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  HTTPشكاف پاسخگويي 

  :HTTPشكاف پاسخگويي  مقدمه اي بر

شكاف پاسخگويي، آسيب پذيري نسبتاً جديد برنامه هاي كاربردي تحت وب مي باشد، از اين شكاف مي توان براي اهداف زير 
  :استفاده كرد 

  :  )XSS(پردازش سايت متقابل 

يا جاوا اسكريپتي را اجرا نمايد كه مي  htmlاز اشكال بسيار معمول و قديمي آسيب پذيري مي باشد بطوريكه به كاربر اجازه مي دهد كدهاي 
آنها حتي امكان اجراي كدهاي جاوا اسكريپتي را مي دهند كه شايد ناشناس ماندن بيشتر . توانند منجر به ربودن كوكي يا جلسة كاري كاربر شود

  .وجب آسيب پذيري هاي بيشتر در مرورگر شوندم

  :به هم ريختن متقابل كاربر 

اين يك شكل رايج از به هم ريختن است كه از طريق آن يك وب سايت ممكن است براي يك كاربر خاص به هم ريخته به نظر برسد كه در  
م را قادر مي سازد، كاري كند كه سايت بهم ريخته به نظر برسد اينكار، مهاج. موارد سرقت اطالعات، شناسه كاربري يا رمز عبور بكار مي رود

اينكار همچنين به مهاجم امكان مي دهد كه اطالعات  .بنابراين به مهاجم اجازه مي دهد كه اطالعات جلسه كاري و كوكي ها را سرقت نمايد
  .بنابراين موجب ايجاد سازش مي گردد. رقت ببردبرقراري ارتباط را توسط ايجاد يك صفحة برقراري ارتباط جعلي براي صفحه وب به س

  :مسموم كردن اطالعات حافظه كَش 

وقتي حافظه كَش كه مورد استفاده كاربران زيادي مي باشد، مسموم مي شود، آنها فكر مي كنند . در اين حالت، بهم ريختگي بزرگتري رخ مي دهد
در اين مورد . آن هستند، صفحه وب حقيقي است در صورتيكه اينطور نيست كه صفحة وب بهم ريخته است يا صفحه وبي كه در حال مشاهدة

فراخواني مي كند تا از آن براي فريب دادن حافظة پنهان در هنگامي كه مهاجم از يك سرور پروكسي استفاده مي كند و صفحة آسيب پذير را 
و صفحة وب را براي  اين طريق كنترل كامل را بدست مي گيرد سرور در حال پاسخگويي به حافظه ي ديگر مي باشد استفاده كند و مهاجم از

موارد استفادة چنين حمله اي بسيار متفاوت . هركسي كه در حال كار باآن مي باشد يا در سرور حافظه يا سرور پروكسي شريك است، بهم مي ريزد
پروكسي استفاده مي كند، صفحه وب را بهم ريخته ، مشاهده بهم ريختن كه موجب مي شود هركسي كه از حافظه كَش يا : برخي عبارتند از . است
دومي فيشينگ است كه در آن با نمايش يك صفحة نادرست كه توسط مهاجم بارگذاري شده است مي توان باعث شد كه كاربران زيادي . نمايد

  .اطالعات خصوصي كارت اعتباري، نام ، رمز عبور و ساير اطالعات محرمانه خود را ارائه دهند

  سرقت صفحات

در . معمول در دسترس كاربر قرار نگيرندبه كاربر اجازه مي دهد كه به اطالعاتي حساس دسترسي پيدا كند كه ممكن است محرمانه باشند يا بطور 
ي بايد، كه موجب سرقت اطالعات حساس كه از سرور به مشتري انتقال م. اين صورت مهاجم مي تواند پاسخ سرور به مشتري را دريافت نمايد

 .توسط مهاجم گردد

 

  


