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 متااسپلوییت پیشرفته درباره کتاب
قالب  باشد که درکتایب که پیش روی شماست حاصل یک کار ترجمه و تالیف یم

 ای ارائه شده است.صفحه pdf  ،615یک فایل 

باشد. به یم Nipun Jaswalنوشته  Mastering Metasploitمحور ترجمه کتاب  

، مطالب تکمییل از منابع آموزیش  هاعالوه در کتاب حاضر، به منظور رفع کاسیت

 است.ی نیز اضافه شدهدیگر

 های محض برای مطالعه و روخواین نیستهدف از نگارش این کتاب ارائه تئوری

ا های ارائه شده در آن ر ها و آزمایش، بلکه یک کتاب کار است که بایسیت فرمان

 به صورت عمیل انجام داده و یادگیری واقعی را تجربه کنید.

ب، به صورت عمیل و قابل اجرا هستند های ارائه شده در این کتاتمایم آزمایش

 ها حاصل شده است.و نتیجه آن

ا در هها و کدهای مورد نظر در این آزمایشبه منظور راحیت بیشتر تمایم برنامه

شود که حیت المقدور از اند، هرچند توصیه یمهای تمریین ارائه شدهقالب فایل

ده و کدنوییس کنید. با کدهای آماده استفاده نکنید و خودتان دست به کار ش

تان را به کدنوییس عادت دهید. انجام کار عمیل خودتان را محک زده و دست

زیرا تا زماین که در فرایند درگیر نشده و با مشکالت مواجه نشوید، تجربه الزم 

 کنید.را کسب نیم

تمایم کدهای قرار داده شده در کتاب تست شده اند و نتایج خروجی دریافت 

ویل به هر دلیل ممکن است شما در فرایند تست با مشکالیت همچون شده است 

عدم دریافت شل بازگشیت و دیگر خطاهای کنسول مواجه شوید . فرایند توسعه 

اکسپلوییت بسیار دشوار است و بروز کوچک ترین اشتباهی ممکن است 

موجب عدم بازگشت نتیجه دلخواه شود . توصیه بر این است که در چنین 

 شروع به عیب یایب کنید . یک بار کل مراحل اجرا را دوباره مرور کرده و  شرایطی
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 آنچه در این کتاب می خوانید
از مجموعه آموزش های جلد دوم کتاب متااسپلوییت پیشرفته در حقیقت 

متااسپلوییت یم باشد . در این کتاب مقدمات ابتدایی کار با ابزار متااسپلوییت 

کارهای و ابزارها و راهبیشتر به توسعه اکسپلوییت ها آموزش داده نیم شود بلکه 

 که در این زمینه وجود دارند پرداخته یم شود . گوناگون

 د .نکبا زبان برنامه نوییس رویب آشنا یم شما را به صورت خالصه  فصل دو* 

 و نحوه ایجادپرداخته  معماری متااسپلوییت  به فصل های سه و چهار و پنج* 

 . را آموزش یم دهدماژول های ابتدایی درون این ابزار 

 د .کنبا الفبای زبان اسمبیل آَشنا یم شما را  فصل شش* 

با عملیات فازینگ و نحوه ایجاد شکست شما را  فصل های  هفت و هشت  و نه* 

 د .کندر برنامه ها آشنا یم 

 یم پردازد . SEHبه سیستم دفاعی  فصل ده* 

 سیستم عامل نحوه توسعه اکسپلوییت های سرریز بافر در  یازده فصل* 

 . لینوکس را آموزش یم دهد

سیستم عامل نحوه توسعه اکسپلوییت های سرریز بافر در  فصل دوازده* 

 . ویندوز را آموزش یم دهد

 را آموزش یم دهد . SEHنحوه رونوییس سیستم دفاعی  فصل سیزده* 

شیوه واردسازی و انتقال اکسپلوییت های مختلف  پانزدهفصل های چهارده و * 

 را آموزش یم دهد . گوناگونبه زبان های برنامه نوییس 

 به بکارگیری دیگر سرویس ها در متااسپلوییت یم پردازد . فصل شانزده* 
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 محیط های تست و متدلوژی های تست و گزارش دهی با شما را  فصل هفده* 

ود در این زمینه آشنا کرده و به ارتباط آن با تست نفوذ و ابزارهای موج

 متااسپلوییت یم پردازد .

اکسپلوییت های ده سمت مشتری پرداخته و به حمالت پیچی فصل هجده* 

  . این حمالت را معرفی یم کند موجود در متااسپلوییت به منظور بکارگیری

مبحث مهندیس اجتماعی در متااسپلوییت یم  به به صورت خالصه فصل نوزده* 

 پردازد .

آَشنا ییت ج به منظور کار با متااسپلویشما را با رابط گرافییک آرمیت فصل بیستم* 

 یم کنید

شما را با جدیدترین ماژول های منتشر شده در  فصل بیست و یک* 

ا آموزش ر  متااسپلوییت آشنا کرده و نحوه بکارگیری سیستم ها با استفاده از آنها

 یم دهد .

 

 این کتاب مناسب چه کسانی است؟
این کتاب برای تمام افرادی که در زمینه امنیت شبکه فعالیت دارند، مناسب 

است. محققان امنییت، آزمونگرهای نفوذ، توسعه دهندگان نرم افزار، توسعه 

 یشتوانند بخدهندگان اکسپلوییت، مدیران شبکه، هکرهای اخالقی همه و همه یم

 از مخاطبان این کتاب باشند.
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 قبل از شروع
مطالب ارائه شده در این کتاب در سطح پیشرفته هستند. قبل از شروع مطالعه 

ه به ابزار را مطالعه کنید و یا اینک متااسپلویت مقدمایتشما بایسیت کتاب آموزیش 

متااسپلویت تسلط کامل داشته باشید. در این کتاب از رویکرد توسعه 

اکسپلوییت استفاده شده لذا شما به منظور درک صحیح و بهتر مطالب بایسیت 

تا حدی با زبان برنامه نوییس اسمبیل آشنایی داشته باشید. هرچند این آشنایی 

ها مهاریت نداشته باشید باز هم قادر وریت که در این زمینهاجباری نیست و در ص

به یادگیری مطالب خواهید بود. زیرا در این کتاب بسیاری از مباحث پیش نیاز و 

 شود.ضروری نیز آموزش داده یم

همچنین به منظور توسعه اکسپلوییت شما بایسیت مهاریت تحت عنوان کدخواین 

نامه های بر که عالوه بر آن، به ییک از زبانداشته باشید. توصیه بر این است 

ها نیز ، پرل، پایتون یا رویب تسلط داشته و قادر به کدخواین دیگر زبانCنوییس 

ها و انتقال و واردسازی کدهای مختلف باشید، زیرا به منظور توسعه اکسپولیت

ب به اهای برنامه نوییس دارید. در فصل دوم کتنیاز به آشنایی مقدمایت با زبان

 ای به زبان برنامه نوییس رویب شده است.صورت خالصه اشاره

 

 قانون
تمایم مطالب ارائه شده در این کتاب به منظور ارتقاء مهارت کاربران در زمینه 

ثل ها مباشد. هرچند این آموزشهای کامپیوتری یمحفظ و بهبود امنیت شبکه

 های رایانه ای جرمبه شبکه کنند. از نظر قانوین نفوذیک چاقوی دولبه عمل یم

شود و در صورت رخداد فرد خاطی با عواقب جبران ناپذیری مانند محسوب یم

پرداخت جریمه نقدی سنگین و حیت زندان مواجه خواهد شد. برای جلوگیری از 

 ها باید در یک محیط تست صورت پذیرد.رخداد چنین حوادیث تمایم آزمایش

http://netamooz.net
http://netamooz.net/shop/metasploit-penetration-testing-basics-book
http://netamooz.net/shop/metasploit-penetration-testing-basics-book


 

 

 راهنمای استفاده از کتاب
کنید، یب رنگ هستند و تشخیص دستورات رایت که در خط فرمان وارد یمدستو

ها، تمایم وارد شده و نتایج خروجی کیم دشوار است. به منظور مطالعه آسان آن

دستورات ورودی در خط فرمان و نتایج خروجی نمایش داده شده در تصاویر 

 اند.هایالیت شده

 شوند.سط شما وارد یمهستند که تودهنده دستورایت نشانسبز رنگ 

و به صورت برجسته درآورده نشان دهنده نتایج خروجی مهم هستند زرد رنگ 

 شدند.

 

اند که شما نیز ارائه شده QRهای موجود در کتاب در قالب کدهای تمام لینک

موجود در تبلت یا تلفن همراه  QR Readerهای توانید با استفاده از اپلیکیشنیم

 مرور کنید.  ها را خود لینک

های تمریین در قالب یک فایل فشرده به صورت طبقه بندی شده و منظم فایل

 .اند ارائه شده
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 دوفصل 
برنامه نویسی  زبان مقدمات

  Rubyروبی
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 بازسازی متااسپلوییت
 

و  اشتهگام به جلو گذ یک توانیمپس از یادگیری مقدمات متااسپلوییت اکنون یم

وارد بخش کدنوییس متااسپلوییت شویم . این جهش را با یادگیری مقدمات زبان 

ان را یاد این زب مقدمایتکنیم و سینتکس ها و مفاهیم برنامه نوییس رویب آغاز یم

 گیریم .یم

وانید بت تاکنیم ما کدنوییس در زبان رویب را برای شما آسان یم قسمتدر این 

 هم دامهااسپلوییت را ایجاد کنید . در ای مختلف متماژول ها بخش های بعدیدر 

توانیم ماژول های مختلف پس از بکارگیری خواهیم دید که چگونه یم

متااسپلوییت را ایجاد و طراحی کنیم که به ما کمک کند تا کنترل بیشتری بر 

 های به کار گیری شده داشته باشیم .ماشین

ی تحت محدوده تست نفوذ از نظر هاسناریویی را در نظر بگیرید که سیستم

خواهیم یک تابع مورد نظر )پس از بکارگیری ما یم تعداد بسیار گسترده هستند و

لود ها را انجام دهیم .دانمثًال دانلود کردن یک فایل از روی تمایم  سیستم شبکه(

کننده ها به صورت دسیت کار زمان بر و خستهکردن یک فایل از تک تک سیستم

توانیم یک ماژول پس از بکارگیری در نتیجه در چنین سناریویی ما یم ای است .

 ها دانلود کند .ایجاد کنیم تا فایل را به صورت خودکار از روی همه سیستم

در این فصل تمرکز ما بر روی ایجاد مهارت های برنامه نوییس برای ماژول های 

ا شده ه نوییس رویب آشنباشد . پس از پایان شما با زبان برناممتااسپلوییت یم

 اید .و ماژول های مختلف متااسپلوییت را ایجاد کرده
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 ای که پوشش خواهیم داد به شرح زیر یم باشند : مباحث اولیه

 درک مقدمات زبان برنامه نوییس رویب *

 ها در زبان برنامه نوییس رویبنوشتن برنامه *

 مرور ماژول ها در متااسپلوییت *

 های خودتان در متااسپلوییتنوشتن ماژول  *

 کدنوییس اسکریپت های مترپرتر *

 RailGunانجام کارهای غیرممکن با استفاده از ریل گان  *

 اسکریپت های ریل گان توسط خودتاننوشتن  *

اکنون مقدمات زبان برنامه نوییس رویب را یاد بگیریم و ضروریات مورد بیایید هم

 متااسپلوییت را جمع آوری کنیم .نیاز برای کدنوییس ماژول های 

 دمتااسپلوییت شویم ، بایسیت بدانیویل قبل از اینکه وارد کدنوییس ماژول های 

احی برای نوشتن و طر  , های اصیل و هسته ای زبان برنامه نوییس رویبکه ویژیگ

ماژول های متااسپلوییت ضروری است . هرچند چرا ما نیاز به استفاده از رویب 

 سپلوییت داریم ؟برای متاا

بهترین  متااسپلوییت کند که رویب برایمطرح شده در زیر به شما ثابت یم نکات 

 گزینه است :

یل های اصژیگساختن یک کالس خودکار برای کدهای قابل استفاده مجدد از وی *

 باشد که با نیاز ما مطابقت دارد .رویب یمزبان برنامه نوییس 

 باشد . یش گرا یمرویب یک زبان برنامه نوییس *

 یک زبان برنامه نوییس مبتین بر مفسر یا همان مفسر گرا , رویب عالوه بر این *

(Interpreter orientedیم )بسیار سریع است و زمان  , باشد که در نتیجه آن

 کند .توسعه کمتری را صرف یم
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 روبی قلب تپنده متااسپلوییت
ق باشد . حاال رویب چیست ؟ بر طبرویب قلب تپنده فریم ورک متااسپلوییت یم

تعریف سایت رسیم رویب ، رویب یک زبان برنامه نوییس ساده ویل در عین حال 

طراحی کرد . این  ۵۹۹۱باشد . یوکیهیرو ماتسوموتو رویب را در سال قدرتمند یم

زبان برنامه نوییس بعدًا بهینه شد و به عنوان یک زبان برنامه نوییس پویا ، 

برنامه  زبانو همه منظور و یش گرا تعریف شد که دارای توابعی شبیه بازتابنده 

 باشد .نوییس پرل یم

توانید رویب را برای سیستم عامل های ویندوز و لینوکس از آدرس زیر شما یم

 دانلود نمایید :

http://rubyinstaller.org/downloads/  

 

 ایجاد اولین برنامه روبی خودتان
رویب یک زبان برنامه نوییس ساده هست و یادگیری آن به آساین صورت 

ه کنیم . هرچند بپذیرد . اکنون در این بخش مقدمات یادگیری رویب را آغاز یمیم

تیجه سترده است . در نخاطر داشته باشید که زبان برنامه نوییس رویب بسیار گ

های این زبان در این کتاب خارج از حوصله است . بنابراین پوشش همه قابلیت

. در صورتیکه نیاز به درک بهتر ماژول پردازیم ما فقط به یادگیری ضروریات یم

 :)های متااسپلوییت دارید بایسیت زمان زیادی را صرف یادگیری رویب کنید 
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 (Ruby Shellتعامل با روبی شل )
کند . کارکردن در این شل تعامیل به شما رویب یک رابط شل تعامیل را ارایه یم

کند که مقدمات رویب را به آساین تمرین کرده و درک کنید . پس بنابراین کمک یم

را  irbخط فرمان لینوکس را باز کنید و به منظور بازکردن این رابط تعامل دستور 

 وارد کنید .

 

به شل دستریس پیدا کردیم برخی از ورودی ها را وارد کرده تا  خوب اکنون که

کنم )به منظور را مطابق تصویر زیر وارد یم ۲شود . من در شل عدد ببنیم چه یم

 Ctrl+Lتوانید از کلید میانبر پاک کردن صفحه پس از وارد کردن دستورات یم

 استفاده کنید( 

 

، شل رویب مقدار وارد شده را باز یم  ۲بینید با وارد کردن عدد همانطور که یم

به صورت  ۳و  ۲کنیم مثًال جمع دو عدد گرداند . اکنون ورودی دیگری را وارد یم

 زیر :

 

بینید اگر یک عبارت منظم مثل جمع دو عدد را وارد کنیم رویب همانطور که یم

را انجام  خوب کیم توابع بر روی متغیرها ما نتیجه جمع را باز یم گرداند .شل به 

 دهیم .یم
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 سهفصل 

 توسعه ماژول های سفارشی
بهترین راه یادگیری کدنوییس این است که وارد پروسه کار شویم و با انجام 

تمرین توانایی خود را بسنجیم . در مورد نوشتن ماژول ها نیز همینطور است . 

،  Payloads باشد مثل پیلودهامتااسپلوییت دارای ماژول های مختلفی یم

و اگزیلیاری ها  NOPS، نوپ ها  Exploits، اکسپلوییت ها  Encoders انکودرها

Auxiliaries . 

در این بخش ما ضروریات مورد نیاز برای توسعه ماژول ها را به شما آموزش 

تواند به صورت واقعی یک دهیم . سپس نشان خواهیم داد که چگونه یمیم

 ماژول سفاریش ایجاد کرد .

 دهیم .بخش اگزیلیاری ها و ماژول های پس از بکارگیری را توضیح یمدر این 

 رسد . خوب ابتدا شروع بههرچند توضیح اکسپلوییت ها به فصل های بعدی یم

 کنیم .توضیح ضروریات ایجاد ماژول ها یم
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 ایجاد یک ماژول به صورت خالصه
 فریم دانیم کهها ابتدا بایسیت ب به منظور بدست آوردن توانایی نوشتن ماژول

ورک متااسپلوییت چگونه سازماندهی و منظم شده است و همچنین اجزای 

 نند .کسازنده متااسپلوییت چه هستند و به چه منظور ایجاد شده و چه کاری یم

 

 معماری فریم ورک متااسپلوییت
ت ها ها و کامپوننمتااسپلوییت از اجزای مختلفی تشکیل شده است . این بخش

( ، پالگین ها Modules( ماژول ها )Librariesهای مهم )کتابخانهشامل همه 

(Pluginsو دیگر ابزارها یم ) باشند . دیاگرام زیر این ساختار را به بهترین شیوه

 دهد :نمایش یم
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 چهارفصل 

 موفقیت در

 اسکریپت نویسی مترپرتر 
خطرناک ترین ابزاری است که قربانیان را درگیری  (Meterpreter Shell) مترپرتر شل

ایف تری برای انجام انواع وظکند . مترپرتر به هکر رویکرد بسیار گستردهخود یم

 دهد . عالوه بر این مترپرتر دارایمختلف بر روی سیستم بکارگرفته شده را یم

ند کتر یماسکریپت های درون ساخت زیادی است که این کار را برای هکر آسان

تا به سیستم قرباین حمله کند . در این بخش به این اسکریپت ها نگاهی خواهیم 

 چگونه آن را استفاده کنیم . هاند و اینکچه ساخته شدهکرد ، از 
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 ضروریات اسکریپت نویسی مترپرتر
اسکریپت های متااسپلوییت را برای انجام برخی کارهای اضافی بر روی سیستم 

هرچند نگاهی به برخی از موقعیت های خاص و پیشرفته برای  کنند .استفاده یم

آید خواهیم انداخت . جایی استفاده از مترپرتر که در طی تست نفوذ بوجود یم

فرض موجود کمیک به ما نخواهد کرد . در بیشتر مواقع که اسکریپت های پیش

 افه کنیمخواهیم عملکردهای خودمان را به مترپرتر اضدر این موقعیت ها ما یم

که وارد مبحث اضافه کردن نو وظایف مورد نیاز را انجام دهیم . ویل قبل از ای

اسکریپت های اختصایص به مترپرتر شویم ، بیایید یکسری کارهای پیشرفته 

 مترپرتر را انجام دهیم و قدرت آن را درک کنیم .

 

 

 

Pivoting به شبکه هدف 
Pivoting سیستم از سیستم هکر از طریق یک  اشاره به دستریس غیرمجاز به یک

ه اید واقع شما یک سیستم را بکارگرفتباشد . درسیستم دیگر بکارگرفته شده یم

خواهید های دیگری وجود دارد که یمو در شبکه این سیستم ، سیستم یا سیستم

 ها نیز دستریس پیدا کنید . به آن

 ییلسیستم امسناریویی را در نظر بگیرید که وب سرور محدود ، فقط در اختیار 

باشد . در این مورد خاص ما بایسیت ابتدا سیستم امییل را بکارگرفته و سپس یم

هم دستریس پیدا کنیم . به این معنا که ما  وب سرور محدوداز طریق آن به 

( کرده تا یک اتصال Pivot)درخواست های خود را بر روی سیستم امییل پایوت 

 : دهدبه سیستم وب سرور محدود ایجاد کنیم . دیاگرام زیر را وضوح نشان یم
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این دیاگرام را در نظر بگیرید . در این دیاگرام سه سیستم داریم . سیستم 

 دیوید )هکر( ، سیستم امییل )سیستم میاین( و وب سرور الیزابت . 

 

که به صورت اختصایص  restrictی است با نام وب سرور الیزابت دارای پوشه ا

برای خانم امییل ایجاد کرده است و فقط وی به آن دستریس دارد . وقیت که هکر 

خواهد به آن دستریس پیدا کند با پیام خطای ممنوعیت به صورت مستقیم یم

 شود .دستریس مواجه یم

یستم نیاز سچند د به سازی کنیشما برای اینکه بتوانید چنین سناریویی را پیاده

کنیم . استفاده یمکایل لینوکس که ما در اینجا از یک سیستم هکر )دیوید( دارید . 

 .......................سیستم کایل لینوکس دیگر یک 
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 ایجاد اسکریپت های سفارشی مترپرتر
اکنون زمان آن رسیده که کار را با یک مثال ساده شروع کنیم . این اسکریپت 

 یسسطح دستر هست یا خیر  ادمینبرریس خواهد کرد که وضعیت ما در مترپرتر 

در سیستم هدف فعال است یا خیر به این منظور  UACسیستم ما چیست و آیا 

 ابتدا به پوشه اسکریپت های مترپرتر رفته :

 

بینیم یم ، یمکنبینیم . زماین که این پنج فایل موجود را باز یمر اینجا یمپنج فایل د

های کتابخانه ای ضروری )از منابع های که این اسکریپت ها حاوی همه فایل

مختلف درون متااسپلوییت( هستند .در نتیجه ما نیاز نخواهیم داشت که این 

 یاوریم .  یک اسکریپتتوابع را به صورت دسیت هر بار درون اسکریپت خود ب

 جدید را درون ویرایشگر متین دلخواه خود ایجاد کنید . 
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 پنجفصل 

 کارکردن با ریلگان
RailGun  ریلگان تفنیگ است که بر روی ریل قرار گرفته است . ویل اینگونه

وجود سازد تا توابع متر از یک تفنگ . ریلگان شما را قادر یمنیست . بسیار قوی

 ویندوز را بدون نیاز به کامپایل کردن توابع خودتان ، فراخواین کنید .  APIدر 

کند . این ویژیگ شیوه انجام مختلف ویندوز را پشتیباین یم DLLهای ریلگان فایل

وع کند . شر کارهای مختلف سیستیم را بر روی سیستم قرباین هدف آسان یم

فراگرفته و با استفاده از آن کنیم و نحوه انجام کارهای مختلف با ریگان را یم

 دهیم .برخی وظایف پس از بکارگیری را در سیستم هدف انجام یم
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 درک ریلگان و اسکریپت نویسی در آن
توان درون متااسپلوییت اجرا دهد که دستورهایی که نیمبه ما یم ریگان قدریت

موجود در  dllتوانیم به هر فایل از طریق آن اجرا کنیم . از این طریق یم را کرد

سیستم بکارگیری شده دستریس پیدا کنیم و مکانیزم های پیچیده پس از 

 بکارگیری را انجام دهیم . 

فراخواین  گانلخوب حاال ببینیم چگونه یک تابع را با استفاده از فراخوان ساده ری

 کنیم و فرایند را درک کنیم :

client.railgun.DLLname.function(parameters) 

 client.railgunکلمه کلیدی باشد .گان یملری در APIتار اولیه یک فراخوان این ساخ

کرد از ریلگان برای کالینت هستیم . کلمه کند که نیاز به اجرای یک عملبیان یم

 APIبرای ما  Function (parameters)را تعیین کرده .  DLLنام فایل  DLLnameکلیدی 

 کند .حقیقی را تعیین یم

دستور زیر را وارد  irbک مثال . درون مترپرتر پس از وارد کردن خوب حاال ی

 ........................  کنید :
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 ششفصل 
 الفبای اسمبلی

در این بخش نگاهی به مقدمات زبان اسمبیل خواهیم انداخت . ابتدا به معرفی 

رجیسترهای پشتیباین شده در معماری های مختلف خواهیم پرداخت . همچنین 

 ESP (Extended Stack Pointer)و  EIP (Extended Instruction Pointer)درباره رجیسترهای 

ها در نوشتن اکسپلوییت ها بحث خواهیم کرد . بعالوه به توضیح و اهمیت آن

در توسعه اکسپلوییت  JMP (Jump)و  NOP (No Operation)دستورالعمل های 

 پردازیم .ها یم

 

 

 

 

 

 

http://netamooz.net


 

 

 

 ز اولیه برای توسعه اکسپلوییت هاابتدا به توضیح مفاهیم اولیه مورد نیا

 پردازیم .یم

شود شما در فصل های بعدی با عبارات زیر موجب یم درک درست تعاریف و

 تسلط بیشتری کار را ادامه دهید :

: ناحیه ای بر روی پردازشگر است که به منظور ذخیره سازی  (Registerرجیستر )

ند کعالوه هر فرآیندی که یک پردازشگر اجرا یمه شود . باطالعات استفاده یم

 شود .از طریق رجیستر انجام یم

X86 باشد که بیشتر بر روی : یک خانواده از معماری های سیستم یم

 ۳۲های شود و اساسًا سیستمهای مبتین بر پردازشگر اینتل یافت یمسیستم

 بییت هستند . ۴۶های سیستم X64بییت هستند و در مقابل 

: اسمبیل یک زبان برنامه نوییس سطح پایین با عملیات های ساده  زبان اسمبیل

 . هرچند نوشتن و خواندن یک کد اسمبیل کار بسیار دشواری است .  باشدیم

: بخش حافظه ای ثابت درون برنامه است . بافر معموًال داده را  (Bufferبافر )

)بسته به نوع حافظه ای که استفاده یم کنند(  Heapیا هیپ  Stackدرون استک 

 کند . ذخیره یم
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نفوذ ریموت با اکسپلوییت 

Web_delivery 
در این آزمایش ماژویل را به شما معرفی یم کنیم تا به صورت ریموت به یک 

 سیستم نفوذی و از طریق متااسپلوییت نفوذ کنید . 

این ماژول به سرعت یک وب سرور فعال را ایجاد یم کند که این وب سرور یک 

های  به زبانپیلود را بر روی سیستم هدف بارگذاری یم کند . در ادامه دستوری 

و حیت اسکریپت اجرایی پاورشل ایجاد شده که  phpبرنامه نوییس پایتون و یا 

شما را در دستریس به سیستم هدف یاری یم کند . هدف از این ماژول راه 

اندازی سریع یک خط فرمان بر روی سیستم هدف یم باشد . این حمله بر روی 

صورت مستقیم بر روی هارد دیسک سیستم هدف نوشته نیم شود بلکه به 

حافظه اجرا یم شود . به همین دلیل شانس شناسایی شدن حمله بسیار پایین 

 است .

و برای شروع شما به یک سیستم یم باشد  7سیستم هدف ما در اینجا ویندوز 

عامل کایل لینوکس به عنوان سیستم نفوذگر و دستریس به کنسول متااسپلوییت 

 دارید . نیاز 

کنسول متااسپلوییت را بر روی کایل لینوکس  msfconsoleدستور با استفاده از 

را  web_deliveryاکسپلوییت  useباز کنید . درون کنسول با استفاده از دستور 

انتخاب کنید . در ادامه آدرس آییپ لوکال )آدرس آییپ سیستم حمله کننده یا 

اهداف  show targetsهمان کایل لینوکس( را وارد کنید . و با استفاده از دستور 

یعین پایتون را انتخاب کنید و  0اکسپلویییت موجود را نمایش دهید . فعال گزینه 

شما با  0درباره موارد بعدی در ادامه توضیح خواهیم داد . با انتخاب گزینه 
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 استفاده از اسکریپت پایتون سیستم هدف را بکارگیری خواهید کرد .

 

 

 show optionsدر ادامه یک پورت لوکال به دلخواه انتخاب کنید و با دستور 

 گزینه های موجود را نمایش دهید تا چیزی از قلم نیفتاده باشد .
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را وارد کنید . همانطور که  Exploitدر پایان کار برای شروع اکسپلوییت دستور 

ود , سروری بر مشاهده یم کنید . اکسپلوییت شما در پس زمینه اجرا یم ش

برای شما ایجاد شده و در پایان یک کد اسکریپت پایتون ایجاد  1818روی پورت 

 یم شود .

این همان کدی است که بایسیت به قرباین هدف بدهد تا بر روی سیستم خود  

اجرا کند  . فرض یم کنیم که قرباین هدف ما یک برنامه نویس پایتون است پس 

سیستم ویندوزی خود خواهد بود . این کد را کیپ  قادر به اجرای این کد درون

 کنید .

 

 

و داخل یک فایل پایتون ذخیره کرده و بر روی سیستم ویندوزی خود )سیستم 

 هدف( اجرا کنید .
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به کنسول متااسپلوییت باز گردید همانطور که مشاهده یم کنید یک نشست 

 61564و پورت ریموت  1845جدید مترپرتر در پس زمینه بر روی پورت لوکال 

را وارد کنید تا نشست های موجود را مشاهده  Sessionsایجاد یم شود . دستور 

 نشست را ببینید . رهکنید . شما

 

 

به نشست مربوطه رفته تا به مترپرتر  Sessions -iستور سپس با استفاده از د 

را وارد کنید تا از دستریس  sysinfoدستریس پیدا کنید .  برای اثبات کار دستور 

 کامل به سیستم هدف اطمینان حاصل کنید . 
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حاال فرض یم کنیم که قرباین ما برنامه نویس پایتون نیست و به صورت پیش 

سیستم خود ندارد تا اسکریپت ما را اجرا کند . تکلیف فرض پایتون را بر روی 

 show targetsچیست ؟ مشکیل نیست از نشست قبیل خارج شده و با دستور 

بار دیگر اهداف موجود را نمایش دهید . شما یم توانید از یک اسکریپت پاورشل 

استفاده کنید که بر روی همه سیستم ها قابل اجراست . به این منظور هدف 

را انتخاب کنید . پیلود پیش فرض اکسپلوییت برای پایتون تعیین شده  2ره شما

و شما به یک پیلود سراسری نیاز دارید . به این منظور پیلود دیگری مثال 

windows/meterpreter/reverse_Tcp  را انتخاب کنید و دستورExploit  را وارد

 کنید و ...
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ی رایج مواجه یم شویم . هندلر و همانطور که مشاهده یم کنید با یک خطا 

گرداننده اکسپلوییت قادر به اتصال به پورت مربوطه نیست . دلیل چیست . 

)این مشکل ممکن است برای شما اتفاق نیفتد( معموال در دو حالت اتفاق رخ یم 

 دهد . 

اول در صوریت که یک نشست فعال بر روی همان پورت داشته باشد . ویل 

کردید ما نشست قبیل را بستیم . مشکل این است که یک  همانطور که مشاهده

 جاب بدون موفقیت در سیستم ایجاد شده است . برای مشاهده جاب های در

را وارد کنید . مشاهده یم کنید که جایب با شماره شناسه  jobsاجرا دستور  حال

 این جاب را از بین ببرید . kill 6ایجاد شده است . با استفاده از دستور  6

را وارد کنید . همانطور که یم بینید سرور بار دیگر  Exploitاکنون بار دیگر دستور 

با موفقیت اجرا شده ویل اینبار یک اسکریپت پاورشل ایجاد یم شود . اسکریپت 

 ...را کیپ کنید و
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به کنسول سیستم ویندوزی خود برده و اسکریپت را اجرا کنید . همچنین یم 

ذخیره کنید و به قرباین برای  ps1توانید اسکریپت را داخل یک فایل با پسوند 

 اجرا دهید .

 

 

اگر به متااسپلوییت بازگردید بار دیگر با دستریس موفقیت آمیز مواجه خواهید 

 شد .

 
 
 
 

http://netamooz.net


 

 

 5.4.1ا ت 5.1بکارگیری جومال 
در بخش قبل نحوه ایجاد محیط تست جومال را آموزش دادیم . بازهم 

آسیب پذیر اطمینان  phpتاکید یم کنم که از نسخه جومال و نسخه 

حاصل کنید . قبل از شروع دقت کنید که این تنها یک آموزش به منظور 

ارتقای سطح مهارت شماست و هرنوع سواستفاده از آن بر عهده 

شد . این آزمایش را تنها در محیط تست اجرا کنید و از کاربر یم با

اجه ن مواجرای آن به صورت آنالین ممانعت کنید تا با عواقب نایش از آ

نشوید ....................................................................................

................................................................. 
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 kitkat 4.4.2بکارگیری اندروید 
در بخش قبیل نحوه ایجاد یک محیط تست را آموزش دادیم . اکنون 

ایجاد و  apkیک پیلود اجرایی  msfvenomیم خواهیم با استفاده از ابزار 

برای نصب به اندروید قرباین ارسال کنیم . به این منظور دستور زیر 

 را درون کایل لینوکس وارد یم کنیم .

 android/meterpreter/reverse_tcpنوع پیلود را  p-در دستور زیر با سوییچ  

 LPORTآدرس آییپ سیستم کایل و با استفاده از  LHOSTبا استفاده از 

 ...................یک شماره پورت لوکال به دلخواه وارد یم کنیم و 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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این تنها نسخه نمایش کتاب 

 متااسپلوییت پیشرفته می باشد

نسخه کامل را می توانید از 

 کنیدفروشگاه نت آموز تهیه 
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