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ProblematicaProblematicaProblematicaProblematica
• Vom considera exemplul unui server Web 

i l t t î Jimplementat în Java.

S l t lt i d ât d i• Serverul nu servește altui scop decât de a servi 
documente folosind HTTP.

Adresa oricărui site Web servit începe cu prefixul http://– Adresa oricărui site Web servit începe cu prefixul http://.
– O cerere tipică HTTP arată astfel:
Get / HTTP/1.0/ /

– Când serverul primește cererea pentru fișierul / (documentul 
root) va încerca încărcarea paginii index.html.  Ulterior 
răspunde cu :răspunde cu :
HTTP/1.0 200 OK

urmat de conținutul documentuluiurmat de conținutul documentului.
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SimpleWebServer: main()SimpleWebServer: main()SimpleWebServer: main()SimpleWebServer: main()
/* Funcția main – prima metodă apelată în 
execuția programului */

public static void main (String 
argv[]) throws Exception { 

SimpleWebServer sws = newSimpleWebServer sws  new 
SimpleWebServer();        

()sws.run();                              

}
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ObiectulObiectul SimpleWebServerSimpleWebServerObiectul Obiectul SimpleWebServerSimpleWebServer
public class SimpleWebServer {                            

/* R th HTTP thi TCP t *//* Run the HTTP server on this TCP port. */           
private static final int PORT = 8080;                 

/* The socket used to process incoming connections from web / p g
clients */
private static ServerSocket dServerSocket;            

public SimpleWebServer () throws Exception {public SimpleWebServer () throws Exception {          
dServerSocket = new ServerSocket (PORT);          

}                                                     

public void run() throws Exception {                 
while (true) {                                   

/* wait for a connection from a client */
Socket s = dServerSocket accept();Socket s = dServerSocket.accept();           

/* then process the client's request */
processRequest(s);                           

}                                                
}                                                    
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SimpleWebServer: processRequestSimpleWebServer: processRequestSimpleWebServer: processRequestSimpleWebServer: processRequest
/* Reads the HTTP request from the client, and

responds with the file the user requested or
a HTTP error code. */

public void processRequest(Socket s) throws Exception { 

/* used to read data from the client */ 
BufferedReader br =                                 

new BufferedReader(new InputStreamReader (s.getInputStream())); 

/* used to write data to the client */
OutputStreamWriter osw =                            

new OutputStreamWriter (s getOutputStream());new OutputStreamWriter (s.getOutputStream());  

/* read the HTTP request from the client */
String request = br.readLine();                    

String command = null;                             
String pathname = null;                            
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SimpleWebServer: processRequestSimpleWebServer: processRequestSimpleWebServer: processRequestSimpleWebServer: processRequest
/* parse the HTTP request */
StringTokenizer st = new StringTokenizer (request, " ");             

command = st.nextToken();                       
pathname = st.nextToken();                      

if (command.equals("GET")) {                    
/* if the request is a GET

try to respond with the file
the user is requesting */

serveFile (osw,pathname);                   
}                                              
else {else {                                         

/* if the request is a NOT a GET,
return an error saying this server
does not implement the requested command */

osw.write ("HTTP/1.0 501 Not Implemented\n\n");
}                                               

/* close the connection to the client *//* close the connection to the client */
osw.close();                                    
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SimpleWebServer:SimpleWebServer: serveFileserveFileSimpleWebServer:SimpleWebServer: serveFileserveFile
public void serveFile (OutputStreamWriter osw,      

String pathname) throws Exception {
FileReader fr=null;                                 
int c=-1;int c 1;                                           
StringBuffer sb = new StringBuffer();

/* remove the initial slash at the beginning/  remove the initial slash at the beginning
of the pathname in the request */

if (pathname.charAt(0)=='/')                        
pathname=pathname substring(1);pathname=pathname.substring(1);                 

/* if there was no filename specified by the
li t th "i d ht l" fil */client, serve the "index.html" file */

if (pathname.equals(""))                            
pathname="index.html"; 
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SimpleWebServer:SimpleWebServer: serveFileserveFileSimpleWebServer:SimpleWebServer: serveFileserveFile

/* try to open file specified by pathname *// y p p y p /
try {                                         

fr = new FileReader (pathname);           
c = fr.read();                            

}                                             
catch (Exception e) {catch (Exception e) {                         

/* if the file is not found,return the
appropriate HTTP response code  */

osw.write ("HTTP/1.0 404 Not 
Found\n\n");         

return;return;                                   
}
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SimpleWebServer:SimpleWebServer: serveFileserveFileSimpleWebServer:SimpleWebServer: serveFileserveFile

/* if the requested file can be/  if the requested file can be 
successfully opened and read, then 
return an OK response code and send 
th t t f th fil */the contents of the file */
osw.write ("HTTP/1.0 200 OK\n\n");      
hil ( ! 1) {while (c != -1) {       

sb.append((char)c);                 
f d()c = fr.read();                      

}                                       
i ( b S i ())osw.write (sb.toString());              
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QuizQuizQuizQuiz
• Identificați cât mai multe dintre ț

vulnerabilitățile de securitate ale aplicației 
SimpleWebServerSimpleWebServer…
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Probleme de securitateProbleme de securitateProbleme de securitateProbleme de securitate
Denial of Service (DoS):
• Un atacator poate încerca să facă serverul să 

devină indisponibil pentru alți utilizatori.p p ț

• SimpleWebServer?• SimpleWebServer?
• Ex: Putem trimite un carriage return în locul unui

j GET tmesaj GET corect…
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DoSDoS șiși SimpleWebServer?SimpleWebServer?DoS DoS șiși SimpleWebServer?SimpleWebServer?
processRequest(): 

/* read the HTTP request from the client */
String request = br.readLine();                    

String command = null;                             
String pathname = null;g p

/* parse the HTTP request */
StringTokenizer st =StringTokenizer st  

new StringTokenizer (request, " ");               

command st nextToken();command = st.nextToken();                       
pathname = st.nextToken(); NoSuchElementException
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Cum ar fi trebuit?Cum ar fi trebuit?Cum ar fi trebuit?Cum ar fi trebuit?
• Tratarea excepțiilor – operație importantă…
/* read the HTTP request from the client */

String request = br.readLine();                    
String command = null;                             
String pathname = null;

try {
/* parse the HTTP request */

StringTokenizer st = 
new StringTokenizer (request, " ");               

command = st.nextToken();                       
pathname = st.nextToken();

} catch (Exception e) {
osw.write (“HTTP/1.0 400 Bad Request\n\n”);
osw.close();
return;

}
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Importanța tratării excepțiilorImportanța tratării excepțiilorImportanța tratării excepțiilorImportanța tratării excepțiilor
• Mesajele de eroare și comportamentul observabil 

al serverului pot conduce eventualii atacatori la 
aflarea unor informații privind posibilele 
vulnerabilități

• Fault Injection: Furnizarea la intrarea unuiFault Injection: Furnizarea la intrarea unui 
program a unor date într-un format diferit de ceea 
ce acesta așteaptă (precum un CR în cazulce acesta așteaptă (precum un CR în cazul 
aplicației SimpleWebServer) și observarea 
comportamentului programului în aceste condițiicomportamentului programului în aceste condiții
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Gestiunea excepțiilorGestiunea excepțiilorGestiunea excepțiilorGestiunea excepțiilor
• Două abordări pentru dezvoltarea metodei

int checkPassword (String username, String 
password)

F ți t C ții t b i î t di l l• Funcția ar putea eșua. Ce excepții ar trebui întoarse din apelul 
acesteia?

1)ERROR ACCESS DENIED1)ERROR_ACCESS_DENIED
ERROR_PASS_FILE_NOT_FOUND
ERROR_OUT_OF_MEMORY
NO_ERROR_ACCESS_ALLOWED

2)NO_ERROR
ERROR
int getError ()int getError ()

Atenție la furnizarea de prea multă informație unor utilizatoriAtenție la furnizarea de prea multă informație unor utilizatori. 
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Gestiunea excepțiilorGestiunea excepțiilorGestiunea excepțiilorGestiunea excepțiilor
int result = checkPassword ( … )
if (result == ERROR ACCESS DENIED) {if (result == ERROR_ACCESS_DENIED) {

abort();
}
else {

// Complete login
}}
• Problemă: result != ERROR_ACCESS_DENIED nu ar 

trebui să conducă la ERROR ACCESS ALLOWEDtrebui să conducă la ERROR_ACCESS_ALLOWED
• Rezultatele puteau fi: 

ERROR PASS FILE NOT FOUND sau_ _ _ _
ERROR_OUT_OF_MEMORY !
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FailFail--SafeSafeFailFail SafeSafe
int result = checkPassword ( … )
if (result == NO_ERROR) {

// Complete login
}
else {

int reason = getError();
abort();

}

• Mai bine – conduce la mai puține erori posibile înMai bine conduce la mai puține erori posibile în 
funcționare!
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Principii de designPrincipii de designPrincipii de designPrincipii de design
-- securitatea aplicațiilor web securitatea aplicațiilor web --p țp ț
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Principii de securitatePrincipii de securitatePrincipii de securitatePrincipii de securitate
• Least Privilege g
• Defense in Depth 
• Secure Weakest Link 
• Fail safe Stance• Fail-safe Stance
• Secure By Defaulty
• Simplicity
• Usability
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Principiul Principiul “restr“restrângerii privilegiilorângerii privilegiilor””c p uc p u estest â ge p eg oâ ge p eg o

P it ți d tât t it t ât• Permiteți doar atâta autoritate cât e necesar 
pentru îndeplinirea funcției.
– Un exemplu din lumea reală: Valet Key

• Un server web ar trebui să primească acces doarUn server web ar trebui să primească acces doar 
la un set restrâns de fișiere HTML.

• Să presupunem că un administrator de sistem ar• Să presupunem că un administrator de sistem ar 
trebui să poată rula SimpleWebServer cu 
privilegii de rootprivilegii de root...

• Atunci când clienții ar accesa serverul web, ei ar 
avea acces la toate fișierele sistemului!avea acces la toate fișierele sistemului!
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Un exemplu de accesare…Un exemplu de accesare…Un exemplu de accesare…Un exemplu de accesare…

GET ../../../../etc/shadow HTTP/1.0
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PrincipiulPrincipiul ““apărării în profunzimeapărării în profunzime””Principiul Principiul apărării în profunzimeapărării în profunzime
• Numit și principiul redundanței sau al 

diversității
• Exemplu din lumea reală: Băncile… câteExemplu din lumea reală: Băncile… câte 

nivele de securitate?
– Gardieni geamuri securizate butoane de alarmă– Gardieni, geamuri securizate, butoane de alarmă, 

camere de luat vederi,…

• Parole:• Parole:
– Cereți utilizatorilor să folosească parole “puternice”
– Monitorizați log-urile serverului web pentru a 

descoperi eventuale încercări de autentificare 
t t d i ibil teșuate ce ar putea deconspira un posibil atac
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Principiul Principiul ““securizării securizării 
legăturii mai slabelegăturii mai slabe””

• Legături slabe mai des întâlnite:
St ții d l l b i t W Di l– Stații de lucru slab securizate; War Dialers

– Parole slabe; Crack
– Oamenii; Atacuri “Social Engineering”
– Probleme tip “Buffer Overflow”Probleme tip Buffer Overflow
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Atacuri socialeAtacuri socialeAtacuri socialeAtacuri sociale
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Principiul “atitudinii autoprotejante”Principiul “atitudinii autoprotejante”Principiul atitudinii autoprotejantePrincipiul atitudinii autoprotejante
• Exemplu din lumea reală: Lifturilep
• Defectarea sistemului e greu de 

preîntâmpinatpreîntâmpinat
• Sistemul trebuie protejat pentru a funcționa 

chiar în cazul unor defecte
– Dacă firewall-ul nu mai merge nu lăsați nici unDacă firewall ul nu mai merge, nu lăsați nici un 

trafic să mai treacă
Implicit nu permiteți accesul nimănui în rețea– Implicit nu permiteți accesul nimănui în rețea
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Abordare FailAbordare Fail--SafeSafeAbordare FailAbordare Fail SafeSafe

• serveFile()()

/* if the requested file can be successfully q y
opened and read, then return an OK response 
code and send the contents of the file */
osw write ("HTTP/1 0 200 OK\n\n");osw.write ( HTTP/1.0 200 OK\n\n );            
while (c != -1) {       

sb.append((char)c);                       
c = fr.read();                            

}                                             
osw write (sb toString());

Chiar si pentru “out-of-
memory” serverul nuosw.write (sb.toString());                    memory  serverul nu 

permite preluarea 
controlului prin divulgarea 

de informații….
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Un fișierUn fișier ““infinitinfinit””Un fișier Un fișier infinitinfinit
• Fișierul din Linux /dev/random întoarce un număr 

aleatoriu de biți (folosit adesea pentru a genera 
chei criptografice)

• El poate fi folosit însă și ca sursă de obținere a 
unor date de dimensiune nelimitatăunor date de dimensiune nelimitată…

• Ce se întâmplă dacă serverul web primește:
GET //dev/random HTTP/1.0

Citește din /dev/random până când ajunge la out-of-
memory sau crash
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Rezolvarea problemeiRezolvarea problemeiRezolvarea problemeiRezolvarea problemei
1. Verificăm dimensiunea fișierului și dacă e sub o limită maximă predefinită îl 

servim altfel eroare totuși f length este 0 pentru /dev/randomservim, altfel eroare  - totuși f.length este 0 pentru /dev/random
2. Nu stocăm fișierul în memorie – trimitem octeții incremental – totuși, 

/dev/random ar conduce la faptul că serverul nu mai termină niciodată 
( S)procesarea (nu e implementat multi-threading => DoS)

3. Nu stocăm nimic în memorie și impunem o limită … se vor trimite doar 
maxim MAX DOWNLOAD LIMIT octeți _ _ ț

/* if the requested file can be successfully opened and 
read, then return an OK response code and send the 

t t f th fil */contents of the file */
osw.write ("HTTP/1.0 200 OK\n\n");                    
while (c != -1) {       

b d(( h ) )sb.append((char)c);                            
c = fr.read();                                  

}                                                   
i iosw.write (sb.toString());                                

Curs Programare Web, anul 4 C5 – Curs 12 28



Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Automatica si Calculatoare

PrincipiulPrincipiul ““securității implicitesecurității implicite””Principiul Principiul securității implicitesecurității implicite

• Implicit activați doar 20% din funcționalitățile• Implicit activați doar 20% din funcționalitățile 
furnizate folosite de 80% dintre utilizatori.

Windows este exemplu de sistem ce încă de la– Windows este exemplu de sistem ce încă de la 
instalare vine cu multe funcții deja active => potențial 
risc de securitate

• Creați o versiune “dură” a sistemului
– Toate serviciile ce nu sunt necesare implicit sunt opriteToate serviciile ce nu sunt necesare implicit sunt oprite

• Mai multe funcții active = mai multe exploit-uri 
potențiale = mai puțină securitate !!!potențiale = mai puțină securitate !!!
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Principiul simplitățiiPrincipiul simplitățiiPrincipiul simplitățiiPrincipiul simplității

• Aplicațiile software complexe sunt mai• Aplicațiile software complexe sunt mai 
predispuse la probleme de securitate.

• Folosiți puncte de acces – păstrați punctele de 
acces localizate pe cât posibil

• Mai puțină funcționalitate = mai puține riscuri de 
securitate !!!securitate !!!
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Principiul uzabilitățiiPrincipiul uzabilitățiip țp ț
• Utilizatorii nu au obiceiul de a citi documentația 

(prin urmare: activați opțiunile de securitate în(prin urmare: activați opțiunile de securitate în 
mod implicit)
Utilizatorii sunt comozi (presupuneți: că vor• Utilizatorii sunt comozi (presupuneți: că vor 
ignora mesajele de dialog ce-i alertează de 
posibile breșe de securitate)posibile breșe de securitate)

• Securitate implicită în aplicații web (software) 
!!!

Data
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Funcționalitatea de securitate pusă Funcționalitatea de securitate pusă u cț o a tatea de secu tate pusău cț o a tatea de secu tate pusă
la dispoziție nu înseamnă implicit la dispoziție nu înseamnă implicit 

sec ri area aplicațieisec ri area aplicațieisecurizarea aplicațieisecurizarea aplicației
• Folosind unul sau mai multe• Folosind unul sau mai multe 

protocoale/algoritmi de securitate nu vor 
l t t bl l d it trezolva toate problemele de securitate…

– Folosirea soluțiilor de criptare nu înseamnăț p
protecție împotriva parolelor slabe.

– Folosirea SSL în SimpleWebServer nuFolosirea SSL în SimpleWebServer nu 
înseamnă protecție împotriva unor atacuri 
DoS, acces la /etc/shadow, etc.DoS, acces la /etc/shadow, etc.
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Mai mult…Mai mult…Mai mult…Mai mult…
• Funcționalitățile particulare implementate ț ț p p

pot conduce cel mult la protejarea 
împotriva unor anumite atacuriîmpotriva unor anumite atacuri

• Dar dacă aplicație are bug-uri:
• Aplicația este nesigură !!!• Aplicația este nesigură !!!
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PrincipiulPrincipiul ““suficiențeisuficienței””Principiul Principiul suficiențeisuficienței
• Fracțiunea din timp pe care o petreceți ț p p p ț

proiectând soluțiile de securitate ar trebui 
să fie proporțională cu numărul și tipurile desă fie proporțională cu numărul și tipurile de 
atacuri pe care aplicație software trebuie să 
le suportele suporte…

• Dar și: Clienții așteaptă calități precum 
privacy și security
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PrincipiulPrincipiul ““suficiențeisuficienței””Principiul Principiul suficiențeisuficienței
• Proiectați aplicația de la început cu ț p ț p

posibilitatea de adăugare a unor “hook-uri” 
suplimentare de la începutsuplimentare de la început…

• În acest fel, ulterior puteți adăuga mai 
multă funcționalitate de securitate pentru 
rezolvarea unor probleme și breșe apărute.p ș ș p
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Și nu reinventați roata…Și nu reinventați roata…Și nu reinventați roata…Și nu reinventați roata…
• Aplicația SimpleWebServer are multe 

vulnerabilități de securitate…
• Construția unui server web sigur, de înaltăConstruția unui server web sigur, de înaltă 

performanță paote fi un task challenging…
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Scenariu real...Scenariu real...Scenariu real...Scenariu real...
Ce nu a funcționat?
Organizatorii nu au luat 

în considerare 
predicția pri indpredicția privind 
încărcarea reală a 
sistemului online desistemului online de 
ticketing
Urmări:Urmări: 
Directorul “Beijing 

Organizing g g
Commitee for the 
Olympic Games” -
demis
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Securitatea unei aplicații WebSecuritatea unei aplicații WebSecuritatea unei aplicații WebSecuritatea unei aplicații Web
Securing the application

Input validation Session mgmt Authentication

*cisco.com

Authorization Config mgmt Error handling
Secure storage Auditing/logging

apps apps

Web server App server DB server

database

re
w

al
lapps

re
w

al
l apps

fihostfi host host

Securing the network
Router

Firewall

Securing the host
Patches/updates Accounts Ports
Services Files/directories Registry
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Google Hacking Google Hacking și și Web HackinWeb Hackingg
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Ce este?Ce este?Ce este?Ce este?
• Web Hacking:  Se alege un site, se găsește g g , g ș

o vulnerabilitate
• Google Hacking : Se alege o• Google Hacking : Se alege o 

vulnerabilitate, se găsește un site. 

Continuare:Continuare: 
Cum să nu deveniți ținte pentru oportuniști !
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Pentru început…Pentru început…Pentru început…Pentru început…
• Sisteme Non-Publice

I t t i t t i t i ți t i ii– Intranet-uri, extranet-uri cu acces restricționat, servicii 
web 

• Nu toate sistemele Internet sunt vizitate de 
crawlere

• Google: limitare a crawlerelor
R b t t t f l j i t– Robots.txt, formulare, javascript

– Doar conținut referit ! 

• Dacă ați devenit totuși expuși… atenție la ce 
expunețip ț
– Tampering
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Search engine hacking…Search engine hacking…Search engine hacking…Search engine hacking…

Warning! Search engine hacking can be highly addictiveWarning! Search engine hacking can be highly addictive

Câteva exemple

Obținerea de cod sursă: Aveți nevoie de cod sursă ? Obțineți-l 
online ! 

Accesul la sisteme de fișiere : căutați site-uri care oferă acces 
complet la sistemul de fișiere complet la sistemul de fișiere 

Execuția de comenzi : Execuția de comenzi shell prin intermediul 
browser ului sau telnet pe portul 80browser-ului, sau telnet pe portul 80.

Upload de fișiere : Nu vă place conținutul ? Schimbați-l cu propriul 
ți t !
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Basic Google Hacking  Basic Google Hacking  -- Căutarea Căutarea 
după tipuri de fișieredupă tipuri de fișiere
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Funcționează pentru multe alte tipuri Funcționează pentru multe alte tipuri 
de fișierede fișiere
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VV--am făcut curioși?am făcut curioși?VV am făcut curioși?am făcut curioși?
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Căutați potențiale ținte ale unui Căutați potențiale ținte ale unui ț p ț țț p ț ț
Exploit RecentExploit Recent

Cross – Site  Framing

website.com/showframe.asp?src=fakesite.com/fakelogin.html

Site având conținut format din frame-uri

g

Conținutul poate fi (eventual) extern

Sursa frame-ului specificată în partea clientuluiSursa frame ului specificată în partea clientului

Vulnerabilitatea poate conduce ușor la atacuri de tip clonare
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ExempluExempluExempluExemplu
• Încercați ț
http://www.gov.mt/frame.asp?l=1&url=http
://www.example.com"%20onload=alert("xss"p (
)>
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INURLINURLINURLINURL

Restricția căutării la 
sintaxa chiar a 
URL ilURL-urilor

Dorim ca sursa 
să fie externă 

Dorim ca sursa să 
fie specificată în 

(http)

URL
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ExempluExempluExempluExemplu
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ModificatModificatModificatModificat
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Traversarea unor directoare…Traversarea unor directoare…Traversarea unor directoare…Traversarea unor directoare…
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Căutarea unor soluții de spam? Nici Căutarea unor soluții de spam? Nici 
o problemă…o problemă…
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Ce spuneți de cod SQL?Ce spuneți de cod SQL?Ce spuneți de cod SQL?Ce spuneți de cod SQL?
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Rezultate…Rezultate…Rezultate…Rezultate…

Dacă tot aveți acces 
la cod sursă, ce cod 
sursă ați vrea să citițisursă ați vrea să citiți
? 

Ce spuneți de câteva 
string-uri de 
conexiune la baze deconexiune la baze de 
date ! 
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Și mai departe…Și mai departe…Și mai departe…Și mai departe…

Acestea sunt string-uri reale ce dezvăluie date deAcestea sunt string uri reale ce dezvăluie date de 
autentificare folosite
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Google HackingGoogle HackingGoogle HackingGoogle Hacking

Se poate p
asta?….
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Exemplu? Ce spuneți de phpbb?Exemplu? Ce spuneți de phpbb?Exemplu? Ce spuneți de phpbb?Exemplu? Ce spuneți de phpbb?

Folosirea uneiFolosirea unei 
VULNERABILITĂȚI A UNEI 
APLICAȚII WEB dintr-o 
componentă freeware PHPcomponentă freeware PHP

F l i GOOGLE tFolosirea GOOGLE pentru 
IDENTIFICAREA 
targeturilor…
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Din păcate și http://cs.pub.ro/~pc a fost atins…
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Code Review a VulnerabilitCode Review a VulnerabilitățiiățiiCode Review a VulnerabilitCode Review a Vulnerabilitățiiății

Funcția URLDecode decodează intrarea înainte de înlăturarea 
caracterelor speciale…
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MagicQuotesMagicQuotes îîn PHPn PHPMagicQuotesMagicQuotes îîn PHPn PHP
• Feature în PHP ce are ca intenție prevenirea 

accidentale de cod ce ar putea conduce la 
SQL injection

• În datele furnizate de utilizator, înainte ca 
string-urile să fie furnizate în $ GET, g $_ ,
$_REQUEST, $_POST și $_COOKIE, 
caractere precum ‘, “, \ și caractere null sunt p ș
prefixate cu \
– ‘ devine \’  devine \

• Funcționalitate implicită în PHP 3, 4, 
deprecated în PHP 5 și înlăturată în PHP 6deprecated în PHP 5 și înlăturată în PHP 6
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Rasmus Lerdof says …y

“You always have to escape quotes before you can insert a 
string into a database. If you don't, you get an ugly SQL 
error and your application doesn't work. After 
explaining this simple fact to people for the 50thexplaining this simple fact to people for the 50th 
time one day I finally got fed up and had PHP do 
the escaping on the fly. This way the applications p g y y pp
would work and the worst that would happen is that 
someone would see an extra \ on the screen when they 

h d d l d f k houtput the data directly instead of sticking it into the 
database.”

Source: SitePoint.com, Interview - PHP's Creator, Rasmus Lerdorf, 
http://www.sitepoint.com/article/phps-creator-rasmus-lerdorf/3
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Validarea intrării…Validarea intrării…Validarea intrării…Validarea intrării…
string Status = "No";
string sqlstring ="";
try {

SqlConnection sql= new SqlConnection(
@"data source=localhost;" + 
" id d d ")"user id=sa;password=password;");

sql.Open();
sqlstring="SELECT HasShipped" +

" FROM Shipment WHERE ID='" + Id + "'";" FROM Shipment WHERE ID='" + Id + "'";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlstring,sql);
if ((int)cmd.ExecuteScalar() != 0)

Status = "Yes";Status = Yes ;
} catch (SqlException se) {

Status = sqlstring + " failed\n\r";
foreach (SqlError e in se.Errors) {foreach (SqlError e in se.Errors) {

Status += e.Message + "\n\r";
}

} catch (Exception e) {
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} ( p ) {
Status = e.ToString();

} 
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De ce e greșit?De ce e greșit?
sqlstring="SELECT HasShipped" +

" FROM Shipment WHERE ID='" + Id + "'";

În mod normalÎn mod normal

SELECT HasShipped
FROM Shipment 
WHERE ID='1001'

Dar…Dar…

SELECT HasShipped
FROM Shipment
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FROM Shipment 
WHERE ID= '1001' or 2>1 -- '
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De ce e greșit…De ce e greșit…g șg ș
sqlstring="SELECT HasShipped" +

" FROM Shipment WHERE ID='" + Id + "'";

Un atacator…Un atacator…

SELECT HasShipped 
FROM Shipment 
WHERE ID= '1001' drop table orders -- '

Un atacator chiar răuvăitor…Un atacator chiar răuvăitor…

SELECT HasShipped 
FROM Shipment
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FROM Shipment 
WHERE ID= '1001' exec xp_cmdshell('...') -- '
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Vulnerabilități?Vulnerabilități?
Security Vulnerabilities vs. Incidents 
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