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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ وب و ﻧﺤﻮه  exploitﮐﺮدن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای  SQL Injectionو  Code Injectionآﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ
را ﺑﺮرﺳ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ روﺑﻪرو
ﺧﻮاﻫﯿﺪﺷﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎدهای ﻃﺮاﺣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و از داﻧﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎری

١

ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﯿﺪﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻗﻌ  ٢ CTFو
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﻣﻦﺗﺮ وب ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد.
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو وبﺳﺎﯾﺖ  Sampleاﺳﺖ ﮐﻪ روی ﯾ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ،

ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺼ را از اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾ

از آﻧﻬﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﮔﺰارﺷ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠ ﺮد ﺧﻮد و ﻧﺤﻮه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

* ﺑﺎ ﺗﺸ ﺮ از اﯾﻤﺎن اﮐﺒﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻫﻮﻣﻦ ﺷﺎﻫﺮﺧ  ،اﻣﯿﺮﭘﺎﺷﺎ ﻗﺎﺑﻮﺳ و ﺳﻮﻟﻤﺎز ﺳﻠﯿﻤ .

Cryptography
Capture the Flag

١
٢

١

ﺳﻮال اول ‐ )Cross-Site Scripting (XSS
 .١ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻤﻼت  XSSﯾ

از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت وب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی وب در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾ

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎده و ﺳﺮراﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻮع آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ روﺑﺮو

ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ،دﺳﺘﺮﺳ ﺧﻮد را ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ اﻓﺰاﯾﺶ داده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺮﭼﻢ  ٣را ﮐﻪ رﺷﺘﻪای از ﺣﺮوف اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾ

ﺑﺎزﺑﯿﻨ ﺳﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه در ﮐﻼس و اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی درس اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ

از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺴﻠﻂ دارﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻗﺴﻤﺖ  ٢را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
.١.١

ﺗﻌﺮﯾﻒ XSS

ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮﻣ  Cross-Site Scriptingﺑﻪ دﺳﺘﻪای از ﺣﻤﻼت اﻃﻼق ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه اﺳ ﺮﯾﭙﺖﻫﺎی ﺑﺪاﻓﺰار
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾ

اﭘﻠﯿ ﯿﺸﻦ وب ﺗﺰرﯾﻖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را روی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮان آن اﺟﺮا

ﮐﻨﺪ.
وبﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻏﺎﻟﺒﺎً وبﺳﺎﯾﺘ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺿﺮری ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه از
ﻃﺮﯾﻖ آن اﺳ ﺮﯾﭙﺖﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺧﻮاه  ۴ﺧﻮد را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺮا ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج
اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ،دور زدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  Same-Origin Policyو ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
 .١در ﯾ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻼﺳﯿ

و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده  XSSﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ  ۵ﮐﺎرﺑﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻟﺨﻮاه ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،و اﭘﻠﯿ ﯿﺸﻦ وب ﻫﺮآﻧﭽﻪ

ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ را داﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ  HTMLﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.
 .٢ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﯾ

ﺗﮓ > <scriptﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎوااﺳ ﺮﯾﭙﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ او را اﺟﺮا

ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳ ﺮﯾﭙﺖ  Session IDﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﯾ

ﺳﺮور ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه آن را در اﺧﺘﯿﺎر

دارد ،ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ.
 .٣وبﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺪون ﺑﺮرﺳ ﮐﺎﻓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص آنﻫﺎ را ﺣﺬف
ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﮓ اﺳ ﺮﯾﭙﺖ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه در ﺻﻔﺤﻪ  HTMLﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
 .۴ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر و ﺣﺘ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس Session ID
ﺧﻮد را ﺑﺮای وبﺳﺎﯾﺖ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ.
٣

ﬂag
Client
۵
Forum
۴

٢

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﺮای دادن دﯾﺪی ﮐﻠ از ﻣﻔﻬﻮم  Cross-Site Scriptingﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺣﻤﻼت  XSSﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ  ،اﺟﺮا و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎزه ﺑﺰرﮔ از
ﺣﻤﻼت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
.٢.١

اﻧﻮاع ﺣﻤﻼت XSS

•  :(Type-I) XSS Storedدر ﺣﻤﻼت  XSSﻧﻮع  ١ﯾﺎ ذﺧﯿﺮهﺷﺪه ،ورودی ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺮور ﻗﺮﺑﺎﻧ ﯾﻌﻨ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﭘﺎﯾ ﺎه داده ،ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﯾ

اﻧﺠﻤﻦ log ،ﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان و  ...ذﺧﯿﺮه ﻣ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺣﻤﻠﻪ ،ورودی ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪﻃﻮر اﻣﻦﺳﺎزی ﻧﺸﺪه  ۶از وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل زده ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
•  :(Type-II) XSS Reflectedورودی ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤ ﺷﻮد،
ﺑﻠ ﻪ در ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﺧﻄﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ و  ...از وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ »ﺑﺎزﺗﺎب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ« ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷ ﻠ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ذﺧﯿﺮه در ﺧﻮد وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ( ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ
وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺳ ﺮﯾﭙﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻤﻼت از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ  ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾ ﺮ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﯾ

وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺮﮔﺎه ورودی اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ در

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ورودی را ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ اﻣﻦﺳﺎزی ﻧﻤ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺿﺎً ﺑﻪ ﺟﺎی ورودی ﻏﻠﻂ ،ﯾ
و ﺳﭙﺲ ﻟﯿﻨﮏ ﺻﻔﺤﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ورودی را داﺧﻞ ﯾ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﮐﻠﯿ

ﺗﮓ > <scriptﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻗﺮار دﻫﺪ

ﺗﺒﻠﯿﻎ در وبﺳﺎﯾﺘ دﯾ ﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ

ﺑﺮروی ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و اﺳ ﺮﯾﭙﺖ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﻏﻠﻂ

در ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎی ﺻﻔﺤﻪ  HTMLﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد ٧ .ﻟﻔﻆ »ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ« ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮای
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﺳﺖ.
•  :(Type-٠) XSS DOM-Basedﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺪون
ﮔﺬﺷﺘﻦ از داﺧﻞ ﺳﺮور و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺳﻤﺖ ﮐﻼﯾﻨﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ آن ﻫﻤ
ﻣﺮورﮔﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر  DOMﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺒﻊ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ  URLﺻﻔﺤﻪ و ﻣﻘﺼﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ

داﺧﻞ

دﺳﺘﻮر ﺣﺴﺎس

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  document.writeﺑﺎﺷﺪ.
» ۶اﻣﻦﺳﺎزی« اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ورودی ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸ ﻞزا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﯾ ﺮ ﺧﻄﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی وﯾﮋه و ﺗﮓ ﻫﺎی  HTMLﺑﻪ ﺻﻮرت  escapeﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ( ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.
 ٧ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا اﺳ ﺮﯾﭙﺖ ﯾﺎدﺷﺪه را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻫﻤﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار ﻧﻤ دﻫﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﯾﻦ اﺳ ﺮﯾﭙﺖ داﺧﻞ
وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  Same-Origin Policyﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ  Cookieﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷ ﻞ دور
زد.
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وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻤﺎ

در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی داده ﺷﺪه ،وبﺳﺎﯾﺘ روی ﭘﻮرت  8083اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ از Cross-Site
 Scriptingآﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ را ارﺗﻘﺎ داده و ﭘﺮﭼﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪ ،ﭘﺮﭼﻢ ﯾ

رﺷﺘﻪ ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮑﺎت در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ دﻗﯿﻖ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ اﺳ ﺮﯾﭙﺘ را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾ

اﺳ ﺮﯾﭙﺖ ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﭼﻢ ،ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رود اﺳ ﺮﯾﭙﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎً در ﮔﺰارش ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﻮال دوم ‐ SQL Injection
 .١ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن اﻟﺰاﻣ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از زﯾﺮﻓﺼﻞ
دوم ﺻﻮرت ﺗﻤﺮﯾﻦ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺎدهﺗﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪﺷﺪت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد.

٨

 .١.١ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی Injection
ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی  Injectionﯾ

از ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﻪای ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی وب ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی

ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺮﮐﺐ را ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ .در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر ده ﻣﺸ ﻞ اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺮﺗﺮ  OWASPﺣﻤﻼت  Injectionدر رﺗﺒﻪ
اول ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﯾ

از ﺑﺤﺮاﻧ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮات اﭘﻠﯿ ﯿﺸﻦﻫﺎی وب ﺑﻮده و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮد.
 Injectionزﻣﺎﻧ رخ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸ از ﯾ

دﺳﺘﻮر ﯾﺎ  Queryﺑﻪ ﻧﻮﻋ

ﻣﻔﺴﺮ  ٩ارﺳﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .دادهﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﺴﺮ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دادهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾ ﺎهداده و ﻣﻔﺴﺮ SQL
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ  SQL Injectionﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 ٨ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ  Acunetixاﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪهاﺳﺖ.

Interpreter
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اﻧﻮاع SQL Injection

ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ  SQL injectionﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾ

ورودی دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮور از ﻃﺮﯾﻖ آن ،ﯾ

 Queryﯾﺎ دﺳﺘﻮر  SQLرا

ﻣ ﺳﺎزد و روی ﭘﺎﯾ ﺎهداده اﺟﺮا ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ورودی را ﺑﺘﻮان ﻃﻮری دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮری ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﯾﺎ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی  injectionوﺟﻮد دارد .ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ورودیِ ﻧﺎاﻣﻦ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی
آن ،ورودی را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺳﺮور اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎتِ ﭘﺎﯾ ﺎهداده را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺣﻤﻠﻪ  SQL Injectionاﻧﻮاع زﯾﺎدی دارد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﻼت
 ١٠ SQLiرا ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
In-band SQLi (Classic SQLi) .١
ﺣﻤﻼت  In-band SQLﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪﻧﻮﻋ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت  SQLiﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪ In-band
 SQLﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃ ﯾ ﺴﺎﻧ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺣﻤﻠﻪ و ﺟﻤﻊآوری ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ .دو ﻧﻮع زﯾﺮ ،ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی  In-bandﻫﺴﺘﻨﺪ:
)آ( ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻄﺎ  ١١ﺣﻤﻠﻪ  SQLﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﺎ ﻧﻮﻋ از ﺣﻤﻼت  In-bandاﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮاﺳﺎس
ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﺧﻄﺎی  throwﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾ ﺎه داده ﺳﺎﺧﺘﺎر و دادهﻫﺎی آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﺷﻮد .در ﺑﻌﻀ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ،ﯾ
 ١٠ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪۀ SQL Injection

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻞ ﭘﺎﯾ ﺎه داده را ﻣﺮور ﮐﻨﺪ.
Error-based SQLi

١١

۵

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در ﯾ

وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﺧﻄﺎی دﯾﺒﺎگ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﮐﺎﻣﻞ آن در ﺧﺮوﺟ ﭼﺎپ ﻣ ﺷﻮد .ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ
اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃ دادهﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
)ب( ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس  ١٢ Unionﺑﻪ ﺣﻤﻼت  SQLiﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ

ﮐﻠﯿﺪواژه  UNIONزﺑﺎن

 SQLﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر  SELECTﺑﺎ ﯾ ﺪﯾ ﺮ ادﻏﺎم ﻣ ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸ از
ﭘﺎﺳﺦ  HTTPﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد.
Inferential SQLi (Blind SQLi) .٢
ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی  ١٣ Inferentialﯾﺎ ﮐﻮر ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی  In-bandﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای  Exploitﮐﺮدن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
از ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑ ﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی  Inferentialﻫﯿﭻ دادهای ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از
ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿ ﯿﺸﻦ وب ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ )ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣ ﺬاری آن ﺑﻪ »ﺣﻤﻠﮥ  SQL Injectionﮐﻮر« ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ(.
در ﻋﻮض ،در ﺣﻤﻠﻪ »ﮐﻮر« ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾ ﺎهداده را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ورودیﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺷﺪه ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮور و ﺑﺮرﺳ رﻓﺘﺎر آن ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ورودی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﯾ

از دو دﺳﺘﻪ ﺣﻤﻠﮥ ﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺮوﺟ دودوﯾﯽ و ﺣﻤﻠﮥ ﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن

ﺟﺎی ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ:
)آ( ﺣﻤﻠﮥ ﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺮوﺟ دودوﯾﯽ
در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﯾ

درﺧﻮاﺳﺖ  SQLﺑﺮای ﺳﺮور ارﺳﺎل ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﻠﯿ ﯿﺸﻦ وب را وادار ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس

 TRUEﯾﺎ  FALSEﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﮥ درﺧﻮاﺳﺖ ،رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت  FALSEﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ  HTTPﭘﯿﻐﺎم ﺧﺎﺻ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻧﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮوﺟ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎبﺷﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل دودوﯾﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
)ب( ﺣﻤﻠﮥ ﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن
اﮔﺮ ﺣﺘ

ﯾ

ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟ

دودوﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ  HTTPاز ﺳﺮور وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی  SQLiﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن ،ﺳﺮور را وادار
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرت  TRUEﯾﺎ  FALSEﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾ

ﻋﺒﺎرت  SQLﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ

دادن وﻗﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮﭼﻪ در ﭘﺎﺳﺦ  HTTPﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﺪ ﺧﺎﺻ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺑﻪﮐﻤ

آن ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪت اﺟﺮای دﺳﺘﻮر دادهﻫﺎی

دودوﯾﯽ ﺧﺎﺻ را از ﺳﺮور درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
 ١٣ﺗﺮﺟﻤﮥ »اﺳﺘﻨﺒﺎﻃ « ﺑﺮای آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ از آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.

Union-based SQLi

١٢

۶

Out-of-band SQLi .٣
اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﻤﻼت ﻗﺒﻠ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺧﺎص ﭘﺎﯾ ﺎه داده و اﭘﻠﯿ ﯿﺸﻦ وب
ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻮده و ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ،ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺎﻧﺎل ﯾ ﺴﺎﻧ دادهﻫﺎی دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺳﯿ ﻨﺎﻟ ﺑﺮاﺳﺎس
آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮر اﻣ ﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دادهﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻻﯾﻠ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﺪمﺛﺒﺎت در ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺳﺮور( ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﺗﮑﻨﯿ ﻫﺎی  ،Out-of-Bandﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺮور ﺑﺮای اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی  HTTPﯾﺎ  DNSو
اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﺳﺘﻮر  XP_DIRTREEدر  Microsoft SQL Serverﻣ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎی  DNSرا اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل  DNSﻣﻘﺼﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ

ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﯿﻦ

ﭘﺎﯾ ﺎه داده و ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺘﻮر  UTL_HTTPدر ﭘﺎﯾ ﺎهدادهﻫﺎی  Oracleﺑﺮای ارﺳﺎل
دﺳﺘﻮرﻫﺎی  HTTPاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿ ﺮﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮورﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﻧﺪ.
 .٣.١ﭘﯿﺸ ﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﻣ ﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی  SQLiدارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﻮرات  SQLو ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾ ﺎهداده اراﺋﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی  SQLiرا ﺑﻪﺷﺪت
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎریﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺟﺪی در اﭘﻠﯿ ﯿﺸﻦﻫﺎی
وب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠ  ،راهﺣﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  SQLiﺳﺎﺧﺘﻦ  Queryﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ورودی ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮارداده و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  Queryاﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠ ﺮد
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪای اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪداد.
ﻓﯿﻠﺘﺮﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی  ، SQLﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ  Single-Quoteو ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی  White-Spaceاز ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ورودیﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﻫﻤﻮاره ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮور ﺑﺎ
ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘ ورودیﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮارداده و آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﻤ ﻦ را در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.

 .٢ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﺑﺎ ﯾ

ﭼﺎﻟﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺳﺎده ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ،ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،در آن ﺑﯿﺎن ﻣ ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

٧

.١.٢

رﻣﺰﻧﮕﺎریِ ﻣﺘﻘﺎرن

اﻟ ﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎریِ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺘﻘﺎرن  ١۴ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺘﻘﺎرن دﺳﺘﻪای از اﻟ ﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﺪ ﯾ ﺴﺎﻧ ﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎریِ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده  ١۵و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرت رﻣﺰﺷﺪه  ١۶اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺘﻘﺎرن
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎدﮔ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ،ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ زﯾﺎد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪِ اﻣﻦ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ
اراﺋﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،روشﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺴﯿﺎر ارزشﻣﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دو ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی در اﯾﻦ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﺗﻮزﯾﻊ  ١٧و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ  ١٨ﻣ ﺷﻮد.
 AES .٢.٢ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺘﻘﺎرن  AES١٩در ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠ آﻣﺮﯾ ﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ AES .ﯾ

اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻠﻮﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ رﺷﺘﻪای ،آن را ﺑﻪ ﺑﻠﻮکﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازهی  ١٢٨ﺑﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻠﻮکﻫﺎی  ١٢٨ﺑﯿﺘ در دو
ﻣﺮﺣﻠﻪی رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﻧﺪازهی ﺛﺎﺑﺘ دارﻧﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺪازهی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻠﻮکﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
 ١٩٢ ،١٢٨و  ٢۵۶ﺑﯿﺘ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ  AESﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازهی
ﮐﻠﯿﺪ در واﻗﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ١٢ ،١٠و  ١۴ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺟﺮای اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ  AESﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺮای ﭼﻬﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی آﺧﺮ ﯾ
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﯾ

از ﺗﻮاﺑﻊ اﺟﺮا ﻧﻤ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﺮاﺣﻞ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺮاﺣﻞ

ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در ﺷ ﻞ  ٢ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
.٣.٢

اﻧﻮاع ﻣﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری AES

ﻫﻤﻪی اﻟ ﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻠﻮﮐ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪ دو ﻣﻮرد از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻠﻮﮐ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی  CBC، ECBو  CTRﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪهاﻧﺪ.

• ECB
در اﯾﻦ ﻣﺪ از رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ﻫﺮ ﺑﻠﻮک از داده )ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازهی ﺑﻠﻮک در رﻣﺰﻧﮕﺎری  AESﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺪار
١٢٨ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا رﻣﺰ ﻣ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادنِ ﻋﺒﺎرتِ رﻣﺰﺷﺪهی ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ،ﭘﯿﺎم
رﻣﺰﺷﺪهی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺪ از رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻤ دارد،
١۴

Symmetric-key algorithm
Plain text
١۶
Cipher text
١٧
Key Distribution
١٨
Key Management
١٩
Advanced Encryption Standard
١۵

٨

ﺷ ﻞ  :٢ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ) AESﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮ(

اﻣﺎ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﻤﻪی ﺑﻠﻮکﻫﺎ ﯾ ﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رود اﮔﺮ دو ﺑﻠﻮک ﺣﺎوی ﭘﯿﺎم ﯾ ﺴﺎﻧ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﯿﺎم رﻣﺰﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﯾ ﺴﺎن ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻼت زﯾﺎدی روی اﯾﻦ ﻣﺪ از رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﺷﻮد.
• CBC
اﯾﻦ ﻣﺪ از رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ و ﺗﻼش اﺻﻠ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ اﺻﻠ ﻣﺪ  ECBرا ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻫﺮ ﺑﻠﻮک از داده ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺻﻠ رﻣﺰﻧﮕﺎری آﻏﺎز ﺷﻮد ،داده ﺑﺎ ﺧﺮوﺟ
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻗﺒﻞ )ﻋﺒﺎرت رﻣﺰﺷﺪه از ﺑﻠﻮک ﻗﺒﻠ (  XORﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ دو ﺑﻠﻮک دادهی ﯾ ﺴﺎﻧ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺮوﺟ رﻣﺰﺷﺪهی آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻠﻮک اول رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﻮد ،ﯾ

ﻣﻘﺪار ١٢٨

ﺑﯿﺘ ﺗﺼﺎدﻓ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  IVﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد و دادهی ﺑﻠﻮک اول ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت XOR
ﻣ ﺷﻮد.
• CTR
اﯾﻦ ﻣﺪ از رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﺪ روشﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻠﻮﮐ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺟﺮﯾﺎﻧ  ٢٠ﻧﻤﺎﯾﺪ .در واﻗﻊ
ﺑﺮای ﺷﺮوع رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺮوﺟ ﺑﻠﻮک ﻗﺒﻠ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺪ از رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ﺑﺎ
stream cipher

٢٠

٩

درﯾﺎﻓﺖ ﯾ

ﮐﻠﯿﺪ و ﺧﺮوﺟ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻗﺒﻞ ،ﺗﺎﺑﻊ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻓﺮاﺧﻮاﻧ ﻣ ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺧﺮوﺟ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار

دادهی ﺑﻠﻮک  XORﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺒﺎرت رﻣﺰﺷﺪهی ﺑﻠﻮک را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮوﺟ آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪی
ارﺳﺎل ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺪ  CTRاﻣ ﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮازی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺘ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪ  CBCداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾ

وﯾﮋﮔ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ روشﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در

ﻣﺮﺣﻠﻪی آﺧﺮ ﺑﻠﻮک داده ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری  XORﻣ ﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﯾ

ﺑﯿﺖ در ﻣﻘﺪار رﻣﺰﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺎن

ﺑﯿﺖ در ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ﻣ ﺷﻮد.

.٣

وﻇﯿﻔﮥ ﺷﻤﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾ
و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤ

وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎآﺷﻨﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪ آن را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ

ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی  SQLiﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺑﻪ

دﺳﺖآوردن ﭘﺮﭼﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮور ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی دادهﺷﺪه ،روی ﭘﻮرت  8008آن ﯾ
ﺷﻤﺎﺳﺖ.

٢١

ﺳﺮور وب ﺑﺎﻻ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳ ﮐﺮده ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی SQLi

ﺣﺴﺎبﺷﺪه ﭘﺮﭼﻢ را ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ از ﺳﺮور ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در داﺧﻞ وبﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد ﺣﻤﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﭘﺮﭼﻢ از ﻃﺮﯾﻘ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣ ﺷﻮد ﮐﺪ ﺳﺮور را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و
آن را ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ دﯾ ﺮ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ و ارﺳﺎل
ﮐﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
 .١.٣ﺗﺤﻮﯾﻞدادﻧ ﻫﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞدادﻧ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻠﻪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﻧﻮع ﺣﻤﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ
آنﻫﺎ را در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻤﻠﻪ :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﮐﻤ

ﻣﺮورﮔﺮ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی  HTTPدﺳﺘ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی

ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ آدرس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
 Virtual Box ٢١ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣ ﺎن را ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن  forwardﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺤﻮۀ  forwardﮐﺮدن در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺧﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن آدرس
 localhost:8008/را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ وبﺳﺎﯾﺖ ﻋﺎدی آن را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ.
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• ﭘﺮﭼﻢ :ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪرک اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
• ﮐﺪ اﺻﻼح ﺷﺪه :ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﭘﺮﭼﻢ در وبﺳﺎﯾﺖ دادهﺷﺪه ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺪ ﺳﺮور دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ
از آن ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤ ﻦ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ  SQLiای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ اﻣﻦ ﮐﺮده و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی
آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﺳﺮور ،ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﮐﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت
 .١ﭘﺮﭼﻢ در ﻫﺮ دو ﺗﻤﺮﯾﻦ ،دارای ﻓﺮﻣﺖ زﯾﺮ اﺳﺖ:
}>FLAG{<90 BYTE STRING OF THESE CHARS: 0-9 _ $ # % a-z A-Z
 .٢ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻞ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد دﯾ ﺮ،
ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻞ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮد دﯾ ﺮی ،ﺣﺘ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ،ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
 .٣ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻠ ﺮام و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
 .۴از ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔ
ﺻﺪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
 .۵در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺸ ﻞ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺸ داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ،آن را در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﭘﺴﺘ )ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﻟﯿﺴﺖ( ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 .۶از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﻮاب ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺴﺘ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
 .٧ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ اول ﯾ

ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  hw2در ﻣﺨﺰن ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای وﺻﻠﻪ ﮐﺮدن ﮐﺪ ﺳﺮور در ﺳﻮال  SQLiﯾ

ﻋﺒﺎرت ﭘﺮﭼﻢ

ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ  server-codeاﯾﺠﺎد

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺪی ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ را در اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪی ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﭘﻮﺷﻪای ﺑﻪ
اﺳﻢ  codesﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 .٨ﻫﻤﻪی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻣ ﮐﻪ در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ
)ﻓﺮض ﺷﺪه ﻣﺨﺰن ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ  homeﻗﺮار دادهاﯾﺪ(:

١١

cd ~/ce442-971-student_id/hw2
git status
git add - -all
git commit -m "Finished my second assignment"
git push origin master

١٢

