آﻣﻮز ش  : Shodanﺷ ﻨ ﺎ ﺳ ﺎﯾﯽ ا ﻫﺪاف ﻫ ﮏ و ﻧ ﻔﻮ ذ در ﮐ ﺎﻟﯽ ﻟ ﯿ ﻨﻮﮐﺲ
ﺑ ﺨﺶ  ) 4ﻧﺴ ﺨﻪ (PDF
در ﻗﺴـﻤﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺼﻮرت ﺧﻼـﺻﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ  Shodanو ﭼﺮاﯾﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﻮﻟﺶ را داده
ﺑﻮدﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی  Shodanﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ:

و بﺳﺎﯾﺖ Shodan
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از  ،Shodanدر ﻣﺮورﮔﺮ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ " "Shodanhq.comرا وارد ﮐﻨﯿﺪ:
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌـﺪ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾـﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮد را در ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺴـﺘﺠﻮ وارد ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ؛ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻃﻮری اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ! ﻣﺜﻼ ا ﮔﺮ
ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ روﺗﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎدر ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﺎرت " "Ciscoرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ:
 Shodanﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﻮن روﺗﺮ ﺳﯿﺴـﮑﻮ را در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻫﺮﮐﺪام از آدرس
ﻫﺎی  IPﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دﯾﻮاﯾﺲ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ Shodan ،ﺑﺸﻤﺎ ﺗﻌﺪادی از دﯾﻮاﯾﺲ
ﻫﺎی ﭘﯿﺪا ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر دﻗﯿﻖ آن را ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ را دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

را ﻫﻨﻤﺎ ی ﻓ ﯿ ﻠﺘ ﺮ ﮐ ﺮد ن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮرات ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﯿـﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺳـﺮورﻫﺎی  IISرا ﮐﻪ از ﻧﺴـﺨﻪ  IIS 8.0اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ و در آﻣﺮﯾﮑـﺎ و ﺗﺤﺖ دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ:
ﺟﺴـﺘﺠﻮ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺴـﺮﻋﺖ و راﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎی ﺳـﺮور ﻣﻮﺟﻮد ،آن ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺸـﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ:
.1
.2
.3
.4

اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﻋﻨﻮان ﺳﺮور .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﺮورﻫﺎ را ﮐﻪ دارای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮﻣﺎن Title
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ )ﮐﺸﻮر( ﺳﺮور .ﻣﺠﺪدا ﯾﺎآور ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن  Countryﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺴﺘﺠﻮی  Hostnameدر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم دوﻣﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺤﺪوده ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺘﻦ .ﻫﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در  Shodanﺑﺪون ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻣﯿﺎن ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺘﻦ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺘﻦ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

دﺳ ﺘﻮ رات ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ی
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻘﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻓﯿﻠﺘﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و ﮐﺎر را ﺑﺎ ا ﮐﺎﻧﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

دﺳ ﺘﻮ ر ﺷ ﻬ ﺮ و ﮐ ﺸﻮ ر
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ را در ﻣﺤﺪود ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
) :Countryﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎوری و دو ﺣﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر( ﯾﺎ ) :Cityﻧﺎم ﺷﻬﺮ(

) :Countryﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎوری و دو ﺣﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر( ﯾﺎ ) :Cityﻧﺎم ﺷﻬﺮ(
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:

country:US

city:Memphis

ا ﮔﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ،در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ و ﻧﺎم ﮐﺸﻮر را ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ:
US city-Memphis

دﺳﺘﻮ ر HOSTNAME
ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺘﻮان ﮐﻞ ﯾﮏ دوﻣﯿﻦ ﺧﺎص را اﺳﮑﻦ ﻧﻤﻮد:

google

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ دوﻣﯿﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺼﻞ  googleﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺎم آن را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ  www.microsoft.comﯾﺎ
.support.microsoft.com

دﺳﺘﻮ ر NET
ﯾﮏ آدرس  IPﺧﺎص و ﯾﺎ ﯾﮏ رﻧﺞ ﺧﺎص در ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺳﮑﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ:

Net:192.168.1.10

Net:192.168.1.0/24

دﺳﺘﻮ ر TITLE
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮارد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر  Titleﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ:

"Title:"Server Room

 Titleﯾﺎ ﻋﻨﻮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﮏ

دوﻣﯿﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟ ﺴ ﺘﺠ ﻮ ی ﮐ ﻠﻤ ﻪ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪ ی
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ راه ﺟﺴﺘﺠﻮ در  Shodanاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺘﻦ اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻮع ﺳﺮور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺼﺪ را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ،ﻧﺎم ﺳﺮور را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وب ﺳﺮور  Apacheﻧﺴﺨﻪ  2.2.8اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﺟﻮاب ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ )ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی  ،(OK 200را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی زﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
Apache//2.2.8 200 ok

ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ دارای ﭘﯿﻐﺎم  unauthorized pages 401ﯾﺎ  Moved pages 302را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻼﻣﺖ " "-و ﮐﺪ ﺧﻄﺎی  HTMLاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
Apache//2.2.8 -401 -302

ﺧﻮب دوﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﻓﯿﻠﺘﺮی در  Shodanآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد و اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ Shodan
ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ا ﮔﺮ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘ ﺎ ﯾ ﺎ ن ﺑﺨ ﺶ د وم
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

