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Wireless Pentest : مدت دوره : 24 ساعتنام دوره Offensive Security:اعتبار دهنده

دوره WIFU توسط شـرکت Offensive security ارائه 

می گردد ،امروزه شـبکه هاي وایرلس در تمام شـرکت ها، 

ســـازمان ها، و منازل وجود دارد و این تکنولوژي به دلیل 

فراگیر شدن، مورد توجه بیشـتر نفوذگران نیز قرار گرفته 

است.

در دوره WIFU، دانشــجویان ابتدا با شبکه هاي وایرلس 

آشنا شـده و سـپس انواع حمالت رایجی که در این زمینه 

وجود دارد را مورد بررســــی قرار خواهند داد. روش هاي 

ایمن سازي شبکه هاي وایرلس از بخش هاي دیگري است 

که در دوره WIFU به آن پرداخته می شـــود. پس از آن، 

برخی از مطالب پیشـــــــرفته در زمینه هک شبکه هاي 

وایرلس و نیز نحوه نوشتن برخی از ابزارهاي ساده وایرلس 

آموزش داده خواهد شد.

مجوزها و اعتباراتتوضیح دوره : 

پیش نیاز دوره
 

 CEH

  Wireless Penetration Testing and Security

مخاطبین دوره 

کارشناسان تست نفوذ شبکه هاي وایرلس

 افراد عالقمند به نفوذ به شبکه هاي وایرلس

 کارشناسان امنیت شبکه

داراي مجوز رسمی از :

شوراي عالی انفورماتیک

اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات

سازمان نظام صنفی رایانه اي 

ISO9001 گواهی

اساتید با تجربه (باالي 12 سال سابقه)

البراتوارهاي مجهز

اعطاي مدارك فارسی و انگلیسی با قابلت ترجمه 

و تایید قوه قضاییه

مشاوره رایگان قبل و بعد از دوره

noorasec دسترسی به پرتال اختصاصی

امتیازات دوره :
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Module ۱: Wireless Basics

Wireless LAN Organizations and Standards
Radio Frequency Fundamentals
Wireless Gear and Networks
Windows Wireless Kung-Fu
Linux Wireless Stack and Drivers
Packets and Network Interaction
Analyzing Wireleess Traffic

Module ۲: Wireless Reconnaissance

Kismet & GISKismet
Aircrak-ng Tools
Airodump-ng Scan Visualizer
Mobile Wireless Tools

Module ۳: Wireless Hacking 

Denial-of-Service (DoS)
Uncovering Hidden SSIDs
Bypassing MAC Filter
Cracking WEP (ARP Replay Attack)
Cracking WPA/WPA۲ PSK (Dictionary Attack)
Cracking WPA/WPA۲ PSK (Rainbow Table Attack)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Vulnerability

 

Module ۴: Advanced Wireless Attacks
Capturing WPA Passwords by Targeting Users with Social 
engineering
Man-in-the-Middle (MITM)
Key Reinstallation Attacks (KRACK)
Attacking Wireless IDS/IPS (XSS, SQL)
Detecting AP Spoofing Attacks
Beating WIPS with Multipots
 Additional Wireless PenTesting Tools

Module ۵: Wireless Security

Wireless Forensic
WLAN Threats
WLAN Security Solutions
WLAN Penetration Testing Methodology
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