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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός αυτού του συγγράμματος είναι η εξέταση και ανάλυση των ευπαθειών 

στις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές. Μέσω της εκτεταμένης βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης που εκτελέστηκε στο πρώτο κεφάλαιο, μελετήθηκε το απαραίτητο 

θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά του διαδίκτυο και τη σημαντικότητα διασφάλισης των 

δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω αυτού.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μία προσπάθεια διερεύνησης και 

κατηγοριοποίησης των διαφορετικών ειδών ευπαθειών στο διαδίκτυο και των επιθέσεων 

που μπορεί να προκύψουν από την πιθανότητα κακόβουλης εκμετάλλευσης τους.  

Αφού μελετήθηκαν και καταγράφηκαν τα πιο κρίσιμα θέματα ασφαλείας, στο 

τρίτο κεφάλαιο ακολουθήθηκε πειραματική διαδικασία για τη προσομοίωση και ανάλυση 

μίας επίθεσης UNION SQL injection σε μία διαδικτυακή εφαρμογή. Τέλος, στο τέταρτο 

κεφάλαιο εξετάζονται οι τρόποι εύρεσης των ευπαθειών καθώς επίσης και πρακτικές για 

την διόρθωσή τους.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι σύγχρονες εφαρμογές διαφέρουν κατά πολύ από αυτές της προηγούμενης 

δεκαετίας καθώς το διαδίκτυο προσελκύει πληθώρα χρηστών και προσφέρει δυναμικές 

υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο μεγαλύτερος αριθμός αναφερόμενων ευπαθειών 

αφορά τις διαδικτυακές εφαρμογές, με το συνολικό κόστος από το ηλεκτρονικό έγκλημα 

να εκτιμάται σα 400 δισεκατομμύρια δολάρια (McAffee, 2013). 

Εκατομμύρια χρήστες συνδέονται και αλληλοεπιδρούν στον παγκόσμιο ιστό, 

καθιστώντας το ως την κυριότερη πλατφόρμα επικοινωνίας και διασύνδεσης (Comer, 

2014). Η ασφάλεια των πληροφοριών που παράγεται ή ανταλλάσσεται από όλους είναι 

υψίστης σημασίας και αφορά τους προγραμματιστές, αναλυτές αλλά και ολόκληρους 

οργανισμούς και επιχειρήσεις, που θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσουν τα 

διαδικτυακά ηλεκτρονικά συστήματα που αναπτύσσουν. Καθώς οι εξυπηρετητές (web 

servers) γίνονται όλο και πιο ασφαλείς σε επίπεδο υλικού, οι κακόβουλες επιθέσεις 

στρέφονται στις ευπάθειες των δημοφιλών εφαρμογών λογισμικού στο διαδίκτυο. 

Για το σκοπό αυτό, το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται θέματα εντοπισμού 

ευπαθειών στο διαδίκτυο καθώς και τρόπων προστασίας από τα προβλήματα και τους 

κινδύνους που μπορεί να επιφέρουν. Στο πλαίσιο της διενεργείται η σχετική ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας έτσι ώστε να οροθετηθούν οι βασικές έννοιες (Κεφάλαιο 1) και να 

καταγραφούν και να κατηγοριοποιηθούν τα βασικά είδη τους (Κεφάλαιο 2). Επίσης 

ακολουθήθηκε μία δομημένη διαδικασία για την προσομοίωση μίας επίθεσης σε 

διαδικτυακή εφαρμογή (Κεφάλαιο 3) καθώς και ανάλυση των προτάσεων για την 

διασφάλιση της προστασίας απέναντι σε αντίστοιχες επιθέσεις (Κεφάλαιο 4). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η συνεχής αύξηση στη ζήτηση διαδικτυακών εφαρμογών κάθε είδους είναι 

αναμενόμενη, δεδομένου του ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα 

για τη σύγχρονη αλληλεπίδραση και ανταλλαγή πληροφοριών. Ταυτόχρονα με το πλήθος 

των εφαρμογών που αναπτύσσονται βέβαια, αυξάνεται δραστικά και ο αριθμός των 

ευπαθειών, έχοντας ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την έκθεση των χρηστών σε 

κακόβουλες επιθέσεις.  

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός του διαδικτύου έγινε μονάχα με γνώμονα την 

ελεύθερη και γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών,  χωρίς ιδιαίτερο προσανατολισμό στην 

προστασία από κακόβουλες επιθέσεις, με την πάροδο των χρόνων προστέθηκαν σε αυτό 

τα σύγχρονα χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις ασφαλείας ως συνέπεια της ευρείας διάδοσης 

και χρήσης του (Walters, 2015). 

 Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι βασικοί ορισμοί που αφορούν το διαδίκτυο, 

τις διαδικτυακές εφαρμογές και τα πιο κρίσιμα θέματα ασφαλείας που προκύπτουν από 

τυχόν κακόβουλη χρήση τους. Ειδική αναφορά γίνεται και στη σημαντικότητα 

διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων, που πιθανών διατηρούνται σε βάσεις και 

προσπελαύνονται από ευπαθείς διαδικτυακές εφαρμογές, καθώς η προστασία των 

διαδικτυακών εφαρμογών είναι πλέον απαραίτητη δεδομένου του ότι αυτές  υπόκεινται 

στην πρόσφατη νομοθέτηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 
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1.2 Διαδίκτυο 

 

Η ευρύτερη έννοια του διαδικτύου κρατάει τις ρίζες της στα μέσα της δεκαετίας 

του 1960 κατά την οποία διεξάγονταν μελέτες για ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα με 

δυνατότητα λειτουργίας σε περίπτωση καταστροφής των γραμμών και των κέντρων 

επικοινωνίας (Τσιμπινός, 2008). Στα πλαίσια της σχετικής μελέτης η ομάδα DAPRA 

(Defense Advance Project Agency), κατασκεύασε το ARPANET που θεωρείται 

προκάτοχος του σημερινού διαδικτύου και στήριζε την επικοινωνία στη μέθοδο της  

μεταγωγής πακέτων (packet-switching). Κάθε  μήνυμα  κοβόταν  σε  μικρά πακέτα,  που 

περιείχαν τα στοιχεία του παραλήπτη και του αποστολέα,.  

Το 1969, τέθηκε  σε  εφαρμογή  ο πρώτος  διαδικτυακός  κόμβος, ARPANET, με 

σκοπό την απομακρυσμένη επικοινωνία ερευνητών του στρατού μέσου δικτύου. Από το 

1970 και έπειτα η χρήση του δικτύου διευρύνθηκε σε πανεπιστήμια και επιχειρήσεις με 

αποτέλεσμα το στρατιωτικό ερευνητικό πρόγραμμα να αποκοπεί με την ονομασία Milnet 

και το DARPA Internet να επικρατεί για ευρεία χρήση. Για την κατανομή των πόρων στα  

διαφορετικά κέντρα, δημιουργήθηκε το  δίκτυο NSFNET,  το  1986, που χρησιμοποιούσε 

την τεχνολογία του ARPANET και μέχρι το 1990 το αντικατέστησε και δημιούργησε τα 

θεμέλια του σημερινού διαδικτύου, καθώς οι ρυθμοί αύξησης του πολλαπλασιάστηκαν 

εκθετικά.  

Σήμερα, ο όρος  «διαδίκτυο» αποτελεί μια γενίκευση της φυσικής διασύνδεσης, 

σε επίπεδο υλικού, σε ένα σύστημα δικτύου υπολογιστών και περιλαμβάνει μηχανισμούς 

και πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως το TCP/IP, τα δίκτυα peer-to-peer, και 

δρομολογητές, που αλληλοεπιδρούν ως σύνολο. 
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1.3 Παγκόσμιος Ιστός 

 

Ο παγκόσμιος ιστός προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης, μεταφοράς και 

ανταλλαγής υπηρεσιών και δεδομένων και στηρίζεται στην υποδομή του διαδικτύου. 

Κατά μία έννοια, ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί τμήμα του διαδικτύου, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 1.1. Οι χρήστες στον παγκόσμιο ιστό παράγουν πληροφορία, η οποία διατηρείται 

στο διαδίκτυο, δηλαδή το φυσικό μέσο αποθήκευσης. Πρόκειται για ένα μεγάλης 

κλίμακας κατανεμημένο σύστημα που φιλοξενεί τεράστιο πλήθος περιεχομένου, 

ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί και δημιουργηθεί από 

εκατομμύρια διαφορετικών χρηστών (Γεωργιάδης, 2015).  

 

Εικόνα 1.1: Διάγραμμα Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού 

 

H σύγχρονη μορφή του παγκόσμιου ιστού αποδίδεται στον βρετανό Tim Berners 

Lee, ο οποίος οραματίστηκε την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και ασχολήθηκε με την 

ιεράρχηση των διασυνδεδεμένων στοιχείων, δίνοντας στον παγκόσμιο ιστό την ονομασία 
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world wide web. Από τότε, ο παγκόσμιος ιστός έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση 

πολλών διαφορετικών τομέων χάρη στην παροχή εύκολης, άμεσης αλλά και ελεύθερης 

πρόσβασης σε τεράστιο όγκο περιεχομένου. Μπορεί να αναπαρασταθεί με τη μορφή ενός 

μεγάλης κλίμακας γράφου, δηλαδή ως ένα σύνολο κόμβων και ακμών που 

αντιπροσωπεύουν τις ιστοσελίδες και τους υπερσυνδέσμους αντίστοιχα (Broder  et  al.,  

2000). 

 

1.4 Διαδικτυακές Εφαρμογές 

 

Οι διαδικτυακές εφαρμογές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σημερινού 

διαδικτυακού κόσμου καθώς επιτρέπουν την δυναμική ανταλλαγή πληροφοριών και 

υπηρεσιών. Πρόκειται σύνθετες εφαρμογές λογισμικού και βασίζονται στο μοντέλο 

πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) μέσω ενός φυλλομετρητή (web browser) με τον 

εξυπηρετητή να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος (request) (Vossen & 

Hagemann, 2007). 

Όλες οι διαδικτυακές εφαρμογές αποτελούνται από κώδικα για την 

αναπαράσταση της γραφικής διεπαφής ή τη διεπαφής ιστού της εφαρμογής, του 

διακομιστή ιστού, που παρέχει το περιεχόμενο καθώς και κώδικα από πολλές άλλες πηγές 

για την πρόσβαση σε δεδομένα και εσωτερικές συναλλαγές. Κρίσιμα στοιχεία για τις 

εφαρμογές στο διαδίκτυο αποτελούν τα δεδομένα από back-end συστήματα καθώς και το 

σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.  

Οι διαδικτυακές εφαρμογές συνήθως χωρίζονται σε λογικά στοιχεία που συχνά 

αναφέρονται ως «επίπεδα», με κάθε επίπεδο έχει έναν σαφώς καθορισμένο ρόλο. Το πιο 

κοινό μοντέλο για εφαρμογές διαδικτύου αποτελείται από τρία επίπεδα: παρουσίασης, 
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εφαρμογής και αποθήκευσης. Ο φυλλομετρητής λειτουργεί ως το λογισμικό περιήγησης 

στον ιστό και θεωρείται συνήθως ως το πρώτο και υψηλότερο επίπεδο, αυτό της 

παρουσίασης. Αυτό το επίπεδο της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να μεταφράζει τις 

διεργασίες σε αποτελέσματα κατανοητά από τον χρήστη. Στο επόμενο, μεσαίο, επίπεδο 

βρίσκεται ο μηχανισμός που αξιοποιεί τεχνολογικά στοιχεία για τη δημιουργία του 

διαδικτυακού περιεχομένου (π.χ. ASP, PHP, Node.js κ.ά.). Αυτή η βαθμίδα συντονίζει 

την εφαρμογή, επεξεργάζεται εντολές, λαμβάνει λογικές αποφάσεις και αξιολογήσεις και 

πραγματοποιεί υπολογισμούς. Ονομάζεται λογικό επίπεδο και είναι υπεύθυνο για τη 

μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων μεταξύ των δύο άλλων επιπέδων. Στο τρίτο 

επίπεδο βρίσκεται το σύστημα βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών παρασκηνίου. 

 

Εικόνα 2.2: Διάγραμμα διαδικτυακής εφαρμογής τριών επιπέδων και εξαρτήσεις μεταξύ αυτών. 

 

Αν και μία διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να οροθετείτε ως μία μονάχα απλή 

οντότητα, στην πραγματικότητα πρόκειται για αρκετά σύνθετο λογισμικό και στην 
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ανάπτυξη και τον προγραμματισμό του συμμετέχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες. 

Κάποια από τα μέρη της εφαρμογής μπορεί να αναπτύσσονται από τους προγραμματιστές 

της, ενώ άλλα να προκύπτουν από τρίτους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία 

ενσωμάτωσης και διαχείρισης τους να είναι υψηλής πολυπλοκότητας και πολλές φορές 

αδιαφανής, και κατά συνέπεια οποιαδήποτε ευπάθεια σε κάποιο από τα επιμέρους 

κομμάτια της είναι σε θέση να καταστήσει ολόκληρη την εφαρμογή ευπαθή σε επιθέσεις. 

Το  πρωτόκολλο  HTTP (Hypertext  Transfer  Protocol) ορίζεται ως το σύνολο 

των κανόνων και των λειτουργιών για τον καθορισμό και τον έλεγχο της διακίνησης των 

ιστοσελίδων από τους εξυπηρετητές στους υπολογιστές των χρηστών (Καλτσογιάννης, 

2007) και διακρίνεται από το σημαντικό χαρακτηριστικό της ανταλλαγής των δεδομένων 

μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, ανεξαρτήτως της φύσης των δεδομένων. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα των διαδικτυακών εφαρμογών στηρίζεται σε αυτό ακριβώς το 

χαρακτηριστικό, καθώς εκτελούνται στον φυλλομετρητή, εξασφαλίζοντας τη 

συμβατότητα σε διαφορετικούς υπολογιστές και διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.  

Από πλευράς εξυπηρετητή, η διαδικτυακή εφαρμογή λαμβάνει από τον 

φυλλομετρητή HTTP requests και προχωρά στην ανταλλαγή πληροφοριών με τα τοπικά 

συστήματα αρχείων και τις βάσεων δεδομένων. Από πλευράς χρήστη, ή πελάτη, ο 

φυλλομετρητής δέχεται τις αντίστοιχες απαντήσεις HTTP responses και τις εκτελεί. Με 

τον όρο διακομιστής ή εξυπηρετητής αναφέρεται είτε ένα φυσικό μηχάνημα, ένα εικονικό 

ή ακόμη και ένα  πρόγραμμα το οποίο είναι υπεύθυνο για τις απαραίτητες λειτουργίες. Οι 

διακομιστές έχουν λειτουργικό σύστημα για τις εφαρμογές εξυπηρέτησης, το οποίο 

παρέχει τους πόρους για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία πελάτη-εξυπηρετητή (IP 

διεύθυνση, domain name κ.α.).  
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1.5  Φυλλομετρητές 

1.5.1 Αρχιτεκτονική  

 

Οι φυλλομετρητές ή προγράμματα περιήγησης ιστού (web browsers) είναι 

εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο περιεχόμενο των διαδικτυακών 

ιστοσελίδων. Συγκεκριμένα, αποτελούν το γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) που 

επιτρέπει την επικοινωνία με τους εξυπηρετητές στους οποίους βρίσκονται οι ιστοσελίδες 

(Google, 2017). Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να αξιοποιούν οποιαδήποτε διαθέσιμη 

πλατφόρμα desktop (Windows, MAC, Linux κτλπ) ή mobile.  

 

Εικόνα 3.3: Μερίδιο Αγοράς Δημοφιλών Φυλλομετρητών στην Ευρώπη ανά έτος 

 

Οι πιο δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενοι φυλλομετρητές που 

χρησιμοποιούνται σήμερα και κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς είναι οι 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer & Edge, Safari και Opera. Στην 

Ευρώπη προηγείται σε χρήση ο Chrome, με μηνιαίο ρυθμό αύξησης 0,5% και 

συγκεντρώνει μερίδιο αγοράς 60.37%, ενώ η χρήση των προγραμμάτωνc περιήγησης 

Microsoft IE και Firefox μειώνεται. Ο Firefox διατηρεί μερίδιο 12.57% και ο Internet 
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Explorer 4.59%. Το Safari επιτυγχάνει μερίδιο αγοράς 11.92%, που αυξάνει κατά 0,3% 

το μήνα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το Opera είναι 3% (Statista.com, 2020). 

 

 

Εικόνα 4.4: Διάγραμμα γενικευμένου μοντέλου αρχιτεκτονικής φυλλομετρητών 

 

Η κύρια λειτουργία ενός προγράμματος περιήγησης είναι να παρέχει στον χρήστη 

πρόσβαση σε πεπερασμένους επιλεγμένους πόρους, όπως για παράδειγμα μια 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ένα έγγραφο , μια εικόνα κ.α. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

απλής αρχιτεκτονικής των φυλλομετρητών με τα παρακάτω να αποτελούν τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά τους: 

1. Διεπαφή χρήστη: γραμμή διευθύνσεων, κουμπιά, μενού, κ.ά. 

Περιλαμβάνει όλα τα μέρη της οθόνης του προγράμματος περιήγησης 

εκτός από το παράθυρο προβολής της σελίδας. 
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2. Browser Engine: Χρησιμοποιείται για τις ενέργειες μεταξύ διεπαφής 

χρήστη και του rendering engine.  

3. Rendering engine: σε περίπτωση που το ζητούμενο περιεχόμενο είναι 

HTML, το rendering engine αναλύει τον συμβολικό κώδικα HTML και 

CSS και εμφανίζει το τελικό αναλυμένο περιεχόμενο στην οθόνη.  

4. Δίκτυο: Χρησιμοποιείται για κλήσεις δικτύου όπως αιτήματα HTTP, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές υλοποιήσεις για διεπαφές ανεξάρτητων 

πλατφορμών. 

5. UI backend: Χρησιμοποιείται για την σχεδίαση διαφορετικών εργαλείων 

όπως κουτιά και παράθυρα. Εκθέτει μια γενική διεπαφή που δεν είναι 

συγκεκριμένη για την κάθε πλατφόρμα. Κάτω από αυτό χρησιμοποιεί τις 

μεθόδους διεπαφής χρήστη του λειτουργικού συστήματος. 

6. Διερμηνέας JavaScript: Χρησιμοποιείται για την ανάλυση και την 

εκτέλεση κώδικα JavaScript.  

7. Τα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζουν επίσης μηχανισμούς 

αποθήκευσης όπως localStorage, FileSystem, IndexedDB, WebSQL κ.ά.  
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Εικόνα 5.5: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής του Φυλλομετρητή Google Chrome 

1.5.2 Θέματα Ασφαλείας Φυλλομετρητών 

 

Οι σύγχρονοι φυλλομετρητές εφαρμόζουν αντίμετρα ασφαλείας, με τη μορφή 

ελέγχων, έτσι ώστε να προστατεύουν τους χρήστες από τα γνωστά είδη απειλών. Αυτοί οι 

μηχανισμοί είτε είναι ενσωματωμένοι, μέσα στο πρόγραμμα περιήγησης, ή μπορούν να 

εγκατασταθούν σε αυτό, ως πρόσθετα χαρακτηριστικά. Η τρέχουσα βιβλιογραφία 

ασχολείται με θέματα προσανατολισμένα στην ασφάλεια των φυλλομετρητών 

προκειμένου να βελτιώσει το τρέχον τοπίο ασφαλείας. Οι επιλογές και η διαθεσιμότητα 

των ελέγχων ασφαλείας για τους πιο γνωστούς φυλλομετρητές (βλ. Κεφ. 1.5.1) 

αποτελούν διαχρονικό αντικείμενο έρευνας για τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. 

Έρευνα των Botha et al. (2009), σύγκρινε τη διαθεσιμότητα των επιλογών ασφαλείας που 

υπάρχουν μεταξύ της desktop έκδοσης του Internet Explorer 7 και της αντίστοιχης 

έκδοσης για κινητά εξετάζοντας τη διαθεσιμότητα των ελέγχων ασφαλείας και τη 

δυνατότητα διαχείρισης τους ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των χρηστών από 

απειλές στο Διαδίκτυο. Οι Amrutkar et al. (2012), επικεντρώθηκαν στην ορατότητα των 

δεικτών ασφαλείας των φυλλομετρητών στα smartphone ενώ οι Carlini, et al. (2012) 

διεξήγαγαν έλεγχο ασφαλείας για 100 επεκτάσεις του Google Chrome, εντοπίζοντας 70 

διαφορετικές ευπάθειες σε 40 από τις συνολικές επεκτάσεις που εξετάστηκαν. 

Αρκετές και πιο σύγχρονες έρευνες επικεντρώνονται στα πρωτόκολλα ασφαλούς 

σύνδεσης (SSL/TLS), αναδεικνύοντας τις ευπάθειες στο ίδιο το πρωτόκολλο (Nadhem etl 

al., 2013) και στον τρόπο εφαρμογής του πρωτοκόλλου σε συσκευές (Georgiev et al., 

2012). Άλλες έρευνες εξετάζουν την επίγνωση των χρηστών σχετικά με τους δείκτες 

ασφαλείας στα προγράμματα περιήγησης για τη χρήση μη έγκυρων ψηφιακών 

πιστοποιητικών (Fahl et al., 2012).  
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Η δυνατότητα εκτέλεσης κώδικα στην πλευρά του πελάτη από τους 

φυλλομετρητές έχει αξιοποιηθεί από εισβολείς μέσω κακόβουλου λογισμικού JavaScript  

(Johns, 2007). Ως απάντηση στην απειλή κακόβουλου περιεχομένου, η βιβλιογραφία 

σχετικά με την ασφάλεια των φυλλομετρητών επικεντρώθηκε στην πρόταση νέων 

αρχιτεκτονικών ασφαλείας, οι οποίες είτε επεκτείνουν μια αρχιτεκτονική με νέα στοιχεία 

που προσφέρουν βελτιωμένη ασφάλεια (Barth et al., 2010), είτε παρέχουν εντελώς νέες 

αρχιτεκτονικές (Jang et al., 2012). Οι ερευνητές έχουν επίσης προτείνει μηχανισμούς 

ανίχνευσης προσαρμοσμένους για κακόβουλο λογισμικό JavaScript, χρησιμοποιώντας 

τεχνικές άλλες φορές στατικής (Curtsinger et al., 2011) και άλλες φορές δυναμικής 

ανάλυσης (Kolbitsch et al., 2012).  

 

1.6  Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου HTTP/2 

 

Η χρήση του διαδίκτυο έχει σημειώσει τεράστια ανάπτυξη από την εισαγωγή του 

πρωτοκόλλου μεταφοράς υπερκειμένου HTTP, αν και τα βασικά χαρακτηριστικά του 

έχουν παραμείνει ίδια. Ο προκάτοχος του HTTP/2 είχε ξεκινήσει να εμφανίζει σημάδια 

γήρανσης καθώς για κάνε νέα απαίτηση του αναπτυσσόμενου ιστού, ήταν απαραίτητες 

επεμβάσεις και διορθώσεις. Η μη πρόβλεψη συγκεκριμένων, νέων σεναρίων 

δημιουργούσε άλυτα προβλήματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα υπήρξε και η παράλληλη 

φόρτωση των πόρων που απαιτούνται από τις ιστοσελίδες. Ο πελάτης μπορούσε να 

ζητήσει μόνο έναν πόρο τη φορά και δεδομένου ότι οι ιστοσελίδες σήμερα περιέχουν 

τεράστιο αριθμό περιεχομένων, αρχείων, εικόνων και άλλων πόρων, ο χρόνος φόρτωσης 

αυξάνει. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θεωρήθηκαν οι παρακάτω 

προσεγγίσεις: 
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• Πολλαπλές συνδέσεις πελάτη: Σε αυτήν την προσέγγιση, ο πελάτης δημιουργεί 

πολλαπλές συνδέσεις με διακομιστές (ενδέχεται να είναι διαφορετικοί διακομιστές 

με βάση την τοποθεσία των πόρων) και επανεξετάζει κάθε πόρο σε διαφορετική 

σύνδεση. Το κύριο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι αυξάνει το 

φορτίο στο διακομιστή λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης πόρων. Ως εκ 

τούτου, κάθε φυλλομετρητής εφαρμόζει έναν πρακτικό περιορισμό στον αριθμό 

των συνδέσεων που μπορούν να καθοριστούν για κάθε αίτημα χρήστη. Ο Mozilla 

Firefox για παράδειγμα περιορίζει τον αριθμό των συνδέσεων σε 17, ενώ το 

Google Chrome τον περιορίζει σε 10. 

 

• Διασωλήνωση αιτημάτων Το σχήμα 1.6 απεικονίζει τη λύση στο πρόβλημα της 

απόκρισης αιτήματος. 

 

 

Εικόνα 6.6: Διάγραμμα εξυπηρέτησης αιτημάτων α. χωρίς διασωλήνωση και β. με διασωλήνωση 

 

Το HTTP/2 είναι ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής που βασίζεται στο επίπεδο 

TCP/IP και μοιράζεται όλους τους πόρους που χρησιμοποιούνται για το HTTP 1.1, όπως 
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η χρήση των θυρών http://, https://. Δεδομένου του ότι μοιράζεται τα πάντα με τον 

προκάτοχό του, απαιτεί έναν μηχανισμό για τον πελάτη και τον διακομιστή ώστε να 

ενημερώνονται μεταξύ τους και να συγκλίνουν στη χρήση του HTTP / 2. 

 

HTTP/2 επί TCP: Εάν ο πελάτης υποστηρίζει HTTP/2, ενώ στέλνεται το αίτημα HTTP, 

συμπεριλαμβάνεται το πεδίο upgrade με την τιμή h2c στις ρυθμίσεις του HTTP/2, 

υποδεικνύοντας ότι ο πελάτης υποστηρίζει HTTP/2. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται 

παρακάτω: 

 

Σε περίπτωση που δεν υποστηρίζεται HTTP/2, ο διακομιστείς αγνοεί το πεδίο upgrade 

και συνεχίζει με κανονική απάντηση HTTP 1.1. Εάν υποστιρίζεται HTTP/2 τότε στέλνει 

ως απάντηση «101 Switching protocols» και η επικοινωνία συνεχίζεται με HTTP/2 όπως 

φαίνεται παρακάτω: 

 

 

HTTP/2 επί TLS: Κατά τη διαδικασία του handshake στο TLS (Transport Layer 

Security), ο πελάτης και ο διακομιστής αξιοποιούν το πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής 

που θα χρησιμοποιήσουν. Το TLS ορίζει μια επέκταση που ονομάζεται Πρωτόκολλο 

Επιπέδου Εφαρμογής (Application Layer Protocol) που επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή 
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δεδομένων χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των συναλλαγών. Μέσω αυτού του πρωτοκόλλου 

ο πελάτης στέλνει μια λίστα με πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής στον διακομιστή, ο 

οποίος επιλέγει ένα από αυτά (). Παλαιότερα χρησιμοποιούταν αντί αυτού η επέκταση 

Next Protocol Negotiation (NPN) η οποία έχει πλέον καταργηθεί (). Αφού πελάτης και 

διακομιστής συμφωνήσουν στη χρήση προτωκόλου HTTP/2, o πελα΄της στέλνει ένα 

αλφαριθμητικό γνωστό ως Connection Preface, όπως φαίνονται παρακάτω, μαζί με την 

ανταλλαγή ενός πλαισίου ρυθμίσεων. 

(α) 

 

(β) 

  

 

Το Πλαίσιο (Frame) αποτελεί τη βασική μονάδα του πρωτοκόλλου HTTP/2 και 

έχει έναν προκαθορισμένο header των 9-bytes που ακολουθείται από μία μεταβλητή όπως 

φαίνεται στο σχήμα της Εικόνας 1.7. Τα βασικά πεδία του header περιλαμβάνουν: 

• Length (24 Bits) – Είναι το συνολικό μήκος του πλαισίου 

• Type (8 Bits) – αντιπροσωπεύει τον τύπο του πλαισίου 

• Flag (8 Bits) – σηματοδότης με βάση τον συγκεκριμένο τύπο πλαισίου 

• Reservers (1 Bit) – Δεσμεύεται και διατηρείται για μελλοντική χρήση 

• Stream Id (31 Bits) - Χρησιμοποιείται για παράλληλη μεταφορά 

δεδομένων 
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Στο HTTP/2 υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πληροφοριών που πρέπει να 

μεταφερθούν μεταξύ πελάτη και διακομιστή. Για κάθε τύπο πληροφοριών το πρωτόκολλο 

καθορίζει διαφορετικά types πλαισίου. Για παράδειγμα, το αίτημα HTTP μεταφέρεται 

χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Header Frame ενώ τα δεδομένα (αρχεία HTML, CSS, 

JavaScript ή αρχεία εικόνας) μεταφέρονται χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Data Frame. 

Ρυθμίσεις επιπέδου σύνδεσης όπως το μέγιστο μέγεθος του πλαισίου μεταφέρονται 

χρησιμοποιώντας το Setting Frame. Άλλα είδη Frame αποτελούν το Priority Frame, to 

Reset Frame, το Push Promise Frame, το Ping Frame, το Go Away Frame, το Window 

Update Frame και το Continuation Frame. 

 

 

Εικόνα 7.7: Δομή Πλαισίου 

 

Μία ακολουθία από frames ορίζει ένα Stream και κάθε Stream μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για ένα αίτημα και απάντηση. Στο σχήμα της εικόνας 1.8 

περιγράφεται η επικοινωνία ανάμεσα στον πελάτη και τον διακομιστή. Ένα σημαντικό 

κομμάτι που αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο είναι το χαρακτηριστικό της 

πολύπλεξης στο HTTP/2, που επιτρέπει την ταυτόχρονη προσπέλαση των πόρων. 
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Εικόνα 8.8: Επικοινωνία HTTP/2 σύνδεσης 

 

Βασικό στόχο του πρωτοκόλλου HTTP/2 αποτελεί η βελτίωση της απόδοσης. 

Συνεπώς, ορίζει έναν απλό και ευέλικτο μηχανισμό συμπίεσης των πεδίων του header 

ώστε να μειώσει τις απαιτήσεις σε bandwidth. Μετατρέπει τα αιτήματα HTTP σε μία 

λίστα από ονόματα τιμών από ζεύγη. Για παράδειγμα, το παρακάτω header θα μπορούσε 

να εκφραστεί ως μία λίστα header ονόματος και ζευγών τιμών header όπως φαίνεται στον 

πίνακα 1.1: 

 

 

 

Όνομα Header Τιμή Header 

:method GET 

:scheme https 

:path /index.html 

Πίνακας 1: Παράδειγμα Ονόματος και Τιμής Header στο πρωτόκολλο HTTP/2 
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1.7 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και GDPR 

 

1.7.1 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 

Η 25η Μαΐου του 2018 ήταν μία σημαντική ημερομηνία για το διεθνές νομοθετικό 

πλαίσιο της προστασίας δεδομένων. Από αυτή την ημέρα και έπειτα εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ 2016/679) σε όλους τους ιδιωτικούς φορείς, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που συλλέγουν, διατηρούν, μεταφέρουν ή/και επεξεργάζονται δεδομένα. Με τον 

νέο αυτό κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει νομοθεσία που εκτείνεται 

εκτός των συνόρων της Ένωσης. Επομένως, στο μέλλον, δεν θα έχει σημασία το κατά 

πόσο ένα (νομικό ή φυσικό) άτομο βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 

εμπίπτει στον GDPR. Ο κανονισμός δίνει ιδιαίτερα έμφαση στα ψηφιακά συστήματα και 

στοχεύει οποιονδήποτε ασχολείται με δεδομένα που βρίσκονται εντός της Ένωσης 

περιλαμβάνοντας κυρίως εταιρείες που πραγματοποιούν συναλλαγές με πελάτες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Για η συμμόρφωση με τον κανονισμό, πολλές εταιρείες ενημέρωσαν 

και ενημερώνουν μέχρι και σήμερα την πολιτική απορρήτου και τους όρους παροχής 

υπηρεσιών τους. Ως συνέπεια αυτού, γίνονται σειρές ενημερώσεων προς τους χρήστες 

εφαρμογών web.  

Ο κανονισμός δεν εισάγει μόνο μια εξωεδαφική εμβέλεια, αλλά ρυθμίζει επίσης 

πλήρως κάθε ενέργεια που έχει γίνει αντιληπτή από ένα στοχευμένο άτομο, ανεξάρτητα 

από το εάν η δράση συνδέεται με τη διαχείριση δεδομένων από μέσα και έξω από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018). Για να αποσαφηνιστούν τα παραπάνω, 

ένα πρακτικό παράδειγμα από μια φαρμακευτική εταιρεία στην Ελβετία θα ρίξει φως στο 

πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Για παράδειγμα, μια φαρμακευτική εταιρεία συνήθως 
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ασχολείται με πολλά δεδομένα που εμπίπτουν στην κατηγορία των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένα, που σημαίνει όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη δημιουργία ενός προφίλ προσωπικότητας και που περιλαμβάνουν πληροφορίες 

όπως η κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, του πλούτου και των καθημερινών 

συνηθειών ενός ατόμου. Γενικά, δεν μπορούν να συλλεχθούν ή να επεξεργαστούν τέτοια 

εξατομικευμένα ευαίσθητα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των αντίστοιχων πρόσωπο. 

Η συγκατάθεση για τη συλλογή και ο χειρισμός ισχύει μόνο, εάν το αντίστοιχο άτομο έχει 

ενημερωθεί σωστά για ζητήματα όπως «γιατί», «πόσα» και «πού να» της συλλογής 

δεδομένων και εάν βασίζεται σε αυτό το άτομο έχει συναινέσει ελεύθερα στην 

αποκάλυψη του δεδομένα (αποκαλούμενη «συναίνεση μετά από ενημέρωση»). Εάν τα 

δεδομένα έχουν συλλεχθεί νόμιμα, ενδέχεται να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία 

και μεταφορά. 

Αυτό σημαίνει ότι το άτομο που παρέχει τα δεδομένα του θα πρέπει να είναι πλήρως 

ενήμερο για οποιαδήποτε μεταφορά ή επεξεργασία που θα υποστούν και να είναι 

σύμφωνος με αυτά. Η συγκατάθεση είναι ύψιστης σημασίας για μελλοντικό σωστό 

χειρισμό δεδομένων βάσει του GDPR (Pfirter, 2018). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

εταιρείες συμμορφώνονται με τους κανόνες του Κανονισμού σχετικά με τη σωστή 

συλλογή και μεταφορά δεδομένων, πρέπει επιπλέον να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα θα 

αντιμετωπιστούν σωστά μετά τη σωστή συλλογή τους. Αυτό περιλαμβάνει και 

οργανωτικές αλλαγές, όπως η δημιουργία της θέσης ενός Προστατευτικού Προσωπικού 

Δεδομένων (DPO) σε κάθε φορέα επεξεργασίας, η γενική προστασία τυχόν ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων καθώς και η εισαγωγή συστημάτων που διασφαλίζουν την 

ασφάλεια των δεδομένων και την άμεση ανακάλυψη τυχόν παραβίασης δεδομένων.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εάν μια εταιρεία εμπίπτει στο GDPR λόγω της 

ύπαρξης πελατών ή άλλων εμπορικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει επίσης 
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να διασφαλίσει ότι οι η συσχέτιση των δεδομένων με οποιαδήποτε εταιρεία εκτός 

Ευρώπης συμμορφώνονται με τον GDPR. Εάν μια εταιρεία παραβιάζει τον GDPR - είναι 

αυτό π.χ. μέσω ακατάλληλου χειρισμού δεδομένων ή γενικής παραβίασης δεδομένων - 

αυτό μπορεί να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της 

παράβασης, πρόστιμο είτε  

(i) 10 εκατ. ευρώ ή 2 τοις εκατό των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων ή  

(ii) 20 εκατ. ευρώ ή 4 τοις εκατό των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων μπορεί να 

επιβληθεί, ανεξάρτητα από το ποσό που θα είναι υψηλότερο. 

 

1.7.1 Διαδικτυακές εφαρμογές και προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

Ενώ ο κανονισμός ασκεί μεγάλη πίεση στις εταιρείες για συμμόρφωση, παράλληλα 

δίνει στους πολίτες νέα δικαιώματα. Με βάση το GDPR, ένα άτομο μπορεί να ζητήσει 

την αποκάλυψη για οποιοδήποτε και όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από έναν 

συλλέκτη δεδομένων (είτε πρόκειται για νομικό ή φυσικό πρόσωπο). Επιπρόσθετα, τα 

άτομα έχουν το δικαίωμα  για απαίτηση ενημέρωσης, τροποποίησης αλλά και διαγραφής 

των δεδομένων τους από τις εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να 

δημιουργήσει ένα ευρύ πεδίο για την προστασία δεδομένων που υποστηρίζεται ειδικά 

από υπερασπιστές των πολιτικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο υποστηρίζοντας ότι 

μόνο σύμφωνα με τους κανόνες του GDPR θα διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των 

προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, οι πολύ αυστηροί κανόνες και ιδιαίτερα το υψηλό 

πρόστιμο καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή του κανονισμού και ίσως αποτελούν απειλή 

για τη διάρκεια της διατήρησης της συμμόρφωσης (Solon, 2018). 
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Εικόνα 9.9: Συστατικά στοιχεία συμμόρφωσης διαδικτυακών εφαρμογών με τον κανονισμό GDPR 

 

Στην πραγματικότητα, ο κανονισμός GDPR τυποποιεί την προστασία προσωπικών 

αναγνωρίσιμων πληροφοριών (personal identifiable information, PII) σε κάθε ευρωπαϊκή 

χώρα. Οι οργανισμοί πρέπει να εξετάσουν τι προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται και 

πώς πρέπει να το προστατεύσουν. Με το GDPR, υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι για κάθε 

οργανισμό που ελέγχει κα επεξεργάζεται δεδομένα. Ο ελεγκτής πρέπει να καθορίσει πώς 

και γιατί επεξεργάζεται τα δεδομένα και μπορεί να είναι εταιρεία, φιλανθρωπική 

οργάνωση ή ακόμη και η ίδια η κυβέρνηση και ο επεξεργαστής μπορεί να είναι εταιρεία 

τεχνολογίας πληροφοριών.  

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ακόμη και οργανισμοί εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 

εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του κανονισμού. Μετά την ημερομηνία λήξης της νομοθεσίας 

του GDPR, κάθε οργανισμός πρέπει να χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα με νόμιμο και 
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διαφανή τρόπο. Η επεξεργασία των προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών πρέπει να 

έχει πραγματικό σκοπό και στις περιπτώσεις που δεν απαιτούνται πλέον προσωπικά 

αναγνωρίσιμα στοιχεία, οι οργανισμοί θα πρέπει να τα καταργήσουν. (Curtis, 2018) 

H διασφάλιση των δεδομένων είναι πλέον πιο απαραίτητη από ποτέ. Ειδικά για τα 

στοιχεία που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που φυλάσσονται σε ηλεκτρονικά 

συστήματα με συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, η προστασία τους από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κακόβουλες ενέργειες είναι κρίσιμη και η μη τήρησή 

της, όπως περιεγράφηκε, προβλέπεται και τιμωρείται από τον κανονισμό GDPR. Γίνεται 

λοιπόν φανερό ότι ο έλεγχος των ευπαθειών και η αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων στις 

σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές δεν είναι απλά επιλογή αλλά σχεδιαστικός στόχος και 

απαίτηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Δεδομένων των σημαντικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η απώλεια 

πολύτιμων πληροφοριών, καθώς και η κακόβουλη χρήση τους, ο έλεγχος των ευπαθειών 

στο διαδίκτυο έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο κρίσιμες πρακτικές ασφάλειας 

λογισμικού και χρησιμοποιείται για τον μετριασμό του αυξανόμενου αριθμού τρωτών 

σημείων. Οι συνήθεις μεθοδολογίες και πρακτικές δοκιμών ασφαλείας είναι εκτενείς και 

περίπλοκες, με αποτέλεσμα οι προγραμματιστές συχνά να παραμελούν τη διαδικασία 

ελέγχου ασφαλείας, αφήνοντας κενά που μπορούν κακόβουλοι επιτιθέμενοι να 

εκμεταλλευτούν. 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε 

ερευνητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο ώστε να καταγραφεί το θεωρητικό υπόβαθρο που 

σχετίζεται με γνωστές ευπάθειες και τις επιθέσεις που προκύπτουν από αυτές. Για το 

σκοπό αυτό κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερεις κύριες τάξεις ευπαθειών, οι οποίες 

αναλύθηκαν περεταίρω ως προς τις υποκατηγορίες που περιλαμβάνουν και το 

περιεχόμενο τους. 
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2.2 Ανάπτυξη Εφαρμογών και Έλεγχος 

 

Η τεράστια εξάπλωση του Διαδικτύου έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση της 

ζήτησης εφαρμογών web, οι οποίες είναι απαραίτητο να παρέχουν αξιοπιστία, 

χρηστικότητα και ασφάλεια. Λόγω της πίεσης της αγοράς για ικανοποίηση αυτών των 

απαιτήσεων αλλά και για ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών σε σύντομο χρονικό 

διάστημα ο έλεγχος των εφαρμογών στο διαδίκτυο έχει καθιερωθεί ως ένα ξεχωριστό, 

απαραίτητο και αρκετά δύσκολο στάδιο εργασίας κατά διαδικασία ανάπτυξης 

λογισμικού. Συνήθως, μια διαδικτυακή εφαρμογή με αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή ή 

πολλαπλών επιπέδων περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά:  

1. Σημαντικός αριθμός χρηστών όλο τον κόσμο που μπορούν να έχουν 

ταυτόχρονη πρόσβαση στην εφαρμογή.  

2. Τα ετερογενή περιβάλλοντα εκτέλεσης αποτελούνται από πολλούς τύπους 

λογισμικού και υλικού (π.χ., πολλά διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, 

διακομιστές ιστού, φυλομμετρητές και συνδέσεις δικτύου). 

3. Ετερογενής φύση που εξαρτάται από τα διάφορα στοιχεία του λογισμικού 

που περιλαμβάνονται (). Για παράδειγμα, τα διαφορετικά στοιχεία μπορεί 

να αναπτύσσονται με διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού ή μοντέλα.  

 

Κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δημιουργεί νέες προκλήσεις και 

προοπτικές κατά των έλεγχο των εφαρμογών. Για παράδειγμα, οι πρακτικές λύσεις για 

την επαλήθευση της συμπεριφοράς της εφαρμογής σε περίπτωση ταυτόχρονης 

πρόσβασης μεγάλου αριθμού χρηστών σε αυτή. Από τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά μιας 

web εφαρμογής είναι η ασφάλειά της και η ικανότητά να αποτρέπει προσπάθειες μη 
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εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Οι διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 

την υλοποίηση των διαδικτυακών εφαρμογών αυξάνουν την πολυπλοκότητα των 

ελέγχων και κατά συνέπεια το συνολικό κόστος της διαδικασίας των δοκιμών. 

Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος των ελέγχων και δοκιμών σε μία web εφαρμογή είναι να 

αναδείξει τις αστοχίες στις απαιτούμενες υπηρεσίες και τη λειτουργικότητα, ο έλεγχος 

μπορεί να ταξινομηθεί σε λειτουργικέ και μη λειτουργικές δοκιμές.  

Σκοπός των λειτουργικών δοκιμών είναι ο εντοπισμός της αποτυχίας της 

εφαρμογής στην κάλυψη συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων. Δεδομένου του ότι το 

περιβάλλον λειτουργίας (running environment) επηρεάζει κυρίως τις μη λειτουργικές 

απαιτήσεις των εφαρμογών, είναι σημαντικό οι αστοχίες στο περιβάλλον λειτουργίας να 

μειώνονται στο ελάχιστο. Αναφερόμενοι στις μη λειτουργικές δοκιμές μιας διαδικτυακής 

εφαρμογής, προσδιορίζουμε την απαίτηση για ικανοποίηση χαρακτηριστικών όπως η 

φορητότητα, η απόδοση, η επεκτασιμότητα, η συμβατότητα, η προσβασιμότητα, η 

χρηστικότητα και η ασφάλεια. 

Στόχος των δοκιμών ή ελέγχων ασφαλείας είναι η εξασφάλιση τη συνολικής 

άμυνας του web συστήματος στην περίπτωση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων 

χρηστών, ώστε να αποφευχθεί η προσπέλαση των πόρων του συστήματος για 

ακατάλληλες χρήσεις. Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου στις διαδικτυακές 

εφαρμογές, ακολουθούνται σενάρια και προσεγγίσεις βάσει κινδύνου, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο την αρχιτεκτονική εφαρμογή του συστήματος όσο και τη νοοτροπία του 

εκάστοτε εισβολέα, για να ελεγχθεί με επάρκεια (Potter & McGraw, 2004). Οι ευπάθειες 

ασφαλείας του συστήματος ενδέχεται να περιλαμβάνονται στον κώδικα της εφαρμογής, 

στο υλικό, στο λογισμικό αλλά και στο υλικολογισμικό του συστήματος. Τόσο η 

εφαρμογή όσο και το περιβάλλον λειτουργίας των εφαρμογών μπορούν να προκαλέσουν 

προβλήματα ασφαλείας. Σε μια web εφαρμογή εμπλέκονται διάφορες τεχνολογίες 
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υλοποίησης και εκτέλεσης, καθώς και ένας πολύ μεγάλος αριθμός χρηστών με 

δυνατότητα πρόσβασης από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

οι web εφαρμογές να καθίστανται περισσότερο ευπαθείς και ευάλωτες σε επιθέσεις από 

τις παραδοσιακές εφαρμογές. Αυτό συνεπάγεται προφανώς και περισσότερες αλλά και 

μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την εκτέλεση του ελέγχου τους (Lucca & Fasolino, 2006). 

Το επίκεντρο αυτής της διατριβής είναι στον έλεγχο ασφάλειας των εφαρμογών ιστού.  

 

 

2.3 Ορισμός ευπαθειών και κατανομή 

 

Ως ευπάθεια ορίζεται ένα πρόβλημα ή μία παράβλεψη σε μία εφαρμογή, που 

επιτρέπει την διεξαγωγή διαδικασιών με σκοπό την πρόκληση βλάβης ή μη επιθυμητών 

τροποποιήσεων. Μερικά τυπικά παραδείγματα ευπαθειών είναι: 

• έλλειψη επικύρωσης εισόδων του χρήστη 

• έλλειψη επαρκούς μηχανισμού σύνδεσης χρηστών και καταγραφής 

δραστηριότητας 

• διαχείριση σφαλμάτων fail-open 

• συνδέσεις που δεν ολοκληρώνονται σωστά 

 

Συνήθως, οι ευπάθειες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: είτε είναι αποτέλεσμα 

λανθασμένης υλοποίησης και σφαλμάτων, είτε αποτέλεσμα λαθών κατά τη διαδικασία 

σχεδίασης. Παρόλα αυτά, οι επιτιθέμενοι δεν ενδιαφέρονται για το σε ποια από τις δύο 

παραπάνω κατηγορίες εντάσσεται η ευπάθεια καθώς αρκεί και μόνο η ύπαρξη του σε ένα 

σύστημα. Τα είδη των πιθανών ευπαθειών στις διαδικτυακές εφαρμογές αλλάζουν και 
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αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, παλαιότερα οι ερευνητές στον 

τομέα του λογισμικού έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για τις επιθέσεις υπερχείλισης buffer 

(buffer overflow), ενώ αργότερα στράφηκαν στα zero-day exploits (Potter & McGraw, 

2004). 

 

 

Εικόνα 2.10.: Συχνότητα ευπαθειών σε επιχειρηματικές εφαρμογές web (επί τοις εκατό) για το 2013 (SAP) 

 

Η γερμανική εταιρεία SAP, ηγέτης στην αγορά λογισμικού εφαρμογών 

επιχειρήσεων, δημοσίευσε μια παγκόσμια έρευνα το 2013 στην οποία περιέγραψε τις 

ευπάθειες στα προϊόντα τους, ταξινομημένα κατά τη συχνότητα, την κριτική τους και τα 

επηρεαζόμενα συστήματα από το 2001 έως το 2013 (SAP, 2013). Οι περισσότερες από 

τις σημειώσεις ασφαλείας (69%) θεωρήθηκαν ότι έχουν υψηλή προτεραιότητα και 

αναλύθηκαν επίσης από τη συχνότητά τους. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τις παρακάτω 

πέντε ευπάθειες ως τις σημαντικότερες: 
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• ΧSS 

• Έλλειψη ελέγχου εξουσιοδότησης 

• Επίθεση διάσχισης διαδρομής (Directory Traversal) 

• SQL Injection 

• Απόρρητο Πληροφοριών 

 

Στην εικόνα 2.10 δίνονται τα ποσοστά των διαφορετικών ευπαθειών τα οποία 

οδήγησαν την SAP στην καταγραφή των παρακάτω διαπιστώσεων και προβλέψεων: 

1. Ο αυξανόμενος αριθμός ευπαθειών XSS που εντοπίστηκαν είναι προβλέψιμος 

λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας εφαρμογών που βασίζονται στον Ιστό 

και επίσης λόγω του υψηλότερου επιπέδου στατικής ανάλυσης κώδικα. 

2. Ο αριθμός των ζητημάτων που αφορούν επιθέσεις διάσχισης διαδρομής 

(directory traversal) θα μειωθεί καθώς είναι θέματα εύκολο να εντοπιστούν 

και τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά. 

3. Ο αριθμός των ευπαθειών code injection θα αυξανόταν λόγω της υψηλής 

κρισιμότητας τους αλλά και του γεγονότος πως οι όποιες injection ευπάθειες 

θα ήταν ευκολότερο να βρεθούν με τη βελτίωση των εργαλείων στατικής 

ανάλυσης κώδικα. 

 

Αντίστοιχη πρόσφατη έρευνα του OWASP κάλυψε όλες τις διαδικτυακές 

εφαρμογές για το 2019 και επαλήθευσε τα παραπάνω συμπεράσματα. Το OWASP είναι 

ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει αμερόληπτες, πρακτικές και οικονομικές 

πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια εφαρμογών.  Αξίζει να σημειωθεί πως η έρευνα τη 
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SAP είναι αντιπροσωπευτική σε θέματα επιχειρηματικών εφαρμογών ενώ ο OWASP 

καλύπτει όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές. 

 

 

Εικόνα 2.11.: Συχνότητα ευπαθειών σε εφαρμογές web (επί τοις εκατό) για το 2019 (OWASP) 

 

Οι πιο συχνές ευπάθειες εφαρμογών ιστού το 2019 αφορούσαν λάθος ρυθμίσεις 

των παραμέτρων ασφαλείας (Εικόνα 1.10). Μία στις πέντε από εφαρμογές που εξέτασε η 

έρευνα περιείχε ευπάθειες που επέτρεπαν στους εισβολείς να επιτεθούν κατά τη διάρκεια 

ενός session του χρήστη, και περιλάμβαναν ευπάθειες σχετικές με την διατήρηση cookies 

χωρίς τα HttpOnly και Secure flags στον φυλλομετρητή. Οι εισβολείς μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τέτοια ευπάθειες για να εκτελέσουν επιθέσεις Cross-Site Scripting 

(XSS) προκειμένου να συλλάβουν το αναγνωριστικό του session του χρήστη και να 

πλαστοπροσωπήσουν τον χρήστη στην εφαρμογή (βλ. Κεφ 2.4.1). 

Ευπάθειες ελέγχου ταυτότητας, Broken Authentication βρέθηκαν στο 45% των 

εφαρμογών ιστού ενώ σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των ευπαθειών οφείλεται στην 

αποτυχία περιορισμού του αριθμού των προσπαθειών ελέγχου ταυτότητας. Ένας 

εισβολέας μπορεί να εκμεταλλευτεί τέτοιες ευπάθειες ώστε να ακολουθήσει τεχνικές 
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bruteforce με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή ιστού. Για παράδειγμα, σε 

μια από τις εφαρμογές θα μπορούσε να έχει πρόσβαση με δικαιώματα διαχειριστή μετά 

από μόνο 100 προσπάθειες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως το 82% των ευπαθειών 

εντοπίστηκε στον κώδικα των εφαρμογών, ενώ ο μέσος όρος ευπαθειών ανά διαδικτυακή 

εφαρμογή μειώθηκε κατά ένα τρίτο σε σχέση με το 2018 (Ptsecurity, 2020).  

 

2.4 Query Manipulation 

Θεωρούμε πως οι ευπάθειες SQL injection (SQLi), XPath injection (XPathI), 

LDAP injection (LDAPi) και NoSQL injection (NoSQLI) ανήκουν στην ίδια κατηγορία 

επιθέσεων καθώς συνδέονται με την κατασκευή ερωτημάτων ή φίλτρων που εκτελούνται 

από κάποιο είδος engine π.χ. ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS).  

Το SQLi είναι η πιο γνωστή και συχνά εκμεταλλευόμενη ευπάθεια (Williams & 

Wichers, 2013). Οι άλλες τρεις ευπάθειες συμπεριφέρονται παρόμοια με την SQLi, 

δηλαδή, εάν ένα ερώτημα έχει κατασκευαστεί με μη επεξεργασμένες εισόδους χρήστη 

που περιέχουν κακόβουλους χαρακτήρες, τότε είναι δυνατή η τροποποίηση της 

συμπεριφοράς του ερωτήματος  που εκτελείται(OWASP, 2014; Scambray et al., 2011).  

 

2.4.1 SQL Injection 

Τα τρωτά σημεία στην περίπτωση των επιθέσεων SQLi προκαλούνται από τη 

χρήση των συναρτήσεων κατασκευής συμβολοσειρών (string) για τη δημιουργία 

ερωτημάτων SQL. Οι επιθέσεις SQLi συνδυάζουν φυσιολογικούς χαρακτήρες με μετα-

χαρακτήρες για να αλλάξουν τη δομή του ερωτήματος και να διαβάσουν ή να γράψουν τη 

βάση δεδομένων με απροσδόκητο τρόπο. Παρακάτω παρουσιάζεται κώδικα PHP 

ευάλωτος σε επιθέσεις τύπου SQLi.  
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Αυτό το script εισάγει σε ένα ερώτημα SQL (γραμμή 6) το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από τον χρήστη (γραμμές 4, 5). Εάν ο χρήστης είναι 

κακόβουλος, μπορεί να δώσει ως username “admin '—", προκαλώντας το script να 

εκτελέσει ένα ερώτημα που επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη admin χωρίς 

να απαιτείται κωδικός πρόσβασης:  

 

SELECT * FROM users WHERE username =' admin '--' AND password = 'test’ 

 

Σε αυτή τη περίπτωση, η χρήση του «- -»   επιτρέπει στους χαρακτήρες στα δεξιά 

να διερμηνευτούν ως σχόλιο. 

 

2.4.2 Xpath Injection 

Τα Xpath Injections λειτουργούν παρόμοια με τα SQL injections, με τη διαφορά 

ότι τα δεδομένα της επίθεσης εισάγονται σε αρχεία XML, δεδομένου του ότι η xpath 

αποτελεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στα ερωτήματα σε βάσεις xml και η 

λειτουργίας της στηρίζεται στη λογική της SQL. Τα έγγραφα XML χρησιμοποιούνται 

συνήθως για την αποθήκευση δεδομένων διαμόρφωσης εφαρμογών ή για των 

πληροφοριών χρήστη και αφορούν στοιχεία όπως διαπιστευτήρια χρήστη, ρόλοι και 

προνόμια (Stuttard & Pinto, 2007). Σε αντίθεση με τις επιθέσεις SQL, οι επιθέσεις XPath 

δεν έχουν χαρακτήρες σχολίου, οπότε εάν ένα ερώτημα περιέχει περισσότερα από την 

παράμετρο μίας εισόδου ο κώδικας που έχει εισαχθεί πρέπει να είναι επαρκής για τη 

δημιουργία ενός έγκυρου ερωτήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εισβολείς, για να 



37 
 
 

προσπεράσουν τους περιορισμούς σχετικά με τα σχόλια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

εντολές με OR ώστε να αποφύγουν τις εκφράσεις που μπορεί να διακόψουν την επίθεση. 

Παρακάτω παρουσιάζεται κώδικα; PHP με ευπάθεια XPathi .  

 

Αυτό το script εισάγει σε ένα ερώτημα XPath (γραμμή 4) το όνομα χρήστη και 

τον κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από τον χρήστη (γραμμές 2, 3). Ένας εισβολέας σε 

αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να εισάγει ως όνομα χρήστη « admin’ or 1 = 1 o «a»=’ 

b »  προκαλώντας το script να εκτελέσει ένα ερώτημα που επιστρέφει πληροφορίες 

σχετικά με το χρήστη χωρίς την ανάγκη να δοθεί ο κωδικός πρόσβασης. 

 

2.4.3 LDAP Injection 

Η εκμετάλλευση αυτών των ευπαθειών περιλαμβάνει την αξιοποίηση μετα-

χαρακτήρων σε συναρτήσεις δημιουργίας συμβολοσειρών (string-building συναρτήσεις) 

και απαιτεί την τροποποίηση της δομής των δεδομένων φιλτραρίσματος και ανάκτησης 

από έναν κατάλογο, μέσω του δικτύου, με μη προβλεπόμενο τρόπο. Ωστόσο, σε αντίθεση 

με τις επιθέσεις SQL, οι επιθέσεις τέτοιου τύπου δεν παρέχουν τον χαρακτήρα σχολίου, 

που σημαίνει ότι η κακόβουλη είσοδος πρέπει να εισαχθεί στην πρώτη παράμετρο του 

φίλτρου και να περιέχει κάποια δομή φίλτρου που θα προκαλέσει την παράβλεψη της 

προβλεπόμενης δομής (Alonso et al., 2009).  

Ο παρακάτω κώδικας PHP εκτελεί την διαδικασία επικύρωσης ενός χρήστη σε 

έναν κατάλογο χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια ονόματος χρήστη και κωδικού 

πρόσβασης που παρέχονται από τον ίδιο το χρήστη. 
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Το παραπάνω script εισάγει σε ένα φίλτρο (γραμμή 6) τα απαιτούμενα 

διαπιστευτήρια (γραμμές 4, 5). Εάν ένας εισβολέας παρέχει ως όνομα χρήστη « Bob) (&)) 

» και password « anyWord », προκαλεί το script να εκτελέσει ένα φίλτρο που επιστρέφει 

πληροφορίες (userID, name, mailandcreditCard) σχετικά με τον χρήστη Bob χωρίς την 

ανάγκη παροχής σωστού κωδικού πρόσβασης. Το προκύπτον φίλτρο: (& (όνομα χρήστη 

= Bob) (&)) δεν περιέχει το δεύτερη παράμετρο ((password = $ pass)) καθώς 

αντικαθίσταται από το (&).  

Ακολουθώντας την παραπάνω λογική, οι επιτιθέμενοι θα μπορούσαν να 

προσθέσουν εντολές αναζήτησης ή ενημέρωσης της βάσης. Επιθέσεις τέτοιου είδους δεν 

είναι αρκετά συχνές, καθώς απαιτούν από τον server να παρέχει τη δυνατότητα 

αναζητήσεων ldap και η διαδικτυακή εφαρμογή να την αξιοποιεί.  

 

2.4.4 NoSQL Injection 

Το NoSQL είναι μια κοινή ονομασία για μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα 

βάσεων δεδομένων NoSQL και πολλές engines που τα εφαρμόζουν. Για παράδειγμα, το 

MongoDB είναι μία δημοφιλής engine που υλοποιεί το μοντέλο document store και 

χρησιμοποιείται στις εφαρμογές ιστού PHP. Το MongoDB εκτελεί ερωτήματα σε μορφή 

JSON, το οποίο είναι καλά καθορισμένο, απλό στην κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση και 

έχει καλές εγγενείς εφαρμογές σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού (Ron et al., 2015). 
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Επομένως, μια εφαρμογή PHP λαμβάνει εισόδους χρήστη, τις αντιπροσωπεύει ως 

συσχετισμένος πίνακας και στη συνέχεια κωδικοποιεί έμμεσα τον πίνακα στο JSON. 

 

Ο παραπάνω PHP κώδικας είναι ευάλωτος σε επιθέσεις NoSQLi. Το script αυτό 

στοχεύει στην εύρεση ενός χρήστη στην MongoDB βάση αφού έχουν δοθεί το όνομα και 

ο κωδικός χρήστη (γραμμές 4,5). Εάν ο χρήστης είναι κακόβουλος μπορεί να στείλει το 

«user=admin&password[$ne]=1» ώστε να αλλάξει την παράμετρο του password. Αυτό 

κωδικοποιηθεί στο JSON ως {username:  ‘admin’, password:  {$ne: 1 }} και θα σταλεί 

προς εκτέλεση στη MongoDB (γραμμή 7). Το ερώτημα θα επιστρέψει πληροφορία για 

τον χρήστη admin χωρίς να χρειαστεί να δοθεί ο σωστός κωδικός, δεδομένου του ότι το 

«$ne» αντιστοιχεί στην εντολή ελέγχου της συνθήκης μη-ισότητας. 

 

Εικόνα 2.12.: Παράδειγμα NoSQL βάσης MongoDB 
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2.5 Client-Side Injection 

Οι επιθέσεις αυτού του τύπου εκμεταλλεύονται ευπάθειες του επιτρέπουν την 

εκτέλεση κακόβουλου κώδικα (π.χ. JavaScript) στον φυλλομετρητή του χρήστη. 

Διαφορετικά από τις άλλες επιθέσεις, μια επίθεση αυτής της κατηγορίας δεν γίνεται 

ενάντια της ίδιας της εφαρμογής ιστού, αλλά κατά των χρηστών της. Εξετάζουμε σε 

αυτήν την κατηγορία τρεις κατηγορίες ευπαθειών που θα αναλυθούν στη συνέχεια: cross-

site scripting (XSS), header injection και email injection . 

 

2.5.1 Cross-site Scripting (XSS) 

Οι επιθέσεις cross-site scripting (XSS) εκτελούν κακόβουλο κώδικα (π.χ. JavaScript) 

πάνω στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες 

επιθέσεων XSS, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής του κακόβουλου κώδικα στο θύμα: 

• Παροδική (reflected ή non-persistent) 

• Μόνιμη (stored ή persistent) και 

• DOM-based 

.  

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα script ευάλωτο σε reflected XSS μπορεί να αποτελείται και 

από μία μόνο γραμμή κώδικα όπως η: echo $ _GET ['user'];. 

 

Non-persistent XSS 

Οι επιθέσεις αυτού του είδους ονομάζονται και reflected XSS, καθώς ο κώδικας 

«ανακλάται» σε έναν ευάλωτο server μέσω δεύτερης διαδρομής και αποτελούν τον 

γνωστότερο και πιο συνηθισμένο τύπο επίθεσης XSS. Τέτοιες επιθέσεις απαιτούν ο 

χρήστης να κάνει κλικ σε ένα κακόβουλου link, το οποίο οδηγεί στην αποστολή μίας 
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φόρμας ή ενός υπερσυνδέσμου για την επίσκεψη μίας ιστοσελίδας που ανακλά την 

επίθεση στον φυλλομετρητή του χρήστη ο οποίος εκτελεί την απάντηση σαν να 

προέρχεται από έμπιστη ιστοσελίδα. 

 

Εικόνα 2.13.: Διάγραμμα επιθέσεων τύπου non-persistent XSS 

 

Persistent XSS 

Στις persistent XSS επιθέσεις ο επιβλαβής κώδικας αποθηκεύεται μόνιμα σε 

κάποιο σημείο του ίδιου του server της διαδικτυακής εφαρμογής (είτε ως μήνυμα π.χ 

εφαρμογές forum ή char, είτε εντός της βάσης δεδομένων ή των log files) με σκοπό την 

εκτέλεση του σε μετέπειτα χρονική στιγμή. Όταν αποστέλλεται από τον χρήση για 

ανάγνωση δεδομένων από το μολυσμένο αρχείο, ο κώδικας εκτελείται αυτόματα. 

 

Εικόνα 2.14.: Διάγραμμα επιθέσεων τύπου persistent XSS 
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Οι ευπάθειες αυτής της κατηγορίας ονομάζονται και html injections, καθώς 

επιτρέπουν την έγχυση κώδικα από εξωτερική πηγή κατευθείαν στον κώδικα της 

εφαρμογής και επιτρέπουν αρκετά επικίνδυνες ως προς την ισχύ αλλά και την έκταση 

επιθέσεις. Η επίθεση περιλαμβάνει το να πειστεί ο χρήστης κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο 

που έχει πρόσβαση στην εφαρμογή ιστού, στέλνοντάς του ένα script που αντανακλάται 

και εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης. μία μόνιμη XSS επίθεση χαρακτηρίζεται από 

την εκτέλεση σε δύο βήματα: το πρώτο περιλαμβάνει την εισαγωγή κώδικα JavaScript 

στην πλευρά του διακομιστή και, στη συνέχεια, την επιστροφή του σε έναν ή 

περισσότερους χρήστες.  

Συνήθως αυτή η επίθεση εκτελείται χρησιμοποιώντας ιστολόγια ή φόρουμ που 

επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια είναι 

προσβάσιμα άλλους χρήστες. Το πρώτο βήμα μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: ένα 

ερώτημα SQL που είτε εισάγει το script του εισβολέα στη βάση δεδομένων (INSERT, και 

UPDATE εντολές SQL) είτε χρησιμοποιώντας περιεχόμενα που έχουν εισαχθεί σε ένα 

αρχείο, για παράδειγμα, τη συνάρτηση file_put_contents. Στη συνέχεια, το script του 

εισβολέα ανακλάται από τη βάση δεδομένων από ή από το σύστημα αρχείων και 

χρησιμοποιείται στο echo statement. Αυτά τα είδη επιθέσεων μπορούν να αποφευχθούν 

με την “κάθαρση” της εισόδου (sanitization) ή/και τη κωδικοποίηση της εξόδου. Η 

τελευταία τεχνική συνίσταται στην κωδικοποίηση χαρακτήρων όπως αυτοί του <and> με 

τρόπο που ερμηνεύονται ως κανονικοί χαρακτήρες, αντί για μετα-χαρακτήρες HTML. 

Όπως γίνεται φανερό, απειλούν την ασφάλεια όχι μόνο της εφαρμογής αλλά και του ίδιου 

του server. 
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DOM-based XSS 

Οι DOM-based επιθέσεις προκύπτουν λόγω του ακατάλληλου χειρισμού 

δεδομένων που σχετίζονται με το DOM (Document Object Model) που υπάρχει στη 

σελίδα HTML και διευκολύνονται από τη χρήση Javascript. Το DOM συνηθίζεται να 

χρησιμοποιείται για πρόσβαση και χειρισμό αντικειμένων σε έγγραφα HTML. Κάθε 

οντότητα HTML που υπάρχει στη σελίδα μπορεί να έχει πρόσβαση και τροποποιείται με 

χρήση ιδιοτήτων DOM όπως οι: document.referrer, document.url και document.location.  

Ο εισβολέας μπορεί να χειριστεί ή να αποκτήσει πρόσβαση σε ιδιότητες DOM για 

να εκτελέσει τέτοιου είδους επίθεση. Στο XSS που βασίζεται στο DOM, το κακόβουλο 

script δεν φτάνει στον server. Εκτελείται μόνο από την πλευρά του πελάτη. Η επίθεση 

XSS με βάση το DOM εμφανίζεται όταν ο χρήστης που παρέχει μη αξιόπιστα δεδομένα 

ερμηνεύεται ως JavaScript χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η eval (), document.write ή 

innerHTML.  

 

 

2.5.2 Header Injection 

Μέσω αυτών των επιθέσεων ο εισβολέας μπορεί να χειριστεί την απόκριση 

HTTP, αφού «σπάσει» την τυπική απόκριση με τους \n και \r χαρακτήρες. Αυτό επιτρέπει 

στον εισβολέα να εισάγει κακόβουλο κώδικα (π.χ. JavaScript) σε μια νέα γραμμή 

κεφαλίδας ή ακόμα και σε μια νέα απόκριση HTTP. Αυτού του είδους οι ευπάθειες 

μπορούν να αποφευχθούν με την διαδικασία «κάθαρσης» (sanitization) αυτών των 

χαρακτήρων (π.χ. αντικατάσταση τους με κενό διάστημα).  
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2.5.3 Email Injection 

Είναι παρόμοια επίθεση με τα Header Injections και συνίστανται σε έναν 

εισβολέα που εισάγει τον χαρακτήρα τερματισμού γραμμής ή τον αντίστοιχο 

κωδικοποιημένο χαρακτήρα (%0a και %0d) με σκοπό τη διαχείριση στοιχείων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. αποστολέας, προορισμός, μήνυμα). Η ίδια μέθοδος 

προστασίας με τα Header Injections εφαρμόζεται και σε αυτήν την ευπάθεια 

 

2.6 File & Path Injection 

Μια άλλη κατηγορία ευπαθειών που σχετίζονται με την πρόσβαση σε αρχεία από 

εφαρμογές ιστού ή συστήματα αρχείων και σε τοποθεσίες διευθύνσεων URL 

διαφορετικές από την web εφαρμογή είναι τα file & path injection. Οι ακόλουθες 

κατηγορίες ευπάθειας ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία:  

• απομακρυσμένη συμπερίληψη αρχείων (Remote File Inclusion),  

• διάσχισης διαδρομής καταλόγου (Directory Traversal/Path Traversal),  

• τοπική συμπερίληψη αρχείων (Local File Inclusion) και  

• αποκάλυψη πηγαίου κώδικα (Source Code Disclosure). 

 

Οι επιθέσεις Remote File Inclusion βασίζονται στο γεγονός πως η PHP επιτρέπει 

σε ένα script να συμπεριλάβει αρχεία, τα οποία πιθανόν να εμφανίζουν θέματα ευπάθειας, 

εάν το όνομα του αρχείου εισάγεται από τον χρήστη. Οι επιθέσεις απομακρυσμένης 

συμπερίληψης αρχείων (RFI) εκμεταλλεύονται αυτού του είδους την ευπάθεια 

αναγκάζοντας το script να συμπεριλάβει ένα απομακρυσμένο αρχείο που περιέχει κώδικα 

PHP. Για παράδειγμα, μια επίθεση στο παρακάτω url 
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ενδέχεται να στείλει ως παράμετρο το παρακάτω script που θα προκαλούσε την εκτέλεση 

του hack.php στον server: 

 

 

 

Μια επίθεση διάσχισης διαδρομής καταλόγου, δηλαδή Traversal ή Path Traversal 

(DT/PT) συνίσταται στην δυνατότητα ενός εισβολέα να έχει πρόσβαση σε μη 

προσδοκόμενα αρχεία, πιθανώς έξω από τον κατάλογο της ιστοσελίδας. Για να αποκτήσει 

πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, ο επιτιθέμενος δημιουργεί μια διεύθυνση URL που περιέχει 

μετα-χαρακτήρες διαδρομών όπως « .. » και « / » . 

H τοπική συμπερίληψη αρχείων, Local File Inclusion, διαφέρει από την 

απομακρυσμένη συμπερίληψη αρχείων Remote File Inclusion καθώς το αρχείο που 

εισάγεται δεν είναι απομακρυσμένο αλλά βρίσκεται στο σύστημα αρχείων της εφαρμογής 

web. H τοπική συμπερίληψη αρχείων περιλαμβάνει τοπικά αρχεία, οπότε ο εισβολέας 

χρειάζεται να εισάγει εκ των προτέρων κώδικα PHP στον διακομιστή, π.χ., εισάγοντας 

κώδικα PHP στο αρχείο log. Αυτό το είδος επίθεσης πλέον αποτρέπεται, μέσω της 

προεπιλεγμένης διαμόρφωσης που εισήχθη στην έκδοση 4.2 της PHP, κατά την οποία δεν 

επιτρέπεται η διαδικασία απομακρυσμένης συμπερίληψης αρχείων. 

Ο στόχος των επιθέσεων αποκάλυψης πηγαίου κώδικα, Source Code Disclosure, 

είναι η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής και τα αρχεία ρυθμίσεων της. Οι 

εισβολείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα αρχεία για να βρουν ευπάθειες και άλλες 

πληροφορίες χρήσιμες για μελλοντικές επιθέσεις στον ιστότοπο (π.χ. εσφαλμένες 
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ρυθμίσεις ή η δομή της βάσης δεδομένων) αλλά και να ελέγξουν τον ίδιο τον πηγαίο 

κώδικα της εφαρμογής. Αυτή η ευπάθεια εμφανίζεται συνήθως σε εφαρμογές που 

επιτρέπουν τη λήψη αρχείων. Ομοίως με το Local File Inclusion, το Source Code 

Disclosure μπορεί να περιλαμβάνει επίθεση DT/PT. Η PHP δεν παρέχει λειτουργίες 

κάθαρσης για το σκοπό αυτό, άρα η άμυνα απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις βασίζεται 

αποκλειστικά στην απαγόρευση πρόσβασης σε τοποθεσίες αρχείων και διευθύνσεις URL 

που παρέχονται από τον χρήστη.  

 

 

2.7 Command Injection 

 

2.7.1 OS command Injection (OSCI) 

 

Μια επίθεση με command injection λειτουργικού συστήματος (OSCI) συνίσταται 

στο να αναγκάσει την εφαρμογή να εκτελέσει μια εντολή που ορίζεται από τον εισβολέα. 

Σε ένα script που χρησιμοποιεί την ακόλουθη οδηγία για να μετρήσει τις λέξεις ενός 

αρχείου:  

 

Το shell_exec επιτρέπει την εκτέλεση εντολών συστήματος σε ένα κέλυφος, ενώ η 

εντολή είναι η εντολή συστήματος που μετρά τις λέξεις ενός αρχείου. Ο εισβολέας μπορεί 

να κάνει injection εντολών εισάγοντας ένα όνομα αρχείου και μια εντολή διαχωρισμένη 

από ένα ερωτηματικό, όπως για παράδειγμα «paper.txt; cat /etc/passwd». Η προκύπτουσα 

εντολή $ words = shell_exec ("/ usr / bin / wc paper.txt; cat / etc / passwd"); εκτελεί τις 

εντολές  θα είναι: 
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Η δεύτερη εντολή εμφανίζει το περιεχόμενο του αρχείου με το σχηματισμό όλων 

των χρηστών του συστήματος. Παρά ότι τη γλώσσα PHP που περιέχει λειτουργίες για την 

αποφυγή επιθέσεων OSCI, δεν λειτουργούν σωστά σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα 

με το λειτουργικό σύστημα. Επομένως, είναι προτιμότερο να γίνεται φιλτράρισμα των 

προβληματικών χαρακτήρων όπως οι παρακάτω: 

! - # &; «| *; ~ <> () [] {} $ \, ’ˆ x0A xFF x2a. 

 

2.7.2 PHP code injection 

 

Η συνάρτηση eval εκτελεί τον κώδικα PHP που λαμβάνει στην παράμετρο 

συμβολοσειράς της. Η επίθεση PHP code injection (PHPCI) συνίσταται σε έναν εισβολέα 

που παρέχει μια είσοδο που εκτελείται από μία δήλωση eval. Στο παρακάτω παράδειγμα 

χρησιμοποιείται μία τέτοια δήλωση για την συνένωση της συμβολοσειράς “Hello” με το 

username του χρήστη (γραμμή 3).  

 

Ο επιτιθέμενος μπορεί να εκτελέσει injection εντολής εισάγοντας ένα username και 

την εντολή έπειτα από το σύμβολο «;». Για παράδειγμα: Bob; cat /etc/passwd 

Η προστασία από τέτοιου είδους επιθέσεις είναι αρκετά σύνθετη, για αυτό και 

αποφεύγεται η χρήση της συνάρτησης eval, δεδομένου του ότι η PHP δεν έχει κάποια 

συνάρτηση κάθαρσης (sanitization) ώστε να αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Όπως προαναφέρθηκε, κίνδυνος ύπαρξης ευπαθειών σε επιθέσεις τύπου SQL 

Injection προκύπτει από το γεγονός ότι έχουμε μια διαδικτυακή εφαρμογή που 

επικοινωνεί με μια βάση δεδομένων. Αυτές οι δυο έννοιες κατά κύριο λόγο συνυπάρχουν. 

Η Web εφαρμογή θα χρησιμοποιήσει την Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων ή αλλιώς 

SQL, για να επικοινωνήσει, δηλαδή να στείλει ερωτήματα στην βάση δεδομένων και να 

λάβει πλέον μια απάντηση. Τα ερωτήματα μπορούν να εισάγουν νέα στοιχεία στην βάση, 

να ενημερώνουν υπάρχοντες πληροφορίες, να τις τυπώνουν ή και να τις διαγράψουν. Το 

πρόβλημα τίθεται όταν δίνεται η δυνατότητα σε έναν χρήστη να στείλει τις δικές του 

εντολές σε μορφή SQL μέσω της εφαρμογής προς την βάση δεδομένων – πράγμα που αν 

δεν αποφευχθεί, θέτει σχεδόν πάντοτε την ασφάλεια της εφαρμογής και τα στοιχεία των 

χρηστών σε υψηλό κίνδυνο. 

Με την προϋπόθεση ύπαρξης της λεγόμενης ευπάθειας (SQL Injection), αυτή η 

επίθεση μπορεί να εκτελεστεί από οποιονδήποτε χρήστη στην web εφαρμογή καθώς 

αυτός τοποθετήσει μια εντολή SQL σε μια φόρμα εισαγωγής δεδομένων όπως μια φόρμα 

αναζήτησης, μια φόρμα σύνδεσης χρήστη ή ακόμα και απευθείας στο URL της 

εφαρμογής όπου αυτό δέχεται κάποια είσοδο. Ενδεικτικά: 
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Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος καλεί το αρχείο ‘book-detail.php’ να επιστρέψει το 

βιβλίο με ‘id = 34’ από την βάση δεδομένων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο 

παρασκήνιο εκτελείται μια εντολή SQL μορφής: «SELECT book_name, author FROM 

library WHERE book_id = '$id';» από το συγκεκριμένο PHP αρχείο και αυτό μας 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Τί θα γινόταν όμως εάν τοποθετούσαμε στην είσοδο των 

δεδομένων μια εντολή SQL αντί αυτού που περιμένει πρωταρχικά η εφαρμογή να 

προσπελάσει; - όπως ένα id, ένα όνομα μιας ταινίας ή ένα επώνυμο. Το αποτέλεσμα του 

ερωτήματος αυτού θα εξαρτηθεί πλήρως από την επικύρωση των δεδομένων (input 

validation) που διεξάγει η εφαρμογή.  

Η επικύρωση της εισόδου χρήστη είναι μια μέθοδος ελέγχου εισόδου. Σε αυτήν τη 

μέθοδο ο ιστότοπος πριν την αποστολή των δεδομένων ακολουθεί μία διαδικασία 

επικύρωσης των παραμέτρων που έχουν εισάγει οι χρήστες, ώστε να διασφαλίσει τον μη 

κακόβουλο χαρακτήρα τους και να επιτρέψει την πρόσβαση στον web server. Για 

παράδειγμα, ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού καταστήματος, κατά την αφορά, ελέγχει εάν 

το πλήθος των αντικειμένων που θέλει να αγοράσει ένας χρήστης δίνεται ως μία ακέραια 

αριθμητική τιμή, και όχι ως δεδομένα κινητής υποδιαστολής (float ή μη άλλος τύπος 

δεδομένων μη αριθμητικής συμβολοσειράς). Επίσης, το σημαντικότερο όλων είναι να 

εξασφαλισθεί πως η είσοδος χρήστη δεν περιλαμβάνει κώδικα ευπαθή σε SQL injection ή 

XSS injection επιθέσεις (Andodariya, 2018). Η επικύρωση εισόδου είναι γνωστή και ως 

επικύρωση δεδομένων και αναφέρεται στη σωστή δοκιμή κάθε εισόδου που παρέχεται 

από έναν χρήστη ή μια εφαρμογή ώστε να αποκλείσει την εισαγωγή ακατάλληλα 

διαμορφωμένων δεδομένων σε ένα σύστημα πληροφοριών. 

Η επικύρωση των στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο 

δυνατό στη ροή δεδομένων, κατά προτίμηση μόλις ληφθούν τα δεδομένα από κάποιον 
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εξωτερικό παράγοντα (π.χ. χρήστη). Μια εφαρμογή λοιπόν πρέπει κατά κανόνα να μην 

εμπιστεύεται οποιαδήποτε είσοδο από όλες τις δυνητικά μη αξιόπιστες πηγές, να την 

εξακριβώνει – και αν αυτή υπάγεται στα κριτήρια που έχει θέσει ο προγραμματιστής, 

τότε μπορεί να περαστεί αυτή η είσοδος στα υπόλοιπα μέρη του προγράμματος.  

 

3.2 Μεθοδολογία 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η προσομοίωση μίας union-based SQL 

injection επίθεσης βήμα προς βήμα. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, αναπτύχθηκε ένα 

πειραματικό περιβάλλον για τη δοκιμή των βημάτων της επίθεσης και την ανάδειξη των 

ευπαθειών στα web-based συστήματα. Στο script που δομήθηκε, όπως ακριβώς θα 

συνέβαινε και σε πραγματικές συνθήκες άλλωστε, ο επιτιθέμενος δεν έχει απευθείας 

πρόσβαση στον web server (εξυπηρετητή), αλλά σε μία τυπική, ευάλωτη, ιστοσελίδα για 

τη συμπλήρωση φόρμας.  

 

Εικόνα 3.15.: Περιβάλλον του εργαλείου ανοιχτού κώδικα XAMPP 

 

 Ειδικά για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε τοπικά, σε localhost, το πρόγραμμα 

XAMPP και αναπτύχθηκε, όπως περιγράφεται στα επόμενα κεφάλαια, ένα βασικό 

πειραματικό περιβάλλον που βασίζεται στην αξιοποίηση ενός εξυπηρετητή (server) 

Apache server, εξυπηρετητή διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database server) MariaDB 
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και τις γλώσσες PHP και HTML για τη δόμηση της ιστοσελίδας. Η έκδοση του XAMPP 

που χρησιμοποιήθηκε είναι η 3.2.4, του Apache server 2.4.43 (Win64) και του database 

server 10.1.33-MariaDB με Protocol Version 10. 

Οι γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της στοιχειώδους 

ιστοσελίδας και web εφαρμογής είναι η PHP και η HTML. O συνδυασμός των 

τεχνολογιών και εργαλείων *, Apache, MySQL και PHP αναφέρεται συνήθως με το 

ακρωνύμιο *AMP, όπου το σύμβολο * αντιστοιχεί στην πλατφόρμα, στην οποία 

εγκαθίστανται ο Apache, η MySQL και η PHP (π.χ. Windows, MacOSX). Κατά αυτόν 

τον τρόπο ονοματοποιούνται οι πλατφόρμες  LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP), 

WAMP (Windows/Apache/MySQL/PHP) κ.ο.κ.. 

Η διαδικασία για τον εντοπισμό των ευπαθειών και την ολοκλήρωση των 

βημάτων της επίθεσης βασίζεται στη σχετική βιβλιογραφία και τη θεωρία (βλ. Κεφάλαια 

1,2) για τις επιθέσεις τύπου SQL injection και η πιο τυπική δομή της δίνεται σχηματικά 

από το παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

Εικόνα 3.16.: Σχηματικό διάγραμμα παραδείγματος μίας επίθεσης SQL Injection 
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Συγκεκριμένα, η τεχνική SQL injection που θα ακολουθηθεί, βασίζεται στην 

συνένωση του εισαγόμενου (injected)  ερωτήματος (query) με ένα ασφαλές ερώτημα, 

μέσω της χρήσης της λέξης UNION. Πρακτικά, ο τελεστής UNION της SQL 

χρησιμοποιείται για να ενώσει τις δύο δηλώσεις SELECT σε μία και να την επιστρέψει 

ως κομμάτι της απάντησης. Αποτελεί μία από της πιο συχνές επιθέσεις σε πραγματικές 

συνθήκες και με αυτό τον τρόπο ο επιτιθέμενος μπορεί να λάβει τα δεδομένα από άλλους 

πίνακες της βάσης δεδομένων μίας εφαρμογής.  

 

 

Εικόνα 3.17.: Παράδειγμα SQL Injection επίθεσης με UNION 
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3.3 Προσομοίωση επίθεσης 

 

Για την προσομοίωση μιας επίθεσης SQL Injection θα χρησιμοποιήσουμε μια 

φόρμα αναζήτησης χρηστών φτιαγμένη σε PHP ή οποία δέχεται ένα user ID και εν 

συνέπεια στέλνει ένα ερώτημα στην βάση δεδομένων - αυτή μας επιστρέφει το όνομα και 

το επώνυμο του χρήστη που αντιστοιχεί στο εισαγόμενο ID και τέλος, τα στοιχεία αυτά 

αποτυπώνονται στην web εφαρμογή μας. Η φόρμα φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

Στο επόμενο κομμάτι θα αναδείξουμε τον ευάλωτο κώδικα της φόρμας 

αναζήτησης χρήστη γραμμένη σε PHP για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στο 

παρασκήνιο όταν αυτή η φόρμα εκτελείται, δηλαδή κατά το πάτημα του κουμπιού 

‘Submit’. Αυτό το κομμάτι κώδικα δουλεύει αποκλειστικά από την πλευρά του 

εξυπηρετητή και ο κάθε χρήστης ή πιθανός εισβολέας δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν – 

οπότε ο ίδιος μπορεί απλά να μαντέψει ως προς την λειτουργία του κώδικα αυτού και 

στην συνέχεια να λάβει περισσότερα στοιχεία χρησιμοποιώντας εντολές SQL για την 

εκτίμηση τους. Ο κώδικας της φόρμας σε PHP δίνεται παρακάτω και περιλαμβάνει τα 

απαραίτητα σχόλια για την λειτουργία της κάθε γραμμής: 
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<?php 

if( isset( $_REQUEST[ 'Submit' ] ) ) { 

 

    // Λαμβάνουμε την είσοδο του χρήστη 

    $id = $_REQUEST[ 'id' ]; 

 

    // Δημιουργία ερωτήματος προς την βάση 

    $query  = "SELECT first_name, last_name FROM users WHERE user_id = '$id';"; 

    $result = mysqli_query($GLOBALS["___mysqli_ston"],  $query ) or die( '<pre>' . 

((is_object($GLOBALS["___mysqli_ston"])) ? mysqli_error($GLOBALS["___mysqli_ston"]) : 

(($___mysqli_res = mysqli_connect_error()) ? $___mysqli_res : false)) . '</pre>' ); 

 

    // Λήψη απάντησης 

    while( $row = mysqli_fetch_assoc( $result ) ) { 

        // Λήψη ονοματεπωνύμου 

        $first = $row["first_name"]; 

        $last  = $row["last_name"]; 

 

        // Τυπώνουμε τα αποτελέσματα στον χρήστη με HTML 

        $html .= "<pre><br />Όνομα: {$first}<br />Επώνυμο: {$last}</pre>"; 

    } 

 

    mysqli_close($GLOBALS["___mysqli_ston"]); 

} 

?> 
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Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κώδικας της 

φόρμας «εμπιστεύεται» πλήρως την είσοδο του χρήστη, δηλαδή δεν διεξάγεται κανενός 

είδους επικύρωση δεδομένων. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι το ερώτημα που δημιουργεί 

η φόρμα για την βάση δεδομένων και είναι ως εξής: 

 

SELECT first_name, last_name FROM users WHERE user_id = '$id' 

 

Το ερώτημα που εκτελεί η εφαρμογή αποτελείται από τρία ευκολονόητα 

κομμάτια. Την εντολή SELECT που σημαίνει επίλεξε, και εν συνεχεία επιλέγει τις στήλες 

first_name και last_name (εντολή FROM) στον πίνακα με όνομα ‘users’, όπου η στήλη 

user_id ισούται με το id που συμπλήρωσε ο χρήστης της εφαρμογής στην φόρμα 

αναζήτησης (εντολή WHERE). 

Η κατανόηση της γραμμής αυτής απαιτεί στοιχειώδη γνώση της SQL καθώς είναι 

αρκετά κοντά στην φυσική γλώσσα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. Κεφάλαιο 2), η 

γλώσσα SQL είναι περιγραφική και η λειτουργία βασίζεται στη χρήση του ελάχιστου 

απαραίτητου λεξικού. Ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό είναι που εκμεταλλεύονται οι 

επιθέσεις τύπου SQL injection.  

Στην συνέχεια, γίνεται πρακτική αναφορά στη λειτουργία και τη συμπεριφορά της 

φόρμας εάν δοθούν σωστά και μη σωστά διαμορφωμένες είσοδοι. 

Εισαγωγή δεδομένων στην φόρμα και επιλογή “Submit”: 
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Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε ο χρήστης με ID 2 στην βάση δεδομένων 

απεικονίζεται στα αποτελέσματα με κόκκινα γράμματα. Παρομοίως εάν εισάγουμε τον 

αριθμό 4 λαμβάνουμε: 

 

 

Το αρχικό ερώτημα που στέλνει όμως η φόρμα δεν είναι αρκετό για την 

διεκπεραίωση της επίθεσης, ο σκοπός του εισβολέα είναι να εκτελέσει την δική του 

κακόβουλη εντολή σε συνδυασμό με την πρωταρχική. Η SQL όμως μας επιτρέπει την 

συνένωση των αποτελεσμάτων δυο ερωτημάτων SELECT χρησιμοποιώντας την εντολή 

UNION (αλλιώς SQL UNION Operator). Η σύνταξη της εντολής UNION έχει ως εξής: 
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SELECT column_name(s) FROM table1 

UNION 

SELECT column_name(s) FROM table2; 

 

Η εντολή UNION όμως διακατέχεται από τους παρακάτω περιορισμούς: 

1. Όλες οι δηλώσεις SELECT μέσα σε μια UNION πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό στηλών 

2. Οι στήλες πρέπει επίσης να έχουν παρόμοιους τύπους δεδομένων 

3. Οι στήλες σε κάθε δήλωση SELECT πρέπει να έχουν την ίδια σειρά 

 

Στην συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή UNION για την συνένωση του 

αρχικού ερωτήματος με το δικό μας, περνώντας στο στάδιο της συλλογής αναγκαίων 

πληροφοριών ως προς την βάση που αντιμετωπίζουμε για την σωστή διεκπεραίωση της 

επίθεσης. Για την κατανόηση της δομής της βάσης δεδομένων, θα αναφερθούμε στην 

χρησιμοποιήσουμε την εντολή:  

 

' UNION SELECT @@version# 

 

Η μεταβλητή version είναι καθολική σε μια βάση δεδομένων και η επίκληση της 

επιστρέφει δεδομένα ως προς την έκδοση και τον τύπο της βάσης δεδομένων (πχ: 

MySQL, PostgreSQL, MariaDB κλπ.). Στο επόμενο στιγμιότυπο οθόνης απεικονίζεται η 

εισαγωγή της εντολής στην φόρμα αναζήτησης. 
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Και με το πάτημα του κουμπιού ‘Submit’ από τον χρήστη, επιστρέφεται ως απάντηση: 

 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, για την χρήση μιας εντολής UNION πρέπει και οι δύο 

πλευρές του ερωτήματος να έχουν τον ίδιο αριθμό στηλών. Ο εισβολέας δεν μπορεί να 

γνωρίζει το άλλο μισό του ερωτήματος, αλλά καθώς αυτό επιστρέφει δύο αποτελέσματα 

(όνομα και επώνυμο) μπορούμε να υποθέσουμε ότι το άγνωστο κομμάτι του ερωτήματος 

επιλέγει δύο στήλες. Έτσι, είναι δυνατή η αναδιαμόρφωση τους ερωτήματος ως εξής: 

 

' UNION SELECT 1,@@version# ή αλλιώς ' UNION SELECT null,@@version# (καθώς 

το null είναι αγνωστικό σε τύπους δεδομένων) 

 

Εισάγοντας το νέο ερώτημα λαμβάνουμε την εξής απάντηση από τον εξυπηρετητή: 
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Σε αυτό το σημείο μπορούμε πλέον να συμπεράνουμε ότι ο server χρησιμοποίει το 

σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, MariaDB στην έκδοση 10.1.33. Η 

πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αν και τα συστήματα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο την γλώσσα SQL, (όπως MySQL, 

PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MariaDB κ.α. ), η σύνταξη των ερωτημάτων μπορεί 

να διαφέρει μεταξύ των συστημάτων, με αποτέλεσμα τα ερωτήματα μας να 

αποτυγχάνουν. Το MariaDB είναι ένα ΣΔΒΔ βασισμένο στην MySQL και κατά συνέπεια, 

η σύνταξη των εντολών είναι πανομοιότυπη. Ως επόμενο ερώτημα θα θέσουμε το: 

 

' UNION SELECT null,database()# 

 

Με απάντηση από τον εξυπηρετητή: 

 



60 
 
 

 

 

Η συγκεκριμένη εντολή θα μας επιστρέψει το όνομα της βάσης δεδομένων που 

επικαλείται το αρχικό ερώτημα, αυτό θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην πορεία. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, το όνομα της αναφερόμενης βάσης δεδομένων είναι ‘dvwa’.  

Δεδομένου το ότι πλέον έχει εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατή η 

εκτέλεση εντολών στη βάση δεδομένων και έχουμε επίγνωση του τρόπου που μπορούμε 

να λάβουμε απάντηση, στο σημείο αυτό μπορούμε να περάσουμε στο στάδιο διεξαγωγής 

της επίθεσης SQL injection με σκοπό την εύρεση των στοιχείων των λογαριασμών της εν 

λόγω βάσης δεδομένων.  

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε την δομή της βάσης δεδομένων, 

καθώς ώστε να καθορίσουμε τα δεδομένα αναφοράς στα ερωτήματα μας. Για την 

κατανόηση της δομής μια βάσεως δεδομένων μπορούμε να επικαλεστούμε στον πίνακα 

INFORMATION_SCHEMA που αυτή περιέχει. Ο πίνακας αυτός παρέχει πρόσβαση σε 

μεταδεδομένα (metadata) της βάσης και πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή MySQL, 

όπως το όνομα μιας βάσης δεδομένων ή πίνακα, τον τύπο δεδομένων μιας στήλης ή τα 

δικαιώματα πρόσβασης. Για την ανάκτηση των δεδομένων από τον πίνακα 

information_schema μπορούμε να εκτελέσουμε το εξής ερώτημα: 
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' UNION SELECT null,schema_name FROM information_schema.schemata# 

 

Ενώ η απάντηση που θα λάβουμε έχει ως εξής: 

 

 

Όπως γίνεται εμφανές, μέσω αυτού του ερωτήματος μπορούμε να τυπώσουμε 

όλες τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν καθολικά στον εξυπηρετητή. Αυτό μας 

επιτρέπει να εξερευνήσουμε και τις υπόλοιπες υπάρχουσες αλλά με βάση την 

προηγούμενη συλλογή πληροφοριών που διεξήχθη, θα επικεντρωθούμε στην βάση 

‘dvwa’, και με χρήση του πίνακα information_schema, θα συλλέξουμε περισσότερες 

πληροφορίες περί αυτού, με στόχο να βρούμε τους πίνακες και τις στήλες που εμπεριέχει, 

και τέλος, να εξερευνήσουμε το περιεχόμενο τους.   

Για την προβολή των πινάκων μέσα στην βάση ‘dvwa’ θα πραγματοποιηθεί χρήση της 

εξής εντολής: 
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' UNION SELECT null,table_name FROM information_schema.tables WHERE 

table_schema = 'dvwa'# 

 

Με την παραπάνω εντολή επιλέγουμε την στήλη ‘table_name’ από τον πίνακα 

information_schema.tables, και ζητάμε να μας επιστρέψει τους πίνακες που ανήκουν στην 

βάση ‘dvwa’. Λαμβάνοντας το αποτέλεσμα: 

 

 

 

Με το αποτέλεσμα αυτό κατανοούμε ότι η βάση dvwa εμπεριέχει τους πίνακες 

‘guestbook’ και ‘users’. Βασισμένοι στη λογική αυτή, θα επικεντρωθούμε στον πίνακα 

users καθώς ενδέχεται να περιέχει τα στοιχεία των χρηστών. Αφού μας έγινε γνωστή η 

ύπαρξη του πίνακα users από το information_schema, μπορούμε πλέον να 

προσπελάσουμε τις στήλες που εμπεριέχει εισάγοντας το ερώτημα: 

 

' UNION SELECT null,concat(table_name, 0x0a, column_name) FROM 

information_schema.columns WHERE table_name = 'users'# 
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Όπως προαναφέρθηκε, ένα ερώτημα UNION πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό 

στηλών στην σύνταξη του και από τις 2 πλευρές που συνενώνονται, στην συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι γνωστό πως πρέπει να επικαλεστούμε 2 στήλες. Όμως, στην δεύτερη 

επιλογή της εντολής SELECT μπορούμε να καλέσουμε την μέθοδο concat (προερχόμενη 

από την λέξη concatenate) ώστε να συνενώσει πολλαπλές μεταβλητές string (τύπος 

δεδομένων κειμένου) σε ένα αποτέλεσμα.  

Συνεπώς, το ερώτημα θα μας επιστρέψει το όνομα του πίνακα και τις στήλες που 

εμπεριέχει από τον πίνακα information_schema.columns, όπου η στήλη με όνομα 

‘table_name’ ισούται με ‘users’. Στην υπό μελέτη περίπτωση,  η χρήση του concat δεν 

είναι αναγκαία, καθώς γνωρίζουμε ήδη το όνομα του πίνακα, στα πλαίσια όμως της 

ανάλυσης του παραδείγματος, αναφέρεται ως μέθοδος για την προσπέλαση των 

περιορισμών της UNION. Τέλος το κείμενο 0x0a είναι ένας χαρακτήρας ‘new line’ 

δηλαδή πανομοιότυπος με το break της HTML ή τον χαρακτήρα διαφυγής (escape 

character) '\n’ που συναντάμε στις περισσότερες γλώσσες πραγματισμού και δημιουργεί 

μια καινούργια γραμμή ανάμεσα στα συνενωμένα (λόγο του concat) αποτελέσματα και 

χρησιμοποιείται ξεκάθαρα για λόγους μορφοποίησης, δηλαδή είναι προτιμητέο χάριν 

ευαναγνωσίας του περιεχομένου που θα λάβουμε ως απάντηση.  

 

Αρχικός Χαρακτήρας Χαρακτήρας Διαφυγής 

“ &#34 

# &#35 

& &#38 

( &#40 
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Πίνακας 2: Λίστα χαρακτήρων 

διαφυγής της HTML 

 

H συνάρτηση concat χρησιμοποιείται ευρέως στην SQL αλλά και στο union-based 

SQL injection που εκτελούμε και θα φανεί χρήσιμη στο αμέσως επόμενο κομμάτι.  

Συγκεκριμένα, η ακριβής απάντηση που λάβαμε από την προαναφερόμενη εντολή 

εμφανίζεται παρακάτω: 

 

) &#41 

; &#59 

< &#60 

> &#62 
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Το ερώτημα θα τυπώσει εν συνεπεία όλες τις στήλες (columns) στον πίνακα users και 

πλέον έχουμε μια πλήρη δομή όσον αφορά την δομή της βάσης. Έτσι μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι ο πίνακας ‘users’ αποτελείται από τις στήλες:  

• user_id - Το unique ID ενός χρήστη στην βάση, πιθανόν το primary key του πίνακα 

• first_name – Το μικρό όνομα του εγγεγραμμένου 

• last_name – Επώνυμο 

• user – Το όνομα χρήστη 

• password – Ο κωδικός 

• avatar – Το εικονίδιο του χρήστη (profile picture) 

• Και μεταδεδομένα (metadata) όπως την τελευταία σύνδεση του χρήστη (last_login), την 

τελευταία αποτυχημένη σύνδεση (failed_login) κ.α. 

 

Τέλος, για την ολοκλήρωση του SQL injection θα συγγράψουμε ένα ερώτημα ώστε 

να τυπώσουμε τις εξής στήλες για τον κάθε χρήστη: μικρό όνομα (first_name),  επώνυμο 

(last_name), username (user) και τον κωδικό του (password). Το ερώτημα συντάσσεται 

ως εξής: 

 

' UNION SELECT null,  

concat(0x0a,first_name,0x0a,last_name,0x0a,user,0x0a,password) FROM users# 

 

Και ακολουθείται από την αντίστοιχη απάντηση της εφαρμογής: 
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Όπως γίνεται φανερό, σε αυτό το σημείο της επίθεσης, έχουμε πλέον αποκτήσει όλα 

τα δεδομένα του πίνακα users. Για λόγους ασφαλείας, οι κωδικοί σε μια βάση δεδομένων 

αποθηκεύονται κατά κύριο λόγο κρυπτογραφημένοι, με έναν αλγόριθμο αφομοίωσης 

μηνυμάτων (message-digest algorithm) και συνήθως, αυτός είναι ο MD5. Υποθέτοντας 

ότι το κείμενο είναι κρυπτογραφημένο με τον αλγόριθμο ΜD5, τότε ο κωδικός του 

χρήστη-διαχειριστή, admin, αποτελεί ένα MD5 hash.  

Το MD5 hash αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και είναι: 

5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε με χρήση 

των κατάλληλων εργαλείων αποκρυπτογράφησης, όπως για παράδειγμα το ανοιχτού 

κώδικα πρόγραμμα hashcat αλλά και να προχωρήσουμε στην αποκρυπτογράφησή του 

χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αξιοποιώντας μια online υπηρεσία όπως το hashes.com 
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Εικόνα 3.4: Επαλήθευση του κωδικού με χρήση του εργαλείου hashcat 

 

 

Εικόνα 3.18.: Αποκρυπτογράφηση του MD5 hash με το online εργαλείο hashes.com 

 

 

Ενδεικτικά, για την διαδικασία της αποκρυπτογράφησης του MD5 hash 

δοκιμάστηκαν και αναφέρονται τα παρακάτω διαδικτυακά εργαλεία: 
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(α)  

 

(β)  

Εικόνα 3.19.: Αποκρυπτογράφηση του MD5 hash με τα online εργαλεία  (α) md5hashing.net και (β) crackstation.net 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αποκρυπτογράφησης του MD5 hash που 

αποσπάσαμε από τη βάση δεδομένων, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το 

κρυπτογραφημένο μήνυμα, δηλαδή ο κωδικός του χρήστη ‘admin’, ισούται με το 

αλφαριθμητικό ‘password’. Σε αυτό το σημείο η επίθεση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία 

και ο επιτιθέμενος έχει καταφέρει να υποκλέψει τα στοιχεία εισόδου του χρήστη-

διαχειριστή, φέρνοντας στην επιφάνεια μία σημαντική ευπάθεια του συστήματος. 
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Αξίζει να σημειωθεί η σημαντικότητα της κρυπτογράφησης και ασφαλών κωδικών 

χρήστη, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάκτηση του κωδικού μέσω 

αντίστροφου hash κατέστη δυνατή λόγω της ευκολίας του και του ότι είναι 

καταχωρημένος στα αντίστοιχα λεξικά. Σε περίπτωση μη χρήσης MD5 hash στη βάση, θα 

είχαμε στα χέρια μας τον κωδικό χρήστη αυτούσιο, ενώ σε περίπτωση χρήσης 

δυσκολότερου κωδικού με MD5 hash, η αποκρυπτογράφηση του θα ήταν αρκετά πιο 

δύσκολη και πιθανότατα αδύνατη με κάποιο από τα παραπάνω δωρεάν διαδικτυακά 

εργαλεία. 

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται οι προτεινόμενοι τρόποι προστασίας 

διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, από 

παρόμοιου τύπου κακόβουλες ενέργειες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΈΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ 

 

4.1 Επισκόπηση 

 

Κατά την μελέτη των πτυχών για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των 

εφαρμογών στο διαδίκτυο, δεν πρέπει να παραλείπουμε την ύπαρξη και χρήση πολλών 

και διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού, πλατφορμών τεχνικών και πρωτοκόλλων. 

Οι μηχανισμοί προστασίας που μπορεί να λειτουργήσουν για μια διαδικτυακή εφαρμογή 

γραμμένη σε PHP και JavaScript ενδέχεται να μην λειτουργούν για διαδικτυακές 

εφαρμογές γραμμένες σε ASP.NET. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η διαδικασία 

ανάπτυξης της εφαρμογής και η συμβατότητα των μοναδικών συστημάτων ασφαλείας.  

Για την παροχή ασφάλειας από πλευράς ενάντια σε επιθέσεις τρίτων, στο 

κεφάλαιο αυτό προτείνονται ορισμένες πολιτικές ασφαλείας και αντιμετώπισης 

ευπαθειών για την ανάπτυξη εφαρμογών ασφαλών απέναντι σε επιθέσεις SQL injection, 

XSS και αλλοιώσεις πόρων. Αυτές οι πολιτικές προέρχονται από ασφαλείς πρακτικές 

κωδικοποίησης που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και εξετάζονται λόγω της 

σημαντικότητας και της ευρείας διάδοσής τους. 

 

4.2 SSL Cookies και Flags 

 

Εάν ένα cookie έχει οριστεί με το flag ασφαλείας, secure, τα προγράμματα 

περιήγησης δεν θα το στείλουν σε requests που χρησιμοποιούν HTTP σύνδεση. 
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Επομένως, η ρύθμιση του ασφαλούς flag εμποδίζει την υποκλοπή του cookie από 

εισβολέα που πιθανόν να παρακολουθεί την κυκλοφορία του δικτύου. Απαιτείται έλεγχος 

ταυτότητας για την επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή και του πελάτη. Ο πελάτης 

συνήθως επιβεβαιώνει τον διακομιστή μέσω SSL/TLS και πιστοποιητικού, ενώ υπάρχουν 

τρεις γενικοί τρόποι για τον διακομιστή να επαληθεύσει ποιος είναι ο πελάτης. Αυτές οι 

τεχνικές περιλαμβάνουν cookie, κρυφές φόρμες και κρυπτογράφηση της διεύθυνσης URL 

(Wheeler, 2015). Όταν ένα cookie χρησιμοποιείται ως token για τον έλεγχο ταυτότητας, 

όποιος το αποκτήσει μπορεί και να αποκτήσει πρόσβαση στο session του χρήστη. Εάν το 

ασφαλές flag δεν έχει οριστεί κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς cookie, θα επιτραπεί η 

μεταφορά μέσω μιας μη ασφαλούς σύνδεσης, όπως για παράδειγμα σε ένα δημόσιο Wi-Fi 

ή άλλο κοινόχρηστο δίκτυο που περιλαμβάνει παραβιασμένο υπολογιστή. Ως 

αποτέλεσμα, οι εισβολείς μπορούν να παρακολουθούν την κυκλοφορία του θύματος. Στο 

παρακάτω παράδειγμα, ο εισβολέας έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες 

του χρήστη, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Κατά τον έλεγχο 

ταυτότητας μέσω φόρμας, θα εμφανιστεί ο ακόλουθος κώδικας: 

 

Με την αντίστοιχη ρύθμιση που χρειάζεται στον διακομιστή να φαίνεται 

παρακάτω: 
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Η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας μέσω κρυπτογράφησης της διεύθυνσης URL 

χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπως η μετάδοση SSL/TLS. Τρεις παράγοντες 

διαδραματίζουν βασικούς ρόλους σε ολόκληρη τη δαιδικασία: 

• το δημόσιο κλειδί,  

• το ιδιωτικό κλειδί και  

• το  κλειδί περιόδου λειτουργίας. 

 

Το πρωτόκολλο HTTP χρησιμοποιεί τον μηχανισμό των cookie για την 

παρακολούθηση της κατάστασης της μεταφοράς. Ταυτόχρονα, ένα cookie μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως κλειδί του session κατά την HTTPS συναλλαγή. Σύμφωνα με το 

OWASP (), τα εργαλεία επέκτασης των προγραμμάτων περιήγησης όπως τα: Chrome 

Cookie Editor και Firefox Cookie Editor, βοηθούν στον προσδιορισμό του κατά πόσο ένα 

cookie είναι token ελέγχου ταυτότητας σε μια web εφαρμογή. Κάθε cookie έχει πέντε 

χαρακτηριστικά: 

• secure 

• HttpOnly,  

• domain, 

• path,  

• expires 

Ένα ασφαλές, secure, tag ενημερώνει το πρόγραμμα περιήγησης ότι το cookie 

μπορεί να περάσει μόνο μέσω ενός ασφαλούς καναλιού, όπως το HTTPS. Η ετικέτα 

HttpOnly δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο cookie μέσω scripts από την πλευρά του 

πελάτη όπως για παράδειγμα JavaScript. Το domain χρησιμοποιείται για σύγκριση του 

τομέα διακομιστή με τον απαιτούμενο τομέα πελάτη και μόνο οι κεντρικοί υπολογιστές 
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εντός του καθορισμένου τομέα επιτρέπεται να ορίσουν ένα cookie για αυτόν τον τομέα 

Το χαρακτηριστικό διαδρομής path είναι συμπληρωματικός τομέας και λήγει για να 

ορίσει μόνιμα cookies, εντός των οποίων το cookie δεν θα λήξει. Όλα τα χαρακτηριστικά 

μπορούν να ρυθμιστούν στα αρχεία configuration των διακομιστών. Οι προγραμματιστές 

των web εφαρμογών πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παραπάνω 

χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις των cookies για να πληρούν τις απαιτήσεις τους  

 

4.3 Πιστοποιητικά SSL 

 

Το SSL/TLS δημιουργεί ένα ασφαλές κανάλι μεταξύ διακομιστή και πελάτη. Για 

να γίνει έλεγχος ταυτότητας από τον πελάτη, ο διακομιστής πρέπει να παρέχει 

πιστοποιητικό SSL που να αναφέρει το όνομα κεντρικού και να έχει εκδοθεί από 

αξιόπιστη αρχή σε έγκυρη ώρα. Μόνο εάν καλύπτονται και οι δύο αυτές απαιτήσεις, 

μπορεί η μετάδοση να προστατεύεται πλήρως από το SSL/TLS. Τα πιστοποιητικά SSL 

είναι αρχεία δεδομένων που δεσμεύουν ένα κρυπτογραφικό κλειδί στις λεπτομέρειες του 

οργανισμού kai περιλαμβάνουν: 

• Ένα όνομα τομέα, όνομα διακομιστή ή hostname. 

• Την ταυτότητα και την τοποθεσία του οργανισμού. 

 

Κατά την εγκατάσταση στον server, το πιστοποιητικό SSL ενεργοποιεί το 

πρωτόκολλο HTTP και επιτρέπει ασφαλείς συνδέσεις μεταξύ διακομιστή ιστού και 

προγράμματος περιήγησης. Το SSL χρησιμοποιείται αρχικά για ασφαλείς συναλλαγές με 

πιστωτικές κάρτες, μεταφορά δεδομένων και συνδέσεις αλλά και κατά την ασφαλή 

περιήγηση σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων. Ο οργανισμός πρέπει να εγκαταστήσει το 
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πιστοποιητικό SSL στο διακομιστή του για να δημιουργήσει μία ασφαλή σύνδεση από 

τον διακομιστή ιστού στο πρόγραμμα περιήγησης. Ένα πιστοποιητικό SSL βασίζεται σε 

κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού. Το δημόσιο κλειδί του διακομιστή είναι εκτεθειμένο 

και το πρόγραμμα περιήγησης στέλνει το μήνυμα κρυπτογραφημένο με αυτό το δημόσιο 

κλειδί. Μόνο το ιδιωτικό κλειδί του διακομιστή μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το 

μήνυμα. Μια αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών εκδίδει ένα νόμιμο πιστοποιητικό 

SSL και τα προγράμματα περιήγησης, τα λειτουργικά συστήματα, οι κινητές συσκευές 

διατηρούν λίστες αξιόπιστων πιστοποιητικών CA root.  

Για να είναι αξιόπιστο, το πιστοποιητικό πρέπει να παρουσιάσει το root certificate 

του, στο μηχάνημα του τελικού χρήστη. Διαφορετικά, το πρόγραμμα περιήγησης θα 

εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος περί μη αξιοπιστίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως 

οι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shops) και πιθανότατα συνδέεται με έλλειψη 

εμπιστοσύνη από τις επιχειρήσεις τους περισσότερους καταναλωτές. Μια γνωστή, 

αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών είναι η GlobalSign, καθώς οι πωλητές 

λειτουργικού συστήματος και προγραμμάτων περιήγησης όπως η Microsoft, η Mozilla, η 

Opera κ.λπ. τη θεωρούν επισήμως ως νόμιμη αρχή έκδοσης αξιόπιστων πιστοποιητικών. 

 

4.4 Ελλιπής προστασία XSS 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, το Cross Site Scripting (XSS) είναι ένας 

από τους πιο συνηθισμένους τύπους επιθέσεων κατά μιας web εφαρμογής σε επίπεδο 

προγράμματος περιήγησης. Ο κώδικας για αυτές τις επιθέσεις μπορεί να εγγραφεί σε 

διαφορετικά στατικά ή δυναμικά περιεχόμενα όπως HTML, JavaScript, ActiveX, Flash ή 

οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια 

επιτυχημένη επίθεση XSS βοηθά τους εισβολείς να παραβιάσουν το λογαριασμό χρήστη 
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μέσω ενός cookie, να ανακατευθύνουν έναν χρήστη σε έναν άλλο ιστότοπο από τον 

αρχικό και να αυξήσουν άλλους τύπους επιθέσεων όπως το phishing. 

Στις περιπτώσεις προγραμμάτων περιήγησης που αλληλεπιδρούν στενά με το 

σύστημα αρχείων του υπολογιστή του τελικού χρήστη για τη φόρτωση περιεχομένου, οι 

επιθέσεις τύπου XSS αποτελούν σημαντικό κίνδυνο. Για την πρόληψης των XSS είναι α. 

το φιλτράρισμα (Filtering) και β. η διαφυγή (Escaping). Ο κώδικας για μία επίθεση XSS 

θα μπορούσε να προέρχεται από μία φόρμα με tags <form>, στην οποία οι χρήστες του 

ιστότοπου υποβάλουν αιτήματα ή θα μπορούσε και να ακολουθήσει μια πιο περίπλοκη 

διαδρομή όπως ένα JSON script ή μια υπηρεσία web XML. 

Η προστασία XSS Filter είναι συνίσταται στην μετάδοση όλων των εξωτερικών 

δεδομένων μέσω ενός φίλτρου που αναλαμβάνει να αφαιρέσει όλες τις επικίνδυνες 

λέξεις-κλειδιά, όπως την συχνά χρησιμοποιούμενη σε τέτοιες επιθέσεις ετικέτα 

<SCRIPT>, εντολές JavaScript, στυλ CSS και οποιαδήποτε άλλη επικίνδυνη σήμανση 

HTML. Οι προγραμματιστές μπορούν να εφαρμόσουν και να προσαρμόσουν δικούς τους 

μηχανισμούς φιλτραρίσματος χρησιμοποιώντας υπάρχουσες βιβλιοθήκες.  

Μέσω των μηχανισμών διαφυγής (Escaping), το πρόγραμμα περιήγησης 

ενημερώνεται αποτελεσματικά ότι τα δεδομένα αποστολής θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

ως δεδομένα, αντί να ερμηνευθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν μια επίθεση 

καταφέρει να βάλει ένα script στη σελίδα προορισμού, το θύμα δεν θα επηρεαστεί επειδή 

το πρόγραμμα περιήγησης δεν θα εκτελέσει το script δεδομένου του ότι έχει διαφύγει 

επιτυχώς.  

Το φιλτράρισμα εφαρμογής είναι περισσότερο περίπλοκη διαδικασία από τη 

διαδικασία διαφυγής. Σε εφαρμογές web που δεν ακολουθείται ούτε μηχανισμός 

διαφυγής αλλά ούτε και φιλτράρισμα η πιθανότητα επίθεσης XSS είναι σχετικά υψηλή. Η 

κεφαλίδα X-XSS-Protection επιτρέπει το φίλτρο XSS στα προγράμματα περιήγησης. 
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Ρυθμίζοντας διαφορετικές παραμέτρους, μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. 

Για την αποφυγή των XSS επιθέσεων και την πλήρη προστασία της web εφαρμογής από 

αυτού του τύπου τις επιθέσεις, η κεφαλίδα απόκρισης (response header) X-XSS-

Protection-HTTP θα πρέπει να ρυθμιστεί σε «1» για να επιτραπεί το φιλτράρισμα και να 

εφαρμοστεί μηχανισμός διαφυγής στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής. 

 

4.5 Ελλιπής έλεγχος cache και pragma-HTTP 

Στην περίπτωση που ο header ελέγχου cache και ο header pragma HTTP  δεν 

έχουν ρυθμιστεί σωστά ή λείπουν επιτρέπεται στο πρόγραμμα περιήγησης και τους 

διακομιστές μεσολάβησης να αποθηκεύουν προσωρινά περιεχόμενο. Η προσωρινή 

αποθήκευση του διαδικτυακού περιεχομένου στην cache μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 

βασικό caching και προχωρημένο caching με την πρώτη κατηγορία να αφορά τις 

απλούστερες επιλογές προσωρινής αποθήκευσης. Το κύριο πλεονέκτημα του βασικού 

caching είναι η βελτίωση της απόδοσης της εφαρμογής ιστού και θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο για στατικό περιεχόμενο που δεν απαιτεί πρόσβαση σε πραγματικό 

χρόνο. Παρακάτω αναφέρονται πέντε τύποι προηγμένου caching:  

1. Site caching: Μοιάζει με το βασικό caching web περιεχομένου με τη διαφορά ότι 

οι παράμετροι cache στα tags σύνδεσης και τα URL requests μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τις προκαθορισμένες προχωρημλενες 

ρυθμίσεις caching του server. 

2. Session caching: Όταν ενεργοποιηθεί, ένα αντίγραφο κάθε σελίδας που έχει 

επισκεφθεί ο χρήστης αποθηκεύεται στην cache του session. 

3. User caching: Ίδιο με το session cache, με τη διαφορά ότι η σελίδα αποθηκεύεται 

στην user cache. 
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4. Secured caching: Αξιοποιείται σε ιστότοπους όπου χρησιμοποιούνται οι 

λειτουργίες ασφαλείας των στοιχείων για την παροχή πρόσβασης σε 

διαφορετικούς χρήστες σε διαφορετικές ιστοσελίδες και στοιχεία βάσει των 

ομάδων στις οποίες ανήκουν. 

5. Personalized caching: Χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση 

ιστοσελίδων χρηστών που έχουν το ίδιο "προφίλ εξατομίκευσης". Αυτό σημαίνει 

ότι οι χρήστες που έχουν επιλέξει τις ίδιες κατηγορίες προσαρμογής και λέξεις-

κλειδιά και ανήκουν στην ίδια ομάδα, μοιράζονται μια μόνο κρυφή μνήμη 

 

Εφαρμογές όπως το Google και το Facebook τείνουν να διατηρούν το session του 

χρήστη πάντα ενεργό και χρησιμοποιούν session caching. Φυλλομετρητές όπως ο Firefox 

και ο Chrome χρησιμοποιούν ανακτημένα session cookies, για τη διευκόλυνση των 

χρηστών τους, ανάμεσα στον τερματισμό λειτουργίας του φυλλομετρητή και την 

επανεκκίνηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ίσως να παρακολουθούνται ορισμένες 

ευαίσθητες πληροφορίες, όπως το αναγνωριστικό χρήστη, user id. 

Εάν η εφαρμογή δεν χρειάζεται να διατηρεί το χρήστη πάντα συνδεδεμένο, θα πρέπει 

να απενεργοποιεί την προσωρινή λειτουργία που παρέχεται από το πρόγραμμα 

περιήγησης. Για την αποφυγή ευπαθειών αυτού του είδους, σύμφωνα τον ορισμοό του 

HTTP/1.1, ο HTTP header θα πρέπει να ορίζεται ως "Cache-Control: no-cache, no-store" 

και "Pragma:no-cache”. 
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4.6 SQL Injections 

Παραμετροποιημένα Queries 

Τα παραμετροποιημένα ερωτήματα (queries) είναι γνωστά και ως 

προκαθορισμένες ή προετοιμασμένες δηλώσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή των ερωτημάτων SQL με ασφαλή τρόπο. Εάν αυτά τα ερωτήματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σωστά, τότε οι προγραμματιστές μπορούν να αποτρέψουν  SQLi 

επιθέσεις (Sadeghian et al., 2013). Υπάρχουν δύο μεγάλα οφέλη με τις 

παραμετροποιημένες δηλώσεις: 

1. Οι εφαρμογές θα λειτουργούν γρηγορότερα επειδή τα παραμετροποιημένα 

ερωτήματα χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και μπορούν να εκτελεστούν 

πολλές φορές χρησιμοποιώντας ίδιες ή διαφορετικές παραμέτρους,  

2. Οι παραμετροποιημένες δηλώσεις θα φροντίζουν αυτόματα τα quotes. 

 

Με αυτόν τoν τρόπο, μία διαδικτυακή εφαρμογή καθίσταται ασφαλής απέναντι στις 

επιθέσεις τύπου SQLi. 

 

Αποθηκευμένες διαδικασίες 

Οι αποθηκευμένες διαδικασίες είναι μια άλλη λύση που μπορεί να βοηθήσει στην 

αποτροπή επιθέσεων SQLi. Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική πρόληψης, ο 

προγραμματιστής καθορίζει πρώτα τον κώδικα σε SQL και στη συνέχεια στέλνει τις 

παραμέτρους στον κώδικα SQL (Elshazly et al., 2014). Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την αποτροπή διαφορετικών τύπων παρόμοιων επιθέσεων (tautology, timing attacks, 

piggy backed attacks κ.ά.). Υπάρχουν δύο πλεονεκτήματα με τις αποθηκευμένες 

διαδικασίες 
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1. Οι αποθηκευμένες διαδικασίες μπορούν να μειώσουν τα traffics δικτύου μεταξύ 

του διακομιστή Ιστού και του διακομιστή βάσης δεδομένων. Εάν χρησιμοποιούμε 

δηλώσεις μέσα σε αποθηκευμένες διαδικασίες από τον διακομιστή ιστού στον 

διακομιστή βάσης δεδομένων, τότε απλώς πρέπει να στείλουμε το όνομα της 

αποθηκευμένης διαδικασίας, δεν χρειάζεται να στείλουμε τις μακρές δηλώσεις 

SQL. 

2. Το άλλο πλεονέκτημα των αποθηκευμένων διαδικασιών είναι η 

επαναχρησιμοποίηση, δεδομένου ότι ο κώδικας υπάρχει με τη μορφή 

αποθηκευμένων διαδικασιών, τότε μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τις 

αποθηκευμένες διαδικασίες σε πολλές σελίδες χωρίς να χρειάζεται να 

αντιγράψουμε.  

 

Επικύρωση Δεδομένων Εισόδου 

Η επίθεση SQLi μπορεί να εκτελεστεί εισάγοντας εντολές είτε σε μια αριθμητική 

παράμετρο είτε σε μια αλφαριθμητική παράμετρο συμβολοσειράς. Ακόμη και ένας απλός 

έλεγχος εισόδου μπορεί να αποτρέψει πολλές μικρές επιθέσεις. Οι προγραμματιστές 

πρέπει να επικυρώσουν τους τύπους δεδομένων εισαγωγής με σωστό τρόπο. Το 

πρόγραμμα προγραμματισμού καθορίζει τους τύπους δεδομένων εισόδου ως 

συμβολοσειρά ή αριθμητικούς ή οποιονδήποτε άλλο τύπο. Εάν τα δεδομένα εισαγωγής 

που εισήχθησαν από τον τελικό χρήστη είναι λανθασμένα, τότε οι λανθασμένες είσοδοι 

θα μπορούσαν εύκολα να απορριφθούν βάσει των δηλωθέντων τύπων δεδομένων σε 

επίπεδο κώδικα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση αριθμητικών εισόδων, ο 

προγραμματιστής μπορεί απλώς να απορρίψει οποιαδήποτε είσοδο περιέχει χαρακτήρες 

διαφορετικούς από τους αριθμούς. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή 
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τύπων επίθεσης όπως η Union Query, που μελετήθηκε στο σενάριο αυτού του 

συγγράματος (βλ. Κεφ 3), αλλά και οι Blind SQLi επιθέσεις.  

 

Έλεγχος Μήκους Εισόδου  

Εάν οι προγραμματιστές προσθέσουν κάποιους ελέγχους επικύρωσης στο 

πρόγραμμα, όπως το μήκος μεταβλητής εισαγωγής, τότε οι κακόβουλες συμβολοσειρές 

κώδικα πέρα από ορισμένα όρια μήκους δεν θα ισχύουν. Ακόμα κι αν ο περιορισμός του 

μήκους είναι αρκετά μεγάλος για να χωρέσει ένα ή δύο επιπλέον ερωτήματα, η 

ανικανότητα εισαγωγής μιας απεριόριστα μεγάλης συμβολοσειράς μπορεί να βοηθήσει 

στην προστασία των εφαρμογών ιστού. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αποτροπή επιθέσεων τύπου tautology, timing και Blind SQLi.  

 

Φιλτράρισμα White List 

Ειδικοί χαρακτήρες χρησιμοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια των επιθέσεων 

τύπου injection. Επομένως, οι προγραμματιστές θα πρέπει να χαρακτηρίσουν αυτούς τους 

ειδικούς χαρακτήρες με πρόσθετες διαδικασίες όπως το φιλτράρισμα μέσω μαύρης 

λίστας. Η προσέγγιση φιλτραρίσματος είναι κατάλληλη για τις καλά δομημένες τιμές 

δεδομένων, όπως ημερομηνίες, διεύθυνση email κ.λπ. και οι προγραμματιστές θα πρέπει 

να διατηρούν μια λίστα με μοτίβα δεδομένων ώστε να δέχονται μόνο τα κατάλληλα 

δεδομένα εισόδου (Elshazly etal., 2014). Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αποτροπή τύπων επιθέσεων όπως η ταυτολογία όπως Tautology, Ερωτήματα με λογικά 

λάθη, timing attacks, Blind SQLi και Piggy backed επιθέσεις. 
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Προσαρμοσμένα Μηνύματα Σφάλματος 

Οι επιτιθέμενοι ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω των μηνυμάτων 

σφάλματος που χρησιμοποιούνται για ενημέρωση, αλλά η πλήρης αφαίρεση τους δεν 

μπορεί να γίνει, καθώς τα ενημερωτικά μηνύματα είναι απαραίτητη για τους 

προγραμματιστές των διαδικτυακών συστημάτων. Οι προγραμματιστές μπορούν να 

προσαρμόσουν τα μηνύματα σφάλματος, έτσι ώστε να μην προδίδουν στους εισβολείς 

πληροφορίες σχετικά με τη βάση δεδομένων και άλλα σημαντικά αντικείμενα (Sun et al., 

2007). Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή τύπων επίθεσης που 

εκμεταλλεύονται λογικά λανθασμένα ερωτήματα, όπως συμβαίνει κατά τις Blind SQLi 

επιθέσεις. 

 

Ρυθμίσεις των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMSA) 

Η σωστή διαμόρφωση των συστημάτων διαχείρισης βάσεων μπορεί να μετριάσει 

τον κίνδυνο επιθέσεων. Ο ορισμός διαφορετικών χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα 

πρόσβασης και η χρήση τους στη διαδικασία ανάπτυξης μπορεί να είναι χρήσιμος για την 

αποφυγή και την αντιμετώπιση επιθέσεων SQLi. Η χρήση των «διαφορετικών 

λογαριασμών» ή «λιγότερων δικαιωμάτων» είναι βέβαια σχετικοί όροι (Sun et al., 2007) 

αλλά μπορούν να ακολουθηθούν ως καλές πρακτικές για την αποφυγή τύπων επιθέσεων 

όπως επιθέσεις χρονισμού, Union based επιθέσεις και επιθέσεις Blind SQLi. Στον πίνακα 

3 φαίνεται η προτεινόμενη παροχή περιορισμένων δικαιωμάτων πρόσβασης για τρεις 

διαφορετικούς χρήστες μίας βάσης. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν ο επιτιθέμενος βρει 

ευπάθεια σε μια ιστοσελίδα, τότε ο εισβολέας θα είναι σε θέση να τρέξει μόνο εντολές 

SELECT. Η εντολή SELECT μπορεί βέβαια και πάλι εάν χρησιμοποιηθεί με κακόβουλο 

σκοπό από τον επιτιθέμενο να είναι πιθανώς επικίνδυνη, αλλά σίγουρα αποφεύγεται ο 

κίνδυνος διαγραφής δεδομένων μέσω του αποκλεισμού των άλλων εντολών. 
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Χρήστης Δικαιώματα Πρόσβασης 

Viewer Select 

Advance  Insert, Delete, Update 

Admin Create, Drop, Alter, Execute κ.ά. 

Πίνακας 3: Προτεινόμενα δικαιώματα πρόσβασης χρήστη ανάλογα με τους χρήστες της Βάσης Δεδομένων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Σύνοψη 

 

Ο εντοπισμός και η κάλυψη των ευπαθειών στο διαδίκτυο είναι πιο κρίσιμα από 

ποτέ, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω κακόβουλων επιθέσεων για τη διαρροή 

προσωπικών δεδομένων και να επιφέρουν σημαντικές οικονομικές ή νομικές επιπτώσεις. 

Η πλειοψηφία των ευπαθειών είναι αποτέλεσμα κακών προγραμματιστικών πρακτικών ή 

λαθών, που επιτρέπουν στον επιτιθέμενο να εκμεταλλευτεί την πρόσβαση σε διαδικασίες 

ανάγνωσης, ενημέρωσης, δημιουργίας ή διαγραφής στοιχείων από τη βάση δεδομένων 

μίας διαδικτυακής εφαρμογής.  

Η χρήση των κατάλληλων προγραμματιστικών πρακτικών είναι εξίσου σημαντική 

με την διεξαγωγή των απαραίτητων διαδικασιών ελέγχου και δοκιμής στις διαδικτυακές 

εφαρμογές που αναπτύσσονται. Οι περισσότερες από τις γνωστές ευπάθειες ασφαλείας 

των διαδικτυακών εφαρμογών μπορούν να διορθωθούν, αφού ελεγχθούν και 

επιβεβαιωθούν με χρήση των κατάλληλα σχεδιασμένων εργαλείων που συζητήθηκαν στο 

τέταρτο κεφάλαιο.  
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