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 -iهطتی گطٍُ کاهپیَتط ،زاًطکسُ فٌی ٍ هٌْسسی خن ،زاًطگاُ ذلیح فاضس تَضْط
 -iiزاًطدَی کاضضٌاسی اضضس ،زاًطکسُ هٌْسسی کاهپیَتط ،زاًطگاُ یعز
 -iiiاستازیاض زاًطکسُ هٌْسسی کاهپیَتط ،زاًطگاُ یعز

خالصٍ
اهطٍظُ زازُ تِ ػٌَاى یکی اظ زاضاییّای کلیسی ّط ساظهاى هحسَب ضسُ ٍ افطای اقالػات 2یک ساظهاى هیتَاًس
اثطات هرطتی تطای آى زاضتِ تاضس .حوالت تعضیك ظتاى پطسٍخَی ساذتیافتِ 3اظ خولِ تْسیسّای خسی تطای اهٌیت ًطم
افعاضّای تحت ٍب هیتاضٌس ،تِ قَضی کِ تِ هْاخن ایي لاتلیت ضا هیزّس تا تِ زازُّای هَخَز زض پایگاُ زازُی ًطمافعاض،
زستطسی ًاهحسٍز زاضتِ تاضس .هحممیي ضاّکاضّای هتٌَػی تطای هماتلِ تا حوالت تعضیك اس کیَ ال اضائِ زازُاًس ٍلی
هتاسفاًِ ّط ضاّکاض زض تطذی گًَِ ّای حولِ هفیس ٍ زض تطذی زیگط کاضایی ًساضز .زض ایي همالِ اًَاع هرتلف حولِّای
تعضیك اس کیَ ال 4هؼطفی ضسُ است .تطای ّط حولِ تَؾیحات ٍ چگًَگی اخطای آى حولِ تیاى گطزیسُ ٍ ّوچٌیي ضٍش-
ّایی کِ تطای تطریع ٍ خلَگیطی اظ ایي حوالت ٍخَز زاضز ٍ ًماـ لَت ٍ ؾؼف ضٍشّای خلَگیطی ،تطضسی ضسُ است.
کلمبت کلیذی :حوالت تعضیك اس کیَ ال ،اهٌیت پایگاُزازُّاً ،طم افعاض تحت ٍب ،افطای اقالػات ،تعضیك کس.

 .1هقذهه
اهطٍظُ پایگاُزازُ تِ ػٌَاى للة اغلة ًطمافعاضّا زض ساظهاىّای هرتلف هحسَب هیضَز ٍ تِ ػٌَاى یک زاضایی کلیسی ٍ
حساس تطای آى ساظهاى هحسَب هیگطززٍ .لی هتاسفاًِ اکثط ساظهاىّا تِ هحافظت اظ ایي هٌثغ تا اضظش تِ اًساظُ کافی
تَخِ ًساضًس .زض هكالؼات هطاّسُ ضسُ است کِ ساظهاىّا تٌْا  5زضغس اظ  27هیلیاضز زالضی کِ تطای تْیِ هحػَالت
اهٌیتی ّعیٌِ کطزُاًس تِ غَضت هستمین تا اهٌیت هطاکع زازُ زض اضتثاـ تَزُ است = .<1لصا حَظُ پایگاُزازُّا ّوَاضُ یکی
اظ ًماـ هَضز تَخِ هْاخویي تَزُ است.
حوالت تعضیك اس کیَ ال ( )SQLIکِ یکی اظ اًَاع حوالت تعضیك کس 5است ،قی سالْای گصضتِ تا کٌَى تِ ػٌَاى
یکی اظ هْنتطیي تْسیسات ًطمافعاضّای تحت ٍب = ٍ <2تِ قَض کلی اهٌیت پایگاُ زازُّا = <3ضٌاذتِ ضسُ استً .طمافعاض-
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ّای تحت ٍب کِ زض هماتل ایي حوالت آسیةپصیطًس ،تِ هْاخن اخاظُ هیزٌّس کِ زستطسی کاهل تِ پایگاُزازُی آًْا
زاضتِ تاضس .زازُّای هَخَز زض پایگاُزازُ ساظهاىّا ،هؼوَالً اقالػات حساس کاضتطاى ٍ هطتطیاى ٍ سایستّای زضٍى ٍ یا
تطٍىساظهاًی است .افطای ایي اقالػات هیتَاًس هٌدط تِ ضًح ٍسیؼی اظ آسیةّا اظ خولِ افطای َّیت ،اظ زست ضفتي
اقالػات هحطهاًِی کاضتطاى ٍ سَء استفازُ اظ کاضتطاى ،تسًاهی تطای ساظهاى ،اذاشی تَسف هْاخویي ،اظ زست زازى
هطتطیاى یا ضطکای تداضی ساظهاى ٍ حتی زػاٍی حمَلی تطػلیِ ساظهاى گطزز.
هتاسفاًِ ًطمافعاضّای تحت ٍب کِ زضهماتل حوالت  SQLIآسیةپصیطًس ،تسیاض گستطزُ هیتاضٌس .تطاساس هكالؼِای
کِ تَسف گطٍُ گاضتٌط ضٍی ٍ 300ب سایت ایٌتطًتی غَضت گطفتً ،طاى زازُ ضس کِ اکثط آًْا زضتطاتط حوالت SQLI
آسیةپصیطًس ٍ 70زضغس آسیةپصیطی آًْا زض الیِ کاضتطز لطاض زاضز = .<4زض سالّای گصضتِ ٍبسایتّای هْن ٍ هؼتثطی
هَضز ایي ًَع حولِ لطاض گطفتِاًس ٍ ساظهاىّای پطتیثاى آًْا ضا تِ چالص کطیسُ است .تِ ػٌَاى ًوًَِ زض سال 2008
هْاخویي تا استفازُ اظ آسیةپصیطی  IISهایکطٍسافتّ500 ،عاض ٍتسایت ضا هَضز حولِ لطاض زازًس .زض سال ّ ،2011کطّا
اقالػات حساب کاضتطی ّ150عاض ًفط اظ کاضتطاى  Sonyضا هَضز سطلت لطاض زازًس .زض سال  2012اقالػات  6.5هیلیَى
کاضتط ّ450 ٍ LinkedInعاض کاضتط  Yahooاظ قطیك حوالت تعضیك  SQLضتَزُ ضس .زض سال  2014سطٍض هٌْسسی
ظیست -پعضکی زاًطگاُ خاى ّاپکیٌع هَضز حولِ لطاض گطفت ٍ اقالػات ضرػی زاًطدَیاى ٍ کاضهٌساى آى هَسسِ تِ
سطلت ضفت =.<5
تعضیك اس کیَ ال تِ زستِای اظ حوالت تعضیك کس اتالق هیضَز کِ اقالػات گطفتِضسُ اظ کاضتط ضا زض ساذت یک
ػثاضت اس کیَ ال تِکاض هیتطز .زض ایي غَضت هْاخن هیتَاًس زستَضات اس کیَ ال ضا اظ قطیك فیلسّای ٍضٍزی ،تِ غَضت
هستمین تِ پایگاُزازُ اضسال کٌس .هتاسفاًِ پیازُساظی اکثط ًطمافعاضّای تحت ٍب ،تِ گًَِایست کِ اظ ٍضٍزیّای کاضتط زض
ایداز ساذتاضّای اس کیَ ال تِ هٌظَض زستطسی تِ هٌاتغ پایگاُزازُ استفازُ هیکٌس ٍ تسیي غَضت تطًاهِ هستؼس حولِ
تعضیك اس کیَ ال ذَاّس تَز .اظ ایٌطٍ تسیْیست کِ هْوتطیي زلیل آسیةپصیطی ًطمافعاض ًسثت تِ تعضیك اس کیَ ال،
اضظیاتی ٍ اػتثاضسٌدی ًاکافی ٍضٍزیّای کاضتط هیتاضس.
تسیاضی اظ ضٍشّای پیطگیطی اظ حوالت ،تِ ضیَُّای کسًَیسی زفاػی ٍ اػتثاضسٌدی پاضاهتطّای هَخَز زض تطًاهِ
پطزاذتِاًس کِ کاضایی هٌاسثی اضائِ زازُاًسٍ .لی ایي ضٍشّا زض ػول هثتٌی تط اًساى تَزُ ٍ تستگی تِ هْاضت تطًاهًَِیس
زاضز ٍ زضًتیدِ هستؼس ذكا هیتاضٌس .زضًتیدِ ضٍیکطزّای گًَاگًَی تطای تطریع ٍ هماتلِ ذَزکاض تا حوالت SQLI
پیطٌْاز ضسُ است .اها اظ آًدا کِ گًَِّای ایي ًَع حولِ هتٌَع استّ ،ط کسام اظ ضٍشّا زض هماتل ترطی اظ ایي گًَِّا
هیتَاًس هماٍهت ًوایس.
زض ایي همالِ هكالؼِای ضٍی حوالت تعضیك  ٍ SQLضٍشّای هماتلِ تا آى غَضت گطفتِ است .اتتسا هرتػطی زضهَضز
هکاًیعمّا ٍ اّساف حوالت  SQLIتحث ضسُ است .سپس ًوًَِای اظ یک ًطمافعاض تحت ٍب آسیةپصیط زضهماتل حوالت
 ٍ SQLIگًَِّای هرتلف حوالت تعضیك تِ ّوطاُ یک هثال سازُ تیاى گطزیسُ است .زض ترص تؼس تِ ضٍیکطزّای هرتلف
تطذَضز تا حوالت  SQLIپطزاذتِ ضسُ ٍ ًْایتاً اضظیاتی ٍ همایسِ ایي ضٍیکطزّا اظ خٌثِّای هرتلف اضائِ گطزیسُ است.
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 .2هفاهین اولیه حوالت SQLI
حولِ  SQLIظهاًی ضخ هیزّس کِ هْاخن تأثیط هَضز اًتظاض یک پطسص اس کیَ ال ضا تا ٍاضزکطزى زستَضات یا ػولگطّای
خسیس اس کیَ ال ،زاذل پطسٍخَی 1هَخَز زض پیازُساظی ًطمافعاض ،تغییط هیزّس .زض ایي ترص زٍ هفَْم تیاى ضسُ
هکاًیعم تعضیك ٍ ّسف اظ حولِ.
 .2.1هکانیضم تضسیق

تِ قَض کلی ّط پاضاهتطی اظ خولِ پاضاهتطّای ٍضٍزی کاضتط کِ زض ایداز یک ساذتاض  SQLزض تسًِ ًطمافعاض هَثط تاضس هی-
تَاًس ضاّی تطای ًفَش هْاخن تاضس .هکاًیعمّای هتٌَػی تطای تعضیك ساذتاضّای اس کیَ ال هرطب زض ًطمافعاضّای آسیة-
پصیط ٍخَز زاضز کِ زض شیل هرتػطاً تؼسازی اظ آًْا تیاى ضسُ است.
 تعضیك اظ قطیك ٍضٍزی کاضتطّ :طکسام اظ اخعاء فطمّای  HTMLیا پاضاهتطّای  URLهیتَاًس هسیطی تطای تعضیك زض
اذتیاض هْاخن لطاض زّس .زض ایي ضٍش هْاخن تا فطاّنکطزى ٍضٍزی کاضتط تِ غَضت یک تطکیة هاّطاًِ ،ساذتاض اس
کیَ ال هَضزًظطش ضا تعضیك هیکٌس.

 تعضیك تَسف ّCookieاّCookie :ا فایلّایی ضاهل اقالػات تٌظیوات زلرَاُ کاضتط سیستن ّستٌس کِ تَسف ًطم
افعاض ٍب تَلیس ضسُ ٍ زض کاهپیَتط کالیٌت شذیطُ هیگطزز .تِ ّویي ذاقط یک کاضتط هْاخن هیتَاًس تِ آًْا تِ
غَضت هحلی زستطسی هرطب زاضتِ تاضس .اگط ًطمافعاض ٍب تطای ساذت پطسٍخَی اس کیَ ال اظ  Cookieاستفازُ
کٌس ،هْاخن هیتَاًس حولِ ضا اظ قطیك  Cookieتغییط یافتِ ذَز اًدام زّس.
 تعضیك اظ قطیك هتغیطّای  :Serverهتغیطّای سطٍض هدوَػِای اظ هتغیطّا ضاهل اقالػات  ،HTTPسطآیٌسّای
ضثکِ ٍ هتغیطّای هحیكی ّستٌسً .طمافعاض ٍب اظ ایي اقالػات تطای فطایٌس  ٍ loggingآهاضگیطی ٍ تحلیل ضفتاض ٍ
اّساف کاضتطاى استفازُ هیکٌٌس .حال اگط ایي اقالػات تسٍى تطضسی ٍ پاکساظی زض پایگاُزازُ شذیطُ ضًَس ،هیتَاًٌس
تِ ػٌَاى یک ًمكِ آسیةپصیطی زض هماتل تعضیك اس کیَ ال تلمی گطزًس.

 تعضیك هطتثِ زٍم :2اکثط حوالت اغكالحاً هطتثِ اٍل ّستٌس تسیي هؼٌا کِ هْاخن زض یک هطحلِ السام تِ تعضیك کطزُ
ٍ ّواى هَلغ اظ ًتیدِ اخطای ساذتاض اس کیَ ال تَلیس ضسُ تْطُ هیتطزٍ .لی زض حوالت تعضیك هطتثِ زٍم ،هْاخن
اقالػاتی ضا اظ قطیك یک فؼالیت ًطهال ،زض پایگاُزازُ ٍاضز هیکٌس تا تؼساً اظ قطیك آى ،حولِ هَضز ًظط ذَز ضا غَضت
زّس =.<6

Query
Second-Order Injection
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 .2.2اهذاف حوالت

اّساف حوالت هْاخویي هیتَاًس هتفاٍت تاضسّ .ط ًَع حولِ یک یا چٌس هَضز اظ ایي اّساف ضا زًثال هیکٌس .زض ازاهِ
لیستی اظ اّساف اضائِ ضسُ است.



یافتي پاضاهتطّای لاتل تعضیك :هْاخن سؼی زاضز پاضاهتطّا ٍ ٍضٍزیّای کاضتط آسیةپصیط هَخَز زض ًطمافعاض ٍب ضا
یافتِ تا اظ قطیك آًْا تتَاًس ٍضٍزی زلرَاُ ذَز ضا تعضیك ًوایس.
تطسین اثط اًگطت پایگاُزازُ :1هْاخن اقالػات ًَع ٍ ًسرِ پایگاُزازُ ًطمافعاض ٍب ضا یافتِ ٍ تسیي غَضت هیتَاًس
ضفتاض سیستن هسیطیت پایگاُزازُ ضا زض تطاتط حوالت هرتلف پیصتیٌی کطزُ ٍ یا حوالتی هتٌاسة تا ًَع پایگاُ-
زازُ غَضت زّس.



تؼییي ضِوای پایگاُزازُ :2تطای زستیاتی تِ زازُّا ،هْاخن ًیاظ زاضز ساذتاض ٍ لالة پایگاُزازُ ضا تساًس هثالً ًام
خساٍل ٍ ستَىّا ٍ ًَع همازیط ستَىّا ٍ . ...



استرطاج زازُّا :اکثط هْاخویي تا ایي ّسف حوالت ذَز ضا اًدام هیزٌّس کِ اقالػات هَخَز زض خساٍل پایگاُ-
زازُ ضا استرطاج کطزُ ٍ هَضز سَءاستفازُ لطاض زٌّس.

 افعٍزى زازُّا ٍ یا تغییط زازُّای هَخَز زض پایگاُزازُ
 اذتالل زض اضائِ سطٍیس :3ایي حوالت تا ّسف ذاهَش ٍ یا هطغَل کطزى پایگاُزازُ تِ هٌظَض ػسم تَاًایی ًطمافعاض
زض اضائِ سطٍیس تِ کاضتطاى غَضت هیگیطز (هثل حصف کطزى یک خسٍل ٍ یا لفل کطزى آى).
 زٍض ظزى ػولیات احطاظ َّیت :4تا زٍض ظزى فطایٌسّای اغالتسٌدی ،هْاخن هیتَاًس سكح زستطسی کاضتطاى هتفاٍت
سیستن ضا تطای ذَز زاضتِ تاضس.
 اخطای زستَضات ضاُ زٍض :تا ایي حوالت هْاخن هیتَاًس زستَضات زلرَاُ ذَز ضا ضٍی پایگاُزازُ اظ ضاُزٍض اخطا کٌس
هثل فطاذَاًی ضٍیِّای شذیطُضسُ ٍ 5یا تَاتغ زض زستطس کاضتطاى پایگاُزازُ.
 افعایص اهتیاظات زستطسی :ایي حوالت اظ حفطُّای هٌكمی ٍ ذكاّای پیازُساظی پایگاُزازُ استفازُ هیکٌٌس تا
اهتیاظات زستطسی هْاخن ضا تِ پایگاُزازُ ،افعایص زٌّس.

 .3یک نوونه نشمافضاس آسیبپزیش
لثل اظ هؼطفی اًَاع هرتلف حولِّای  ،SQLIیک ًوًَِ ًطمافعاض کاضتطزی آسیةپصیط زض تطاتط تعضیك اس کیَ ال زض ضکل 1
هؼطفی ضسُ است .اظ ایي ًطمافعاض زض ترصّای تؼس تطای تیاى ًوًَِ حوالت استفازُ گطزیسُ است .ایي هثال یک لكؼِ کس
ضا ًطاى هیزّس کِ فطایٌس احطاظ َّیت ضا پیازُساظی کطزُ است .لكؼِ کس ظیط اظ پاضاهتطّای ٍضٍزی "ٍ "pass" ٍ "login
" "pinتطای ساذت ػثاضت پطسٍخَی پَیا 6تِ غَضت یک ضضتِ استفازُ هیکٌس ٍ ػثاضت حاغل ضا تطای اخطا تِ پایگاُزازُ
اضسال هیًوایس .اگط کاضتطی تا هطرػات زازُضسُ زض پایگاُزازُ ٍخَز زاضتِ تاضس ،اقالػات حساب کاضتطی اٍ ًوایص زازُ
هیضَز ٍگطًِ پیغام ذكایی تَلیس ذَاّس ضس.

1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

;String login, Password, pin, query
;)”Login=getparameter(“login
;)”Password=getparameter(“pass
;)”Pin=getparameter(“pin
;)”Connection conn.CreatConnection(“MyDataBase
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

شکل ( )۱ومًوٍای اس کذ اجزایی یک بزوبمٍ آسیبپذیز
 .4گونههای هختلف حوالت SQLI
زض ایي ترص تطذی اظ هؼطٍفتطیي اًَاع حوالت  SQLIهؼطفی ٍ زضهَضز آًْا تحث ضسُ است .تطای ّط ًَع حولِ یک ًام
هستؼاض ،اّساف ،ضطح ػولکطز ٍ هثالی اظ آى ًَع تیاى گطزیسُ است.

 .4.1حوالت دسستنوا

اّساف :گطیع اظ احطاظ َّیت ،یافتي پاضاهتطّای لاتل ًفَش ،استرطاج زازُ.
تَؾیح :ضایحتطیي کاضتطز حوالت زضستًوا ،1زٍض ظزى فطایٌسّای احطاظ َّیت ٍ سپس استرطاج اقالػات است.
ػولکطز اغلی ایٌگًَِ حوالت ،تعضیك کس زض گعاضُّای ضطقی ترص  WHEREاست تِ قَضی کِ ّوَاضُ ًتیدِ ػثاضت
گعاضُ ،تِغَضت زضست 2اضظیاتی ضَز ی ا تِ ػثاضتی ضطـ تاظیاتی ّوَاضُ تطلطاض تاضس .تسیي غَضت هْاخن یک خولِ ضطقی
ضا تِ یک زضستًوا تثسیل هیکٌس .حولِ ظهاًی هَفمیتآهیع است کِ توام ضکَضزّا تطگطزاًسُ ضسُ یا زض غَضت تطگطزاًسى
حسالل یک ضکَضز تطذی الساهات اًدام ضَز.
هثال :زض ایي هثال ،هْاخن زض فیلس ٍضٍزی  ،loginػثاضت  x‟ or 1=1 --ضا تِ ػٌَاى کلوِ ػثَض ٍاضز هیکٌس .پطس-
ٍخَی حاغل تِ فطم ظیط ذَاّس تَز:
‟???‟=SELECT accounts FROM users WHERE login=‟x‟ or 1=1 -- AND pass=‟???‟ AND pin
اظ ػثاضت فَق هطرع است کِ کس تعضیك ضسُ ،ترصّای زٍم ٍ سَم ضطـ ضا کاهٌت کطزُ ٍ گعاضُ ضطقی  whereضا تِ

یک زضستًوا تثسیل کطزُ استً .تیدِ ایي هثال تیاثطضسى فطایٌس احطاظ َّیت ٍ زستطسی هْاخن تِ ًطمافعاض تسٍى ًیاظ تِ
زاضتي ًام کاضتطی هؼتثط ذَاّس تَز.
 .4.2پشسوجوهای غیش هجاص یا نادسست

اّساف :ضٌاسایی پاضاهتطّای آسیةپصیط ،تؼییي اثطاًگطت پایگاُزازُ ،استرطاج زازُ.
تَؾیح :هْاخن ایي ًَع حولِ هیتَاًس اقالػاتی زض هَضز ساذتاض ٍ ًَع پایگاُزازُ ظیطتٌایی ًطمافعاض تسست آٍضز.
اقالػات هَضز ًیاظ هْاخن اظ قطیك ذكاّای سطٍض پایگاُزازُ تِ اٍ زازُ هیضَز .ایي ذكاّا تِ غَضت ًطهال تطای ضاٌّوایی

Tautology
True
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کاضتط تطًاهًَِیس تَلیس هیضَز ٍلی هْاخن هیتَاًس اظ آًْا سَءاستفازُ ًوایس .تطای ایي ًَع حولِ ،هْاخن ساذتاضّایی ضا
تعضیك هیکٌس کِ هٌدط تِ یک ذكای ًحَی یا هٌكمی ضَز.

مثبلَ :ذف مُبجم در ایه مثبل ایجبد خطبی تبذیل وًع است کٍ میتًاوذ اطالعبت محزمبوٍای
يارد میکىذpin:را بٍ اي وشبن دَذ .بزای ایه کبر مُبجم مته سیز را در در فیلذ يريدی
))‟convert(int,(select top 1 name from sysobjects where xtype=‟u

زضًتیدِ ػثاضت پطسٍخَی ظیط تِ پایگاُزازُ اضسال هیضَز:
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟‟ AND pass=‟‟ AND pin= convert (int,(select top
”))‟1 name from sysobjects where xtype=‟u
زض ایي حولِ ،ػثاضت تعضیك ضسُ سؼی زاضز تِ ًام یکی اظ خساٍل تؼطیف ضسُتَسف کاضتط (‟ )xtype=‟uکِ زض خسٍل

فطازازُّای 1پایگاُزازُ است ،زستطسی ًوایس .پطسٍخَ تَسف تاتغ  convertالسام تِ تثسیل ًام ایي خسٍل تِ یک ػسز
غحیح هیکٌس .اظ آًدا کِ ایي تثسیل ًَع زض هایکطٍسافت اس کیَ ال سطٍض هداظ ًیست ،پایگاُ زازُ پیام ذكایی ضا تِ فطم
ظیط ًوایص هیزّس:
”Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80040E07) Error converting nvarchar value
‟CreditCards‟ to a column of data type int”.

زٍ ترص اقالػاتی هْن تطای هْاخن زض ایي پیام ذكا ٍخَز زاضز .اٍل ایٌکِ هْاخن پی هیتطز پایگاُزازُ ظیطتٌایی
هایکطٍسافت اس کیَ ال سطٍض است .زض ازاهِ پیغام ذكا ،همساض ضضتِای  CreditCardsتِ ػٌَاى زلیل تطٍظ ذكای تثسیل
ًَع شکط ضسُ است کِ ًام اٍلیي خسٍل تؼطیفضسُ تَسف کاضتط زض پایگاُزازُ ضا تطای هْاخن فاش هیکٌس = .<7هْاخن هی-
تَاًس تِ ضیَُ هطاتِ ،زیگط خساٍل هَخَز ضا ضٌاسایی کطزُ ٍ حوالت تؼسی ذَز ضا ضٍی آًْا اػوال ًوایس.
 .4.3پشسوجوهای اجتواع

اّساف :زٍض ظزى احطاظ َّیت ،استرطاج زازُ.
تَؾیح :زض ایي ًَع حولِ ،هْاخن ساذتاض پطسٍخَ ضا تِ ًحَی تغییط هیزّس کِ اقالػاتی ضا اظ خسٍلی غیط اظ خسٍل
هَضز اًتظاض پطسٍخَ استرطاج کٌس .حولِ تَسف تعضیك یک ساذتاض  selectکِ تا پطسٍخَی ًطهال هَخَز زض ًطمافعاض،
اختواع هیضَز ،غَضت هیگیطز .هْاخن کٌتطل کاهل ضٍی ایي ساذتاض زاضتِ ٍ هیتَاًس اقالػات ضا اظ خسٍل زلرَاّص
استرطاج کٌس.
هثال :هْاخن هیتَاًس ػثاضتی تِ فطم ظیط ضا زض فیلس ٍضٍزی ٍ loginاضز ًوایس:
‟UNION SELECT cardNo from CreditCards where acctNo=10032 --

کِ تاػث ایداز پطسٍخَی ظیط هیضَز:
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟‟ UNION SELECT cardNo from CreditCards
;where acctNo=10032 -- AND pass=‟‟ AND pin

ترص اٍل پطسٍ خَ هطتَـ تِ کس پیازُساظی ًطمافعاض است ٍ همساض تْی ضا تطهیگطزاًس ،زض حالی کِ پطسٍخَی زٍم،
زازُّا ضا اظ خسٍل “ ”CreditCardsتطهیگطزاًس .زض ایي هثال ،پایگاُزازُ همساض ستَى “ ”cardNoضا تِ اظای ضواضُحساب
 ،10032تطهیگطزاًس =.<8

Metadata
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 .4.4پشسوجوی سواسشذه

اّساف :استرطاج زازُ ،زضج یا تغییط زازُ ،اذتالل زض اضائِ سطٍیس ،اخطای زستَضات ضاُ زٍض.
تَؾیح :زض حوالت پطسٍخَی سَاضضسُ ،1هْاخن پطسٍخَّای اؾافِای ضا زض کس تعضیك هیکٌسّ .سف اٍ زض ایي ًَع
حولِ تغییط زازى پطسٍخَی اغلی ًیست تلکِ پطسٍخَّای خسیس ٍ هستملی ضا تعضیك هیکٌس (تط پطت پطسٍخَی اغلی
سَاض هیکٌس) .زض ًتیدِ ػثاضت پطسٍخَ کِ ضاهل چٌسیي پطسٍخَ است تِ هفسط پایگاُزازُ اضسال ٍ اخطا هیضَز .ایي
ًَع حولِ هیتَاًس تسیاض هرطب تاضس .زض غَضت هَفمیت ،هْاخن ػوالً هیتَاًس ّط ًَع زستَض اس کیَ ال ضا تعضیك کٌس.
هثال :اگط هْاخن ػثاضت  ';drop table users;--ضا زض فیلس ٍ passwordاضز کٌسً ،طمافعاض پطسٍخَی ظیط ضا تَلیس
هیًوایس:
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟doe‟ AND pass=‟‟; drop table users; -- ‟ AND
pin=123

پس اظ اتوام اٍلیي پطسٍخَ ،پایگاُزازُ اًتْای پطسٍخَ ضا تا هطاّسُ ػالهت ( ; ) تطریع هیزّس ٍ ازاهِ ػثاضت ضا تِ
ػٌَاى یک ساذتاض هستمل اخطا هیکٌسً .تیدِ اخطای پطسٍخَی زٍم حصف خسٍل  usersذَاّس تَز کِ هٌدط تِ اظ تیي
ضفتي اقالػات کاضتطاى ًطم افعاض ٍ زضًتیدِ ػسم اهکاى اخاظُ ٍضٍز تِ آًْا ذَاّس ضس ٍ سطٍیسزّی ًطمافعاض ضا هرتل هی-
ًوایس =.<9
 .4.5سویههای رخیشهشذه

اّساف :افعایص اهتیاظات زستطسی ،اذتالل زض اضائِ سطٍیس ،اخطای زستَضات ضاُ زٍض.
تَؾیح :حولِّای اظ ایي ًَع ،تالش هیکٌٌس ضٍیِّای شذیطُضسُ زض پایگاُزازُ ضا اخطا کٌٌس .اغلة سیستنّای
هسیطیت پایگاُزازُ تا ضٍیِّای شذیطُضسُی استاًساضزی اضائِ هیضًَس .تٌاتطایي ٍلتی هْاخن تساًس ًَع پایگاُزازُ ًطمافعاض
چیست ،هیتَاًس ضٍیِّای ّوطاُ تا آى ضا فطاذَاًی کٌس .اظ قطفی اکثط تَسؼِزٌّسگاى ًطمافعاض تط ایي تاٍضًس کِ استفازُ اظ
ضٍیِّای شذیطُضسُ تطای تؼاهل تا پایگاُزازًُ ،طم افعاض ٍب ضا زض هماتل حوالت تعضیك اس کیَ ال هػَى هیزاضزٍ .لی ایي
تػَض ًازضست است .اگط تسًِ ضٍیِّای شذیطُ ضسُ تِ غَضت پَیا اظ قطیك ػولیات الحاق ضضتِای ساذتِ ضَز ،آى ضٍال تِ
ّواى اًساظُ کِ ػثاضات اس کیَ ال پَیا زض تسًِ تطًاهِ آسیةپصیطًس ،هیتَاًس هَضز حولِ لطاض گیطز =.<9
هثال :فطؼ کٌیس هْاخن اظ قطیك پاضاهتط  passwordػثاضت  ‟;SHUTDOWN;--ضا تعضیك ًوایس .ایي کاض هَخة
تَلیس پطسٍخَی ظیط ذَاّس ضس:
;SELECT accounts FROM users WHERE login=‟doe‟ AND pass=‟ ‟; SHUTDOWN; -- AND pin

ایي حولِ هیتَاًس هاًٌس یک حولِ سَاضضسُ ػول کٌس .اٍلیي پطسٍخَ تِ غَضت ًطهال اخطا هیضَز ٍ سپس ػثاضت
هرطب زٍم اخطا هیضَز .زض ایي حالت ،ضٍال شذیطُضسُ  SHUTDOWNهَخَز زض پایگاُزازُ ،تَسف هْاخن اظ ضاُزٍض
فطاذَاًی گطزیسُ ٍ هٌدط تِ ذاهَش ضسى پایگاُ زازُ ذَاّس ضس =.<10
 .4.6حوالت استنتاج

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

Piggy-Backed Queries
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تَؾیح :زض هَالؼی کِ تٌظیوات پایگاُزازُ تِ اًساظُی کافی اهي ٍ هٌاسة پیکطتٌسی ضسُ است ،اقالػات ذكاّا تِ
هْاخن ًطاى زازُ ًویضَز .زض حوالت استٌتاج 1هْاخن زستَض هَضزًظطذَز ضا تعضیك هیکٌس ٍ ضفتاض ًطمافعاض زض پاسد تِ
ػولیات ًطهال ٍ حوالت هرتلف ضا تطضسی هیکٌس .تا تَخِ تِ تغییط زض ضفتاض ًطمافعاض اقالػات هَضز ًیاظ ذَز ضا استٌتاج
هیکٌس .زٍ ًَع هطَْض تکٌیک حولِ اظ ایي ًَع ٍخَز زاضز :تعضیك کَضکَضاًِ ٍ 2حوالت ظهاىتٌسیضسُ.3

 تعضیك کَضکَضاًِ :زض ایي ًَع تکٌیک ،اقالػات تا تَخِ تِ ضفتاض ًطمافعاض (ٍبسایت) زض خَاب تِ ػثاضات پطسٍخَی
ّوَاضُ زضست ً/ازضست اظ سطٍض استٌتاج ضَز .زض ایي حالت اگط ساذتاض تعضیك ضسُ هٌدط تِ خَاب زضست ضَزً ،طم-
افعاض تِ ػولکطز ًطهال ذَز ازاهِ هی زّس .اگط هٌدط تِ خَاب ًازضست ضَز ،حتی تا ٍخَز ػسم ًوایص پیغام ذكا،
ػولکطز ًطمافعاض هثل حالت ًطهال ًرَاّس تَز.

 حوالت ظهاىتٌسیضسُ :هْاخن زض ایي ًَع حولِ اظ قطیك هطاّسُی تأذیطّای ظهاًی پاسد گَیی پایگاُزازُ،
اقالػات هَضز ًیاظش ضا استٌتاج هیکٌس .زض ایي گًَِ حوالت هْاخن پطسٍخَی تعضیكضسُ ذَز ضا تِ فطم if-then
ٍاضز هیکٌس تِ ًحَی کِ گعاضُی آى تطاساس یک خٌثِ ًاضٌاذتِ اظ پایگاُزازُ ،تِ هسیط ذاغی هٌطؼة ضَز ٍ زض آى
ضاذِ یک ػولیات ظهاىگیط اًدام ضَز .اظ قطیك اًساظُگیطی افعایص یا کاّص ظهاى پاسرگَیی ،هْاخن هتَخِ هی-
ضَز کِ ضطایف هَخَز زض گعاضُ زضست یا ًازضست تَزُ است.
هثال :زض ایٌدا زٍ ًوًَِ حولِ ضٍی ًطمافعاض ضکل  1هكطح هیضَز .حولِ اٍل تا ّسف تؼییي پاضاهتط لاتل تعضیك
تَسف یک حولِ کَضکَضاًِ غَضت گطفتِ است .تِ ػٌَاى هثال یک تاض ػثاضت  ٍ legalUser‟ and 1=0 --تؼساً ػثاضت
 legalUser‟ and 1=1 -ضا زض پاضاهتط ٍضٍزی ٍ loginاضز هیکٌس .زٍ ػثاضت ظیط ًتیدِ ایي تعضیك ذَاّس تَز.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

اگط ًطم افعاض تِ زضستی پاضاهتطّای ٍضٍزی ضا اضظیاتی کٌسّ ،ط زٍ ػثاضت فَق هٌدط تِ ذكای ػسم اهکاى ٍضٍز تِ ًطمافعاض
هیضًَس ٍ هْاخن هیفْوس کِ فیلس  loginلاتل تعضیك ًیست .اگط ًطمافعاض آسیةپصیط تاضس چَى ػثاضت اٍل ضاهل گعاضُ
ّوَاضُ ًازضست است اخطای آى هٌدط تِ ذكای ٍضٍز هی ضَز .تا اخطای ػثاضت زٍم اگط ذكای ٍضٍز ظاّط ًطس هتَخِ هی-
ضَز کِ پاضاهتط  loginلاتل تعضیك است ٍ هیتَاًس اظ آى زض حوالت ذَز سَءاستفازُ ًوایس.
زض ازاهِ ،حولِ زٍم اظ ًَع ظهاًثٌسیضسُ غَضت هیگیطز .هْاخن زض ایي حولِ لػس زاضز ًام یکی اظ خساٍل پایگاُزازُ
ضا پیسا کٌس .پس ػثاضت ظیط ضا زض پاضاهتط آسیةپصیط ٍ loginاضز هیًوایس.
legalUser‟ AND ASCII(SUBSTRING((select top 1 name from sysobjects),1,1))=65 WAITFOR 5 --

زضًتیدِ ػثاضت پطسٍخَیی تِ فطم شیل زض تسًِ ًطمافعاض تَلیس ذَاّس ضس.
‟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
زض ایي حولِ تاتغ  SUBSTIRNGکاضاکتط اٍل اظ ًام اٍلیي خسٍل پایگاُزازُ ضا تطهیگطزاًس ٍ تاتغ  ASCIIکس اسکی آى ضا

هیزّس .ظهاًی کِ ضطـ گعاضُ تطضسی هیضَز اگط همساض ایي کاضاکتط تطاتط تا  65یؼٌی کس اسکی کاضاکتط  Aتاضس ،تاتغ
 WAITFORاخطا ضسُ ٍ  5ثاًیِ تاذیط زض پاسرگَیی ًطمافعاض ایداز هیًوایس =.<11

1

Inference Attacks
Blind Injection
3
Timing Attacks
2
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 .4.7کذگزاسی جایگضین

اّساف :تطریع ضاُّای گطیع.
تَؾیح :زض حوالت کسگصاضی خایگعیي  ،ضضتِ تعضیكضسُ تِ ًحَی تغییط هییاتس کِ تَسف ضاّکاضّای زفاػی ٍ
تکٌیکّای ذَزکاض فیلتطیٌگ زض ًطمافعاض ،تِ ػٌَاى حولِ تطریع زازُ ًطَز .ایي ًَع حولِ زض تطکیة تا اًَاع زیگط حولِ
غَضت هیگیطز.
هثال :فطؼ کٌیس ػثاضت ظیط زض فیلس ٍضٍزی  loginتعضیك ضسُ است.
1

legalUser‟;exec(char(0x73687574646f776e))--

زضًتیدِ ساذتاض تَلیسضسُ تَسف ًطمافعاض تِ غَضت ظیط هیتاضس.
SELECT accounts FROM users WHERE login=‟legalUser‟; exec(char(0x73687574646f776e)) -;AND pass=‟‟ AND pin

تاتغ  CHARتِ ػٌَاى پاضاهتط ٍضٍزی ػسز غحیح یا کس هثٌای ضاًعزُ یک سطی کاضاکتط ضا زضیافت هیکٌس ٍ هؼازل آى
کاضاکتط ضا تطهیگطزاًس .زًثالِ اػساز زض ترص زٍم تعضیك ،کس اسکی هطتَـ تِ ضضتِ  SHUTDOWNهیتاضس .تٌاتطایي،
ٌّگاهی کِ پطسٍخَ تَسف پایگاُزازُ اخطا هیضَز ،ضٍال شذیطُضسُ ” “SHUTDOWNفطاذَاًی هیگطزز =.<10

 .5پیشگیشی اص حوالت تضسیق اس کیو ال
تِ هٌظَض خلَگیطی اظ حوالت تعضیك اس کیَ ال ضٍیکطزّای هرتلفی ضا هیتَاى زض پیص گطفت کِ زض ایي ترص تطذی اظ
آًْا تطضوطزُ ضسُ است.

 .5.1شیوههای کذنویسی دفاعی

ضیطِ آسیةپصیطی زض تطاتط تعضیك اس کیَ ال ،اػتثاضسٌدی ًاکافی ٍضٍزیّا است .پس اٍلیي ٍ هَثطتطیي ضاّکاض هماتلِ،
استفازُ اظ ضیَُّای تطًاهًَِیسی زفاػی هیتاضس .تطذی اظ الساهات هْن زض ازاهِ آٍضزُ ضسُ است =.<11
 کٌتطل ًَع ٍضٍزیّا :حوالت تعضیك اس کیَ ال تَسف تعضیك یک ضضتِ زض پاضاهتطّای ٍضٍزی ػسزی یا ضضتِای
غَضت هیگیطز کِ تا کٌتطل ًَع ٍ فیلتطیٌگ ٍضٍزی ،تسیاضی اظ حوالت سازُ لاتل کطف است.
 ضهعًگاضی ٍضٍزیّا :تعضیك زض یک پاضاهتط ضضتِای اغلة تَسف استفازُ اظ کاضاکتطّایی غَضت هیگیطز کِ پاضسط
اس کیَ ال ضا فطیة زّس تا ٍضٍزی کاضتط ضا تِ ػٌَاى یک ساذتاض اس کیَ ال تفسیط کٌس .پس هیتَاى استفازُ اظ
ایي کاضاکتطّا ضا زض ٍضٍزی هحسٍز کطز .ضاُ حل تْتط استفازُ اظ تَاتؼی تِ هٌظَض ضهعًگاضی ٍضٍزی کاضتط است تِ
گًَِای کِ تَسف پاضسط اس کیَ ال هاًٌس کاضاکتطّای هؼوَلی تا آًْا ضفتاض ضَز.
 تكاتك الگَی هثثت :اظ آًدایی کِ توام حاالت ٍضٍزیّای هرطب لاتل پیصتیٌی ًیستً ،ویتَاى تاتغ خاهؼی تطای
تكاتك الگَّای هٌفی زاضتٍ .لی ّط تطًاهًَِیس حاالت زضست همازیط ٍضٍزی ضا هیزاًس ٍ هیتَاًس ضٍتیيّایی تطای
تطریع ایي الگَّای هثثت ،تؼثیِ ًوایس.

Alternate Encoding
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 ضٌاسایی توام هٌاتغ ٍضٍزیّ :ط هٌثغ ٍضٍزی هیتَاًس ضاّی تطای تعضیك تاضس پس تایس توام ًماـ ٍضٍزی تطضسی
ضًَس ٍ ًمكِای اظ للن ًیفتس .تسیاضی اظ آسیةپصیطیّا ًاضی اظ فطاهَشکطزى کٌتطل یک ًمكِ اظ کس است.
تا ایٌکِ ضیَُّای تطًاهًَِیسی زفاػی تْتطیي ضاُ هماتلِ تا حوالت تعضیك اس کیَ ال است ٍلی تحمیمات ًطاى زازُ
است تا تَخِ تِ ایٌکِ زض ػول ایي ضیَُ ّا هثتٌی تط هْاضت اًساى استّ ،وَاضُ هستؼس ذكا تَزُ ٍ تِ قَض کاهل لاتلیت
ذَزکاضساظی ضا ًساضًس =.<12
 .5.2تکنیکهای تشخیص و جلوگیشی اص حوله

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

 آًالیع ایستای کس :توطکع هتسّای آًالیع ایستا تِ اػتثاضسٌدی ًَع ٍضٍزیّای کاضتط تِ هٌظَض کاّص ضاًس حوالت
تعضیك اس کیَ ال هی تاضس ٍ ًِ تطریع آًْا .پس زض حالتی کِ حولِ زاضای ساذتاض هٌاسة ٍ تكاتك ًَع است،
ًویتَاًس حولِ ضا تطریع زّس JDBC-Checker .تکٌیکیست تطای چک کطزى آهاضی زضستی ًَع ػثاضتّایی کِ
تِ غَضت پَیا زض تسًِ ًطمافعاض ساذتِ هیضًَس = .<13ایي تکٌیک هیتَاًس تطای خلَگیطی اظ حوالتی کِ اظ ػسم
تكاتك ًَع تْطُ هیتطًس ،استفازُ ضَز.

 آًالیع پَیا :زض آًالیع پَیا ،پاسدّای ًطمافعاض تحت ٍب آًالیع هیضَز یؼٌی ّط ًَع ٍضٍزی تِ ًطمافعاض اضسال ضسُ ٍ
پاسد ًطمافعاض تِ آى زضیافت هیگطزز .لصا زض آًْا ًیاظ تِ کس حوالت اظ پیص تؼطیف ضسُ هیتاضس .هثالً <14= Sania
ػثاضات اس کیَ ال ًطهال ضا تیي کاضتط ٍ ًطمافعاض ٍب ٍ تیي ًطمافعاض ٍب ٍ پایگاُزازُ خوغآٍضی هیکٌس ٍ آسیة-
پصیطیّا ضا هییاتس .سپس کسّای حوالت تعضیك اس کیَ ال ضا کِ آسیةپصیطیّا ضا آضکاض هیکٌٌس ،تَلیس هیًوایس
ٍ تا آًْا السام تِ حولِ کطزُ ٍ ػثاضات اس کیَ ال حاغل ضا خوغ هیکٌس .زضذت پاضس ػثاضات ًطهال ٍ ػثاضات
حاغل اظ حوالت ضا تا ّن همایسِ ٍ تطضسی هیًوایس ٍ هطرع هیکٌس کسام حوالت هَفك هیضًَس ٍ کسام ذیط.
 تطکیة آًالیع پَیا ٍ ایستا :زض ایي ضیَُ اظ فَایس ّط زٍ ًَع آًالیع پَیا ٍ ایستا استفازُ هیضَز .تِ قَضی کِ ساذتاض
غفحات ٍب تطای یافتي آسیةپصیطیّا آًالیع ضسُ ٍ ّوعهاى ػثاضات اس کیَ ال تطای تست کطزى ًتایح ًیع تَلیس
هیگطزز AMNESIA .تکٌیکیست کِ زض فاظ ایستا ،توام ػثاضات هوکي کِ ًطم افعاض هیتَاًس زض ًماـ هرتلف
زستطسی تِ پایگاُ زازُ تَلیس کٌس ضا تا آًالیع ایستا تِ غَضت آتاهاتای هتٌاّی هسلساظی هیًوایس = .<15زض فاظ پَیا،
لثل اظ اضسال ػثاضتّا تِ پایگاُزازُ ،اتتسا ّط ػثاضت ضا تا هسلّای ساذتِضسُ زض فاظ ایستا همایسِ هیکٌس .آًْایی
کِ هسل ضا ًمؽ هیکٌٌس تِ پایگاُزازُ اضسال ًطسُ ٍ تِ ػٌَاى حولِ تطریع زازُ هیضًَس.
زٍ ضٍیکطز ً <17= SQL Check ٍ <16= SQL Guardیع تِ قَض هطاتِ ساذتاض پطسٍخَّا ضا زض ظهاى اخطا
تا هسل هسًظط همایسِ هیکٌٌس تا ایي تفاٍت کِ هسل تَسف زضذت پاضس یا گطاهطّایی کِ فمف پطسٍخَّای هداظ
ضا هیپصیطز ،تیاى هیضَز.
ّ ٍ Leeوکاضاًص ضٍش سازُای ضا تطای تطریع حوالت  SQLIاضائِ زازُاًس کِ تا حصف همازیط غفات
هَخَز زض گعاضُ پطسٍخَّا ،فطایٌس تطریع حولِ ضا اًدام هیزّس = .<18زض ترص آًالیع ایستا ،توام پطسٍخَّای
هَخَز زض کس غفحات ٍب استرطاج ضسُ ٍ هَضز پطزاظش اٍلیِ لطاض هیگیطًس ٍ همازیط غفات اظ ػثاضت پطسٍخَ
حصف هیگطزز .لیستی اظ پطسٍخَّای پطزاظشضسُ تطای استفازُ زض ظهاى اخطای ًطمافعاض ًگِ زاضتِ هیضَز .زض
ظهاى اخطا ػثاضات پطسٍخَّایی کِ تا ٍضٍزیّای کاضتط تکویل ضسُاًس تِ ضٍش هطاتِ زض فاظ ایستا ،هَضز پطزاظش
لطاض گطفتِ ٍ همازیط غفات اظ آًْا حصف هیگطزز .حال ػثاضت پطسٍخَی حاغلِ زض ظهاى اخطا تا لیست پطس-
ٍخَّای فاظ آًالیع ایستا همایسِ هیضَز ٍ اگط تا الگَی پطسٍخَی هتٌاظطش لثل اظ اخطا ،هكاتمت ًساضتِ تاضس ،تِ
ػٌَاى حولِ تطریع زازُ هیضَز.
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 ضٍیکطزّای هثتٌی تط آلَزُضسى WEBSSARI :1ذكاّای هطتَـ تِ اػتثاضسٌدی ٍضٍزیّای کاضتط ضا تا استفازُ اظ
آًالیع خطیاى اقالػات 2هییاتس = .<19زض ایي ضٍیکطز اظ آًالیع ایستا تطای کٌتطل خطیاىّای آلَزُ تطای تَاتغ حساس
تا تَخِ تِ تطذی پیصضطـّا استفازُ ضسُ است .آًالیعٍض ًماقی ضا کِ زض آًْا پیصضطـّا هاللات ًویضًَس ،یافتِ
ٍ تِ غَضت ذَزکاض فیلتطّا ٍ ػولیات پاکساظی هٌاسة ضا تِ ًطمافعاض اؾافِ هیکٌس تا ایي پیصضطـّا ضا اضؾاء
ًوایس .اضکال اغلی ایي ضٍش چٌیي است کِ فطؼ هیکٌس پیصضطـّای کافی تطای تَاتغ حساس تیاى ضسُاًس ٍ
ّوچٌیي فطؼ هیکٌس اضسال ٍضٍزی تِ یک ًَع ذاظ فیلتط ،تطای ضفغ آلَزگی ٍضٍزی کافیست؛ کِ زض تسیاضی اظ
ًطم افعاضّای ٍالؼی چٌیي فطؼّایی لاتل تػَض ًیست.
 الگَّای خسیس تَسؼِ ػثاضات پطسٍخَ :ایي ضٍیکطزّا اظ تستِتٌسی 3ػثاضات تِ ػٌَاى یک ضاُ اضتثاـ اهي ٍ سالن تا
پایگاُزازُ استفازُ هیکٌٌس .ایي تکٌیکّا تِ ٍسیلِ تغییط زض ضٍیِ ایداز ػثاضات اس کیَ ال اظ حوالت تعضیك اس
کیَ ال خلَگیطی هیًوایٌس .تِ ػٌَاى هثال هیتَاى استفازُ اظ تکٌَلَغی  <20= ORMضا زض پیازُساظی سیستنّای
ضیئگطای هثتٌی تط پایگاُزازُ ًام تطز .سیستن  <21= Safe Query Objectsاظ ایي گًَِ ضٍیکطز پیطٍی کطزُ
است .هطکل چٌیي ضیَُّایی زض ایي است کِ تَسؼِزٌّسُ ًطمافعاض تایس ایي الگَّای خسیس تطًاهًَِیسی ٍ تَسؼِ
ػثاضات ضا تیاهَظًسّ .وچٌیي چَى تط الگَّای خسیس تطًاهًَِیسی تاکیس زاضًس ،اهکاى هحافظت اظ ًطمافعاضّای
لسیوی ضا تاهیي ًویکٌٌس.
 سیستنّای تطریع ًفَش :)IDS( 4سیستنّای  IDSهؼوَالً تط اساس تکٌیکّای یازگیطی هاضیٌی کاض هیکٌس.
ایي تکٌیکّا ضٍی ًوًَِّای ػثاضات اس کیَ ال هَخَز زض ًطم افعاضّا آهَظش هیتیٌٌس ٍ هسل ػثاضات ضا هیساظًس.
زض ظهاى اخطای ًطمافعاض ،ػثاضاتی ضا کِ تا هسل هكاتمت ًساضتِ تاضٌس ،تطریع هیزٌّس .ایي سیستنّا حوالتی ضا
کِ تا ًطخ تاال ضخ هیزٌّس ،تِ ذَتی تطریع هیزّس =ٍ .<22لی هطکل اغلی ایي ضٍیکطز ًیاظ آى تِ هدوَػِ
آهَظضی لَی هی تاضس ٍ اگط هدوَػِ آهَظضی آى ؾؼیف تاضسّ ،یچ تؿویٌی زض تطریع حوالت ٍخَز ًرَاّس
زاضت.
 فیلتطّای پطٍکسی :یک سیستن فیلتط پطٍکسی ،هدوَػِای اظ لَاًیي اػتثاضسٌدی ٍضٍزی ضا ضٍی خطیاى زازُّای
ًطمافعاض تحت ٍب اػوال هیکٌس .ایي لَاًیي ٍ هحسٍزیتّا تَسف تَسؼِزٌّسُ ًطمافعاض هطرع هیضَز کِ تایس
ضٍی پاضاهتطّای ٍضٍزیای کِ اظ کاضتط تِ پایگاُزازُ خطیاى زاضًس ،اػوال گطزز .هطکل ایي ضٍش ٍاتستگی تِ اًساى
است .تَسؼِزٌّسگاى تایس ػالٍُ تط ضٌاسایی زازُّایی کِ ًیاظ تِ فیلتط زاضًس ،الگَّا ٍ فیلتطّای هٌاسة ضا ًیع
تطٌاسٌس <23= Security Gateway .یکی اظ سیستنّاییست کِ تط ایي هثٌا اضائِ ضسُ است.
 آضایص تػازفی هدوَػِ زست َضات :ایي هتسّا ،همازیط تػازفی ضا زض ساذتاضّای ػثاضات اس کیَ ال ٍاضز هیکٌٌس.
ایي ضٍش تِ تَسؼِ زٌّسُ اخاظُ هی زّس تا ػثاضات ضا تا استفازُ اظ آضایص تػازفی اظ زستَضات تِ خای کلوات
کلیسی ًطهال اس کیَ ال تساظز .تِ ػٌَاى هثال هیتَاى لطاضزاز کطز کِ زضٌّگام ایداز ػثاضات پطسٍخَ ،زض اًتْای
توام کلوات کلیسی  SQLیک ػسز تػازفی هثل  5لطاض زاز .هثل ػثاضت ظیط.
?=SELECT5 * FROM5 users WHERE5 login=? AND5 pass=? AND5 pin
زض ایي غَضت کسّایی کِ تَسف هْاخن تعضیك هیضَز هٌدط تِ ذكا ذَاٌّس ضس <24= SQLrand .سیستویست

کِ اظ آضایص تػازفی زستَضات استفازُ هیکٌس.

1

Taint-Based
Information Flow
3
Encapsulation
4
)Intrusion Detection Systems (IDS
2
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 .6اسصیابی و هقایسه تکنیکها با توجه به نوع حوله
در این بخص خالصهای از مقایسه تکنیکهای معرفیضذه در بخص قبل ،آورده ضذه است .تطای همایسِ ،تکٌیکّا زض زٍ گطٍُ
تمسین ضسُاًس :تکٌیکّای تاظزاضًسُ ٍ تکٌیکّای تطریع .تکٌیکّای تاظزاضًسُ آًْایی ّستٌس کِ تِ تطریع ًماـ
آسیةپصیط زض کس هیپطزاظًس ،یک الگَی تَسؼِ هتفاٍت تطای ایداز پطس ٍ خَ ّای اس کیَ ال زض تطًاهِّای کاضتطزی
پیطٌْاز هیکٌٌس ،یا یک سطی هطالثتّا تِ تطًاهِ کاضتطزی هیافعایٌس تا لاتلیتّای کسگعاضی زفاػی ضا تمَیت کٌٌس.
تکٌیکّای تطریع ،آًْایی ّستٌس کِ حوالت ضا زض ظهاى اخطا ضٌاسایی هیکٌٌس.
برای مقایسه روشها به بررسی این موضوع میپردازیم که هر تکنیکی قادر به پردازش کذام نوع از حمالت است .خساٍل
ضواضُ ً 2 ٍ 1تایح اضظیاتی ضا تِ قَض ذالغِ ًطاى هیزٌّس .زض ایي خساٍل اظ چْاض ػالهت استفازُ ضسُ است کِ ًطاى
هیزّیس ّط تکٌیک زض هماتل یک ًَع حولِ چگًَِ ػول هیکٌس .ػالهت "●" ًطاى هیزّس یک تکٌیک توام حوالت اظ
یک ًَع ذاظ ضا تا هَفمیت هتَلف هیکٌس .ػالهت "×" ًوایاًگط ضکست یک تکٌیک زض هماتل حوالت اظ یک ًَع ذاظ
است .ػالهت " ○" ًطاىزٌّسُ تکٌیکیست کِ هیتَاًس حولِ زض ًظط گطفتِ ضسُ ضا پطزاظش کٌس ،اها ّیچ تؿویٌی تطای
پطزاظش توام حوالت اظ آى ًَع ًویزّس .ػالهت " ً " -طاًگط تکٌیکی است کِ فمف ًیوی اظ حوالت زض ًظط گطفتِ ضسُ
ضا پطزاظش هیکٌس.
ًیوی اظ تکٌیکّای تاظزاضًسُ ،اًَاع حوالت تطضسیضسُ ضا تِ قَض هَثط پطزاظش هیکٌٌس ٍ تؼؿی اظ تکٌیکّا تا
لسوتی هَثط ٍالغ هیضًَس JDBC-Cecker .فمف زضهماتل ظیطهدوَػِای اظ حوالت  SQLIپاسرگَست؛ ظیطا JDBC-
 Checkerذكاّای هطتَـ تِ ًَع ضا کِ هَخة آسیةپصیطی تعضیك اس کیَ ال هیضًَس ،تطریع هیزّس .اها ذكاّای
هطتثف تا ًَع ،فمف یکی اظ چٌس زلیل آسیةپصیطیّای تعضیك اس کیَ ال است .پس ًویتَاًس توام هٌاتغ ٍ ػَاهل تعضیك ضا
تطریع زّس .اها تِ قَض کلی تکٌیکّای تاظزاضًسُ ػولکطز ذَتی زاضًس ظیطا اکثط آًْا ضیَُّای کسگصاضی زفاػی ضا ٍاضز
هکاًیعم تاظزاضًسگی ذَز کطزُاًس.

جذيل  )۱مقبیسٍ تکىیکَبی پیشگیزی اس حملٍ بب تًجٍ بٍ وًع حملٍ
کدگرازی

حمالت

زوال ذخیسه -پسسوجوهای پسسوجوهای پسسوجوهای

دزستنما

تکنیک
JDBC-Checker
)(Gould et al, 2004

جایگزین

استنتاج

شده

اجتماع

سوازشده

نادزست

-

-

-

-

-

-

-

●

●

×

●

●

●

●

Safe Query Objects
)(Cook and Rai, 2005

-

-

-

-

-

-

-

Security Gateway
)(Scott and Sharp, 2002

●

●

●

●

●

●

●

WebSSARI
)(Huang et al, 2004

خسٍل ضواضُ  2همایسِ تکٌیکّای تطریع حوالت ضا ًطاى هیزّس .تیطتط تکٌیکّای تطریعزٌّسُ تِ قَض یکٌَاذت
ضٍی ّوِ اًَاع حوالت هَثط ّستٌس .فمف زٍ ًَع حولِ ضٍالّای شذیطُضسُ ٍ کسگصاضی خایگعیي تطای اکثط تکٌیکّا
چالصظاست .زض هَضز ضٍیِّای شذیطُضسُ ،کسی کِ ایداز کٌٌسُ پطسٍخَ است ضٍی پایگاُ زازُ شذیطُ ٍ اخطا هی ضَز.
زضحالی کِ اغلة تکٌیکّا فمف ضٍی پطسٍخَّای هَخَز زض تطًاهِ کاضتطزی هتوطکع ّستٌس .تَسؼِ تکٌیکّا تِ هٌظَض
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پَضص زازى پطسٍخَّای تَلیسضسُ ٍ اخطا ضسُ زض پایگاُزازُ کاض سازُای ًیست .تِ ایي زلیل حوالتی کِ تطاساس ضٍال
ّای شذیطُضسُ ّستٌس ،تطای تسیاضی اظ تکٌیکّا هطکلساظ هیتاضٌس.
پطزاظش حوالتی کِ تطاساس کسگصاضی خایگعیي ّستٌس ًیع زضَاض است .تٌْا چْاض تکٌیک ،AMNESIA
 Attributes Removing ٍ SQLGuard ،SQLCheckغطاحتاً تِ ایي ًَع حوالت پطزاذتِاًس .زلیل هَفمیت سِ تکٌیک
اٍل استفازُ اظ پاضسط پایگاُزازُ تطای تفسیط یک ضضتِ پطسٍخَ زلیماً تِ ّواى ضیَُای کِ پایگاُزازُ ػول هیکٌس ،هی-
تاضس = .<15تکٌیک ّای زیگطی کِ زض ایي گطٍُ اظ ضتثِ ذَتی تطذَضزاض ّستٌس یا تکٌیکّای هثتٌی تط تَسؼِزٌّسُ
ّستٌس ٍ یا تکٌیکّایی ّستٌس کِ تِ ٍسیلِ یک  APIاستاًساضز هطکل ضا حل هیکٌٌس.
جذيل  )۲مقبیسٍ تکىیکَبی تشخیص حملٍ بب تًجٍ بٍ وًع حملٍ
کدگرازی

حمالت

زوال ذخیسه -پسسوجوهای پسسوجوهای پسسوجوهای

دزستنما

تکنیک
AMNESIA
)(Halfond and Orso, 2005

جایگزین

استنتاج

شده

اجتماع

سوازشده

نادزست

●

●

×

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

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

 .7بحث و نتیجهگیشی
زض ایي همالِ ،تطضسی ٍ همایسِای اظ تکٌیک ّای هَخَز تطای ضٌاسایی ٍ خلَگیطی اظ حوالت تعضیك اس کیَ ال هؼطفی
گطزیس .تطای اً دام ایي اضظیاتی ،اًَاع هرتلف حوالت تعضیك ضٌاذتِ ضسُ هؼطفی گطزیس .سپس تَاًایی تکٌیکّای هتفاٍت
تطای ضٌاسایی ٍ یا خلَگیطی اظ چٌیي حوالتی هَضز اضظیاتی لطاض گطفت .زض ًْایت ،تکٌیکْای پیطگیطی ٍ تطریع اظ ًظط
ضٌاسایی ذَزکاض حوالت ٍ هلعٍهات استمطاض زض هحیف ػولیاتی ًیع هَضز تطضسی لطاض گطفت.
هكالؼات ًطاىزازُ است ػولکطز اغلة تکٌیکّای تطریع ٍ پیطگیطی زض هماتل اکثط اًَاع حوالت لاتل لثَل تَزُ
است ٍ فمف حوالت ضٍالّای شذیطُضسُ ٍ کسگصاضی خایگعیي تکٌیکّا ضا زچاض هطکل ًوَزُاًس .چَى کس هطتَـ تِ
ضٍالّای شذیطُضسُ زض سوت پایگاُزازُ است ،تکٌیکّا زستطسی تِ آى ًساضًس تا تتَاًٌس کٌتطل هٌاسثی تط آى اػوال
ًوایٌس .اظ ایٌطٍ تطذی هْاخویي اظ کسًَیسی ؾؼیف ضٍالّای شذیطُضسُ تِ ػٌَاى یک هعیت زض حولِی ذَز استفازُ هی-
کٌٌس .زضهَضز حوالت اظ ًَع کسگصاضی خایگعیي ،چَى چٌیي حوالتی هاّیت اتتکاضی زاضتِ ٍ توام حاالت کسگصاضی
هرطب لاتل پیصتیٌی ًیست ،لصا تکٌیکّا زض پیطگیطی اظ ایي ًَع حولِ ًیع ؾؼف زاضًس.
زض ایي همالِ تِ همایسِ هؼیاضّای کوی اظ خولِ زلت ػولکطز تکٌیکّای هرتلف پطزاذتِ ًطس .هتاسفاًِ زض
تسیاضی اظ هَاضز زستطسی تِ پیازُساظی تکٌیکّا ٍخَز ًساضت ٍ ّوچٌیي زض هماالت هرتلف هؼیاضّای هتفاٍتی تطای
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ِ لصا زض ایٌدا تِ همایسِ کلی پطزاذتِ ضس ٍ تطضسیّای کوی ت.اضظیاتی ٍخَز زاضت کِ اخواع آًْا ضا زضَاض هیًوَز
.کاضّای آیٌسُ هَکَل گطزیس
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