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فصل یک
مقدمه

پیش گفتار
دنیای گسترده وب حجم وسیعی از کدهای اپلیکیشن ها را تشکیل داده است .
اکثر کسب و کارها  ،دولت ها و دیگر سازمان ها بر روی وب حضور فیزییک
دارند و سیستمها و دادههای خود را از طریق عملکردهای سفاریش در دید دنیا
قرار یمدهند .امروزه با وجود فریم ورک های توسعه وب به آساین و بدون نیاز
به داشتن دانش امنیت و برنامه نوییس یمتوان یک اپلکیشن کارآمد وب ایجاد
کرد  .با در اختیار قرار گرفتن تکنولوژی در دسترس همگان زمینه و سطح

گستردهتری برای حمله و آسیبپذیری در اختیار هکرها قرار گرفته است.
در سالهای اخیر سازمان های سطح باال از طریق اپلیکیشن های وب مورد حمله
قرار گرفتهاند  .گرچه روابط عمویم های این سازمان ها اعالم کردهاند که اکثر
حمالت توسط هکرهای برجسته و خبره رخ داده است  ،ویل در واقعیت بیشتر
این حمالت از طریق آسیبپذیری های بسیار ساده بکارگیری شده است .
کمپاین های کوچکتر که کمتر خود را در معرض خطر احساس یمکنند  ،شاید
حیت بیشتر مورد حمالت این چنیین واقع شوند و حیت شاید خییل از آنها مورد
حمله قرار گرفته و اطالعاتشان به سرقت رفته و هرگز با خبر نشوند !
نتیجهگیری اینکه امروزه موضوع امنیت اپلیکیشن های وب از هر زماین حیایت
تر است  .نیاز به درک عمیق از حمالت وب به یک نیاز ضروری تبدیل شده چه
از نظر تهاجیم تا نقصها و باگ های موجود شناسایی شوند و چه از نظر دفاعی
تا کدهای بهینهتر و ایمن تر نوشته شوند  .اگر که شما در زمینه وب هکینگ
کامال ً تازه کار هستید این کتاب شروع خویب است و یمتوانید در این کتاب
یادگیری را از صفر شروع کنید  .فرض را بر این یمگذاریم که شما هیچ نوع دانیش
در زمینه وب هکینگ ندارید  .در اینجا ابزارها و تکنیک های اولیه را خواهید
آموخت  .اگر شغل شما ایجاد یا دفاع اپلیکیشن های وب یمباشد  ،در این کتاب

شما با انواع حمالت اپلیکیشن های وب آشنا خواهید شد.

مقدمه
بسیاری از ما برای انجام کارهای روزانه خود از اپلیکیشن های وب استفاده
یمکنیم  .چه در محل کار یا در خانه و یا حیت در حین بازی  .همچنین یمتوانیم
از طریق این اپلیکیشن ها از طریق لپ تاپ یا تبلت یا همراه و دیگر دیوایس ها
کارهایی مثل خرید آنالین و دیگر کارها را انجام دهیم  .ما از طریق این اپلیکیشن
ها قبض های خود را پرداخت کرده  ،خرید کرده  ،مالقات های آنالین خود را
برنامهریزی کرده  ،از طریق شبکههای اجتماعی با دوستان و خانواده خود ارتباط

برقرار کرده و بسیاری دیگر کارهای دیگر را انجام یمدهیم.
مشکل اینجاست اپلیکیشن های وب آن گونه که اکثر افراد تصور یمکنند ایمن
نیستند و در بسیاری از موارد اعمال حمالت بر علیه اپلیکیشن های وب به سادیگ
صورت یمپذیرد  .در حقیقت هر شخیص یمتواند با استفاده از ابزارهای هک به

سادیگ این حمالت را پیادهسازی کند.
این کتاب به شما آموزش خواهد داد چگونه به اپلیکیشن های وب نفوذ کنید و
در مقابل به منظور مقابله با این حمالت چه اقدامایت را انجام دهید  .در این کتاب
تئوری را مرور خواهیم کرد  ،با ابزارها کار کرده و تکنیک هایی به منظور شناسایی
و بکارگیری خطرناک ترین آسیبپذیری های وب را استفاده خواهیم کرد  .به
این معین که شما با اپلیکیشن های وب کارهایی را یمتوانید انجام دهید که در
حالت عادی اپلیکیشن اجازه انجام آنها را به شما نخواهد داد  .کارهایی مثل
استخراج اطالعات حیایت از پایگاه داده  ،عبور از صفحات الگین و در اختیار
گرفتن دیگر کاربران  .شما خواهید آموخت چگونه یک هدف را انتخاب کنید ،
چگونه یک حمله را پیادهسازی کنید  ،چه ابزارهایی مورد نیاز است و چگونه از
این ابزارها استفاده کنید و در پایان چگونه در مقابل این حمالت سیستم خود را

محافظت کنیم.

درباره این کتاب
این کتاب به نحوی طراحی شده است تا مقدمات حمالت وب را از صفر به شما
آموزش دهد  .در نتیجه این کتاب برای آن دسته از افرادی مفید خواهد بود که
عالقه دارند وب هکینگ را فراگیرند ویل تاکنون منبع خویب پیدا نکرده اند  .اگر
شما در زمینه وب هکینگ تازه کار هستید  ،این کتاب برای شما طراحی شده
است  .در این کتاب فرض شده که شما هیچ دانش قبیل درباره وب هکینگ
ندارید  .شاید با برخی ابزارها کار کرده ویل آنها را به درسیت درک نکردهاید و

نیمدانید که به درسیت چگونه کار یمکنند.
متخصصان برجسته وب هکینگ دانش باالیی در زمینه برنامه نوییس  ،رمزنگاری
 ،شکار باگ ها  ،توسعه اکسپلوییت ها  ،طرح پایگاه داده  ،استخراج داده  ،نحوه
عملکرد ترافیک شبکه و … دارند  .اگر که شما این دانش و مهارت ها را ندارید
 ،دلسرد نشوید ! این دانش و مهارت ها در طی سالیان سال تالش و کار فراوان
بدست آمده و در صوریت که تازه وب هکینگ را آغاز کردهاید به احتمال زیاد
چنین مهارت هایی را ندارید  .در این کتاب تئوری  ،ابزارها و تکنیک های حمالت
را به شما معرفی خواهیم کرد و نه تنها مهارت و دانش را کسب خواهید کرد بلکه
اعتماد به نفس کافی برای انتقال به مراحل وب هکینگ در آینده را بدست یم

آورید.

یک رویکرد کاربردی
این کتاب یک رویکرد کامال ً کاربردی را برای معرفی و توضیح محتویات دنبال
یمکند  .هر فصل دانش اولیه را به شما ارایه کرده در نتیجه شما از چرایی رخ
داد حمالت و مراحل گام به گام به همراه جزئیات مطلع خواهید شد  .رویکرد

حمالت وب شامل سه هدف کیل هستند:
وب سرور  :اپلیکیشن وب  :کاربر وب

رفع مسولیت قانونی
هدف این کتاب آموزش نحوه تست نفوذ سرورها  ،اپلیکیشن های وب و کاربران
وب و در ادامه محافظت از آنها در برابر حمالت رایج یمباشد  .به صورت کیل
بهبود درک شما از امنیت اپلیکیشن ها  .در دنیای ایدهآل هیچ شخیص از این
ابزارها و تکنیک های توضیح داده شده در این کتاب به صورت غیراخالقی و
غیرقانوین استفاده نخواهد کرد  .ویل از آنجایی که ما در یک دنیای ایدهآل زندیگ

نیمکنیم حتماً موارد زیر را خوانده و به خاطر بسپارید:
قبل از هک کردن فکر کنید

کارهای مخرب انجام ندهید.
هرگز و هرگز بر روی هدف خود حمله ای را انجام ندهید مگر آنکه به صورت

قانوین مجوز این کار را کسب کردهاید.
عالوه بر این بسیاری از این حمالت به آساین تشخیص داده شده و در نتیجه

شما ردیایب خواهید شد.
در صوریت که به هر دلیل کاری غیرقانوین صورت پذیر  ،از شما شکایت شده و
محکوم شده و به پرداخت هزینه نقدی یا حیت زندان منجر یمشود  .فرض ما در
این کتاب این است که خوانندگان خوب را از بد تشخیص یمدهند  .در صوریت
که شما به صورت غیرقانوین و بدون مجوز به سرور یا اپلیکیشن شخص حقوقی
یا حقیقی نفوذ کنید هیچ مسولییت شامل حال نویسنده این کتاب نیست و این
آموزش صرف ایمن سازی و تست سرورها به صورت کامال ً قانوین طراحی شده

است.

فصل دو
مقدمات وب هکینگ

مقدمه
پیش نیازهای زیادی برای شروع کار نیاز است تا یک ابزار ویژه را پیکربندی کرده
و به منظور حمله اختصایص آماده کنیم  .در این فصل موارد موردنیاز برای آماده
سازی و آشنایی شما با ابزارها را خواهید آموخت  .این مقدمات شامل مواردی

مربوط به رایج ترین آسیبپذیری های وب یمباشد.
عالوه بر این درک زمان و مکان مناسب و قانوین برای استفاده از این ابزارها و
تکنیک ها امری ضروری است  .وب هکینگ کار بسیار جذاب و سرگرم کننده ای
است ویل تا زماین که پلیس فتا به سراغ شما نیاید ! به همین منظور در این فصل
به شما آموزش یمدهیم که چگونه درون سیستم خود یک محیط ایزوله ایجاد
کنید تا آزمایش های خود را به صورت امن و قانوین انجام دهید و کسب تجربه

کنید.
از آنجایی که امنیت جلودار مدیریت تکنولوژی است  ،امنیت سرورها و شبکهها
و سرویس ها نسبت به سالهای گذشته بسیار بهبود یافته است  .این یک
موضوع کیل است چرا که تکنولوژی های فایروال ها و سیستمهای تشخیص نفوذ
بهینه شده و الیه نتورک را ایمن کرده  .هرچند این دیوایس ها به منظور ایمن
سازی و محافظت از اپلیکیشن های وب و دادههای بکارگرفته شده توسط آنها
کار زیادی را انجام نیمدهند  .به همین دلیل هکرها به سمت هک اپلیکیشن های
وب رفته که به صورت مستقیم با سیستمهای داخیل مثل سرورهای پایگاه داده

تعامل دارند.
در سالهای گذشته تالشهای زیادی به منظور ایمن سازی نرم افزارهای وب
صورت پذیرفته و امروزه به نسبت اپلیکیشن های ایمن تری ایجاد یمشوند  .در
این سالها تالش شده تا مسأله امنیت به عنوان بخیش از چرخه توسعه نرمافزار
قرار گیرد و استانداردسازی های الزم صورت پذیرد  .همچنین گروههای زیادی
به منظور امنیت اپلیکیشن های وب ایجاد و سازماندهی شده اند  .پروژه هایی
مثل  OWASPایجاد شدهاند .

ویل با این حال اپلیکیشن های وب آسیب پذیر زیادی وجود دارند !
به چه دلیل ؟ چرا که برنامه نویسان بیشتر بر روی عملکرد برنامههای خود
سرمایهگذاری یمکنند تا ایمن سازی برنامهها ویل مسلما ً زمان بکارگیری ساده

اپلیکیشن های وب به پایان رسیده است.
در نتیجه به این دلیل که امنیت اپلیکیشن های وب همچون امنیت شبکه بهبود
یافته است ،حمالت تا حدی به سمت کاربران وب رفته است  .مشکل اینجاست
که در این زمینه مدیران شبکه و برنامه نویسان نیم توانند کار زیادی را برای
برقراری امنیت انجام دهند .
فرض کنید که یک هکر یمتواند حمالت را به صورت مستقیم بر روی کاربران
وب بدون شناسایی و تشخیص انجام دهد و از گاردهای امنییت مثل سیستمهای
تشخیص نفوذ و فایروال ها و الگینگ عبور کند .
اکنون مهاجمین به صورت مستقیم بر روی کاربران وب تمرکز کردهاند و به این
شیوه یمتوانند از تمایم گاردهای امنییت که طی ده سال گذشته برای شبکهها و

اپلیکیشن های وب طراحی شدهاند عبور کنند.
هرچند هنوز هم فرصت برای اجرای حمالت بر روی وب سرورها و اپلیکیشن
های وب باقی است  .در این کتاب تمایم این حمالت و نحوه بکارگیری آنها را

توضیح خواهیم داد  .شما کامال ً نحوه پیادهسازی این حمالت را خواهید آموخت.

اپلیکیشن وب چیست ؟
عبارت اپلیکیشن وب برای افراد مختلف معاین متفاویت را در بر دارد  .بسته به
شخص مخاطب شما و محتوای مورد گفتگو افراد مختلف از عبارایت مثل اپلکیشن
وب  ،وب سایت  ،سیستم مبتین بر وب  ،نرمافزار مبتین بر وب و یا حیت خود
کلمه وب استفاده یمکنند که به نحوی همیگ معاین یکسان و مشابهی دارند .
سازگاری گسترده اپلیکیشن های وب نسبت به نسل قبیل که تنها وبسایت هایی
استاتیک و  HTMLبودند  ،موجب شده تا به سخیت بتوان تفاویت بین این عبارات
پیدا کرد .
در این کتاب ما بیشتر از عبارت * اپلیکیشن وب * استفاده خواهیم کرد  .این
شامل هر نرمافزار مبتین بر ویب است که عملکردی را مبتین بر ورودی های
کاربر انجام داده و با سیستمهای پس زمینه مثل پایگاه دادهها و سرورها در
تعامل است .
زماین که یک کاربر با یک وبسایت تعامل برقرار یمکند تا کار خایص را انجام دهد
 (،مثل ورود به یک وبسایت و کارهای بانیک و خرید ) در حقیقت با سیستمهای
پشیت و پس زمینه (ویل به صورت غیرمستقیم و ایمن و محدود) ارتباط برقرار

یمکند و این یک اپلیکیشن وب است.
با استناد به اپلیکیشن های وب هر کاری که انجام یمدهیم سطح تمایس را برای
هکرها به اپلیکیشن فراهم یمکند  .کیم سادهتر نگاه کنیم  .اپلیکیشن های وب
کدهایی هستند که توسط اشخاص برنامه نویس نوشته شدهاند  .برنامه نویس

انسان است و انسان هم همانگونه که مطلع هستید جایزالخطا!
در نتیجه احتمال بروز خطاها افزایش پیدا یمکند  .انسان خسته یمشود ،
عصباین و یب حوصله و گرسنه و تشنه یمشود و همینها موجب بروز حواس

پریت و پدید آمدن باگ های برنامه نوییس یمشود.

شاید با خودتان بگویید خطای برنامه نوییس و باگ های موجود در برنامه ایجاد
شده  ،یک خطای انساین است که به سادیگ آن را یمتوان توسط یک برنامه
نویس برطرف کرد  .واقعیت چیز دیگری است !
بیشتر آسیبپذیری ها به سادیگ ترمیم نیمشوند چرا که اکثر ایرادهای ایجاد
شده به فازهای اولیه چرخه توسعه حیات نرمافزار باز یمگردد  .وارد جزئیات
نیمشویم فقط در این حد بدانید که برقراری امنیت خییل آسانتر است که به
عنوان بخیش از فازهای توسعه نرمافزار پیادهسازی شود و به عنوان ییک از
نیازمندی ها در نظر گرفته شود تا اینکه پروژه تمام شود و پس از آن بخواهید

ایرادهای پدید آمده را رفع و رجوع کنید.

آنچه بایستی درباره وب سرورها بدانید
یک وب سرور فقط یک تکه نرم افزاری است که بر روی سیستم عامل یک سرور
اجرا یمشود که اجازه برقرار تماس برای دستریس به اپلیکیشن وب را یمدهد .
رایج ترین وب سرورها بر روی اینترنت  IISبر روی سیستم عامل ویندوز و
Apacheبر روی سرور لینوکس هستند  .این سرورها ساختار پوشه سادهای
(مثل هر کامپیوتر دیگر) را دارند و این پوشه ها هستند که خانه اپلیکیشن های

وب هستند.
نصب وب سرور  IISبسیار ساده است و با نصب بسته به سادیگ فشردن دکمه

های next

انجام یمشود و در نهایت پوشه پیشفرض در مسیر

 C:\Inetpub\wwwrootایجاد یمشود  .در این مسیر هر اپلیکیشن پوشه های

اختصایص خود را خواهد داشت.
لینوکس ساختار متفاویت دارد ویل بیشتر اپلیکیشن های وب در مسیر
 /var/www/قرار یمگیرند  .پوشه های دیگری در وب سرور لینوکس وجود

دارند که به وب هکینگ مربوط هستند و شناخت آنها الزم است:
 : /etc/shadow/این جایی است که هش های پسورد برای همه کاربران

سیستم ذخیره یمشوند  .به عباریت یمتوان گفت این کلید پادشاهی شماست.
 : /usr/lib/این پوشه حاوی فایلهای عناصر ) (Object Filesو باینری های داخیل
است که نباید توسط کاربران عادی یا اسکریپت های شل اجرا شوند  .همه
دادههای مرتبط که توسط اپلیکیشن ها استفاده خواهند شد در این پوشه جای
یمگیرند  .هرچند که هیچ فایل اجرایی وجود ندارد ویل شما با پاک کردن این

فایلهای وابسته یک اپلیکیشن  ,یمتوانید روز یک نفر را خراب کنید.

* : /var/این پوشه حاوی فایلهای پایگاه داده  ،الگ های سیستیم  ،و کدمنبع

برای اپلیکیشن های وب یمباشد.
 : /bin/این پوشه حاوی برنامههایی است که سیستم نیاز به پردازش دارد  .مثال ً
شل یا  grep، lsو دیگر باینری های مهم  Binمخفف باینری ) (Binaryیمباشد .

بیشتر دستورات استاندارد سیستم عامل در اینجا ذخیره شدهاند.
وب سرور ییک از اهداف حمالت وب یم باشد چرا که پورت های باز  ،دستریس
به نسخه های آسیبپذیر نرم افزارهای آسیبپذیر و اشکاالت پیکربندی سیستم
عامل را در اختیار شما قرار یمدهد .

آنچه بایستی درباره  httpبدانید
سرویس  httpدارای پروسهای است که از طریق آن یمتوانید با یک اپلیکیشن
وب ارتباط برقرار کنید  .این ارتباط کامال ً به صورت متن ساده انجام شده در

نتیجه در حین استفاده از  httpامنیت یا حریم خصویص وجود ندارد .
 Httpیک پروتکل  statelessیمباشد در نتیجه هر درخواست کالینت و هر پاسخ
اپلیکیشن یک رخداد جدا و مستقل و بدون هیچ دانیش از درخواست قبیل
یمباشد  .هرچند وب سرور وظیفه دارد تا درخواست های کاربر را کنترل کند تا
شما قادر به انجام تراکنش های چندگایم باشید  .به چه معین ؟ مثال ً خرید آنالین .
شما به سیستم وارد یمشوید و آیتم هایی را به سبد خرید خود اضافه یمکنید ،

یک متد ارسال را انتخاب کرده و اطالعات پرداخت را وارد یمکنید.
 Httpبدون استفاده از کویک ها نیاز دارد تا در هر کدام از این گام ها یکبار مجدد
به سیستم الگین شود !! این واقعیت پذیر نیست به همین دلیل مفهویم با نام
نشست ) (Sessionایجاد گردید که از این طریق اپلیکیشن درخواست های رسیده
را کنترل و پیگیری کرده .
هرچند که نشست ها به افزایش ساختار کاربرپسند اپلیکیشن وب کمک یمکند
ویل در مقابل سطح حمله دیگری را فراهم یمکند  .مشکل اینجاست که  httpدر
ابتدا به نحوی طراحی نشده است تا تراکنش های ایمن و دارای حریم خصویص
را نگهداری کند  .شما یمتوانید جزئیات پردازش  httpرا با ابزارهای مثل

وایرشارک بازریس کنید.
استفاده از  httpsیا همان  Secure HTTPتالیش برای جلوگیری از برخی حمالت را

به شما ارایه یمکند.

 Httpsزماین حاصل یمشود که  httpبر روی الیه پروتکل ایمن  SSL/TLSقرار
یمگیرد  .این پروتکل  SSL/TLSرا به درخواست ها و پاسخ های عادی  httpاضافه
یمکند  .این کار موجب یمشود که حمالت ) (Man in the Middleو دیگر حمالت
استراق سمع با موفقیت انجام نشوند .
این پروتکل موجب یمشود که یک تماس مطمئن و کامال ً خصویص بین مرورگر
شما و اپلیکیشن وب برقرار شود  .هرچند از نظر ما  HTTPSتنها به این معناست
که ما یک ارتباط رمزنگاری شده و یک گفتگوی خصویص را پیادهسازی کنیم  .به
این معین که ارتباط ایمن مانع از اجرای تعداد زیادی حمالت نخواهد شد و تنها

از سرقت و شنود مکالمه جلوگیری یمکند.

سیکلhttp
ییک از مهمترین عملیات های مقدمایت هر اپلیکیشن وب چرخه یا همان سیکل
درخواست های ایجاد شده توسط کاربران (مرورگرها) و پاسخهای بازگشیت از
وب سرور یمباشد  .این چرخه بسیار ساده یمباشد و روزانه بارها انجام
یمشود  .مرورگر یک درخواست را که بوسیله پارامترهای (متغیرها) ورودی کاربر
پر شده به وب سرور ارسال یمشود .
در مقابل وب سرور یک پاسخ را که با درخواست ارسال دیکته شده ارسال
یمکند  .اپلیکیشن وب بر اساس مقادیر و پارامترهای دریافیت عکسالعمل نشان
یمدهد  .نتیجه یمگیریم که آنها اهداف اولیه هکرها برای حمله با پارامترهای

مخرب هستند.

این تنها یک نسخه نماییش از
کتاب مقدمات تست نفوذ وب
یم باشد

سفارش نسخه کامل کتاب
مقدمات تست نفوذ وب

