
 

 

Exploiting Max. Character Limitation 

Securityworld.ir آدرس وب سایت اینترنتی 

  

Business Logic 

Write-ups 

01 



 

 

Exploiting Max. Character Limitation 

Securityworld.ir آدرس وب سایت اینترنتی 

 

Exploiting Max. Character Limitation 

Sunil Yedla  ،عالقه زیادی به شکستن عملکردهابه عنوان یک تست نفوذگر و شکارچی باگ 

(Functionality )وی تاکید زیادی بر اهمیت درک عملکردها دارد و . های جالب داردو پیدا کردن برخی باگ

های فرار از ویژگی هایکند که باید هر روش ممکن را برای شکستن عملکردها در جهت پیدا کردن راهاشاره می

 . امنیتی معتبر جستجو کنیم

کند، وی به سرعت دعوت را باز ماه پیش، یک دعوتنامه خصوصی از سایت هکروان دریافت می ۶تست نفوذگر 

از آنجا که تست نفوذگر طرفدار . باشدکند که دعوت نامه مربوط به یک برنامه رمزنگاری مینموده و مشاهده می

باشد، شروع به تست همه عملکردهای برنامه به صورت یک نمی Recon ی اطالعات یا همانپروپا قرص جمع آور

 .نمایدبه یک می

در این حالت وی  د.راکتری، برای فیلد نام وجود ندارکند که هیچ محدودیت کاوی در فرآیند تست مشاهده می

  :دو گزینه را پیش رو دارد

به هر حال در صورت گزارش این موضوع، گزارش وی به عنوان  تواند این موضوع را نادیده بگیرد زیرامی

 .در نظر گرفته خواهد شد Not Applicable و یا گاهی اوقات (Informative)رسانیاطالع

تواند به یک تهدید بالقوه برای تواند بررسی بیشتری انجام دهد و ببیند که این نام طوالنی کجا میهمچنین می

 .عملکرد تبدیل شود یک شرکت یا کاربران یا

 .دهدادامه میخود کند و به کار تست نفوذگر روش دوم را انتخاب می

. گرددمی DoS شود که این کار باعث حملهها نموده و در ابتدا متوجه میبنابراین شروع به بررسی تمام ویژگی

 ههکروان، این موضوع را قبول نکرد سایت Triage افتد، تیمما از آنجا که این امر تنها در مرورگر کروم اتفاق میا

 .می بنددInformative و گزارش تست نفوذگر را به عنوان
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توانند کاربران دیگر را دعوت کنند و شود که کاربران مدیر میدهد و متوجه میتست نفوذگر به کاوش ادامه می

شده امکان حذف کاربران دعوتنماید. ذف ده را در هر زمانی که بخواهد حشتواند کاربر دعوتتنها کاربر مدیر می

تنها در یک صفحه وجود دارد که در آن لیست تمام جزئیات کاربران مانند: نام، نام خانوادگی، ایمیل و نقش 

شده نام خود را به نامی طوالنی با کاراکترهای زیاد اما زمانی که فرد دعوت .شودکاربران در آن نمایش داده می

 .کاربر ادمین قادر به مشاهده گزینه حذف نخواهد بوددهد، آنگاه تغییر می

 

  .توانند برای همیشه در تیم باقی بمانندشده میتاثیر این موضوع در اینجاست که کاربران دعوت

 .گیرددالر جایزه برای آن در نظر می 400پذیرفته و مبلغ  ۵پس از بررسی این گزارش، آن را با شدت  Triage تیم
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