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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 مصاحبه با هکرهای ایرانی

.این کتاب مجموعه مصاحبه های وب سایت ترفندستان با هکران ایرانی می باشد  

هدف از این مصاحبه ها آشنایی با تیم های هک و هکران ایرانی،همچنین آشنایی با فضای سایبری 

می باشد.  جمهوری اسالمی ایران  

 با تشکر از مدیر وب سایت ترفندستان مهندس کسری مقبلی

0808محمود   

1-black.hack3r    www.idc-team.net 

2-Mr.PERSIA        www.emperor-team.org 

3-Nima Danger    www.danger-team.org 

4-Mr.Creative      www.emperor-team.org 

5-4TT4CK3R          www.ashiyane.org 

6-REX                     www.guardiran.org 

7-Dr.Root             www.white-hg.com 

 

 

black.hack3r 

 

ّ تشای دّعتاى هؼشفی کٌیذ؟:تشفٌذعتاى  لطفا خْدتْى س

black.hack3r: تغن سب الؾِذا؛تا ػشك عالم خذهت تواهی کاستشاى اسجوٌذ فنای

فکش کٌن  Black افلی ُن فکش ًکٌن خیلی هِن تاؽَ.ُوْى ُغتن.اعن Black Hack3rهجاصی

 .خْب تاؽَ

. 

 دس هْسد اعن خْدتْى تْمیح هی دُیذ؟)چشا ایي اعن:تشفٌذعتاى

black.hack3r: ّ ّ تشای دّعتاى   ٍ ٍ عیا ساعتؼ تْمیح خافی ًذاسٍ,تشای دؽوٌاى ُکش کال

ٍ عفیذ  کؾْسم ُکش کال

. 

َ ّاسد دًیای :تشفٌذعتاى  ُکیٌگ ؽذیذ؟چطْس ؽذ ک
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:black.hack3rاکٌْى تًْغتن ّاسد صهیي چوي تؾن ّ  اص صهیي ُای خاکی ؽشّع کشدم 

ّ تا آؽٌایی تیؾتش دس  َ ًْیغی ؽشّع کشدم  ّ اص اتتذا تا تشًاه ساعتؼ هي اص اّل ػاؽك سایاًَ تْدم 

َ تَ ایي گشایؼ سّی  ّ احغاط ًیاص دس صهیٌَ ُکیٌگ تش خْد الصم داًغتن ک تیاسم فنای هجاصی 

َ تْد  .ػلت افلی ػالل

. 

ٍ ؽذیذ؟:تشفٌذعتاى  چطْس ّاسد ایي گشّ

black.hack3r: َفؼالیت هیکٌن اها ت ّ ْ ُغتن  ٍ ُای ایشاًی ّ خاسجی ػن هي دس خیلی اص گشّ

ّ هؾغْل فؼالیت ُغتن.اص IDC-TeaM.NeTهْس سعوی تشای تین َ دس دًیای  کاس هیکٌن  آًجا ک

َ دعت آّسدى دّعتاى خْتی ُوچْى دّعتاى هي دس تین تغیاس عخت اعت لزا دیذم  IDCT هجاصی ت

ّ دّعتاى پاک  ّ عالن  ٍ پیْعتن.ػلت افلی اُذاف پاک  ّ تچَ ُای خْتی داسد تَ ایي گشّ ٍ خْب  گشّ

 .ّ عالن دس تین تْد

. 

 پظ تا صتاى اًگلیغی ُن آؽٌایی داسیذ؟:تشفٌذعتاى

black.hack3r: اگش کغی تخْاُذ دس ایي صهیٌَ هْفك تاؽذ حتوا ّ دس حذ سفغ ًیاص؛تلَ آؽٌایی داسم 

 .تایذ صتاى اًگلیغی سّ خْب یاد تگیشد چْى اص هلضّهات ایي فنا اعت

. 

َ هثٌایی اًتخاب هی کٌیذ)هؼیاس خافی ّجْد داسد؟:تشفٌذعتاى  عایت ُای ُذف سا تش اعاط چ

:black.hack3r: َ َ ؽشایو ّ صهاى ُای خاؿ داسد.اها یک ًکت اًتخاب عایت ُای ُذف تغتگی ت

َ هي؛تلکَ توام اػنای تین ّ صهاى خافی ً َ دس ُش ؽشایطی  َ تایذ رکش کٌن ایي اعت ک تَ  IDCT ک

َ ُک  ّ ؽکش خذا ُیچ عایتی سا ُن دس ایي صهیٌ ُیچ ػٌْاى تش سّی عایت ُای ایشاًی کاس ًوی کٌٌذ 

ّ ًوی کٌٌ  ٍ  .ذًکشد

. 

ـ عایت:تشفٌذعتاى ّ ُک هی کٌیذ..هؼشّفیت یا ًؾاى دادى ًْال َ ػلت عایت ُا س  !تَ چ

black.hack3r: فْست سعوی تْعو تین ُک هی ؽًْذ صهاى َ َ ت دس هْسد عایت ُایی ک

َ دس صهاى ُای  ُک؛ُذف اص ُک عایت سّ تیاى هی کٌین.هثال ُک عایت ُای سژین اؽغالگش لذط ک

َ ایي  َ کؾتاس ّحؾیاً َ اعت ُذف ها ًؾاى دادى اػتشاك خْد ًغثت ت هختلف تْعو تین فْست گشفت

 .سژین دس لثال کْدکاى هظلْم فلغطیٌی هی تاؽذ

. 

 ُک تشًاهَ سیضی خافی داسد یا ًَ؟:تشفٌذعتاى

black.hack3r:اهٌیت حتوا تای ّ َ تذّى دس هْسد ُک  َ تاؽیذ دس فْستی ک ذ تشًاهَ سیضی داؽت

ٍ هی هاًذ  .تشًاهَ سیضی کاس خافی اًجام دُیذ هثل گن ؽذى عْصى دس اًثاس کا

. 

َ ایذ؟:تشفٌذعتاى  دسخْاعت ُک ُن داؽت

black.hack3r: این ّ توام َ ها اص هشف ُیچ جایی چَ حمیمی ّ چَ حمْلی دسخْاعتی ًذاؽت

ّ اُذاف ها تْعو اػنا ّ هذیشاى تین اًتخاب هی ؽًْذ ػولکشد   .سعوی 

. 

َ تاؽذ؟:تشفٌذعتاى ٍ یکی اص دّعتاى دسخْاعت ُک داؽت  ؽذ
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black.hack3r: اسائَ دسخْاعت ًیغت خْدػ هی تْاًذ تا کوک َ اگش اص اػنا تین ها تاؽذ ًیاص ت

ّ تغت اهٌیتی تش سّی عایت ُای ایشاًی کال  گشفتي اص تمیَ دّعتاى تَ ُذف دعت پیذا کٌذ.الثتَ ُک 

َ تاؽٌذ جْاتی ًخْاٌُذ  تشای تین ها هوٌْع هی تاؽذ ّ حتی اػنا سعوی تین ُن دسخْاعت داؽت

ّ اخطاس ُن دسیافت هی کٌٌذ  .گشفت 

. 

ٍ هی کٌیذ؟:تشفٌذعتاى َ ُایی اعتفاد َ ًْع حول  دس ُک تیؾتش اص چ

:black.hack3rّتغتگی تَ تاسگت  دس هْسد اّل تایذ ُذف س َ تَ هْس کلی آًالیض کشد ًْع حول

َ سا اًتخاب  ّ عپظ دس هْسد تاگ ُایی کَ تاسگت داسد ًْع حول ّ آًالیض هیکٌین  داسد.ها اتتذا تاسگت س

 .هی کٌین

. 

َ ًْع حولَ ای سّ دّعت داسیذ؟:تشفٌذعتاى  خْد ؽوا چ

:black.hack3r ّ  َ ْ تیؾتش دسگیش خْدػ کٌ َ هٌ َ ای ک ّ دّعت داسم هخقْفا حول توام حوالت س

َ ؽخقی  ّ تجشت َ تیؾتش فکش کٌن  َ تاؽَ چْى دس چٌیي ؽشایطی هیؾ ًیاص تَ تایپظ ُای هختلف داؽت

ّ ُن افضایؼ تذم  .خْدم س

 .خْؽن ًویاد DOS ّ DDOS ّلی اص حوالت

. 

ٍ ایذ؟:تشفٌذعتاى  آیا دس ُک ؽکغت ُن خْسد

black.hack3r: ام اها ٍ َ هي ُن ؽکغت خْسد ّ ؽکغت ًخْسٍ؛تل  ٍ َ کغی کاسی اًجام تذ َ هیؾ هگ

َ تذم ّ اداه َ کاسم س ّ تیؾتش تشغیة ؽذم ک  .ًااهیذ ًؾذم 

. 

 داًغتي چَ چیضُایی تشای یک ُکش الضاهی اعت؟:تشفٌذعتاى

:black.hack3rهؼٌای ّالؼی ایي هطلة سّ دسک  اّلیي چیض تْکل تَ خذا؛ؽایذ َ َ ُا ت خیلی اص تچ

َ دّعتاى تجشتَ کٌٌذ حتوا ًتیجَ هی گیشًذ ٍ تاؽٌذ یا هؼتمذ ًثاؽٌذ،اگ  .ًکشد

دّم آؽٌایی تا صتاى ُای تشًاهَ ًْیغی 

َ دس یکی اص صتاى ُای  vb,c++,javascript,html,php,asp.net,python,pe rlچْى اعت ک

َ اکغپلْیت ًْیغی اًجام تذٍ اعکشیپتی تایذ هغلو تْد تا  .ُکش تتًْ

ّ آؽٌایی تا صتاى اًگلیغی   عْم هٌِذعی اجتواػی 

َ دس صهیٌَ ُای ّب ُکیٌگ  َ ایي هْاسد تیؾتش تشای ُکشُایی اعت ک ّ تایذ گفت ک الثتَ ایي ًکتَ س

ّ گشایؼ ُای صیادی داسد کَ ُش کذام تایذ  َ ُا  َ هی دًّیذ ُک صهیٌ کاس هی کٌٌذ ُویي هْس ک

ّ ُن تایذ تخ َ س ّ آؽٌایی تا ؽثک َ لیٌْکظ  َ هْاسد فْق ت َ تاؽذ الثتَ ت قـ خاؿ خْد سا داؽت

َ کٌن.ّدس پایاى تالػ,تالػ,تالػ  اماف

. 

َ ػوْهی داسد تا :تشفٌذعتاى َ ػٌْاى ُکش هی ؽٌاعین.تیؾتش جٌث َ دس ایشاى ت پظ ًاهی ک

ّ ُکش ه ّ ُن هی کٌَ خْدػ س  ی دًَّ؟تخققی.ُش کغی تا یَ عایت یا ایویل س

black.hack3r: ایٌکَ اعن ّ ّ فمو دس حذ دیفیظ کشدى  َ هتاعفاًَ دس ایشاى خیلی ُا ُک س تل

َ هي هی  َ عایت لشاس دٌُذ آؽٌایی داسًذ الثتَ خیلی اص دّعتاًی ک ّ سّی یک ففح خْدؽْى س

َ سیضی کاس اًجام هی دٌُذ ّ تا تشًاه َ فْست تخققی   .ؽٌاعن ت
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. 

ٍ تْعو تین ؽوا؟ هِن تشیي تاگ:تشفٌذعتاى  کؾف ؽذ

:black.hack3r ػوْهی ّ خقْفی لشاس َ ّ دعت َ تْعو تین ها کؾف هی ؽًْذ دس د تاگ ُایی ک

ٍ اعت اها تاگ  ٍ ؽذ َ آى اؽاس ٍ این ّدس تین ت ّ تاگ ُای ػوْهی تا رکش ًام تین لثال ثثت کشد داسًذ 

َ ُای تین کؾف کشدى اها اػالم ًوی ؽْد  َ تچ َ دس تخؼُای خقْفی صیاد ُغتٌذ ک تین  Priv8 ک

َ تَ فْست خقْفی تْعو تین کؾف ؽذ تاگ دس فشّم ُای  َ کْچکتشیي تاگی ک هی تاؽٌذ.اص جول

ّ ُوچٌیي َ  WHMCSّیثْلتي  َ سّی تاسگت ُای خافی ک ٍ اعت ّ تاگ ُای دیگش ک دس ّپال تْد

ٍ اعت cmsداسای  .ُای خافی ُغتٌذ کؾف ؽذ

. 

 خافی اًجام داد؟تشای هخفی هاًذى تایذ کاس :تشفٌذعتاى

:black.hack3r اگش لشاس تاؽذ ؽٌاعایی تؾْیذ کاس عختی 011هخفی هاًذى ّ % اهکاى ًذاسد 

َ هی ؽْد اًجام داد فمو تشای کاُؼ ؽٌاعایی ُغت اگش هی خْاُی دس هماتل  ٍ ُایی ک ًیغت اها سا

َ هاًٌذ خْدػ تاػ یؼٌی دس صیوي دؽوي تاصی کي ت ا اگش ؽوا سا دؽوي هخفی تواًی جْاب ایي اعت ک

 .سدیاتی کشدًذ تَ آیپی ُای خْدؽاى تشعٌذ

ٍ اص یک ّی پی اى  % ؽوا سا هخفی هی کٌذ.حال تشای هخفی هاًذى دسفذ 0تا تغییش آیپی ّ اعتفاد

 .تیؾتش ساٍ خاؿ خْد سا هی هلثذ

. 

 ُک سا دس ایشاى چطْس هی تیٌیذ؟:تشفٌذعتاى

black.hack3r:کاس هْاصی دس ایشاى خیلی صیاد  ّمؼیت ُک دس ایشاى خْب ًیغت،هخقْفا َ ک

َ فْست جذی کاس اًجام  ّ ت ّ ایي افال تَ ًفغ ًیغت.تایذ فکشی تَ حال ایي هؾکل کشد   َ اًجام هیؾ

 ّ ّ دس هؼشك دیذ جِاى لشاس تذُین  داد.ُش ّلت ها تْاًغتین الگْسیتوی تشای سهضًگاسی کؾف کٌین 

 ّ ّ یا تْاًغتین پشّتکل ُای هِن  َ سا ًمل کٌین آى ّلت هی ؽْد گفت عالِا دّام آّسد  هحشهاً

ٍ این  .خْب ؽذ

َ فْست ؽخقی دس ایي هغیش حشکت هی کٌٌذ ّ خیلی اص  ایي سا ُن تایذ تگن کَ خیلی اص دّعتاى ت

ٍ اًذ َ ُا تَ چیضُای هِوی ُن سعیذ  .تچ

. 

ّ دّعت داسیذ؟:تشفٌذعتاى  دس هیاى ُکشُای ایشاًی ّ خاسجی کذام ُکش س

:black.hakc3rـ خ ّ هی ؽٌاعٌذ دّعت داسمؽخ َ هي س  .افی هذ ًظشم ًیغت.توام دّعتاًی ک

. 

َ ًْیظ ُا هی تْاًٌذ ُکش تاؽٌذ ّلی توام :تشفٌذعتاى ٍ ایي جولَ چیغت)توام تشًاه ًظش ؽوا دستاس

 (ُکشُا تشًاهَ ًْیظ ًیغتٌذ

black.hack3r: َیک تشًاه َ ْ ُن غلو.هي تیؾتش هی گْین ُکشی هْفك اعت ک ُن دسعت ُغت

َ ًْیظ هْفك یک ُکش هْفك ًیغت  .ًْیظ هْفك تاؽذ.اها تشًاه

ّ تلذ ًثاؽَ حتی اگش تشًاهَ ًْیظ خْتی تاؽذ تَ  ّ هتذُای ُک س َ ًْیظ سّػ ُا  اگش تشًاه

ّ سّػ ُای ُک سّ خْب  هْفمیت ًوی سعذ.ّلی اگش تشًاهَ ًْیظ خْتی تْدی عپظ توام هتذُا 

َ هی تًْی هْفك تؾی  .یاد گشفتی اّى ّلت ُغت ک

ّ کاسؽْى  َ اگش تشًاهَ ًْیظ ُا هْفك تْدًذ  َ هی گْین غلو اعت تَ خاهش ایي اعت ک ػلت افلی ک
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َ تاؽذ  .دسعت تْد پظ ًثایذ تشًاهَ ُای آًِا تاگی داؽت

َ تشًاهَ ًْیظ ُا کوک کٌذ حال اگش خْد ؽوا ُن ُکش  َ تا داًؼ خْد هی تْاًذ ت ایي ُکش اعت ک

ّ ُن تشًاهَ ًْیظ خْتی تْدی ا َ تاؽی خْب  ّى ّلت هی تًْی ادػای ًْؽتي تشًاهَ ای اهي داؽت

 .% ًیغت011الثتَ اّى ُن 

. 

 ًظش ؽوا دس هْسد تشفٌذعتاى چیَ؟دس تشفٌذعتاى چَ چیضی کن اعت؟:تشفٌذعتاى

:black.hack3r ٍ َ ایي هذت تا ُش عختی تْد اّل اص هذیش هحتشم عایت تشفٌذعتاى تؾکش هیکٌن ک

ّ تَ سّ َ ایي عایت س َ داسٍتْاًغت  .ص ًگ

َ عش هی صًٌذ اگش دس جِت استماء اهٌیت  َ ایي عایت ُویؾ َ ایٌکَ خیلی اص کاستشاى ایشاًی ت َ ت تا تْج

 َ َ تاؽَ خیلی خْتَ.چْى ّالؼا خیلی اص کاستشاى دس صهیٌ کاستشاى یَ تخؼ تشفٌذ ُای اهٌیتی داؽت

ّ تَ ساحتی تا یک کلیک ا ّ اهٌیت اهالػات افال ُیچ خثشی ًذاسًذ  َ عشلت هیشٍُک   .هالػاتؾْى ت

ّ سفغ  َ س َ ًیاص جاهؼ َ ای ک َ گًْ ّ اهٌیت دس تشفٌذعتاى هطالثی ُغت اها ًَ ت الثتَ دس صهیٌَ ُک 

 .کٌذ

. 

ّ تگیذ؟:تشفٌذعتاى َ س َ رُي ؽوا هی سع َ ت  تؼذ اص ؽٌیذى ایي کلوات اّلیي کلوَ ک

 ػؾك,ًواص

. 

 غزای دعت هادس,غزای هْسد ػاللَ

. 

 هثثت,تین ایشاًیاى داسک کْدسص

. 

ّ هْفك تاؽذ,ُْهي حیذسیاى  .عشتلٌذ 

. 

 هتفکش,سیچاسد اعتالوي

. 

ّ تذ,دیفیظ  خْب 

َ دس اختیاس ها لشاس دادیذ.حشف آخش؟:تشفٌذعتاى ّ ّلتی ک  تا تؾکش اص ؽوا 

black.hack3r:اهٌیت هْفك تاؽیذ .هي ُن اص ؽوا تؾکش هی کٌن ّ َ ُک  اگش لقذ داسیذ دس صهیٌ

َ فْست جذی کاس اًجام  لثل اص اًجام ُش کاسی َ ای هی خْاُیذ ت َ صهیٌ ـ کٌیذ دس چ اتتذا هؾخ

 تذُیذ

َ سیضی دساص هذت  ٍ هذت ّ یک تشًاه َ فْست جذی یک تشًاهَ سیضی کْتا ٍ ت عپظ تؼذ اص اًتخاب سا

 َ َ تالػ کٌیذ ً ّ یادتاى تاؽذ ُویؾ َ تتْاًیذ هْفك تاؽیذ  َ دس  011اًجام تذُیذ ک تاس تلکَ ُش ثاًیَ ک

َ ایذایي سا  ٍ لذم تشداؽت

 

 :حشف آخش

لیَِّک الفََشج َْ ل لِ  اَللُِّنَّ َػجِّ

 التواط دػا
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Mr.PERSIA 

 

 لطفا خودتون رو برای دوستان معرفی کنید؟:ترفندستان

Mr.PERSIA: با سالم خدمت شما.علی هستم با نام مستعارMr.PERSIA 

. 

 چرا این نام رو انتخاب کردید,دلیل خاصی داشت؟:ترفندستان

:Mr.PERSIA:دنبال یه اسم بودم که بشه فهمید این نام از ایران میاد. 

. 

 چطور شد که به هک عالمند شدید؟:ترفندستان

Mr.PERSIA: هر کسی که وارد دنیای مجازی میشه,حتما به مبحث هکینگ عالقه مند میشه,من هم

 .به همین صورت عالقه پیدا کردم و سعی کردم در موردش بیشتر جستجو کنم

. 

 آیا در این زمینه تحصیالت هم دارید؟:ترفندستان

:Mr.PERSIA:بسته به رشته تحصیلی ام یک پیش زمینه قبلی داشتم 

. 

 در حال حاضر به چه کاری مشغول هستید؟:ترفندستان

:Mr.PERSIAپشتیبانی امنیتی از چند سایت را بر عهده دارم. 

. 

 کنید؟از چه زمانی در تیم امپراطور فعالیت می :ترفندستان

Mr.PERSIA: سالی میشه که وارد این تیم شدم 3حدود. 

. 

 آیا فعالیت رسمی در دیگر تیم ها هم دارید؟:ترفندستان

Mr.PERSIA:فعال نه,اما یک مدت هم در تیم آشیانه بودم. 

. 

 هکر رو در یک جمله برای ما تعریف کنید؟:ترفندستان

:Mr.PERSIA:است به نظر من هکر یک انسان خالق و ریزبین. 

. 

 سوالی که بیشتر مطرح میشه,چطور میشه هکر شد؟:ترفندستان

:Mr.PERSIA اول از همه عالقه,بعد از آن پیگیری؛شروع کردن شاید راحت باشه اما ادامه دادن آن

 ممکن است از حوصله و صبر بعضی ها خارج باشد

. 

 چه سیستم عامل و زبان برنامه نویسی رو پیشنهاد می کنید؟:ترفندستان

:Mr.PERSIA:بک ترک,php,perl 

. 

اهمیت یک زبان خارجی در این زمینه چقدر است؟به غیر از انگلیسی چه زبانی رو :ترفندستان
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 پیشنهاد می کنید؟

Mr.PERSIA: برای یادگیری هکینگ,دانستن یک زبان مثل انگلیسی یا حتی ترکی خیلی می تونه

 کمک کنه

. 

 د؟به نظرتون در حال پیشرفت هستیم یا نه؟هک رو در ایران چطور می بینی:ترفندستان

Mr.PERSIA: من در حدی نیستم که بخواهم در مورد هک در ایران نظری بدهم اما اگر اجازه بدهند

 ..... خیلی می تونیم بیشتر از این پیشرفت کنیم مثل مباحث فیلتر و

. 

 ؟عاقبت یه هکر چی میشه؟میشه گفت هکر بودن یه شغل محسوب میشه:ترفندستان

Mr.PERSIA:: خیر،نمیشه ازش به عنوان شغل ,خب اینم جزو بحثی که االن گفتم,عاقبتش زندانه

 نام برد

. 

 دوست دارید زمانی مقابل هک بایستید و نرم افزار امنیتی طراحی کنید؟:ترفندستان

Mr.PERSIA:که تصمیمی در  همین االن هم بیشتر درآمدم از راه پشتیبانی امنیتی است,فعال

 موردش نداریم,اگر بشه در آینده با اعضای گروه حتما

. 

 مهمترین باگ کشف شده توسط تیم شما؟:ترفندستان

Mr.PERSIA:بیشتر از پالگین های وردپرس و Mybb آسیب پذیری گزارش دادیم. 

. 

 سایت های هدف را بر اساس چه مبنایی انتخاب می کنید؟:ترفندستان

:Mr.PERSIA بستگی به نوع نیازی که از اون سایت داریم انتخاب می کنیم,مثال گروه تصمیم به

گرفتن دسترسی از چند سایت اسرائیلی میکنه،با آنالیز اون سایت های تارگت دسترسی رو می 

 .در زمان نیاز اقدام به دیفیس یا دزدیدن اطالعات می کنیم-گیریم

. 

 ن کلمه رو که به ذهن شما می رسه بگید؟بعد از شنیدن این کلمات اولی:ترفندستان

Mr.PERSIA 

 موفق و سربلند باشند,هومن حیدریان

. 

Black Codes ,هکرهای زیر زمینی 

. 

0day ,bug  

. 

 کدنویسی, اسکریپت

. 

security ,امنیت 
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. 

 نظر شما درباره سایت ترفندستان چیه؟:ترفندستان

Mr.PERSIA:امیدوارم ایشون و همه -قدیمی و خالق هستند آقای کسری مقبلی از وب مستران

 .کاربران ترفندستان موفق و پیروز باشند

. 

 با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.حرف آخر؟:ترفندستان

:Mr.PERSIAهوای هکرهای ایران رو داشته باشند تا این دوستان بتوانند  ممنون از شما,امیدوارم

 .با آرامش خاطر بیشتری به قدرت سایبری کشورمان کمک کنند

Nima Danger 

 طفا خودتان را برای دوستان معرفی کنیدل:ترفندستان

:Nima Danger به نام ایزد منان,بنده نیما فرامرزی هستم و در فضای مجازی با نامNima 

Danger فعالیت می کنم. 

. 

 از چه زمانی با واژه هک و هکر آشنا شدید؟:ترفندستان

Nima Danger: 2301سال 

. 

 آیا در این زمینه تحصیالت هم دارید؟:ترفندستان

:Nima Danger:بله 

. 

 هک باعث شد رشته ی خاصی رو انتخاب کنید؟:ترفندستان

:Nima Danger در دانشگاه  2301الکتروتکنیک بود که در سال رشته ی اصلی بنده در گرایش

شریف رتبه آوردم اما به دلیل عالقمندی که به مباحث هک داشتم,دانشگاه را نیمه کاره رها کردم,و 

را مورد نفوذ قرار دادم.و از طرف این شرکت برای  EC-Council سرورهای شرکت 2301در سال 

 .شرکت در سمینار و ادامه تحصیل بورسیه شدم

. 

 Ethical Hacking در گرایش northwest arkansas واقع در New Horizons و در موسسه

and Countermeasures v5  در این  1882جوالی  12تحصیالت خود را ادامه دادم و در تاریخ

رشته فارغ التحصیل شده و به وطن خود بازگشتم.و از همان بدو ورود عالقه ام به هک شدیدتر 

 .را فراتر کرده و نسبت به اخذ و فراگیری مدارک مرتبط در این زمینه اقدام کردم شده و دانش خود

. 

 چه چیز هک برای شما جالب بود؟:ترفندستان

:Nima Danger خود هک برایم جالب بود,کال نسبت به علم های محض و غیرممکن عالقه دارم و

 .ودهک هم به دلیل غیر ممکن بودن برای بنده جالب و هیجان انگیز ب

. 
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 (در ایران هم مدرک هک اخالقی وجود دارد یا خیر؟)جایی برای تحصیل:ترفندستان

:Nima Danger تحت عنوان هکر قانونمند خیر؛همچین مدرکی نداریم،اما با عنوان های امنیت

  .شبکه و راه های مقابله با هک بله,دوره های متفاوتی وجود دارد

انونی ، جرم محسوب خواهد شد و هر نوع آموزشی تحت هک در تمام دنیا چه قانونی و چه غیر ق

 .عنوان نفوذ که هک محسوب خواهد شد جرم دارد

اما داخل خود ایران هم هک تدریس میشود؛اما با عنوان های دیگر,مثل راه های مقابله با هک ، که 

 .در حقیقت فقط عنوان آن راه های مقابله با هک می باشد

 .شما آموزش های نفوذ و آشنایی با هک را میدهند و در حقیقت در تمام دوره به

دانشجو می  Certified Ethical Hackerدر کل دنیا تنها مرکزی که با عنوان هکر قانونمند یا 

می باشد که مدیرعامل آن یک شخص هندی و شعبه اصلی آن در  EC-Council پذیرد,شرکت

 .هامبورگ قرار دارد

. 

اولین نرم افزارهایی که مرتبط با هک بودن و االن زیاد استفاده نمیشه,چند مورد رو نام :ترفندستان

 می برید؟

:Nima Danger بنده به شخصه هیچ استفاده ای از نرم افزار هایی که به نرم افزار هک معروف

مغز هستند نداشته و ندارم.اعتقاد بنده این است که هیچ نرم افزار هکی یا اسکنری قوی تر از 

انسان نیست, برنامه ها را ما کد نویسی میکنیم و از آنجایی که انسان ها اشتباه میکنند در نتیجه 

 .برنامه ها هم اشتباه میکنند

. 

 از چه زمانی فعالیت رسمی خودتون رو شروع کردید؟:ترفندستان

:Nima Danger به صورت رسمی و با مدیریت تیم امنیتی دنجر 2302از سال 

. 

بین انتخاب زبان برنامه نویسی اسمبلی و پایتون کدوم رو انتخاب می کنید؟چرا؟) نکات :نترفندستا

 (مثبت و منفی هر کدام از این زبان ها چیه؟

Nima Danger: آنها به نحوی در شاخه ی خود موثر هستند,اما بنده اسمبلی را پیشنهاد  2هر

 .بان نیاز به جدول الفبای آن زبان داریدمیدهم.شما برای آموختین هر زبانی و ورود به دنیای آن ز

 :و بنده اگر بخواهم به شخصی زبانی را برای ورود به دنیای برنامه نویسی پیشنهاد بدهم به ترتیب

 اسمبلی

C 

PHP 

 .رو پیشنهاد خواهم داد

هر زبانی در زمان ساخته شدنش برای هدفی خاص ساخته شده و این به این معنی نیست که در 

سایر زمینه ها نمیشه ازش استفاده کرد. ولی بر عکس این قضیه صحیح نیست. یعنی یک زبان )که 

 .در یک مورد خاص قوی هست( حتی ممکنه در موردی کاربرد نداشته باشه

انتخاب یک زبان برای انجام یک پروژه خاص با هم، هم عقیده  برنامه نویس ها الزاما برای:

  .نیستند
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برای انتخاب یک زبان برای انجام یک پروژه باید پارامترهای زیادی رو در نظر بگیرید. مثل زمان 

 .،توسعه، سرعت، حجم نهایی، سیستم عامل مقصد

. 

 وس نویسی بهتره؟آیا این حرف درسته که یک زبان مثل اسمبلی برای ویر:ترفندستان

Nima Danger نمیشه گفت بهترین است اما توی این زبان مخصوصا مبحث پلی مورفیک انجین

polymorphic engine  توی ویروس نویسی خیلی کمک میکنه.اما بیشتر ویروس نویس ها برای

 .استفاده می کنند vb,C آمار از زبان های %60نوشتن ویروس تو 

هم استفاده می  C/asm های ریموت کنترل مثل کیالگر های حرفه اییا بعضا برای نوشتن ویروس 

 .کنند.اما مشقت زیادی هم به همراه دارد

. 

 خوب جا افتاده نیست؟ lua چرا یک زبان برنامه نویسی مثل:ترفندستان

:Nima Danger این بستگی به دیدش داره,که بخواهیم از نظر تخصصی و تاثیرگذاریش بگیم.یا دید

اجتماعی و پابلیک بودنش اما به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم مخصوصا توی کشور فرهنگی و 

 .نفر این زبان را بلد باشند 1ایران شاید در بین هر هزار برنامه نویس 

دلیلش هم این است که این زبان؛ زبان مطرحی نیست.وو بیش تر کسانی که به سمت برنامه نویسی 

 .ورت میگیرند که چه زبانی رو یادبگیرندمی روند,از قبل از کسانی دیگر مش

 هست.بیشتر مردم به سمت زبان هایی مثل VB,C #و از آنجایی که مادر همه زبان ها

C,Vb,Perl,php,python و امثال این زبان ها می روند. 

 .خود زبان اسمبلی هم توی ایران طرفدار زیادی نداره

 CRYENGINE ویدیویی محبوبیت زیادی دارد. در تعدادی از موتورهای های بیشتر در بازی lua اما

 .برای توسعه و به عنوان اسکریپت هم استفاده میشه lua بازی از زبان

. 

تای آنها توسط برنامه نویسان خارجی نوشته  222نرم افزار مرتبط با هک  2888از :ترفندستان

 دارند؟شده؟چرا ایرانی ها در این زمینه فعالیت زیادی ن

Nima Danger: بله؛این حقیقت تلخی است.اما شما می توانی نیمه پر لیوان رو هم ببینید,که ایرانی

ها یا برنامه ای نمی نویسند یا اگر برنامه ای را کد نویسی کنند آوازه اش کل دنیا رو می گیرد مثل 

 Havij برنامه

 را خلق کرد؛ که برای خودش تحولی را در دنیای هک رقم زد و هکران زیادی

اما تنها دلیل عمده و اصلی این که چرا برنامه نویس های ایرانی برنامه نمی نویسند تنبلی و بی 

 .حوصلگی ذاتی ایرانی هاست

ایرانی ها اکثرا به دنبال کارهای پر هیجان و نو هستند و برنامه نویسی هم عملی دشوار ، وقت گیر 

 .است که متاسفانه ما ایرانی ها نداریمو زمان بر می باشد و نیازمند صبر زیادی 

. 

 آیا ایران در هک از کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان و هند عقب تر است؟:ترفندستان

:Nima Danger در مورد هند و پاکستان که صد در صد و به طور قاطع میتوانم بگویم ازشون جلو

 تر هستیم اما
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 .تر هستیم در مورد ترکیه میشه گفت یکسان یا یک لول پایین

. 

 وضعیت هک در ایران چطور است؟:ترفندستان

:Nima Danger اگر بخواهیم رو راست باشیم وضعیت فعالیت تیم های ایرانی در زمینه هکینگ در

درجه ی پایینی قرار دارد. یعنی اینکه ما استعداد های هک و شرایط یادگیری آن را داریم اما 

 .دمتاسفانه استقبال چندانی از آن نمیشو

ایرانی ها یا بهتر بگویم هکر های ایرانی به دنبال هک های آماده هستند. به فرض یک هکر ایرانی 

به خود زحمت پن تست و کشف یک آسیب پذیری رو نمیدهد و منتظر میماند تا یک شخص دیگری 

از اون سر دنیا یک آسیب پذیری جدید را کشف کند و با استفاده از باگ شخص دیگری اقدام به 

هک کند ، در صورتی که با کمی خالقیت و تالش ایرانی ها بزرگترین آسیب پذیری ها رو می توانند 

 .کشف کنند

 .و تمام علم هکینگ ما از کشور های دیگر است

در صورتی که اگر خود ما تالش کنیم و اقدام به کشف هک کنیم.خیلی باالتر از بقیه هستیم؛چون 

 .م چنین جایگاهی در دنیای هک داشته باشیموقتی با باگ های دیگران توانستی

شما فرض کنید که اگر با خالقیت ها و کشفیات و فکرهای خودمان جلو برویم چه جایگاهی در 

 .دنیای هک خواهیم داشت

این حرف هم که می گویند در ایران تحریم ها مانع پیشرفت در هکینگ میشود را نیز به هیچ 

 صورت قبول ندارم

رانی، یا حداقل یک هکر ایرانی چیزی به عنوان تحریم اصال قابل قبول نیست و چون برای یک ای

 .خیلی راحت قابل بایپس یا همان دور زدن است

از نظر قانونی هم که بخواهیم در موردش اظهار نظر کنیم ایران و پلیس فتای ایران کمترین سخت 

 .د و باهاشون همکاری میکندگیری و بیشترین تخفیف را در جرم های اینترنی به هکرها میده

به فرض مثال اگر هکری در کشور دیگری یکی از سایت های دولتی خود را مورد نفوذ قرار دهد 

 .پلیس سایبری آن کشور فقط و فقط به دنبال دستگیری و محاکمه آن شخص هکر می باشد

خلیه اطالعاتی و در صورتی که در ایران پلیس فتای ایران به دنبال پیدا کردن اون شخص هکر و ت

استفاده از مهارت ها و تخصص های اون هکر و کمک کردن به بسته شدن پرونده اون شخص 

 .هکر می باشد

و در درجه اول پلیس فتای ایران با این که این عمل یه جرم محسوب میشود و نباید با مجرم معامله 

و میگه در صورت همکاری و همکاری کرد.میاد و اول به هکر مورد نظر پیشنهاد همکاری میده 

ما به شما کمک میکنیم و در پروندتون تخفیف خواهیم داد و از رفتن شما به زندان و پرداخت 

 .جریمه جلوگیری میکنیم

 .شما مطمئن باشید هیچ کشوری این کار را انجام نمی دهد

ب یه سری و دست و بال هکرهای ایرانی توی قانون هم خدا رو شکر خیلی بازه حرف زیاده اما خو

 .خط قرمز هایی هست که نمیشه ازشون رد شد و همه ی حقیقت ها رو عمومی کرد

. 

در مورد تصمیم گیری قانون برای هکرها,آیا در قوانین بین اللملی استرداد یک هکر ذکر :ترفندستان
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شده است)هکری در آلمان سرورهای فرانسه را هک می کند(آیا فرانسه می تواند درخواست 

 این شخص را بدهد؟استرداد 

Nima Danger: بله,پلیس فرانسه می تواند چنین درخواستی را بدهد و از طریق پلیس اینترپل

 .پیگیری ها را انجام دهد

. 

پس چطور ایاالت متحده قانونی رو وضع کردند که اگر هکری در کشوری دیگر :ترفندستان

 سرورهای آمریکا رو هک کند باید تحویل این کشور شود؟

:Nima Danger این قوانین بیش تر جنبه نمایشی دارد تا اجرایی و نه فقط این قانون بلکه در

جرائم اینترنتی دیگر تا وقتی که پرونده ای شاکی نداشته باشد پیگیری در اون مورد انجام نخواهد 

شد و فقط در صورتی که شاکی پرونده وجود داشته باشد و پیگیری های اون شخص باال بگیرد 

 .زه می فهمند که قانونی هم هستتا

به فرض مثال اگر یک هکر عربی کاخ سفید رو مورد نفوذ و تخریب قرار دهد و خسارت زیادی را 

 .به دولت آمریکا وارد کند در اینجا شخص شاکی پرونده خود دولت آمریکا می باشد

هکر رو به ما تحویل و به گونه ای تهدید آمیز به دولت عربستان اخطار میدهد که باید اون شخص 

دهید عربستان هم به دلیل خراب نشدن رابطه ی خود با آمریکا مطمئن باشید که اون شخص رو به 

 .دولت آمریکا تحویل خواهد داد

. 

 مهمترین باگ کشف شده توسط تیم شما؟:ترفندستان

:Nima Dangerمهمترین باگی که ما کشف کردیم پرایوت می باشد. 

پرایوت است و خیلی کم پیش میاد که باگی که خودمان برایش زحمت % باگ های ما 28یعنی 

 .کشیدم و به دست آوردیم رو پابلیک کنیم.که برای آن هم دالیل محکمی داریم

اما مهمترین باگی که توسط ما کشف شده باگی از سی ام اس مایکروسافت بوده که این باگ روی 

 .ه پیدا شدهیک سی ام اس که متعلق به شرکت مایکروسافت بود

 .و بزرگترین سایت های دنیا توسط این باگ توسط تیم امنیتی ما مورد نفوذ قرار گرفتند

چرا که اون نوع سی ام اس را روی سایت خود نصب داشته اند.الزم به ذکر است که این سی ام 

 .اس پولی بوده و رایگان نیست

که ما کشف کردیم و اون سی ام اس رو داشتند می توان به  از جمله سایت هایی که توسط اون باگی

 سایت خود مایکروسافت

xbox 

live.com 

yahoo 

google 

 .اشاره کرد

. 

 چند کشور که در زمینه هک موفق هستند رو نام می برید؟:ترفندستان

:Nima Danger نمیشه گفت چه کشورهایی توی هک موفق هستند.چون هر کشوری توی یک
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 .موفق هستشاخه ی هک 

 :اما بهترین کشور ها به ترتیب زیر توی زمینه ی هکینگ موفق هستند

 بیشتر تو زمینه برنامه نویسی(ژاپن,چین,عربستان,فرانسه)روسیه,ترکیه,آلمان,ایران,هند 

. 

 بعد از شنیدن این کلمات اولین کلمه که به دهن شما می رسه رو بگید؟:ترفندستان

Nima Danger 

Dangerسربلند قدرتمند و 

. 

anonymous:افسانه 

. 

 پرایوت:اکسپلویت

. 

FireWall:بایپس میشه 

. 

 نظر شما درباره سایت ترفندستان چیست؟:ترفندستان

:Nima Danger از آن دسته سایت های موفق بوده و آرزوی سالمتی و پیروزی برای تمام

 .در تمام مراحل زندگی موفق و پیروز باشند کاربرانش را دارم و ان شاءهلل

. 

 با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.حرف آخر؟:ترفندستان

Nima Danger 

Live for ourselves not for showing that to others.. 

 زندگی کنیم برای خود نه برای نمایش دادن آن به دیگران

. 

تمام تالش بنده در طول این چندین سال در زمینه ی هکینگ این بوده تمام هکرهای ایرانی را گرد 

 ..... هم در بیارم اما متاسفانه

. 

حرف آخرم را به مسئولین میخواهم بزنم, امیدوارم روزی برسد که مسئولین این کشور هم مانند 

ی و استفاده کند و فقط به هکرها و کشورهای دیگر از استعداد ها و ارزش های خودش پشتیبان

پروگرامر های ی ایرانی را به عنوان یه دیتابیس نبینند و بعد از تخلیه اطالعات آن ها، آنها را با 

 .حال واگذار کنند

برای تمامی هکران ایرانی آرزوی سالمتی و پیروزی را دارم و امیدوارم که ان شاءهلل یه روزی 

اتمه یابد و این جنگ رو با دشمنان کشورمان شروع کنند نه این جنگ بین هکرهای ایرانی خ

 .خودی

. 

متاسفانه کال مشکل عمده ی هکران ایرانی بزرگ پنداشتن خود و کل کل های بچه گانه ی آنهاست 

 که در بیشتر مواقع نه تنها باعث پیشرفت نشده بلکه پسرفت رو هم به همراه داشته
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 (.باست ورنه هر بیشعوری هکر استرفتار درست و شعور همراه با علم زی)

. 

سال است که یک هدف را پیگری میکنم و در تمام فعالیتی که در زمینه ی هک داشتم تمام  12بنده 

 .تالشم را در راستای اجرا و عملی سازی آن بودم که به زودی نیز حقیقی خواهد شد

هکران دنیا با علم جدیدی از  که با حقیقی شدن آن تغییرات عظیمی در دنیای هک ایجاد خواهد شد و

 .هک آشنا میشوند

خواستم این وعده رو به مردم بدم که ان شاءهلل طی یکی دو سال آینده کال تغییرات بزرگی در راه 

 .است

 

Mr.Creative 

 لطفا خودتان را برای دوستان معرفی کنید؟:ترفندستان

:Mr.Creativeبه نام خدا حامد حیدری هستم با نام مستعار Mr.Creative  البته نام مستعار زیاد

 .عوض کردم

. 

 یعنی خالق؟چرا این اسم؟ Creative:ترفندستان

:Mr.Creative بله یعنی خالق! خب هر کسی میگرده دنبال یه اسمی تا بتونه اینطوری به چیزی

 .اشاره کنه,من هم با توجه به تخصصی که داشتم این اسم رو انتخاب کردم

. 

 ا به دنیای وب و کار در این حوزه عالقه داشتید؟از ابتد:ترفندستان

:Mr.Creative از ابتدا که به هک عالقه مند بودم و یکسری اطالعات هم کسب کردم بعدها با

برنامه نویسی آشنا شدم و کم کم با طراحی وب که بین این سه مورد طراحی وب رو بیشتر دوست 

 .داشتم و رفتم سراغش

. 

ه مقابل هک است!چرا سایت ها امنیت باالیی نداره,برنامه نویس ها کم طراحی وب نقط:ترفندستان

 کار شده اند یا هکرها بهتر کار می کنند؟

:Mr.Creative نه اینطور نیست برنامه نویسان وب کارشون خوبه واقعا، ولی خب کدنویسیه و

خب همین باعث هزارتا مشکل شما فقط کافیه یک دستو رو اشتباه کنید درسته جواب میگیرید ولی 

میشه یک باگ ایجاد بشه و هکر بتونه نفوذ کنه ! در ضمن االن که بیشتر ضعف روی سرورهای 

 سایت هاست نه خود سایت

 

 البته نباید کار خوب هکرها رو هم کتمان کرد

. 

 چرا میزبان سایت های کشور ما بیشتر در ایاالت متحده,کانادا,آلمان و......است؟:ترفندستان

Mr.Creative: خب طبیعتا به دلیل اوال قیمت و کیفیت سرورهاشونه ، البته بیشتر قیمت مد نظر
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است.مدیری سایت هم خب قیمت هاست براش مهمه ، و کشورهایی که نام بردید در قبال پول کم به 

رو از نوع ایرانی تهیه  شما واقعا هاست خوبی رو ارائه میکنه که شما اگه بخواهید همون هاست

 .برابر باید پول پرداخت کنید 3الی  1کنید 

. 

 گر سرور مشکلی پیدا کنه و اطالعات از بین بره,پیگیری به چه صورت هست؟:ترفندستان

:Mr.Creative خیلی کم پیش میاد که سرور به مشکل بربخوره مخصوصا سرور کشورهایی که در

و جای  ! همه سرورها بک آپ روزانه دارند یا حداقل هفتگی باال نام بردید ! اما خب کاره دیگه

 .دیگه این اطالعات رو نگه داری میکنند و می توانند از آنها استفاده کنند

. 

 اگر همکاری نکنند,راه قانونی وجود داره برای برگشت اطالعات؟:ترفندستان

Mr.Creative: خود وب سایت کال از بستگی به اطالعاتتون داره ، در بیشتر مواقع که مدیر

پیگیری صرف نظر میکنه چون می بینه اطالعت خاصی نداشته و می تواند دوباره همان را راه 

  ! اندازی کند

شرکت و ارگانهای دولتی هم که صد در صد روی سرورهای ایران هستند ! اما در مورد اینکه یک 

 .ندانی ندارمنماینده سرور میتونه به طور قانونی رو اقدام کنه رو اطالع چ

. 

 گاهی تبلیغاتی می بینیم"طراحی سایت ضد هک" این امر واقعیت داره؟:ترفندستان

Mr.Creative: هیچ چیز داخل نت امنیت صد در صد نداره ، این شعار اسمش روشه برای تبلیغات

ر هست ، اما برنامه نویس اگه دقیق باشه میتونه تا حد زیادی جلو گیری بکنه ، همچنین مدیر سرو

اگه ریز بین باشه ، اما باز هم امنیت رو نمی توان صد در صد کرد اما کار رو برای هکرهای تازه 

 .وارد غیر ممکن و برای هکرای باتجربه سخت میکنند

. 

گاهی با چند خط کد برنامه های بزرگی نوشته میشه,چطور یک برنامه نویس به این :ترفندستان

 ومی نیست؟جایگاه می رسه؟مگه آموزش یک امر عم

:Mr.Creative درسته ، آموزش برای تمام افراد یکسان هست و تمامی متدها به همه آموزش داده

اما کسی که به این جایگاه می رسد بستگی به خودش و نوع برداشتیه که از آموزش داشته  !میشه 

که یاد گرفته برنامه نویسی  مثال یک برنامه نویس ساده میاد طبق اصول و قواعدی -برمیگرده 

خط دستور میرسه ، اما یک برنامه نویس حرفه ای میتونه با تجربه  08میکند و مثال برنامش به 

ای که داره همون برنامه رو با زدن کد کمتر جمع کنه ! در کل برمیگرده به تجربه ، دقت ، و نوع 

 استفاده از دستورات

. 

مه نویسی یک الزام است؟آیا زبان های جدید ایرادات را برطرف آیا تغییر زبان های برنا:ترفندستان

 می کنند؟

Mr.Creative: برای برنامه نویس خوبه که زبانهای جدید رو یاد بگیره ! چون با پیشرفت علم

شما هم باید پیشرفت کنید ! مثال شما فقط به یک زبان مسلط هستید و کارها رو با همان زبان راه 

یک شرکت از شما می خواهد که سایت یا برنامه خودش رو با زبانی که خودش اندازی میکنید اما 
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 .تعیین میکنه بنویسید

 قسمت دوم سوالتون

طبیعتا ایرادات رو برطرف میکنند ، ولی مزیت مهمی که دارد اینه که به زبان انسان خیلی نزدیکتر 

 میشن و در نهایت کدنویسی راحت تر و کمتر خواهد شد

 عداد دستوراتکمتر از نظر ت

. 

 های طراحی وب آشنا هستید؟  ها و تکنیک با چه زبان:ترفندستان

Mr.Creative 

 html,html5,css,css3,js,jquery,jquery ui ,bootstrap:سمت کالینت

 

 asp.net(c#):سمت سرور

. 

 بینید؟ ی طراحی وب را چطور می آینده:ترفندستان

Mr.Creative:.یعنی ما چیزی کمتر از کشورهای دیگه نداریم و پا توی ایران که فوق العاده است

به پای اونا داریم حرکت میکنیم و من می بینم کسانی رو که از سن پایین شروع میکنند به طراحی 

 .وب

اما خب بیشتر عالقه مند به قسمت کالینت اون میشن چون کمی راحت تر هست و اینکه خیلی راحت 

 .می توانند در آمدزایی داشته باشند

چون روز به روز استفاده از اینترنت و نیاز به وبسایت داره بیشتر میشه فرصت خوبیه برای 

طراحان وب البته خب دست روی دست هم زیاده همونطور که گفتم طراح وب خیلی خیلی زیاد شده 

 .ولی مهم کار شماست که اگه کارتون خوب باشه مشتری سراغ شما میاد

. 

 طراحی وب بیشتر استفاده می شوند؟ کدام زبان ها در:ترفندستان

:Mr.Creativeدر طراحی سمت کالینت که شما باید از html , css  که در واقع اسکلت صفحه وب

اینها مکمل هستند که بتونید صفحه وب زیبا و  js & jquery هستند شروع کنید و زبانهایی مقل

 .بنا بر سلیقه استفاده میشه php و aspدر قسمت سرور هم بیشتر از  -پویا تری رو داشته باشید 

. 

 چه موقع متوجه شدید که چیزی هم به نام هک وجود داره؟اولین برخورد با این کلمه؟:ترفندستان

:Mr.Creative بود. یه وبالگ داشتم یه روز اومدم آدرس رو زدم تا وب  28-22فکر می کنم سال

هک یادم هست از اون صفحه ، اومدم رو ببینم ، که با یه صفحه مشکی روبرو شدم و فقط کلمه 

جستجو کردم به فارسی هک تو گوگل که سایت امپراطور برام باال اومد منم سوالم رو اونجا مطرح 

کردم که این صفحه مشکی چیه و داستان چیه که بهم گفتن که هک شدم اونجا بود که فهمیدم هک 

 ! چیه

. 

 د داره یا نه؟آشنایی با هک برای طراحی وب هم کاربر:ترفندستان

Mr.Creative: بله؛شما باید بدونید از کجا ضربه میخورید که ازش پیشگیری کنید ََ َ خب,طبیعتا
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 . دیگه

. 

 .چطور یک سایت طراحی میشه؟سرفصل ها رو فقط نام ببرید:ترفندستان

Mr.Creative 

 بررسی خواسته و نیاز مشتری-1

 فکر روی پروژه-2

 هتعیین مدت زمان برای تحویل پروژ-3

 شروع به کار طراحی و کد نویسی-4

 آزمون و خطا کردن-5

 شیرین ترین قسمت,تحویل به مشتری و دریافت هزینه-6

. 

 بعد از شنیدن این کلمات اولین کلمه که به ذهنتون می رسه رو بگین؟:ترفندستان

Mr.Creative 

Creative,خالق! 

. 

 من که میگم شاه کامپیوتر,ریچارد استالمن

. 

 استاد بزرگ,محمدمسافر

. 

 آچار فرانسه,اسکریپت

. 

 نظر شما درباره سایت ترفندستان؟:ترفندستان

Mr.Creative: سایت خوبی است,خیلی وقت هست که این سایت رو می شناسم.طراحیش که االن

  .طبق متدهای روز هست من که خوشم میاد ازش

 .چون مدیریتش انسان با شرافت و وب مستر حرفه ای است

. 

 با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.حرف آخر؟:ترفندستان

:Mr.Creative:خواهش میکنم!ممنون و تشکر از شخص شما,سایت ترفندستان 

و اینکه هر کسی که دنبال طراحی وب هست باید تالش کنه و پشتکار داشته باشه و در آخر هم 

 ممنون از استاد خوبم آقای هادی سعادتی

 یا حق

4TT4CK3R 

 

 لطفا خودتون رو برای دوستان معرفی کنید:ترفندستان
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:4TT4CK3Rبا سالم خدمت شما و همه عزیزان,وقت شما بخیر،کیوان هستم. 

. 

 چرا وارد دنیای هکینگ شدید؟:ترفندستان

4TT4CK3R: بود که ایمیل من توسط فیک پیج هک شد.یعنی بعد از تحقیق و  1823حدود سال

.از همون زمان با هکینگ آشنا شدم و خواستم در این زمینه کار پرس و جو به این نتیجه رسیدم

 .کنم

. 

 در حال حاضر در چه تیمی فعالیت می کنید؟:ترفندستان

4TT4CK3R:فقط در تیم امنیتی آشیانه در حال فعالیت هستم. 

. 

 تحصیالت شما چقدر در زمینه نزدیک است؟:ترفندستان

:4TT4CK3R کامپیوتر گرایش نرم افزار هست آشنایی اولیه را با توجه به رشته تحصیلی ام که

 .داشتم

 .هر چند از نظر من مهم نیست،چون هکر شدن نیازمند انگیزه و خالقیت هست

. 

 علم هک در کشور ما پیشرفت چندانی نداره،به نظر شما علتش چیه؟:ترفندستان

:4TT4CK3Rه نظر من مهمترین در کشور ما از هکر و استعداد هکری پشتیبانی و حمایت نمیشه،ب

دلیل این مورد هست.با پیشرفت روز افزون نیازمندی های سایبری و مجازی و دنیای وب هکرها 

جایگاه خاصی پیدا می کنند.که در صورت حمایت و پشتیبانی می تواند مفید باشد.این نکته را هم 

حمایت از هکرها باید ذکر کنم که هک در کشور ما پیشرفت زیادی داشته است و تنها مشکل عدم 

 .است

. 

 ترفندستان:چه پیش زمینه ای برای هک الزم است؟

:4TT4CK3R در اولین قدم انگیزه و عالقه,بعد آشنایی با شبکه و زبان های برنامه نویسی که به

موفقیت در این راه کمک می کنند.همچنین آشنایی با سیستم عامل کالی و بک ترک,که جایگاه 

 .تست نفوذ دارندخاصی در زمینه هکینگ و 

. 

 هک تاثیری در زندگی شما داشته,مثل اینکه نظر شما در موضوعی عوض بشه؟:ترفندستان

:4TT4CK3R بله,تاثیرات زیادی داشته,اینکه به هر چیزی هدفمند فکر کنم,فعالیت در تیم آشیانه هم

 .در زندگی من بی تاثیر نبوده

. 

 کنید؟ بیشتر از چه نوع حمالتی استفاده می:ترفندستان

:4TT4CK3R به شخصه تمامی حمالت هکینگ رو دوست دارم,ولی با توجه به تارگتی که قرار می

 .گیره نوع حمله مشخص میشه.بیشتر بستگی به تارگت مورد نظر داره

. 
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 میشه در مورد اکسپلویت و هنر اکسپلویت نویسی توضیح بدید؟:ترفندستان

4TT4CK3R:ولی به طور مختصر میشه گفت:اکسپلویت ها فکر نکنم در چند خط بشه توضیح داد.

در دوسته لوکال و ریموت هستند,که چند نوع رو شامل میشن.مثال اکسپلویت های پی اچ پی,پایتون 

 ...و پرل و از این دست

هکر با توجه به نوع آسیب پذیری که از یک سیستم مدیریت محتوا یا سایت کشف کرده میاد 

 واع گفته شده می نویسهاکسپلویت اون رو به یکی از ان

هنر اکسپلویت نویسی در ثبت باگ مهم هست و با تجربه و آگاهی به دست میاد.اکسپلویت ها هم در 

 .دوسته پابلیک و پرایوت هستند که پرایوت ها در دسترس عموم نیستند

. 

 نرم افزاری هم در این زمینه طراحی کردید؟:ترفندستان

:4TT4CK3Rرای استفاده خودم نمونه طراحی کردمنرم افزار خاص خیر ولی ب. 

. 

 طراحی نرم افزار متن باز )لینوکس( بهتره یا مثل شرکت مایکروسافت؟:ترفندستان

:4TT4CK3Rاز نظر من اپن سورس بهتر است. 

. 

 برای شروع لینوکس چه پیشنهادی دارید؟:ترفندستان

:4TT4CK3R کنه,من توصیه می کنم از اگر کاربری بخواد از لینوکس در زمینه هکینگ استفاده

همین اول کار سراغ کالی بره.البته کالی هم نسخه آپدیت شده بک ترک هست و هر دو سیستم عامل 

 مخصوص تست نفوذ هستند.برای کارهایی غیر از تست نفوذ و هکینگ ابونتو رو پیشنهاد می کنم

. 

 کتابی هم در این زمینه پیشنهاد می کنید؟:ترفندستان

:4TT4CK3Rتاب آموزش کاربردی تست نفوذ با کالی لینوکس نوشته آقای علیرضا عظیم زاده من ک

میالنی رو پیشنهاد می کنم که در این زمینه منبع خوبی هست برای کسانی که می خواهند در زمینه 

 .تست نفوذ با کالی کار کنند

. 

 ید؟بعد از شنیدن این کلمات اولین کلمه ه به ذهن شما می رسه رو بگ:ترفندستان

4TT4CK3R 

anonymous.هکر کاله سیاه ناشناس 

. 

scanner .ویگا 

. 

 پرل.برنامه نویسی

. 

 خوب برای پیشرفت.وب

. 

 نظر شما درباره سایت ترفندستان چیست؟:ترفدستان
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:4TT4CK3R سایت خوبی هست.مدیرش هم از وب مسترهای موفق و انسان شریفی هستند.برای

 .تک تک اعضایش آرزوی موفقیت می کنم

. 

 با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.حرف آخر؟:ترفندستان

:4TT4CK3R در زمینه هکینگ مهم این است که سرنخ رو پیدا کنید و در باقی راه خودتو باال

بکشی و موفق تر باشی.از اساتید خودم آقای بهروز کمالیان و پیمان دالوند تشکر ویژه می کنم.این 

 داشتند.از شما هم تشکر می کنم برای این مصاحبه مدت لطف زیادی به من

REX 

 لطفا خودتان را برای دوستان معرفی کنید؟:ترفندستان

:REXبه نام خدا و عرض سالم و ادب خدمت شما و خوانندگان این مصاحبه بهزاد هستم با لقب 

REX از تیم گارد ایران 

. 

 کردید؟فعالیت رسمی خودتون رو از چه سالی شروع :ترفندستان

:REX 02اما به صورت حرفه ای از سال  03یا  01سال 

. 

 در این زمینه تحصیالت هم دارید؟:ترفندستان

REX:رشته ی تحصیلی بنده نرم افزار هست که دارم کم کم فارغ التحصیل میشم. 

. 

 آیا قدرت سایبری ایران در حد کشورهای پیشرو در این زمینه هست یا خیر؟:ترفندستان

:REXخیر 

. 

 قدرت سایبری یه کشور با چه معیاری سنجیده میشه؟:ترفندستان

:REX قدرت سایبری یک کشور با مالک های مختلفی بررسی میشه,اینکه چقدر در زمینه های

مختلف جنگ های تکنولوژیک مثل جنگ الکترونیک و .......در مانورهای سایبری که برگزار 

 میشه چقدر قوی هستند و چه ابزارهایی دارند

. 

 و پلیس سایبری چقدر تواناست

 ها چقدر سریع عمل می کنند Cyber Criminal در زمینه ی فیلترینگ و شناسایی

سایت ها و ادوات روابط عمومی های منتسب به این ارگان ها چقدر توانایی دفاعی خوبی داشته 

سایبری می  باشند.به هر حال سایت پلیس سایبری یکی از مالک های ارزیابی توانایی در حوزه ی

 .تواند باشد

 نفر در حالت رزرو 2188نفر + 1088تعداد نیروها:

. 

 (میلیارد دالر 22.0میلیون دالر )بودجه نظامی 21بودجه:
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. 

 کشور برتر 0رتبه بندی جهانی:

 0از  0رتبه توانایی هجومی:

 288888تعداد ارتباطات پهن باند:کمتر از 

. 

 .کشور برتر می داند 0سایبری جزو همه ی ارزیابی ها ایران را در زمینه ی 

 .هم در این زمینه می باشد RQ170 چون جنگ سایبری شامل جنگ الکترونیک هم میشه و شکار

 به هر حال میشه ارزیابی کرد این روند مثبت هست

البته به نظرم یکی از مالک های اصلی این هست که چقدر روی فوریت های سایبری خوب عمل می 

 .کنه

. 

 سایت های هدف رو بر اساس چه مبنایی انتخاب می کنید؟:ترفندستان

:REX زمانی که تازه شروع به کار کرده بودیم و مبتدی بودیم باید تمرینی کار می کردیم میشه گفت

باید تجربه کسب می کردیم.به همین دلیل هدفمند حمالت رو انجام نمی دادیم یعنی با استفاده از یک 

 یت آسیب پذیر پیدا می کردیم و کارمون رو پیش می بردیمدورک و جستجوگر گوگل یک سا

. 

اما االن خیر اگر از سمت گروهی حمالتی به سرورهای کشورمون بشه ما هم متقابال باید پاسخ این 

 حمالت رو به روش خودمون بدهیم

بشه باید با حمالت هدفمند پاسخ آنها را  یا اگر از سمت دولتی توهین به کشورمون یا به دینمون

 بدهیم

اگر حمله هدفمند باشد مسلما باید به یک سایت خاص این حمله صورت بگیرد باید وقت گذاشت و 

آسیب پذیری رو کشف کرد در صورت عدم وجود باگ باید وقت بیشتری رو برای این کار گذاشت 

 حمالت هدفمند معموال وقت بیشتری را می طلبد

. 

خیلی از دوستان تازه وارد در این عرصه,همت زیادی برای یادگیری ندارند و به دنبال :فندستانتر

 کارهای ساده هستند.دلیل این امر چیه؟

:REX آدم ها با یکدیگر فرق می کنند,برخی افراد وقتی می خواهند چیزی رو یاد بگیرند با تمام

ار می کنند تا جایی که به خواستشون جزئیات آن را پیگیری می کنند خیلی افراد هم سطحی ک

 برسند.معموال تو این علم کسانی هستند که اوج هدفشون دیفیس کردن یک سایت هست

. 

هم می تواند  08چند پورت مهم را نام می برید و اینکه یک هکر از پورتی مثل پورت :ترفندستان

 برای هک استفاده کند یا خیر؟

:REXپورت مهم زیاد هست,FTP  12پورت .ssh  11پورت.telnet  13پورت  

 08یک هکر از هر چیزی می تونه برای نفوذ استفاده کند حتی پورت 

. 

برنامه نویسی یک ابزار قدرتمند در دست هکر می باشد.چه زبانی رو پیشنهاد می :ترفندستان
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 کنید؟چرا؟

:REXلویت خیلی من بیشتر به اسکریپت نویسی عالقه دارم.برای هکرها کشف باگ و نوشتن اکسپ

 .هر کاری تو این زمینه انجام داد perl , python ,ruby مهم هست که میشه با

رو که از همه نظر کامل هستش رو یاد بگیرند و در کنار  C# پیشنهاد من این است که یک زبان مثل

 .رو یاد بگیرند perl و pythonآن اسکریپت نویسی با 

 .به دلیل اینکه آسان و کم دردسر هستهست  python در این زمینه هم پیشنهاد من

البته اسمبلی رو هم حتما باید بلد باشید و در یادگیری آن تالش کنید چون در این زمینه خیلی کارآمد 

رو هم یاد بگیرید تا بعد از کشف آسیب  php هست.البته اگر بخوام این حرف رو کامل کنم باید

ای اسکریپت نویسی این آسیب پذیرها رو اکسپلویت پذیری با نوشتن اکسپلویت آنها با این زبان ه

 .کنید

. 

با توجه به استفاده روزافزون از دنیای مجازی و اهمیت امنیت اطالعات چه پیشنهادی :ترفندستان

 برای امنیت کاربران دارید؟

:REX بسته به نوع استفاده کاربران از فضای مجازی پیشنهاد های زیادی میشه داد این سوال خیلی

هست اما میشه گفت هیچ پیشنهادی نمیشه داد که به صورت کامل بشه امنیت کاربران رو  کلی

 .تضمین کرد

. 

 بعد از شنیدن این کلمات اولین کلمه که به ذهن شما می رسه رو بگین؟:ترفندستان

REX 

 تیم جدید:گارد ایران

. 

 22:پورت

. 

 عشق:ایران

. 

HTML:دیفیس 

. 

 ترفندستان )انتقاد و پیشنهاد( چیه؟نظر شما درباره سایت :ترفندستان

REX: خدمت آقای کسری مقبلی عزیز خسته نباشید عرض می کنم.کار آسانی نیست باال آوردن یک

 .انجمن و ثابت نگه داشتن آن

ََ هم شاهد دعوت مدیریت این تیم در رسانه ملی بودیم که به  سایت بسیار کاربر پسندی هست اخیراَ

ََ بررسی این سایت پرداخته شد سال موفق رو سپری کرده,ان شاءهللا  28.تیم ترفندستان حدوداَ

 .روز به روز به این موفقیت ها افزوده بشه

. 

 با تشکر از شما و وقتی که در اختیار ما قرار دادید.حرف آخر؟:ترفندستان
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:REX از شما و تیم ترفندستان تشکر می کنم.حرف آخرم این هست که تو این مسیر هیچ

 "نشوید وقت"مغرور

یادتون باشه هیچ وقت نمی توانید حتی نزدیک کلمه ی کامل شدن هم تو این زمینه برسید چون 

 پایانی وجود نداره تو این راه

 پس همیشه یاد بدید و یاد بگیرید

 یا حق
Dr.Root 

 لطفا خودتان را برای دوستان معرفی کنید؟:ترفندستان

:Dr.Rootمبین حیدری هستم 

. 

 به صورت حرفه ای از چه سالی شروع به یادگیری هکینگ کردید؟:ترفندستان

Dr.Root: بود 28حدود سال, 

. 

 چه زمانی تصمیم به تاسیس یک تیم امنیتی گرفتید؟:ترفندستان

:Dr.Root بیشتر عالقه داشتم یک وب مستر مثبت باشم.و از همون موقع هم از سایت هایی که

شم میومد.در مورد تیم هم با کمک یکی از دوستانم که مدیریتش به سایت نظم خاصی می دادند خو

واقعا از برادر بهم نزدیک تر هستند تاسیس کردیم.بلکه هم خودم و هم دیگران علم بیشتری کسب 

 .کنیم

. 

 سوالی که زیاد پرسیده میشه,چطور میشه هکر شد؟:ترفندستان

Dr.Root:د که این سوال جواب سر خب دوستانی که در این زمینه فعالیت می کنند مطلع هستن

راستی نداره! اینه هک به بخش های زیادی تبدیل میشه که برای یادگیری باید ابتدا عالقه و سپس 

 .پشتکار داشت

. 

 wifi چیزی که این روزها زیاد شده و در تمام تیم ها و دنیای مجازی می بینیم هک:ترفندستان

 ذکر کنید؟ wifi هست.چند نکته برای امنیت

:Dr.Root اتفاقا این چند هفته اخیر اکثر ایمیل هایی که به ما ارسال میشد از طرف کمیته فیلترینگ

هکینگ رو فیلتر و درخواست حذف کرده بودند که ما هم انجام  wifi بود و تک تک موضوعات

هست که  ppa manager دادیم . وبرای امنیت وای فای هم به نظرم بهترین و ساده ترین روش

 y-ها در واقع جزو مخازن لینوکس هستند که با دستورات ppa ات کامند هاش هستند.ایندستور

ppa:teejee2008/ppa  

 .به مخازن اضافه می شوند

. 

با ایمیل هم میشه سایت هک کرد؟یعنی اطالعات مورد نظر برای نفوذ به سایت رو از :ترفندستان

 طریق هک ایمیل بدست آورد؟
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Dr.Root:ضمیمه کردن فایل هایی مثل کیالگر و.. به متن ایمیل میشود تمامی  راحت تر بگیم با

مشخصات قربانی رو بدست اورد که االن با کمی دستکاری ) کریپت ( آنتی ویروس ها هم بویی 

 .نخواهند برد

. 

به جز بک ترک و کالی چه نسخه ای از سیستم عامل لینوکس رو برای یادگیری توصیه :ترفندستان

 می کنید؟

Dr.Root:بنده از اینها استفاده نمی کنم و خوشم نمیاد 

 .هست Ubuntu پیشنهاد من

. 

 ؟Buffer overflow بعضی اصطالحاتی رو می بینند که با آون آشنا نیستند مثل:ترفندستان

:Dr.Rootبرای آن زمان خاصی تعیین کرد و  سرریزبافر یک رونویسی حافظه مجاور است.نمیشه

 .جزو مهم ترین ضعف های امنیتی است حتی در لینوکس و .....که انتظار نمی رود

. 

 بعد از شنیدن این کلمات اولین کلمه که به ذهن شما می رسه رو بگین؟:ترفندستان

Dr.Root 

. 

 دنیای آزاد بدون هیچ گونه محدودیت.لینوکس

. 

 کمک یار.اسکنر

. 

google.com.Nmap 

. 

Hacker.انسان متفاوت 

. 

 برای شروع هکینگ مطالعه چه کتابی رو پیشنهاد می کنید؟:ترفندستان

:Dr.Rootکتابی رو معرفی نمیکنم بلکه آموزش های جناب جادی در مورد LPIC  رو معرفی میکنم

 .ویدیو موجود است 10که حدودا جلسه اول 

. 

 (رفندستان چیست؟)انتقاد و پیشنهادنظر شما درباره سایت ت:ترفندستان

:Dr.Root همینطور که گفتم من بیشتر از هر چیز به وبمستری مثبت عالقه دارم و سایت هایی رو

 ! که ترفندستان جای خود دارد !دوست دارم که نظم خاصی دارند 

. 

 با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.حرف آخر؟:ترفندستان

Dr.Root 

 :جمله 2



www.tarfandestan.com 
 

 

 . هیچ چیز غیر ممکن نیست

 .هیچ سیستمی امنیت ندارد

 با آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه دوستان عزیز

 0808محمود  

 2320دی ماه  1

 80:22ساعت 

 

 

 


