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 whoami ?

✓Security Researcher
✓OWASP Chapter/Project Leader
عضو اصلی افسک✓
✓Photographer (http://reza.es/photo)



My Projects

✓OWASP  VBScan  Project
✓OWASP  Jomscan  Project
✓OWASP  Nettacker  Project



در مورد چه موضوعی می خواهیم 

صحبت کنم؟



OWASP VBScan Project



م ُ خ َف ْ ف ؟

VBScan

[VB]ulletin Vulnerability [Scan]ner





طرح های اولیه لوگو



Slow Loris لوگو و



خارج از بحث
OWASP JoomScan Project



کجاها ارائه شده و نشد!

*Sam Stepanyan واقع در لندن توسط OWASP کنفرانس جهانی

*null واقع در السوگاس توسط Blackhat 2016 کنفرانس

کنفرانس افسکانف ۲ واقع در همینجا توسط خودم!*



Sam Stepanyan واقع در لندن توسط OWASP ارائه در کنفرانس جهانی



ارائه افسکانف ۲ واقع در همینجا توسط خودم!



Thanks to our sponsors! It is Thanks giving!



چیست؟
یک پروژه متنباز هست که به تست نفوذگرها کمک می کنه 

تا بتوانند تست نفوذ کاملی را بر روی مدیریت محتوای 

ویبولتین انجام دهند و گزارش کاملی از موارد بررسیشده 

توسط این پویشگر ارائه دهند



چه زبانی ؟



Perl VS Python شوخی



چرا VBScan ؟
قدرت مند                         *

رابط کاربری ساده*

* رایگان و متن باز

* با پرل نوشته شده

پشتیبانی*

سازگار با سیستم عامل های Unix Base و ویندوز*

سریع*

* بروز با آخرین آسیب پذیری ها

منابع زیادی نیاز نداره*

گزارش دهی*

{بومی}*



اولین نسخه

2015   06   14



یک سال بعد …

*OWASP London Conf و Blackhat دعوت به کنفرانس

*Blackhat Arsenal و ToolsWatch سومین پروژه امنیتی برتر جهان در سال ۲۰۱۶ از دیدگاه

بیش از ۱۰۰ ستاره در گیت هاب*

بیش از fork ۳۰ در گیت هاب*



االن ؟

۲۰۸ ستاره در گیت هاب*

fork ۸۲ در گیت هاب*

در حال بارگذاری …*



http://www.toolswatch.org/2017/02/2016-top-security-tools-as-voted-by-toolswatch-org-readers

http://www.toolswatch.org/2017/02/2016-top-security-tools-as-voted-by-toolswatch-org-readers


مخاطبین ؟
محققین امنیت اطالعات*

تست نفوذگر ها*

هکر های قانون مند*

اساتید و دانشجویان*

طراحان وب سایت*

و شما ☺*



آخرین نسخه
OWASP VBScan 0.1.7.1 

Code name: Larry Wall

https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall

www.wall.org/~larry/

https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall
http://www.wall.org/~larry/


love.txt

Dennis RitchieLarry Wall



ماژول ها
ماژول شناسایی و دور زدن فایروال تحت وب موجود در وب سایت*

ماژول شناسایی نسخه ی دقیق ویبولتین*

ماژول بررسی config های افشا شده*

ماژول حدس فایل های پشتیبان باقی مانده در وب سایت*

ماژول بررسی وجود وب شل برروی وب سایت*

ماژول بررسی مسیر های مهم در وب سایت*



ماژول ها
ماژول حدس صفحه ی ورود مدیران*

*upgrade ماژول تشخیص صفحه ی ورود مدیران توسط آسیب پذیری

ماژول بررسی و امکان سنجی امکان لو رفتن فایل های کلیدی*

*5.1.x 5.0 و.x در نسخه ی RCE ماژول بررسی آسیب پذیری

ماژول بررسی htmltag و آسیب پذیری XSS در تمامی نسخه های ویبولتین*

و بیش از ۷۰ آسیب پذیری دیگر موجود در این مدیرت محتوا*



TODO
افزودن رابط کاربری تحت وب*

پویش همزمان چندین تارگت*

ماژول بررسی گزارش قدیم و بررسی وصله شدن یا نشدن*

بروزرسانی آسیب پذیری ها*

رفع اشکال باگ های آینده*



نحوه اجرا

perl vbscan.pl http://target.com

 perl vbscan.pl url

http://target.com


اجرا





 https://www.youtube.com/watch?v=SirozqDYERA

Demo time

https://www.youtube.com/watch?v=SirozqDYERA


https://www.youtube.com/watch?v=iiDh69lGZ78

Demo time

https://www.youtube.com/watch?v=iiDh69lGZ78


نمونه ای از گزارش



هشدار

این ابزار برای انجام تست نفوذ حرفهای, آموزش مطالب 

 top10 OWASP امنیت اطالعات, آموزش استاندارد

میباشد و برای سو استفاده و نفوذ به وبسایتها بهعنوان 

یک هکر کالهسیاه طراحی نشده است.



 https://github.com/rezasp/vbscan

 https://www.owasp.org/index.php/OWASP_VBScan_Project

@OWASP_VBScan

@rezesp

Any Questions?

https://github.com/rezasp/vbscan
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_VBScan_Project
http://www.twitter.com/owasp_vbscan
http://www.twitter.com/rezesp


پایان


