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تست نفوذ با کالی لینوکس PWK
 Penetration Testing with Kaliیا همان  PWKیک دوره خودآموز آنالین است که
برای مدیران شبکه و متخصصان امنیتی طراحی شده است تا گام بزرگی در زمینه
یادگیری تست نفوذ بردارند  .این دوره بی همتا به افراد نحوه کار با ابزارهای هک
اخالقی و تکنیک های نفوذ را از طریق سیستم عامل کالی لینوکس آموزش می دهد  .این
دوره شامل آزمایشگاه های اختصاصی و طراحی شده مجازی می باشد تا شما قادر به
تمرین باشید .
این بخشی از توضیحات ذکر شده در سایت  Offensive-securityسازنده سیستم عامل
امنیتی کالی لینوکس می باشد که درباره دوره  PWKبیان شده است  .شما پس از
شرکت در این دوره از سایت مدرک رسمی از سایت دریافت می کنید  .هزینه این دوره
بین  USD 800.00تا  USD 1,150.00می باشد که مبلغ زیادی است .
تصمیم بر آن شده تا به منظور راحتی کار کتاب  PWKبه زبان فارسی ترجمه شود .
این کتاب در قالب  064صفحه به صورت یک فایل  PDFعرضه شده است  .مطالعه این
کتاب برای آن هایی که می خواهند در زمینه تست نفوذ فعالیت داشته باشند و تست
نفوذ را به صورت عملی فرابگیرند به شدت توصیه می شود  .سطح آموزش این کتاب
پیشرفته می باشد به منظور اینکه با مشکلی مواجه نشوید به شما توصیه می شود تا
یکسری پیش نیازها را رعایت کنید  .این پیش نیازها عبارت این از تسلط کامل به مفاهیم
شبکه و امنیت شبکه و تست نفوذ  .آشنایی و تسلط کامل به محیط های یونیکس و خط
فرمان لینوکس  .آشنایی نسبی با پاورشل و زبان برنامه نویسی پایتون .

هرچند شما به محیط آنالین و آزمایشگاه های شرکت  Offensive-Securityدسترسی
ندارید  ,شما به راحتی می توانید این آزمایشگاه تست نفوذ را در سیستم خانگی خود با
استفاده از یک نرم افزار مجازی سازی ایجاد کنید  .این ماشین های مجازی می تواند
شامل سیستم های ویندوز  7و ویندوز  XPو  XPسرویس پک  3و نسخه های بخصوص
ابونتو و کالی لینوکس و ماشین های آسیب پذیر اختصاصی مثل , Metasploitable
 OWASPBWAو  DVWAباشد .
شما بایستی کل این سیستم ها را درون یک محیط مجازی به صورت شبکه پیکربندی
کنید تا در طول آزمایش های خود از آنها بهره گیری کنید  .نصب ماشین های مجازی
کاری ساده است و بارها در کتاب های گوناگون این شیوه ها را توضیح داده ام و توضیح
آنها در اینجا خارج از حوصله آموزش است  .هرچند نصب برخی سیستم های حیاتی در
فصل پایانی توضیح داده شده است و در صورتی که در این زمینه مهارت ندارید می
توانید ابتدا این بخش را مطالعه و اجرا کنید .
همچنین هر درس شامل تمرین هایی مرتبط می باشد که به منظور ارتقا مهارت خود
بایستی آنها را انجام دهید .
به منظور راحتی کار شما در بخش هایی از کتاب فایل های تمرینی محیا شده است که
این فایل ها شامل اپلیکیشن های مورد نیاز و کدهای تمرینی بکار رفته در آموزش می
باشد  .این فایل ها شامل اسکریپت هایی هستند مثل  WCEو حتی اسکریپت های
شخصی سازی شده که از نظر نرم افزارهای آنتی ویروس بدافزار شناسایی می شوند .
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تمامی مطالب ارایه شده در این کتاب صرفا جنبه آموزشی دارند و به منظور بهینه سازی
امنیت سیستم ها و آموزش متخصصان امنیتی با جدیدترین راهکارهای امنیتی ارایه شده
است  .در نتیجه هر نوع استفاده نادرست از این مطالب بر عهده شخص می باشد .
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درباره کالی لینوکس
کالی لینوکس یک سیستم عامل بازرسی امنیتی و جعبه ابزاری است که بیش از  ۰۳۳ابزار
تست نفوذ و بازرسی امنیتی را یکی کرده و یک راهکار یکجا را برای مدیران آیتی و
متخصصین امنیتی ارایه می کند .
کالی لینوکس تجربه بهتر و آسان تری را در تست های نفوذ ارایه کرده و کار را برای
عامه متخصصین آیتی و متخصصین امنیتی دسترس پذیرتر کرده چرا که بر اساس
استانداردهای لینوکس دبیان توسعه یافته است .بنابراین محیطی ملموس را برای مدیران
آیتی فراهم می کند .
نتیجه کار پدید آمدن راهکاری بسیار قوی تر است که توانایی بروزرسانی بسیار آسان تر
را به شما می دهد  .عالوه بر این کاربران می توانند سیستم عامل را شخصی سازی کنند
تا نیازهای خود را برآورده سازند  .توسعه دهندگان کالی ابزار قدرتمند متااسپلوییت را
برای تست نفوذ شبکه  ،ابزار انمپ را به منظور اسکن پورت و آسیب پذیری  ،ابزار
وایرشارک را به منظور مانیتور ترافیک شبکه و ابزار Aircrack-NGرا برای تست نفوذ
شبکه های وایرلس درون سیستم کالی گنجانده اند  .کالی لینوکس بر روی محدوده
وسیعی از سخت افزارهای قابل نصب است و با دیوایس های وایرلس و یو اس بی زیادی
سازگار می باشد  .همچنین از دیوایس های  ARMپشتیبانی می کند .

درباره تست نفوذ
تست نفوذ یا همان  Penetration testیا به صورت خالصه  Pen Testیک چرخه دنباله
دار تحقیق و جستجو و حمله به هدفی مشخص می باشد  .حمله بایستی ساخت یافته و
محاسبه شده باشد و زمانی که امکان پذیر شد ابتدا بایستی در یک محیط آزمایشگاهی
تست و تایید شود و سپس بر روی اهداف واقعی و سازمانی انجام پذیرد  .شیوه تصور
پروسه تست نفوذ به صورت زیر می باشد :

همانطور که در مدل توصیه شده است هرچه اطالعات بیشتری درباره هدف جمع آوری
شود احتمال موفقیت تست نفوذ باالتر می رود  .زمانی که ما به محدوده اولیه هدف
نفوذ می کنیم  ،چرخه دوباره آغاز می شود – برای مثال جمع آوری اطالعات این بار
درباره شبکه داخلی صورت می پذیرد تا تست نفوذ عمیق تر صورت پذیرد .
در نهایت هر متخصص متدلوژی خود را برای تست نفوذ ایجاد می کند که معموال بر
اساس سطح و قدرت دانش فنی وی می باشد  .متدلوژی هایی که در این دوره توصیه می
شود تنها پیشنهاداتی هستند که شامل متدلوژی  OSSTMMیا همان متدلوژی
راهنمای تست امنیت متن باز یا Open Source Security Testing
 Methodology Manualمی باشد .

قانون
این کتاب حاوی تمرین های آزمایشگاهی است که تنها بایستی در محیط قانونی اجرا
شود  .بیشتر حمالتی که در این کتاب آموزش داده می شود در صورت اجرا بر روی
سیستم ها بدون داشتن مجوز  ،غیرقانونی می باشد .هر نوع استفاده غیرقانونی از این
آموزش بر عهده خود شخص می باشد .

گزارش دهی
بدون شک یکی از سخت ترین بخش های تست نفوذ گزارش نهایی است  .گزارش نهایی
تنها محصول ملموس و قابل ارایه به مشتریان می باشد  .گزارش بایستی به درستی و
وضوح نگارش شود و به درستی ارایه شود .
فرض کنید شما می خواهید به مدیرعامل سازمان که هیچ دانش آیتی ندارد گزارش نهایی
خود را ارایه کنید  .تصمیم می گیرید که یک اسکرین شات از خط فرمانی که از طریق آن
به کنسول سازمان دسترسی پیدا کرده اید را ارایه کنید  .در این کنسول نمایش داده
شده که شما به دامین اصلی سازمان ریموت کرده اید  .نتیجه چه خواهد شد  .مدیرعامل
به هیچ وجه تحت تاثیر قرار نمی گیرد و از شما می پرسد این جعبه سیاه رنگ (ریموت
شل) چیست ؟ این همه زمان و هزینه برای یک جعبه مشکی ؟ دقیقا چه کار کرده ای ؟
برای یک شخص غیرفنی چنین گزارشی بی معنی است  .کاری که شما در جواب می
کنید این است که به دامین وی در کنسول الگین کرده و پسورد مدیریتی وی را تغییر
داده و برنامه  outlookرا باز می کنید  .اکنون وی تحت تاثیر قرار می گیرد  .همیشه
بایستی در گزارش خود بخشی را برای مدیران آیتی و فنی سازمان و بخش جداگانه را
برای مدیران غیرفنی تعبیه کنید  .مخاطب خود را در نظر گرفته و بر اساس آن گزارش
مرتبطی را ایجاد کنید  .در واقع یک گزارش خوب گزارشی است که بخشی با نام مرور
کلی داشته باشد که بیشتر برای اشخاص عادی تهیه شده است  .در این بخش خالصه ای
از حمالت انجام شده ارایه شده است  .بخش دیگر خالصه فنی می باشد که بخش
متدولوژیک تست نفوذ را نمایش می دهد که برای مدیران آیتی سازمان مفید خواهد
بود  .در طی این دوره شما نیاز خواهید داشت تا یافته های خود ضبط کنید .

مستندات موقت
به منظور کار کردن با حجم باالیی از اطالعات در طی تست نفوذ شما می توانید از ابزار
 Keepnoteاستفاده کنید  .ابزاری چندمنظور به منظور مستندسازی اولیه یافته های
شما می باشد  .پس از پایان تست شما از مستندات موقت استفاده کرده تا گزارش کامل
و نهایی خود را ایجاد کنید  .ابزار  keepnoteبه صورت پیش فرض در کالی موجود
است و ویژگی های درون ساختی مثل اسکرین کپچر و استخراج  htmlرا دارد .
البته این یک انتخاب است  .مثال برای اسکرین کپچر شما همیشه می توانید از ابزار
 Shutterاستفاده کنید .

فصل یک
آشنا شدن
با کالی لینوکس

مسیر شما در کالی لینوکس
کالی لینوکس شامل بیش از  ۰۳۳ابزار تست نفوذ و بازرسی امنیتی می باشد  .یافتن مسیر
شما در کالی لینوکس کار دشواری است  .در این بخش به شما ترفندها و نکاتی را خواهیم
گفت تا شما مسیر خود را در استفاده از ابزارهای کالی به سرعت پیدا کنید .

منو کالی لینوکس
منو کالی لینوکس در ابتدا به عنوان یک بورد تبلیغاتی بزرگ عمل می کند که در دسته
بندی های مختلف ابزارهای گوناگونی را جای داده است  .این کاربران را قادر می سازد
تا افراد تازه کار به آسانی بر اساس دسته بندی های موجود ابزار مورد نظر خود را به
سریع ترین شیوه پیدا کنند  .توصیه می شود در این دسته بندی ها چرخی بزنید و
ابزارهای مختلف را باز کنید  .هدف از این کار نحوه یادگیری ابزارها نیست بلکه آشنایی
با ابزارهای موجود می باشد .

دستورهای find , locate , which
اینها سه دستور ساده خط فرمان لینوکس هستند  .هر سه این دستورها تقریبا عملکرد
مشابهی دارند ولی به شیوه متفاوتی عمل کرده و خروجی می دهند  .قبل از استفاده از
ابزار  locateبایستی ابتدا دستور  updatedbرا استفاده کنید تا یک پایگاه داده لوکال
از همه فایل های سیستمی ایجاد کنید  .زمانی که پایگاه داده ایجاد شد شما به آسانی می
توانید با دستور  locateپایگاه داده را جستجو کنید و فایل مورد نظر خود را پیدا کنید .
پس حتما قبل از شروع دستور  updatedbرا وارد کنید .
updatedb
locate sbd.exe

دستور  whichدرون پوشه هایی که در متغیر  $PATHتعریف شده اند جستجو می
کند  .اگر یک مطابقت یافت شد دستور  whichمسیر کامل فایل یافت شده را به شما
نشان خواهد داد .

which sbd

دستور  findیک جستجوگر تهاجمی تر است نسبت به دو ابزار  locateو  whichمی
باشد  .دستور  findقادر است تا به صورت بازگشتی هر مسیر برای فایل های مختلف را
پیدا کند .
*find / -name sbd

اکنون که برخی ابزارهای اولیه برای جستجو و موقعیت یابی فایل ها را بر روی کالی
لینوکس در اختیار داریم در بخش بعدی به نحوه عملکرد برخی سرویس ها در کالی
لینوکس خواهیم پرداخت .

تمرین ها
 .۱کمی زمان صرف کنید و با منوها و ابزارهای موجود در کالی لینوکس آشنا شوید .
 .۲موقعیت فعلی فایل  plink.exeرا در کالی پیدا کنید .
 .۰فایل مستندات ابزار  dnsenumرا پیدا کنید و مطالعه کنید .

مدیریت سرویس های کالی لینوکس
کالی لینوکس یک توزیع تخصصی لینوکس می باشد که برای کمک به حرفه ای های
امنیت طراحی شده است  .نصب پیش فرض کالی حاوی چندین سرویس از قبل نصب
شده مثل  SSHو  HTTPو  MySQLو … می باشد  .اگر این سرویس ها به صورت
دست نخورده باقی بمانند در زمان بوت سیستم بارگذاری خواهند شد که نتیجه بازشدن
یکسری پورت ها به صورت پیش فرض خواهد بود  .آنچه که همیشه از منظر امنیتی قابل
تامل است  ،نصب و استفاده حداقل ها در سیستم است  .به این معنی که اگر سرویسی
در سیستم مورد نیاز نیست از آن استفاده نشود و پورت های باز نبایستی بی دلیل باز
باشند  .پس در صورت دلخواه می توانید این سرویس ها را در زمان بوت غیرفعال کنید .
در این بخش به این سرویس ها و نحوه مدیریت آنها خواهیم پرداخت .

پسورد پیش فرض روت
اگر کالی لینوکس را از روی یک فایل  imageاجر کرده باشید  ،کاربر پیش فرض شما
 rootو رمزعبور پیش فرض  toorمی باشد هرچند زمان نصب برای نصب رمزعبور
اختصاصی برای کاربر  rootدرخواست می شود  .به هر حال به منظور تغییر پسورد کاربر
در حال اجرا بر روی سیستم می توانید از دستور  passwdاستفاده کنید :

سرویس SSH
شل ایمن یا  Secure Shellیا همان سرویس  SSHرایج ترین سرویس به منظور
دسترسی ریموت به یک کامپیوتر به صورت ایمن و رمزنگاری شده می باشد  .همانطور
که بعدها خواهیم دید پروتکل  SSHدارای ویژگی های فوق العاده ای می باشد که فراتر
از فراهم کردن یک ترمینال ریموت ایمن است .سرویس  SSHمبتنی بر  TCPمی باشد و
به صورت پیش فرض به پورت  ۲۲گوش می کند  .به منظور آغاز سرویس  SSHدر کالی
 ،کافی است دستور زیر را وارد کنید :
service ssh start

برای تایید اجرای صحیح سرویس کافی است دستور زیر را وارد کنید  .در این دستور
 netstatرا اجرا کرده و نتیجه را به درون دستور  grepپایپ کرده تا خروجی ها sshd
را پیدا کرده و جدا کنیم و نمایش دهیم :
netstat -antp|grep sshd

اگر مثل کاربران دیگر  ,شما هم می خواهید که سرویس  sshبه صورت پیش فرض در
زمان بوت سیستم اجرا شود و هر بار به صورت دستی آن را اجرا نکنید کافی است
دستور زیر را اجرا کنید  .اسکریپت  update-rc.dبه منظور فعال سازی و یا غیرفعال
سازی بیشتر سرویس ها در کالی لینوکس بکار می رود .
برای اطالع بیشتر از سرویس های فعال یا غیر فعال در این اسکریپت کافی است که با
دستور  locateموقعیت فعلی آن را پیدا کرده و با دستور  catمحتویات آن را مشاهده
کنید :
locate update-rc.d
cat /usr/sbin/update-rc.d
برای فعال سازی سرویس  sshدستور زیر را استفاده می کنیم .
update-rc.d ssh enable

سرویس HTTP
سرویس  HTTPدر طی فرایند تست نفوذ بارها به کار شما خواهد آمد چه به منظور
میزبانی یک وبسایت در محیط تست یا فراهم کردن یک پلتفورم به منظور دانلود بر روی
ماشین قربانی  .سرویس  HTTPمبتنی بر  TCPمی باشد و به صورت پیش فرض بر روی
پورت  ۰۳گوش می کند  .به منظور شروع سرویس  HTTPدر کالی  ،دستور زیر را در
ترمینال وارد کنید :
service apache2 start

همانطور که در سرویس  SSHتوضیح دادیم می توانیم اجرا صحیح سرویس  HTTPرا با
اجرای دستور زیر تایید کنیم :
netstat -antp |grep apache

همچنین به منظور شروع خودکار این سرویس در زمان بوت دستور زیر را وارد کنید :
update-rc.d apache2 enable

بیشتر سرویس های کالی لینوکس به همان شیوه ای که  HTTPو  SSHپرداخته شده اند
مدیریت می شوند .
به منظور کنترل تخصصی تر بر روی این سرویس ها می توانید از ابزارهای اختصاصی
 rcconfیا  sysvrc-confاستفاده کنید که هر دو این ابزارها به منظور ساده کردن و
مدیریت سرویس ها در زمان بوت به صورت ثابت طراحی شده اند .

تمرین ها
 .۱اگر از  Vmware imageدر کالی استفاده می کنید پسورد روت را به پسوردی
ایمن تغییر دهید .
 .۲سرویس های مختلف کالی لینوکس را متوقف و آغاز کنید .
 .۰سرویس  SSHرا به منظور اجرا در زمان بوت در سیستم فعال کنید .

محیط بش
بورنه بازهم شل یا همان  Bashمحیط قدرتمندی برای کار فراهم می کند و موتور
اسکریپت نویسی آن می تواند با استفاده از ابزارهای موجود در لینوکس رویه ها را
خودکار کند  .اینکه شما خیلی سریع می توانید یک خط فرمان بش را باز کنید و وظایف
ضروری و مورد نیاز را انجام دهید بش را یگانه کرده است  .در این بخش اسکریپت
نویسی در بش را به شیوه ای سناریو محور نمایش می دهیم .

استفاده عملی بش – مثال اول
فرض کنید که وظیفه ای در سازمان به شما محول شده است تا همه ساب دامین های
دامنه  cisco.comرا به همراه آدرس های آیپی استحراج کنید و تحویل دهید  .انجام
دستی این کار بسیار خسته کننده است و صرف زمان زیادی را به همراه دارد  .هرچند
شما می توانید با یکسری دستورات ساده بش این وظایف را به سادگی و سرعت انجام
دهید  .مرحله به مرحله جلو می رویم تا اسکریپت خود را کامل کنیم  .این کار را با دانلود
صفحه اصلی سایت  cisco.comبوسیله دستور  wgetانجام می دهیم .

با یک نگاه سریع به این فایل دانلود شده موجودیت های  htmlمثل زیر را می بینیم .

با استفاده از دستور  grepشروع به اسخراج خط هایی از فایل کرده که حاوی رشته
"= "hrefهستند  .یعنی لینک ها را استخراج می کنیم .خروجی حاصله هنوز HTML
هست  .ولی اگر دقت کنید اکثر خطوط ساختار مشابهی دارند و می توانیم از کاراکتر ""/
به عنوان یک جداکننده استفاده کنیم  .برای اینکه به صورت اختصاصی همه اسامی
دامین را از فایل استخراج کنیم می توانیم از دستور  cutاستفاده کنیم :
grep "href=" index.html | cut -d "/" -f 3

نتیجه حاصله واقعا با یک نتیجه مطلوب فاصله دارد ولی ادامه می دهیم  .نتیجه خروجی
حاوی یکسری محتویات اضافی هست .
برای تمیز کردن خروجی و نمایش تنها اسامی دامنه از دستور  grepبه صورت زیر
استفاده می کنیم که حاوی یک نقطه هستند .

اکنون نتیجه خروجی بسیار تمیز هست ولی هنوز برخی خط ها مشکل زا هستند  .با
استفاده از دستور  cutو جداکننده اول نتیجه را بهبود می بخشیم .
grep "href=" index.html | cut -d "/" -f 3 | grep "\." | cut -d '"' -f 1

اکنون لیست تمیزی از اسامی دامین داریم ولی هنوز نتایج تکراری در این اسامی وجود
دارند  .با استفاده از دستور  sortو سوییچ  -uلیست را مرتب کرده و نتایج تکراری را
حذف می کنیم :
grep "href=" index.html | cut -d "/" -f 3 | grep "\." | cut -d '"' -f 1 | sort -u

یک راهکار تمیزتر برای انجام این کار این است که خروجی را درون را درون یک فایل
ذخیره کنیم .
grep "href=" index.html | cut -d "/" -f 3 | grep "\." | cut -d '"' -f 1
| sort -u > list.txt

اکنون لیست تمیزی از اسامی دامنه را داریم که از صفحه اصلی سایت cisco.com
بدست آمده است  .گام بعدی این است که از دستور  hostاستفاده کنیم تا هر نام دامنه
درون فایل متنی که ساختیم را به آدرس آیپی تبدیل کنیم  .به این منظور می توانیم از یک
حلقه  forبه صورت زیر استفاده کنیم :
for url in $(cat list.txt); do host $url;done

خروجی دستور  hostهمه نوع خروجی بی ربط و باربط هست  .ما می خواهیم فقط آدرس
های آیپی مرتبط را استفاده کنیم  .در نتیجه خروجی را درون  grepپایپ کرده و به
دنبال متن " "has addressمی گردیم سپس خروجی را  cutکرده و با دستور sort
مرتب می کنیم :
| "for url in $(cat list.txt); do host $url; done | grep "has address
cut -d " " -f 4 | sort -u

مثال کاربردی دوم استفاده از بش
فرض کنید یک فایل الگ سرور آپاچی را در اختیار دارید که مدرک یک حمله بر علیه
سازمان است  .وظیفه ای که به ما محول شده است این است که با استفاده از یکسری
دستورات ساده بش فایل را بازرسی کرده و اطالعات مفید مدرک جرم را استخراج کنیم
و بفهیم که واقعا چه اتفاقی بر روی سرور رخ داده است  .مثال چه کسانی به سرور
دسترسی داشته اند و … شما برای اینکه قادر به شبیه سازی این آزمایش باشید بایستی
ابتدا همانطور که قبل تر توضیح دادیم سرویس آپاچی را فعال کنیم  .سپس با چند سیستم
که درون آزمایشگاه خود دارید و آدرس های آیپی متفاوتی دارند به این سرور دسترسی
پیدا کنیم تا یکسری الگ های دسترسی در سرور ایجاد شود .
برای دسترسی به فایل های الگ به مسیر  /var/log/apache2رفته و فایل های
الگ را لیست کنید  .سپس محتویات فایل  access.logرا نمایش دهید  .ابتدا از
دستورهای  headو  wcاستفاده کرده تا نگاهی کلی به فایل بیندازیم و ساختار موجود
را درک کنیم :

توجه داشته باشید که فایل های حاوی فیلدهایی مثل آدرس آیپی  ،برچسب زمانی ،
درخواست های  httpو … هست  .تمام این فیلدها با فاصله از هم جدا شده اند  .ابتدا به
دنبال آدرس های آیپی و درخواست هایی که بر روی سرور انجام شده است می گردیم .
خروجی دستور  catبه درون دستورهای  cutو  sortپایپ می کنیم  .این کار ممکن است
سرنخی درباره حمله کننده های احتمالی به ما بدهد .

در ادامه با استفاده از دستورهای  uniqو  sortخروجی را بهتر کرده و داده ها را مرتب
کرده و تعداد دفعاتی که به سرور دسترسی داشته اند می رسیم :

آدرسی که بیشترین تعداد مشاهده را داشته احتماال مشکوک است  .به منظور مشاهده
منابعی که وی مشاهده کرده است از دستور زیر استفاده می کنیم :

از این خروجی به این نتیجه می رسیم که آدرس آیپی  ۱۱۲,۱۸۰,۱,۱۳بیشترین بازدید از
وب سرور را داشته است و به منابع بخش ادمین دسترسی داشته است :

تمرین ها
 .۱درباره حلقه های بش تحقیق کنید و یک اسکریپت کوتاه به منظور انجام پینگ اسویپ
برای سابنت های شبکه آزمایشگاهی خود بنویسید .
 .۲سعی کنید تا تمرین باال را با زبان های برنامه نویسی مثل پایتون  ،روبی یا پرل انجام
دهید .
 .۰مطمئن شوید که تفاوت بین هدایت خروجی از یک دستور به درون یک فایل و هدایت
خروجی از یک دستور به ورودی دستوری دیگر را یاد گرفته باشید و تمرین کنید .

فصل دو
ابزارهای ضروری

ابزار نت کت Netcat
نت کت ابزاری همه کار هست که لقب چاقوی سویسی هکرها را به خود گرفته است و
بر روی سیستم عامل های لینوکس و ویندوز موجود است  .ساده ترین تعریف ابزار نت
این است  :ابزاری است که قادر به خواندن و نوشتن در پورت های  UDPو  TCPمی
باشد  .این قابلیت دوگانه بیان می کند که نت کت در دو وضعیت سرور و کالینت قابل
اجرا می باشد  .بیایید از این ویژگی ها استفاده کنیم و در عمل کارکرد این ابزار را
مشاهده کنیم .

اتصال به یک پورت  TCPیا UDP
اتصال به یک پورت  TCP/UDPدر وضعیت های گوناگونی قابل استفاده است :
 بررسی این موضوع که یک پورت باز یا بسته است .
 خواندن بنر از پورت

 اتصال به یک سرویس شبکه به صورت دستی
بیایید از ابزار  netcatاستفاده کنیم تا بررسی کنیم که آیا پورت ( 114پورت مخصوص
سرویس ایمیل  )Pop3باز هست یا خیر  .شما می توانید این تست را بر روی هر سرور
ایمیلی انجام دهید ولی برای راحتی کار می توانید اپلیکیشن وب سرور آسیب پذیر
 SLmailکه در فایل های تمرینی موجود هست را بر روی یک سیستم ویندوزی نصب
کنید و باز یا بسته بودن پورت را تست کنید  .دقت کنید که ابزار نت کت به صورت
پیش فرض در کالی لینوکس موجود است .

هرچند که قادر به ورود به سرور  Pop3نشدیم ولی خروجی نشان می دهد که پورت
 ۱۱۳بر روی سیستم هدف باز است و توانستیم به سادگی با ایمیل سرور صحبت کنیم .
(بعدها این ایمیل سرور را به کار خواهیم گرفت)

گوش دادن بر روی یک پورت TCP/UDP
گوش کردن به یک پورت  UDP/TCPبا استفاده از ابزار نت کت برای دیباگینگ
اپلیکیشن های کالینتی بسیار مفید است یا اینکه می توانید یک اتصال  UDP/TCPرا
دریافت کنید  .بیایید یک چت ساده یا همان ارتباط ساده بین دو ماشین برقرار کنید .
چرا که نت کت قابلیت ایجاد یک سرور و یک کالینت را دارد  .برای گوش کردن به یک
پورت  TCPبا شماره  ۴۴۴۴بر روی ماشین ویندوز از دستور زیر استفاده می کنیم  .ولی
قبل از آن ابزار نت کت برای اجرا در ویندوز را از داخل فایل های تمرینی کپی کرده و
مطابق تصویر زیر درون درایو  Cکپی کنید .

سپس درون ویندوز خط فرمان را باز کرده و با دستور  cdبه پوشه برنامه نت کت بروید .
اکنون می توانید نت کت را اجرا کنید و با استفاده از دستور زیر یک شنودگر بر روی
پورت  ۴۴۴۴اجرا کنید :

وقتی که شنودگر را بر روی ماشین ویندوز فعال کردیم  ،با استفاده از ماشین کالی و
دستور زیر اتصال را ایجاد می کنیم و یک چت آغاز می شود  .هر پیامی که در اینجا وارد
کنیم ،

در سمت سرور نیز نمایش داده خواهد شد  .مشاهده می کنید که پیام ما از روی پورت
 TCP ۴۴۴۴به ماشین ویندوز منتقل می شود :

هرچند که مثال خیلی کاربردی نیست ولی ویژگی های مهمی از ابزار نت کت را به شما
نشان می دهد  .مطمئن باشید که نکات زیر در مثال را درک کرده اید :
 کدام ماشین به عنوان سرور نت کت عمل کرد ؟

 کدام ماشین به عنوان کالینت نت کت عمل کرد ؟
 بر روی کدام ماشین پورت  ۴۴۴۴باز بود ؟

 تفاوت بین سینتکس بین ماشین سرور و کالینت را درک کنید .

انتقال فایل بوسیله ابزار نت کت
نت کت را می توان به منظور انتقال فایل در شبکه استفاده کرد  .چه فایل متنی و چه
فایل باینری  .برای ارسال یک فایل از ماشین لینوکس به ماشین ویندوز خود همچون مثال
قبلی خود یک اتصال را برقرار می کنیم ولی با کمی تغییر  .در سمت ماشین ویندوز یک
شنونده بر روی پورت  ۴۴۴۴ایجاد کرده و هر تماس ورودی را به دورن فایلی با نام
 incoming-file.exeهدایت می کنیم .

سپس در سمت کالی لینوکس خود بایستی یک فایل ارسال کنیم  .مثال فایل اجرای باینری
 . wgetبرای یافتن از دستور  locateاستفاده کرده :

و سپس موقعیت را به صورت زیر و از طریق یک اتصال  tcpبر روی پورت  ۴۴۴۴به
ماشین ویندوز می فرستیم  .در واقع فایل  wget.exeرا ارسال کرده ایم  .این فایل در
سمت سرور با نام  incoming-file.exeذخیره می گردد .

باور ندارید ؟ به سمت ویندوز رفته و فایل ذخیره شده با نام  incoming-file.exeرا با
سوییچ  -hکه به منظور مشاهده فایل های کمکی هست اجرا کنید  .همانطور که می
بینید فایل های کمکی ابزار  wgetبه شما نمایش داده می شود .

مدیریت ریموت با ابزار نت کت Netcat
یکی از کاربردی ترین ویژگی های نت کت توانایی اجرای هدایت دستورات است .نت
کت می تواند یک فایل اجرایی را گرفته و ورودی یا خروجی و یا پیام های خطا را به جای
نشان دادن در صفحه نمایش به یک پورت  TCP/UDPهدایت کند .
به منظور توضیح بهتر و بیشتر فرض کنید که شما فایل اجرایی  cmd.exeکه خط فرمان
ویندوز هست را در اختیار دارید  .با هدایت مقادیر  stdinو  stdoutو  stderrبه شبکه ،
می توانید ابزار خط فرمان یا همان  cmd.exeرا به یک پورت محلی پیوند دهید  .نتیجه
اینکه هر کسی که به این پورت متصل باشد با یک خط فرمان مواجه خواهد شد که
دسترسی به کامپیوتر ویندوز را به وی می دهد  .برای اینکه در عمل ببینیم سناریو بین
امیلی و جک را مشاهده می کنیم .

سناریو اتصال شل توسط نتکت
در اولین سناریو ما فرض کنید که جک (بر روی سیستم عامل ویندوز) از امیلی دستیار
خودش (بر روی سیستم عامل لینوکس) درخواست کرده تا یک اتصال به کامپیوتر وی
برقرار کند تا یکسری دستورات را اجرا کند  .برای اجرای این سناریو جک بایستی خط
فرمان ویندوز خود( )cmd.exeرا بر روی یک پورت  tcpاتصال دهد و از امیلی
درخواست کند تا به این پورت اتصال برقرار کند  .به این منظور ابتدا جک به صورت زیر
خط فرمان ویندوز را بوسیله ابزار نت کت به پورت  ۴۴۴۴اتصال می دهد .

اکنون نتکت به پورت  ۴۴۴۴به  cmd.exeاتصال یافته است و هر ورودی یا خروجی یا
پیام خطای خط فرمان ویندوز را از  cmd.exeبه شبکه بر روی پورت هدایت می کند .
هر شخصی که به پورت  ۴۴۴۴متصل باشد می کند کنترل خط فرمان ویندوز را در
اختیار بگیرد و امیلی هم همینطور  .به این منظور امیلی بوسیله اجرای دستور زیر در خط
فرمان لینوکس و از طریق ابزار نت کت به پورت  ۴۴۴۴متصل شده و به شل ویندوز
دسترسی پیدا می کند .
برای اطمینان می توانید دستور  dirیا  ipconfgرا وارد کنید .

تصویر زیر سناریو برقراری شل بین جک و امیلی را به صورت ریموت و با استفاده از ابزار
نتکت به تصویر می کشد :

این تنها یک نسخه نمایشی از کتاب تست نفوذ
با کالی لینوکس  PWKمی باشد  .برای
دریافت نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید

