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 این کتاب برای چه اشخاصی نگارش یافته است؟

به عبارتی می توان گفت هر کسی که قصد دارد در زمینه امنیت شبکه وایرلس و تست نفوذ 
این کتاب از گام های ابتدایی کار را آغاز کرده و حمالت پیشرفته  .وایرلس مهارت کسب کند

و حتی  را پیاده سازی می کند. متخصصان امنیتی , مدیران شبکه , آزمونگرهای نفوذ
اشخاصی که در زمینه شبکه و امنیت شبکه مهارت ندارند قادر به مطالعه مفاهیم این کتاب 

 هستند.

 

 پیش نیازها :

خط فرمان لینوکس و مفاهیم ابتدایی کتاب توصیه می شود در زمینه  قبل از مطالعه این
د. هرچند بیشتر موارد پیش یامنیت شبکه و کار با سیستم عامل لینوکس مطالعه داشته باش

 نیاز را به شما ارایه خواهیم کرد و شما بدون مشکل می توانید مطالعه کتاب را شروع کنید.

 

 منابع

کتاب  منابع مختلف تالیف شده است. منابع انتخاب شده شامل کتاب پیش رو با تحقیق در 
 Kali Linux Wireless Penetration Testing  ,Hacking Wireless Networks های

The ultimate hands-on guide  ,Mastering Kali Linux Wireless Pentesting 
 و  آزمایش و تمرین و اجرای دستور 112در این کتاب و بسیاری منابع مختلف دیگر . 

 اجرا به صورت گام به گام اجرا خواهید کرد.به همراه تصاویر پیاده سازی را 

 

 

https://www.packtpub.com/networking-and-servers/kali-linux-wireless-penetration-testing-beginners-guide
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 آنچه در این کتاب می خوانید

 وایرلس شروع کرده, شما را با ابزارهای شبکه در این کتاب کار را با آموزش مفاهیم مقدماتی
خط فرمان و نحوه استفاده از آنها آشنا کرده. به منظور اجرای آزمایش های متنوع کتاب 
پیش نیازها و ابزارهای مورد نیاز را به شما معرفی کرده و در ادامه یک محیط تست آزمایشی 

 ایجاد خواهیم کرد. 

با شنود محیط آغاز کرده , عبور از پیکربندی های  اولین فاز اسکن محیط می باشد. کار را
امنیتی را پیاده سازی خواهیم کرد و به شکستن مدل های مختلف رمزنگاری خواهیم 

تغییر مسیر داده ولی به زیرساخت اکتفا نکرده و  WLANپرداخت. حمله را به زیرساخت 
 کالینت ها را هدف قرار می دهیم. 

ایرلس را اجرا خواهیم کرد و شما را با شیوه پیاده سازی حمالت و تکنیک های پیشرفته و
آشنا خواهیم کرد. متدولوژی تست نفوذ وایرلس را  Enterpriseحمالت بر روی شبکه های 
آشنا شده و به اکسپلوییت دیوایس های وایرلس خواهیم  WPSمعرفی می کنیم. با حمالت 

 پرداخت.

سناریوهای متنوع حمالت شخص واسط و حمالت دوقلو شرور را اجرا می کنیم ,به شنود 
پیشرفته شبکه وایرلس پرداخته و با جدیدترین ابزارهای تست نفوذ وایرلس آشنا شده و 
دهها آزمایش مختلف را اجرا می کنیم. در سه فصل پایانی سعی خواهیم کرد تا سناریوهای 

استفاده از اسکریپت های بش اجرا کرده و فرایند تست نفوذ را اجرا شده را این بار با 
 اتوماسیون کرده تا در زمان صرفه جویی کنیم. در این بخش پایانی یاد می گیریم چگونه 

اسکریپت های قدرتمند ایجاد کرده و ده پروژه اسکریپت نویسی  ,می توان با استفاده از بش
 اجرا می کنیم.را 
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 هشدار !
 

 همه مطالب ارایه شده در این کتاب
به منظور آموزش متخصصان امنیتی و ارتقا  

سطح امنیت شبکه های رایانه ای ارایه شده 
 است ! 

 

لذا مسئولیت هر نوع استفاده نادرست و نفوذ 
غیرمجاز به سیستم های رایانه ای با شخص 
خاطی خواهد بود و این کتاب صرفا جنبه 

 آموزشی دارد. 
 

 جرم ای به شبکه های رایانهنفوذ غیر مجاز 
محسوب می شود و به همین منظور در این 

 .کتاب از محیط تست ایزوله استفاده می شود



 

 

 
 

 

 فصل یک
 

مفاهیم اولیه



 

 

 اتحادیه وایفای
 

 550انجمنی غیرانتفاهی , جهانی و صنعتی با بیش از  Alliance-Wifiاتحادیه وایفای یا 
تالش می کنند. یکی از  WLANsشرکت عضو می باشد که در جهت ترویج رشد تکنولوژی 

وظایف اولیه اتحادیه وایفای بازاریابی برند وایفای و افزایش آگاهی های مصرف کننده از 
به دلیل موفقیت گسترده می باشد.  802.11تکنولوژی های جدید و در دسترس پروتکل 

 این انجمن بیشتر کاربران برند وایفای را به خوبی می شناسند.

 

 

می نامند ولی در  Wireless Fidelityرا مخفف کلمه  Wi-fiبسیاری از مردم به اشتباه نام 
 WLAN 802.11تنها نام یک برند است که از ابتدا به منظور بازاریابی تکنولوژی  Wi-fiواقع 

  به کار رفته است.

اطمینان  WLANوظیفه اصلی اتحادیه وایفای این است که از قابلیت همکاری محصوالت 
حاصل کند. این کار از طریق ارایه گواهینامه هایی پس از تست و بررسی محصوالت انجام 
می شود. اتحادیه وایفای دایما مجموعه دستورالعمل هایی را ایجاد می کند تا از قابلیت 

 کاری و سازگاری بین برندها و دیوایس های مختلف اطمینان حاصل شود.هم

http://www.wi-fi.org/


 

 

 در تصویر زیر یک نمونه گواهینامه وایفای نمایش داده شده است.

 

یا همان  Wireless Ethernet Compatibility Allianceگواهینامه وایفای ابتدا تحت نام 
WECA  به  2002ایجاد شد. این نام در اکتبر سال  1999در سالWi-fi Alliance  یا همان

 اتحادیه وایفای تغییر یافت.

محصول را تایید و برای آنها  30,000کنون یفای در زمان نگارش این نوشته تا اتحادیه وا
 گواهینامه صادر کرده است.

 

 

 

 



 

 

 برنامه های گواهینامه های وایفای
 

قابلیت اتصال اولیه , امنیت , ود دارد که جبرنامه های مختلفی برای تایید این گواهینامه ها و
کیفیت سرویس و .. را ارایه می کند. فرایند تست در آزمایشگاه های مجزا در چندین کشور 

 جهان انجام می شود. در اینجا به بخشی از این برنامه ها اشاره می کنیم :

 : برنامه تکنولوژی مرکزی و امنیت موجب شده تا پروتکل های تکنولوژی مرکزی و امنیت
قابلیت همکاری داشته باشند و امنیت الزم در نقل و  802.11a,b,g,n,acمختلف همچون 

 انتقاالت داده ای فراهم شود. تست بر روی هر دیوایس بر اساس قابلیت های آن انجام 
 می شود. 

از  WPA , WPA2عالوه بر این هر دیواس بایستی از یکسری مکانیزم های امنیتی شامل 
 انی پشتیبانی کند.نوع شخصی و سازم

 پشتیبانی کنند. EAPعالوه بر این دیوایس های سازمانی بایستی از پروتکل 

 

Wifi Multimedia  این برنامه بر اساس مکانیزم های کیفیت سرویس :QoS  بوده و موجب
 شده تا شبکه های وایفای ترافیک اپلیکیشن های مختلف را بر اساس اولیت انتقال دهند.

WMM Power Save  این برنامه بر روی دیوایس های دارای باتری همچون اسکنرهای :
بارکد و تلفن های صدا بر روی وایفای انجام شده و موجب شده تا زمان حالت استراحت 

 دیوایس مدیریت شود و در مصرف انرژی صرفه جویی شود.

Wifi Protected Setup  موجب نصب خودکار پیکربندی های :WPA  وWPA2  در
 یوایس های خانگی می شود.د



 

 

 

Wifi Direct  موجب شده تا دیوایس های وایفای به صورت مستقیم و بدون استفاده از :
اتصال برقرار کنند و موجب شده تا عملیات های  (Access Point)یک نقطه دسترسی 

 چاپ , اشتراک , همگام سازی و نمایش ساده تر شود.

 دیگر برنامه های موجود عبارتند از :

 Converged Wireless Group-RF Profile 

 Voice Personal 

 Voice Enterprise  

 Tunneled Direct Link Setup 

 Passpoint 

 WMM-Admission Control 

 IBSS with Wi-Fi Protected Setup  

 Miracast 

 

 

 

 

 

 



 

 

 802.11مجموعه پروتکل 

مدیریت  IEEEوسسه مجموعه ای از پروتکل های استاندارد می باشد که توسط م 802.11
مسئولیت طیف وسیعی از پروتکل ها را بر عهده دارد. درباره  IEEEمی شود. موسسه 

منظور همان ما شبکه محلی است که از ارتباط بیسیم استفاده می کند. پس ما  802.11
WLAN  یاWireless Local Area Network  یا شبکه محلی بیسیم را داریم. مجموعه

 که منظور ارسال ارتباطات داده ای  هستانتقاالت رادیویی  802.11پروتکل های 
برقرار شود. شاید شما بیشتر با شبکه کابلی محلی و کابل های  WLANمی باشد تا ارتباط 

CAT5  ,CAT5E  وCAT6  و به صورت کلی ارتباط اترنت بر روی کابل آشنا باشید ولی
 ی کند.همان عملکرد را بر روی شبکه بیسیم فراهم م 802.11

را با استفاده از ارتباطات رادیویی و انتقاالت  OSIپس ما دسترسی از طریق الیه دوم مدل 
بیسیم داریم. طیف وسیعی از استانداردها را داریم که بعدا به آنها خواهیم پرداخت. مثال 

 802.11که زیرمجموعه پروتکل  a , b , g , n , acاستانداردهای پروتکلی متفاوت همچون 
هستند. این زیرمجموعه ها در ارتباط با تغییر فرکانس های رادیویی , پشتیبانی از استفاده 

 می باشنداز پهنای باند متفاوت و ... 

802.11a  54دارای نرخ انتقالMbps  802.11گیگاهرتز ,  5بر روی فرکانسb  دارای نرخ
ری دیگر  که لیست بروز و بسیا  802.11cگیگاهرتز ,  2.4بر روی فرکانس  11Mbpsانتقال 

قابل مشاهده است. پس نتیجه  ویکی پدیا)با دسترسی محدود( یا  IEEEآن از طریق سایت 
  802.11موعه پروتکل اینکه لیست بلندی از استانداردها وجود دارد که همگی زیرمج

 می باشند. 

 Wifiصحبت می کنیم )که آن را به صورت عمومی وایفای  802.11زمانیکه درباره پروتکل 
 رادیویی به منظور انتقال دادها  یهم می نامند( منظور استفاده از یکسری فرکانس ها

 می باشد. یعنی انتقال شبکه ای از طریق هوا به جای کابل.

 

http://www.ieee802.org/11/
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11


 

 

 وایرلساجزای یک شبکه 
 و کار دارید به شرح زیر می باشند : اجزای اصلی که در یک شبکه وایرلس با آنها سر

WNIC یک مدار الکترونیک اختصاصی می باشد که به منظور  یا همان کارت شبکه وایرلس :
دریافت و ارسال سیگنال های وایرلس استفاده می شود. کارت شبکه وایرلس برای هر 

 به شبکه وایرلس را دارد ضروری است. دیوایسی که قصد اتصال

هر دیوایس دارای کارت شبکه وایرلس مثل لپ تاپ , موبایل یا تبلت  (Station)ایستگاه 
یا رایانه شخصی می باشد. ما در این کتاب از اصطالح کالینت و ایستگاه به صورت جایگزین 

 استفاده خواهیم کرد.

سیستمی که مسئول ارتباطات بین دو یا چند  (Access Point)نقطه دسترسی وایرلس 
ایستگاه وایرلس یا کابلی می باشد. در واقع همان مودم یا روتر وایرلس شما می باشد. در 
این کتاب از اصطالح اکسس پوینت و نقطه دسترسی به صورت جایگزین استفاده خواهیم 

 کرد.

را نگهداری می کند. سرور  : سروری است که پایگاه داده کاربران (AS)سرور احرازهویت 
احرازهویت در هر بار درخواست دسترسی کاربران به شبکه وایرلس توسط اکسس پوینت 
استفاده می شود. سرور احرازهویت درون پایگاه داده خود کاربران را جستجو کرده و 

 ط اعتبارنامه های آنها را اعتبارسنجی می کند و در صورت صحت به آنها اجازه برقرار ارتبا
می دهد. در شبکه های خانگی و کوچک معموال چیزی به اسم سرور احرازهویت وجود ندارد 

 WPAو پایگاه داده کاربران درون خود اکسس پوینت نگهداری می شود. در شبکه های 
Enterprise .معموال این سرور استفاده می شود 

ایرلس و شبکه کابلی سیستمی است که مسئولیت ارتباطات بین شبکه و (DS)سیستم توزیع 
 می باشد. 802.3را بر عهده دارد. معموال سیستم توزیع همان استاندارد 

 



 

 

 نقطه دسترسی در تست نفوذ
 

 APیا به اختصار  Access Pointیکی از مفاهیم حیاتی شبکه وایرلس نقطه دسترسی یا 
مرکز  را می توان یک هاب یا سوییچ در APمی باشد. به صورت ساده در مفاهیم شبکه 

شبکه در نظر گرفت که تمام اتصاالت با آن برقرار شده است . درست مثل شبکه کابلی . نقطه 
دسترسی تقریبا همان هاب یا سوییچ در شبکه کابلی است با این تفاوت که همه دیوایس 

 های بیسیم به آن متصل می شوند ولی از طریق ارتباط بیسیم بر روی امواج.

به اشکال گوناگون مشاهده کرد. برخی دارای آنتن داخلی و برخی  را می توان نقطه دسترسی
 ,  کودارای چندین آنتن قدرتمند خارجی هستند. تولیدکنندگان زیادی از جمله لینک سیس

 در مدل های گوناگون به فروش می رسانند. APدی لینک , تی پی لینک , نت گیر و... 

ارایه می کنند. برخی از آنها تنها این  به صورت کلی دیوایس های مختلفی  نقطه دسترسی
وظیفه را به صورت جداگانه و اختصاصی انجام می دهند ولی برخی دیگر همچون رورترها 

بیسیم در کنار دیگر وظایف این قابلیت را ارایه می کنند. پس اگر تنها  ADSLو مودم های 
های وایرلس گوناگون اجازه اتصال به دیوایس  ,وظیفه ای که دیوایس شما ارایه می کند

دارید و در صورتیکه دیگر قابلیت های گنجانده شده باشد ممکن  APاست پس شما یک 
 است دیوایس شما را یک رورتر بنامند یا یک مودم.

به  192.168.1.1برای اتصال شما ابتدا بایستی از طریق یک رابط وب معموال آدرس آیپی 
ت اولیه را پیاده سازی کنید. این تنظیمات صفحه مدیریتی دسترسی پیدا کرده و تنظیما

معموال به صورت یک ویزارد ساده بوده ولی پیکربندی های امنیتی ممکن است نیاز به مرور 
 بیشتری داشته باشد.

 

 



 

 

 مک آدرس
یکی از مفاهیم ضروری در شروع یادگیری تست نفوذ بیسیم مک آدرس می باشد. مک 

به معنای آدرس کنترل دسترسی رسانه  Media Access Control Addressآدرس مخفف 
 موجود  WLANو چه  LANآدرسی است که بر روی هر کارت شبکه چه  آدرس, می باشد. مک

می باشد. برای مشاهده مک آدرس در سیستم عامل کالی لینوکس کافی است تا دستور 
ifconfig -a : را وارد کنید 

 

 

 Etherمک آدرس را در کنسول با نام های مختلفی نمایش می دهند مثال در اینجا نوشته 
نوشته  Mac Addressمی باشد. در برخی موارد هم  Ethernet Addressکه منظور همان 

 می شود. این موضوع به دستور یا ابزاری که برای نمایش استفاده می کنید بستگی دارد. 



 

 

اد هگزا دسیمال می باشد که توسط دو نقطه از هم جدا شده مک آدرس زوج هایی از اعد
می باشد.  1c:65:9d:c7:42:4cاند . مثال در اینجا مک آدرس کارت شبکه وایرلس من 

می باشد. هر کارت شبکه ای در  1c:75:08:7a:b2:17همچنین مک آدرس کارت شبکه لن 
 دنیا دارای یک مک آدرس یگانه و مخصوص خودش می باشد. 

ی هر کارت شبکه دنیا دارای یک مک آدرس بوده که از دیگری متفاوت است. این قانون یعن
عملیات مک اسپوفینگ و جعل صورت  ینباید نقض شود مگر اینکه یا به صورت نرم افزار 

 پذیر یا کارت شبکه شما تقلبی باشد. 

حتی با تغییر نرم افزاری مک آدرس باز هم مک آدرس فیزیکی تغییر نخواهد کرد فقط شما 
در ارتباطات خود تظاهر می کنید که دارای مک آدرس دیگری هستید تا در صورت پیگیری 

)سفت افزار( شرکت درج شده  Firmwareقابل شناسایی نباشید. چرا که مک آدرس درون 
 است.

 پیوند دادهمی باشد به این معنا که در الیه  OSIه دو مدل مک آدرس متعلق به الی
(Data Link)  کاربرد دارد. اگر که درون یک شبکه داخلی شروع به ارتباط با سیستم دیگری

می کنیم, این ارتباط از طریق مک آدرس انجام می پذیرد چرا که این ارتباط در الیه دو انجام 
 می شود. 

یرشارک گرفته شده که یک بسته درون شبکه را نمایش می دهد و تصویر زیر از نرم افزار وا
و مک آدرس مقصد مربوط به  Liteonاگر دقت کنید مک آدرس مبدا من مربوط به کمپانی 

 می باشد. TP Linkکمپانی 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ولی نرم افزار وایرشارک از کجا فهمید که این کارت شبکه مربوط به کدام شرکت است ؟؟ 
 هشناسه سازمان یا شرکت تولید کنند ,سیمال اول از سمت چپ مک آدرسسه زوج هگزاد

 کارت شبکه می باشد. 

 1c:65:9dمربوط به کمپانی تی پی لینک می باشد و همینطور  de:d0:98پس در اینجا 
 . Liteonمربوط به کمپانی 

 

 

 

 



 

 

 

SSID ESSID BSSID  

 

را به شما معرفی کرده و  BSSIDو  SSID , ESSIDدر این بخش می خواهیم سه مفهوم 
می باشد که مخفف  SSIDتفاوت آنها را بیان کنیم.اولین مفهومی که معرفی می کنیم 

Station Set Identifier  می باشد. به معنای تنظیم شناسه ایستگاه . یعنی شما یک
شماست و می خواهید برای آن یک  APایستگاه وایرلس دارید که احتماال همان مودم یا 

به  باشد. این نام را می توان اختیارینام شبکه بیسیم شما می  SSIDتعریف کنید.  شناسه
شبکه اختصاص و تشخیص داد. پس مثال اگر مثل تصویر زیر لیستی از شبکه ها را در اختیار 

 داشته باشید 

 

 

می توانیم خیلی سریع بفهمیم کدام شبکه متعلق به ما می باشد. این  SSIDبا استفاده از 
قابل شناسایی تنظیم شده و مخفی نباشد. هرچند در صورت  APاسه بایستی در تنظیمات شن

 مخفی بودن باز هم می توان با روشی دیگر آن را شناسایی و به آن متصل شد.

, نقطه دسترسی دایما  SSIDدر واقع فرایند کار به این صورت است که در صورت فعال بودن 
در فضا می کند. دستگاه رایانه شما نیز دایما محیط را  Beaconاقدام به ارسال بسته های 

 SSIDبر روی فرکانس بیسیم اسکن کرده و این بسته های بیکان را دریافت و از آن طریق 
 شناسایی می شود.



 

 

 

SSID  توسط انسان قابل شناسایی و به راحتی می توان آن را حفظ کرد. فلسفه وجودSSID 
نیز همین است. حتما اطالع دارید که زمانیکه شما نام دامین یک وبسایت را درون مرورگر 
وارد می کنید, فرایند ترجمه نام دامنه با آدرس آیپی صورت پذیرفته و این نام آیپی هست 

 که در نهایت سایت هدف را باز می کند. 

 Basis Service Set مخفف BSSIDهمین موضوع به شکلی دیگر در بحث ما وجود دارد. 
Identifier  می باشد. به معنای پایه و اساس تنظیم شناسه سرویس. در واقع تنظیم شناسه

 . ESSIDانجام می شود نه  BSSIDنقطه دسترسی از طریق 

SSID  بهBSSID  متصل شده است. دیوایس شماBSSID  را می شناسد وSSID  بهBSSID 
دامنه به آیپی. وقتیکه یک دیوایس می خواهد به  متصل شده . کمی شبیه همان ترجمه نام

انجام شود. بایستی ابتدا  SSIDیک نقطه دسترسی متصل شود این کار نمی تواند از طریق 
SSID  بهBSSID شده و سپس اتصال صورت پذیرد.  وصل 

همان مک آدرس شماست و به همین دلیل است که هر آنچه اتفاق  BSSIDدر بیشتر موارد 
 بوده )مک آدرس در الیه دو می باشد( .  OSIر الیه دو می افتد د

 Extended Service Set Identifierبوده و مخفف  ESSIDمفهومی که کمتر رایج است 
بوده با این تفاوت که زمانیکه شما تعداد سرویس  SSIDدر واقع همان  ESSIDمی باشد. 

 های مختلفی خواهید داشت.  BSSIDست های مختلفی در شبکه خود دارید, در نتیجه 

یکسانی داشته باشند آن را  SSIDاگر همه این سرویس ست ها یا نقطه دسترسی ها یک 
ESSID  .می نامند 

به اشتراک گذاشته شده.  BSSIDدارید که بین چندین  SSIDبه زبان ساده اینکه شما یک 
هستند و چون  SSIDدر واقع شما تعداد زیادی نقطه دسترسی دارید که همگی دارای یک 

 می نامند. ESSIDبین چندین نقطه دسترسی پخش شده اند آن را 



 

 

 WLANتوپولوژی های 

 IEEE 802.11توسط گروه  WLANبرای شبکه های  ای به صورت کلی سه توپولوژی پایه
 تعریف شده است که به شرح زیر می باشند :

BSS (Basic Service Set)  

ند ایستگاه کالینتی متصل به آن می باشد. ایستگاههای شامل یک نقطه دسترسی و یک یا چ
کالینتی از طریق نقطه دسترسی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. تصویر زیر این توپولوژی را 

 به وضوح نمایش می دهد :

 

 در این توپولوژی مفاهیم زیر به کار می روند :

BSSID .همان مک آدرس نقطه دسترسی می باشد : 

SSID امل نام شبکه وایرلس بوده.: ش 



 

 

ESS (Extended Service Set) 

شبیه توپولوژی قبلی بوده با این تفاوت که شامل چند نقطه دسترسی با یک یا چند ایستگاه 
ها در این توپولوژی از طریق  BSSکالینتی متصل به آن می باشد. نکته مهم این است که 

وند خورده اند و کالینت می تواند به صورت یک سیستم توزیع مثل کابل اترنت به یکدیگر پی
 آزادانه بین اکسس پوینت ها بدون نیاز به احرازهویت مجدد درون شبکه جابجا شود.

 

Independent Basic Service Set (IBSS) 

شامل تنها ایستگاه های کالینتی متصل به یکدیگر می باشد و در این توپولوژی هیچ اکسس 
 نیز می نامند. Ad Hocین ایستگاه کالینتی درون یک محدوده را پوینتی وجود ندارد. چند

 



 

 

 وضعیت های پشتیبانی شده وایرلس
در این کتاب به صورت گسترده از ویژگی های پیشرفته کالینت های وایرلس استفاده خواهیم 
 کرد که بر روی همه کارت های شبکه پشتیبانی نمی شود. دو مورد از مهم ترین این 

 می باشند.  Masterو  Monitorوضعیت های 

وضعیت مانیتور در ضبط ترافیک شبکه و قرار دادن آداپتور در حالت شنود به ما کمک می 
و ایجاد یک اکسس  (Evil Twin)ور برای ایجاد حمالت دوقلو شر Masterکند. وضیت 
 ضروری است.   (Fake AP)پوینت جعلی

 

 ح می دهیم :در زیر لیستی از وضعیت های رایج موجود را شر 

: این وضعیت پیش فرض بیشتر اتصاالت وایرلس  (Managed)وضعیت مدیریت شده 
های متصل به  SSID یمی باشد. در این وضعیت کارت شبکه تنها قادر به دریافت بسته ها

متصل باشد,  Netamooz Labبا نام  SSIDآن می باشد. برای نمونه اگر کارت شبکه شما به 
 از این مسیر دریافت می کند.  پس تنها بسته ها را

 

: این وضعیت به ندرت استفاده می شود چرا که بیشتر شبکه های درگیر  Ad-Hocوضعیت 
هستند. این وضعیت تنها در شرایطی  Infrastructureو اکسس پوینت دارای پیکربندی 

ه ایجاد کاربرد دارد که اکسس پوینت وجود ندارد و می خواهیم ارتباط مستقیم بین دو رایان
کنیم. مثال می خواهید دو لپ تاپ خود را با یکدیگر بدون نیاز به دیوایس جانبی شبکه کنید. 

 نیز می نامند. (Peer to Peer)این نوع ارتباط را نظیر به نظیر 

 

 



 

 

 

 

: این وضعیت به ما اجازه داده تا کالینت وایرلس خود را به عنوان یک  Masterوضعیت 
طه دسترسی پیکربندی کنیم. شما در فرایند تست نفوذ بارها نیاز پیدا ایستگاه پایه یا یک نق

می کنید تا از طریق کارت شبکه خود یک اکسس پوینت جعلی ایجاد کنید. به این منظور 
 ضروری است. Masterپشتیبانی از وضعیت 

 

 : قبال درباره این وضعیت توضیح دادیم. این وضعیت یکی از (Monitorوضعیت مانیتور  )
مهم ترین وضعیت های مورد نیاز در تست نفوذ می باشد چرا که بدون وجود آن مانیتور 

 محیط امکان پذیر نیست.

را داخل کنسول کالی لینوکس وارد کنید وضعیت کارت های  iwconfigدر صورتیکه دستور 
 مشاهده کنید. : Modeشبکه وایرلس را می توانید در بخش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AdHoc  در مقایسه با
Infrastructure 

به دو نوع تقسیم بندی کرد.  ظر نوع پیکربندی و اتصال می تواناز ن را شبکه وایرلس
Infrastructure  وAdHoc  به یاد دارید از نظر است. اگر به زبان ساده توضیح دهیم بهتر .

 مدیریت شبکه را به دو دسته تقسیم بندی کردیم. 

 

مدیریت مرکزی  ها سیستم ی ازیک کالینت سرورشبکه  . در مدلنظیر به نظیرو  کالینت سرور
را انجام می داد و بقیه سیستم های کالینتی به آن متصل می شدند و در شبکه مدیر سرور 
بود. در شبکه نظیر به نظیر هر سیستمی مدیر خودش بود و یک مدیریت مرکزی وجود 

 نداشت.

یک  Infrastructureدر حالت همین موضوع به شکلی دیگر در شبکه بیسیم وجود دارد. 
این وظیفه را بر  Access Pointحالت مدیریت مرکزی داریم که نقطه دسترسی یا همان 

 عهده دارد. 



 

 

 در این شبکه تمام دیوایس های موجود در شبکه به این نقطه متصل شده و مدیریت 
یوایس )که به معنی زیرساخت می باشد( یک د Infrastructureوضعیت  در می شوند. پس

 در شبکه وجود دارد که همه با آن ارتباط برقرار کرده و این دیوایس مرکزی به شبکه معنا 
 می دهد.

هوش مرکزی در شبکه  اد هاک. در نوع  Ad Hocنوع دیگری از شبکه وایرلس داریم به نام 
دارند. در این  (Peer to Peer)وجود ندارد و همه دیوایس ها یک ارتباط نظیر به نظیر 

بکه یک سیستم به صورت مستقل می تواند یک کانکشن نقطه دسترسی ایجاد و با دیگران ش
 به اشتراک بگذارد. 

 Typeهمین موضوع برای سایرین نیز صحت دارد. اگر به تصویر زیر دقت کنید در ستون آخر 
ایجاد کردم و بقیه دیوایس های  Netamoozبا نام  AdHocمشاهده می کنید که من یک 

 پیکربندی شده اند.  Infrastructureدر شبکه به حالت موجود 

 

امروزه کمتر مشاهده می شود ولی در صورتیکه در وضعیتی  AdHocبا توجه به نیاز وضعیت 
اضطراری قرار بگیریم که ارتباطات عادی شبکه به هر دلیل قطع گردد و نیاز حیاتی به ارتباط 

 چاره گشا خواهد بود.  Ad Hocبا یک سیستم دیگر داشته باشیم وضعیت 

 

 

 

 

 



 

 

 فرکانس های رادیویی در تست نفوذ بیسیم
 

می خواهیم کمی با فرکانس های رادیویی در زمینه تست نفوذ بیسیم آشنایی پیدا کنیم. از 
نقل انتقاالت رادیویی استفاده می کنیم, در واقع  ازآنجایی که ما در فرایند تست نفوذ بیسیم 

به هوا با استفاده از یکسری فرکانس های خاص صحبت می کنیم و درباره ارسال سیگنال 
 این فرکانس ها وظیفه انتقال و حمل داده در مسیر را بر عهده دارند. 

پس ما یکسری فرکانس ها داریم که حمل کننده داده ها بین سیستم ها یا بین یک سیستم 
 یا یک نقطه دسترسی هستند.

 2.6گیگاهرتز تا  2.4استفاده می شوند معموال بین  802.11فرکانس هایی که در پروتکل 
گیگا هرتز را داریم که در ابتدا به  5گیگاهرتز هستند. عالوه بر این محدوده فرکانس 

802.11a  گیگا هرتز برای انتقال  5اطالق می شد. اکنون پروتکل های دیگری از رنج فرکانس
 استفاده می کنند. 

 گیگاهرتز بعضا مشاهده  2.6تا  2.4به دلیل استفاده بیش از حد دستگاهها در محدوده 
می شود تداخل سیگنال زیادی بین دیوایس های مختلف بوجود می آید. مثال اگر شما از 
تلفن بیسیم بر روی میز کار خود استفاده می کنید , همچنین دارای موس و کیبورد و هدست 

 م هستید به احتمال زیاد با مشکالت زیادی مواجه می شوید. و هارد اکسترنال بیسی

در نتیجه این تداخالت در دستگاههای مختلف سیگنال با وقفه مواجه می شود. تولیدکنندگان 
 زیادی در این محدوده دستگاههای خود را تولید می کنند. 

 

 

 



 

 

 

هستند. در جدول زیر کانال مختلف  14گیگا هرتز دارای  2.4کانال های وایفای در فرکانس 
 داده می شود.  نمایشمحدوده باال , وسط و پایین هر کانال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گیگاهرتز را داریم. در تصویر زیر مشاهده می کنید که  5فرکانس  عالوه بر این کانال ها
 در کدام ناحیه استفاده می شوند. یککانال های مختلفی داریم و می بینید که هر 

 

 

ده از فرکانس ها بایستی در نظر داشت در مکان هایی است که افراد زیادی از آنچه در استفا
گیگاهرتز به صورت همزمان استفاده می کنند. مثال من اگر به صورت  2.4همان فرکانس 

محلی شروع به اسکن منطقه خودم کنم می بینم که افراد زیادی از همین فرکانس استفاده 
 می کنند.



 

 

 

خص در تصویر باال و دیاگرام زیر نگاه کنید مشاهده می کنید که و اگر به رنگ های مش
 بسیاری از این دیوایس ها در کانال های یکسان قرار گرفتند و با یکدیگر همپوشانی دارند.

 

هر چه تعداد شبکه ها و دیوایس های وایرلس در یک ناحیه افزایش پیدا کند, مجادله و 
جاد می شود و نتیجه اینکه همسایگان با یکدیگر تداخل بیشتری در آن ناحیه فرکانس ای

مشکل پیدا می کنند. مواردی دیده شده که در نواحی با جمعیت باال که افراد زیادی در کنار 
 یکدیگر در یک مجتمع زندگی می کنند, این موضوع به یک مشکل بزرگ مبدل می شود. 

ناحیه ای هستید که ترافیک پس زمانیکه از شبکه وایرلس خود استفاده می کنید اگر در 
خود را بر روی کانال های خلوت قرار  (AP)باال می باشد سعی کنید نقطه دسترسی  یجمعیت

 Accessدهید و اگر با مشکل مواجه شدید آن را بر روی حالت اتوماتیک تنظیم کرده تا 
Point انی خودش فرکانس خلوت تر را شناسایی و انتخاب کند. راه دیگر در صورت پشتیب

 گیگاهرتز می باشد. (ac) 5دیوایس شما استفاده از رنج 

 

 



 

 

 802.11وضعیت های پروتکل 

 

یا به  Modes 802.11یا  802.11در این مطلب می خواهیم درباره وضعیت های پروتکل 
صحبت کنیم. در طول زمان نسخه های مختلفی  802.11عبارتی پروتکل های زیرمجموعه 

فته است. آنها را مودها یا وضعیت های مختلف این پروتکل توسعه یا 802.11از پروتکل 
 می نامیم. به تصویر زیر دقت کنید.

 

برای هر دیوایس  802.11که در این ستون نوع پروتکل  802.11ستونی داریم تحت عنوان 
مشخص شده است. در این لیست بیشتر شبکه ها ترکیبی از مودهای  مندر محدوده شبکه 

 مشخص شده اند. acو  a , b , g, nمختلف هستند و با حروف اختصاری 

این ورژن ها و مودهای مختلف پروتکلی راههای مختلف اداره شبکه وایرلس توسط پروتکل 
پشتیبانی شده این وضعیت  را مشخص می کند. از نظر فنی تفاوت در پهنای باند یا نرخ داده

 ها می باشد. 

می باشد که تا نرخ انتقال  802.11aبزنیم می بینیم که اولین نسخه  ویکیپدیاسری به اگر 
د ( که این پروتکل ایجا1999مگابیت بر ثانیه را پشتیبانی می کند. در آن زمان )سال  54

 Modulationشد, جریان ورودی و خروجی بر روی چند وضعیت وجود نداشت. در ستون 
طرح های مدوالسیون و تلفیق را می بینیم . این طرح ها نحوه ارسال داده از طریق امواج 

 را مشخص می کند. 

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11


 

 

 bدر واقع نحوه تلفیق و مدوالسیون حامل سیگنال برای انتقال داده را تعیین می کند. مدل 
تنها  bوجود دارد و  bو  aایجاد شد ولی می بینید که تفاوتی بین  1999م در همان سال ه

 5در محدوده فرکانس  aمگابیت بر ثانیه را پشتیبانی می کند. در واقع  11نرخ انتقال 
 گیگا هرتز قرار دارد. 2.4در محدوده  aگیگاهرتز و 

 2.4روی همان محدوده توسعه یافت که موجب شد بر  802.11gمدل  2003در سال 
 مگابیت بر ثانیه را داشته باشیم.  45گیگاهرتز بتوانیم نرخ انتقال داده 

توسعه یافت و این مدل کانال های ورودی و خروجی چندگانه  802.11nمدل  2009در سال 
را پشتیبانی می کند و هر چه کانال های بیشتری را داشته باشید, پهنای باند بیشتری را 

مگابیت بر ثانیه  135شت. همانطور که در تصویر هم می بینیم تا نرخ انتقال داده خواهید دا
 را می توانیم داشته باشیم.

گیگا هرتز توسعه  5ارایه شد و این مدل بر روی فرکانس  acمدل  2013در دسامبر سال 
االتری را یافت و همانطور که می بینید با توجه به افزایش تعداد کانال ها پهنای باند بسیار ب

مگابیت بر ثانیه را می توانم داشته باشیم. اینجا بسیار نزدیک به رنج گیگابیت  780داریم و تا 
 می شویم.

قابلیت های مختلفی را ارایه می کند و دلیل  802.11نتیجه این که پروتکل های مختلف 
. پس هرچه توسعه ورژن های مختلف افزایش قابلیت ها و بهینه سازی انتقال داده می باشد

استفاده کنید پهنای باند و نرخ داده باالتری خواهیم  802.11از نسخه جدیدتری از پروتکل 
داشت. دلیل آن هم پشتیبانی از کانال های مختلف برای همان کالینت به صورت همزمان 

 یا پیوستن کانال ها می نامند. Channel Bondingمی باشد که این فرایند را 

 

 

 



 

 

 رتزگیگاه 2.4طیف 
گیگاهرتز معموال بر روی بیشتر توسعه های وایرلس استفاده می شود چرا که این  2.4طیف 

ه بپشتیبانی می کند. معموال این طیف  b,g,n.802طیف از بسیاری از پروتکل های وایفای 
گیگاهرتز در اکسس  5صورت منحصر در شبکه هدف شما استفاده شده یا در کنار طیف 

بکار می رود. جدول زیر کانال ها و فرکانس های مرتبط با این رنج را  پوینت های دو کاناله
نشان می دهد. از این شماره کانال ها در فصل های بعدی برای تعریف کانال خود استفاده 

 خواهیم کرد.

 

استفاده می شود در حالی که در بیشتر  11تا  1در محدوده آمریکای شمالی تنها کانال های 
تنها در ژاپن و بر روی پروتکل  14استفاده می شود. کانال  13تا  1های  نقاط دنیا کانال

802.11b  استفاده می شود. در حین اسکن وایرلس شما می توانید تعیین کنید که کدام
یک از کانال های مذکور را کالینت یا اکسس پوینت استفاده می کنند. همچنین می توانید 

ا تنها دیوایس های یک کانال مشخص نمایش داده کانال در حال اسکن را محدود کنید ت
شوند. در نهایت نیز برای ضبط بسته ها و ترافیک عبوری کانال های مورد نظر را انتخاب 

 خواهیم کرد



 

 

 گیگاهرتز 5طیف 
این طیف بسیار گسترده است و بر اساس نوع پیاده سازی های موجود تفاوت دارد. به 

 5825با فرکانس  165گیگاهرتز تا کانال  5180با فرکانس  36صورت کلی بین کانال شماره 
 مگاهرتز اسفاده  4915قرار دارد. هرچند برخی نقاط دنیا از فرکانس های پایین تر تا 

مگاهرتز متغیر است. رایج ترین کانال ها و فرکانس ها  196تا  7 می کنند و کانال ها بین
 در جدول زیر نمایش داده شده است.

 



 

 

 Associationsارتباط یا 

برای ارتباط با یک نقطه دسترسی بایستی فرایندی تحت عنوان  همه رایانه ها
Associations ما واژه را انجام دهند. این مفهوم را بیان می کنیم چرا که در کتاب ش

Associated  خواهید دید.  دفعاترا در اسالیدها و درون ابزارها به 

 Associationزمانیکه یک رایانه به یک نقطه دسترسی بی سیم متصل می شود, فرایند 
صورت می پذیرد و در صورتیکه شبکه محافظت شده باشد از کاربر رمزعبور یا کلید اشتراکی 

ینجا این است که هر زمان که رایانه شما به یک شبکه درخواست می شود. نکته مهم در ا
 متصل می شود پس از قطع ارتباط اطالعات شبکه درون سیستم باقی می ماند. 

 Not Associatedخواهیم دید که لیست دیوایس های  Airodump-ngبعدها در اسکن 
رسی داشته نمایش داده خواهد شد. یعنی دیوایس هایی که قبال ارتباطی با یک نقطه دست

به ما در پیاده سازی حمالت نقطه  داند ولی اکنون متصل نیستند این موضوع می توان
 دسترسی روگ کمک کند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دوفصل 
 

دستورهای خط فرمان



 

 

 ifconfigدستور 

به منظور پیکربندی رابط های شبکه مقیم کرنل لینوکس استفاده می شود.  ifconfigدستور 
منظور از کرنل این است که در زمان بوت لینوکس و بارگذاری کرنل لینوکس این دستور رابط 
های شبکه ضروری و مورد نیاز را نصب می کند. در موارد دیگر از این دستور تنها به عنوان 

شبکه( و همچنین انجام عملیات دیباگینگ شبکه استفاده  نمایش رابط های شبکه )کارت
 می شود.

را بدون هیچ پارامتری وارد کنید تنها وضعیت رابط های شبکه  ifconfigدر صورتیکه دستور 
 فعال به شما نمایش داده می شود.

 

 



 

 

یت نام یکی از رابط های شبکه را اضافه کنید, تنها وضع ifconfigدر صورتیکه بعد از دستور 
 همان رابط شبکه به شما نمایش داده می شود.

 

وضعیت همه رابط های شبکه حتی آنهایی که غیرفعال هستند  a-با اضافه کردن آرگومان 
 به عالوه مک آدرس شما را نمایش می دهد.نیز نمایش داده می شود.

 



 

 

د کافی در صورتیکه می خواهید به صورت دستی برای یک رابط شبکه آدرس آیپی تعیین کنی
 است تا پس از نام رابط شبکه آدرس آیپی خود را اضافه نمایید. 

 

 دیگر گزینه های کاربردی استفاده از این دستور عبارتند از :

 -v برای نمایش اطالعات بیشتر و درازنویسی 

 up این فلگ به منظور فعال کردن رابط شبکه استفاده می شود 

 down این فلگ به منظور غیرفعال کردن رابط شبکه استفاده می شود 

 netmask به منظور تعیین سابنت ماسک استفاده می شود.گ این فل 

 broadcast  این فلگ زمانی کاربرد دارد که می خواهید آدرس برودکست را بر روی
 کارت شبکه خود تعیین کنید.

نام گذاری می شوند.  wlanو  eth  ,loای در لینوکس توزیع دبیان رابط های شبکه با نام ه
را  و ... eth0  ,eth1کارت های شبکه اترنت که از طریق کابل متصل می شوند رابط شبکه 

 دارند.

 

 



 

 

 ,  wlan0کارت های شبکه وایرلس که اتصال بیسیم دستگاه رو برقرار می کنند, رابط شبکه 
wlan1 و ... را دارند. رابط شبکه lo   یا همانLoopback  رابط شبکه خاصی است که

سیستم از آن برای ارتباط با خودش استفاده می کند. رابط شبکه لوپ بک به معنای 
دوربرگردان معموال در حین عیب یابی شبکه کاربرد دارد. الزم به ذکر است که این اسامی 

ه مختص لینوکس هستند . دیگر سیستم عامل ها ممکن است نام متفاوتی داشته باشند. ب
 و ...  em0  ,em1رابط ها شبکه اترنت را با اسامی  BSDعنوان مثال سیستم عامل 

 نام گذاری می کند.

را فعال سازی کرده و در عین حال آدرس آیپی  wlan1اکنون فرض کنید رابط شبکه ای با نام 
ده و سابنت ماسک دلخواه خود را برای آن تعیین کنیم. به این منظور ابتدا بایستی از محدو

شبکه هدف خود که می خواهید رابط شبکه شما بخشی از آن باشد اطالع پیدا کنید. به 
می باشد . به صورت زیر می توان رابط  192.168.1.1عنوان مثال مودم بنده در محدوده 

اطالعات تعیین شده  ifconfigبا وارد کردن مجدد دستور  شبکه را فعال و آیپی دهی نمود.
 ثبت شده است. 

 

 برای اطمینان از برقرار ارتباط می توانید شبکه هدف را پینگ کنید.

 



 

 

 arpدستور 
 به منظور نمایش یا دستکاری کش آدرس شبکه به کار می رود. این دستور  arpدستور 

مخفف  ARPمی تواند مقادیر را به کش اضافه یا حذف کند یا فقط آنها را نمایش دهد. 
Address Resolution Protocol  به معنای پروتکل ترجمه آدرس می باشد. معموال شما

 برای پیدا کردن آدرس فیزیکی شبکه مجاور یا همان مک آدرس استفاده  arpاز دستور 
به تنهایی و بدون هیچ پارامتری,  arpمی کنید. در ساده ترین حالت با وارد کردن دستور 

ن نوع آدرس سخت افزاری وضعیت فعلی جدول آرپ نمایش داده می شود. با اضافه کرد
 می توانید تعداد نمایش را محدود کنید.

 عبارتند از : arpگزینه های رایج دستور 

 -d  به منظور حذف یک ورودی جدول. به این منظور نیاز به دسترسیroot  .می باشد
 آدرس آیپی مورد نظر خود برای حذف را اضافه کنید. d-بایستی بعد از سوییچ 

 -s ه کردن یک ورودی به جدول استفاده می شود که پس از سوییچبه منظور اضاف 
 -s .بایستی مک آدرس مورد نظر را وارد کنید 

به عنوان مثال برای پیدا کردن مک آدرس رورتر خود در حین تست در صورت برقرار اتصال 
 را وارد نمایید : arpشبکه کافی است تا دستور 

 

 



 

 

 

 dhclientدستور 
نامیده می شود. این کالینت آدرس آیپی پویا را از  dhclientوکس در لین DHCPکالینت 

درخواست کرده. به این معنی که یک آیپی را به صورت پویا اجاره می کند و  DHCPسرور 
را  dhclientدر حین ثبت اجاره نامه زمان معینی را برای آن آیپی تعیین می کند. دستور 

 تفاده تا آیپی دریافت کنید.می توانید به صورت دستی درون لینوکس اس

 قبل از شروع برای فعال سازی سرویس مربوط در کالی لینوکس دستور زیر را وارد کنید :

 

 

هیچ خروجی دریافت نمی کنید. برای اینکه  dhclientبه صورت عادی با وارد کردن دستور 
. همچنین را اضافه کنیم v-بفهمیم در پس زمینه چه اتفاقی رخ می دهد بایستی سوییچ 

برای اجرای این دستور شما نیاز به مجوز دسترسی روت دارید چرا که تنظیمات پایه شبکه را 
تغییر می دهد. اول از همه اطمینان حاصل کنید که شبکه متصل هست. سپس دستور 

dhclient  را وارد کرده تا سالمی بهdhcp سرور برسانیم 

دقت داشته باشید که اگر شبکه را به صورت دستی کانفیگ کرده اید بایستی حتما آدرس 
توضیح داده شده(  ifconfigبرودکست مودم را به درستی بر روی کارت شبکه )در بخش 



 

 

 می باشد. 192.168.1.255تنظیم کرده باشد که در اینجا همان آدرس 

 

 

یک درخواست  dhclientخروجی باال چه معنایی دارد؟ خروجی باال به ما می گوید که 
(DHCREQUEST)  به سرورDHCP  ارسال می کند. این درخواست با استفاده از رابط شبکه

درمقابل یک پاسخ تصدیق  DHCPانجام شد. سرور  wlan1وایرلس ما یعنی 
(DHCPACK) ز قبل یک آدرس آیپی به صورت دستی به ما می دهد و از آنجایی که ما ا

 تنظیم کرده بودیم آیپی ما تغییر نمی کند. 

در صورتیکه تنظیمات شبکه بر روی حالت اتوماتیک باشد آیپی شما تغییر خواهد کرد. 
 همچنین زمان تجدید خودکار اجاره نامه آیپی به شما داده می شود. 

 

 

 



 

 

 

 

استفاده کنید.  r-د کنید می توانید از سوییچ برای اینکه به صورت دستی آدرس آیپی را آزا
این گزینه در زمانیکه آیپی شما دستی تنظیم شده باشد موجب شده تا تنظیمات کارت شبکه 

 شما غیرفعال شود و توصیه نمی شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ipدستور 

می باشد ولی در مقابل امکانات بسیار بیشتری دارد  ifconfigدر لینوکس مشابه  ipدستور 
توسعه یافته است. با  ifconfigو واقعا قدرتمندتر است و به عنوان جایگزینی برای دستور 

شما می توانید مدیریت وظایف چندین شبکه را تنها با استفاده از یک  ipاستفاده از دستور 
منسوخ شده به شمار می رود و سال  ییکی از دستورها ifconfigدستور انجام دهید. دستور 

 و بروزرسانی نشده است هرچند به صورت گسترده استفاده می شود.ا نگهداری ه

 تنظیم و حذف یک آدرس آیپی

می توانید به صورت  ipبه منظور تنظیم آدرس آیپی کامپیوتر خودتان با استفاده از دستور 
 زیر عمل کنید.

 می باشد . این پسوند برای /24الزم به ذکر است که آدرس آیپی دارای یک پسوند مثال 
می باشد. پس از تعیین آدرس آیپی  255.255.255.0تعیین سابنت ماسک مثال در اینجا 

 می توانید انجام تغییرات را مشاهده کنید : showبا استفاده از 

 

 برای حذف آدرس آیپی استفاده کرد : delاز همان رویه قبلی می توانید با استفاده از 

 



 

 

 نمایش جدول روتینگ

برای نمایش جدول روتینگ استفاده می کردیم ولی االن می توانید  route -nقبال از دستور 
جدول روتینگ را نمایش دهیم. به این منظور کافی است تا  ipبا استفاده از همان دستور 

 را وارد کنیم. ip route showدستور 

 

رابط های شبکه  آمار خالصه netstatیا با استفاده از  ifconfig -sقبال با استفاده از دستور 
 می توانیم این کار را انجام دهیم. ip -s linkرا نمایش می دادیم . اکنون با استفاده از دستور 

 

 

 

 



 

 

 Arpورودی های 

جدول آرپ را نمایش داده و آدرس فیزیکی دیوایس مورد  Arp -aقبال با استفاده از دستور 
که به  ip neighborه از دستور نظر را تشخیص می دادیم ولی اکنون می توانیم با استفاد

نیز که خالصه تر  neighمعنای آیپی مجاور هست این کار را انجام دهیم. می توانید از 
 هست هم استفاده کنید.

 

 مانیتور وضعیت دسترسی

 شما می توانید وضعیت دیوایس های شبکه را مشاهده کنید. monitorبا استفاده از گزینه 

 

 

 

 

 



 

 

 سازی رابط شبکه فعال سازی و غیرفعال

به  ipبه منظور  فعال و غیرفعال سازی یک رابط شبکه بخصوص شما می توانید از دستور 
 این کار را می کردیم.  ifconfigاستفاده کنید. همانطور که در  downو  upهمراه گزینه های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 iwconfigدستور 

مختص  iwconfigمی باشد با این تفاوت که  ifconfigمشابه دستور  iwconfigدستور 
به منظور تنظیم و نمایش پارامترها و آمار  iwconfigرابط شبکه بیسیم می باشد. از دستور 

 استفاده می کنیم.وایرلس 

تمامی این پارامترها و آمارها وابسته به دیوایس هستند. هر درایور بسته به پشتیبانی 
 را ارایه می کند.سخت افزار مربوطه برخی از آنها 

را قبل از دستور  help--کافی است تا سوییچ  iwconfigبه منظور نمایش راهنمای دستور 
اضافه کنیم. مشاهده می کنید که ساختار دستوری و سوییچ ها موجود و نحوه استفاده 

 نمایش داده می شود.

 

 



 

 

سول راهنمای کامل درون کن man iwconfigدر صورت نیاز می توانید با وارد کردن دستور 
 دستور را مطالعه کنید.

 

را بدون  iwconfigبه منظور نمایش همه کارت های شبکه موجود کافی است تا دستور 
 هیچ گزینه ای وارد کنیم.

 



 

 

در صورتی که تنها قصد نمایش اطالعات مربوط به یک کارت شبکه خاص را دارید کافی است 
 اضافه کنید. iwconfigتا نام رابط شبکه را پس از دستور 

 

 .کارت شبکه را غیرفعال و سپس مجدد آن را تنظیم و فعال می کنیم ifconfigابتدا با 

 

 

 



 

 

به  essidبه منظور اتصال به یک شبکه بیسیم باز و بدون احراز کافی است تا از سوییچ 
را درون دابل کوتیشن قرار دهید. در صورتیکه به  ssidاستفاده کنیم. نام  ssidهمراه نام 
نگاه کنید می بینید که با موفقیت به کارت شبکه بیسیم متصل  Access Pointخصیصه 
 شده ایم.

 

 

در صورتیکه قصد دارید تا حالت عملیاتی کارت شبکه را تغییر دهید می توانید از سوییچ 
mode  استفاده کنید. گزینهmode  دیوایس را تعیین کرده که به توپولوژی حالت عملیاتی

قرار داد که شبکه های  ad-Hocشبکه وابسته است. وضعیت عملیاتی را می توان بر روی  
که در این حالت نود ما به  managedتک سلولی و بدون نقطه دسترسی هستند. وضعیت 

 متصل می شود.  (Access Point)شبکه ای متشکل از تعدادی نقطه دسترسی 

که در این وضعیت نود ما به هیچ سلولی اختصاص پیدا نمی کند و به  Monitorیت وضع
صورت منفعل سعی در مانیتور همه بسته ها بر روی فرکانس تعیین شده می کند و حالت 

Auto .و دیگر موارد موجود 



 

 

 

به همراه مک آدرس  apهمچنین به منظور اتصال از طریق مک آدرس می توانید از سوییچ 
کارت شبکه را مجبور به اتصال به نقطه دستور با استفاده از  apاستفاده کنید. سوییچ  مودم

 مک آدرس مورد نظر می کند. این حالت همیشه امکان پذیر نیست.

 

برای کارت های شبکه ای که از چندین قدرت انتقال پشتیبانی می کنند , می توانید قدرت 
را بر مبنای دسیبل تعیین کنید. این کار را می توانید به اشکال زیر انجام  txpowerانتقال یا 

دهید. دقت داشته باشید که تنظیم قدرت عملیاتی باال ممکن است موجب فشار به قطعات 
 آنها شود.  به آسیب پذیری وارد شدن سخت افزاری و

 



 

 

 می باشد :بر اساس دسیبل که به صورت پیش فرض نیاز به وارد کردن واحد آن ن

iwconfig wlan0 txpower 10 

 یا به صورت خودکار تنظیم کنید :

iwconfig wlan0 txpower auto 

 همچنین می توان بر اساس میلی وات تنظیم نمود.

 

 

 

 

 



 

 

 routeدستور 

به منظور نمایش و دستکاری جدول روتینگ آیپی می باشد. این دستور اساسا  routeدستور 
* به یک میزبان یا شبکه خاص به صورت دستیبه منظور نصب و ایجاد روت ها )مسیرها( *

 استفاده می شود.

و به منظور نمایش راهنمای کامل ابزار دستور  h-به منظور نمایش راهنمای خالصه از سوییچ 
man route وارد خط فرمان لینوکس کنید. را 

 

را به تنهایی وارد خط فرمان کنیم, ورودی های پیش فرض جدول  routeدر صورتیکه دستور 
 روتینگ نمایش داده می شود. 

 

 



 

 

بوده و  192.168.1.255تا  192.168.1.0نتیجه باال به ما می گوید که محدوده شبکه 
به صورت پیش فرض نام  routeدستور  می باشد. 0.0.0.0دروازه پیش فرض این شبکه 

میزبان را به صورت خروجی ساده نمایش می دهد. در صورتیکه می خواهید آیپی عددی 
 استفاده کنید. n-دریافت کنید, از سوییچ 

 

ما می توانیم تعیین کنیم که بسته ها از کدام آدرس دروازه برای ارسال در شبکه استفاده 
در شبکه را تعیین یا آن را تغییر یا اضافه  default gatewayکنند. در صورتیکه می خواهید 

 کنید, از ساختار دستوری زیر استفاده کنید.

 

 همچنین به صورت زیر می توانید مقداری که هم اکنون اضافه کرده اید را حذف کنید.

 

ل پس از اضافه کردن می توانید یک پینگ بگیرید تا از ارتباط با مودم خود اطمینان حاص
 کنید.



 

 

 Network Managerسرویس 

در لینوکس دبیان این است که شبکه همیشه در دسترس باشد.  Network Managerهدف 
در واقع هدف اصلی این است که پیکربندی و نصب تنظیمات شبکه در لینوکس تا جای 
ممکن به صورت خودکار و بدون دردسر انجام شود. یعنی در صورتیکه در شبکه لینوکس خود 

تا روت های پیش فرض را برای استفاده می کنید این بسته دبیان سعی می کند  DHCPاز 
شما ایجاد و آدرس آیپی بگیرد و در یک کالم کاری کند تا شبکه به سرعت و به صورت خودکار 

 قابل دسترسی باشد.

NetworkManager  

و دیگری  network-managerیک سرویس با نام  از دو بخش اصلی تشکیل شده است.
ان رابط گرافیکی است که در کالی که هم network-manager-gnomeبسته ای با نام 

لینوکس با آن در گوشه باال راست کنار ساعت و دیگر تنظیمات با آن کار می کنید و به صورت 
 دستی از طریق موس به شبکه ها وصل می شوید. 

wpa_supplicant 

wpa_supplicant  یک  درخواست کننده کراس پلتفورم لینوکس می باشد که برای
های طراحی شده است. این ابزار به سیستم  WPA2و  WEP  ,WPAاستانداردهای 

 کتاپ اجازه داده تا با شبکه های وایرلس ارتباط برقرار کرده و احرازهویت شوند.دس

دلیل اینکه این دو بسته را معرفی کردیم این است که در حین تست نفوذ وایرلس در موارد 
این دو بسته دردسر ساز می شوند و دیگر  کمی شما به این دو نیاز دارید و در بیشتر اوقات

 ابزارها را با مشکل مواجه می کنند. پس بهترین راه توقف این دو قبل از شروع تست 
  می باشد.

 



 

 

استفاده  airmon-ngبرای بررسی وضعیت و از بین بردن این دو سرویس می توانید از ابزار 
وضعیت نمایش داده شود. همانطور را اضافه کنید. تا  checkکنید. به این منظور سوییچ 

و  NetworkManagerکه در تصویر زیر نیز مشاهده می کنید, دو فرایند 
wpa_supplicant  .مشکل زا شناخته شده اند 

 را وارد  airmon-ng check killاکنون به منظور غیرفعال کردن این دو فرایند دستور 
را وارد کرده تا از غیرفعال شدن آنها مطمئن  checkمی کنیم. می توانید بار دیگر سوییچ 

 شوید.

 

 

 

 

 



 

 

 

همینطور اگر از رابط گرافیکی کالی در باال نگاه کنید, می بینید که دیگر قادر به اتصال به شبکه 
 نخواهید بود چرا که این فرایندها از بین رفته اند.

 

کردید به صورت زیر در صورتیکه در حین تست نیاز به دسترسی و اتصال به شبکه پیدا 
 سرویس ها را ریستارت کنید تا دسترسی مجدد به آن فراهم شود.

 

 

 

 



 

 

 بالفاصله شبکه مجددا قابل دسترسی می باشد.

 

راه دیگر قطع و وصل این سرویس ها از بین بردن خود فرایند به صورت مستقیم است. به 
شماره فرایند را پیدا کرده و  و نام سرویس , pgrepاین منظور ابتدا با استفاده از دستور 

 فرایند را از بین ببرید. killسپس با استفاده از دستور 

 



 

 

 این نسخه نمایشی از کتاب 
 می باشد وایرلستست نفوذ 

 کتاب را میتوانید  کاملنسخه 
 از اینجا سفارش دهید
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