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 (EAP-MD5) عیسرپروتکل احراز هویت  امنیت بهبود
 

 ،3بهروز خادم ،2ناصریعلی ، 1 عیسی سعادتیار

 دانشجوی کارشناسی ارشد رمز و امنیت دانشگاه جامع امام حسین)ع( -1

  حسین)ع(دانشیار دانشگاه جامع امام  -2

  دانشگاه جامع امام حسین)ع( استادیار -3

 

 چکیده

با توجه  هاپروتکلاین . هستندبخشی از امنیت شبکه  کنندهتکمیلهای احراز هویت کاربران پروتکلامروزه 

های مطرح بر اساس استانداردهای مرتبط پروتکل های موردنیاز، بسیار متنوع و متفاوت هستند.به کاربرد ویژگی

 IEEEبر اساس استاندارهای موسسه  شبکههای فناوری های اخیر، بسیاری ازاند. در دههشدهداده توسعه

 رگاهدها مبتنی بر برای کنترل دسترسی به شبکه المللیبینیک استاندارد  IEEE 802.1X. اندیافتهگسترش

برای تأیید هویت  2از الیه  EAPوتکل کند. پر( استفاده میEAPیافته )از پروتکل احراز اصالت توسعهاست که 

 EAP. ودشو باسیم استفاده می سیمبیهای ای در شبکهطور گستردهکند. این پروتکل بهکاربران استفاده می

مند کاربرد از سطح امنیتی یا کارایی خاصی بهره مقتضایبهکه هرکدام  مدل( 40)بیش از  انواع مختلفی دارد

 مقالهاین  موردتوجهاست که  EAP-MD5 هاآن ترینسریعیکی از  EAPدر بین اعضای خانواده هستند. 

منیتی ص اایایم. این پروتکل دارای نقحمالت مختلف بررسی کردهمقاومت در برابر  ازلحاظآن را  و است قرارگرفته

که باعث بهبود  ایمکردهروی این پروتکل ارائه  (+EAP-MD5)ما در این مقاله یک طرح پیشنهادی  است.

، EAP-MD5را نسبت به  +EAP-MD5برخی حمالت اخیر  شده است. همچنین سرعت  در برابرمقاومت آن 

باعث افزایش  +EAP-MD5که  بهبود صورت گرفته در  دهدمینشان  آمدهدستبه. نتایج ایمکردهبررسی 

 سرعت اجرای پروتکل شده است.   در  نظرصرفمقاومت آن در برابر برخی از حمالت و کاهش قابل 

 

 EAP-MD5 ع،یسر تیاحراز هو ت،یاحراز هو پروتکلکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه   .1

شده طی ارائه یهایدر این زمینه بسیار سریع بوده است. در فناور هایروند رشد فناور ی محلیهااز زمان ظهور شبکه

 .ستا ماندهباقیبرطرف شده و برخی هنوز  تدریجبه هاآنکه برخی از گذشته مشکالت امنیتی زیادی وجود داشته  یهاسال

است. با توجه به  EAP، پروتکل داشته استها یی که عملکرد بهتری نسبت به سایر پروتکلهااز پروتکلیکی در این میان 

ویت و احراز ه هایمکانیسمطورکلی است. به شدهمعرفیآن توسعه   ایهای مختلفی مبتنی برهای این پروتکل، روشقابلیت

 د مبتنی بر رمزنگاری کلید همگانی و یا رمزنگاری متقارن باشد. این پروتکلنتوانها میشده در این روشی استفادهرمزنگار

 شده است که موجبهای متفاوت بسیاری ترکیبو روش هاسمیمکاناست، به همین دلیل با  انعطافقابلو  ریپذگسترش

 ت. شده اساست. به همین دلیل به پروتکلی موردتوجه و پرکاربرد تبدیل دهیگرد EAP های جدیدی مبتنی برپروتکلتوسعه 
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های مختلف در الیهآن را توان های مختلفی که دارد میبا توجه به مدلاست که  آن EAPپروتکل اصلی  هایویژگییکی از 

نیاز ه بیاز وابستگی به نوع و ساختار شبک تقریباًگ بوده که این پروتکل را امتیاز بسیار بزر یکاینسازی کرد و شبکه پیاده

افزاری وسعت( نیست و به حداقل امکانات سخت و کند. ویژگی دیگر آن است که این پروتکل وابسته به ساختار شبکه )اندازهمی

آن است  EAP دیگرویژگی  ضمناًموردتوجه بوده و هست.  پروتکل بنابراین در کاربردهای گوناگون استفاده از این؛ نیاز دارد

 دارد. IPSecو  SSLهای شبکه مانند که سازگاری الزم را با سایر استانداردها و پروتکل

پروتکل  نیترمناسب عنوانبهو سیمی  سیمبیهای ها، این پروتکل توانسته برای کاربردهای گوناگون شبکهبه دلیل این ویژگی

های عامل سیستم معموالًکاربرد داشته و  میباسو  سیمبیهای توسعه یابد. این پروتکل در شبکه رندهیگسیسرودر سمت 

. [2]دفرض دارا هستنصورت پیشعنوان یک سرویس بهصورت خودکار در هنگام نصب، یک نسخه از این پروتکل را بهجدید به

نظیر فناوری  با برد پایین سیمبیهای با برد باال بلکه در فناوری سیمبیهای تنها در شبکهگستره استفاده از این پروتکل نه

احراز  هایپروتکلپرکاربردترین یکی از یافته و ، گسترشهویتتشخیص  (WSN)گرهای تا حس (RFID)رادیو شناسه 

 شود.ها پرداخته میاند که در ادامه به آنشدهن پروتکل توسعه دادههای مختلفی مبتنی بر ایاست. روش هویت
 

 EAPپروتکل   .2

، یتهوجدید احراز  هایمکانیسم خصوصاًدیگر  هایمکانیسمکارگیری این پروتکل با در به PPP ه دلیل عدم انعطاف پروتکلب

که   RFC2284  توسعه جدیدی تحت عنوان PPP دهندهتصمیم به توسعه این پروتکل گرفت. گروه توسعه IETF موسسه

روز به RFC3748منسوخ شد و به  RFCاین  2004؛ در سال شناخته شد، طراحی کرد EAP2284 بعدها بنام تجاری

در  هویتجدید احراز  هایمکانیسماست تا با پشتیبانی از  PPP یافته پروتکلتوسعه  EAPدیگر پروتکل عبارت. به[3]شد

تواند شود که میعنوان یک چارچوب شناخته مینه یک پروتکل بلکه به EAP امروزه آن دوره جایگزینی برای آن باشد.

شده شناخته هویتعنوان اولین نمونه چارچوب عمومی احراز های دیگر را پشتیبانی کند و بهجدید و پروتکل هایمکانیسم

است. بنابراین در  هویتبخشی احراز های سه،انعطاف این چارچوب در ارائه مدل EAP کارگیریبه ترین امتیاز دراست. مهم

سانی روزروجود دارد که با روش جدید، به هویتیاحراز کننده یابد و نیاز به جدید توسعه می هویتشرایطی که یک روش احراز 

در مبادالت  هویتاحراز  ،برای روش جدید احراز کننده هویتعنوان به EAP حل مناسبی برای این کار است.راه EAP شود

 شود.پشتیبانی می هویتدهنده احراز ها از طریق سرویسپیام

یل به همین دل ،ترکیبی را فراهم کرده است هایتکنیکمتفاوت و نیز  هایتکنیکامکان استفاده از  EAP چارچوب پروتکل

، جوع نموده ر  RADIUSآغاز کرده و سپس به TACACS هایی مانندوتکلهای بزرگی مانند سیسکو نیز که از پرشرکت

نیز به گسترش استفاده  های بزرگ دیگری نظیر مایکروسافت، نوکیا و موتوروالروی آوردند. در ادامه شرکت EAP به نهایتاً

أیید ت دهندهسرویسها با یک دهد و حتی تناین پروتکل کلیدهای رمزنگاری را تغییر می. اندپرداخته و توسعه آن EAP از

 را انجام دهد. هویتتواند فرآیند احراز نیز می هویت

. در این چارچوب جزییات مربوط به [4, 3]شده استتعریف RFC3748در و چارچوب مبنایی آن  EAPپروتکل 

است. نحوه  شدهدادهی سیار در رابطه با این پروتکل شرح هاگرهاین پروتکل و جزییات مربوط به نقاط و  دهندهسیسرو

د. کنارسال میاست. در این شرایط، گره سیار، درخواستی را به نقطه اتصال  شدهدادهنشان  1در شکل  EAPعملکرد پروتکل

 رسد. می AAAدهنده حمل و به سرویس  EAPهای این درخواست از طریق پیام

تعداد زیادی روش که  EAPکند. در درون چارچوب چارچوبی برای رسیدن به اهداف امنیتی فراهم می EAPپروتکل 

یر و نوع شبکه تغی موردتقاضامتناسب با امنیت  هویتاستفاده شوند. انتخاب یک روش احراز  هویتتوانند در جهت احراز می

 کند.می

 احراز کننده هویت                                   متقاضی                          دهندهسرویس     
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 EAP [3]موفق در  هویتحل احراز مرا -1شکل 

 EAPعملکرد   .3

ها درخواست)احراز کننده هویت( نقطه اتصال  عموماً ساده است.  اریبس 1گنالیو ارسال س یارتباط یهاگنالیدر س EAP نقش

دهد و یا برعکس. نقطه اتصال دهنده دریافت و به کاربر تحویل میکند. بدین معنی که از سرویسیم ارسال 2را به سمت جلو

 اصوالً   EAPاولیه  شدهیطراحاست. اگرچه نسخه  شدهیکربندیپ EAP Failureو  EAP Success هایاطالع از پیام باهدف

حمل شود. این پروتکل یک پروتکل امنیتی  سیمبیتواند بر روی رسانه باسیم و اما امروزه می؛ شوداجرا می  PPPبر روی 

وسط امنیتی است و ت ونقلحملرچوب ، بلکه چاهویتتنها یک پروتکل احراز بدین معنی که نه ،های باال استالیه دوم به الیه

صورت به EAPبا توجه به ساختار پروتکل  سیمبیهای شبکه هایمؤلفه مختلف قابل توسعه است. هایمکانیسمها و روش

 شوند.زیر شناخته می

  خواهد توسط دستگاهی خارجی به شبکه کاربری است که می کنندهمشخصگره سیار: نقطه پایانی الیه ارتباطی است و

که از لغت شود. هنگامیخوانده می 4و همتا 3متقاضیی هانام، گره سیار به IEEE 802.1Xمتصل شود. در پروتکل 

 شوند.تفاوتی قائل نمی 5بین کاربر نهایی و تجهیز نهایی معموالًشود همتا استفاده می

 ها وجود داردسترسی از طرف شبکه انجام دهد و به دو صورت در شبکه: متصدی است که تا کنترل داحراز کننده هویت: 

 کند.می هویتدوبخشی همتا را احراز  هویتکه در مدل احراز  6. یک دستگاه مرزی1

مدل و با استفاده از  EAPهای وسیله پیامهای پیشرفته بهکه در شبکه EAPهای ( در پیامIDشناسه )صورت یک . به2

 دهد.را انجام می هویتبخشی احراز سه هویتاحراز 

 دهنده سرویسEAP این موجودیت خاتمه دهنده فرایند در روش احراز مبتنی بر چارچوب :EAP  است. در مدل احراز

 ؛، این موجودیت در نقطه اتصال قرار دارد( استاحراز کننده هویتدوبخشی ازآنجاکه پایان فرایند در نقطه اتصال ) هویت

                                                      
1 Signalling 
2 Forward 
3 Supplicant 
4 Peer 
5 End Device 
6 Edge Device 
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کارگزار( قرار داشته باشد. حتی مرکز ) داتییتاتواند در مرکز می EAPدهنده ی، سرویسبخشسه هویتاحراز اما در مدل 

 .را انجام دهد EAPدهنده تواند وظایف سرویستاییدات می

 

 EAPبسته  .4

EAP  در ادامه خواهد آمد. ها هرکدام از این بخشتوضیح آورده شده است که  2شکل شامل یک قالب بسته است که در 

 EAP [3] یهاامیپفرمت : 2شکل

 فیلد کد

کد پاسخ )(، 1کد درخواست ) تواند یکی از انواعاشغال کرده است. کد می 1را فیلد کد EAPهشت بیت ابتدای هر بسته   

های بسته ییشناسا یبرا های آن آورده شده است. این فیلدحالت 1( باشد که در جدول 4کد شکست )( یا 3کد ) تیموفق(، 2

 .شوداستفاده می یکدیگرمتناسب با  افتیپاسخ و در

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 فیلد شناسه

از مکانیسم قالب پیام در کنار  EAP ،هویتهای احراز سازی صحیح نظم و ایجاد مقررات در ارسال و دریافت پیامجهت پیاده

های مسمکانیتواند جای خود را به می هویتسم پس از اتمام فرایند احراز مکانیکند. البته این ( استفاده میID) امیپشناسه 

                                                      
6Code 

Code Description Reference 

0 – – 

1 Request RFC 3748 

2 Response RFC 3748 

3 Success RFC 3748 

4 Failure RFC 3748 

5 Initiate RFC 5296 

6 Finish RFC 5296 

7-255 – – 

 

 ]3[: معنی کدها 1جدول 
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صورت تصادفی توسط به 255تا  0شماره از عدد  نیا ( دارای یک شماره است،IDشناسه ). فیلد بدهد 1دیگری مانند تونل

 یابد.شود و تا مرحله ارسال چالش به ترتیب افزایش میسوئیچ( انتخاب می) احراز کننده هویت

 فیلد طول

که کل بسته  ی(. حداکثر مقدار طولتیصورت با)به شودیاستفاده م EAPنشان دادن اندازه کل بسته  یاست و برا تیدو با

 است. تیبا 1020داشته باشد  تواندیم

 فیلد نوع

د و نوع شونوع در هر بسته استفاده می کیکند. فقط پاسخ را مشخص می ایطول دارد و نوع درخواست  تیبا کی لدیف نیا  

 NAK کیتواند می یصورت متقاض نیقبول باشد، در ادرخواست غیرقابل نکهیکند مگر اپاسخ با نوع درخواست مطابقت می

جه ، توکند الارس نیگزینوع جا ککه دریافت کرده است پشتیبانی کند و ی EAPتواند از نوع اینکه نمینشان دادن  یرا برا

 .ها آورده شده استمعنی فیلد نوع 2در جدول  .است ارسالقابلفقط از طرف متقاضی  NAKکه  شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادهفیلد 

ر این د داده است. لدیف ریکننده نحوه تفسمشخص ،نوع لدِی( است. مقدار فتی)ازجمله صفر با ریطول متغ یداده دارا لدیف  

 گیرد.قرار می غیرههشدار و  امیپ چالش، جواب ،دهایکل ،چالش فیلد اطالعاتی نظیر کلیدها،

 

 
 

 EAP-MD5پروتکل  .5

سازی نام کاربری و گذرواژه منظور چکیدهبه MD5است که از یک تابع چکیده ساز به نام  صورتیبهاین پروتکل  مسمکانی  

بیتی )مقدار  128این روش از یک پیام  شد.دهنده فرستاده میشود، سپس پیام چکیده شده به سرویساستفاده می

 ، یکی ازکندگیرنده استفاده میسرویس هویتکاربر( برای احراز  گذرواژه گیرنده و ی چالش سرویسشده سازیچکیده

توان با اضافه کردن یک کاربردهای اصلی این پروتکل در مواردی است که به زمان احراز هویت سریع نیاز است همچنین می

                                                      
3 Tunnle 

Type Description Reference 

0 Reserved RFC 3748 

1 Identify RFC 3748 

2 Notification RFC 3748 

3 NAK (Response Only) RFC 3748 

4 MD5-Challenge RFC 3748 

5 OTP, One Time Password RFC 2289-RFC 3748 

6 GTC, Generic Token Card RFC 3748 

 

 ]3[ هابسته در هانوع: معنی  2جدول 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3748.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3748.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3748.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3748.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3748.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2289.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3748.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3748.txt
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که  ردک. همچنین باید اضافه [3]ی کردریجلوگ 2DDOS و 1DOS حمالت کد کپچا در الیه کاربرد به این پروتکل از انجام 

این پروتکل و تعدادی از است که  شدهتوصیهاست  شدهپرداخته سیمبیهای نیازهای شبکهکه به پیش RFC4017در 

به دلیل حمالت موجود در این  سیمبیهای طرفه و عدم تولید کلید در شبکههای دیگر در به دلیل احراز هویت یکپروتکل

 . [5]ها استفاده نشودشبکه

EAP  عضو از  ترینسریعمند هستند. کاربرد از سطح امنیتی یا کارایی خاصی بهره بسته به انواع مختلفی دارد که هرکدام

 مقاومت آن در برابر  برخییک پیشنهاد برای بهبود  انتها و در  پردازیممی آندر ادامه به  کهاست   EAP-MD5 این خانواده،

رینگ، وایرلس و ارتباطات نظیر به نظیر  توکن در بسترهای مختلفی از قبیل اترنت، EAPدهیم. پروتکل حمالت  ارائه می

 .(3شکل استفاده شده است )

 

 ]EAP ]3: بسترهای مختلف 3شکل 

 

 EAP-MD5فرآیند احراز هویت   .6

شود. در زیر تمام مراحل آن از طریق انجام می 4پس از اتصال متقاضی به شبکه تبادل احراز هویت در چند گام مانند شکل 

 شود. وایرشارک شنود شده و مراحل توضیح داده می

                                                      
1 Denial Of Service 
2 Distributed Denial Of Service 
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 مختلف یهاطرف نیها بتبادل بسته: 4شکل 

که به معنی شروع فرایند احراز هویت  Packet Type=1با  شدهارسال EAPOL-STARTدر این مرحله یک فریم  -1

 .استعامل اپل و متقاضی یک سیستم است D-Linkیک سوئیچ از نوع  هویتاحراز کننده  4در شکل ، است

دهد قرار می EAPکند و در بسته انتخاب می 255تا  0صورت تصادفی از بین به IDیک  احراز کننده هویت در این مرحله -2

 (.5)شکل است  شدهانتخاب 226کند که در آزمایش زیر مقدار و برای متقاضی ارسال می

 

 

 احراز هویت 2: مرحله 5شکل 
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که شامل نام کاربری  احراز کننده هویتپاسخی به  IDجواب درخواست قبلی با همان شماره  ( در6در این مرحله )شکل  -3

 است. SecurityTube ما در آزمایش شدهارسالکند. نام کاربری متقاضی است ارسال می

شکل کند )برای سرور ارسال می RADIUSهای اطالعات مرحله قبل را در قالب بسته احراز کننده هویتدر این مرحله  -4

7.) 

 تیاحراز هو 4مرحله : 7شکل

 تیاحراز هو 3مرحله : 6شکل 
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در پایگاه  SecyrityTubeنام  رسد که آیا کاربری بایدر این مرحله سرور پس از بررسی پایگاه داده خود به این نتیجه م -5

ارسال  RADIUSدر قالب بسته  احراز کننده هویتبیتی برای  128داده دارد یا خیر. اگر داشته باشد سپس یک چالش 

 (.8شکل دهد )را یک واحد افزایش می IDکند و مقدار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند و برای متقاضی ارسال میفریم بندی  EAPOLصورت فریم را به 5بسته مرحله  احراز کننده هویتدر این مرحله  -6

 (.9شکل کند )می

 

 احراز هویت 6مرحله   9شکل 

 

 

 تیاحراز هو 5مرحله : 8شکل 
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که در آن  EAPOLیک فریم  IDدر این مرحله متقاضی در پاسخ درخواستی که دریافت کرده است با همان شماره  -7

دریافت کرده است را با مقدار  6که در مرحله  ID(. متقاضی مقدار 10شکل کند )است را ارسال می MD5 شامل یک چکیده

(. مقدار چکیده 11شکل )گیرد دهد و درنهایت از کل آن یک چکیده مییکدیگر قرار می در کنارگذرواژه و مقدار چالش را 

 شدهگرفته در نظربایت  16 شدهتوصیه در این پروتکل حداقل طول گذرواژه RFC3579بر اساس در نظر گرفتیم.  Xارسالی را 

 .[6]است

 

 

  

 تیاحراز هو 7مرحله : 10شکل 

 هایورود: نحوه چکیده گرفتن از  11شکل
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کند و تبدیل می EAPآورد و به بسته درمی EAPOLهمان اطالعات را از قالب فریم  احراز کننده هویتدر این مرحله  -8

 (.12شکل کند )ارسال میبرای سرور 

 

و نتیجه را با چکیده دریافتی مقایسه  گیردمی دهیچکیک  7مانند مرحله  دقیقاً در این مرحله سرور از اطالعاتی که دارد  -9

 آمیز بودن و اگر مطابقت نداشت پیام ناموفق بودنپیام موفقیت احراز کننده هویتآنگاه به  داشتندکند، اگر هردو مطابقت می

  آورده شده است. 13در شکل  9کند. مرحله ارسال می احراز کننده هویتاحراز هویت را به 

 تیاحراز هو 9مرحله : 13شکل 

 تیاحراز هو 8مرحله : 12شکل 
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 (.14کند )شکل به متقاضی پیام موفق یا ناموفق بودن را به کاربر ارسال می احراز کننده هویتدر این مرحله  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 +EAP-MD5  طرح. 7

 با توجهاست؛  شدهدادهنمایش  15است که در شکل  EAP-MD5از  7تغییر در مرحله شامل یک ما  +EAP-MD5طرح  

مجهول به نام  مقدارامر باعث شده است که مهاجم یک  نیا کند،بر اساس یک گذرواژه عمل می EAP-MD5به اینکه  

. این حمالت شودمیی پذیرآسیبباعث به وجود آمدن دو حمله  دیکشنری و جستجوی کامل  درگذرواژه داشته باشد که 

دو حمله مهم که دیکشنری و جستجوی این ما برای جلوگیری از  +EAP-MD5اند. در پروتکل شدهدر ادامه توضیح داده

کنیم و از طرفی چون درنهایت دو مجهول وابسته می هدفهستند، خروجی این پروتکل را به دو  EAP-MD5امل بر روی ک

در برابر این دو  بهبودیافتهپروتکل ( درنتیجه Zشود )شوند و به یک خروجی تبدیل میمی XORمجهول با یکدیگر  هدف

 سازیچکیدهبار از دو  فقطشود و از تابع رمزنگاری استفاده نمی +EAP-MD5 درشود و چون تر میمقاوم ذکرشدهحمله 

ل هم اجرای پروتکبنابراین سرعت سرعت تابع چکیده ساز بیشتر از توابع رمزنگاری است  کهازآنجاییو شود استفاده می

 یابد.نمی محسوس کاهش صورتبه
 

 +EAP-MD5های چکیده ساز در : معماری ورودی15شکل 

 تیاحراز هو 10مرحله : 14شکل 
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 بر گذرواژه بر روی کانالمبتنی احراز هویت  هایپروتکلبه  شدهانجامحمالت برخی از   .8

 گیرینتیجهشوند و سپس در قسمت آن بر روی کانال وجود دارد بررسی می رخ دادندر ادامه برخی حمالتی که امکان 

 دهندهسرویسشوند. توجه شود که ارتباط بین با یکدیگر مقایسه می هاآننسبت به  +EAP-MD5و  EAP-MD5مقاومت 

و حمالت  (و رمز کردن ارتباطات بین آن دو ردیوسبه دلیل استفاده از )در این حمله امن فرض شده  احراز کننده هویتو 

-EAPطرح اصلی  این قسمت  و متقاضی فرض شده است. در ادامه احراز کننده هویت نیبشده در اینجا بر روی کانال بیان

MD5  و طرحEAP-MD5+   مبتنی بر گذرواژه  احراز هویتهای پروتکل متداول بهحمالت برخی نسبت به مقاومت در برابر

 است. شدهبررسی  ]7[

 1 خطبرونحمله جستجوی کامل  

صورت برای انجام حمله به آمدهدستبهکند و از مقادیر عملیات احراز هویت را شنود می بارکدر این حمله مهاجم ابتدا ی

صورت واضح بر ای کاربر و چالش به IDکند تا مقدار گذرواژه را به دست آورد. با توجه به اینکه مقدار استفاده می  خطبرون

(. مهاجم در حمله جستجوی 11و شکل 16شکل ندارد ) راشود بنابراین مهاجم دو مقدار دارد و فقط مقدار گذرواژه ارسال می

از آن چکیده  یک مقادیر کتابخانه خود را بجای گذرواژه قرار دهد سپسبهباید یککتابخانه نامحدود  کامل با استفاده از یک

 د.ورآبه دست می را  مقدار گذرواژهاو  ترتیباینبهمقایسه کند. مقدار چکیده کاربر  و بابگیرد 

 

 کامل یحمله جستجو: 16 شکل

و فرض ما بر کمترین مقدار مجاز است،  [6]است  بیت 128 کاربر  برای شدهتوصیهگذرواژه طول حداقل  برای این پروتکل

پیچیدگی حمله با جستجوی بنابراین گذرواژه دارد  مقداررابطه مستقیم با چکیده ساز در این حمله چون مقدار خروجی 

ارسال  Zشده و تبدیل Zبه یک مقدار  (Yو  X)دو گذرواژه  ( چون51)شکل  MD5+-EAPدر اما  .[9, 8]است 1282کامل 

محاسباتی پیچیدگی  که نسبت به خواهد بود 2562شود و پیچیدگی حمله می ترپیچیدهها شود رابطه خروجی با گذرواژهمی

 است. پیداکردهافزایش  1282مقدار   اندازهبه  MD5-EAPبه  حمله

 MD5-EAPروتکل روی پ  2برخطحمله جستجوی کامل 

مقادیر شنود و کرده را شنود  ارتباطات پروتکل طوالنی مدتیک تواند در طی که مهاجم میکنیم میدر این حمله فرض 

و مقدار  گذرواژه ،چالش ،ID) چهارستونجدول  این .در جدولی ذخیره کندشده یعنی شناسه، چالش و مقدار چکیده را 

                                                      
1 Offline 
2 Online 
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 ،چالش ،ID) است شدهذخیرهبیت اطالعات  392هر سطر مقدار در ( که 1282*1282*82سطر دارد ) 2642تعداد  ( وچکیده

 .خواهد بود بیت اطالعات 2722یک جدول با حافظه  تقریباً کهبیت اطالعات،  82بیش از ( یعنی و مقدار چکیده گذرواژه

   +EAP-MD5روتکل روی پ برخط حمله جستجوی کامل 

های ممکن را شنود و در جدولی ذخیره کند، تواند در طی مدتی تمام حالتکه مهاجم میکنیم میدر این حمله هم فرض 

( که مقدار گذرواژه دوم را هم حداقل مقدار و مقدار چکیده 2گذرواژه  ،1گذرواژه  ،چالش ،IDستون )یک جدول با پنج 

بیت  520( که هر سطر مقدار 1282*1282*82*1282سطر دارد ) 3922گیریم و تعداد بیت در نظر می 128ممکن یعنی 

بیت اطالعات، به عبارتی یک جدول با  92( یعنی بیش از و مقدار چکیده گذرواژه ،چالش ،IDکند )اطالعات باید ذخیره 

حافظه در که پیچیدگی  میرسیمبا مقایسه پیچیدگی هردو طرح به این نتیجه  بیت اطالعات الزم است. 4012حافظه 

 است. پیداکردهبیت افزایش  MD5-EAP1282ما نسبت به  MD5+-EAPدر  برخط جستجوی کامل 

با فرض بر اینکه مهاجم بتواند چنین جدولی را در آینده بسازد عالوه بر آن سیستم پردازشگر البته باید یادآور شویم که 

پیدا کند.  1درون جدول را در کمتر از زمانِ انقضارا از  IDای باشد که جواب موردنظر هر چالش و مقدار گونهمهاجم باید به

صورت ماهانه تغییر کنند، مهاجم باید جدول را در به هاذرواژهگمثال عنوانای باشد که بهگونههمچنین اگر سیاست شبکه به

 نخواهد داشت.ذخیره جدول نتیجه در غیر این صورت چون شود تولید کند زمانی که گذرواژه منقضی میکمتر از مدت

 EAP-MD5پروتکل روی  گذرواژه حمله حدس زدن 

رود و تمام های ساده میگذرواژهحدس این حمله مشابه حمله جستجوی کامل است با این تفاوت که مهاجم فقط به سراغ 

مقدار  مهاجم EAP-MD5کند تا نسبت به جستجوی کامل زودتر به جواب برسد. در را آزمایش می متداولهای گذرواژه

 642پیچیدگی آن کمتر از  بنابرایننیست  هاگذرواژهنیازی به آزمایش تمام  ،حملهاین با استفاده از  چون وخروجی را دارد 

اشد که ای بگونهکاربر بهگذرواژه  تولیدهای سیاست بایدجلوگیری از این حمله  برای گیریم.در نظر می Uشود و مقدار آن را 

 و ... باشد. %$#@هایی نظیرنمادحروف و همه به کاربر ترکیبی از  یافتهاختصاصهای گذرواژه

 +EAP-MD5 پروتکلروی  گذرواژه حمله حدس زدن 

  یهاولگذرواژه  متفاوت ازو  (شودتوسط سرور برای هر کاربر تولید میتصادفی  طوربهرا )که  دومگذرواژه  +EAP-MD5در   

بیتی  128شوند که هردو می XORبا یکدیگر  X( و مقدار نامیممی Y) دومگذرواژه  چکیده . کنیممیاست به طرح اضافه 

ست تصادفی اگذرواژه دوم  ازآنجاکه باشد، شدهانتخابساده  طوربهحتی اگر گذرواژه اول  +EAP-MD5هستند، بنابراین در 

تواند چون مقدار آن برای مهاجم مشخص نیست نمی) شودمی اضافه گام 1282مقدار MD5-EAP حمله حدس به پیچیدگیبه 

یافته افزایش EAP-MD5نسبت به حمله پیچیدگی   +EAP-MD5بنابراین در  .روز تولد استفاده کند(از تصادم تحت حمله 

 است(. U+1282پیچیدگی آن است )

  حمله منع خدمت

درواقع  ؛و منابع شبکه از دسترس کاربران مجازش است نیخارج کردن ماش یتالش براهدف مهاجم  2در حمله منع خدمت   

اگر از طریق   +EAP-MD5و  EAP-MD5در  .شودیم یتلق خدمتعنوان حمله منع به یریپذدسترس هیعل یاهر حمله

های توان در شبکهتوان با استفاده از کد کپچا مانع از این حمله شد. همچنین میوب عملیات احراز هویت را انجام دهد می
                                                      
1 Time Out 
 
2 Denial of Service Attack 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         232 

را به تعداد دلخواه کاهش داد. همچنین هر کاربر  اهدرگهای احراز هویت هر تعداد درخواست احراز کننده هویتسیمی در 

اگر بیش از تعداد مشخصی قادر به دادن پاسخ صحیح به چالش نباشد باید حساب کاربری آن برای مدتی غیرفعال شود و 

از درگاهی  ااگر چندین بار دیگر تکرار شود به مدیر شبکه اطالع دهد و همچنین اگر ارتباط از نوع سیمی بود آنگاه ارتباطات ر

در برابر این  EAP-MD5هم و  +EAP-MD5که آن متقاضی به شبکه وصل است را قطع کند. در غیر این صورت هم 

 زیر است. صورتبه 3مطابق با جدول   +EAP-MD5و  EAP-MD5مقایسه امنیتی  درنهایت خواهند بود. ریپذبیآسحمله 

 

 +EAP-MD5و  EAP-MD5: مقایسه حمالت بر 3جدول 

 

 مصرفی حافظه نام حمله
 EAP-MD5 

 مصرفی حافظه
 EAP-MD5+ 

 محاسباتی پیچیدگی

EAP-MD5 
 محاسباتی پیچیدگی

 EAP-MD5+ 

2 
حمله جستجوی 

  خطبرونکامل 
- - 1282 2562 

3 
حمله جستجوی 

 برخط کامل 
2722 4012 

- - 

4 
حمله حدس زدن 

 گذرواژه 
- - 

 کمتر از
642 

(U)
 

U+1282 

 حمله منع خدمت 7

اگر کپچا استفاده 

پذیر نشود آسیب

 است

اگر کپچا استفاده 

پذیر نشود آسیب

 است

- - 

 

 +EAP-MD5 و EAP-MD5طرح  سرعت سهیمقا  .9

با  EAP-MD5، به دلیل اینکه تفاوت میپردازیم +EAP-MD5و  EAP-MD5در این قسمت به بررسی سرعت پردازش   

EAP-MD5+  مربوط که  17. در شکل میینمایمسرعت مقایسه  ازلحاظ، بنابراین دو طرح را در این مرحله است 7در مرحله

بایت در نظر  16که حداقلِ مقدار استاندارد یعنی  هاآنکاربر گذرواژه  125000ی که زمانمدتبه طرح اصلی است میانگین 

و میانگین آن  اجراشدهآزمایش ده بار است )ثانیه  0,223برابر با  شودیم یسازدهیچکهفتم  مرحلهدر و است  شدهگرفته

 است(. شدهگرفته
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 : زمان طرح اصلی17شکل 

دوم راهم  گذرواژهی مرحله قبلی باید سازدهیچکاست با این تفاوت که عالوه بر  +EAP-MD5مربوط به  14در شکل  

 (.18شکل است ) 0,385کند که میانگین آن برابر با  XORچکیده نماید و با یکدیگر 

 

  +EAP-MD5 اجرای : زمان18شکل 

 0,7به مقدار  بار 125000ما نسبت به طرح اصلی در  +EAP-MD5که در باال ذکر شد مقدار میانگین در  طورهمان

 است که مقدار قابل قبولی است. پیداکردهافزایش 
 

 یریگجهینت  .10

مفصل  صورتبه RFC3748در  دارای سرعت باالتری است و EAP ی خانوادههانسبت به سایر پروتکل EAP-MD5 پروتکل

حمالت مختلفی بر روی این پروتکل  .درحال استفاده است ایگسترده طوربهاست و  شدهپرداختهبه جزئیات این استاندارد 

-EAP نشان داده شد که در مقاله، شدهانجامتحلیل س ابر اسمفصل توضیح داده شد. صورتبه هاآنبرخی از وجود دارد که 
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MD5+  نسبت بهEAP-MD5  ،و حمله حدس  برخط کامل جستجویِ  حمله ، خطبرونکامل سه حمله جستجویِ  در مقابل

 +EAP-MD5مرحله هفتم نشان داده شد که در  سازیشبیهبا همچنین  است. بهبودیافته 3مطابق با جدول زدن گذرواژه 

 پیداکردهافزایش  0,7به مقدار  EAP-MD5نسبت به  +EAP-MD5کاربر مقدار سرعت در  125000برای  EAP-MD5و 

 صورتبه EAP-MD5 نسبت به  +EAP-MD5سرعت  دهدمیو نشان  کاربر عدد مناسبی است 125000است که برای 

توان می  +EAP-MD5وه بر برای افزایش امنیت این پروتکل عال در مقاله اشاره شد که .کاهش نیافته است محسوسی

ری های جلوگیراه ازجملهامنیتی دیگری را اتخاذ کرد تا امنیت این پروتکل چندین برابر شود.  هایسیاستموازی  صورتبه

تعداد  احراز کننده هویتهای سیمی در توان در شبکهاستفاده از کد کپچا است. همچنین می (DOS)از حمله منع خدمت

را به تعداد دلخواه کاهش داد. همچنین هر کاربر اگر بیش از تعداد مشخصی قادر به  درگاههای احراز هویت هر درخواست

دادن پاسخ صحیح به چالش نباشد باید حساب کاربری آن برای مدتی غیرفعال شود و اگر چندین بار دیگر تکرار شود به 

 تا زمان مشخصیدرگاهی که متقاضی به شبکه وصل است را  (نوع سیمی ارتباطاتدر ارتباط )مدیر شبکه اطالع دهد و یا 

د که ای باشگونهکاربر بهگذرواژه  تولیدهای سیاست باید گذرواژهجلوگیری از حمله فرهنگ لغت یا حدس  برایقطع کند. 

  و ... باشد. %$#@هایی نظیرنماداز حروف و  تصادفی های اختصاص داده به کاربرها ترکیبیگذرواژه
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