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الخالصة

ييدف بحثنا ىذا الى توفير حماية رصينة لقواعد البيانات المستخدمة في المؤسسات المختمفة ،حيث تعتبر مسألة المحافظة

عمى امنية وخصوصية قواعد البيانات ( )Database Security And Privacyمن المشاكل الميمة في تطبيقات قواعد البيانات
عبر شبكات االتصاالت المختمفة ،ومنع نشاطات المتطفمين من غير المخولين ( )Unauthorized Activityباالطالع عمى
البيانات او التالعب بيا .وتوفير آلية معينة لتسجيل جميع نشاطات المتطفمين ،مع االحتفاظ بتسجيالت كاممة لجميع عمميات
تحديث البيانات التي تجري عمى قواعد البيانات.

كما ويركز البحث عمى اىمية عممية اختيار كممات المرور ومفاتيح التشفير ،مع امكانية اضافة ىياكل بيانات خاصة ،واضافة

برنامج خاص في بدأ محاولة المستفيد استخدام النظام ،لمنع المتطفمين والمتالعبين بالبيانات منيم ،مع منح صالحيات معينة لكل
مستفيد ،خالل اوقات محددة خالل يوم العمل والمراقبة المستمرة الستخدام النظام ،والذي يؤدي بدوره في تحسين امنية وخصوصية
البيانات.
الكممات المفتاحية.LAN Security, Data Encryption, Password, Data Privacy, Data Security,.Database :
الحماية لقواعد البيانات منيا (كممات المرور وتشفير

المقدمة

البيانات).

تعد مسألة المحافظة عمى امنية وخصوصية قواعد

البيانات ( )Database Security And Privacyمن

أ-كممات المرور

المشاكل الميمة في تطبيقات قواعد البيانات عبر شبكات

جميع تطبيقات قواعد البيانات توفر وسيمة الضافة

االتصاالت المختمفة ضد نشاطات المتطفمين من غير

كممات مرور ،اضافة الى امكانية المستفيد توفير برامج

المخولين ( )Unauthorized Activityباالطالع عمى

خاصة بو الستخدام كممات مرور بعيدا عن كممات المرور

البيانات او التالعب بيا ] .[2] [1وتوفير الية معينة لتسجيل

التي توفرىا تطبيقات قواعد البيانات ].[5

جميع نشاطات المتطفمين مع االحتفاظ بتسجيالت كاممة

والختيار كممات المرور يجب اتباع االجراءات التالية :

لجميع عمميات تحديث البيانات التي تجري عمى قواعد

 .1االبتعاد عن االختيار االعتيادي لكممة المرور (مثال

البيانات بعيدا عن ايدي المستفيدين ( )Usersتساعد مدير

اسم الشخص ،تاريخ الميالد ،لقب العائمة ،اسم مدير

قواعد البيانات ( )Database Administratorفي تحسين

العمل....الخ) حيـث يوفـر ىـذا االسمـوب سيولة

امنيتيا وخصوصيتيا مستقبال] .[3وعمية يجب ان تتضمن

التخمين.

البرامج المستخدمة في التعامل مع قواعد البيانات التاكيد عمى

 .2يتم اختيار كممات المرور كمزيج من االحرف واالرقام

امنية وسرية البيانات ومنع االستخدام الغير صحيح ليا بمنح

والرموز الخاصة التي توفرىا انظمة التشغيل في

صالحيات ( )Permissionsمعينة وحسب طبيعة ونوعية

الحاسبة ويبين المثال التالي عدد االرقام والحروف

المستفيد مع المراقبة المستمرة لنشاطات استخدام النظام ].[4

والرموز الخاصة التي يمكن استخداميا في اختيار

توفر معظم تطبيقات قواعد البيانات الحالية (عمى سبيل

كممات المرور (باالعتماد عمى مـا توفـره المغـة االنكميزية

المثال  )SQL Server ،ORACLEالعديد من وسائل

فقط) ]:[6
35
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عدد االرقام

= 11

االحرف ()Lower/Upper case

= 52

والمسـ ـ ـ ـ ــتفيد) مـ ـ ـ ـ ــع االحتفـ ـ ـ ـ ــاظ بيياكـ ـ ـ ـ ــل البيانـ ـ ـ ـ ــات والب ـ ـ ـ ـ ـرامج
(السـ ـ ــابقة بـ ـ ــدون تغييـ ـ ــر) ،بـ ـ ــرزت المشـ ـ ــاكل االمنيـ ـ ــة التاليـ ـ ــة
]:[11] [10

الرموز الخاصة التي توفرىا لوحة المفاتيح = 33

 .1باس ـ ـ ــتطاعة ك ـ ـ ــل مس ـ ـ ــتفيد ض ـ ـ ــمن الش ـ ـ ــبكة اس ـ ـ ــتع ار

ليصبح المجموع ( )95حرف ورقم ورمز خاص يضاف

وتحـ ــديث جميـ ــع جـ ــداول النظـ ــام بـ ــدون تـ ــدوين مـ ــا قـ ــام

ليا جميع االشكال لمحروف التي توفرىا اية لغة ما عدا

ب ـ ــو المس ـ ــتفيد وم ـ ــا ى ـ ــي طبيع ـ ــة المعموم ـ ــات الت ـ ــي ت ـ ــم

االنكميزية ليصبح مجال االختيار واسعا جدا.

تغييرىـ ـ ــا (اي وجـ ـ ــود فرصـ ـ ــة لمتالعـ ـ ــب بالبيانـ ـ ــات دون

 .3يفضل ان يكون طول كممة المرور ال يقل عن 11

ترك اثر لذلك).

(حرف او رقم او رمز خاص) والجدول التالي يبين

 .2يمك ـ ــن اس ـ ــتخدام اح ـ ــد الحاس ـ ــبات المرتبط ـ ــة بالش ـ ــبكة

الفترة الالزمة لتخمين كممة المرور ]: [6

لتغيي ــر جمي ــع ى ــذه البيان ــات وف ــي اي وق ــت يك ــون في ــو

عدد االحرف المستخدمة

عدد المحاوالت

الوقت الالزم

4

 11مميون

 1.6ثانية

6

 11مميون

 1.9ساعة

8

 11مميون

 326يوما

11

 11مميون

 3611سنة

الخادم في حالة اشتغال.
وييـ ـ ــدف البح ـ ـ ــث ال ـ ـ ــى د ارسـ ـ ــة ى ـ ـ ــذه المش ـ ـ ــاكل االمني ـ ـ ــة

اع ـ ــاله مــ ــن خ ـ ــالل نظــ ــام الروات ـ ــب المطب ـ ــق فــ ــي مؤسس ـ ــات
الدولة المختمفة وايجاد الحل المناسب ليا.
الطرق العممية

أ  -نظام رواتب منتسبي الدولة

 .4امكانية اختيار اكثر من كممة مرور لممستفيدين

يع ــد نظـ ــام الرواتـــب احـ ــد االنظم ــة االداري ــة المتـــوفرة ف ــي

الميمين (مثال مدير قاعدة البيانات) ].[7

كـ ـ ــل مؤسس ـ ـ ــات الدول ـ ـ ــة والش ـ ـ ــركات ومن ـ ـ ــذ البـ ـ ــدأ باالس ـ ـ ــتعانة

 .5اىمية اختيار كممات مرور صالحيتيا مرتبطة بالتوقيت

بالحاس ـ ـ ـ ـ ــبة ف ـ ـ ـ ـ ــي مكنن ـ ـ ـ ـ ــة االعم ـ ـ ـ ـ ــال االداري ـ ـ ـ ـ ــة و يخ ـ ـ ـ ـ ــتص

خالل اليوم.

بالمعمومات الحسابية الخاصة بالمنتسب.
أ :5-نبذه تاريخية

ب -تشفير البيانات ()Data Encryption

بص ـ ــورة مبسـ ـ ـطة يتك ـ ــون النظ ـ ــام م ـ ــن تص ـ ــميم الشاش ـ ــات

اجراءات تشفير البيانات])Data Encription( [9][8

وكتابـ ـ ــة البـ ـ ـ ـرامج الالزم ـ ـ ــة لمتنفي ـ ـ ــذ م ـ ـ ــن شاش ـ ـ ــاات االدخ ـ ـ ــال،

تتضمن تشفير كمي لمبيانات او تشفير جزئي ( Partial

شاشـ ـ ـ ـ ــات التحـ ـ ـ ـ ــديث وادامـ ـ ـ ـ ــة المعمومـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـ ـ ــتخراج

 )Encryptionحيث يتم تشفير جزء من البيانات بحيث ال

التق ـ ـ ـ ـ ــارير المطموب ـ ـ ـ ـ ــة ،اض ـ ـ ـ ـ ــافة ال ـ ـ ـ ـ ــى الج ـ ـ ـ ـ ــداول (ىياك ـ ـ ـ ـ ــل

تتيح لممتطفمين عبر شبكات الحاسبات المختمفة ] [9امكانية

البيانات) التالية:

معرفة طبيعة البيانات من خالل حجب ىذه البيانات وىياكل

 ج ـ ـ ــدول المعموم ـ ـ ــات االساس ـ ـ ــية (اس ـ ـ ــم المنتس ـ ـ ــب ،رق ـ ـ ــم

البيانات المستخدمة عنيم ،ومثال عمى ذلك تشفير جميع

المنتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيادة ،نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع المنتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،ال ارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

المفاتيح الرئيسية والثانوية في جداول ىياكل البيانات

الشيري...لخ).

المستخدمة .وتتم عممية التشفير باستخدام مفتاح تشفير

 جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول المخصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات (رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المنتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

( )Encryption keyومن الممكن استخدام اكثر من مفتاح

المخصصات ،مقدار المخصصات ........الخ).

لتشفير البيانات وحسب اىميتيا .وتخضع ضوابط اختيار

 جـ ـ ـ ـ ـ ــدول االسـ ـ ـ ـ ـ ــتقطاعات (رقـ ـ ـ ـ ـ ــم المنتسـ ـ ـ ـ ـ ــب ،مقـ ـ ـ ـ ـ ــدار

المفتاح الى نفس الضوابط الخاصة باختيار كممة المرور.

االستقطاعات ،رقم القسط .........الخ).

م ـ ــن خ ـ ــالل متابع ـ ــة االنظم ـ ــة المنف ـ ــذة ف ـ ــي اي ـ ــة مؤسس ـ ــة

 ج ـ ـ ــدول الفروق ـ ـ ــات الش ـ ـ ــيرية (رق ـ ـ ــم المنتس ـ ـ ــب ،مق ـ ـ ــدار

بعـ ـ ـ ــد التحـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ــن انظمـ ـ ـ ــة منفـ ـ ـ ــذة عمـ ـ ـ ــى حاسـ ـ ـ ــبة واحـ ـ ـ ــدة

الفروقات ،نوع الفروقات ........الخ).

(مس ـ ــتفيد واح ـ ــد فق ـ ــط) ال ـ ــى انظم ـ ــة اعتم ـ ــدت مب ـ ــدأ (الخ ـ ــادم
35
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والجـ ـ ـ ـداول اع ـ ـ ــاله ى ـ ـ ــي ج ـ ـ ــداول كالس ـ ـ ــيكية مس ـ ـ ــتخدمة

كمم ـ ـ ــات الم ـ ـ ــرور لتك ـ ـ ــون م ـ ـ ــن الص ـ ـ ــعوبة اس ـ ـ ــتنتاجيا (كم ـ ـ ــا

تقريب ـ ــا م ـ ــع جمي ـ ــع انظم ـ ــة الروات ـ ــب المعتم ـ ــدة ف ـ ــي مؤسس ـ ــات

ج ـ ـ ـ ــرت الع ـ ـ ـ ــادة اس ـ ـ ـ ــماء اش ـ ـ ـ ــخاص او مس ـ ـ ـ ــؤولي ال ـ ـ ـ ــدائرة او

الدولة المختمفة.

ت ـ ــاريخ اعي ـ ــاد الم ـ ــيالد.....ال ـ ــخ) وال تك ـ ــون قص ـ ــيرة (اختي ـ ــرت
كمم ـ ـ ـ ــة الم ـ ـ ـ ــرور لتض ـ ـ ـ ــم 14 -12م ـ ـ ـ ــن االح ـ ـ ـ ــرف واالرق ـ ـ ـ ــام

بصـ ــورة عامـ ــة تتكـ ــون فئ ـ ــات منتسـ ــبي مؤسسـ ــات الدول ـ ــة

والرمـ ـ ــوز الخاصـ ـ ــة) امـ ـ ــا مـ ـ ــدير القاعـ ـ ــدة (

والتي يتعامل معيا نظام الرواتب مما يمي:

Database

 الحرفيين.

 )Administratorفيمتمـ ـ ـ ـ ـ ــك جميـ ـ ـ ـ ـ ــع الصـ ـ ـ ـ ـ ــالحيات وفـ ـ ـ ـ ـ ــي

 االداريين.

جمي ـ ـ ــع االوق ـ ـ ــات م ـ ـ ــع اس ـ ـ ــتخدام كممت ـ ـ ــين ( )2م ـ ـ ــرور عن ـ ـ ــد

 الفنيين.

اس ــتخدامو النظـ ــام امـ ــا بقيـ ــة المس ــتفيدين فكممـ ــة مـ ــرور واحـ ــدة

فقط والثانية فارغة.

 الميندسين.
 التدريسيين.

ب : 2-ىيكلللللللل البيانلللللللات الخلللللللاص بمتابعلللللللة تغييلللللللر

ومـ ـ ــن اجـ ـ ــل التغمـ ـ ــب عم ـ ـ ـى المشـ ـ ــاكل االمنيـ ـ ــة التـ ـ ــي تـ ـ ــم

المعمومات(تحديث ،حذف ،اضافة) :

ذكرىـ ــا فـ ــي المقدمـ ــة تـ ــم اسـ ــتخدام عـ ــدد مـ ــن ىياكـ ــل البيانـ ــات

يتكون من الحقول التالية:

(جداول).

جدول رقم ()2

ب – ىياكل البيانات المستخدمة :

متابعة التغييرات التي تط أر عمى المنتسب.

ب  : 5 -ىيكلللللللللللل البيانلللللللللللات المسلللللللللللتخدم لخلللللللللللزن

ت

معمومات المستفبد وصالحياتو.

اسلم الحقلل

1

رقم الحاسبة

2

رقم المنتسب

3

نوع التحديث

4

تاريخ التغيير

5

وقت التغيير

1

6

اسم الحقل المعدل

IP Address

7

القيمة السابقة لمحقل

2

اسم المستفيد ()User Name

8

القيمة الجديدة لمحقل

3

كممة المرور االولى ()Password1

4

كممة المرور الثانية ()Password2

ب - 3-جدول البيانات الخاص بمتابعة المتطفمين

5

الصالحية

6

وقت بدأ الصالحية

7

وقت انتياء الصالحية

يتك ـ ــون ىيك ـ ــل البيان ـ ــات الخ ـ ــاص بص ـ ــالحية المس ـ ــتفيدين

من الحقول التالية :
جدول رقم ()5
صالحية المستفيد.
اسم الحقل

ت

م ــع مالحظـ ــة انـ ــو تـ ــم اختي ــار مبـ ــدأ (الـ ـ ـaddress

بـ ــدال م ـ ــن address

ويتكون من الحقول التالية:

جدول رقم ()3

متابعة المتطفمين عمى النظام.
ت
IP

 )MACلتس ـ ــييل اس ـ ــتبدال الحاس ـ ــبة

ف ـ ـ ــي حالـ ـ ـ ــة عطمي ـ ـ ــا .وىنـ ـ ـ ــا اسـ ـ ـ ــتخدم مب ـ ـ ــدأ كممـ ـ ـ ــة المـ ـ ـ ــرور
المرتبط ـ ــة بالوق ـ ــت (تس ـ ــتخدم س ـ ــاعة الخ ـ ــادم لتحدي ـ ــد الوق ـ ــت)
لمن ـ ـ ــع اس ـ ـ ــتخدام النظ ـ ـ ــام م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل المتطفم ـ ـ ــين خ ـ ـ ــالل اي ـ ـ ــام

العطـ ـ ــل او بعـ ـ ــد الـ ـ ــدوام الرسـ ـ ــمي ،كمـ ـ ــا تـ ـ ــم م ارعـ ـ ــاة اختيـ ـ ــار
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اسلم الحقلل

1

رقم الحاسبة

2

اسم المستفيد

3

تاريخ محاولة الدخول

4

وقت محاولة الدخول

عماد عبد الرسول عبد الصاحب

مع التاكيد عمى االبتعاد عن االرتباط بشبكة االنترنت
(طبيعة العمل ال تتطمب ارتباط الحاسبات بشبكة انترنت).
ومن خالل الجداول اعاله تكون واجية البدء باستخدام

النظام كما ىي موضحة في الشكل (.)1

ومن خالل الجدول ( )2اعاله نالحظ امكانية استع ار
جميع التغييرات التي حدثت لمنتسب معين خالل جميع
الفترات السابقة وتكون مرتبو ( )sortedحسب التاريخ والوقت
تنازليا (من االحدث الى االقدم) .والجدول ( )3اعاله يوفر
امكانية معرفة المتطفمين عمى النظام ومعمومات عن الحاسبة

ووقت وتاريخ التطفل.
عمما ان الجداول( 2 ،1و  )3اعاله غير متاحة
لممستخدم نيائيا النيا توضع في مجمدات خاصة في الخادم

وبعيدا عن متناول المستفيد والمتطفمين وال يمكن االطالع
عمييا او تحديثيا اال من قبل مدير قاعدة البيانات مع انيا
باالساس مشفرة (.)encrypted
ج – تاسيس الشبكة المحمية ()LAN

شكل ( )5مخطط السيطرة عمى صالحية المستفيد واستخدام

من خالل تخصيص العمل لكل حاسبة بفئة معينة من

النظام.

المنتسبين(اي ان ىناك حاسبة معينة خاصة بالحرفيين....
الخ) .كما في الشكل ( )2ومن خالل ما ذكر اعاله تم التغمب
عمى مشكمة المتطفمين عمى النظام والمتالعبين بالمعمومات
(امنية وخصوصية البيانات .)Security and Privacy

ومن خالل مراقبة تطبيق اسموب ىذا البحث وىياكل البيانات
المقترحة عمى نظام الرواتب في الجامعة التكنولوجيةخالل
فترة عام  2111و الربع االول من عام  ،2111تم رصد
بع

محاوالت االختراق الفاشمة في استخدام النظام كما تم

تحديد المسؤولين عن تغيير بيانات المنتسبين في حالة

الحاجة الى ذلك .والجداول ( )5 ،4يوضح بع

النماذج

شكل ( )2مخطط شبكة نظام الرواتب.

التطبيقية تم استنباطيا من ىيكل البيانات الخاص بمتابعة
تغيير المعمومات الخاصة بنظام الرواتب وىيكل بيانات
المتطفمين وقد تم استخدام اسماء مستفيدين وارقام حاسبات

وىمية لممحافظة عمى امنية المعمومات الحقيقية.
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المجمد  55العدد( )4كانون األول 2152 ،ص 58-53

مجمة جامعة النيرين
العموم

جدول رقم ()4

تحديد المتطفمين.
اسم المستفيد

IP ADDRESS

تاريخ محاولة
الدخول

وقت محاولة

مستفيد 3

192.168.0.7

2111/3/15

 12:11:13ص

كممة المرور خطأ

مستفيد 2

192.168.0.5

2111/3/15

 19:11:13ص

غير مخول باالطالع عمى بيانات التدريسيين

مستفيد 1

192.162. 0.20

2111/2/17

 9:11:14ص

عدم وجود السم المستفيد في الجدول ()1

المالحظلللات

الدخول

جدول رقم ()5

تحديد المسؤولين عن تغيير بيانات المنتسبين.
رمز الحاسبة
192.168.0.7

192.168.0.1

نوع التحديث
اضافة قيد

المخصصات

اضافة قيد

استقطاعات

وقت التحديث

تاريخ التحديث

رقم المنتسب

 53:51:14ص

3/3/2011

131415

 53:51:14ص

2/27/2011

130994

 51:31:14ص

2/24/2011

126889

 11:14:55ص

2/22/2011

126877

 11:13:30ص

2/22/2011

126877

اسم الحقل

القيمة القديمة

رمز المخصصات

9

مبمغ المخصصات

20000

تاريخ االستحقاق

02/01/201

رمز الجية الدائنة

8

مبمغ السمفة

25000000

مبمغ القسط

57900

رقم القسط

3

الرصيد المتبقي

192.168.0.1

تعديل قيد

المخصصات

تعديل قيد معمومات

192.168.0.47

عامة

192.168.0.47

اضافة قيد فروقات

القيمة الجديدة

رمز المخصصات

11

11

119685

91245

تاريخ االستحقاق

24/10/2010

24/10/2010

تاريخ الترفيع

01/01/2010

2010/11/09

3

2

7

1

693000

758000

مبمغ المخصصات

الدرجة
الفئة

الراتب الشيري
نوع الفروقات

مبمغ الفروقات
تاريخيا

المناقشة

24826300

1
119466
2/51/2155

مع التاكيد عمى اىمية ان تكون ىياكل البيانات في الجداول

من خالل بحثنا ىذا اوضحنا اىمية المحافظة عمى امنية

المشار الييا في البحث غير متاحة لممستخدم نيائيا النيا

توضيح اىمية الية اختيار كممات مرور (صالحيتيا مرتبطة

المستفيد والمتطفمين ،وال يمكن االطالع عمييا او تحديثيا اال

بابعاد المتطفمين عمى المعمومات ،ومراقبة المتالعبين

وقد تم تطبيق النماذج المقدمة في بحثنا ىذا واستخداميا

وضعت في مجمدات خاصة في الخادم وبعيدا عن متناول

وخصوصية بيانات قواعد المعمومات عبر شبكة من خالل

من قبل مدير قاعدة البيانات ،والتاكيد عمى تشفيرىا.

بالتوقيت خالل اليوم) ومفاتيح التشفير ،وما ليا من دور
بالمعمومات من خالل عدد من ىياكل البيانات تم اضافتيا لما

في نظام الرواتب في الجامعة التكنولوجية ،مع التاكيد عمى

ىو موجود اصال ،اضافة الى مخطط انسيابي لبرنامج

عدم الحاجة عند تطبيق ىذا النموذج الى اعادة توصيف

خالليا تم منع ورصد ومتابعة العديد من المخالفات من قبل

عدا اضافة االسموب المستخدم في بحثنا ىذا في واجية

يضاف الى واجية بدء المستفيد باستخدام النظام ،والتي من

ىياكل البيانات المستخدمة او اعادة كتابة برامج النظام فيما

المتطفمين والمستفيدين واتخاذ االجراءات المناسبة حيال ذلك.

دخول المستفيد الى النظام.
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Abstract
This research designed to provide many
solid rules to protect the database used in
different database applications, where is the
question of maintaining the databases security
and privacy which is an important problems in
database applications across networks of
various communication and prevent the
activities of hackers from unauthorized access
to data or manipulate it. Also to provide a
specific mechanism to record all activities is
being maintained with complete recordings for
the data operations that take place on the
databases.
It also focuses on the importance of the
process of selecting passwords and encryption
keys with the possibility of adding specific
data structures with the addition of a special
program in the start try the beneficiary to use
the system to prevent hackers and
manipulators of data, including giving certain
permissions to each beneficiary during specific
times during the working day and ongoing
monitoring of the use of the system, which
lead role in improving the security and privacy
of data.
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