.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

درس اﻣﻨﯿﺖ داده و ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﯿﻢﺳﺎل اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱
ٔ
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻣﺪرس

ﻣﻬﺪی ﺧﺮازی

ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از

ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۵۹ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۹ﻣﻬﺮ ۱۴۰۰
ﺳﺎرا ﻋﺴﮕﺮی
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺪادﯾﺎن

ﭼﺎﻟﺶ اول

۱

اﻣﻨﯿﺖ داده و ﺷﺒﮑﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ از دو ﺑﺨﺶ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دادهﺷﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ
)ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎن دﻟﺨﻮاه( از آن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ  shellدﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﻨﺮی ،ﮐﺪﻣﻨﺒﻊ  ۱ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ و
ﺑﺨﺶ دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﻮﺷﻪﻫﺎی  part۱و  part۲در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزیای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﺳﺖ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱.۱

راهاﻧﺪازی ﻣﺤﯿﻂ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای  exploitﮐﺮدن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده
ﺷﺪهاﺳﺖ .روی اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی  Ubuntu server 20.04.3ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ  pwntoolsو  gdbروی اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ روی اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی  ASLRﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
و در  import ، VirtualBoxﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ روی  import applianceﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ce441chal.ova
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از روﺷﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی  ce441chalو ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر  ce441وارد ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
 ifconfigﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آدرس  IPاﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪی
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ روی  bridgeﺑﻮده و  adapterﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ  :۱دﺳﺘﻮر  ifconfigﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن  ipﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی.

روی اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺳﺮور  OpenSSHدر ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آیﭘﯽای ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردﯾﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  ssh ce441chal@vm_ipﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از  scpاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ
ﻋﺒﻮر  rootﻧﯿﺰ  ce441اﺳﺖ.

 ۲.۱اﺑﺰارﻫﺎ
 Pwntoolsﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ  exploitﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
 gadgetﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ،ﺳﺎﺧﺘﻦ  ROP chainو ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن  return addressﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  gdbو  objdumpﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
Souce Code

۲

1

ﭼﺎﻟﺶ اول

۲

اﻣﻨﯿﺖ داده و ﺷﺒﮑﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﺑﺨﺶ اول

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﻨﺮی  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آن را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
در ﺷﮑﻞ  ۲ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

ﺷﮑﻞ  :۲وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .۱

در اﯾﻦ ﺑﺎﯾﻨﺮی از ﻗﻨﺎری ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ دور زدن
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﭼﻨﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎده دﭼﺎر دو آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی format
 stringو ﺳﺮرﯾﺰ ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  format stringﻗﻨﺎری را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﺮرﯾﺰ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ  shellدﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

۳

ﺑﺨﺶ دوم

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﻨﺮی  ۳۲ﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺪﻣﻨﺒﻊ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ:

ﺷﮑﻞ  :۳وﯾﮋﮔﯽﻫﺎیاﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .۲

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﯾﮋﮔﯽ  ۲ NXﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮه ی ROP
ﺑﺮای اﺟﺮای ) execve("/bin/sh",0,0ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  shellﺑﺮﺳﯿﺪ.

 ۴ﺗﺤﻮﯾﻞدادﻧﯽﻫﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻃﯽ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ را ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻨﻄﻖ
 exploitی ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ و ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آدرسﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻃﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ را در ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Google Driveآﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻟﯿﻨﮏ آن را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻧﺎم  links.txtدر ﭘﻮﺷﻪی  chals/chal1ﻗﺮار داده و اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را در ﻣﺨﺰن ﺧﻮد در ﻃﺮﺷﺖ  pushﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﻧﺤﻮهی اﺟﺮای اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﺳﺖ را در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﺷﻪ از
ﻣﺨﺰن ﺧﻮد در ﻃﺮﺷﺖ  pushﮐﻨﯿﺪ.

Non-eXecutable

۳
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