 Meterpreter Shellﭼ ﯿﺴ ﺖ و ﭼﻪ ﮐ ﺎرﺑﺮدی دارد؟ ﺑ ﺨﺶ د و م
) ﻧﺴ ﺨﻪ (PDF
ﺧﻮب دوﺳـﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ در ﻗﺴـﻤﺖ ﭘﯿﺶ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻗﺮار دادﯾﻢ ،دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻟﻮﮐـﺎل در Meterpreter
 shellﺑﻮد .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ :
 :Getlwd & lpwdﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﮐﺎل را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 :Lcdﻣﺴﯿﺮ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻟﻮﮐﺎل را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺠﺪدا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ آﻣﻮزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ ﻗﺴﻤﺖ
دوم را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ  :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻟﻮﮐﺎﻟﯽ را ﮐﻪ اﻻن در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ داﯾﺮﮐﺘﻮری دﺳﮑﺘﺎپ ﺑﺮ
روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻟﯽ ،ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ:

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داﻧﻠﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ را از ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺪف ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺧﻮد داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻠﻌﮑﺲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﭘﻠﻮد
ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺟـﺎزه ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ رﯾﻤﻮت ﯾـﺎ ﻫﻤﺎن ﻫـﺪف ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ا ﮔﺮ ﻗﺼـﺪ آﭘﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ را دارﯾـﺪ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻟﻮﮐﺎل )ﮐﺎﻟﯽ( و ﺳﯿﺴـﺘﻢ رﯾﻤﻮت وﺻﻞ ﺷﻮﯾﻢ و دﺳـﺘﻮر آﭘﻠﻮد را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺼﻮرت
زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

در ﺷـﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﮐﺎﻟﯽ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﻤﺎن را در ﮐﺎﻟﯽ ﺑﺮای آﭘﻠﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،وﺻﻞ ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﺗﺴﺖ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪف وﺻﻞ ﺷﺪﯾﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر " "Uploadﻓﺮﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ را ﺻﺎدر ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻧﮑ ﺘﻪ  :در ﺧﻂ ﻫﻔﺘﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻻ و در ﻓﺮﻣﺎن " ،"Upload toolsﻋﺒﺎرت " "Toolsﻧﺎم ﻓﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آﭘﻠﻮد ان را دارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻋﮑﺲ؛ ﻋﻤﻞ داﻧﻠﻮد ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴـﯿﺮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؛ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﺻﺎدره ﻋﺒﺎرت  downloadرا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
 Uploadﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﻧـﺎم ﻓـﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ داﻧﻠﻮد ﺷﻮد ،ﺑﯿـﺎورﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ از ﺳﯿﺴـﺘﻢ رﯾﻤﻮت ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫـﺪف ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻟﻮﮐﺎﻟﻤﺎن آﻣﺎده ﺳﺖ:

ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ در اداﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻤﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ  Network Commandﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.

Network Commands
اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﺸﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺒﮑﻪ ای را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ.

 :Arpﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻨﺎﻇﺮ آدرس ﻫﺎی ﻣﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی رﯾﻤﻮت ﺑﺎ ادرس  IPواﻗﻌﯿﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
 Ifconfigو  :ipconfigﻫﺮ دوی اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺒﮑﻪ ای در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﻤﻮت را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ifconfig ) .در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ipconfig
در وﯾﻨﺪوز(
 :Netstatﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
 :Portfwd and routeﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻤﻼت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  routingرا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

System Commands
در زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺘﯽ از دﺳﺘﻮرات ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﭘﻮﺷﺶ ﺗﮏ ﺗﮏ آن ﻫﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﺟﻬﺖ اﺷﻨﺎﯾﯽ آن
را ﻣﺮور ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:

 :CLEAREVاﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻻ گ ﻫﺎی ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪف ﭘﺎ ﮐﺴﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷـﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿـﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر و ردﭘﺎﻫﺎی ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را از روی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺪف ﭘﺎ ک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﻻ گ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
وﯾﻨﺪوز  7ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻻ گ ﻫﺎ ﭘﺮ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ:

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ  eventﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ از ﻧﻔﻮذ ﻣﺎ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺼﻮرت رﯾﻤﻮت و از راه دور
از ﭘﺸﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺒﺎرت " "clearevآن ﻫﺎ را ﭘﺎ ک ﮐﻨﯿﻢ:

ﻻ گ ﻫﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺳﯿﺴـﺘﻢ و اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧـﺪ .ا ﮔﺮ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻻ گ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﮐﻮرد را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در آن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ و آن رﮐﻮرد " "Log Clearاﺳﺖ:

GETPID & PS COMMANDS
ا ﮔﺮ از  Meterpreterاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد:
 :Getpidﺑﺸﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ) IDآن) در ﺷﻞ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
 :Psﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪف را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ا ﮔﺮ ﻋﺒﺎرت " "getpidرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ:

اﯾﻦ ﺷﻤﺎره  IDﻓﺮآﯾﻨـﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻞ ﺷـﻤﺎ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﻋﺒﺎرت " "psرا ﺗـﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ:

ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ:

ا ﮔﺮ ﻟﯿﺴﺖ را ﺑﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎره  pid 3824را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ:

در اﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪه " "powershell.exeو ﮐﺎرﺑﺮی " "Fredدر ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺷﻞ ﻓﻌﺎﻟﻤﺎن در اﯾﻦ  PIDرا ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ) (Migrateﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ " "Migratingﻣﻌﺮوف اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻞ –ﻣﺎن -را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮی دﯾﮕﺮی ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﯾﮏ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﭙـﺬﯾﺮد "Explorer.exe" .ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ آن ﺗﻐﯿﺮ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺷﻤﺎره  PIDﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ) در ﻣﺜﺎل ﻣﺎ  1736اﺳﺖ( و ﻋﺒﺎرت "> ”Migrate <PID#را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ:

در اﯾﻦ ﻣﻮرد و دﺳـﺘﻮرات  Meterpreterدر آﯾﻨـﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻـﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻓﻌﻼ ﻗﺼـﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ اﺳـﮑﺮﯾﻦ
ﺷﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از وبﮐﻢ از راه دور ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
اداﻣﻪ دارد...
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺎ ﯾﺎن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺣﺴﺎن اﻣﺠﺪی
ﻣﻨﺒﻊ :اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان
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