
 

 

یا شما آماده هستید که تا یک هکر اخالقی و تستر نفوذ شوید و از در آمد باالیی که در انتظار شماست لذت ببرید ؟ و یا شاید می آ

 . خوش آمدید خواهید اطالعات و تکنیک هایی را در این زمینه بیاموزید و وارد مرحله بعدی شوید اگر اینطور است به این دوره

سازی های آن است. در تست نفوذ با شبیهپذیریهای ارزیابی امنیت شبکه و شناسایی آسیبیکی از روش تست نفوذ یا هک اخالقی

شود. این هایی برای نفوذ، تخریب و سوء استفاده از منابع پویش میی تحت آزمون با هدف یافتن روشی واقعی، شبکهیک حمله

های ممکن برای نفوذ به شبکه را ی گزینهکند کلیهشود، سعی میهای ارزیابی شبکه محسوب میترین روشملنوع تست که از کا

 .قابل کشف را در سیستم بیابدمورد ارزیابی قرار دهد و حداکثر نقاط ضعف 

Python  ها از ان استفاده می کنندیکی از رایج ترین زبان های برنامه نویسی است که هکر ها برای نوشتن ابزار ها و اکسپلویت .

 .آشنا می شوید Python با نوشتن ابزار های مختلف تست نفوذ و اکسپلویت به زبان Python شما در دوره آموزشی

 

 نتورک+و  پایتون مقدماتیپیش نیاز: 

 

 ات:مقدم

 تست نفوذ چیست؟ 

 هک یا تست نفوذ؟ 

 چرا باید تست نفوذ انجام دهیم؟ 

 Exploit چیست؟ 

 یپت اجرای اسکر.py در لینوکس 

 

CMD & REGISTRY: 

  کار با ماژولOS 

  کار با ماژولglob 

  کار با ماژولwinreg_ 



 

 

NETWORK & Exploiting: 

 سوکت چیست؟ 

  پروتکل هایTCP , UDP در سوکت 

  گرفتن دسترسیreverse shell از تارگت با پایتون  

  خروجی گرفتنEXE  اکسپلویتاز 

  اکسپلویت پس از هر بار روشن شدن سیستماجرای اتومات 

  گرفتن اسکرین شات ازdesktop تارگت 

  اکسپلویت پایتون درmetasploit کالی لینوکس 

  اجرا کردن دستورات پایتون پس از گرفتن دسترسیmeterpreter 

  نوشتن یکBackdoor 

  استفاده ازddns در پایتون 

  کار با ماژولpynput 

  نوشتن یکkey logger 

 Dns spoofing با پایتون 

 نوشتن یک ویروس 

 

Web Application:  

  کار با ماژولurllib 

  کار با ماژولBeautiful Soup 

 نوشتن یک اسکنر پورت 

 بدست آوردن لینک های موجود در سایت 

  گرفتن اطالعاتwhois سایت با پایتون 

  نوشتن اسکنر آسیب پذیریsql injection 

 


