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  خالصٍ

 

تَاًس یک ساظهاى هی 2ّای کلیسی ّط ساظهاى هحسَب ضسُ ٍ  افطای اقالػاتاهطٍظُ زازُ تِ ػٌَاى یکی اظ زاضایی

ی خسی تطای اهٌیت ًطمّااظ خولِ تْسیس 3یافتٍِخَی ساذتاثطات هرطتی تطای آى زاضتِ تاضس. حوالت تعضیك ظتاى پطس

افعاض، ی ًطمّای هَخَز زض پایگاُ زازُزّس تا تِ زازُتاضٌس، تِ قَضی کِ تِ هْاخن ایي لاتلیت ضا هیّای تحت ٍب هیافعاض

اًس ٍلی اضائِ زازُ اس کیَ الّای هتٌَػی تطای هماتلِ تا حوالت تعضیك هحممیي ضاّکاض زستطسی ًاهحسٍز زاضتِ تاضس.

ّای ّای حولِ هفیس ٍ زض تطذی زیگط کاضایی ًساضز. زض ایي همالِ اًَاع هرتلف حولِط ضاّکاض زض تطذی گًَِهتاسفاًِ ّ

-هؼطفی ضسُ است. تطای ّط حولِ تَؾیحات ٍ چگًَگی اخطای آى حولِ تیاى گطزیسُ ٍ ّوچٌیي ضٍش 4اس کیَ التعضیك 

  ّای خلَگیطی، تطضسی ضسُ است.اـ لَت ٍ ؾؼف ضٍشّایی کِ تطای تطریع ٍ خلَگیطی اظ ایي حوالت ٍخَز زاضز ٍ ًم
 

 .ّا، ًطم افعاض تحت ٍب، افطای اقالػات، تعضیك کسزازُال، اهٌیت پایگاُ یَک حوالت تعضیك اسکلمبت کلیذی: 
 

 

 هقذهه  .1

زاضایی کلیسی ٍ  ضَز ٍ تِ ػٌَاى یکّای هرتلف هحسَب هیافعاضّا زض ساظهاىزازُ تِ ػٌَاى للة اغلة ًطماهطٍظُ پایگاُ

ّا تِ هحافظت اظ ایي هٌثغ تا اضظش تِ اًساظُ کافی گطزز. ٍلی هتاسفاًِ اکثط ساظهاىحساس تطای آى ساظهاى هحسَب هی

هیلیاضز زالضی کِ تطای تْیِ هحػَالت  27اظ  زضغس 5ّا تٌْا تَخِ ًساضًس. زض هكالؼات هطاّسُ ضسُ است کِ ساظهاى

ّا ّوَاضُ یکی زازُ. لصا حَظُ پایگاُ>1=ضت هستمین تا اهٌیت هطاکع زازُ زض اضتثاـ تَزُ است اًس تِ غَاهٌیتی ّعیٌِ کطزُ

 اظ ًماـ هَضز تَخِ هْاخویي تَزُ است.

است، قی سالْای گصضتِ تا کٌَى تِ ػٌَاى  5( کِ یکی اظ اًَاع حوالت تعضیك کسSQLIحوالت تعضیك اس کیَ ال )

-افعاضضسُ است. ًطمضٌاذتِ  >3=ّا ٍ تِ قَض کلی اهٌیت پایگاُ زازُ >2=ّای تحت ٍب ضافعاتطیي تْسیسات ًطمیکی اظ هْن

                                                 
1 Corresponding author: ت علمی داوشگبٌ خلیج فبرس بًشُزئَضً َی  
Email: s.m.bidoki@pgu.ac.ir 
2 Information Leakage 
3 Structural Query Language (SQL) 
4 SQL Injection (SQLI) 
5 Code Injection 
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ی آًْا زازُزٌّس کِ زستطسی کاهل تِ پایگاُپصیطًس، تِ هْاخن اخاظُ هیّای تحت ٍب کِ زض هماتل ایي حوالت آسیة

ّای زضٍى ٍ یا حساس کاضتطاى ٍ هطتطیاى ٍ سایست ّا، هؼوَالً اقالػاتزازُ ساظهاىّای هَخَز زض پایگاُزاضتِ تاضس. زازُ

ّا اظ خولِ افطای َّیت، اظ زست ضفتي تَاًس هٌدط تِ ضًح ٍسیؼی اظ آسیةساظهاًی است. افطای ایي اقالػات هیتطٍى

استفازُ اظ کاضتطاى، تسًاهی تطای ساظهاى، اذاشی تَسف هْاخویي، اظ زست زازى ی کاضتطاى ٍ سَءاقالػات هحطهاًِ

 هطتطیاى یا ضطکای تداضی ساظهاى ٍ حتی زػاٍی حمَلی تطػلیِ ساظهاى گطزز.

ای تاضٌس. تطاساس هكالؼِپصیطًس، تسیاض گستطزُ هیآسیة SQLIافعاضّای تحت ٍب کِ زضهماتل حوالت هتاسفاًِ ًطم

  SQLIتطاتط حوالت سایت ایٌتطًتی غَضت گطفت، ًطاى زازُ ضس کِ اکثط آًْا زضٍب 300ضٍی گاضتٌط کِ تَسف گطٍُ 

ّای هْن ٍ هؼتثطی سایتّای گصضتِ ٍب. زض سال>4=پصیطی آًْا زض الیِ کاضتطز لطاض زاضز زضغس آسیة70پصیطًس ٍ آسیة

 2008ّای پطتیثاى آًْا ضا تِ چالص کطیسُ است. تِ ػٌَاى ًوًَِ زض سال اًس ٍ ساظهاىهَضز ایي ًَع حولِ لطاض گطفتِ

، ّکطّا 2011ّعاض ٍتسایت ضا هَضز حولِ لطاض زازًس. زض سال 500هایکطٍسافت،  IISپصیطی آسیة هْاخویي تا استفازُ اظ

هیلیَى  6.5اقالػات  2012ضا هَضز سطلت لطاض زازًس. زض سال  Sonyّعاض ًفط اظ کاضتطاى 150اقالػات حساب کاضتطی 

سطٍض هٌْسسی  2014زُ ضس. زض سال ضتَ  SQLاظ قطیك حوالت تعضیك  Yahooّعاض کاضتط LinkedIn  ٍ450کاضتط 

پعضکی زاًطگاُ خاى ّاپکیٌع هَضز حولِ لطاض گطفت ٍ اقالػات ضرػی زاًطدَیاى ٍ کاضهٌساى آى هَسسِ تِ -ظیست

 .>5=سطلت ضفت 

ضسُ اظ کاضتط ضا زض ساذت یک ضَز کِ اقالػات گطفتِای اظ حوالت تعضیك کس اتالق هیتِ زستِ اس کیَ التعضیك 

ضا اظ قطیك فیلسّای ٍضٍزی، تِ غَضت  اس کیَ التَاًس زستَضات تطز. زض ایي غَضت هْاخن هیکاض هیتِ یَ الاس کػثاضت 

ّای کاضتط زض ایست کِ اظ ٍضٍزیّای تحت ٍب، تِ گًَِافعاضساظی اکثط ًطمزازُ اضسال کٌس. هتاسفاًِ پیازُهستمین تِ پایگاُ

کٌس ٍ تسیي غَضت تطًاهِ هستؼس حولِ استفازُ هی زازُطسی تِ هٌاتغ پایگاُایداز ساذتاضّای اس کیَ ال تِ هٌظَض زست

، اس کیَ الافعاض ًسثت تِ تعضیك پصیطی ًطمذَاّس تَز. اظ ایٌطٍ تسیْیست کِ هْوتطیي زلیل آسیة اس کیَ التعضیك 

 تاضس.ّای کاضتط هیاضظیاتی ٍ اػتثاضسٌدی ًاکافی ٍضٍزی

ّای کسًَیسی زفاػی ٍ اػتثاضسٌدی پاضاهتطّای هَخَز زض تطًاهِ اظ حوالت، تِ ضیَُّای پیطگیطی تسیاضی اظ ضٍش

ًَیس ّا زض ػول هثتٌی تط اًساى تَزُ ٍ تستگی تِ هْاضت تطًاهِاًس. ٍلی ایي ضٍشاًس کِ کاضایی هٌاسثی اضائِ زازُپطزاذتِ

 SQLIای تطریع ٍ هماتلِ ذَزکاض تا حوالت تاضٌس. زضًتیدِ ضٍیکطزّای گًَاگًَی تطزاضز ٍ زضًتیدِ هستؼس ذكا هی

ّا ّا زض هماتل ترطی اظ ایي گًَِّای ایي ًَع حولِ هتٌَع است، ّط کسام اظ ضٍشپیطٌْاز ضسُ است. اها اظ آًدا کِ گًَِ

 تَاًس هماٍهت ًوایس.هی

اتتسا هرتػطی زضهَضز  ّای هماتلِ تا آى غَضت گطفتِ است.ٍ ضٍش SQLای ضٍی حوالت تعضیك هكالؼِ زض ایي همالِ

پصیط زضهماتل حوالت افعاض تحت ٍب آسیةای اظ یک ًطمًوًَِ سپسضسُ است.  تحث SQLIّا ٍ اّساف حوالت هکاًیعم

SQLI  ٍ ًَِتِ ضٍیکطزّای هرتلف  تؼستِ ّوطاُ یک هثال سازُ تیاى گطزیسُ است. زض ترص  تعضیكّای هرتلف حوالت گ

 ّای هرتلف اضائِ گطزیسُ است.ضسُ ٍ ًْایتاً اضظیاتی ٍ همایسِ ایي ضٍیکطزّا اظ خٌثِپطزاذتِ  SQLIحوالت  ات تطذَضز
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  SQLI هفاهین اولیه حوالت .2

ضا تا ٍاضزکطزى زستَضات یا ػولگطّای  اس کیَ الزّس کِ هْاخن تأثیط هَضز اًتظاض یک پطسص ظهاًی ضخ هی  SQLIحولِ 

زّس. زض ایي ترص زٍ هفَْم تیاى ضسُ افعاض، تغییط هیساظی ًطمض پیازُهَخَز ز 1ٍخَی، زاذل پطساس کیَ الخسیس 

 هکاًیعم تعضیك ٍ ّسف اظ حولِ.

 

 . هکانیضم تضسیق2.1

-افعاض هَثط تاضس هیزض تسًِ ًطم SQLتِ قَض کلی ّط پاضاهتطی اظ خولِ پاضاهتطّای ٍضٍزی کاضتط کِ زض ایداز یک ساذتاض 

-افعاضّای آسیةهرطب زض ًطم اس کیَ الّای هتٌَػی تطای تعضیك ساذتاضّای خن تاضس. هکاًیعمتَاًس ضاّی تطای ًفَش هْا

 پصیط ٍخَز زاضز کِ زض شیل هرتػطاً تؼسازی اظ آًْا تیاى ضسُ است.

 ّای تعضیك اظ قطیك ٍضٍزی کاضتط: ّطکسام اظ اخعاء فطمHTML  یا پاضاهتطّایURL تَاًس هسیطی تطای تعضیك زض هی

اس کطزى ٍضٍزی کاضتط تِ غَضت یک تطکیة هاّطاًِ، ساذتاض هْاخن لطاض زّس. زض ایي ضٍش هْاخن تا فطاّن اذتیاض

 کٌس.ضا تعضیك هی هَضزًظطش  کیَ ال

  تعضیك تَسفCookie :ّاCookieّایی ضاهل اقالػات تٌظیوات زلرَاُ کاضتط سیستن ّستٌس کِ تَسف ًطمّا فایل

تَاًس تِ آًْا تِ گطزز. تِ ّویي ذاقط یک کاضتط هْاخن هییَتط کالیٌت شذیطُ هیافعاض ٍب تَلیس ضسُ ٍ زض کاهپ

استفازُ   Cookieاظ  اس کیَ الخَی ٍافعاض ٍب تطای ساذت پطسغَضت هحلی زستطسی هرطب زاضتِ تاضس. اگط ًطم

 تغییط یافتِ ذَز اًدام زّس. Cookieتَاًس حولِ ضا اظ قطیك کٌس، هْاخن هی

 یك هتغیطّای تعضیك اظ قطServerِای اظ هتغیطّا ضاهل اقالػات : هتغیطّای سطٍض هدوَػHTTP سطآیٌسّای ،

ٍ آهاضگیطی ٍ تحلیل ضفتاض ٍ  loggingافعاض ٍب اظ ایي اقالػات تطای فطایٌس ضثکِ ٍ هتغیطّای هحیكی ّستٌس. ًطم

تَاًٌس زازُ شذیطُ ضًَس، هیاظی زض پایگاُکٌٌس. حال اگط ایي اقالػات تسٍى تطضسی ٍ پاکساّساف کاضتطاى استفازُ هی

 تلمی گطزًس. اس کیَ الپصیطی زض هماتل تعضیك تِ ػٌَاى یک ًمكِ آسیة

 اکثط حوالت اغكالحاً هطتثِ اٍل ّستٌس تسیي هؼٌا کِ هْاخن زض یک هطحلِ السام تِ تعضیك کطزُ 2تعضیك هطتثِ زٍم :

تطز. ٍلی زض  حوالت تعضیك هطتثِ زٍم، هْاخن َلیس ضسُ تْطُ هیٍ ّواى هَلغ اظ ًتیدِ اخطای ساذتاض اس کیَ ال ت

کٌس تا تؼساً اظ قطیك آى، حولِ هَضز ًظط ذَز ضا غَضت زازُ ٍاضز هیاقالػاتی ضا اظ قطیك یک فؼالیت ًطهال، زض پایگاُ

 .>6= زّس

                                                 
1 Query 
2 Second-Order Injection 
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 . اهذاف حوالت2.2

کٌس. زض ازاهِ چٌس هَضز اظ ایي اّساف ضا زًثال هیتَاًس هتفاٍت تاضس. ّط ًَع حولِ یک یا اّساف حوالت هْاخویي هی

 لیستی اظ اّساف اضائِ ضسُ است.

 افعاض ٍب ضا پصیط هَخَز زض ًطمّای کاضتط آسیةیافتي پاضاهتطّای لاتل تعضیك: هْاخن سؼی زاضز پاضاهتطّا ٍ ٍضٍزی

 یافتِ تا اظ قطیك آًْا تتَاًس ٍضٍزی زلرَاُ ذَز ضا تعضیك ًوایس.

 تَاًس افعاض ٍب ضا یافتِ ٍ تسیي غَضت هیزازُ ًطم: هْاخن اقالػات ًَع ٍ ًسرِ پایگا1ُزازُاًگطت پایگاُ تطسین اثط

-تیٌی کطزُ ٍ یا حوالتی هتٌاسة تا ًَع پایگاُزازُ ضا زض تطاتط حوالت هرتلف پیصضفتاض سیستن هسیطیت پایگاُ

 زازُ غَضت زّس.

 ُزازُ ضا تساًس هثالً ًام ّا، هْاخن ًیاظ زاضز ساذتاض ٍ لالة پایگاُتِ زازُ : تطای زستیاتی2زازُتؼییي ضِوای پایگا

 . ّا ٍ ...ّا ٍ ًَع همازیط ستَىخساٍل ٍ ستَى

 ُزٌّس کِ اقالػات هَخَز زض خساٍل پایگاُّا: اکثط هْاخویي تا ایي ّسف حوالت ذَز ضا اًدام هیاسترطاج زاز-

 زُ لطاض زٌّس.زازُ ضا استرطاج کطزُ ٍ هَضز سَءاستفا

 

 ُزازُّای هَخَز زض پایگاُّا ٍ یا تغییط زازُافعٍزى زاز 

 افعاض زازُ تِ هٌظَض ػسم تَاًایی ًطم: ایي حوالت تا ّسف ذاهَش ٍ یا هطغَل کطزى پایگا3ُاذتالل زض اضائِ سطٍیس

 گیطز )هثل حصف کطزى یک خسٍل ٍ یا لفل کطزى آى(.زض اضائِ سطٍیس تِ کاضتطاى غَضت هی

 تَاًس سكح زستطسی کاضتطاى هتفاٍت سٌدی، هْاخن هی: تا زٍض ظزى فطایٌسّای اغالت4زٍض ظزى ػولیات احطاظ َّیت

 سیستن ضا تطای ذَز زاضتِ تاضس.

 زٍض اخطا کٌس زازُ اظ ضاُتَاًس زستَضات زلرَاُ ذَز ضا ضٍی پایگاُاخطای زستَضات ضاُ زٍض: تا ایي حوالت هْاخن هی

 زازُ.ٍ یا تَاتغ زض زستطس کاضتطاى پایگاُ 5ضسُّای شذیطٍُیِهثل فطاذَاًی ض

 ُکٌٌس تا زازُ استفازُ هیساظی پایگاُّای هٌكمی ٍ ذكاّای پیازُافعایص اهتیاظات زستطسی: ایي حوالت اظ حفط

 زازُ، افعایص زٌّس.اهتیاظات زستطسی هْاخن ضا تِ پایگاُ

 

 پزیشافضاس آسیبیک نوونه نشم. 3
 1زض ضکل  اس کیَ الپصیط زض تطاتط تعضیك افعاض کاضتطزی آسیة، یک ًوًَِ ًطمSQLIّای هؼطفی اًَاع هرتلف حولِ لثل اظ

کس  ایي هثال یک لكؼِ ّای تؼس تطای تیاى ًوًَِ حوالت استفازُ گطزیسُ است.افعاض زض ترصهؼطفی ضسُ است. اظ ایي ًطم

ٍ  "login"  ٍ"pass"ّای ٍضٍزی ساظی کطزُ است. لكؼِ کس ظیط اظ پاضاهتطازُزّس کِ فطایٌس احطاظ َّیت ضا پیضا ًطاى هی

"pin" زازُ کٌس ٍ ػثاضت حاغل ضا تطای اخطا تِ پایگاُتِ غَضت یک ضضتِ استفازُ هی 6ٍخَی پَیاتطای ساذت ػثاضت پطس

، اقالػات حساب کاضتطی اٍ ًوایص زازُ زازُ ٍخَز زاضتِ تاضسضسُ زض پایگاًُوایس. اگط کاضتطی تا هطرػات زازُاضسال هی

 ضَز ٍگطًِ پیغام ذكایی تَلیس ذَاّس ضس.هی

 

                                                 
1 Database Finger Print 
2 Database Schema 
3 Denial of Service 
4 Authentication 
5 Stored Procedure 
6 Dynamic Query 
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1. String login, Password, pin, query; 

2. Login=getparameter(“login”); 

3. Password=getparameter(“pass”); 

4. Pin=getparameter(“pin”); 

5. Connection conn.CreatConnection(“MyDataBase”); 

6. Query=SELECT account From USERS Where login=„ “+login+” „AND 

pass=„“ +password+” ‟ AND pin=„ “+pin; 

7. ResultSet result     =conn.Executequery(Query); 

8. If(result=!Null) 

9. DisplayAccounts(result); 

10. Else 

11. Displayfailed(); 

 پذیزآسیب ای اس کذ اجزایی یک بزوبمٍ( ومًو۱ٍل )شک

 SQLIهای هختلف حوالت ونه. گ4

هؼطفی ٍ زضهَضز آًْا تحث ضسُ است. تطای ّط ًَع حولِ یک ًام  SQLIزض ایي ترص تطذی اظ هؼطٍفتطیي اًَاع حوالت 

 ٍ هثالی اظ آى ًَع تیاى گطزیسُ است. ضطح ػولکطزهستؼاض، اّساف، 

 
 

 نواحوالت دسست. 4.1

 لاتل ًفَش، استرطاج زازُ.ّای اّساف: گطیع اظ احطاظ َّیت، یافتي پاضاهتط

، زٍض ظزى فطایٌسّای احطاظ َّیت ٍ سپس استرطاج اقالػات است. 1ًواحوالت زضست تطیي کاضتطزتَؾیح: ضایح

است تِ قَضی کِ ّوَاضُ ًتیدِ ػثاضت  WHEREّای ضطقی ترص ػولکطز اغلی ایٌگًَِ حوالت، تعضیك کس زض گعاضُ

ا تِ ػثاضتی ضطـ تاظیاتی ّوَاضُ تطلطاض تاضس. تسیي غَضت هْاخن یک خولِ ضطقی اضظیاتی ضَز ی 2غَضت زضستگعاضُ، تِ

ّا تطگطزاًسُ ضسُ یا زض غَضت تطگطزاًسى آهیع است کِ توام ضکَضزکٌس. حولِ ظهاًی هَفمیتًوا تثسیل هیضا تِ یک زضست

 حسالل یک ضکَضز تطذی الساهات اًدام ضَز.

-کٌس. پطسضا تِ ػٌَاى کلوِ ػثَض ٍاضز هی  -- x‟ or 1=1، ػثاضت loginٍضٍزی  هثال: زض ایي هثال، هْاخن زض  فیلس

 ٍخَی حاغل تِ فطم ظیط ذَاّس تَز:
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟x‟ or 1=1 -- AND pass=‟???‟ AND pin=‟???‟ 

ضا تِ  whereت کطزُ ٍ گعاضُ ضطقی ضا کاهٌ ّای زٍم ٍ سَم ضطـاظ ػثاضت فَق هطرع است کِ کس تعضیك ضسُ، ترص

افعاض تسٍى ًیاظ تِ اثطضسى فطایٌس احطاظ َّیت ٍ زستطسی هْاخن تِ ًطم. ًتیدِ ایي هثال تیًوا تثسیل کطزُ استیک زضست

 زاضتي ًام کاضتطی هؼتثط ذَاّس تَز.

 

 های غیش هجاص یا نادسستوجوپشس. 4.2

 زازُ، استرطاج زازُ.یي اثطاًگطت پایگاُپصیط، تؼیّای آسیةاّساف: ضٌاسایی پاضاهتط

افعاض تسست آٍضز. ظیطتٌایی ًطم زازُتَاًس اقالػاتی زض هَضز ساذتاض ٍ ًَع پایگاُتَؾیح: هْاخن ایي ًَع حولِ هی

ایی ضَز. ایي ذكاّا تِ غَضت ًطهال تطای ضاٌّوزازُ تِ اٍ زازُ هیاقالػات هَضز ًیاظ هْاخن اظ قطیك ذكاّای سطٍض پایگاُ

                                                 
1 Tautology 
2 True 
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ّایی ضا تَاًس اظ آًْا سَءاستفازُ ًوایس. تطای ایي ًَع حولِ، هْاخن ساذتاضضَز ٍلی هْاخن هیًَیس تَلیس هیکاضتط تطًاهِ

 کٌس کِ هٌدط تِ یک ذكای ًحَی یا هٌكمی ضَز. تعضیك هی

ای تًاوذ اطالعبت محزمبوٍمثبل: َذف مُبجم در ایه مثبل ایجبد خطبی تبذیل وًع است کٍ می

pinرا بٍ اي وشبن دَذ. بزای ایه کبر مُبجم مته سیز را در در فیلذ يريدی  کىذ:يارد می   

convert(int,(select top 1 name from sysobjects where xtype=‟u‟)) 

 :ضَززازُ اضسال هیظیط تِ پایگاٍُخَی پطسزضًتیدِ ػثاضت 
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟‟ AND pass=‟‟ AND pin= convert (int,(select top 

1 name from sysobjects where xtype=‟u‟))” 
کِ زض خسٍل  (‟xtype=‟u)تَسف کاضتط زض ایي حولِ، ػثاضت تعضیك ضسُ سؼی زاضز تِ ًام یکی اظ خساٍل تؼطیف ضسُ

تِ تثسیل ًام ایي خسٍل تِ یک ػسز السام  convertٍخَ تَسف تاتغ زستطسی ًوایس. پطس ،زازُ استپایگاُ 1ّایفطازازُ

سطٍض هداظ ًیست، پایگاُ زازُ پیام ذكایی ضا تِ فطم  اس کیَ الکٌس. اظ آًدا کِ ایي تثسیل ًَع زض  هایکطٍسافت  غحیح هی

 زّس:ظیط ًوایص هی
”Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80040E07) Error converting nvarchar value 

‟CreditCards‟ to a column of data type int”. 

زازُ ظیطتٌایی تطز پایگاُزٍ ترص اقالػاتی هْن تطای هْاخن زض ایي پیام ذكا ٍخَز زاضز. اٍل ایٌکِ هْاخن پی هی

تِ ػٌَاى زلیل تطٍظ ذكای تثسیل  CreditCardsای سطٍض است. زض ازاهِ پیغام ذكا، همساض ضضتِ اس کیَ الهایکطٍسافت 

-. هْاخن هی>7=کٌس زازُ ضا تطای هْاخن فاش هیضسُ تَسف کاضتط زض پایگاُکط ضسُ است کِ ًام اٍلیي خسٍل تؼطیفًَع ش

 تَاًس تِ ضیَُ هطاتِ، زیگط خساٍل هَخَز ضا ضٌاسایی کطزُ ٍ حوالت تؼسی ذَز ضا ضٍی آًْا اػوال ًوایس.

 

 وجوهای اجتواع. پشس4.3

 اج زازُ.زٍض ظزى احطاظ َّیت، استرط اّساف:

زّس کِ اقالػاتی ضا اظ خسٍلی غیط اظ خسٍل ٍخَ ضا تِ ًحَی تغییط هیتَؾیح: زض ایي ًَع حولِ، هْاخن ساذتاض پطس

افعاض، ٍخَی ًطهال هَخَز زض ًطمکِ تا پطس selectتعضیك یک ساذتاض  . حولِ تَسفٍخَ استرطاج کٌسهَضز اًتظاض پطس

 خسٍل زلرَاّصتَاًس اقالػات ضا اظ ٍ هی زاضتِساذتاض ایي کٌتطل کاهل ضٍی گیطز. هْاخن ضَز، غَضت هیاختواع هی

 استرطاج کٌس.

 ٍاضز ًوایس: loginتَاًس ػثاضتی تِ فطم ظیط ضا زض فیلس ٍضٍزی هثال: هْاخن هی
‟UNION SELECT cardNo from CreditCards where acctNo=10032 -- 

 ضَز:ٍخَی ظیط هیکِ تاػث ایداز پطس
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟‟ UNION SELECT cardNo from CreditCards 

where acctNo=10032 -- AND pass=‟‟ AND pin; 

ٍخَی زٍم، گطزاًس، زض حالی کِ پطسافعاض است ٍ همساض تْی ضا تطهیساظی ًطمٍ خَ هطتَـ تِ کس پیازُترص اٍل پطس

حساب ضا تِ اظای ضواضُ ”cardNo“ زازُ همساض ستَى گطزاًس. زض ایي هثال، پایگاُتطهی ”CreditCards“ ّا ضا اظ خسٍل زازُ

 .>8=گطزاًس ، تطهی10032

                                                 
1 Metadata 
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 وجوی سواسشذه. پشس4.4

 اّساف: استرطاج زازُ، زضج یا تغییط زازُ، اذتالل زض اضائِ سطٍیس، اخطای زستَضات ضاُ زٍض.

کٌس. ّسف اٍ زض ایي ًَع ای ضا زض کس تعضیك هیّای اؾافٍِخَخن پطس، هْا1ٍخَی سَاضضسُتَؾیح: زض حوالت پطس

ٍخَی اغلی کٌس )تط پطت پطسّای خسیس ٍ هستملی ضا تعضیك هیٍخٍَخَی اغلی ًیست تلکِ پطسحولِ تغییط زازى پطس

ز. ایي ضَاخطا هیل ٍ زازُ اضساٍخَ است تِ هفسط پایگاٍُخَ کِ ضاهل چٌسیي پطسکٌس(. زض ًتیدِ ػثاضت پطسسَاض هی

 ضا تعضیك کٌس. اس کیَ التَاًس ّط ًَع زستَض ػوالً هی تاضس. زض غَضت هَفمیت، هْاخن هرطبتَاًس تسیاض ًَع حولِ هی

ٍخَی ظیط ضا تَلیس افعاض پطسٍاضز کٌس، ًطم passwordضا زض فیلس  drop table users;';--هثال: اگط هْاخن ػثاضت 

 ًوایس:هی
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟doe‟ AND pass=‟‟; drop table users; -- ‟ AND 

pin=123 

ضا تِ  زّس ٍ ازاهِ ػثاضتتطریع هی ( ;) ضا تا هطاّسُ ػالهت  ٍخَزازُ اًتْای پطسٍخَ، پایگاُپس اظ اتوام اٍلیي پطس

ذَاّس تَز کِ هٌدط تِ اظ تیي  usersحصف خسٍل ٍخَی زٍم کٌس. ًتیدِ اخطای پطسػٌَاى یک ساذتاض هستمل اخطا هی

-افعاض ضا هرتل هیزّی ًطمافعاض ٍ زضًتیدِ ػسم اهکاى اخاظُ ٍضٍز تِ آًْا ذَاّس ضس ٍ سطٍیسضفتي اقالػات کاضتطاى ًطم

 . >9س =ًوای

 

 شذههای رخیشه. سویه4.5

 ضات ضاُ زٍض.اّساف: افعایص اهتیاظات زستطسی، اذتالل زض اضائِ سطٍیس، اخطای زستَ

ّای زازُ ضا اخطا کٌٌس. اغلة سیستنضسُ زض پایگاُّای شذیطُکٌٌس ضٍیِّای اظ ایي ًَع، تالش هیتَؾیح: حولِ

افعاض زازُ ًطمضًَس. تٌاتطایي ٍلتی هْاخن تساًس ًَع پایگاُهیی استاًساضزی اضائِ ضسُّای شذیطُزازُ تا ضٍیِهسیطیت پایگاُ

افعاض تط ایي تاٍضًس کِ استفازُ اظ زٌّسگاى ًطمّای ّوطاُ تا آى ضا فطاذَاًی کٌس. اظ قطفی اکثط تَسؼِیِتَاًس ضٍچیست، هی

زاضز. ٍلی ایي هػَى هی اس کیَ الزازُ، ًطم افعاض ٍب ضا زض هماتل حوالت تعضیك ضسُ تطای تؼاهل تا پایگاُّای شذیطُضٍیِ

ای ساذتِ ضَز، آى ضٍال تِ ضسُ تِ غَضت پَیا اظ قطیك ػولیات الحاق ضضتِّای شذیطُتػَض ًازضست است. اگط تسًِ ضٍیِ

 . >9=تَاًس هَضز حولِ لطاض گیطز پصیطًس، هیّواى اًساظُ کِ ػثاضات اس کیَ ال پَیا زض تسًِ تطًاهِ آسیة

هَخة  کاضایي . تعضیك ًوایسضا  --;SHUTDOWN;‟ ػثاضت password هْاخن اظ قطیك پاضاهتطفطؼ کٌیس هثال: 

 ٍخَی ظیط ذَاّس ضس:تَلیس پطس
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟doe‟ AND pass=‟ ‟; SHUTDOWN; -- AND pin; 

ضَز ٍ سپس ػثاضت ٍخَ تِ غَضت ًطهال اخطا هیضسُ ػول کٌس. اٍلیي پطستَاًس هاًٌس یک حولِ سَاضایي حولِ هی

زٍض تَسف هْاخن اظ ضاُ ،زازُهَخَز زض پایگاُ SHUTDOWNضسُ ٍال شذیطُضَز. زض ایي حالت، ضهرطب زٍم اخطا هی

 .>10=فطاذَاًی گطزیسُ ٍ هٌدط تِ ذاهَش ضسى پایگاُ زازُ ذَاّس ضس 

 

 . حوالت استنتاج4.6

 ّای لاتل تعضیك، استرطاج زازُ، تؼییي لالة پایگاُ زازُ.اّساف: یافتي پاضاهتط

                                                 
1 Piggy-Backed Queries 
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ّا تِ تٌسی ضسُ است، اقالػات ذكای کافی اهي ٍ هٌاسة پیکطزازُ تِ اًساظُگاُتَؾیح: زض هَالؼی کِ تٌظیوات پای

افعاض زض پاسد تِ کٌس ٍ ضفتاض ًطمهْاخن زستَض هَضزًظطذَز ضا تعضیك هی 1ضَز. زض حوالت استٌتاجهْاخن ًطاى زازُ ًوی

افعاض اقالػات هَضز ًیاظ ذَز ضا استٌتاج طمً کٌس. تا تَخِ تِ تغییط زض ضفتاضػولیات ًطهال ٍ حوالت هرتلف ضا تطضسی هی

 .3ضسُتٌسیٍ حوالت ظهاى 2کٌس. زٍ ًَع هطَْض تکٌیک حولِ اظ ایي ًَع ٍخَز زاضز: تعضیك کَضکَضاًِهی

 ٍخَی سایت( زض خَاب تِ ػثاضات پطسافعاض )ٍبتعضیك کَضکَضاًِ: زض ایي ًَع تکٌیک، اقالػات تا تَخِ تِ ضفتاض ًطم

-/ًازضست اظ سطٍض استٌتاج ضَز. زض ایي حالت اگط ساذتاض تعضیك ضسُ هٌدط تِ خَاب زضست ضَز، ًطمّوَاضُ زضست

زّس. اگط هٌدط تِ خَاب ًازضست ضَز، حتی تا ٍخَز ػسم ًوایص پیغام ذكا، افعاض تِ ػولکطز ًطهال ذَز ازاهِ هی

 افعاض هثل حالت ًطهال ًرَاّس تَز.ػولکطز ًطم

 زازُ، ی تأذیطّای ظهاًی پاسد گَیی پایگاُهْاخن زض ایي ًَع حولِ اظ قطیك هطاّسُضسُ: تٌسیحوالت ظهاى

 if-thenضسُ ذَز ضا تِ فطم ٍخَی تعضیكکٌس. زض ایي گًَِ حوالت هْاخن پطساقالػات هَضز ًیاظش ضا استٌتاج هی

هسیط ذاغی هٌطؼة ضَز ٍ زض آى  زازُ، تِی آى تطاساس یک خٌثِ ًاضٌاذتِ اظ پایگاُکٌس تِ ًحَی کِ گعاضٍُاضز هی

-گیطی افعایص یا کاّص ظهاى پاسرگَیی، هْاخن هتَخِ هیگیط اًدام ضَز. اظ قطیك اًساظُضاذِ یک ػولیات ظهاى

 ضَز کِ ضطایف هَخَز زض گعاضُ زضست یا ًازضست تَزُ است.

ّسف تؼییي پاضاهتط لاتل تعضیك ضَز. حولِ اٍل تا هكطح هی 1افعاض ضکل هثال: زض ایٌدا زٍ ًوًَِ حولِ ضٍی ًطم

ٍ تؼساً ػثاضت  -- legalUser‟ and 1=0تَسف یک حولِ کَضکَضاًِ غَضت گطفتِ است. تِ ػٌَاى هثال یک تاض ػثاضت 

legalUser‟ and 1=1 --  ضا زض پاضاهتط ٍضٍزیlogin کٌس. زٍ ػثاضت ظیط ًتیدِ ایي تعضیك ذَاّس تَز.ٍاضز هی 
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟legalUser‟ and 1=0 -- ‟ AND pass=‟‟ AND pin=0 

SELECT accounts FROM users WHERE login=‟legalUser‟ and 1=1 -- ‟ AND pass=‟‟ AND pin=0 
فعاض اافعاض تِ زضستی پاضاهتطّای ٍضٍزی ضا اضظیاتی کٌس، ّط زٍ ػثاضت فَق هٌدط تِ ذكای ػسم اهکاى ٍضٍز تِ ًطماگط ًطم

پصیط تاضس چَى ػثاضت اٍل ضاهل گعاضُ افعاض آسیةلاتل تعضیك ًیست. اگط ًطم loginفْوس کِ فیلس ضًَس ٍ هْاخن هیهی

-ضَز. تا اخطای ػثاضت زٍم اگط ذكای ٍضٍز ظاّط ًطس هتَخِ هیّوَاضُ ًازضست است اخطای آى هٌدط تِ ذكای ٍضٍز هی

 تَاًس اظ آى زض حوالت ذَز سَءاستفازُ ًوایس.هیلاتل تعضیك است ٍ  loginضَز کِ پاضاهتط 

زازُ گیطز. هْاخن زض ایي حولِ لػس زاضز ًام یکی اظ خساٍل پایگاُضسُ غَضت هیحولِ زٍم اظ ًَع ظهاًثٌسیزض ازاهِ، 

 ًوایس.ٍاضز هی login پصیطآسیة ضا پیسا کٌس. پس ػثاضت ظیط ضا زض پاضاهتط
legalUser‟ AND ASCII(SUBSTRING((select top 1 name from sysobjects),1,1))=65 WAITFOR 5 -- 

 افعاض تَلیس ذَاّس ضس.ٍخَیی تِ فطم شیل زض تسًِ ًطمزضًتیدِ ػثاضت پطس
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟legalUser‟  
AND ASCII(SUBSTRING((select top 1 name from sysobjects),1,1)) = 65 WAITFOR 5 -- ‟  

AND pass=‟‟ AND pin=0 
کس اسکی آى ضا  ASCIIگطزاًس ٍ تاتغ زازُ ضا تطهیکاضاکتط اٍل اظ ًام اٍلیي خسٍل پایگاُ SUBSTIRNGزض ایي حولِ تاتغ 

تاتغ  ،تاضس Aکاضاکتط یؼٌی کس اسکی  65تا  تطاتطکاضاکتط  ایي همساض اگطضَز کِ ضطـ گعاضُ تطضسی هی ظهاًیزّس. هی

WAITFOR  ٍ ُ11= ًوایسافعاض ایداز هیثاًیِ تاذیط زض پاسرگَیی ًطم 5اخطا ضس<. 

                                                 
1 Inference Attacks 
2 Blind Injection 
3 Timing Attacks 
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 . کذگزاسی جایگضین4.7

 ّای گطیع.اّساف: تطریع ضاُ

ّای زفاػی ٍ یاتس کِ تَسف ضاّکاضضسُ تِ ًحَی تغییط هی، ضضتِ تعضیك1تَؾیح: زض حوالت کسگصاضی خایگعیي

تِ ػٌَاى حولِ تطریع زازُ ًطَز. ایي ًَع حولِ زض تطکیة تا اًَاع زیگط حولِ ، افعاضزض ًطم ّای ذَزکاض فیلتطیٌگتکٌیک

 گیطز.غَضت هی

 تعضیك ضسُ است. loginفیلس ٍضٍزی  ػثاضت ظیط زض فطؼ کٌیسهثال: 
legalUser‟;exec(char(0x73687574646f776e))-- 

 تاضس.افعاض تِ غَضت ظیط هیزضًتیدِ ساذتاض تَلیسضسُ تَسف ًطم
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟legalUser‟; exec(char(0x73687574646f776e)) -- 

AND pass=‟‟ AND pin; 

آى  هؼازلکٌس ٍ کتط ضا زضیافت هیاکاضسطی هثٌای ضاًعزُ یک  کستِ ػٌَاى پاضاهتط ٍضٍزی ػسز غحیح یا  CHARتاتغ 

تاضس. تٌاتطایي، هی SHUTDOWNهطتَـ تِ ضضتِ  کس اسکیضیك، گطزاًس. زًثالِ اػساز زض ترص زٍم تعهیکاضاکتط ضا تط

 .>10=ز گطزهیفطاذَاًی  ”SHUTDOWN“ضسُ ضٍال شذیطُ ،ضَززازُ اخطا هیٍخَ تَسف پایگاٌُّگاهی کِ پطس
 

 

 اس کیو ال. پیشگیشی اص حوالت تضسیق 5

تطذی اظ  ایي ترصَاى زض پیص گطفت کِ زض تضٍیکطزّای هرتلفی ضا هی اس کیَ التِ هٌظَض خلَگیطی اظ حوالت تعضیك 

 آًْا تطضوطزُ ضسُ است.

 

 

 

 های کذنویسی دفاعی. شیوه5.1

ّا است. پس اٍلیي ٍ هَثطتطیي ضاّکاض هماتلِ، ، اػتثاضسٌدی ًاکافی ٍضٍزیاس کیَ الپصیطی زض تطاتط تعضیك ضیطِ آسیة

 .>11=الساهات هْن زض ازاهِ آٍضزُ ضسُ است تاضس. تطذی اظ ًَیسی زفاػی هیّای تطًاهِاستفازُ اظ ضیَُ

 ای تَسف تعضیك یک ضضتِ زض پاضاهتطّای ٍضٍزی ػسزی یا ضضتِ اس کیَ الّا: حوالت تعضیك کٌتطل ًَع ٍضٍزی

 گیطز کِ تا کٌتطل ًَع ٍ فیلتطیٌگ ٍضٍزی، تسیاضی اظ حوالت سازُ لاتل کطف است.غَضت هی

 گیطز کِ پاضسط ای اغلة تَسف استفازُ اظ کاضاکتطّایی غَضت هیتط ضضتِّا: تعضیك زض یک پاضاهضهعًگاضی ٍضٍزی

تَاى استفازُ اظ تفسیط کٌس. پس هی اس کیَ الضا فطیة زّس تا ٍضٍزی کاضتط ضا تِ ػٌَاى یک ساذتاض  اس کیَ ال

زی کاضتط است تِ ضاُ حل تْتط استفازُ اظ تَاتؼی تِ هٌظَض ضهعًگاضی ٍضٍ .ایي کاضاکتطّا ضا زض ٍضٍزی هحسٍز کطز

 هاًٌس کاضاکتطّای هؼوَلی تا آًْا ضفتاض ضَز. اس کیَ الای کِ تَسف پاضسط گًَِ

 تَاى تاتغ خاهؼی تطای تیٌی ًیست، ًویّای هرطب لاتل پیصتكاتك الگَی هثثت: اظ آًدایی کِ توام حاالت ٍضٍزی

ّایی تطای تَاًس ضٍتیيزاًس ٍ هیضٍزی ضا هیًَیس حاالت زضست همازیط ٍّط تطًاهِ ٍلیتكاتك الگَّای هٌفی زاضت. 

 تطریع ایي الگَّای هثثت، تؼثیِ ًوایس.

                                                 
1 Alternate Encoding 
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 تَاًس ضاّی تطای تعضیك تاضس پس تایس توام ًماـ ٍضٍزی تطضسی ضٌاسایی توام هٌاتغ ٍضٍزی: ّط هٌثغ ٍضٍزی هی

 طل یک ًمكِ اظ کس است.کطزى کٌتّا ًاضی اظ فطاهَشپصیطیای اظ للن ًیفتس. تسیاضی اظ آسیةضًَس ٍ ًمكِ

است ٍلی تحمیمات ًطاى زازُ   اس کیَ الًَیسی زفاػی تْتطیي ضاُ هماتلِ تا حوالت تعضیك ّای تطًاهِتا ایٌکِ ضیَُ

ّا هثتٌی تط هْاضت اًساى است، ّوَاضُ هستؼس ذكا تَزُ ٍ تِ قَض کاهل لاتلیت است تا تَخِ تِ ایٌکِ زض ػول ایي ضیَُ

 .>12=س ًذَزکاضساظی ضا ًساض

 

 تکنیکهای تشخیص و جلوگیشی اص حوله. 5.2

 کِ زض هماالت هرتلف اضائِ ضسُ، شکط گطزیسُ است.  اس کیَ الزض ایي ترص ضاّکاضّای کلی خلَگیطی اظ حوالت تعضیك 

 ّای کاضتط تِ هٌظَض کاّص ضاًس حوالت آًالیع ایستای کس: توطکع هتسّای آًالیع ایستا تِ اػتثاضسٌدی ًَع ٍضٍزی

تاضس ٍ ًِ تطریع آًْا. پس زض حالتی کِ حولِ زاضای ساذتاض هٌاسة ٍ تكاتك ًَع است، هی اس کیَ التعضیك 

ّایی کِ تکٌیکیست تطای چک کطزى آهاضی زضستی ًَع ػثاضت  JDBC-Checker تَاًس حولِ ضا تطریع زّس.ًوی

تَاًس تطای خلَگیطی اظ حوالتی کِ اظ ػسم . ایي تکٌیک هی>13= ضًَسافعاض ساذتِ هیتِ غَضت پَیا زض تسًِ ًطم

 تطًس، استفازُ ضَز. تكاتك ًَع تْطُ هی

 افعاض اضسال ضسُ ٍ ضَز یؼٌی ّط ًَع ٍضٍزی تِ ًطمافعاض تحت ٍب آًالیع هیّای ًطمآًالیع پَیا: زض آًالیع پَیا، پاسد

 >Sania  =14تاضس. هثالً ظ پیص تؼطیف ضسُ هیگطزز. لصا زض آًْا ًیاظ تِ کس حوالت اافعاض تِ آى زضیافت هیپاسد ًطم

-کٌس ٍ آسیةآٍضی هیزازُ خوغافعاض ٍب ٍ پایگاُافعاض ٍب ٍ تیي ًطمًطهال ضا تیي کاضتط ٍ ًطم اس کیَ الػثاضات 

ًوایس کٌٌس، تَلیس هیّا ضا آضکاض هیپصیطیضا کِ آسیة اس کیَ الیاتس. سپس کسّای حوالت تعضیك ّا ضا هیپصیطی

کٌس. زضذت پاضس ػثاضات ًطهال ٍ ػثاضات حاغل ضا خوغ هی  اس کیَ الٍ تا آًْا السام تِ حولِ کطزُ ٍ ػثاضات 

 ضًَس ٍ کسام ذیط.کٌس کسام حوالت هَفك هیًوایس ٍ هطرع هیحاغل اظ حوالت ضا تا ّن همایسِ ٍ تطضسی هی

  ضَز. تِ قَضی کِ ساذتاض آًالیع پَیا ٍ ایستا استفازُ هیتطکیة آًالیع پَیا ٍ ایستا: زض ایي ضیَُ اظ فَایس ّط زٍ ًَع

تطای تست کطزى ًتایح ًیع تَلیس  اس کیَ الّا آًالیع ضسُ ٍ ّوعهاى ػثاضات پصیطیغفحات ٍب تطای یافتي آسیة

تَاًس زض ًماـ هرتلف تکٌیکیست کِ زض فاظ ایستا، توام ػثاضات هوکي کِ ًطم افعاض هی AMNESIAگطزز. هی

. زض فاظ پَیا، >15=ًوایس زازُ تَلیس کٌس ضا تا آًالیع ایستا تِ غَضت آتاهاتای هتٌاّی هسلساظی هیی تِ پایگاُزستطس

کٌس. آًْایی ضسُ زض فاظ ایستا همایسِ هیّای ساذتِزازُ، اتتسا ّط ػثاضت ضا تا هسلّا تِ پایگاُلثل اظ اضسال ػثاضت

 ضًَس. ضسال ًطسُ ٍ تِ ػٌَاى حولِ تطریع زازُ هیزازُ اکٌٌس تِ پایگاُکِ هسل ضا ًمؽ هی

ٍخَّا ضا زض ظهاى اخطا ًیع تِ قَض هطاتِ ساذتاض پطس >SQL Guard =16<  ٍSQL Check =17زٍ ضٍیکطز 

ٍخَّای هداظ ی کِ فمف پطسیّاگطاهطزضذت پاضس یا هسل تَسف کٌٌس تا ایي تفاٍت کِ تا هسل هسًظط همایسِ هی

 ضَز.هی پصیطز، تیاىضا هی

Lee ًای ضا تطای تطریع حوالت ضٍش سازُ صٍ ّوکاضاSQLI ُغفات یطکِ تا حصف همازاًس اضائِ زاز 

 یّاٍخَپطستوام  یستا،ا یع. زض ترص آًال>18=زّس یضا اًدام ه ِحول یعتطر یٌسطا، فّاٍخَگعاضُ پطسهَخَز زض 

 ٍخَپطساظ ػثاضت  غفات مازیطه ٍ گیطًسیلطاض ه یِهَخَز زض کس غفحات ٍب استرطاج ضسُ ٍ هَضز پطزاظش اٍل

. زض ضَزیًگِ زاضتِ ه افعاضًطم یاستفازُ زض ظهاى اخطا یضسُ تطاپطزاظش یّاٍخَپطساظ  یستی. لگطززیحصف ه

هَضز پطزاظش  یستا،ا فاظ زض هطاتِ ضٍش تِ اًسضسُ یلکاضتط تکو ّاییکِ تا ٍضٍز ییّاٍخَپطسػثاضات  ظهاى اخطا

-پطس یستحاغلِ زض ظهاى اخطا تا لٍخَی پطس. حال ػثاضت گطززیاظ آًْا حصف ه غفات یطگطفتِ ٍ همازلطاض 

هتٌاظطش لثل اظ اخطا، هكاتمت ًساضتِ تاضس، تِ ٍخَی پطس یٍ اگط تا الگَ ضَزیه یسِهما یستاا یعفاظ آًالٍخَّای 

 .ضَزیزازُ ه یعػٌَاى حولِ تطر
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 ُ1ضسىضٍیکطزّای هثتٌی تط آلَز :WEBSSARI ّای کاضتط ضا تا استفازُ اظ ذكاّای هطتَـ تِ اػتثاضسٌدی ٍضٍزی

ّای آلَزُ تطای تَاتغ حساس . زض ایي ضٍیکطز اظ آًالیع ایستا تطای کٌتطل خطیاى>19=یاتس هی 2آًالیع خطیاى اقالػات

ضًَس، یافتِ ّا هاللات ًویضطـّا استفازُ ضسُ است. آًالیعٍض ًماقی ضا کِ زض آًْا پیصضطـتا تَخِ تِ تطذی پیص

ّا ضا اضؾاء ضطـکٌس تا ایي پیصافعاض اؾافِ هیٍ تِ غَضت ذَزکاض فیلتطّا ٍ ػولیات پاکساظی هٌاسة ضا تِ ًطم

اًس ٍ ّای کافی تطای تَاتغ حساس تیاى ضسُضطـکٌس پیصًوایس. اضکال اغلی ایي ضٍش چٌیي است کِ فطؼ هی

ٍضٍزی تِ یک ًَع ذاظ فیلتط، تطای ضفغ آلَزگی ٍضٍزی کافیست؛ کِ زض تسیاضی اظ کٌس اضسال ّوچٌیي فطؼ هی

 ّایی لاتل تػَض ًیست.ًطم افعاضّای ٍالؼی چٌیي فطؼ

 ػثاضات تِ ػٌَاى یک ضاُ اضتثاـ اهي ٍ سالن تا  3تٌسیٍخَ: ایي ضٍیکطزّا اظ تستِالگَّای خسیس تَسؼِ ػثاضات پطس

اس اظ حوالت تعضیك  اس کیَ الّا تِ ٍسیلِ تغییط زض ضٍیِ ایداز ػثاضات ایي تکٌیک کٌٌس.زازُ استفازُ هیپایگاُ

ّای ساظی سیستنپیازُ زضضا  >ORM  =20تَاى استفازُ اظ تکٌَلَغی تِ ػٌَاى هثال هی .ًوایٌسخلَگیطی هی کیَ ال

 ایي گًَِ ضٍیکطز پیطٍی کطزُ اظ >Safe Query Objects =21 تطز. سیستن زازُ ًامگطای هثتٌی تط پایگاُضیئ

ًَیسی ٍ تَسؼِ ّای خسیس تطًاهِافعاض تایس ایي الگَزٌّسُ ًطمّایی زض ایي است کِ تَسؼِ. هطکل چٌیي ضیَُستا

افعاضّای ًَیسی تاکیس زاضًس، اهکاى هحافظت اظ ًطمػثاضات ضا تیاهَظًس. ّوچٌیي چَى تط الگَّای خسیس تطًاهِ

 ٌٌس.کلسیوی ضا تاهیي ًوی

 4ّای تطریع ًفَشسیستن (IDSسیستن :) ّایIDS کٌس. ّای یازگیطی هاضیٌی کاض هیهؼوَالً تط اساس تکٌیک

ساظًس. تیٌٌس ٍ هسل ػثاضات ضا هیهَخَز زض ًطم افعاضّا آهَظش هی اس کیَ الّای ػثاضات ّا ضٍی ًوًَِایي تکٌیک

ّا حوالتی ضا زٌّس. ایي سیستنتمت ًساضتِ تاضٌس، تطریع هیافعاض، ػثاضاتی ضا کِ تا هسل هكازض ظهاى اخطای ًطم

. ٍلی هطکل اغلی ایي ضٍیکطز ًیاظ آى تِ هدوَػِ >22=زّس زٌّس، تِ ذَتی تطریع هیهی کِ تا ًطخ تاال ضخ

تاضس ٍ اگط هدوَػِ آهَظضی آى ؾؼیف تاضس، ّیچ تؿویٌی زض تطریع حوالت ٍخَز ًرَاّس آهَظضی لَی هی

 زاضت.

 ّای ای اظ لَاًیي اػتثاضسٌدی ٍضٍزی ضا ضٍی خطیاى زازُّای پطٍکسی: یک سیستن فیلتط پطٍکسی، هدوَػِفیلتط

ضَز کِ تایس افعاض هطرع هیزٌّسُ ًطمّا تَسف تَسؼِکٌس. ایي لَاًیي ٍ هحسٍزیتافعاض تحت ٍب اػوال هیًطم

ًس، اػوال گطزز. هطکل ایي ضٍش ٍاتستگی تِ اًساى زازُ خطیاى زاضای کِ اظ کاضتط تِ پایگاُضٍی پاضاهتطّای ٍضٍزی

ّایی کِ ًیاظ تِ فیلتط زاضًس، الگَّا ٍ فیلتطّای هٌاسة ضا ًیع زٌّسگاى تایس ػالٍُ تط ضٌاسایی زازُاست. تَسؼِ

 ّاییست کِ تط ایي هثٌا اضائِ ضسُ است.سیستن > یکی اظSecurity Gateway =23تطٌاسٌس. 

 کٌٌس. ٍاضز هی اس کیَ الَضات: ایي هتسّا، همازیط تػازفی ضا زض ساذتاضّای ػثاضات آضایص تػازفی هدوَػِ زست

زّس تا ػثاضات ضا تا استفازُ اظ آضایص تػازفی اظ زستَضات تِ خای کلوات ایي ضٍش تِ تَسؼِ زٌّسُ اخاظُ هی

ٍخَ، زض اًتْای ز ػثاضات پطستَاى لطاضزاز کطز کِ زضٌّگام ایداتساظز. تِ ػٌَاى هثال هی اس کیَ الکلیسی ًطهال 

 لطاض زاز. هثل ػثاضت ظیط. 5یک ػسز تػازفی هثل  SQLتوام کلوات کلیسی 

SELECT5 * FROM5 users WHERE5 login=? AND5 pass=? AND5 pin=? 

سیستویست  >SQLrand =24ضَز هٌدط تِ ذكا ذَاٌّس ضس. زض ایي غَضت کسّایی کِ تَسف هْاخن تعضیك هی

 کٌس.تػازفی زستَضات استفازُ هی اظ آضایصکِ 

 

 

                                                 
1 Taint-Based 
2 Information Flow 
3 Encapsulation 
4 Intrusion Detection Systems (IDS) 
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 ها با توجه به نوع حوله. اسصیابی و هقایسه تکنیک6

ّا زض زٍ گطٍُ تطای همایسِ، تکٌیک. آورده ضذه است قبل،ضذه در بخص های معرفیتکنیکای از مقایسه خالصهدر این بخص 

تاظزاضًسُ آًْایی ّستٌس کِ تِ تطریع ًماـ  ّایّای تطریع. تکٌیکّای تاظزاضًسُ ٍ تکٌیک: تکٌیکاًسضسُتمسین 

ّای کاضتطزی زض تطًاهِ اس کیَ الپطزاظًس، یک الگَی تَسؼِ هتفاٍت تطای ایداز پطس ٍ خَ ّای پصیط زض کس هیآسیة

ّای کسگعاضی زفاػی ضا تمَیت کٌٌس. افعایٌس تا لاتلیتّا تِ تطًاهِ کاضتطزی هیکٌٌس، یا یک سطی هطالثتپیطٌْاز هی

 کٌٌس.ّای تطریع، آًْایی ّستٌس کِ حوالت ضا زض ظهاى اخطا ضٌاسایی هیتکٌیک

خساٍل پردازیم که هر تکنیکی قادر به پردازش کذام نوع از حمالت است. بررسی این موضوع میها به برای مقایسه روش

استفازُ ضسُ است کِ ًطاى  الهتزٌّس. زض ایي خساٍل اظ چْاض ػًتایح اضظیاتی ضا تِ قَض ذالغِ ًطاى هی 2ٍ  1ضواضُ 

زّس یک تکٌیک توام حوالت اظ ًطاى هی "●"کٌس. ػالهت زّیس ّط تکٌیک زض هماتل یک ًَع حولِ چگًَِ ػول هیهی

ًوایاًگط ضکست یک تکٌیک زض هماتل حوالت اظ یک ًَع ذاظ  "×"کٌس. ػالهت یک ًَع ذاظ ضا تا هَفمیت هتَلف هی

تَاًس حولِ زض ًظط گطفتِ ضسُ ضا پطزاظش کٌس، اها ّیچ تؿویٌی تطای ُ تکٌیکیست کِ هیزٌّسًطاى "○ "است. ػالهت 

زض ًظط گطفتِ ضسُ  ط تکٌیکی است کِ فمف ًیوی اظ حوالتًطاًگ  " - " زّس. ػالهتپطزاظش توام حوالت اظ آى ًَع ًوی

 .کٌسضا پطزاظش هی

ّا تا تؼؿی اظ تکٌیک ٍ کٌٌسضا تِ قَض هَثط پطزاظش هیضسُ ّای تاظزاضًسُ، اًَاع حوالت تطضسیًیوی اظ تکٌیک

-JDBCظیطا  پاسرگَست؛ SQLIای اظ حوالت فمف زضهماتل ظیطهدوَػِ JDBC-Ceckerضًَس. لسوتی هَثط ٍالغ هی

Checker زّس. اها ذكاّای تطریع هی ضًَس،هی اس کیَ الپصیطی تعضیك ذكاّای هطتَـ تِ ًَع ضا کِ هَخة آسیة

تَاًس توام هٌاتغ ٍ ػَاهل تعضیك ضا ًوی . پساست اس کیَ الّای تعضیك پصیطیًَع، فمف یکی اظ چٌس زلیل آسیة هطتثف تا

ّای کسگصاضی زفاػی ضا ٍاضز ظیطا اکثط آًْا ضیَُ ّای تاظزاضًسُ ػولکطز ذَتی زاضًستطریع زّس. اها تِ قَض کلی تکٌیک

 اًس.هکاًیعم تاظزاضًسگی ذَز کطزُ

 

 

 
 

َبی پیشگیزی اس حملٍ بب تًجٍ بٍ وًع حملٍ( مقبیسٍ تکىیک۱جذيل   

نمادزست تکنیک  
وجوهای پسس

 نادزست

وجوهای پسس

شدهسواز  

وجوهای پسس

 اجتماع

-زوال ذخیسه

 شده

حمالت 

 استنتاج

کدگرازی 

 جایگزین

JDBC-Checker 

(Gould et al, 2004) 
- - - - - - - 

Safe Query Objects 

(Cook and Rai, 2005) 
● ● ● ● × ● ● 

Security Gateway 

(Scott and Sharp, 2002) 
- - - - - - - 

WebSSARI 

(Huang et al, 2004) 
● ● ● ● ● ● ● 

 

زٌّسُ تِ قَض یکٌَاذت ّای تطریعتیطتط تکٌیکزّس. ّای تطریع حوالت ضا ًطاى هیهمایسِ تکٌیک 2خسٍل ضواضُ 

ّا ضسُ ٍ کسگصاضی خایگعیي تطای اکثط تکٌیکّای شذیطُزٍ ًَع حولِ ضٍال ضٍی ّوِ اًَاع حوالت هَثط ّستٌس. فمف

ٍخَ است ضٍی پایگاُ زازُ شذیطُ ٍ اخطا هی ضَز. ضسُ، کسی کِ ایداز کٌٌسُ پطسّای شذیطُظاست. زض هَضز ضٍیِچالص

ّا تِ هٌظَض تَسؼِ تکٌیک ٍخَّای هَخَز زض تطًاهِ کاضتطزی هتوطکع ّستٌس.ّا فمف ضٍی پطسزضحالی کِ اغلة تکٌیک
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ای ًیست. تِ ایي زلیل حوالتی کِ تطاساس ضٍالزازُ کاض سازٍُخَّای تَلیسضسُ ٍ اخطا ضسُ زض پایگاُپَضص زازى پطس

 تاضٌس.ساظ هیّا هطکلضسُ ّستٌس، تطای تسیاضی اظ تکٌیکّای شذیطُ

، AMNESIA. تٌْا چْاض تکٌیک پطزاظش حوالتی کِ تطاساس کسگصاضی خایگعیي ّستٌس ًیع زضَاض است

SQLCheck،SQLGuard   ٍRemoving Attributes ِاًس. زلیل هَفمیت سِ تکٌیکغطاحتاً تِ ایي ًَع حوالت پطزاذت 

-کٌس، هیزازُ ػول هیای کِ پایگاٍُخَ زلیماً تِ ّواى ضیَُزازُ تطای تفسیط یک ضضتِ پطساٍل استفازُ اظ پاضسط پایگاُ

زٌّسُ ّای هثتٌی تط تَسؼِّای زیگطی کِ زض ایي گطٍُ اظ ضتثِ ذَتی تطذَضزاض ّستٌس یا تکٌیککتکٌی .>15=تاضس 

 کٌٌس.استاًساضز هطکل ضا حل هی APIّایی ّستٌس کِ تِ ٍسیلِ یک ّستٌس ٍ یا تکٌیک

َبی تشخیص حملٍ بب تًجٍ بٍ وًع حملٍ( مقبیسٍ تکىیک۲جذيل   

نمادزست تکنیک  
وجوهای پسس

 نادزست

وجوهای سسپ

شدهسواز  

وجوهای پسس

 اجتماع

-زوال ذخیسه

 شده

حمالت 

 استنتاج

کدگرازی 

 جایگزین

AMNESIA 

(Halfond and Orso, 2005) 
● ● ● ● × ● ● 

IDS 

(Valeur et al, 2005) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

SQLCheck 

(Su and Wassermann, 2006) 
● ● ● ● × ● ● 

SQLGuard 

(Bueher et al, 2005) 
● ● ● ● × ● ● 

SQLrand  

(Boyd and Keromytis, 2004) 
● × ● ● × ● × 

Removing Attributes 

(Lee et al, 2012) 
● ● ● ● ● ● ● 

 

 

 

 گیشی. بحث و نتیجه7

ّای هَخَز تطای ضٌاسایی ٍ خلَگیطی اظ حوالت تعضیك اس کیَ ال هؼطفی ای اظ تکٌیکزض ایي همالِ، تطضسی ٍ همایسِ

ّای هتفاٍت دام ایي اضظیاتی، اًَاع هرتلف حوالت تعضیك ضٌاذتِ ضسُ هؼطفی گطزیس. سپس تَاًایی تکٌیکگطزیس. تطای اً

تطای ضٌاسایی ٍ یا خلَگیطی اظ چٌیي حوالتی هَضز اضظیاتی لطاض گطفت. زض ًْایت، تکٌیکْای پیطگیطی ٍ تطریع اظ ًظط 

 ًیع هَضز تطضسی لطاض گطفت. ضٌاسایی ذَزکاض حوالت ٍ هلعٍهات استمطاض زض هحیف ػولیاتی 

ّای تطریع ٍ پیطگیطی زض هماتل اکثط اًَاع حوالت لاتل لثَل تَزُ زازُ است ػولکطز اغلة تکٌیکهكالؼات ًطاى

اًس. چَى کس هطتَـ تِ ّا ضا زچاض هطکل ًوَزُضسُ ٍ کسگصاضی خایگعیي تکٌیکّای شذیطُاست ٍ فمف حوالت ضٍال

ّا زستطسی تِ آى ًساضًس تا تتَاًٌس کٌتطل هٌاسثی تط آى اػوال زازُ است، تکٌیکپایگاُضسُ زض سوت ّای شذیطُضٍال

-ی ذَز استفازُ هیضسُ تِ ػٌَاى یک هعیت زض حولِّای شذیطًُوایٌس. اظ ایٌطٍ تطذی هْاخویي اظ کسًَیسی ؾؼیف ضٍال

تکاضی زاضتِ ٍ توام حاالت کسگصاضی کٌٌس. زضهَضز حوالت اظ ًَع کسگصاضی خایگعیي، چَى چٌیي حوالتی هاّیت ات

 ّا زض پیطگیطی اظ ایي ًَع حولِ ًیع ؾؼف زاضًس.تیٌی ًیست، لصا تکٌیکهرطب لاتل پیص

ّای هرتلف پطزاذتِ ًطس. هتاسفاًِ زض زض ایي همالِ تِ همایسِ هؼیاضّای کوی اظ خولِ زلت ػولکطز تکٌیک

ّای هتفاٍتی تطای خَز ًساضت ٍ ّوچٌیي زض هماالت هرتلف هؼیاضّا ٍساظی تکٌیکتسیاضی اظ هَاضز زستطسی تِ پیازُ



 

14      www.ComConf.ir  

ژوهشی درالمللی یافته های نوین پ کنفرانس بین  

مهندسی برق و علوم کامپیوتر  
The International Conference in New Research of Electrical Engineering and Computer Science  

ّای کوی تِ ًوَز. لصا زض ایٌدا تِ همایسِ کلی پطزاذتِ ضس ٍ تطضسیاضظیاتی ٍخَز زاضت کِ اخواع آًْا ضا زضَاض هی

 کاضّای آیٌسُ هَکَل گطزیس.
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