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هک اخالقیگواهینامهمعرفی
Ethical Hacking

اجازه رسمی و قانونی برای تشخیص آسیب پذیری های موجود در یک سیستم , شبکه و یا 
یک سازمان را دارد و از این طریق متعهد می شود که راههای نفوذ به سیستم را کشف کند 

ذیری ها را انجام دهد تا سازمان در مسیری ایمن و اقدامات متقابل برای رفع این آسیب پ
قرار گیرد .

(Certified Ethical Hacker)شخصی که گواهینامه هک اخالقی را دریافت می کند  
متخصصی است که ضعف ها و آسیب پذیری های سیستم را می شناسد و دانش کافی در 

آموزشی هک اخالقی و پس از این زمینه را کسب کرده است . هدف کلی از یادگیری دوره 
یادگیری حداقل استانداردهای امنیتی EC-Councilآن دریافت این گواهینامه توسط رشکت 

که در یکی از تست سنرتهای معترب گرفته می شود می CEHرشکت در آزمون بین املللی 
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توانید مدرک آن را دریافت کنید (اکنون امکان دریافت این آزمون به دلیل مسائل تحریم در 

کشورهای دیگر ثبت نام و آزمون دهید ). 
CEHاین آموزش رشکت در آزمون هدف ما در 

را با جدیدترین متدهای نفوذ و اقدامات متقابل به منظور ایمن سازی آنها آشنا کنیم . 
هدف از ایجاد این مجموعه یادگیری مسائل امنیتی و راهکارهای ایمن سازی شبکه ها و 

سیستم هاست . 
در این کتاب با مفاهیم ابتدایی امنیت آشنا می شوید . در کتابی دیگر که به همراه این 

کتاب ارایه می شود مجموعه ای از آزمایش های عملی و کاربردی ارایه می شود که پس از 
مطالعه این مفاهیم تئوری به صو 

رات و سواالت خود از راههايبراي بیان نظ
ارتباطی زیر با من در تماس باشید :

Email : ShariatiMehr@yahoo.com

Linkedin : http://ir.linkedin.com/pub/mohammad-shariati-mehr/50/80a/7aa

Twitter : https://twitter.com/shariatimehr

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

http://ir.linkedin.com/pub/mohammad-shariati-mehr/50/80a/7aa
https://twitter.com/shariatimehr
https://plus.google.com/+netamooznet
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یکفصل
معرفی هک اخالقی
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تعریف هک اخالقی
بیشرت مردم فکر می کنند که هکرها مهارت  و دانش خارق العاده ای دارند که می توانند با استفاده از 

کامپیوتری نفوذ کنند و اطالعات ارزشمندی را بدست آوردند . عبارت هکر تصویر آن به سیستم های
شخص جوان متخصص کامپیوتری را در ذهن می آورد که چندین دستور را در کامپیوتر وارد می کند و 

ند .خارج می ک
در واقعیت یک هکر خوب یا یک متخصص امنیتی که یک هکر اخالقی نام دارد , فقط نیاز دارد 

بفهمد که یک سیستم کامپیوتری چگونه کار می کند و به این منظور به چه ابزارهایی برای پیدا کردن 
ر از چه 
ابزارها و تکنیک هایی برای جمع آوری اطالعات و حمله به سیستم های کامپیوتری استفاده خواهد 

کرد . 

هستم ,معموال پوزخند ها و (Ethical Hacker)وقتی که  به مردم می گویم که من یک هکر اخالقی 
ستند " افراد زیادی هم گفته هایی این چنین را می شنوم : " این دو کامال متناقض و ضد و نقیض ه

می پرسند " مگر هک هم می تواند قانونی باشد ؟ 

" بله ! هکر اخالقی بهرتین توصیف را از کاری که من به عنوان یک متخصص امنیتی انجام می دهم , 

شبکه های کامپیوتری و سیستم های پی بربم . سپس راه رفع حفره امنیتی را ارایه می های امنیتی در 
کنم تا دیگر هکرهای بدجنس نتوانند به داده ها دسرتسی پیدا کنند .

افزاری پچ هایی را ارایه می کنند .شود و به این منظور وندورهای نرم

هکرهای اخالقی معموال متخصصین امنیتی و تسرت های نفوذ هستند که از مهارت های هک و 
(Cracker)مجموعه ابزارهایی که به این منظور در نظر گرفته شده اند , استفاده می کنند .حال کرکر 

هارت ها و ابزارهای هک  استفاده می کند  به چه معنی است . کرکر هکری را توصیف می کند که از م
را انجام دهد.DoSتا مقاصد مخرب و تهاجم آمیزی چون انتشار ویروس ها  یا حمله های 
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اطالعات و کارت های اعتباری انجام می مبلغی به منظور صدمه زدن به یک رشکت مشهور یا دزدی
دهند .

فازهای هک اخالقی
5پروسه هک اخالقی را می توان به 

فازها طبقه بندی خواهند شد . یک هکر اخالقی پروسه ای مشابه پروسه یک هکر مخرب را دنبال می 
ایی که برای ورود به یک سیستم کامپیوتری  وجود دارد درست مشابه اند و ربطی به نیت کند . گام ه

هکر ندارد . شکل زیر پنج فازی را که هکرها معموال برای هک کردن یک سیستم کامپیوتری به کار می 
گیرند نشان می دهد .
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فاز اول : شناسایی فعال و منفعل
اطالعات درباره یک هدف بالقوه است بدون نیاز به اطالعات شناسایی منفعل مستلزم جمع آوری 
یی منفعل می توانداشخاص و دانش رشکت است . شناسا

کامپیوتر صورت می پذیرد .وجود بیشرت شناسایی در پشت 
وقتی که هکرها دنبال اطالعاتی برای یک هدف بالقوه می گردند , معموال جستجوی اینرتنتی بر روی 

یک فرد یا یک رشکت انجام می دهند تا اطالعات مورد نظر را دریافت کنند . من مطمنئ هستم که 
القوه انجام داده اید یا فقط جستجویی 

ساده را برای بدست آوردن اطالعات مورد نظر را تاکنون صورت داده اید .

می نامند Gathering Informationاین پروسه وقتی که برای جمع آوری اطالعات انجام می پذیرد را 
dumpster divingآوری اطالعات در نظر نیز به عنوان متدهای منفعل جمع

گرفته می شوند . در مباحث دیگری به این دو متد خواهیم پرداخت .

شنود شبکه یکی دیگر از مفاهیم شناسایی منفعل می باشد و می تواند اطالعات مفیدی را بدست 
آورد مثل رنج آدرس های آیپی , قراردادهای نام گذاری , رسور های مخفی یا شبکه ها و دیگر رسویس 
ها بر روی یک سیستم یا شبکه . شنود ترافیک شبکه مشابه ایجاد مانیتورینگ در شبکه است . به این 

ام ترافیک شبکه به کجا می رود . وقتی آنها از برخی ابزارهای هک استفاده می کنند قا در هستند تا 
داده هایی که در مسیر شبکه انتقال می یابد را ببینند . ابزارهای شنود ساده هستند و استفاده از آنها 

راحت است و می توان بوسیله آنها اطالعات ارزشمند و فوق العاده ای را بدست آورد . 

رد , آدرس های آیپی و شناسایی فعال مستلزم کاوش شبکه به منظور کشف میزبان های منحرص به ف
رسویس ها در شبکه می باشد . این پروسه نسبت به شناسایی منفعل مستلزم  ریسک تشخیص 

نامیده می شود .rattling the doorknobsبیشرتی است و گاهی 

شناسایی فعال می تواند به یک هکر نشانه ای از معیارهای امنیتی را بدهد . ولی این پروسه همچنین 
یش سوظن را افزایش می دهد . بسیاری از ابزارهای نرم افزاری که شناسایی فعال را انجام شانس افزا

می دهند قابل پیگیری هستند در نتیجه شانس شناخته شدن هکر را افزایش می دهند . 
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هر دو نوع شناسایی چه فعال و چه منفعل می تواند ما را به اطالعات مفیدی در حمالت برساند . 
ین معموال بسیار ساده است که بتوان نوع وب رسور و سیستم عامل و نسخه ای که رشکت برای مثال ا

از آن استفاده می کند را پیدا کرد . این اطالعات می تواند هکر را به کشف یک آسیب پذیری در 
نسخه ای که رشکت از آن استفاده می کند برساند و از طریق این نقطه آسیب پذیر نفوذ کرد و به 

دسرتسی پیدا کرد . سیستم

فاز دوم : اسکن

است . ابزارهایی که یک هکر می تواند در طی فاز اسکن کردن به کار بگیرد شامل موارد زیر است :

Dialers
Port Scanners

ICMP Scanners
Ping sweeps

Network mappers
Simple Network Management Protocol (SNMP) sweepers

Vulnerability
Computer names

Operating system (OS)
Installed software

IP addresses
User accounts
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فاز سوم :  بدست آوردن دسرتسی
آسیب پذیری های افشا شده در طی فاز سوم جایی است که وارد پروسه حقیقی هک می شویم . 

فازهای شناخت و اسکن اکنون به منظور دسرتسی به سیستم هدف مورد بهره برداری قرار می گیرد . 
حمله هک به روش های مختلفی قابل رسیدن به سیستم مورد هدف است .این حمله را می توان از 

سیستم , اینرتنت یا حتی به صورت طریق شبکه لن , شبکه کابلی یا بی سیم , دسرتسی محلی به یک 

Stack based Buffer Overflows
Denial of Service

Session Hijacking

بدست آوردن دسرتسی در دنیای هکرها صاحب شدن سیستم نامیده می شود چونکه زمانیکه یک 
هکر کنرتل سیستم را بدست گرفته و از آن سیستم به منظور دلخواه استفاده سیستم هک می شود

خواهد کرد .

فاز چهارم : حفظ و برقراری دسرتسی
هنگامی که هکر دسرتسی به سیستم هدف را بدست می آورد , می خواهد تا این دسرتسی به منظور 

دورها , روت کیت ها و تروجان حمالت و استفاده های بعدی حفظ شود . گاهی هکر ها بوسیله بک 
ها دسرتسی منحرص به فرد خود را از دسرتسی دیگر هکر ها و حتی پرسنل امنیتی سازمان ایمن می 

کنند . هنگامی که هکر صاحب سیستم شد می تواند از آن برای استفاده های بعدی استفاده کند . به 
همین دلیل یک چنین سیستمی را یک سیستم زامبی می نامند .
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فاز پنجم : پوشش دادن ردپا
هنگامی که هکرها به سیستم دسرتسی پیدا می کند و دسرتسی را حفظ می کند به منظور اینکه توسط 

پرسنل امنیتی شناسایی نشوند ردپای خود را پاک می کنند تا بتوانند به ادامه استفاده از سیستم 
د و از پیگیری قانونی توسط رشکت رضر صاحب شده بپردازند و همچنین مدارک هک را از بین بربن

IDSاخطارهای 
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دوفصل
جمع آوري اطالعات
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متدلوژی جمع آوری اطالعات
Footprintingمی بینید , پروسه 

شامل کشف اطالعات اولیه و موقعیت یابی رنج شبکه است .

(Footprinting)در این مطلب می خواهیم درباره پروسه فوت پرینتینگ 
جستجوی ردپا صحبت کنیم

Footprintingجستجو ردپا 
فوت پرینتینگ به عنوان پروسه ای تعریف می شود که در طی آن یک صفحه آبی یا نقشه ای از شبکه 

جمع آوری اطالعات همچنین با نام ردیابی یک سازمان و سیستم های یک سازمان را ایجاد می کنند .
با تشخیص سیستم هدف , اپلیکیشن و یا موقعیت فیزیکی هدف Footprintingشناخته می شود . 

آغاز می شود . وقتی که این اطالعات شناخته شد , اطالعات خاصی درباره سازمان توسط متدهای غیر 
حه وبی که متعلق به سازمان هست ممکن است پوشه ای نفوذی جمع آوری می شود . برای مثال صف

درباره کارمندان و پرسنل سازمان را داشته باشد که در آن لیست بیوگرافی کارمندان قرار داده شده 
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کارمندان سازمان اطالعات بدست آورد .

عاتی که هکر در طی فاز فوت پرینتینگ به دنبال آن هست می تواند شامل هر چیزی باشد که اطال 

و . قبل از یک حمله یا یک ایجاد یک نفوذ بایستی نوع سیستم عامل , نسخه آن و نرم افزارها 
اپلیکیشن هایی که در آن به کار رفته شناسایی شوند تا بتوان یک حمله بسیار موثر را بر ضد هدف 

Domain name
Network blocks

Network services and applications
System architecture

Intrusion detection system
Authentication mechanisms

Phone numbers
Contact addresses

ش بهرتی نسبت به یک سازمان بدهدهنگامی که این اطالعات گرداوری شد , می تواند به یک هکر بین
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ابزارهای ردیابی و فوت پرینتینگ 
Footprinting Tools

Footprinting ارهای هک انجام داد چه با استفاده از اپلیکیشن ها و چه از را می توان از طریق ابز
طریق وبسایت ها که به هکر این امکان را می دهد که اطالعات را به صورت انفعالی بدست آورد .

با استفاده از این ابزارها هکر می تواند برخی اطالعات اولیه را درباره هدف بدست آورد . 

بتدا بر روی هدف انجام شود هکر خواهد توانست ابزارهایی را که بر در صورتی که فوت پرینت در ا

دوز هستند بایستی کنار گذاشته شوند . فوت پرینتینگ نه تنها با حذف برخی سیستم های وین
مجموعه ابزارها پروسه هک را رسعت می بخشد بلکه همچنین با کاهش تعداد دفعات تالش برای 

نفوذ بوسیله استفاده از ابزارهای محدودتر شانس تشخیص و شناسایی و به دام افتادن هکر را کاهش 
می دهد . 

به منظ
کمپانی هدف صورت دهید . توصیه می کنم که بررسی را بر روی سازمان خود صورت دهید ولی به 

دلیل اینکه این ابزارها انفعالی هستند هر سازمانی را می توانید بررسی کنید . 
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نظور جمع آوری اطالعاتاستفاده از گوگل به م
یک هکر ممکن است یک جستجوی گوگل و یا یاهو را انجام دهد تا اطالعات درباره کارمندان و یا 

سازمان ها را بدست آورد . 
موتور جستجوی گوگل را می توان در راههای خالقانه ای به منظور جمع آوری اطالعات به کار گرفت . 

ی اطالعات اشخاص و سازمان ها را گوگل هکینگاستفاده از گوگل به منظور جمع آور 
(Google Hacking) . می نامند

بروید تا گروههای خربی گوگل را جستجو کنید . دستورات زیر به groups.google.comبه صفحه 
منظور جمع آوری اطالعات از هدف مورد نظر در گوگل استفاده می شود .

Site این دستور یک دامنه یا وبسایت بخصوص را جستجو می کند . مثال دستور را به صورت زیر در
>>    site:netamooz.netسایت گوگل وارد می کنید 

filetype

جستجو کنید

link این دستور عبارت را درون لینک ها جستجو کرده و تشخیص می دهد

Cacheرا تشخیص می دهد  : به عنوان مثال نسخه صفحه وبcache:netamooz.net

Intitle یک عبارت را در داخل عنوان یک صفحه جستجو می کند

Inurl یک عبارت را در داخل آدرسurl یک سند وب جستجو می کند مثالinurl:netamooz

برای اطالعات بیشرت در این زمینه و این دستور به آدرس زیر مراجعه کنید
http://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html

وبالگها , گروههای خربی و بیانیه های مطبوعاتی نیز مکان های خوبی به منظور جمع آوری 
اطالعات رشکتها و کارمندان آن رشکتها هستند . 

http://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html
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(DNS Enumeration)
یک کمپانی ممکن است هم رسورهای دی ان اس داخلی و هم خارجی را سازمان است .

داشته باشد که می توانند اطالعاتی مثل نام های کاربری , نام کامپیوتر ها و آدرس های 
آیپی سیستم های مورد هدف را داشته باشند . 

همگی می توانند برای جمع Whoisو NSlookup ,DNSstuff ,ARINابزارهایی مثل 
آوری این دست اطالعات به کار گرفته شوند .

NSlookup وDNSstuff
می باشد . این NSlookupیک ابزار قدرمتند که بایستی با آن آشنا شوید طبق شکل زیر 

ابزار از دی ان اس رسورها رکوردهای اطالعاتی را پرس و جو و درخواست می کند . این ابزار 
کس و ویندوز وجود دارد . همچنین ابزارهای هک در سیستم عامل های یونیکس , لینو 

هستند .NSlookupدارای ابزارهای Sam Spadeهمچون 
به منظور پیدا NSlookupمی توانید از ابزار whoisبراساس اطالعات جمع آوری شده از 

کردن آیپی آدرس های رسورها و میزبان های دیگر را پیدا کنید. با استفاده از اطالعات 
بدست می آیندwhoisکه از (Authoritative name server)اسامی رسورهامعترب 

(AUTH1.NS.NYI.NET). می توانید آدرس آیپی رسورهای ایمیل را نیز کشف کنید
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نیز یکی دیگر از این ابزارهاست . می توانید DNSstuffی استفاده کنید . که بدانید کجا و از چه ابزار 
که کار با آن کمی دشوارتر است به راحتی اطالعات NSlookupبه جای استفاده از ابزار خط فرمان 

بدست آورید .www.dnsstuff.comرکوردهای دی ان اس را از طریق وبسایت 
با استفاده www.eccouncil.orgشکل زیر یک جستجوی ساده دی ان اس رکورد را بر روی وبسایت 

نشان می دهد .DNSstuff.comاز ابزار 

www.eccouncil.org و آدرس های آیپی وب رسور

کشف کنید .
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ARINو جستجو Whoisمفهوم 
همچنین از سیستم عامل یونیکس تکامل یافته ولی اکنون در سیستم عامل های دیگر وWhoisابزار 

ابزارهای آنالین هک در اینرتنت آن را می توان یافت . این ابزار تشخیص می دهد که چه کسی برای 
همچون URLنام های دامنه وبسایت ها یا ایمیل ها ثبت نام کرده است . یک آدرس 

www.microsoft.com شامل نام دامنهom)(Microsoft.c و نام میزبان و اسم مستعار(www)
است.

ICANN
اینکه یک رشکت منفرد از یک نام دامنه به خصوص استفاده کند , نیاز دارد تا اسامی دامنه ها را ثبت 

Whoisکند . ابزار 
سازمان هایی که این دامنه ها را نگهداری می کنند بدست آورد .

Whoisاستفاده از ابزار 

جمع آوری اطالعات ثبت کنند و یا نام دامنه مراحل زیر را طی کنید :Whoisبرای استفاده از ابزار

بروید و سپس به ابزار رایگان در پایین صفحه بروید .www.DNSStuff.com. به آدرس 1

وارد کنید و سپس دکمه Whois Lookupسایت رشکت مورد نظر خود را در فیلد URL. آدرس 2
Whois . را فشار دهید

شخیص دهید :.نتایج را ببینید و موارد زیر را ت3
Registered address

Technical and DNS contacts

http://www.microsoft.com/
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Contact email
Contact phone number

Expiration date

4.Whois
رابری دارند یا نه.ها و ایمیل آدرس های موجود در وبسایت مقایسه کنید تا ببینید ب

. اگر اینگونه بود با استفاده از ابزار گوگل اسامی و آدرس های ایمیل کارمندان را جستجو کنید . از 5
.این طریق می توانید به قوانین نام گذاری ایمیل ها که توسط سازمان وضع شده پی بربید 

ARIN درس های استاتیک است . می پایگاه داده ای است که شامل اطالعاتی همچون صاحبان آیپی آ
درخواست فرستاد. مثل یک پایگاه داده که در  ARINبه پایگاه داده Whoisتوان با استفاده از ابزار 

قرار گرفته است . www.arin.netآدرس 
ند از  این اطالعات برای سایت یاهو را نشان می دهد .یک هکر می تواWhoisشکل زیر درخواست 

تشخیص دهد که چه شخصی یا سازمانی مسولیت یک آیپی آدرس بخصوص را عهده دار است یا این 

ر دسرتس در پایگاه داده 
آگاه شوید تا مطمنئ شوید یک هکر بدذات با استفاده از این اطالعات ARINهای این چنینی مثل

http://www.arin.net/
http://netamooz.net/


پیدا کردن رنج آدرس شبکه با استفاده 
در فوت پرینتینگTracerouteاز 

هر هکر نیاز دارد تا دریابد که چگونه رنج آیپی شبکه و سابنت ماسک سیستم هدف را پیدا 
کند . آدرس های آیپی به منظور موقعیت دهی , اسکن و اتصال به سیستم های هدف مورد 

یدا کنید . پIANAو ARINهمچون 
همچنین یک هکر اخالقی ممکن است موقعیت جغرافیایی سیستم هدف یا شبکه را پیدا 
کند . این وظیفه را می توان از طریق مسیریابی مسیری که یک پیام ارسال شده طی می 

Traceroute ,VisualRoute وNeoTrace. به منظور تشخیص مسیر هدف استفاده کنید

سازمان ممکن است لیست شده باشد . Gateway IPمیزبان شبکه را بدست آورید . حتی 
این آدرسها بعدا می تواند در یک حمله یا پروسه های اسکن مورد استفاده قرار بگیرند .

Traceroute ابزار ردیابی بسته است که برای بیشرت سیستم عامل ها در دسرتس است . این
ICMP (Internet Control Messageابزار از طریق ارسال یک درخواست  Protocol) به

روترها و دروازه های پشت رسهم در مسیر شبکه تا رسیدن به مقصد عمل می کند .
توسط هر روتر یکی یکی در طول TTLاز روتر بر می گردند ICMPهنگامی که پیام های 

مسیر کاهش می یابد . این ویژگی هکر را قادر می سازد تا تشخیص دهد چه تعداد هاپ 
(hop) از مبدا تا مقصد وجود دارد .در طول مسیر
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وجود دارد . وقتی که درخواست فرستاده شده tracerouteیک مشکل در استفاده از ابزار 
مواجه می (Packet-Filtering router)در طول مسیر با یک فایروال یا یک روتر فیلرتبسته 

با  نشان*مواجه می شوید که با عالمت time-outشود , ش داده می شود . ستاره به ش
در کشف میزبان های شبکه می شود , باعث tracerouteگرچه یک فایروال مانع از ابزار 

می شود که هکر از حضور یک فایروال در مسیر آگاه شود . در این هنگام تکنیک هایی 
برای دورزدن فایروال استفاده می شود . 

Sam Spade و بسیاری از دیگر ابزارهای هک شامل یک نسخه ازtraceroute . هستند
برای اجرای فرمان tracert hostnameسیستم عامل های ویندوز از ساختار دستوری 

traceroute استفاده می کنند . شکل زیر یک مثال از خروجی دستورtraceroute برای
سایت یاهو می باشد . 

مواجه می شود تا به ISPابتدا با خروجی ICMPاین پیام ارسالی توجه داشته باشید که
68.142.226.42وب رسور یاهو برسد و آیپی آدرس رسور یاهو 

این آیپی آدرس هکر را قادر می سازد تا اسکن های اضافی بر روی این میزبان در طی فاز 
اسکن صورت دهد . 
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Email Trackingآشنایی با 
یا ردیابی ایمیل

به فرستنده ایمیل اجازه خواهد داد تا بداند (Email Tracking)برنامه های ردیابی ایمیل 
که مقصد و دریافت کننده ایمیل , نامه های رسیده را خوانده , فوروارد کرده , ویرایش کرده 
ریق الحاق نام دامین 

کار می کنند . یک فایل گرافیکی تک پیکسلی که برای readnotify.comبه ایمیل مثال 
مقصد قابل توجه نیست , به ایمیل متصل می شود . سپس وقتی کاری بر روی ایمیل صورت 

اه می کند .آگ
)(www.emailtrackerpro.comeMailTrackerPro وMailTracking
)www.mailtracking.com( ابزارهایی هستند که به یک هکر اجازه می دهند تا پیام های

یل ارسالی می افتد به طور اتوماتیک مطلع خواهد شد .

http://www.mailtracking.com/
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این کار پروسه فریب 

به عنرص انسانی یک سیستم حمله کرد و 
معیارهای فنی امنیتی را دور زد . این متد را می توان در جمع آوری اطالعات قبل یا طی یک حمله 

استفاده کرد .

نها بر ضد قوانین امنیتی سازمان استفاده می کند .با استفاده از 

در امنیت هستند . این ا

Kapil Raina که وی هم اکنون از متخصصین امنیتی
VeriSign است آورده شده است . این مثال بر پایه یک تجربه واقعی محیط کاری با یک کارمند اسبق
می باشد  :

بل گروهی از افراد غریبه وارد یک رشکت بزرگ حمل و نقل می شوند و پس از یک روز صبح سالها ق
دسرتسی به کل شبکه سازمانی خارج می شوند .آنها چگونه این کار را صورت دادند ؟

ه محل رشکت پا بگذارند درباره این رشکت به مدت دو روز تحقیق و جستجو آنها حتی قبل از اینکه ب
ود HRکردند . برای مثال یادگرفتند که کلمه رمز نام کارمندان صدا کردن آنها با کلمه  است . سپس وا

کردند کلید درب جلویی را گم کرده اند و مرد نگهبان هم اجازه ورود به آنها را داد .سپس وقتی وارد 

لبخندی زدند و یک کارمند مهربان در را برای آنها باز کرد .
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) خارج از شهر است , پس قادر بودند تا که به CFOد غریبه می دونستند که مدیر ارشد اجرایی (افرا
دفرت وی وارد شوند و داده های مالی را از کامپیوتر قفل نشده وی بدست آورند . آنها داخل سطل 

خواست کردند تا زباله سازمان جستجو کردند و  انواع اسناد مفید را پیدا کردند . آنها از یک رسایدار در 
اسناد خود را در داخل محفظه انتقال زباله گذاشته و به خارج رشکت منتقل کند و خارج از رشکت 

تحویل آنها دهد .غریب ها صدای مدیر ارشد اجرایی را یادگرفته بودند بنابراین آنها قادر بودند تا تلفن 
گرفته اند و به سختی نیازمند پسورد 
شبکه هستند . از آنجا آنها با استفاده از ابزارهای معمول هک به دسرتسی کاربر ارشد دست یافتند .

جرایی انجام دادند . آنها هرگز هیچ اطالعات ممتاز و سازمان , یک بازرسی امنیتی برای مدیر ارشد ا

و نرم افزارهای مانیتور شبکه هنوز هم خیلی به روی (VPNs)ها , شبکه های خصوصی مجازی 

انسانی یک سازمان می رود .

سو استفادهدستکاری و ه

ت ارزشمند یا دسرتسی به آن اطالعات است . فریب دادن شخصی به منظور فراهم کردن اطالعا

به مردم و ترس از دچار مشکل شدن شکار می کند . هکرها افرادی که قادر به قاطی شدن و پدیدار 
شدن به عنوان بخشی از سازمان هستند بیشرتین موف
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و آموزش آنها به کارمندان می باشد . مهند

متکی به انسان , به هم کنش شخص به شخص برای بازیابی متکی به انسان :
به منظور پیداکردن یک پسورد است Help Deskاطالعات هدف اشاره دارد . یک مثال صدا کردن یک 

.

متکی به کامپیوتر :
د , اشاره دارد . مثالی از آن فرستادن یک ایمیل و درخواست از آنها کند اطالعات هدف را بازیابی کن

برای ورود مجدد پسورد در یک صفحه جدید به منظور تایید آن می باشد . این حمله مهندسی 
Phishing. نیز خواند می شود
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بتنی بر انسان را می توان به طور گسرتده به دسته بندی های زیر 
تقسیم کرد :

کارمند یا یک کاربر مورد تاییدتقلید صدای یک

تایید سیستم است . یک هکر می تواند از طریق تظاهر به 
است دسرتسی فیزیکی نیز پیدا کند . وقتی که کار راحت شد هکر از سطل زباله , دسکتاپ یا سیستم 

ها کامپیوتری اطالعات را جمع آوری می کند .

و 
هم همچون یکی از قوای اجرایی یا 

مدیران سطح باالست که نیاز دستیاری فوری به دسرتسی به یکی از کامپیوترها سیستم یا فایل ها دارد 
به او برای Help Desk. هکر از تهدید استفاده می کند تا یک کارمند سطح پایین تر همچون یک 

دان سطح پایین از اشخاصی که در جایگاه 

استفاده از سوم شخص

د و به منظور تایید از یک سیستم دارد . این حمله بویژه اگر منبع مجاز معرفی شده در تعطیالت باش
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Help Desk و
پرسنل پشتیبان فنی آموزش دیده اند تا به کاربران کمک کنند که آنها را به طعمه خوبی برای حمله 

مشاهده پسورد از روی دست
Shoulder surfing یک تکنیک جمع آوری پسوردها از طریق نگاه کردن به دست فرد هنگام الگین

کردن به سیستم است . یک
برای دسرتسی به سیستم استفاده کند .

استفاده از زباله دان
Dumpster diving مستلزم  جستجو در سطل زباله برای پیدا کردن اطالعات نوشته شده بر روی تکه

پسوردها , اسامی فایل ها و یا دیگر قطعه های های کاغذ یا نتایج چاپی کامپیوتر است . هکر غالبا 
اطالعاتی محرمانه را پیدا می کنند .

اطالعات خود را از هکر پرسش کنند , به جای دیگر راهها . برای مثال, یک هکر می تواند کارمندان 
را بازی کند و به کاربر اطالعاتی همچون پسورد را بدهد .Help Deskنقش یک کارمند 
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زیر باشد :

Email attachmentsپیوست های ایمیل
Fake websitesوبسایت های جعلی

Pop-up windowsپنجره های پاپ آپ

Insider Attacks(حمله از سمت کارمندان خودی) حمله از داخل
اگر که یک هکر نتوان هیچ راه دیگری برای هک یک سازمان پیدا کند , بهرتین گزینه بعدی رخنه 

در سازمان از طریق استخدام شدن به عنوان یکی از کارمندان یا پیداکردن یک کارمند ناراضی کردن 

ز فیزیکی دارند و می توانند آزادانه در سازمان حرکت کنند . یک مثال ممکن است شخصی باشد که ا
طریق پوشیدن یک یونیفورم و بدست آوردن دسرتسی خود را به عنوان یک مامور تحویل جا زده و به 

. به 
عنوان آخرین راهکار یک هکر ممکن است رشوه دهد یا اینکه یک کارمند را مجبور کند تا به منظور 

فراهم کردن اطالعاتی همچون پسورد ها در حمله با وی رشیک شود .

Identity Theftرسقت هویت
کند تا اقدام به 
یک حمله کند . اطالعات جمع آوری شده از زباله دان یا رسقت پسورد از روی دست یا ترکیبی از آنها 
با شناسه های جعلی می تواند هکر را به داخل سازمان هدایت کند . ایجاد شخصیتی که بتواند بدون 
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Phishing Attacksحمالت فیشینگ
فیشینگ مستلزم ارسال یک ایمیل است و معموال خود را به عنوان یک بانک , رشکت کارت اعتباری , 
یا دیگر سازمان های مالی جا می زنند . درخواست های ایمیلی که دریافت کننده اطالعات بانکی را 

روی لینک داخل ایمیل کلیک کرده و تایید کند یا پسورد جدید یا پین کد خود را ریست کند . کاربر بر
به یک صفحه وبسایت جعلی هدایت می شود . سپس هکر قادر خواهد بود تا این اطالعات را بدست 

آورده و از آن به منظور بدست آوردن منافع مالی یا اقدام به دیگر حمله ها استفاده کند . ایمیل 
در اختیار دارد ولی برای بدست آوردن آن به هایی که مدعی می شوند ارسال کننده مقدار زیادی پول 

شخصی خارج از کشور نیاز دارد . اینها مثال هایی از حمله های فیشینگ هستند . این حمله ها افراد 
معمولی را طمعه خود قرار می دهند تا به کدهای حساب بانکی و دیگر اطالعات محرمانه آنها به 

منظور هک کردن دسرتسی پیدا کنند .

Online Scamsکالهربداری آنالین
برخی وبسایت ها که پیشنهادات رایگان و یا دیگر معامالت ویژه را ارایه می کنند می توانند یک 

ز این نام کاربری و رمزعبور معترب کاری برای دسرتسی استفاده می کند جذب کند . هکر می تواند ا
هنگامی که کاربر اطالعات را وارد فرم سایت کرد استفاده کند .

پیوست های ایمیل را می توان در ارسال کدهای مخرب به سیستم قربانی استفاده کرد که می تواند به 
به منظور کپچر پسوردها را اجرا کند . ویروسها , Keyloggerطور خودکار چیزی مثل یک نرم افزار 

تروجان ها و کرمها را می توان هوشمندانه در ایمیلهای دستکاری شده قرار داد تا قربانی را به باز 
کردن آنها وسوسه کنیم . این یک مثال از ایمیلی است که تالش می کند تا دریافت کننده را قانع کند 

ا باز کند .که یک فایل پیوست نا امن ر 

گزارش رسور ایمیل

امروزه این اتفاق در کامپیوترهایی زیادی رخ می دهد چونکه این یک نوع ویروس جدید می باشد 
(کرمهای شبکه)

ین ویروسها کامپیوتر را به طور محسوس آلوده می کنند . بعد از با استفاده از باگ جدید در ویندوز , ا
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نفوذ به کامپیوتر ویروس همه آدرسهای ایمیل را برداشته و یک کپی از آنها را به آدرس ایمیل خود 
ارسال می کند .

لطفا آپدیت ها را به منظور زدودن کرم ها و بازیابی کامپیوتر خود نصب کنید .

س پشتیبانی مشرتیرسوی

زارهای مخرب تشویق کند .پیشنهادهای ویژه یا چیزهای رایگان می تواند یک کاربر را به نصب نرم اف

URL Obfuscationمبهم کردن آدرس
) معموال در آدرس بار مرورگر به منظور دسرتسی به URL)Uniform resource locatorآدرس یوآرال 

آدرس وبسایت می باشد . URLیک سایت بخصوص استفاده می شود . به عبارت غیرتخصصی 
مبهم کردن آدرس شامل پنهان شدن یک آدرس

ممکن خود را به عنوان به عنوان آدرس Citibank204.13.144.2/داده شود . برای مثال وبسایت 
مرشوع بانک معرفی کند , در صورتی که حقیقتا اینگونه نیست . مبهم کردن آدرس در حمله های 

ور قانونی تر نشان دادن  کالهربداری استفاده می شود فیشینگ و برخی کالهربداری های آنالین به منظ
. یک آدرس وبسایت ممکن است با عنوان نام یا لوگو واقعی یک موسسه دیده شود , ولی لینک کاربر 

را به آدرس آیپی یا وبسایت جعلی هدایت می کند . وقتی که کاربران بر روی لینک کلیک می کند , 
ت می شوند . در حقیقت آنها به سایت هکر هدای

میباشد .192.168.10.53232238085رفته مبهم شوند . برای مثال آدرس 
C0A80A05 می باشد . این تبدیل

16را چندین با بر 3232238085
با رشوع از کمرتین مقدار قابل توجه .
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این تنها یک نسخه نمایشی 
آزمایش هاي هک از کتاب 

می باشد .اخالقی 
براي دریافت نسخه اصلی 

اینجا را کلیک نمایید
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CEH
Certified Ethical Hacker

By Mohammad Shariati Mehr
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