آﻣﻮز ش ﻧﺼ ﺐ  OpenVASو را ه ا ﻧﺪاز ی ا وﻟ ﯿﻪ در  7ﻗﺪ م ) ﻧﺴ ﺨﻪ
(PDF
 Openvasﻣﺨﻔـﻒ  Open Vulnerability Assesment Systemﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻤﻮرک ﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮی ﻫـﺎی ﺷـﺒﮑﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻪ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳـﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻻت و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی رو در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿـﺪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار در 7
ﮔﺎم و ﺑﺴﺮﻋﺖ و ﺑﺪون دغ و ﺳﻖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اوﻧﻪ.

اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  Nessusﮐﻪ از دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﺣـﻮزه  Vulnerability Assesmentاز ﻗـﺪرت و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرداره و راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن و ﻧﺼـﺐ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ از ﻣﺤﺎﺳﻦ آن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ ره .در واﻗﻊ  Openvasﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺠﺎری ﺷﺪه
ی  Nessusﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 7ﮔﺎم را ه اﻧ ﺪاز ی Openvas
ﻧﮑ ﺘﻪ  :اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﮔ ﺎم ﯾ ﮏ :
root@kali : apt-get update

ﮔﺎم دو  :ﻧﺼﺐ openvas
openvas-setup

ﮔﺎم ﺳﻪ  :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﯾﺮ و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر
openvasmd --user=.... --new-password=....

ﮔﺎم ﭼ ﻬﺎ رم  :ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ip
netstat -antp

ﮔﺎم ﭘ ﻨﺠﻢ  :اﺟﺮای ﺳﺮوﯾﺲ openvas
openvas -start

ﮔﺎم ﺷ ﺸﻢ  :اﺟﺮای ﻣﺮورﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﻌﻨﯽ iceweasel
ﮔﺎم ﻫﻔ ﺘﻢ  :اﺟﺮای آدرس زﯾﺮ در ﻣﺮورﮔﺮ و ورود ﮐﺎرﺑﺮ و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮری ﮐﻪ در ﮔﺎم ﺳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ
https://127.0.0.1:9392

ﺳﻪ ﮔﺎم زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ اﺑﺰار اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
ﯾ ﮏ  :ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮی  scan managementو اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ task
دو  :اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ ) wizardﺑﻨﻔﺶ ( و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ advance task
ﺳﻪ  :اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﺑﺮای  taskﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و وارد ﮐﺮدن  ipﯾﺎ رﻧﺞ  ipﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ  target hostو در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ create task

ﺗ ﻤﺎ م ! ! !
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ)(ARAF
ﻣﻨﺒﻊITPRO:
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

