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ملخص: 
ي�ضمل  الذي  للبحث  العام  االإطار  االأول  رئي�ضة،  اأطر  ثالثة  اإىل  البحث  بتق�ضيم  الباحث  قام 

م�ضكلة البحث واأهدافه واأهميته وفر�ضياته واإجراءاته، كما تناول فيه م�ضطلحات البحث. 
املفتوحة يف  ال�ضودان  �ضمل جتربة جامعة  الذي  للبحث  النظري  االإطار  الثاين هو  واالإطار 
تطبيق التعليم االلكرتوين؛ ونظام موودل؛ وثغرات االإدخال يف قواعد البيانات والدرا�ضات ال�ضابقة. 
الربجمية  لل�ضيفرات  الباحث  خ�ض�ضه  الذي  للبحث  العملي  االإطار  فهو  الثالث  االإطار  اأما 

للملفات امل�ضابة وترقيعها. واأخرياً تناول الباحث نتائج الدرا�ضة والتو�ضيات. 
موودل  نظام  �ضفرة  يف  البيانات  قواعد  اإدخ��ال  ثغرات  وجود  مدى  ملعرفة  البحث  هدف 
الثغرات للحيلولة دون اخرتاق هذا النظام  اإمكانية ترقيع هذه  االأ�ضا�ضية، ومدى   MOODLE
الذي  التطبيقي،  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم  البحث  هذا  الأهداف  وللو�ضول  فيه.  البيانات  وحماية 
 ،PHP التعامل مع نظام موودل والتعامل مع لغة الربجمة  ال�ضخ�ضية يف  ا�ضتخدم فيه خربته 
اإىل  البحث  وخل�ص   .Acunetix Web Vulnerability Scanner اأداة  ا�ضتخدم  وكذلك 
وجود ثغرتني يف ال�ضفرة الربجمية االأ�ضا�ضية للنظام قيد الدرا�ضة. وقام الباحث يف نهاية املطاف 
التعليمية  اخلرطوم  منطقة  موقع  على  العملية  الدرا�ضة  النظام. طبقت  على  الثغرات  هذه  برتقيع 

بجامعة ال�ضودان املفتوحة وامل�ضتخدم فيه نظام موودل كنظام اأ�ضا�ضي. 
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Input Gaps in the Databases and Protection 
of the Model System Used in Sudan Open University 

Abstract:
This research deals with the issue of (Sql injection in MOODLE which 

used in the Open University of Sudan) . It includes three frameworks: the 
first is the general framework of the research, which consists of the research 
problem, objectives, importance, hypotheses and procedures of the research; 
the second discusses the theoretical framework of research, which includes 
the E- Learning in the Open University of Sudan, MOODLE, Sql Injection 
and the previous studies, and finally, is the practical framework where the 
researcher writes the vulnerabilities and loopholes in MOODLE code. At the 
end of the research, the researcher discusses the results and recommendations. 

This research aims to find out how the presence of sql injection threats 
in the core of MOODLE code and the possibility of patching these threats to 
prevent the hacking of the system and protect the data therein. The research 
found out two of the software vulnerabilities and loopholes in MOODLE 
code, sql injection and blind sql injection. Eventually the researcher patched 
these vulnerabilities through using a practical approach, which depend on 
the researcher experience in dealing with MOODLE and PHP programming 
language, as well as using the Acunetix Web Vulnerability Scanner tool. The 
study was applied to the Open University of Sudan, Khartoum region web 
site, where MOODLE is used as a main platform. 
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اإلطار العام للبحث:

1- مقدمة البحث:
عاملي  نظام  وهو  امل�ضدر،  مفتوحة  التعليمي  املحتوى  اإدارة  نظم  من  موودل  نظام  يعدُّ 
م�ضتخدم يف ع�رصات االآالف من املوؤ�ض�ضات التعليمية حول العامل، والعدد يف تزايد م�ضتمر يومًا 
نظام  متيز  التي  الكثرية  املميزات  على  .وبناء   )http://www.moodle.org( يوم  بعد 
بوزارتي  ممثلة  ال�ضودان  حكومة  مت  نظَّ التعليمي،  املحتوى  اإدارة  نظم  من  غريه  عن  موودل 
2009م  يف  تدريبيتني  دورتني  واالت�ضاالت  العلوم  ووزارة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
العتماده  متهيداً  وذلك  النظام،  مع  للتعامل  ال�ضودانية  اجلامعات  اأ�ضاتذة  لتدريب  و2013م 
من  الكثري  قامت  اأن  ذلك  نتاج  وكان   ،  )1( بالبالد  االلكرتوين  التعليم  اإدارة  يف  اأ�ضا�ص  كنظام 
واأوىل هذه  بها؛  االلكرتوين  التعليم  اأ�ضا�ص الإدارة عملية  ال�ضودانية باعتماده كنظام  اجلامعات 

اجلامعات هي جامعة ال�ضودان املفتوحة.
بداأ تطبيق النظام بجامعة ال�ضودان املفتوحة منذ عام 2009م، ومن خالل التجربة تبني اأن 
هناك عقبات عدة تواجه تطبيق هذا النظام وكان من اأهمها العقبة االأمنية، وذلك من ناحيتني، 
الناحية االأوىل هي ثغرات االإعدادات االأمنية يف نظام موودل، ومت التغلب عليها بو�ضاطة تدريب 
مدير النظام يف اجلامعة، اأما الناحية الثانية فتمثلت يف وجود عدد من الثغرات الربجمية التي 
نفذ من خاللها القرا�ضنة يف العام 2012م وقاموا ب�رصقة بيانات النظام.ومن هنا تبني اأنه البد 

من اإجراء درا�ضة بحثية للوقوف على هذه الثغرات وترقيعها.

2- مشكلة البحث:
تتمثل م�ضكلة البحث يف اأن نظام موودل معر�ص للهجمات االلكرتونية عرب كثري من الثغرات 
التي ال يجيد مديرو النظام يف اجلامعات ال�ضودانية طرق التعامل معها و�ضدها.ويف هذا البحث 

يقوم الباحث باالإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ص االآتي:
ميكن  وكيف  موودل  لنظام  البيانات  قواعد  اإدخال  يف  املكت�سفة  الثغرات  ما 

حمايتها؟ والذي يتفرع اإىل �ضوؤالني فرعيني على النحو االآتي:
جامعة . 1 يف  امل�ضتخدم  موودل  لنظام  البيانات  قواعد  اإدخال  يف  املكت�ضفة  الثغرات  ما 

ال�ضودان املفتوحة؟ 

)1( كان الباحث أحد أفراد جلنة التدريب.
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كيف ميكن حماية قواعد البيانات لنظام موودل امل�ضتخدم يف جامعة ال�ضودان املفتوحة . 2
من االخرتاق؟ 

3- أهمية البحث:
تنبع اأهمية هذا البحث مما ياأتي:

التغلب على اأهم م�ضكلة تواجه م�ضتخدمي النظم مفتوحة امل�ضدر يف التعليم االإلكرتوين، . 1
وهي م�ضكلة اأمن البيانات واملعلومات و�رصيتها.

اكت�ضاف ثغرات االإدخال يف قواعد البيانات يف نظام موودل الن�ضخة 1.9.5 يفيد جامعة . 2
ال�ضودان املفتوحة واجلامعات ال�ضبيهة بها، والتي ت�ضتخدم هذه الن�ضخة من النظام يف املحافظة 
الطالب ومعلومات  النظام، والتي ت�ضمل معلومات  البيانات واملعلومات يف قواعد بيانات  على 

مدير النظام ومعلومات االختبارات وغريها.
مت من خالل التطبيق العملي للبحث حماية قواعد بيانات نظام موودل الن�ضخة 1.9.5 . 3

امل�ضتخدمة يف جامعة ال�ضودان املفتوحة.

4- حدود البحث:
احلدود الزمنية: الفرتة من فرباير 2014م وحتى اأغ�ضط�ص 2014م.. 1
احلدود املكانية: جامعة ال�ضودان املفتوحة – مركز التعليم االلكرتوين – منطقة اخلرطوم . 2

التعليمية.
احلدود املو�ضوعية: نظام التعليم االإلكرتوين MOODLE الن�ضخة 1.9.5. 3

5- مصطلحات البحث:
النظم،  ◄ ال�ضعف يف هذه  اأماكن  اإىل  لالإ�ضارة  الثغرات  الباحث تعبري  ي�ضتخدم  الثغرات: 

والتي تتيح للمهاجم االعتداء على �ضالمة النظام.
االإدخال يف قواعد البيانات: يق�ضد بها الباحث ت�ضمني �ضفرات برجمية �ضمن الن�ص  ◄

الربجمي للنظام للتاأثري على قواعد البيانات فيه ب�ضورة غري �رصعية.
جامعة ال�سودان املفتوحة:  ◄

يف  املفتوح  التعليم  تتبنى  وهي  2002م،  عام  اأُن�ضئت  �ضودانية  حكومية  جامعة  هي 
ال�ضودان.
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6- إجراءات البحث:

6-1 منهج الدراسة:
هذين  الباحث  واختار  االإجرائي،  والتطبيقي  التحليلي  الو�ضفي  املنهجني  الباحث  اتبع 
املنهجني بعد اطالعه على االأدبيات ذات ال�ضلة بطرق البحث ومناهجه.ويق�ضد باملنهج الو�ضفي 
التحليلي، ذلك املنهج الذي يرتبط بدرا�ضة الواقع احلايل لظاهرة حا�رصة بق�ضد و�ضفها وتف�ضريها، 
ومن ثم حت�ضني الظروف التي تهيئ لها اأف�ضل مما هي عليه، وهذا يدل علي اأن املنهج الو�ضفي 
التحليلي يتعدى و�ضف الظاهرة مو�ضوع الدرا�ضة املدرو�ضة وتف�ضريها لتقدمي مقرتحات لعالج ما 
قد يظهر فيها من ق�ضور ونقاط �ضعف بغر�ص تطويرها والو�ضول بها اإيل االأح�ضن، وهذا املفهوم 
يتفق مع ما �ضعى اإليه الباحث يف درا�ضته احلالية، اإذ اإنه حاول التعرف اإىل ثغرات االإدخال يف 
االإ�ضهام يف  ال�ضودان املفتوحة، ومن ثم  البيانات يف نظام موودل امل�ضتخدم يف جامعة  قواعد 

و�ضع احللول وتقدمي البدائل املنا�ضبة للتغلب على ما قد تظهره نتائج البحث.
اأما املنهج التطبيقي االإجرائي فيق�ضد به ذلك املنهج الذي يوجه نحو مهمة معينة، ويهدف 
اإىل اإنتاج معرفة مرتبطة باإيجاد حل ميكن تعميمه على م�ضكلة عامة.وهذا املفهوم اأي�ضًا يتفق مع 
ما �ضعى اإليه الباحث يف درا�ضته احلالية، اإذ اإنه قام برتقيع الثغرات التي تو�ضل اإليها يف النظام 
امل�ضتخدم يف جامعة ال�ضودان املفتوحة، وميكن تعميم ما قام به الباحث على نظام موودل يف 

املوؤ�ض�ضات ال�ضبيهة.

6-2 جمتمع البحث وعينته:
اختار الباحث نظام اإدارة التعليم االلكرتوين مفتوح امل�ضدر )موودل( ليقوم باإجراء الدرا�ضة 
عليه، وذلك ملا يتميز به النظام من اإمكانات برجمية فائقة، والأنه النظام االأول عامليًا امل�ضتخدم 
يف اإدارة نظم التعليم االلكرتوين يف املوؤ�ض�ضات االأكادميية املختلفة من جامعات ومدار�ص ومعاهد 
التعليمية،  العملية  الإدارة  املفتوحة  ال�ضودان  امل�ضتخدم يف جامعة  النظام  الأنه  واأخرياً  وغريها، 

وهي اجلامعة التي اختارها الباحث لتطبيق الدرا�ضة التطبيقية.
التعليم  موقع  على  امل�ضتخدمة  الن�ضخة  هو  درا�ضته  الباحث  عليه  اأجرى  الذي  والنظام 
 http:// ous- edu.com/ اخلرطوم  قطاع  املفتوحة  ال�ضودان  جلامعة  االلكرتوين 

، وهي الن�ضخة 1.9.5 من النظام.  /kha
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6-3 أدوات الدراسة:
1 ..Acunetix Web Vulnerability Scanner برنامج
2 ..PHP لغة الربجمة
برنامج . 1

 Acunetix Web Vulnerability Scanner. (http:// www.acunetix.com)

هو برنامج يقوم بفح�ص كل ما هو موجود على املوقع االلكرتوين ب�ضورة دقيقة، ويقدم 
اأكرث االأنظمة التي ي�ضتخدمها املخربون للبحث  الثغرات يف املوقع، وهو من  �ضاماًل عن  تقريراً 
كانت  �ضواء  النظام،  يف  املوجودة  الثغرات  لتحديد  وذلك  واالأنظمة،  املواقع  يف  الثغرات  عن 
هذا  الباحث  ا�ضتخدم  عربها.وقد  املواقع  اخرتاق  ثم  ومن  اإع��دادات،  ثغرات  اأم  برجمية  ثغرات 
النظام للبحث عن مزيد من الثغرات يف النظام قيد الدرا�ضة بعد اأن قام بالعثور على جزء منها 

عن طريق الفح�ص اليدوي.
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2 .:PHP لغة الربجمة
االإنرتنت  تطبيقات  لتطوير  ا�ضتخدامها  اأجل  من  اأ�ضا�ضًا  �ضممت  ن�ضية  برجمة  لغة  هي 
وبرجمتها، كما ميكن ا�ضتخدامها الإنتاج برامج قائمة بذاتها ولي�ص لها عالقة باالنرتنت.ولغة األ
PHP هي لغة مفتوحة امل�ضدر يطورها فريق من املتطوعني حتت رخ�ضة PHP، وهي تدعم 
الربجمة كائنية التوجه.وي�ضتخدمها الباحث يف هذه الدرا�ضة، الأنها اللغة املكتوب بها النظام قيد 

الدرا�ضة، وبالتايل �ضي�ضتخدمها يف كتابة ال�ضفرات الربجمية يف الدرا�ضة التطبيقية.

6-4 خطوات البحث:
حتديد امل�ضكلة واأبعادها. ♦
حتديد منهج واأدوات البحث. ♦
اإجراء درا�ضة نظرية عن: ♦
نظام موودل. -
جتربة جامعة ال�ضودان املفتوحة يف التعليم االلكرتوين. -
ثغرات االإدخال يف قواعد البيانات. -
االطالع على الدرا�ضات ال�ضابقة. ♦
تقدمي النتائج والتو�ضيات. ♦

اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة:

1- جتربة جامعة السودان املفتوحة يف التعليم االلكرتوني )جامعة السودان املفتوحة 2011م(: 
ال�ضودان املفتوحة ك�رصورة ملحة لالنت�ضار  اأتى االهتمام بالتعليم االلكرتوين يف جامعة 
الوا�ضع للحا�ضوب، والتطور املذهل لتقنيات التعليم وبرجمياته، وملا يقدمه من مميزات وو�ضائط 

ت�ضاعد وب�ضكل ملحوظ يف درجة التح�ضيل وتب�ضيط املعلومة للطالب وتتمثل اأهمها يف:
يحقق للجامعة عاملية االنت�ضار. ♦
يعطي اجلامعة اأف�ضل درجات اجلودة والرتتيب العاملي بني اجلامعات. ♦
اأف�ضل واأ�رصع و�ضيلة لتحقيق �ضعار اجلامعة التعليم للجميع. ♦
يقلل تكلفة التعليم ويخت�رص امل�ضافات والوقت. ♦
يزيد من جودة التعليم. ♦
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القطاع  هذا  احتياجات  من  جزء  ولو  يلبي  كي  االلكرتوين  التعليم  م�رصوع  اإن�ضاء  مت  لذلك 
العري�ص.

1-1 ن�ساأة مركز التعليم االلكرتوين )جامعة ال�سودان املفتوحة 2011م( : 
بداأ التعليم االلكرتوين يف جامعة ال�ضودان املفتوحة كق�ضم باإدارة اإنتاج الو�ضائط التعليمية، 
وهي االإدارة التي كانت تعنى بعملية اإنتاج الو�ضائط التعليمية جميعها من كتب وو�ضائط �ضمعية 
وب�رصية والكرتونية؛ ويف عام 2007م ُحلَّت اإدارة االإنتاج ووزِّعت اأق�ضامها ومهماتها اإىل اإدارات 
االأكادميية،  الربامج  اإدارة  اإ�رصاف  حتت  ليكون  االلكرتوين  التعليم  ق�ضم  حتول  اأن  وكان  اأخرى، 
اإىل  ثم  ومن   ، االلكرتوين(  التعليم  م�رصوع  )با�ضم  م�رصوع  اإىل  حتول  2009م  عام  ويف  واأخ��رياً 

)مركز التعليم االإلكرتوين( وما زال بهذه ال�ضفة وهذا امل�ضمى حتى اليوم.
كانت  حيث  املجال،  هذا  يف  متخ�ض�ضة  �رصكات  طريق  عن  يتم  االلكرتوين  االإنتاج  كان 
االإدارة تتعاقد مع ال�رصكات التي تاأن�ص فيها الكفاءة الإنتاج مقررات اجلامعة يف �ضكل الكرتوين، 
ويف �ضياق التعاقد نف�ضه مع ال�رصكات، قامت اإدارة اجلامعة باإن�ضاء �رصاكة مع �رصكة كو�ص تتمثل 
عام  اجلامعة  ملقررات  االلكرتوين  االإنتاج  لتتوىل  التعليم  اأعمال  �رصكة  با�ضم  �رصكة  تكوين  يف 
2005م – 2006م، ومل ت�ضمد هذه ال�رصاكة طوياًل حيث ان�ضحبت اجلامعة بعد تقومي التجربة؛ 
ومن ال�رصكات التي تعاملت معها اجلامعة يف جمال االإنتاج االلكرتوين �رصكة اإمام للتقنية و�رصكة 

الفاروق لالإنتاج الفني و�رصكة قرطبة لالإنتاج االإعالمي.
بعد ذلك اجته ق�ضم التعليم االلكرتوين باإدارة االإنتاج اإىل االإنتاج الذاتي، ففي بدايات عام 
التعليمية  املقررات  اإنتاج  كيفية  على  املتعاونني  من  جمموعة  بتدريب  امل�رصوع  قام  2007م 
 MOODLE لدى اجلامعة وهو نظام موودل  املعتمد  االلكرتوين  التعليم  وفق معايري ونظام 
حيث اأنتج اأكرث من 400 مقرًّر من مقررات اجلامعة يف تلك الفرتة ب�ضورة الكرتونية.بعدها قام 
املتعاونني على  وُدرِّبت جمموعة من  العليا،  الدرا�ضات  الإنتاج مقررات  بو�ضع معايري  امل�رصوع 
الدرا�ضات  يربو على مائة مقرر من مقررات  ما  اإنتاج  االآن من  امل�رصوع حتى  ذلك، حيث متكن 

العليا باجلامعة.
يتكون املركز حالياً من وحدات عدة لكل منها مهمتها، وهي:

وحدة اإدارة املواقع التعليمية. -
وحدة الو�ضائط املتعددة. -
وحدة الف�ضول واملعامل االفرتا�ضية. -
وحدة املتابعة والتن�ضيق. -
وحدة تطوير التعليم االلكرتوين. -
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ات الرئي�سة للمركز )جامعة ال�سودان املفتوحة 2011م( :  1-2 املهمَّ
اإدارة النظام التعليمي االلكرتوين باجلامعة.. 1
جدولة جميع املناهج املعتمدة حاليًا باجلامعة لو�ضعها على هيئة اإلكرتونية.. 2
تدريب من�ضوبي املركز على تطوير برامج التعليم االلكرتوين.. 3
العمل على اإن�ضاء واإدارة الف�ضول واملعامل االفرتا�ضية.. 4
وجعلها . 5 مقتنياتها  بزيادة  وذلك  باجلامعة،  االإلكرتونية  املكتبة  تطوير  يف  امل�ضاهمة 

متوفرة ومتاحة للجميع.
العمل مع اجلهات امل�ضئولة باجلامعة لتوفري البنية التحتية اخلا�ضة بالتعليم االلكرتوين.. 6
اإدارة وتطوير موقع اجلامعة.. 7
توفري التدريب والتنمية والدعم الفني لهيئة التدري�ص واملعنيني باجلامعة فيما يخ�ص . 8

دمج التكنولوجيا يف التعلم.
اإجراء الدرا�ضات والبحوث ومواكبة التطور العاملي يف جمال التعليم االلكرتوين.. 9

املفتوحة  ال�سودان  )جامعة  اجلامعة  يف  املعتمد  االإلكرتوين  التعليم  نظام   3-1
2011م( :

اختري نظام موودل MOODLE كنظام اأ�ضا�ضي للتعليم االلكرتوين باجلامعة، وهو نظام 
واأكرثها منواً  العامل  التعليمي يف  املحتوى  اإدارة  نظم  اأف�ضل  من  ويعد  امل�ضدر وجماين،  مفتوح 

وتطوراً، وهو مدعوم وم�ضتخدم يف كربيات املوؤ�ض�ضات التعليمية واملنظمات الرتبوية يف العامل.
1-4 اإجنازات املركز )جامعة ال�سودان املفتوحة 2011م( :

اأكرث من 420 مقرراً من مقررات اجلامعة مل�ضتوى البكالوريو�ص.. 1
اأكرث من 100 مقرر من مقررات اجلامعة للدرا�ضات العليا.. 2
ت�ضميم موقع اجلامعة الرئي�ضي وكل مواقع التعليم االلكرتوين على �ضبكة االنرتنت.. 3
تطوير اأكرث من 80 مقرراً من مقررات اجلامعة املختلفة.. 4
اإنتاج العديد من املقررات االلكرتونية بالتعاون مع بع�ص اجلامعات االأخرى.. 5
تنفيذ برنامج االختبارات االلكرتونية باجلامعة.. 6
ال� . 7 جت��اوز  فقط  العام  ه��ذا  يف  باجلامعة  االل��ك��رتوين  للتعليم  الرئي�ص  املوقع  زوار 

440.944 زائراً.

2- نظام موودل )MOODLE( : )مجيل اطميزي 2012م( 
م على اأ�ض�ص تعليمية لي�ضاعد املدربني على توفري  مِّ هو نظام اإدارة تعلم مفتوح امل�ضدر �ضُ
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بيئة تعليمية الكرتونية، ومن املمكن ا�ضتخدامه ب�ضكل �ضخ�ضي على م�ضتوى الفرد، كما ميكن اأن 
امل�ضتخدمني  75000 من  ي�ضم  النظام  اأن موقع  األف متدرب.كما   40000 ت�ضم  يخدم جامعة 
امل�ضجلني، م�ضجل ويتكلمون 70 لغة خمتلفة من 138 دولة.اأما من ناحية تقنية فاإن النظام 

: �سمم با�ستخدام لغة (PHP) ولقواعد البيانات (MySQL) ، ويعدُّ
Ù .CMS- Course Management System اأحد اأنظمة اإدارة املقررات
Ù .LMS – Learning Management System اأحد اأنظمة اإدارة التعليم
Ù –LCMS اأحد اأنظمة اإدارة حمتويات التعليم

Learning Content Management System
Ù .  )E_Learning Platform( واأحد من�ضات التعليم االإلكرتوين

اأن�ضطة تعليمية عليه، وي�ضتعمل من  اأي�ضًا ميكن تطوير  وهو لي�ص وعاء للمقررات فقط، بل 
ي�ضتعمله  اأن  للمحا�رص  وميكن  بل  جتارية،  اأعمال  ثانوية،  مدار�ص  اأهلية،  كليات  جامعات،  قبل 
الرتبوية حول  اآالف املوؤ�ض�ضات  اإىل املقررات.وهو حاليًا م�ضتعمل من قبل  الويب  الإ�ضافة تقنية 
العامل الإيجاد مقررات اأون الين على االإنرتنت واإنتاجها، ولدعم املقررات التقليدية )التعليم وجهًا 

لوجه( ، وكذلك الإيجاد مواقع ويب على االإنرتنت.
رخ�ضة  حتت  وي��وزع   ،  )Open Source software( امل�ضدر  مفتوح  برنامج  وهو 
وتعديله  وا�ضتعماله  وتركيبه  بتحميله  يقوموا  باأن  للكل  باأنه يحق  ذلك  ويعني  العامة،   GNU

وتوزيعه جمانًا.
ويعمل النظام دون تعديل على اأنظمة الت�ضغيل كلها، وميكن اأن يدعم العديد من اأنواع قاعدة 
البيانات وبخا�ضة، )MySQL( ، كما اأن الربنامج يحوي ميزة مهمة لدى كثري من امل�ضتخدمني 

وهي خدمته لكثري من اللغات العاملية، ومنها اللغة العربية.
وال�ضتخدام نظام موودل، نحتاج اإىل اأن نحمله على خادم server حتى يتمكن امل�ضتخدمون 
من االت�ضال به عن طريق االنرتنت.وبعد ذلك يكون لكل راغب يف التعامل مع النظام ح�ضاب دخول 
للنظام عبارة عن ا�ضم م�ضتخدم وكلمة مرور.ويف موودل كثري من اخل�ضائ�ص االإ�ضافية التي ميكن 
اأن ت�ضاعد املعلمني يف اإن�ضاء مقررات الكرتونية مطروحة بالكامل على االإنرتنت تت�ضم بالفعالية، 
�ضواء كان هذا املقرر معد م�ضبقًا اأو يعد تدريجيًا وي�ضاف اإليه يف اأثناء التدري�ص.وهذه اخلوا�ص 
واإمكاناتها،  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  حاجات  وفق  متنوعة  بطرق  لال�ضتخدام  �ضاحلًا  موودل  جتعل 
اأو كمقرر م�ضاند للمقرر  ابتداء من االإدارة الب�ضيطة للف�ضل اإىل املقررات املقدمة كليًا باالنرتنت 
يتم  الذي  التعليم  تو�ضع من نطاق  وا�ضتخدامات  الكرتونيًا،  يقدم حمتوى  الف�ضل  التقليدي داخل 
ميكن  التي  الربامج  من  وغريها  خارجية-  وروابط  الو�ضائط  مكتبات  دمج  الف�ضل.وميكن  داخل 



ثغرات اإلدخال يف قواعد البيانات لنظام موودل املستخدم يف جامعة السودان املفتوحة ومحايتها

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح50

�رصاوؤها- يف مقررات موودل االلكرتونية.ويقدم موودل ا�ضتخدامات مثل: حفظ الن�ضخ االحتياطية 
والتبادل وا�ضتعادة )ا�ضرتجاع( مكونات املقرر.)جميل اطميزي 2012م(.

والدخول  التقومي  مثل  قوالب،  ذات  معلومات  بوابة  عن  عبارة  ملوودل  الرئي�ضة  وال�ضفحة 
واالأخبار، ميكن ت�ضكيلها وتغيريها ح�ضب الرغبة.ويتكون اجلزء االأو�ضط من ال�ضا�ضة من قائمة من 
.واأي مقرر منها عبارة عن  )فئات(  اأن�ضئت وهي موجودة ومرتبة يف جمموعات  التي  املقررات 
جمموعة منظمة من الدرو�ص وامل�ضادر واالأن�ضطة.حيث يقوم موؤلف املقرر بتجميع املادة العلمية 
واأ�ضكالها.وميكن تنظيم املقرر على اأ�ضا�ص زمني يحدد تاريخ االن�ضمام اإىل املقرر وتواريخ حمددة 
للواجبات، وميكن تنظميه على هيئة جمموعة من املو�ضوعات التي ميكن تغطيتها دون ترتيب 
اإدارية مثل ت�ضجيل الطالب والواجبات  النظام على وظائف  الطالب.ويحتوي  معني وفقًا ل�رصعة 

وو�ضع الدرجات واالختبارات.)جميل اطميزي 2012م(.

2-1 ممي���زاته:
وكذلك  الطالب،  ومتابعة  الراجعة،  التغذية  هي  موودل  نظام  بها  متيز  التي  االأ�ضياء  اأهم 
وكمية   ،  )MOODLE( نظام  له  و�ضل  الذي  الرفيع  امل�ضتوى  يوؤكد  الف�ضلية.وهذا  االأن�ضطة 
التعلم  تطورات  مع  املتوافق  ال�رصيع  والتحديث  اال�ضتخدام  يف  وال�ضهولة  امل�ضاعدة  االأدوات 
االإلكرتوين من قبل املطورين لهذا النظام بالرغم من اأنه مفتوح امل�ضدر.)جميل اطميزي 2012م(.

2-2 ما إمكانات موودل؟:
موودل بيئة تعليمية للتوا�ضل عن بعد عرب االنرتنت، وهو يوفر املحتوى التعليمي للم�ضاقات 
للم�ضاق  الدرد�ضة واملنتديات بني املتدربني واملنت�ضبني  التوا�ضل عرب  اإمكانية  املختلفة، ويتيح 

الواحد، كما اأنه يوفر العديد من االإمكانات:
بيئة خا�ضة للمنظومة التعليمية.. 1
مواد تعليمية مكتوبة ومقروءة ومرئية لكافة املتدربني.. 2
منتديات حوار وغرف درد�ضة.. 3
اإمكانية ت�ضميم امتحانات الكرتونية وواجبات وا�ضتق�ضاءات وت�ضويت للمتدربني.. 4
ر�ضد عالمات املتدربني اإلكرتونيًا يف دفرت العالمات اخلا�ص مبوودل.. 5
عر�ص املحتوى التعليمي الكرتونيًا وت�ضميمه وفق العديد من معايري الن�رص االلكرتوين.. 6
التكامل بني موودل والربجميات االأخرى.. 7
اأمان وحفظ املعلومات، وذلك بتغليفها مب�ضتويات اأمان خمتلفة وللو�ضول اإليها البد من . 8

. )http:// balance- group.net( كلمة مرور
ومن ناحية الت�سميم التعليمي فاإن النظام يوفر عدة اإمكانات تتمثل اأهمها يف:
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ذات . 1 واملواقع  االأبحاث،  ملراكز  روابط  وو�ضع  املوقع،  اإىل  التعليمية  امل�ضادر  حتميل 
ال�ضلة مبحتوى املقرر.

يتيح النظام خيارات عدة الأ�ضتاذ املقرر الختيار الطريقة املنا�ضبة يف تدري�ص املقرر.. 2
تعيني املدر�ضني، واملدر�ضني امل�ضاعدين للمقرر.. 3
ميكن و�ضع مقررات درا�ضية متعددة يف النظام.. 4
و�ضع املراجع العلمية لكل مقرر درا�ضي.)حممد حممد عبد الهادي 2012م(. . 5

يوفرها  التي  االإمكانيات  اأهم  فاإن  النظام  واإدارة  التحكم  ناحية  من  اأما 
النظام فهي: 

يوجد بالنظام خا�ضية التحكم يف االأمور املتعلقة بالعملية التعليمية كلها، با�ضتخدام . 1
خا�ضية االأجندة للمقرر.

ال ميكن الدخول للنظام اإال باحل�ضول على ا�ضم م�ضتخدم وكلمة مرور خا�ضة بالنظام، اأو . 2
الدخول ب�ضفة �ضيف فقط.

يوجد يف النظام ع�رصة قوالب جاهزة متكن امل�ضتخدم من تغيري الواجهة ح�ضب الرغبة.. 3
توجد �ضالحيات وا�ضعة للم�رصف على النظام، والأ�ضتاذ املقرر. )عبد املجيد الدائل 2012م( . 4

ال�سكل )1( 
ال�سفحة الرئي�سة ملوقع نظام موودل
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:SQL Injection 3- ثغرات اإلدخال يف قواعد البيانات
تعد ثغرات االإدخال يف قواعد البيانات من اأكرث االأخطار االأمنية املهددة للمواقع االإلكرتونية 
ففي  القيمة؛  معلوماتها  لتخزين  البيانات  قواعد  ت�ضتخدم  التي  الكربى  واملوؤ�ض�ضات  وال�رصكات 
خم�ضة  كل  بني  من  اأن  املعلومات  اأمن  �رصكات  اإحدى  بها  قامت  درا�ضة  اأظهرت  2007م،  عام 
 SQL injection« )jeremiah« مواقع اإلكرتونية هناك موقع اإلكرتوين واحد معر�ص خلطر
Grossman 2007( .ويف عام 2008م اأظهرت درا�ضة اأخرى قامت بها اإحدى ال�رصكات املعنية 
باأمن املعلومات اأن َتعرُّ�َص املواقع االإلكرتونية لل� »SQL injection« زادت عن عام2007 
بن�ضبة 134 باملائة، واأنه يف نهاية عام 2008م اأ�ضبح الهجوم على املواقع غري املح�ضنة مائة 
األف هجوم يف اليوم الواحد )Lavon Peters 2009( .وتعد هذه الن�ضبة ن�ضبة كبرية ومقلقة، 
وعواقبها خطرية للغاية حيث اإنها ت�ضبب خ�ضائر كبرية لل�رصكات واالأفراد واملوؤ�ض�ضات؛ حيث اإن 
باملوقع  اخلا�ضة  البيانات  قاعدة  اخرتاق  البيانات  قواعد  االإدخال  مب�ضاعدة  ي�ضتطيع  املهاجم 
االإلكرتوين فيقوم وبكل ب�ضاطة  باحلذف، واالإ�ضافة،  وال�رصقة والتعديل على املعلومات املخزنة 

يف قاعدة البيانات تلك.

: )net_code 2010( 3-1 أصناف ثغرات اإلدخال يف قواعد البيانات
يف  اجلداول  معلومات  على  احل�ضول  �ضعوبة  ح�ضب  نوعني  اإىل  الثغرة  هذه  ت�ضنيف  ميكن 

قاعدة البيانات اأو �ضهولتها، والنوعان هما:
الطريقة العادية:. أ

اأ�ضهل طريقة لالإدخال يف قواعد البيانات، وفيها يكون اخلطاأ يف النظام املعني هو  وهي 
اأحد حالتني:

♦  ،HTML االأحرف والعالمات اخلا�ضة يف  ا�ضتخدام دوال ت�ضفية  االأوىل: عدم  احلالة 
بقاعدة  التالعب  اإىل  يوؤدي  مما  للنظام،  الربجمية  ال�ضفرة  يف  ب�ضهولة  اإدخالها  ميكن  وبالتايل 

بيانات النظام من قبل املخرتق.ومثال ذلك:
 statement =  »SELECT*FROM users WHERE name =’“ +
”;’“ + userName

البيانات.وحال قام  ال�ضفرة الربجمية تقوم ب�ضحب بيانات م�ضتخدم حمدد من قاعدة  هذه 
املخرتق بو�ضع قيمة للحقل username هي عبارة عن �ضفرة برجمية متثل ا�ضتف�ضاراً اأو غريه، 
اإذا قام املخرتق بتبديل قيمة حقل ا�ضم  فاإن هذه ال�ضفرة �ضتقوم بتنفيذ الكثري؛ ومثال على ذلك 

امل�ضتخدم باأي من االآتي:



أ. حممد عوض حممد عطا الفضيل

53 اجمللد اخلامس، العدد العاشر، كانون ثاني 2016

′or ′1′= ′1
′or ′1′=′1′-- 
′or ′1′=′1′ ) [
′or ′1′=′1′/ * 

وبالتايل ت�ضبح ال�ضفرة الربجمية لال�ضتعالم:
SELECT*FROM users WHERE name =′′′′OR′1′=′1′;

ويف هذا اال�ضتعالم تكون النتيجة �ضحيحة يف االأحوال كّلها، وبالتايل يتمكن املخرتق من 
تنفيذ ال�ضفرة التي يريدها؛ على �ضبيل املثال يقوم باإ�ضافة ال�ضفرة االآتية:

DROPTABLE users; SELECT*FROM userinfo WHERE ’t’=’t’;
وبالتايل ت�ضبح ال�ضفرة الربجمية النهائية:

SELECT*FROM users WHERE name =′a′; DROPTABLE users; 
SELECT*FROM userinfo WHERE ′t′=′t′;

احلالة الثانية: عدم تقييد املتغري الربجمي بنوع حمدد، وحتدث هذه احلالة عندما يقوم  ♦
املربمج بتعريف حقل معني يف ال�ضفرة الربجمية، ثم ال يقوم بتقييد حمتوى هذا احلقل بنوع حمدد 
من اأنواع البيانات؛ اأو مل ي�ضتخدم دوال تقييد قيمة احلقل بنوع معني من البيانات، وبالتايل ميكن 

و�ضع اأي حمتوى داخل هذا احلقل �ضواء كان قيمة رقمية اأم قيمة حرفية، ومثال على ذلك:
statement:= »SELECT*FROM userinfo WHERE id =“ + a_
variable + ”;“
 ،id اأن املربمج يق�ضد و�ضع قيمة رقمية يف املتغري  ال�ضابقة  ال�ضفرة الربجمية  يت�ضح من 
ولكنه مل يقم بتقييد هذا احلقل بنوع املتغري املطلوب، وبالتايل ميكن للمخرتق اأن يقوم باإ�ضافة 

قيمة للمتغري هي �ضل�ضلة حرفية كاالآتي:
1;DROP TABLE users

فت�ضبح ال�ضفرة الربجمية النهاية كاالآتي:
SELECT*FROM userinfo WHERE id=1; DROPTABLE users;

احلقن االأعمى Blind sql injection (net_code 2010) :ب. 
البيانات  قاعدة  االإدخال يف  نتيجة  اإن  ازدادت �ضعوبة، حيث  املخرتق  تكون مهمة  وهنا 
بالطريقة العادية مت تنفيذها، لكن مل تظهر نتيجة التنفيذ على ال�ضا�ضة، وبالتايل مل يتاأكد املخرتق 
من وجود الثغرة، وبالتايل يقوم باالعتماد على التخمني والتجارب حتى يتو�ضل لنتائج مر�ضية.
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وللو�ضول لهذه النتائج املر�ضية، فاإن املخرتق يقوم با�ضتخدام واحدة من ثالث حيل هي:
♦ :Conditional responses اال�ضتجابة امل�رصوطة

هذه احليلة تعتمد على التالعب باملتغريات لتغيري اال�ضتجابة اخلا�ضة بالsql، فلمعرفة هل 
اأم ال؟ يقوم املخرتق بكتابة االآتي:  sql injectionالربنامج م�ضاب بثغرة

http:// site.com/ news.php?id=2 and 1=2
فاإذا كانت ال�ضفرة الربجمية م�ضابة بالثغرة �ضتتغري اال�ضتجابة، و�ضتظهر ال�ضفحة بدون اأي 
بيانات، وللتاأكد من هذا يقوم بتغيري ال�رصط اإىل 1=1، واإذا ظهرت بيانات هنا يتاأكد اأن ال�ضفرة 

.sql injectionم�ضابة ب
♦ :Conditional errors االأخطاء ال�رصطية

و هذه احليلة تعتمد على توليد خطاأ عندما يكون ال�رصط �ضحيحًا مثاًل:
SELECT 1/ 0 FROM users WHERE username=’netcode’;

 Division By ف�ضيتم توليد اخلطاأ netcode فاإذا كان هناك بالفعل م�ضتخدم باال�ضم
.0  /1 Zero كنتيجة ل 

♦ :Time delays تاأخري الوقت
�ضحيحًا،  ال�رصط  كان  اإذا  البيانات  بقاعدة  اخلا�ص  الرد  تاأجيل  على  تعتمد  احليلة  وهذه 
ومثال ذلك ا�ضتخدام األsql injection يف عمل brute force لكلمة املرور.ي�ضتخدم املخرتق 
هنا الدالة benchmark ولتنفيذ الدالة encode عدد كبري من املرات لتاأخري تنفيذ األsql اإذا 

كان ال�رصط �ضحيحًا.
UNION SELECT IF )SUBSTRING )user_password،1،1( = CHAR 
)50( ،BENCHMARK )5000000،ENCODE )’MSG’،’by 5 seconds’( ( 
،null( FROM users WHERE id = 1;
 char( ك�رصط وقام مبقارنة اأول حرف من كلمة املرور باأنه ي�ضاوي if هنا ا�ضتخدم اجلملة
50( اأي الرقم 2، اإذا ُحملت ال�ضفحة ببطء، اإذاً ال�رصط �ضحيح، واأول حرف من كلمة املرور هو 2، 

وهكذا.

3-2 مقاومة االخرتاق عرب ثغرات اإلدخال يف قواعد البيانات( وئام عبد احملسن 2014م( :
وملا ملعلومات ال�رصكات واملوؤ�ض�ضات �ضواًء التجارية منها اأو احلكومية من اأهمية بالن�ضبة 
لها، فقد حاولت ال�رصكات االأمنية مقاومة هذا النوع من الثغرات بابتكار طرق عديدة ت�ضاعد بقدر 
هذه  معلومات  اأمن  يهدد  والذي  اخلطورة،  ال�ضديد  االأمني  االخرتاق  هذا  من  التقليل  من  االإمكان 
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ال�رصكات واملوؤ�ض�ضات و�ضالمتها؛ فلذلك �رصعت ال�رصكات املعنية باأمن املعلومات باإيجاد طرق 
ت�ضاعد على الوقاية من هذه الثغرة االأمنية التي يتزايد انت�ضارها ب�ضكل كبري يومًا بعد يوم.

من هذه الطرق نذكر االأتي:
3-2-1 التحقق من �سحة مدخالت امل�ستخدم:

الن�ص، فيجب علينا مراجعة  باإدخال جمل عن طريق مربع  للم�ضتخدم  ال�ضماح  اأردنا  فاإن 
جميع ما يدخله بدقة عن طريق:

مراجعة طول اجلملة ونوع املتغري:  ♦
فاإذا كان طول اجلملة التي اأدخلها يزيد عن الطول املحدد داخل مربع الن�ص، فاإننا نتجاهل 
ما اأدخله امل�ضتخدم، وال ن�ضمح لهذه اجلملة با�ضرتجاع اأية نتيجة من قاعدة البيانات.اأما بالن�ضبة 
لنوع املتغري، فاإننا اإذا كنا نتوقع اأن ُيدخل امل�ضتخدم حروفًا فاإننا نراجع ما اأدخله هل هو اأحرف 

اأم اأرقام فاإذا كانت اأحرف نقبلها اأما اإذا كانت اأرقام اأو غريها فاإننا نتجاهلها وال ن�ضمح بها.
مراجعة ما تت�ضمنه اجلملة. ♦

فاإذا كانت تت�ضمن رموزاً معينة  مثل: الفا�ضلة املنقوطة );( ، الفا�ضلة )،(  عالمة التن�ضي�ص 
، فاإننا ال ن�ضمح بها  الثنائية )0،1(  البيانات  اأو   ، الفردية   )’( والرمز امل�ضتخدم للتعليق )--( 

مطلقًا; الأنها قد تكون اإ�ضارة ملحاولة االخرتاق.
ا�ضتخدام العمليات املحفوظة يف قاعدة البيانات: ♦

ونق�ضد بذلك العمليات التي تكون موجودة م�ضبقًا يف قاعدة البيانات، وت�ضتخدم للتحقق من 
�ضحة املعلومات املدخلة.

تدقيق وتنقيح الكلمات التي اأدخلها امل�ضتخدم: ♦
فاإذا كانت تت�ضمن كلمات معروفة وم�ضتخدمة يف قاعدة البيانات، فاإننا ال ن�ضمح بها مثل:  

»DELET«،«SELECT« ، »CREATE » ، »UNION«
3-2-2 ا�ستخدام عالمتي التن�سي�س الثنائية )″( :

بعالمتي   )′( امل�ضتخدم  يدخلها  التي  الفردية  التن�ضي�ص  عالمة  با�ضتبدال  هنا  ونق�ضد 
با�ضتخدام  االخرتاق  حماولة  باإف�ضال  كبري  دور  لها  العملية  هذه  الأن   ;  )″( الثنائية  التن�ضي�ص 

االإدخال يف قواعد البيانات.
3-2-3 حتديد �سالحية امل�ستخدم:

ونعني جتنب الدخول لقاعدة البيانات باحل�ضاب الذي يعطي امل�ضتخدم كامل ال�ضالحيات 
ميلك  ال  فاإنه  البيانات-  قاعدة  اإىل  الدخول  يف  جنح  واإن  املهاجم-  اأن  ذلك  �ضي،  باأي  للقيام 
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ال�ضالحيات للقيام باأي �ضيء وهذا ي�ضاعد يف جتنب اإمكانية العبث بقاعدة البيانات.
.»Like« 3-2-4 ا�ستخدام رمز امل�ساواة  “=”  بدال من كلمة

ويف�ضل  البيانات،  قواعد  يف  االإدخ��ال  جمل  يف  ت�ضتخدم  ما  »like«عادة  كلمة  اإن  حيث 
ا�ضتخدامها يف حمركات البحث فقط.

3-2-5 كتابة اأ�سماء االأعمدة امل�ستخدمة يف اجلداول:
باال�ضم،  العمود   ك�ت�ضمية  عليها   واملتعارف  الوا�ضحة  االأ�ضماء  كتابة  لعدم  االنتباه  يجب 
املهاجم  ي�ضعب على  باأ�ضماء  ت�ضميتها  بل يجب  االئتمان وغريها،  بطاقات  اأرقام  املرور،  كلمة 

التنبوؤ بها.
3-2-6  االبتعاد عن و�سع اأي معلومات تخ�س قاعدة البيانات يف ر�سائل اخلطاأ:

يف  املهاجم  تفيد  قد  املعلومات  فهذه  للم�ضتخدم;  تظهر  التي  اخلطاأ  ر�ضائل  بذلك  نق�ضد 
اخرتاقه لقاعدة البيانات.

مثال على ذلك: عدد االأعمدة يف قاعدة البيانات، اأو حجم قاعدة البيانات، اأو اأ�ضماء بع�ص 
االأعمدة واجلداول.

بعمل  تقوم  التي  الربجميات  االإ�سدارات من  اآخر  االهتمام باحل�سول على   7-2-3
مراجعة لالأكواد الربجمية امل�ستخدمة يف مراجعة مدخالت امل�ستخدم:

فهذه الربجميات تقوم مبراجعة �ضحة االأكواد الربجمية ودقتها التي اأُن�ضئت وُعملت م�ضبقًا 
الربجمية  االأكواد  هذه  كانت  فكلما  امل�ضتخدم،  مدخالت  مبراجعة  تقوم  كي  البيانات  قاعدة  يف 
للغاية، فبالتايل  اأي�ضًا دقيقة  التي يدخلها امل�ضتخدم  �ضحيحة ودقيقة، كانت مراجعتها للجمل 

متنع اجلمل التي قد تكون خطرة على قاعدة البيانات

3-3 منوذج للثغرة:
الثغرة:

SELECT * FROM users WHERE name = ′ + userName + ′;
هذه ال�ضفرة الربجمية متثل ا�ضتعالمًا عن ا�ضم امل�ضتخدم يف نظام ما، وهي ت�ضتدعي جميع 
اإذا  .لكن   )users( امل�ضتخدمني  )userName( من جدول  امل�ضتخدم  با�ضم  ال�ضجالت اخلا�ضة 
مت تغيري املتغري )userName( ب�ضكل معني وبا�ضتخدام الرمز اخلا�ص )’( من قبل امل�ضتخدم 
قيمة  ا�ضتبدال  ميكن  عليه.مثاًل  منوي  هو  مما  اأكرث  تفعل  اأن  اجلملة  لهذه  املمكن  فمن  املخرتق، 

املتغري )userName( باجلملة االآتية:
′a′ or 4>3
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فت�ضبح اجلملة كاالآتي:
SELECT*FROM users WHERE name = ′a′ or 4>3;
بكل  �ضيتمكن  املخرتق  فاإن  االأح��وال،  كل  يف  �ضحيحة  �ضتكون  اال�ضتعالم  نتيجة  اأن  ومبا 
�ضهولة من احل�ضول على ما يريد.وميكن اأي�ضًا ا�ضتخدام هذه الطريقة حلذف جدول ما من قاعدة 

البيانات، ومثال ذلك اإذا قمنا باإ�ضافة اجلزء التايل لل�ضفرة الربجمية ال�ضابقة:
DROP TABLE users; SELECT * FROM data WHERE name 
LIKE ′%′;
البنيوية )SQL SERVERS( ت�ضمح بتنفيذ جمل  اأن معظم خوادم لغة اال�ضتعالم  ومبا 
الطريقة  هذه  ا�ضتخدام  طريق  عن  �ضحيحة  جملة  اأية  اإدخ��ال  ميكن  وبالتايل  واحد،  اآن  يف  عدة 

باإ�ضافة اجلملة اإىل نهاية املدخل.وبالتايل تكون اجلملة كاالآتي:
SELECT*FROM users WHERE name =′a′; DROPTABLE users; 
SELECT*FROMDATAWHERE name LIKE ′%′;

وهذا يوؤدي فعليًا حلذف جدول امل�ضتخدمني بالكامل من قاعدة البيانات.
كيفية الرتقيع:

هذا . 1 االأمر  با�ضتخدام  اأرقامًا  فقط  وجعلها  املتغريات،  يف  احلروف  بو�ضع  ال�ضماح  عدم 
كمثال:

$id= )int( $_GET[’id’];
منع احلروف اخلا�ضة التي حتدث خلاًل لقاعدة البيانات، مثل )- ،”._+/ *( .. 2

وخال�ضة القول هو اأن االإدخال يف قواعد البيانات طريقة متداولة بني القرا�ضنة; نظراً الأنها 
طريقة �ضهلة التعلم وغري مكلفة، واأي�ضًا �ضعوبة التعرف عليها من قبل املربجمني يجعلها طريقة 
منت�رصة فيما بينهم.ومبا اأن قواعد البيانات طريقة مهمة ال غنى عنها يف حفظ املعلومات القيمة 
القرا�ضنة  الطرق من عبث  ب�ضتى  املحافظة عليها  علينا  واالأفراد، فيجب  واملوؤ�ض�ضات  لل�رصكات، 

الذين يحاولون جاهدين �رصقة هذه املعلومات اأو تدمريها.
لذا فعدم معرفتنا بخطورة هذه الثغرة االأمنية يجعلنا ال ن�ضتطيع حماية قواعد البيانات التي 
ن�ضتخدمها ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف حياتنا.فالوعي باأهمية هذه امل�ضكلة ومبدى �رصرها اأمر مهم للغاية 
للحماية منها.واإنه ملن املهم ا�ضتخدام اأكرث من طريقة حلماية قاعدة البيانات ففي حال ا�ضتطاع 

املهاجم اخرتاق اإحدى هذه الطرق، فال يتمكن من اخرتاق الطرق االأخرى.
على الرغم من اأن نظام موودل يعد من االأنظمة القوية يف حماية بياناتها، فاإن الباحث قد 
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وجد �ضالته فيه، وذلك بعد الفح�ص والتدقيق ال�ضديدين؛ حيث قام الباحث با�ضتخدام خربته يف 
 Acunetix Web الفح�ص اليدوي وعرث عربها على ثغرة واحدة، ومن ثم قام با�ضتخدام اأداة

Vulnerability Scanner وعرث عربها على الثغرة الثانية والتي هي من النوع االأعمى.

4- الدراسات السابقة:

4-1 دراسة مريال تاج الدين حممد )2009م( :
عنوان الدرا�ضة: ت�ضميم اإطار عمل اأمني لنظم التعليم االلكرتوين، درا�ضة حالة نظام موودل 

بجامعة ال�ضودان للعلوم والتكنولوجيا
املاج�ضتري.تركز  درجة  لنيل  والتكنولوجيا  للعلوم  ال�ضودان  بجامعة  الدرا�ضة  هذه  اأجريت 
التي  املعلومات  �ضالمة  واأهمية �ضمان  االلكرتوين  التعليم  االأمنية يف  االأ�ض�ص  الدرا�ضة على  هذه 
تتم حمايتها ب�ضكل �ضحيح �ضمن التعليم االلكرتوين، وذلك من خالل معاجلة املتطلبات االأمنية 
التعليمي،  املحتوى  اإن�ضاء  عملية  وهي  االلكرتوين  التعليم  اأنظمة  يف  الرئي�ضة  الثالث  للعمليات 
التعليم  نظم  الأمن  عمل  اإطار  الدرا�ضة  هذه  التنظيمية.قدمت  والعملية  والتعلم  التدري�ص  وعملية 
االلكرتوين لتحقيق متطلبات ال�رصية؛ يف هذه الدرا�ضة اختري نظام اإدارة العملية التعليمية موودل 
)االأدوار  الو�ضول  يف  التحكم  وهي  االأمنية،  اأنظمته  لتطوير  حالة  كدرا�ضة   )MOODLE(
للحلول  اإطاراً  الدرا�ضة  قدمت  ذلك  واال�ضرتجاع.وبعد  االحتياطي  والن�ضخ  التوثيق   ، واالأذون��ات( 

االأمنية؛ وُطبِّق نظام اإدارة العملية التعليمية يف جامعة ال�ضودان للعلوم والتكنولوجيا.
التعليم االلكرتوين واأهمية  االأمنية يف  االأ�ض�ص  الرتكيز على  الدرا�ضتان على �رصورة  اتفقت 
على  اتفقتا  االلكرتوين.كما  التعليم  �ضمن  �ضحيح  ب�ضكل  حتمي  التي  املعلومات  �ضالمة  �ضمان 
اأنظمته  لتطوير  حالة  كدرا�ضة   )MOODLE( موودل  التعليمية  العملية  اإدارة  نظام  اختيار 

االأمنية.

4-2 دراسة مصعب حممد الفاتح يوسف )2010م( :
على  تطبيقًا  منها  واحلماية  اكت�ضافها  طرق   SQL Injection الدرا�ضة:  عنوان 

Php and My Sql
اأجريت هذه الدرا�ضة بجامعة النيلني لنيل درجة املاج�ضتري.وهدفها التعرف اإىل اأهمية اأمن 
الربجميات واالأ�رصار التي ميكن اأن حتدث من جراء �ضعف االأمن، والتعرف اإىل امل�ضكالت االأمنية 
يف الربجميات واأ�ضباب منوها، والتعرف اإىل نقاط �ضعف الربجميات، وكيف يتم التعامل معها؟ 
ال�ضعف  نقاط  ل�ضد  الربجميات  تطوير  مراحل  تتبع يف  اأن  التي يجب  الرتتيبات  على  والتعرف   ،
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التي متكن املهاجمني من �ضن هجومهم عليها، والتعرف اإىل امل�ضكالت االأمنية التي تتعر�ص لها 
االأنظمة التي تعتمد يف عملها على االنرتنت، وم�ضاعدة املطورين واملربجمني ل�ضفحات االنرتنت 
خا�ضة الذين ي�ضتخدمون لغة php and my sql يف اإن�ضاء �ضفحاتهم االلكرتونية على اكت�ضاف 
نقاط ال�ضعف يف جملة sql )sql injection( متهيداً لعملية حلها.وتو�ضل الباحث اإىل اإن�ضاء 
خوارزميتني تقومان باكت�ضاف نقاط ال�ضعف يف جمل sql، وحتديد موقعها داخل ال�ضفرة املمثلة 
لل�ضفحة التي كتبت بلغة php and my sql، فاخلوارزمية االأوىل تعنى بعملية ا�ضتخراج القيم 
ة  املمررَّ القيمة  ا�ضم  ت�ضتخرج  ثم   ،php جملة  اأنها  من  والتاأكد  وحتليلها،  ال�ضفحة  اإىل  املمرَّرة 
اخلوارزمية  من  امل�ضتخرجة  املمررة  القيم  تتبع  بعملية  فتعنى  الثانية  اخلوارزمية  اأما  ونوعها، 
باإن�ضاء  الباحث  قام  املنا�ضب.ثم  القرار  اتخاذ  اأجل  ال�ضفرة من  اأ�ضطر  داخل  والبحث عنها  االأوىل 
برنامج يطّبق اخلوارزميتني با�ضتخدام لغة vb.net 2008 and sql server 2008، ومن ثم 
تنفيذ الربنامج على �ضفرة موقع www.ntcysudan.com والذي اأعطى نتائج دقيقة للغاية.

اإلطار العملي للبحث:

1- الشيفرات الربجمية للملفات املصابة وترقيعها:
فيما ياأتي ي�ضتعر�ص الباحث ال�ضفرات الربجمية التي متثل الثغرات التي عرث عليها الباحث، 

ومن ثم يبني مكمن الثغرة وكيفية ترقيعها.
1 .Blind SQL Injection

عرث الباحث على هذه الثغرة يف امللف sys/ email.php، وفيما ياأتي جزء من ال�ضفرة 
الربجمية للملف والتي ميثل مو�ضع االإ�ضابة فيها باجلزء الذي حتته خط:

php<؟
if)isset)$_GET[′type′]((}$type=$_GET[′type′];{else}$type=′NO′;{
$link=mysql_connect)′localhost′،′elearn_kh′،′}^J#LfGXbmQo′( or 
die )mysql_error )(( ;
$db=mysql_select_db )′elearn_main_kh؛)′
// if )$db( }echo ′don connecy}؛′
if )$type==″SEND{)″
           if )isset )$_POST[′forgetemail′{(([′
               if )! empty )$_POST[′forgetemail′{))[′  
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                        $myemail=$_POST[′forgetemail′];   
                        $*/sql=mysql_query )″SELECT * FROM mdl_user 
WHERE email=′$myemail’ LIMIT 1″( or die )mysql_error )( ;
                  if )$row=mysql_fetch_array )$sql{)) 
                      echo $row[′username′];echo«</ br“؛ ′′<
                     // echo $row[′email′];echo′′</ br/*؛  ′′<
                  $sql=mysql_query )′′SELECT * FROM ous_students WHERE 
user_email=’$myemail’ LIMIT 1“( or die )mysql_error ))( ;
                    if )$row=mysql_fetch_array )$sql{))
                         echo $row[′user_name′];echo′′</ br؛“<
                         echo $row[′user_email′];echo′′</ br؛“<
                   $to =$row[′user_email؛[′

“اإر�ضال كلمة املرور املفقودة”;  = $subject
;”< /br> معلومات دخولك املفقودة”=.$body

;”< /br> :ا�ضم امل�ضتخدم ”.[’$body.= $row[′user_name
;”<  /br> body.= $row[′pass$’].” كلمة املرور: 

قبل  البيانات  قاعدة  اإىل  ُي�ضاف   myemail$ املتغري  حمتوى  اأن  يف  هنا  الثغرة  تكمن 
mysql_ ولرتقيع هذه الثغرة اأ�ضاف الباحث دالة التنقيح.POST$ تنقيح املدخل فيه عرب دالة

اخلا�ضة،  احلروف  كل  من   myemail$ للمتغري  املدخل  لتنقيح   )(  real_escape_string
والتي ميكن اأن ت�ضكل خطراً على النظام.

php<؟
if)isset)$_GET[′type′]((}$type=$_GET[′type′];{else}$type=′NO}؛’

  $link=mysql_connect)′localhost›،′elearn_kh′،′}^J#LfGXbmQo′(
  or  die )mysql_error());

$db=mysql_select_db ) ′elearn_main_kh′);

// if )$db( }echo ′don connecy′;}
if )$type==′′SEND′′) {
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        if )isset )$_POST[′forgetemail′]) ) {

  if )! empty )$_POST[′forgetemail′]) ) {

$myemail=mysql_real_escape_string )$_POST[’forgetemail’]) ;

 / *$sql=mysql_query )”SELECT * FROM mdl_user
WHERE email=’$myemail’ LIMIT 1“( or die )mysql_error () ) ;

 if )$row=mysql_fetch_array )$sql) ) {

echo $row[’username’];echo“</ br>”;     
 // echo $row[’email’];echo“</ br>”;*/

 $sql=mysql_query )”SELECT * FROM ous_students
WHERE user_email=’$myemail’ LIMIT 1“( or die )mysql_
error () ) ;

if )$row=mysql_fetch_array )$sql) ) {

echo $row[’user_name’];echo“</ br>”;

echo $row[’user_email’];echo“</ br>”;

$to =$row[’user_email’];

“اإر�ضال كلمة املرور املفقودة′′;  = $subject
;′′< /br> معلومات دخولك املفقودة»=.$body

;′′<  /br> :ا�ضم امل�ضتخدم ».[′$body.= $row[‹user_name
;′′< /br> :كلمة املرور ».[′$body.= $row[′pass

2 .: SQL injection (AS)

عرث الباحث على هذه الثغرة يف امللف email.php، وفيما ياأتي جزء من ال�ضفرة الربجمية 
للملف، والتي مُيثَّل مو�ضع االإ�ضابة فيها باجلزء الذي حتته خط:

php<؟
if )isset )$_GET[’type’]( ( }$type=$_GET[’type’];{else}$type=’NO’{;
$link=mysql_connect)’localhost’،’elearn_kh’،’}^J#LfGXbmQo’( or 
die )mysql_error ؛))(



ثغرات اإلدخال يف قواعد البيانات لنظام موودل املستخدم يف جامعة السودان املفتوحة ومحايتها

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح62

$db=mysql_select_db )’elearn_main_kh’( ;
// if )$db( }echo ’don connecy’{;
if )$type==“SEND“( {
 if )isset )$_POST[’forgetemail{))[’
  if )! empty )$_POST[’forgetemail’{))[’ 
         $myemail=$_POST[’forgetemail؛ [’   
/*$sql=mysql_query )”SELECT * FROM mdl_user WHERE 
email=’$myemail’ LIMIT 1“( or die )mysql_error ؛ ))(
 if )$row=mysql_fetch_array )$sql{))
  echo $row[’username’];echo“</ br؛“<
  // echo $row[’email’];echo“</ br؛“<
$sql=mysql_query )”SELECT * FROM ous_students WHERE user_
email=’$myemail’ LIMIT 1“( or die )mysql_error ; ))(
 if )$row=mysql_fetch_array )$sql{))
  echo $row[’user_name’];echo“</ br؛“<
  echo $row[’user_email’];echo“</ br؛“<
  $to =$row[’user_email;[’

“اإر�ضال كلمة املرور املفقودة”;  = $subject
;”< /br> معلومات دخولك املفقودة”=.$body

;”< /br> :ا�ضم امل�ضتخدم ”.[’$body.= $row[’user_name
;”<  /br> body.= $row[’pass$’].” كلمة املرور: 

تكمن الثغرة يف امللف املذكور يف ال�ضطر الربجمي رقم )1( ، وذلك ب�ضبب ا�ضتقبال املتغري 
$type لقيمة ما دون تنقيح هذه القيمة، واملتغري $type من املتغريات التي تدخل اإىل قاعدة 
القر�ضان الإدخال  ا�ضتغالله من قبل  البيانات مبا�رصة، وبالتايل ميثل خطورة كبرية الأنه ميكن 
�ضفرة برجمية م�رصة.ولرتقيع هذه الثغرة ا�ضتبدل الباحث ال�ضطر الربجمي املحتوي على الثغرة 

. )( mysql_real_escape_string ب�ضطر برجمي جديد م�ضاف اإليه دالة التنقيح
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php<؟
$type= )isset )$_GET[’type’](( ? 
Mysql_real_escape_string )$_GET[’type’]( :$type=’NO’;
$link=mysql_connect )’localhost’،’elearn_kh’،’}^J#LfGXbmQo’( or 
die )mysql_error )(( ;
$db=mysql_select_db )’elearn_main_kh’( ;
// if )$db( }echo ’don connecy’;{
if )$type==“SEND“( }
 if )isset )$_POST[’forgetemail’]( ( }
     if )! empty )$_POST[’forgetemail’]( ( }    
$myemail=mysql_real_escape_string )$_POST[’forgetemail’]( ; 
/ *$sql=mysql_query )”SELECT * FROM mdl_user WHERE 
email=’$myemail’ LIMIT 1“( or die )mysql_error )(( ;
 if )$row=mysql_fetch_array )$sql( ( }
   echo $row[’username’];echo“</ br>“;
   // echo $row[’email’];echo“</ br>“;*/
$sql=mysql_query )”SELECT * FROM ous_students WHERE 
user_email=’$myemail’ LIMIT 1“( or die )mysql_error )(( ;
 if )$row=mysql_fetch_array )$sql( ( }
 echo $row[’user_name’];echo“</ br>“;
 echo $row[’user_email’];echo“</ br>“;
 $to =$row[’user_email’];

“اإر�ضال كلمة املرور املفقودة”;  = $subject
;”< /br> معلومات دخولك املفقودة”=.$body

;”< /br> :ا�ضم امل�ضتخدم ”.[’$body.= $row[’user_name
;”<  /br> body.= $row[’pass$’].” كلمة املرور: 
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اخلالصة والنتائج والتوصيات:

1- اخلالصة:
بني الباحث خالل درا�ضته هذه ثغرات االإدخال يف قواعد البيانات يف نظام التعليم االإلكرتوين 
مفتوح امل�ضدر موودل؛ ويف �ضبيل ذلك حتدث عن نظام موودل ب�ضورة تف�ضيلية، ثم بني ماهية 
املتمثلة يف  الدرا�ضة  اأدوات  الباحث خالل درا�ضته  البيانات.وا�ضتخدم  االإدخال يف قواعد  ثغرات 
وخربته   ،Acunetix Web Vulnerability Scanner ونظام   ،PHP الربجمة  لغة 
ال�ضخ�ضية للو�ضول للثغرات املعنية يف النظام قيد الدرا�ضة، وهو الن�ضخة 1.9.5.ا�ضتخدم الباحث 
يف درا�ضته املنهج التطبيقي وتو�ضل من خالله لوجود ثغرتني يف ال�ضفرة الربجمية للنظام، وقام 

بتحليلهما وكتابة ال�ضفرة الربجمية للرتقيع العلمي املنا�ضب لهما.

2- النتائج:
خل�س البحث للنتائج االآتية:

1 ..email.php وجود ثغرتني من نوع ثغرات االإدخال يف قواعد البيانات يف امللف
ُعدِّلت ال�ضفرة الربجمية للملف امل�ضاب حلمايتها من االخرتاق.. 2

3- التوصيات:
اإجراء فح�ص دقيق لل�ضفرة الربجمية لنظام موودل قبل ا�ضتخدامه ب�ضورة ر�ضمية للتعليم . 1

االإلكرتوين للموؤ�ض�ضة.
اإجراء فح�ص �ضامل لل�ضفرة الربجمية مللفات نظام موودل يف جامعة ال�ضودان املفتوحة . 2

مع كل تعديل اأو تطوير للنظام.
غري . 3  – االأخ��رى  التعليمية  للمناطق  موودل  نظام  على  للبحث  العملية  النتائج  تطبيق 

منطقة اخلرطوم- يف جامعة ال�ضودان املفتوحة.
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