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 در این کتاب  چه می خوانید ؟
 

را به صورت کاربردی و عملی به شما  چرخه کامل تست نفوذکتاب راهکارهای هکر 

نشان می دهد . در این کتاب شما می آموزید که چگونه به صورت موثر  یک سازمان را 

مورد هدف قرار داده و بر اساس قوانین اجرایی تعیین شده تست نفوذ را پیاده سازی 

کامل را پیاده سازی کرده تا قادر به انجام  ایشگاهآزمکنید . در ابتدای کتاب شما یک 

آزمایش های خود در این محیط باشید . در ادامه به منظور آشنایی هر چه بیشتر و 

اختصاص داده  سیستم عامل کالی لینوکسراحتی کار بخشی جداگانه به نحوه کار 

بی تست ابزارجان 03شده است . سپس به شما آموزش می دهیم که چگونه نزدیک به 

نفوذ در محیط کالی لینوکس نصب و پیکربندی کنید تا در ادامه کتاب بتوانید با این 

 ابزارها تست های اختصاصی خود را انجام دهید . 

 

شما در این کتاب تست ها را به ترتیب در تمام چرخه تست نفوذ خواهید آموخت و 

ارایه شده است . جمع آوری  تصاویر  و اسالیدهای آموزشیاین آموزش ها به همراه 

منفعل اطالعات ، جمع آوری فعال اطالعات ، ایجاد لیست های پسورد ، اسکن 

اپلیکیشن های وب ، بکارگیری یافته ها ، آسیب پذیری های وب ، اقدامات پس از 

بکارگیری و حرکت در طول شبکه هدف ، مهندسی اجتماعی ، عبور از آنتی ویروس ، 

 موضوعات مطرح شده هستند .ب پذیری ها و ترفندهای برتر کرکینگ ، جستجو آسی
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صفحه ای ارایه شده است .  PDF 063هکارهای هکر در قالب یک فایل اکتاب ر

 The Hackerرایش دوم کتاب مشهور ویجام گرفته در این کتاب از نآزمایش های ا

Playbook 2   تست نفوذ به گرفته شده است که یکی از پرفروش ترین کتاب های

حذف شده اند و سعی   Burp Suite Pro. برخی ابزارهای تجاری مثل شمار می رود 

 شده بر پایه ابزارهای متن باز آموزش های انجام شود .

 

ر این کتاب عملی هستند و شیوه آموزش به درصد مطالب ارایه شده د ۰۸بیش از 

نحوی است که شما باید در حین مطالعه خودتان دست به کار شوید و آزمایش ها را 

انجام دهید .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 

 ود . ش

 

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 

ه باز تسلط کامل به مفاهیم شبکه و امنیت شبکه و تست نفوذ . آشنایی و تسلط کامل 

فرمان لینوکس . آشنایی نسبی با پاورشل و زبان برنامه  محیط های یونیکس و خط

 نویسی پایتون . 
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شود قبل از شروع دانش کافی باشد و به دوستان توصیه میاین یک کتاب پیشرفته می

در زمینه تست نفوذ کسب کنند . در این کتاب همانطور که از نام آن پیداست 

شود . تست نفوذ چیست ؟ همانطور که می راهکارهای جدید در زمینه تست نفوذ ارایه

دانید تست نفوذ فرایند آزمون نفوذ به یک شبکه یا سازمان )به صورت قانونی( به می

باشد . شما به عنوان یک متخصص امنیتی بایستی با منظور یافتن حفره های امنیتی می

 ه کنید .ها استفادراهکارهای بروز امنیتی آشنا شوید تا در تست های خود از آن

 

 مهم !

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 

 مهم !                       باشد .                             
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 آزمایشگاه یک فصل

 
 بازی از بلق

 آزمایشگاه یک یجادا

 ویندوز آزمایشگاهی محیط یک صبن

 Metasploitable متااسپلوییتبل سازییادهپ

 پاورشل ادگیریی

 Easy-P سکریپتا

 OWASPBWA پذیر آسیب یستمس

 مرینت

 نفوذ تست جعبه یجادا

 Kali Linux لینوکس الیک

 Back Box باکس کب

 خود های جعبه صبن

 
 

 لینوکس کالی دو فصل

 
 لینوکس کالی عرفیم

 مجازی ماشین روی بر لینوکس کالی صبن

 لینوکس کالی در شبکه های سرویس یکربندیپ

 Secure Shell بوسیله لینوکس کالی ارتباطات سازی یمنا

 لینوکس کالی سازی شخصی و یکربندیپ

 root کاربری حساب پسورد غییرت
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 root از غیر کاربر یجادا

 کالی در ها عملیات سرعت فزایشا

 TrueCrypt بوسیله شده رمزنگاری پوشه یک یجادا

 شخص سوم های اپلیکیشن دیریتم

 روت مجوزهای بدون شخص سوم های اپلیکیشن جرایا

 نفوذ های تست موثر دیریتم

 لینوکس کالی نهایی یکربندیپ

 غییر اندازه هارد دیسک ماشین مجازی در کالی لینوکست

 
 

 ابزارها پیکربندی سه فصل

 
OpenVPN 

Backdoor Factory  
HTTPScreenShot 

SMBExec 
Masscan 

Gitrob 
CMSmap 
WPScan 

EyeWitness 
Printer Exploits 

SQLMap 
Recon-ng 

 Discover Scripts 
 BeEF Framework 
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Responder 
Custom Scripts 
Forked Scripts 

DSHashes 
Sparta 

NoSqlMap 
Spiderfoot 

wec 
Mimikatz 

SET 
Nishang 

Veil-Framework 
SecLists 

Net-Creds Network Parsing 
Firefox Extensions 

Wifite 
WifiPhisher 

 
 

 منفعل اکتشاف چهار فصل

 
 شبکه اسکن.  حمالت شروع از بلق

 باز متن اطالعات - منفعل کتشافا

 لینوکس کالی Recon-NG بزارا

 لینوکس کالی در  Discoverسکریپت هایا

 لینوکس کالی Spiderfoot بزارا
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 پسورد لیست ایجاد پنج فصل

 
 پسورد های لیست یجادا

 لینوکس کالی Wordhound بزارا

 لینوکس کالی BruteScrape بزارا

 ها عتبارنامها و ها ایمیل  کردن پیدا برای لورفته پسورد های لیست از ستفادها

 Github آنالیز برای Gitrob بزارا

 
 

 فعال اکتشاف شش فصل

 
 اطالعات باز متن آوری معج

 خارجی یا داخلی فعال کتشافا

 لینوکس کالی Masscan بزارا

 لینوکس کالی Sparta بزارا

 لینوکس کالی HTTPScreenShot بزارا

 لینوکس کالی Wmap فزونها

 
 

  پذیریآسیب اسکن هفت فصل

 
 Nessus نسوز/  Nexpose کسپوزن

 لینوکس کالی Openvas بزارا
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 وب اپلیکیشن اسکن هشت فصل

 
 وب اپلیکیشن سکنا

 Burp Suite اسکنر با ارک

 OWASP Zap Proxy بزارا

 تست مختلف هایبرنامه خروجی تحلیل و جزیهت

 
 

 
 ها یافته بکارگیری نه فصل

 
 اسکنر های یافته کارگیریب

 تااسپلوییتم

 رایج پیکربندی دستورات متااسپلوییت جرایا

 موارد دیگر و بکارگیری از پس متااسپلوییت جرایا

 ها سکریپتا

 Heartbleed قبلی خونریزی اگب

 Shellshock شوک لش

 Shellshock شوک شل زمایشگاهآ

 لینوکس کالی Git مخازن زادسازیآ

 لینوکس کالی NoSQLmap بزارا
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 وب پذیری آسیب ده فصل

 
 وب های پذیری سیبآ

 وب اپلیکیشن نفوذ ستت

 SQL Injections اسکیوال زریقت

 لینوکس کالی SQLmap بزارا

 NoSQL داده پایگاه اسکیوال زریقت

 محتوا مدیریت هاییستمس

 لینوکس کالی CMSmap بزارا

 لینوکس کالی WPScan بزارهایا

 XSS - Cross Site Scripting سایتی بین نویسی سکریپتا

 BeEF Exploitation Framework بیف بکارگیری ورک ریمف

 OWASPBWA روی بر XSS زمایشگاهآ

 OWASPBWA برتر پذیریآسیب ده یگرد

 
 

 شبکه طول در حرکت یازده فصل

 
 ها اعتبارنامه بدون شبکه روی رب

 لینوکس کالی Responder.py بزارا

 ARP Poisoning آرپ سمومیتم

 ویندوز Cain and Abelبزار ا

 لینوکس کالی Ettercap بزارا
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 سیستم اولیه شناسایی( ادمین غیر) دامینی اعتبارنامه هر اب

 ویندوز رشماریس

 آن با مرتبط اطالعات و دایرکتوری اکتیو کاربران همه مایشن

 Domain Trusts دامین راستت

 (مک) OSX رشماریس

 ویندوز ۰۱۱ تا فرص

 لینوکس ۰۱۱ تا فرص

 Psexec و ها اعتبارنامه همراه به شبکه گرفتن اختیار رد

 mimikatz ابزار با ویندوز های اعتبارنامه ستخراجا

 MassMimikatz بزارا

 کنترلر دامین به ملهح

 لینوکس کالی SMBExec بزارا

 لینوکس کالی PSExec_NTDSgrabبزار ا

 Esedbexport ستورهاید

 ثبات و اندگاریم

 پاورشل و یلو

 وظایف ریزیبرنامه با اندگاریم

 
 

 اجتماعی مهندسی دوازده فصل

 
 اجتماعی هندسیم

 Doppelganger Domains همزاد های امیند

 SMTP مالتح
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 SSH ملهح

 (Phishing) یشینگف

 (لینوکس کالی) SpreadPhishingبزار ا

 جعلی صفحات یجادا

 آلوده جانبی حافظه یجادا

 
 ویروس آنتی از عبور سیزده فصل

 
 ویروس آنتی از بورع

 لینوکس کالی Backdoor Factoryبزار ا

 ویروس آنتی از WCE کردن نهانپ

 لینوکس کالی Veil ویل بزارا

 لینوکس کالی SMBExec بزارا

 ایتونپ

 Python Shell شل ایتونپ

 Python Keylogger کیالگر ایتونپ

 کیالگرها یگرد

 Nishang نیشانگ از استفاده با کلیدها ضبط یا یالگرک

 PowerSploit اسپلوییت پاور از استفاده با کلیدها ضبط یا یالگرک

 PowerShell Downgrade حمله  جادویی ونیکورنی
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 کرکینگ چهارده فصل

 
 پسورد رکک

 Wordlist کلمات یستل

 Rules وانینق

 Hashing Algoritm هش های لگوریتما

 OSX/  ویندوز/  لینوکس کالی Jhon The Ripper بزارا

 MD5 های هش کردن رکک

 ویندوز/  لینوکس کالی OCLHashcat بزارا

 WPAv2 رکک

 NTLMv2 رکک

 واقعی دنیای در کردن رکک

 Prince بزارا

 
 

 پذیری آسیب جستجو پانزده فصل

 
 پذیریآسیب ستجوج

 لینوکس کالی SearchSploit بزارا

 (ترک باگ) Bugtraqایگاه داده پ

 Exploit-dbایگاه داده پ

 متااسپلوییت در وجو پرس و ستعالما
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 ترفندها و نکات شانزده فصل

 
 ترفندها و کاتن

 متااسپلوییت با RC های سکریپتا

 ویندوز در کردن نودش

 UAC از بورع

 سفارشی معکوس شل یک یجادا

  اورشلپ

 ۸و۷ ویندوز میزبان به هافایل کردن پلودآ

 Pivotingرخش چ
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 این کتاب فقط از طریق سایت اینترنتی 

Netamooz.net باشدقابل تهیه و تکثیر می . 

 برای بیان نظرات و سواالت خود از راههای

 ارتباطی زیر با من در تماس باشید : 

 
            Email             : ShariatiMehr@yahoo.com 

 
            Linkedin        : https://ir.linkedin.com/in/ShariatiMehr 

 
            Twitter           : https://twitter.com/shariatimehr 

 
            Google +       : https://plus.google.com/+netamooznet 

 
            Instagram      : https://instagram.com/netamooz 
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 فصل یک

 آزمایشگاه
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 قبل از بازی
خود ، بایستی یک آزمایشگاه تست کامل را ایجاد  هدفسازمان به قبل از شروع حمله 

های حمله خود را توسعه دهیم و درک کنیم که اکسپلوییت های ما کنیم ، ماشین

کنند .  مشکل اینجاست که تمرین و تست زمانی که شما یک حمله پر چگونه کار می

خواهید یک تستر متوسط شده . شما نمی محسوب ایراددهید یک دامنه را انجام می

کند و باشید که اکسپلوییت های تست نشده را بر روی سیستم سازمان اجرا می

 اخراجهای حیاتی را تخریب کرده و به عنوان یک آدم بی تجربه از سازمان سیستم

 شود !!می
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 ایجاد یک آزمایشگاه
لیکیشن ها و سیستم عامل ها و شاید ایجاد یک آزمایشگاه کامل به همراه تمام اپ

به نظر برسد ولی !! ولی شما بایستی مطمئن شوید که تمام  دشوارتجهیزات شبکه 

اجزای هسته ای و اساسی را تا جای ممکن در آزمایشگاه خود به صورت آماده داشته 

 شود .می های ویندوزسیستمو  سرورهای لینوکسباشید . این اجزا شامل 

ویندوز برای ما به دلیل عدم وجود قانون کپی رایت در ایران سیستم مایکروسافت 

رایگان است پس نگران نباشید )در کتاب اصلی اشاره به این موضوع شده که چگونه 

 سیستم عامل ویندوز رایگان تهیه کنیم(
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 نصب یک محیط آزمایشگاهی ویندوز
باشید . در این محیط شود که یک محیط آزمایشگاهی ویندوز داشته شدیداً توصیه می

دارید . چرا  ۲۱۰۲و یک ویندوز سرور  ۸و یک ویندوز  ۷شما حداقل نیاز به یک ویندوز 

دهیم شما نیاز به این دلیل که در بسیاری از تست هایی که در این کتاب انجام می

دارید تا در این محیط تست کنید . نصب ویندوز بسیار ساده است و توضیح آن خارج 

ها را توضیح این کتاب است ولی کمی جلوتر نحوه دامین کردن این سیستماز حوصله 

خواهیم داد . پس شما نیاز دارید تا سه سیستم عامل ویندوز را در داخل ماشین مجازی 

های ایزو را از اینترنت دانلود کنید و بر روی یک ماشین مجازی شبکه کنید . پس فایل

 ا را در آن نصب خواهیم کرد( نصب کنید .)که بعداً کالی و دیگر سیستم عامل ه

 

در این کتاب و آزمایش ها   Window 7 SP0ویندوز هفت سرویس پک صفر

 توانید از لینک زیر دریافت نمایید :استفاده شده است که می

 
http://www.mediafire.com/download/f1xyce27nyk9qoj/Win7-SP0-
netamooz.zip 

 

 netamooz : رمزعبور
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 2302در مثال زیر من به شما نشان خواهم داد که چگونه با استفاده از ویندوز سرور 

R2  ها یک محیط آزمایشگاهی برای خود دست و پا کنید . این سیستم 8,  7و ویندوز

شود و برای همه تست بیه سازی یک دنیای واقعی و سازمانی استفاده میبه منظور ش

 ها استفاده کنید .توانید از آنهای خود می

 

 گام اول : تنظیم آدرس آیپی استاتیک بر روی همه میزبان ها 

های میزبان خود تنظیم های آیپی استاتیک بر روی همه سیستمما بایستی ابتدا آدرس

بر روی دامین کنترلر خود انجام دهیم ولی من این کار الزم است تا ها کار تناین کنیم . 

 ;دهم تا حرفی پیش نیاید )های خود انجام میرا برای همه سیستم

 ها به مسیر زیر بروید :پی سیستمهای آیبه منظور ویرایش آدرس

 
Control Panel > Network and Internet > View 

Network and Sharing Center > Change Adapter 

Settings 
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 را انتخاب کنید  Propertiesفرض راست کلیک کرده و سپس بر روی آداپتر پیش

را انتخاب کرده و یک آدرس آیپی استاتیک  IPV4در پنجره باز شده مطابق تصویر زیر 

 به آن بدهید :

 

 
 

شبکه من  دهم تا در رنجرا به سرور می 192.168.1.60مثالً در اینجا من آدرس 

های کالینتی خود انجام دهید تا آدرس ایپی نیز باشد . همین کار را بر روی سیستم

 استاتیک داشته باشند .
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 گام دوم : ویرایش اسامی میزبان ها

سپس نام کامپیوترهای میزبان را برای راحتی کار تغییر دهید . برای مثال من نام 

. توصیه بر این است که این کار را برای تغییر دادم  DCرا   به  ۲۱۰۲ویندوز سرور 

 های میزبان خود انجام دهید . برای تغییر نام به کنترل پانل رفته و سپسهمه سیستم

 
 System and Security > System > Change Settings 
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 گام سوم : نصب دامین کنترلر و سرویس های دی آن اس 

رلر را بر روی ویندوز سرور خود نصب و سرویس های دامین کنت DNSسپس بایستی 

کنیم . به این منظور پس از ریستارت سیستم خود به سیستم الگین کرده و پنجره 

 Add roles andشود . بر روی باز می Server Managerسرور منیجر 

Features  کلیک کرده وActive Directory Domain Services  وDNS 

Server  هر دو را انتخاب کنید 

 

 

http://netamooz.net/shop/the-hacker-playbook2


 

 گام چهارم : ترویج سرور

سپس ما بایستی این سرور را به یک دامین کنترلر ترویج دهیم . از پنجره سرور منیجر 

 Promote this server to a domainبر روی عالمت مثلثی شکل کلیک کرده و 

controler . را کلیک کنید 

 
 

 

یک نام دامین به  سپس ایجاد یک فارست جدید را مطابق تصویر زیر انتخاب کنید .

 ا مطابق تصاویر زیر انجام دهید :دلخواه انتخاب کنید و مراحل بعدی ر
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 های کالینتی در دامینعضویت سیستمگام پنجم : 

های کالینتی را عضو دامین کنید و مشکلی بوجود نیاید بهتر است برای اینکه سیستم

ن اس مورد اشاره را آدرس آیپی سیستم اهای کالینتی دی مطابق تصویر زیر در سیستم

 تغییر دهیم .  192.168.1.60 دامین کنترلر که برای ما 

 

 
 

 
رفته بر روی  System Propertiesرفته ، به  7سپس به قسمت سیستم در ویندوز 

change . کلیک کنید . در پنجره باز شده آدرس دامین را وارد کنید 
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 ها را وارد نمایید خواهد . آنرا می از شما اعتبارنامه های دامین
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 و به دامین خوش آمدید 

 

 
 

 

 های کالینتیهای کاربری سیستمایجاد حسابگام ششم : 

ها درون ویندوز سرور در نهایت برای دسترسی کاربران به دامین بایستی برای آن

حساب جدید باز کنید . به  Active Directory Users and computerبخش 

 این بخش رفته .
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رفته . بر روی صفحه راست کلیک کرده  usersدامین خود را انتخاب کنید . به بخش 

 را انتخاب کنید .  new userو 

 
 

 یک کاربر با نام کاربری دلخواه تعیین کنید .
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 یک رمز عبور برای وی تعیین کنید و کاربر را ایجاد کنید .

 

 
 

 تواند با این حساب به دامین الگین کند .اکنون این کاربر می
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توانید به دلخواه ابزارهای زیر را بر روی های کالینتی میپس از نصب بر روی ماشین

های کالینتی ویندوز نصب کنید . استفاده از سیستم عامل ویندوز به یکی از سیستم

هر چند شود دیگر ابزارها( توصیه نمیمنظور تست نفوذ )به جای کالی یا بک باکس یا 

  در برخی تست های خود از سیستم عامل ویندوز نیز استفاده خواهیم کرد .

 
Hex Editor 
http://mh-nexus.de/en/hxd/ 
 
Evade 
https://www.securepla.net/antivirus-now-you-see-me-now-you-
dont/ 
 
Hyperion 
http://nullsecurity.net/tools/binary.html 
 

Ming Compiler 
http://sourceforge.net/projects/mingw/ 
 

Metasploit 
http://www.Metasploit.com/ 
 

Nexpose or Nessus 
https://www.rapid7.com/products/nexpose/download.jsp 
http://www.tenable.com/products/nessus/select-your-
operating-system 
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Nmap 
http://nmap.org/download.html 
 
 

OCLHashcat (Advanced Password Recovery Tool) 
http://hashcat.net/oclhashcat/ 
 
 

Cain & Abel (Password Recovery Tool For Windows) 
http://www.oxid.it/cain.html 
 
 

Burp Suite (Best Web Application Testing Tool) 
https://portswigger.net/burp/download.html 
 
 
Nishang 
https://github.com/samratashok/nishang 
 
 

PowerSploit 
https://github.com/mattifestation/PowerSploit/ 
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 بخشی از فصل دوم

 لینوکس بر روی ماشین مجازینصب کالی 
 

 کس را به شما آموزش خواهیم داد .در این آموزش ما نحوه نصب و پیکربندی کالی لینو

رفته و جدید ترین نسخه این ابزار را در قالب یک  سایت رسمی کالی لینوکس. ابتدا به ۰

 . دانلود نمایید isoفایل 

رفته و جدیدترین نسخه آن را دانلود و بر روی سیستم  سایت رسمی ویرتوال باکس. به ۲

 خود نصب نمایید .

را اجرا کنید و به منظور ایجاد یک ماشین مجازی جدید بر روی  Virtual Box. برنامه 3

 کلیک کنید : newدکمه 

 

 
 
. در ویزارد جدید باز شده نام سیستم ماشین مجازی خود را به دلخواه تعیین کنید . ۴

تنظیم کنید . در  ubuntuقرار دهید و نسخه آن را بر روی  linuxنوع آن را بر روی 

تنظیم نسخه دقت کنید که بنا بر ورژن دانلود شده کالی لینوکس آن را به درستی بر 
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 کلیک کنید : nextبیتی تنظیم کنید و بر روی  ۴۴تی یا بی ۲۲روی 
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 بخشی از فصل سوم

  Backdoor Factoryنصب
 کنیم .در این بخش شروع به نصب ابزارها به صورت سفارشی می

بوسیله باینری های  PE ، ELF ، Mach-Oکارکرد این ابزار : پچ کردن باینری های 

 شلکد

دستور زیر را به منظور کلون کردن بسته بر روی سیستم خود وارد به خط فرمان رفته و 

 کنید:

 
git clone https://github.com/secretsquirrel/the-

backdoor-factory 

 
 سپس با دستور زیر به پوشه کلون شده رفته :

cd the-backdoor-factory 

 
 در نهایت با دستور زیر بسته مورد نظر را دانلود و نصب کنید :

./install.sh 
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در صورتی که هنگام نصب مطابق تصویر زیر با پیام خطا مواجه شدید به دلیل تحریم 

 باشد .آدرس آیپی می

 

 
 

 گردد .و نصب می کنید که پس از تغییر آیپی بسته بدون مشکل دانلودمالحظه می
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 بخش از فصل چهارم

 کالی لینوکس Recon-NGابزار 
Recon-NG العاده برای کوئری کردن اطالعات متن باز به منظور جمع ابزاری فوق

باشد . این یکی از اولین جاهایی آوری منفعل اطالعات درباره یک شرکت یا سازمان می

تواند اطالعات ای بایستی شروع به کار کند . ابزار ریکان میاست که هر تستر حرفه

ها ، ن نام گذاری ، موقعیت ها ، کاربران ، ایمیلزیادی درباره محدوده آدرس آیپی ، قوانی

 ها ، احتمال پسوردهای ضعیف و غیره را به شما بدهد .آدرس

 

 

شما نیاز دارید تا یک کلید  ipinfodbبه منظور دریافت اطالعات از پایگاه داده عظیم 

API  تهیه کنید . به این منظور به آدرسhttp://ipinfodb.com/register.php 

دریافت کنید . توجه داشته باشید به منظور عضویت  APIرفته و عضو شوید و یک کلید 

حتماً بایستی یک ایمیل سازمانی را وارد کنید و از طریق آن عضو شوید . مثالً ایمیل 

info@netamooz.net  های رایگان مثل یاهو یا جیمیل عضو شد توان با ایمیلو نمی

 را وارد خواهیم کرد و به آن نیاز خواهیم داشت . API.در ادامه فرایند ما این کلید 

 ه رفته و سپس آن را اجرا کنید :برای اجرای ابزار ریکان ابتدا به مسیر نصب شد

 
cd /opt/recon-ng 

./recon-ng 

 

 پس از اجرای ابزار به منظور ایجاد یک فضای کاری دستور زیر را وارد کنید :

 

workspaces add [نام شرکت یا سازمان] 
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 به منظور اضافه کردن نام دامنه سازمان یا شرکت هدف :

 

add domains [netamooz.net  [ ه مثالًنام دامن

 

 به منظور جستجو نام دامنه با موتور جستجو بینگ bing_domain_webاستفاده از 

 
use recon/domains-hosts/bing_domain_web 

run 
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 بخشی از فصل پنجم

 کالی لینوکس Wordhoundابزار 
Wordhound های دیکشنری را بر اساس ابزاری است که لیست های پسورد و فایل

کند . پس برای هدف قراردادن ایجاد می Redditو حتی  PDFجستجوهای تویتر ، اسناد 

سازمان قربانی ، بایستی همه نتایج موجود را از تویت ها و حتی کلماتی که در سازمان 

 شود جمع آوری کنیم .استفاده می

ع شما مشاهده کردید که لیست عظیمی از ابزارها را در ابتدای کتاب نصب قبل از شرو

کردیم . با وجود این هنوز نیاز داریم در طول کتاب برخی ابزارها را نصب کنیم . 

Wordhound اکنون یکی از این ابزارهاست . همwordhound فرض به صورت پیش

 ارها نصب کنید .در کالی موجود نیست پس بایستی آن را مثل سایر ابز

آن را در مسیری مشخص در پوشه  gitبرای دانلود این ابزار به کمک دستور 

/opt/wordhoundکنیم :/ کلون می 
git clone 

https://bitbucket.org/mattinfosec/wordhound.git 

/opt/WordHound/ 

  

 
 

 کنیم :را نصب می python-setuptoolsسپس بسته 
apt-get install python-setuptools 
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 کنیم :را نصب می Wordhoundپس از کلون کردن به مسیر مشخص رفته و 

 
cd /opt/WordHound 

python setup.py install 

 

 
 

 

 و ادامه نصب 
./setup.sh 
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استفاده از تویتر برای جستجو تویت های مرتبط با  شما برای اینکه در ادامه قادر به

کمپانی هدف و ایجاد لیست پسورد بر این اساس باشید ، همانطور که قبالً هم گفتیم 

 ابتدا باید یک حساب تویتیر جعلی و ناشناس ایجاد کنید .

 

ایجاد کنید .  APIرفته و یک کلید  .comhttps://apps.twitterسپس به آدرس  

را  wordhound.conf.distسپس مشخصات آن را کپی کنید . به این منظور فایل 

 apikey ، apisecret , accesstokeبوسیله ویرایشگر متنی ویرایش کنید و مقادیر 

, accesstokensecret  . را درون فایل وارد کنید و فایل را ذخیره کنید 

 
gedit wordhound.conf.dist 
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 بخشی از فصل ششم

 کالی لینوکس Masscanابزار 
به محض شروع اسکن فعال گزینه های زیادی برای استفاده پیش روی شما هست . به 

ای اسکن شبکه ابزار حرفه Nampصورت تاریخی همه ما اسکن شبکه را با انمپ 

شناسیم . ولی بازی اسکن در حال تغییر است . در اسکن های عظیم استفاده از ابزار می

شود . درست وارد بازی می Masscanانمپ دشوار است . این جایی است که ابزار 

از پشته  Masscanشبیه ابزار انمپ )که دارای فلگ های زیادی می باشد( ، ابزار 

TCP/IP کند تا سرعت و کیفیت کار به شدت باال رود . فارشی خود استفاده میس

 توان کار با این ابزار را آغاز نمود .ببینیم که چگونه می

 برای شروع به مسیر نصب شده این ابزار بروید :
cd /opt/masscan/bin/ 

 

پی هدف برای آدرس آیرا  ۸۰۱۱تا  ۸۱۱۱و  ۸۱توانید با دستور زیر پورت های اکنون می

 جستجو کنیم :

./masscan -p80,8000-8100 192.168.1.3 
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 و یک مثال دیگر :

 
./masscan -p0-65535 --rate 150000 --range 

192.168.1.1/24 -oL output.txt 

 

 
 

 در مثال باال

 کند  پورت یا پورت های خاص را تعریف می -pسوییچ  

 کند ینرخ بسته بر ثانیه را تعریف م --rateسوییچ 

 کند .لیست  فایل خروجی را تعریف می -oLسوییچ 

 ممکن است ترافیک باالیی بر روی شبکه هدف  --rateدقت داشته باشید که گزینه 
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 بخشی از فصل هفتم

 کالی لینوکس Openvasابزار 
توانید به وجود دارد که می OpenVasجدای از نسوس و نکسپوز ابزار متن بازی با نام 

ها از آن استفاده پذیری های موجود در سیستمجایگزین برای شناسایی آسیب عنوان ابزار

 Open Vulnerability Assessment Systemمخفف  OpenVASکنید . 

ها پذیری ها موجود در سیستمباشد و ابزار مناسبی برای یادگیری و تست آسیبمی

باشد . در مقایسه با ابزارهای تجاری این ابزار نتایج و یافته های خوبی را به شما می

 دهد . می

این است که این ابزار همه کارهای موردنیاز  OpenVASجنبه مثبت استفاده از ابزار 

تواند بر روی انواع پیکربندی های مختلف اجرا دهد . این ابزار مییک اسکنر را انجام می

کند و حتی اسکن شود ، اسکن های دارای احرازهویت را انجام داده ، گزارش ایجاد می

 کند .ها را بر روی چندین نود توزیع می

یر را درون خط به درستی پیکربندی شود دستورهای ز OpenVASبه منظور اینکه 

 فرمان وارد کنید :

openvas-setup 
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openvas-scapdata-sync 

 

 
 
 

openvas-certdata-sync 
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 بخشی از فصل هشتم

  Burp Suiteکار با اسکنر 
کنیم .  Burp Suiteدهم که چگونه شروع به استفاده از ابزار در اینجا به شما نشان می

 به این منظور بایستی گام های زیر را طی کنید :

 

 . پیکربندی پروکسی در شبکه خود۰

 Burp Suite. فعال سازی ابزار ۲

 . کاوش اپلیکیشن مورد نظر۲

 . کشف محتوا۴

 

 Burp Suiteبه یاد داشته باشید که ابزار ابتدا شبکه پروکسی را پیکربندی می کنیم . 

واقع با استفاده از این برای برقراری ارتباط بایستی با مرورگر سیستم پیکربندی شود . در

شود شما توانید با اپلیکیشن های وب ارتباط برقرار کنید . این کار باعث میرابط شما می

 به صورت کامل درخواست های مطرح شده از طریق مرورگر را مشاهده کنید .

را فعال کنید . به این منظور در سیستم  Burp Suiteیستی ابزار ولی قبل از آن ابتدا با

 عامل کالی لینوکس مسیر زیر را رفته و ابزار را باز کنید :

 
Applications > Kali Linux > Web Applications > Web 

Application Proxies > Burp Suite 
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شود . اولین کار این است که باز می Burp Suite Free Editionنسخه رایگان ابزار 

بر روی پروکسی تنظیم شده است . به این منظور از برگه  Burpباید مطمئن شویم که 

Proxy  به زیر منوOptions  رفته و مطمئن شوید که این ابزار بر روی پروکسی

دهد . در صورتی که این گزینه نبود بر روی گوش می ۸۱۸۱بر روی پورت  127.0.0.1

Add . کلیک کنید و آن را اضافه کنید 
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 بخشی از فصل نهم
ترجمه  من درباره متااسپلوییت یک کتاب جداگانه. ای است متااسپلوییت یک ابزار حرفه

ام و در آینده کتاب تخصصی تری هم ترجمه خواهم کرد . این ابزار چیزی نیست کرده

ه یک یادآوری باشد در اینجا که بتوان در چند اسالید ساده یاد گرفت ولی برای اینک

 دهیم .برخی دستورات کلی را بیان کرده و به صورت خالصه آزمایش هایی را انجام می

خط فرمان را باز کنید و دستورهای زیر را وارد کنید . دستور اول به منظور شروع 

باشد . و سرویس دوم به منظور شروع این سرویس در بوت می postgresqlسرویس 

 Postgresqlبا وارد کردن دستور دوم این وضعیت بروزرسانی شده و سرویس  واقعدر

 گردد .باشد به محض بوت شدن سیستم عامل آغاز میکه پایگاه داده متااسپلوییت می

 
Service postgresql start 

update-rc.d postgresql enable 

 

 

 :به منظور شروع سرویس متااسپلوییت دستور زیر را وارد کنید 

 
service metasploit start 

 
 برای شروع کنسول متااسپلوییت دستور زیر را وارد کنید :

 
Msfconsole 

 
 به منظور خروج از کنسول متااسپلوییت دستور زیر را وارد کنید :

 
Exit 
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 به منظور توقف سرویس متااسپلوییت دستور زیر را وارد کنید :

 
service metasploit stop 

 

 

/ دستور زیر را root/msf_console.logالگ کردن همه چیز در مسیر /به منظور 

تواند باعث کندشدن فعالیت شما در حین کار با وارد کنید . دقت کنید که این گزینه می

های الگ برای ارایه به شود فقط در شرایطی که به فایلمتااسپلوییت باشد و توصیه می

 نید :مشتری نیاز دارید این گزینه را فعال ک

 
echo “spool/root/msf_console.log” > 

/root/.msf4/msfconsole.rc 

 
فعال هستند شما  metasploitو  postgresqlدر شرایطی که سرویس های پایگاه داده 

 شوید .وارد کنسول متااسپلوییت می msfconsoleبا وارد کردن دستور 
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 بخش از فصل دهم

 SQL Injectionsتزریق اسکیوال 
یا از نتایج بدست آمده از نتایج اسکن یا جستجو شاید قادر باشید برخی از انواع 

را شناسایی کنید . اگر و اگر قادر به انجام این کار بر روی یک  SQLپذیری تزریق آسیب

سازد تا کل پایگاه داده یا سیستم وبسایت شوید ، بسیار عالی است چرا که شما را قادر می

اپلیکیشن متن باز که من کارآمد تر از بقیه  و در اختیار بگیرید .رگیری کنید را بکا

 است . SQLmapدانم می

 

 

 کالی لینوکس SQLmapابزار 
از طریق خط فرمان برای پارامترهای  SQLmapهای زیر نحوه کار با ابزار در مثال

POST  وGET  را نشان خواهم داد . چرا که این دو پارامتر رایج ترین و معروف ترین

را به شما نشان  HTTPهستند . دلیل اینکه من هر دو متد حمله  SQLiنوع پارامترهای 

دهم این است که اگر درخواست را به درستی پیکربندی نکنید ممکن است با شکست می

 مواجه شوید .

قابل دسترسی است تا  OWASPرس آیپی سیستم خوب ابتدا مطمئن شوید که آد

 بتوانیم تست های خود را بر روی آن انجام دهیم .

این دستور را  sqlmapهای کمکی خط فرمان کالی را باز کرده و به منظور مشاهده فایل

وارد کنید . در اینجا توضیح کاملی از انواع سوییچ ها را مشاهده  -hبه همراه سوییچ 

 کنیم .می
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  GETمثال پارامتر 
به  SQLiپذیری جایی است که آسیب GETکنیم که پارامتر ها ما فرض میدر این مثال

خواهیم که هر پارامتر را تست کنیم و مطمئن شویم قرار گرفته است . ما می URLهمراه 

کرد درستی ندارند پس واقعاً وجود دارد . اسکنرها همیشه عمل SQLiپذیری که آسیب

تی مطمئن شویم و تنها راه برای کسب اطمینان از صحت یافته ها اعتبارسنجی است بایس

به صورت  SQLmapاختصاص ندهید ،  test. به یاد داشته باشید که اگر یک مقدار به 

 فرض همه پارامترها را تست خواهد کرد .پیش
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نها یک نسخه نمایشی از کتاب این ت

راهکارهای هکر می باشد . برای دریافت 

  نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید
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