
فتح پرچم
آپا ایالم، ٢۴ آبان ١٣٩٧ 

محمد تنهایی



اهداف مسابقه پرچم

جمع آوری پرچم ها و جمع آوری امتیاز •

روشی مناسب جهت نمایش مهارت و یادگیری نکات •
امنیتی 

با شرکت همه اقشار •

آشنایی با افراد جدید•
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چطور بازی کنیم؟

شرکت کنندگان با چالش های گوناگونی مواجه •
می شوند (اسالید بعدی) با شیوه های اجرایی متفاوت 

ولی همه در یک چیز مشترک هستند: •

فتح پرچم! •

•ther5s_n0_Place_l1ke_h0m3 :مثال
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چالش های فتح پرچم

وب •

جرم شناسی •

پنهان نگاری •

•Packet تحلیل
 4

مهندسی مجدد •
کدهای اجرایی 

رمزنگاری •

متفرقه•



وب

حمله به سوراخ های امنیتی •
وب جهت پیدا کردن پرچم ها 

• SQL Injection

• XSS

•HiJack
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پرچم ها به شکل:  •

نام یک جدول پایگاه داده •

نام یک فیلد پایگاه داده •

نام یک فایل •

مقدار یک فیلد مانند رمز ورود•



جرم شناسی
جرم شناسی دیجیتالی (digital forensics) فرایندی در هر تحقیق و •

تفحص صحنه جرم است که با اطالعات دیجیتالی رایانه ای یا شبکه ای 
درگیر است. 

دسته ای بسیار متنوع •

دریافت یک image از یک هارد و پیدا کردن پرچم (مثال یک فایل •
حذف شده) 

•rar یا zip پیدا کردن فایل مخفی شده در یک فایل
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پنهان نگاری

مهارت پنهان کردن اطالعات درون رسانه های •
متفاوت 

پیدا کردن پرچم داخل یک تصویر یا ویدئو •

پیدا کردن پرچم داخل یک پاراگراف متنی•
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PACKET تحلیل

شرکت کننده یک dump از ترافیک شبکه دریافت می کند. •

باید decode و تحلیل و تفسیر کند. •

پیدا کردن پرچم داخل ترافیک شبکه •

پیدا کردن پرچم داخل یک تماس تلفنی VOIP بر اساس •
گوش کردن به فایل صوتی دیکود شده!
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مهندسی مجدد کدهای اجرایی

شرکت کننده یک برنامه دریافت می  کند که پرچم هایی در •
آن جاسازی شده است: 

حالت اول: برنامه یک سرویس است که باید سوراخ های •
آن را پیدا کرده و یک کاری کند که پرچم ها را به او بدهد. 

حالت دوم: پرچم رمز ورود برنامه است! در صورت ورود •
به برنامه پرچم کشف شده است!!
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رمزنگاری

حمله به رمزنگاری های ضعیف •

بازگشایی یک رشته رمزنگاری شده و پیدا کردن •
پرچم  

استفاده از باگ های رمزنگاری، ساخت کلید های •
ضعیف و استفاده از آن ها و …
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متفرقه

این مسائل معموالً واضح یا ساده هستند: •

اجرای یک برنامه که در حالت عادی اجرا نمی شود •
و دریافت پرچم 

تحلیل یک پیام ساده و تشخیص پرچم •

•OCR خواندن کلید با استفاده از
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چطور شروع کنیم؟
• ctf.ilam.ac.ir رفتن به وب سایت

اعالم نام گروه و دریافت شناسه/رمز کاربری •

دسترسی به شبکه، تابلو و انتخاب چالش •

حل چالش و ارسال کد پرچم به تابلو  •

خوشحالی در صورت موفقیت و شروع چالش بعدی!•
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لوازم مورد نیاز

یک کامپیوتر (معموال لپ تاپ!!) •

یک برنامه ایجاد ماشین مجازی ویندوز، لینوکس •

مسابقه به شما یک اتصال فیزیکی به شبکه می دهد. •

شما به روشی به جهت اشتراک اتصال نیاز دارید •
اگر تیم شما چند نفره است!
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توصیه ها
تیمی شرکت کنید! •

در طول مسابقه از گوگل فراوان استفاده کنید! •

چالش ها برای حل شدن طرح شده اند! وقتی مسابقه پیچ می خورد از تابلو •
درخواست راهنمایی کنید!! 

اگر قرار است برنامه بنویسید روی تمیزی، استفاده پذیری و … کد خیلی •
وقت نگذارید! این کد یکبار اجرا می شود. 

از خط فرمان لینوکس استفاده کنید.•
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پایان


