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الملخص

تستخدم تطبيقات الويب تقنية الجلسات لضمان أمن التواصل مع المستخدم لحماية المستخدم والتطبيق .وبقالغمم مقن
ذلك تعاني بعض هذه التطبيقات من اختغاقات ومشاكل أمنية عديدة

في هذه المقالة ألقينا الضوء على مشكالت أمن تطبيقات الويب الهامة جداً من أجل حماية تطبيقاتنا من االختغاقات

أو أية أموغ مزعجة تؤثغ علقى عمقل هقذه التطبيققات ومتابعقة كقل مقا يقتم علقى هقذه التطبيققات مقن تطقوغات لحمايتهقا
بالشكل األمثل كما عغضنا أهم استغاتيجيات أمن تطبيقات الويب وتحديد المسؤول عن البيانقات الحساسقة الموجقودة
قويغ هامقاً علققى جلسققة تطبيقققات
فققي التطبيقققات أو مققن الققذو يقققوم بققاختغا .المواقققع والتخغيققب المتعمققد لهققا وقققدمنا تطق اً

ويب إذ تققوم هقذه التقنيقة بجلقب بيانقات عقن المسقتخدم وغصقد نشقاطاتج وتسقجيل كقل ذلقك فقي قاعقدة بيانقات من صقلة

بهققدف تققيمين المحتققو مققن االخت اغقققات صواجقغاء إحصققاويات متنوعققة وغصققد ت ققاعالت المختققغقين فققي حققال اكتشققافها أو
عند وغود شكو تتعل .بها

كلمات مفتاحية :تقنية الجلسات ،كوكيز ،أمن مواقع الويب
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A Developed Session to Support Web Applications Security

Abstract
Web applications usually use sessions’ technique to ensure user access security to
protect both users and applications. Nevertheless, some of these applications suffer of
hijacking and many security problems. In this paper, we preview the most important
web applications problems to protect web applications from hijacking or any annoying
things may affect on these applications. Website should be paid attention to follow up
all changes to protect them optimally. Also, we preview the most important web
security strategies. After that, a web applications session was developed to fetch some
user information and trace his activities, and then record them in an individual database.
This was made to secure the content from hijacking, perform various statistics and trace
hijackers’ activities in case of detection them or when a complaint was came.
Key words: Sessions, Web Application Security, Cookies
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 .1مقدمة
كان النتشاغ االنتغنت الواسع دو اًغ كبي اًغ في انتشاغ تطبيقات الويقب والتقي أصقبحت تلبقي كافقة احتياجقات النقا
إمكانيقة تبقادل ااغاء والحقواغ والنققاأ مقع أعققداد كبيقغة جققدا مقن النقا

مثقل

ممققا يسقاعد علقى التشققاغك بالمعلومقات وتبققادل

ااغاء ،ف ققي مختل ققف أنح ققاء الع ققالم مهم ققا بع ققدت المس ققافات كم ققا أص ققبحت الخ ققدمات األساس ققية تق ققدم م ققن خ ققالل ه ققذه
التطبيققات كققالبيع والشقغاء والحسقابات المصقغفية ممققا جعلهقا تواجققج أخطققاغ عديقدة أهمهققا اختقغا .أمقن هققذه التطبيقققات
] [1,2ممققا يهققدد بالوصققول إلققى البيانققات الهامققة المتعلقققة بالمسققتخدمين كاسققم المسققتخدم وكلمققة المققغوغ ممققا يسققم
بالوصول إلى البطاقات االوتمانية والحسابات المصغفية وميغها

 .2أهمية البحث وأهدافه

تيتي أهمية البحث مع أهمية أمن المواقع حيث أصب من الضغوغو محاولة الحماية المطلققة لقبعض المواققع الهامقة
مثققل مواقققع البنققوك ومواقققع التعلققيم االلكتغونققي ومواقققع الخققدمات األخققغ منع قاً لالخت اغقققات والسققغقات التققي يمكققن أن

تحدث من خالل هذه المواقع ويمكن تلخيص أهداف البحث بما يلي ]:[1,2,3


إمكانية حماية التطبيقات من الق Griefers , Trools , Pranksters



إمكانية حماية التطبيقات من الق Malware



تيمين محتو التطبيقات من االختغاقات



تسجيل جميع تحغكات المستخدم على هذا الموقع



إمكانية القيام بإحصاويات متنوعة

 .3طرائق البحث و مواده

القينا الضوء فقي هقذه ال ققغة علقى أهقم مشقكالت أمقن تطبيققات الويقب الهامقة لحمايقة تطبيقاتنقا مقن االخت اغققات أو أيقة
أمققوغ مثي قغة للقلقق .والتققي قققد تققؤثغ علققى عمققل هققذه التطبيقققات ومتابعققة كققل مققا يققتم علققى هققذه التطبيقققات مققن تطققوغات
لحمايتهققا بطغيقققة نيمققل أن تكققون األمثققل كمققا عغضققنا أهققم اسققتغاتيجيات أمققن تطبيقققات الويققب وتحديققد المسققؤول عققن
قويغ
البيانقات الحساسقة الموجقودة فقي التطبيققات أو مقن القذو يققوم بقاختغا .المواققع والتخغيقب المتعمقد لهقا وققدمنا تطق اً

هاماً على جلسة تطبيقات ويب والتي هي ال كغة األساسية من هذه المقالة تقوم جلسة تطبيققات ويقب بجلقب بيانقات
عققن المسققتخدم وغصققد نشققاطاتج وتسققجيل كققل ذلققك فققي قاعققدة بيانققات من صققلة بهققدف تققيمين المحتققو مققن االخت اغقققات

صواجغاء إحصاويات متنوعة وغصد ت اعالت المختغقين في حال اكتشافها أو عند وغود شكو تتعل .بها

 3.1مشكالت أمن مواقع الويب:
نعغض في هذه ال قغة بعض القضايا التي ينبغي أن ننوه عليها والتي لها صلة كبيغة بالموضوع

أوال :استحالة تحقيق األمن المطلق
عندما تغسل األغقام الثناوية للمعالج ال ي غ .بين  1األولى و 1األخيغة مثالً ،فهمقا متمقاثالن ،وال يمكقن تميزهقا بسقبب

عدم وجود كتابة يدوية تحليلية أَو بصقمات أَو شقهادة األصقالة ويقتم االختقغا ،.إذا اسقتبدل المهقاجم أحقد تلقك األغققام
 1بشكل سغو مع الق ،0وتكون البغامج العادية للمعالجة ليسقت ذات سقلطة لمعغفقة فيمقا إذا كانقت أن هقذه ال ق 0حقيقيقا
أم ال إن البغامج الجيدة (التي تيخذ هذه القضية بالحسبان) التي كتبت من قبل المبغمجين المحتغفين هي التي تميز
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ذلققك ،إذ تقققوم هققذه البقغامج بمقاغنققة الموقققع ااخققغ فققي الققذاكغة ،ومعغفققة أن هققذه األغقققام عققدلت أم ال فقإذا طُّبقققت هققذه
المغاقبة بشكل سيئ ،أَو لم تن ذ نهاوياً ،فإن عملية االختغا .قد تمت دون اكتشافها

ثانيا :توقف الخدمة

هناك العديد من أنواع الهجوم  DOSنذكغ أهمها ]:[4

 استهالك عرض الحزمة :

يقوم المهاجم باستهالك كامل عغض الحزمة في نظام شبكة الضحية وذلك بإمغا .شبكة الضحية بكمية
هاولة من الطلبات مثل  : GET, SYN...وميغها ،مما يؤدو إلى استهالك كامل لعغض الحزمة صوايقاف
الموقع المستهدف أو النظام المهاجم تماماً عن العمل ،ويكون ذلك إما بالهجوم مباشغة Direct Attack

حيث ينتصغ في هذه الحالة من لديج عغض حزمة أكبغ (مثالً  56 Kbpsفي مواجهة  ،)56 Kbpsأو

القيام بغبط العديد من المواقع من أجل إمغا .نظام الضحية إذ يقوم المهاجم باستخدام أنظمة البث

 broadcastفي شبكات أخغ من أجل تضخيم الهجوم ،ويست يد في هذه الحالة من عغض حزمة تلك
الشبكة .

 استهالك الموارد:
يعتمد هذا النوع من الهجوم على استهالك المواغد في نظام الضحية عوضا عن استهالك عغض الحزمة
وأهم المواغد المستهدفة  CPU, Memory, Kernel, File system :وميغها ،ويؤدو انخ اض المواغد
في النظام إلى عدم استق اغغه وانهياغه في نهاية األمغ .

 الثغرات البرمجية في مكونات النظام :

ال يوجد نظام أو بغنامج خال تماماً من الثغغات مهما بلغت دقة تصميمج هناك عدة طغ .الستغالل هذه
الثغغات كين نقوم مثال بإغسال  Packetsميغ متوافقة مع المعاييغ القياسية لق بغوتغكول  TCP/IPالمحددة

من قبل  RFCإلى نظام الضحية مما يؤدو إلى نتاوج تختلف حسب نوع البغنامج من توقف الخدمة ،أو
توقف النظام ،أو ضياع المعلومات ،أو فيضان المكد

 stackوميغ ذلك .

ثالثا :تأثيرات  Griefers , Trools , Prankstersعلى تطبيقات الويب:
المسقتخدمون المعغوفقون بال ق Griefers , Trools Prankstersهقم األكثقغ إزعاجقاً علقى القغمم مقن قلقة خطقغهم
ويستطيعون القضاء على المتعة في تطبيقات الويب بشكل مباشغ وفوغو والبد من توضي الم اهيم التالية:


الـ  :Griefersهم المستخدمون الذين يستمتعون بإيذاء ااخغين ومهاجمتهم فعندما تالحظ وجود
بعض المستخدمين المجهولين على الشبكة  Onlineوالذين يختبوون تحت اسم مجهول Screen Name
فإن هؤالء هم الق Griefersإذ يقومون بإزعاج شديد ومؤذ جداَ وذلك بإغسال التعليقات ميغ الم يدة مما

يقل .المستخدم المتابع بغغض االست ادة


الـ  :Troolsيستمتعون بكونهم مهاجمين ويقوم هؤالء بسغقة اسمك أثناء التعليقات في المنتديات
باإلجابة عنك على أسولة موجهة إليك مما يجعل إجاباتك ميغ صحيحة مما قد تعغضك المساولة

القانونية
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الـ  :Prankstersيقوم هؤالء بإدخال تعليمات بلغات مثل  Htmlأو  Javascriptإلى مايسمى
 ،Plain Textوذلك بغية تشويج مظهغ ص حة االنتغنت أو قد ييتون بطغ .عديدة بهدف إلهاء ااخغين
عما كان من الم غوض أن يكون عمالً مهماً

رابعا :تأثير االفتراءات وسوء التخزين:


االفتراء ) :(Defamationهو استخدام المحتغفين للتطبيقات الخاصة بك إليذاء ااخغين سواء على
مستو األشخاص أو المؤسسات عن طغي .الدمى المتحغكة ( sock puppetsوهي إجغاءات تستخدم
مالباً في عمليات التصويت) إن عملية التعلي Posting .أمغ اعتيادو ال مشكلة فيج ،إال أن المشكلة
هي حصول عملية  Postingباسمك ويحوو الكثيغ من المواضيع ميغ الصحيحة صوان استطعت إزالتها
إثغ مالحظتك لها ،فقد تعغضك للمحاكمة والمسؤولية ،على الغمم من إنك لست من قام بتعلي .الغسالة



سوء التخزين ) :(Abuse of Storageقد تتي تطبيقات الويب أماكن خاصة للتخزين مقدمة
للمستخدمين (كين تسم

لهم باستخدام مساحات مجانية لتخزين مواقع إنتغنت تجغيبية) ومواقع كهذه

تجذب العديد من هؤالء المزعجين الذين يغمبون بتخزين الوثاو .ميغ الشغعية والمثيغة لل وضى ،كما
يستخدمون المساحات المجانية التي توفغها هذه المواقع عوضاً عن الدفع من أجل الحصول عليها

خامسا :تأثيرات )( (Malwareالفيروسات والديدان و برمجيات التجسس وحصان طروادة
الدودة  Wormأو ال يغو

 Virusهي بغامج صغيغة تقوم بإنزال ن سها على الكمبيوتغ وقد يحصل ذلقك فقي أملقب

األحيان من خالل ملحقات الغسقاول االلكتغونيقة  Attachmentsأو مقن خقالل تحميلهقا بطغيققة ضقمنية عنقد تحميقل

التطبيقات أو البغامج ،والهدف الغويسي لل يغو

أو الدودة هو أنج يعمل على نسخ ن سقج ويتضقاعف محقاوالً االنتققال

إلى أجهزة أخغ  ،والهدف الثانوو هو نشغ ال وضى على جهقاز المضقيف ،مقن خقالل حقذف وتعقديل المل قات ،وفقت

الباب لتدف .المل ات والغسقاول ميقغ المغموبقة إلقى جهقاز المضقيف ،أو الغسقاول المنبثققة  Popping upمقن مختلقف

األنواع  ،مما يجعقل الجهقاز المصقاب عغضقة إلغسقال هقذه ال يغوسقات أو الديقدان إلقى أجهقزة أخقغ
فهي البغمجيات التي تتجسق

أمقا Spyware

علقى األجهقزة وتغسقل معلومقات عنهقا لتسقهل عمليقات االختقغا .فيمقا بعقد و Trojans

ب قغامج خبيثققة تخت ققي وغاء بغمجققة أو بيانققات ميققغ مؤذيققة بحيققث تققتمكن مققن السققيطغة ومققن ثققم تعمققل أشققكالها المختققاغة
للضغغ ،مثل تخغيب مل ات اإلقالع على قغصك الصقلب وأخيق اًغ جميقع ال ق Malwareتجعقل مقن الجهقاز المصقاب

مغك اًز النتشاغها

سادسا :تأثير السبامات ):(Spams
ال ق :Spamهققو إغسققال الغسققاول ميققغ المجديققة بكميققات كبيقغة وهققذا مالبقاً ميققغ مغحققب بققج هققذا النققوع مققن الهجققوم هققو
هج ققوم أوتوم ققاتيكي م ققن نم ققط مختل ققف ،ألنه ققا تب ققدو لمتلقيه ققا غس ققاول عادي ققة صوان كان ققت كثيق قغة ،وق ققد ال يس ققتغغ .م ققن

المسققتخدمين وقت قاً طققويالً ليبققدؤوا بققالتعغف علققى هققذه الغسققاول أو أملبهققا علققى األقققل تسققتغغ .المخققدمات Servers

والتي تتحمل عبء نقل هذه الغساول وقتاً أطول للتعغف عليها تجعقل ال ق Spamsكقالً مقن المخقدم والمسقتخدم يعقاني

م ققن خ ققدمات مي ققغ مغح ققب به ققا ،وق ققد ي ققؤدو التصق ق

مي ققغ المقص ققود له ققا بإع ققادة إغس ققالها ثاني ققة م ققن خ ققالل عنوان ققك

االلكتغوني مما يجعلها آمنة للطغف ااخغ وهي محملة بال يغوسات

 .3.3بعض اإلحصائيات والمخططات التي تبين تزايد عمليات االختراق
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نعغض في هذه ال قغة بعض اإلحصاويات التي تبين تزايد عمليات االختغا .من العام  6991و حتى 7002

الشكل ) :(1كمية السبامات  Spamsالواصلة لمستخدم واحد يومياً ولمعدل شهر
من  1996وحتى  2007ومن خالل عناوين بريد إلكتروني متعددة.

يبين المخطط الساب .معدل السبامات في اليوم الواصلة لمستخدم واحد وعلى مختلف حسابات بغيده االلكتغوني
خالل شهغ واحد وذلك منذ عام  ،1996ونالحظ تزايد ملحوظ في عدد السبامات في األعوام الخمسة األخيغة الخط
المنقط يشيغ إلى عدد السبامات الواصلة لحساب مستخدم واحد فقط من حساباتج البغيدية

الشكل ) :(2تزايد عدد برامج الـ Spyware

يبين المخطط الساب .تزايد عدد بغامج التجس

على األجهزة والممكن نشغها من خالل البغيد االلكتغوني وذلك منذ

الغبع األول من عام 7002
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الشكل ) :(3الدول المستضيفة للـ Spyware

يبين المخطط الساب .أكثغ الدول استضافة للمواقع الناشغة لبغامج الق  Spywareوكما يبين الشكل فإن الواليات
المتحدة األمغيكية أكبغ مصدغ لبغامج التجس

في العالم

الشكل ) :(4تزايد عدد مواقع الـ Malware

يبين المخطط التالي تزايد عدد المواقع الناشغة لبغامج الق Malwareوذلك منذ الغبع األول من عام 7002

 .3.3أهم استراتيجيات أمن تطبيقات الويب )(Website Security Strategies

( )1إدارة المخدمات ذات البيانات الهامة بأحدث نسخ من البرامج

اإلداغة الصققحيحة للمخققدمات يجققب أن تضققمن داومقاً جلققب الحققزم البغمجيققة الحديثققة وآخققغ التحققديثات البغمجيققة بشققكل
مباشغ لضمان الح اظ على أمن النظام وقواعد البيانات ][4,5
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( )3تهيئة المخدمات بأجهزة وبرامج حائط الصد:
تغاقب بغامج صد الشبكة (الحماية) نشاط الشبكة ويمكن أن تسم أو تمنع العمليات على المخدم ،وتغاقب أو نشقاط

قزودان بمسقتو ققوو مقن الحمايقة ض ّقد
مغيب ومجموعة األجهزة ذات المستو والنوعية العالية وبقغامج صقد الشقبكة ي ّ
أكثغ أنواع الهجمات واالختغاقات على الشبكة

( )3استخدام برامج الفيروسات وااليميالت المزعجة من جانب المخدمات:

تتبققع مص قادغ الغسققاول البغيديققة اإللكتغوني قة بحيققث تحمققي
المخققدمات يجققب أن تعققد بطغيقققة مناسققبة لكققي ت قتمكن مققن ّ
مسققتخدميها مققن نقققل الغسققاول المزعجققة وغسققاول الدعايققة يمكققن أن تسققاعد البقغامج المتققوفغة علققى المخققدم علققى تمييققز
الغسققاول المزعجققة وغسققاول الدعايققة وكققذلك األمققغ بالنسققبة لبقغامج الحمايققة مققن ال يغوسققات وبققالطبع يجققب داومققا إبقاوهققا

على آخغ التحديثات وأيضا هناك األدوات التي تمنع عناوين أجهزة مغسلي الغساول المزعجة وغساول الدعاية ،بغيقة
منع بعض األنواع األخغ للهجوم (ومثال على ذلك الهجمات من نوع )DOS

( )4إلغاء عملية االستعراض داخل المخدمات:

العديد من مخدمات الويب تسم بتص ّ دليل الموقع من خالل  HTTPقد يتمكن لصوص المعلومقات مقن معغفقة
إعدادات النظام والبغامج المستخدمة على المخقدم ،ويسقم لهقاكغ الكومبيقوتغ باستكشقاف أجقزاء الموققع ميقغ المتاحقة
للعموم يمكن وبسهولة إلغاء ت عيل تص ّ المجلدات وتمكينها وقت الضغوغة

( )5حماية ملفات اإلعداد في المخدمات وجعلها ما أمكن ملفات للقراءة فقط:
تستخدم الحقزم البغمجيقة الخاصقة بالمخقدمات المل قات النصقية العاديقة والتقي تتضقمن تغتيقب المل قات التقي اسقتخدمت
لتحديققد اإلعققدادات األساسققية لهققذه البقغامج علققى المخققدم وتكققون هققذه المل ققات قابلققة للققغاءة فتعطققي للهققاكغ معلومققات
هامققة جققدا تسققاعده فققي اخت قغا .الموقققع واألس قوأ مققن ذلققك أن ه قذه المل ققات النصققية قققد تكققون قابلققة للتعققديل ممققا يتققي

للهاكغ إمكانية تغييغ اإلعدادات وهنقا تققع األضقغاغ الجسقيمج علقى الموققع لقذلك يجقب إخ قاء مقا أمكقن هقذه المل قات
عن المستخدمين العاديين ،صواذا كان وضع اإلعداد يحتاج إلقى تعقديل الملقف يعقدل مؤقتقاً ويعقاد مباشقغة بعقدها للققغاءة
فقط

( )6إلغاء تقارير األخطاء داخل المخدمات واالستعاضة عنها بملفات األخطاء:

بش ققكل اعتي ققادو  ،عن ققدما نهي ققئ  PHPعل ققى المخ ققدم  ،يق ققوم بع ققغض جمي ققع مس ققتويات الخط ققي وغس ققاول تح ققذيغ إل ققى

المستخدم وهذا أمغ طيقب وم يقد عنقد وضقع النظقام  ،ولكقن يمكقن أن تحتقو غسقاول الخطقي معلومقات هامقة ومغعبقة

عققن عمققل اإلدخققال واإلعققدادات علققى المخققدم فبققدال مققن إظهققاغ األخطققاء إلققى المسققتخدم ،يمكققن لق ق  PHPإعققدادها
بسققجل لألخطققاء فققي ملققف علققى المخققدم وهققذا هققو أفضققل خيققاغ إلنتققاج الموقققع ويجققب التيكققد مققن أن األخطققاء
مسجلة في الملف بشكل آمن وأن هذا الملف ميغ مقغوء للجميع

( )7التأكد من السماحيات قبل تشغيل البرامج على المخدمات:
قققد تكققون مل ققات البغمجققة النصققية الصققغيغة علققى مخققدم الويققب ضققغوغية ألداء وظي ققة شققغعيج ،ولكققن فققي كثيققغ مققن
األحيقان ومقن الحكمقة أن تتيكققد مقن أن المسقتخدم قققد اتبقع الطغيق .الصققحيحة مقن خقالل الموقققع قبقل السقماا بإدخققال

نصققج يوجققد بعققض االختبققاغات ل حققص طلبققات الق ق  Scriptقبققل السققماا بتن يققذها وذلققك للتيكققد مققن أن هققذه الطلبققات
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مشققغوعة (مثققل التحققق .مققن أن المسققتخدم لديققج التققغخيص للقيققام بققذلك) وانققج ال يوجققد ق اغصققنة تُتققدخل طلبققات ميققغ
شغعية بهدف اإليذاء ،وتوفغ هذه المصادقة هي خط آخغ للدفاع ضد الهجمات الخبيثة

( )8حذف ملفات التنصيب والملفات الحاوية على تفاصيل هامة:

يققؤدو إعققداد التطبيقققات علققى المخققدمات مالبققا إلققى تققغك مختلققف المل ققات الواصق ة للمصققداقية ،علققى سققبيل المثققال،
مالحظات اإلصداغ والتي تحتوو جميع الت اصيل التقي تقم إدخالهقا علقى البقغامج منقذ آخقغ إصقداغ أو سقجل المل قات
التي توغد جميع العمليات التي يؤديها تغكيقب البغنقامج ققد تحتقوو هقذه المل قات علقى األدلقة التقي ستسقاعد أو هقاكغ
على تحديد نقاط الضعف في هذه الخدمات لذلك ينبغي حذفها ويجب الحغص من جانقب مقديغ المخقدم بعقدم تقغك

أو من المل ات السابقة على المخدم لكي ال يغاها األخغون إال إذا كانت معدة لالستهالك العام

( )9التحقق من عمليات اإلدخال من صفحات الويب منعاً لدخول كود برمجي تخريبي:

البيانات التي يتم معالجتها علقى االنتغنقت صواغسقالها إلقى المخقدم يمكقن أن تشقكل ضقغ اًغ كبيق اًغ إذا كانقت خادعقة وميقغ

حقيقية وهذا يظهغ بشكل جلي عندما تكون البيانات المستخدمة هقي أوامقغ لغقة االسقتعالمات البنيويقة ،أو إذا كانقت
هن ققاك قيم ققة تت ققدخل لي ققتم عغض ققها ف ققي المتصق ق

(ال ققغد عل ققى المواض ققيع ف ققي المنت ققديات) ،ف ققإذا طُعم ققت ب ققيوامغ لغ ققة

االستعالمات البنيوية فقد يكون هناك خطغ كبيغ لذلك ينبغي القيام بشكل دوغو ب حص جميقع مقدخالت المسقتخدم،
بغض النظغ عما أدخل

( )11جعل المخدمات يقوم بعملية المعالجة بدالً من جهاز المستخدم:

األكثغ أمانا لمعالجة البيانات أن يتم ذلك دوماً من قبل المخدم ،ألنج لو تغكت المعالجقة إلقى الزبقون ،لوجقد لصقوص

يعدلوا بالسماحيات ليتمكنوا مقن المسقاهمة ميقغ الصقحيحة ،حيقث يقتم تجقاوز
الكومبيوتغ فسحةً لالختغا .إذ يمكن أن ّ
أو معالجققة هققم ال يغمبققون بهققا وأحيانقاً مققن الم يققد فققي بعققض األوقققات تن يققذ سققيكغبتات مققن جانققب المسققتخدم والققذو
ّ

يسققتخدم تقني ققة مثققل  javascriptللمعلومق قات مي ققغ الحساسققة عل ققى س ققبيل المث ققال ،يمك ققن أن يس ققتعمل javascript
لعغض نوافذ منبثقة  popupللتقويم مثالً ،مما يجعل األمغ أكثغ سهولة إلدخال التاغيخ

( )11جعل الكوكيز يحوي رقم الجلسة وليس معلومات المستخدم:

الكققوكيز م يققد جققداً لتطبيقققات الويققب وذلققك للح ققاظ علققى التواصققل بققين المخققدم والمسققتخدم أثنققاء عمققل تلققك التطبيقققات
ولكن ال يمكن ضمان الح اظ على تلك الكوكيز لقذلك يجقب عقدم كتابقة معلومقات هامقة داخقل الكقوكيز ولقو كقان مقن

الضغوغو ذلك فيجب أن يكون مش غ واألفضل مقن ذلقك كتابقة غققم الجلسقة داخقل الكقوكيز والتقي تمكقن المخقدم مقن

عملية التواصل مع المستخدم بمطابقة هذا الغقم داخل المخدم مع ذاك الموجود داخل الكوكيز عند المسقتخدم وأيضقاً
لو وقع هذا الغقم مع أو لص من لصوص الكمبيوتغ فلن يكون هذا الغقم م يد لج وبالتالي لن يست يد منج

( )13إلغاء التعقب واالستعاضة عنه بإعادة الكتابة والتعديل كما في المخدم المشترك:

مقن الميقزات القياسقية لمخقدم الويقب األباتشقي مقثالً السقماا بتنققي التطبيققات فقو HTTP .ويمكقن أن تسقتعمل هققذه
الميق ّقزة بشققكل خبيققث لمعغفققة سققماحيات المخققدم وحتققى الوصققول إلققى جققذغ النظققام ،أو يعطققي الحغيققة الكاملققة للهققاكغ
(لصوص الكمبيوتغ) من ميغ الممكن داوماً ضمان إبقاء خياغ التعققب  TRACEملغقى فقي األباتشقي ،خصوصقا

عند استخدام مخقدم مشقتغك ُيقداغ مقن قبقل طقغف آخقغ وهقو الشقغكة المضقي ة علقى أيقة حقال ،يمكقن أن تلغقى المي ّقزة
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عمليقا لنطقا .محقدد  domain nameباسقتخدام وظي قة  mod_rewriteإعقادة الكتابقة والتعقديل ،حيقث تعيقد توجيقج
أو شخص يحاول الوصول إلى وظي ة التعقب بشكل ميغ مؤذ

( )13استخدام المسح الدقيق واألدوات التحليلية األساسية لتعقب برامج الهاكرز:
هنقاك أدوات متاحقة ،القبعض منهقا يكقون مقن مصقدغ م تقوا ،والتقي تمكقن مقن مسق ألكثقغ نققاط الضقعف شقيوعا فقي
المخدم أو موقع الويب  ،ويزودوا بنصيحة تصقحيحية عقادة ،هقذه األدوات تج ّقدد بانتظقام بقخخغ االكتشقافات الخاصقة
بق ' لصوص القبعة البيضاء ' لذلك يمكن أن ُيختبغ الموققع بانتظقام ويقتم إجقغاء التصقحي القالزم لقج إذا احتقاج لقذلك،
لتقصي الضعف فقي مخقدمات الويقب وبمعغفقة ذلقك يمكقن
و' لصوص القبعة السوداء ' يستعملون هذه األدوات أيضا
ّ
ت ادو بعض األخطاغ

( )14استخدام تقنية أمن طبقة المقابس ): (SSL Socket Security Layer

تقنيققة تسققتعمل لتزويققد غزم  HTTPبتش ق يغ يعمققل فققو .الق ق HTTPSلكققي يققتم التش ق يغ يجققب الحصققول علققى شققهادة
ضمان من هيوة شهادات مؤتمنة هناك مستويات مختل ة مقن التشق يغ ،األققو أن يكقون  256بقت لكقن الكثيقغ مقن
المتص ّحات ال تدعم تش يغ  256بقت لقذلك معظقم شقهادات طبققة أمقن المققب سقتخ ّض ن سقها إلقى  128بقت علقى
مثل هقذه المتصق ّحات تشق يغ ال ق  128بقت مقا زال يعتبقغ آمقن جقداً ،ولكقن زيقادة معالجقة الكمبيقوتغ يمكقن أن تسقاعد
على اختغاقها

( )15تشفير كلمات السر باتجاه واحد:
ك ّل كلمات السغ الموجودة في قواعد البيانات يجب أن تكون مش ّغة بإتجاه واحد ،وهذا يعني ّأنهقا ميقغ ممكنقة إلعقادة
فك التش يغ ولكي يتم التحق .مقن أن المسقتخدم وصقل إلقى جقزء النظقام الخقاص بقج يقتم مقاغنقة كلمقة السقغ المكتوبقة
عند المستخدم والتي يتم تش يغها مع كلمقة السقغ المخزنقة وعنقد تطقاب .الكلمتقين يسقم للمسقتخدم بالوصقول إلقى جقزء

النظام الخاص بج

( )16حفظ تاريخ ووقت واسم المستخدم الذي يقوم بعمليات التعديل:
أو عمققل يتضق ّقمن التحققديث علققى المعلومققات المهمققة فققي قواعققد البيانققات يجققب تتبع قج وتسققجيلج فققي قاعققدة البيانققات
كتاغيخ التعديل ووقت التعديل وطبيعة التعديل ،وهوية المستخدم الذو قام بالتحديث

( )17استخدام الحمايات اإلضافية التي تتيحها برامج السيرفرات مثل :Apache

قزود بحمايققة إضققافية ضق ّقد العديققد مققن
إذا اسققتعملنا مخققدم ويققب أباتشققي ،فققإن تغكيققب وحققدة تعققديل األمققن يمكققن أن تق ّ
األشكال الهجوم الشاوعة فو .الق HTTPكاستعمال المخثغ في تطبيقات الويب
ف ققي ه ققذه المقال ققة ،ت ققم التغكي ققز عل ققى تقني ققة الجلس ققات الت ققي تض ققمن اس ققتمغاغ التواص ققل ب ققين المخ ققدم والمس ققتخدم لمن ققع
االخت اغققات وقمنقا بتطققويغ هقذه التقنيققة للحقد مققا أمكقن مقن االخت اغقققات بمختلقف أنواعهققا وتسقجيل كافققة االخت اغققات فققي
قاعدة بيانات خاصة لمتابعقة عمليقات االختقغا .أو للقيقام باإلحصقاويات المناسقبة والتقي تسقم بالوصقول إلقى مسقتو

من األمن أعلى

 .3.4تقنية الجلسات Sessions
عند االنتقال من ص حة الى أخغ في موقع معين فإن بغوتوكول الق  HTTPال يمكنج معغفة أن تلك الص حات قد
تم تص حها من قبل ن

الشخص الق  Sessionهي ملف على المخدم يمكن من خاللج تخزين قيمة معينة للغجوع
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اليها في حال قام ن

الشخص باالنتقال من ص حة الى أخغ من خالل الق  cookiesالمزغوع في جهاز ذلك

الشخص ][6-10

إذاً التعغف على الشخص الذو يقوم بتص

الموقع هو الهدف الغويسي للق Session

الشكل ) :(5مخطط يصف طريق عمل الجلسة العادية.

 .4النتائج و المناقشات
نقدم في هذه ال قغة تطويغ هاما على الجلسات العادية بهدف غفع مستو األمن وهي كما يلي:

 .4.1تقنية الجلسات  Sessionsالمطورة لرفع مستوى األمن:

تمكن هذه التقنية مديغ الموقع من ضبط أمنج بمغاقبة المستخدمين عند قيامهم بالدخول إلى المحتو أو تعديلج أو
إدخال أو نوع من البيانات إليج ،وكشف أو تالعب يمكن أن يحدث خالل ذلك بعد التحق .من اسم المستخدم
وكلمة المغوغ يقوم الموقع بإنشاء جلسة عادية في مخزن الجلسات على المخدم تحتوو على بيانات تتواف .مع
البيانات الموجودة في الكوكيز التي قام الموقع بزغعها في جهاز المستخدم وفي كل طلب يتم مطابقة بيانات
الجلسة الموجودة على المخدم مع بيانات الكوكيز الموجودة على جهاز المستخدم لتحقي .هذا الطلب لج وفي
الجلسة المطوغة يقوم الموقع باإلضافة إلى عمل الجلسة العادية بتخزين معلومات إضافية عن جهاز المستخدم
وعند أية طلب يقوم الموقع بالتحق .من المعلومات الموجودة لديج ومحتويات الكوكيز والجهاز وعندما تتم المطابقة
يتم تحقي .الطلب وتسجيل نسخة عن الطلب في قاعدة بيانات مخصصة بذلك  ،كما هو مبين في الشكل التالي:
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الشكل ) :(6مخطط يصف طريق عمل الجلسة المطورة في المقالة.

 .4.3ميزات تقنية الجلسات المطورة:
نبين فيما يلي ميزات تقنية الجلسات المطوغة:


إمكانية حماية التطبيقات من الق Griefers , Trools , Pranksters



إمكانية حماية التطبيقات من الق Malware



تيمين محتو التطبيقات من االختغاقات



تسجيل جميع تحغكات المستخدم على هذا الموقع



إمكانية القيام بإحصاويات متنوعة

في المخطط التالي (الشكل ) )(6طغيقة العمل الت صيلية الية القدخول إلقى الموققع ومتابعقة المسقتخدم ومغاقبقة حغكاتقج
ميققغ اال عتياديققة والتققي تسققجل فققي قاعققدة البيانققات المخصصققة لققذلك مققع إمكانيققة تسققجيل كافققة االخت اغقققات التققي تط ق أغ
على هذه الجلسة
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الشكل ): (7مخطط يمثل طريقة الحل باستخدام تقنية الجلسات المطورة في هذه المقالة.
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:نقدم فيما يلي جزء برمجي خاص بتخزين الجلسة في قواعد البيانات
/* * بداية الجلسة/
session_start();
/* * صف الجلسة/
class session
{
/* *اسم الجدول الخاص بالتخزين/
var $ses_table = "sessions";
/* * متحول التيكد من االتصال بقواعد البيانات/
var $db_con = "Y";
/* * متحوالت التصال بقواعد البيانات/
var $db_host = "localhost";
var $db_user = "root";
var $db_pass = "root";
var $db_dbase = "web application";
/* * إنشاء االتصال بقواعد البيانات/
function db_connect() {
$mysql_connect = @mysql_pconnect ($this->db_host,
$this->db_user,
$this->db_pass);
$mysql_db = @mysql_select_db ($this->db_dbase);
if ($db_con) {
return FALSE;
} else {
return TRUE;
}
}
/* *فت قاعدة البيانات وبدأ وضع البيانات/
function _open($path, $name) {
if ($this->db_con == "Y") {
$this->db_connect();
}
return TRUE;
}
/*  الجلسة.* إمال/
function _close() {
$this->_gc(0);
return TRUE;
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}
/* * قغاءة البيانات من قواعد البيانات/
function _read($ses_id) {
$session_sql = "SELECT * FROM " . $this->ses_table
. " WHERE ses_id = '$ses_id'";
$session_res = @mysql_query($session_sql);
if (!$session_res) {
return '';
}
$session_num = @mysql_num_rows ($session_res);
if ($session_num > 0) {
$session_row = mysql_fetch_assoc ($session_res);
$ses_data = $session_row["SES_VALUE"];
return $ses_data;
} else {
return '';
}
}
/* * كتابة بيانات جديدة في القاعدة/
function _write($ses_id, $data) {
$session_sql = "UPDATE " . $this->ses_table
. " SET ses_time='" . time()
. "', ses_date='" .date('d/m/Y')
. "', ses_value='$data' WHERE ses_id='$ses_id'";
$session_res = @mysql_query ($session_sql);
if (!$session_res) {
return FALSE;
}
if (mysql_affected_rows ()) {
return TRUE;
}
$session_sql = "INSERT INTO " . $this->ses_table
. " (ses_id, ses_time, ses_start, ses_date, ses_value)"
. " VALUES ('$ses_id', '" . time()
. "', '" . time() . "','" .date('d/m/Y'). "', '$data')";
$session_res = @mysql_query ($session_sql);
if (!$session_res) {
return FALSE;
}
else {
return TRUE;
}
}
/* * حذف بيانات الجلسة/
function _destroy($ses_id) {
$session_sql = "DELETE FROM " . $this->ses_table
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. " WHERE ses_id = '$ses_id'";
$session_res = @mysql_query ($session_sql);
if (!$session_res) {
return FALSE;
}
else {
return TRUE;
}
}
/* * حذف بيانات الجلسة التغاكمية/
function _gc($life) {
$ses_life = strtotime("-5 minutes");
$session_sql = "DELETE FROM " . $this->ses_table
. " WHERE ses_time < $ses_life";
$session_res = @mysql_query ($session_sql);
if (!$session_res) {
return FALSE;
}
else {
return TRUE;
}
}
}
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 االستنتاجات والتوصيات.5
. يعمل عن طغي.عغضنا في هذه المقالة أهم التهديدات األمنية و االستغاتيجيات األمنية التي قد يواجهها أو تطبي
الشبكة إذ قدمنا طغيقة مطوغة لتقنية الجلسات العادية للحد من اختغاقات المواقع بينا ميزات التقنية المطوغة التي

تبشغ كما هو واض بنتاوج جيدة تساهم في الحد من التهديدات التي يتعغض لها مستخدموا شبكة االنتغنت
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