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 به نام خدا

 
ارتش سایبری امام مهدی )عج( وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه علم 

 و صنعت ایران تقدیم میکند.
 

این جزوه حاوی مطالب مفیدی و کاملی برای آموزش هک به صورت 
مبتدی بوده و با یاد گرفتن این اصطالحات میتوانید از دیگر اموزش هایی 

 یج قرار خواهد گرفت استفاده نمایید ان شا اهلل.که در پ
 

 

ای پی

امیددرببینیددد دوسددتان هددر یددک از مددا در دنیددای واقعددی یددک اسددمی داریددم . مدد ال مددن اسددمم
هسددت و شددما اسددم مه ددوت بدده خودتددون داریددن تددا بتددونین شناسددایی بشددین. و بددرای ایددن 
کدددار در نیدددای مجدددازی و اینترندددت بدددرای شدددما یدددک ای پدددی در ن دددر گدددرفتن کددده مهفددد 

 هست. 

(6) ورژن  6( و نوع  4) ورژن  4نوع  ره که یکداو دو نوع 

رو جسددتجو کنیددد. بددرای مشدداهده ای پددی خودتددون کافیدده در گوگدد  عبددارت

ایددن ای پددی در هددر بددار ات ددای شددما بدده اینترنددت تبییددر میکندده.) در بعضددی مددوارد هکددر نیدداز 



 

 

م داره بددرای حفددت دسترسددی از هدددث ای پددی هددابتی داشددته باشدده کدده بددا روجددوع بدده سیسددت

ارائه دهنده اینترنت میتونه ای پی استاتیک یا هایت با پرداخت پوی دریافت کنه(

ویندددزو میتونیددد درو یددا اینکدده بددرای مشدداهده لیسددت کدداملی از

رو اجرا کنیدو در ترمینای لینوکس عبارتعبارت

 

 پورت :

کدده داریددن میبینیددد  وبسددایت  هددرقددای اعالعددات. هسددتند بددرای انتپددورت هددا درگدداه هددایی  
توسددت پددورت بدده سیسددتم شددما اورده شددده و شددما میتنونیددد محتویددات ایددن صددفحه رو بهونیددد. 

پدددورت هدددا در دوندددوع فیزیکدددی و مجدددازی هسدددتند. پدددورت هدددای فیزیکدددی م ددد 

خودتددون انددواع مهتلفددی کدده میتونیددد در کنددار لددب تددای یددا پشددت کددیس کددام یوتر 

از اونددا رو ببنییددد ولددی پددورت هددای مجددازی رو نمیشدده دیددد و هکددر از هددر دو نددوع ایددن پددورت 

های برای دزدیدن اعالعات استفاده میکنه

 

 

 سرور : 

بدده کددام یوتری کدده بدده شددما سددرویس بددده مددیگن سددرور. هددر وبسددایتی کدده شددما بهددش سددر 
کدده اگدده یدده سددایت رو بشدده هددک کددرد میشدده بدده  میزنیددد توسددت یددک سددرور پشددتیبانی میشدده

گفتدده تمددامی سددایت هددایی کدده روی اون سددرور هسددت نفددو  کددرد و بدده ایددن کددار

میشه

 

 کالیت : 

سیسددتم هددایی کدده از سددرور خدددمات دریافددت میکددنن رو کالینددت مددیگن. شددما یددک کالیددت 

هستید



 

 

 ِ  

 دیفیس ::

یدددک سیسدددتم شه دددی رو دیفدددیس مدددیگن. بعضدددی از  تبییدددر ههدددره دادن یدددک وبسدددایت یدددا 
هکددر هددا زمددانی کدده بدده وبسدداتی نفددو  کددنن بددرای اهبددات هددک خودشددون میتوننددد اون وبسددایت 
رو دیفددیس کددرده و در سددایت هددای بددین المللددی هددک اونددا رو هبددت کددنن. پددس از ایددن نددوع 
بددا دیفددیس سددایت توسددت مدددیر اصددلی قابدد  بددازگردانی هسددت. ولددی در بعضددی از مددوارد کدده 

تهلیددده اعالعددداتی مواجددده بشددده اگددده بدددک اپدددی از سدددایتش نداشدددته باشددده نمیتونددده سدددایتو 

 برگردونه

 

 

 باگ : 

اشددکایه هدددر جددایی اشدددکالی رب بددده بهدددش بدداگ گفتددده میشدده. شددداید شددما در عدددی برنامددده 
نویسددی بدده بدداگ هددای زیددادی برخددورد کددرده باشددید و تونسددته باشددید ایددن بدداگ هددا رو رفدد  

برنامدده نویسددی کدده سددایت رو مینوسدده در مراحدد  امنیتددی سددوتی داده باشدده کددرده باشددید. اگدده 

و هکر بتونه از اون سوتی استفاده ناصحیح کنه بهش باگ گفته میشه

انواع باگ ها رو در ادامه به عور نسبتا کام  با هم بحث خواهیم کرد

 

 ادمین پیج : 

یددا سددرور بشدده. ایددن صددفحه خیلددی حسددا   جددایی کدده ادمددین میتوندده وارد پندد  مدددیریتی سددایت
و قابدد  مالحضدده هسددت. اگدده پیدددا بشدده باهدداش میشدده خیلددی کددار هددا کددرد کدده بدده ایددن روش 

 ها و روش پیدا کردن این صفحات هم می ردازیم



 

 

 

 دورک : 

یددک سددری از ادر  هددای خ وصددی وبسددایت هددا توسددت گوگدد  نگدده داری میشددن کدده اگدده 
پیدددا کددرد میشدده بدددون هددیب محدددودتی بدده کدد  سددرور بشدده بدده یعضددی از اونددا دسترسددی 

دسترسدددی پیددددا کدددرد یدددا میشددده از ایدددن ادر  هدددا بددداگ یعضدددی سدددایت هدددا رو تشدددهی  داد. 
کدداربرد بیشددتر دورک هددا در م ددای دومددی )بدداگ ( هسددت. اگدده توسددت ایددن دورک هددا بدداگی از 

سایتی پیدا شد به این روش گوگ  هکینگ گفته میشه

 

 دیتابیس : 

جدددایی کددده اعالعدددات هدددر سدددایتی درون اونهدددا  خیدددره میشددده. اعالعددداتی از قبیددد  رمزهدددای 

برانه)اگه بانک باشه خودتون حد  بزنید :دی(کاربرانه یوزرنیم های کار

هکرهدددا سدددعی بدددر ایدددن دارندددد کددده بددده دیتدددابیس نفدددو  کدددرده و از اعالعدددات ل یددد ی کددده در 
 یه کنن. س  خیره شدن تب دیتابی

 

 

 

 تارگت : 

میتوندده یددک صددفحه فددیس بدده هددر هیددزی کدده بهددوایم هددک کنددیم تارگددت گفتدده میشدده. تارگددت 

 بوک یا یک ایمی  یا یک دیتابیس باشه

 

 



 

 

 
 

 بای پس : 

میهددوریم یعنددی مدددیر سددایت یدده کددارای امنیتددی  رهگددی در حددین مراحدد  انجددام کددار بدده وقتدد
ندددیم و اون کدددرده کددده روش هدددای مدددا جدددوا  نمیدددده بایدددد از خالقیدددت خودمدددون اسدددتفاده ک

مرحلدده رو دور بددزنیم. از ایددن اصددطالر در مددوارد زیددادی اسددتفاده میشدده. بدده عددور م ددای اگدده بدده 
سیسددتمی نفددو  کنیددد و انتددی ویددرو  رو دور بزنیددد بدده ایددن کددار شددما بددای پددس گفتدده میشدده 

که خیلی خو  سعی میکنیم بهش ب ردازیم ان شا اهلل

 

 ش  :

در پددایین بهشددون اشدداره میکنددیم وارد یدده سددایت شدددین  زمددانی کدده از عریدده بدداگ هددایی کدده 
بدده قسددمت اپلددود اون سددایت رفتدده و یدده شدد  مه ددوت خودمددون اپلددود میکنددیم. بعددد بددا 
اسددتفاده از ایددن فایدد  شدد  کدده روی سددایت اپلددود کددردیم میتددونیم بدده قسددمت هددای دیگددر 

بدده حسددا   سددایت بدده راحتددی دسترسددی پیدددا کنددیم و یدده جددور یدده پندد  کددار مدددیریتی بددرای هکددر

میاد

 

 لینک :  یسیم

وقتددی بددا اسددتفاده از بدداگ هددا بدده سددایتی نفددو  کددردیم و شدد  رو اپلددود کددردیم در ایددن مرحلدده 
میتددونیم بددا اسددتفاده از شدد  یدده سددری کارهددایی بکنددیم کدده بدده دیگددر سددایت هددای روی سددرور 

مورد ن ر هم دسترسی پیدا کنیم

 

 هک سیستم شه ی : 

شددما بددا اسددتفاده از روش هددایی کدده در آینددده بهتددون مددیگم بدده سیسددتم شه ددی نفددو   اگدده

 کنین به این کار هک سیستم شه ی گفته می شود



 

 

 

 کی الگر : 

ایددن نددوع برنامدده هددا بددرای اددبت کلیددد هددای زده شددده توسددت کدداربر کدداربرد داره و هددر کلیدددی 

هکر ارسای میکنه که توست کاربر زده شده رو  خیره میکنه و برای

 

 فیک پیج :

ایددن نددوع صددفحات کدده صددفحات تقلبددی اسددم دارنددد بددرای دزدیدددن اعالعددات کدداربر هنگددامی  
کدده بددرای کددار خددود بدده سددایت مرجعددی رجددوع میکندده اسددتفاده میشدده. بدده عددور م ددای وقتددی شددما 

و اگدده بهددواین وارد حسددا  بددانکی خودتددون بشددین از سددایت بانددک بایددد وارد حسددا  بشددین 
هکددر بیدداد یددک صددفحه تقلبددی بسددازه و هدداهرش مددث صددفحه بانددک باشدده ولددی اعالعدداتی کدده 

میگیره و به هکر بفرسته فیک پیج هست و خیلی خطرناک هست

در ادامددده بددده روش هدددای جلدددوگیری از افتدددادن در دام فیدددک پدددیج هدددا در پسدددت هدددای بعددددی 

خواهیم پرداخت

 

 

 روت : 

کددام یوتری روت نامیددده میشدده. مدد ال همددون خددانمی کدده تددوی  کدداربر یددا مدددیر کدد  یدده سیسددتم
و کنتددری کدد   سددایت داشددنکده پشددت اون میددزه تنهددا نشسددته روت سددایت بدده حسددا  میدداد

سیسددتم رو بدده عهددده داره. سددعی میکنددیم درون یدده سددرور روت بشددیم تددا کارهددای خاصددی رو 

انجام بدیم

معرفی انواع باگ ها

 



 

 

اک تددرین و فراگیرتددرین بدداگ هددای شددناخته شددده در سددطح بددین المللددی هسددت یکددی از خطرندد
کدده بدده زودی هددای زود هددم پب) یرفعددای( نهواهددد شددد. هنگددامی کدده برنامدده نددویس بددرای 

 ارتباط سایت خود به دیتابیس خود سوتی بدهد این باگ رب خواهد داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صددفحه وبددی را در ن ددر بگیریددد کدده دو بدداکس بددرای گددرفتن نددام کدداربری و رمددز عبددور دارد و 
و مدددورد میتدددوان وارد آن صدددفحه شدددد. اگدددر شدددما برنامددده را در صدددورت درسدددت بدددودن ایدددن د

بنویسددید یددا داشددته باشددید کدده تعددداد زیددادی نددام کدداربری و رمددز عبددور را پشددت سددر هددم روی 
ایددن صددفحه امتحددان کددرده تددا رمددز عبددور و نددام کدداربری اصددلی را پیدددا کنددد بدده ایددن روت بددورت 



 

 

از جملدده در ادمددین پددیج هدداه  فددور  گفتدده میشددود. ایددن روش کدداربر هددای بسددیار زیددادی دارد

حسا  های یاهو ه فیس بوکهو... ایمی  ها و

 

کسددی کدده یددک سیسددتم را مددورد بررسددی قددرار میدهددد تددا بدداگ هددا یددا خطاهددایی کدده باعددث 
میشددود بتددوان از ایددن بدداگ هددا اسددتفاده کددرد را اسددکتر میگوینددد. اسددکنرها یددا انسددان هسددتند یددا 

ا بددا نددرم افددزار هددا موفدده بدده ایددن کددار مددی شددوند. نددرم افددزار هددای نددرم افددزار. البتدده انسددان هدد

مهتلفی برای هک وجود داد که در آینده به آنها خواهیم پرداخت

اکسدد لویت : نددوعی کددد مهددر  کدده توسددت هکددر هددا نوشددته مددی شددود بددرای 

یدداسددوا اسددتفاده از حفددره هددای امنیتددی . معمددوال ایددن کددد هددا بددا

نوشته می شوند که در معرفی متااس لویت به آنها بیشتر خواهیم پرداختو

 از اکس لویت ها در سیستم های عام  ه و  سرور هاه شبکه ها و .... استفاده می شود

 

یددا تکدد یب سددرویس میباشددند. هنگددامی کدده سددرور مهفدد  کلمدده

 44هدددر کالیندددت را دارد ه اگدددر در یدددک لح ددده  تواندددای پدددردازش یدددک درخواسدددت از عدددرث

میلیددون درخواسددت بدده سددمت سددرور بددرود هدده بدده روز سددرور خواهددد آمددد  بدده ایددن کددار

گفته می شود

 

ایددن سیسددتم عامدد  سیسددتم عامدد  محبددو  هکددر هددا کدده اپدددیت شددده بدده

سیسددتم نددرم افددزاری را بددرای  تحددت لینددوکس مددی باشددد و هددر نددوع ابددزاری بددرای هددک هددر نددوع

شما فراهم آورده است

به بک ترک و کالی بسیاز حرفه ای خواهیم پرداخت



 

 

 

ایددن نددرم افددزار کدده بدده هدداقوی سویسددی معددروث اسددت شددما را قددادر میکنددد کدده هددر هیددزی را 
کددار بددا کدده فکددر میکنیددد هددک کنیددد. ایددن نددرم افددزار ابددزار هددای زیددادی را فددراهم کددرده کدده البتدده 

ان نیددز بسددیار سدداده در عددین حددای هوشددمندانه و قدرتمنددد اسددت. فددیلم امددوزش کددار بددا ایددن 

را کلیک کنیداینجا ابزار در وبالگ نیز موجود است. برای مشاهده مطلب

 

سیسددتم مدددیریت محتددوا . بددرای مدددیریت محتددوای یددک وبسددایت بدده کددار میددرود کدده انددواع 
ای خددود عراحددی کنیددد. از معددروث بسددیار مهتلفددی دارد کدده شددما نیددز میتوانددد ایددن سیسددتم را بددر

 .ترین سی ام ا  ها وردپر ه جوماله وبیولیتن و .... است

 

 ر مسیر هک و هکر شدن نیاز دارید.این بود اصطالحات ابتدایی و پشرفته ای که نیاز به راه افتادن د

 

 ان شا اهلل از تابستان به لطف الهی و عنایت امام زمان)عج( اموزش های نفوذ رو شروع خواهیم کرد.

 

 انتشار این کتاب در فضای مجازی رایگان بوده و هیچ کس حق فروش آن را ندارد و در صورت فروش پیگرد قانونی دارد.

 برای دریافت اموزش های دیگر به پیچ ما در الین مراجعه نمایید. ایدی پیچ در صفحه اول این کتاب موجود است.

 

 فرج امام مهدی)عج( صلواتی با توجه کامل ارسال نمایید.برای سالمتی و تعجیل در 

 

 ارتش سایبری امام مهدی)عج(.

 

 .49خرداد 

 

 
 

 و من اهلل التوفیق

 

 خداحافظ

http://newcoder93.blog.ir/1393/07/22/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-Metasploit-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
http://newcoder93.blog.ir/1393/07/22/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-Metasploit-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3

