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کامپیوتر و برق مهندس ده ی دانش سمنان اه ١دانش شماره  تمرین
٢ اطالعات فناوری ١٣٩۶مهندس پاییز رازیان محمدرضا مدرس:

افصح آصف مصطفایی، غزاله ذوالفقاری، مجید ، سلمان محمدمهدی کم مدرسین:

تمرین اهداف

مفید ابزارهای برخ با آشنایی •

نرم افزار ستن١ ش با آشنایی •

بافر٢ سرریز حمله ی با آشنایی •

مقدمه . ١

برخ با تمرین این اول بخش در م باشد. نرم افزار امنیت در مطرح مفاهیم برخ با آشنایی تمرین این هدف

م باشد، نرم افزار ستن ش به مربوط که بعد بخش در خواهیدشد. آشنا تمرین  این انجام برای نیاز مورد مفید ابزارهای

روش های برخ همچنین و ست ش خواهید را نوشته اید را آن خودتان که نرم افزار ی نیز و تجاری نرم افزار ی

حمله ی انجام نحوه ی با م باشد، بافر سرریز به مربوط که نیز آخر بخش در خواهیدکرد. بررس را ستن٣ ضدش

بررس را حمله این برابر در دفاع سازوکارهای برخ و شده آشنا لینوکس و ویندوز سامانه های عامل۴ در بافر سرریز

خواهیدکرد.
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١



مفید ابزارهای برخ . ٢

OllyDbg . ٢ . ١

متغیرها فراخوان ها، ثبات ها، بررس ان ام آوردن فراهم با OllyDbg است. ویندوز سامانه ی عامل برای دیباگر ی

هنگام اجرایی پرونده ی ی تحلیل برای ر، دی انات ام بسیاری و برنامه حافظه ی و اسمبل کد مشاهده ی رشته ها، و

م باشد. مفید بسیار نیست دسترس در آن منبع۵ کد که

کنید. مراجعه این جا در آن اصل وب سایت به م توانید آن با کار نحوه ی و OllyDbg با بیشتر آشنایی برای

gdb . ٢ . ٢

پشته، ردگیری ان ام gdb باشد، شده کامپایل -g گزینه ی۶ با برنامه اگر است. لینوکس سامانه ی عامل برای دیباگر ی

اختیار در را و... دلخواه محل های در برنامه توقف برنامه، اسمبل کد مشاهده ی متغیرها، آدرس و مقدار مشاهده ی

م دهد. قرار شما

است. مفید بودن طوالن عل رغم نیز gdb اصل مستند هم چنین کنید. مشاهده را این جا م توانید gdb یادگیری برای

objdump . ٢ . ٣

مورد در اطالعات نوع م توانید آن گزینه های از استفاده با شما م دهد. نمایش را object file به مربوط اطالعات

نمایید. مشخص را هستید آن  مشاهده ی به مایل که file object هر

کنید. مشاهده را این جا م توانید objdump با آشنایی برای

5source code
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٢

http://www.ollydbg.de
http://www-inst.cs.berkeley.edu/~cs161/sp14/projects/proj2/gdb-intro.pdf
http://www.sanfoundry.com/objdump-command-usage-examples-in-linux/


نرم افزار ستن ش . ٣

نرم افزار سپس و نمونه برنامه ی ی ابتدا و شدیم آشنا نرم افزار ستن ش مبحث با کالس در دارید، یاد به که همان طور

برویم. Altap Salamander تجاری نرم افزار سراغ به ابتدا است قرار بخش این در ستیم. ش را WinRAR تجاری

ستن ش برابر در آن از تا کرد خواهیم سع روش ها برخ از استفاده با و نوشت خواهیم برنامه ی خودمان سپس

تمرین، از بخش این انجام (برای ست. ش خواهیم را خود برنامه ی و زده دور را روش ها این پایان، در کنیم. محافظت

م باشید.) OllyDbg از استفاده به مجاز تنها

Altap Salamander تجاری نرم افزار ستن ش . ٣ . ١

و مختلف فرمت های از پشتیبان قابلیت که است ویندوز در پرونده٧ مدیریت برنامه ی ی Altap Salamander

قابل این جا از روزه ٣٠ محدودیت با نرم افزار این آزمایش نسخه ی داراست. را ر دی کاربردی انات ام بسیاری

است. دریافت

برسد: نظر به شده خریداری نسخه ی مانند تا دهید انجام نسخه این روی را زیر تغییرات باید شما

است. آزمایش نسخه ی که م کند اعالم و م شود باز ابتدا در که پنجره ای حذف . ١

(امتیازی) برنامه. عنوان در Evaluation Mode عبارت حذف . ٢

(امتیازی) دارد. برنامه بودن آزمایش از نشان و داشته قرار About قسمت Help منوی در که مواردی حذف . ٣

توضیح خود گزارش در کامل طور به کار انجام مراحل از تصاویری همراه به را تغییرات این انجام نحوه ی باید شما

کار جزئیات به که دهید نشان باید خود گزارش (در کنید. ارسال را نرم افزار شده ی وصله٨ نسخه ی هم چنین و دهید

برده اید.) پی تابع ی کارکرد به ونه چ یا و یافته اید را محل ونه چ که دهید توضیح مثال هستید؛ مسلط

ستن ضدش روش چند به کارگیری با نرم افزار ی توسعه ی . ٣ . ٢

از را سریال ی و نام ی که بنویسید ویندوز در MyProgram.exe نام به ++ س زبان به ساده برنامه ی ی ابتدا

خواهدبود)، مناسب dijaM سریال Majid نام برای (مثال باشد نام برعکس سریال که صورت در و م گیرد کاربر

قرار حال م کند. چاپ را ورود در موفقیت عدم مبن پیام صورت این غیر در و موفقیت آمیز ورود بر مبن پیام

شود: دشوارتر آن معکوس مهندس و دیباگ تا دهید تغییر کم را برنامه این زیر، روش های به کارگیری با است

آیا که م شود بررس ویندوز کتابخانه ی از تابع ی زدن صدا با روش، این در :  IsDebuggerPresent  روش . ١

خیر. یا اجراست حال در پردازه این روی دیباگر ی
7file manager
8patch

٣

ftp://ftp.altap.cz/pub/altap/salamand/as254.exe


آن در که پنجره ای آیا که م کند اعالم و کرده بررس را پنجره ها همه ی نیز روش این :  FindWindow  روش . ٢

خیر. یا اجراست حال در باشد، داشته وجود OllyDbg عبارت

رسیدن از قبل باید اجراست، حال در دیباگر که زمان ول کند کار درست به باید برنامه دیباگر، نبود هنگام در بنابراین

یابد. خاتمه برنامه کاربر، با تعامل به

را آن اجرایی پرونده ی و برنامه منبع کد است الزم تنها و نم باشد قسمت این برای گزارش نوشتن به نیازی

کنید. ضمیمه

شده داده توسعه نرم افزار ستن ش . ٣ . ٣

است نیاز روش ها این زدن دور برای نید. بش را برنامه تان و زده دور را باال روش دو است قرار قسمت این در

  Phant0m  و   Olly    Advanced  ،کار این برای مناسب افزونه های کنید. نصب OllyDbg روی را افزونه ٩هایی

Plugins منوی به است الزم افزونه ها این نصب از پس هستند. دریافت قابل این جا و این جا از ترتیب به که م باشند

برنامه تان دیباگ ان ام و کرده مقابله روش دو آن با که دهید انجام طوری را افزونه ها این تنظیمات و رفته OllyDbg در

کنند. فراهم را

قسمت به رسیدن تا برنامه اجرای و افزونه ها تنظیم مراحل شامل قسمت این انجام نحوه ی کامل ظور به باید شما

دهید. توضیح خود گزارش در آن تصاویر همراه به را کاربر با تعامل

نید: بش شیوه دو به را خود برنامه ی است الزم پایان در

نحوه ی از کنید (فرض خودتان. نام ازای به مناسب سریال مشاهده ی و برنامه اجرایی پرونده ی کردن دیباگ . ١

نیستید!) مطلع مربوطه سریال تولید و برنامه تان کار

داشته را درست سریال ورود همانند رفتاری سریال، هر دریافت با که نحوی به برنامه اجرایی پرونده ی تغییر . ٢

باشد.

به را کار انجام مراحل تصاویر همراه به و مرحله و مجزا صورت به شیوه دو این از ی هر انجام نحوه ی است الزم

کنید. ضمیمه را دوم شیوه ی برای یافته تغییر اجرایی پرونده ی نیز و دهید توضیح خود گزارش در کامل صورت

9plugin

۴

http://www.woodmann.com/collaborative/tools/index.php/PhantOm
http://www.openrce.org/downloads/details/241/Olly_Advanced


بافر سرریز حمله ی . ۴

از مناسب، شل کد١٠ اجرای و لینوکس و ویندوز عامل سامانه های در برنامه دو به بافر سرریز حمله ی با بخش این در

به الزم البته خواهیدکرد. بررس را حمالت نوع این برابر در دفاع سازوکار چند پایان در و خواهیدگرفت شل آن ها

را بخش این به مربوط پرونده های کلیه ی نم باشد. فعال دفاع سازوکارهای از هیچ ی برنامه دو این در است ذکر

کنید. دریافت درس صفحه ی از م توانید

ویندوز در بافر سرریز حمله ی . ١ . ۴

و کرده حمله است، بافر سرریز آسیب پذیری دارای که prog_win.exe اجرایی پرونده ی به است قرار قسمت این در

مجاز تنها تمرین، از بخش این انجام (برای یرید. ب اختیار در را قربان سامانه ی فرمان خط مناسب، شل کد اجرای با

م باشید.) OllyDbg از استفاده به

اجرا OllyDbg بدون را برنامه م شود پیشنهاد شود. انجام س پی ای ویندوز عامل سامانه ی روی باید حمله این

دهید. قرار   Just-In-Time Debugger    حالت در را OllyDbg ول کرده

به را مختلف مراحل انجام کامل شرح و داده انجام ترتیب به را زیر مراحل کلیه ی است الزم حمله، انجام برای

بیاورید: خود گزارش در تصاویر همراه

بافر تا بدهید برنامه به فرمان خط اول نشانوند١١ عنوان به AAAAAAAA… مانند بزرگ رشته ی ی ابتدا . ١

شده باشد. مقدارده شما رشته ی مقدار با باید EIP ببینید. OllyDbg با را سرریز این و کند سرریز آن

بازنویس بازگشت آدرس در که مقداری و است بی اهمیت ورودی رشته ی اول حرف چند که بیابید باید حال . ٢

Aa0Aa1Aa2…Aa9Ab0… وی ال از استفاده با را این کار دارد. قرار ورودی رشته ی از آفست چه در م شود،

است. موجود تمرین پرونده های در و ال این دهید. انجام

آدرس جای به خود رشته ی در یافته اید، را ورودی رشته ی در بازگشت١٢ آدرس گرفتن قرار دقیق محل که حال . ٣

ورودی عنوان به را AAAAA…AAABBBBCCCCC… رشته ی و دهید قرار را BBBB عبارت بازگشت،

م شود. ریخته EIP در دقیقا BBBB رشته که شوید مطمئن و بدهید

روش از و نکنید حساب پشته محل بودن ثابت روی کنید. تعیین را بازگشت آدرس مقدار باید مرحله این در . ۴

نمایید. استفاده ندارد بستگ پشته قرارگیری محل به که مطمئن تر

قبل قسمت در به دست آمده آدرس منظور بدین کنید. آزمایش را خود رشته ی بار ی شل کد جای گذاری از قبل . ۵

OllyDbg با و دهید قرار را CC زادسیمال ه مقدار بایت چند شل کد، به جای آن از بعد و ذارید ب رشته در را

بایستد. CC اولین روی برنامه برنامه، به رشته این ارسال با که ببینید
10shellcode
11argument
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http://shell-storm.org/shellcode/
http://mrazian.com/courses/96-97/1/ite2/


اتصال صورت در و م کند گوش پورت ی روی shell_tcp_bind شل کد است. شل کد دادن قرار نوبت حال . ۶

۴۵۶٠ پورت به که شل کد این از نمونه ی م دهد. قرار او اختیار در را سامانه فرمان خط پورت، آن به مهاجم

است. موجود تمرین پرونده های در م کند، گوش

دخالت بدون را برنامه دهید. انجام را کامل حمله ی بار ی و کرده جای گذاری خود رشته ی در را شل کد . ٧

سامانه ی ی از حال شود. اجرا شما شل کد باید حالت این در که کنید حمله آن به و کرده اجرا OllyDbg

آن در که زیر ل ش مانند ببینید. را فرمان خط و شده متصل قربان سامانه ی به telnet ابزار از استفاده با ر دی

است: بوده 192.168.1.57 قربان سامانه ی IP آدرس

باشد. شما دانشجویی شماره باید فرمان خط در user نام م گیرید، که تصویری در که است ذکر به الزم

که حمله برای شده نوشته ریپت اس تصاویر، همراه به کار انجام مراحل کامل گزارش بر عالوه است الزم پایان در

کنید. ضمیمه exploit1 نام با نیز را است حمله کامل رشته ی حاوی

لینوکس در بافر سرریز حمله ی . ٢ . ۴

کنید. حمله است، بافر سرریز آسیب پذیری دارای که prog_linux اجرایی پرونده ی به است قرار قسمت این در

وجود آسیب پذیری چند یا ی برنامه این در است. موجود تمرین پرونده های در برنامه منبع کد و اجرایی پرونده ی

است Aleph one shellcode اجرای تمرین این از هدف کرد. خواهید استفاده شل کد اجرای برای آن از که دارد

و gdb ابزارهای از استفاده به مجاز تنها تمرین، از بخش این انجام (برای م باشد. موجود تمرین پرونده های در که

م باشید.) objdump

اجرای برای بنابراین ساخته شده است، لینوکس عامل سامانه ی روی بر و x86 (32 bit) سامانه ی برای برنامه  این

م توانید این جا و این جا از است. لینوکس مخزن از بیت ٣٢ بسته های نصب به نیاز x86-64 سامانه ی در برنامه  این

نمایید. کسب بیت ۶۴ سامانه ی روی بر بیت ٣٢ برنامه های اجرای نحوه ی برای بیش تری اطالعات

موجود آسیب پذیری های یا آسیب پذیری و کرده بررس را برنامه منبع کد ابتدا است الزم برنامه این به حمله برای

کنید. طراح را بافر سرریز حمله ی ی و کرده استفاده موجود آسیب پذیری های از باید سپس نمایید. ذکر را آن در

نیز و دیده را برنامه در بازگشت آدرس قرارگیری محل و کنید اجرا را برنامه gdb از استفاده با ابتدا باید منظور بدین

۶

http://insecure.org/stf/smashstack.html
http://askubuntu.com/questions/454253/how-to-run-32-bit-app-in-ubuntu-64-bit
http://www.archlinuxuser.com/2013/01/how-to-run-32bit-application-on.html


برنامه نشانوند عنوان به را رشته ای باید نهایت در کنید. کشف را گیرد قرار بازگشت آدرس جای به باید که مقداری

شود. موردنظر شل کد اجرای منجربه بازگشت، آدرس روی نوشتن با و شده برنامه بافر سرریز باعث که کنید وارد

دستور از م توانید ASLR موقت کردن خاموش برای است. خاموش ١٣ASLR که است شده فرض تمرین این در

$ echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/randomize_va_space

دستور از م توانید آن دوباره ی کردن روشن برای و

$ echo 2 | sudo tee /proc/sys/kernel/randomize_va_space

نمایید. خاموش را ASLR حتماً باید کار شروع از قبل که کنید توجه کنید. استفاده

خود گزارش در کار انجام مراحل تصاویر از استفاده با کامل طور به را شده انجام کارهای است الزم پایان در

گونه ای به باید شده نوشته ریپت اس کنید. ضمیمه exploit2 نام با را حمله برای شده نوشته ریپت اس و دهید توضیح

صورت: این به داد. آن  به نشانوند عنوان به را prog_linux برنامه ی مسیر بتوان که باشد

$ ./exploit2 path/to/prog_linux

بافر سرریز حمله ی برابر در دفاع سازوکارهای . ٣ . ۴

ارائه بافر سرریز حمالت برابر در مقابله برای مختلف دفاع سازوکارهای تاکنون شد، بررس کالس در که همان طور

بیان را حمله این با مقابله در آن ها تاثیر و رد عمل نحوه ی و داده توضیح زیر سازوکارهای از ی هر مورد در شده اند.

نمایید.

١۴NX . ١

١۵Canary . ٢

ASLR . ٣

13Address Space Layout Randomization
14Non-eXecutable

م شود. گفته نیز Stack Cookie آن ١۵به
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ضروری نکات . ۵

بپردازید. آن حل به بعد و بخوانید کامل طور به را بخش هر تمرین ابتدا •

بنویسید. جایی از را متن عیناً یا و کنید ترجمه اینکه نه بنویسید را خود فهم باید شما ، تشریح پاسخ های در •

زیبا، را گزارش نویس که نید ب را خود سع تمام باشد. شده تایپ فارس زبان به را تمرین ها حل گزارش •

به باید را خود گزارش های از خیل کاری محیط در که است این امر این علت دهید. انجام خوانا و مرتب

بقیه مثل که است ما به شده سپرده کار از جزئ گزارش نویس واقعاً دوستان! دهید. تحویل گفته شده صورت

بهترین به نتوانید اما دهید انجام را کار بهترین که صورت در دهیم. انجام خوبی به هم را آن باید کار اجزای

الزاماً این که آخر نکته شد. نخواهد ارزیابی وجه بهترین به شده انجام کار دهید، ارائه را آن انجام گزارش وجه

شده. انجام کار از فراتر نه دهیم، ارائه داده ایم، انجام که را کاری گزارش فقط باید ما

ر، دی افراد برای گزارشتان از قسمت یا کل فرستادن باشد. شده نوشته شما خود توسط باید شما گزارش تمام •

دهنده کپی م شود. محسوب تقلب منبع، ذکر با حت ری، دی فرد گزارش از قسمت یا کل از استفاده یا

بار!). اولین در (حت گرفت خواهند ‐ ١٠٠ نمره گیرندگان) (کپی گیرنده کپی و دهندگان) (کپی

شود. ایمیل زیر شرایط با شده زیپ پوشه ی ی صورت به مربوطه، فایل های سایر و تمرین حل گزارش •

mehdismi70[AT]Gamil :To

majidz94[AT]Yahoo

ghazaaleh[underscore]mo[AT]Yahoo

asef.afsahi[AT]Gamil

mrazian.email[AT]Gamil :CC

YourStudentNumber-it2-HW1 پرونده: نام

YourStudentNumber-it2-HW1 ایمیل: عنوان

شد). خواهد اعالم متعاقبا تمرین حضوری ارائه (زمان دهید ارائه حضوری صورت به باید را تمرین •

صبح پنج ساعت تا باشد. م ٢٣:۵٩:۵٩ ساعت ١٣٩۶/٠٨/٠٩ تاریخ تا تمرین این انجام فرصت •

شد خواهد کسر درصد سه ٠٠:۵٩:۵٩ تا ٠٠:٠٠:٠٠ ساعت (مثال درصد ٣ ساعت هر ازای به ١٣٩۶/٠٨/١٠

درصد ی تاخیر ساعت ی هر ازای به بعد به آن از صبح) پنج از قبل تا درصد ٣ درصد ٣ ترتیب همین به و

دانشجوی استثنای (به داشت نخواهد بر در نمره ای سوم روز از بعد تمرین ارسال شد. خواهد کسر نمره از

خاص). بسیار بسیار شرایط دارای

٨
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