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 چکیده

 
1X IEEE 802.  سمیاست که مکان 2درگاهبر  یمبتن هایبه شبکه یکنترل دسترس یبراالمللی بیناستاندارد  کی 

کند. هستند فراهم می 4سیمبی یشبکه محل ای 3یشبکه محل کیبه  وستنیپ متقاضیهایی که دستگاه یرا برا تیهو تأیید

 احراز هویتهای پروتکل. در این استاندارد کندمی فیتعر IEEE 802 یرا بر رو EAPبندی پروتکل بسته این استاندارد

. ندستهمتفاوت با یکدیگر سرعت و امنیت  ازنظر EAPخانواده  وعض یهاپروتکلاند. بخشی از امنیت شبکه شده کنندهتکمیل

 حمالتبهبود امنیت، برخی از  منظوربهو  قرارگرفته است این مقالهاست که موردتوجه  EAP-MD5ها ترین آنیکی از سریع

و تعدادی از حمالت  شدهمعرفیمختصر  طوربه  EAP-MD5مقاله ابتدا پروتکل  در این. است شدهبررسیبه آن  شدهانجام

با ارائه  MD5-EAP پروتکلشده دربر اساس نقاط ضعف مشاهده. سپس اندشدهتوصیفروی آن  شدهانجام 5فرهنگ لغت

 .است شدهدادهبهبود  حمله فرهنگ لغت، امنیت آن در مقابل اجراییمناسب ضمن حفظ سرعت  ایایده

 ، حمله فرهنگ لغتEAP-MD5احراز هویت، : کلیدیکلمات 

 

 

 مقدمه 

برای حصول اطمینان از هویت واقعی طرفین یک  ناامنپروتکل احراز هویت اجرای فرآیندی روی یک کانال ارتباطی 

را که  1981سال  توانمی. است گذرواژهبرای این کار، احراز هویت مبتنی بر  هاروش ترینمتداولیکی از ارتباط است. 

از آن سال . [1] دانست هاپروتکلرا ارائه کرد نقطه شروع استفاده از این  گذرواژهلمپورت یک پروتکل احراز هویت مبتنی بر 

 قرارگرفتهمتعددی  هایارزیابیمورد تحلیل و خود  نوبههب هرکداماما  .[6-2] اندشدهارائه هاپروتکلتاکنون تعداد زیادی از این 
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 امن تاکنون ادامه یافتهاحراز هویت رسیدن به یک پروتکل  منظوربه. بنابراین تحقیقات [11-7] دانبودهدارای نقاط ضعفی و 

 است. 

کلی پروتکل  2ارچوبیک چ EAP درواقعاست.  EAP1ی خانواده هاپروتکلی احراز هویت، هاپروتکلیک دسته مهم از 

پروتکل  40رواج بسیاری دارد. این خانواده شامل بیش از  3نقطهبهنقطهو ارتباطات  سیمبی هایشبکهاحراز هویت بوده و در 

-EAPی این خانواده هاپروتکل. یکی از [12]سرعت و امنیت متفاوتی دارندبنا به مقاصد کاربردی متفاوت،  هرکدامکه  هست

MD5 البته این پروتکل به دلیل برخوردار نبودن از . [13]است قرارگرفته برانکار موردتوجهبه دلیل سرعت زیاد که  است

ک با ارائه یاین مقاله و به همین دلیل  است امنیتی نقایصدارای و ضعف در مقابل حمالت فرهنگ لغت  دوطرفهاحراز هویت 

کند.  دشوارتر یتوجهقابل اندازهبهرا  ه فرهنگ لغتاجرای حمل تا کردهاصالحرا  EAP-MD5ی اصلی هسته ،پیشنهاد ساده

، ته است( صورت گرفپروتکل یشبکه هایالیهو نه پروتکل )ی اصلی بر روی هستهدر این مقاله  پیشنهادشدهبهبود  ازآنجاکه

 شود.می نظرصرفاین پروتکل  یشبکه هایالیهرای سادگی از بررسی لذا ب

در قسمت سوم شود. می معرفی EAP-MD5ی اصلی پروتکل هستهمختصر  صورتبهدوم  قسمتدر این مقاله ابتدا در 

ی ادپیشنه ایدهیک چهارم  قسمت. سپس در شودمی روی این پروتکل توصیفصورت گرفته فرهنگ لغت مالت برخی از ح

 خالصهپنجم  قسمتدر . شودمیبررسی  ه فرهنگ لغتامنیت آن در برابر حملو  شدهمعرفی EAP-MD5امنیت بهبود  برای 

 شود.میارائه  آمدهدستبهنتایج 

 

 

 EAP-MD5بررسی پروتکل  

EAP-MD5  سیمبی هایشبکهکه اغلب در  است طرفهیکمبتنی بر گذرواژه و یک پروتکل احراز هویت X802.1  و

 دهندهسرویس( و WAPهویت ) احراز کننده، متقاضی مؤلفهاین پروتکل شامل سه . [3] شودمیاستفاده  PPPاتصاالت 

(RADIUS)  واژهگذرحداقل طول که بهتر است  شدههیتوص. (1)شکل  است شناساییقابل متقاضیهویت فقط آن در است و 

بادل یک تبه این پروتکل  ،شود نظرصرفاین پروتکل  بندیقالبو  شبکه هایالیهگر از . ا[14]باشد یت اب 16در این پروتکل 

 .به شرح زیر استگام و  10شامل مراحل متوالی اجرای پروتکل  .شودل مییبرای بررسی هویت متقاضی تبد اطالعاتساده 
 

 کندشروع را ارسال میمتقاضی درخواست  .1

 کند.برای متقاضی ارسال می یک بایتی (ID)شناسه  هویت یک  هکننداحراز  .2

 کند.را برای احراز کننده هویت ارسال می شناسهو همان  خود متقاضی نام کاربری .3

 .آن متفاوت است( بندیقالب)فقط ساختار کندمیارسال  دهندهسرویسبه  عیناًاحراز کننده همان اطالعات را  .4

موجود است یا خیر؟ اگر موجود  نام کاربری در پایگاه دادهکند که آیا این میبررسی  دهندهسرویس در این مرحله .5

برای احراز کننده هویت  ID+1تولید کرده و در کنار  بیتی 128 (Challenge) یک چالشتصادفی  صورتبهبود 

 فرستد.می

 آن متفاوت است(. بندیقالبکند )فقط ساختار به متقاضی ارسال می عیناًت را احراز کننده همان اطالعا .6

                                                 

1 Extensible Authentication Protocol 

2 Framework 

3 Point to Point 
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 یک چکیده هاآنو از  1را در کنار هم قرار دادهخود واژه گذر، چالش و ID+1در این مرحله، متقاضی سه مقدار  .7

(MD5 )پاسخ به چالش و نام آن را  گیردمی(Challenge response) این چکیده را به احراز او  ؛گیرددر نظر می

 کند.ارسال میهویت کننده 

 آن متفاوت است(. بندیقالبکند)فقط ساختار ارسال می دهندهسرویسبه  عیناًاحراز کننده همان اطالعات را  .8

را دارد(. اگر مقدار  شناسهو واژه گذر)او نیز چالش،  دهدرا انجام می 7محاسبات گام  دهندهسرویسدر این مرحله  .9

در غیر  و "تأیید"برابر بود به احراز کننده از متقاضی  پاسخ به چالش با مقدار دریافت شده آمدهدستبه یچکیده

 کندمی اعالمرا  "تأییدعدم" این صورت

 آن متفاوت است(. بندیقالبکند )فقط ساختار به متقاضی ارسال می عیناًهمان اطالعات را هویت احراز کننده  .10

 

1. EAPOL_Start

2. EAP_Requested_Identity

4. RADIUS_Access_Request3. EAP_Response_Identity

5. RADIUS_Access_challenge6. EAP_Request_Method

8. RADIUS_Access_Request7. EAP_Response_Method

9. RADIUS_Access_Accept/Failure6.EAP_Request_Method

10. EAPOL_Logoff

ID

ID, Name ID, Name

Challenge, ID+1Challenge, ID+1

Hash((ID+1) || Password || Challenge) Hash((ID+1) || Password || Challenge)

Accept/RejectAccept/Reject

متقا یاحراز کننده ی هویتسروی  دهنده

 
 EAP-MD5پروتکل  هایگام شمای کلی – 1شکل 

 

 

 EAP-MD5روی  شدهانجامفرهنگ لغت حمالت مروری بر  

آمده دستبه ریو از مقاد کندیرا شنود م تیاحراز هو ندیفرآ بارکیابتدا  مهاجممختصر در یک حمله فرهنگ لغت  طوربه

در پروتکل مقدار  نکهیتا مقدار گذرواژه را به دست آورد. با توجه به ا کندیاستفاده م 2خطبرون صورتانجام حمله به یبرا

                                                 

1 Concatenate 

2 Offline 
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، از سه چالش(به )پاسخ ساز دهیچک یمهاجم عالوه بر خروج شود،یکاربر ارسال م یبرا 1صریحصورت شناسه و چالش به

 کی درتواند می مهاجم بنابراین( و فقط مقدار گذرواژه را ندارد. 2دارد )شکل  آن را ساز دو مقدار دهیبه چک یمقدار ورود

 یهاگذرواژه شامل شدههیتهیک لیست از پیش  معموالً)که  محدود لغت فرهنگ کی از استفاده با 2کامل یجستجو حمله

 دهیچک مقدار اگرو  ردیبگ دهیچک آن از سپس ه وداد قرار گذرواژه یبجا را لغت فرهنگ ریمقاد کیبهکی( است کاربر متداول

؛ در ستا پیدا شده گذرواژه مقدار آنگاه باشد برابر فرستاده هویت کننده احراز برای چالشبه  پاسخ در متقاضی که یمقدار با

این  مهاجم کند.گذرواژه احتمالی بعدی را از فرهنگ لغت استخراج کرده و دوباره آن را ارزیابی می مقدار صورت نیاغیر 

 هباشد آنگاه این حمل ترسادهدر نظر داشته باشید هر چه گذرواژه  را بیابد.متقاضی کند تا گذرواژه تکرار می قدرآنروند را 

 .هد بوداتر خوساده

 پروتکل و 802.1X استاندارد به میان در مردی حمله یک سیمبی شبکه محیط در همکاران و هوانگ 2008 سال در

EAP-MD5  [8] کنند پیدا را متقاضی واژهگذر شدند و موفق دادند انجام.  

-EAPتواند گذرواژه مورداستفاده در رایت و همکاران موفق شدند نشان بدهند که یک برنامه می 2008مجدداً در سال 

MD5 این برنامه شامل یک مرحله استراق سمع و یک مرحله حمله فرهنگ لغت [15]کند پیداسیم را در یک شبکه بی .

 میزان پیچیدگی گذرواژه بستگی داشت.و بود. میزان موفقیت این حمله به نوع فرهنگ لغت بکار رفته 

 IEEEشبکه  کیدر  EAP-MD5 گذرواژه یابیباز یبرا کارآمد حمله کی و همکارانش ویل 2012در سال  نیهمچن

.1X802  ابتدا طول  3با انجام یک حمله برخط هاآن .[9] کنند پیداروز  3در مدتی کمتر از انجام دادند و موفق شدند آن را

مقدار  [16]بکار رفته در حمله معاوضه زمان و حافظه هلمان  4کمانکردند و سپس با استفاده از جدول رنگین پیداگذرواژه را 

  کردند. پیداگذرواژه را نیز 

فرهنگ  حمالتدر مقابل را  EAP-MD5امنیت پروتکل با استفاده از یک ایده مناسب در این مقاله  شدهارائهپیشنهاد 

  کند.می ناکارآمدرا  هاآن عمالًو رده کبیشتر  [15, 9, 8]لغت 

 

 

 EAP-MD5بهبود  برای طرح پیشنهادی ارائه 

ی انجام داد، حمله EAP-MD5توان بر روی حمالتی که می ترینموفقیکی از دیده شد،  3در قسمت  که طورهمان

چالش به پاسخ معیار  ازمهاجم یک معیار برای بررسی حدس خود از گذرواژه  درواقع .است واژهگذر حدسفرهنگ لغت برای 

ل . دلیبررسی کنددرستی حدس خود را تواند میبا کمی پردازش  حدس زده ورا یک گذرواژه  مهاجم. یعنی کندفاده میاست

س و چالش سرویمتقاضی )شناسه دو پارامتر  ،چالشبه ی پاسخ آن است که مهاجم از سه پارامتر سازنده فرآیندسادگی این 

درستی تواند با حدس پارامتر سوم می و شنود کرده است ناامن بر روی کانال هاآنارسال شدن  صریحرا به دلیل  (دهنده

)به دلیل بزرگ بودن طول چالش، یکی از این دو پارامتر  صریحاز ارسال به طریقی لذا اگر بتوان  حدس خود را بررسی کند. 

ادامه در  .برای حدس گذرواژه سخت تر خواهد شدمهاجم  حملهآنگاه  جلوگیری کرد،ر روی کانال بتر است( این پارامتر مهم

 شود.ل نمیارسابر روی کانال  صریح صورتبهسرویس دهنده ر چالش دیگدر آن که  است شدهارائهای ایده

                                                 
1 Plaintext 

2 Brute Force attack 
3 Online 
4 Rainbow Table 
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ID

M
D

5

Challenge Resonse

16B 16B1B

Given Secret?? Given

Given

Dictionary Table

Password Challenge

 
 گذرواژه افتی یبرا لغت فرهنگ یاز حمله یینما – 2شکل 

 یابد:زیر تغییر میصورت روال پروتکل به  ،بهبود منظوربه

 کندمتقاضی درخواست شروع را ارسال می .1

 کند.برای متقاضی ارسال مییک بایتی  (ID)شناسههویت یک  هاحراز کنند .2

 کند.برای احراز کننده هویت ارسال می را شناسههمان و  خود متقاضی نام کاربری .3

 آن متفاوت است(. بندیقالبکند)فقط ساختار ارسال می دهندهسرویسبه  عیناًاحراز کننده همان اطالعات را  .4

کند که آیا این نام کاربری در پایگاه داده موجود است یا خیر؟ اگر موجود بررسی می دهندهسرویسدر این مرحله  .5

و  تولید کرده تصادفی صورتبه را بیتی 128 (Challenge)یک چالش و سپس او را استخراج کرده واژه، گذربود

 کند:برای احراز کننده ارسال می ( محاسبه کرده و1)یرابطهرا مطابق  Requestمقدار 

Request = hash( ID ⊕ Challenge) ⊕ Password                                                    (1) 
 آن متفاوت است(. بندیقالبکند )فقط ساختار به متقاضی ارسال می عیناًاحراز کننده همان اطالعات را  .6

محاسبه کرده و به  (3( و )2)را مطابق روابط  Responseتولید کرده و  1در این مرحله، متقاضی یک مهر زمانی .7

 کند:برای احراز کننده هویت ارسال می مهر زمانیهمراه 

C = Request ⊕ Password = hash( ID ⊕ Challenge)                                              (2) 

Response = hash( C ⊕ Time Stamp)                                                                      (3) 

 آن متفاوت است(. بندیقالبکند)فقط ساختار ارسال می دهندهسرویسبه  عیناًاحراز کننده همان اطالعات را  .8

را ارسال  "تأییدعدم"کند و در صورت قدیمی بودن آن ابتدا مهر زمانی را بررسی می دهندهسیسرو در این مرحله .9

و  )او نیز چالش کندمحاسبه می (4)یرابطهرا مطابق  C' دهندهسرویس روز بود، آنگاهکند؛ اگر مهر زمانی بهمی

 Response' اگر مقدارکند؛ محاسبه می (5)یرابطهرا مطابق  Response'را دارد(؛ سپس با استفاده از آن  شناسه

را اعالم  "تأییدعدم" این صورتو در غیر  "تأیید"برابر بود به احراز کننده  (Response) با مقدار دریافت شده

 .(3)شکل  کندمی

                                                 

1 Time Stamp 
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C' = hash( ID ⊕ Challenge)                                                                                    (4) 

Response' = hash( C' ⊕ Time Stamp)                                                                     (5) 

 آن متفاوت است(. بندیقالبکند )فقط ساختار به متقاضی ارسال می عیناًحراز کننده همان اطالعات را ا .10

صورت صریح بر روی کانال قرار به دهندهسیسروچالش  ،شود، در این بهبود( مشاهده می4طور که )در شکل همان

 را افزایش داده است. فرهنگ لغتی نگرفته و همین امر پیچیدگی حمله

 

IF 

“TimeStamp” is 

Out of range
Send “Reject”Yes

C' = hash( ID ⊕ Challenge)

Response' = hash( C' ⊕ Time Stamp)

No

IF 

Response = 

Response'

No

Yes

Send “Accept”

 
 در پروتکل پیشنهادی دهنده یسرو یریگمیتصمفلوچارت رویه  –3 ل شک

شود و لذا مهاجم ارسال نمی صریح صورتبهپیشنهادی دیگر چالش پروتکل شد در  مشاهده( 4)در شکل که  گونههمان

 ناکارآمد شدهانیبی حدس گذرواژه با حمله عمالًشته و یگر دو پارامتر آن را نداد پاسخ چالش یاز سه پارامتر سازنده

  .است

 

 

 یریگجهینت 

یتی . یکی از مشکالت امناستدارای مشکالت امنیتی نیز  متأسفانه اما ،بودهسریع و سبک  نکهیباا EAP-MD5 پروتکل

علت اصلی این است. توسط مهاجم واژه فضای گذرسریع جستجوی در مقابل حمله فرهنگ لغت و  یریپذبیآسآن 

که  شودیمارسال  صریح صورتبه دهندهسیسروچالش  ، مقداراصلی پروتکل 6و  5مراحل که در  آن است یریپذبیآس

است که ضمن  شنهادشدهیپطرحی در این مقاله  حدس بزند. یمؤثر طوربهرا گذرواژه مقدار  تواندیمبا شنود آن مهاجم 

ود شچالش روی کانال می صریحمانع از ارسال  ،)به دلیل استفاده از یک تابع چکیده ساز مشابه( حفظ سرعت اجرای پروتکل

له حم اجرایپیچیدگی  مؤثری طوربهن و به دنبال آتوسط مهاجم شده مانع از اجرای عملیات استراق سمع و به همین دلیل 

اگر مهاجم بخواهد بر روی پروتکل ، استعددی تصادفی  چالش ازآنجاکه کند.بسیار زیاد میبرای مهاجم فرهنگ لغت را 
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 ی حدسی فرهنگ لغت، برای هر گذرواژهعملیات حمله ، عالوه بر اجرایرا اجرا کند موردنظری پیشنهادی حملهبهبودیافته 

برابر  ی جستجوی آنفضالذا  استبیت  128توجه به آنکه طول چالش کند. با  نیز جستجوباید کل فضای چالش را  شدهزده

به عبارت دیگر . است افزودهرا گام محاسباتی اضافی  1282 مقدارپیچیدگی حمله به پروتکل پیشنهادی  رواقعد. است 1282با 

وابسته به ابزار محاسباتی مهاجم است(  c)مقدار باشد  c2 رخاص مقدا گذرواژهپیچیدگی حمله به پروتکل اصلی با یک اگر 

 c2فرض شود که مقدار اگر بنابراین خواهد بود.  c1282+چیدگی حمله به پروتکل پیشنهادی با فرض همان شرایط آنگاه پی

زمان و توان  بهبرای مهاجم  انجام حملهبزرگ بوده و عددی نیز  1282×1 پیچیدگی محاسباتی بازهمبرابر یک باشد، آنگاه 

 ا با یکدیگر نشان می دهد.رنتایج مقایسه دو روش  1جدول  .نیاز داردپردازشی بسیار زیادی 

 

1. EAPOL_Start

2. EAP_Requested_Identity

4. RADIUS_Access_Request3. EAP_Response_Identity

5. RADIUS_Access_challenge6. EAP_Request_Method

8. RADIUS_Access_Request7. EAP_Response_Method

9. RADIUS_Access_Accept/Failure6.EAP_Request_Method

10. EAPOL_Logoff

ID

ID, Name ID, Name

TimeStamp, Hash((Request Password) TimeStamp)

Accept/RejectAccept/Reject

Hash(ID Challenge) PasswordHash(ID Challenge) Password

Request

متقا یاحراز کننده ی هویتسروی  دهنده

TimeStamp, Hash((Request Password) TimeStamp)

 EAP-MD5پروتکل پیشنهادی برای بهبود  هایگام شمای کلی – 4شکل 

 

 

 

 

 

 ی پروتکل اصلی و پیشنهادیمقایسه -1جدول 
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 یمحاسبات یدگیچیپ 

 لغت فرهنگ حمله

 مقاومت
 تکرار حمله برابر در

 یاجرا رعتس

 پروتکل

 زیاد ندارد c2 یاصل پروتکل

 زیاد دارد c2+128 یشنهادیپ پروتکل

 

اطالعات است که باعث پیچیدگی بیشتر اطالعات تبادل  مضاعفی سازدهیچک ،مزایای دیگر طرح پیشنهادی ازجمله

نیز  1مانع از انجام حمله تکرار  خودیخودبهاست که  شدهاستفادهدر طرح پیشنهادی از مهر زمانی نیز  عالوهبهشود. شده می

 .شودیم
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