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အမွာစာ
Techinical ဦးစားေပးေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ခုမဟုတ္တဲ့အေၾကာင္းကို
ဦးစြာအသိေပးခ်င္ပါတယ္။ Hacking သိ႕ု မဟုတ္ Security အပိုင္းကို စိတ္ဝင္စားျပီး
စတင္ေလ့လာမယ့္သူမ်ား ၊ စတင္ေလ့လာေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း
အခက္ၾကံဳေနတဲ့သူမ်ားကို က်ေနာ္႕အေနနဲ႕ Information ေလးေပးထားတဲ့
ေဆာင္းပါးတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း Blog
ေတြသာေရးဖူးတဲ့သ ူတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ က်ေနာ္႕ရဲ႕ ပထမဆံုး နဲ႕
အတတ္နိုင္ဆံုး စာေရးေလ့က်င့္တဲ့ ေဆာင္းပါးဆိုရင္လဲ မမွားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
ဒီေဆာင္းပါးမွာ အမွားမ်ားပါဝင္ေနရင္ က်ေနာ့္အား အသိေပးနိုင္ေၾကာင္း
ၾကိုတင္ေျပာၾကားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အားလံုးကိုေလးစာလွ်က္
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0 - နိဒါန္း
ပထမဦးစြာ ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေလးကေနပဲစျပီးေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။
က်ေနာ္ေခါင္းစဥ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ စာဖတ္သူစိတ္ဝင္စားေအာင္လဲေပးခ်င္တာရယ္ ၊
ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးလည္းပါဝင္ေအာင္ရယ္ စဥ္းစားျပီးေတာ့ ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးကို အရင္ဆံုးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
ရည္ရြက္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ ေအာက္မွာစာရင္းလုပ္ေပးထားပါတယ္


Hacking ရဲ႕ ဆိုလိုရင္း အစစ္မွန္ကို စတင္ေလ့လာသူမ်ားသိေစရန္



Hacking က စတင္ေလ့လာမယ့္သူအတြက္ လုပ္သင့္ ၊ မသင့္ သိေစရန္



Hacking ေလ့လာရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသူတစ္ေယာက္အတြက္ အၾကံဥာဏ္ရရွိေစရန္

စတဲ့ အခ်က္ေတြကို အေျခခံျပီးေရးထားတာျဖစ္ပါတယ္။
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0.1 - Hacking ဆိုတာဘာလဲ
Hacking ဆိုတာကို ေနရာေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ေဆာင္းပါးအမ်ိဳးမ်ိဳးကေန
အဓိပၸါယ္ေတြ
ဆိုလိုရင္းနဲ႕

အမိ်ဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုထားၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
မူလအနွစ္သာရကို

လူတိုင္းကမသိၾကေတာ့ဘူး

ဒီလိုအဓိပၸါယ္
၊

ဖြင့္ဆိုမွဳေတြမ်ားေနျခင္းက

ကိုယ္ဖတ္မိတဲ့ေနရာက အဓိပၸါယ္ကို

အမွန္လ႕ို ထင္သြားတဲ့သူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ Hacking ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ကုန္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ
က်ေနာ္ Hacking ကို က်ေနာ္ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားလဲဆိုတာကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ၊ သက္ေသတခ်ိဳ႕နဲ႕
ေဆြးေႏြးခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။
Dictionary က အဓိပၸါယ္ကိုအရင္ဆံုးၾကည့္ၾကည့္မယ္၊ ( Definition in dictionary.com )
မွာေဖာ္ျပထားတာကို က်ေနာ္တို႕စၾကည့္ၾကမယ္။


to modify (a computer program or electronic device) or write (a program) in a skillful or clever way:
Developers have hacked the app. I hacked my tablet to do some very cool things.



to circumvent security and break into (a network, computer, file, etc.), usually with malicious intent:
Criminals hacked the bank's servers yesterday. Our team systematically hacks our network to find
vulnerabilities.

-

ပထမတစ္ခုက Computer Program ေတြ Hardware Device ေတြကို ျပင္ဆင္ရန္ (သို႕မဟုတ)္
Program တစ္ခုကို အရည္အခ်င္းျပည့္ျပည့္နဲ႕ လိမ္မာပါးနပ္စြာေရးသားျခင္းျဖစ္တယ္
လို႕ဆိုပါတယ္။

-

ဒုတိယတစ္ခုက Computer ၊ Network ၊ File စတာေတြနဲ႕ ပတ္သတ္တဲ့ လံုျခံဳေရး ( Security )
ကို ဆိုးက်ိဳးမ်ားေစမဲ့ အရာေတြသံုးျပီးထိုးေဖာက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ က်ေနာ္စျပီးေဆြးေႏြးမယ္ ၊ Hacking ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရတစ္ခုကို dictionary
မွာေဖာ္ျပထားတာ ၂ ခုရွိတယ္မဟုတ္လား ( ဒါေတာင္ computer နဲ႕ဆိုင္တဲ့အရာသီးသန္႕ပါ ) ။
ဒီေဖာ္ျပခ်က္ ၂ခုထဲမွာမွ ၂ ခုကိုလံုးကုိမွတ္ထားတာက ဘယ္ေလာက္မ်ားမလဲ ၊
ပထမတစ္ခုကိုပဲမွတ္မိေနမယ့္သူက ဘယ္ေလာက္မ်ားမလဲ ၊ ဒုတိယတစ္ခုကိုပဲမွတ္မိေနမယ့္သူက
ဘယ္ေလာက္မ်ားမလဲ ။
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အဓိပၸါယ္က ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ပထမ ေဖာ္ျပခ်က္ထဲကလို Software / Program /
Hardware စတာေတြကို ပိုျပီးအသံုးဝင္ေအာင္ မြမ္းမံမယ္ ၊ ပိုပိုသစ္ဆန္းျပီး
လူေတြအတြက္အရမ္းအက်ိဳးရွိေစမယ့္ အရာေတြကို ဖန္တီးမယ္ ဆိုတဲ့လူေတြအတြက္ကေတာ့
အဲဒါေတြဟာ Hacking ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ဟာ Hacker ေတြလဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုအလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ဆိုတာ “ လုပ္မယ္ေဟ “ ့ဆိုျပီး စလုပ္လ႕ို ရတဲ့အရာေတြ
မဟုတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ သိျပီးျဖစ္မွာပါ။
ရွိျပီသားအရာေတြထက္ ပိုေကာင္းျပီး ဆန္းသစ္တဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ဖ႕ို ဆိုတာ ေသခ်ာတာေတာ့
Creation ရွိတဲ့သူေတြမွသာလုပ္ေဆာင္နိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိဖန္တီးႏိုင္တဲ့သူေတြကိုလဲ
Hacker လုိ႕သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ က်ေနာ့္မွာ သက္ေသျပစရာရွိပါတယ္
Linux Operating System တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္
ေကာင္းက်ိဳးေတြျဖစ္ထြန္းခဲ့တယ္ ၊ ျဖစ္လဲျဖစ္ေနတုန္းပဲဆိုတာေတာ့ အားလံုးျငင္းၾကမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒီ
Operation System ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္းကို Linux Torvalds ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေရးသားထားတဲ့ “ Just for
fun : The Story of an Accidental Revolutionary “ စာအုပ္ထဲမွာ ဒီလိုမ်ိဳး ဖန္တီးတဲ့သူေတြကို Hacker
လို႕သံုးနွံဳးထားတာကိုေတြ႕ရပါလိမမ
့္ ယ္။ Linux ကိုဖန္တီးတဲ့သူမွမဟုတ္ပါဘူး ၊ Linux ကို
ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနလ
္ ာေအာင္ Support ဝုိင္းေပးၾကတဲ့သူေတြကိုလည္း Linus Torvalds က Hacker ေတြလို႕ပဲ
သံုးႏွဳန္းထားတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ဆိုလိုခ်င္တာဟာ Hacking ဟာ ဘယ္မွာမဆိုရန
ွိ ိုငပ
္ ါတယ္။
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို သာမာန္ထက္ပိုနားလည္ျပီး ေကာင္းတဲ့အရာေတြကို ဖန္တီးတဲ့သူေတြကလည္း
Hacker ျဖစ္သလို ၊ ထိုအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုပဲ သာမာန္ထက္ပိုမိုနားလည္ျပီး မေကာင္းတဲ့အရာေတြကို
ဖန္တီးခ်င္တဲ့သူေတြကိုလည္း Hacker လို႕ပဲ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူသားတို႕ရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း
အေကာင္းထက္ အဆိုးကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳၾကတာေပါ့။
ဥပမာ - လက္ရွိျမန္မာျပည္မွာဆိုပါေတာ့ “ ဘယ္ Celebrity တစ္ေယာက္ရဲ႕ Acc ကို ဘယ္ အဖြ႕ဲ က
Hack လိုက္တယ္” ဆိုတဲ့ သတင္းမ်ိဳး နဲ႕“ဘယ္ေက်ာင္းမွာတက္ေနတဲ့
ဘယ္အရြယ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က လူအက်ိဳးျပဳမယ့္ အရာတစ္ခုကိုဖန္တီးလိုက္တယ္“ ဆိုတဲ့ သတင္း
6
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၂ခုမွာ လူအမ်ားစုက ဘယ္သတင္းကို ပိုမွတ္မိျပီး ဘယ္သတင္းကို စိတ္ဝင္စားမလဲဆိုတာ
ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

0.2 - Hacking ကိုေလ့လာသင္သလား ?
Hacking ကို က်ေနာ္နားလည္ထားသလို ရွင္းျပျပီးျပီျဖစ္တာေၾကာင့္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕
သိသင့္သေလာက္ေတာ့ သိထားျပီလို႕ယူဆလိုက္ပါမယ္။ က်ေနာ္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံေပၚမူတည္ျပီး
စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေလးေတြ ေအာက္မွာျပထားေပးပါမယ္ ၊ စဥ္းစားရမွာက သင့္အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
-

Hacking က သူမ်ားထက္ေတာ့ ပိုၾကိဳစားရမွာေသခ်ာတယ္ ၊ ဒါကေတာ့
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ပါတယ္။

-

Hacking မွာ creation က အေရးပါတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ကဖန္တီးခ်င္သူလား ၊
ဟိုေယာင္ဒီေယာင္ပဲလား။

-

ဘယ္အေၾကာင္းအရာမဆို သာမာန္လူေတြထက္ေတာ့ ပိုျပီးနားလည္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္
ေလ့လာရမွာ ကိုပ်င္းတဲ့သူလား ၊ ေပ်ာ္တဲ့သူလား။

-

ခုမွ စေလ့လာမယ္ဆိုလဲ ေနာက္မက်ေသးပါဘူး ၊ ဒါေပမဲ့ ျပန္တြက္ရမွာက
အခ်ိန္ေရာေပးနိုင္ပါ့မလား၊ ပံမ
ု န
ွ ေ
္ ရာေလ့လာနိင
ု ပ
္ ါ့မလား။

-

Hacking နဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းထိလုပ္မွာလား ၊ အေပ်ာ္လား။

-

Creation ေတြဘာေတြ လုပ္မယ္ဆိုတည္းက ေသခ်ာေပါက္ Programming လိုတယ္။

-

ဒီ Hacking နဲ႕ မရပ္တည္နိုင္ခ့ရ
ဲ င္ ဘယ္လိုအဆင္ေျပနိုင္မလဲ။

အခုမွစတဲ့သူေတြကို စဥ္းစားေစခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြၾကားမွာ
နာမည္ၾကီးတာမ်ိဳးေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ အဲ့ဒါလုပ္မယ့္ အခ်ိန္ေတြကို မျဖဳန္းသင့္ဘူးေပါ့။ ဒီလိုမွမဟုတ္ပဲ
က်ေနာ္႕လို လူတန္းစားတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ဘာမွမရရင္လဲေန ၊ ဘာမွျဖစ္စရာလဲမလိုဘူး ၊ သိခ်င္တာေတြ
သိရရင္ေက်နပ္ျပီ ၊ အဲ့အတြက္လဲ အားထုတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီစာအုပ္ဖတ္ျပီးရင္
စလုပ္လိုက္ေတာ့လို႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။
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1 - ခလုတ္တိုက္ျခင္း
က်ေနာ္ Facebook သံုးတုန္းကေပါ့ ၊ က်ေနာ္႕အသိ အုပ္ထိန္းသူတစ္ေယာက္က
က်ေနာ္႕ကိုေမးတယ္ ၊ သူ႕ကေလးကို လမ္းညႊန္ေပးပါတဲ့ ။ တကယ္ပါ ဘာလမ္းညႊန္ရမွန္းကို မသိပါဘူး ။
ဒါ့အျပင္ အျခားစလုပ္ေတာ့မလို လူငယ္ေတြထဲကလဲ ဒီလုိေမးခြန္းမ်ိဳးကိုေမးၾကပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့
အားလံုးအတြက္ က်ေနာ္အေျဖေလးတစ္ခုေတာ့ ေပးျဖစ္တယ္ ‘ ခလုတ္တိုက္မိသမွ် အကုန္စလုပ္ေတာ့ ‘
လို႕ ေျပာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ို႕ကလဲ စေနာက္ေနတယ္ထင္ပါရဲ႕ ၊ ေပၚမလာေတာ့ပါဘူး။
နိဒါန္းမွာ ေျပာျပထားတာေၾကာင့္ Hacking ဆိုတဲ့ လမ္းကိုေလ်ွာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္
မလြယ္ကူေလာက္ဘူးဆိုတာေတာ့ ရိပ္မိထားေလာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီလမ္းကိုမွ
ေလွ်ာက္မယ္စိတ္ကူးထားတယ္ဆုိတဲ့ သူတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့
လမ္းဘယ္ေလာက္ၾကမ္းၾကမ္းေလွ်ာက္ရမွာပဲေပါ့။ ဒီေတာ့ ပန္းတိုင္ မဟုတ္ေတာင္မွ အတိုင္းအတာ
တစ္ခုကိုေရာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကမ္းပါတယ္ဆိုတဲ့လမ္းေပၚက တိုက္သမွ်ခလုတ္ကို
ရွင္းရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
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1.1 – First problem ever
ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္လာရင္းနဲ႕မွ အေတြ႕အၾကံဳ ၊ အခ်ိန္ ၊ အဆက္မျပတ္ေလ့လာမွဳ
စတာေတြေၾကာင့္ အလိုလိုေနရင္း သိလာတဲ့ သူေတြမွာ ဒီျပသနာမရွိေပေသာ္လည္း
အသက္အရြယ္ငယ္ငယ္ ၊ ဘာကိုဝါသနာပါမွန္းလဲမသိ ၊ ဘာလုပ္ခ်င္လို႕လုပ္ခ်င္မွန္းလဲမသိ ၊
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက်ေတာ့လဲ အၾကီးၾကီး စတာေတြေၾကာင့္ ဟိုစပ္စပ္ ၊ ဒီစပ္စပ္
ျဖစ္ေနတဲ့အခိုက္အတန္႕ဟာ ပထမဆံုး ခလုတ္ကသင္းပဲေပါ့။ အဲဒီခလုတ္ကသင္းက
ေတာ္ေတာ္လဲဒုကၡေပးပါတယ္ ၊ တခ်ိဳ႕ဆို အဲ့မွာတည္းက ရပ္သြားၾကတာျမင္ဖူးပါလိမ့္မယ္။
‘ ဒီေတာ့ ဘယ္လိုရွင္းမလဲ ‘ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ က်ေနာ္ရွင္းတဲ့ ပံုစံေလးေျပာျပပါမယ္။
အမွန္တရားလိ႕ု မဆိုလိုပါဘူး ၊ သေဘာက်တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ယူသံုးလို႕ရေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္႕တုန္းကေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ အနည္းငယ္တြက္ခ်က္မွဳေလးေတြရွိခဲ့တယ္။ ေအာက္ကလို
ေမးခြန္းေလးေတြေမးျပီး ျပန္ေျဖၾကည့္ေပါ့။

အေမး။ ။ ဘာဝါသနာပါတာလဲ
အေျဖ။ ။ ေသခ်ာမသိဘူး ၊ ဟိုဟာဆိုလဲ လုပ္ခ်င္ ဒီဟာဆိုလဲလုပ္ခ်င္
အေမး။ ။ Hacking ေတြထဲမွာ ဘယ္ဟာကိုၾကိုက္လဲ
အေျဖ။ ။ သိသေလာက္ေတာ့ အကုန္လံုးက ၾကိုက္ခ်င္စရာေတြခ်ည္းပဲ
ဆိုလိုခ်င္တာက က်ေနာ္လဲ ဘာမွၾကိဳတင္ေတြးထားတာမဟုတ္ဘူး ၊ တိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့
ဘယ္ဟာကဘာမွန္းမွမသိတာ ဘယ္လိုလုပ္ဆံုးျဖတ္လို႕ရနိုင္မွာလဲ။ ဒီေတာ့ အသစ္ျပန္ေမးမယ္။

အေမး။ ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စမ္းၾကည့္မလား
အေျဖ။ ။ စမ္းမယ္ ၊ Ready !
အေမး။ ။ Computer နဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး ဘယ္ေလာက္သိလဲ
အေျဖ။ ။ Game ေတာင္ Uninstall ျပန္မလုပ္တတ္ေသးဘူး။
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အစ္ကိုတစ္ေယာက္ရဲ႕ လမ္းညႊန္မွုေၾကာင့္ Network Engineering
အေျခခံသင္တန္းသြားတက္ျဖစ္တယ္။ ဘာမွမရွိရင္ေတာ့ တစ္ခုခုရွိေအာင္လုပ္တာေကာင္းပါတယ္။
ဘာမွမရွိတာက ဘာအေပၚမွအေျခခံလို႕မရဘူး ျဖစ္ေနရာကေန က်ေနာ္ဟာ Networking
အေျခခံေလာက္ကို သိထားတဲ့ IT သမားေပါက္စေလးေတာ့ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဲ့ကစျပီးေတာ့ Hacking /
Hacker ဆိုတဲ့ စာလုံုးပါသမွ်က က်ေနာ္နဲ႕ဆိုင္တယ္လုိ႕ က်ေနာ္က ယူဆလိုက္ျပီ။
ျမန္မာလိုေရးထားတဲ့ စာအုပ္ေတြ Hacking , Virus , Hacker ဘာလာလာအကုန္ဖတ္ ၊
အကုန္စမ္းေပါ့။ သတင္းစာထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ Ethical Hacking သင္တန္းမ်ားေတြ႕လို႕ကေတာ့
အနည္းဆံုးဖုန္းေလးေတာ့ လွမ္းဆက္လိုက္ရမွ ေနသာထိုင္သာရွိတဲ့ အခ်ိန္ကာလေပါ့။
က်ေနာ္အဲ့လိုေတြလုပ္ျပီး ကိုယ္ဘာကိုေရြးရမယ္ဆိုတာကို ကိုယ့္ဘာကိုျမင္လာတယ္။
ကိုယ့္ေရွ႕မွာေရြးစရာေလးရွိမွလဲ ေကာင္းနိုးရာရာေရြးရေသးတာမဟုတ္လား။
ေမးခြန္းေလးေတြျပန္ေမးေျဖရတယ္။

အေမး။ ။ Network engineer အေနနဲ႕ ဆက္လုပ္မလား
အေျဖ။ ။ မလုပ္ခ်င္ဘူး ၊ Hacker ပဲ တစ္ျပားမွ မေလွ်ာ့ဘူး
အေမး။ ။ Programming ေရာေလ့လာမွာလား
အေျဖ။ ။ Hacking မွာလိုတယ္ဆိုရင္ လုပ္မယ္
အေမး။ ။ Network Hacking လား ၊ Web Hacking လား
အေျဖ။ ။ အဲ့ ၂ ခုေလာက္ရွိတယ္ထင္ထားတာ ၊ Network က device ေတြမရွိဘူး ၊ Web ပဲေရြးလိုက္မယ္
( ေလာေလာဆယ္ browser တစ္ခုေလာက္နဲ႕စလိ႕ု ရမယ့္အရာ )
က်ေနာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ရိုးရွင္းပါတယ္ ၊ ကိုယ့္အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး
အေကာင္းဆံုးလိ႕ု ကိုယ္ထင္တဲ့အရာကိုေရြးပါ။ ေရြးျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ ဆက္ေလွ်ာက္ယံုပဲေပါ့။
အဓိကမလုပ္မိေစဖိုကေတာ့ ဘာမွမလုပ္ပဲ က်ေနာ္က Forensic လုပ္ခ်င္တာဗ် ဆုိတာမ်ိဳးေပါ့။ ဟိုဟာလိုလို
၊ ဒီဟာလိုလို အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႕ဘာမွမလုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ‘ ေဖာေရွာ ‘ ေတာ့ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
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1.2 - A message from Hackers
လမ္းေၾကာင္းေရြးျပီးျပီဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ၾကံဳရမယ့္အရာေလးေတြရွိေသးတယ္။
ေနာက္ထပ္ရွင္းရမယ့္ ခလုတ္ေတြေပါ့ ၊ ၾကိဳျပီးေတာ့ စီလ်က္သားကိုရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း
အဲ့ခလုတ္ေတြကို မျမင္ပဲ ၊ ေပါက္တတ္ကရေတြေလွ်ာက္လုပ္ေနမိတတ္ပါတယ္။ ( က်ေနာ္ကေတာ့
လုပ္ကိုလုပ္ခဲ့တာ ) ဘာေတြလုပ္ခ့တ
ဲ ယ္ဆိုေတာေတာ့ ေျပာစရာမလိုလို႕မေျပာေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္
ေနာက္လူေတြက်ရင္ေတာ့ ဒါေလးေတြကို ရွင္းရင္ေကာင္းမယ္ဆုိတာ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။

Don’t Learn to Hack , Hack to Learn

ဆိုတဲ့ စကားကိုၾကားဖူးမွာပါ၊ အဲဒီဆိုလိုရင္းကို

စစခ်င္းလုပ္တဲ့အေနနဲ႕ ေတာ္ေတာ္နားလည္ရခက္ပါလိ့မ္မယ္၊ က်ေနာ္တုန္းကေတာ့ တကယ္ကို
ဘာစကားၾကီးမွန္းကိုမသိတာပါ။ အခုနားလည္ထားတာေလးကေတာ့ ‘ How to hack လိုမ်ိုးေတြကို
ေလ့လာမယ့္အစား ၊ Target တစ္ခုထားျပီး လိုတာေတြကိုေလ့လာသြားတာပိုေကာင္းတယ္ ‘
လို႕နားလည္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိုရွင္းသြားေအာင္ Web Security ဆိုတဲ့ Target
ေလးထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြသင္ယူရမယ္ဆိုတာ အမ်ားၾကီးေပၚလာတာကိုေတြ႕ရျပီေပါ့။

1.3 - Hack to Learn
ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႕ Target ကို Web Hacking ကိုအရင္ဆံုးေရြးၾကည့္လိုက္မယ္။ Web
Application တစ္ခုကုိ Hack မယ္လ႕ို စေတြးလိုက္ရင္ “ How to hack a website “ ကိုဘယ္ေတာ့မွ
မစမိရင္ပိုေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္။ keyword ကိုက အဲဒါ Hack to learn
မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႕ဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ အရင္ဆံုး ေအာက္မွာျပထားသလို ေမးခြန္းေတြထုတ္လိုက္မယ္ ၊
ျပီးရင္ ကိုယ့္ေမးခြန္းကို ကိုကုိယ္တိုင္ပဲ ကိုယ္စိတ္ေက်နပ္တဲ့ထိ အေျဖလိုက္ရွာရမွာျဖစ္တယ္။
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ဥပမာ။ ။ ေအာက္ကေမးခြန္းကိုၾကည့္ပါ
1. Web Application ဆိုတာဘာလဲ ?
-

Wiki မွာ ဖတ္မယ္

-

Blog ေတြမွာ ဖတ္မယ္

-

ပံုေတြလိုက္ၾကည့္မယ္

-

Youtube က Video ေတြမွာၾကည့္မယ္

-

Ebook ေတြမွာဖတ္မယ္

-

ကိုယ့္ကို ရွင္းျပနိုင္မယ့္သူကိုေမးမယ္ ( forums )

က်ေနာ္႕အေနနဲ႕ကေတာ့ အေပၚမွာျပထားတဲ့ အဆင့္အတိုင္းပဲ အေျဖရွာေစခ်င္တယ္ ၊
အတတ္နိုင္ဆံုးေတာ့ သူမ်ားကိုေမးရတာကို ေနာက္ဆံုးမွပဲလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အေပၚကအခ်က္ေတြကေန
ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳမရွိပဲနဲ႕ သူမ်ားကိုသြားေမးတာက သူမ်ားအေပၚလည္း မတရားရာ က်ပါတယ္။

1.4 – Advice from a Noob
က်ေနာ္ အေျခခံသိသင့္တဲ့အရာေတြ မသိပဲ SQL Injection ကို ၆ လေလာက္ေလ့လာဖူးပါတယ္။
အမွန္တိုင္းေျပာရရင္ က်ေနာ္ Web Technology ကိုေတာင ္ေသေသခ်ာခ်ာမသိပါဘူး။ က်ေနာ္ SQL
Injection ကို Myanmar Security Forum မွာ Basic tutorial လိုတစ္ခုကိုစစမ္းျပီးေတာ့ တစ္ခ်ိန္လံုး
Online မွာ လိုက္စမ္းေနခဲ့တယ္၊ SQL Injection challenge ေတြကိုလည္း ညတိုင္းလိုလိုေျဖျဖစ္တယ္။
က်ေနာ္ အေျခခံေတြကို မလုပ္ခ့တ
ဲ ဲ့အတြက္ က်ေနာ္ဟာ သူမ်ားေျပာျပတာေတြကိုသာလိုက္မွတ္ရပါတယ္ ၊
ဒီလိုမွမဟုတ္လဲ ၾကက္ကန္းဆန္အိုးတိုးျပီး challenge ေျဖနိုင္သြားတာမ်ိဳးလဲ ရွိခ်င္ရွိမယ္။
အခ်ိန္ေတြလဲကုန္ေရာ က်ေနာ္အျမင္မွန္ေအာက္ကလိုရလာတယ္။
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Web Technology ကို အရင္ဆံုးနားလည္သင့္တယ္

-

Web App တစ္ခုကို HTML နဲ႕ ဘယ္လို structure ခ်ထားသလဲ

Luna Moon - Hacking နွင့္ ခလုတ္တိုက္ျခင္း

-

CSS နဲ႕ ဘယ္လို decoration လုပ္ထားလဲ

-

JavaScript / JQuery စတာေတြနဲ႕ User Interface ကို ဖန္တီးထားသလဲ

-

Database မွာသံုးတဲ့ SQL Queries ေတြကဘာေတြလဲ

-

Server side မွာ PHP က ဘယ္လိုေတြအလုပ္လုပ္လဲ

စတဲ့ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပန္ေလ့လာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္႕လို အခ်ိန္မကုန္ခ်င္ရင္ေတာ့
အဲ့ဒီအရာေတြကို အရင္ဆံုးေလ့လာပါလို႕အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။
ဒီအေျခခံေတြနားလည္ျပီးေနာက္မွာ က်ေနာ္ လူသိမ်ားတဲ့ SQL Injection ၊ XSS ၊ File Inclusion
တို႕လို Vulnerabilities ေတြကို Source Code နဲ႕အတူျပန္ေလ့လာျဖစ္ပါတယ္။ Source code
ကိုနားလည္နိုင္ျပီဆိုရင္ေတာ့ Why ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြအတြက္ အေျဖေတြရွိေနျပီေပါ့။ က်ေနာ္
ဘယ္ဟာကိုအားနည္းတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္အသိဆံုးျဖစ္တယ္မဟုတ္လား။ က်ေနာ္ Shell upload
တင္တာေတြကို သိပ္မရဘူးဆိုပါေတာ့ ။ HTML နဲ႕ PHP ကို သံုးျပီး File Upload Form
ေတြဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာကို က်ေနာ ္နားမလည္မခ်င္းေနရာစံုက ေလ့လာပါတယ္။ Code
ေတြကို ျပန္စမ္းေရးတယ္ ၊ Bypass ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲဆိုတာကိုရွာဖတ္ျပီးစမ္းတယ္ ၊
ဘယ္လိုကာရလဲဆိုတာ ထပ္ေလ့လာတယ္ ၊ Bypass ျပန္ရွာတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႕ ေလ့လာလို႕အျပီးမွာေတာ့
က်ေနာ္႕ဆီမွာ စမ္းထားတဲ့ code ေလးေတြက်န္ခဲ့ျပီေပါ့။
က်ေနာ္ စမ္းထားတဲ့ code ေတြကို က်ေနာ္႕ကိုအျမဲတမ္းအၾကံေကာင္းေတြေပးတဲ့ Ko Ye Yint Min
Thu Htut ( YEHG ) ကိုျပျဖစ္တယ္။ သူ႕ရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္ေၾကာင့္ အခုအဲ့ဒီ code ေတြက Damn
Vulnerable File Upload Lab ျဖစ္သြားပါတယ္။ က်ေနာ့္အတြက္ ဂုဏ္အယူဆံုးကေတာ့ SQL Injection
ကို က်ေနာ္ေသခ်ာသိေအာင္ ေလ့လာခဲ့တဲ့ SQLi-Labs ရဲ႕ Audi-1 က က်ေနာ့္ File Upload Lab ေလးကို
github မွာ star ေပးသြားတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္႕အေနနဲ႕
အေျခခံေတြကိုလံုးဝေက်ာ္မသြားဖို႕နဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မလိမ္မိဖို႕ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ သို႕ေပမဲ့ က်ေနာ္က
Noob တစ္ေယာက္သာျဖစ္တဲ့အတြက္ Noob တစ္ေယာက္ရဲ႕ အၾကံလို႕ပဲသံုးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
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1.5 – Programming Advantages
Programming ကို ေၾကာက္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ Hacking ဆိုတာၾကီးနဲ႕ေဝးေနရဦးမွာပါ။
ဥပမာေလးတစ္ခုနဲ႕ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ PHP နဲ႕ေရးထားတဲ့ Web App တစ္ခုမွာ Code Injection
Vulnerability ရွိတယ္ဆိုပါေတာ့။ ေအာက္မွာျပထားတာက အရိုးရွင္းဆံုး vulnerable code ပါ
<?php
eval($_GET['code']);
?>

Code Injection ကိုသိတဲ့အတြက္ filename.php?code=phpinfo(); လို႕ inject
လုပ္လ႕ို ရတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္သိပါတယ္။ Remote Code Execution ( RCE )
အျဖစ္ကိုေျပာင္းဖို႕အတြက္ system(“uname -a”); လိုေသးတယ္ဆိုတာေလာက္ထိ OWASP တို႕လို
ေသေသခ်ာခ်ာေရးထားတဲ့ Document ေတြေၾကာင့္ သိနိုင္ေသးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ system() , exec()
တို႕လို Command Execution functions ေတြကို disable လုပ္ထားတာမ်ိဳးဆိုရင္ PHP Programming
ကို သိျခင္းမသိျခင္းက တျဖည္းျဖည္းသိသာလာပါလိမ့္မယ္။
က်ေနာ္ ဘာဆက္လုပ္ရမွန္းမသိတုန္းက Ko Someone ကို က်ေနာ္ေမးဖူးပါတယ္ ၊ သူက PHP
ကိုေကာင္းေကာင္းရေတာ့ က်ေနာ္မသိတဲ့ တျခား function တစ္ခုကိုေျပာင္းသံုးေပးလိုက္တယ္။
အရမ္းရိုးရွင္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ တကယ္စိတ္ဝင္တစားလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Programming
သိထားတာကပိုျပီးေကာင္းတယ္ဆိုတာကို အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ Programming မရရင္
ေသခ်ာေပါက္လုပ္လို႕မရတဲ့ အရာတစ္ခုရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Code Auditing လို႕ေခၚတဲ့ Source
code ကို Analysis လုပ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ Soure code နားမလည္မွေတာ့
အလွပဲထိုင္ၾကည့္လို႕ရေတာ့မွာေပါ့။
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2 - နိဂံုး
အဆံုးသတ္ အေနနဲ႕ေျပာခ်င္တာကေတာ့ က်ေနာ္က စာေရးတာရယ္ ၊ Hacking ရယ္ကို
ဝါသနာပါတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ Hacking နဲ႕ဆိုင္တဲ့ စာေတြေရးျဖစ္တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေဆာင္းပါးက က်ေနာ္႕ရဲ႕ ပထမဆံုးစာအုပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ မယဥ္ေက်းတဲ့အသံုးနွဳန္းမ်ားပါဝင္ခဲ့တယ္ဆိုရင္
ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္။ စာအုပ္ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ သင့္အတြက္
မွတ္သားစရာတစ္ခုခုရတယ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ္႕ကို အၾကံေပးခ်င္တဲ့
အေၾကာင္းအရာေတြရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ contact မ်ားကေန ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။

2.1 - Contacts
Email – thinbashane@gmail.com
Website – http://location-href.com
WeChat ID – swiftfanboy
Twitter - @arf0flunam00n
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2.2 - Thanks
က်ေနာ္ေက်းဇူးတင္ရမယ့္ သူေတြေရာ ၊ ေလးစားရတဲ့သူေတြေရာ အရမ္းမ်ားတဲ့အတြက္
ဒီကေနအားလံုးကို ဂါရဝျပဳလုိက္ပါတယ္။

လူသားအားလံုးကို
ေလးစားပါတယ္
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