 ؟AngularJS ما هو
من إعداد
indoushka

ال يخفى على الكثير من مبرمجي مواقع االنترنت “منصة الـ ” AngularJSوالتي يعود تاريخها الى عام  , 2012حيث قامت ببنائها شركة
GOOGLEبنا ًء على مكتبات لغة الـ  JavaScript ,فقد جاءت هذه المنصة لتوفر السرعة والكفائة عبر الكثير من االضافات والمميزات
لتضفي تميزا ً في مجال ال Front-End Developmentاي بما يتعلق بمظهر الموقع  ,وضف على ذلك انها مبنية على ال MVC Design
 Patternوالذي يعتبر من اشهر انماط البرمجة في وقتنا الراهن.
مثال بسيط على استخدام منصة الـAngularJS
سوف يظهر جمع 10 = 5 + 5

كيف يتم حقن قالب AngluarJS

في المثال السابق استخدمنا مصطلح متعارف عليه في ال AngularJsوهو ال Expressionوهو كل ما بين االقواس
}} {{ expressionوهو المكان الذي سنقوم فيه بحقن البايلود  Payloadوهو كود الJavaScript

هذا يعني  :إن قام المستخدم بادخال {{ }} فان مترجم الـ AngularJsسيقوم بتحويله وينفذه مما سيؤدي الى
ثغرة XSS – Cross Site Scriptingمن خالل Angular Expression

مالحظة  :حقن قالب الـ  AngularJsفقط يكون في عنصر ال Angularايng-app

كيف يحدث الحقن ؟
إن اي تجربة بسيطة لحقن بايلود ال XSSفي احدى قوالب ال AngularJsال يؤدي الى ظهور ثغرة  XSSما لم يكن بالشكل المطلوب اوالً ,
وثانيا ً ما لم تتخطى ما يعرف بالـAngularJs Sandbox

مالحظة  :لمعرفة الباراميتر او العنصر المصاب بهذه الثغرة او ال يمكنك ان تقوم بتجربة بدائية وهي {{ }}7*7فان كانت النتيجة  49فهو
مصاب ويمكنك االستمرار وفي بعض التطبيقات ممكن استخدام [[ ]] 7*7وان نجحت بالتنفيذ فاستمر باستخدام [[ ]] في جميع البايلودات
المستخدمة
 .1مثال :ان قام المستخدم بحقن البايلود ><script>prompt('XSS')</script
فالنتيجة ستكون ;&lt;script&gt;prompt(&#39;XSS&#39;)&lt;/script&gt
هنا يظهر ان التطبيق آمن من ثغرة ال XSSلكن في الحقيقة نحن لم نتبع أساسيات الحقن فالبايلود ليس بالشكل المطلوب ولم نتخطى الSandbox

كيف نحسن  Payloadالمستخدم ؟
هيا نحسن البايلود عبر اضافة فورمات الAngularJs
البايلود بالفورمات المطلوب}}: {{prompt(‘XSS’)s
النتيجة  :ايضا ً لم ينفذ البايلود وذلك بسبب حظره من قبل الAngularJs Expression Sandbox

ال ليس كما تظن ,التطبيق الى االن ليس آمن وذلك حسب مرجع ووثائق الـ AngularJs Documentationفشـــركة الـ GOOGLEتنـوه
الى ان تعابيــر ال AngularJs Expressionال تقدم حمايــة بل زد علــــى ذلك ان الـ Expressino Sandboxمهمته الرئيسية ليست
الحماية او ايقاف الهاكر بل هي لفصل وتنظيم اجزاء التطبيق وعمله بكل سالسة وبعيدا ً عن اي هشاشة فيه

كيف تتخطي  AngularJs Expression Sandbox؟
حتى عند الرجوع الى مرجع الـ  AngularJS Documentationوخاصة ما يتعلق بالخلط بين الجهتين السيرفر والعميلMixing Server-
 Side and Client-Side Templateفالثغرة تكون مؤثرة اكثر اي بمعنى آخر ان قام المستخدم بادخال بايلود وقامت جهة السيرفر بتحويله
وتنفيذه فيمكننا الحصول على ثغرة من نوعXSS
لذلك ما سنقوم به هو الخروج من ال Sandboxويمكن ان يحدث ذلك عبر:
 .1اعادة كتابة بعض ال Functionsالموجودة في منصة ال AngularJsمثل
charAt
fromCharCode

toString

 .1استدعاء الـ  AngularJs Constructorوقد انتشر في السابق الكثير من البايلودات من نفس النوع والي يمكن تنفيذه عبر استدعاء
ال Constructorوسنسرد في نهاية المقال بعض المراجع وال Constructorهو  built-in Functionالي  Classموجودة  ,لكن في
حالتنا هو  Classوهو  propertyاي خاصية تتبع ال Objectمثل الطول والعرض واللون …الخ وممكن استدعائه مثله مثل اي

خاصية اخرى

وهنا ما قمنا به هو عمل  functionيحتوي على ()alert 1وهو من نوع  anonymous ,فبحسب لغة الجافا سكريبت فيمكنك عمل function
مثال
فالسطر االول قمنا بإنشاء هذا ال Functionالذي ال اسم له والذي سيكون بنيته كما السطر 3,4,5

لذلك اذا اردنا ان نستعرض بنية هذا ال functionفيمكننا من خالل(constructor.constructor.alert(1
اما اذا اردنا تنفيذه بدون معرفة اسم هذا ال Functionفكل ما علينا فعله هو اضافة () ليصبح بذلك كما في الصورة ادناه
وممكن استدعاء ال Functionمن خالل ال scopeوهو عنصر اساسي في منصة ال AngularJsللتعامل مع ال Controllersوالعناصر
االخرى

في النهاية:
إن كنت تستخدم منصة  AngularJsكـ  Front-Endفيجب عليك فلترة ال{{ }} او حتى ان كنت تستخدم  Markupلغة ترميزية مثل ال[[ ]]
فأيضا ً يجب ان تقوم بفلترة المدخالت جيدا ً واعتبارها خطرا ً حقيقا ً على الموقع  ,وينصح ايضا ً باالبتعاد عن استخدام ال AngularJsمن جهة
السيرفر بما يتعلق بترجمة مدخالت المستخدم
كما رأيتم فان هناك عدة طرق لتخطي الـ  AngularJs Expression Sandboxوتكلمنا عن كيفية حدوث هذا التخطي ومنها انشاء Function
جديدة تحتوي على كود الجافا سكريبت لتفعيل ال XSSاو من خالل اعادة كتابة  Functionsموجودين في المكتبة اصالً  ,لكن تختلف في طريقة
التطبيق واالستدعاء
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