LESSON 1
BEING A HACKER
HACKER တစ္ဦးျဖစ္တည္မွု

Lesson 1: Being a Hacker

သ
ဤ Hacker Highschool စီမံကိန္း သည္၊ ေလ့လာသင္ယူေရး ကရိယ ာ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေလ့လာေရး

အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္အေလ်ာက ္
တလြဲအသံုး

နည္းပည ာ

ခ်ျခင္း၊

အနဿတရာယ္ရွိပါသည္။

အကယ္၍

အဖ်က္အေမွာင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သံုးျခင္းသည္၊

အခ်က္အလက္မ်ားမ ွ

အခ်ိေ
ု့ သာသင္ခန္းစာမ်ားအား၊

ကိုယ္တုိင္နစ္နာမွုမ်ားျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။

ျဖစ္နို္င္ေခ်ရွိေသာရလာဒ္မ်ားကုိ

ေသခ်ာစြာေလ့လာမထားပါက၊

ေဘးထြက္ဆးုိ က်ိုးမ်ား ျဖစ္ေပါ္လာနုိင္ပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာမ်ားကို္အသံုးျပုေသ ာ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားသည္၊
ေလ့လာျခင္း၊ျကိုးစား အားထုတ္ျခင္းနွင့္ လက္ေတြ့အသံးု ခ်ျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ရာတြင ္ ေကာင္းစြာသင္ျကားျခင္းမ်ားကုိ

သင္ယူျခင္း အျပင္၊ စနစ္တက ် ျကီးျကပ္ျခင္းကုိ ခံယူသင့္ပါသည္။ မည္သုိ့ျဖစ္ေစ ISECOM အဖြဲ့အစည္းမွ
ဤသင္ခန္းစာမ်ား တြင္ပါ၀င္ေသ ာ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိမဆုိ လြမ
ဲ ွားစြာအသံုးျပုျခင္းအတြက္
တာ၀န္ယူနုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေအာက္ပါသင္ခန္းစာမ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္း စာအုပ္မ်ားကုိ မည္သူမဆုိ ISECOM ၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

အား လုိက္နာ၍ ဖတ္ရွုေလ့လာနုိင္ပါသည္။ ပုဂဿဂလိကနည္းပညာေက်ာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ား၊

အေျခခံအလယ္တန္း၊အထက္တန္းမ်ားတြင ္ Hacker Highschool စီမံကိန္းမ ွ ေဆာင္ရြက္မွုမ ်ား အားလံုးကုိ
စီးပြားျဖစ္အသံုးျပုျခင္းမ်ားအား တားျမစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ ္ ပ ါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကူးယူ၍၊ မည္သည့္
ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအား တားျမစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားမွမည္သည့္အမ်ိုးအစားျဖစ္ေစ၊သင္ခန္းစာျဖစ္ေစ (သုိ့)ေလ့က်င့္ခန္း

မ်ားျဖစ္ေစ ပါ၀င္မွုမ်ားအား ခြင့္ျပုခ်က္လုိင္စင္ မရွိပ ဲ တန္ဖုိးတစ္ခုခုျဖင့္ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ထားပါ
သည္။

လုိင္စင္၀ယ္ယူရန္ http://www.hackerhighschool.org/licensing.html HHS website တြင္၀ယ္

ယူနုိင္ပါသည္။ ဤ HHS စီမံကိန္းတြင္ အဖုိးတန္မွု၊အက်ိုးရွိမွုမ်ား ရွိမည္ဆုိလ်င္၊ HHS အား License ၀ယ္ယူျခင္း၊
လွူဒါန္းျခင္း၊အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမ်ား ျဖင့္ ကူညီေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။

2

Lesson 1: Being a Hacker

Table of Contents

Translators....................................................................................................................................................4
HACKING ၏ေစတနာမ်ား..........................................................................................................................5
Why Be a Hacker? ဘာေျကာင့္Hacker ျဖစ္သလဲ?................................................................................7
How to Hack (ဘယ္လုိ Hack မလဲ)..........................................................................................................9
Two Ways to Get What You Want (အလ
ု
ိရွိရာကုိရယူနုိင္တ)............................9
ဲ့နည္းနွစ္သြယ္
Feed Your Head: Espionage (သူလွ်လ
ို ုပ္ျခင္း).....................................................................................10
Hacking to Take Over Your World (ခင
္P်ားကမဘာကု
Hacking
ိရယူဖုိ့ လုပ္ျခင္း).........................11
The Four Point Process (ျဖစ
္စဥ္ေလးခ်က္
)............................................................................................13
The Echo Process - ပဲ့တင္ျဖစ္စဥ္........................................................................................................13
What to Hack ဘာေတြကH
ုိ ack မလဲ?...................................................................................................15
Feed Your Head: Classes and Channels..............................................................................................16
Feed Your Head: Porosity.......................................................................................................................18
Resources - အရင္းျမစ္မ်ား.......................................................................................................................19
Books - စာအုပ္မ်ား...............................................................................................................................20
Feed Your Head: Speculation - ထင္ေျကးေပးျခင္း.............................................................................22
Search Engines - ရွာေဖြေရးစက္မ်ား..................................................................................................23
Websites and Web Applications.......................................................................................................25
Zines.......................................................................................................................................................26
Blogs......................................................................................................................................................26
Forums and Mailing Lists.....................................................................................................................27
Newsgroups - သတင္းအစုအေ၀းမ်ား................................................................................................28
Wikis - ၀ီကီမ်ား......................................................................................................................................28
Social Media - လူမွုဆက္သြယျ္ ပန္ျကားေရး.....................................................................................29
Chat......................................................................................................................................................30
P2P - (မ
် ိုးတူမွမိ်ုးတူ
).......................................................................................................................30
Certifications - အသိမွတျ္ ပုလက္မတ
ွ ္မ်ား.........................................................................................31
Seminars................................................................................................................................................32

3

Lesson 1: Being a Hacker

Contributors - ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား
Pete Herzog, ISECOM
Glenn Norman, ISECOM
Marta Barceló, ISECOM
Chuck Truett, ISECOM
Kim Truett, ISECOM
Marco Ivaldi, ISECOM
Shaun Copplestone, ISECOM
Greg Playle, ISECOM
Jeff Cleveland, ISECOM
Simone Onofri, ISECOM
Tom Thomas, ISECOM
Translators
Htet Aung @Starry Sky, Myanmar

4

Lesson 1: Being a Hacker

HACKING ၏ေစတနာမ်ား
Pete Herzog ၏မိတ္ဆက္စကား
မည္သို့ျဖစ္ေစ၊

Hacker မ်ားအေျကာင္း

ဆံုးလုပ္နုိင္သူေတြျဖစ္ျကပါတယ္။

ခင္P်ားျကားဖူးပါလိမ့္မည္၊

၎တုိ့ကရွာေဖြေတြ့ရွိျခင္းကုိအေကာင္း

Hacker မ်ားကစိတ္အားထက္သန္သူမ်ား၊

ထုိးထြငး္ တိီထြင္နုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားျဖစ္ျကသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀သူမ်ား၊

Hacker မ်ားကအရာ၀တဿထုေတြမည္သုိ့အလုပ္လုပ္သည္မွစ၍

မည ္ သုိ့ထိမ္းခ်ုပ္ရမည္၊ ၎တုိ့ကုိမည္သုိ့ေျပာင္းလဲအသံုးျပုနုိင္သည္အထ ိ နက္နက္ရွုိင္းရွုိင္းေလ့လာလုပ္ေဆာင္
ျကသည္။ ထုိသုိ့ျပုလုပ္ျခင္းသည ္ Hacker မ်ားအတြက္က်ယ္ျပန့္ေသာစိတ္ကူးမ်ားကုိပင္လ်င ္ ျပန္လည္ပံုေပါ္
နုိ္င္ေစတယ္။
အတိအက

်

ထိအ
ု့ ျပင္သိပဿပံနည္းက်သိလုိစိတ္ျပင္းျပမွုအမွားတစ္ခုထဲကုိ
သိနုိင္ရန္ထပ္တူအမွားမ်ုိးအျကိမ္ျကိမ္လုပ္ရန

ဤကဲသ
့ က
ို့ ်ရွုံးျခင္းမ်ားသည္ေလ့လ ာ

က်ရွုံးျခင္းကုိအခ်ိန္ျဖုန္းျခင္းအမွွားဟုမယူဆ
ရွိသင့္ပါတယ္။

္

ရလာဒ္တစ္ခုထဲျဖစ္ျခင္းအား၊
၀န္ေလးျကသူမ်ားမဟုတ္ပါ။

သင္ယူရန္နည္းသစ္ေတြ့ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေျကာင့္ Hacker မ်ားက

ျကပါဘူး။

ဤအယူအဆသည ္

မည္သည့္အသင္းအဖြဲ့တြင္မဆုိ

Hacking လုပ္ျခင္းေျကာင့္ ဒုကဿခေတြ့ေနသူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ Media
ေတြက Hacker လုိ့ သတ္မွတ္ျခင္း ခံေနရတဲ ့ သူေတြကအမွန္တကယ္
Hacker မဟုတ္ျကပါဘူး။

Hacker တစ္ေယာက္ က တက္ျကြဖ်တ္လတ္ေသာပံုစံ၊ လက္ေတြ့ဆန္ေသာ သိပဿပံပညာရွင္ပံုစံ၊ တစ္ခါတစ္ရံ
ရူးနွမ္းေနတဲ့သိပဿပံပညာရွင္ပံုစံျဖစ္ေပမယ့္၊
စိတ္ခံစားခ်က္ေနာက္ပုိ၍

အခ်ိန္အခါတစ္ခုမွာအမွန

္

လုိက္တတ္ျကပါတယ္။

တကယ့္သိပဿပံပညာရွင္ေတြမဟုတ္တာေျကာင့္

ဤအခ်က္ကအမွန္တကယ္ဆုိး၀ါးတဲ့အခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။

တရားလုိ့ယူဆထားမွု၊

ယံုျကည္ထားမွုအစဥ္အလာေနာက္ကုိ

မလိုက္ျကတဲ့လူေတြကမ်ားစြာေသာစိတ္၀င္ စ ား ဖြယ္အရာမ်ားကုိတီထြင္ျကံဆခဲ့ျကပါတယ္။ သခ်ာဿငပညာရွင္
George

Cantor

ဆုိသူက

၎၏အေတြးအေခါ္

အသစ ္

(infinity)

ကုိအဆုိျပုတင္ျပခဲ့ျပီး

မ်ားစြာေသာပညာရွင္မ်ားျကားတြင္ဦးတည္ခ်က ္ ျပတ္ေစေသာကာလကုိ ျဖစ္ေပါ္ေစခဲ့သည့္သီအုိရီကုိျဖစ္ေစခဲ့ျပီး
ထုိအခ်က္ေျကာင့္၎၏

စိတ္ကူးသစ္ကုိ

စုိးရိမ္ဖြယ္ေရာဂါဟုေခါ္ဆုိခဲ့ျကသည္။

သခ်ာဿငပညာအားကူးဆက

္

ေနေသာ

အရူးသိပဿပံပညာရွင္လုိ့ ေခါ္ျကတဲ ့ Nikola Tesla ကေတာ့ ၊ လ်ပ္စစ္ေတြ ဘယ္လုိသဘာ၀ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
တပါးသူေတြထက ္ ပုိသိတဲ့လူတစ္ေယာက္ပါ။

သူကေတ ာ ့ AC လ်ပ္စစ္သံုး

တိီထြင္ခဲ့ျပီး အမ်ားကေတာ့ Tesla ကြင
ို ္လုိ့ပဲသိျကပါတယ္။

ပထမဆုံုးဘီးမပါတဲ့ေမာ္တာကုိ

Ignaz Philipp Semmelweis ဆိုသူက လူနာေတြျကားမွာေရာဂါျပန့္ပြားမွုကုိထိမ္းသိမ္းရန ္ ဆရာ၀န္ေတြက
လူနာမ်ားကုိျပုစုေစာင့္ေရွာက္မွုလုပ္ေနစဥ္မွာသူတုိ့လက္ေတြကုိေဆးေျကာသန့္စင္ရန္လုိအပ္တယ္လုိ့ယူဆခဲ့တဲ့ဆ
ရာ၀န္တစ္ဦးပါ။

လူနာေတြျကားမွာေရာဂါျပန့္နွ့ံမွုတုိးပြားေနတာသူ၏အမွားဟုယူဆျပီးလူနာေတြက ိ ု ျကည့္ရွုေန

ခ်ိန္အတြင္းဂရုတစုိက္လက္ေဆးျခင္းျပုလုပ္၍လက္ေတြ့စမ္းသပ္ခဲ့ျပီး၊

ေရာဂါျပန့္နွံ့မွုေသခ်ာေပါက္ေပ်ာက္ကြယ္

သြားသည္ကုိေတြ့ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ့အေတြးအေခါ္က ခဏခဏ လက္ေဆးေနရတ ာ ကသီတယ္လုိ့ခံစားေနရတဲ့
ဆရာ၀န္မ်ားကုိ အဆင္ေျပေစသည့္အျပင္၊ ထုိအခ်ိန္ကလက္ခံထားခဲ့သည့္ ေရာဂါပုိးမြွားဆုိင္ရာသိပ ဿပံနည္းက်
အစဥ္အလာမ်ားကုိလည္း ဆန့္က်င္ျပီးသက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။
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Hacker တစ္ေယာက္ကကြန္ျပူတာထဲခ်ိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ျပီးအျခားသူမ်ားရဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိလြွဲယူနုိင ္ တယ္၊

ခင္P်ားမသိလုိက ္ ပ ဲ emailေတြကုိဖတ္နိုင္တယ္၊ခင ္ P ် ာ း webcam ကုိျကည့္နုိင္တယ္ခင္P်ားကုိျမင္နုိင္တယ္၊
ခင္P်ားေျပာတာေတြျကားနုိင္တယ္လုိ့ ခင္P်ားထင္ေနမွာပါ၊ ဤအခ်က္ေတြက မမွန္တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ို့
Hackerေတြက

ေလ့လာျကတယ္၊

ကြန္ယက္လံုျခံုေရးကုိ၊
ဒါေပမယ့္

စိန္ေခါ္မွုတစ္ခုလုိ့

ျမင္တတ္တာေျကာင့္၊

သူတုိ့တကယ္လုပ္ဖုိ့ျကိုးစားေနတာက

စနစ္ေတြကုိ

ကြန္ယက္ပံုစံခ်သူ၊

တည္ေဆာက္သူေတ ြ မေတြးမိတဲ့အခ်က္ေတြကုိစဥ္းစားေတြ့ရွိဖုိ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အရူးလုပ္ရန္

ကြန္ယက္စနစ္

သူတုိ့တတ္နင
ို ္သမ ွ ် ကြန္ယက္

စနစ္နဲ့ပက္သက္ျပီး- ကြန္ယက္စနစ္ကညြွန္ျကားမွုကုိဘယ္ကရတာလဲ၊ဘယ္လုိေပါ္လစီေတြသံုးထားလဲ၊ OS ေတြ
နဲ့ဘယ္လုိဆက္သြယ္လဲ၊ ထုိပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတ ဲ ့ အျခားစနစ္ေတြ၊ ျပီးေတာ့ကြန္ယက္ေတြကုိ အသံုးျပုေနတဲ့
လူေတြနဲ့စီမံကြပ္ကဲေနတဲ့ကြန္ယက္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမွူးေတြစသျဖင့္ရွာေဖြမွတ္သားျကတယ္။
တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိသံုးျပုျပီး၊
ဤနည္းအားျဖင့္

Hacking

ကြဲျပားတဲ့လမ္းေျကာင္းေတြကေန

လုပ္ျခင္းက

ထုိ့ေနာက္သူတုိ့ရရွိထား

သူတုိ့လုိခ်င္တာကုိရယူျကတယ္။

စနစ္ရဲ့နည္းပညာကုိပုိမိုလံုျခံုေကာင္းမြန္ေအာင ္ မည္သုိ့လုပ္ေဆာင္

ရမည္ကုိနားလည္ေစနုိင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိုးျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာအခ်ိ ု ့ Hacking ျပုလုပ္ျခင္းကုိ
ဒုစရိုက္သမားမ်ားက၊ တရားမ၀င္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဖ်က္ဆီးေနွာက္ယွက္ရန ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြန ဲ ့ တလြဲအသံးု ျပု

ျကျပ ီ း အဲဒဒ
ီ ုစရိုက္သမားေတြက ခင္P်ားဖတ္ရတ ဲ ့ Media ေတြကေဖါ္ျပတ ဲ ့ hacker ဆုိသူေတြပါပဲ။ Hacker
တစ္ေယာက္ဆုိတ ာ လူမွုကြန္ယက္စာမ်က္နွာတစ္ခုက ိ ု တစ္စံုတစ္ေယာက္ကဖြင့္ထားခဲ့လုိ့ ၎အေကာင့္ မွာ
စာေတြတက္ေရးတာ၊

Password

ရိုက္ေနသူေနာက္မွေက်ာ္ျကည့္ျခင္း

(sholder-surfs)

လုပ္ျပီးသူတုိ့

အေကာင့္ကုိ ယူသးံု တာမ်ိုးလုပ္သူမဟုတ္ပါဘူး။ script kiddie tools ေတ ြ အင္တာနက္ကရယူျပီ း သူမ်ား
email ကိုဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး လုပ္သူေတြကလဲ Hacker မဟုတ္ပါဘူး၊ hacking လုိ့လဲ မေခါ္ထို္က္ပါဘူး၊ ထုိသုိ့ ျပုမူ
သူေတြက အမွန္တကယ္ လူရမ္းကားမ်ား၊ သူခိုးမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

Hacking ဆုိတာ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းတစ္ခုပါ။ တစ္ခုခုကုိ မူလပံုမွန္ထက္ျခားနားေသာနည္းမ်ားသံုးျပီး
ခင္P်ား လုိျခင္တာျဖစ္ဖုိ့ ထပ္ခါထပ္ခါျကိုးစားဖူးပါသလား? စက္ပစဿစည္းတစ္ခုခုကို
ဖြင့္ျပီးဘယ္လုိအလုပ္လုပ္တယ္ ဆုိတာျကည့္ဖူးပါသလား?

၎စက္ပစဿစည္းကုိေျပာင္းလဲျကည့္ျပီး၊ မူလနွင့္မည္သို့ကြာျခာသြားတယ္ဆုိတာ

စမ္းသပ္ဖူးပါသလား? ထုိသျို့ ပုလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ Hacking လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ ခင္P်ားလုိခ်င္တဲ့အရာ
တစ္ခုခုရဖုိ့ အရာတစ္ခုခုကုိ စူးစူးနစ္နစ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျပီး ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း၊
ထိနး္ ခ်ုပ္ျခင္းမ်ားကုိ Hacking လုိ့ေခါ္ပါတယ္။
အင္တာနက္ဆိုတာမ်ားစြာေသာapplication မ်ား၊

စနစ္သံုးပစဿစည္းမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္မ်ားနွင့္

ဖြဲ့စည္းတည္ ေဆာက္ထားျပီး၊ Hacker မ်ားကုိေတြ့နုိင္တဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ကို Hacker မ်ားကတည္
ေထာင္ ခဲ့တာလုိ့ေျပာနုိင္ပါတယ္၊ ၄င္းတုိ့ရဲ့အေကာင္းဆံုးကစားကြင္းတစ္ခုလဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အင္တာနက္

တစ္ခုပဲမဟုတ္ပါဘူး၊ အျခားနယ္ပယ္မ်ားမွာလ ဲ Hacker ေတြကုိေတြ့နုိင္ပါတယ္။ မည္သုိ့ျဖစ္ေစ Hacker မ်ားမွာ
တူညီတဲ့အခ်က္တစ္ခုထဲရွိပါတယ္၊

အရာ၀တဿထုေတြကုိနည္းလမ္းသစ္တစ္ခုနဲ့ျပန္လည္ဖန္တီးျခင္း
အရာ၀တဿထုတစ္ခုကုိ

မူလပံုစံအတုိင္းမျကည့္ပ ဲ

မူလထက ္

ျဖစ္ပါတယ္။

ပုိေကာင္းေသ ာ

အဲဒါကေတာ့
သူတုိ့က

ျကီးက်ယ္ေသာ

ျဖစ္နုိင္ေခ်ေတြနဲ့ျကည့္ျမင္တတ္ျပီး အျခားနည္းလမ္းသစ္တစ္ခုအေနနဲ့ ေျပာင္းလဲအသံုးျပုတတ္ပါတယ္။
ခင္P်ားကုိယ္ခင ္ P ် ာ း

ထူးခြ်န ္ တ ဲ ့ Hacker

အလြန္နွိမ့္ခ်၍ေလ့လာျခင္း
ျဖစ္လာနုိင္မွာပါ။

နဲ့

ျဖစ္လာနုိင္မယ္လုိ့

ထက္ျမက ္ တ ဲ ့ Hacking

မေတြးပါနဲ့၊

လုပ္ေဆာင္နုိင္မွသာ
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Hacking

ဆုိတ ာ တရားမ၀င ္ တဲ့လုပ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ

နာက်င္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး

ေက်ာက္ခဲနဲ့ေပါက္ျခင္းကသ ာ တရားမ၀င္လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ မရည္ရြယ ္ ပ ဲ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ
နာက်င္ေစတယ္ဆုိရင ္ အဲဒီလုပ္ရပ္ကျပစ္မွုတစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း
ေလ်ာ္ေျက း

ေပးဖုိ့ေတာ့လုိပါတယ္။

လူေတြရဲ့ပုိင္ဆုိ္င္မွုေတ ြ

ခင္P်ားကတာ၀န္ယူေျဖရွင္း ဿဿဿ
ပီး

မေတာ္တဆ

ပ်က္ဆီးဆံုးရွုံးမွုေတြက

အေတြ့အျကံုနုေသးေသ ာ hacker မ်ားေျကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ရတယ္ဆုိတာကုိ ISECOM ၏ Hacker Profiling
စီမံကိန္းမွ ေလ့လာေတြ့ ရွိထားပါတယ္။ ဤအခ်က္က လမ္းေပါ္မွာအေပ်ာ္သေဘာနဲ ့ ခဲလံုးနဲ့ပစ္ေပါက္ကစားရာမွ
ကားမ်ားမွန္ကြဲျခင္း၊ထိခုိက္ပြန္းပဲ့ျခင္းမ်ား၊

မေတာ္တဆျဖစ္ပြားျခင္းနွင့္

တူညီပါတယ္။

အဲဒီပ်က္ဆီးမွုက

မေေတာ္တဆပါ ဒါေပမယ့္ ေလ်ာ္ေျကးေတာ့ေပးရမွာပါ။ ထုိ့ေျကာင့္ ခင္P်ားပုိင္ပစ ဿစည္းကုိျဖစ္ေစ၊ တပါးသူပုိင္
အရာမ်ားကုိျဖစ္ေစ၊ Hacking လုပ္တဲ့အခါ အထူးသတိထားျပုလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

ခင္P်ားပုိင္အရာကုိ ခင္ P ်ား hacking ျပုလုပ္ျခင္းကလဲ၊တရားမ၀င္ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ မိမိပုိင ္ အရာ၀တဿထု ကုိ
hacking လုပ္ေသာေျကာင့္ အေရးယူခံရတဲ ့ hacker မ်ား၊ မိမိ၀ယ္ယူထားေသာ သီခ်င္း၊ ပရို္ဂရမ္၊ ရုပ္ရွင္မ်ား
ကုိhacking လုပ္ျခင္းေျကာင့္အေရးယူခံရတဲ့hacker မ်ားလည္းရွိပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္

ခင္P်ားကုိယ္ပုိင္၀ယ္ယူ

ထားေသာ ပရိုဂရမ္တစ္ခုကို ခင္P်ားတစ္ကုိယ္စာသံုးရန္ အစမ္းသေဘာျဖင့္ေတာင္ hacking ျပုလုပ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။
အဘယ္ေျကာင့္ဆုိေသာ္

ခင္P်ားတရား၀င္၀ယ ္ တ ဲ ့

သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ုပ ္ (ELUA

–

End

ပစဿစည္းအမ်ားစုက၊

user

License

၀ယ္ယူသ ူ

Agreement)

ပါ၀င္ျပီး၊

လုိင္စင္

၎လုိင္စင္တြင္

ခင္P်ားထုိသုိ့လုပ္ခြင့္မရွိေျကာင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ခင္P်ားအဲဒ ီ ေဆာ့ဖ္၀ ဲ ကုိ install လုပ္စဥ္ကလဲ လုိင္စင္ကုိခင္P်ား
ဖတ္သည္ျဖစ္ေစ မဖတ္သည္ျဖစ္ေစသေဘာတူထားျပီ း ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္P်ားအိမ္မွာ၊ ခင္P်ား၀ယ္ယူထားေသာ
အရာမ်ားကုိ၊ ခင္P်ား hacking စြမ္းရည္ေလ့က်င့္မွုမ်ားျပုလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ အထက္ေဖါ္ျပခ်က္ကုိ သိမွတ္ထား ေပးပါ။

Why Be a Hacker? ဘာေျကာင့္ Hacker ျဖစ္သလဲ?
သိပဿပံပညာရွင္ေတြက
သူတုိ့ေတြက၊

လူသားမ်ိုးPီဇကုိ

ဘယ္လိုပံုေဖါ္ခဲ့ျကလဲဆုိတာ၊

၀ွက္စာေဖါ္ျခင္းနည္းလမ္းကုိ

စဥ္းစားျကည့္မယ္ဆုိရင္၊

အသံးု ျပုခဲ့တာေတြ့နုိင္ပါတယ္။

Password

ေတြကုိသတင္းအခ်က္အလက ္ (သုိ့) စာလံုးေတြကုိ code ေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းစနစ ္ (Encryption)
ပံုစံျဖင့္သိမ္းဆည္းထားလုိ့
encrypted

ရယူရန ္ ခက္ခဲပါတယ္။

ပံုစံကုိဖ်က္ျပ ီ း

စာလံုးအနည္း

Brute-forcing

ငယ ္ က ိ ု

ထိေ
ု့ နာက္၎အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိျပန္လည္သီတန္းထားပ ါ

နည္းလမ္းက

password

အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းမ ွ ာ

တယ္။

မ်ား၏

ေျဖရွင္းပါတယ္၊

လူသားမ်ိုးPီဇေလ့လာသူမ်ားက

အေျခခံအခ်က္၃.၃သန္းရွိတဲ့ မ်ိုးPီဇကုိ ပံုေဖါ္ရန္ ထုိနည္းလမ္းကုိ အသံုးျပုျကပါတယ္။
မီးဖိုခန္းအတြငး္

ေရခဲမုန့္ကုိေကာင္းမြန္စြာေအးခ ဲ
တီထြင္ဆန္းသစ္မွုမ်ားျဖင့္

ျဒပ္ဆင္ေတြျဒပ္ေပါင္းေတြကုိ

စားဖုိမွုးမ်ားကနုိက္ထရိုဂ်င္အရည္ကုိအေအးေပးပစ ဿစည္းအေနျဖင့္

ေစရန္အသံုးျပုျခင္း၊

Hacking ကုိ

အာလူးခ်ဥ္နွင့္ခရမ္းခ်ဥ္သီးေျကာ္

ထုတ္ေဖါ္ျပသနိုင္တယ္။

ရာစုနွစ္မ်ားစြာထဲက

Hacking

လုပ္ျခင္းကဲ့သုိ့

ဓါတုေPဒပညာရွင္ေတြက

လုပ္ေနခဲ့ျကပါတယ္။

ဓါတုေPဒပညာရွင္ေတြကသဘာ၀ျဒပ္စင္ေတြ၊ျဒပ္ေပါင္းေတြက ိ ု ရာစုနွစ္မ်ားစြာစမ္းသပ ္ ေဖါ္ထုတ္ေနခဲ့ျကတယ္။
သဘာ၀ေမာ္လီက်ူးမ်ားထိခုိက္လြယ္ျခင္းအရ
စသည့္ပတ္၀န္းက်င ္

(ပူျခင္း၊ေအးျခင္း၊ေတာင္ကုန္းမ်ားေပါ္၊ပင္လယ္ေရေအာက္ )

ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲမ်ားေပါ္တြင္၎တုိ့မည္သုိ့တုန့္ျပန္သလ ဲ

စမ္းသပ္ထုတ္ေဖါ္ျကတဲ့အတြက္၊

ဓါတုေPဒပညာရွင္မ်ားသည ္

ဆုိတာကုိ

သူတုိ့မွာရွိတဲ့ဓါတုေPဒပစ ဿစည္းမ်ား

ပါ၀င္ေပါင္းစပ္မွုမ်ား ကုိနက္နက္နဲနဲနားလည္ဖုိ့ လုိပါတယ္။ ေဆး၀ါးသစ္ တီထြင္မွုထက္ ျမင္သာေသာေနရာ မရွိပါ
ဘူး။ ထုိေဆး၀ါးသစ္ထုတ္လုပ္မွုတြင ္ ေဒသတစ္ခု၏ ရာခ်ီေသာ အပင္မ်ိုးစိပ္တုိ့ကုိ အျမစ္မွအဖ်ား အသီးအပြင့္မ်ား
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အထိေလ့လာျပီး ခြဲထုတ္ျခင္း တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ားျပုလုပ္၍ စမ္းသပ္ျကပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ေပါင္းစပ္
မွုရဖုိ့ျကိုးစားထုတ္ေဖါ္ျကျပီး တစ္ခါတစ္ရံ နွစ္မ်ားစြာျကာျမင့္တတ္ပါတယ္။

ေဖာက္သည္မ်ား၏ တိက်ေသာ ၀ယ္ယူမွုပံုစ ံ (သုိ့) ေစ်းကြက္တစ္ခုကိုနားလည္ရန္၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္
Hacking ျပုလုပ္ျကပါတယ္။ ၎တုိ့နွင့္ ဆက္နြယ္ေနေသာစီးပြားေရးနယ္ပယ္ကို လြွမး္ မိုးဖုိ့၊ ေျပာင္းလဲဖုိ့ရည္ရြယ္

ျပီး နက္နက္ရွုိင္းရွုိင္းတူးဆြေလ့လာျကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရ ံ သူတု့ိထုတ္ကုန္ေတြအေပါ္မ ွ ာ Hacking လုပ္ျကျပီး၊

တစ္ခါတစ္ ရ ံ (ေျကာ္ျငာမ်ား၊ အဓိကထားမွ ု social engineering သင္ခန္းစာမွာ ေလ့လာရမည့္အပုိင္း) ကုိသံုးျပီး
ခင္P်ားကုိ Hacking လုပ္ျကပါတယ္။

Hacking သည္ စစ္ပြဲတစ္ခု၏ အေရးျကီးေသာ၊ က်ပ္တည္းေသာ အပုိင္းတစ္ခုလဲျဖစ္လာပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္ေသာ

တပ္သားေတြက (ဘယ ္ Hacker ေတြကကုဒ္ေဖာက္တဲ့သူေတြ၊ ဥာဏ္ရည္စိစစ္သူေတြ၊ နယ္ပယ္အရာရွိေတြက
ဘာေတြသံုးတယ ္ ဆုိတာေတ ြ နဲ ့ ရန္သဖ
ူ့ က္မွာဘာေတြရွိတယ္၊ ဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊ သူတုိ့ အသံုးျပုေသာ
ပစဿစည္းကရိယာမ်ား၏အားနည္းခ်က္ေတြအေပါ္

ဘယ္လုိအသာစီးရယူရန ္

ဘယ္လုိအေျခခ ံ Hacking

စြမ္းရည္ေတ ြ ရွိတယ္ဆုိတာေတ ြ စတဲ့..) သူတုိ့ပစ္မွတ္၊ ပန္းတုိင္ေရာက္ရန ္ တီထြင္နုိင္စြမ္းအားျပည့္သူေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဆုိက ္ ဘ ာ

နုိင ္ င ံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က

တုိက္ခုိက ္ မ ွ ု

နွင့္

ကာကြယ ္ မ ွ ု

ကြန္ျပူတာနွင့္ကြန္ျပူတ ာ ကြန္ယက္အေပါ္မွီခုိေနျကတဲ့အတြက္၊
ဆုိတဲ့အခ်က ္ က

နုိင ္ င ံ

ျကည္း၊ေရ၊ေလ

ရန္သူ့သတင္းေထာက္လွမ္းေရ စစ္ဆင္ေရး မ်ားအတြက္တန္ဖုိးျကီးတဲ့ အပုိင္းျဖစ္လာပါတယ္။

တပ္မေတာ္နွင့္

Hacker တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ့ အေျကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ထုိသုိ့ျဖစ္ျခင္းကတကယ္စြမ္းအားျကီးမားလုိ့ပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ခင္P်ားမွ ာ တကယ္အားေကာင္းတ ဲ ့ Hacking စြမ္းအားရွိတယ္ဆုိရင ္ တကယ္
ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာေတြခင္P်ားလုပ္နုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေလးနက္တဲ့Pဟုသုတတုိင္းက ခင္P်ားကုိျကီးမားတဲ့ စြမ္း
အားေပးနုိင္ပါတယ္။

အရာ၀တဿထုတစ ္ ခ ု

ခင္P်ားသိရင္အဲဒီအရာကုိခင ္ P ် ာ း
တကယ္စြမ္းအားရွိေနသလုိ၊

စြမ္းအားေတြ ရလာပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆုိတာ

ထိနး္ ခ်ုပ္နုိင္မွာေသခ်ာပါတယ္။

ခင္P်ားကုိယ္တုိင ္ န ဲ ့

ခင္ P ်ား အေလးထားတ ဲ ့

ခင္P်ားလက္ထဲမွာ

အရာေတြကုိကာကြယ္ဖုိ့

လူေတြက အလုပ္ရွာျခင္း၊ ပုိက္ဆံရွာျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းမ်ားကုိျပုလုပ္ရန္ အင္တာနက္ကုိ၎တုိ့ေဆြမ်ိုး ကဲ့သုိ့
ဆက္သြယ္ျပ ီ း လူအမ်ားစုရဲ့အသက္တမ်ွအေရးပါေနပါတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြက

အဖုးိ တန္သလုိ၊

ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းလဲရွိနုိင္ပါတယ္၊ hacker ေတြကေတာ့ ၎တု၏
ိ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ တျခားသူေတြ
ထက္ပုိကာကြယ္နုိင္ပါတယ္။ သူတုိ့လုိခ်င္ တ ဲ ့ အခ်က္ကုိသာေရြးခ်ယ္ေဖါ္ထုတ္ျပီး၊ ပုိမုိလံုျခံုေအာင္ထိန္းသိမ္းနိုင္
ပါတယ္။

အဿဿ
သးငယ္ဆးံု အဆုိးျမင္အသိတရားေတြက

အဆံုးမွာခင္P်ားကုိဟန့္တားဆန့္က်င ္ နိုင္တာေျကာင့္

ေက်ာင္းမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ဘ၀အတြက္ျဖစ္ျဖစ္ ဤအခ်က္က ျကီးမားတဲ့ ယွဥ္ျပိုင္နို္င္ေသာအေရးသာမွုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

မည္သည့္အရာကုိမဆုိ Hack ပါ၊ နစ္နာထိခုိက္မွုေတာ့ မရွိပါေစနဲ့။
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How to Hack (ဘယ္လုိ Hack မလဲ)
ခင္P်ားကုိဘယ္လုိ Hack ရမယ္ဆုိတာေျပာျပရတာ၊ ဘားတန္းေပါ္မွာဘယ္လုိ ေနာက္ဂြ်မ္းပစ္ရမယ္ဆုိတာရွင္းျပ

ေနရသလုိပါပဲ။ ရွင္းျပခ်က္ေတြဘယ္ေလာက္အေသးစိတ္က်တယ္ဆုိတာထက္ပထမဆံုးအျကိမ္မွာေတာ့ ခင္P်ား
ကုိယ္တုိင္လုပ္နုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။

ခင္P်ားကြ်မ္းက်င္မွုခံစားခ်က္၊

ေလ့က်င့္မွုေတြေျကာင့္

အခ်က္ေတြကုိ ျမွင့္တင္ဖုိ့လုိပါတယ္ သုိ့မဟုတ္ပါက ခင္P်ားမ်က္နွာနဲ့ ေမွာက္လ်က္လဲက်မွာပဲ။

သိျမင္လာျခင္းစတဲ့

ပထမဆံုးအေနန ဲ ့ Hacking တကယ္တမ္းဘယ္လုိအလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတဲ့လွ်ုိ့၀ွက္ခ်က္နဲန ဲ ခင္P်ားသိဖုိ့လုိပါတယ္။

OSSTMM (www.osstmm.org) hacker ေတြကေတာ့ "aw-stem” (ေျသာ္စတင္း(မ္း)) လုိ့အသံထြက္ တယ္။

အဲဒီကေနေလ့လာျကည့္ျကစို့၊ OSSTMM က Open Source လံုျခံုေရ း စမ္းသပ္ မ ွ ု အညြွနး္ ပါ၊ ၎ကုိ DvD
အသံုးျပုပံု အညြွန္းကဲ့သုိ့ ျမင္နိုင္တယ္၊ ၎အညြွန္းက ကြ်မ္းက်င္ hacker တုိ္င္းလုိလုိ အစီအစဥ္ခ်ရန္၊ အေကာင္
အထည္ေဖါ္ရန္စတ ဲ ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြန ဲ ့ အသံုးျပုတဲ့အဓိက မွတ္တမ္းတစ္ခုပါ။ ထုိအညြွနး္ ရဲ့အတြငး္ က်တဲ့
အပုိင္းေတြကခင္P်ားမ်က္လံုးေတြကုိ လင္းလက္ေစမယ့္ တကယ့္ရတနာေတြပါပဲ။

Two Ways to Get What You Want (အလုိရွိရာကုိ ရယူနုိင္တဲ့ နည္းနွစ္သြယ္ )
ဥပမာအားျဖင့္၊ အရာရာကုိရယူနုိင္တဲ့ တကယ္နည္းလမ္း၂ခုပဲရွိတယ္ဆုိတာ ခင္P်ားသိထားသင့္တယ္။ ကုိယ္တုိင္
ရယူမယ္၊

ခင္P်ားဆီမွာထုိအရာကုိယူျပ ီ း

အရာရာကုိရယူျခင္းမ ွ ာ
လုိအပ္တယ ္

ရယူမယ့္သ ူ

နွင့္

ဆုိတာသိသာပါတယ္။

ခင္P်ားကုိေပးနုိင ္ တ ဲ ့ သူတစ္ေယာက္ရမ
ွိ ယ ္
ရယူခံရမယ့္အရာ၀တဿထုျကားမ ွ ာ
ဒါေပမယ့္၊

အာကာအကြယ္လုပ္မယ့္ယနဿတယ ာ း

ေတြက

တစ္စံုတစ္ေယာက္ျကားကတု့ံျပန္မွုကုိ

ဆုိတဲ့နည္းေတြပါပဲ။

တု့ံျပန ္ မ ွ ု (Interaction)

ေသခ်ာေတြးျကည့္ရင ္

အဲဒီအခ်က္က၊

၎တုိ့ကာကြယ္ထားတဲ့အရာ၀တဿတုနဲ့

တားဆီးဖုိ့တာ၀န္ရွိပါတယ္။

ခင္P်ားက

အရာအားလံးု ကုိအခန္းထဲထည့္မပိတ္ထားပဲနဲ့ေတာ့ တံုံ့ျပန ္ မ ွ ု (interaction) အားလံးု ကုိ မတားဆီးနုုိင ္ ပ ါ ဘူး။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတုိင္းက email server ေတြနဲ့ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့၊ email client ေတြကုိ အသံးု ျပုျပီ း သတင္း
အခ်က္အလက္ေတြ ေပးပုိ့ဖုိ့၊ရယူဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြက၊ တံု့ျပန္မွုေတြကုိျဖစ္ေစလ်က္ရွိပါတယ္။

ရင္းနွီးျပီးသားလူေတြန ဲ ့ စနစ္ေတြျကားက အခ်ို့တံု့ျပန္မွုေတြကုိ ယံုျကည္မွု (Trusts) လုိ့ေခါ္ျပီး၊ အကြ်မ္းတ၀င္မရွိ

ေသာ လူနဲ့စနစ္ျကားကတံု့ျပန္မွုေတြကုိ အသံးု ျပုခြင့္ (Accesses) လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ ခင္P်ားလုိခ်င္တဲ့ အရာကုိရယူဖုိ့၊
ခင္P်ားကုိယ္တုိင္ Access တစ္နည္းကိုသးံု ျပီး ရယူျခင္း (သုိ့) ပစ္မွတ္နဲ့ Trust ရွိျပီးသားလူတစ္ေယာက္ကုိ ခင္P်ား
အတြက္ယူလာေပးရန ္

လွည့္စားနုိင္ပါတယ္။

အရာ၀တဿထ ု တစ္ခုကုိ
ျမင္သာပါတယ္။

ယံုျကည္ရသူ၊

နဲနဲေလာက္ထပ္စဥ္းစားျကည့္ရင္၊

လံုျခံုေရးစနစ္ဆုိတာ

မယုံျကည္ရသ ူ နွစ္မ်ိုးစလံုး၏ရန ္ မ ွ ကာကြယ္ဖလ
ို့ ုိတယ္ဆုိတာ

Exercises (ေလ့က်င္ခန္းမ်ား)
1.1

search engine တစ္ခုက ဘယ္လုိ (interaction) တံု့ျပန္မွုကုိအသံုးျပုပါသလဲ? ေသခ်ာစဥ္းစားပါ။ ။
အားလံးု က Access ေပးထားလား ၊ Trust ေပးထားလား?

1.2

စက္ဘီးရပ္နားတန္းမွာ ေသာ့ခတ္ထားတဲ့စက္ဘီးတစ္စီးကုိရယူရန္အတြက ္ Access နွင့္ Trust အသံုးျပု
ပံုကုိ ရိုးရွင္းေသာ ဥပမာတစ္ခုနဲ့ရွင္းလင္းေဖါ္ျပပါ။
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1.3

အျခားသူတစ္ဦး၏ web-mail အေကာင့္ကုိ ၀င္ေရာက္ရန ္ Access နွင့္ Trust ကုိမည္သုိ့အသံးု ျပုနုိင္
တယ္ဆိုတာ ရိုးရွင္းေသာဥပမာတစ္ခုေပးဿဿ၍ ရွင္းလင္းေဖါ္ျပပါ။

Feed Your Head: Espionage (သူလွ်ိုလုပ္ျခင္း)
ျပည္ပအစိုးရကုိယွဥ္၍ စစ္ေရးစစ ္ ရ ာ (သို့) နိုင္ငံေရးအေရးသာမွုရရန ္ က်ူးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္း၊ခုိး၀ွက္
ျခင္း၊

ဖ်က္စီးတုိက္ခိုက္ျခင္း

စတဲ့ဒုစရိက
ု ္အျပုအမူေတြျပုလုပ္ျခင္းမ ွ ာ Hacking ကုိအသံးု ျပုတယ္ဆုိရင္

သူလွ်လ
ို ုပ္ျခင္း (espionage) လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ မတူညီေသ ာ နုိင္ငံမ်ားျကားမွာစီးပြားေရ း အေရးသာမွု
ရရန္အသံုးျပုျခင္းကုိ စီးပြားေရးသူလွ်ိုလုပ္ျခင္း (economic espionage) လုိ့ေခါ္ပါတယ္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အတြင္းေရး၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုိ လူသိရွင္ျကားအရွက္ရေစရန္ ရည္ရြယ္ရယူ
ျခင္းတြင ္ Hacking ကုိအသံးု ျပုျခင္းကုိ Doxing လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဒုစရုိက္ျပုျခင္းေတြမျပုလုပ္ပဲ
လူတစ္ဦး၊

ကုမဿပဏီတစ္ခုအ ာ း

တုိက္ခုိက္ရန္အမ်ားသိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသာ

အသံုးျပုျခင္းကုိ Document Grinding (သု)ိ့ OSInt (Open Source Intelligence) ဟုေခါ္ပါတယ္။

ကုမဿပဏီတစ္ခု၏ ကြန္ယက္စနစ္၊အသံုးျပုေသာေဆာ့ဖ္၀ဲ၊စက္ပစဿစည္း မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ရန္
လက္ေတြ့ က်ူးေက်ာ္ျခင္းမျပုလုပ္ပဲ Hacking လုပ္ျခင္းကုိ (network surveying) ဟုေခါ္ပါတယ္။

ရိုင္းျပေသာ္လည္း ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွေန၍ ျပုိင္ဖက္မ်ား၏ အေျခအေနကုိ သိရွိနုိင္ရန ္ Hacking
လုပ္ျခင္းကုိ (Competitive Intelligence) ဟုေခါ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိရုိင္းစုိင္းယုတ္မာမွုေတြကမ်ားတရား၀င္ေနတာလဲလုိ့ ခင္P်ားေသေလာက္ေအာင္ သိခ်င္ေနပါလိမ့္

မယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရဖုိ့တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိစိတ္ဖိစီးမွုေပးျခင္းကဲ့သို့ ဥပမာတစ္ခုေလာက္

စဥ္းစားျကည့္ပါ၊ ခင္P်ားကတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ မသတ္မိသ၍ ခင္P်ားလိမ္လည္ေျပာေနတာေတြက
တရား၀င္ေနတုန္းပါပဲ (ရုပ္ရွင္ရံုနဲ့ လူမ်ားတဲ့ေနရာေတြမွာ၊ "မီးPိ်ု့" လုိ့လိမ္ျပီးေတာ့ မေအာ္မိေစနဲ့ေပါ့)။
ကုမဿပဏီတစ္ခုရဲ့စက္ရံုသစ္ကုိ
ကသိခ်င္ေနတယ္လုိ့ဆုိပါစုိ့။

ဘယ္မွာတည္ဖုိ့
Hacker

က

စီစဥ္ေနလဲဆုိတ
document

ာ

grinding

Hacker
ကုိသံုးျပီး

ဘယ္သူကအဲဒီဆးံု ျဖတ္ခ်က္ကုိခ်လဲ ဆုိတာရွာေဖြမွာပါ။ ထုိ့ေနာက္ Hacker ကသူတုိ့ရးံု ကုိဆက္သြယ္ျပီး
သူတုိ့သြားခဲ့တဲ့ေနရာေတြ၊ေရာက္ခဲ့တဲ့ျမို့ေတြကုိ

စံုစမ္း

ေမးျမန္းပါလိမ့္မယ္။

ပုဂဿဿဿဿဂိလိကဆုိင္ရာအေျကာင္းေတြကုိတုိက္ရုိက္သြားေမးလုိ့ေတာ့မရနုိင္ပါဘ ူ း
Hacker က

အနည္းငယ္လွည့္စားျပီးေမးျမန္းဖုိ့ေတာ့လုိပါလိမ့္မယ္။

မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာေလးဖတ္ျကည့္ပါ။ ။

သူ့တုိ့ရဲ့

ဒါေျကာင့္

သိပ္ခက္တဲ့အရာေတာ့

Hacker: ဟုိင္း၊ ကြ်န္ေတာ္က ေဒါက္ တ ာ Jones ပါ၊ ခင္P်ားသမီ း Nancy အေျကာင္းေျပာခ်င္လုိ့ ေက်ာင္းက
ေနဆက္ေနတာပါ။

Target: ဟုတ္ကဲ့၊ ကြ်န္ေတာ့သမီးဘာမ်ားျဖစ္လုိ့ပါသလဲခင္P်ာ?
Hacker: ေကာင္းျပီ၊ သူမက အခုနွာေခါင္းေသြးယုိတ ာ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ရပ္လုိ့မရဘူးျဖစ္
ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္သိခ်င္တာက သူမက ဓါတုေPဒေဆး၀ါးေတြနဲ့ထိေတြ့ဖူးသလား၊ ဒါမွမဟုတ ္ အဲဒလ
ီ ုိစက္ရံု
တစ္ခုခုကုိသြားခဲ့ဖူးသလား?

အခုျဖစ္ေနတဲ့ေရာဂါလကဿခဏာက

ဓါတုေPဒေဆး၀ါးေတြနဲ့

ထိေတြဖူးတဲ့သူေတြက လြဲရင္ အျဖစ္နည္းတဲ့လကဿခဏာျဖစ္ေနတယ္။ ခင္P်ားတစ္ခုခု ေျပာျပနုိင္မလား ?
Target: (လွ်ိ့၀
ု ွက္ခ်က္ေတြ ပြင့္ထြက္လာပါတယ္။)
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တရားမ၀င္လုပ္ရပ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူးဒါေပမယ့္မလုိအပ္တဲ့စိတ္ဖိစီးမွုေတြကုိျဖစ္ေပါ္ေစပါတယ္။ မိဘ
တစ္ေယာက္ကုိ ထုိသုိ့စိတ္ပူေအာင္လုပ္ဖုိ့မဆုိလုိပါဘူး။

Hacking to Take Over Your World (ခင္P်ားကမဿဘာကုိရယူဖုိ့ Hacking လုပ္ျခင္း )
Hacking ဆုိတာကပဲ တံု့ျပန္မွုကိစဿစရပ္မဟုတ္ပါဘူး၊ တခ်ို့လူေတြကေတာ့ နုိင္ငံေရးကတံု့ျပန္မွုကိစ ဿစရပ္ပါ

လုိ့ေျပ ာ ျကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတ ာ ့ Hacking ဆုိတ ာ လံုျခံုေရးကုိခ်ိုးဖ်က္၀င္ေရာက္ျခင္းလုိ့
ခင္P်ားထင ္

ေနလိမ့္မယ္၊

တကယ္တမ္းမ ွ ာ

Hacking ဆုိတာတစ္ခုခုကုိ

ထိမ္းခ်ုပ္ျခင္းသာမက၊

ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ အေျခခံေဆြးေနြးခဲ့တဲ့ တံု့ျပန္မွု (interaction) က ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ဖုိ့၊
စူးစမ္းရွာေဖြဖုိ့၊ (သုိ့) တီထြင္ဖုိ့ အသံးု ၀င္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မွုရေအာင ္ တစ္စံုတစ္ခုကုိခင္P်ားပုိင္ျဖစ္ေအာင္
လုပ္မွာလား၊

တခ်ိေ
ု့ တြက

လုံျခံုေရးလုိ့ေခါ္တ

ဲ

တစ္ေယာက္ေယာက္ကေျပာင္းလဲျခင္းကုတ
ိ ားဆီးဖုိ့လုပ္မွာလား?

ခင္P်ားပစဿစည္းတစ္ခုခုက ိ ု
ျပင္ဆင္အသံုးျပုလုိ့မရေအာင ္
ခိ်ုးဖ်က္မိရင

္

အဲဒီအရာက ိ ု

ယတိျပတ ္

၀ယ္တဲ့အခါ၊

"ခင္P်ာပုိင္အရ ာ

ပါ၀င္စြက္ဖက္ျခင္းမွတားဆိီးနုိင္ပါတယ္။

၊

ခင္P်ားအဲဒီပစ ဿစည္းကုိ

ကုမဿပဏီကျပင္ဆင္ေပးျခင္း
ထုိ့ေျကာင့္

ခင္P်ားပုိင္အရာတစ္ခုကုိ

ခင္P်ားတကယ္ပုိင္ဆုိင္ေစပါတယ္။

္

တစ္ခုခုကုိ

ခင္P်ား၀ယ္တဲ့ကုမ ဿပဏီကအဲဒီပစ ဿစည္းကုိ

တစ္နည္းနည္းနဲ့ထိမ္းခ်ုပ္တားဆီးပါလိမ့္မယ္။

မလုပ္ေပးဘူးဆိုတာကုိသေဘာတူထားရပါတယ္။
ေရာက္ေနရင္ေတာင

့

အသစ္လဲေပးျခင္း
Hack

ထုိသုိ့လုပ္ျခင္းက

အျခားလူေတြကုိ

ျခင္းက

စြန့္စားလြန္းရာ

ခင္P်ားကိစဿစရပ္ေတြအား

လူအားလံးု ကိ ု ကြ်န္ေတာ္တုိ့ဆုိလုိတာကုိ သိနားလည္ေစခ်င္တာက လံုျခံုေရးဆုိတ ာ ေသာ့ခေလာက္ တစ္ခု၊
အခ်က္ေပ း

စနစ္တစ္ခု၊

Firewall

ထုတ္ကုန္ပစဿစည္းတစ္ခုကုိ

ဒါမွမဟုတ ္

တစ္ေနရာရာမ ွ ာ

သီအုိရီအရလံုျခံုေအာင ္

ထားျခင္းျဖစ္တယ္။

လုပ္ေပးနုိင္တဲ့

ဒါေပမယ့္၎လုံျခံုေရး

ပစဿစည္းေတြကုိယ္တင
ုိ ္မွာလည္း အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနနုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ အားနည္းခ်က္ေတြေျကာင့္ Attack
Surface

(တစ္ခုခု၊တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ

ကုိတုိးပြားေစနုိင္ပါတယ္။
ကံေကာင္းျခင္းပါပဲ၊

ဘယ္ေစ်းကြက ္ က

ထုိ့ေျကာင့္

တုိက ္

ခုိက ္ မ ွ ု

ျပုနုိင္တဲ့နည္းလမ္း၊

၀ယ္တဲ့ပစဿစည္းပဲျဖစ္ျဖစ ္

ခင္P်ားနဲ့အတူရွိေနမွာက

၎ပစဿဿစည္းေတြမ ွ ာ ဘယ္ေနရာကပ်က္ေနတယ္၊

ဆုိတာသိဖုိ့

ခင္P်ားကုိယ္တုိင ္

အဲဒါေျကာင့္

hacking

Hacking

လုပ္ျကည့္ရမွာပါ။

တံု့ျပန္မွုအားလံုး )

အားနည္းေနတယ္

ျပီးေတာ့အဲဒီပစဿစည္းကုိ

ကုမဿပဏီကေန မူလအတိုငး္ ျပန္လည္မေျပာင္း နုိင္ေအာင္ ထပ္ Hack ဖုိ့လုိနုိင္ပါတယ္။
ဆုိတာလံုျခံုေရးကုိ

ခ်ိုးေဖာက္တဲ့အရာလုိ့ေတြးမိတုိင္း

၀ယ္ခတ
ဲ့ ဲ့

ထုိေနရာအတြက ္ Hacking

လုပ္ျခင္းကုိ အသံးု ျပုတယ္ဆုိတာသတိရပါ၊ အဘယ္ေျကာင့္ဆုိေသာ္ အဲဒီခ်ိုးေဖာက္ျခင္းမလုပ္ရင္ခင္P်ား နွစ္သက္

တဲ ့ လြတ္လပ္ျခင္း၊ လံုျခံုစိတ္ခ်ရမွုေတြကုိ စြန့္လြွတ္ရလိမ့္မယ္။ (ခင္P်ားအခုခ်က္ျခင္းေတာ့ အင္တာနက္ေပါ္မွာ
ခင္P်ား လုပ္တ၊ဲ့ ေျပာတဲ့၊ တင္တဲ့ အရာေတြကုိဂရုျပုမိမွာမဟုတ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ အင္တာနက္ ကေတာ့ ခင္P်ားရဲ့
ေနာက္ေျကာင္းေတြကုိျပန္ေခါ္ေပးနုိင္တဲ့၊

ရွည္လ်ားက်ယ္ျပန့္တ ဲ ့

မွတ္ဥာဏ္ေတြရွိပါတယ္။

ကြန္ယက္ေပါ္

ေရာက္သြားတဲ့အရာေတြက ကြန္ယက္ေပါ္မွာပဲအစဥ္ရွိေနမွာပါ။ ထုိ့ေျကာင့္ ဒီေန့အခ်ိန ္ က "ခင္P်ား" က ဂရုမစုိက္
ရင္ေတာင္ အနာဂါတ္က "ခင္P်ား" အတြက္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ျကည့္ေပးသင့္ပါတယ္။)
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အခုဆုိရင္ ခင္P်ားက တံု့ျပန္မ ွု Interaction အေျကာင္းကုိေတာ္ေတာ္ေလးနားလည္ေနပါျပီ၊ အနည္းငယ္ ထပ္ျပီး
အေသးစိတ္ေလ့လာျကည့္ရေအာင္။
ခင္P်ားသိျပီးျဖစ္ပါတယ္၊

ဒါေပမယ့္

အေျခခ ံ

တံု့ျပန္မွုနွစ္ခုကေတ ာ ့ Access

ေတြ့ျမင္နုိင္ျခင္း (Visibility)

နွင့္

Trust

ဆုိတာျကားဖူးပါသလား?

ေတြဆုိတာ

ေရွ့ကနွစ္ခုလုိပဲ

စြမ္းအားျပည့္တ ဲ ့ တတိယ တံု့ျပန္ မ ွ ု Interaction အမ်ိုးအစားပါ။ ရဲေတြအတြက္ကေတာ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုလုိ
ရိုးရွင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ hacking အတြက္ေတာ့ တံု့ျပန္မွုျပုမည့္တစ္ခုခ ု ရွိတယ္၊မရွိဘူး သိနုိင္ျခင္းက ပုိအေရးပါ

ပါတယ္။ အဲဒ ီ တံု့ျပန္မ ွု interaction က လွညစ
့္ ားမွ ု (deception)၊ ပံုရိပ ္ (illusion)၊ camouflage (ကုိယ္ေရာင္
ေဖ်ာက္ျခင္း) စတဲ ့ လံုျခံုေရးနည္းပညာသစ္ေတြယူေဆာင္လာျခင္းသာမက၊ အဲဒ ီ လံုျခံုေရးနည္းပညာသစ္ေတြကုိ

ဘယ္လုိေရွာင္က်ဥ္ရမယ္၊ ဘယ္လုိလံုျခံုေရးတုိင္းတာမွုေတြရယူရမလဲဆုိတ ဲ ့ Hacking နည္းပညာသစ္ေတြကုိပါ
ယူေဆာင္လာပါတယ္။

နာမည္ျကီးဘဏ္ဓါးျပ Jesse Jame ကုိ "ဘာေျကာင့္ ဘဏ္ကုိဓါးျပတုိက္ရသလဲ?” လုိ့ေမးတဲ့ခ ါ "ပိုက္ဆံေတြ
ရွိတဲ့ေနရ ာ ျဖစ္ေနလုိ့ပါ" လုိ့ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေတြ့ျမင္နုိင ္ မ ွ ု (Visibility) ေျကာင့္အဲဒီဘဏ္ မ ွ ာ ပုိက္ဆံေတြရွိေန
တယ္ဆုိတာသူသိခဲ့ပါတယ္။ လူေတြက အဲဒီဘဏ္မွာဘာေတြရွိေနလဲဆုိတာသိနုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အရာရာမွာ

ေတာ့ Visibility မရွိနုိင္ပါဘူး၊ visibility မရွိမွုကုိ privacy (သီးသန့္ရွိမွု)လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ အနဿတရာယ္မ်ားတဲ့
လမ္းေပါ္မွာ၊ ေတာထဲမွာ၊ Internet မွာ၊ ဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ ္ ေဖါ္ထုတ္ျပသမွုက ိ ု နဲနုိင္သမ်ွနဲေအာင ္ ထားျခင္း
Visibility မျဖစ္ရန္ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းက ပထမဆံုးတုိက္ခုိက္ခံရမွုမွ ေရွာင္ဖယ္နုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Exercises
1.4

အင္တာနက္ေတြက ပံုျပင္ေတြ၊ ျကာရွည္တည္တံ့ေနတဲ့ဇာတ္လမ္း အမွားေတ ြ ၊ လိမ္စဥ္ေတ ြ လား

အမွန္ေတြလ ာ း ဆုိတာသိဖုိ့ ခက္ခဲတဲ့အေျကာင္းအရာေတြဖန္တီးရန ္ ေခတ္အစားဆံုးေနရာတစ္ခုပါ။
ထုိ့ေျကာင့္ ခင္P်ားက Hacker ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ေလ့လာခ်င္တယ္ဆုိရင္၊ တကယ့္ျဖစ္ရပ္

မွန္ေတြကုိဆန္းစစ္ ေလ့လာတတ္တဲ့အက်င့္ကုိေလ့က်င့္ပါ။ ထုိ့ေျကာင့္အခု Jasse James ကအဲဒီစကား
ကုိတကယ္ေျပာခဲ့တာလားဆုိတာရွာေဖြျကည့္ပါ။

ျပီးေတ ာ ့ ပထမဆံုးေတြ့ရ ာ web

ျကည့္ျပီးအေျဖကုိ လြယ္လြယ္မထုတ္ပါနဲ့ ေသခ်ာေလ့လာတူးဆြပါ။

စာမ်က္နွာကုိ

ေအာက္ပါ အေျကာင္းအရာေတြကုိဆက္လက္ရွာေဖြျကည့္ပါ။
1.5

Inuit

ဘာသာစကားမ ွ ာ igloo

ဆုိတာဘာအဓိပဿပါယ္လဲ၊

1.6

မိဘေတြက သျကားဟ ာ ကေလးေတြကုိ တရားလြန္နုိးျကားတက္ျကြေစတယ္လုိ့ယံုျကည္ျကပါတယ္

အဲဒါကုိရွာဖုိ့ ခင္P်ားဘယ္ interaction ကုိသးံု ခဲ့သလဲ?

ဘယ္ကဆင္းသက္လာတာလဲ?

အဲဒါအမွန္ပဲလား? ကေလးေတြက သျကားနဲ့သျကားလံုးေတြမ်ားစြာစားတဲ့အခါ သူတုိ့၀မ္းPိုက္ျကြက္သား
ေတြမွာဘယ္လုိတံု့ျပန္မွုေတြအမွန္တကယ္ျဖစ္ေပါ္တာလဲ?
1.7

သျကားေျကာင့္ သြားေတြမွာေခါင္းေပါက္ေတြျဖစ္ေစတာ ခင္P်ားျကားဖူးပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္ဘယ္လုိ

တံု့ျပန္မွုေျကာင့္ထုိကဲ့သုိ့ျဖစ္တာပါလဲ? တကယ ္ သျကားေျကာင့္လား? အကယ္၍ သြားတုိက္ျခင္းက
တကယ့္အေျကာင္းတရားကုိတြန္းလွန္နုိင္တယ္လုိ့

ခင္P်ားေျပာမယ္ဆုိရင ္

အနည္းဆံးု ဓါတုေဆး၀ါး

တစ္မ်ိုး ၏ အမည္ကုိေဖာ္ျပေပးပါ။ (အရိပ္အျမြက္: : ဖလုိရုိက္ ဆုိရင္မွားပါတယ္။)

The Four Point Process (ျဖစ္စဥ္ ေလးခ်က္)
ခင္P်ားက တံု့ျပန္မွု သံုးမ်ုးိ စလံုးကုိအတူတကြ အသံုးျပုလုိက္တဲ့အခါ အေျခခံ Attack Surface ျဖစ္တဲ့ ယိုစိမ့္ေပါက္
(porosity) ျဖစ္ေပါ္လာပါတယ္။ porosity ျဖစ္ျခင္းက ခင္P်ားမွာရွိသင့္တဲ့ ခုခံမွုစနစ္တုိင္းမွာ လုိအပ္တဲ့ တု့ံျပန္မွု
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ေတြျဖစ္ေပါ္ေစတဲ့အျပင ္ အျခားမလုိအပ္ေသ ာ တံု့ျပန္မွုေတြကိုပ ါ ျဖစ္ေပါ္ေစပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စတုိးဆုိင္
တစ္ခုက ကုန္ပစဿစည္းေတြကုိ ေရာင္းခ်ရန္စင္မ်ားေပါ္တြင ္ တင္ထားဖုိ့လုိပါတယ္ သိမ
ု့ ွသ ာ ၀ယ္သူမ်ားက ၎
ကုန္ပစဿစည္းမ်ားကုိ

အဲဒီကုန္ပစဿစည္းေတြကုိ

သူတုိ့ေစ်း၀ယ္ျခင္းထဲထည့္ျပ ီ း
အ

က်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းေတ ြ

မလုိအပ္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ တံု့ျပန္မွုေတြ ကုိလည္းျဖစ္ ေပါ္ေစနုိင္ပါတယ္။

၀ယ္ယူနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(သုိ့)

အျပင္လူေတြမ ွ

ဒါေပမယ့္

ခုိးယူျခင္းကဲ့သုိ့

Porosity ဆုိတာ ခင္P်ားကုိယ္တုိင္ကာကြယ ္ ဖုိ့ (သို့) အျခားသူကုိ တုိက္ခုိက္ဖုိ့ ခင္P်ားသိထားသင့္တဲ့ အရာတစ္

ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လံုေလာက္တဲ့လုိအပ္ခ်က္ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ Hacking လုပ္ဖုိ့အတြက ္ ေလ့လာခဲ့တဲ့
တုံ့ျပန္မွု သံုးမ်ိုးစလံးု ကုိ ပုိျပီးအေသးစိတ္သိဖုိ့လုိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ OSSTMM ရဲ့ ျဖစ္စဥ္ေလးခ်က္ (Four Point
Process) [FPP] လုိ့ေခါ္တဲ့လွ်ို့၀ွက္ခ်က္ေတြ့ပါ။ ၎လွိ်ု့၀ွက္ခ်က္ က အရာတစ္ခုကုိအေသးစိတ္ေလ့လာတဲ့အခါ
ခင္P်ားသိထားတဲ့ တုံ့ျပန္မွု (Interaction) ေတြကုိအဓိကအသံုးျပုျခင္းနည္းလမ္း ေလးသြယ္ကုိေဖါ္ျပထားပါတယ္။

The Echo Process - ပဲ့တင္ျဖစ္စဥ္
ကြ်န္ေတာ္တုိ့က အရာ၀တဿထုေတြကုိ တုိက္ရုိက္တု့ံျပန္ေစျခင္းျပုလုပ္ျပီ း ေလ့လာေတြ့ရွိမွုကုိရွာေဖြျကပါတယ္။

ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ က ေျခာက္ေနတဲ့ရွဥ့္ေသတစ္ေကာင္ကုိ တုတ္ေခ်ာင္းနဲ့တုိ့ျကည့္ျပီ း ေသမေသစမ္းသကဲ့

သုိ့ေပါ့၊ ထုိသုိ့ျပုလုပ္ျခင္းကုိ ပဲ့တင္ျဖစ္စဥ ္ Echo Process လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ ထုိသုိ့စမ္းသပ္ျခင္းက တစ္ကယ့္ကုိ
ကေလးဆန္ျပ ီ း အေျခခံက်တဲ့စမ္းသပ္ျခင္းမ်ိုးပါ။ လွုိဏ္ဂူတစ္ခုထဲမွာေအာ္ဟစ္လုိက္ျပ ီ း ပဲ့တင္သံကုိနားေထာင္
ျကည့္သကဲ့သုိ့ပါ။

ပဲ့တင္ျဖစ္စဥ ္ Echo

Process

ျဖစ္ေစဖုိ့အတြက ္

ပစ္မွတ္ဆီသုိ့မတူညီတဲ့တံုျပန္မွုေတြ

သက္ေရာက္ျကည့္ျပီ း တန္ျပန္မွုကုိေစာင့္ျကည့္က ာ ဘယ္နည္းလမ္းနဲ ့ တံု့ျပန္မွုျဖစ္ေစတယ္ဆုိတာပံုေဖါ္ျကည့္ဖုိ့
လုိပါတယ္။ ပ့ဲတင္ျဖစ္စဥ္ ဆုိတာ အေျကာင္း-အက်ိုး (cause-and-effect) ပံုစံ စိစစ္အတည္ျပုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပဲ့တင္ျဖစ္စဥ္က တစ္စံုတစ္ခုကိုစမ္းသပ္ဖုိ့ ျမန္ဆန္တဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ေပမယ့္ မွန္ကန္မွုေတာ့ သိပ္မရွိလုိ့ က်ပန္းနည္း
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- လံုျခံုေရးကုိစမ္းသပ္ဖုိ့ ပဲ့တင္ျဖစ္စဥ ္ ကုိသးံု တဲ့အခ ါ ပစ္မွတ ္ က ေတြ့ျမင္နုိင္မွုမရွိလုိ့

တုံ့ျပန္မွုမျပုလ်င ္ လံုျခံုတယ္လုိ့ယူဆျကေပမယ့္၊ အရာ၀တဿထုေတြက တစ္ခါတစ ္ ရ ံ Interaction တုိငး္ ကုိ
ပဲ့တင ္ မ ွ ု

တံု့ျပန္မွုမရွိဘ ူ း

မျပုတတ္ျကတဲ့အတြက္
ဆုိတ

လံုျခံုတယ္လုိ့မယူဆနုိင္ပါဘူး။

ာ

နဲ့

ထုိသုိ့သာယူ

နုိင္တယ္ဆုိရင္ သားပုိက္ေကာင္ေတြ ေသခ်င္
ဟန္ေဆာင္တုိင္း

သားရဲတိရိစဿ
ဆန္
ဿ
ေတြရ ဲ ့

ရန္က

လြတ္ေျမာက္ေနမယ္၊ လူတုိငး္ အေျကာက္လြန္
သြားတဲ့အခါတုိင္း

၀က္၀ံေတြရ ဲ ့ ေဘးရန္က

လြတ္ေျမာက္နုိင္ေန ပါလိမ့္မယ္။ ေတြ့ျမင္နုိင္မွု
Visibility မရွိေအာင္ ေရွာင္က်ဥ္နုိင္ျခင္းကသာ
ခင္P်ားကုိ

တံု့ျပန္ေစျခင္းတစ္ခ်ုိ့ကေန

လြတ္

ေျမာက္ေစမွာျဖစ္ေပမယ့္ တံု့ျပန္ေစမွု အားလံးု
ရန္မွ ကာကြယ္မေ
ွု တာ့ မေပးနုိင္ပါဘူး။

Figure 1.1: The Four Point Process

ကံမေကာင္းစြာန ဲ ့ လူေတြရဲ့ေန့စဥ္ဘ၀ေတြမွာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးမွုေတြ ျပုလုပ္ေနတဲ ့ အဓိကနည္း
က ပဲ့တင္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။
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ထုိသုိ့တစ္ဖက္ျမင္စစ္ေဆးမွုေတြေျကာင့္

ဆံုးရ ွ ု ံ း

ရတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအမ်ားျကီးရွိပ ါ

တယ္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုအဖြဲ့အစည္း ေတြက ေဆးစစ္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ “နာက်င္ပါသလား?” "Does it
hurt if I do this?” ဆုိတဲ့နည္းလမ္းကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့တာေျကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။ အကယ္၍
ေဆးရံုတစ္ခုက လူတစ္ေယာက္ရဲ့ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ အဲဒီလုိ ပဲ့တင္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုတည္းကုိ သံးု ေနမယ္ဆုိရင္
လံုး၀လံုေလာက္မွာမဟုတ္လုိ့

ဆရာ၀န္ေတြ၊

သိပဿပံပညာရွင္ေတ ြ

အထူးသျဖင့္

ျဖစ္စဥ္ေလးခ်က္ Four Point Process ကုိေသခ်ာ တိက်မွုရွိေစရန္ အသံုးျပုလာျကပါတယ္။

Hacker

ေတြက

The Four Point Process တြင္ေအာက္ပါ တံု့ျပန္မွု ေတြကုိ ေတြ့နုိင္ပါတယ္။

1. Induction ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း : ပစ္မွတ ္ ရဲ့ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားအရဘာေတြ့နုိင္သလဲ? ၎က
ဘယ္လုိအက်င့္စရိုက္ေတြရွိလဲ? အကယ္၍ပစ္မွတ္က ၎ပတ္၀န္းက်င္ရဲ့ လြွမး္ မုိးမွုမရွိရင္ စိတ္၀င္စားစရာပါ။

2. Inquest စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း: ပစ္မွတ္ကဘယ္လုိအခ်က္ျပမွုေတ ြ ေပါ္ထြက္တတ္သလဲ? ထြက္ေပါ္လာတဲ့
လမ္းေျကာင္းတုိင္း၊ ညြွန္တံ၊ တုိငး္ ကုိ စစ္ေဆးပါ။ စနစ္ (သုိ့) ျဖစ္စဥ္တစ္ခုက ေယဘူယ်အားျဖင့္ ၎ပတ္၀န္း
က်င္မွာ တံု့ျပန္မွုအမွတ္အသားေတြက်န္ေစခဲ့ပါတယ္။

3. Interaction

တံု့ျပန္မွုျပုျခင္း :

ပစ္မွတ္ကုိ

သက္ေရာက္မွုတစ္ခုျပုလုိက္တဲ့အခ ါ

ဘာျဖစ္သြားလဲ?

အဲဒီအခ်က္ မ ွ ာ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ မေမ်ွာ္လင့္၍ျဖစ္ေစ ပစ္မွတ္ကုိတံု့ျပန္ေစမွုျပုလုပ ္ တ ဲ ့ စမ္းသပ္ခ်က္
တုိင္းပါ၀င္ပါတယ္။

4. Intervention ျကား၀င္ေနွာက္ယွက္ျခင္း: အရာ၀တဿထုတစ္ခုကုိ မက်ုိးပ်က္ခင ္ ၎ကုိမည္မွ်အထိ
ေကြးညြတ္လုိ့ရသလဲ?

ပစ္မွတ ္ က ိ ု

၎လုိအပ္ေသာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကဲ့သုိ့ေသာအရင္းအျမစ္ေတြသံုးျပီး

ျကား၀င္ေနွာက္ယွက္ျခင္း ျပုလုပ္ျပီ း ထုိသုိ့ ေနွာက္ယွက္မွုေအာက္မ ွာ မည္သုိ့အလုပ္ဆက္လုပ္တယ္ဆုိတာ
နားလည္ဖုိ့ျကိုးစား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးရံုဥပမာကုိျပန္ျကည့္ျကစုိ့ ….. FFP ရဲ့ အဆင့္ေလးဆင့္ေတြက ...

1. ဆရာ၀န္ေတြကလူနာရဲ့ ဒူး၊တေတာင္ဆစ္ေတြကုိ "နာက်င္ပါသလား?” “Does it hurt if I do this?” နည္း
ကုိသံုးျပီး လူနာေတြရဲ့အမွတ္တမဲ့တု့ံျပန္မွုကုိစစ္ေဆးစမ္းသပ္တဲ့ တံု့ျပန္မွု interaction က ပဲ့တင္ျဖစ္စဥ္ Echo
Process ျဖစ္ပါတယ္။

2. စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း Inquest ကေတ ာ ့ လူနာရဲ့ေသြးခုန္နွုန္း၊ ေသြးဖိအ ာ း န ဲ ့ ဦးေနွာက္လွုိင္း တုိ့ကဲ့သုိ့
စစ္တမ္းေတြကုိ ဖတ္ျကည့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

3. ျကား၀င္ေနွာက္ယွက္ျခင္း Intervention ကေတ ာ ့ လူနာရ ဲ ့ အေနအထုိင္၊ လွုပ္ရွားမွု၊ သက္ေတာင့္
သက္သာရွိမွုေတြကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ျပီး ရလာဒ္ကုိေစာင့္ျကည့္ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။

4. ေနာက္ဆံုး

ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း Induction ကေတာ့ လူန ာ အဖ်ားမ၀င္ခင ္ သြားခဲ့တဲ့ေနရာ၊ ပတ္၀န္း

က်င္ကုိရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း နဲ့ သူတုိ့ ထိေတြ့ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ အရာေတြ၊ ရွူခဲ့တဲ့ ေလထုနဲ့၊ စားခဲ့တဲ့ အစားအစာ
ေတြေျကာင့္ ဖ်ားနာရန္ မည္မွ်အက်ုိးသက္ေရာက္တယ္ဆုိတာေတြကုိ ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
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Exercise
1.8

ျဖစ္စဥ္ေလးခ်က ္ Four Point Process ကုိသံုးျပီ း နက္နဲတ ဲ ့ တုံ့ျပန္မွု စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းေတြ လုပ္နုိင္
တယ္ဆုိတ ာ အခုခင္P်ားျမင္ေတြ့တဲ့အတုိင္းပါပဲ။ အခ ု ခင္P်ားကုိယ္တုိင ္ သံုးျကည့္ပါ။ နာရီတစ္လံုး

အလုပ္လုပ္ေနသလား၊အကယ္၍ ထိုနာရီကအခိ်န္မွန္စြာအလုပ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ဘယ္လုိသိနုိင ္ လ ဲ သိနုိင္
ဖုိ့ ျဖစ္စဥ္ေလးခ်က္ ကုိခင္P်ားဘယ္လုိ သံးု မယ္ဆုိတာရွင္းလင္းေဖါ္ျပေပးပါ။

What to Hack ဘာေတြကုိ Hack မလဲ?
မည္သည့္အရာကုိမဆုိ Hacking လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင ္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတခ်ို့သတ္မွတ္ဖုိ့လုိပါလိမ့္မယ္။ ဘာကုိ
တစ္ကယ ္ Hack ေနတယ္ဆုိတာသိဖုိ့ အသံးု အနွုန္းနွင့္ အေတြးအေခါ္တုိင္းတာမ ွ ု လုိပါတယ္။ ထုိတုိင္းတာ
မွုကခင္P်ား Hack ခ်င္တဲ့ အရာမွာရွိတဲ့ ျဖစ္နုိင္ေျခလုပ္ငန္းစဥ္ တံု့ျပန္မွုအားလံးု ကုိေဖါ္ျပတဲ့ စကားလံုးပါ။

Feed Your Head: Classes and Channels
ပညာရွင္သံုး နည္းပညာအသံးု အနွုန္း (hacker မ်ားအတြက္လည္းအသံုး၀င္ပါတယ္) ေတြမွာ၊ ထုိတုိင္းတာမွုကုိ
Channels ငါးခုခြဲထားတဲ့ Classes သံုးခုျဖင့္ ဖြဲ့စည္းတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။
Class

Channel
Human - လူ

Physical Security
(PHYSSEC)
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလုံျခံုေရး

Physical - ရုပ္၀တဿထု

Spectrum Security
(SPECSEC)
အသံလွုိငး္ စဥ္လုံျခံုေရး

Wireless - ျကိုးမဲ့စနစ္

Telecommunications - ေျကးနန္း၊ေရဒီယို

Communications Security
(COMSEC)
ဆက္သြယ္ေရး လံုျခံုမွု

Data Networks – ကြန္ယက္အခ်က္အလက္

Classes ေတြက အဓိကဂရုျပုရမယ့္အပိုင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ class ေတြကလက္ရွိလံုျခံုေရးနယ္မွာ
အစိုးရအဖြဲ့အစည္းေတြ၊
ကို္ယ္စားျပုပါတယ္။
Channels

စစ္တပ္ေတြသံုးျကျပ ီ း ေလ့လာဖုိ့၊

ေတြက

ပုိင္ဆုိင္ပစဿစည္း

သာမန္အသံုးအနွုန္းေတြပါ။

Channel

ထုတ္လုပ္မွုပံုစံကုိေတာင ္

မသိပဲန ဲ ့

၎တုိ့ကအလုပ္အမ်ားျကီးရွိေနပံု

ပါတယ ္

ဘယ္လုိ

ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္ဆုိတာေတြးျကည့္ပါ။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဖုိ့

အတြက္

ေတြကုိတံု့ျပန္မွုျပုေစျခင္း

ေတြျပုလုပ္ဖုိ့

ဒါေပမယ့္ကိရိယာတစ္ခုရ ဲ ့

အညြွနး္ မွာမပါတဲ့၊

ေတြေပါ္မ ွ ာ FFP

ျဖစ္ေန

စံုစမ္းဖုိ့၊

ကုိသံုျပ ီ း Hack

လုပ္ရန္မဟုတ္ပါဘူး။

လည္ပတ္ေစရမယ္ဆုိတ ာ

ရွာေတြ့တဲ့အခါ
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Figure 1.2: Scope
Asset ပုိင္ဆုိင္မွုတစ္ခုဆုိတ ာ ပုိင္ရွင္အတြက္တန္ဖုိးရွိတ ဲ ့ ေရြွ၊ လူ၊ အေသးစိတ္အစီအစ ဿဥ ္ (blueprints)၊
Laptop၊ ပံုမွန ္ 900MHzျကိမ္နွုန္းသုံုး ဖုန္းေတြ၊ ေငြေျကး စသည္ကဲ့သုိ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင ္ ရ ာ နွင့္ ၀န္ထမ္းအခ်က္
အလက္ေတြ၊ လူမွုေရးပတ္သက္မွုေတြ၊ ကုန္စည္တံဆိပ္၊ စီးပြားေရ း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ စကား၀ွက္၊ ဖုန္းလုိငး္
မွာေျပာဆုိထားေသာစကားမွတ္တမ္းေတြကဲ့သုိ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာပုိင္ဆုိင္မွုေတြစသည့္အရာအားလံုးျဖစ္ နုိင္ပါတယ္။

Dependencies – စပ္ဆက္မွုမ်ားက ပုိင္ရွင္ရဲ့ စြမ္းရည္ကုိ သီးျခားစီအေထာက္အပံေပးရန္ ပုိင္ဆုိင္မွု နွင့္မတူ

ေသာအရာေတြပါ၊ ဥပမာ - Computer ပုိင္ရွင္တုိင္း Computer သံုးရန္ ကုိယ္ပုိင္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမထုတ္လုပ္
ပါဘူး။ ထုိ့ေျကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားက ခင္P်ားသတိထားရမယ့္ ခင္P်ားရဲ့ စပ္ဆက္မွု နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လံုျခံုေရး ရဲ့ အဓိကပန္းတုိင္က ခင္P်ားရဲ့ပုိင္ဆုိင္မွုေတြ၊စပ္ဆက္မွုေတြ နွင့္ ၎တုိ့ကုိေဘးျဖစ္ေစတဲ့ အရာ အားလံးု
ျကားမွာ သီးသန့္ခဲြထားျခင္း (Separation) ပဲျဖစ္ပါတယ္။

လံုျခံုေရးဆုိတာ သီးသန့္ခဲြထားျခင္း (Separation) ျဖစ္ပါတယ္။ သီးသန့္ခထ
ဲြ ားျခင္း ေလးမ်ုိးကေတာ့၊
•

ပုိင္ဆုိင္မွုေတြ ကုိေနရာေရြွ့ထားျခင္း

•

ျခိမ္းေျခာက္မွုေတြကို အနဿတရာယ္မရွိနုိင္တဲ့ အေျခအေနသုိ့ေျပာင္းလဲျခင္း

•

ျခိမ္းေျခာက္မွုေတြကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း

•

ပိုင္ဆုိင္မွုကုိဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း . (အျကံျပုခ်က္မဟုတ္ပါ!)

ကြ်န္ေတာ္တုိ့ Hacking လုပ္ျကတဲ့အခါ ပစ္မွတ္ရ ဲ့ တု့ံျပန္မ ွု ရွိနုိင္တဲ့ေနရာ၊မရွိနုိင္တဲ့ေနရာေတြကုိရွာျကပါတယ္။
အေဆာက္အဦးထဲ၀င္နုိင္တဲ့တံခါးေတြကုိရွာျကပါတယ္။

အခ်ုိ့တံခါးေတြက

၀န္ထမ္းေတြ၊

၀ယ္သူေတြ၊

ဧည့္သည္ေတြ အတြက္၀င္ေပါက္၊ အခ်ုိ့က အေရးေပါ္ထြက္ေပါက္ေတြျဖစ္ျပီး အခ်ုိ့တံခါးေတြကေတာ့ မလုိအပ္တဲ့
တံခါးေပါက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

တံခါးေပါက္တုိင္းက တံု့ျပန္မွုရွိနုိင္တဲ့ေနရာေတြျဖစ္ေနျပီ း အဲဒီေနရာေတြမွာလုိအပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္နုိင္

တဲ့အျပင္ မလုလ
ိ ားအပ္တဲ့ သူခုိးကဲ့သုိ့ေသာလူေတြလည္း အ၀င္အထြက္လုပ္နုိင္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္တုိ့က အဲဒီ
တံု့ျပန္မွုရွိနုိင္တ့ဲေနရာေတြကုိ ျဖစ္စဥ္ေလးခ်က္ (FFP) သံုးျပီး Hacker တစ္ေယာက္လုိ ဆန္းစစ္ျကည့္ျကရမွာပါ။
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လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းကုိေျကာက္တဲ့လူတစ္ေယာက္က(ေျမျပင္ေပါ္မွာရွိေနတဲ့အခ်ိန္)လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းကုိပုန္းေရွာင္ရန္တ

န္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းက ေက်ာက္တံုးေတြ၊ ဖုန္မွုန့္ေတြကုိ ေဖါက္ျပီးလွ်ပ္ျပက္ျခင္းမျဖစ္နုိင္တဲ့ေတာင္ကုန္း

ေတြထဲကို ၀င္ပုန္းေနျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေတာင္ကုန္းထဲမွာ အေပါက္ေတြေဖါက္မိမယ္ဆုိရင္ လွ်ပ္ျပက္

ျခင္း၀င္ေရာက္လာနုိင္တဲ့ယိုစိမ့္ေပါက္ေတြတုိးလာနုိင္ပါတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖင့္ ယိုစိမ့္ေပါက္ porosity မ်ားေလေလ
hacker ေတြက ထိမ္းခ်ုပ္မွုျပုနိုင္ေလေလ ျဖစ္တယ္လုိ့ OSSTMM က နွုိင္းယွဥ္ျပထားပါတယ္။

Figure 1.3: Porosity

Feed Your Head: Porosity
ယိုစိမ့္ေပါက္ ေတြကုိ မည္သုိ့ ျဖစ္ေပါ္ေစနုိင္လဲ၊ အမ်ုိးအစားခြဲျခားနုိင္လဲ၊ hacking လုပ္ေဆာင္မွုေတြမွာ မည္သို့
သတ္မွတ္နုိင္သလဲ ဆုိတဲ့ဥပမာေတြကေတာ့..
Term

Definition
ရဲေတြကရာဇ၀တ္မွုေတြကုိ စံုစမ္းတဲ့အခါ နည္းစနစ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ့ အခြင့္အေရးေတြကုိရွာ

ေဖြျကပါတယ္။ အကယ္၍ ပုိင္ဆုိင္မွုတစ္ခုကုိျမင္ေတြ့နိုင္ေနရင္ တုိက္ခုိက္ခံရနုိင္ျပီး မျမင္ေတြ့
နုိင္ရင္ေတာ့ ပစ္မွတ္ထားျခင္းမခံရနုိင္ေပမယ့္ရွာေဖြလုိ့ရနုိင္ပါေသးတယ္။ အခ်ို့လုံျခံုေရးပညာ
Visibility
ျမင္နုိင္ျခင္း

ရွင္ေတြက

obfuscation

(ဆက္သြယ္ျခင္း၊

သတင္းေပးျခင္း

ျပုလုပ္ရာမွာဆုိလုိရင္းကုိ

၀ွက္ထားျပီ း ရွုပ္ေထြးေအာင္လုပ္ထားေသာစနစ္ ) သည္ မည္သည့္အရာကုိမဆုိ ၀ွက္ယံုသာ
၀ွက္ထားနုိင္ျပီးကာကြယ္မွု၊ လံုျခံမ ွ ု မေပးနုိင္ျခင္းေျကာင့္အားနည္းေသ ာ လံုျခံုေရးစနစ္တစ္ခု

လုိ့ယူဆျကပါတယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း ထုိစနစ္ကဆုိး၀ါးတဲ့စနစ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ အထူးသျဖင့္
လံုျခံုေရးစနစ္ဆုိတ ာ အဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနရမွာပါ။

၎ရလာဒ္အတြက ္ OSSTMM မွ

"လံုျခံုေရးက ဘယ္ေတာ့မွဆံုးခန္းမတုိင္ပါဘူး၊ အသစ္ေပါ္ထြက္လာတဲ ့ မည္သည့္အရာထက္
မဆုိ ေရွ့ေရာက္ေနပါတယ္" လုိ့ေဖါ္ျပထားပါတယ္။

Access
အသံုးျပုနုိင္မွု

Trust

Access ကေတာ့နယ္ပယ္တစ္ခုျပင္ပသုိ့ တုံ့ျပန္မွုေတြျဖစ္ေပါ္နုိင ္ တ ဲ ့ မတူညီတဲ့ေနရာေတြျဖစ္
ပါတယ္။

အေဆာက္အဦးတစ္ခုမွာလမ္းေပါ္ေရာက္နုိင္တဲ့တံခါးေတြျပူတင္းေပါက္ေတြရွိနုိင္ျပီး

အင္တာနက္ေပါ္ကဆာPာတစ္လံုးမွာပြင့္ေနတဲ့ကြန္ယက္ဆက္သြယ ္ မ ွ ု portေတြန ဲ ့ ဆာPာကြန္
ျပူတာမွာ သံုးနုိင္တဲ့ service ေတြရွိေနနုိင္ပါတယ္။

Trust ဆုိတာ တည္ရွိမွုတစ္ခုကအျခားတည္ရွိမွုတစ္ခုရဲ့ တံု့ျပန္မွုျပုျခင္းကုိ အဲဒီအတုိငး္ အ

တာအတြင္း လုိလလ
ုိ ားလားလက္ခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎ Trust ေျကာင့္ ခင္P်ားမိခင္က
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ခင္P်ားကုိေပြ့ဖက္တဲ့အခ ါ သူမရ ဲ ့ ID ကုိ စစ္ေနစရာမလုိပါဘူး၊ သူမခင္းက်င္းေပးတဲ့
အစားအစာကုိလည္း သံသယရွင္းရွင္းနဲ့ စားေသာက္နုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ့ သူမကုိျဂိုလ္

သားတစ္ေယာက္က(a la' Invasion of the Body snatchers)စနစ္ျဖင့္အစားထုိးခဲ့ျပီး
ခင္P်ားအစားအစာထဲမွာအဆိပ္ခတ္ခဲ့ရင္လည္း သံသယကင္းကင္းနဲ ့ ခင္P်ားစားေနဦးမွာ
ပါပဲ။
ယံုျကည္မွု

Trust ဆုိတာလူ့အဖြဲ့အစည္းအတြင္းမွာတန္ဖုိးထားေသာလူမွုေရးက်င့္၀တ္တစ္ခု

ျဖစ္ပါတယ္။ယံုျကည္မွုမရွိပဲနဲ့ကြ်န္ေတာ္တုိ့တစ္ယာက္နဲ့တစ္ေယာက္လြတ္လပ္စြာဆက္ဆံ

နုိင္မွာမဟုတ္သလုိ၊ ယံုျကည္မွုေျကာင့္ပ ဲ အရူးလုပ္ျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္းမ်ားခံရနုိင္ပါတယ္။
OSSTMM က Trust

Properties

အကယ္၍၎ဿ

–

ယံုျကည္နုိင ္ မ ွ ု ၁၀

ခ်က္ကုိေဖါ္ျပထားပါတယ္။

စိတ္ေအးစြာယံုျကည္နုိင္

၁၀ခ်က္စလံုးနွင့္ကုိက္ညီမယ္ဆုိရင္ကြ်န္ေတာ္တုိ့

ေပမယ့္တူညီတဲ့ေလ့လာေတြ့ရွိမွုကပဲလူအမ်ားစုဟာယံုျကည္နုိင္မွုအခ်က္တစ္ခုသာ
ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ျပ ီ း

သံသယမ်ားေသာသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ယံုျကည္မွုအေျကာင္းျပ

ခ်က္ သံုးခ်က္သာကုိက္ညီဖု့ိ လုိပါတယ္လုိ့ ေလ့လာေတြ့ရွိပါတယ္။

Resources - အရင္းျမစ္မ်ား
ထက္ျမက္ထိေရာက္ေသာ ဆန္းစစ္မွု၊ သုေတသနျပုမွု၊ ေလ့လာသင္ယူမွုေတြ နဲ့နွုိင္းခ်ိန္တတ္ေသာအေတြးအေခါ္

ေတြက Hacker ေတြရဲ့အဓိကကြ်မ္းက်င္မွုေသာ့ခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ Hacking ဆုိတာ တီထြင္စမ္း
သစ္မွုျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။ ၎ျဖစ္စဥ္က ဘ၀ေနထိုင္မွုေပါ္မွာပုိ၍အေျခခံပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ့က ခင္P်ားသိဖုိ့လုိအပ္

တာေတြအားလံးု မသင္ျပေပးနုိင္ေပမယ့္ ခင္P်ားဘာေတြေလ့လာဖုိ့လုိတယ္ဆုိတ ာ နားလည္ဖုိ့ေတာ့ကူညီေပးနုိင္
ပါတယ္။

အဘယ္ေျကာင့္ဆုိေသာ္

ဒီေန့ကြ်န္ေတာ္တုိ့ေျပာျပတ ဲ ့

သိပဿပံပညာကလွ်င္ျမန္စြာတုိးတက္ေျပာင္းလဲေနျပီး

အရာေတြကမနက္ျဖန္မွာဆက္စပ္မွန္ကန္မွုရွိမေနနိုင္လုိ့ပ ဲ

ခင္P်ားက Hacking မွာမရွိမျဖစ္လုိအပ

္

တ

ဲ

့

ျဖစ္ပါတယ္။

hacker တစ္ဦးရဲ့အေလ့အက်င့္ေတြကုိေလ့လာဖုိ့

ယံုျကည္လက္ခံရန္လုိအပ္ျပီး အဲဒီေလ့က်င့္ေလ့လာမွုေတြကပဲ ခင္P်ားကုိ (Script kiddie – hacking tools ေတြ

ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာမသိပ ဲ
မျဖစ္ေအာင္ကူညီေပးမွာပါ။

ထုိ

tools

ေတြကုိသံုးျပ ီ း hacking လုပ္သူ)

တစ္ဦး

အကယ္၍ ခင္P်ားနားမလည္တဲ့ စကားလံုး (သု)ိ့ အယူအဆတစ္ ခ ု ေတြ့ခဲ့ရင္ ထုိစကားလံးု ကုိနားလည္ေအာင္
ရွာေဖြဖုိ့ တကယ္လုိအပ္ပါတယ္။ စကားလံုးအသစ္ေတြကုိ ေက်ာ္သြားျခင္း၊ ဂရုမျပုျခင္းက ေရွ့လာမယ့္သင္ခန္းစာ
ေတြမ ွာ အခက္ေတြ့ေစပါလိမ့္မယ္။ ေရွ့လာမယ့္သင္ခန္းစာေတြမ ွာ အေျကာင္းအရာတစ္ခုကုိစံုစမ္းျပီး အဲဒီအခ်က္

အလက္ကုိသံုးျပီးေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ဖုိ့ပါလာပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္ မည္သုိ့လုပ္ရမယ္ဆုိတာေတာ့ရွင္းျပထားမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေျကာင့္ ခင္P်ားအတြက္အသံုး၀င္တဲ့ ရင္းျမစ္မ်ားစြာကုိအသံုးခ်ဖုိ့ ခင္P်ားေလ့လာဖုိ့ လုိသေလာက္
အခ်ိန္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။

Books - စာအုပ္မ်ား
ကြ်န္ေတာ္တုိ့က အင္တာနက္မွာရွင္းလင္းစြာညြွန္ျပမထားတဲ့အတြက ္ ခင္P်ားထူးဆန္းေနပါလိမ့္မယ ္ ဒါေပမယ့္

စာအုပ္ေတြက ခင္P်ားေလ့လာခ်င္တဲ့အရာအားလံုးရဲ ့ အေျခခံနဲ့လက္ေတြ့အျဖစ္မွန္ေတြကုိ ေလ့လာဖု့ိအေကာင္း

ဆံုးနည္းလမ္းေတြပါ။ ခင္P်ား Personal Computer (PC)ရဲ ့ Hardware အေသးစိတ္ပါ၀င္မွုကဲ့သုိ့ ကြန္ျပူတာ
သိပဿပံဆုိင္ရာအခ်က္ေတြကုိသိခ်င္ေနတယ္ဆုိပါစုိ့?

အဲဒီဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ
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လက္ရွိကာလထြက္တဲ့စာအုပ္ကုိရွာဖတ ္

ျခင္းထက္မည္သည့္အရာကမ ွ

ကြန္ျပူတာသိပဿပံဆုိင္ရာစာအုပ္ေတြရဲ့အဓိကျပသဿသနာက
အေသးစိတ္အခ်က္ေတြရ ဲ ့
သိျမင္နုိင္ရန္ေလ့လာျခင္းက

လ်င္ျမန္စြာရက္လြန္သြားျခင္းပါပဲ။

ပါးလြွာေသာမ်က္နွာျပင္ေအာက္ကအေျခခ

လ်ို့၀ွက္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

MS-DOS

နွင့္

ခင္P်ားကုိမကူညီနုိင္ပါဘူး။

ံ

တည္ေဆာက္ပံုကုိ

Windows

ကသိသိသာသာ

ကြဲျပားျကပါတယ ္ ဒါေပမယ့္ ၎စနစ္နွစ္ခုစလံုးက Ada, Countess of Lovelace တုိ့ ၁၉ရာစုမွာပထမဆံုး
ပရုိဂရမ္ကုိေရးခဲ့ခ်ိန္ကတည္းက
ေပါ္မွာအေျခခံထားျကပါတယ္။

ကြန္ျပူတာေတြကုိေမာင္းနွင္ခဲ့တ ဲ ့
လံုျခံုေရးနွင့္

Boolean

တြက္ခ်က္မွုစနစ္

သီးသန့္တည္ရွိမွုဆုိင္ရာကိစ ဿစရပ္ေတြက

နွစ္ေပါင္း၂၅၀၀အတြင္းမွ ာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့နုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Sun Tzu ေရးသားတ ဲ ့ The Art of War
စာအုပ ္ က

ဒီေန့အထ ိ

မရင့္က်က္တဲ့သူ(n00b)

အသံုးျပုေနေသာအေျခခ ံ
တစ္ေယာက္လုိ့

စည္းမ်ဥ္းေတြကုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကုိးကားေျပာဆုိျပျခင္းထက္ျမန္ဆန္တဲ့နည္းလမ္းမရွိပါဘူး။

အထင္ခံရဖုိ့က

(စကားမစပ္။

Sun

Tzu

တစ္ခ်ို့အရာေတြကုိ

။

ကုိ

ခင္P်ားဘယ္လုိ

အသံုးျပုရမယ္ဆုိတာသိေပမယ့္ ထုတ္မေျပာပါနဲ့။ The Art of War စာအုပ္ကုိ ကုိးကားျပျခင္းက ခင္P်ားဒီစာအုပ္

ကုိတစ္ကယ္မဖတ္ရေသးေျကာင္းေပါ္လြင္ေနပါတယ္၊ ဘာေျကာင့္ လဲဆုိေတာ့ Sun Tzu (စာေရးသူ) ကုိယ္တိုင္က
ခင္P်ား တကယ္နားလည္ထားတဲ့ အေျကာင္းအရာPဟုသုတကုိ ခင္P်ားရဲ့လ်ို့၀ွက္ခ်က္အေနနဲ့ထိန္းသိမ္းထားပါလုိ့
ေျပာထားလုိ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။)

စာအုပ္ထဲမွာပါတဲ့အခ်က္အလက္ေတြက အျခားအရင္းျမစ္ေတြမွာေတြ့နုိင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြထက ္ ေခတ္မမွီ
နုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာင္စာအုပ္ထဲမွာေတြ့တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကအျခားေနရာေတြမွာေတြ့ရတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ
ထက္ပုိေကာင္းမြန္စြာေရးသားထားပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံစာအုပ္ထဲကအခ်က္အလက္ေတြကပုိမွန္တတ္ပါတယ္။

နွစ္ခ်ီျပီးအခ်ိန္ေပးက ာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိေရးသားထားတဲ့စာေရးဆရာက၊ Blog တစ္ခုကုိတစ္ေန ့ ေျခာက္ျကိမ္
ေလာက ္ update လုပ္ေနသူတစ္ဦးထက္ပုိျပီးမွန္ကန္နုိင္ပါလိမ့္မယ္။ (Zines နွင့္ Blogs အခန္းမွာအေသးစိတ္
ဖတ္ပါ။)

ဒါေပမယ့္

မွန္ကန္ေသာအရာေတြကလည္း

တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းမျဖစ္နုိင္ဘူးလုိ့မေျပာနုိင္ဘူးဆုိတ ာ မေမ့ပါနဲ့။

စာေရးသူရ ဲ ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရရွိရာရင္းျမစ္ကုိက

တစ္ဖက္လုိက္ေနတတ္ပါတယ္။

"သမုိင္းေျကာင္း

စာအုပ္ေတြကုိ ေအာင္နိုင္က်န္ရစ္ခဲ့သူေတြကေရးျကတာပါ။" ဆုိတဲ့ကးုိ ကားခ်က္ကုိ ျကည့္ပါ နုိင္ငံေရးအရွုပ္ေတြ နဲ့
လူမွုေရးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ထုိအခ်ိန္ကာလတစ္ခုမ ွ ာ ေဖါ္ျပထုတ္ျပန္ရန္ တားျမစ္ခံထားရနုိင ္တဲ့ အေျခအေန

မွာ အမွန္တရားတခုတည္းကုိသာဆုတ္ကုိင္ထားပါလိမ့္မယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ထုိတစ္ဖက္ေစာင္းနင္းေရးသား မွုေတြ
က နုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြန ဲ ့ လူမွုအဖြဲ့အစည္းအရ
ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္ေတြမွာအျဖစ္မ်ားပါတယ္။

သိျမင္ရန္လက္ခံနုိင္ေသ ာ သံုးသပ္ခ်က္သတင္းေတြပါ၀င္တဲ့

ေရြွေရာင္အမွန္တရားကုိသိလုိက္ရျပီလုိ့

မထင္ပါန ဲ ့ အဘယ္

ေျကာင့္ဆုိသာ္ ခင္P်ားကစာအုပ္တစ္အုပ္ထဲက အေျကာင္းအရာကုိဖတ္ေနတာေျကာင့္ပါ။ အမွန္တရားဆုိတာ
လူတုိင္း စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးနုိင္ျပီ း စာအုပ္တုိင္းမွာစာေရးသူေတြရ ဲ ့ အမွန္တရားအျမင္အမ်ိုးမ်ိုးပါ၀င္နုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္
ပါတယ္။

အရမ္းထူတဲ့စာအုပ္ကုိျကည့္ျပ ီ း မဖတ္ရေသးခင္စိတ္မေလ်ွာလ
့ ုိက္ပါနဲ့၊ အဲဒီစာအုပ္ကုိဘယ္သူမွအစကေနအဆံုး

မဖတ္ျကပါဘူး။ အဲဒီစာအုပ္ေတြက ိ ု မွတ္တမ္းမယူမီက web စာမ်က္နွာေတြလုိသေဘာထားျကည့္ျပီ း က်ပန္း
စာမ်က္နွာတစ္ခုကိုဖြင့္ျပီ း စတင္ဖတ္ျကည့္ပါ။ အကယ္၍ ခင္P်ားတစ္ခုခုကုိနားမလည္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေနာက္ကုိ

ျပန္သြားျပီးရွင္းလင္းခ်က္ကုိရွာျကည့္ပ ါ (သုိ့မဟုတ ္ ေက်ာ္ျပီ း ခင္P်ားနားလည္မယ့္အရာကုိရွာဖတ္ပါ)။ web စာ
မ်က္နွာေတြ ခ်ိတ္ဆက္မွုတစ္ခုကေနတစ္ခု အျပန္အလွန္ဖတ္သလုိ အဲဒီစာအုပ္ကုိ အေရွ့အေနာက္ အျပန္အလွန္

ဖတ္ျကည့္ပါ။ ထုိကဲ့သုိအစဥ္အတုိင္းမဟုတ္တဲ့စူးစမ္းျခင္းက စာဖတ္ျခင္းထက္ သိလုိမွု၊ စူးစမ္းလုိမွုေတြကုိ ျပည့္၀
ေစတဲ့ အတြက္ Hacker ေတြကုိ စိတ္၀င္စားျခင္းနွင့္အားရေက်နပ္ေစျခင္းေတြ ျဖစ္ေစ နုိင္ပါတယ္။
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ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတ ာ ့ စာဖတ္သူေတြကေကာင္းစြာစာေရးနုိင ္ တ ဲ ့ တန္ဖုိးရွိတဲ့စြမ္းရည္ေတ ြ ရရွိနုိင္ပါတယ္။

နယ္ပယ္အသစ္တစ္ခုမွာ နားလည္ဖုိ့ ပါ၀င္လာတဲ့အခါတုိင္းအတြက္ ထုိအခ်က္ကျကီးမားတဲ့ ေကာင္းက်ိုးအားသာ
ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအခ်က္ေျကာင့္ပ ဲ ခင္P်ားကုိအျခားစာဖတ္သူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ျသဇာရွိသူေတြက ခ်ီးက်ူး
ဂုဏ္ျပုလာပါလိမ့္မယ္။

Magazines and Newspapers – မဂဿဂဇင္း နွင့္ သတင္းစာမ်ား
မဂဿဂဇင္း နဲ့ သတင္းစာေတြက လုိရင္းတုိရွင္းျဖင့္ အခ်ိန္နွင့္အညီ သတင္းမ်ားကုိရရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပုပါ

တယ္။ ထုိကဲ့သုိ့ ထုတ္ေ၀ျခင္း နွစ္မ်ုိးစလံုးက တိက်တုိရွင္းတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြပါနုိင္ပါတယ္။ သတင္းစာ
တုိင္း၊

မဂဿဿဂဇင္းတုိငး္ မ ွ ာ

"မွ်တေသာဘက္မလုိက္ေသာ"
ထုတ္ေ၀မွုပံုစံကုိသိရွိျခင္း

-

မူပုိင္ပရိတ္သတ္၊

မူပုိင္လုပ္ငန္းစဥ္၊

အဆုိျပုမွုေတြကိုဂရုမျပုျခင္း
Linux

Windows နဲ့ပတ္သက္တဲ့ရင္းျမစ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ဖုိ့
ေသာအေျကာင္းအရာျဖစ္ျပ ီ း Linux

မူပုိင္အသံုးအနွုန္းေတြ၊

ေတြကုိယ္စီရွိေနတယ ္

မဂဿဿဂဇင္း

မလုိပါဘူး။

Microsoft

မဂဿဿဂဇင္းရဲ့စာဖတ္သူက

Linux

က

ဆုိတာဂရုျပုပါ။

က

Linux

Microsoft

နွင့္မသက္ဆုိင္

အထူးျပုအေျကာင္းအရာေတြပဲ

ဖတ္ခ်င္မွာပါ။ အထူးမဂဿဂဇင္းအမ်ားစုက Cherry Picking နည္းပညာကုိအသံးု ျပုျကပါတယ္။ cherry picking
ဆုိတ ာ

မဂဿဿဂဇင္းရ ဲ ့

အေျကာင္းအရာနဲ့သက္ဆုိင္တဲ့အရာေတြရ ဲ ့

အျပုသေဘာေဆာင္ေသာ

အေျကာင္းအရာေတြကုိ အထူ း ျပုေဖာ္ျပ ျခင္း (သို့) မဂဿဂဇင္းရဲ့အေျကာင္းအရာနဲ့မသက္ဆုိင္တဲ့အရာမ်ားရဲ့
အဆုိးျမင္အေျကာင္းအရာေတြကုိ အထူးျပုေဖာ္ ျပျခင္း နည္းစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းစာ၊ မဂဿဂဇင္းေတြရ ဲ ့ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိတ ဲ ့ ဘက္လုိက္ေရးသားမွုေတြကုိသတိျပုပါ။ သူတုိ့က ျဖစ္ရပ္တစ္ခုရဲ့
တကယ့္အျဖစ္မွန္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းထက္ သူတုိ့ရဲ့အျမင္ေတြကုိ ဦးစားေပးေဖါ္ျပတာေျကာင့္ ခင္P်ားကုိယ္ပုိင ္ အျမင္

ကုိပံုမေပါ္နုိင္ပါဘူး။ ရင္းျမစ္ကုိဆင္ျခင္သံုးသပ္ပါ! “မည္သည့္ဖက္မွမပါေသာသူ" ျဖစ္ရင္ေတာင္ အပတ္စဥ ္ (သို့)
လစဥ္ထုတ ္

မဂဿဿဂဇင္း၊

သတင္းစာေတြမ ွ ာ

ထင္ေျကးေတြ၊

ဘက္လုိက္ေရးသားမွုေတြ

ျပည့္နွက္စြာပါ၀င္နုိင္ပါတယ္။ ထုိထင္ေျကး၊ ဘက္လုိက္ေရးသားမွုေတြကုိ "ပညာရွင္နွင့္ယူဆခ်က္"လုိ့ ဂ်ာနယ္၊
သတင္းစ ာ

သမားမ်ားကခမ္းန ာ း

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။
ေဆး၀ါးကုမဿပဏီမ်ားက
ဘယ္ေဆး၊

စြာ

သံုးနွုံးေရးသားေသာ္လည္း

၎တုိ့ေဆး၀ါးစမ္းသပ္ထုတ္ေ၀ရန ္

ဘယ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ေဆး၀ါးမ်ာအားလံုး

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနျကပါတယ္။

ဆုိတာေတြကုိ

က်ရွုံးတယ္ဆုိရင္ေတာင ္

ဆရာ၀န္မ်ားက

ျသဇာရွိစြာသတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္နုိင္တာေျကာင့္

ကုိစမ္းသပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ရရွိနုိင္ရန

္

လက္ ရ ွ ိ ေဆး၀ ါ း မဂဿဂဇင္း၊

အမွန္တရားကုိေဖါ္ျပေနျကစဥ္မွာေတာင ္
ရွုပ္ေထြးမွုန္၀ါးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ာနယ္သမားမ်ားရ ဲ ့ "ထင္ေျကး"

၎တုိ့၏

ျကီးက်ယ္ေသာလွုပ္ရွားမွုေတြ

ဂ်ာနယ္ေတြက

စစ္ေဆးျခင္းရလာဒ္

အဲဒီအမွန္တရ ာ း ေနာက္ကြယ ္ က အေသးစိတ္အေျခအေနေတြက

ဤသည ္ က ာ း

မွီခုိေနတဲ့အေျကာင္းအရာမ်ားနွင့္ပတ္သက္ရတဲ့အခ ါ

အေျကာင္း

တရားဇစ္ျမစ္ရွိမွုအေပါ္မွာ

တကယ့္ကုိအေရးျကီးတဲ့ကိစ ဿစ

ျဖစ ္

ပါတယ္။

အေျကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ေပါ္ဖုိ့ ဦးဆံးု ျဖစ္တဲ့အေျကာင္းနဲ့ အက်ိုးရလာဒ္ ရဲ့အေျကာင္းျပခ်က္ေတြ လုိအပ္ ပါတယ္။

သတင္းဂ်ာနယ္ေတြက မရည္ရြယ္ပဲျဖစ္ေစ (သုိ့) ရည္ရြယ္၍ျဖစ္ေစ သံုးတတ္တဲ့ အျခားပရိယာယ္ေတြကေတာ့
ပံုျပင္ဆန္ဆန္သက္ေသေတြပါ၊ အဲဒီပံုျပင္ဆန္ဆန္သက္ေသဆုိတာပညာရွင္ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစမဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ

ဂရုမျပုပ ဲ သက္ေသခံအျဖစ္ထြက္ဆုိသူတုိင္းရဲ့ထြက္ဆုိခ်က္အျမင္ေတြကုိေဖာ္ျပျခင္း၊ ဒုတိယတစ္ခုက ေျပာေရး
ဆုိခြင့္ရွိေသာသက္ေသေတြပ ါ - ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပြားရာ၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြနဲ့၊အျခားနယ္ပယ္

တစ္ခုခုက အခြငအ
့္ ာဏာရွိသူေတြရဲ့အျမင္ေတြကုိေဖါ္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆးံု တစ္ခုကထင္ေျကး ေပးျခင္းေတြပ ါ -
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အမ်ားကအမွန္ဟုယူဆထားေသာအေျခအေနတစ္ခုနွင့္

နွုိင္းယွဥ္ဖန္တီးျပီးအမွန္တရားအေနနဲ့ေဖါ္ျပျခင္းပဲျဖစ္ပါ

တယ္။

မွန္ကန္မွု နဲ့ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ကိစဿစေတြကုိအေကာင္းဆံးု ေျဖရွင္းဖုိ့ နည္းလမ္းကေတာ့ အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္
ေသခ်ာဖတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
အနာဂါတ္ျဖစ္နုိင္ေျခကုိ

ျကည့္ပါ၊

ခင္P်ားစိတ္၀င္စားတဲ့အေျကာင္းကုိ

မဂ ဿဂဇင္းမွာဖတ္တဲ့အခါ

အဲဒီအေျကာင္းအရာရဲ့အဖက္ဖက္ကေနဆန္းစစ္အတည္ျပုျပီးအေျဖရွာပါ။

ဤအေလ့အထက တစ္ကယ့္ ကုိ စြမ္းအားျပည့္၀တဲ့ ဥာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

Exercises
1.9

အင္တာနက္မွာ Hacking မဂဿဿဂဇင္း သံးု အုပ္ရွာပါ။ ခင္P်ားမည္သုိ့ရွာခဲ့ပါသလဲ ရွင္းျပပါ ?

1.10

အဲဒီသံုးအုပ္စလံုးကကြန္ျပူတာHacking အေျကာင္းေတြပဲလား?

အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြသုိ့မဟုတ္ အျခားနယ္ပယ္ေတြ မွာအသံးု ၀င္တဲ့ မည္သည့္အရာေတြကုိေရာ
ရွာေတြ့ပါေသးလဲ?

Feed Your Head: Speculation - ထင္ေျကးေပးျခင္း
ေအာက္ပါစာပိုဒ ္ က သတင္းစာတစ္ေစာင္ထဲမွာပါတဲ ့ ဓါးျပမွုေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါး
ထဲမွာထင္ေျကးေပးျခင္းေတြကုိ ေတြ့ပါသလား? ခင္P်ားသံသယရွိတဲ့ အပုိငး္ ေတြကိုမွတ္ထားျကည့္ပါ။
The

Lake Meadow

ဘဏ္မပိတ္ခင ္ မ ွ ာ

ဘဏ ္ နွင့္

Mortgage

မ်က္နွာဖံုးတပ္ေသနတ ္

ေငြေခ်းဌာန

က

အဂဿငါေန ့ ေန့လည္ခင္းမ ွ ာ ဓါးျပတုိက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

သမားကလမ္းေလ်ာက္၀င္လာျပီး၊

၀န္ထမ္းေတြကုိဓါးစာခံအျဖစ္ဖမ္းျပီး၊

ဓါးျပတုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ့ေနာက ္ SUV ေနာက္ဆံုးေပါ္ကားန ဲ ့ ထြက္ေျပးလြတ ္ ေျမာက္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဓါးစာခံေတ ြ အားလံုး

ထိခုိက္မွုမရွိခဲ့ပါဘူး။
ဓါးျပတုိက္မွုေနာက္ပုိင္းမ ွ ာ အဲဒီကားကုိဘဏ္အေနာက္ဘက္မွာေတြ့ခဲ့ရျပီး၊

၎ကားက

ေတာင္ဘက ္ ရ ွ ိ Bluegreen

ေတာင္

တန္းေတြရဲ့ထူထပ္တဲ့ သစ္ ေတာဆီကုိဦးတည္သြားခဲ့တယ္လုိ့သိရျပီး၊ ထုိျဖစ္ရပ္နဲ့ ရဲေတြကုိ ထုိဓါးျပမွုအား ကြ်မ္းက်င္လုပ္ငန္းအျဖစ္
ယံုျကည္ေစခဲ့တ ဲ့ အဲဒီေသနတ္သမားကုိ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ မေဖါ္ထုတ္နုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ရဲေတြကေတာ့ ေထာင္မွတ္တမ္းရွိတဲ့
ကြ်မ္းက်င္ဓါးျပေတြ နဲ့ သူတုိ့ပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြကုိ စတင္ရွာေဖြ စစ္ေဆးေတာ့မယ္လုိ့ ထင္ရပါတယ္။
ပ်မ္းမွ် ဘဏ္သူခုိး ၅၇ေယာက္ ကေန့စဥ္တုိင္ျကားခံေနရျပီး ၊ Bluegreen တုိင္းျပည္ရဲ့ လူဦးေရေျပာင္းေရြွ့ေနထုိင္မွုက လာမည့္နွစ္မွာ
၅၀,၀၀၀ အထက္မွာရွိမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒါေျကာင့္ ယဿခုျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ဘဏ္ဓါးျပေတြရဲ့ ေသာင္းက်န္းမွုအစပဲ ရွိပါ ေသးတယ္။
"အခုမွ အစပဲရွိေသးတယ္ လုိ့ထင္ရတယ္" လုိ့ ရဲမင္းျကီး smith ကေျပာပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ့က အခ်က္အလက္နဲ့ရလဒ္ေတြေပါ္မ ွ ာ ဘက္လိုက္ေရးသားျခင္းေတြကုိ သတိမျပုမိျခင္း ထင္ေျကး
ေပးမွေ
ု တြအေပါ္ခံစားခ်က္မထားမိျခင္းမ်ားရွသ
ိ ျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ဖတ္ေနတဲ့သတင္းေတြက သတင္း စာဆရာ
တစ္ေယာက္ထဲရ ဲ ့ ထင္ေျကးနဲ ့ ဇာတ္လမ္းဆင္ေရးသားမွုေတြျဖစ္နိင
ု ္ပါတယ္။ အထက္ပါသတင္း ေဆာင္းပါးမွာ
"ဘဏ ္ က အဂဿငါေန ့

ေန့လည္ခင္းမွာဓါးျပတုက
ိ ္ခံရတယ္။ "

ဆုိတ ဲ ့ သတင္းတစ္ခုပအ
ဲ မွန္ျဖစ္ပါတယ္။

ယဿခုအခါ ဂရုျပုမရ
ွု ရွရ
ိ န္ ကြ်န္ေတာ္တုိ့က ထင္ေျကးေပးေရးသားမွုေတြကုိ ပု၍
ိ အဓိပဿပါယ္မဲ့သြားေအာင္
ေအာက္ပါအတုင
ိ ္း ျပင္ဆင္ေရးသားျကည့္ပါမယ္။

The Righteous ဘဏ္ နွင့္ Mortgage ေငြေခ်းဌာန က အဂဿငါေန့ ေန့လည္ခင္းမွာ ဓါးျပတုိက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဘဏ္မပိတ္ခင္မွာ
မ်က္နွာဖံုးစြပ္ေပးထားတ ဲ ့

ျကက္ေတ ြ

လမ္းေလ်ာက္၀င္လာျပီး၊

ျကက္ေလွာင္အိမ္ကဲ့သုိ့

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္မွုရရွိရန္မျပုလုပ္ခင ္ ဆယ္စုနွစ္တစ ္ စ ု ျကာေအာင ္ ၀န္ထမ္းေတြကုိ

မိုးပ်ံေဘာလံုးပုံစံထဲမ ွ ာ

၎တုိ့

ဓါးစာခံအျဖစ္ဖမ္းထားနုိင္ခဲ့ပါတယ္။

မည္သည့္ ဓါးစာခံတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ငွက္ေမြွးမ်ားမေပက်ံခဲ့ပါဘူး။
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ဓါးျပတုိက္မွုေနာက္ပုိင္းမ ွ ာ အဲဒီမုိးပ်ံေဘာလံုးကုိ
သနဿတာေက်ာက္တန္းေတြဆ ီ

ဘဏ္အေပါ္မွာေတြ့ျပ ီ း ၎ေဘာလံုးက

ပ်ံသန္းသြားတာေတြ့ခဲ့ရျပီး၊

ကြ်မ္းက်င ္ ေသာေဘာလုံးျပုလုပ္သူေတြအျဖစ ္ ရဲေတြကုိ
ရဲေတြကေတ ာ ့

ယ ဿခ ု

အခ်ိန ္ မ ွ ာ

ထုိျဖစ္ရပ္ျဖင့္

ေတာင္ဘက ္ အန ဿတာတိကရဲ့

၎တုိ့ကကြ်မ္းက်င္ရုပ္ဖ်က္ပညာရွင္ေတြအျပင္

ယံုေစခဲ့တ ဲ ့ အဲဒ ီ ျကက္ေတြကုိ

ေဘာလံုးျပုလုပ္ျခင္းလည္း၀ါသနာပါတ ဲ ့

မည္သူမ ွ မေဖါ္ထုတ္နုိင္ခဲ့ပါဘူး။

ကြ်မ္းက်င္မိတ္ကပ ္

ပညာရွင္ေတြကုိ

စတင္စစ္ေဆးေတာ့မယ္လုိ့ထင္ရပါတယ္။
ပ်မ္းမွ ် ဘဏ္သူခုိး ၅၇ဦးခန့္ဟ ာ ေန့စဥ္တုိင္ျကားခံေနရျပ ီ း ေဘာလံုးထုတ္လုပ္မွုစက္ရံု ေတြကအနာဂါတ္မွာေရာင္းအ ာ း $၄၇
ဂါဇီလီယ ံ ရရွိနုိင္ရန္ေျကျငာေနျကပါတယ္၊

ဒါဟ ာ ဘဏ္ဓါးျပေတြရ ဲ ့ ေသာင္းက်န္းမွုအစပဲရွိေသးတာျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

"အခုမွ

အစပဲရွိေသးတယ္ လုိ့ထင္ရတယ္" လုိ့ ရဲမင္းျကီး Gordon ကေျပာပါတယ္။

အလြန္အျကူးဖြဲ့ဆုိျခင္းေျကာင့္ ၎ဘက္လုိက္သတင္းက လံုျခံုေရးဆုင
ိ ္ရာအေဆာက္အအံုထဲသုိ့ လ်င္ ျမန္စြာ
ပ်ံ့နွံ့လာတ ာ

အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။

ထုိအေဆာက္အအံုထမ
ဲ ွာသာမန္သံုးတဲ့အသံးု အနွုံးကေတ ာ ့ (Fear,

Uncertainty and Doubt) FUD ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၎စကားလံုးက တစ္စုတ
ံ စ္ဦးရဲ့ စိတ္၀င္စား မွရ
ု ရွျိ ပီး လံုျခံုေရး
ဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မွုေတြကုိ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ထင္ေျကး နွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ေရးသားျခင္းေတြကုိ မည္သိ့အ
ု သံးု ခ်
တယ္ဆုိတာကုိရည္ညြွနး္ ပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာနဲ့ ထုိသုိ့အသံးု ျပုျခင္းက လူေတြ ရဲယ
့ ံုလြယ္ျခင္းအေပါ္ေကာင္း
စြာအက်ိုးသက္ေရာက္မွုရွိေနပါတယ္။ ထုိအခ်က္မ်ားေျကာင့္ မမွန္ကန္ေသာ လံုျခံုေရးနည္းပညာေျဖရွင္းမွေ
ု တြ
ျဖစ္ေပါ္ေစျခင္း၊ လံုျခံုေရးကုိ မွားယြငး္ စြာအသံုးျပုျခင္း၊ မွားယြငး္ စြာယံုျကည္ျပီ း ခြင့ျ္ ပုျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစနုင
ိ ္ပါတယ္။
ထုိသတင္းေဖါ္ျပခ်က္မွာ လူဦးေရေျပာင္းေရြေ
ွ့ နထုိင္မွုအေပါ္ ဆိုး၀ါးစြာထင္ျမင္ယူဆထားတဲ့ စီးပြားေရး ေျကာ္ျငာ
နွင့္ ဒုစရိက
ု ္မွု နွစ္ဖက္လးံု ကုိ အထူးျပု၍ေဖာ္ျပထားမွုက ထင္ရွားစြာေပါ္လြင္ေနပါတယ္။

Search Engines - ရွာေဖြေရးစက္မ်ား
Google ကေတာ့ ေက်ာ္ျကားတဲ ့ search engine တစ္ခုပ ါ ဒါေပမယ့္ google တစ္ခုထ ဲ search engine
မဟုတ္ပါဘူး။

Bing ကေတ ာ ့ ရုိးရွင္းတဲ့ေမးခြန္းေတြရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာျပည့္စံုေကာင္းမြန္ျပ ီ း Yahoo ကေတာ့

သုတသန လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ အဲဒ ီ web ၀န္ေဆာင္မွုေတြ ကခင္P်ားအေျကာင္းကုိ သူတုိ့
သိသင့္တာထက္ပုိသိနုိင္ေအာင္ေစာင့္ျကည့္မွတ္တမ္းယူေနျကတယ္ ဆုိတာေတာ့ အထူးသတိျပုပါခင္P်ားရွာသမွ်

ေတြန ဲ ့ search engine အသံးု ျပုျပီး ဘယ္ website ေတြကုိသြားတယ္ဆုိတ ာ အားလံးု search engine ၀န္
ေဆာင္မွုေတြက မွတ္တမ္းယူထားျကပါတယ္။

AltaVista နဲ့ DuckDuckGo.com search engine ေတြကေတာ့ လ်ွို့၀ွက္စြာရွာေဖြျခင္းျပုလုပ္တဲ့အခါ
မွတ္တမ္းမယူနုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးနုိင္တဲ့ search engine ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

Website ေတြ online ျဖစ္ေနတဲ့အခါနဲ့ online ျဖစ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ျကာရွည္စြာ ၎တုိ့ကုိရွာေဖြေတြ့နုိင္ပါတယ္။ ပံုမွန္

အားျဖင့္ ၎တုိ့ကုိ cache page form ထဲမွာ ျကာရွည္စြာ သိမ္းဆည္းထားပါတယ္။ အင္တာနက္ cache ဆုိတာ
website ေတြရဲ့ ေရွးဦးပံုစံေတြကိုမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ search engine မ်ားနဲ့ မွတ္တမ္းထား
တဲ့ေနရာ (archive sites) ေတြက အဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အကန့္အသတ္မရွိ ထိနး္ သိမ္းထားပါတယ္။

ထုိသထ
ို့ ိန္းသိမ္းျခင္းကုိ အင္တာနက္အေခါ္အေ၀ါ္ “forever” လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ ခင္P်ားကအင္တာနက္ေပါ္ တင္မည့္

မည္သည့္အရာမဆုိ မတင္ခင ္ "forever” ဆုိတာကုိသတိရဖုိ့အေရးျကီးပါတယ္။ Webpage တစ္ခုရ ဲ ့ cached
copy ခ်ိတ္ဆက္မွုကုိ ရွာနုိင္ပါတယ္ ဥပမာ - Google ကရုးိ ရွင္းစြာ "Cache” လုိ့ အမည္ေပးထားတဲ့ လင့္ခ္ကုိ ပံုမွန္
အသံုးျပုပါတယ္။

Search engine မ်ားအျပင္ အင္တာနက္မွတ္တမ္း (Internet archive) (http://www.archive.org) မ်ားက
လည္းအသံုး၀င္တ၀
ဲ့ န္ေဆာင္မွုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအင္တာနက္မွတ္တမ္းေတြမ ွ ာ website တစ္ခုလံုးရဲ ့ cache
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ေတြအားလံးု ရွာေတြ့နုိင္လုိ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ရွာေဖြရန္ တကယ့္ကုိအသံုး၀င္ပါ
တယ္။

website ေတြကုိ search engine မွာရွာေဖြနုိင္တဲ့အတြက ္ ယံုျကည္နုိင္တယ္လုိ့ မယူဆပါနဲ့။ Hacker အမ်ားစုရဲ့
တုိက္ခုိက္မွုေတြ၊ ကြန္ျပူတာPိုင္းရပ္စ္ေတြက website ေတြ၀င္ျကည့္ျခင္း၊ ပံုမွန္လုိ့ထင္ရတ ဲ ့ ပရုိဂရမ္ေတြကုိ

download လုပ္ယူျခင္းေတြကေနတဆင့္ ပံ့်နွ့ံျဖစ္ပြားတာပါ။ မယံုျကည္နုိင္တဲ့၊ မူမမွန္တဲ့ website ေတြကေန ပရို
ဂရမ္ကုိမယူျခင္း၊ ခင္P်ားရ ဲ ့ browser ကုိ sandbox (virtual machine) ေပါ္မွာသံုးျခင္းျဖင့္ လံုျခုံမွုရွိနုိင္တယ္
ဆိုေပမယ့္ ထုိကဲ့သုိ့အသံးု ျပုျခင္းမ်ားကလည္း မလံုေလာက္ပါဘူး။ Browser ဆုိတ ာ အင္တာနက္ကုိေရာက္ဖုိ့
ျပူတင္းေပါက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက ္

အျခားျပူတင္းေပါက္မ်ားလုိပ ဲ

ဖြင့္လုိက္တာန ဲ ့

ေကာင္းတဲ့အရာေတြေရာ၊

မေကာင္းတာေတြေရာ ၀င္လာနုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ ရ ံ အရမ္းေနာက္က်သြားတဲ့အထိခင္P ်ား မသိနုိင္တာေတြ
ေတာင္ရွိနုိင္ပါတယ္။

Exercises
1.11

search engine မ်ားစြာရွိပါတယ ္ တစ္ခ်ို့က တျခ ာ း search engine ေတြမရွာနုိင ္ တ ဲ ့ တစ္ဦးပုိင္
database ေတြကဲ့သုိ့ (invisible web) မျမင္နုိင္တဲ့ web ေတြကုိရွာေဖြရန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ တစ္ခ်ုိ့ကုိ

ထူးခြ်န္တဲ့သုေတသနျပုသူေတြသံုးျကတယ္၊ တစ္ခ်ုိ့က search engine ေတြကုိေျခရာခံနုိင ္ ပါတယ္။
ဒါဆုိ၊ ခင္P်ာအသံုးမျပုဖူးတဲ့ (သုိ့) ျကားဖူးတဲ့ search engine ၅ခုကုိ ရွာေဖြျကည့္ပါ။
1.12

အျခ ာ း search engine ေတြကုိရွာေဖြနုိင ္ တ ဲ ့ search engine ေတြလည္းရွိပါတယ္။ ၎တုိ့ကုိ

1.13

“security and hacking” (quotation အမွတ္အသားေတြပ ါ ပါ၀င္ပါတယ္) ကုိရွာေဖြပ ါ ျပီးေတာ့

meta search engine လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ meta search engine တစ္ခုေလာက္ ရွာေဖြျကည့့္ပါ။

ပထမဆံုးေတြ့ရွိတ ဲ ့ အေျဖ ၃ခုကုိ မွတ္သားထားပါ။ quotation အမွတ္အသားေတြပါျခင္း၊မပါျခင္းက
မည္သို့ကြဲျပားပါသလဲ?

1.14

စကားလံးု တစ္လံုး သုိ့ စကားစုတစ္ခု ကုိရွာေဖြျခင္းထက္ အေျကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ရွာေဖြျခင္းကပုိခက္
ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမွာ စကားစုတစ္ခုကုိ ရွာေဖြခဲ့ျပီးျပီဆုိေတာ့ အခု အေတြးအေခါ္တစ္ခုကုိ
ရွာေဖြျကည့္ပါ။

ရွာေဖြရန္၊ ခင္P်ားရွာေဖြမယ့္အေျကာင္းအရာမွာပါ၀င္နုိင္မယ့္စကားစုကုိ စဥ္းစားျကည့္ပါ။ အကယ္၍
ခင္P်ားက search engine ကုိ hacking အေျကာင္း online မဂဿဿဂဇင္းရွာေဖြေစခ်င္တယ္

ဆုိရင္ “a list of online magazines about hacking.” ဆုိတဲ့စကားစုနဲ့ေတာ့ အမ်ားျကီးမေတြ့
နုိင္ပါဘူး။

အဲဒီအစ ာ း "ငါသ ာ hacking

ဘာေတြျဖစ္နုိင္ မလဲ?” ေတြးျကည့္ဖုိ့လုိပါတယ္။

မဂဿဂဇင္းေရးမယ္ဆုိရင ္

ပံုမွန္စာေျကာင္းေတြက

ေအာက္ပါစကားလံုးေတြ၊ စကားစုေတြကုိ search engine တစ္ခုမွာရုိက္ျကည့္ျပီ း ဘယ္တစ္ခုက
အေကာင္းဆံးု ရလာဒ္ကုိ ရွာေတြ့နုိင္တယ္ဆုိတာရွာေဖြျကည့္ပါ။
1. my list of favorite magazines on hacking
2. list of professional hacking magazines
3. resources for hackers
4. hacking magazine
5. magazines hacking security list resources
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1.15

http://www.archive.org မ ွ ာ www.mozilla.org လု့ိရုိက္ျပ ီ း Mozilla ရဲ ့ ေရွးအက်ဆံုး website ကုိ

1.16

ယဿခု ေလ့က်င့္ခန္းအားလံးု စုျပီးလုပ္ျကည့္ပါ၊ Netscape web browser version 1 ကုိ search

အင္တာနက္မွတ္တမ္းမွာရွာေဖြ့ျကည့္ပါ။

engine နွင့္ Internet Archive မ်ားအသံုးျပုျပီး ရွာပါ၊ ေတြ့လွ်င္ download လုပ္ေပးပါ။

Websites and Web Applications
de

facto

(လကဿဿ
ေတြ့က်မွု )

စံနွုန္းက

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြမွ်ေ၀ရန ္ web

browser

မ်ားမွာပါ၀င္ပါတယ္။ web ၀န္ေဆာင္မွုေတြကုိ မ်ုိးတူစုျကည့္တဲ့အခါ web တုိငး္ က website မဟုတ္ပါဘူ း web
application လည္းပါ ၀င္ပါတယ္။ web browser ကုိသးံု ျပ ီ း email ေတြစစ္ျခင္း၊ သီခ်င္းေတြနားေထာင္ျခင္း၊
Pြီဒီယုိျကည့္ျခင္း ေတြ ျပုလုပ္တဲ့အခါ "web application” တစ္ခုကုိ အသံုးျပုေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ web application ေတြသံုးတဲ့အခါ အသံးု ျပုခြင့္ရွိမွု (privileges) လုိအပ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက အသံုး
ျပုရန္ Login နာမည္ နွင့္ စကား၀ွက္လုိအပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တရား၀င္အသံုးျပုခြင့္ (access)ရွိျခင္းကုိ (privileges)
ရွိျခင္းဟုေခါ္ျပီး web စာမ်က္နွာေတြေျပာင္းလဲပစ္ရန္ hacking လုပ္ျပီး၀င္ေရာက္ေသာအခါ access ရွိေသာ္လည္း
တရား၀င္အသံုးျပုခြင့္ (privileges) ရွိျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီနည္းနဲ ့ ဆက္လက္အသံုးျပုရင္းနဲ ့ တရား၀င္အသံုးျပု
ခြင့္ျဖစ္တဲ့ေနရာေတြကုိ ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးနုိင္တဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မွုေတြမ်ားစြာ မေတာ္တဆေတြ့ရွိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ထုိကဲ့သုိ့ အရာတစ္ခုကုိရွာေတြ့တဲ့အခ ါ ၎အခ်က္ကုိ website အုပ္ခ်ုပ္ေရးမွုးေတြကုိ အေျကာင္းျကားရန္မွာ

ေကာင္းမြန္တဲ့အေလ့အထ တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ website အုပ္ခ်ုပ္ေရးမွုးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတုိ့မေတာင္းဆုိပဲ
အားနည္းခ်က္ေတြသတင္းေပးျခင္းအေပါ္ မနွစ္သက္ျခင္းမ်ားရွိတတ္တာကုိေတာ့ သတိထားပါ။

အဲဒီweb အုပ္ခ်ုပ္ေရးမွုးေတြကုိ အားနည္းခ်က္အေျကာင္းျကားစာေတြ ေရာင္းခ်ရန္အတြက ္ ခင္P်ားကုိယ္
ခင္P်ားကာကြယ္ရင္းနဲ့အင္တာနက္ကုိပုိမုိလံုျခံုတဲ့ေနရာအျဖစ္အသံုးျပုရန္အတြက္နာမည္၀ွက္ျခင္း၀န္ေဆာင္

မွုအသံးု ျပုရန ္ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ (ဥပမ ာ - Tor (သိ)ု့ anonymous-remailers မ်ားစသည္ျဖင့္...)။
ဒါေပမယ့္ အဲဒ ီ နာမည္၀ွက္အသံုးျပုျခင္းနည္းပညာ မ်ားမွာလည္း အားနည္းခ်က္ေတြရ ွ ိ ေနတတ္တာေတာ့
သတိျပုပါ။

Exercises
1.17

search engine ကုိအသံုးျပုျပီး လူတုိင္းကုိမွားယြင္းစြာ privilege ေပးထားတဲ့ website ေတြကုိ ရွာေဖြပါ။
ထုိသုိ့ျပုလုပ္ရန္ "directory listing” လုိ့ေခါ္တဲ့ ပါ၀င္မွုေတြကုိစာရင္းလုပ္နုိင္ျခင္းျပုလုပ္ခြင့္ ေပးထားတဲ့
folder

ေတြကုိ

ကြ်န္ေတာ္တုိ့ရွာေဖြမွာပါ၊

တကယ္တမ္းေတ ာ ့

အသံုးျပုခြင့္မေပးထားသင့္

တဲ့အရာေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ့Google command လွည့္ကြက္ေတြကုိ http://www.google.com
search box မွာ သံးု ျပီးရွာေဖြမွာပါ။

allintitle:"index of" .js
အဲဒီရလဒ္ေတြကုိ ဖတ္ျကည့္ပါ၊ directory listing နွင့္တူတဲ့ရလဒ္ေတြ ေတြ့နုိင္ပါတယ္။ ယဿခုလုိ
ရွာေဖြျခင္းကုိ Google Hacking လုိ့ေခါ္ပါတယ္။
1.18

အျခား document အမ်ိုးအစားေတြကုိ ထိုနည္းနွင့္ ရွာေဖြနုိင္ပါသလား? .xls, .doc, .avi file မ်ားပါ၀င္
တဲ့ ေနာက္ထပ္ directory listing သံးု မိ်ုးရွာေဖြပါ။
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1.19

“allintitle:”

ကဲ့သုိ့

ရွာေတြ့ပါသလဲ?

အျခ ာ း

အသံးု ျပုနုိင္တဲ့ေရြးခ်ယ္နုိင္မွုေတြရွိပါေသးသလား?

ခင္P်ားဘယ္လုိ

Zines
E-zine လုိ့ လူသိမ်ားတဲ ့ zine မ်ားက fanzine မ်ားမွဆင္းသက္လာတဲ့ ၀ါသနာရွင္ေတြ၊ တက္သစ္စ သတင္းစာ

ဆရာေတြကထုတ္ေ၀တဲ ့ (စာဖတ္သူ ၁၀,၀၀၀) ခန့္အတြက္သာ အခမဲ့ထုတ္ေ၀တဲ့ မဂဿဂဇင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

Fanzine မ်ားကုိစာရြက္ေပါ္မွာရုိက္နွိပ္ထုပ္ေ၀ပါတယ္။ အင္တာနက္ေပါ္ကလူသိမ်ားတဲ ့ "2600” (သုိ့) “Phrack”
zine website ေတြကုိအေပ်ာ္တမ္း၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္း သတင္းစာဆရာေတြကေရးသားျပီ း တစ္နည္းအားျဖင့္

ထုတ္ေ၀သူေတြက အဲဒ ီ zine ေတြမွာပါ၀င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြနဲ့ နည္းပညာနွင့္မဆုိင္ေသာ အမွားအယြင္းမ်ား

ကုိ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိတဲ့အင္တာနက္မဂဿဂဇင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရ ံ ျပင္းထန္ေသာ အသံုးအနွုန္း
ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ထုိစာေပအမ်ိုးအစားမ်ားနွင့္ အကြ်မ္းတ၀င္မရွိသူမ်ားအဖုိ့ ထူးဆန္းဖြယ္ရာျဖစ္ေနတတ္ပါေသး
တယ္။

Zine မ်ားမွ ာ အလြန္အစြဲျကီးေသာအေျကာင္းအရ ာ နွင့္ အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ျပီ း အလြန္အယူသီးေခါင္းမာ
ေလ့ရွိျကပါတယ္။

zine

မဂဿဂဇင္းဖတ္သူေတြအျကိုက္လုိက္၍

သတင္းဆရာေတြက

ဂရုစုိက္ရန္မလုိျကသျဖင့္

ေျကာ္ျငာထည့္၀င္သူေတြ၊

အဖက္ဖက္မွအျမင္မ်ားကုိ ေဖါ္ျပရန္၊ အတုက
ိ ္အခံလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပံုရွိပါသည္။

အေျကာင္းကိစဿစမ်ား၏

Exercises
1.20

အင္တာနက္မွာ hacking အေျကာင္းအရာ zine သံုးခုရွာပါ။ ဘယ္လုိရွာေတြ့ပါသလဲ?

1.21

အဘယ္ေျကာင့္ အဲဒီအရာေတြကုိ zineေတြလုိ့ သတ္မွတ္ပါသလဲ? ၄င္းတုိ့ကုိ zine လုိ့ ေခါင္းစဥ္တပ္
ထားတုိငး္ zine မဟုတ္တာကုိ သတိရပါ။

Blogs
Blog ဆုိတ ာ zine ေတြရဲ့မသိမသ ာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွုလုိ့ ယူဆနုိင္ပါတယ္။ Blog မ်ားမ ွ ာ zine ေတြ၊
မဂဿဂဇင္း

အလြန္တစ္ယူသန္ေသ

ေတြထက္မျကာခဏသတင္းအသစ္မ်ားျဖင့္
ာ

ဆက္နြယ္ထားတဲ့မ်ုိးတူအုပ္စုမ်ားကုိဖန္တီးထားမွုေတြပါ၀င္ပါတယ္။

ေခတ္မီေအာင္ျပုလုပ္ျခင္းမ်ားရွိေနျပီး

အေျကာင္းအရာမ်ားျဖင့္

အင္တာနက္မွာ Blog သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအထဲကအနည္းငယ္သာရွင္သန္လ်က္ရွိ

ပါတယ္။ အဲဒီ Blog အားလံုေပါ္မွာရွိတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြက မည္သုိ့ျဖစ္ေစ အျကံုး၀င္လ်က္ရွိေန
ပါေသးတယ္။

Exercises
1.22

အင္တာနက္မွာ hacking အေျကာင္းblog သံးု ခုရွာေဖြပါ။

1.23

မည္သည့္အဖြဲ့အစည္းေတြ၊ အုပ္စုေတြ ပါ၀င္ပါသလဲ?

1.24

အဲဒ ီ blog ေတြမွာ လံုျခံုေရး၊ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ သုိ့မဟုတ္ ပညာေရးအေျကာင္းအရာေတြ ေတြ့ရပါသ
လား?
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Forums and Mailing Lists
Forum နွင့္ Mailing List ေတြဆုိတ ာ ပါတီပြဲတစ္ခုမွစကား၀ုိင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ဖမ္းယူထားျခင္းကဲ့သုိ့ ဖြံ့ျဖုိး

ေသာအမ်ားဆုိင္ဆက္သြယ္ျပန္ျကားေရ း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာခင္P်ားဖတ္ရွုသမ်ွအားလံုးကုိ အနည္းငယ္
ေမးခြန္းထုတ္၍ဖတ္ပါ။ ထုိစကား၀ုိင္းေတြကမျကာခဏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေျပာင္းလဲတတ္ျပီး အဲဒီမွာေျပာသမွ်အားလံုး
နည္းပါးက ေကာလဟာလေတြျဖစ္ျပီ း တစ္ခ်ို့လူေတြကေတာ့ ပါေလရာလုပ္ေနျကပါတယ္၊ တစ္ခ်ုိ့က မီးေတာက္

စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနျကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ပါတီျပီးဆံုးသြားတဲ့အခါ ဘယ္သူကဘာေျပာခဲ့တယ္ဆုိတ ာ မည္သူတစ္ဦး

တစ္ေယာက္မွ ေသခ်ာစြာမမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ Forum နွင့္ Mailling list ေတြကလည္း ထုိနည္း၎ပါပဲ အဘယ့္
ေျကာင့္ဆုိေသာ္ အဲဒီမ ွ ာ လူေတြပါ၀င္ေျပာဆုိနုိင္တဲ့လမ္းမ်ားစြာရွိျပီ း မမွန္ကန္တဲ့သတင္းေတြ၊ အလာပသလာပ
ေတြ၊ လူသိသူသိမခံ၀ံ့စ ြာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ့ဟန္ေဆာင္ျပီး ပါ၀င္ေျပာဆုိေနျကသူေတြ ရွိျကလုိ့ျဖစ္ပါတယ္။

အေျကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ေတြ လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာေျကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးရရွိနုိင္ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္၊ ေ၀ဖန္ခ်က္ ေပးျခင္းမ်ားအားလံုးကုိ ဖတ္ရန္အေရးျကီးပါတယ္။

မဂဿဂဇင္း၊ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀သူေတြက ၎တုိ့ထုတ္ေ၀ေသာ မဂဿဂဇင္း၊ သတင္းစာ ေဆာင္းပါးေတြကုိ

အျကံျပုမွု၊ ေ၀ဖန္မွုမ်ား ေပးနုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားေသာေနရာေတြ နွင့္ အေျကာင္းအရာအားလံးု နည္းပါးမွ ာ forum
ေတြကုိ

ေတြ့နုိင္ပါတယ္။

အဘယ္ေျကာင့္ဆုိေသာ္

ထုိေဆာင္းပါးကုိ

မည္သူကမည္မွ်နွစ္သက္ေနပါေစ

မနွစ္သက္သူ တစ္ခ်ို့လည္းရွိေနမွာေသခ်ာေနလုိ့ ၎ forum ေတြက ေဆာင္းပါးတစ္ခုေပါ္မ ွာ တစ္ခုထက္ပုိေသာ
အျမင္ေတြ ရရွိနုိင္ရန္ တန္ဖုိးမျဖတ္နုိင္ေသာအရာေတြျဖစ္ေနေသာေျကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးအစီအစဥ္ေတြအတြက္ mailing list ေတြ အမ်ာအျပားရွိေနေပမယ့္ ရွာေဖြရန္ခက္ခဲပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ ေခါင္းစဥ္၊ အေျကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းနဲ့ ဆက္ဆံေနတဲ့ mailing list ေတြကုိရရွိနုိင္ရန္
အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးနည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။

Hacker တစ္ေယာက္အေနနဲ့ အေရးျကီးဆုံးသိဖုိ့အခ်က္က forum နွင့္ mailing list ေတြကို website နွင့္ forum
မ်ားေပါ္မွာပဲ တုိက္ရုိက္ေတြ့နုိင္တာေျကာင့္ အဓိက search engine ေတြကတဆင့္ မရွာေဖြနုိင္ဘူး ဆုိတာပါပဲ။

Exercises
1.25

Hacker forum နွစ္ခုရွာေဖြပါ၊ ဘယ္လုိရွာေဖြေတြ့ပါသလဲ?
အဲဒ ီ website ေတြရ ဲ ့ အေျကာင္းအရာေတြ၊ အထူးျပုမွုေတြ၊ ရပ္တည္မွုေတြကုိ ခင္P်ားဆံုးျဖတ္နုိင္ပါ

သလား? အဲဒ ီ forum ေတြထဲကအေျကာင္းအရာေတြ က အဲဒီwebsite ရဲ့ရပ္တည္မွုနွင့္ ကုိက္ညီမွုရွိ
ပါသလား?

1.26

Hacking (သုိ့) လံုျခံုေရး ဆုိင္ရာ mailing list နွစ္ခုကုိရွာပါ။
အဲဒ ီ List ေတြရ ဲ ့ ပုိင္ရွင္ကဘယ္သူလဲ? အဲဒ ီ mailing list ထဲကအဖြဲ့၀င္ေတြကုိ ခင္P်ားေတြ့

နုိင္ပါသလား? ( အဖြဲ့၀င္စာရင္းကုိ ရရွိနုိင္ရန္ အဲဒ ီ mailing list ေတြကုိ ေရးခဲ့တ ဲ ့ application ေတြ
ကုိ ပုံေဖါ္ျကည့္ ျပီး အဲဒီ web မွာ ဖုးံု ကြယ္ထားတဲ့ command ေတြကုိရွာေဖြရန္ လုိအပ္နုိင္ပါတယ္။ )

ဘယ္ list ေတြက ပုိမွန္ျပီး တစ္ယူသန္မွု ပုိနည္းမယ္လုိ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါသလဲ ၊ ဘာေျကာင့္လဲ?
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Newsgroups - သတင္းအစုအေ၀းမ်ား
Newsgroups မ်ားသည္ အခ်ိန္ရွည္ျကာစြာ အနွံ့အျပားမွာလွည့္ပတ္တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ World Wide Web

(www) မျဖစ္ေပါ္ခင ္ newsgroups မ်ားတည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ Google က အဲဒ ီ newsgroups ေတြဆီက
မွတ္တမ္း(archive) အားလံးု ကုိ၀ယ္ယူခဲ့ျပီ း http://groups.google.com မွ ာ online တင္ေဖါ္ျပခဲ့ပါတယ္။
Newsgroup မ်ားက mailing list မွတ္တမ္းေတြပ ါ ဒါေပမယ့္ mail ေတြေတာ့မပါ၀င ္ ပါဘူး။ လူေတြက
website တစ္ခုမွာ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြေရးေနတဲ့ အခ်ိန္တုိင္းမွာ အဲဒီမွတ္ တမ္းေတြမွာ တုိက္ရိုက္၀င္ေရးေနသကဲ့သုိ့
ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၁၉၉၀ခုနွစ္အေစာပိုင္းမွစ၍ ေနာက္ပုိင္းအခ်ိန ္ ေတြအထိ ရွိေနသမွ် ေ၀ဖန္ေရးသားခ်က္ ပုိ့စ္ေတြ
အားလံးု ကုိ အဲဒီ newsgroups မွတ္တမ္းေတြမွာ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ့နုိင္ပါတယ္။
Web

မွတ္တမ္းေမာ္ကြန္းေတြလုိပ ဲ မည္သူက

အေတြးအေခါ္တစ္ခုကုိ

စတင္တီထြင္ခဲ့တာလ ဲ (သို့)

ထုတ္ကုန္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးခဲ့တာလဲဆုိတာ ရွာေဖြရန္ ၎ newsgroups ေမာ္ကြန္းေတြကို အဓိကလုိအပ္ပါ
တယ္။ ထုအ
ိ့ ျပင ္ ၎မွတ္တမ္းေတြက web စာမ်က္ န ွ ာ တစ္ခုေပါ္က မထင္ရွားေသာသတင္းအခ်က္
အလက္ေတြကုိရွာေဖြရန္ အတြက္လည္း အသံးု ၀င္ပါတယ္။
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြမွ်ေ၀ရန္အတြက ္ web
newsgroups

ေတြကုိတြင္က်ယ္စြာအသံုးျပုခဲ့ေပမယ့္

ေတြကအဓိကေခတ္ေရစီးေျကာင္း

ျဖစ္မလာေသးခင္မွာ

ယေန့အခ်ိန္မွာေတ ာ ့ အနည္းငယ္ေတာင္အသံုးမျပုျက

ေတာ့ပါဘူး။ မည္သုိ့ျဖစ္ေစ blog ေတ ြ forum ေတြကဲ့သုိ့ web ၀န္ေဆာင္မွုေတြက newsgroups ေတြကုိ
အစားထုးိ ေနရာယူလုိက္ျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Exercises
1.27

Google ရဲ့ groups ကုိသးံု ျပီး ေရွးအက်ဆံုး newsgroup မွ hacking အေျကာင္းကုိရွာေဖြပါ။

1.28

newsgroups ေတြကုိအသံုးျပုရန္ အျခားနည္းလမ္း၊ application မ်ားရွိမရွိ ရွာေဖြပါ။

1.29

hacking အေျကာင္းပါ၀င္တဲ့ newsgroups ဘယ္နွစ္ခုရွာေဖြေတြ့ပါသလဲ?

1.30

လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ မတူညီတဲ့ newsgroups မ်ားစာရင္းကုိရွာေဖြနုိင္ပါသလား?

Wikis - ၀ီကီမ်ား
Wikis

ေတြကေတ ာ ့

အင္တာနက ္ မ ွ ာ

တကယ္အ
့ ံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ ္ ခ ု

ျဖစ္ပါတယ္။

wikipedia

(www.wikipedia.org) ကလူသိအမ်ားဆံုးwiki တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အျခား wikiေတြ အမ်ားျကီးရွိပါေသးတယ္။
အျခား website ေတြလုိပါပ ဲ wiki ေတြက အဖြဲ့အစည္းေတြန ဲ့ ဖြဲ့စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ wiki တြကို ၀ါသနာ
ရွင္ေတြန ဲ ့ အရူးအမူးစြဲလန္းတတ္သူေတြက ပံ့ပးုိ ထားတာေျကာင့္ မမွန္ကန္ဘူးဆုိတဲ့အျပစ္တင္မွုေတြ မျကာခဏ

ေတြ့ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ wiki ေတြက စာအုပ္ေတြထဲကအမွန္တရားေတြ၊ mailing lists ေတြ၊ မဂဿဂဇင္း
ေတြ စသည္တုိ့မ ွ ပါ၀င္ေဖါ္ျပခ်က္ေတြပါ။ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကပဲ ျကီးက်ယ္တဲ့အေတြးအေခါ္ဖန္တီးမွုေတြ၊ မွန္ကန္

တဲ့သတင္းေတြ ျပုလုပ္ထုတ္ေဖါ္ နုိင္သူေတြမဟုတ္ဘူးဆုိတ ာ သိထားဖုိ့အေရးျကီးပါတယ္။ OSSTMM ကရည္
ညြွန္းေဖါ္ျပထားသကဲ့သုိ့ပ ဲ အမွန္တရားေတြက ရွာေဖြေတြ့ရွိမွုေတြရ ဲ ့ မထူးျခားတဲ ့ စိတ္ကူးေတြန ဲ ့ ဆန္းစစ္အတည္

ျပုခ်က္အယူအဆေတြရ ဲ ့ ေသးငယ္တဲ့အဆင့္ေတြကေန ေပါ္ထြက္လာတတ္တာပါ။ ထုိ့ေျကာင့္ wiki ေတြက
ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္ နွစ္မ်ိုးစလံုးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရင္းအျမစ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။
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Wikis ေတြက အေျကာင္းအရာတစ္ခုရဲ့ ရွု့ေထာင့္အမ်ုိးမ်ုိးကေန ေဆြးေနြးေဖါ္ျပတဲ့အျပင္ အခ်က္အလက္

ေတြ မည္သုိ့ အျငင္းပြားခံရတယ္၊ ေခ်ပခံရတယ္၊ မြမ္းမံခံရတယ္၊ ေျပာင္းလဲခံရတယ္ ဆုိတာ ျပင္ဆင္ခ်က္
စာရင္းမွ တဆင့္သိနုိင္ခြင့္ေပးပါတယ္။ အဲဒါေျကာင့္ ၎တုိ့ကသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ တူးေဖါ္ရန္
အေကာင္းဆံးု ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

Exercises
1.31

“Ada Lovelace” ကုိရွာေဖြပါ၊ wiki ေတြကေျဖရွင္းခ်က္ေတြ ေတြ့ပါသလား?

1.32

Wikipedia ကိုသြားျပီ း ထုိအခ်က္ကုိပဲထပ္ရွာပါ၊ သူမအေျကာင္း ေဆာင္းပါးကုိျကည့္ပါ၊ ထုိေဆာင္းပါး

1.33

Wikipedia စာမ်က္နွာမွ edit ေတြကုိစစ္ျကည့္ပ ါ ဘယ္လုိအရာေတြကုိျပင္ဆင္ထားလဲ? ေျပာင္းလဲမွု

က ေရွ့ကခင္P်ားရွာေဖြမွုရလာဒ္ေတြမွာပါ ပါခဲ့သလား?

ျပန္လည္ေျပာင္းလဲမ ွ ု မ်ားရွိပါသလား? အခ ု ခင္P်ားျကုိက ္ တ ဲ ့ အဆုိေတာ္ (သုိ့) သရုပ္ေဆာင္ကုိ
wkipedia မွာရွာျကည့္ျပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကုိ ဖတ္ျကည့္ပါ၊ ကြဲျပားခ်က္ကုိ သတိထားမိပါသလား?
1.34

အျခ ာ း wiki site ေတြကုိရွာျကည့္ျပီ း အလားတူရွာေဖြဆန္းစစ္မွုေတ ြ ထပ္လုပ္ပါ။ ခင္P်ားရဲ ့ မူလ
search engine မွာ wiki ေတြမွာေတြ့ရတဲ့ ရလာဒ္နဲ့တူတာေတြကုိ ေတြ့နုိင္ပါသလား?

Social Media - လူမွုဆက္သြယ္ျပန္ျကားေရး
ခင္P်ား လူမွုဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္တစ္ခုခ ု သုိ့မဟုတ ္ အမ်ားအျပားသံုးပါသလား? Hacker တစ္ေယာက္
အေနနဲ့ေတာ့ ခင္P်ားက ကာလတစ္ခုမွာေခတ္စားတဲ ့ လူမွုဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုကုိ ေကာင္းစြာဂရုစုိက္
ျကည့္ဖုိ့လုိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အရင္လုိမထင္ရွားေတာ့တ ဲ ့ လူမွုကြန္ယက္ေတြမွာလည္း အခ်က္အလက္
ေတြက်န္ရွိေနပါေသးတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ့အေျကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္ေတြရဲ့ျကီးမားတဲ့သုိေလွာင္ရံုေတြရွိေနတယ္လုိ့ဆုိလုိတာျဖစ္
ပါတယ္။ အဲဒီသုိေလွာင္ရံုေတြထဲကအမ်ားစုကုိအသံုးမျပုေတာ့ေပမယ့္ ထာ၀ရတည္ရွိေနပါတယ္။

လူမွုကြန္ယက္ေတြမွာပံုမွန္အားျဖင့္ စိတ္၀င္စားမွုအသီးသီးရဲ့ အုပ္စုေတြ၊ အုပ္စုကြဲေတြရွိပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္ပညာ

ရွင္အေျကာင္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ့စည္းထားတဲ့ေနရာေတြမ ွ ာ cyber လံုျခံုေရးအဖြဲ့ေတ ြ ရွိတတ္ျပီး၊ လ်ို့၀ွက္ခ်က္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ့စည္းထား ေသာအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ာ Hacker ေတြရွိတတ္ပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင ္ site ေတြမ ွ ာ လူတုိင္း
နာမည္အစစ္ေတြသံုးရန္လုိအပ္ျပီး Hackersite ေတြမွာေတာ့ မလုိအပ္ပါဘူး။

အေရးျကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ လူမွုဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ေတြမ ွာ ခင္P်ားနာမည္အစစ္သံုးသလား?“အစားထုိး"
မွုတစ ္ ခ ု (Handle) ကုိသံုးသလား? ျပီးေတာ့ခင္P်ားရဲ ့ အဲဒီအစားထုးိ မွုကေနတဆင့္ ခင္P်ားနာမည္အစစ္ကုိ

ေျခရာခံနုိင္သလား? ဆုိတာေတြပါပဲ။ လူအမ်ားစုကသူတုိ့ Handle ေတြမွာ သူတုိ့နာမည္အစစ္၊ ေက်ာင္း၊ ေနရပ္
လိပ္စာ၊ ျမို့၊ အလုပ္အကုိင္ေတြ မတင္သင့္ဘူးဆုိတာကုိ ေသခ်ာသေဘာမေပါက္ျကပါဘူး။ အကယ္ ဿ၍ အျခား

Hacker တစ္ဦးက ခင္P်ား Handle ကုိ Doxs (အရွက္ရေစရန္ ရည္ရြယ္၍ hack ျခင္း)ျပုလုပ္ခဲ့လ်င္ အဲဒီအမွား
ေသးေလးေတြေျကာင့္ ခင္P်ားဘယ္သူဆုိတ ာ ထုိ hacker က အလြယ္ေလးရွာေဖြေတြ့ရွိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ခင္P်ား

က ခင္P်ားကုိယ္ခင္P်ား ဖံုးကြယ္ဖုိ့ Handle သံးု တာဆုိရင္ ထုိအခ်က္ကုိဂရုစုိက္ပါ ျပီးေတာ့ခင္P်ား handle ေတြ
အမ်ားအျပားရွိေနရင္လည္း မရွုပ္ေထြးေစရန္ဂရုစုိက္ပါ။
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Exercises
1.35

ခင္P်ားကုိယ္ခင္ P ်ား ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္ေတြရရွိပါသလား၊

1.36

ခင္P်ားသံုးတဲ့ လူမွုကြန္ယက္ site ကုိသြားျပီး Login မလုပ္ပဲခင္P်ားကုိယ္ခင္P်ားအျပင္လူအေနနဲ့ ထပ္

လူမွုကြန္ယက္ site ေတြကပဲရွာေတြ့တာလား?

အဲဒီရလဒ္ေတြက

တကယ္ခင္P်ားလား၊

ရွာေဖြပါ။ ဘာေတြရွာေဖြေတြ့ ပါသလဲ?
1.37

ခင္P်ားသူငယ္ခ်င္းေတြရ ဲ ့ လူမွုကြန္ယက ္ site ေတြကုိသြားပါ၊ Login မလုပ ္ ပ ဲ ၎တု့ိကုိရွာေဖြပါ၊
ဘာေတြရွာေဖြေတြ့ ပါသလဲ?

Chat
Chat ဆုိတ ာ Internet Relay chat (IRC) နွင့္ Instant Messaging (IM) ကဲ့သုိ့ အရာေတြျဖစ ္ ျပီး
ဆက္သြယ္မွုျပုရန္ ေခတ္စားတဲ့နည္းလမ္းေတြပါ။

ေလ့လာဆန္းစစ္မွု ရင္းျမစ္တစ္ခုအရေတာ့ chat ေတြကအလြန္ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္ေနျကပါတယ္၊ အဘယ့္
ေျကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ့ကုိအသံးု ျပုျပီ း အခ်ိန္နွင့္အမွ ် လူအသီးသီးတုိ့ ဆက္သြယ္ေနျကလုိ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ုိ့ကရင္းနွီးခင္မင္စြာ၊

အခ်ို့ကရိုင္းျပစြာ၊အခ်ို့ကစိတ္မဆုိးစတမ္းစေနာက္လ်က္၊

အခ်ုိ့ကအနဿတရာယ္ရွိစ ြ ာ လိမ္လည္လ်က္၊ အခ်ို့ကထက္ျမက္စြာ၊ အခ်ုိ့က အသိပညာေတြမွ်ေ၀လ်က္၊
အခ်ုိ့

ကေတ ာ ့ မူမမွန ္ စ ြ ာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိလ်က ္

အလြန္ခက္ခဲပါတယ္။

ရွိျကသျဖင့္

ဘယ္သူကဘာဆုိတ ာ

သိဖုိ့ရန္

မည္သုိ့ျဖစ္ေစ ခင္P်ားက အုပ္စုတစ္ခုနဲ့ အေပးအယူမ်ွသြားတာနွင့္ အဲဒအ
ီ ုပ္စုမွာခင္P်ားပါ၀င္သြားပါတယ္။ ခင္P်ား
သိခ်င္တာမွန္သမွ်ေမးျမန္းျပ ီ း ခင္P်ားယံုျကည္နုိင္မယ့္သူဆီကေန

ေလ့လာခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာ

ေတာ့ အသစ္စက္စက ္ hacking exploit တစ္ခုက ိ ု အသံုးျပုခြင့္ရရွိနုိင္ပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ခင္P်ားကုိယ္ပုိင ္ Pဟု

သုတ ေတြကုိေရွ့ဆက္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ (အသစ္စက္စက္ hacking exploit ဆုိတာ zero day (ယဿခုေလး
တင္ရွာေဖြေတြ့ရွိမွု)) လုိ့လည္းသိနုိင္ပါတယ္။
Exercises
1.38

instant messaging program သံုးခုရွာပါ။ ၎တုိ့ကုိ ဘယ္အခ်က္က ကြဲျပားေစသလဲ၊ ၎တု့ိအားလံုး

1.39

IRC ဆိုတာဘာလဲ ဘယ္လုိခ်ိတ္ဆက္နုိင္သလဲ? ရွာေဖြပါ။ ISECOM ရ ဲ ့ channel ေတြမ ွ ာ ဘယ္

ကုိ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး စကားေျပာရန္သံုးနုိင္သလား?

ကြန္ယက္ေတြပါ၀င္တယ္ဆုိတ ာ ေဖါ္ထုတ္နုိင္ပါသလား။

ခင္ P ်ား ကြန္ယက္တစ္ခုနွင့္ဆက္မိတာနဲ့

ဘယ္လုိ isecom-discuss channel မွာဘယ္လုိပါ၀င္ပါသလဲ?
1.40

IRC မွ ာ ဘယ ္ channelေတြပါ၀င္တယ္ ဆုိတာဘယ္လုိသိနုိင္ပါသလဲ ? လံုျခံုေရ း channel နွင့္

hacker channel သံးု ခုစီကုိ ရွာေဖြပါ၊ အဲဒီ channel ေတြကုိ ခင္P်ား၀င္လုိ့ရပါသလား? အဲဒီမွာရွိသူ
ေတြက လူေတြလား bot ေတြလား?

P2P - (မ်ိုးတူ မွ မိ်ုးတူ)
Peer to Peer ကုိ P2P လုိ့ေခါ္ေ၀ါ္ျပီ း ၎က အင္တာနက္အတြင္းမွာရွိတဲ့ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျပူ

တာေတြက ိ ု (Pဟုိခ်ိတ္ဆက္မွု၀န္ေဆာင္မွုေပးေသ ာ Computer) Central Server မွတဆင့္ခ်ိိတ္ဆက္တဲ့ ပံုမွန္
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Client/Server (၀န္ေဆာင္မွုခံယူသူ/၀န္ေဆာင္မွုေပးသူ) စနစ္နွင့္ မတူပ ဲ P2P ကြန္ယက္အတြင္းက ကြန္ျပူတာ

ေတြက တစ္လးံု နွင့္တစ္လံုးတုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွုျပုလုပ္နုိင္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုက P2P ကုိအင္တာနက္ မ ွ mp3
သီခ်င္းမ်ားရယူရန္၊ လုိင္စင္မဲ့ဇာတ္ကားမ်ားရယူရန္ လူသိနည္းတဲ ့ Napster မွဆက္သြယ္မျွု ပုလုပ္ပါတယ္။အျခား
P2P

ကြန္ယက္ေတြမ်ားစြာလည္းရွိပါေသးတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြလဲလွယ္ရန္နွင့္၊

မွ်ေ၀ျဖန့္ခ်ီထား

ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အေပါ္မွာေလ့လာဆန္းစစ္မွုေတြကုိ စီမံျကီးျကပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္နွစ္မ်ိုးလံုးအ
တြကP
္ 2P ကုိသးံု ျကပါတယ္။

P2P ရဲ့ ျပသဿသနာကေတာ့ အဲဒီကြန္ယက္ေပါ္မွာ မည္သည့္အရာမဆုိရွာေဖြနုိင္ေပမယ့္ အခ်ို့အရာေတြကတရား
မ၀င္ျဖစ္ေနျခင္း၊

အခ်ုိ့အရာေတြကတရား၀င္ေသာ္လည္း

ထုိအရာေတြကုိဖန္တီးခဲ့တဲ့ကုမဿပဏီေတြကအခေျကးေငြ ရယူရန္ ဆနဿဒရွိေနေသးျခင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီကာလမွာ အဲဒီပါ၀င္မွုေတြကုိ download လုပ္ရန္အသံုးျပုသြားတဲ့အင္တာနက္လုိင္းပုိင္ရွင ္က တာ၀န္
ရိွ၊မရွ ိ

(သုိ့) ရဲေတြက download လုပ္သြားသူကုိ တကယ္ဖမ္း၊မဖမ္း ဆိုတဲ့အခ်က္အေပါ္မ ွ ာ ညွိနွုိင္းမွု

သိပ္မရွိပါဘူး။ ထုိအခ်က္ က ကားတစ္စီးကုဒ
ိ ုစရိုက္မွုလုပ္ရာမွာအသံုးျပုခံရျပ ီ း ျပုလုပ္သူမဟုတ ္ တ ဲ ့ ကား
ပုိင္ရွင ္ က ေထာင္ထဲသြားရမယ္လုိ့ေျပာေနသလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ အင္တာနက္ဥပေဒက ယဿခုအခ်ိန္မွာ
မွ်တမွု မရွိတဲ့အတြက္ သတိျကီးျကီးထားပါ။

ခင္P်ားက မူပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ပုိင္ဆုိင္မွုကုိ စြန့္စားဿ၍ download လုပ္သူဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ
P2P ကြန္ယက္ေတြက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရွာေဖြရန ္ အေရးပါေသာအရင္းအျမစ္ျဖစ္နုိင္သလားဆုိတာ
ေမးရန ္

ပင္ေမးခြန္းမရွိပါဘူး။

ေသခ်ာမွတ္သားပ ါ

၊

P2P

ကြန္ယက ္ မ ွ ာ

တရားမ၀င္ဆုိတာမရွိပါဘူး

အဲဒီေနရာေတြမ ွ ာ မ်ားျပားတဲ ့ လုိင္စင္ေတြန ဲ ့ အခမဲ့ျဖန့္ေ၀ထားတဲ ့ ဖုိင္ေတြအမ်ားအျပားရွိေနျပီ း အဲဒီေနရာမွာ

မရွိသင့္တဲ့အခ်က္ အလက္ေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ P2P ကြန္ယက္ေတြကုိ အသံုးျပုရန္မေျကာက္ရြံ့ပါနဲ့ ဒါေပမယ့္
အနဿတရာယ္ျဖစ္နိင္ တဲ့ အရာေတြနဲ့ ခင္P်ား download လုပ္မယ့္အရာေတြကုိေတာ့ သတိထားပါ။

Exercises
1.41

ေက်ာ္ျကားတ ဲ ့ P2P

ကြန္ယက္သံုးခုန ဲ ့

အသံုးမ်ားတဲ့သံုးခုက

ဘာေတြလဲ?

1.42

အဲဒ ီ P2P ကြန္ယက္ေတြရ ဲ ့ protocol ေတြကုိေလ့လာပါ၊ ၎ဘာလုပ္သလဲ ျပီးေတာ့ download

ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္သလဲ၊ ၎တုိ့ကုိသံုးရန္ ဘယ္ ပရို္ဂရမ္ေတြ လုိအပ္သလဲ?

တစ္ခုခ်င္းစီက

ပုိျမန္ေစရန္ ၎ကဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္သလဲ?
1.43

“download linux” ဆိုတ ဲ ့ စကားလံုးကုိ ရွာပါ၊ P2P ကုိသံုးျပီ း Linux ရဲ ့ ျဖန့္ေ၀မွုေတ ြ (သုိ့ distro)
ေတြကုိ download လုပ္နုိင္ပါသလား?

Certifications - အသိမွတ္ျပုလက္မွတ္မ်ား
OSSTMM ရဲ ့ Security Tester (လံုျခံုေရးစမ္းသပ္သူ) နွင့္ Security Analyst (လံုျခံုေရး စိစစ္သူ) အသိမွတ္ျပု

လက္မွတ္ေတ ြ Hacker ေရာင္စံု အသိမွတ္ျပုလက္မွတ္ေတြ၊ "best-practices” အေကာင္းဆံုးေလ့က်င့္မွုမ်ား
အေပါ္မွာအေျခခံတဲ့ အသိမွတ္ျပုလက္မွတ္ေတြ စသည္ျဖင့္ရွိပါတယ္။
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အဲဒီလက္မွတ္ေတြကုိမည္သည့္အသက္အရြယ္မွာမဆုိရယူနုိင္တာေျကာင့္၊ အဲဒီလက္မွတ္ေတြရဖုိ့ေကာလိပ္
ဘြေ
ဲ့ တြတက္ေနဖုိ့မလုိတာေျကာင့္၊

အဲဒီလက္မွတ္ေတြက

ခင္P်ားကုိ

လုိခ်င္သူမ်ားတဲ့သ ူ

ေထာက္ပေ
ံ့ ပးနုိင္တာေျကာင့္ ခင္P်ားအသိမွတ္ျပုလက္မွတ္ေတြရယူရန္ဂရုစုိက္တာျဖစ္ပါ တယ္။
အေကာင္းဆံုးေလ့က်င့္မွုမ်ားက ိ ု

ေနာက္တစ္မ်ိုးအေနန ဲ ့

"လူတုိင္း

ျဖစ္လာရန္

ယဿခုဘာလုပ္ေနျကလဲ"

လုိ့ေခါ္ဆုိနုိင္တာေျကာင့္၊ ၎ကုိအေျခခံတဲ့ အသိမွတ္ျပုလက္မွတ္ရဲ့ ျပသဿသနာက မတည္ျမဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သုေတသန အေျခခံတဲ့လက္မွတ္ေတြကေတာ့ လူေတြနဲ့စနစ္သေဘာတရားေတြရွိနုိင္ျပီ း ထပ္တလဲလ ဲ ျပုလုပ္နုိင္

ေသာ သုေတသနအခ်က္ေတြေပါ္မွာအေျခခံပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ ပင္မအဖြဲ့အစည္း ISECOM ကေတာ့ ေျပာဖုိ့

မလုိေအာင ္ သုေတသန အေျခခံေသ ာ အသိမွတ္ျပုလက္မွတ ္ (research-based certification) အခြင့္ျဖင့္
ေလာကထဲကုိ အံ၀င္ခြင ္ က ် ဆင္းသက္လာတဲ့အဖြဲ့အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ISECOM ကပဲျဖစ္ျဖစ ္ အျခားဘယ္က

ျဖစ္ျဖစ္ ကြ်မ္းက်င္မွုကုိ အေျခခံေသ ာ (skill-based)၊ စိစစ္မွုကုိ အေျခခံေသ ာ (analysis-based)၊ Pဟုသုတ
ျကြယ္မွုကုိ အေျခခံေသာ အသိမွတ္ျပုလက္မွတ္ေတြကုိ ရွာေဖြရယူပ ါ ဒါမွ ခင္P်ားေလ့လာသင္ယူထားပါတယ္လုိ့

ေျပာတဲ့အရာေတြကုိ တကယ္ တတ္ေျမာက္ေျကာင္းသက္ေသခံျပနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခင္P်ားသက္ေသျပဖုိ့ လုိလာ
တဲ့အခါ ထုိေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ေတြက အသံးု ၀င္လာပါလိမ့္မယ္။

Seminars
ေဆြးေနြးပဲြေတြကုိတက္ျခင္းသည္ သီအုိရီေတြကုိအေသးစိတ ္ ရွငး္ လင္းမွုမ်ားျကားသိနုိင္ရန္၊ လက္ေတြ့ကြ်မ္းက်င္
မွုမ်ားကုိျမင္ေတြ့နုိင္ရန္ အေကာင္းဆံးု နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္ကုန္အသားေပးျပုလုပ္တဲ့ေဆြးေနြးပြဲေတြ
ျဖစ္ေနျပီ း ၎တုိ့ကေရာင္းခ်ဖုိ့ပ ဲ ရည္ရြယ္တယ္ဆုိတ ာ သိေနရင္ေတာင္ မ ွ အဲဒီထုတ္ကုန္ကုိ ဘယ္လုိရည္ရြယ္
ခ်က္နဲ့သံုးျကတယ္ဆုိတာသိနုိင္ရန္တက္သင့္ပါတယ္။

အကယ္၍ Hacker High School Seminars ေတြကုိ ေနရာမ်ားစြာမွ ာ ျပုလုပ္နုိင္ျပီ း ရရွိနုိင္တဲ့သင္ခန္းစာ

ေတြကုိေျပာျကားနုိင္တယ္ဆုိတ ာ မေဖါ္ျပခဲ့ရင ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ့လည္းေပါ့ေလ်ာ့ေနနုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေနြးပြဲေတြ

မွ ာ တကယ့္ Hackerေတြက ေက်ာင္းသား၊သူေတြကုိ hacking အေျကာင္းနွင့္ Hacker ျဖစ္နုိင္ရန္အေျကာင္း

မ်ားကုိ အဆုးိ ၊ အေကာင္း အျမင္နွစ္မိ်ုစလံုးန့ဲ ေဆြးေနြျခင္းမ်ားပါ၀င္ျပီ း Hacker အစစ္ေတြက Hacker Profiling
Project မွာဘာေတြကုိေလ့လာဆန္းစစ္ျကတာလဲ၊ ဘယ္သူေတြက Hacker ေတြျဖစ္ျပီး၊ ဘာလုိ့ Hack ျကတာလဲ
ဆုိတာေတြကုိ ရွငး္ လင္းစြာသိျမင္နုိင္ေစမွာပါ။ (Hacker Profiling Project ဆုိတ ာ နုိင္ငံအဖဲြ့အစည္းေတြနဲ့

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ )။ သူတုိ့က hacking ဆုိတာအျမဲတမ္း မေကာင္းတဲ့အရာ
မဟုတ္ဘူးဆုိတာ နွင့္ Hacking ရဲ့ေကာင္းမြန္မွုေတြကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေနြးျကပါလိမ့္မယ္။

ခင္P်ားနားလည္နုိင္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ ကူညီနုိင္တဲ့ စြမ္းအားျကီးတဲ့တစ္ခုထဲေသာအရာက hacker တစ္ေယာက္
လုိထက္ျမက္ စ ြ ာ စူးစမ္းသိလုိစိတ္နွင့္

လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ရွိမွုျဖစ္ပါတယ္။

hacker

ေတြကသူတုိ့ကုိယ္သူတုိ့

ကုိယ္တုိင္ မည္သုိ့သင္ျကားရမယ္ဆုိတာသိတာေျကာင့္ သူတုိ့လုပ္ေဆာင္မွုေတြမွာေအာင္ျမင္မွုရျကပါတယ္။ သူတုိ့
က ရွိသမွ်သင္ခန္းစာေတြကုိေက်ာ္လြန္ေအာင္ေလ့လာျပီ း ေရွ့ဆက္ဖုိ့လုိအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတ ြ တတ္ေျမာက္
ေအာင္ သင္ယူျကပါတယ္။

ခင္P်ားမိဘေတြနဲ့၊ သင္ခန္းစာပုိ့ခ်သူေတြကုိ မည္ကဲ့သုိ့ကူညီမွုေတြေပးရမလဲဆုိတ ာ ေလ့လာရန္နွင့္၊ ခင္P်ား

ပတ္၀န္းက်င္ကသင္တန္းေတြမ ွ ာ Hacker High School သင္ခန္းစာေတြ မည္ကဲ့သုိ့ စတင္ရမလဲဆုိတ ာ ေလ့
လာရန္တုိက္တြန္းဖုိ့ ခင္P်ားကုိဖိတ္ေခါ္ပါတယ္။ ISECOM ကုိဆက္သြယ္ျပီး အေသးစိတ္စံုစမ္းနုိင္ပါတယ္။
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Further Study - ေရွ့ဆက္ေလ့လာရန္
အခုေတာ့ research ျပုလုပ္ျခင္းမွာ ဆရာတစ္ပါး ျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္သင့္ပါျပီ။ ခင္P်ားကြ်မ္းက်င္လာေလ

ေလ အခ်က္အလက္ေတြျမန္ျမန္စုေဆာင္းနုိင္ေလေလျဖစ္ျပီ း ျမန္ဆန္စြာေလ့လာနုိင္ေလေလျဖစ္မွာပါ။ ဆုိး၀ါးတဲ့
မ်က္လံုးေတြကုိ အျမင္က်ယ္ေစဖုိ့ေတာ့ဂရုစုိက္ပါ၊ သတင္းတုိင္းကအမွန္မဟုတ္လုိ့ျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြ ဘာေျကာင့္လိမ္ေနျကလဲ၊ ေကာလဟာလပံုျပင္ေတြ အျမဲတည္ရွိေနေစျခင္း၊ မရိုးသားမွု၊မမွန္ကန္မွု

ေတြ ရွိေနျခင္း ေတြမွာ ေငြေျကးေတြ ပါ၀င္ပက္သက္ေနသလား၊ အမွန္တရားကဘယ္ကလာတာလဲ၊ အေရး
ျကီးဆံုးကဘာလဲ ဆုိတာေတြ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးဖုိ့ အျမဲသတိရပါ။

Hacking အားလံးု ကဲ့သုိ့ သုေတသနျပုျခင္းက နယ္ပယ္တစ္ခုအေနနဲ့ပါ၀င္ပါတယ္။ (အပုိင္းကိနး္ ၊ ရာခုိင္နွုန္း၊
ဒသဿသမ

စတဲ့.)

သခဿဿင်ာကဲ့သုိ့

တကယ့္ကုိအေရးျကီးပါတယ္။

ကိန္းဂဏန္းေတြျမင္တဲ့အခ ါ

နယ္ပယ္တစ္ခုကဘယ္မွာျဖစ္ပြားလဲဆုိတ ာ

ထုိဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းက

ျမင္နုိင္ရန္၊

အဲဒီနယ္ပယ္ကုိ

အသံုးျပုနုိင္တယ္ဆုိတာနားလည္ရန္ အျမဲ တမ္းျကည့္ေနပါ။ ခင္P်ားသိတဲ့သာမန္ေနရာျဖစ္တဲ့ နုိင္ငံေရး၊ ဒုစရုိက္မွု၊
က်န္းမာေရ း စာရင္းေတြက

နုိင္ငံတစ ္ ခ ု ရ ဲ ့ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္၊

အဘယ္ေျကာင့္ဆုိေသာ္

ျမို့တစ္ျမို့မွာရွိတဲ့ လူ ၂၀၀ ရဲ့ ၁၀% အေပါ္သက္ ေရာက္မွုျဖစ္ျခင္းက နုိင္ငံရဲ့ ဿ၁၀% အေပါ္သက္ေရာက္တယ္လုိ့
မေျပာနုိင္ေသာေျကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ့ေျကာင့္

သတင္းတစ္ခုကုိ

ဘယ္လုိရွာတယ္ဆုိတာသာမက

မည္သုိ့ဖတ္တယ္ဆုိတာေတြကုိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ သတင္းတစ္ခုရ ဲ ့ နယ္ပယ္ကုိ ပံုေဖါ္ျကည့္ျခင္းက
အျမဲတမ္း ျကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမွုကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ခင္P်ားကုိ Hacker High School စီမံကိန္းအတြက ္ ပုိမုိျပည့္စံုတ ဲ ့ researcher တစ္ဦးျဖစ္ေစဖုိ့ ေအာက္ပါ
အေျကာင္းရာမ်ာျဖင့္ ကူညီေပးထားပါတယ္...
Meta Search
The Invisible Web
Google Hacking
How Search Engines Work
The Open Source Search Engine
The Jargon File
OSSTMM
ISECOM Certifications:
OPST (OSSTMM Professional Security Tester)
OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst)
OPSE (OSSTMM Professional Security Expert)
OWSE (OSSTMM Wireless Security Expert)
CTA (Certified Trust Analyst)
SAI (Security Awareness Instructor)
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