
CEL, POWÓD 

W tym artykule omówiono problem podszywania się pod ARP. Spoofing ARP to metoda wykorzystania 

interakcji protokołów IP i Ethernet. Dotyczy tylko sieci Ethernet z IP. Temat zostanie opracowany w taki 

sposób, aby każdy, kto ma podstawowe doświadczenie sieciowe, zrozumie kluczowe punkty tego 

tematu. Znajomość modelu referencyjnego TCP / IP jest niezbędna do pełnego zrozumienia, podobnie 

jak znajomość obsługi sieci komutowanych i nie komutowanych. Niektóre tła zostaną przedstawione 

w sekcji "Wprowadzenie", ale doświadczeni czytelnicy mogą chcieć przejść do "Operacji". 

WPROWADZENIE 

Komputer podłączony do sieci LAN IP / Ethernet ma dwa adresy. Jednym z nich jest adres karty 

sieciowej, zwany adresem MAC. MAC, w teorii, jest globalnie unikalnym i niezmiennym adresem, który 

jest przechowywany na samej karcie sieciowej. Adresy MAC są niezbędne, aby protokół Ethernet mógł 

przesyłać dane tam i z powrotem, niezależnie od tego, jakie protokoły aplikacji są używane. Ethernet 

buduje "ramki" danych, składające się z bloków 1500-bajtowych. Każda ramka ma nagłówek 

ethernetowy, zawierający adres MAC źródła i komputera docelowego. Drugi adres to adres IP. IP to 

protokół używany przez aplikacje, niezależnie od tego, jaka technologia sieciowa działa pod nim. Każdy 

komputer w sieci musi mieć unikalny adres IP do komunikacji. Adresy IP są wirtualne i są przypisywane 

za pomocą oprogramowania. IP i Ethernet muszą współpracować. IP komunikuje się poprzez 

skonstruowanie "pakietów", które są podobne do ramek, ale mają inną strukturę. Te pakiety nie mogą 

być dostarczane bez warstwy sieciowej. W naszym przypadku są dostarczane przez Ethernet, który 

dzieli pakiety na ramki, dodaje nagłówek Ethernet do dostarczenia i wysyła je w dół do przełącznika. 

Przełącznik następnie decyduje, do którego portu wysłać ramkę, porównując adres docelowy ramki z 

wewnętrzną tablicą, która mapuje numery portów na adresy MAC. Kiedy zbudowana jest ramka 

Ethernet, musi być zbudowana z pakietu IP. Jednak w czasie budowy Ethernet nie ma pojęcia, jaki jest 

adres MAC komputera docelowego, który musi utworzyć nagłówek Ethernetu. Jedyną dostępną 

informacją jest docelowy adres IP z nagłówka pakietu. Musi istnieć sposób, aby protokół Ethernet 

znalazł adres MAC docelowej maszyny, biorąc pod uwagę miejsce docelowe IP. Tutaj pojawia się ARP, 

protokół Address Resolution Protocol. 

OPERACJA 

ARP działa poprzez wysyłanie pakietów "żądania ARP". Żądanie ARP zadaje pytanie "Czy twój adres IP 

x.x.x.x? Jeśli tak, wyślij swój MAC z powrotem do mnie. "Te pakiety są transmitowane do wszystkich 

komputerów w sieci LAN, nawet w sieci komutowanej. Każdy komputer sprawdza żądanie ARP, 

sprawdza, czy jest aktualnie przypisany określony adres IP i wysyła odpowiedź ARP zawierającą jej 

adres MAC. Aby zminimalizować liczbę nadawanych pakietów ARP, systemy operacyjne przechowują 

pamięć podręczną odpowiedzi ARP. Gdy komputer otrzyma odpowiedź ARP, zaktualizuje swoją pamięć 

podręczną ARP o nowe powiązanie IP / MAC. Ponieważ protokół ARP jest protokołem bezstanowym, 

większość systemów operacyjnych aktualizuje pamięć podręczną po otrzymaniu odpowiedzi, 

niezależnie od tego, czy wysłały one rzeczywiste żądanie. Spoofing ARP polega na konstruowaniu 

sfałszowanych żądań ARP i pakietów odpowiedzi. Wysyłając podrobione odpowiedzi ARP, komputer 

docelowy mógłby być przekonany, aby wysłać ramki przeznaczone dla komputera A zamiast tego, aby 

przejść do komputera B. Gdy zostanie to zrobione poprawnie, komputer A nie będzie miał pojęcia, że 

to przekierowanie miało miejsce. Proces aktualizacji pamięci podręcznej ARP komputera docelowego 

o sfałszowanym wpisie nazywany jest "zatruwaniem". 

Ataki 

S N I F F I N G 



Przełączniki określają, które ramki  przechodzą do których portów, porównując docelowy MAC w 

ramce z tabelą. Ta tabela zawiera listę portów i dołączonego adresu MAC. Tabela jest budowana po 

włączeniu przełącznika, poprzez sprawdzenie źródłowego adresu MAC z pierwszej ramki przesyłanej 

na każdym porcie. Karty sieciowe mogą wejść w stan zwany "trybem swobodnego wyboru", w którym 

mogą badać ramki przeznaczone dla adresów MAC innych niż ich własne. W sieciach przełączanych nie 

stanowi to problemu, ponieważ przełącza trasy na podstawie tabeli opisanej powyżej. Zapobiega to 

sniffowaniu ramek innych osób. Jednak przy użyciu podszywania ARP istnieje kilka sposobów na 

wykrywanie podsłuchu w sieci komutowanej. Atak typu "man-in-the-middle" jest jednym z nich. Kiedy 

wykonywany jest MiM, złośliwy użytkownik wstawia swój komputer między ścieżką komunikacyjną 

dwóch komputerów docelowych. Wówczas można wykonać sniffowanie Szkodliwy komputer przesyła 

ramki między dwoma komputerami docelowymi, aby komunikacja nie została przerwana. Atak 

przeprowadzany jest w następujący sposób (gdzie X jest atakującym komputerem, a T1 i T2 są celami): 

-X zatruwa pamięć podręczną ARP T1 i T2. 

-T1 kojarzy IP T2 z MAC X-a. 

-T2 kojarzy IP T1 z MAC X-a. 

- Wszystkie ruchy IP T1 i T2 będą najpierw kierowane do X, zamiast bezpośrednio do siebie. 

Jest to bardzo silne, gdy weźmiemy pod uwagę, że nie tylko komputery mogą zostać zatrute, ale także 

routery / bramki. Cały ruch internetowy dla hosta może zostać przechwycony za pomocą tej metody, 

wykonując MiM na docelowym komputerze i routerze sieci LAN. Inną metodą podsłuchiwania w sieci 

komutowanej jest MAC flooding . Wysyłając fałszywe odpowiedzi ARP do przełącznika w niezwykle 

szybkim tempie, tabela portu / MAC przełącznika zostanie przepełniona. Wyniki różnią się w zależności 

od marki, ale niektóre przełączniki powrócą do trybu emisji w tym momencie. Wówczas można 

wykonać węszenie. 

DOS 

Aktualizacja buforów ARP przy nieistniejących adresach MAC spowoduje odrzucenie ramek. Mogłyby 

one zostać rozesłane do wszystkich klientów w sieci w celu spowodowania ataku Denial of Service. Jest 

to również efekt uboczny ataków po MiM, ponieważ docelowe komputery będą kontynuować 

przesyłanie ramek do adresu MAC atakującego, nawet po usunięciu się ze ścieżki komunikacji. Aby 

wykonać czysty atak MiM, komputery docelowe musiałyby mieć pierwotne wpisy ARP przywrócone 

przez atakujący komputer. 

HIJACKING 

Przejęcie połączenia umożliwia atakującemu przejęcie kontroli nad połączeniem między dwoma 

komputerami przy użyciu metod podobnych do ataku MiM. To przeniesienie kontroli może 

spowodować przeniesienie dowolnego typu sesji. Na przykład osoba atakująca może przejąć kontrolę 

nad sesją telnet po tym, jak komputer docelowy zalogował się na komputerze zdalnym jako 

administrator. 

KLONOWANIE 

Adresy MAC miały być unikalnymi globalnie identyfikatorami dla każdego wyprodukowanego 

interfejsu sieciowego. Miały zostać wypalone w pamięci ROM każdego interfejsu i nie można ich było 

zmienić. Dziś jednak adresy MAC można łatwo zmienić. Użytkownicy Linuksa mogą nawet zmienić swój 

MAC bez oprogramowania do podszywania się, używając pojedynczego parametru do "ifconfig", 

programu konfiguracyjnego interfejsu dla systemu operacyjnego. Osoba atakująca może wykonać DoS 



docelowy komputer, a następnie przypisać sobie IP i MAC komputera docelowego, otrzymując 

wszystkie ramki przeznaczone dla celu. 

Narzędzia 

A R P O I S O N 

ARPoison to narzędzie wiersza poleceń dla systemu UNIX, które tworzy sfałszowane pakiety ARP. 

Użytkownicy mogą określać źródłowy i docelowy adres IP / MAC. 

E T T E R C A P 

Ettercap to potężny program UNIX wykorzystujący GUI w trybie tekstowym, wystarczająco łatwy do 

użycia przez "skrypty kiddies". Wszystkie operacje są zautomatyzowane, a komputery docelowe są 

wybierane z przewijalnej listy hostów wykrytych w sieci LAN. Ettercap może wykonywać cztery metody 

sniffingu: IP, MAC, ARP i Public ARP. Automatyzuje również następujące procedury: 

- Wpisywanie znaków w połączenia 

-Sniffing zaszyfrowanych sesji SSH 

-Zbiór słów 

-OS fingerprinting 

- Zabijanie połączenia 

P A R A S I T E 

Parasite to demon, który obserwuje LAN dla żądań ARP i automatycznie wysyła fałszywe odpowiedzi 

ARP. Umieszcza to atakujący komputer jako MiM dla dowolnego komputera, który nadaje i wysyła 

żądanie ARP. Ostatecznie skutkuje to atakiem MiM w całej sieci LAN i wszystkie dane na przełączniku 

mogą być wciągane. Pasożyt nie wykonuje właściwego czyszczenia po zatrzymaniu. Powoduje to DoS 

wszystkich zatrutych komputerów, ponieważ ich pamięci podręczne ARP wskazują adres MAC, który 

nie przekazuje dalej swoich ramek. Zatrute wpisy ARP muszą wygasnąć przed wznowieniem normalnej 

pracy. 

Obrona 

Najlepszą obroną przed spoofingiem ARP jest włączenie wiązania MAC na przełączniku. Jest to funkcja 

zwykle znajdująca się na przełącznikach wysokiej jakości, która nie pozwala na zmianę adresu MAC 

powiązanego z portem po jego ustawieniu. Prawidłowe zmiany MAC mogą być wykonywane przez 

administratora sieci indywidualnie dla każdego przypadku. Kolejną obroną jest użycie statycznych tras. 

Pamięci podręczne ARP mogą mieć statyczne (niezmienne) wpisy, więc sfałszowane odpowiedzi ARP 

będą ignorowane. Takie podejście nie jest praktyczne w przypadku małych, domowych sieci LAN, w 

związku z czym przypadki spoofingu ARP nie stanowią dużego problemu. Należy również zwrócić 

uwagę na zachowanie tras statycznych w systemie Windows. Testy wykazały, że system Windows nadal 

akceptuje fałszywe odpowiedzi ARP i używa tras dynamicznych zamiast tras statycznych, niwelując 

jakikolwiek efekt korzystania z tras statycznych w systemie Windows. Oprócz tych dwóch metod jedyną 

inną dostępną obroną jest wykrywanie. Arpwatch to darmowy program UNIX, który słucha odpowiedzi 

ARP w sieci. Zbuduje tabelę powiązań IP / MAC i zapisze je w pliku. Kiedy zmienia się adres MAC 

powiązany z adresem IP (nazywany flip-flop), wiadomość e-mail jest wysyłana do administratora. Testy 

wykazały, że uruchomienie Parasite w sieci spowodowało zalanie flip-flop, pozostawiając MAC 

atakującego w wiadomościach Arpwatch. Ettercap spowodował kilka flip-flopów, ale byłby trudny do 



wykrycia w sieci z obsługą DHCP, gdzie flip-flopy występują w regularnych odstępach czasu. 

Klonowanie MAC można wykryć za pomocą RARP (Reverse ARP). RARP żąda adresu IP znanego adresu 

MAC. Wysłanie żądania RARP dla wszystkich adresów MAC w sieci może określić, czy jakikolwiek 

komputer wykonuje klonowanie, jeśli otrzymano wiele odpowiedzi dla pojedynczego adresu MAC. 

Istnieje wiele metod wykrywania maszyn w trybie swobodnym. Ważne jest, aby pamiętać, że systemy 

operacyjne mają własne stosy TCP / IP, a karty Ethernet mają własne sterowniki, każdy z własnymi 

dziwactwami. Nawet różne wersje tego samego systemu operacyjnego mają różne zachowania. Solaris 

jest wyjątkowy w swojej obsłudze pakietów ARP. Solaris akceptuje aktualizacje ARP po upływie limitu 

czasu. Aby zatruć pamięć podręczną w skrzynce Solaris, osoba atakująca musi wykonać drugą maszynę 

docelową, aby uniknąć warunków wyścigu po upływie limitu czasu. To DoS może zostać wykryte, jeśli 

sieć ma zainstalowany System Wykrywania Wtargnięcia. 

 

Zamknięcie 

Podszywanie się pod ARP to jedna z kilku słabych punktów, które istnieją w nowoczesnych protokołach 

sieciowych, które pozwalają na swobodne, samodzielne rządzenie przez sieć. Spoofing IP, 

przewidywanie sekwencji TCP i przekierowania ICMP to tylko kilka przykładów innych słabych punktów 

w tych protokołach. Jest mało prawdopodobne, że te problemy będą omawiane, dopóki nie zostaną 

nadużyte na wystarczająco szeroką skalę, aby wymusić zmianę status quo. Informacje zawarte w tym 

dokumencie były pod silnym wpływem projektów Ettercap i Parasite oraz różnych dokumentów w 

Internecie.  


