آﻣﻮز ش  : Recon-NGﺷ ﻨ ﺎ ﺳ ﺎﯾﯽ ا ﻫﺪاف ﻫ ﮏ و ﻧ ﻔﻮ ذ در ﮐ ﺎﻟﯽ
ﻟ ﯿ ﻨﻮﮐﺲ ﺑ ﺨﺶ  ) 1ﻧﺴ ﺨﻪ (PDF
اﺑﺰار زﯾﺎدی در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﮐﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ آوری و ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫـﺪف ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯿﮑﻨـﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﮐﻪ ﭘﺲ از آن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﮑﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ از ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ Maltego.ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻤﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳـﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻣﺎن را ﺑﻪ آﻣﻮزش دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺎﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ دارﯾﻢ؛  Recon-NGو دو اﺑﺰار دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ.ﻓﺮﯾﻢ ورک  Recon-NGاﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺼﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ دﯾﺪ  Metasploitای ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺮاﺣﻞ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻧﻔﻮذ را ﯾﮏ ﺗﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار داری ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

اﺳﺘ ﻔﺎد ه از Recon-NG
ﺑﺮای ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار  ،Recon-NGﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻋﺒﺎرت " "recon-ngرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻋﺒﺎرت  "helpرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد:
ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ  ،Metasploitﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺒﺎرت " "show modulesﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎژول ﻫﺎی ﭘﺴـﯿﻮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ در ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.ﯾﮑﯽ از ﺗﺎ ﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺎوش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺴـﯿﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺷـﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از دوﻣﯿﻦ اﺻـﻠﯽ ﻫـﺪف ﻣﺜﻞ  yahoo.comﺧﺒﺮ دارﯾـﺪ اﻣـﺎ در ﻣﻮرد دوﻣﯿﻦ ﻫـﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  yahoo.comﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎی " "site:و " "inurl:دوﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ دوﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
) (-inurlرا ﮐﻪ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﯾـﺪ ،ﭘـﺎ ک ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ دوﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧـﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ا ﮔﺮ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ و ﺳـﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی را از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارای زﯾﺮ دوﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺴﺖ و ﺗﺎﯾﭗ زﯾﺎدی
اﺳﺖRecon-NG.
ﺗﻤـﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫـﺎ را ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ اﻧﺠﺎم داده و در ﺻﻮرت ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮاردی ،آن را در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻓﻘﻂ
ﮐـﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎژول " "recon/hosts/gather/http/web/google_siteرا ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﺳـﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺎژول
ﻋﺒﺎرت " "show optionsرا ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐﺮدﯾـﺪ ،اﯾـﻦ ﻣـﺎزول ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺗﻌﯿﯿـﻦ دوﻣﯿﻦ ﻣﻘﺼـﺪ ﻧﯿـﺎز دارد .ا ﮔﺮ در  Metasploitﺑﻮدﯾـﺪ ،ﻋﺒـﺎرت "]set domain
 "[targetname.comرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﺟﺮای آن ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن " ،"runﻣﺎژول اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ:
ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻣﺎژول ،ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در زﯾﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮده اﯾﻢ ،روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ Recon-NG ،دوﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ  SomeDomainName.comرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .در
ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دوﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺼﻮرت ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﮑﺎر را ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ

ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دوﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺼﻮرت ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﮑﺎر را ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺮای آن ﮐﻨﺎر ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﯿﺪ .ﺗﻤﺎم دﯾﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Recon-NGﮔﺮداوری ﺷﺪه اﺳﺖ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ذﺧﯿﺮه
ﻣﯿﮕﺮدد .ﺷـﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دﯾﺘﺎی ﮔﺮداوری ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﮔﺰارش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرت " "backرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺎزول ﺧﺎرج ﺷﺪ:
ﻣﺠﺪدا ﻋﺒﺎرت " "show modulesرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺑﺨﺶ " "Noticeدﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
از ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ در آدرس " "/usr/share/recon-ng/workspaces/defaultذﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺎ ﯾﺎن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺣﺴﺎن اﻣﺠﺪی
ﻣﻨﺒﻊ :اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

