو تعداد بستههای دریافتی (بهعنوانمثال بازدیدهای مجدد) به مقدار اولیه آنها
بازنشانی میشوند .اساساً ،برای تضمین امنیت ،یک کلید فقط باید یکبار نصب و استفاده شود .متأسفانه ،ما متوجه شدیم که این امر از
طریق پروتکل  WPA2تضمین نشده است .با استفاده از دستکاری handshakeهای رمزنگاریشده ،ما میتوانیم در عمل از این ضعف
سوءاستفاده کنیم.
 -9امنیت
سه اصل اصلی امنیت شبکه رایانه ،محرمانه بودن ،صداقت و در دسترس بودن است .برای رسیدن به امنیت واقعی ،تمام این سه مفاهیم
به طور خاص موردنیاز است .با استفاده از تمام سه مفاهیم در امنیت شبکه ،میتوان تا درصد باالیی امنیت را تضمین نمود .مهاجمین
همیشه در تالش هستند تا یکی یا بیشتر از این سه اصل امنیتی را به خطر اندازند.

شکل  -15سه اصل امنیت

 -1-9محرمانگی()Confidentiality
به معنای آن است که اطالعات فقط در دسترس کسانی قرار گیرد که به آن نیاز دارند و اینگونه تعریفشده است .بهعنوانمثال از دست
دادن این خصیصه امنیتی معادل است با بیرون رفتن قسمتی از پرونده محرمانه یک شرکت و امکان دسترسی به آن توسط مطبوعات .
 -2-9یکپارچگی()Integrity
بیشتر مفهومی است که به علوم سیستمی بازمیگردد و بهطور خالصه میتوان تعریف کرد:
تغییرات در اطالعات فقط باید توسط افراد یا پروسههای مشخص و مجاز انجام گیرد.-تغییرات بدون اجازه و بدون دلیل حتی توسط افراد یا پروسههای مجاز نباید صورت بگیرد.
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 نویسنده یکپارچگی اطالعات باید در درون و بیرون سیستم حفظ شود .به این معنی که یک داده مشخص چه در درون سیستم و چه در خارجآن باید یکسان باشد و اگر تغییر کند باید همزمان درون و برون سیستم از آن آگاه شوند .
 -3-9دسترسپذیری()Availability
ال" اطالعاتی  -همواره باید در دسترس باشد و بتواند کار خود را انجام دهد .بنابراین حتی
این پارامتر ضمانت میکند که یک سیستم  -مث ً
اگر همه موارد ایمنی مدنظر باشد اما عواملی باعث خوابیدن سیستم شوند-مانند قطع برق ازنظر یک سیستم امنیتی این سیستم ایمن
نیست .اما جدای از مسائل باال پارامترهای دیگری نیز هستند که باوجودآنکه از همین اصول گرفته میشوند برای خود شخصیت جداگانهای
پیداکردهاند .در این میان میتوان به مفاهیمی نظیر  Identificationبه معنی تقاضای شناسایی به هنگام دسترسی کاربر به سیستم،
Authenticationبه معنی مشخص کردن هویت کاربرAuthorization ،به معنی مشخص کردن میزان دسترسی کاربر به منابع،
Accountabilityبه معنی قابلیت حسابرسی از عملکرد سیستم اشاره کرد.
 -4-9انواع حمالت شبکههای وایرلس
شبکههای  Wirelessیا بیسیم مدتزمانی است که در کشو ر ما روند رو به رشدی داشته است .در حال حاضر در دانشگاهها ،فرودگاهها،
مراکز تجاری و اماکنی نظیر آنها دسترسی به اینترنت از طریق شبکه  Wirelessامکانپذیر است .اما نکتهای که وجود دارد این است که
اگر ایجاد به یک شبکه بیسیم برای همه امکانپذیر است بنابراین استفاده از آن برای مجرمان و خالفکاران نیز مجاز است! به همین دلیل
است که امن سازی این شبکهها و آزمون نفوذ آن بسیار حائز اهمیت است.
 -5-9حمالت کنترل دسترسی
درصورتیکه بر روی شبکهی وایرلس اقدامات امنیتی نظیر  Mac Filteringیا  Access Controlصورت گرفته باشد از مجموعه حمالت
کنترل دسترسی جهت دور زدن اقدامات امنیتی استفاده میشود که دارای نوعهای مختلف میباشند که در زیر آنها را معرفی مینماییم:
جدول – 5انواع حمالت کنترل دسترسی

نوع حمله

توضیحات

 War Drivingشناسایی شبکههای وایرلس با گوش دادن به  beaconو ارسال درخواست  Probeبه سمت آنها انجام
میشود.
 Rogue Accessایجاد یک نقطه اتصال ناامن یا مجازی زیر نظر فایروال که باعث باز شدن یک در پشتی باز در داخل
Points
شبکه قابلاعتماد میشود.
 Ad Hocاین حمله شامل اتصال مستقیم به یک ایستگاه غیرقانونی برای دور زدن امنیت  APیا حمله به ایستگاه
Associations
می شود .این نوع حمالت با نقش مستقیم کارت شبکه وایرلس و یا دانگل ( )USB Wirelessصورت
میپذیرد.
 MAC Spoofingاین حمالت شامل تغییر آدرس مک نفوذ گر به آدرس مک مسیریاب و یا هر سیستم مجاز در داخل
شبکه است.
 802.1Xاین حمله باهدف به دست آوردن رمز رادیوی اقدام به بروت فورس احراز هویت  EAPاز طریق درخواست
RADIUS
 Crackingدسترسی  802.1Xبرای نقطه اتصال جعلی مورداستفاده قرار میگیرد.
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 نویسنده -6-9حمالت علیه محرمانگی
حمالت محرمانهای برای جمعآوری اطالعات خصوصی با رهگیری آن بر روی لینک بیسیم تالش میکند .دادهها در داخل یک شبکه
وایرلس رمزگذاری شده یا بهصورت شفاف ارسال میشوند .اگر دادهها رمزگذاری شوند ،این حمالت شامل شکستن رمزگذاری و پیدا کردن
کلید میشود .عالوه بر این شامل حمالت دی گر مانند استراق سمع ،شکستن پسورد  ،حمالت فیشینگ بر روی نقطهی دسترسی( )APو
حمالت مردمیانی نیز است .انواع حمالت علیه محرمانگی شامل موارد زیر است:
جدول – 6انواع حمالت علیه محرمانگی

نوع حمله

توضیحات

 Eavesdroppingدر ای حمالت با گرفتن و رمزگشایی ترافیک انتقال دادهشده که بهصورت محافظت نشده میباشند
مهاجم اقدام به گرفتن اطالعات بالقوه حساس میکند.
 WEP Keyاین حمالت شامل گرفتن اطالعات برای بازیابی کلید  WEPبا استفاده از روشهای غیرفعال یا فعال
Cracking
است.
 Evil Twin APدر این حمالت مهاجم یک نقطه دسترسی جعلی را بانام یک نقطه دسترسی مجاز ایجاد میکند تا
کاربر فریب بخورد و وارد آن شبکه شود.
 AP Phishingاین حمله با اجرا کردن یک وب سرور جعلی یا وبسایت بر روی شبکهی  Evil Twinاقدام به سرقت
اطالعات ،رمزهای عبور و  ...میکند.
 MITMشکلی از استراق سمع فعال است که در آن حملهکننده اتصاالت م ستقلی را با قربانیان برقرار میکند و
پیامهای مابین آنها را بازپخش میکند ،بهگونهای که آنها را معتقد میکند که با یکدیگر بهطور
مستقیم در طول یک اتصال خصوصی ،صحبت میکنند؛ درحالیکه تمام مکالمات توسط حملهکننده
کنترل میشود.
در اینجا به معرفی ابزارهای آزمون نفوذ در شبکههای وایرلس بر اساس این سه اصل امنیتی میپردازیم.
-7-9

حمالت یکپارچگی

حمالت یکپارچگی را میتوان یک مشخصه دانست که بر اساس آن اطمینان حاصل میشود که دادهها در هنگام انتقال از نقطهی  Aبه
نقطهی  Bبدون هیچ تغییر یا مشکل انتقال پیدا میکند .در شبکههای وایرلس  ،802.11یک مهاجم میتواند با قرار گرفتن در همان سطح
فرکانسی به سو استفاده از دادههای بپردازد .همچنین در این حمالت ،هکرها فریم های جعلی کنترلی یا مدیریتی و یا دیتا را تحت یک
شبکه وایرلس ارسال میکنند تا دستگاههای وایرلس را از مسیر خود منحرف نمایند.
جدول – 7انواع حمالت علیه یکپارچگی

نوع حمله

توضیحات

 802.11 Frameدر این حمالت مهاجم به ارسال و یا دستکاری فریمهای جعلی  802.11میپردازد برای این منظور
Injection
هکر باید به اسنیف دادههای بین شبکهای بپردازد و اگر دادهها مطابق با یک الگوی مشخصشده در
فایلهای پیکربندی باشد ،محتوای سفارشی مانند  APداخل شبکه وایرلس تزریق میشود و هکر
بهعنوان سرویسدهنده در نظر گرفته میشود.
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 نویسنده 802.11 Dataدر این حمالت مهاجم مانند حمالت  Fram injectionبه گرفتن پکت ها بهگونهای که از ارسال آنها
Replay
جلوگیری شود و یک داده ی جدید که حاوی محتوای خاص است را جایگزین میکند و برای
سرویسگیرنده ارسال مینماید.
 802.1X EAPدر این حمالت مهاجم اقدام به گرفتن پروتکل احراز هویت قابلتعمیم بین کاربر و دستگاه
Replay
میپردازد تا بتواند بعداً از آنها استفاده کند.

AP

 802.1X RADIUSدر این حمالت هکر به گرفتن پیامهای  RADIUSبین دستگاه  APو سرور احراز هویت میپردازد
Replay
تا بتواند بعداً از آنها استفاده نماید.
-8-9

حمالت علیه احراز هویت

حمالت  DoSساده هستند ،اما از آنها می توان تنها برای اهداف محدود استفاده کرد .دسترسی به شبکه میتواند مهاجم با مزایای بسیار
بیشتری را فراهم کند.ازآنجاکه مشخصات اولیه  802.11یک مکانیزم تائید اعتبار ناقص را تعریف میکند  IEEEمکانیسمهای احراز هویت
جدید را بر اساس  x802.1و  EAPمعرفی کرده است .در این نوع حمالت هکر سعی در شکستن مکانیسمهای امنیتی احراز هویت را دارد.
جدول - 8حمالت علیه احراز هویت

نوع حمله

توضیحات

 PSK Crackingدر این حمالت مهاجم سعی در به دست آورد کلیدهای
از طریق حمالت فرهنگ لغت یا  BruteFroceو  Hybridو  ...را دارد.

 WPA/WPA2 PSKدر داخل فریم Handshake

 Applicationدر این حمالت هکر اقدام به دزدیدن و به دست آوردن کلمهی عبور از طریق پروتکلهای رمزنگاری
Login Theft
نشده میکند.
 Domain Loginدر آن حمالت مهاجم اقدام به گرفتن پسورد حسابهای کاربری ویندوز از طریق شکستن پسوردهای
Cracking
هش شدهی پروتکل  Netbiosبا حمالت مختلف مانند  ،Bruteforceحمالت فرهنگ لغت و جداول
 Rainbowو ...میپردازد.
 VPN Loginدر آن حمالت مهاجم اقدام به گرفتن پسورد  PPPTیا  IPSecبهصورت رمزنگاریشده میکند تا آنها
Cracking
را رمزگشایی کند.
 802.1Xاین حمالت اقدام به ،بدست آوردن روشهای احراز هویت بدون رمزنگاری در  802.1Xمینمایید مانند.

Identity Theft

EAP-GTC

 802.1Xدر ای حمله هکر اقدام به گرفتن دادههای رمزنگاریشده از نوع  EAPمیکند تا بتواند با استفاده از
Password
 Guessingحمالت مختلف پسورد رمزنگاریشده را رمزگشایی کند.
 802.1X EAPدر این حمالت هکر اقدام به مجبور کردن یک سرور  X802.1برای ارائه یک نوع تائید هویت ضعیف با
Downgrade
استفاده از جعل بستههای  EAP-Response / Nakمیکند.
-9-9حمالت علیه در دسترس بودن
هدف این گونه حمالت ایجاد مانعی در تحویل سرویس وایرلس به کاربر مجاز است که این کار را یا از طریق از دسترس خارج کردن منابع
انجام میدهند و یا مانعی در دسترسی به آنها ایجاد میکنند .حمالتی زیادی وجود دارند که در این دستهبندی میگنجند؛ در زیر به
برخی از آنها اشاره میکنیم:
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 نویسندهجدول  – 9انواع حمالت علیه در دسترسی بودن

توضیحات

نوع حمله

 AP Thiefبهصورت فیزیکی اکسس پوینت را از شبکه خارج میکنند.
 Queensland DoSبا سوءاستفاده از مکانیزم ارزیابی کانال  ،CSMA/CAطوری نشان خواهد داد که کانال موردنظر
اشغال است .در این صورت نود دیگری تا زمان آزاد شدن کانال ،اطالعات را ارسال نمیکند.
برای این کار کرات شبکهی شما باید از حالت  CW Txپشتیبانی کند.
Beacon Flood 802.11

در این حمله مهاجم اقدام به ایجاد هزاران  802.11 beaconsمیکند تا ایستگاه کاری نتواند AP

واقعی را شناسایی کند.
 802.11 Associate /در این حمالت مهاجم اقدام به ارسال احراز هویتها و ارتباطات جعلی میکند تا جدول ارتباط
Authenticate Flood
 APپر شود و دیگر قادر به ایجاد ارتباط با سیستمهای قانونی و غیر جعلی را نداشته باشد.
 802.11 TKIP MICدر این حمله مهاجم اقدام به تولید دادههای نامعتبر  TKIPبرای عبور از آستانه خطای MICدر
Exploit
APهای شبکه میکند تا سرویسهای شبکه را به تعلیق بی اندازد.
802.11
Deauthenticate Flood

در این حمالت مهاجم اقدام به ایجاد سیلی از APها با پیام  EAP-Startمیکند تا از این طریق
بتواند منابع شبکه را مصرف و یا موجب کرش کردن آنها و یا و موجب حذف کاربرهای متصل
به آن شود.

802.1X EAP-Failure

در این حمله مهاجم تبادل یک  x EAP802.1مجاز را زیر نظر گرفته و سپس به  Stationیک
پیام جعلی  EAP-Failureارسال میکند تا منابع داخلی شبکه را مشغول نماید.

 802.1X EAP-of-Deathدر این حمالت مهاجم اقدام به ارسال یک درخواست شناختهشده نادرست برای هویت
در  802.1xمیکند.

EAP

 802.1X EAP Lengthدر این حمله مهاجم اقدام به ارسال پیامهای خاص  EAPبا فیلدهای طولی طوالنی میکند که
Attacks
باعث شلوغی زیاد یک سرور  APیا  RADIUSمیکند و نهایت ًا باعث خراب شدن و از کار افتاده
شدن آنها میشود.
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مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسنده -10معرفی ابزار
در زیر به معرفی بهترین و جدیدترین ابزارها که توسط متخصصین امنیت جهت آزمون نفوذ به شبکه وایرلس خود مورداستفاده قرار
میگیرد میپردازیم.

Airgeddon
اینیک اسکریپت  bashچندمنظوره برای سیستمهای لینوکس برای بررسی شبکههای بیسیم است.

شکل  -16نمایی از ابزار

Airgeddon

GISKismet
یک ابزار مجازیسازی بیسیم برای نشان دادن دادههای جمعآوریشده با استفاده از  Kismetبه یک روش انعطافپذیر و سادهتر است.

شکل  -17ابزار  GISKismetدر لیست ابزارهای تست نفوذ وایرلس در
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Kali

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهInSSIDer
یکی از محبوب ترین ابزارهای نمایش شبکههای وایرلس است .همچنین میتوان از آن بهعنوان یک برنامه عیب یاب و بهینه سازی نام برد.

شکل  -18نمایی از نرم افزار

InSSIDer

Kismet
از این اب8زار برای مدیریت شبکههای بیسیم و استراق سمع در این شبکهها استفاده میشود همچنین میتوان از آن بهعنوان یک سیستم
تشخیص نفوذ استفاده کرد .این ابزار عمدتا با شبکههای وایرلس  IEEE 802.11کار میکند که می توان با پالگینهای مختلف نیز از آن
برای شبکههای دیگر استفاده کرد.

شکل  -19نمایی از نرم افزار
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Kismet

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهLinSSID

یک برنامه جهت اسکن بی سیم برای لینوکس با رابط کاربری گرافیکی خوب است که مشخصاتی کلی را در مورد یک شبکه وایرلس نشان
میدهد.

شکل  -20نمایی از نرم افزار

LinSSID

NetStumbler

یک ابزار برای ویندوز است که تشخیص شبکههای بیسیم را با استفاده از استاندارد های  a802.11 ،b802.11و
تسهیل میکند.

شکل  -21نمایی از

ابزار NetStumbler
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g WLAN 802.11

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهWellenreiter

یک ابزار کشف و حسابرسی شبکه بیسیم است.

شکل  -22نمایی از ابزار

Wellenreiter

whoishere.py
این نرم افزر قابلیت تشخیص کاربران متصل به وایرلس با ارسال درخواست  probبرای آنها را دارد.

شکل  -23نمایی از ابزار  CLIبا نام  whoishere.pyنوشته شده در پایتون
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مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهWifiChannelMonitor
این برنامه قابلیت ضبط کردن و اسنیف ترافیک ،در داخل کانالی که توسط کاربر در نرم افزار انتخاب کرده را دارد .و با استفاده از درایور
مونیتورینگ شبکه در مایکروسافت میتواند در حالت  monitoring modeکاربران متصل به شبکه را میتواند پیدا کند.

شکل  - 24نمایی از ابزار

WifiChannelMonitor

WifiInfoView
شبکههای بی سیم را در منطقه شما اسکن و اطالعات گسترده ای را در مورد آنها نمایش میدهد.

شکل  -25نمایی از ابزار
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WifiInfoView

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهWireless Network Watcher
یک ابزار کوچک است که شبکه بیسیم شما را اسکن میکند و فهرستی از تمام رایانه ها و دستگاه هایی که در حال حاضر به شبکه شما
متصل هستند نمایش میدهد.

شکل  - 26نمایی از ابزار

Wireless Network Watcher

Winhotspot
این برنامه درواقع یک برنامه مستقل است که به شما امکان میدهد به آسانی یک نقطهی اتصال را برای اتصال اینترنت خود با استفاده از
آداپتور بیسیم خود ایجاد کنید .با این حال آن را نیز میتوانید بهعنوان یک اسکنر شبکههای بیسیم همراه با آمار دسترسی نشان داد
حتی شبکههای وایرلس مخفی شده را نیز میتوان اسکن کرد.

شکل  - 27نمایی از ابزار
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Winhotspot

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهHomedal
( Homedalنظرسنجی کامل ما را بخوانید) یکی دیگر از ابزار مانیتورینگ قابل حمل و بیسیم است که قادر به نشان دادن شبکههای
بی سیم پنهان است .این برنامه دارای چهار قسمت مختلف است .که نمای کلی آداپتور بیسیم ،نقاط دسترسی ،نمودار سیگنال و گزینه
ها را نشان میدهد .در برگه  Access Pointsشما میتوانید تمام شبکههای تشخیص دادهشده را مشاهده کنید با سطوح قدرت سیگنال
بهصورت خودکار هر چند ثانیه بهروزرسانی میشود.

شکل 28

– نمایی از ابزار Homedal

NetSurveyor
 NetSurveyorتوسط  Nuts About Netsبه نظر می رسد ابزار حرفه ای تر از آن است که با ورود به سیستم برای ضبط و پخش دادهها
می آید .این برنامه قابلیت ارائهی یک خروجی که شامل مشخصات و اطالعات در مورد شبکهی وایرلس است را دارد مانند:
شبکههای کشفشده ،کیفیت وایرلس و  ...را با گراف رابطه کاربری قدرتمند ،نشان میدهد.

شکل  - 29نمایی از ابزار
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NetSurveyor

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهXirrus Wi-Fi Inspector
این برنامه یک رابط کاربری مدرن دارد که امکانات فراوانی مانند رادار ،اطالعات ارتباطی ،شبکههای موجود و تاریخ سیگنال و  ...را به کاربر
ارائه میکند همچنین میتوان بهعنوان یک ابزار برای رفع مشکالت شبکه از آن بهره برد.

شکل 30

 -نمایی از ابزار Xirrus Wi-Fi Inspector

Vistumbler
این برنامه یک اسکنر وایرلس های اطراف است که به جای برنامه  NetStumblerشد که میتواند اطالعات مفیدی در رابطه با شبکههای
وایرلس اطراف برای ما به دست آورد.

شکل  - 31نمایی از ابزار
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Vistumbler

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهNetSpot
 NetSpotیک سیستم تجزیه و تحلیل سیگنال و ابزار عیب یابی شبکه بیسیم رایگان برای هر دو کامپیوتر مکینتاش و ویندوز است .عالوه
بر یک بخش کشف و نظارت وایفای استاندارد ،همچنین دارای ویژگی بررسی سایت است که اجازه میدهد تا قدرت سیگنال شبکهی
مربوط ،بر روی نقشه ساختمان یا منطقه محلی شما طراحی شود.

شکل  -32نمایی از ابزار

NetSpot

Acrylic WiFi
 Acrylic WiFiیکی از بهترین نرم افزار های تجزیه و تحلیل  ،wifiبرای شناسایی نقاط دسترسی و کانال های  wifiو شناسایی و رفع
مشکالت آن بر روی شبکههای بیسیم  a/b/g/n/ac802.11است .این نرم افزار امکان کنترل سطح عملکرد شبکه ،اطالع و کنترل از افراد
متصل به شبکه ،مشخص کردن سرعت انتقال اطالعات و دادهها و سازماندهی شبکههای  wifiرا به کاربران و تحلیلگران شبکههای بیسیم
میدهد .از دیگر امکانات این نرم افزار میتوان به دسترسی به اطالعات و جزئیات شبکه بیسیم شامل شبکههای مخفی و ساخت ویژگیهای
منحصر به فرد مانند حالت نظارتی برای ضبط و تجزیه و تحلیل ترافیک تمامی دستگاه های وایرلس ،مشاهده دستگاه ها ،ابزارهای در
دسترس و سرعت  ،wifiنام برد.

شکل  - 33نمایی از ابزار
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Acrylic WiFi

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهWireshark
 Wiresharkیک ابزار تجزیه و تحلیل پیشرفته پروتکل شبکه است که برای رهگیری ترافیک ،نظارت بر ارسال/دریافت بستههای داده،
بررسی مسائل مربوط به شبکه و فعالیت های مشکوک ،آمارگیری و  ...میتواند مورداستفاده قرار گیرد .وایرشارک در سرتاسر جهان بهعنوان
نرم افزاری پیشرو برای آنالیز پروتکلهای شبکه مورداستفاده قرار میگیرد و امکانی را فراهم میکند تا تمام آنچه در شبکه رخ میدهد را
به صورت مو به مو (در سطح ماکروسکوپی و با جزئیات) مشاهده کنید .بهطورکلی  Wiresharkبرای عیب یابی شبکه ،تجزیه و تحلیل
نرمافزارها و توسعه پروتکلهای ارتباطی و آموزش استفاده میشود و بهعنوان یک استاندارد واحد در بسیاری از صنایع و موسسات
مورداستفاده قرار میگیرد.

شکل  - 34نمایی از ابزار

Wireshark

CommView for WiFi

ابزاری قدرتمند برای کنترل شبکههای وایرلس و آنالیزوری برای شبکههای  a/b/g/n/ac 802.11است .این نرم افزار قدرتمند ترکیبی از
ویژگیهای منحصر به فرد به همراه یک رابط کاربری مناسب است CommView for WiFi .تمام بستههای دادهای موجود در فضا را جهت
به دست آوردن و نمایش اطالعات مهمی چون فهرستی از نقاط دسترسی و ایستگاهها ،آمار هر گره و هر کانال ،قدرت سیگنال ،فهرستی
از بسته ها و اتصاالت شبکه ،نمودار های توزیع پروتکل و  ...را ضبط میکند .با اطالعات به دست آمده به کمک این نرم افزار میتوانید
بستههای داده را مشاهده و بررسی کرده ،مشکالت شبکه را دقیقا مشخص و اشکاالت سختافزاری و نرم افزاری را برطرف کنید.
 CommView for WiFiشامل یک ماژول  VoIPبرای تجزیه و تحلیل دقیق ،ضبط و پخش ارتباطات صوتی  SIPو  H.323است.
بستههای دادهای میتوانند با استفاده از  WEPتعریفشده توسط کاربر یا کلیدهای  WPA/WPA2-PSKرمزگذاری شده و یا در سطح
پایین ترین الیه رمزگشایی شوند.
این نرم افزار با پشتیبانی از بیش از  100پروتکل امکان مشاهده تمام جزئیات بستههای ضبط شده را به آسانی بهصورت یک ساختار
درختی فراهم کرده تا بتوان الیه های پروتکل و عناوین بسته ها را مشاهده کرد.
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مرکز آپا دانشگاه کردستان
 -نویسنده

شکل  - 35نمایی از ابزار

CommView for WiFi

قابلیت های کلیدی نرم افزار :CommView for WiFi
 اسکن فضا برای کشف ایستگاههای  WiFiو نقاط دسترسی ضبط ترافیک  .a, 802.11b, 802.11g, 802.11n802.11و ac WLAN802.11 مشخص کردن کلیدهای  WEPیا  WPAبرای رمزگشایی بستههای رمزگذاری شده مشاهده آمار دقیق در هر گره و هر کانال مشاهده آمار جزئیات اتصاالت  : IPآدرس های  ،IPپورت ها ،سشن ها و ... بازبینی بخشهای TCP آالرم هایی برای هشدار هنگام وقوع رویدادهای مهم مانند شناسایی بستههای مشکوک ،استفاده زیاد از پهنای باند ،آدرس های ناشناختهو ...
 مشاهده نمودار های " "pieپروتکل کنترل پهنای باند استفاده شده بررسی لحظه ای بستههای داده رمزگشایی شده جستجوی رشتهها یا دادههای هگزا در محتوای بسته ها بارگذاری و مشاهده فایلهای ضبط شده در حالت آفالین واردکردن یا استخراج بسته ها در قالب های ®Wireshark / Tcpdump ،NetMon ،Observer® ،AiroPeek ™ ،EtherPeek ™ ،Snifferو  ، Wireshark / pcapngاستخراج بستههای حاوی دادههای هگزا یا فرمت های متنی
 استخراج هر آدرس  IPدر  SmartWhoisبرای جستجو سریع و آسان آی پی ضبط دادهها از چندین کانال با استفاده از چند آداپتور  USBبهصورت همزمان ضبط بستههای  A-MPDUو A-MSDU شبیه سازی نقاط دسترسی و ...38

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهAircrack-ng

 WiFiاست .این ابزار از استاندارد های مختلف مانند a 802٫11

ابزار  aircrack-ngیک مجموعه کامل از ابزارها برای ارزیابی امنیت شبکه
, 802.11b , 802.11gپشتیبانی میکند و برای ورژن های مختلف آن برای تمامی پلتفرم های OpenBSD ،OS X ،FreeBSD ، linuxو
 windowsوجود دارد.

شکل  - 36تمایی کلی از ابزار

Aircrack-ng

ابزار  aircrack-ngنه تنها توانایی انجام آزمون نفود بر روی شبکه را انجام میدهد بلکه میتواند شبکه را مورد حمله قرار دهد به هکر
اجازه میدهد که به پسورد دسترسی یدا کند.
از ویژگیهای این برنامه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
نظارت :ثبت بسته و صدور دادهها به فایلهای متنی برای پردازش بیشتر توسط ابزارهای ثالث.
حمله :حمله پاسخ ،ایجاد نقاط دسترسی جعلی از طریق تزریق بسته.
آزمون :چک کردن کارتهای  WiFiو قابلیتهای درایور ( ثبت و تزریق)
اری برای کرک رمز های عبور  WEPو  WPAو WPA2
مجموعه نرم افزاری  aircrackشامل نرم افزار های زیر است:
جدول  – 10فهرستی از

مجموعه ابزارهای AirCrack-NG

نام ابزار

توضیحات

aircrack-ng

برنامه ای جهت شکستن پسوردهای

airdecap-ng

جهت رمزگشایی بستههای دریافت شده ( )Capture Fileاز پروتکلهای
استفاده میشود.

airmon-ng

ابزاری برای فعال سازی  monitor-modeدر کارت شبکههای وایرلس.

aireplay-ng

ابزاری برای تزریق بسته یا بستک به درون شبکههای وایرلس.

Airodump

 Airodump-ngبرای گرفتن بسته فریمهای خام  802.11استفاده میشود و مخصوصا برای
جمعآوری ) WEP IV (Vectorisation Vectorبهمنظور استفاده از آنها در  aircrack-ngاست.

airtun-ng

یک برنامه جهت ساهتن رابط تونل مجازی است.
39

 802.11 WEPو WPA/WPA2-PSK
WEP,WPA/WPA2

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهpacketforge-ng

ابزاری برای ساخت انواع مختلفی از بستههای رمزگذاری شده که از آن میتوان برای تزریق استفاده
کرد.

airbase-ng

ابزاری برای ساخت اکسس پوینت های جعلی و تقلبی که به ما امکان استفاده از
را میدهد.

airdecloak-ng

ابزاری برای حذف فایل  WEP Cloakاز فایلهای .pcap

airolib-ng

برای ذخیره و مدیریت لیست های  essidو  passwordها و کلیدهای  PMKو از آنها در شکستن
پسوردهای  WPA / WPA2در  AirCrack-ngاستفاده میکند.

airserv-ng

کارت بیسیم سرور  TCP/IPاست که اجازهی استفاده چند برنامه را بهصورت همزمان به این کارت
را میدهد.

esside-ng

این ابزار امکان برقراری ارتباط به نقطه دسترسی که با الگوریتم رمزگذاری  WEPپیکربندی شده
است را بدون دانستن کلید میدهد.

tkiptun-ng

ابزاری برای انجام حمالت  WPA/TKIPبا استفاده از تزریق چند فریم به  WPA TKIPشبکه با

حمالت MITM

QoS
wessid-ng

این ابزار شامل تعدادی از روشهای یکپارچه برای به دست آوردن کلید  WEPدر کمترین زمان
ممکن است.

الزم به ذکر است که این ابزار دارای یک ورژن  GUIنیز است که توسط خود توسعه دهنده ی این برنامه نوشته شده است.

شکل - 37

نمایی از نسخه کرافیکی Aircrack-ng
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مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهAirSnort
یک برنامهی برای شبکههای بیسیم که توانایی شکستن پسورد کلیدهای  WEPرا در شبکههای استاندارد  802.11bرا دارد.

شکل  - 38نمایی از ابزار

AirSnort

Asleap
نقص جدی در شبکههای اختصاصی سیسکو  LEAPنشان میدهد .پروتکل  LEAPدر سیستمهای بیسیم سیسکو از  MS-CHAPv2برای
مبادله احراز هویت استفاده میکند و این امر باعث میشود که به حمالت فرهنگ لغت آفالین شکسته شود.

شکل  - 39نمایی از ابزار
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Asleap

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهAuto Reaver

یک اسکریپت در لینوکس که توسط  bashنوشته شده است که به ما امکان حمله به چند نقطهی اتصال را که توسط ابزار  Reaverانجام
میشود ،با استفاده لیست  BSSIDدر داخل یک فایل متنی را فراهم میکند .ابزار  Reaverتوانایی آزمودن کلیدهای  WPSرا با استفاده از
حمالت  Bruteforceدارد و همچنین امکان استخراج پسورد وایرلس های محافظت شده توسط رمزنگاری  WPAرا دارد.

شکل  - 40نمایی از ابزار

Auto Reaver

Auto_EAP
این ابزار اقدام به حمله خودکار با استفاده از حمالت  Brute-Forceدر برابر شبکههای  EAPمیکند.

شکل  - 41نمایی از ابزار
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Auto_EAP

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهBully
این برنامه یک پیادهسازی جدید از حمالت  Brute-forceبر روی  WPSاست که به زبان  Cنوشته شده است.

شکل 42

 -نمایی از ابزار Bully

coWPAtty

پیادهسازی یک حمله سریع با استفاده از فرهنگ لغت آفالین به شبکه  WPA / WPA2با استفاده از احراز هویت مبتنی بر .PSK

شکل 43

 -نمایی از ابزار coWPAtty
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مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهFern Wifi Cracker
 Fern Wifi Crackerیک برنامه ممیزی امنیتی بیسیم و همچنین برای نفوذ به این شبکه طراحیشده است که توانایی شکستن و بازیابی
پورد های  WEP/WPA/WPSرا دارد .الزم به ذکر است که این برنامه قابلیت انجام سایر حمالت دیگر را بر روی شبکههای بیسیم یا
شبکهی اترنت را دارا است.

شکل  - 44تصویری از ابزار

Fern Wifi Cracker

Fluxion
یک ابزار حسابرسی امنیتی و تحقیقات مهندسی اجتماعی است که میتواند حمالت  MITM WPAرا انجام دهد.

شکل  - 45تصویری از ابزار
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Fluxion

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهFruityWiFi
یک ابزار سورس باز برای بررسی شبکههای بیسیم است .این برنامه به کاربر اجازه میدهد تا بهطور مستقیم با استفاده از رابط وب و یا
ارسال پیام به این شبکهها حمله های پیشرفته را انجام دهد .ابتدا برنامه برای استفاده با  Raspberry-Piایجاد شد ،اما میتوان آن را بر
روی هر سیستم مبتنی بر دبیان نصب کرد.

شکل  - 46تصیری از ابزار

FruityWiFi

 ruityWifiمبتنی بر ماژول های انعطاف پذیری است .این ماژول ها را میتوان از کنترل پنل نصب کرد تا  FruityWifiرا با ویژگیهای
جدید ارائه دهد.
در داخل ماژول های موجود میتوانید ( Squid3 y SSLstrip ،nmap ،ngrep ،mdk3 ،Kismet ،DNSspoof ،URLsnarfقابلیت تزریق کد)،
 Tcpdump ،Meterpreter ،AutoSSH ،Portal Captiveو موارد دیگر را پیدا کنید.
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مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهInfernal Twin
 Infernal Twinیک مجموعه بی نظیر از هک کردن بی سیم است که در پایتون نوشته شده است که بسیاری از وظایف تکراری را که در
آزمون امنیتی شبکههای  WiFiصورت میگیرد ،خودکار میکند .که میتوان از آن بهعنوان یک ابزار در عرصه ی پویش آسیبپذیری و
آزمون نفوذ خودکار بر روی شبکههای بیسیم نام برد که از تمامی پروتکل ها و الکوریتم های رمزنگاری پشتیبانی میکند و همچنین بعد
از اتمام آزمون نفوذپذیری میتوانید گزارش موارد انجام شده را توسط ابزار انجام دهید.

شکل  - 47تصویری از ابزار

Infernal Twin

mdk3

یک ابزار برای بهره برداری از ضعف پروتکل  IEEE 802.11است .این برنامه قابلیت انجام حمالت  Deauthenticationو حمالت
 Requestو  ...را دارد.

شکل  - 48تصویری از
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ابزار mdk3

Beacon

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهPixieWPS
یک ابزار نوشته شده در  Cبرای اتصال به شبکههای بیسیم از طریق حدس زدن  WPSبا استفاده از انتروپی کم یا غیرواقعی برخی از
مسیریابها و اکسس پوینت ها

شکل  - 49تصویری از ابزار

PixieWPS

WEPCrack
ک ابزار سورس باز برای شکستن کلیدهای مخفی  802.11 WEPاست.

شکل  - 50تصویری از ابزار
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WEPCrack

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهWifijammer
با استفاده از این برنامه شما میتوانید بهصورت مداوم تمام کاربران متصل به شبکهی وایرلس را مسدود نمایید.

شکل  - 51تصویری از ابزار

Wifijammer

Wifiphisher
از این ابزار جهت انجام حمالت فیشینگ بهصورت خودکا استفاده میشود.

شکل  - 52تصویری از ابزار
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Wifiphisher

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهWifitap
این برنامه ارتباط با استفاده از حمالت تزریق ترافیک سعی در ایجاد ارتباط با شبکه میکند.

شکل  - 53تصویری از ابزار

Wifitap

Wifite
از این ابزار جهت حمله به چندین شبکه رمزگذاری شده  WPA ،WEPو  WPSدر یک ردیف استفاده میشود.

شکل  - 54تصویری از ابزار
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Wifite

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهZizania
این برنامه با اسنیف ترافیک شبکهی وایرلس برای فایلهای رمزگزاری شده  wpaمی کنذ و تنها آن فریمهای مناسب برای رمزگشایی را
مانند  data،one beacon ,EAPOL framesو  ...را دامپ می کنذ که بهصورت شفاف مقادیر را منتشر میکنند.
همچنین این برنامه جهت باال بردن فرآیند یک فریم  DeAuthاز استاندارد IEEE 802.11بهصورت مکرر به ایستگاه کاری که به handshake
او را نیاز دارد ارسال میکند.

شکل  - 55تصویری از ابزار

Zizania

FakeAP
همانطور که از اسم برنامه پیداست با استفاده از این برنامه میتوانید یک  Acces pointجعلی ایجاد کنید.

شکل  - 56تصویری از ابزار
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FakeAP

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهGhost Phisher
برنامه  ghost Phisherی برنامه ممیزی امنیتی بیسیم و شبکهی اترنت و همچنین برنامه ای جهت آزمون میزان نفوذپذیری این شبکهها
است که به زبان پایتون و کتابخانه های  QTپایتون نوشته شده که به ما امکان ایجاد  APجعلی و انجام بسیاری دیگر از حمالت جعل
سرویسها و  ...است که برای حمالت مهندسی اجتماعی میتواند بسیار مفید باشد.

شکل  - 57تصویری از ابزار

Ghost Phisher

Karma
KARMAمجموعهای از ابزارها برای ارزیابی امنیت مشتریان بی سیم در چند الیه است .ابزارهای استراق سمع به شناسایی ماربران کاربران
موجود و همچنین شبکههای مرجع و قابل اعتماد را با با گوش دادن به فریمهای مربوط به درخواست  probeدر استاندارد 802.11
میپردازد .ازآنجاکه مشتریان فردی میتوانند با ایجاد یک  Rogue APدر داخل شبکه تهدید شوند و یا توسط یک درایور به درخواست
 Probeپاسخ دهند و از این کار جهت درخواست اتصال به تمام  SSIDهای در دسترس استفاده نماید.سرویس های جعلی سطح باال
میتوانند به جمعآوری گواهینامه ها و پسوردهای مختلف و نهاینا اکسپلویت هاب سمت سرویسگیرنده برای هاست استفاده کرد

شکل  - 58تصویری از ابزار

51

Karma

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهmitmAP
این برنامه نوشته شده به زبان پایتون که بهمنظور ایجاد یک نقطهی اتصال جعلی و استراق سمع در آن به کار برده میشود.

شکل  - 59تصویری از ابزار

mitmAP

WiFi-Pumpkin

این برنامه دارای یک چارچوب بسیار کامل برای حسابرسی امنیت  Wi-Fiاست .ویژگی اصلی این است که توانایی ایجاد  APجعلی و ایجاد
حمله مردانه در میان ،اما لیست ویژگیها بسیار گسترده است .از ویژگیهای اصلی آن میتوان به ایجاد نقطه اتصال از نوع  ، Rogueحمالت
 ،Deauthدرخواست  ،Probeحمالت  ،DHCP Starvationحمالت  ،Windows Updateحمالت  DNS Spoofو  ...اشاره کرد.

شکل  - 60تصویری از ابزار

52

WiFi-Pumpkin

مرکز آپا دانشگاه کردستان
 نویسندهHijacker
 Hijackerیک رابط کاربر گرافیکی برای ابزارهای آزمون نفوذ  MDK3 ،Airodump-ng ،Aircrack-ngو  Reaverبرای پلتفرم
است .این یک  UIساده و آسان را برای استفاده از این ابزار بدون تایپ کردن دستورات در کنسول و کپی کردن و چسباندن آدرس های
 MACارائه میدهد.
android

شکل  - 61تصویری از ابزار
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Hijacker

مرکز آپا دانشگاه کردستان
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مرکز آپا دانشگاه کردستان
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