
 :nmapشروع به کار با دستور 

nmap IP 

 را بر روی آی پی مورد نظرtcp پرت مشهور ۱۰۰۰در این حالت 
بررسی کرده و سپس خروجی را به فرم زیر میدهد : 

 باشدfiltered یا opened یا closedکه در آن اسم پرت و حالت آنکه 
و همچنین اسم سرویس هم چاپ میکند .

برای اسکن کردن چندین آی پی از دستور زیر استفاده میکنیم : 

nmap 192.168.10.1 192.168.10.100 192.168.10.101

برای اسکن کردن یک رنج آی پی از روش زیر استفاده میکنیم : 

nmap 192.168.10.1-100

شما همچنین میتوانید یک سابنت را اسکن کنید :

nmap 192.168.10.1/24

میتوان از یک فایل که شامل آی پی های ما میباشد استفاده کرد ( هر
ای پی در یک خط ) : 

 echo 192.168.10.1 > list.txt

سپس بعد از ساختن فایل دستور زیر را میزنیم : 

nmap -iL list.txt

شما همچنین میتوانید به صورت تصادفی ای پی های مختلف را اسکن
کنید :

nmap -iR 3

 ای پی تصادفی از داخل شبکه شما پیدا کرده و۳ نشان میدهد ۳که عدد 
اسکن میکند.
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همچنین شما میتوانید یک ای پی یا یک رنج یا یک فایل خاص شامل ای
پی ها را از موارد مورد اسکن جدا کنید : 

nmap 192.168.10.0/24 --exclude 192.168.10.100

nmap 192.168.10.0/24 --exclude 192.168.10.100-105

ابتدا فایل را میسازیم : 

echo 192.168.10.1 > list.txt

سپس آن را از شیکه مورد جستجو جدا میکنیم :

nmap 192.168.10.0/24 --excludefile list.txt

شما همچنین میتوانید به صورت پرخاشگرانه اسکن کنید که تمام
سرویس های مقصد را با جزییات قابل توجه ای نشان میدهد (سیستم

عامل و دیگر مشخصات هم مشخص می شود )  : 

nmap -A 192.168.1.5

هاست icmpبا استفاده از پکت های nmapبه طور پیشفرض دستور 
های فعال را مشخص میکند و اقدام به اسکن انها میکند اما با توجه به

روی سرور بسته است بهتر است از روش های دیگر icmpاینکه اکثرا 
: استفاده کنیم 

2



:میپردازیم  TCPحال کمی به تفسیر پروتکل 

 داریم که ابتدا3ways handshakeدر این پروتکل مفهومی به نام 
 را ارسال میکند وSynبرای برقراری ارتباط سیستم با سرور کلینت 

 را برمیگرداند و کلینت جواب نهایی یعنیsyn+ackسرور در جواب 
ack.را میدهد .پس از این عملیات ارتباط برقرار میشود 

 برای سرور فرستاده و منتظرsyn یه پکت nmapدر این روش دستور 
icmpجواب سرور میشود . این روش زمانی استفاده میشود که پرتکل 

 این۸۰در روی سرور بل ک شده است .همچنین پیشفرض روی پرت 
ارتابط را برقرار کرده و میتوان ان را عوض کرد :

nmap -PS scanme.insecure.org

ackدر روشی مشابه روش بال ما پکت ای که سمت سرور میرود فلگ 
ان مشخص شده در صورتی که از قبل کانکشنی وجود نداشته پس

 خورده است.مزیت این دوrstکانکشنی که از سمت سرور میاد فلگ 
 کردن فایروال هاست :bypassروش 

nmap -PA 192.168.1.254
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 برای اسکن کردن استفادهudpدر روشی دیگر میتوان از پرتکل 
کرد.البته در بسیاری از سرور ها این پرت ها بسته است و کارایی نداره

اما از مزیت های ان میتوان به رد کردن راحت ترافیک روی فایروال های
 را بررسی میکنند :tcpنام برد چرا که فایروال ها پکت های روی 

nmap -PU 192.168.1.254

 است که ارتقاع یافتهsctpپرتکلی دیگری که میتوان از ان استفاده کرد 
 میباشد.برای اسکن کردن توسطtcp , udpپرتکل های مشهوری مثل 

 میفرستد اگر پرت باز باشدinit chunkاین روش کامپیتور ابتدا فلگ 
-init رخ میدهد و سرور جواب 4ways handsahke sctpمرحله دوم 

ack را میفرستد و در این زمان کلینت دستور abortرا به نشانه پایان 
کانکشن میدهد.برای مدیریت این پروتکل نیاز به دسترسی رووت دارید :

nmap -PY 192.168.1.254

echo ping میتوان از روش icmpبرای اسکن کردن توسط پروتکل 
echo و جواب echo requestاستفاده کرد.به این منظور که ابتدا پکت 

replayسرور را بررسی میکند.این روش در محیط های درون سازمانی 
بیشتر کارساز است :

nmap -PE 192.168.1.254

دو دستور زیر مانند دستور بال عمل میکنند با این تفاوت که از روش
 استفاده میکنند.این روش زمانی بکار می ایند کهicmpهای دیگر پرتکل 

 را در شبکه بسته باشد : echo requestادمین 

nmap -PP 192.168.1.254

nmap -PM 192.168.1.254

همچنین میتوانیم با پرتکل های دیگر نیز اسکن را انجام دهیم :

اعداد پروتکل ها : 

po1 – icmp

po2 – igmp

po3 – ip-in-ip
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nmap -PO 10.10.1.48

 استفاده کنیم.این روشی سریع ای استarpمیتوانیم از پرتکل لیه دو 
که هاست های زنده را پیدا کنیم.البته این روش یک روش درون

سازمانی است : 

nmap -PR 192.168.1.254

 عمل اسکن کردن را انجام دهیمtracerouteهمچنین میتوان با دستور 
 را بال گزاشته و هیttl برعکس حالت عادی nmap دستور traceاما 

از ان کم میکند تا به صفر به رسد :

nmap --traceroute scanme.insecure.org

 را نیز به ماdns اجازه اسکن با استغاده از nmapهمچنین دستور 
میدهد که این عمل اطلعاتی در اختیار ما میگزارد : 

nmap -R 64.13.134.52

 استفاده نکند و سرعت عمل بیشتری داشتهdnsهمچنین برای اینکه از 
- استفاده کرد.n- از اپشن  Rباشد به جای اپشن 

 مورد نظر خود استفاده کنیم :dnsهمچنین میتوانیم از 

nmap --dns-servers 208.67.222.222,208.67.220.220 
scanme.insecure.org

همچنین میتوان اطلعات هاست مورد نظر را بدون فرستادن پکتی از
 ها جستجو کرد :dnsداخل 

nmap -sL 10.10.1.1/24

 همراه دارد که باید با سطح دسترسیnmapروش های دیگری نیز 
روت باشد .
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 برای3ways handshake- نیز از روش sS- اپشن PSهمانند اپشن 
برقراری ارتباط استفاده میکند.مزیت این روش بر روش قبلی اش این

است که از برقراری یک ارتباط کامل جلو گیری میکند : 

nmap -sS 10.10.1.48

هچنین برای کسانی که دسترسی روت ندارند میتوان یک اسکن مستفیم
توسط دستور زیر داشته باشیم : 

nmap -sT 10.10.1.1

 ایجاد کرد اما در هدر انtcpبرای دور زدن فایروال میتوان یه کانکشن 
چیزی نگزاریم : 

nmap -sN 10.10.1.48

 را فعال کرده.این چون نوعیfin خود فلگ tcpهمچنین میتوان در پکت 
ارتباط غیر منتظره است میتواند فایروال را دور بزند : 

nmap -sF 10.10.1.48

 زمانی که میخواهیم یه فایل حجیم را ارسال کنیم علوه بر هدرtcpدر 
tcp یک bufferبه ان اضافه میشود اما زمانی که این بافر اضافه شد 

 وجودpshسرعت پردازش دیتا پایین میاید .برای همین فلگی به اسم 
 دریافت کننده نیاز به تحلیل برنامه نیست و۴دارد که میگوید در لیه 

سریعا ان را به لیه بالتر خود انتفال داده .همچنین فلگ دیگری به نامه
urgوجود دارد که به دریافت کننده میگوید به تعداد بیت هایی که از بیت 

اول این فلگ اشاره کرده باید الویت بندی شوند و حايز اهمیت هستند.

6



 امکانfin,urg,psh با تلفیق سه فلگ nmapحال برای اسکن کردن 
اسکن را فراهم میکند : 

nmap -sX 10.10.1.48

 پکت مورد نظر خود راtcpشما نیز میتوانید از تلفیقی از فلگ های 
ارسال کنید.جدول فلگ های موجود و دستور به شرح زیر است : 

nmap --scanflags SYNURG 10.10.1.127

 متوجه فیلتر بودن یا نبودن پرت ها شد به این معنیackمیتوان با فلگ 
 را دارد اماrst را میفرستد انتظار فلگ ack فلگ nmapکه زمانی که 

rstاگر دریافت نکرد یعنی فایروال مانع این عمل شده است اما اگر 
دریافت کرد یعنی ان پرت فیلتر نیست :

nmap -sA 10.10.1.70

میتوان پروتکل های باز روی سیستم هدف را شناسایی کنیم.این کار
باعث میشود بهترین روش اسکن خود را پیدا کنیم  :

nmap -sO 10.10.1.41

میتوان با پکت های خام اترنت روی لیه دتیا لینک اسکن مورد نظر رو
انجام داد : 

nmap --send-eth 10.10.1.51

 پرت مشهور را بررسی میکند اما۱۰۰۰ به طور پیشفرض nmapدستور 
در برخی از سازمان ها این پرت را عوض میکنند برای همین نیاز به

شناسایی ان دارید : 
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 پرت توسط دستور زیر عمل میکنیم : ۱۰۰برای اسکن  

nmap -F 10.10.1.44

همچنین میتوانید پرت های خود را مشخص کنید که میتواند پرت ها جدا
گانه باشد یا یک رنج باشد و همچنین میتوان بجای استفاده از شماره

پرت اسم ان را اسکن کند : 

nmap -p 80 10.10.1.44

nmap -p 25,53,80-200 10.10.1.44

nmap -p smtp,http 10.10.1.44

همچنین میتوان روی پرتکل مشخص پرتی را مشخص کنیم و ان را
اسکن کنیم : 

nmap -sU -sT -p U:53,T:25 10.10.1.44

 پرت باشد میتوان طبق زیر عمل کرد : ۶۵۵۳۵اگر نیاز به اسکن کل 

nmap -p "*" 10.10.1.41

 مشخص کرد که از چند پرت مشهور استفاده کندnmapمیتوان برای 
 است :۱۰۰۰که پیشفرض 

nmap --top-ports 500 10 10.10.1.41

- شمارش پرت ها را میتوان به صورت عددی از اول مشخصrبا اپشن
کرد.پیشفرض تصادفی انتخاب میکند :

nmap -r 10.10.1.48
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 همچنین میتوانید سیستم عامل مقصد را نیز مشخصnmapبا دستور 
 حدس میزندTCP/IP fingerprintingکنید .دستور با استفاده از 

سیستم عامل چیست.

برای پیدا کردن سیستم عامل میتوان به صورت زیر عمل کرد :

nmap -O 10.10.1.48

اما گاهی اوقات توانایی حدس زدن به دلیل باز یا بسته نبودن حتی یک
پرت روی سرور مقصد نیست ولی میتوان دستور را با اپشنی اقدام به

گمانه زنی در باره سیستم عامل بکنیم :

nmap -O --osscan-guess 10.10.1.11

میتوان نسخه سرویس هایی که روی مقصد نصب است را مشخص
کرد :

nmap -sV 10.10.1.48

میتوان اطلعات بیشتری از سیستم مقصد توسط دستور زیر به دست
اورید :

nmap -sV --version-trace 10.10.1.48

 که پرتکلی است که شما میتوانیدrpcهمچنین میتوان از طریق پرتکل 
از یک سرویس در کامپیوتر مقصد درخواست کنید :

nmap -sR 10.10.1.176

  قادر به این هستید مشخص کنید با چه سرعتی عملnmapدر دستور 
اسکن کردن را انجام دهیم : 

nmap -T4 10.10.1.1

 میتوان هر یک از اعداد جدول زیر را قرار داد : ۴به جای عدد 
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که به ترتیت از صفر به پنج سریع تر میشود.

 حداقل چند پرت راnmapمیتوان مشخص کرد که در لحظه دستور 
 با توجه به شرایط شبکه این عددnmapاسکن میکند.به طور پیشفرض 

را انتخاب میکند : 

nmap --min-parallelism 100 10.10.1.70

همچنین میتوان حداکثر ان را نیز مشخص کرد : 

nmap --max-parallelism 1 10.10.1.70

در مثال بال در لحظه فقط یک پرت بررسی میشود .

برای افزایش سرعت در اسکن میتوانید مشخص کنید که در یک رنج در
هر لحظه به طور مساوی چند هاست را بررسی کند.همچنین میتوانید
بیشینه و کمینه ان را نیز مشخص کنید.این کار باعث حجم ترافیک در
زمان مشخص میشود و حساسیت حس گرد های امنیتی به این کمتر

است :

nmap --min-hostgroup 30 10.10.1.0/24

nmap --max-hostgroup 10 10.10.1.0/24

 های پکت هایی را که فرستادیم تا پکت بعدی راtime outمیتوان زمان 
 تعداد پکت هایی که دوباره فرستادهrttمشخص کنیم. با افرایش 

 را کاهش میدهد و با کاهش ان سرعت راtime outمیشوند بخاطر 
افزایش میدهیم اما باید توجه داشت ممکن است نتایج دقیق نباشند :

nmap --initial-rtt-timeout 5000 scanme.insecure.org

nmap را مشخص کرد.دستور time outمیتوان بیشنه زمان صبر برای 
 ثانیه۱۰به طور پیشفرض این عمل را به صورت دینامیک و با مقدار 
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انجام میدهد اما میتوان این مقدار را برای افزایش سرعت در بررسی
بلو ک های بزرگ شبکه انجام داد : 

nmap --max-rtt-timeout 400 scanme.insecure.org

زمانی که یک پرت اسکن ان با موفقیت انجام نمیشود ممکن است که
 سعی میکندnmapفیلتر باشد یا پکت ما گم شده باشد.در این حال  

دوباره این پکت هارا بفرستد.سود اینکار در دقت جواب ها است اما
باعث افزایش زمان میشود.در بعضی از هاست های حساس باید مقدار

ان را خود مشخص کنیم  :

nmap --max-retries 1 scanme.insecure.org

اگر تارگت ما ارتباط ضعیفی با ان داریم و پکت ها به صورت نرمال در
 ان نتیجه بهتری بگیریم :ttlان گم میشوند میتوان با تغییر مقدار 

nmap --ttl 500 scanme.insecure.org

بعضی از هاست ها ارتباط ضعیفی با ان ها داریم یا توسط فایروال ها
 یاد بدهیم که اگرnmapمحافظت میشوند در این حال باید به دستور 

پس از مدتی نتوانست اسکن کند ان هاست را رد کند : 

nmap --host-timeout 1m 10.10.5.11

بعضی از هاست ها از سیستم هایی استفاده میکند که جلو اسکن مداوم
انها را میگیرد یا فقط پکت های کمی میتوان به ان ارسال کرد  یا از

IDS (Intrusion Detection Systems)استفاده میکنند. در این حال 
باید فاصله زمانی بین هر اسکن را مشخص کنیم :

nmap --scan-delay 5s scanme.insecure.org

 به طور دینامیک فاصله بین اسکن هارو تغییر میدهد اماnmapدستور 
میتوان میزان حداکثری ان را نیز تغییر داد : 

nmap --max-scan-delay 300 scanme.insecure.org

میتوان مشخص کرد که در هر لحظه حداقل و حداکثر چند پکت را
 بفرستد .افزایش عدد حداقل باعث افزایش سرعتnmapدستور 

میشود :
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nmap --min-rate 30 scanme.insecure.org

nmap --max-rate 30 scanme.insecure.org

 میباشند حساسrstبعضی از هاست ها به پکت هایی که حاوی فلگ 
هستند شما با دستور زیر میتوانید از این محدودیت رها شوید البته ممکن

است جواب ها دقیق نباشند :

nmap --defeat-rst-ratelimit scanme.insecure.org

nmapفایروال ها ابزاری هستند که برای جلوگیری از دستور های مثل 
به وجود امده اند که از به دست اوردن نقشه ای از شبکه شان

جلوگیری کنند .

 بایتی فایروال را دور زد :۸میتوان با ارسال پکت های کوچک 

nmap -f 10.10.1.48

همچنین میتوان حجم این پکت ها را خود مشخص کنیم ( البته باید
 باشد ) :۸مضربی از 

nmap --mtu 16 10.10.1.48

 این قابلیت رو به شما میدهد زمانی که میخواهید به یکnmapدستور 
 به ان حملهipهاست حمله کنید طوری به نظر برسد که از طرف چند 

شده است( پکت های جعلی میفرستد ) در نیتجه سیتستم های دفاعی
ان قادر به شناسایی شما نیستن :

nmap -D RND:10 10.10.1.48
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 ای پی رندم اسکن را انجام۱۰ توسط nmapدر مثال بال دستور 
میدهد.

شما میتوانید یک سیستم دیگر را به عنوان اسکن کننده خود استفاده
کنید که به این کار زامبی اتک گفته میشود . در حین انجتم این عمل باید

 باشد : idleسیستم زامبی 

nmap -sI 10.10.1.41 10.10.1.252

اولین ای پی سیستم زامبی و دومین سیستم هدف است .

میتوانیم سورس پرت خود را برای تمامی اسکن ها عوض کنیم.مزیت
این است که فایروال ها معمول روی بعضی از سورس پرت های خاص

  , … )  در نتیجه اسکن ما را متوقفftp , dhcpحساس هستتد ( مانند 
نمیکنند : 

nmap --source-port 53 scanme.insecure.org

 میزان مشخصی دیتا در پکت های خود برای اسکن قرارnmapدستور 
میدهد این روش توسط بعضی از فایروال ها شناسایی شده و جلو ان

گرفته میشود.برای دور زدن ان میتوان ان را متغیر فرستاد : 

nmap --data-length 25 10.10.1.252

 بایت اضافه میکند.۲۵در مثال بالبه اخر هر بسته 

بعضی از سیستم های امنیتی در شبکه ها زمانی که شبکه به ترتیب
خاص اسکن میشود به ان حساس شده و جلو ان را میگیرند.میتوان

 مشخص کرد که به صورت تصادفی ای پی هاروnmapبرای دستور 
اسکن کند : 

nmap --randomize-hosts 10.10.1.100-254

 میتواند مک ادرس هایnmapبرای جلو گیری از شناسایی شدن دستور 
مختلفی تولید کند که به شکل کلی زیر است : 

nmap --spoof-mac [vendor|MAC|0] [target]

مطابق جدول زیر مقادیر ان میتواند تغییر کند : 
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برای مثال : 

nmap -sT -PN --spoof-mac 0 192.168.1.1

 در انتهای پکت یک چک سام قرار میگیرد که پکت را تایید میکندtcpدر 
و این چک سام توسط مقصد نیز بررسی میگردد. در سیستم هایی که

درست پیکره بنده نشده اند میتوان پکت هایی با چک سام اشتباه
فرستاد و این کار باعث دور زدن فایروال میشود : 

nmap --badsum 10.10.1.41

 به شما این امکان را میدهد که نتایج اسکن را در فایل هاnmapدستور 
به فرمت های دلخواه قرار بدهید و نتایج را مقایسه کنید  :

میتوان خروجی را در یک فایل خالی ریخت : 

nmap -oN scan.txt 10.10.1.1

. فایل را تهیه کرد : xmlمیتوان به فرمت 

nmap -oX scan.xml 10.10.1.1

 روی ان کارایی داشتهgrepمیتوان فایل را طوری تهیه کرد که دستور 
 یک رشته را از فایل بیرون میکشد )grepباشد : ( دستور 
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nmap -oG scan.txt -F -O 10.10.1.1/24

میتوان نتایج را به سه روش بال ذخیره نمود : 

nmap -oA scans 10.10.1.1

همچنین میتوان تمام جزییات در حال اسکن کردن را حین اسکن دید : 

nmap --stats-every 5s 10.10.1.41

 ثانیه جزییات اسکن را نمایش میدهد.۵یعنی هر 

برای شوخی وخنده میتوان نتایج را به صورت کمدی دید : 

nmap -oS scan.txt 10.10.1.1

 استفادهndiffمیتوان برای مقایسه فایل های اسکن شده از دستور 
کرد.در هرجا که تغییرات باشد دستور ان را نشان میدهد.اگر تغییرات از
فایل اول باشد با – و اگر از فایل دوم باشد با + نمایش داده میشود : 

ndiff scan1.xml scan2.xml

 مود نمایش داد که برای نمایشxmlمیتوان تفاوت هارو به صورت 
 مناسب است:xmlتوسط نرم افزار های نمایش 

ndiff --xml scan1.xml scan2.xml

 نیز از انnmapمشکلت همیشه بخشی از کامپیوتر هستند و دستور 
مستثنی نیست .

برای دیدن تمام اتفاقات در حال اسکن میتوان به شکل زیر عمل کرد :

nmap -v scanme.insecure.org

- استفاده کنید اطلعات بیشتری میگیرید.vvاگر از 

همچنین میتوانید برای دیباگ کردن دستور خود یا دنبال مشکل گشتن از
 است۹-۱دستور زیر استفاده کنید ( میتوانید سطح دیباگ را که از 

مشخص کنید ) : 

nmap -d9 scanme.insecure.org
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میتوان در جواب اسکن دلیل ان را نیز ببینیم که این پرت چرا باز است
 باشد معمول پرت باز است اما اگرsyn-ackیا بسته . اگر در دلیل 

 باشد معمول بسته هستند : conn-refused , resetجواب هایی مثل 

nmap --reason scanme.insecure.org

میتوان مشخص کرد که فقط پرت های باز را نمایش بده  :

nmap --open scanme.insecure.org

یکی از ابزار های مفید برای عیب یابی ان است که رد پکت ها را در
شبکه بررسی کنیم که توسط دستور زیر امکان پذیر است :

nmap --packet-trace 10.10.1.1

میتوان تنظیمات عمومی شبکه و همچنین رووت های سیستم لوکال خود
را دید : 

nmap –iflist

میتوان مشخص کرد که عمل اسکن را از کدام کارت شبکه انجام دهد : 

nmap -e eth0 10.10.1.48

 ابزار گرافیکی نیز دارد که برای نصب ان توسط دستورnmapدستور 
های زیر میتوان اقدام کرد : 

debian/ubuntu : apt-get install zenmap

fedore/redhta/centOS : yum install zenmap

جدول تمامی دستوراتی که در بال گفته شده است در زیر امده :
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همچنین مجموعه ای از پرت های مهم ای که موجود است در جدول
:صفحه بعد امده است 
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