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Nmapانمپ چیست ؟
بهتر است اینگونه آغاز کنیم . اولین فاز تست نفوذ جمع آوري اطالعات قربانی هدف 

Nmapاست . رایج ترین و بهترین ابزار به منظور جستجو و اسکن شبکه هدف ابزار 

رایج ترین ابزار در سپتامبر سال Network Mapباشد . این ابزار نتورك مپ می
. انمپ یک ابزار رایگان و متن باز است که توسط گوردون لیون ایجاد شده است١٩٩٧

،++C،Cهاي برنامه نویسی باشد . این ابزار بر  پایه زبانمیGNUداراي لیسانس 

Python وLua نوشته شده است . ابزار انمپ کراس پلتفورم است به این معنی که
نسخه معادل آن براي همه سیستم عامل هاي معروف نوشته شده است . 

توان به اکتشاف میزبان هدف ، اسکن میNmapهاي انمپ ویژگیترینهماز م
تشخیص سیستم عامل اشاره کرد . وپورت ها ، تشخیص نسخه اپلیکیشن ها و سرویس ها 

توان به بازرسی امنیتی فایروال ها و ابزارهاي هاي کاربردي ابزار انمپ میاز دیگر ویژگی
بر روي میزبان هدف ، جمع آوري اطالعات و تشخیص نفوذ ، شناسایی پورت هاي باز

اکتشاف شبکه هدف ، بازرسی سرورها ، جمع آوري ترافیک میزبان ها بر روي یک شبکه و 
پذیري هاي موجود در یک شبکه اشاره کرد .همچنین پیدا کردن آسیب

ا رباشد و به منظور استفاده از آن بایستی دستورات ویژه ايانمپ یک ابزار خط فرمان می
. عالوه بر این به منظور راحتی کار کاربران یک رابط گرافیکی ویژه با نام یاد بگیرید

زنمپ ایجاد شده است .

http://netamooz.net/


این کتاب مناسب چه اشخاصی است ؟
متخصصان امنیتی ، تسترهاي نفوذ ، مدیران شبکه ، برنامه نویسان و همه اشخاصی که در 

تا مهارت کار با ابزار انمپ را کسب کنند . کنند نیاز دارندزمینه امنیت فعالیت می
متخصصان امنیتی و تسترهاي نفوذ در فاز جمع آوري اطالعات (که بیشترین زمان صرف 

توانند اطالعات زیادي درباره هدف مورد نظر کسب شده است) بوسیله این ابزار می
از را ت هاي بکنند . مدیران شبکه بایستی از امنیت شبکه خود اطالع پیدا کنند و پور

تشخیص شناسایی کنند . مدیران شبکه بایستی فایروال ها و ابزارهاي امنیتی خود را 
توانند از این هاي طراحی شده میبررسی کنند . برنامه نویسان به منظور اسکن برنامه

ابزار استفاده کنند .
ز توان امیاین ابزار در اصل به منظور تست نفوذ و بررسی امنیت ایجاد شده است ولی 

آن به عنوان جاسوسی و پایه ریزي یک حمله استفاده کرد . هکرها پرجمعیت ترین 
انمپ هستند . و عاشقانکاربران

خوانید ؟در این کتاب چه می
مبناي کتاب زیر نوشته شده است . این کتاب کتابی که در پیش روي شماست بر 

ابزار انمپ موجود در فروشگاه پرفروش ترین و بهترین کتاب نوشته شده در زمینه 
آمازون می باشد :

Nmap 6 Cookbook: The Fat-Free Guide to Network Scanning

تئوري نیست . انمپ یک ابزار خط فرمان است . شما در این کتاب کار با این یک کتاب
دستورات انمپ را به صورت گام به گام خواهید آموخت . این کتاب شامل  چند صد 

باشد . مثال کاربردي به همراه کد دستور و تصویر می

http://www.amazon.com/Nmap-Cookbook-Fat-Free-Network-Scanning/dp/1507781385
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ي پلتفورم هاي مختلف هاي مختلف و بر رونحوه نصب ابزار انمپ را به شیوهفصل اول
خواهد آموخت .به شما 

.می کندتکنیک هاي اولیه و پایه اسکن در ابزار انمپ آشنا شما را بافصل دوم
آموزش می دهد .گزینه ها و آرگومان هاي کاوش شبکه را فصل سوم

اسکن ترو گزینه ها و آرگومان هاي پیشرفتهبرده گام به جلوتر شما را یک فصل چهارم
.آموزش می دهدابزار انمپ را در

نحوه اسکن و اختصاص پورت هاي ویژه و کار کردن با پورت ها در اسکن را فصل پنجم
.آموزش می دهد

نشاننحوه تشخیص سیستم عامل ها و سرویس هاي هدف اسکن شده را فصل ششم
.می دهد 

اي زمانی در اسکنههاي زمانی و قالبگزینه هاي زمان بندي و تغییر حالتفصل هفتم
.آموزش می دهدرا 

و عبور وهاي داراي فایروال و دیوایس هاي امنیتی نحوه اسکن در شبکهفصل هشتم
.آموزش می دهدرا فرار از فایروال ها 

نشان می دهد.شیوه ذخیره سازي و خروجی گرفتن از اطالعات اسکن شده را فصل نهم
هاي اسکن را به شما خواهد آموخت .عیب یابی و اشکال زدایی پروسهفصل دهم

.آموزش می دهدنحوه کار با رابط گرافیکی ابزار زنمپ را فصل یازدهم
آموزش می نتایج اسکن ها را براي  مقایسه استفاده از ابزار اندیف فصل دوازدهم

.دهد 
هاي تا بتوانید از قابلیتکردهبا اسکریپت هاي انمپ آشنا راشمافصل سیزدهم

رفته انمپ هرچه بیشتر استفاده کنید .پیش
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با اسکریپت هاي موجود براي جمع آوري اطالعات میزبان آشنا راشمافصل چهاردهم
.می کند

.آموزش می دهد اسکریپت هاي پیشرفته نظارت بر وب سرورها را فصل پانزدهم

پیش نیاز 
شما قبل از مطالعه و شروع به کار بایستی با یکسري مفاهیم پیش نیاز آشنا شوید . قبل از 

دوره آموزشی نتوركمطالعه 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 یباشد که به این منظور ممی

شود در سیستم عامل لینوکس اجرا شود . انمپ یک ابزار خط فرمان است که توصیه می
اند به ههاي موجود در این کتاب در خط فرمان لینوکس اجرا شدها و تمرینکلیه مثال

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

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
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تصاویر
م به صورت یکپارچه استفاده شود تا در این کتاب سعی شده تا از یک قالب رنگی منظ

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

هر کجا در تصاویر مشاهده کردید که دستوري با رنگ سبز هایالیت و برجسته شده 
که این دستورات را کنید . به این معنی است یعنی این دستور را به خط فرمان وارد می

شما بایستی وارد خط فرمان کنید :

هر کجا در تصاویر مشاهده کردید که دستوري با رنگ قرمز هایالیت و برجسته شده 
باشد . البته همه خروجی ها به صورت است نشان دهنده خروجی ها و نتایج دستور می

ست ولی به این معنی قرمز و هایالت شده نیستند و فقط خروجی اصلی برجسته شده ا
نمی باشد که خروجی هاي دیگر از اهمیت برخوردار نیستند و براي راحتی مطالعه 

خروجی اصلی برجسته شده است :
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اند :در تصاویر اسالیدها گزینه هاي مهم با رنگ زرد برجسته و هایالت شده
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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
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انمپابزارفصل یک : نصب
مقدمه
ویندوزعاملسیستمرويبرnmapنصب
مکعاملسیستمرويبرnmapنصب
آمادههايبستهرويازلینوکسهايسیستمویونیکسرويبرانمپنصب
Zenmapزنمپنصب

مرجعکدازانمپنصبودانلود

اسکنپایههايفصل دو : تکنیک
مقدماتیاسکنبرمروري

میزبانیکاسکن
هاپورتوضعیت

هدفچندیناسکن
آیپیهايآدرسازرنجیکاسکن
سابنتیککاملاسکن
اهدافازلیستیکاسکن
اهدافتصادفیاسکن
اسکنیکازاهدافحذف
لیستیکازاستفادهبااهدافحذف
تهاجمیاسکنیکانجام
IPV6هدفیکاسکن

کاوشهايفصل سه : گزینه
کاوشهايگزینهبرمروري

نکنپینگ
پینگفقطاسکن
TCP SYN Pingاسکن
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TCPاسکن ACK Ping
UDP Pingاسکن
SCTP INIT Pingاسکن
ICMP Echoپینگ
ICMP Timestampپینگ
ICMP Address Maskپینگ
پروتکلآیپیپینگ
ARP Pingاسکن
روتتریساسکنگزینه
دامنهنامسرویسمعکوسترجمهانجام

DNSمعکوسترجمهسازيغیرفعال
لوکاپاسانديجایگزینمتد

اسانديسرورهايیاسروردستیتعیین
میزبانلیستیکایجاد

اسکنپیشرفتههايفصل چهار : گزینه
اسکنپیشرفتهتوابعبرمروري

TCP SYNپیشرفتهاسکن

TCP Connectاسکن

UDPاسکن

TCP NULLاسکن

TCP FINاسکن

Xmasاسکن

TCPسفارشیاسکن

TCP ACKاسکن

IP Protocolاسکن

اترنتخامهايبستهارسال
)IP Packets(آیپیهايبستهارسال
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پورتاسکنهايفصل پنج : گزینه
پورتاسکنهايگزینهبرمروري

سریعاسکنیکانجام
ویژههايپورتاسکن
نامتوسطهاپورتاسکن
پروتکلتوسطهاپورتاسکن
هاپورتهمهاسکن
باالرتبههايپورتاسکن
هاپورتترتیبیاسکنیکانجام

مرتبطهايسرویسوعاملسیستمشش : شناساییفصل 
نسخهتشخیصبرمروري

عاملسیستمتشخیص
ناشناختهعاملسیستمیکحدسدرتالش

سرویسنسخهتشخیص
نسخههاياسکنیابیعیب

بنديزمانهايفصل هفت : گزینه
بنديزمانهايگزینهمرور

بنديزمانپارامترهاي
بنديزمانهايقالب

موازيهايعملیاتتعدادحداقل
موازيهايعملیاتتعدادحداکثر
میزبانگروهاندازهحداقل

میزبانگروهاندازهحداکثر
RTTاولیهزمانیوقفه

RTTزمانیوقفهحداکثر
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مجددهايتالشتعدادحداکثر
هابستهTTLمقدارتعیین
میزبانزمانیوقفه

اسکنتأخیرحداقل
اسکنتأخیرحداکثر
بستهنرخحداقل

بستهنرخحداکثر
RSTنرخبرغلبه

فایروالازفصل هشت : عبور
فایروالازعبورهايتکنیکبرمروري

هابستهکردنقطعه
اختصاصیMTUمقداریکاختصاص
)Decoy(دکويیادامیکازاستفاده

مبدأسیستمپورتشمارهدستیتعیین
تصادفیهايدادهکردناضافه

هدفاسکنترتیبکردنتصادفی
آدرسمکجعل

نادرستهايچکسامارسال

خروجیهاينه : گزینهفصل 
خروجیهايگزینهبرمروري
متنیفایلیکداخلانمپخروجیذخیره

XMLفایلیکداخلانمپخروجینتایج
شدهپشتیبانیهايفایلانواعهمهخروجی
اسکنآمارهاينمایش
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زداییاشکالویابیفصل ده : عیب
انمپدرهااسکنیابیعیبوزداییاشکالبرمروري

Nmapانمپابزارازکمکدریافت
Nmapانمپنسخهنمایش

طوالنیوجامعخروجی
هااسکنزداییاشکالیادیباگینگ

پورتوضعیتدلیلکدهاينمایش
بازهايپورتنمایشفقط

هابستهردیابی
میزبانشبکهپیکربندينمایش
اسکنبراياستفادهموردشبکهرابطتعیین

زنمپفصل یازده : ابزار
Zenmapزنمپبرمروري
زنمپاجراي

زنمپاساسیهايعملیات
زنمپنتایج

زنمپاسکنهايپروفایل
پروفایلویرایشگر
زنمپبااسکنپروفایلچندینمدیریت
اسکنپروفایلحذفوویرایش
بازهايپورتنمایش
شبکهنقشهنمایش
میزبانجزئیاتنمایش
اسکنتاریخچهنمایش

اسکننتایجمقایسه
هااسکنذخیره
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اندیففصل دوازده : ابزار
اندیفابزاربرمروري
اندیفابزاربااسکنمقایسه
طوالنیحالتدراندیفبااسکنمقایسه

xmlخروجیحالت

انمپنویسیاسکریپتفصل سیزده : موتور
انمپنویسیاسکریپتموتوربرايمقدمه
هااسکریپتبنديدسته

NSEهاياسکریپتانتخاب
بنديدستهیااسکریپتنامطریقازانتخاب
پوشهیافایلمناباهااسکریپتانتخاب
عباراتطریقازانمپهاياسکریپتپیشرفتهانتخاب

هااسکریپتیابیعیب
اسکریپتیدادهپایگاهبروزرسانی

NSEهاياسکریپتدرهاآرگومانتعیین

هامیزبانازبیشتراطالعاتآوريفصل چهارده : جمع
هامیزبانازبیشتراطالعاتآوريجمعبرمروري

آیپیآدرسیکجغرافیایییابیمکان
Whoisرکوردهايازاطالعاتآوريجمع

Nmapابزاربامخربفعالیتبرايمیزبانیکبررسی
معتبرایمیلهايحسابآوريجمع

کنندمیاشارهآیپییکبهکهمیزبانیاسامیاکتشاف
اسانديرکوردهايفورسبروت

میزبانیکعاملسیستمنگاريانگشت
UDPهايسرویسکشف
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ریموتمیزبانیکتوسطشدهپشتیبانیهايپروتکلکردنلیست
TCP ACKاسکنیککمکبهstatefulهايفایروالاکتشاف
امنیتیشدهشناختههايپذیريآسیبباهاسرویسمطابقت

سرورهاوبفصل پانزده : نظارت
سرورهاوبنظارتبرمروري
HTTPشدهپشتیبانیمتدهايکردنلیست

HTTPجذابمتدهاي
HTTPپروکسییکبازبودنبررسی
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کاربريهايحسابسرشماريمنظوربهmod_userdirماژولبکارگیري
وبهاياپلیکیشندرفرضپیشهاياعتبارنامهآزمون
وردپرسنصبپسوردهايفورسبروت
جومالپسوردفورسبروت

وباپلیکیشنهايفایروالتشخیص
XSTهايپذیريآسیبتشخیص

کارادامه
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یکفصل 
نصب ابزار انمپ 

Nmap Installation
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مقدمه
Nmap) انمپNetwork mapper نقشه بردار شبکه ابزاري متن باز و اختصاصی (

رود . این ابزار توسط گوردن است که به منظور کاوش بررسی امنیتی شبکه به کار می
فیودور لیون منتشر شده است . 

:کندبه صورت زیر توصیف میرا انمپ ابزارhttp://nmap.orgیعنی وبسایت رسمی
انمپ یک ابزار رایگان و متن باز است که براي کاوش و بررسی هاي امنیتی در شبکه به 

ها و مدیران شبکه نیز این ابزار را براي انجام وظایفی مثل رود . بسیاري از سیستمکار می
هاویسیا آپتایم سرهااکتشاف شبکه ، مدیریت برنامه ارتقا سرویس ها و مانیتور میزبان

دانند . مفید می

به شیوه اي جدید به منظور تشخیص )Raw IP Packets(یپیآانمپ از بسته هاي خام 
کند . اینکه چه سرویس هایی این اینکه چه میزبان هایی در شبکه وجود دارند استفاده می

کنند . اینکه چه سیستم عاملی بر روي این میزبان ها قرار دارد و چهمیزبان ها ارایه می
ايگونهبهانمپ. دستاینازدیگريزیادموارد…نوع فایروال بسته استفاده شده و 

نمیزبادرولیکنداسکنمستقیمصورتبهرابزرگهايشبکهکهاستشدهطراحی
این است که Nmapانمپبرترهايویژگیازیکی. باشدمیکاربردينیزکوچکهاي

باشد و کد باینري آن براي تمامی بر روي همه سیستم عامل هاي بزرگ قابل اجرا می
سیستم عامل هاي بزرگ مثل لینوکس ، اپل و ویندوز موجود است . 

هايها حتی نزدیک به قابلیتاسکنرهاي پورت زیادي موجود است ولی هیچ کدام از آن
شوند و گزینه هاي موجود انمپ را ندارند .نمیانعطاف پذیر و پیشرفته انمپ 

http://nmap.org/
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) که آن را به اختصار Nmap Scripting Engineموتور اسکریپت نویسی انمپ (
NSEکند را متحول کرده ها و امکاناتی که یک اسکنر پورت ارایه مینامیم قابلیتمی

راي ي اختصاصی باست . چگونه ؟ با اجازه دادن به کاربران به منظور نوشتن اسکریپت ها
هاي که توسط انمپ جمع آوري شده است .انجام وظایف گوناگون بر روي داده

العاده دیگري همچون موارد زیر ها پروژه انمپ شامل ابزارهاي فوقعالوه بر تمامی این
باشد :می

Zenmapباشد .: یک رابط گرافیکی براي انمپ می
Ndiffباشد .یج اسکن می: یک ابزار به منظور مقایسه نتا

Npingباشد .العاده براي ایجاد بسته و آنالیز ترافیک می: یک ابزار فوق
Ncrackباشد .:  یک ابزار سازگار با انمپ به منظور کرك بروت فورس می

Ncatباشد .ها در مسیر شبکه می: یک ابزار دیباگ براي خواندن و نوشتن داده

نیتی شبکه و مدیر امنیتی به منظور مانیتور و مدیریت قابل ذکر است که هر متخصص ام
کند .بهتر شبکه از این ابزار استفاده می

یکی از موارد دیگر که انمپ را به گزینه اي مناسب تبدیل کرده است این است که 
ن هاي جدید به آها و قابلیتاي دارد و به تبع آن هر هفته ویژگیجامعه پشتیبانی قوي

شود که این ابزار انفجاري را به روز . به همین منظور همیشه توصیه میگردداضافه می
هاي آن بهره برید . نگاه دارید تا از جدیدترین قابلیت
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بر روي سیستم عامل ویندوزnmapنصب 
لی شود وهرچند که نصب و استفاده انمپ بر روي سیستم عامل هاي ویندوز توصیه نمی

موزش و به دلیل استفاده گسترده از ویندوز نصب آن را توضیح تر بودن این آبراي جامع
دهیم :می

https://nmap.org/download.htmlبه منظور شروع نصب مطابق تصویر زیر به آدرس 

:ویندوز را دانلود کنیدستم عامل رفته و جدیدترین بسته نصبی انمپ بر روي سی

سپس فایل دانلود شده رو اجرا کنید و مراحل نصب را مطابق اسالیدهاي زیر به ترتیب 
:نجام دهید تا نصب به پایان برسد ا

https://nmap.org/download.html
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در نهایت به منظور کسب اطمینان از موفقیت آمیز بودن نصب انمپ بر روي سیستم 
عامل ویندوز خط فرمان ویندوز رو با دسترسی مدیر اجرا کرده و مطابق تصویر زیر 

را وارد کنید تا یک تست ساده انمپ بر روي سایت نت آموز انجام شود و شما زیر دستور 
ن حاصل کنید :از انجام موفقیت آمیز نصب اطمینا

nmap netamooz.net

، 445، 80شود که پورت هاي بینید در این تست ساده نشان داده میهمانطور که می
باز هستند ولی فعالً این مطالب اهمیتی ندارند و قصد این درس آموزش 8443و 8080

نحوه نصب بود که انجام شد .
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بر روي سیستم عامل مکnmapنصب 
ممکن است به هر دلیل شما مجبور به استفاده از مکینتاش باشید . به همین منظور در 

دهیم . بر روي سیستم عامل مک را توضیح میnmapاین مطلب نحوه نصب ابزار انمپ 
به منظور نصب انمپ بر روي مک ابتدا بایستی بسته نصبی مربوطه را دانلود نمایید . به 

رفته و جدیدترین بسته http://nmap.org/download.htmlهمین منظور به آدرس 
:نصبی موجود را دریافت نمایید 

سپس بر روي بسته نصب کلیک کرده تا بسته باز شود . فایل نصبی را اجرا کنید و مطابق 
ا نصب با موفقیت انجام شود :اسالیدهاي زیر به ترتیب مراحل نصب را انجام دهید ت
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در پایان به منظور کسب اطمینان از موفقیت آمیز بودن نصب ترمینال مک را باز کنید و 
nmapدستور  -v: را وارد نمایید
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هاينصب انمپ بر روي یونیکس و سیستم
لینوکس از روي بسته هاي آماده

شود کنند که موجب میباینري انمپ را ارایه میهاي لینوکس بسته هاي بیشتر توزیع
نصب ساده را همراه داشته باشند . نصب بر روي یونیکس نیازمند کامپایل بسته از کد 

باشد . در اینجا ما نحوه نصب انمپ از روي بسته هاي موجود در مخازن سیستم منبع می
ر را باز کنید و دستور زیدهیم . براي شروع خط فرمان لینوکس عامل ابونتو را توضیح می

را وارد نمایید :
sudo apt-get install nmap
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کنید دستور زیر را وارد کنید :هاي مبتنی بر فدورا و ردهت استفاده میاگر از سیستم

yum install nmap

کنید دستور زیر را وارد نمایید :هاي جنتو لینوکس استفاده میو اگر از سیستم

emerge nmap

کنید ، دستور اي از انمپ را اجرا میپس از نصب براي اینکه بررسی کنید چه نسخه
nmap -v: را در خط فرمان لینوکس وارد نمایید

کنید نسخه نصبی انمپ بر روي سیستم من در زمان انتشار این همانطور که مشاهده می
بود زیرا شما از نسخه جدیدتري باشد . این عدد براي شما باالتر خواهدمی6.4آموزش 

استفاده می کنید.
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Zenmapنصب زنمپ 
توانید بدون استفاده از خط رابط گرافیکی است که با استفاده از آن میZenmapزنمپ 

فرمان و با استفاده از رابط گرافیکی دستورات انمپ را به سادگی اجرا کنید و همان 
نتیجه را دریافت کنید . نحوه نصب زنمپ بر روي سیستم عامل هاي ویندوز و مک به 

صب زنمپ بر روي سیستم عامل لینوکس شود . در این درس نحوه نسادگی انجام می
دهیم . زیع اوبونتو را توضیح میتو

توانید به سادگی دستور زیر را در خط براي نصب زنمپ بر روي سیستم عامل ابونتو می
فرمان وارد نمایید تا نصب صورت پذیرد :

sudo nmap apt-get install zenmap

هاي موجود در سایت انجام دهید . این هم ممکن بخواهید نصب را با استفاده از بسته 
شیوه اي دیگر از نصب است که با استفاده از از تبدیل بسته هاي آر پی ام به بسته هاي 

پذیرد :دبیان صورت می

ار ابزrmpرفته و بسته http://nmap.org/download.html. ابتدا به آدرس 1
زنمپ را دانلود کنید .
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قابلیت نصب بر rpmکجا است ؟ بسته هاي debian! پس بسته rmp. چرا بسته 2
روي ردهت و سوس و غیره را دارند . شما براي نصب بر روي اوبونتو نیاز به بسته هاي 

debian دارید . بسته هايdebian در سایت موجود نمی باشند و شما بایستی بسته
توانید باتبدیل نمایید . نگران نباشید این کار را به راحتی میdebرا به rpmهاي 

انجام دهید . اگر این ابزار را بر روي توزیع ابونتو خود alienاستفاده از ابزاري با نام 
ندارید با استفاده از دستور زیر این ابزار را نصب نمایید :
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debبه بسته alienدانلود شده را با ابزار rpmسته . اکنون با استفاده از دستور زیر ب4

تبدیل نمایید :

را دیپکیج کرده و بر روي debian.  در نهایت با استفاده از دستور زیر بسته ي5
سیستم ابونتو نصب نمایید :

کنید رابط گرافیکی زنمپ بر روي اوبونتو ما نصب شده و با . همانطور که مالحظه می6
هاي بعدي از این ابزار توانید فرامین را اجرا کنید . در درساستفاده از آن به سادگی می

هم استفاده خواهیم کرد :
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مرجعانمپ از کد و نصبدانلود
نمپ از روي منبع کد رسمی را توضیح اافزار در این درس نحوه دانلود و نصب نرم

نمپ را کامپایل اآخرین نسخه نرم فزار تواننددهیم . با انجام این کار کاربران میمی
کرده و به این شیوه آخرین بروزرسانی هاي موجود را دریافت کنند .

قبل از ادامه کار شما بایستی اطمینان حاصل کنید که به اینترنت دسترسی دارید و 
هاي دسترسی دارید . ساب ورژن چیست !؟ سیستمsubversionهمچنین به کالینت 

هستند . براي بررسی subversionثل لینوکس داراي خط فرمانی با نام تحت یونیکس م
را در خط فرمان svnاین موضوع که این خط فرمان در سیستم شما موجود است دستور 

وارد نمایید .

هنوز روي لینوکس svnاگر مثل من با پیام باال مواجه شدید نشان دهنده این است که 
توانید از برنامه مدیریت بسته دلخواه خود استفاده کنید شما نصب نشده است . شما می

نحوه نصب جاهاي دیگر خارج از حوصله این بحث است . خوب در اینولی توضیح برنامه
کنیم .بیان میsvnرا با 

دستور زیر را در خط فرمان وارد نمایید :svnبراي نصب 

sudo apt-get install subversion

http://netamooz.net/


ر را در خط فرمان وارد نمایید : خط فرمان را باز کنید و دستور زیsvnپس از نصب 

svn co https://svn.nmap.org/nmap

https://svn.nmap.org/nmap
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هاي زیادي دانلود و در پس از وارد کردن دستور باال در خط فرمان مطابق تصویر زیر فایل
د :باششوند . پس از اتمام کار کد منبع انمپ در پوشه فعلی موجود میمیمخزن ذخیره 
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شما نیاز به نصب بسته هاي زیر نیز دارید به همین منظور دستور زیر svnعالوه بر نصب 
را در خط فرمان وارد نمایید :

sudo apt-get install make g++ libssl-dev autoconf
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به مسیري که انمپ را دانلود cdربندي انمپ با استفاده از دستور خوب اکنون براي پیک
انمپ را پیکربندي configure/.رویم . سپس با استفاده از دستور ایم میکرده

کنیم :می

اگر پیکربندي با موفق انجام شده باشد شما بایستی تصویر گربه و اژدهاي خشمگین را در 
مشاهده کنید :پایان نتایج مشابه تصویر زیر 
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اکنون به منظور کامپایل و نصب انمپ دستورهاي زیر را به ترتیب وارد کنید :

sudo make
sudo make install

م هاي زیر مواجه خواهیپیاماگر کامپایل و نصب با موفقیت انجام شده باشد در پایان با
شد :

NPING SUCCESSFULLY INSTALLED
NMAP SUCCESSFULLY INSTALLED
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اکنون براي اینکه از صحت نصب مطمئن شوید دستور زیر را در خط فرمان وارد نمایید تا 
از نسخه نصب شده مطمئن شوید :

sudo nmap -v

کنیم :پس از نصب به منظور بروزرسانی انمپ دستورهاي زیر را در خط فرمان وارد می

sudo svn up
sudo make
sudo make install
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فصل دو
تکنیک هاي پایه اسکن
Basic Scanning

Techniques

http://netamooz.net/


مروري بر اسکن مقدماتی
را پوشش خواهیم داد . قبل Nmapهاي اسکن با ابزار انمپ در این بخش مقدمات و پایه

از شروع مهم است که مفاهیم زیر را درست درك کنیم :

، روترها ، پروکسی سرورها و دیگر دیوایس هاي امنیتی ممکن است . فایروال ها 1
نتایج یک اسکن انمپ را منحرف کنند . اسکن میزبان هاي ریموت که بر روي شبکه 

کننده اي را به ما محلی شما قرار نگرفته اند ممکن است به همین دالیل اطالعات گمراه
هاي مطمئن و تست شده ي آدرسبدهند . پس براي شروع بهتر است تست ها را بر رو

تواند سایت انجام دهیم . یکی از این مکان ها در بسیاري از موارد می
scanme.nmap.org . باشد که توسط خود انمپ به منظور اسکن و تست فراهم شده

تواند یکی از این موارد هاي محلی در شبکه خانگی یا اداري خودتان میاسکن آدرس
انید اسکن هاي آزمایشی خود را در یک محیط مجازي بر روي توباشد . همچنین می

چندین ماشین مجازي که در یک شبکه قرار دارند انجام دهید .

گزینه هاي اسکن نیازمند دسترسی هاي ادمین هستند . بر روي . برخی 2
ن و بهتر از آrootتوانید با استفاده از کاربر هاي لینوکس و یونیکس این کار را میسیستم

انجام دهید .sudoبا استفاده از دستور 

ها را ندارید ممکن است شما را با هایی که شما اجازه اسکن بر روي آنشبکه. اسکن 3
دردسر مواجه کند . پس حتماً قبل از اسکن از نظر قانونی اطمینان حاصل کنید تا با 

مشکلی مواجه نشوید . 
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یا از Downtimeکار بیندازد و یا موجب ها را از ها ممکن است آناسکن برخی شبکه
حیاتی را با احتیاط انجام دهید .هاي بین رفتن داده شود . همیشه اسکن سیستم

:)شویم اکنون آماده شروع می

اسکن یک میزبان
بدون هیچ دستور یا گزینه دیگري موجب انجام یک اسکن بر روي nmapاجراي دستور 

توان با آدرس آیپی تعیین کرد یا از طریق شود . یک میزبان را میمیزبان تعیین شده می
نام میزبان (که در این صورت نام میزبان به صورت خودکار به آدرس آیپی ترجمه خواهد 

شد)
sudo nmap ١٩٢.١٦٨.١.٧

دهد . وضعیت پورت هاي شناسایی شده را بر روي هدف تعیین شده نشان مینتایج اسکن
در زیر خروجی فیلدهاي نشان داده شده توسط اسکن نشان داده شده است :

PORT                      STATE                               SERVICE
وضعیت پورت                        شماره پورت/پروتکلنوع سرویس براي پورت                     
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کند . را به صورت خودکار اسکن میTCP/IPپورت رایج 1000فرض انمپ یک اسکن پیش
شود . پورت هایی که به یک این کار توسط پروب ها یا همان کاوشگرهاي ارسالی انجام می

شوند :وضعیت تقسیم می6دهند به پروب پاسخ می

Openز با

Closeبسته 

Filteredفیلترشده 

Unfilteredفیلترنشده 

Open/Filteredباز/فیلترشده  

Close/Filteredبسته/فیلترشده  
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وضعیت پورت ها
دهیم . این هاي مختلف پورت ها که در نتایج اسکن را توضیح میدر این درس وضعیت

شوند :میها به شش دسته کلی تقسیم وضعیت

Openباز 

Closeبسته 

Filteredفیلترشده 

Unfilteredفیلترنشده 

Open/Filteredباز/فیلترشده  

Close/Filteredبسته/فیلترشده  

یک پورت باز پورتی است که به صورت فعال به یک تماس ورودي پاسخ :Openباز 
دهد .می

پورت بسته پورتی بر روي یک میزبان است به صورت فعاالنه به یک :Closeبسته 
دهد ولی هیچ سرویس فعال و در حال اجرایی بر روي آن پورت وجود پروب پاسخ می

هاییگیرد . پورت هاي بسته معموالً بر روي سیستمندارد و سرویس دهی صورت نمی
ورودي را فیلتر کند .شوند که هیچ فایروالی وجود ندارد تا ترافیک یافت می
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پورت هاي فیلترشده پورت هایی هستند که توسط یک :Filteredفیلترشده 
اند که مانع از تشخیص آن شده که فایروال یا  برخی دیوایس هاي حفاظتی محافظت شده

پورت باز هست یا بسته .

یک پورت فیلترنشده پورتی است که انمپ قادر :Unfilteredفیلترنشده 
ه دسترسی به آن است ولی به هر دلیل قادر به تشخیص باز یا بسته بودن آن نیست .ب

یک پورت باز/فیلترشده پورتی است :Open/Filteredباز/فیلترشده  
که انمپ را به تردید انداخته و انمپ مطمئن است که یا فیلترشده یا باز است ولی 

عیت را دارد .تواند به صورت دقیق تشخیص دهد که کدام وضنمی

یک پورت بسته/فیلترشده پورتی :Open/Filteredبسته/فیلترشده  
است که انمپ را به تردید انداخته و انمپ مطمئن است که یا فیلترشده یا بسته است 

تواند به صورت دقیق تشخیص دهد که کدام وضعیت را دارد .ولی نمی

http://netamooz.net/


اسکن چندین هدف
توان به منظور اسکن چندین میزبان در یک زمان به کار گرفت . را میNmapانمپ 
هاي آیپی یا نام میزبان را با هم در خط ترین راه به این منظور این است که آدرسساده

فرمان (با یک فاصله جدا شده) وارد کنیم :

sudo nmap ١٩٢.١٦٨.١.٧ ١٩٢.٦٨.١.٢ ١٩٢.١٦٨.١.٣

از کتاب یاین تنها یک نسخه نمایش
Nmapآموزش اسکن شبکه با ابزار 

می باشد . براي دریافت نسخه اصلی 
اینجا را کلیک نمایید
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