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چکیده
فناوری شبکههای بیسیم باعث شد تا ارتباط بهگونه ای آسان با امواج الکترومغناطیسی مخابره و عنصر سیم که بزرگترین مانع در
ارتباطات متحرک است ،حذف شود ،این شبکهها از هوا بهعنوان رسانة ارتباطی استفاده میکنند .همین مسأله باعث شده
آسیبپذیری بیشتری را شامل شود .شبکههای بیسیم قسمت عمدهای از زندگی ما را تشکیل میدهند ،از مودمهای خانگی گرفته تا
تجهیزات سازمانی ،همه و همه از روشهای مرسوم رمزنگاری برای تبادل داده در شبکة خود میپردازند .حال اگر شخصی بتواند به این
شبکهها نفوذ کند ،میتواند حمالت متنوعی را علیه کلیه کاربران متصل به شبکه انجام دهد .در این مقاله به بررسی روشهای نفوذ در
پروتکل در شبکههای بیسیم  wi-fiبا پروتکل رمزنگاری  WEPو  WPA-WPA2پرداخته که این پروتکلها قسمت عمدهای از ارتباطات
خانگی و سازمانی را در ارتباطات بیسیم انجام میدهند ،با ارائه  WPA3کلیة این ایرادات و مشکالت امنیتی رفع شده است؛ اما
تجهیزات مجهز به این نوع رمزنگاری در ایران به تعداد کمتری وجود دارند که طبق مطالعات انجامشده پروتکل  WEPدر بهرهبرداری از
آسیبپذیری رتبه نخست را دارد و پس از آن پروتکلهای  WPAنسخه نخست و دوم در رتبههای بعدی هستند.
واژگان کلیدی :روش های نفوذ ،شبکه های بیسیم  ،wi-fiتست نفوذ WPA ،WPA_2 ،و .WEP

است،

 -9مقدمه

امنیت

پروتکلهای

شبکه 1بیسیم یک شبکة رایانهای است که به تجهیزات

ارتباطات

4WPAو

پروتکل

wi-fi

توسط

 WPA2که اکنون مرسومترین

پروتکلهای توسعهیافته توسط انجمن مؤسسه مهندسان

مختلف امکان برقراری ارتباط را با یکدیگر بدون اینکه از

برق و الکترونیک 5برقرار میشود؛ اما در این پروتکلها،

طریق یک رسانة ارتباطی فیزیکی مانند کابل شبکه متصل

تنها از دادهها محافظت میشود و این فرصت برای

شوند ،امکانپذیر میکند .شبکههای بیسیم مدرن

مهاجمین پیش میآید که اطالعات حساس مورد تبادل در

بهطورمعمول به ارتباطات رادیویی متکی هستند که در

شبکه را مورد نفوذ قرار دهند.

باند فرکانسهای فراتر از مادون قرمز در طیف

مسائل امنیتی شبکههای بیسیم در سالهای اخیر

الکترومغناطیس فعالیت میکنند.

زمینه پژوهشی مستمر بوده است که با پیشرفت

با پیشرفت ارتباطات بیسیم در انواع کاربردهای
مختلف نظیر :اینترنت اشیا و تجهیزات هوشمند و افزایش

اعتماد از اهمیت ویژهای برخوردار است .اهمیت این حوزه

یافتن نقاط دسترسی در مناطق مختلف ،امنیت  wi-fiرا

از امنیت سامانههای بیسیم برای جلوگیری از دسترسی

نمیتوان نادیده گرفت .پروتکل مورد استفاده بیشتر

غیرقانونی یا آسیبرساندن به سامانه و دادهها توسط

شبکههای بیسیم wi-fi ،است که با انتقال مسافت

مهاجمان است .از آنجایی که شبکههای بیسیم از نظر

طوالنیتر نسبت به پروتکلهای دیگر مانند بلوتوث،

ماهیت فعالیت ،باز و بدون مرز هستند ،از اینرو ،امنیت

2RFIDو 3 IRبا ثبات و پایداری بیشتری نیز همراه است.

شبکه بیسیم همچنان یک مسألة جدی و چالشبرانگیز

ارتباطات  wi-fiبه این دلیل بسیار رایج است که سهولت

است .در اینجا این سؤال پیش میآید که امنیت این

در استفاده و سرعت باالی آن همواره مورد استفاده مردم

پروتکلها چگونه است؟

1

)Wireless Fidelity(wi-fi
)Radio Frequency Identification (RFID
)3 Infrared Radiation (IR
2

* نویسندة عهده دار مکاتبات

)WIFI Protected Access (WPA
IEEE
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سامانههای شبکه بیسیم ،برقراری ارتباط ایمن و قابل

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
 پروتکل  WPA2در سال  2994جایگزین پروتکل
 WPAشد .این پروتکل مجهز به  4CCMPو الگوریتم
 5 AESشد.
 در سال  2911پروتکل جدیدی که تمامی ایرادات
پروتکلهای قبلی را رفع میکرد ،تحت عنوان WPA3
ارائه شد.

در پژوهش موجود ما ابتدا پروتکلهای شبکههای
بیسیم ،دستهبندی انواع حمالت و تهدیدات و در انتها
روشهای نفوذ شبکههای بیسیم  wi-fiدر
پروتکلهای  WPA-WPA2و  1WEPبررسی خواهیم کرد
و در انتها جمعبندی جامعی از این روشها را در قالب
جدولی ارائه خواهیمداد.

 -3پروتکلهای امنیتی wi-fi

حمالت شبکههای بیسیم

دهه  09میالدی زمانی که استفاده از شبکههای بیسیم
همگانی شد ،پروتکلهایی جهت حفظ امنیت در طی
سالهای مختلف ارائه شد .این پروتکلها برای مدیریت
امنیت کاربرانی هستند که به دستگاه متصل میشوند.
جدول ( )1مشخصات حائز اهمیت سه پروتکل کاربردی در
شبکههای بیسیم عمومی را نشان میدهد.
(جدول :)9-مشخصات کلیدی سه پروتکل
[9] WEP ,WPA ,WPA2

نام الگوریتم

WEP

WPA

WPA2

سال ارائه

1000

2993

2994

طول کلید

 49بیت

 121بیت

121،102،251
بیت

نوع کلید

ثابت

پویا

پویا

ندارد

Radius

مدیر کلید
مرکزی
احراز هویت

الگوی
رمزنگاری

2

Radius

کلیدWEP

802.1X

پروتکل احراز
هویت
()EAP

پروتکل احراز
هویت
()EAP

RC4

کلید موقتی
 TKIPهمراه با
رمزنگاری

پروتکل
با رمزنگاری

سازگاری
دستگاه

802.11a,b,g

حمالت منع
سرویس

بررسی ترافیک
عبوری

حمالت مردی
در میانه

استراق سمع

حمله به
رمزنگاری

WEPحمالت

Evil-Twin

دوقلوی
شیطانی

شناسایی فعال
و منفعل

WPAحمالت

802.1X

شکستن
رمزنگاری

CCMP

حمالت
دیکشنری
WPA

(شکل : )9-دستهبندی تهدیدات در شبکههای بیسیم

AES

RC4
802.11a,b,g

حمالت فعال

حمالت
غیرفعال

در ادامة پژوهش به بررسی روشهای ارائهشده در
شکل ( )1میپردازیم.

802.11a,b,g

 پروتکل  WEPنخستین نسخه از پروتکلهای امنیت
شبکههای بیسیم خانواده  IEEE 802.11بوده که در
سال  1000ارائه شد .این پروتکل بهدلیل طول
کمکلید و ساختار ضعیف ،دو سال بعد از ارائه،
الگوریتم رمزنگاری آن شکسته شد.
 پروتکل  WPAبرای رفع مشکالت پروتکل قبلی یعنی
 WEPارائه شد .این پروتکل مجهز به رمزنگاری
قویتر و  3TKIPبوده و کلید آن  121بیتی است.

بیاییم در ابتدا تعریفی از آسیبپذیری داشته باشیم،
آسیبپذیری را میتوان نوعی ضعف در یک شبکه بیسیم،
در یک مجموعه پروتکل یا هر چیز دیگری دانست که
امنیت شبکه بیسیم را در معرض تهدید قرار دهد.
آسیبپذیری ضعف داخلی سامانههای شبکه بیسیم است.
شبکههای بیسیم بهطوردقیق مانند تلویزیون یا رادیو از
امواج الکترومغناطیسی استفاده میکند .درحقیقت ،ارتباط
از طریق شبکه بیسیم تقریباً شبیه ارتباطات رادیویی دو

1

)Wired Equivalent Privacy (WEP
Remote Authentication Dial-In User Service
)3 Temporal Key Integrity Protocol (TKIP
2
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)Counter Mode Cipher Block Chaining (CCMP
)5 Advanced Encryption Standard (AES
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 -9تهدیدات در شبکههای بیسیم

بررسی روشهای نفوذ در شبکههای بیسیم wi-fi
طرفه است .سیگنالهای بیسیم میتوانند بهراحتی
منعکس و پراکنده شوند ،بنابراین بهطور بالقوه امکان
دسترسی مهاجمان برای دسترسی به ارتباطات بیسیم
فراهم میشود.
نقطه دسترسی 1خدمات خود را با شناسة 2SSID
منتشر میکنند ،کاربران برای دسترسی به سرویسهای
مرتبط سعی میکنند به نقطه اتصال متصل شوند.
شبکههای بیسیم میتوانند بهصورت بدون رمز و آزاد و با
رمزعبور برای اتصال تنظیم شوند .در نوع رمزنگاری شده،
انواع مختلفی از روشهای رمزنگاری مورد استفاده قرار
میگیرد که کاربر نیاز داشته از یک کلید مشترک یا رمز
عبور را برای اتصال به شبکه مورد نظر استفاده کند.
حمالت فعال :در این نوع حمالت ،مهاجم اطالعات مورد
نظر را که از منبع یا مبدأ بهدست میآید ،تغییر میدهد.
حمالت غیر فعال :در این حمالت ،مهاجم تنها به منبع
اطالعات دست مییابد؛ اما اقدام به تغییر محتوای اطالعات
منبع نمیکند .نوع حمله میتواند از نوع استراقسمع ساده
یا تجزیه و تحلیل ترافیک باشد.

 -4-9حمله به WPA Handshake

از نخستین روشهای موفق در زمینه حمالت شبکههای
بیسیم است .در این روش مهاجم شبکههای اطراف خود
را پویش و یک شبکه را برای حمله انتخاب میکند،
همیشه باید دقت کنید شبکة مورد نظر به اندازة کافی به
مهاجم نزدیک باشد تا حمله موفقیتآمیز انجام شود .بعد
از انتخاب نیاز است که دستگاهی به شبکه مورد نظر
متصل باشد تا از ارتباط مابین آنها بتوان یک دستتکانی
چهارمرحلهای  WPAبهدست آورد ].[2
پروتکل  WPA2از یک الگوریتم رمزنگاری قوی به
نام  AESاستفاده میکند ،که شکستن آن بسیار دشوار
است؛ اما غیرممکن نیست .ضعف در سامانه

دستتکانی چهارمرحلهای شناخته میشود ،مشترک است.
هنگامی که کاربر به نقطه اتصال احراز هویت میکند،
کاربر و نقطه اتصال یک فرآیند چهارمرحلهای را برای
تأیید اعتبار کاربر انجام میدهند .اگر در آن زمان بتوانیم
رمز عبور را بهدست آوریم ،میتوانیم آن را با حمالت
دیکشنری 1مورد نفوذ قرار دهیم ].[3

به این دلیل شبکههای  wi-fiدر برابر مهاجمان آسیبپذیر
هستند که امواج نقاط اتصال بیسیم بدون حد و مرزی در
بستر هوا در معرض دسترسی همه قرار میگیرد؛ بنابراین
مهاجمان میتوانند تا زمانی که در محدوده امواج رادیویی
باشند ،اقدام به شنود اطالعات تبادلی و نفوذ کنند .از
مهمترین خصیصههای این نوع نفوذ این است که ما
میتوانیم بدون شناسایی فیزیکی ،تنها با یک لپتاپ و
یک کارت شبکة وایرلس 3از راه دور این کار را انجام دهیم.
این مورد از مشکالت عدیده در امنیت بیسیم است ،با این
حال ،ما پروتکلهای امنیتی  WPAو  WPA2را داریم.
برای اینکه بتوانیم بیشترین کنترل را بر شبکه داشته
باشیم؛ بهترین راه ،بهدستآوردن رمز عبور در شبکههای
154
بیسیم است ].[1

اتصال کارت شبکه بیسیم و پویش شبکهها

انتخاب هدف و ضبط دست تکانی با شنود شبکه

اجرای یک حمله  DoSمحدود

بهدست آوردن Handshake

روش فعال

5

مانیتور و استراق سمع

حمالت منع سرویس

تظاهر بهعنوان گرة نرمال

حمالت مسیریابی

تحلیل ترافیک عبوری

کرم چاله

(شکل :)3-مراحل روش شکستن

WPA Handshake

1

 7دست تکانی  WPAفرایند خودکار مذاکره بین یک شبکه
محافظت شده  WPAو رایانه شخصی کاربر مجاز برای
دستیابی به آن است.

1

)Access Point (AP
)Service Set Identifier (SSID
3 Wireless Network Adapter
4 Passive
5 Active
6 Wormhole
2

 1در این حمله ،مهاجم یک لیست از رمزعبور که شامل رمزهای
عبور پر استفاده است را برای احراز هویت امتحان میکند.
99
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شکستن رمز عبور با حملة دیکشنری

(جدول :)3-نمونههایی از حمالت در شبکههای بیسیم ][3

روش غیرفعال

WPA2-PSK

این است که رمزعبور رمزنگاریشده در آنچه که به

 -4حمالت رایج در wi-fi

4

7

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
امنیت در سال  2911روش جدیدی برای نفوذ شبکههای
مبتنی بر  WPAکشف کرد .در این روش حمله جدید نیاز
به مراحل و اطالعات کمتری نسبت به روشهای قبلی
دارد و از این مزیت هم برخوردار است که نقاط
دسترسیای را که هیچ فردی به آن متصل نیست ،هدف
قرار دهد .این حمله جدید علیه  4PMKاز  5Hashcatبرای
کرک رمزهای عبور  WPAاستفاده میکند و به مهاجمان
این امکان را میدهد تا شبکهها را با رمزهای ضعیف را
راحتتر کرک کنند.

 -4-3انتخاب نقطه اتصال برای حمله
در گام نخست باید با ابزارهای مرسوم در سیستم عامل
لینوکس کلیه نقاط اتصال را مورد پویش قرار داد ،بعد از
پویش شبکهها شبکه ای را باید انتخاب کنید که از لحاظ
فیزیکی نزدیک باشد و دستکم یک دستگاه به آن متصل
شده باشد تا بتوان از ارتباط مابین آنها  Handshakeرا
بهدست آورد .مرحلة بعدی انتخاب شبکة مورد نظر و
تالش برای بهدستآوردن  Handshakeاست ].[3
 -4-9بهدستآوردن Handshake
در این روش تمام تالشمان را باید کنیم تا دستتکانی
چهارمرحلهای مابین نقطه اتصال و دستگاه متصل را
بهدست بیاوریم .در این صورت رمز عبور در دستان ما
است .برای بهدستآوردن این اطالعات مهم میبایست در
هنگام شنود ارتباطات آن دو ،در پنجرهای دیگر یک
حملة  1DoSعلیه آن انجام دهید ،این حمله
 2Deauthenticationنامیده میشود.
 Deauthenticationنوعی از حمالت منع سرویس
است که توسط امواج رادیویی انجام میشود که اتصال
مابین نقطه اتصال و کالینت را متوقف میکند .تنها راهی
که میتوانیم  WPA Handshakeرا بهدست بیاوریم یک
حملة  DoSچندثانیهای انجام میدهیم تا اتصال آنها قطع
شود و در اتصال مجدد  Handshakeرا بهدست میآوریم
].[4

(شکل :)9-شکستن رمز عبور با روش دیکشنری در لینوکس

 -4-4شکستن  WPA Handshakeبرای
کسب رمز عبور
بعد از بهدستآوردن  Handshakeباید یک حملة
دیکشنری علیة آن انجام دهیم .ساختار این حمله به این
صورت است که هر دیکشنری شامل تعدادی واژگان
پیشبینیشده از کلمه عبور که برای بررسیکردن کلیة
واژگان دیکشنری با کلید اصلی موجود در Handshake
چک میشود ،اگر کلمه عبور موفقآمیز باشد ،رمز عبور را
یافتهشده میداند ].[4
 -4-5حمله به PMKID

9

 -4-6حملة  EVIL-TWINیا دوقلوی

شکستن رمز عبور برای شبکههای  WPAسالها بود که
بهطورتقریبی یکسان مانده بود ،تا اینکه یک متخصص
)Denial of Service (DoS

شیطانی
اگرچه سازوکارهای امنیتی  wi-fiموجود در درجه نخست
روی حفاظت از شبکه متمرکز شدهاند ،اما در سمت کاربر

1

 2نوعی حمله  DoSدر شبکههای بیسیم
 PMKID 3شناسه کلیدی منحصربهفردی است که توسط نقطه

)Pairwise Master Key (PMK
5

اتصال برای ردیابی استفاده از  PMKبرای کاربر استفاده
میشود.
سال  ،9911جلد  ،97شمارة 9

ابزاری متن باز برای بازگردانی رمز عبور با سرعت باال و متن باز

Extensible Authentication Protocol Over Local Area
)Network (EAPOL
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در این روش یک مهاجم به جای اینکه به برقراری
ارتباط متقابل دو طرفه بین دستگاههای  wi-fiبرای
امتحانکردن رمز عبور ،امتحان کند ،میتواند با استفاده از
این روش جدید بهطورمستقیم با یک نقطه اتصال
آسیبپذیر ارتباط برقرار کند .در این روش از یک قاب
 1EAPOLتکی برای گرفتن اطالعات مورد نیاز برای تالش
برای حمله میتوان پرداخت .مهاجم باید مانند روشهای
قبلی حمله علیه  ،WPAدر مجاورت شبکهای باشد که
میخواهد حمله کند .گفتنی است ،هر شبکهای در مقابل
این حمله آسیبپذیر نیست .از آنجا که  PMKIDیک
بسته اختیاری است که توسط برخی تولیدکنندگان
تجهیزات اضافه شده است ،نباید انتظار موفقیت همگانی را
با این روش داشته باشید .اینکه آیا شما قادر به دریافت
 PMKIDهستید ،بستگی به این دارد که آیا سازنده نقطه
اتصال شما این فیلد را در آن بسته قرار داده است یا
خیر و مورد بعدی اینکه رمز عبور انتخابی آسان باشد تا
بهوسیلة دیکشنریها قابل حدس شود ].[5

بررسی روشهای نفوذ در شبکههای بیسیم wi-fi
وارد کند .اگرچه تفاوتهای زیادی برای تمایز مابین
صفحه فیشینگ و صفحه اصلی روتر 1وجود دارد .ممکن
است یک کاربر حرفهای این حمله را متوجه شود ،اما
بهطرز شگفتانگیزی در برابر افرادی که در مورد رفتارهای
مشکوک شبکه آموزش ندیدهاند ،روش مؤثری است ].[7
اکنون که قربانی خود را به نقطه اتصال خود متصل
کردهاید ،میتوانید اقدامات بعدی را برای شناسایی
فعالیتهای وی روی شبکه انجام دهید .میتوانید از
نرمافزاری مانند  2Ettercapبرای انجام یک حملة 3MITM
استفاده کنیم .به این ترتیب ،میتوانیم ترافیک مورد
نظرمان را از این کاربر تحلیل و حتی تزریق کنیم ،زیرا به
نقطه اتصال ما متصل شده است و بهطورتقریبی به تمام
ترافیک عبوری او دسترسی کامل داریم ].[1
این روش برای نفوذ بیشتر شبکههای بیسیم
استفاده میشود و محدود به پروتکل  WPAنمیشود .اما
باید توجه داشت که بعضی سیستم عاملها نظیر مک4
زمانی که نوع رمزنگاری شبکه فعلی تغییر میکند ،این
مسأله را به اطالع کاربر میرسانند.

این مسأله بهنسبه مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
حمالتی از قبیل  ،Evil-Twinکه در آن حملهکننده یک
نقطه اتصال را جعل میکند ،هنوز امکانپذیر هستند؛ اما
این حمله چطور اتفاق میافتد؟
در این روش مهاجم ضمن ایجاد یک نقطه اتصال
جعلی بهطورتقریبی یکسان ،رمزهای  wi-fiرا سرقت
میکند .این روش قربانی را مجبور میکند تا به شبکة
جعلی متصل شود و رمز عبور  wi-fiرا برای دسترسی
مجدد به اینترنت وارد کند .حملة دوقلوی شیطانی،
حملهای از نوع  wi-fiاست که با بهرهگیری از این واقعیت
که بیشتر رایانهها و تلفنها فقط "نام" یا  ESSIDیک
شبکه بیسیم را مشاهده میکنند ،کار میکند که این
درواقع باعث میشود تفاوت بین شبکههایی با همین نام و
همان رمزنگاری بسیار دشوار باشد .اگر میخواهید ببینید
که چگونه این روش کار میکند ،میتوانید یک نقطه
اتصال  wi-fiرا بر روی تلفن خود ایجاد کرده و آن را مانند
همان شبکه خانگی خود نامگذاری کنید تا ببینید که
تفاوت بین این دو شبکه قابل تمایز نیست ].[1

شروع

انتخاب کانال و ضبط
HandShake

(شکل :)5-نقطه اتصال جعلی و اتصال قربانی ][1

ساخت نقطه اتصال و صفحه
جعلی

 -4-7حمله به پروتکل WEP

بررسیکردن انطباق رمز ورودی
با کلید اصلی در فایل
Handshake

ذخیره و گرفتن رمز عبور

توقف برنامهها

(شکل :)4-مراحل روش دوقلوی شیطانی

در شبکة ایجادشدة نهایی ،قربانی باید پسورد ورود
به شبکه بدون رمز را که مهاجم ایجاد کرده است ،در
صفحه فیشینگ ظاهری که برای آنها هدایت میشود،

Router

1

 2یک ابزار امنیتی شبکه برای حمالت  MITMو تحلیل پروتکل
شبکه رایانهای و مدیریت امنیتی استفاده میشود.
)Man In The Middle (MITM
Mac
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این پروتکل در تالش برای ارائه سطح حفاظت از
شبکههای  wi-fiو حریم خصوصی برابر با سیم در سال
 1007منتشر و در  1000بهطوررسمی پذیرفته شد.
 WEPبرای ایجاد ارتباطات بیسیم با سطح امنیت و حریم
خصوصی آنالوگ با ارتباطات سیمی در نظر گرفته شده
بود .با این حال ضعفهای زیادی در حریم شخصی معادل
سیمی مشخص شده است ].[19
نخستین ضعف در طی دو سال پس از انتشار
رسمی این پروتکل کشف شد .بهعنوان مثال WEP ،از یک
کلید ثابت اشتراکی استفاده میکند.

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
 -4-7-9ضعفها و محدودیتهای WEP

است با این امکان که رمز عبور انتخابی از طول مناسبی

پروتکل  WEPدارای ضعف امنیتی از قبیل:

برخوردار باشد .گفتنی است که پروتکل  WPA3تمام

 -1رمزنگاری ضعیف :ترافیک شبکه ضبطشده نشان داده

مسائل امنیتی موجود را حل کرده است ،اگرچه مشکالت

که کلید مشترکی را که توسط  WEPاستفاده میشود،

جدیدی در آن کشف شده اما جزو پروتکلهای مورد بحث

میتوان بهراحتی برای تجزیه و تحلیل دادهها و آن را

در این پژوهش نیست.
در جدول ( )3مقایسة کاملی از جانب امکان نفوذ

رمزگشایی کرد که این مسأله میتواند منجر به
دستکاری دادهها و از بین رفتن یکپارچگی آن شود.

قرارگرفتن در پروتکلهای مختلف با روشهای متفاوتی

 -2فقدان مدیریت کلید :پروتکل  WEPاز ویژگی مدیریت

نشان داده شده است.

کلید برای مدیریت کلیدهای مختلف در جدول کلید
(جدول :)9-مقایسة امنیت پروتکلهای رمزنگاری بیسیم

خود برخوردار نیست ،بلکه از همان کلید برای

روش

مدتزمان بسیار طوالنی استفاده میشود.

آسیبپذیری

 -3اندازه کلید کوتاه :اندازه کلید استاندارد  WEPفقط

در رمزنگاری

کلید چهل بیت است .این مسأله باعث میشود که
سریع بتوان رمز عبور

WEP

بله

WPA

خیر

WPA2

خیر

امکان

 WEPرا بهوسیلة حملة

شکستن رمز

دیکشنری حدس زد.

بله

بله

بله

عبورضعیف

 -4مشکالت احراز هویت :با توجه به طرح چالش و پاسخ

امکان حملة

بله

بله

بله

امکان حمله

خیر

بله

بله

Evil-Twin

که در تأیید اعتبار مشترک کلید استفاده میشود،
حملة مردی در میانه مسیر میتواند در  WEPانجام

PMKID

شود .این نوع حمله که تالشی برای دستیابی به

 -5افزایش امنیت تجهیزات بیسیم

اطالعات محرمانه در حال گذر است که این امر منجر

در این قسمت از پژوهش روشهایی برای افزایش امنیت
شبکههای بیسیم در مقابل مهاجمان ارائه میکنیم.

به بهخطرافتادن اطالعات حساس و در صورت امکان
میتواند منجر به از بین رفتن اطالعات نیز شود.
 -5جعل بسته :در  WEPهیچ گونه محافظتی در برابر
جعل بستهها وجود ندارد .بستههای داده با استفاده از

 -5-9مخفیکردن  SSIDشبکه

برنامه شخص ثالث قابل جعل و تزریق به شبکه هستند،

این ویژگی بهسادگی مانع از انتشار نام شبکة بیسیم شما
در اطراف میشود .طبیعی است که اگر نام شبکه شما در
"فهرست شبکههای موجود" در اطرافیان در حال
جستجوی شما ظاهر شود انگیزة کافی برای نفوذ به آنها
در ذهنشان تداعی میشود ].[12

این مسأله میتواند منجر به دستکاری دادهها و
ازبینرفتن یکپارچگی دادهها شود.
 -1حمالت منع سرویس :این حمالت همانطور که در
قبل هم اشاره کردیم ،شامل ارسال بستههای داده
عظیمی به یک سرویسدهنده است که از این طریق از
دسترسی کاربران به شبکه جلوگیری میشود ].[11
در زمان فعلی استفاده از این پروتکل قدیمی بسیار

بهطور معمول ،یک دستگاه بیسیم سابقهای از نشانی
 2MACهمة دستگاههای متصل به آن را در خود نگه
میدارد .نشانی  MACیا نشانی فیزیکی منحصربهفرد هر
وسیله اتصال اینترنتی مانند تبلت و لپتاپ و هرچیزی را
شناسایی میکند .دستگاههایی که در این فهرست وجود
ندارند ،بهطور خودکار از دسترسی به شبکه محروم
میشوند ].[13

کاهش یافته است ،اما با امنیت بسیار پایین آن در
رمزنگاری میتوان در زمان بسیار کوتاهی با ابزارهای
موجود در لینوکس این شبکهها را مورد نفوذ قرار داد.

 -4-8مقایسة امنیتی پروتکلها
طبق بررسیهای این پژوهش در جدول ( ،)3بهترین
پروتکل از لحاظ نفوذ در میان سه پروتکل مرسوم
سال  ،9911جلد  ،97شمارة 9

WPA2

1

MAC Filtering
2 Media Access Control
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 -5-3استفاده از فیلتر نشانی فیزیکی

9

بررسی روشهای نفوذ در شبکههای بیسیم wi-fi
تعداد اندکی از کاربران از وضعیت ایمنی و تحت نفوذ قرار
گرفتن شبکه بیسیم  wi-fiخود اطالع دارند ،کاربران
معمولی اغلب فقط یک مودم روتر  wi-fiخریداری میکند
و آن را با پیکربندی پیشفرض خود راهاندازی میکنند و
هیچ گام دیگری را برای تأمین امنیت بیشتر برنمیدارند
که این مسأله بهطور بالقوه میتواند بهخودی خود بسیار
خطرناک باشد .در این مقاله ما مطالعات نظری و عملی در
مورد امنیت شبکههای بیسیم را با تجزیه و تحلیل عمیق
در حمالت مختلف در انواع شبکههای بیسیم  wi-fiو
نقاط ضعف پروتکل  WPAو بهدستآوردن رمز عبور این
شبکهها مورد بررسی قرار دادهایم .کلیه مطالبی که در این
پژوهش ارائه شده است ،نهتنها به کاربران خانگی به حفظ
امنیت کمک میکند ،بلکه به کارمندان سازمانی نیز برای
تأمین امنیت شبکه خود کمک شایانی میکند.

 -5-9انتخاب رمز عبور مناسب
تأکید بر اهمیت رمزعبور قوی در همه حسابهای شما
دشوار است .استفاده از  123451یا نام حیوان خانگی
بهعنوان رمز عبور دستگاه شما مانند قفلکردن درب خانه
و قراردادن کلیدها در زیر گلدان گل در کنار درب است.
مهاجمان افرادی باهوش هستند که از جمله تمام رمزهای
عبور ممکن شما را حدس میزنند .برای یک رمز عبور
قوی از ترکیبی از حروف ،اعداد ،نمادها و نویسههای ویژه
استفاده کنید .هرگز از گذرواژهای که به شما یا خانوادهتان
مرتبط است استفاده نکنید ].[14

 -5-4خاموشی دستگاه
خاموشکردن دستگاه خود در طی ساعات طوالنی عدم
استفاده مزایای مختلفی را دارد ،در ابتدا وقتی دستگاه
خاموش است ،امواج آن هم در محیط وجود ندارد تا
افرادی برای نفوذ به آن تالش کنند و این مورد باعث
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کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی
رایانه گرایش شبکههای رایانهای در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
 وی دارای مدارک بین.گذرانده است
المللی سیسکو و امنیت است و هم اکنون بهعنوان مدرس
 برنامهنویس پایتون با،دورههای امنیت فناوری اطالعات
رویکرد امنیتی و پژوهشهای امنیتی در توسعه
.پروتکلهای شبکه در حال فعالیت است
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