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معرفی گواهینامه هک اخالقی
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 

برای ایمن سازی شبکه ها سیستم های کامپیوتر می باشد . 
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به (Labs)زش هک اخالقی می باشد . در این یکرسی آزمایش ها عملیاتی و کاربردی آمو 

مفاهیم اولیه امنیت آشنا شوید .
53ل این مجموعه شام

ها ممکن است موجب آسیب به سیستم ها شوند . به همین منظور بهرت است قبل از اجرا 
ایجاد کنید . بهرتین گزینه موجود مجازی است چرا نیاز به یک محیط آزمایشگاه برای خود 

گیگ می توانید یک 8گیگابایت و رم 500و هارد دیسک Cori5با حداقل امکانات پردازنده 
Vmwareیا Vboxهای مجازی سازی همچون محیط آزمایشگاهی پیرشفته را درون نرم افزار 

, XPبرای خود ایجاد کنید . این محیط شامل نصب چندین سیستم عامل مختلف مثل 
Windows 7 , Windows Server 2008 , Kali Linux , Ubuntu و ... می باشد . عالوه بر

ک به آنها این بایستی این سیستم ها را در داخل یک شبکه قرار دهید و به صورت استاتی
آیپی دهی کنید و ارتباط آنها را با سیستم میزبان (سیستم عامل اصلی کامپیوتر خود) برقرار 

کنید . برای اطمینان از برقراری ارتباط بین سیستم ها از آنها پینگ بگیرید . 

نیاز خواهید داشت . لینک دانلود هر کدام از این اپلیکیشن ها در خود آزمایش ذکر شده 
در تاپیک مربوطه نشدید ها است ولی در صورتی که به هر دلیل قادر به دریافت لینک 

مرتبط با آزمایش
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این کتاب فقط از 

Netamooz.netسایت نت آموز 

قابل تهیه و تکثیر می باشد و هر نوع 
و فروش توسط اشخاص کپی غیر مجاز 

غیر قانونی می باشدسودجو 
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لیست آزمایش ها
بخش یک : جمع آوری اطالعات

پینگابزارازاستفادهباشبکههدفیکردگیری-اولآزمایش

NSLookupابزارباشبکههدفیکردگیری-دومآزمایش

اینرتنتدراشخاصجستجویمختلفراههای-سومآزمایش

هویزابزاربوسیلهآیپیآدرسودامنهآنالیز-چهارمآزمایش

Path Analyzer Proابزاربامسیرردیابی-پنجمآزمایش

فایرباگابزاربااطالعاتآوریجمع-ششمآزمایش

HTTrack Website Copierابزارباوبسایتکردنکپی-هفتم آزمایش

Web Data Extractorابزاربااطالعاتآوریجمع- هشتمآزمایش

Search Diggityابزارباجستجوموتوردرپذیریآسیبشناسایی-نهمآزمایش
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بخش دو : اسکن شبکه
Advanced IP Scannerابزارازباشبکهمنابعوسیستماسکن-اولآزمایش

ID Serveابزارباهدفتشخیصبرای-دومآزمایش

CurrPortsابزارباTCP/IPاتصاالتمانیتور-سومآزمایش

GFI LanGuardافزارنرمازباشبکهپذیریآسیباسکن-چهارمآزمایش

Nmapازاستفادهباشبکهبازرسیواکتشاف-پنجمآزمایش

Friendly Pingerابزارباشبکهبردارینقشه-ششمآزمایش

نسوسNessusابزارباشبکهاسکن-هفتمآزمایش

Proxy Switcherابزارباوبناشناسمرور- هشتمآزمایش

Proxy Workbenchاتصال زنجیروار دو سیستم با ابزار -آزمایش نهم 

MegaPingابزارباشبکهیابیعیبواسکن-دهمآزمایش

Colasoft Packet Builderابزارباشبکهسفارشیهایبستهایجاد-یازدهم آزمایش

Nmapابزارباشبکه-اولآزمایش

Superscanابزارباشبکه-دومآزمایش

NetBIOS Enumeratorابزاربابایوسنت-سومآزمایش

SoftPerfect Scannerابزارباشبکه-چهارمآزمایش
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بخش چهار : سیستم هکینگ
LCPابزارباادمینپسوردهایاستخراج-اولآزمایش

NTFSهایجریانازاستفادهباهافایلکردنمخفی-دومآزمایش

ADS Spyابزاربامخفیهایفایلپیداکردن-سومآزمایش

Stealth Files Toolابزارباهافایلکردنمخفی-چهارمآزمایش

PWdump7ابزارباپسوردهشینگاستخراج-پنجمآزمایش

WinrtgenابزارباRainbowجداولایجاد-ششمآزمایش

RainbowCrackابزارباپسوردکرک-هفتمآزمایش

L0phtCrackابزارباادمینپسوردهایاستخراج- هشتمآزمایش

Ophcrackابزارباپسوردکرک-نهمآزمایش

Snow Steganographyابزاربادادهکردنمخفی-دهمآزمایش

QuickStegoابزارباتصویرنگاریپنهان-یازدهمآزمایش

بخش پنج : تروجان و بکدور
ProRATابزارباریموتهک-اولآزمایش

One File EXE Makerابزارباتروجانیکبندیبسته-دومآزمایش

HTTP RATابزارباریموتکنرتل-سومآزمایش

Theefابزارباتروجانرسورایجاد-چهارمآزمایش

Biodox Trojanابزارباتروجانرسورایجاد-پنجمآزمایش
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MoSuckerایجاد رسور تروجان با ابزار -آزمایش ششم 

ندابزارباهفتویندوزهک-هفتمآزمایش متااسپلوییتقدر

بخش شش : ویروس و کرم
JSP Virus Makerساخت ویروس با ابزار -آزمایش اول 

Virustotalابزارباویروساسکن-دومآزمایش

بخش هفت : شنود
OmniPeek Networkآنالیزابزارمعرفی-اولآزمایش

SMACابزارباآدرسمکجعل-دومآزمایش

WinArpAttacker Toolابزارباشبکهیکشنود-سومآزمایش

Capsa Network Analyzerابزار باشبکهآنالیز-چهارمآزمایش

شنود پسوردهای سایت ها با ابزار وایرشارک-آزمایش پنجم 
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بخش یک
آزمایش هاي 

جمع آوري اطالعات
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هدفیکردگیری-اولآزمایش
پینگابزارازاستفادهباشبکه

پینگ یک ابزار مدیریت شبکه است که به منظور تست و آزمایش دسرتسی یک میزبان بر اساس یک 
آدرس آیپی بخصوص به منظور اندازه گیری زمان طی شده پیام ارسالی به از مبدا به مقصد به کار می 

بکه را رود . 

نهایت اندازه فریم بسته و .. را می دهد .

دسرتسی ادمین به منظور اجرای ابزارها

TCP/IP  وDNS serverبه درستی پیکربندی شده و در دسرتس باشد

7و یا ویندوز 8, ویندوز 2008, ویندوز رسور 2012
انجام دهید 
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مروری بر دستور پینگ :
یا رسور را به میزبان در کامپیوترICMP (Echo Request)اکو دستور پینگ بسته های درخواست

می ماند . در طی این پروسه پاسخ و دریافت ICMPمقصد ارسال می کند و منتظر یک جواب پاسخ 
و همچنین هر Round trip timeدستور پینگ زمان انتقال را اندازه می گیرد که معروف است به 

بسته از دست رفته را ضبط می کند :

به منو استارت رفته -1

را تایپ کنید بر روی آیکون آن کلید کنید تا خط فرمان ویندوز باز شود .cmdدستور -2

را Enterرا در خط فرمان ویندوز تایپ کنید و سپس کلید www.netamooz.netpingدستور -3
فشار دهید تا دستور اجرا شود و آدرس آیپی رو بدست آورید .
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پاسخ بدست آمده بایستی چیزی شبیه زیر باشد .-4

را بدست آوردید . www.netamooz.netاز این طریق آدرس آیپی سایت -5
6-

دست رفته و زمان تقریبی طی شده .بسته های از 
pingخوب حاال نهایت اندازه سایر بسته ها در شبکه را پیدا کنید . چگونه با تایپ کردن دستور -7

l 1500-f-www.netamooz.netدر خط فرمان
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یعنی Packet needs to be fragmented but DF setپیامی که مشاهده می کنید این است :-8
.این که اندازه بسته بسیار زیاد است تا بتواند در طول شبکه حرکت کند و بایستی تکه تکه شود 

استفاده کردیم , بسته f-از آنجایی که از سوییچ .اندازه بسته ارسالی را مشخص می کند l-سوییچ 
ین خطا را باز می گرداند .

را تایپ کنید .l 1300-f-www.netamooz.netpingدستور -9

بایت است .1300تا 10-1500
11-

باز هم خطا را برمی گرداند :l 1453-f-www.netamooz.netpingدستور 
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12-l 1452-f-www.netammoz.netping با موفقیت انجام می
بایت است . توجه کنید که این مقادیر بدست 1452شود . این نشان می دهد که نهایت اندازه فریم 

زمان زنده بودن بسته منقضی می شود چه TTL (Time to Live)خوب حاال ببینید که وقتی که -13
می باشد .اگر این مقدار به صفر برسد TTLاتفاقی می افتد . هر بسته در شبکه دارای یک مقدار 

یم .
را تایپ کنید . پاسخ بازگشتی بایستی i 3-www.netamooz.netpingدر خط فرمان , دستور -14
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15-Reply from 10.201.32.40: TTL expired in transit معنی این پیام این است که روتر بسته
منقضی شده و به صفر رسیده .TTLرا کنار زده و قبول نکرده است چرا ؟ چونکه مقدار 

را شبیه سازی کنیم tracerouteخوب حاال می خواهیم با استفاده از پینگ دستور -16

در اینجا نشان می دهم ممکن -17
است متفاوت باشد .

را وارد می کنیم . n 1-i 1-www.netamooz.netpingخوب حاال به منظور شبیه سازی دستور -18
ار می به منظور برگرداندن فقط یک پاسخ در خط فرمان از خط فرمان به کn-در این دستور سوییچ 

را تعیین می کند را یکی یکی افزایش دهید تا مشابه شکل زیر در نهایت یک TTLکه i-رود . سوییچ 
با دریافت پاسخ I 15-سوییچ 

کار دستور هاپ تا مقصد فاصله وجود دارد . با این15همراه است . این نشانگر این است که 
traceroute را بوسیله پینگ شبیه سازی کردیم
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گیری یک هدف د ر - آزمایش دوم 
NSLookupشبکه با ابزار 

در آزمایش قبلی یاد گرفتیم که چگونه با استفاده از ابزار پینگ آمار و اطالعاتی راجع به آدرس آیپی و 
را بدست آوریم . با استفاده از این اطالعات TTLنهایت سایز فریم ها و همچنین میزبان جوابگویی 

همچنین می تواند ناحیه و کشوری که آدرس آیپی وی در آن موقعیت قرار دارد را پیدا کند .
ان اس را پیدا کنید . 

TCP/IP آن به
درستی پیکربندی شده باشد و همچنین دسرتسی به یک دی ان اس رسور داشته باشد . 

و یا ویندوز هفت 2008ور و یا ویندوز رس 8یا ویندوز 2012به این منظور می توانید از ویندوز رسور 
استفاده کنید .

http://netamooz.net/


Nslookupتوضیحی مخترص درباره دستور 
Nslookup مخففname server lookup است به این معنی که به نام رسور مراجعه کن یا به بیانی

استفاده کرد . DNSدیگر دنبال نام رسور بگرد . برای این منظور می توان از کتابخانه محلی 
nslookup دارای دو حالت تعاملی(interactive mode) و غیرتعاملی(non-interactive mode)

nslookup را وارد
را می <می کنید و سپس وارد یک رابط کاربری می شوید که با عالمت 

آزمایش از حالت تعاملی استفاده می کنیم . 

(non-authoritative
answer)و پاسخ های غیر معترب(authoritative answer) توضیح این دو حالت از حوصله این .

استفاده می کنیم .non-authoritativeآزمایش خارج است و در این حد بدانید که ما از پاسخ های 

دی شده به همراه رسور دی ان اس استفاده کنید . ولی به دلیل اینکه ممکن یک ویندوز رسور پیکربن
استفاده می کنیم ولی قبل از رشوع 8

که8.8.8.8
اضافه کنید . در حقیقت ما به جای اینکه در ویندوز رسور از دی ان رسور لوکال استفاده کنیم از یک 

رات جواب دریافت کنید بایستی فایروال ویندوز و همچنین فایروال آنتی ویروس خود را خاموش دستو 
کنید . خوب حاال محیط کار ما آماده است .

1
به منو استارت رفته -
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را باز کنید .command promptرا تایپ کرده و بر روی خط فرمان cmdدستور -2

دستور -3 وارد حالت تعاملی دستور ان اس لوکاپ می شوید .nslookupبا نوش
را تایپ کرده تا با سوییچ ها و دستورات آن آشنا شوید .helpسپس در صورت نیاز می توانید -4
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خوب حاال رشوع به جمع آوری اطالعات می کنیم . -5
که رکوردهای مربوط به set type=aدستور -6

را وارد می کنید . www.netamooz.netمیزبان یا کامپیوتر را ارایه کند . سپس آدرس میزبان یعنی 

اطالعات به دست آمده در هر مرحله را در محلی یادداشت کنید . -7
setاست . خوب حاال دستور non-authorativeمالحظه می کنید که پاسخ دریافتی ما -8

type=cname را وارد کرده . با این دستور به ابزار می گوییم که به یک نام معترب برای این اسم
alias . تایپ های دی ان اس این به اینجا مراجعه کنیدبرای آشنایی بیشرت با پیدا کن

هست را وارد کرده تا اطالعات مربوط به آن netamooz.netخوب حاال اسم مستعار آدرس سایت که 
را بدست آوریم .
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mailرا وارد می کنیم . با این دستور اطالعات مربوط به رسورset type=mxاکنون دستور -9
exchanger می کنیم . حاال بار دیگر آدرس میزبان مروبوطه را درخواستnetamooz.net را وارد

کرده تا به داده های مورد نیاز برسیم .

نتایج بدست آمده را در جدولی مشابه زیر یادداشت کنید . توجه داشته باشید که بیشرتین تالش -10
و وقت هکر به جمع آوری اطالعات می گذرد .
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مختلفراههای- آزمایش سوم 
اینرتنتدراشخاصجستجوی

این CEHاطالعات اشخاص حقیقی و حقوق نیز یکی از این موارد می باشد . کورس های آزمایشی 
جداگانه توضیح داده اند . ولی به دالیلی که بیان مطلب را به گونه ای دیگر و در قالب دو آزمایش 

خواهم کرد من این مطلب را در قالب یک آزمایش و با مطالبی متفاوت ارایه می کنم .
خوب می خواهید آزمایش را رشوع کنید ؟ من مطلب را به گونه ای متفاوت بیان می کنم تا مفید تر 

واقع شود .
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موتورهای جستجوگری مثل گوگل , بینگ , فیسبوک , لینکداین , صرب کن .!!! مگه فیسبوک و لینکد این 
واقع درون هم موتور جستجو هستند . خیر ولی بله . این سایت ها موتور جستجو نیستند ولی در

فارسی) و یا از طریق آدرس ایمیل جستجو کنید .

ادی وجود هستند که اغلب آنها این قابلیت را برای ما بوجود می آورند . حاال 
اگر افراد عضو این شبکه ها نبودند چه کنیم ؟

بهرتین راه استفاده از گوگل است . حاال اگر شخص مورد نظر ما اصال با اینرتنت رابطه خوبی نداشت 
تاسفانه در ایران نه . یا حداقل من تاکنون چنین چه ؟  بازهم می توانیم وی را در گوگل پیدا کنیم ؟ م

سایتی را برای جستجوی اشخاص در داخل ایران پیدا نکردم . حاال چرا گفتم داخل ایران نه . برای 
جستجو افراد در داخل ایاالت متحده امریکا گزینه های فوق العاده ای وجود دارد . 

م همین بود . در واقع در این آزمایش های موجود در دلیل اینکه مطلب را به گونه ای دیگر بیان کرد
CEH Courses فقط به این دو سایت اشاره کرده این سایت ها عبارتند ازSpokeo وAnyWho

ZabaSearchو whitepagesموارد دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آنها نیز استفاده کنید . مثل 
نکته ای که در مورد این سایت ها وجود دارد این است که این سایت ها افراد را از داخل اینرتنت پیدا 

ولی متاسفانه و یا شاید هم 

هست که به نظر من piplنا امید نشوید موارد دیگری هم وجود دارد . یک موتور جستجو با نام 
واقعا عالیه با استفاده از آن می توانید افراد را با استفاده از نام ایم

موقعیت مکانی جستجو کنید !!
Zoom info

گزینه خوبیه فقط یک ایراد داره و اونم اینکه رایگان نیست ولی نسخه تریال دارد پس می توانید 
Peekyouو Yonameامتحانش کنید . 

دهند . 
Winkسایت 
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ه است که ب118راههای زیاد دیگری نیز وجود دارد شاید بگویید یکی از این موارد سامانه جستجوی 

هر صورت راههای زیادی برای پیدا 
ش نظرات وارد کنید تا 

دیگران استفاده کنند .

از مطلب دور نشویم هدف از جمع آوری اطالعات یکی از گام های اولیه مهم برای طرح ریزی یک 
حمله علیه اشخاص یا سازمان هدف است و ما هم در این مطلب راههای مختلف برای جمع آوری 

اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی را ارایه کردیم . 

سازمان قرار دهید . به هر حال اطالعات همیشه و همه جا برای یک هکر مثل شاه کلید عمل می کند 
در این فاز (جمع آوری اطالعات) هزینه کند .و هکری موفق تر است که زمان زیادی را
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آنالیز دامنه و آدرس -آزمایش چهارم 

Smart Wois
مربوط به نام میزبان , آدرس آیپی و یا دامنه را بدست آورید . در این آزمایش کار با این ابزار را یاد 

می گیریم و می بینیم که چگونه می توان با استفاده از آن اطالعات مربوط به یک سایت (که مربوط 
شخص یا سازمان خاصی میباشد) را بدست آوریم .به 

(SmartWhois) ابزاری است که با استفاده از آن می توانید اطالعات مربوط
به نام میزبان , آدرس آیپی , نام دامنه , اطالعات مربوط به کشور , استان و شهر صاحب دامنه و 

یخ ثبت دامنه , تاریخ انقضا و دیگر اطالعات مربوطه را بدست آورید .مربوط به رجیسرتار , تار
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استفاده می کنم .8من برای این آزمایش از ویندوز 

رشوع کار :
بروید و جدیدترین phttp://www.tamos.com/download/main/index.phابتدا به آدرس -1
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فایل دانلود شده را از حالت زیپ خارج کرده و آن را بر روی سیستم عامل خود نصب کنید . -2

داراست .

3-

برای رشوع کار آدرس آیپی یا نام میزبان و یا نام دامنه مورد نظر را در فیلد باال وارد کنید . برای -4
Queryرا فشار دهید یا بر روی Enterرا وارد کنید و کلید www.google.comمثال من آدرس سایت 

نوع رشته وارد شده خود را انتخاب Queryدهد . در صورت دلخواه می توانید از فیلد بازشو در کنار 
کنید . ما در اینجا اطالعات مربوط به دامین را جستجو کردیم .
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5-
راست اطالعات جستجو شده مربوطه مشاهده می شود. 

است که حتی اگر از آن خارج شوید اطالعات جستجو شده قبلی به صورت خوبی این نرم افزار این-6
History در داخل آن ذخیره شده و باقی می ماند . در صورتی که بخواهید این اطالعات را حذف

کلیک کنید . Clearکنید بر روی گزینه 

ستجو کنید .-7
پس از پایان کار اطالعات بدست آمده را در جدولی یادداشت کنید .

http://netamooz.net/


ردیابی مسیر با ابزار - آزمایش پنجم 
Path Analyzer Pro

را به صورت پیرشفته در شبکه ردیابی می کند و تست (Route)مسیر Path Analyzer Proابزار 
عملکرد , دی ان اس , هویز و همچنین وضعیت شبکه را به ما تحویل می دهد تا از طریق آن هم 

بتوانیم هم مشکالت شبکه را بررسی کنیم و هم بتوانیم شبکه مورد نظر را جاسوسی کنیم .

شبکه مورد نظر رسانده است . اکنون بایستی بتوانید بهرتین روت ها را برای حمله به شبکه مورد نظر 
پیدا کنیم . در این زمینه ابزارهای گوناگونی وجود دارد که در این آزمایش می خواهیم مسیر های 

بدست آوریم .Path Analyzer Proاده از ابزار شبکه مورد نظر را با استف

ICMP را برای سایت گوگل ارسال می
کنیم در طول حرکت بسته تا مقصد از چه مسیرهایی عبور می کند تا به مقصد برسد . این کار را می 

Path Analyzerنیز انجام داد ولی استفاده از ابزار Tracertر توان با استفاده از خط فرمان و دستو 

چیست ؟ به صورت خالصه . این دستور ابزاری است برای Trace Routeاز رشوع شاید بپرسید دستور 

کنید و به همراه بسته ارسالی یک ردیاب پیرشفته نیز ارسال کنید . 
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د و همچنین زمان ارسالی بسته را تا این ردیاب تعداد ایستگاههای پستی که بسته در آن توقف می کن
زمان رسیدن آن محاسبه می کند . همین کار را در شبکه انجام می دهیم تا بتوانیم مسیرهای شبکه را 
جاسوسی کنیم و یا حتی از سالمت آنها اطالع بدست آوریم (در زمان عیب یابی یک شبکه با چندین 

روت کاربرد دارد) .
ویندوزهای رسوری و کالینتی مایکروسافت انجام دهید . من به این منظور این آزمایش را میتوانید در

از ویندوز کالینتی هشت استفاده می کنم .

1-Path Analyzer Pro دارید . می توانید این نرم افزار
دانلود کنید ولی متاسفانه نسخه https://www.pathanalyzer.com/download.oppرا از آدرس

اصلی این نرم افزار رایگان نیست و پس از ده روز بایستی برای ادامه استفاده الیسنس خریداری کنید 

را از اینجا دانلود کنید .Path Analyzer Pro 2.7نسخه کرک شده نرم افزار ام می توانید 
پس از دانلود نرم افزار را باز کنید ! توجه . اگر می خواهید-2

مواجه خواهید شد Raw Socketیدسرتسی ادمین اجرا کنید در غیر اینصورت در حین کار با پیام خطا
کلیک کنید .Run As Administrator. پس بر روی نرم افزار راست کلیک کرده و بر روی 

3-
.را در قسمت آدرس بار وارد کرده www.google.comسایت مورد نظر

کلیک کنید . Traceرا انتخاب کرده و بر روی Timed Traceاز قسمت سمت چپ گزینه 
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زمان مورد نظر خود برای مسیریابی را تعیین کنید . من در اینجا زمان سه دقیقه را انتخاب کرده ام-4
5-

Report گزارش کلی مسیریابی و
د که در 

Geo می توانید نقشه ای
جغرافیایی از وضعیت کلی را مشاهده کنید .
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این تنها یک نسخه نمایشی 
آزمایش هاي هک از کتاب 

باشد .می اخالقی 
براي دریافت نسخه اصلی 

اینجا را کلیک نمایید

http://netamooz.net/shop/ceh-book
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