.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

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

ﻣﺪرس

ﻣﻬﺪی ﺧﺮازی

ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وب

ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از

ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۵۹دوﺷﻨﺒﻪ  ۱آذر ۱۴۰۰
ﺳﺎرا ﻋﺴﮕﺮی
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺪادﯾﺎن

ﭼﺎﻟﺶ دوم

۱

اﻣﻨﯿﺖ داده و ﺷﺒﮑﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وب اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ روی ﭘﻮرتﻫﺎی  ۸۰۸۵و  ۸۰۸۰ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول و ﺑﺨﺶ
دوم اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﻮش ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی روی  NATﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪ
ﭘﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی  forwardﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن  localhost:8085در ﻣﺮورﮔﺮ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اول دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﻨﺰل وب ﭘﺮﭼﻢ و ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

۲

ﺑﺨﺶ اول

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺪ آن در ﻣﺨﺰن  handoutsﻗﺮار داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیای را در اﯾﻦ وب ﺳﺮور ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آن ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﭼﻢ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
 ۱۸ﮐﺎراﮐﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﻋﺪاد و _ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳

ﺑﺨﺶ دوم

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺪ وبﺳﺮور ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻧﺸﺪهاﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ وب ﺳﺮور را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﭼﻢ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ  ۳۱ﮐﺎراﮐﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﻋﺪاد و _ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 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 ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻃﯽ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ را 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/chal2ﻗﺮار داده و اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم  parchams.txtﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎ را در آن ﻗﺮار دادهاﯾﺪ در ﻣﺨﺰن ﺧﻮد در ﻃﺮﺷﺖ push
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺳﮑﺮﯾﭙﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﻧﺤﻮهی اﺟﺮای اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ در آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﺳﺖ را در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﺷﻪ از ﻣﺨﺰن ﺧﻮد در ﻃﺮﺷﺖ  pushﮐﻨﯿﺪ.

۲

