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 مقدمه
ین ااستفاده از  ارائه خدمات به کاربران در بستر وب به سرعت رشد یافته است.فناوری اطالعات،  های حوزهتکنولوژیبا گسترش 

ره کاربرانی همواشود. با این وجود، ها میبستر، موجب سهولت کاربران در دسترسی به خدمات، کاهش مراجعات حضوری و هزینه

ت، امری بدیهی و مهم وجود دارند که قصد سوء استفاه از خدمات ارایه شده را دارند. بنابراین، توجه به امنیت و سرعت ارایه خدما

 شود. تلقی می

ررسی شده ان و امنیت بدهی به کاربردر دو جنبه سرعت سرویس nanoclub.irباشگاه نانو به آدرس در این گزارش، وب سایت 

ی مهم امنیت تست 17توضیح داده شده است. در حوزه امنیت،  1سرعت انجام شده که در بخش  تستدر حوزه سرعت، سه است. 

اهکارهای رتوضیح داده شده است. برای هر تست، سناریوی انجام تست، نتایج تست و  2ها در بخش این تستانجام شده است. 

م کارها به منظور های پیشنهادی برای انجا، اولویت3در نهایت در بخش  سرعت/امنیت توضیح داده شده است.پیشنهادی برای بهبود 

امنیت این  ودهی بهبود کیفیت سرویس بهامید است این گزارش بتواند کمک شایانی  بهبود سرعت و امنیت وب سایت، آمده است.

 وب سایت کند.
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 سرعتتست  - 1بخش 
 

 

 MySQLتست  -1-1

 سناریوی انجام تست -1-1-1

 MySQLار سرور و ساخت یو کدها یتکار با وب سا تدر حال یستم،منابع س یبررس

 نتایج تست -1-1-2

 یال 20 ینب ،رایطدر این ش. کردتوجه فعالیت ندارد، سرور  یرو منابع سرور هنگامی که هیچ کاربری یتوضع نیاز است تادر ابتدا 

 ی که تنها یک کاربر مشغول فعالیتاختصاص داده شده است. این وضعیت در حالت MySQL سرور به یرو CPUدرصد  40

ک داده ساده و یا یک یکند. از طرف دیگر ارسال های پردازنده را نیز درگیر میکند و دیگر هستهعت افزایش پیدا میبه سر شود،می

رسد ظر میناینگونه به  ،از طریق بررسی منابع سیستمکند. می ترمشغولرا به مرور  بوده و منابع ندکُارتباط به دیتابیس، فرآیندی 

ست. این ادادن بکاپ گیری نامنظمی در حال رخ همچنینو  هستندبه صورت مداوم در حال اجرا که فرآیندهایی روی دیتابیس 

های ، وضعیت به گلوگاهکه کاربری فعالیت خود را آغاز کنددهد و درصورتیسایت رخ میفرآیندها مطمئناً بدون فعالیت کاربر سمت وب

CPU ک حمله یبرای  سیستم راع و تعامل با کاربر را کمتر کرده و شود. این اتفاق شانس و اولویت پاسخ سرینزدیکتر میD/Dos 

 .کندیک هکر آماده می توسطو از دسترس خارج ساختن خود به خودی سیستم 

 راهکارهای پیشنهادی -1-1-3

تفاده از فریم ورک . به دلیل اسشودنحوه ارتباط با دیتابیس و ساختار استفاده در سمت وب سایت را بهینه  نیاز است کهاول  گامدر 

شوند که فرآیند تبدیل به الیه دوم و باالخره الیه فرض خود الراول، این ارتباطات با یک الیه سوم مواجه میهای پیشالراول و پکیج

سایت حداقل در شرایط پیک )آزمون همگانی یا المپیاد که در سمت وب شودکند. پیشنهاد میاصلی ارتباط با دیتابیس را کند می

. برای شودها استفاده  Stored Procedureرسانده و تنها از یک الیه آن هم  کنند(، ارتباطات را به حداقلافراد زیادی شرکت می

 مراجعه کنید. لینکاطالع از نحوه ارتباط با این متد در الراول به این 

انجام  BCNFدر پایگاه داده نرمال سازی شود. این نرمال سازی، بهتر است تا سطح  ساختار جداولنیاز است تا ساختار دوم،  گامدر 

شود و همچنین ها انجام میهایی از جداول که جستجوی زیادی بر روی آنبر روی ستون indexشود. سپس، با استفاده از ایجاد 

https://medium.com/@smayzes/stored-procedures-in-laravel-60e7cb255fc9#:~:text=Stored%20procedures%20are%20handy%20for,procedures%20out%20of%20the%20box.
https://medium.com/@smayzes/stored-procedures-in-laravel-60e7cb255fc9#:~:text=Stored%20procedures%20are%20handy%20for,procedures%20out%20of%20the%20box.
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به ها زمان دسترسی این روش. 1توان سرعت دسترسی به اطالعات را افزایش دادهای پرتکرار، میبرای کوئری VIEWاستفاده از 

منابع اشغال شده در حین ارتباط در  ،دیگر . از طرفکندمی ترو سریعبا وب سایت را بهتر کاربران تعامل را کاهش داده و ها داده

مراجعه  ینکلتوانید به این می ،هاروش کند. برای اطالع از ایندهد و اطمینان و صحت ارتباطات را حفظ میسمت سرور را کاهش می

 کنید.

کنند را کاهش دهید. به می ای روی سرور کارکه به صورت اتوماتیک و دوره Triggerفرآیندهایی نظیر  نیاز است که، سوم گامدر 

را بررسی کرده و یک پروتکل و سیاست زمانبندی درست برای  MySQLاین منظور بایستی لیست فرآیندهای در حال اجرا توسط 

فراهم شود تا در این راستا به سرعت به اهداف  MySQLکاپ و ... تهیه کنید. حتما یک مانیتورینگ مناسب برای اعمالی نظیر ب

  استفاده کنید. 3لینکو  2لینکو  1لینکتوانید برای مانیتور کردن دیتابیس از مطلوب دست پیدا کنید. می

رای آنالین بودن ب CPUشود مقدار کنید. توصیه میو حافظه را بیشتر  CPUمنابع توانید ، میین گامآخرچهارم به عنوان  گامدر 

ند یک حریم امن برای توامی ارتقا ارتقا دهید. اینگیگابایت  18تا  12هسته و مقدار حافظه را به  24کاربر را به  10000هم زمان 

 ناسب است.کاربر م 1000تا  500زمانی تنها هر گونه اتفاق پیش بینی نشده باشد. در حال حاضر این مقدار منابع برای هم

 

 Apacheتست  -1-2

 سناریوی انجام تست -1-2-1

 Apacheتنظیمات و  یتکار با وب سا تدر حال یستم،منابع س یبررس

 نتایج تست -1-2-2

 MySQL( به خصوص زمانی که به یک بخش سوم مانند ارسال پیامک و همچنین POSTیک ثبت نام ساده و ارسال فرم )

زمان  ،هااط در الیهعالوه بر تاخیر در زمان ارتب ،تاخیر پاسخ در بخش سوم زیرابر است. ر غیرمعمولی زمانوابستگی دارد، به طو

د تاخیرهای شود ولی با وجوو حافظه دیده نمی CPUمصرف آنچنانی در دهد. پرسش و پاسخ میان سرور و کاربر را افزایش می

ت رسد در قسم(. به نظر میApacheدر سمت  Timeoutخارج شود )سایت کاربران از دسترس وب سایت ممکن است  متوالی

در سمت سرور  یندفراپس از اتمام فرآیند در سمت کاربر، همچنان این  . زیرابارگیری فایل مشکل عمده و تاخیر زیادی وجود دارد

 توانمیود، ولی در صورت وج ،شودروی سرور دیده نمی Cron-Jobفرآیندهایی نظیر کند. را اشغال می CPUای از قسمت عمده

نقش بر اثر ند توامی کندی برای یک کاربر هنگام ثبت سواالت کمی کند است. اینآزمون . کردغیر فعال  ها راآن در زمان پیک

حدود  ، کهثبت نامشود. به خصوص در مورد (. در باقی صفحات نیز کندی خاصی مشاهده می1-1 بخش) باشد MySQLارتباطی 

 مانزدر  بهتر است کند.سرور اشغال می را رویمنبع زیادی  gzipنرم افزار   کشد.برای یک کاربر زمان درخواست طول میثانیه  20

 .کردپیک آن را غیر فعال 

                                                      
ها وجود سترسی زیادی به آنها را بر روی جداولی که د-viewو ایجاد  indexingتوانید در این مرحله نرمال سازی، یزمانی، م درصورت وجود محدودیت 1

 دارد، انجام دهید و سپس در زمان مقتضی فرایندهای فوق را تکمیل نمایید.

https://dzone.com/articles/how-to-optimize-mysql-queries-for-speed-and-perfor
https://severalnines.com/database-blog/how-identify-mysql-performance-issues-slow-queries
https://blog.serverdensity.com/how-to-monitor-mysql/
https://www.tecmint.com/mysql-performance-monitoring/


8 

 

 راهکارهای پیشنهادی -1-2-3

اصالح شود. با توجه در سرور  Postپاسخ سواالت یکجا باشد، قسمت دیتابیس و  های همگانی، اگر قرار است ارسالدر زمان آزمون

، ارسال شود، یک پیشنهادهای یکجا، باعث ایجاد گلوگاه میزمانی ارسال. همXHRهای و با درخواست MVVMبه اینکه با مدل 

-1بخش  راه کار پیشنهادیگام چهارم در . همچنین طبق استاین گلوگاه ایجاد از برای جلوگیری ها بصورت مرحله به مرحله پاسخ

قسمت مانیتورینگی فراهم  Apache. حتما برای بررسی عملکرد از ایجاد این گلوگاه جلوگیری کردتوان مییش منابع، با افزا 1-3

 2لینکو  1لینک. برای اطالعات بیشتر به داده شودهای قبل و بعد و حین گلوگاه تشخیص بینیو پیش تا موارد بیشتر و مرتبط شود

 مراجعه کنید.

 

 تست پهنای باند -1-3

 سناریوی انجام تست -1-3-1

 ها از سمت وبارسال و دریافت داده

 نتایج تست -1-3-2

ه گلوگاه منجر شود. بزمانی در ارتباطات ممکن است اما هم ،کاهدالب چندان از پهنای باند سرور نمیها و مطارسال و دریافت فرم

مگابیت  1سال و مگابیت ار 1اگر یکجا باشد، حدود  1-2-3در بخش  ارسال و دریافت یک فرم ساده در آزمون طبق موارد پیشنهادی

 شود.ی این مقدار کمتر میادریافت برای هر کاربر نیاز دارد؛ اما بصورت مرحله

 راهکارهای پیشنهادی -1-3-3

برای اطمینان خاطر زیر ت پیشنهادا با این وجود، .زیاد نیستها بودن داده Textها برای کاربران به دلیل میزان دریافت و ارسال داده

 شود:در زمان پیک ارائه می

 دود کنید.دریافت و ارسال سرور را از طریق فایروال به یک عدد خاص مح -1

و  بر ثانیه گابیتم 2های آزمون(؛ سرعت دریافت را مانند پاسخ ها )نه یکجا،ای بودن فرآیند ارسال دادهدر صورت مرحله -2

 برای هر کاربر در نظر بگیرید. بر ثانیه مگابیت 1سرعت ارسال را 

م زمان در یک هبرای ارتباط باند،  فت برای سرور فراهم کنید. این پهنایمگابیت پهنای باند ارسال و دریا 200حداقل  -3

 است. کاربر کافی 150لحظه 

ران با دانلود یکجا های حجیم را در صورت وجود متوقف کنید تا کاربزمانی نظیر المپیاد، دریافت فایلبعد از شروع یک هم -4

 استفاده از وضعیت امتحانی، پهنای باند را اشغال نکند.ء و یا یک هکر با سو

 لینکیا غیره روی سرور داشته باشید )برای اطالع بیشتر به این  bmonگ مناسب برای پهنای باند نظیر مانیتورینحتما  -5

 مراجعه کنید(.

 

 

https://www.datadoghq.com/blog/collect-apache-performance-metrics/
https://httpd.apache.org/docs/2.4/misc/perf-tuning.html
https://www.tecmint.com/linux-network-bandwidth-monitoring-tools/
https://www.tecmint.com/linux-network-bandwidth-monitoring-tools/
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 تست نفوذ - 2بخش 

 

 

 Server Version Banner (SVB)  تست -2-1

 انجام تست سناریوی -2-1-1

 HttpRequestیک  هایپاسخ هدر اسکن

 نتایج تست -2-1-2

ی انتزاعی و یک نما دهدرا میسرور  درخصوصبه هکر اطالعات کافی  موارد هایالیت شده،، 2-1شکل طبق موارد مشخص شده در 

در  منیت سایت بایدابرای است که  زو اولین مواردیج نیاکند. برای او ترسیم می روی سرور را PHPهای نرم افزاری مانند از نسخه

ر صورت ممکن است د .دکنیکمک م ییبه روند شناسا دنیسرعت بخش یبه هکرها براها فاش شدن نسخه رای، زگرفته شودنظر 

ه سیستم نفوذ ب هاتوسط مدیر سیستم، هکر با استفاده از حفره های امنیتی در نسخه مشخص شده و عدم به روز شدن آنوجود باگ

  کند.

 

 : اطالعات سرور2-1شکل 
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 راهکارهای پیشنهادی -2-1-3

ود رجوع کرده خ( خود را تغییر دهید. با این روند که به تنظیمات وب سرور Apacheپیکربندی پیش فرض سرور وب ) نیاز است که

ورت زیر تغییر و مقادیر آن را به ص یافتهرا  ServerSignatureو  ServerTokens. دو متغیر کنیدرا باز  httpd.confو فایل 

 :دهید

ServerTokens Prod 

ServerSignature Off 

و  ندکیحذف م Apacheشده توسط  جادیاطالعات نسخه را از صفحه ا ServerSignature. کنیدسپس سرور خود را ریستارت 

ServerTokens  یعنی، نوع وب سرورهدر را فقط به Apacheدهدیم ریی، تغ. 

 

 PHPتست  -2-2

 انجام تست سناریوی -2-2-1

 توان نتیجه گرفت(نیز می SVB)البته از طریق اسکن  SSHبررسی نسخه نصب شده روی سرور از طریق 

 نتایج تست -2-2-2

می ، هنگا7.3.18 ریز  x7.3PHP. یدر نسخه ها، گزارش شده CVE-2019-11048است. طبق  7.3.16سرور PHPنسخه 

 یرا به تالش برا PHPتواند موتور یم ی،طوالن اریبس لدیف یهانامحدود و نام یهانام ایجاد کردنمجاز است،  HTTP لیآپلود فا که

در ؛ شودمیدرخواست  زشداپراین ذخیره سازی، موجب سرریز فضای حافظه و توقف سوق دهد.  فضای زیاد روی حافظه صیتخص

 هایفایلتواند منجر به تجمع یبه طور بالقوه م نی. ااندی هنوز پاک نشدهشده توسط درخواست بارگذار جادیموقت ا یهافایل کهحالی

موارد دیگری  CVE-2020-7067)طبق گزارش  به حد خود رسیده و سرور خاموش شود. حافظه یفضا شده و در نتیجه یموقت

 (.شوداین نسخه دیده می امنیتی هاینیز از حفره

 راهکارهای پیشنهادی -2-2-3

از  امکان در صورتاطمینان حاصل کرده و  PHPحتما از به روز بودن نسخه  سرور را در اولین فرصت به روز و آپگرید کنید.

 جلوگیری کنید. نرم افزارها به نسخه ی سمت سروکدهاحدودیت و وابستگی م

 

 D/DOSتست  -2-3

 انجام تست سناریوی -2-3-1

 ها به سرورو همچنین عدم شناسایی فایروال در مسیر انتقال داده 2-2و  2-1های موارد ذکر شده در بخشمطابق 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-11048
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-7067
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 نتایج تست -2-3-2

 یهاادهدمجاز به  ریغ یدر معرض خطر دسترس ال ممکن است سرور رای موارد قبلی و همچنین عدم وجود فایروهایریپذ بیآس

ی هاش حفرهگزار ،هایریپذ بیآس نیاز ا کیهر  یتواند برایمهاجم م کی. دهدقرار  D/DOSحمله  احتمال همچنین محرمانه و

 ن برای حمله استفاده کند.و از آ کردهرا جستجو  امنتی

 راهکارهای پیشنهادی -2-3-3

روی آپاچی و همچنین تعبیه یک  mod_securityسازی ماژول کرده و با نصب و فعالدر اولین فرصت به روز و آپگرید سرور را 

 فایروال از حمالت جلوگیری کنید.

 

 HTTP Cookiesتست  -2-4

 سناریوی انجام تست -2-4-1

 HttpRequestو همچنین تست هدرهای های کاربران تحت شبکه کیدزدیدن کو

 نتایج تست -2-4-2

 .ندمشخص شده نیست (Flag) هایپرچمهای ذکر شده حاوی دهد کوکینشان می ،2-2 شکل

 

 هاهای آنها و عدم وجود پرچم: کوکی2-2شکل 

 

ال بدون کان قی، مرورگر آن را از طریدرخواست نیچن وجودنشده است، در صورت  میتنظ یکوک یرو Secureاز آنجا که پرچم 

مرورگر و سرور  نیرا ب یمهاجم بتواند ارتباط متن کیخطر وجود دارد که  نی، انیکند. بنابرایساده( ارسال م HTTP) یرمزگذار

 نشستبه  ز هویتد احرادون وجوتواند بی، مهاجم مباشد (Session) نشست یکوک کی نیبدزدد. اگر ا اکاربر ر یکند و کوک یرهبر

 کالینتسمت  یاهپتیاسکر قیدهد تا از طریامکان را م نیبه مرورگر ا HttpOnlyعدم وجود پرچم  کند. دایپ یدسترس یوب قربان

 XSSحمله ده از با استفاتواند توسط مهاجم یم مورد نیکند. ا دایپ یدسترس ی( به کوکرهیو غ JavaScript ،VBScript لی)از قب

 . ردیقرار بگ همورد سوء استفاد دهید بیآس یور سرقت کوکبه منظ

 راهکارهای پیشنهادی -2-4-3

 .(مراجعه شود لینکبرای اطالع بیشتر به این )ها را اعمال کنید این پرچم ،در تمامی تنظیمات کوکی وب سایت

 

https://github.com/SpiderLabs/ModSecurity-apache
https://blog.dareboost.com/en/2019/03/secure-cookies-secure-httponly-flags/
https://blog.dareboost.com/en/2019/03/secure-cookies-secure-httponly-flags/
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 تست شناسایی تکنولوژی استفاده شده در وب سایت -2-5

 سناریوی انجام تست -2-5-1

 SVBو همچنین  HTMLهای بررسی متاداده

 نتایج تست -2-5-2

ه طالعات استفادا نیتواند از ایمهاجم م کهای سمت سرور و سمت کاربر را به راحتی شناسایی کرد. یتوان مشخصات تکنولوژیمی

نشان داده ها به صورت سایت تکنولوژیبرای این وب شده انجام دهد. ییرا در برابر نوع و نسخه نرم افزار شناسا یکند تا حمالت خاص

 هستند. 2-3شده در شکل 

 

 های استفاده شده در وب سایت: تکنولوژی2-3شکل 

 راهکارهای پیشنهادی -2-5-3

، اطالعات متا HTTPسرور  یهدرها)مانند دهد یعامل را م ستمی، سرور و سیفزار، فناورپلتفرم نرم ا ییکه اجازه شناسا یاطالعات

HTML و تنظیم  لینکاین این کار با استفاده از اطالعات موجود در حذف کنید.  (رهیو غmod_headers تواند انجام شود.می 

 

 HTTP Security Headersتست  -2-6

 سناریوی انجام تست -2-6-1

 HttpRequestیک  ایهپاسخ Headerاسکن 

 نتایج تست -2-6-2

 است. 2-4شکل به صورت نشان داده شده در  وضعیت هدرهای امنیتی مهم

https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/01-Information_Gathering/02-Fingerprint_Web_Server.html
https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/01-Information_Gathering/02-Fingerprint_Web_Server.html
https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_headers.html
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 : وضعیت هدرهای امنیتی2-4شکل 

وب  کی iframe کیرا در  تیوب سا نیتواند ایمهاجم م کیشود، یتوسط سرور ارسال نم X-Frame-Optionsاز آنجا که هدر 

ماوس در برنامه  یهاکیتواند کاربر را در انجام کلی، مهاجم مiframe شگریصفات نما یکارکند. با دست یشخص ثالث جاساز تیسا

(. رهیدهد )به عنوان مثال: حذف کاربر، مشترک شدن در خبرنامه و غیکاربر انجام م تیرا بدون رضا ییهاتیفعال نیبنابرا .دهد بیفر

 .داده شده است حیتوض اتیبا جزئ نجایادر شود و یگفته م Clickjackingحمله  نیبه ا

 یری، بارگCross-Site Scripting (XSS)حمالت  ییدهد که هنگام شناسایبه مرورگر دستور م  HTTP-X-Protectionهدر

 .دهدیقرار م XSSهدر، کاربران برنامه را در معرض حمالت  نیصفحات وب را متوقف کند. در صورت عدم وجود ا

 یریساده بارگ HTTPاتصال  قیرا از طر تیدهد تا وب سایبه مرورگر دستور م HTTP Strict-Transport-Securityهدر 

 رمجازیغ هاییشراوی ایها هدر، کاربران را در معرض خطر سرقت داده نیاستفاده کند. عدم وجود ا HTTPSاز  شهیبلکه هم ،نکند

 کند.میکاربر و سرور را متوقف  نیو ارتباط ب انجام داده Man-In-The-Middle  مهاجم حملهو  دهدیقرار م

 کی یمجدد محتوا ریخطاب شده و مانع از تفس Internet Explorerبه مرورگر  HTTP X-Content-Type-Optionsهدر 

واند تیهدر م نیشود. عدم وجود ایم Content-Type گرفتن مقدار هدر دهیناد جهی( و در نتMIME-sniffingصفحه وب )

 شود. نگیشیف ای Cross-Site Scriptingمانند  ییهامنجر به حمله

 راهکارهای پیشنهادی -2-6-3

 هدر پاسخ صفحهX-Frame-Options  در برابر حمالت  دیخواهیکه م یارا به هر صفحهClickjacking  محافظت

 (.شتریب اطالعات) دیکناضافه  د،شو

  هدرProtection-XSS-X 1" یرا روProtection: -XSS-X ؛mode = block" (.شتریب اطالعات) دیکن میتنظ 

 هدرSecurity-Transport-Strict (.شتریب اطالعات) دیکن میرا تنظ 

  هدرOptions-Type-Content-X یرا رو "ons: nosniffOpti-Type-Content-X" اطالعات) دیکن میتنظ 

 (.شتریب

 

 Robots.txtتست  -2-7

 سناریوی انجام تست -2-7-1

 oclub.ir/robots.txthttps://nanدر خواست صفحه 

https://owasp.org/www-community/attacks/Clickjacking
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Clickjacking_Defense_Cheat_Sheet.html
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-XSS-Protection
https://www.owasp.org/index.php/HTTP_Strict_Transport_Securance_Cheat_Sheet
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Content-Type-Options
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Content-Type-Options
https://nanoclub.ir/robots.txt
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 نتایج تست -2-7-2

از  یردن برخک یغالبًا به منظور مخف فایل نیا از آنجایی کهوجود ندارد.  robots.txt فایلدر داشتن  یخاص یتیخطر امن چیه

را  ادمین د پنلصفحاتی مانن URLتوانند با استفاده از این فایل به ، هکرها میشودیاستفاده م موتورهای جستجواز صفحات وب 

حاضر، طبق  ای وجود ندارد. بنابراین وب سایت در حال-URLدر این فایل، هیچ  Disallowدر حال حاضر، در بخش پیدا کنند. 

 این تست، امن است.

 راهکارهای پیشنهادی -2-7-3

های حساس مانند های بخش-URLشود که ، صرفا پیشنهاد میدر این بخشبا توجه به امن بودن وب سایت بر اساس این تست، 

مراجعه  لینکبرای اطالعات بیشتر به این  .قرار نگیرد robots.txtهمچنان در فایل  رهیو غ تنظیمات هایفایل، تیریمد یهاپنل

 شود.

 

 SlowLorisتست  -2-8

 سناریوی انجام تست -2-8-1

 Nmapاز  استفاده

 نتایج تست -2-8-2

ستفاده از امستعد پاسخ مثبت به این حمله است. با این حمله دیتابیس به طور محدود قابل دسترس شده و حجم  کنونی، سرور

CPU اربران از دسترس وب دهد. درصد قابل توجهی از کشود. در نتیجه برای پاسخ به کاربران دیگر اولویتی قرار نمیچند برابر می

 های خود را ارسال کنند.توانند درخواستشوند و یا در یک زمان بسیار طوالنی میرج میخا

 راهکارهای پیشنهادی -2-8-3

برای اطالعات )یا کمتر تغییر داد  60پاسخ را به  Timeoutتنظیم کرد و همچینین  Apacheهای مربوطه را در بایستی ماژول

 .(مراجعه شود لینکبیشتر به این 

 

 Sessionتست  -2-9

 سناریوی انجام تست -2-9-1

 کدهای مربوطه روی سرور خواندنو همچنین  های کاربراندزدیدن کوکی

 نتایج تست -2-9-2

 ست:ا به صورت زیر ل اساسیمشک 3( سایت دارای Sessionهای )نشست

 شود.می Session Hijackو موجب حمله  شدهرمزنگاری ن (1

 شوند.می Session Fixationحمله  و موجب شدهکالینت ذخیره  IPو یا  Agentها بدون توجه به نشست (2

https://www.theregister.co.uk/2015/05/19/robotstxt/
https://www.theregister.co.uk/2015/05/19/robotstxt/
https://www.acunetix.com/blog/articles/slow-http-dos-attacks-mitigate-apache-http-server/
https://www.acunetix.com/blog/articles/slow-http-dos-attacks-mitigate-apache-http-server/
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ها افزایش ن فایلای حجم آنالین، در صورت افزایش تعداد کاربران . بنابراینشوندفایل در سرور ذخیره می ها بصورتنشست (3

  کند.را اشغال می CPUحافظه و  یافته و

 راهکارهای پیشنهادی -2-9-3

Session( استفاده کنید. ماه یکبار 3هر  کلید خصوصی تغییردیتابیس ذخیره کرده و از رمزنگاری مطمئنی ) ی ازها را در جدول

 .(مراجعه شود لینکبرای اطالع بیشتر به این د )بهره ببری ؛دهدیتوانید از راهکارهایی که فریم ورک الراول در اختیار قرار ممی

 

 HSTSتست  -2-10

 سناریوی انجام تست -2-10-1

 httpsهای سایت بدون استفاده از درخواست داده

 نتایج تست -2-10-2

 شرفتیپ کیHTTP Strict Transport Security (HSTS ) دهد.پاسخ می httpهای سرور به درخواست ،SSLبا وجود 

هدر  نیا گرمرورکه  یشود. هنگامیمشخص م ،هدر پاسخ کیاستفاده از  قیاز طر ،سایتوبانتخاب کننده است که توسط  یتیامن

 قیاطات را از طرر عوض تمام ارتبکند و دیم یریجلوگ ،به دامنه مشخص HTTP قیکرد، از ارسال هرگونه ارتباط از طر افتیرا در

HTTPS دیاز کل نیکند. همچنیارسال م HTTPS کند.یم یریموجود در مرورگرها جلوگ یپرس و جوها قیاز طر 

 راهکارهای پیشنهادی -2-10-3

شتر به این )برای اطالع بی است: به صورت زیراضافه شود  دیکه با ی. هدردیخود اضافه کن تیسا. وبhtaccess لیهدر به فا کی

  مراجعه کنید( لینک

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains 

 

 JSهای کتابخانهتست  -2-11

 سناریوی انجام تست -2-11-1

 موجود در سایت از طریق مرورگر JSهای بررسی نسخه

 نتایج تست -2-11-2

، Popper.js شوند. این موجب شده است کهاسکریپتی سرور همگی به صورت محلی ذخیره شده و استفاده می هایخانهکتاب

Twitter-bootstrap ،Limonte-sweetalert2 ،Croppie  وjQuery  به روز نباشند. به خصوص در موردjQuery  که مطابق

 نسخه کنونی دارای حفره است. CVE-2020-11023و  CVE-2020-11022گزارش 

https://laravel.com/docs/5.0/session
https://laravel.com/docs/5.0/session
https://hstspreload.org/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11022
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11023
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 راهکارهای پیشنهادی -2-11-3

در  ها در صفحات درج شوند.ههمان کتابخان CDNها، بهتر است به صورت لینکی از به منظور به روز بودن همیشگی این کتابخانه

  را رعایت کنید. SRIاینصورت حتما ویژگی 

 

 SQL Injectionتست  -2-12

 سناریوی انجام تست -2-12-1

 لبررسی کدهای موجود در سایت و نسخه فریم ورک الراو

 نتایج تست -2-12-2

به روز باشد. طبق گزارشات اخیر در  مداومها و نسخه آن پکیج ،در صورتیکه فقط اما .الراول در برابر این نوع حمالت مقاوم است

( دیده شده است. بررسی تمام ارتباطات میان سایت و دیتابیس زمانبر بوده و جهت 5.8این نوع حمله در نسخه کنونی ) ،مواردی

 خود الراول در این زمینه مراجعه شود. مستنداتبهتر است به  میان دیتابیس و وب سایت، ان از عملکرد تمامی ارتباطاتاطمین

 راهکارهای پیشنهادی -2-12-3

 اتبرای اطالع) را به روز کنیدهای مورد استفاده در دیتابیس و یا پکیجآپگرید کنید ( 7ترجیحاً های جدیدتر )نسخه کنونی را به نسخه

 .کنید(مراجعه  لینکبیشتر به این 

 

 XHRتست  -2-13

 سناریوی انجام تست -2-13-1

 viewerدر صفحه معلم و دانشجو و  های موجودXHRاستفاده از 

 نتایج تست -2-13-2

استفاده  MVVMدل هایی که بیشتر در مXHRاست. استفاده از  MVCسایت حاضر مبتنی بر فریم ورک الراول و معماری 

ها سیاستزند. در وهله بعدی، بررسی تمام های اعمالی در رندرکردن صفحات را به هم میشود، در وهله اول کنترل و سیاستمی

)به عنوان مثال:  پیچیده است. XHRمانند احراز هویت شدن فرد، دسترسی داشتن فرد و ... به محتوا در 

https://nanoclub.ir/student .)همچنین در تمام صفحات وبسایت یک  که بایستی حتما با الگین وارد این لینک شدXHR 

nanoclub.ir/get1https://t.-شود. )ط به دریافت اطالعات کارت و حساب )که احتماال مربوط به کیف پول است( ارسال میمربو

count-cartتوانید با ابزار توسعه مرورگر، بخش ( این مورد را میetworksN  و قسمتXHR .بررسی کنید 

 راهکارهای پیشنهادی -2-13-14

ل جایگزین و تمام های تعریف شده در الراو apiبا یک کنترلر هندل شوند و یا کال با  یی از این نوعهابهتر است تمام درخواست

 های اضافی حذف شوند.درخواست

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Subresource_Integrity
https://laravel.com/docs/5.8/database
https://laravel.com/docs/5.8/database
https://shieldfy.io/blog/serious-sql-injection-vulnerability-in-laravel-query-builder/
https://shieldfy.io/blog/serious-sql-injection-vulnerability-in-laravel-query-builder/
https://nanoclub.ir/student
https://t1.nanoclub.ir/get-cart-count
https://t1.nanoclub.ir/get-cart-count
https://t1.nanoclub.ir/get-cart-count
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 خطاهای سایتتست  -2-14

 سناریوی انجام تست -2-14-1

 د بدون پارامتر ورودیایجاد اختالل و یا درخواست صفحات موجو

 نتایج تست -2-14-2

سازد. های نابجا یا ناقص را با خطای صریح مواجه میرو بسیاری از درخواست حالت دیباگ و توسعه روی وبسایت فعال بوده و از این

ی کدهای مواجه شده بسیار جامع و با جزئیات و حت ،از طرف دیگر الراول تمام خطاها را در صورت فعال بودن حالت دیباگ و توسعه

 (https://nanoclub.ir/studentدهد. این بسیار خطرناک بوده و بایستی غیرفعال شود. )به عنوان مثال: را نشان می exceptionبا 

 راهکارهای پیشنهادی -2-14-3

 لیت را حذف کنید.در اولین فرصت با مراجعه به مستندات الراول این قاب

 

  POST/GETتست  -2-15

 سناریوی انجام تست -2-15-1

 و ثبت و حذف ویرایشهای موجود برای حدس لینک

 نتایج تست -2-15-2

، بدون بررسی یا کسانی که به آن طبیعتا نباید دسترسی داشته باشند ها علی رغم عدم نمایش به دانشجوبسیاری از این درخواست

است. به عنوان مثال لینک ثبت نام در دوره با وجود اتمام زمان آن  ویرایش و ثبتقابل   ی،در دسترساتمام انقضا قابلیت دسترسی و 

های دیگر . درخواستودشرا ثبت کن( ثبت می 14)یعنی دوره  nanoclub.ir/courses/register/1https://t.14با درخواست  ،دوره

 در زیر آمده است: های تست شده. برخی از فایلنظیر شروع آزمون بدون شرکت در آن آزمون و ... نیز از این قاعده مستثنی نیستند

 https://t1.nanoclub.ir/olympiad_main_exam/start/1 
 https://t1.nanoclub.ir/front_olympiad/2  
 https://t1.nanoclub.ir/olympiad_main_exam?olympiad=2  
 https://t1.nanoclub.ir/buy_credit/2  
 https://t1.nanoclub.ir/course_mock_exam/start/14  
 https://t1.nanoclub.ir/exam/7/type/235  

 

 راهکارهای پیشنهادی -2-15-3

ها که ورودی در شود شماره شناسه موجودیتبررسی شود. پیشنهاد می routeها از جمله قابلیت دسترسی افراد در هر تمام ورودی

 بصورت نامفهوم بوده و عینا منتقل نشود. ،سمت کاربر است

  

https://nanoclub.ir/student
https://t1.nanoclub.ir/courses/register/14
https://t1.nanoclub.ir/olympiad_main_exam/start/1
https://t1.nanoclub.ir/front_olympiad/2
https://t1.nanoclub.ir/olympiad_main_exam?olympiad=2
https://t1.nanoclub.ir/buy_credit/2
https://t1.nanoclub.ir/course_mock_exam/start/14
https://t1.nanoclub.ir/exam/7/type/235
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 هادسترسی به پوشهتست  -2-16

 تسناریوی انجام تس -2-16-1

 های مختلفهای کاربران در مرورگر با شناسهها و فایلعکسدرخواست 

 نتایج تست -2-16-2

بدون احراز هویت توسط همه قابل دسترس  https://nanoclub.ir/upload/های دیگر در مسیر پروفایل افراد و شاید فایللینک 

 ک عکس آپلود شده یکی از کاربران است: است. مثال این لین

https://nanoclub.ir/upload/profile/1576498037.png 

 راهکارهای پیشنهادی -2-16-3

کاربر متد فراخوانی این لینک توسط یک از سمت سرور دسترسی به این پوشه را از طریق هر درخواستی غیر فعال کنید. در سمت 

XHR بصورت یک فایل  کنترلری روی سرور تعبیه شود که این فایل را مستقیماً ،هااست. به جای فرخوانی لینک عکس یا فایل

php مراجعه شود(. لینک)برای اطالعات بیشتر به این  با هدر مربوطه نمایش دهد 

 

 MySQLدسترسی به تست  -2-17

 سناریوی انجام تست -2-17-1

 MySQLبررسی کدهای سرور و محتویات 

 نتایج تست -2-17-2

ا به سایت و ی در وب سایت به عنوان ادیتور نیز هست. این نوع دسترسی در صورت هک شدن وب MySQLنوع دسترسی کاربر 

 سازد. ها را میسر میامکان از بین بردن و ویرایش داده ،دسترسی فریم ورک الراول گرفتن با هر صورت دیگر

 راهکارهای پیشنهادی -2-17-3

ها فراهم کرد. از جهت دیگر کاربر  Stored Procedureبهتر است شیوه و الیه ارتباطی بین دیتابیس و وب سایت را با استفاده از 

MySQL  بنابراین در هر صورتی امکان اعمال تغییرات خارج از این دسترسی  .پروسجرها را خواهد داشتفقط دسترسی فرخوانی این

 مراجعه کنید(.  لینکشود )برای اطالعات بیشتر به این میسر نمی

 

 

 

 

 

https://nanoclub.ir/upload/
https://nanoclub.ir/upload/profile/1576498037.png
https://www.php.net/manual/en/function.readfile.php
https://www.php.net/manual/en/function.readfile.php
https://medium.com/@smayzes/stored-procedures-in-laravel-60e7cb255fc9#:~:text=Stored%20procedures%20are%20handy%20for,procedures%20out%20of%20the%20box.
https://medium.com/@smayzes/stored-procedures-in-laravel-60e7cb255fc9#:~:text=Stored%20procedures%20are%20handy%20for,procedures%20out%20of%20the%20box.
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 اولویت پیشنهادی برای بهبود وب سایت - 3بخش 

 

 

 های پیشنهادی برای بهبود سرعت و امنیت وب سایتاولویت -3-1
همچنین  و 2جهت بهبود وب سایت از نظر سرعت و امنیت، با توجه به میزان آسیب پذیری سیستم از موارد ذکر شده در بخش 

مل انجام شودف تمام موارد ذکر شده در این گزارش، به صورت کاپیشنهاد می، 1راهکارهای افزایش سرعت وب سایت در بخش 

ود وب سایت، بیان ، اولویت پیشنهادی برای بهب3-1های زمانی، در جدول شوند. با این وجود، با در نظر گرفتن اهمیت و محدودیت

 شده است.

 

 برای بهبود سرعت و امنیت وب سایت : اولویت پیشنهادی انجام کارها1-1جدول 

اولویت )به ترتیب از بیشترین 

 اولویت به کمترین اولویت(

 حاتتوضی بخش

ر امنیت بانجام این موارد نیاز به زمان زیادی ندارد و تاثیر مهمی  2-11تا  2-1 1

 وب سایت خواهد داشت.

دارد.  انجام این موارد نیاز به زمان بیشتری نسبت به سایر موارد 2-15تا  2-13 2

 .جام این موارد به شدت ضروری استان اما،

 این موارد نیز ضروری است. اما از درجه اهمیت کمتریانجام  2-17و  12-2 3

بر  عالوه نسبت به موارد موجود در اولویت دوم برخوردار هستند.

 کند.به افزایش سرعت وب سایت نیز کمک می 2-17اینف تست 

کنند و انجام موارد، به افزایش سرعت وب سایت کمک میاین  1-3تا  1-1 4

 ست.ها بعد از بهبود امنیت سیستم ضروری اآن

 

 


