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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Διζαγωγή 

Σν Internet απνηειεί πιένλ έλα κέζν επηθνηλσλίαο, δηαθήκηζεο,  πιεξνθόξεζεο 

δηαδεδνκέλν ζε κεγάιε θιίκαθα ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Με 

έλα εύξνο από απιέο ηζηνζειίδεο γηα πξνβνιή κέρξη ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

θαη ππεξεζίεο e-banking, έλα ζέκα είλαη πάληα θνηλό: ε αζθάιεηα. Σα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθά. Πξέπεη, όκσο, πάληα λα 

ζεσξνύκε απαξαίηεην βήκα ηελ αζθάιεηα ηεο εθαξκνγήο καο θαη ηα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα πάξνπκε γηα ηελ απνθπγή θινπήο δεδνκέλσλ ή αθόκα θαη ηελ 

θαθόβνπιε εθκεηάιεπζε ηνπ server καο. 

 

1.2. Σι είναι ηο LAMPP 

LAMPP (ή XAMPP for Linux) ζεκαίλεη «Linux / Apache / MySQL / PHP / 

Perl». Σν LAMPP είλαη έλα παθέην από ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο κε ζθνπό λα 

παξέρεη επθνιία θαη ηαρύηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε ζε νπνηνλδήπνηε 

ζέιεη λα δνθηκάζεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ web server.  

ύκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο, ην LAMPP είλαη έλα εξγαιείν 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ θαη όρη ζηε ρξήζε σο πεξηβάιινλ 

παξαγσγήο. Γηα ην ιόγν απηό, ζην LAMPP, όιεο νη δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ 

είλαη ελεξγνπνηεκέλεο, έηζη ώζηε λα παξέρνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή όια ηα 

εξγαιεία θαη νη δπλαηόηεηεο ηνπ web server γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ 

ηνπ. Δπηπιένλ, κε ηηο αξρηθέο ηνπ ξπζκίζεηο, δελ απαηηείηαη θαλέλαο θσδηθόο γηα 

ηελ είζνδν νπνηνπδήπνηε ρξήζηε ζε νπνηνδήπνηε θνκκάηη ηνπ server, από ηε 

βάζε δεδνκέλσλ κέρξη ηνλ ftp server. Δίλαη έλα πιήξεο αλνηρηό ζύζηεκα γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή. Απνηέιεζκα, όκσο, είλαη λα πζηεξεί ζε αζθάιεηα εάλ 

ρξεζηκνπνηεζεί κε απηέο ηηο αξρηθέο ηνπ ξπζκίζεηο.  



2 
 

Σν «παθέην» απηό, όκσο, απνηειεί ζήκεξα ηελ πην δεκνθηιή θαη δηαδεδνκέλε 

κνξθή web server γηα θηινμελία ηζηνζειίδσλ. Δίηε σο LAMPP, είηε σο 

κεκνλνκέλα ηα ινγηζκηθά, απνηεινύλ κία δπλαηή θαη ζηαζεξή ιύζε γηα θηινμελία 

ηζηνζειίδσλ. ηαηηζηηθά δείρλνπλ όηη απηή ηε ζηηγκή έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

παγθόζκηνπ ηζηνύ βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκό Apache – MySQL – PHP – Open 

Source CMS (Joomla / Drupal / Wordpress). 

 

1.3. ηόσορ ηηρ μελέηηρ 

θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα κειεηήζνπκε ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 

ελόο αζθαινύο server κε βάζε ην LAMPP ζε Ubuntu Server Edition 10.04. Θα 

θαηαζθεπαζηεί ηζηνζειίδα θαη ζα κεηξεζνύλ νη επηπηώζεηο ηεο ζηε ζπλνιηθή 

αζθάιεηα ηνπ server.  

πγθεθξηκέλα, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα εμήο: 

 VMWare Workstation 6.5 

 Ubuntu Server Edition 10.04 

 LAMPP 1.7.3a 

o Apache 2.2.17, MySQL 5.5.8, PHP 5.3.5 & PEAR + SQLite 2.8.17/3.6.16 + 

multibyte (mbstring) support, Perl 5.10.1, ProFTPD 1.3.3d, phpMyAdmin 3.3.8, 

OpenSSL 1.0.0c, GD 2.0.1, Freetype2 2.1.7, libjpeg 6b, libpng 1.2.12, gdbm 

1.8.0, zlib 1.2.3, expat 1.2, Sablotron 1.0, libxml 2.7.6, Ming 0.4.2, Webalizer 

2.21-02, pdf class 009e, ncurses 5.7, mod_perl 2.0.4, FreeTDS 0.63, gettext 

0.17, IMAP C-Client 2007e, OpenLDAP (client) 2.4.21, mcrypt 2.5.7, mhash 

0.8.18, eAccelerator 0.9.6.1, cURL 7.21.0, libxslt 1.1.26, libapreq 2.12, FPDF 

1.6, XAMPP Control Panel 0.8,bzip 1.0.5, PBXT 1.0.11-6-pre-ga (temporarily 

disabled), PBMS 0.5.15 (temporarily disabled), PBMSlib 0.5.15, ICU4C Library 

4.2.1  

 Joomla 1.5.22 

 Auditing tools 

o Acunetix Web Vulnerability Scanner 7 
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o Nessus 4 

o JoomScan 

 

Σν απνηέιεζκα ηεο κειέηεο απηήο ζα καο δείμεη εάλ κπνξνύκε λα εκπηζηεπηνύκε 

ηελ αζθάιεηα ηνπ server θαη ησλ δεδνκέλσλ καο ζην LAMPP θαη ην Joomla, 

θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θαη ηξόπνπο λα 

πξνζηαηεπηνύκε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

2. ΜΔΡΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ ΔΠΙΘΔΔΩΝ 

 

2.1. XSS - Cross Site Scripting 

Η θαηεγνξία απηή είλαη έλα είδνο εππαζεηώλ ησλ web εθαξκνγώλ, ε νπνία δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ζηνλ επηηηζέκελν λα εηζάγεη θώδηθα ζε κία ηζηνζειίδα. Ο θώδηθαο 

απηόο ζα εθηειείηαη θάζε θνξά πνπ θάπνηνο θνξηώλεη απηή ηε ζειίδα θαη ν 

ζηόρνο ηεο επίζεζεο απηήο ην ηεξκαηηθό πνπ θνξηώλεη ηελ ηζηνζειίδα απηή. Η 

θαηεγνξία απηώλ ησλ επηζέζεσλ (XSS) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο 

επηηηζέκελνπο γηα λα παξαθάκςνπλ ειέγρνπο πξόζβαζεο. Οη επηζέζεηο απηέο είλαη 

από ηηο πιένλ ζπρλέο παγθνζκίσο, κε επηπηώζεηο από κεδακηλέο θαη αλνύζηεο έσο 

θαη ζνβαξόηαηεο θαζώο ε θξηζηκόηεηα ηεο επίζεζεο θξίλεηαη κε βάζε ηα 

δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ θαη δηαθηλνύληαη ζηνλ server πνπ θηινμελεί ηελ 

εθαξκνγή πνπ δέρηεθε ηελ επίζεζε. 

Σα θελά αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο cross-site scripting επηζέζεηο δελ είλαη 

παξά αδπλακίεο ησλ web εθαξκνγώλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο επηηηζέκελνπο 

λα παξαθάκςνπλ κεραληζκνύο αζθάιεηαο ζηε κεξηά ηνπ ρξήζηε. Οη κεραληζκνί 

απηνί είλαη ζπλήζσο κέξνο ηνπ browser ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα 

δνύκε κία ζειίδα. θνπόο ηνπ επηηηζέκελνπ είλαη λα αλαθαιύςεη δηάθνξνπο 

ηξόπνπο γηα λα εκπινπηίζεη ηνλ ππάξρνλ θώδηθα κίαο ζειίδαο κε έλα δηθό ηνπ 

θσδηθα (script) θαη θαη‟ επέθηαζε λα θεξδίζεη πξόζβαζε ζε πην επαίζζεηα 

δεδνκέλα ζηα νπνία δελ ζα είρε πξόζβαζε από κόλνο ηνπ. Παξαδείγκαηα όπσο 

cookies, θσδηθνί πξόζβαζεο θαη γεληθόηεξα όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεύεη 

έλαο browser γηα ηελ επθνιία ηεο πεξηήγεζεο ηνπ ρξήζηε ή αθόκα θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεύεη κία web εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή ελόο ρξήζηε 

γηα παξόκνηνπο ιόγνπο, είλαη νη πην ζπλεζηζκέλνη ζηόρνη ησλ επηηηζέκελσλ.  

Η έθθξαζε «cross site scripting» αξρηθά αλαθεξόηαλ ζηελ ελέξγεηα θαηά ηελ 

νπνία ε ππό επίζεζε ηζηνζειίδα θνξησλόηαλ από κία άιιε ηζηνζειίδα κε ηξόπν 

ηέηνην ώζηε λα εθηειεζηεί θάπνηνο πξνεηνηκαζκέλνο θώδηθαο Javascript κε ζηόρν 
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ηνλ ίδην ηνλ server (reflected / non persistent XSS attack). ηε ζπλέρεηα, όκσο, νη 

επηζέζεηο απηέο εμειίρζεθαλ θαη πιένλ κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κέζσ άιισλ 

γισζζώλ (όπσο Java, ActiveX, VBScript, Flash, αθόκα θαη θαζαξή HTML)  κε 

απνηέιεζκα λα πξνθαινύλ αθόκα πεξηζζόηεξε ζύγρπζε ζηνλ θόζκν ηεο 

αζθάιεηαο. 

Γελ πξόθεηηαη, όκσο, γηα έλα λέν είδνο επηζέζεσλ. Έρνπλ θαηαγξαθεί ηέηνηεο 

επηζέζεηο ήδε από ηηο αξρέο ηνπ ‟90. Γηαθεθξηκέλα site όπσο ην Twitter, ην 

Facebook θαη ην MySpace έρνπλ πέζεη ζύκαηα XSS επηζέζεσλ ζην παξειζόλ. 

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη XSS επηζέζεηο έρνπλ μεπεξάζεη θαηά πνιύ ηελ 

πην θνηλή θαηεγνξία αδπλακηώλ, ηα buffer overflows θαη είλαη πιένλ εθείλεο πνπ 

θαηαγξάθνληαη πεξηζζόηεξν ζε θαζεκεξηλή βάζε. ηαηηζηηθά δείρλνπλ όηη ην 

68% ησλ ηζηνζειίδσλ/web εθαξκνγώλ είλαη θαηά πάζα πηζαλόηεηα αλνηρηέο ζε 

XSS επηζέζεηο. 

ε γεληθέο γξακκέο νη επηζέζεηο XSS κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 Απνζεθεπκέλεο επηζέζεηο   (Stored XSS attacks) 

 Αλαθιώκελεο επηζέζεηο   (Reflected XSS attacks) 

 Δπηζέζεηο κέζσ DOM   (DOM based attacks / type-0 XSS) 

 

2.1.1. Αποθηκεςμένερ επιθέζειρ (Stored XSS attacks) 

Δίλαη νη επηζέζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ν «θαθόβνπινο» θώδηθαο είλαη 

απνζεθεπκέλνο ζηνλ ίδην ηνλ server πνπ θηινμελεί κηα ηζηνζειίδα/εθαξκνγή. 

Μπνξεί λα είλαη απνζεθεπκέλνο ζηε βάζε, ζε έλα κήλπκα ζην θόξνπκ, ζε έλα 

ζρόιην, γεληθόηεξα νπνπδήπνηε κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα εηζάγεη δεδνκέλα θαη 

λα απνζεθεπηνύλ γηα λα ηα πξνβάιεη θάπνηνο άιινο ρξήζηεο. Ο browser ηνπ 

ζύκαηνο, θνξηώλνληαο ηε ζειίδα πνπ ηνλ πεξηέρεη, ζα εθηειέζεη απηόκαηα ηνλ 

«θαθόβνπιν» απηό θώδηθα. 
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2.1.2. Ανακλώμενερ επιθέζειρ (Reflected XSS attacks) 

Δίλαη νη επηζέζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ν «θαθόβνπινο» θώδηθαο δελ βξίζθεηαη 

ζηνλ ίδην ηνλ server αιιά ζηα δεδνκέλα πνπ ζα εηζάγεη θαη ζα ζηείιεη ν ρξήζηεο 

ζηνλ server κέζσ ελόο request. Οη επηζέζεηο απηέο θηάλνπλ ζηα ζύκαηα (ηα νπνία 

απηή ηε θνξά είλαη πνπ ζα εμαπνιύζνπλ ηελ επίζεζε ρσξίο πξνθαλώο λα ην 

μέξνπλ) κε θάπνην άιιν ηξόπν, όπσο κέζσ e-mail ή κέζσ θάπνηνπ άιινπ server. 

Μόιηο ν ρξήζηεο μεγειαζηεί λα αλνίμεη έλα θαθόβνπιν link ή λα ζηείιεη κία 

θόξκα θηηαγκέλε κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν γηα λα θάλεη κία δνπιεηά, ν θώδηθαο 

ζηέιλεηαη ζηνλ αδύλακν server ν νπνίνο αληαλαθιά ηελ επίζεζε πίζσ ζηνλ 

browser ηνπ ρξήζηε. Ο browser, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα εθηειέζεη ηνλ θώδηθα πνπ ζα 

ιάβεη θαζώο πξνέξρεηαη από «έκπηζην» server. 

 

2.1.3. Δπιθέζειρ μέζω DOM (DOM based attacks / type-0 XSS) 

Δίλαη νη επηζέζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ν «θαθόβνπινο» θώδηθαο εθηειείηαη σο 

απνηέιεζκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ DOM (Document Object Model) ηεο ηζηνζειίδαο 

πνπ θνξηώλεη o browser ηνπ ζύκαηνο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ηζηνζειίδα (δειαδή ην 

HTTP request) δελ αιιάδεη ζηνλ server, αιιά θώδηθάο ηεο εθηειείηαη δηαθνξεηηθά 

απ‟ όηη ζα έπξεπε εμαηηίαο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηνλ «θαθόβνπιν» 

θώδηθα. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε, πξόθεηηαη γηα έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθό ηξόπν 

επηζέζεσλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο δύν πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ε 

επίζεζε νθείιεηαη ζε θάπνηα αδπλακία ηνπ server. 

 

2.1.4. Δπιπηώζειρ ηων XSS επιθέζεων 

Οη επηπηώζεηο ησλ επηζέζεσλ απηώλ είλαη νη ίδηεο αλεμαξηήησο ηνπ ηύπνπ ηεο 

επίζεζεο. Η δηαθνξά έγθεηηαη κόλν ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θηάλεη ν θώδηθαο ηεο 

επίζεζεο ζηνλ server. Θα ήηαλ ιάζνο λα ζεσξήζνπκε όηη έλα site πνπ είλαη κόλν 

γηα πξνβνιή δεδνκέλσλ θαη δελ δέρεηαη είζνδν από ρξήζηεο δελ είλαη επάισην ζε 

απηέο ηηο επηζέζεηο. Σα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηηο XSS 

επηζέζεηο γηα ηνλ ηειηθό ρξήζηε πνηθίινπλ ζε θξηζηκόηεηα, από κία κηθξή 
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ελόριεζε έσο θαη πιήξε έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ρξήζηε. Οη πην ζνβαξέο 

επηζέζεηο αθνξνύλ ζηελ θινπή ησλ cookies ηεο ζπλεδξίαο ηνπ ρξήζηε, θάηη πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ επηηηζέκελν λα «θιέςεη» ηα δεδνκέλα ηεο ζπλεδξίαο ηνπ browser 

θαη λα θεξδίζνπλ πξόζβαζε ζην ινγαξηαζκό ηνπ ρξήζηε. Άιιεο θαηαζηξνθηθέο 

επηπηώζεηο απηώλ ησλ επηζέζεσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε γλσζηνπνίεζε αξρείσλ 

ηνπ ρξήζηε ή θαη κόλν ηελ θινπή ηνπο, εγθαηάζηαζε δηαθόξσλ ηώλ (όπσο 

Trojans, Worms) θηι ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, αλαθαηεύζπλζε ηνπ ρξήζηε 

ζε άιιεο ζειίδεο, ή αθόκα θαη ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζειίδαο (π.ρ. γηα 

κειινληηθέο DOM επηζέζεηο).  

Δπίζεο, θάπνηα site παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα εηαηξίεο, γηα θάξκαθα, γηα κεηνρέο 

θαη ηα απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα πνηθίινπλ από ράζηκν ρξεκάησλ κέρξη θαη 

ζάλαην αλζξώπσλ εάλ π.ρ. αιιαρζνύλ δεδνκέλα δνζνινγηώλ ζε έλα αμηόπηζην 

θαξκαθεπηηθό site.  

πλνςίδνληαο, εάλ δελ δώζνπκε ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηελ αζθάιεηα γηα λα 

απνηξέςνπκε ηέηνηεο επηζέζεηο, ζα αθήζνπκε ηελ εθαξκνγή καο επάισηε θαη 

παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθέο από ηηο επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα ππνζηνύκε: 

 Κινπή ζηνηρείσλ ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ κέζσ παξαβίαζεο ηεο ζπλεδξίαο 

ηνπ browser ηνπ ρξήζηε (ζπλήζσο cookies) 

 Παξαβίαζε ηδησηηθόηεηαο ηνπ ζύκαηνο κέζσ παξαθνινύζεζεο ηνπ 

ηζηνξηθνύ πεξηήγεζήο ηνπ ζην Internet. 

 Καηάρξεζε ζηνηρείσλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο 

εκπηζηεπηηθόηεηάο ηνπ. 

 Καηαγξαθή πιεθηξνινγήζεσλ ησλ επηζθεπηώλ ηνπ site (key logging). 

 Καηάρξεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ server θαη ησλ πόξσλ ηνπ γηα ηδηνηειείο 

ζθνπνύο. 

 Δθκεηάιιεπζε ηνπ browser ησλ επηζθεπηώλ από ηνλ επηηηζέκελν. 

 Κινπή δεδνκέλσλ (επαίζζεησλ θαη κε). 
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 Παξακόξθσζε ηεο ηζηνζειίδαο/εθαξκνγήο θαη/ή βαλδαιηζκόο ηεο. 

 Πξνζζήθε δηαθόξσλ links ζε θάπνηα ζειίδα. 

 Κινπή δηαβαζκηζκέλνπ πεξηερνκέλνπ ελόο site. 

 Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί όηη ηζηνζειίδαο πνπ παξαβηάζηεθαλ κέζσ XSS 

επηζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απίζεο θαη γηα ηνπο παξαθάησ ζθνπνύο: 

 άξσζε ηνπ ππόινηπνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ηνπ server γηα πεξαηηέξσ 

αδπλακίεο. 

 Δμαπόιπζε DOS επηζέζεσλ (Denial Of Service) 

 Δμαπόιπζε επηζέζεσλ Brute Force 

 

2.2. SQL Code Injection 

Η επίζεζε απηή αθνξά ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ επηπέδνπ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

κηαο εθαξκνγήο web. Η αδπλακία ππάξρεη όηαλ ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη από 

ηνλ ρξήζηε δελ θηιηξάξνληαη ζσζηά κε απνηέιεζκα ν επηηηζέκελνο λα κπνξέζεη 

λα εθηειέζεη επηπιένλ εληνιέο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ από απηέο πνπ ζα έπξεπε λα 

εθηειεζηνύλ. Απνηειεί κηα εθδνρή κηα γεληθόηεξεο θαηεγνξίαο πξνβιεκάησλ-

αδπλακηώλ πνπ εκθαλίδνληαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο από κία 

γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ή scripting γιώζζεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

εθαξκνγήο. Δίλαη επίζεο γλσζηέο σο επιθέζειρ ειζαγωγήρ SQL (SQL Insertion 

attacks). ηε ζπλέρεηα, ζα κειεηήζνπκε ηα ιάζε πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

εππάζεηεο εθκεηαιεύζηκεο από απηέο ηηο επηζέζεηο. 

 

2.2.1. Λάθορ θιληπάπιζμα σαπακηήπων διαθςγήρ 

Απηόο ν ηύπνο εηζαγσγήο SQL θώδηθα νθείιεηαη ζε δεδνκέλα πνπ δελ θηιηξάξεη 

κηα εθαξκνγή γηα λα αθαηξέζεη ραξαθηήξεο δηαθπγήο θαη ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

εηζάγνληαη ζε κηα SQL εληνιή. Σν απνηέιεζκα είλαη λα κπνξέζεη ν επηηηζέκελνο 
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λα αιιάμεη ηελ κνξθή θαη ην λόεκα ηνπ εξσηήκαηνο πνπ ζα εθηειεζηεί ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αο ππνζέζνπκε όηη ζε θάπνην site όηαλ εηζάγνπκε όλνκα 

ρξήζηε, ηξέρεη ην εμήο εξώηεκα (query) ζηε βάζε δεδνκέλσλ: 

query = "SELECT * FROM `users` WHERE `name` = '" + $userName 

+ "';" 

θνπόο ηνπ εξσηήκαηνο είλαη λα επηζηξέςεη έλαλ θαη κόλν ρξήζηε. Δάλ ην 

ζύζηεκα καο επηηξέςεη λα εηζάγνπκε ηελ ηηκή ' or '1'='1 ή αθόκα θαη ηελ ηηκή 

' or '1'='1';/*' γηα όλνκα ρξήζηε, ηόηε ην απνηέιεζκα είλαη λα παξαθάκςνπκε 

ην WHERE ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο θαη λα εθηειεζηεί ζηε βάζε έλα SELECT 

εξώηεκα ην νπνίν ζα επηζηξέςεη όιεο ηηο εγγξαθέο ηνπ πίλαθαο, δειαδή όινπο 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ ην παξαπάλσ ζελάξην απνηεινύζε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο ρξεζηώλ, ηόηε κε ην παξαπάλσ θόιπν ζα κπνξνύζακε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε είζνδν ζην ζύζηεκα επεηδή  „1‟ = „1‟ είλαη πάληα αιεζέο. 

 

2.2.2. Λανθαζμένορ σειπιζμόρ ηος ηύπος ηων δεδομένων 

Απηόο ν ηύπνο επίζεζεο ζπκβαίλεη όηαλ ε εθαξκνγή δελ ρεηξίδεηαη ζσζηά ηνλ 

ηύπν ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ηύπν ηνπ πεδίνπ ζηνλ πίλαθα ηεο βάζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, αο πάξνπκε έλα αξηζκεηηθό πεδίν πνπ δελ ειέγρεηαη ώζηε λα 

εηζάγνληαη κόλν αξηζκνί. Σόηε, ζην SQL εξώηεκα 

query = "SELECT * FROM `userinfo` WHERE `id` = " + 

$a_variable + ";" 

ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα επηηεζεί εηζάγνληαο ηελ ηηκή 1;DROP TABLE `users`. Η 

ηηκή γηα ην πεδίν ζηελ SQL ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκεηηθή, ν ρξήζηεο όκσο 

κπνξεί λα εηζάγεη κόλν strings. Έηζη, ρσξίο ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκό ώζηε λα 

κεηαηξαπεί ζε αξηζκεηηθή ε ηηκή πνπ εηζάγεη πξηλ εθηειεζηεί ην εξώηεκα, ην 

απνηέιεζκα ζα ήηαλ νιέζξην θαζώο ζα γηλόηαλ δηαγξαθή ηνπ πίλαθα users.  

Μία απιή αιιά απνηειεζκαηηθή ιύζε είλαη ε εμήο: 
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query = "SELECT * FROM `userinfo` WHERE `id` = " + 

(int)$a_variable + ";" 

ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ηύπνπ int.Τπάξρεη, όκσο, πάληα ε πεξίπησζε λα ην 

παξαιείςεη θάπνηα ζηηγκή ν πξνγξακκαηηζηήο. Μηα γεληθόηεξε ιύζε ειέγρνπ ηνπ 

ηύπνπ  ησλ δεδνκέλσλ ζπλίζηαηαη σο θαιύηεξε πξαθηηθή θαηά ηελ αλάπηπμε κηαο 

εθαξκνγήο. 

 

2.2.3. Αδςναμίερ ηος server ηηρ βάζηρ δεδομένων 

Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ππάξρνπλ πξνβιεκαηα θαη αδπλακίεο ζην ίδην ηνλ 

server ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Απηά είλαη πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία ν 

πξνγξακκαηηζηήο δελ κπνξεί λα θάλεη θακία ελέξγεηα γηα λα ηελ απνηξέςεη. 

Πξέπεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ server ηεο βάζεο δεδνκέλσλ λα ελεκεξώλεηαη 

εγθαίξσο γηα ηπρόλ ελεκεξώζεηο αζθαιείαο ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ server ηνπ θαη λα 

πξνρσξά άκεζα ζε εγθαηάζηαζε ησλ ελεκεξώζεσλ γηα απνθπγή επηζέζεσλ πνπ 

νθείινληαη ζε απηέο ηηο αδπλακίεο. 

 

2.2.4. Blind SQL Injection 

Δίλαη κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε SQL Injection επηζέζεσλ ζηελ νπνία ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο πνπ δεηάεη ν ρξήζηεο δελ επηζηξέθνληαη γηα 

πξνβνιή. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ηα εξσηήκαηα έρνπλ ινγηθή true-false 

απαληήζεσλ ζηελ εθαξκνγή έηζη ώζηε λα εκθαληζηεί ή όρη θάπνην θνκκάηη ηεο 

ζειίδαο πνπ δελ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηα δεδνκέλα ηνπ εξσηήκαηνο. 

Πξόθεηηαη γηα επηζέζεηο πην δύζθνιεο θαη, θπζηθά, πνιύ πεξηζζόηεξν ρξνλνβόξεο 

θαζώο ε αλαθάιπςε ηεο δνκήο ηεο βάζεο γίλεηαη κε πνιύ πην αξγνύο ξπζκνύο. 

 

2.2.5. «Τπό όποςρ» Αποκπίζειρ (Conditional Responses) 

Έλαο άιινο ηξόπνο επίζεζεο Blind SQL injection είλαη λα δηακνξθώζνπκε ηα 

εξσηήκαηα πνπ ζα ζηείινπκε ζηε βάζε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνηεινύλ 
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ινγηθέο πξνηάζεηο θαη λα ειέγμνπκε ηα απνηειέζκαηα ζε κηα νζόλε ηεο 

εθαξκνγήο. 

SELECT `booktitle` FROM `booklist` WHERE `bookId` = 

'OOk14cd' AND '1'='1'; 

SELECT `booktitle` FROM `booklist` WHERE `bookId` = 

'OOk14cd' AND '1'='2'; 

Καηά πάζα πηζαλόηεηα ηα πξνεγνύκελα δύν εξσηήκαηα ζα έρνπλ δηαθνξεηηθό 

απνηέιεζκα σο πξνο ηελ εκθάληζή ηεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα κπνξνύζε ν 

επηηηζέκελνο λα βεβαησζεί όηη ε ζειίδα είλαη επάισηε ζε επηζέζεηο ηύπνπ SQL 

injection θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη δνθηκάδνληαο δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ 

ζα ηνπ επηζηξέςνπλ απαληήζεηο true-false θαη λα κπνξέζεη ζηγά-ζηγά λα 

απνθηήζεη κηα ηδέα γηα ηνπο πίλαθεο θαη ηα πεδία ηεο βάζεο. 

 

2.2.6. «Τπό όποςρ» λάθη (Conditional Errors) 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν επηηηζέκελνο δεκηνπξγεί εξσηήκαηα πνπ ζα ηνπ 

επηζηξέςνπλ ιάζε εάλ ην WHERE θνκκάηη ηνπ εξσηήκαηνο είλαη ζσζηό. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην εξώηεκα 

SELECT 1/0 FROM `users` WHERE `username`='Ralph'; 

ην ιάζνο (δηαίξεζε κε ην 0) ζα εκθαληζηεί κόλν εθόζνλ ζηνλ πίλαθα users 

ππάξρεη ην πεδίν username θαη θαηαρώξεζε πνπ ην πεδίν απηό λα έρεη ηελ ηηκή 

Ralph. 

 

2.2.7. Time delays 

Δίλαη έλαο ηύπνο επίζεζεο Blind SQL injection θαηά ηνλ νπνίν ζα δεηήζνπκε από 

ηνλ SQL server λα ηξέμεη έλα ηέηνην εξώηεκα ώζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη 

κεγάινο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ζηελ απόθξηζή ηνπ. Ο επηηηζέκελνο, ζηε ζπλέρεηα, 

ζα πξέπεη λα κεηξήζεη ηνλ ρξόλν απόθξηζεο θόξησζεο ηεο ζειίδαο γηα λα 

απνθαζίζεη ελ ηέιεη εάλ ην εξώηεκα πνπ έζηεηιε ήηαλ αιεζέο ή ςεπδέο. 



12 
 

 

2.2.8. Πποζηαζία από αςηέρ ηιρ επιθέζειρ 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζηαηεπηνύκε από απηέο ηηο επηζέζεηο πξέπεη λα 

ειέγρνπκε πάληα ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη από ηνπο ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή 

καο. Πξέπεη λα απνθεύγνπκε λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα απηά ζηα εξσηήκαηα πνπ 

ζα εθηειεζηνύλ ζηελ βάζε παξά κόλν εθόζνλ είκαζηε ζίγνπξνη όηη είλαη 

«θαζαξά» θαη έγθπξα από νπνηαδήπνηε θαθόβνπιε πξνζπάζεηα. Παξαθάησ ζα 

δνύκε κεξηθνύο ηξόπνπο λα πξθπιάμνπκε ηελ εθαξκνγή καο θαη ηα δεδνκέλα 

καο. 

 

Παπαμεηποποιημένα επωηήμαηα 

ε όιεο ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ή αθόκα θαη scripting γιώζζεο ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα λα εθηειέζνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ παξακεηξνπνηεκελα 

εξσηήκαηα, ηα γλσζηά από ηελ SQL, prepared statements. Με ηνλ ηξόπν απηό 

πξνζηαηεπόκαζηε δηόηη ε βάζεηο δεδνκέλσλ, όηαλ ηνπο δεηεζεί έλα ηέηνην 

εξώηεκα πξνεηνηκάδεη ην ζύλνιν ησλ θαηαρσξήζεσλ ρσξίο ηηο παξακέηξνπο 

(WHERE) θαη ζηε ζπλέρεηα θηιηξάξεη αθόκα πεξηζζόηεξν κε βάζε ηηο 

παξακέηξνπο. Έηζη δελ κπνξεί θάπνηνο λα ηξνπνπνηήζεη κέζσ θάπνηαο string 

παξακέηξνπ ηελ θύζε ηνπ εξσηήκαηνο θαη επίζεο είκαζηε ζίγνπξνη όηη ν ηύπνο 

ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ν ζσζηόο. 

$db_connection = new mysqli("localhost", "user", "pass", 

"db"); 

$statement = $db_connection->prepare("SELECT thing FROM 

stuff WHERE id = ?"); 

$statement->bind_param("i", $id); 

$statement->execute(); 

Σν παξαπάλσ είλαη έλα παξάδεηγκα ζε php ην νπνίν δείρλεη ζπλνπηηθά (θαη ρσξίο 

έιεγρν ιαζώλ) ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί θαλείο λα εθηειέζεη prepared sql 

statements ζε κηα MySQL βάζε. 
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Υπήζη RDBMS ή ORM μησανών 

Δίλαη δύν δηαθνξεηηθά εξγαιεία αιιά θαη πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζύλδεζε 

εθαξκνγώλ κε ηηο βάζεηο ηνπο. Παξέρνπλ βηβιηνζήθεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ 

νη πξνγξακκαηηζηέο γηα λα ζπλδεζνύλ κε ηηο βάζεηο ηνπο, λα εθηειέζνπλ 

εξσηήκαηα ζε απηέο, πάληα κε γλώκνλα ηελ επθνιία ζηελ πινπνίεζε θαη ηε 

ζπληήξεζε θαη θπζηθά ηελ αζθάιεηα. 

 

Γιαθςγή σαπακηήπων 

Δίλαη ε πην απιή θαη άκεζε πξνζέγγηζε ζην «θαζάξηζκα» ησλ δεδνκέλσλ αιιά 

θαη ε πην ρξνλνβόξα θαη επηξξεπήο ζε ιάζε. Ο ιόγνο δελ είλαη άιινο από ην 

γεγνλόο όηη πξηλ από θάζε SQL εξώηεκα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηα δεδνκέλα θαη 

κεηά λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη δελ είλαη θαζόινπ δύζθνιν θάπνηα ζηηγκή λα 

μεραζηεί θάπνηνο πξνγξακκαηηζηήο θαη λα παξαβιέςεη λα ειέγμεη θάπνηα 

δεδνκέλα. Η δεκηνπξγία ελόο ζηξώκαηνο πνπ ζα ειέγρεη πάληα ηα δεδνκέλα πνπ 

θηλνύληαη κέζα ζε κία εθαξκνγή κπνξεί λα κεηώζεη ηα ιάζε αλ όρη λα ηα 

εμαιείςεη ηειείσο θαη απηόο είλαη θαη ν πξνηεηλόκελνο αλ θαηαιήμνπκε (γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν) λα επηιέμνπκε απηή ηε ιύζε. 

 

2.3. XPATH Injection 

2.3.1. Σι είναι η XPath 

Η γιώζζα XPath ζρεδηάζηεθε δεκηνπξγήζεθε θπξίσο γηα ηελ ρξήζε XML 

αξρείσλ/εγγξάθσλ. ηηο δνθηκέο επηζέζεσλ XPath Injection, ειέγρνπκε αλ είλαη 

δπλαηό λα εηζάγνπκε δεδνκέλα ζε κία εθαξκνγή έηζη ώζηε λα εθηειεζηνύλ XPath 

εξσηήκαηα ηα νπνία ειέγρεη ν ρξήζηεο. Όηαλ βξεζεί κία ηέηνηα αδπλακία θαη ηελ 

εθκεηαιεπηεί θαλείο κε επηηπρία, ηόηε κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ επηηηζέκελν λα 

παξαθάκςεη κεραληζκνύο πηζηνπνίεζεο ρξεζηώλ ή λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο δελ ζα είρε δηθαίσκα πξόζβαζεο. 
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2.3.2. Μια μικπή πεπιγπαθή ηος πποβλήμαηορ 

Οη web εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θόξνλ βάζεηο δεδνκέλσλ γηα απνζήθεπζε 

θαη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

Μέρξη πξόζθαηα, νη βάζεηο δεδνκέλσλ ήηαλ ε πην θνηλή ιύζε γηα απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα όκσο, απμάλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ε 

δεκνηηθόηεηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ νξγαλώλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο κέζσ 

ηεο γιώζζαο XML. Όπσο ρξεζηκνπνηνύκε ηελ SQL γηα λα εθηειέζνπκε 

εξσηήκαηα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, κε παξόκνην ηξόπν ρξεζηκνπνηνύκε θαη ηελ 

XPath γηα λα αλαθηήζνπκε δεδνκέλα από XML έγγξαθα. Δπνκέλσο, θαζώο ε 

XPath ιεηηνπξγεί κε παξόκνηα ινγηθή κε ηελ SQL, είλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο 

όηη νη επηζέζεηο XPath Injection είλαη παξόκνηεο κε ηηο επηζέζεηο SQL Injection.  

Από κηα άπνςε, ε XPath είλαη πνιύ πην δπλαηή από ηελ SQL, θαζώο ε δύλακή 

ηεο βαζίδεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαη έρεη παξαηεξεζεί όηη έλα κεγάιν κέξνο 

ησλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηζέζεηο SQL Injection βαζίδνληαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο SQL. Απηό ζεκαίλεη όηη νη επηζέζεηο XPath 

Injection κπνξνύλ λα είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν πξνζαξκνζηηθέο θαη κε πνιύ 

γεληθόηεξε ηζρύ. Έλα άιιν πιενλέθηεκα ησλ επηζέζεσλ απηώλ είλαη όηη, αληίζεηα 

κε ηελ SQL, δελ απαηηνύληαη ιίζηεο ειέγρνπ πξόζβαζεο (ACLs) θαη ην εξώηεκά 

καο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε όιν ην XML έγγξαθν. 

 

2.3.3. Οι επιθέζειρ XPath Injection 

Δίλαη ηερληθέο επηζέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθκεηάιεπζε αδπλακηώλ 

εθαξκνγώλ πνπ ζπληάζζνπλ XPath εξσηήκαηα από δεδνκέλα πνπ εηζάγεη ν 

ρξήζηεο γηα αλαδήηεζε δεδνκέλσλ κέζα ζε XML έγγξαθα. Μπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηεπζείαλ από κηα εθαξκνγή σο αλαδήηεζε ζε έλα XML 

έγγξαθν ή σο κέξνο κηαο κεγαιύηεξεο δηαδηθαζίαο όπσο ε κεηαηξνπή XSLT 

εγγξάθνπ ζε XML έγγξαθν. Η ζύληαμε ηεο XPath έρεη πνιιέο νκνηόηεηεο κε ηελ 

ζύληαμε ηεο SQL θαη είλαη πξαγκαηηθά δπλαηό λα εθηειεζηνύλ εξσηήκαηα XPath 

ζε έλα XML έγγξαθν ηα νπνία λα κνηάδνπλ κε SQL εξσηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, 

αο ππνζέζνπκε όηη έλα XML έγγξαθν πεξηέρεη ζηνηρεία κε ην όλνκα user, ηα 
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νπνία πεξηέρνπλ ηξία ππνζηνηρεία  κε ηα νλόκαηα name, password θαη account. 

Σν παξαθάησ XPath εξώηεκα δεηά λα επηζηξαθεί ν αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηνπ 

ρξήζηε κε ην νλνκα jsmith θαη θσδηθό πξόζβαζεο Demo1234 ή θελό string αλ 

δελ ππάξρεη απηό ν ρξήζηεο: 

string(//user[name/text()='jsmith' and 

password/text()='Demo1234']/account/text()) 

Δάλ κηα εθαξκνγή δεκηνπξγεί ηα XPath εξσηήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε θαη 

ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα από ηνπο ρξήζηεο γηα λα ην θαηαθέξεη, ηόηε είλαη πνιύ 

πηζαλό έλαο θαθόβνπινο ρξήζηεο λα επηηεζεί ζηελ εθαξκνγή θαη λα ηελ 

αλαγθάζεη λα δεκηνπξγεζεη ηα εξσηήκαηα γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο δηθνύο ηνπ 

ζθνπνύο θαη όρη ηνπο πξαγκαηηθνύο θαη αλακελόκελνπο. 

 

2.3.4. Πεπιγπαθή ηων επιθέζεων 

Με ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη ζηελ SQL, νη επηζέζεηο XPath Injection ζπκβαίλνπλ 

όηαλ κηα web εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα πνπ εηζάγνπλ νη ρξήζηεο γηα λα 

θαηαζθεπάζεη ηα εξσηήκαηά ηεο ζηα XML δεδνκέλα. ηέιλνληαο «θαθόβνπια» 

εξσηήκαηα ζηελ εθαξκνγή, έλαο επηηηζέκελνο κπνξεί λα αλαθαιύςεη ηε δνκή ησλ 

XML δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή. Μπνξεί αθόκα θαη λα θαηαθέξεη 

λα απνθηήζεη πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο από όηη ζα έπξεπε λα έρεη θαη 

λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή εάλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία «ρηππήζεη» 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πηζηνπνίεζε ρξεζηώλ. 

Όπσο θαη ζηελ SQL, κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο κέζσ 

ηεο XPath θαζώο θαη λα ςάμεη κε βάζε θάπνηα πξόηππα (patterns). Δίλαη πνιύ 

ζπληζηζκέλν, όκσο, λα δεηνύληαη δεδνκέλα σο είζνδν από ηνλ ρξήζηε γηα ηελ 

εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε κηα ζειίδα θαη γηα ηνλ ιόγν απηό πξέπεη πάληα λα 

ειέγρνπκε όηη ηα δεδνκέλα είλαη έγθπξα θαη δελ έρνπλ ζθνπό λα αιιάμνπλ ηε 

κνξθή ηνπ εξσηήκαηόο καο θαη λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη ζα επηζηξέςνπλ κόλν ηα 

δεδνκέλα πνπ απαηηνύληαη θαη ηίπνηα άιιν.  
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2.3.5. Ένα απλό παπάδειγμα XPath Injection 

Θα ζεσξήζνπκε κία web εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί XPath γηα λα ςάμεη κέζα 

ζε έλα XML έγγξαθν θαη λα αλαθηήζεη ηνλ αξηζκό ινγαξηαζκνύ ελόο ρξήζηε ηνπ 

νπνίνπ ην όλνκα θαη ν θσδηθόο εηζάγνληαη από θάπνηνλ ρξήζηε. Δάλ ηα δεδνκέλα 

απηά ρξεζηκνπνηεζνύλ ρσξίο έιεγρν ζην XPath εξώηεκα, ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

αδπλακία ζηελ εθαξκνγή ηελ νπνία ζα κπνξεί θάπνηνο λα εθκεηαιεπηεί γηα 

λααπνθηήζεη πξόζβαζε ζην ζύζηεκά καο. Σν παξάδεηγκα είλαη γξακκέλν ζε 

ASP.NET θαη C#. 

 XmlDocument XmlDoc = new XmlDocument(); 

 XmlDoc.Load("..."); 

  

 XPathNavigator nav = XmlDoc.CreateNavigator(); 

 XPathExpression expr = 

 nav.Compile("string(//user[name/text()='"+TextBox1.Text+"' 

 and password/text()='"+TextBox2.Text+ 

 "']/account/text())"); 

  

 String account=Convert.ToString(nav.Evaluate(expr)); 

 if (account=="") { 

        // name+password pair is not found in the XML 

document 

 – 

        // login failed. 

 } else { 

        // account found -> Login succeeded. 

        // Proceed into the application. 

 } 

ε κηα εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαπάλσ θώδηθα, ν επηηηζέκελνο κπνξεί 

λα εηζάγεη ηελ ηηκή ' or 1=1 or ''=' σο όλνκα ρξήζηε. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη 
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ην εξώηεκα λα επηζηξέθεη πάληα ηνλ πξώην αξηζκό ινγαξηαζκνύ πνπ ζα βξεη ζην 

XML έγγξαθν. Με ηνλ ηξόπν απηό ε ινγηθή ηνπ εξσηήκαηνο αιιάδεη πιένλ θαη 

γίλεηαη  

string(//user[name/text()='' or 1=1 or ''='' and 

password/text()='foobar']/account/text()) 

ην νπνίν είλαη παλνκνηόηππν κε ην εμήο: 

string(//user/account/text()) 

Με ην ηειεπηαίν, επηζηξέθεηαη πάληα ν πξώηνο ρξήζηεο πνπ ζα βξεζεί. Έηζη, ν 

επηηηζέκελνο ζα κπνξέζεη λα ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή καο κε ηνλ πξώην ρξήζηε 

πνπ ππάξρεη ζην XML έγγξαθν ρσξίο λα έρεη, πξνθαλώο, εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ρξήζηε. 

 

2.3.6. Blind XPath Injection 

Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα κηαο πην ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζην πξόβιεκα ησλ 

επηζέζεσλ απηώλ, ε νπνία ιέγεηαη Blind XPath Injection. Με παξόκνην ηξόπν κε 

ηελ Blind SQL Injection, μεθηλάκε κε γλσξίδνληαο ηίπνηα ζρεηηθά κε ην εξώηεκα 

ζην νπνίν ζέινπκε λα επηηεζνύκε πέξαλ ηνπ όηη ε απάληεζε ζα είλαη ζε επίπεδν 

true-false. Με ηε ινγηθή απηή, θάζε πξνζπάζεηα ζα καο δίλεη θαη κία αθόκα 

πιεξνθνξία γηα ην εξώηεκα πνπ ηξέρεη ζηε ζειίδα. Γηα παξάδεηγκα, ην 

απνηέιεζκα ζα είλαη, ζε επίπεδν πηζηνπνίεζεο ρξεζηώλ, είηε λα απνθηήζνπκε 

πξόζβαζε είηε όρη. Η πξνζέγγηζε απηή, όπσο είπακε θαη ζηα πξνεγνύκελα, είλαη 

πην δπλαηή από ηελ αληίζηνηρε SQL Injection επίζεζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ήδε 

αλαθέξακε. 

Σα βήκαηα κηαο επίζεζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

 αξώλνπκε έλα έγγξαθν ρξεζηκνπνηώληαο κόλν δηαβαζκηδόκελα 

εξσηήκαηα (εξσηήκαηα πνπ επηζηξέθνπλ δεδνκέλα ηύπνπ string, numeric 

ή boolean) γηα λα αλαθαιύςνπκε ηε δνκή ηνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό 
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«ζαξώλνπκε» όιν ην έγγξαθν θαη, παξόιν πνπ ζηελ αξρή δελ έρνπκε 

θακία γλώζε ηεο δνκήο ηνπ, ζην ηέινο γλσξίδνπκε όιε ηε δνκή ηνπ θαη 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη ην θαηέρνπκε πιένλ απηνύζην. (XPath Crawling) 

 ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε πώο κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα κε εξσηήκαηα ηύπνπ Boolean, δειαδή εξσηήκαηα πνπ 

επηζηξέθνπλ true/false. (Booleanization of XPath Scalar Queries) 

 Σέινο, θάζε έλα από απηά ηα εξσηήκαηα ζα απνηειέζεη θαη κία επίζεζε 

Blind XPath Injection.  

Η θαηλνηνκία ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε είλαη όηη δελ απαηηεί γλώζε ηεο κνξθήο 

ησλ εξσηεκάησλ XPath, αληίζεηα δειαδή από ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα. Γελ 

απαηηεί λα επηζηξαθνύλ δεδνκέλα από ην XML έγγξαθν, νύηε λα απνθηήζνπκε ελ 

ηέιεη όιν ην XML έγγξαθν. Υξεζηκνπνηνύκε κόλν ην απνηέιεζκα, δειαδή ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο εθαξκνγήο, γηα λα απνθηήζνπκε ηελ πιεξνθνξία πνπ καο 

ελδηαθέξεη. 

ηε ζπλέρεηα, ζα εζηηάζνπκε κόλν ζην πξώην βήκα γηα λα δνύκε ηε ινγηθή κε 

ηελ νπνία κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε εξσηήκαηα XPath γηα λα αλαθαιύςνπκε 

ηε δνκή ηνπ XML εγγξάθνπ καο. 

 

XPath Crawling 

Θα ζεσξήζνπκε όηη ππάξρεη κηα δηαδξνκή γηα έλα ζηνηρείν (path), έηζη ώζηε λα 

κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε. 

 Η επαλαιεπηηθή αλαδξνκή ζα μεθηλάεη κε path=’’. 

 Σν όλνκα ηνπ ζηνηρείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλόκαηνο ηνπ 

namespace) δίλεηαη σο name(path), θαη ε ηηκή ηνπ namespace δίλεηαη σο 

namespace-uri(path). 
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 Ο αξηζκόο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζηνηρείνπ δίλεηαη σο 

count(path/attribute::*), νπόηε ην όλνκα ηνπ Ν ραξαθηεξηζηηθνύ ζα 

είλαη  

name(path/attribute::*[position()=N])  

θαη ε ηηκή ηνπ namespace ηνπ Ν ραξαθηεξηζηηθνύ ζα είλαη  

namespace-uri(path/attribute::*position()=N) 

θαη ε ηηκή ηνπ Ν ραξαθηεξηζηηθνύ ζα είλαη  

path/attribute::*[position()=N] 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηύπνη ππνζηνηρείσλ (sub-nodes): θείκελν (text), 

επεμεξγαζίαο-νδεγίαο (processing-instruction / PI), ζηνηρείν (element) θαη 

ζρόιην (comment). Μηα ηδηνηξνπία ηεο XPath είλαη ε δπλαηόηεηά ηεο λα 

απαξηζκεί ηα ππνζηνηρεία, αιιά είλαη αδύλαην λα κπνξεί λα αλαθηήζεη άκεζα 

ηνπο ηύπνπο ησλ ππνζηνηρείσλ απηώλ. Παξόια απηά ππάξρεη κία ιύζε ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ιίγε «αξρεηνζέηεζε». 

Καηαξράο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ αθξηβέο αξηζκό ησλ δηαθόξσλ 

ππνζηνηρείσλ: 

count(path/child::node()) – ζύνολο όλων ηων ζηοισείων για 

μια διαδπομή. 

count(path/child::text()) – ζύνολο ζηοισείων ηύπος 

«κείμενο». 

count(path/child::comment()) – ζύνολο ζηοισείων ηύπος 

«ζσόλιο». 

count(path/child::*) – ζύνολο ζηοισείων ηύπος «ζηοισείο». 

count(path/child::processing-instruction()) - ζύνολο 

ζηοισείων ηύπος «PI». 

ηε ζπλέρεηα, απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα κπνξνύκε αλά πάζα ζηηγκή 

λα γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ζηνηρείσλ θάζε ηύπνπ πνπ έρνπκε ζπλαληήζεη 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, θάηη ην νπνίν καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε 
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πνηνη ηύπνη είλαη ππνςήθηνη γηα ην επόκελν ζηνηρείν πνπ ζα ζπλαληήζνπκε. 

Δπνκέλσο, ζα έρνπκε 4 ππνςήθηνπο, άξα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη 4 

κεηξεηέο/δείθηεο i, j, k, l γηα ηνπο ηύπνπο θεηκέλνπ, ζρόιηνπ, ζηνηρείνπ θαη PI 

αληίζηνηρα. Απηό ζα γίλεη γηα λα κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε πνηνη από απηνύο ηνπο 

ηύπνπο έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαη πνην όρη, άξα πνηνπο έρεη λόεκα λα πεξηκέλνπκε 

λα ζπλαληήζνπκε θαη πνηνπο όρη. Γηα αξρή ζα ζεσξήζνπκε όηη θαλέλαο από 

απηνύο δελ έρεη ζπκπιεξσζεί, νπόηε: 

i < count(path/child::text()) and 

j < count(path/child::comment()) and 

k < count(path/child::*) and 

l < count(path/child::processing-instruction()) 

Σώξα, αο ξίμνπκε κία καηηά ζηελ παξαθάησ έλσζε ζπλόισλ ζηνηρείσλ: 

path/child::node()[position()=((i+j+k+l+1)] | 

path/child::text()[position()=(i+1)] 

 Δάλ ην επόκελν ζηνηρείν (i+j+k+l+1) είλαη όλησο θείκελν (i+1), ηόηε ε έλσζε 

απηή ζα πεξηέρεη αθξηβώο έλα ζηνηρείν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πεξηέρεη δύν 

ζηνηρεία. πλεπώο, κε ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε εάλ ην επόκελν 

ζηνηρείν είλαη ηύπνπ θεηκέλνπ εθηειώληαο ην εμήο εξώηεκα: 

count(path/child::node()[position()=((i+j+k+l+1)] | 

      path/child::text()[position()=(i+1)])=1 

Δάλ ην εξώηεκα απηό καο επηζηξέςεη true, ηόηε ην επόκελν ζηνηρείν είλαη ηύπνπ 

θεηκέλνπ αιιηώο (κε ηηκή false) δελ είλαη. Με παξόκνην ηξόπν κπνξνύκε λα 

δνύκε θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο ζηνηρείσλ καο: 

count(path/child::node()[position()=((i+j+k+l+1)] | 

      path/child::comment ()=(j+1)])=1 

count(path/child::node()[position()=((i+j+k+l+1)] | 
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      path/child::*()[position()=(k+1)])=1 

count(path/child::node()[position()=((i+j+k+l+1)] | 

      path/child::processing-

instruction()[position()=(l+1)])=1 

Σα δεδνκέλα ηνπ ππνζηνηρείνπ κπνξνύκε λα ηα αλαθηήζνπκε κε ην εμήο 

εξώηεκα: 

path/child::node()[position()=N] 

θαη ην όλνκά ηνπ κε ην: 

name(path/child::node()[position()=N]) 

 

Πποζηαζία ενάνηια ζηιρ επιθέζειρ XPath Injection 

Οπζηαζηηθά, ν ηξόπνο γηα λα πξνζηαηεπηνύκε από απηέο ηηο επηζέζεηο είλαη 

παξόκνηνο κε εθείλνλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηηο SQL Injection επηζέζεηο. Πξέπεη 

πάληα θαη κε θάζε ηξόπν ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη από ηνπο ρξήζηεο ζηελ 

εθαξκνγή καο λα ειέγρνληαη σο πξνο ηελ εγθπξόηεηά ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

3. Αζθάλεια  

 

3.1. Apache 

Ο Apache HTTP Server είλαη ππεύζπλνο γηα λα ρεηξίδεηαη ηα http requests πνπ ζα 

γίλνληαη ζηνλ server. Θεσξείηαη αμηόπηζηνο από άπνςε αζθάιεηαο θαη ππάξρεη 

θαη κία κεγάιε θνηλόηεηα πξνγξακκαηηζηώλ πνπ ηνλ ζηεξίδνπλ θαη 

αλαπηύζζνπλ, ε νπνία ζεσξεί ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο έλα από ηα πην ζεκαληηθά, 

εάλ όρη ην ζεκαληηθόηεξν. 

Παξόια απηά, είλαη ζίγνπξν όηη ζα πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα (είηε κηθξά είηε 

κεγαιύηεξα), ηα νπνία ζα αλαθαιπθζνύλ αθνύ δεκνζηεπζεί κηα λέα έθδνζε. Γηα 

ηνλ ιόγν απηό πξέπεη πάληα ν δηαρεηξηζηήο  ηνπ λα ελεκεξώλεη ην ινγηζκηθό ηνπ 

(κε ηελ εγγξαθή ζηελ Apache HTTP Server Announcements List κπνξεί ν 

νπνηνζδήπνηε λα ελεκεξώλεηαη απηόκαηα  γηα λέεο εθδόζεηο θαη ελεκεξώζεηο 

αζθάιεηαο).  

πλήζσο, όκσο, ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζε έλαλ Apache 

server δελ νθείινληαη ζηνλ «ππξήλα» ηνπ αιιά ζε δηάθνξα πξόζζεηα πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πξνζζήθε επηπιένλ δπλαηνηήησλ ζηνλ server καο ή 

αθόκα θαη ζην ιεηηνπξγηθό ην ίδην. Πξέπεη λα έρνπκε πιήξε γλώζε ηνπ 

ζπζηήκαηόο καο θαζώο θαη ησλ ξπζκίζεώλ ηνπ θαη λα ιάβνπκε ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα λα ζσξαθίζνπκε όρη κόλν ηα ινγηζκηθά ησλ ίδησλ ησλ server καο 

(Apache, MySQL, Mail Server, FTP Server, θηι) αιιά θαη ην ιεηηνπξγηθό καο 

θαζώο θαη νπνηαδήπνηε εξγαιεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ server καο ή π.ρ. γηα λα έρνπκε πξόζβαζε από 

καθξηά εκείο πνπ ζέινπκε λα κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε θαη λα ζπληεξήζνπκε 

ην ζύζηεκα απηό. 

Γηα λα ξπζκίζνπκε ηνλ Apache ρξεζηκνπνηνύκε ηα .conf αξρεία πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνλ θάθειν /opt/lamp/etc/ θαη /opt/lamp/etc/extra/. Σα αξρεία απηά πεξηέρνπλ 

εληνιέο ηεο κνξθήο «Εντολή<space>Τιμή».  
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ην LAMPP ππάξρνπλ δηάθνξα αξρεία πνπ πεξηέρνπλ ξπζκίζεηο, ηα νπνία 

θαινύληαη από άιια αξρεία παξόκνηα αξρεία ξπζκίζεσλ, ην βαζηθό αξρείν, όκσο 

ην νπνίν θνξηώλεη θαη ην νπνίν ζίγνπξα ρξεηαζηεί ν Apache λα θνξηώζεη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη είλαη ην /opt/lampp/etc/htpd.conf. ην LAMPP ππάξρνπλ θάπνηα 

επηπξόζζεηα .conf αξρεία ζηνλ θάθειν /opt/lampp/etc/extra. Θα ζεσξήζνπκε 

όηη όιεο ηηο πξνζζήθεο ζα ηηο θάλνπκε απεπζείαο ζην httpd.conf, αλ θαη 

πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγνύκε μερσξηζηά αξρεία γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

ξπζκίζεώλ καο. 

ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηη πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζηηο ξπζκίζεηο καο θαη ηελ 

εγθαηάζηαζή καο γηα λα εληείλνπκε ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηόο καο. 

 

3.1.1. Ρςθμίζειρ μέζω ενηολών ζηο httpd.conf 

Οπιζμόρ ηος σπήζηη ηος Apache 

Μόιηο εγθαηαζηήζνπκε ην LAMPP θαη, θαιύηεξα, πξηλ μεθηλήζνπκε ηνλ server 

καο γηα πξώηε θνξά πξέπεη λα ξπζκίζνπκε (αθόκα θη αλ δελ αιιάμνπκε θάπνηα 

άιιε ξύζκηζε ζην ζεκείν απηό) ηνλ ρξήζηε ζηνλ νπνίν ζα αιιάμεη ε δηεξγαζία 

ηνπ Apache θαηά ηελ εθθίλεζή ηνπ. Ο ιόγνο είλαη όηη ν Apache, θαηά ηελ 

εθθίλεζή ηνπ, αιιάδεη ηνλ ηδηνθηήηε θάπνησλ θαθέισλ ζηνλ ρξήζηε ηνλ νπνίν 

έρνπκε εκείο νξίζεη. 

Γηα ηε ξύζκηζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή User. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε 

εληνιή Group, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ηελ User, γηα λα νξίζνπκε ηελ 

νκάδα. πλήζσο, ρξεζηκνπνηείηαη ν ρξήζηεο www-data πνπ αλήθεη ζηελ 

νκώλπκε νκάδα. Γελ είλαη όκσο πεξηνξηζηηθό θαη θπζηθά κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνηνδήπνηε ρξήζηε θαη νκάδα ζέινπκε. 

  

Γικαιώμαηα σπηζηών ζηο θάκελο ServerRoot 

Ο Apache, σο δηεξγαζία, μεθηλάεη από ηνλ ρξήζηε root θαη αιιάδεη ζε εθείλνλ 

πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ εληνιή User. Όπσο ζπκβαίλεη κε όιεο ηηο εληνιέο πνπ 
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εθηειεί ν root, πξέπεη λα πξνζέρνπκε όηη είλαη πξνζηαηεπκέλν ελάληηα ζε 

αιιαγέο από ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο. Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη ηα αξρεία πνπ 

εκπιέθνληαη λα είλαη εγγξάςηκα κόλν από ηνλ root αιιά ην ίδην ηζρύεη θαη γηα 

ηνπο θαθέινπο θαη ηνπ θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ όια ηα πξνεγνύκελα.  

Η εληνιή ServerRoot, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε ηε δηαδξνκή ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν server καο. ηελ πεξίπησζε ηνπ LAMPP, δεδνκέλνπ όηη ην έρνπκε 

εγθαηαζηήζεη ζηε δηαδξνκή /opt/lampp/ θαη κε ηνλ ρξήζηε root (θαζώο δελ έρεη 

θαλείο άιινο δηθαηώκαηα ζηνλ θάθειν opt), είκαζηε ζίγνπξνη όηη ε ξύζκηζε απηή 

είλαη ζσζηή θαζώο ε ηηκή ηεο είλαη /opt/lampp/. 

Μπνξνύκε λα εμαηξέζνπκε από ην δέληξν ησλ θαθέισλ απηώλ ηνλ θάθειν 

/opt/lampp/htdocs, ζηνλ νπνίνλ ζα ππάξρνπλ νη εθαξκνγέο/ηζηνζειίδεο πνπ ζα 

θηινμελεί ν server καο θαη απηό δηόηη δελ εθηειείηαη από ηνλ θάθειν απηό ηίπνηα 

πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηνλ Apache θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. ην θάθειν απηό, 

ινηπόλ, κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηδηνθηήηε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ζέινπκε. Πξέπεη 

κόλν λα πξνζέμνπκε λα κπνξεί ν ρξήζηεο κε ηνλ νπνίν ηξέρεη ν Apache λα έρεη 

δηθαηώκαηα ζε απηό ην θάθειν (ή ν ίδηνο ν ρξήζηεο ή κέζσ ηεο νκάδαο ηνπ) 

αιιηώο ζα αληηκεησπίζνπκε πξνβιήκαηα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε web εθαξκνγώλ 

ζηνλ server καο. Οη ιύζεηο γηα ην ζέκα απηό είλαη δηάθνξεο θαη έγθεηηαη ζηελ 

επηινγή ηνπ δηαρεηξηζηή ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα δνζνύλ ηα δηθαηώκαηα ζηνπο 

ρξήζηεο γηα απηό ηνλ θάθειν έηζη ώζηε λα κελ πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα 

πξόζβαζεο ζηα αξρεία πνπ ρξεηάδνληαη νη εθαξκνγέο. 

 

Server Side Includes (SSI) 

Σα Server Side Includes αλαθέξνληαη ζε αξρεία ηα νπνία θαινύληαη από άιια 

αξρεία ζηνλ server καο θαη ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη αζθάιεηαο εάλ δελ 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ην ζσζηό ηξόπν. Σν πξώην πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί είλαη απμεκέλνο θόξηνο ζηνλ server. Η αηηία γηα ην πξόβιεκα απηό 

είλαη ην γεγνλόο όηη όια ηα αξρεία πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαιέζνπλ άιια 

αξρεία ρεηξίδνληαη από ηνλ Apache, είηε όλησο θαινύλ άιια αξρεία είηε όρη. 
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Παξά ην γεγνλόο όηη ζε γεληθέο γξακκέο ε αύμεζε ηνπ θόξηνπ είλαη κηθξή, ζε έλα 

θνηλόρξεζην server κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή. 

Δπηπιένλ, ηα SSI αξρεία, εκθαλίδνπλ θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα CGI 

scripts. Μέζσ ηεο εληνιήο exec cmd, ηα αξρεία απηά κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ 

νπνηνδήπνηε CGI script ή εθαξκνγή έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ν ρξήζηεο θαη 

ε νκάδα κε βάζε ηα νπνία ιεηηνπξγεί ν Apache. 

Μηα αθόκα πεξίπησζε απμεκέλνπ θηλδύλνπ είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο 

δπλαηόηεηαο απηήο ζε αξρεία ηύπνπ .htm(l), ηδηαίηεξα ζε θνηλόρξεζην ή κε 

απμεκέλε θίλεζε server. Πξέπεη ηα αξρεία απηά λα έρνπλ δηαθνξεηηθή επέθηαζε, 

όπσο γηα παξάδεηγκα .shtml. Με ηνλ ηξόπν απηό θαη ην θνξηίν ηνπ server ζα 

κέλεη ρακειόηεξν θαη ζα κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ πην άλεηα. 

Μία ηειεπηαία ιύζε είλαη λα απελεξγνπνηήζνπκε ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο script 

θαη εθαξνκγώλ κέζα από SSI ζειίδεο/αξρεία, αληηθαζηζηώληαο ζηελ εληνιή 

Options ηελ ηηκή Includes κε ηελ ηηκή   IncludesNOEXEC. Πξέπεη λα 

ζεκεηώζνπκε εδώ όηη κε ηελ επηινγή απηή νη ρξήζηεο ζα κπνξνύλ αθόκα ηα 

εθηειέζνπλ CGI scripts κέζσ ηεο εληνιήο <--#include virtual="..." -->, εθόζνλ 

τα script αυτά βρίςκονται ςε φακέλουσ που έχουν οριςτεί από εντολέσ ScriptAlias. 

Φπζηθά, ππάξρνπλ ηξόπνη λα απμήζνπκε ηελ αζθάιεηα ησλ αξρείσλ απηώλ θαη 

ζπγρξόλσο λα ζπλερίζνπκε λα επσθεινύκαζηε από ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ. Γηα λα απνκνλώζνπκε ηε δεκηά πνπ κπνξνύλ λα 

θάλνπλ, κπνξνύκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ εθαξκνγή suEXEC, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίπησζε «ρεηηθά κε ηελ CGI» παξαθάησ. 

 

σεηικά με ηην CGI  

Σα CGI scripts κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ νπνηαδήπνηε εληνιή ζην ζύζηεκα, 

δεδνκέλνπ όηη είλαη κέζα ζηα δηθαηώκαηα ηνπ ρξήζηε ή ηεο νκάδαο κε ηα νπνία 

ιεηηνπξγεί ν Apache. Δπνκέλσο, ζηε δπλαηόηεηα απηή θξύβνληαη πάξα πνιινί 
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θίλδπλνη θαη πξνβιήκαηα ζε πεξίπησζε πνπ δελ ρεηξηζηνύκε ηελ εθηέιεζε ησλ 

script απηώλ κε κεγάιε πξνζνρή. 

Γύν ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε είλαη  

 ε εκπηζηνζύλε πνπ έρνπκε ζηνπο ρξήζηεο θαη ζπγγξαθείο ησλ CGI scripts  

 ε δπλαηόηεηά καο λα εληνπίζνπκε θαη λα αλαγλσξίζνπκε πηζαλά θελά 

αζθαιείαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ, είηε είλαη εζθεκκέλα είηε όρη.  

Όια ηα CGI scripts εθηεινύληαη από ηνλ ίδην ρξήζηε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

κεγάιε πηζαλόηεηα θαη θόβνο λα «ζπγθξνπζηνύλ» θάπνηα ζηηγκή κεηαμύ ηνπο 

(επίζεο είηε εζθεκκέλα είηε όρη). Έλαο ηξόπνο λα αιιάμεη ν ρξήζηεο από ηνλ 

νπνίν εθηεινύληαη ζπγθεθξηκέλα CGI scripts είλαη ε εθαξκνγή suEXEC, ε νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Apache. Δλαιιαθηηθά, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

εθαξκνγή CGIWrap. 

 

Άλλερ πηγέρ δςναμικού πεπιεσομένος 

Οη δηάθνξεο scripting γιώζζεο ηηο νπνίεο αλαγλσξίδεη θαη κπνξεί λα εθηειέζεη ν 

server (όπσο php, perl, tcl, python, cgi), εθηεινύληαη όιεο από ηνλ ρξήζηε από 

ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν server θαη, θαη‟ επέθηαζε, κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε 

όινπο ηνπο πόξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζηνλ ρξήζηε απηό. Οη γιώζζεο απηέο 

παξέρνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο αιιά είλαη αζθαιέζηεξν λα ππνζέζνπκε όηη δελ 

επαξθνύλ θαη όηη πξέπεη ζίγνπξα λα παξακεηξνπνηεζνύλ θαη λα ειεγρζνύλ σο 

πξνο ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη ηελ νξζόηεηά ηνπο. 

 

Πποζηαζία ηων πςθμίζεων πος έσοςμε οπίζει ζηον server 

Γηα λα πξνζηαηεύζνπκε ηνλ server καο από θαθόβνπιεο ή κε αιιαγέο ζηηο 

ξπζκίζεηο πνπ έρνπκε νξίζεη πξέπεη λα κελ επηηξέπνπκε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηόο καο λα ππεξθαιύπηνπλ ηηο δηθέο καο ξπζκίζεηο κε δηθέο ηνπο κέζσ 
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ησλ αξρείσλ .htaccess. Γηα λα ην θαηαθέξνπκε απηό πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην 

httpd.conf ηα παξαθάησ: 

<Directory />  

AllowOverride None  

</Directory> 

Με ηνλ ηξόπν απηό ηα αξρεία .htaccess αρξεζηεύνληαη ζε όινπο ηνπο θαθέινπο 

θαη ππνθαθέινπο. Φπζηθά, κε παξόκνην ηξόπν κπνξνύκε λα επηηξέςνπκε 

επηιεθηηθά ζε πνηεο δηαδξνκέο ζα επηηξέπνληαη ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο. 

 

Πποζηαζία ηων απσείων ηος server 

Έλα ζέκα, ζην νπνίν ζπλήζσο δελ δίλνπκε ηελ πξέπνπζα ζεκαζία, είλαη ε 

πξνθαζνξηζκέλε πξόζβαζε ηνπ Apache ζηα αξρεία ηνπ server θαη γεληθόηεξα ηνπ 

πεξηβάιινληόο ηνπ. Η πξνθαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ Apache είλαη λα κπνξεί 

λα επηζηξέςεη ζηνλ client νηηδήπνηε ηνπ δεηεζεί, δεδνκέλνπ πάληα όηη ζα κπνξεί 

λα βξεη δηαδξνκή κέρξη ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν θαη, θπζηθά, όηη έρεη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηώκαηα. 

Αο δνύκε γηα παξάδεηγκα ην παξαθάησ:  

# cd /; ln -s / public_html  

browser -> http://localhost/~root/ 

Με ηε ρξήζε ηεο δηαδξνκήο απηήο ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα δεη αξρεία ζε όιν ην 

ζύζηεκα. Γηα λα απνηξέςνπκε θάηη ηέηνην πξνζζέηνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα 

ζηηο ξπζκίζεηο καο: 

<Directory />  

Order Deny,Allow  

Deny from all  

</Directory> 

Αληηζηξέθνπκε έηζη ζηελ νπζία ηελ πξνθαζνξηζκέλε επηηξεπηή πξόζβαζε ζηα 

αξρεία ηνπ ζπζηήκαηόο καο. Σέινο, επηηξέπνπκε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ππνθαθέινπο λα είλαη πξνζβάζηκνη κέζσ ηνπ Apache. Γηα παξάδεηγκα: 
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<Directory /usr/users/*/public_html>  

Order Deny,Allow  

Allow from all  

</Directory>  

<Directory /usr/local/httpd>  

Order Deny,Allow  

Allow from all  

</Directory> 

Πξέπεη όκσο λα πξνζέρνπκε ηηο εληνιέο Location θαη Directory. Τπάξρεη κεγάιε 

πηζαλόηεηα λα ππεξθαιύςεη ε κία ηελ άιιε εάλ νξίζνπκε γηα ηελ ίδηα δηαδξνκή 

θαη ηα δύν ζύλνια εληνιώλ. 

Σέινο, πξέπεη λα πξνζέμνπκε επίζεο ηελ εληνιή UserDir. Γίλνληάο ηεο ηελ ηηκή 

./ ζα είρε ην ίδην απνηέιεζκα κε ην πξώην παξάδεηγκα πην πξηλ. Πξνηείλεηαη ε 

εμήο ξύζκηζε γηα λα απνθύγνπκε ην πξόβιεκα απηό: 

UserDir disabled root 

 

Παπακολούθηζη ηων απσείων καηαγπαθήρ (Log files) 

Γηα λα είκαζηε ελήκεξνη γηα ηελ θίλεζε θαη εηδηθόηεξα ηελ θαθόβνπιε θίλεζε 

ζηνλ server καο, πξέπεη λα ειέγρνπκε ζπρλά ηα αξρεία θαηαγξαθήο. Παξόιν πνπ 

ζηα αξρεία απηά αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά κόλν γεγνλόηα πνπ ήδε έρνπλ ήδε 

ζπκβεί, ζα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε κηα ηδέα ησλ επηζέζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ή 

πξνζπαζήζεη λα γίλνπλ ζηνλ server καο. Γηα παξάδεηγκα, κε ηηο παξαθάησ 

εληνιέο ζε έλα ηεξκαηηθό: 

grep -c "/jsp/source.jsp?/jsp/ /jsp/source.jsp??" 

access_log   (1) 

grep "client denied" error_log | tail -n 10    (2) 

κπνξνύκε λα δνύκε 

1. Δπίζεζε κε ζηόρν ηελ αδπλακία ζηνλ Tomcat γλσζηή σο «Apache Tomcat 

Source.JSP Malformed Request Information Disclosure Vulnerability». 
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2. Λίζηα κε ηνπο 10 πην πξόζθαηνπο clients ζηνπο νπνίνπο ν Apache 

αξλήζεθε πξόζβαζε ζε θάπνην πόξν πνπ δεηήζεθε. Γηα παξάδεηγκα: 

[Thu Jul 11 17:18:39 2002] [error] [client foo.example.com] 

client denied by server configuration: 

/usr/local/apache/htdocs/.htpasswd 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή εάλ ν client είρε θαηαθέξεη λα απνθηήζεη 

πξόζβαζε ζην αξρείν απηό, ζην αξρείν θαηαγξαθήο ζα βιέπακε θάηη ζαλ ην 

παξαθάησ: 

foo.example.com - - [12/Jul/2002:01:59:13 +0200] "GET 

/.htpasswd HTTP/1.1" 

Απηό πηζαλόηαηα ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί εάλ είρακε αθαηξέζεη (ή έζησ 

ζρνιηάζεη) από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Apache ην παξαθάησ θνκκάηη θώδηθα 

<Files ~ "^\.ht">  

   Order allow,deny  

   Deny from all  

</Files> 

 

3.1.2. Υπήζη ηος module ModSecurity2 

Σν module απηό αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ firewall web εθαξκνγώλ. 

Δγθαζίζηαηαη ζηνλ Apache θαη ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηα requests 

πνπ ιακβάλεη ν server καο. Θεσξείηαη ην πην δηαδεδνκέλν firewall ηνπ είδνπο ηνπ, 

γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε ζηαζεξόηεηά ηνπ, ηε ρξεζηκόηεηά ηνπ, ηελ 

ηεθκεξίσζή ηνπ θαη θπζηθά ζηελ ηζηνξία ηεο πνξείαο ηνπ. Δίλαη πινπνηεκέλνο κε 

βάζε κηα δπλαηή γεγνλνζηξαθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα λα παξέρεη 

πξνζηαζία από κηα κεγάιε πνηθηιία επηζέζεσλ ελάληηα ζε web εθαξκνγέο θαη 

κπνξεί, επηπιένλ, λα παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ζην HTTP πξσηόθνιιν, 

θαηαγξαθή ζπκβάλησλ θαη αλάιπζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

Σν επηζπκεηό επίπεδν αζθάιεηαο εμαξηάηαη πάληα από ην πεξηερόκελν ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηνπ server θαη ηελ θξηζηκόηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ 
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ζηνλ server. Σν ModSecurity2 είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν θαη θπζηθά 

ππάξρεη κία βαζηθή ξύζκηζε ηελ νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν δηαρεηξηζηήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα πξνζθέξεη κηα βαζηθή αζπίδα πξνζηαζίαο ζην ζύζηεκά 

ηνπ. Δάλ, όκσο, απνθαζηζηεί όηη πξέπεη λα επέκβνπκε ζε επίπεδν ModSecurity2 

γηα λα εληείλνπκε ηελ πξνζηαζία πνπ ζα καο πξνζθέξεη, πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηη 

θάλνπκε. Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπ πξνηείλνπλ κία «per-application» ιύζε σο ηελ 

θαιύηεξε πξαθηηθή ρξήζεο ηνπ module. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα παξακεηξνπνηήζνπκε ηηο ξπζκίζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε ηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θαλόλεο γηα 

ην ModSecurity2. Η γιώζζα απηή αλαθέξεηαη σο ModSecurity2 Rule Language 

θαη παξέρεη εληνιέο νη νπνίεο ηεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξέκβεη ζε όιεο ηηο 

θάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο ελόο client κε ηνλ server. Όπσο ζεκεηώλνπλ νη 

δεκηνπξγνί ηνπ, «νη απιέο εξγαζίεο είλαη εύθνιν λα πινπνηεζνύλ, νη πην 

πεξίπινθεο είλαη δπλαηό». Δπηπιένλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα  

 ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε requests  

 ηε δηαρείξηζε ηνπ session θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

 ηελ θαηαγξαθή νιόθιεξσλ ζπλαιιαγώλ κε ηνλ server (δεδνκέλνπ όηη ζα 

ειεγρζνύλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα θαηαγξαθνύλ σο πξνο ηελ θαθόβνπιε 

θύζε ηνπο)  

 ηε δηαρείξηζε ηνπ «αλεβάζκαηνο» αξρείσλ ζηνλ server θαη παξεκπόδηζε 

ησλ θαθόβνπισλ 

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα ξπζκίζεσλ γηα έλα απιό script ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζεί ζε θάπνην .conf αξρείν ηνπ Apache. 

<Location /apps/script.php> 

 SecRule &ARGS "!@eq 1" 

 SecRule ARGS_NAMES "!^statid$" 

 SecRule ARGS:statID "!^\d{1,3}$" 

</Location> 
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Δγκαηάζηαζη 

Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ην ModSecyrity2 ζην LAMPP, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

πην πξόζθαηε binary έθδνζε πνπ ππάξρεη δηαζέζηκε ζην site ηνπ 

(http://www.modsecurity.org/download/), θαη ζα ην απνζεθεύζνπκε ζε θάπνην 

ππνθάθειν ηνπ home θαθέινπ καο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην παθέην απηό γηα λα 

κελ ρξεηαζηεί λα θάλνπκε επηπιένλ ηξνπνπνηήζεηο ζην LAMPP. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε πξέπεη λα θαηεβάζνπκε ην development παθέην ηνπ LAMPP, λα ην 

εγθαηαζηήζνπκε, λα πξνζζέζνπκε ην source παθέην ηνπ ModSecurity2 θαη λα 

θάλνπκε compile μαλά ην LAMPP. ηε δηθή καο πεξίπησζε, πξέπεη λα 

επηιέμνπκε ηελ έθδνζε γηα Debian, πνπ είλαη ν ππξήλαο ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη ηα 

Ubuntu. Πξέπεη λα πξνζέμνπκε λα κελ εγθαηαζηήζνπκε ην παθέην απηό θαζώο 

πξννξίδεηαη γηα ηελ standalone εθδνζε ηνπ Apache θαη όρη γηα ην LAMPP. Μαο 

ελδηαθέξεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην .so αξρείν πνπ πεξηέρεη. Οπόηε, ζα 

απνζπκπηέζνπκε ην αξρείν πνπ θαηεβάζακε ζε έλα θάθειν θαη  ζα αλνίμνπκε έλα 

terminal κε δηθαηώκαηα root. 

 

Δγκαηάζηαζη ηος ModSecurity2 

1. Καηεβάδνπκε ην αξρείν libapache-mod-security_2.5.9-1_i386.deb από 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ModSecurity. Δίλαη ε πην πξόζθαηε έθδνζε binary 

παθέηνπ δηαζέζηκν ηε ζηηγκή απηή.  

2. Απνζπκπηέδνπκε ηo αξρείo ζε έλα θάθειν (π.ρ. κε όλνκα libapache-mod-

security_2.5.9-1_i386). 

3. Από ηνλ θάθειν απηό, αληηγξάθνπκε ην αξρείν mod_security2.so ζηνλ 

θάθειν /opt/lampp/modules/ 

cp /home/nimda/Downloads/libapache-mod-security_2.5.9-

1_i386/data/usr/lib/apache2/modules/mod_security2.so 

/opt/lampp/modules/  

4. Πξνζζέηνπκε ζην αξρείν πνπ κόιηο αληηγξάςακε δηθαηώκαηα εθηέιεζεο 

γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο. 
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chmod a+x /opt/lampp/modules/mod_security2.so 

5. Αλνίγνπκε ην αξρείν ξπζκίζεσλ ηνπ Apache κε όπνηνλ text editor 

επηζπκνύκε 

root@ubuntu:/# gedit /opt/lampp/etc/httpd.conf 

θαη πξνζζέηνπκε ηηο παξαθάησ γξακκέο. 

LoadFile lib/libxml2.so.2 

LoadModule security2_module modules/mod_security2.so 

6. Κάλνπκε επαλεθθίλεζε ηνπ LAMPP (ή κόλν ηνπ Apache) θαη ειέγρνπκε 

όηη έγηλε εθθίλεζε ηνπ Apache ρσξίο πξνβιήκαηα. 

root@ubuntu:/# /opt/lampp/lampp restart  

Stopping XAMPP for Linux 1.7.3a... 

XAMPP: Stopping Apache with SSL... 

XAMPP: Stopping MySQL... 

XAMPP: Stopping ProFTPD... 

XAMPP stopped. 

Starting XAMPP for Linux 1.7.3a... 

XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)... 

XAMPP: Starting MySQL... 

XAMPP: Starting ProFTPD... 

XAMPP for Linux started. 

7. Σέινο, ειέγρνπκε όηη ην ModSecurity2 έρεη όλησο θνξησζεί κε ηελ 

παξαθάησ εληνιή: 

root@ubuntu:/# /opt/lampp/bin/httpd -M 

Loaded Modules: 

 core_module (static) 
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 mpm_prefork_module (static) 

 http_module (static) 

 so_module (static) 

 (...)  

 ssl_module (shared) 

 security2_module (shared) 

 perl_module (shared) 

Syntax OK 

 

Ρςθμίζειρ ηος ModSecurity2 

Γηα λα ξπζκίζνπκε ηνπο θαλόλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην ModSecurity2 θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ζα θαηεβάζνπκε ην source παθέην, θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

αξρεία .conf πνπ πεξηέρνληαη γηα ξπζκίζεηο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ 

ModSecurity2. Σα αξρεία απηά πεξηέρνπλ αξρεία γηα ηε ξύζκηζε ηεο βαζηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ module, θαζώο θαη θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαγξαθή 

ζπκβάλησλ, ηνλ εληνπηζκό δηαθόξσλ επηζέζεσλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

κπνξεί λα επηηειέζεη ην module. 

Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε είλαη ηα εμήο: 

1. Καηεβάδνπκε ην αξρείν modsecurity-apache_2.5.9.tar.gz από ηελ ίδηα 

ηζηνζειίδα.  

2. Απνζπκπηέδνπκε ηo αξρείo ζε έλα θάθειν (π.ρ. κε όλνκα modsecurity-

apache_2.5.9). 

3. Σα αξρεία θαη νη θάθεινη πνπ ρξεηαδόκαζηε είλαη ηα εμήο: 

i. ./modsecurity.conf.minimal -> modsecurity.conf 

ii. ./rules/* 

iii. ./rules/optional_rules/* 
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4. Υξεηαδόκαζηε έλα θάθειν γηα λα αληηγξάςνπκε εθεί όια ηα αξρεία ηνπ 

ModSecurity2 θαη γηα λα μερσξίδνπλ από ηα ππόινηπα. Ο θάθεινο 

/opt/lampp/etc/ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αξρεία ξπζκίζεσλ ησλ ινγηζκηθώλ 

ηνπ server θαη ν /opt/lampp/etc/extra/ γηα ηηο επηπιένλ ξπζκίζεηο ηνπ 

LAMPP Apache. Θα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ππνθάθειν ζηνλ ηειεπηαίν κε 

όλνκα mod_sec2_rules (δειαδή κε δηαδξνκή 

/opt/lampp/etc/extra/mod_sec2_rules/). 

sudo mkdir /opt/lampp/etc/extra/mod_sec2_rules 

5. ηε ζπλέρεηα, ζα αληνγξάςνπκε όια ηα αξρεία πνπ ρξεηαδόκαζηε ζηνλ 

θάθειν πνπ κόιηο δεκηνπξγήζακε. Αθνύ κεηαθεξζνύκε ζηνλ θάθειν 

modsecurity-apache_2.5.9, ζηνλ νπνίν πξνεγνπκέλσο απνζπκπηέζακε ηα 

αξρεία ηνπ source παθέηνπ ηνπ ModSecurity2, εθηεινύκε ηηο παξαθάησ 

εληνιέο γηα λα γίλεη ε αληηγξαθή: 

sudo cp modsecurity.conf.minimal 

/opt/lampp/etc/extra/mod_sec2_rules/modsecurity.conf 

sudo cp –R rules /opt/lampp/etc/extra/mod_sec2_rules/ 

6. Αλνίγνπκε ην αξρείν ξπζκίζεσλ ηνπ Apache κε όπνηνλ text editor 

επηζπκνύκε 

root@ubuntu:/# gedit /opt/lampp/etc/httpd.conf 

θαη πξνζζέηνπκε ηηο παξαθάησ γξακκέο. 

#mod_security2 

<IfModule security2_module> 

        Include etc/extra/mod_sec2_rules/*.conf 

        Include etc/extra/mod_sec2_rules/rules/*.conf 

</IfModule> 

7. Κάλνπκε επαλεθθίλεζε ηνπ LAMPP (ή κόλν ηνπ Apache) θαη ειέγρνπκε 

όηη έγηλε εθθίλεζε ηνπ Apache ρσξίο πξνβιήκαηα. 
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root@ubuntu:/# /opt/lampp/lampp restart  

Stopping XAMPP for Linux 1.7.3a... 

XAMPP: Stopping Apache with SSL... 

XAMPP: Stopping MySQL... 

XAMPP: Stopping ProFTPD... 

XAMPP stopped. 

Starting XAMPP for Linux 1.7.3a... 

XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)... 

XAMPP: Starting MySQL... 

XAMPP: Starting ProFTPD... 

XAMPP for Linux started. 

Σα λέα αξρεία θαηαγξαθήο βξίζθνληαη ζην θάθειν /opt/lampp/logs/ θαη είλαη ηα 

αξρεία modsec_audit.log θαη modsec_debug.log.  

 

3.2. MySQL 

Η MySQL είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ππάξρεη ελζσκαησκέλε ζην LAMPP γηα 

ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγέο πνπ ζα θηινμελεί ν server καο. Έλα 

κεγάιν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ αζθάιεηα ηνπ MySQL server απέλαληη ζε 

επηζέζεηο είηε κέζσ δηθηύνπ είηε κέζσ ησλ web εθαξκνγώλ. 

Η αζθάιεηα ηεο MySQL βαζίδεηαη ζε Λίζηεο Διέγρνπ Πξόζβαζεο (Access 

Control Lists - ACLs) γηα όιεο ηηο ζπλδέζεηο ηεο, ηα εξσηήκαηα θαη όπνηεο 

άιιεο ιεηηνπξγίεο κπνξνύλ νη ρξήζηεο λα εθηειέζνπλ. Τπάξρεη, επίζεο, 

ππνζηήξημε γηα ζπλδέζεηο θξππηνγξαθεκέλεο κέζσ SSL αλάκεζα ζηνπο MySQL 

clients θαη ηνλ server. ηε ζπλέρεηα ζα κηιήζνπκε γηα θάπνηα γεληθά ζέκαηα πνπ 

πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιό καο όηαλ πξέπεη λα δηαρεηξηζηνύκε έλα MySQL 

server γεληθόηεξα.  
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3.2.1. Γενικέρ οδηγίερ για ηην αζθάλεια ζηον MySQL server 

 Γελ πξέπεη πνηέ λα δίλεηαη πξόζβαζε ζηνλ πίλαθα user θαη γεληθόηεξα 

ζηε βάζε mysql ζε θαλέλα ρξήζηε πέξαλ ηνπ ρξήζηε root ηεο MySQL.  

 Πξέπεη λα έρνπκε πνιύ θαιή γλώζε θαη λα θαηαλννύκε ζε κεγάιν βαζκό 

ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ηεο MySQL γηα λα κπνξνύκε λα δίλνπκε ζηνλ 

θάζε ρξήζηε κόλν ηα δηθαηώκαηα πνπ πξέπεη λα έρεη θαη πνηέ 

πεξηζζόηεξα. 

 Γελ πξέπεη λα δίλνληαη δηθαηώκαηα καδηθά ζε όινπο ηνπο hosts πνπ 

κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζηελ βάζε καο. Πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα θαη 

πιήξσο δηαρσξηζκέλα ηα όξηα ηνπ θάζε ρξήζηε ζε θάζε host. Δίλαη πνιύ 

εύθνιν λα πηζηεύνπκε όηη έρνπκε νξίζεη ζσζηά ηα δηθαηώκαηα ησλ 

ρξεζηώλ καο θαη παξόια απηά λα έρνπκε παξαρσξήζεη πεξηζζόηεξα 

δηθαηώκαηα κέζσ ηεο επηινγήο «All users» ή «All hosts».  

 Η ζσζηή πξαθηηθή παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ δελ είλαη λα δώζνπκε 

πιήξε δηθαηώκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθαηξέζνπκε αιιά ην αληίζεην. 

Με ηνλ ηξόπν απηό ζα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πνιύ θαιύηεξα ηα 

δηθαηώκαηα πνπ έρεη ν θάζε ρξήζηεο θαη επίζεο δηεπθνιύλεηαη θαη ε 

αλάθηεζή ηνπο από ην ζύζηεκα όηαλ ρξεηαζηεί. 

 Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ρξήζηεο ρσξίο θσδηθό πξόζβαζεο. Απηό ηζρύεη 

όρη κόλν γηα ηνλ ρξήζηε root αιιά θαη γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο. 

 Γελ πξέπεη λα απνζεθεύνπκε πνηέ θσδηθνύο σο θείκελν νπνπδήπνηε ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ καο. Η ζσζηή πξαθηηθή είλαη λα ρξεζηκνπνηνύκε 

αιγνξίζκνπο όπσο ν MD5() ή o SHA() (κνλόδξνκνπο αιγόξηζκνπο 

θξππηνγξάθεζεο) θαη λα απνζεθεύνπκε ζηε βάζε ηελ ηηκή πνπ 

επηζηξέθνπλ γηα ηνλ θσδηθό πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε. 

 Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε, όπσο πάληα, όζν δπλαηόηεξνπο θσδηθνύο 

κπνξνύκε. 
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 Πξέπεη λα πεξηνξίδνπκε ηελ πξόζβαζε ζηελ MySQL κόλν ζε hosts πνπ 

επηζπκνύκε θαη ζε θαλέλαλ άιιν. Έλαο ηξόπνο λα ειέγμνπκε εάλ είλαη 

δπλαηή ε πξόζβαζε από νπνηνδήπνηε ηεξκαηηθό κπνξνύκε απιά λα 

εθηειέζνπκε ηελ εληνιή  

telnet server_hostname 3306  

όπνπ server_hostname είλαη ην domain ή ε IP δηεύζπλζε ηνπ server ηνλ νπνίν 

ζέινπκε λα ειέγμνπκε θαη 3306 είλαη ε πξνθαζνξηζκέλε ζύξα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

MySQL εάλ δελ ηελ έρνπκε αιιάμεη. Δάλ θαηαθέξνπκε λα ζπλδεζνύκε θαη δνύκε 

κεξηθνύο πεξίεξγνπο ραξαθηήξεο ελώ πεξηκέλεη γηα ηελ εληνιή καο, ηόηε ε ζύξα 

είλαη πξνζβάζηκε θαη πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζην firewall ή ζην router θαζώο θαη 

ζηηο ξπζκίζεηο ηεο ίδηαο ηεο MySQL. Δάλ δελ ζπλδεόκαζηε ή ε MySQL καο 

αξλείηαη ηε ζύλδεζε ηόηε ε πξόζβαζε ζηε ζύξα απηή ή ζηε MySQL είλαη 

κπινθαξηζκέλε. πλήζσο, ε ηειεπηαία είλαη θαη ε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαζώο 

ν ιόγνο ύπαξμεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην server καο είλαη γηα λα εμππεξεηήζεη 

ηηο αλαγθεο ησλ εθαξκνγώλ καο θαη κόλν θαη δελ είλαη ζεκηηή ε πξόζβαζε από 

άιινπο εμσηεξηθνύο hosts γηα θαλέλα ιόγν. 

 Πξέπεη πάληα λα ειέγρνπκε ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνπλ νη ρξήζηεο ζηηο 

δηάθνξεο θόξκεο ησλ εθαξκνγώλ καο. Η MySQL δελ κπνξεί λα γλσξίδεη 

εάλ κία εληνιή είλαη θαθόβνπιε νύηε θαη κπνξεί λα δηαρσξίζεη αλ πξέπεη 

λα ηελ εθηειέζεη ή όρη. Σν κόλν πνπ ζα ειέγμεη είλαη εάλ ν ρξήζηεο πνπ 

πξνζπαζεί λα εθηειέζεη έλα εξώηεκα ή κία εληνιή έρεη ηα θαηάιιεια 

δηθαηώκαηα γηα ηελ πξάμε απηή. Θα επεθηαζνύκε ζην ζέκα απηό αξγόηεξα 

ζην θεθάιαην γηα ηηο επηζέζεηο. 

 Πξνηείλεηαη λα θξππηνγξαθνύκε ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη κέζσ 

Internet. Σα δεδνκέλα απηά είλαη δηαζέζηκα ζε νπνηνλδήπνηε έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα θαη ην ρξόλν γηα λα ηα ππνθιέςεη θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

δηθνύο ηνπ ζθνπνύο. Γηα λα θξππηνγξαθήζνπκε ηα δεδνκέλα απηά 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξσηόθνιια όπσο ην SSL θαη ην SSH. Η 

MySQL ππνζηεξίδεη εζσηεξηθέο SSL ζπλδέζεηο. Μηα άιιε ηερληθή είλαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε SSH port-forwarding γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 
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θξππηνγξαθεκέλν θαη ζπκπηεζκέλν θαλάιη κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ γηα 

ηελ επηθνηλσλία καο. 

 Γελ πξέπεη λα επηηξέπνπκε πνηέ ζηνλ MySQL server λα εθηειείηαη (σο 

δηεξγαζία) από ηελ ρξήζηε root. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε λα 

δεκηνπξγήζεη πάξα πνιιά θελά αζθάιεηαο. Έλα απιό παξάδεηγκα είλαη 

έλαο ρξήζηεο κε ην δηθαίσκα FILE, ν νπνίνο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη αξρεία σο root ζηνλ server. Δπίζεο, κε ην δηθαίσκα απηό 

έρεη ηε δπλαηόηεηα θάπνηνο λα δηαβάζεη αξρεία από ην ζύζηεκα αξρείσλ 

ηνπ server. Γηα λα απνθύγνπκε έλα ηέηνην πξόβιεκα, νξίδνπκε ηνλ ρξήζηε 

κε ηνλ νπνίν ζα εθηειείηαη ν MySQL server ζην αξρείν ξπζκίζεώλ ηνπ 

(/opt/lampp/etc/my.cnf).  

[mysqld] 

user=mysql 

 Πξέπεη λα απαγνξεύνπκε ηελ ρξήζε ζπκβνιηθώλ ζπλδέζκσλ (symbolic 

links - symlinks) ζε πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα λα ην 

θαηαθέξνπκε κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ επηινγή –skip-

symbolic-links. 

 Πξέπεη λα νξίζνπκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ θαθέινπ ζηνλ νπνίν έρνπκε 

εγθαηαζηήζεη ηελ MySQL έηζη ώζηε ν κόλνο ρξήζηεο πνπ λα έρεη 

πξόζβαζε λα είλαη ν ρξήζηεο πνπ νξίζακε ζηελ εληνιή user ζην αξρείν 

my.cnf. 

 Γελ πξέπεη λα δίλνληαη ζε κε δηαρεηξηζηηθνύο ινγαξηαζκνύο ρξεζηώλ ηα 

δηθαηώκαηα PROCESS θαη SUPER. Η έμνδνο ησλ εληνιώλ mysqladmin 

processlist θαη SHOW PROCESSLIST πξνβάιινπλ ην θείκελν όισλ ησλ 

εληνιώλ πνπ εθηεινύληαη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, νπόηε νπνηνζδήπνηε 

ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο, κπνξεί ίζσο 

θαη λα ππνθιέςεη εληνιέο πνπ λα πεξηέρνπλ θσδηθνύο ή άιια ζεκαληηθά 

δεδνκέλα. 
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3.3. PHP 

Η PHP είλαη ε πην δεκνθηιήο θαη επξέσο δηαδεδνκέλε scripting γιώζζα γηα web 

εθαξκνγέο θαη απνηειεί βαζηθό θαη ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ Apache. πλεπώο, νη 

πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο, θαηά πάζα πηζαλόηεηα, ζα απαηηνύλ ηελ ύπαξμή ηεο. Η 

PHP είλαη κία πνιύ δπλαηή γιώζζα αιιά θαη εμίζνπ πνιύπινθε. ηε ζπλέρεηα ζα 

δνύκε πώο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηελ PHP γηα λα επηηύρνπκε έλα πην αζθαιέο 

πεξηβάιινλ. 

 

3.3.1. Υπήζη ηηρ PHP ωρ module ηος Apache 

ρεηηθά κε ηελ ύπαξμε θαη ρξήζε ηεο PHP, ππάξρνπλ δύν επηινγέο: είηε λα 

ελζσκαησζεί ζηνλ Apache σο module, είηε σο CGI γιώζζα. ην LAMPP, ε PHP 

ιεηηνπξγεί σο module ηνπ Apache θαη, ζπλεπώο, όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

ππόθεηληαη ζηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη ν ρξήζηεο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν Apache 

ζην ζύζηεκά καο. Η δηαδηθαζία θαη ν ηξόπνο ξύζκηζεο ηεο PHP είλαη παξεκθεξή 

κε ηα αληίζηνηρα ηνπ Apache.  

ε πξώηε θάζε πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη ε PHP έρεη θνξησζεί θαη όηη ν 

Apache είλαη ζσζηά ξπζκηζκέλνο λα αλαγλσξίδεη ηα .php αξρεία θαη γεληθόηεξα 

ηα αξρεία εθείλα πνπ πεξηέρνπλ php θώδηθα. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 

ελεκεξώζνπκε ηελ εληνιή DirectoryIndex ηνπ Apache. 

# Load the PHP module (the module is in subdirectory 

modules/ in Apache 2) 

LoadModule php5_module libexec/libphp5.so 

 

DirectoryIndex index.html index.html.var index.php 

index.php3 index.php4 

Όζνλ αθνξά ην LAMPP, ε δηαδξνκή γηα ην php.ini αξρείν (αξρείν ξπζκίζεσλ ηεο 

PHP) είλαη /opt/lampp/etc/php.ini. ην αξρείν απηό πεξηέρνληαη ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηελ PHP θαη κόλν θαη ηηο νπνίεο ζα αλαπηύμνπκε ζηε ζπλέρεηα. 
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3.3.2. Modules ηηρ PHP 

Η αξρηηεθηνληθή ηεο PHP είλαη παξόκνηα κε απηή ηνπ Apache, δειαδή νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρσξίδνληαη ζε modules ηα νπνία κπνξνύκε λα 

ελεξγνπνηήζνπκε ή λα απελεξγνπνηήζνπκε θαηά βνύιεζε. Όπσο θαη κε ηνλ 

Apache, δελ παξνπζηάδνπλ όια ηα modules απηά ηελ ίδηα επηθηλδπλόηεηα. Σν 

πξώην βήκα ινηπόλ είλαη λα κάζνπκε πνηα modules  θνξηώλνληαη θάζε θνξά πνπ 

ν server καο μεθηλάεη λα ιεηηνπξγεί. 

Γηα λα δνύκε ινηπόλ κηα ιίζηα κε ηα modules απηά, κπνξνύκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην παξαθάησ script θαη λα ην εθηειέζνπκε σο ηζηνζειίδα: 

<?php 

 $counter = 0; 

 $extension_list = get_loaded_extensions( ); 

 foreach($extension_list as $id => $extension) { 

     if ($counter == 0) { 

  echo '<div style="float:left; margin-right: 

50px"><pre>'; 

     } else { echo '' ; } 

     echo($id . ". " . $extension . "\n"); 

     if ($counter < 15) {  

  $counter++; 

     } else { $counter = 0 ; echo '</pre></div>'; } 

 } 

?> 

ην νπνίν ζα καο επηζηξέςεη ην παξαθάησ: 
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Σα modules πνπ βιέπνπκε ζηελ παξαπάλσ εηθόλα είλαη θαη απηά πνπ πεξηέρνληαη 

ζηελ ηππηθή εγθαηάζηαζε ηνπ LAMPP, ρσξίο θακία επηπιένλ παξέκβαζε.  

Από άπνςε αζθάιεηαο, ζα καο απαζρνιήζεη κόλν ην Posix θαζώο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθηήζεη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ server. Πνιιέο 

επηζέζεηο γξακκέλεο ζε PHP γιώζζα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη εληνιέο ηνπ posix κε 

ζθνπό ηελ αλαγλώξηζε ηνπ server. Γηα λα απελεξγνπνηήζνπκε ην posix, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ δηαθόπηε --disable-posix θαηά ηε ξύζκηζε ηεο PHP γηα 

αλαζύληαμε (compilation). 

Χο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ, θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζα ζαο δεηεζεί από ηνπο 

ρξήζηεο λα πξνζζέζεηε δηάθνξα modules γηα ηελ PHP. Πξέπεη πάληα λα 

ειέγρεηαη ν αληίθηππνο ηεο πξνζζήθεο απηήο ζε όιν ην ζύζηεκα πξηλ 

πξνρσξήζνπκε ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. 

 

3.3.3. Ρύθμιζη ηηρ PHP 

Η δηαδηθαζία ξύζκηζε ηεο PHP είλαη κία απαηηεηηθή θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία 

δηόηη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο επηινγέο. Με ηελ εγθαηάζηαζε ζα δνύκε όηη ππάξρεη 

θαη έλα αξρείν κε πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο (/opt/lampp/etc/php.ini), ην νπνίν ζα 
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πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο αθεηεξία γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην δηθό καο 

ηειηθό αξρείν php.ini, κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο δηθέο καο απαηηήζεηο 

αλαγθώλ ησλ εθαξκνγώλ καο αιιά θαη, θπζηθά, ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο 

αζθάιεηαο. 

 

Απενεπγοποίηζη ανεπιθύμηηων/άσπηζηων δςναηοηήηων  

Όπσο πξναλαθέξακε, ε PHP απνηειεί έλα πνιύ δπλαηό εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

πξνγξακκαηηζηώλ θαη κεξηθέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα αληηιεθζνύκε ηελ πιήξε 

δύλακή ηεο ιόγσ έιιεηςεο γλώζεο όινπ ηνπ εύξνπο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. 

πλήζσο, όκσο, νη πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο ηεο PHP ήηαλ αξθεηά «ραιαξέο» 

κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε αζθάιεηα ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηακνξθώλακε ηηο 

ξπζκίζεηο γηα λα θαιύςνπλ ηηο δηθέο καο απαηηήζεηο. ηηο ηειεπηαίεο εθδόζεηο, 

είλαη αμηνζεκείσηε ε πξνζνρή πνπ έρεη δνζεί ζηελ αζθάιεηα (ζε επίπεδν 

πξνθαζνξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ), παξόια απηά δελ έρεη επηηεπρζεί ην κέγηζην 

δπλαηό επίπεδν αζθάιεηαο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε PHP. 

 

register_globals, allow_url_fopen και allow_url_include 

Όζνλ αθνξά ζηελ επηινγή register_globals, έρεη ζεσξεζεί ε ρεηξόηεξε 

δπλαηόηεηα ηεο γιώζζαο απηήο. Η επηινγή απηή είλαη πιένλ απελεξγνπνηεκέλε 

ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο ηεο PHP. Ο ιόγνο πνπ ηελ αλαθέξνπκε, όκσο, 

είλαη δηόηη: 

 Τπάξρεη αθόκα θαη κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αλεξγνπνηεζεί. 

 Απνηειεί κέγηζην θίλδπλν θαη ηεξάζηην θελό αζθάιεηαο. 

 Μπνξεί λα δεηεζεί από θάπνηνλ ρξήζηε ή εθαξκνγή λα ελεξγνπνηεζεί, 

νπόηε πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Ιζηνξηθά, ε επηινγή απηή εκθαλίδεηαη από ηελ αξρή ηεο PHP θαη είλαη έλαο από 

ηνπο ιόγνπο πνπ ε γιώζζα απηή γλώξηζε ηόζε δεκνηηθόηεηα όζε έρεη ζήκεξα. 
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Δλεξγνπνηώληαο ηε επηινγή απηή, δίλνπκε ζηελ PHP ηε δπλαηόηεηα λα 

κεηαηξέπεη απηόκαηα ηηο $_REQUEST παξακέηξνπο ζε θαζνιηθέο κεηαβιεηέο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην παξαθάησ url: 

http://www.apachesecurity.net/sayhello.php?name=Ivan 

δίλεηαη κία παξάκεηξνο κε ην όλνκα name. Με ηελ επηινγή register_blobals 

ελεξγνπνηεκέλε, ζα κπνξνύζακε λα εθηειέζνπκε ην παξαθάησ γηα λα 

εθηππώζνπκε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο απηήο. 

<? echo "Hello $name!"; ?> 

Κάηη ηέηνην, όκσο, όζν βνιηθό θη αλ είλαη, δεκηνπξγεί ηεξάζηηα θελά αζθάιεηαο 

θαη άπεηξα πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ηα νπνία αλαθαιύθζεθαλ 

πνιύ αξγόηεξα. Σν επόκελν παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα βξίζθεηαη ζηελ αξρή 

ζειίδσλ δηαρείξηζεο γηα λα πηζηνπνηήζεη όηη έρεη γίλεη είζνδνο από θάπνηνλ 

δηαρεηξηζηή ζην ζύζηεκα: 

<? 

   if (isset($admin) = = false) { 

 die "This page is for the administrator only!"; 

   } 

?> 

Η κεηαβιεηή $admin, ζεσξεηηθά, ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ. Παξόια απηά, κε ηελ επηινγή 

register_globals ελεξγνπνηεκέλε, εάλ πξνζζέζνπκε ζην ηέινο ηνπ url ην θείκελν 

?admin=1 

ζα καο δώζεη πξόζβαζε ζηηο ζειίδεο δηαρείξηζεο θαζώο ην ζύζηεκα ζα ζεσξήζεη 

όηη έρεη γίλεη επηηπρήο είζνδνο ζην ζύζηεκα από θάπνην δηαρεηξηζηή. 

Μέζσ ηεο επηινγήο allow_url_fopen, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηα urls σο αξρεία. Η επηινγή απηή είλαη 



44 
 

αθόκα θαη ζήκεξα ελεξγνπνηεκέλε. Η επηινγή allow_url_include, πξνζθέξεη ηε 

δπλαηόηεηα λα εθηειεζηεί ν θώδηθαο κίαο νπνηαζδήπνηε ζειίδαο (αξρείν php) 

θαιέζνπκε ζηνλ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο είηε βξίζθεηαη ζηνλ server καο, είηε όρη.  

Παιαηόηεξα, ππήξρε κόλν ε πξώηε από ηηο πξναλαθεξζείζεο επηινγέο, ηεο νπνίαο 

ε ιεηηνπξγηθόηεηα θάιππηε θαη ησλ δύν. 

Δίλαη ζύλεζεο λα αιιάδεη ε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα θνξηώζνπκε σο απνηέιεζκα 

θάπνηαο επηινγήο ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο ζπλεζηζκέλν ήηαλ λα πεξηέρεηαη ζην url 

νιόθιεξν ην όλνκα ηνπ αξρείνπ θαη ηεο δηαδξνκήο ηνπ (ή έζησ κέξνο απηνύ).  

http://www.example.com/view.php?what=index.php 

ηε ζπλέρεηα ε ηηκή απηήο ηεο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηνύηαλ ζε κία εληνιή 

include(): 

<? include($what) ?> 

Σν απνηέιεζκα δελ είλαη θαλέλα άιιν από ην λα δίλνπκε ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ 

επηηηζέκελν λα δηαβάζεη αξρεία ζην ζύζηεκά καο αιιά, αθόκα ρεηξόηεξα, ηνπ 

δίλνπκε ηε δπλαηόηεηα λα εθηειέζεη ζηε ζειίδα καο (θαη‟ επέθηαζε θαη ζηνλ 

server καο) θώδηθα ν νπνίνο βξίζθεηαη είηε ζε θάπνην άιιν server, είηε ζην 

ηεξκαηηθό ηνπ ίδηνπ ηνπ επηηηζέκελνπ θαη γεληθόηεξα νπνπδήπνηε ζην Internet.  

Γηα ην ιόγν απηό, νη ηηκέο ησλ ηξηώλ απηώλ επηινγώλ πξνηείλεηαη πιένλ λα 

νξίδνληαη σο εμήο: 

allow_url_fopen = On 

allow_url_include = Off 

register_globals = Off 
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Γςναμική ενεπγοποίηζη θόπηωζη ππόζθεηων λειηοςπγιών 

(modules) 

ηελ PHP παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα θνξηώλνληαη πξνγξακκαηηζηηθά ηα 

δηάθνξα πξόζζεηα, δειαδή θαηά ηελ εθηέιεζε ελόο script. Όηαλ ζπκβαίλεη θάηη 

ηέηνην, ην πξόζζεην απηό ελζσκαηώλεηαη ζηελ PHP θαη ιεηηνπξγεί κε ηα ίδηα 

δηθαηώκαηα όπσο θαη ε ίδηα ε γιώζζα. Σν απνηέιεζκα είλαη λα κπνξεί θαλείο λα 

γξάςεη θάπνηα εθαξκνγή ε νπνία ζα παξαθάκπηεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπκε 

επηβάιεη ζην ζύζηεκα θαη ηελ αζθάιεηά καο.  

 “Attacking Apache with builtin Modules in Multihomed Environments” by 

andi@void (http://www.phrack.org/phrack/62/p62-

0x0a_Attacking_Apache_Modules.txt). 

Μηα ηέηνηα επίζεζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζήθε θαθόβνπινπ θώδηθα ζηνλ 

Apache (σο PHP module). Δίλαη μεθάζαξνο, ινηπόλ, ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν 

απνθαζίδνπκε λα απελεξγνπνηήζνπκε ηε δπλαηόηεηα απηή. Φπζηθά, κε ηελ 

θίλεζή καο απηή δελ θαηαξγνύκε ηελ ρξήζε modules κε ηελ PHP, ηελ 

πεξηνξίδνπκε κόλν ζε απηά πνπ επηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κέζσ ηνπ 

php.ini αξρείνπ ξπζκίζεσλ. 

enable_dl = Off 

 

Δμθάνιζη πληποθοπιών ζσεηικά με ηην PHP 

ε γεληθέο γξακκέο, όπσο έρνπκε αλαθέξεη μαλά, νη επηηηζέκελνη πξέπεη λα 

κπνξνύλ λα ζπιιέμνπλ όζν γίλεηαη ιηγόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ server 

καο, ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ηηο εθδόζεηο απηώλ. Όζν πεξηζζόηεξα 

γλσξίδεη γηα ην ζύζηεκα ζην νπνίν ζέιεη λα επηηεζεί, ηόζν ιηγόηεξνο ρξόλνο 

απαηηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ αδπλακηώλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηηο επηθεθαιίδεο ελόο HTTP Response, πεξηέρνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηεο PHP πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ response.  
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Server: Apache/1.3.31 (Unix) PHP/4.3.7 

Αθόκα θη αλ απελεξγνπνηήζνπκε απηή ηελ επηινγή κέζσ ηνπ Apache (όπσο 

έρνπκε ήδε αλαθέξεη), ππάξρνπλ θαη ηα εμήο urls πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ PHP θαη ην ζύζηεκά καο αιιά αθόκα θαη γηα ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπκε 

επηβάιεη ζηελ PHP. Οη επόκελεο ζειίδεο δείρλνπλ ηηο ζειίδεο «PHP Credits», «ην 

ινγόηππν ηεο PHP», «ην ινγόηππν ηεο ZEND» θαη ην  «ινγόηππν Easter Egg» 

αληίζηνηρα:  

http://www.example.com/index.php?=PHPB8B5F2A0-3C92-11d3-

A3A9-4C7B08C10000 

http://www.example.com/index.php?PHPE9568F34-D428-11d2-A769-

00AA001ACF42 

http://www.example.com/index.php?PHPE9568F35-D428-11d2-A769-

00AA001ACF42 

http://www.example.com/index.php?PHPE9568F36-D428-11d2-A769-

00AA001ACF42 

Γηα ηελ απόθξπςε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηνύκε ηε ξύζκηζε ηεο 

επηινγήο expose_php ζε Off. 

expose_php = Off 

 

Απενεπγοποίηζη Μεθόδων και Κλάζεων 

Οη επηινγέο disable_functions θαη disable_classes δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

απελεξγνπνηήζνπκε ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο θαη θιάζεηο θαη όρη νιόθιεξνπ ηνπ 

παθέηνπ πνπ ηηο πεξηέρεη.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη κέζνδνη openlog() θαη syslog() παξέρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα ζε έλα script λα ζηέιλεη κελύκαηα ζην αξρείν syslog, ην νπνίν είλαη 

ην βαζηθό αξρείν θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ ησλ εθαξκνγώλ Linux. Η δπλαηόηεηέο 

ηνπο όκσο δελ πεξηνξίδεηαη κέρξη εθεί. Έλα αθόκα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπο είλαη όηη κπνξνύλ λα αιιάδνπλ ην όλνκα ρξήζηε γηα ην νπνίν γίλεηαη ε 
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θαηαγξαθή ζην syslog. Ο επηηηζέκελνο, ινηπόλ, έρεη ηε δύλακε λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη κε απνηέιεζκα λα αλαγθάζεη ηα κελύκαηα λα κελ θαηαγξαθνύλ.  

Δπίζεο, θάπνηεο κέζνδνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ρεξζκό ηνπ Apache 

κέζσ ηεο PHP, έρνπλ απμεκέλε επηθηλδπλόηεηα θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

θαθόβνπια. Δάλ δελ απαηηνύληαη από ηηο εθαξκνγέο καο είλαη θαιό λα ηηο 

απελεξγνπνηήζνπκε. 

disable_functions = openlog, apache_child_terminate, 

apache_get_modules, apache_get_version, apache_getenv, 

apache_note, apache_setenv, virtual, show_source, system, 

shell_exec, passthru, exec, phpinfo, popen, proc_open 

 

Πεπιοπιζμόρ ππόζβαζηρ ζηα απσεία ηος ζςζηήμαηορ 

Η πην ρξήζηκε αιιά θαη ζρεηηθή κε ηελ αζθάιεηα ξύζκηζε είλαη ε open_basedir. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειώζνπκε ζηελ PHP κηα ιίζηα κε επηηξεπηά πξνζέκαηα 

δηαδξνκώλ αξρείσλ ρσξηζκέλα κε ηνλ ραξαθηήξα «;» ζε πεξηβάιινλ Linux. Η 

πξόζβαζε ηεο PHP ζην ζύζηεκα ζα πεξηνξηζηεί ζε δηαδξνκέο νη νπνίεο μεθηλνύλ 

κε ην πξόζεκα απηό. Ο πεξηνξηζκόο απηόο επεξεάδεη θαη php scripts αιιά θαη 

άιια αξρεία δεδνκέλσλ ζην ζύζηεκα. Δίλαη κηα ξύζκηζε πνπ δελ πξέπεη πνηέ λα 

παξαιείπεηαη. ηελ πεξίπησζε ηνπ LAMPP, ε ζσζηή ηηκή απηήο ηεο ξύζκηζεο, 

είλαη ε εμήο: 

open_basedir = /opt/lampp/htdocs/ 

Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε, όκσο, όηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ πεξηνξηζκό 

ζε επίπεδν θαθέινπ θαη ζε επίπεδν πξνζέκαηνο δηαδξνκήο. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

νξίζνπκε ηελ ηηκή σο /opt/lampp/htdocs, ζεκαίλεη όηη επηηξέπνπκε ηελ 

πξόζβαζε θαη ζε θαθέινπο κε νλόκαηα htdocs1, htdocs2, θηι πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνλ θάθειν /opt/lampp. Γηα ην ιόγν απηό δελ πξέπεη λα παξαιείπνπκε ην 

ραξαθηήξα «/» ζην ηέινο ηνπ πξνζέκαηνο γηα λα δειώζνπκε όηη καο ελδηαθέξεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο θαη κόλν. 
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ε ζύγθξηζε κε ηνπο ηξόπνπο πνπ πεξηγξάςακε ζρεηηθά κε ηνλ Apache θαη ηε 

δηαζθάιηζε όηη δελ ζα έρεη πξόζβαζε ζε αξρεία πέξαλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ, ε 

ρξήζε ηεο εληνιήο open_basedir ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί έλαο ηξόπνο 

απηνπεξηνξηζκνύ ηεο PHP. Από πξνγξακκαηηζηηθήο άπνςεο, πξέπεη πάληα λα 

ειέγρνληαη ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζε θάπνην πόξν ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη 

αλ είλαη ζεκηηή ε πξόζβαζε ζηνλ πόξν απηό. Δίλαη, όκσο, γεγνλόο όηη ζρεδόλ 

πάληα βξίζθνληαη ηξόπνη λα μεγειαζηεη ε PHP αλ κείλνπκε κόλν ζε απηό θαη δελ 

επηβάιινπκε πην ζθιεξά κέηξα. πγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί έλαο ηξόπνο γηα λα 

παξαθακθεί ν πεξηνξηζκόο ηεο open_basedir κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο 

cURL θαη έρεη θαηαγξαθεί ζηηο αδπλακίεο ηεο PHP κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ 

αζθάιηζε ηεο PHP από ηέηνηνπ είδνπο αδπλακίεο. 

 

Ρςθμίζειρ καηαγπαθήρ και πποβολήρ λαθών 

Σα κελύκαηα πνπ κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ ζηελ PHP πνηθίινπλ θαη 

δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηελ θξηζηκόηεηά ηνπο. Η ζσζηή πξαθηηθή όζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ είλαη ε πιήξεο θαηαγξαθή ρσξίο λα 

παξαιείπνληαη νύηε ηα ειαρίζησο θξίζηκα κελύκαηα. Γηα λα γίλεη απηό 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη παξαθάησ εληνιέο ζην αξρείν php.ini: 

error_reporting = E_ALL 

log_errors = On 

Η πξώηε εληνιή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειώζνπκε όηη ζέινπκε λα 

θαηαγξάθνληαη όια ηα ζπκβάληα, ελώ ηε δεύηεξε γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε θαη λα 

απελεξγνπνηήζνπκε ηελ θαηαγξαθή. ηε θάζε απηή, ηα ζπκβάληα ζα 

θαηαγξάθνληαη ζην θεληξηθό αξρείν θαηαγξαθήο syslog ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα 

ιόγνπο δηαρεηξηζηηθνύο όκσο, νθείινπκε λα δηαρσξίζνπκε ηα αξρεία θαηαγξαθήο 

θαη γηα ην ιόγν απηό ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εληνιή error_log γηα λα 

δειώζνπκε ην αξρείν ζην νπνίν ζέινπκε λα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ 

ηεο PHP κόλν. 
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error_log =  "/opt/lampp/logs/php_error_log" 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζην αξρείν 

ζην νπνίν έρνπκε δεηήζεη λα γίλεηαη θαηαγξαθή. Δλώ ηα ππόινηπα αξρεία 

θαηαγξαθήο ηνπ Apache θνξηώλνληαη από ηνλ ρξήζηε root, ην αξρείν απηό ζα 

θνξησζεί κεηά ηελ εθθίλεζε θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Apache. πλεπώο, δελ 

ζα γίλεη ρξήζε ηνπ αξρείνπ απηνύ από ηνλ root αιιά από ηνλ ρξήζηε θαη ηελ 

νκάδα κε ηα νπνία έρνπκε δειώζεη όηη ζέινπκε λα ιεηηνπξγεί ν Apache. Έηζη, 

εάλ έρνπκε νξίζεη σο ρξήζηε ηνπ Apache ηνλ www-data: 

chown www-data:root /opt/lampp/logs/php_error_log 

Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εκθάληζεο ησλ κελπκάησλ ιαζνπο θαη ζηνλ 

browser ηνπ ρξήζηε πνπ πεξηεγείηαη ζηελ εθαξκνγή καο. Κάηη ηέηνην είλαη 

επηζπκεηό κόλν ζε πεξηβάιινλ θαη θάζε αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο θαη όρη ζε 

server παξαγσγήο.  

display_startup_errors = Off 

display_errors = Off 

Η πξώηε επηινγή πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλε θαζώο είλαη ρξήζηκε κόλν 

γηα λα βξνύκε ιάζε θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο PHP θαη ε ελεξγνπνίεζή ηεο έρεη 

λόεκα κόλν γηα απηό ην ιόγν. Η δεύηεξε είλαη εθείλε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

γηα λα εκπνδίζνπκε ηα κελύκαηα ιαζώλ λα εκθαληζηνύλ ζηνλ browser ηνπ 

ρξήζηε. 

 

Θέηονηαρ όπια ζηην PHP  

ηελ PHP ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ζέζνπκε όξηα ζε ζρέζε κε ηε κλήκε πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηνλ όγθν πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί. Πξέπεη πάληα 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη κπνξνύκε λα ην ξπζκίζνπκε κόλν μαλαδεκηνπξγώληαο 

ην παθέην ηεο PHP θαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαθόπηε --enable-memory-limit. Με 

ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύκε λα απνηξέςνπκε «θαθνγξακκέλα» script λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ όζε κλήκε ζέινπλ. Η εληνιή γηα ηε ξύζκηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ είλαη: 

memory_limit = 8M 

Δπηπιένλ, κπνξνύκε λα ζέζνπκε όξην ζην κέγεζνο ηνπ POST request πνπ κπνξεί 

λα δερζεί ν server από νπνηαδήπνηε εθαξκνγή PHP. Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε εδώ 

όηη ην όξην απηό δειώλεη θαη ην κέγηζην κέγεζνο αξρείνπ πνπ επηηξέπνπκε λα 

αλέβεη ζην ζύζηεκα από θάπνην ρξήζηε. 

post_max_size = 8M 

Σν επόκελν όξην αθνξά ζηνλ ρξόλν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη 

από ην ρξήζηε. Σν πξνθαζνξηζκέλν όξην είλαη 60 δεπηεξόιεπηα. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πάιη, όηη ζε πεξίπησζε πνπ νη ρξήζηεο αλεβάδνπλ αξρεία ζην server 

κεζσ ηνπ HTTP request, πξέπεη λα ξπζκίζνπκε απηή ηελ ηηκή κε ηξόπν ώζηε λα 

ππάξρεη ρξόλνο λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αθόκα θαη ζε πην αξγέο ζπλδέζεηο. 

max_input_time = 60 

Σέινο, κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ην κέγηζην ρξόλν εθηέιεζεο ελόο PHP script. Η 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή είλαη ηα 30 δεπηεξόιεπηα θαη ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη 

ππεξβνιηθά αξθεηό γηα ηελ εθηέιεζε ελόο script. Παξόια απηά, δελ ρξεηάδεηαη λα 

ην κεηώζνπκε παξά κόλνλ κεηά από κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη κοεηξήζεηο ησλ 

ρξόλσλ απόθξηζεο ηεο εθαξκνγήο. 

max_execution_time = 30 

 

Γιασείπιζη ηων απσείων πος ανεβαίνοςν ζηον server 

Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πιήξνπο απελεξγνπνίεζεο ηεο δπλαηόηεηαο λα 

αλεβάδνληαη αξρεία ζην server κέζσ HTTP requests. Η ξύζκηζε πνπ επζύλεηαη 

γηα ην ραξαθηεξηζηηθό απηό είλαη ε file_uploads. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ζθνπεύνπκε λα αλεβάδνπκε αξρεία ζην server κεζσ ηεο web εθαξκνγήο (είηε 
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εκείο είηε νη ρξήζηεο), πξέπεη λα απελεξγνπνηήζνπκε ηελ επηινγή απηή. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη πνιιέο επηηπρείο επηζέζεηο νθείινληαη ζε ιάζνο πξνγξακκαηηζηηθό 

ρεηξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

file_uploads = Off 

file_uploads = On 

Δάλ παξόια απηά, ρξεηαδόκαζηε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα απηή, πξέπεη λα γλσξίδνπκε 

αθόκα κία εληνιή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ κεγέζνπο ησλ 

αξρείσλ πνπ κπνξνύλ λα αλέβνπλ ζηνλ server κε θάζε request. Σν όλνκα ηεο 

εληνιήο κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθό θαη λα ζεσξήζνπκε όηη ην όξην απηό 

αλαθέξεηαη ζην κέγεζνο ηνπ θάζε αξρείνπ αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζεκαίλεη 

ην ζπλνιηθό κέγεζνο αξρείσλ πνπ κπνξνύλ λα αλέβνπλ κε έλα request. Η 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή είλαη ηα 2 Mbyte. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ελ ιόγσ 

νξίνπ, πξέπεη λα νξίζνπκε κία ηηκή ειαθξώο κεγαιύηεξε από απηή πνπ 

πξαγκαηηθά ζέινπκε λα επηηξέςνπκε, αιιηώο ζηελ νπζία ζα έρνπκε κηθξόηεξν 

όξην από ην επηζπκεηό. 

upload_max_filesize = 2M 

upload_max_filesize = 8M 

upload_max_filesize = 16M 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλεβάζκαηνο ελόο αξρείνπ ζηνλ server, γίλεηαη 

πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θάθειν ηνλ νπνίν νξίδνπκε κε 

ηελ εληνιή upload_tmp_dir. ε πεξίπησζε πνπ δελ νξηζηεί ηηκή γηα ηελ ελ ιόγσ 

εληνιή, ηόηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ, 

δειαδή ζε Linux ν θάθεινο /tmp. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα έρνπκε πξνβιήκαηα 

κε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηνλ θάθειν θαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα 

απνθύγνπκε ηέηνηα πξνβιήκαηα αιιά θαη λα έρνπκε δηαρσξηζκέλν ην ζύζηεκα 

αξρείσλ καο γηα ινγνπο δηαρείξηζεο, πξέπεη πάληα λα θξνληίδνπκε λα νξίδνπκε ηε 

δηαδξνκή απηή αιιά θαη λα ειέγρνπκε όηη ν Apache έρεη ηα θαηάιιεια 

δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζην θάθειν απηό. Γεκηνπξγνύκε ινηπόλ ηνλ επηζπκεηό 

θάθειν θαη νξίδνπκε ηα απαξαίηεηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο: 
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mkdir /opt/lampp/tmp/php 

chown www-data:root /opt/lampp/tmp/php/ 

θαη ζηε ζπλέρεηα νξίδνπκε ηελ ηηκή ηεο εληνιήο: 

upload_tmp_dir = /opt/lampp/tmp/php/ 

 

Αύξηζη ηηρ αζθάλειαρ ηος Session 

Όπσο ήδε γλσξίδνπκε, ην HTTP είλαη έλα πξσηόθνιιν πνπ δελ «ζπκάηαη» 

(stateless protocol), ρεηξίδεηαη δειαδή ην θάζε αίηεκα σο κεκνλσκέλν θαη 

μερσξηζηό από ηα πξνεγνύκελα θαη ηα επόκελα. Κάηη ηέηνην, όκσο, θαζηζηά 

αδύλαηε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ηνπ ζεκεξηλνύ επηπέδνπ. Ο κεραληζκόο πνπ 

εθεπξέζεθε γηα ηελ παξάθακςε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη νη «ζπλεδξίεο» 

(sessions) γηα λα νκαδνπνηήζνπλ ηα αηηήκαηα (requests) πνπ γίλνληαη ζηνλ 

server. 

Σα sessions ιεηηνπξγνύλ κέζσ ελόο κνλαδηθνύ θιεηδηνύ ην νπνίν αλαηίζεηαη ζην  

ρξήζηε από ηνλ server κε ην πξώην αίηεκα πνπ ηνπ απαληάηαη. Σν θιεηδί απηό 

νλνκάδεηαη «αλαγλσξηζηηθό ζπλεδξίαο» (session identifier – sessionid). Ο 

κεραληζκόο απηόο βαζίδεηαη ζηελ απνζηνιή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ ζηνλ 

server καδί κε θάζε αίηεκα. Θεσξεηηθά, γλσξίδνληαο ην sessionid ελόο ρξήζηε 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν server θαη εθαξκνγή, έλαο επηηηζέκελνο ζα κπνξνύζε λα 

ζπλδεζεί σο ν ρξήζηεο απηόο θαη λα έρεη ηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη εθείλνο ζηελ 

εθαξκνγή απηή. 

ηελ PHP, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ sessions, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

απνζεθεύνληαη κε ηε κνξθή αξρείσλ ζην ζύζηεκα θαη ζπλήζσο ζηνλ πξνζσξηλό 

θάθειν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε PHP. ην θάθειν απηό κπνξνύκε λα βξνύκε αξρεία 

κε ηελ εμήο κνξθή: 

sess_ed62a322c949ea7cf92c4d985a9e2629 
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Σν όλνκά ηνπο απνθαιύπηεη όηη πξόθεηηαη γηα sessionids, όπνπ ην sess_ δειώλεη 

session θαη ην ππόινηπν (ed62a322c949ea7cf92c4d985a9e2629) είλαη ην id. 

Πξνθαλώο, όπνηνο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζην θάθειν απηό κπνξεί θαη λα 

ππνθιέςεη sessions θαη είηε λα απνζπάζεη πιεξνθνξίεο είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηηο πιεξνθνξίεο ησλ sessions γηα λα ζπλδεζεί σο θάπνηνο άιινο ρξήζηεο ζηελ 

εθαξκνγή. Πξνηείλεηαη λα αιιάδνπκε ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν απνζεθεύνληαη νη 

πιεξνθνξίεο απηέο όπσο παξαθάησ: 

session.save_path = /opt/lampp/tmp/php/php-sess-ids 

Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θπζηθά ηνλ επηζπκεηό θάθειν 

θαη λα νξίζνπκε ηα θαηάιιεια δηθαηώκαηα πξόζβαζεο. 

mkdir /opt/lampp/tmp/php/php-sess-ids 

chown www-data:root /opt/lampp/tmp/php/php-sess-ids/ 

Παξόια απηά όκσο, ε ξύζκηζε δελ επαξθεί θαζώο εάλ θάπνηνο επηηηζέκελνο 

απνθηήζεη ηε δπλαηόηεηα λα εθηειέζεη PHP scripts ζηνλ server καο, ηόηε ζα 

κπνξέζεη λα έρεη πξόζβαζε θαη ζηε δηαδξνκή απηή. 

πλίζηαηαη λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθή δηαδξνκή γηα θάζε εθαξκνγή. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ππνθιέςεη sessionids 

κηαο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηώληαο θελά αζθαιείαο ηεο άιιεο. 

Έλαο επηπιένλ ηξόπνο ειέγρνπ θαη απνηξνπήο ηέηνηνπ είδνπο ππνθινπώλ είλαη ε 

παξάκεηξνο session.referer_check. Δάλ ελεξγνπνηεζεί, επηβάιιεη ζηελ PHP λα 

ειέγρεη ηα πεξηερόκελα ηνπ πεδίνπ Referer ηεο θεθαιίδαο ηνπ αηηήκαηνο.  

session.referer_check = apachesecurity.net 

Η ηηκή ηεο παξακέηξνπ απηήο είλαη όιν ή θνκκάηη ηνπ domain ηνπ server καο. Με 

ηνλ ηξόπν απηό επηβάιινπκε ζηελ PHP λα ρεηξίδεηαη κόλν αηηήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην ηνλ server θαη λα απνξξίπηεη όια ηα ππόινηπα. Έηζη, 

δελ ζα κπνξεί θάπνηνο λα θηάζεη ζηελ εθαξκνγή καο θαη ηδηαίηεξα ζε ζεκείν πνπ 

δελ ζα έπξεπε λα έρεη πξόζβαζε κέζσ θάπνηνπ εμσηεξηθνύ ζπλδέζκνπ. ηελ 
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πεξίπησζε απηή, ηα sessions όισλ ησλ ρξεζηώλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη εθείλε ηε 

ζηηγκή κε ην ίδην sessionid δηαγξάθνληαη. 

Έλα αθόκα πιενλέθηεκα ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη ε πξνζηαζία πνπ παξέρεη ζε 

απλέρ επηζέζεηο Cross-Site Request Forgery (CSRF), δειαδή επηζέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνύλ έλα request ζε έλα server θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζνύλ κε ην 

session απηό λα μεγειάζνπλ έλαλ άιιν server ώζηε λα ζεσξήζεη όηη ην session 

αλήθεη ζε απηόλ θαη όηη είλαη ππαξθηό. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, πην 

εμειηγκέλνη επηηηζέκελνη ζα θαηαθέξνπλ λα παξαθάκςνπλ αξθεηά εύθνια ηελ 

παξάκεηξν απηή, θαζώο ζα κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ 

Referer ζηελ θεθαιίδα ηνπ αηηήκαηνο. 

 

3.3.4. Υπήζη αζθαλήρ λειηοςπγίαρ (Safe Mode) 

Η αζθαιήο ιεηηνπξγία είλαη κηα πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο ηεο PHP λα εληείλεη ηελ 

αζθάιεηα ζε πεξηβάιινληα server κε PHP. Μόιηο ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία 

απηή, ε PHP αξρίδεη λα επηβάιεη κηα ζεηξά από πεξηνξηζκνύο, θάλνληαο ηελ 

εθηέιεζε ησλ PHP scripts θαη εθαξκνγώλ πην αζθαιή. Η ρξήζε απηήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο, όκσο, είλαη έλα ζέκα γηα ην νπνίν ππάξρνπλ αληίζεηεο απόςεηο. 

Πνιινί πηζηεύνπλ όηη ε ίδηα ε PHP δελ ζα έπξεπε λα αζρνιείηαη κε ηελ δηόξζσζε 

αδπλακηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο server-side αλάπηπμεο 

εθαξκνγώλ. Παξόια απηά, παξέρεη κία ζεηξά από δπλαηόηεηεο ηηο νπνίεο δελ 

ππάξρεη ιόγνο λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπκε εθόζνλ κπνξνύλ λα καο πξνζθέξνπλ 

αθόκα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη πιένλ (από ηελ έθδνζε 5.3 ηεο PHP θαη αξγόηεξα) ε 

αζθαιήο ιεηηνπξγίαο ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε ιεηηνπξγία θαη πξνηείλεηαη λα κελ 

ρξεζηκνπνηείηαη αιιά θαη νύηε λα βαζηδόκαζηε ζε απηό. Παξόια απηά, ζα δνύκε 

ηη κπνξεί λα καο πξνζθέξεη δηόηη πνιινί server ιεηηνπξγνύλ αθόκα ζε εθδόζεηο 

κηθξόηεξεο ηεο 5.3 θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία αιιά θαη επεηδή ε 

θαιύηεξε πξαθηηθή όζνλ αθνξά ηελ απόξξηςε ρξήζεο θάπνηαο ιεηηνπξγίαο 

ζπληζηά ηε γλώζε ησλ δηεξγαζηώλ πνπ ηελ απνηεινύλ. 
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Η αζθαιήο ιεηηνπξγία απνηειείηαη από κηα ζεηξά από ειέγρνπο ζηνλ PHP 

θώδηθα. Σν πξώην βήκα δελ είλαη άιιν από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αζθαιήο 

ιεηηνπξγίαο. 

safe_mode = On 

 

Πεπιοπιζμοί ζηην ππόζβαζη απσείων 

Η κεγαιύηεξε επίπησζε ηεο αζθαιήο ιεηηνπξγίαο ζε έλα server αθνξά ζηελ 

πξόζβαζε ζην ζύζηεκα αξρείσλ, θαζώο γίλνληαη κεξηθνί επηπιένλ έιεγρνη πξηλ 

από θάζε πξνζπάζεηα ηεο PHP λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε θάπνην πόξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γηα λα νινθιεξσζεί επηηπρώο κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ε αζθαιήο 

ιεηηνπξγία απαηηεί λα ηαηξηάδνπλ ηα uid ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αξρείνπ γηα ην νπνίν 

δεηείηαη πξόζβαζε κε εθείλν ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ script πνπ αηηείηαη ηελ πξόζβαζε 

ζην αξρείν απηό, όπσο αθξηβώο γίλεηαη θαη ζε όια ηα Linux ιεηηνπξγηθά. 

Τπάξρεη πηζαλόηεηαλα παξνπζηαζηνύλ πξνβιήκαηα ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

 Δάλ πεξηζζόηεξνη από έλαλ ρξήζηεο έρνπλ δηθαηώκαηα εγγξαθήο αξρείσλ 

ζηνλ server. Δίλαη ζίγνπξν όηη ζα πξνθύςνπλ ζέκαηα ζύγθξνπζεο 

ηδηνθηεζίαο θαηά ηελ πξόζβαζε ησλ αξρείσλ. 

 Δάλ νη εθαξκνγέο δεκηνπξγνύλ αξρεία θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

Η δεύηεξε πεξίπησζε είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ε αζθαιήο ιεηηνπξγία απνθεύγεηαη 

όπνηε είλαη εθηθηό. Με ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο PHP λα είλαη εθαξκνγέο 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management Systems - CMS), έλαο ηέηνηνο 

πεξηνξηζκόο είλαη κνηξαίνο. Τπάξρεη κία ιύζε πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ιύζεη 

ην πξόβιεκα θαη ζπλίζηαηαη από ηελ ελεξγνπνίεζε κίαο αθόκα παξακέηξνπ, ε 

νπνία δεηάεη ν έιεγρνο ηδηνθηεζίαο λα κεηαηξαπεί ζε έιεγρν δηθαησκάησλ 

πξόζβαζεο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη ελ ιόγσ ρξήζηεο. 

safe_mode_gid = On 
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Δπίζεο, ππάξρεη αθόκα κία παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ιύζεη ην πξόβιεκα απηό. ηελ παξάκεηξν απηή δειώλνπκε δηαδξνκέο γηα ηηο 

νπνίεο παξαιείπεηαη ν έιεγρνο uid ή gid (αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο καο). 

safe_mode_include_dir = /opt/lampp/htdocs/any_subfolder/ 

 

Πεπιοπιζμοί ζσεηικά με ηιρ μεηαβληηέρ πεπιβάλλονηορ 

ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα πεξηνξηζηεί ε πξόζβαζε ζηηο 

κεηαβιεηέο πεξηβάιινληνο ηεο PHP. Παξέρνληαη δύν παξάκεηξνη κε ηηο νπνίεο 

πινπνηείηαη ε δπλαηόηεηα απηή. Όηαλ νξίδνπκε ηηο ηηκέο ηνπο, πξέπεη λα έρνπκε 

ζην κπαιό καο όηη κπνξνύκε λα δειώζνπκε όζα πξνζέκαηα κεηαβιεηώλ ζέινπκε 

ζε θάζε κία, αξθεί λα ηηο δηαρσξίζνπκε κε ηνλ ραξαθηήξα «,». Γηα παξάδεηγκα: 

# Πποθέμαηα μεηαβληηών πεπιβάλλονηορ ζηιρ οποίερ επιηπέπεηαι 

η επεξεπγαζία 

safe_mode_allowed_env_vars = PHP_ 

# Πποθέμαηα μεηαβληηών πεπιβάλλονηορ ζηιρ οποίερ δεν 

επιηπέπεηαι η επεξεπγαζία 

safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH 

 

Πεπιοπιζμοί ζηην εκηέλεζη εξωηεπικών διεπγαζιών 

Η αζθαιήο ιεηηνπξγία ζέηεη πεξηνξηζκνύο θαη ζε απηό ην επίπεδν. 

Υξεζηκνπνηνύκε ηελ [αξαθάησ παξάκεηξν γηα λα δειώζνπκε ηελ δηαδξνκή από 

ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη εθηέιεζε άιισλ δηεξγαζηώλ θαη ζηελ δηαδξνκή απηή 

πξνζζέηνπκε κόλν απηέο πνπ ζέινπκε λα επηηξέςνπκε. Γηα παξάδεηγκα: 

safe_mode_exec_dir = /opt/lampp/bin/safe_mode 

Με ηελ παξάκεηξν απηή επεξεάδνληαη νη εμήο κέζνδνη:  

exec( ) 
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system( ) 

passthru( ) 

popen( ) 

Οη παξαθάησ κέζνδνη είλαη πιήξσο απελεξγνπνηεκέλεο: 

shell_exec( ) 

backtick operator 

 

Γιάθοποι άλλοι πεπιοπιζμοί ηηρ αζθαλήρ λειηοςπγίαρ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο PHP ζε αζθαιή ιεηηνπξγία, επεξεάδνληαη θάπνηεο 

κέζνδνη. Αθνινπζνύλ κεξηθέο από απηέο. 

 dl( ) 

Δίλαη πιήξσο απελεξγνπνηεκέλε θαηά ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία. 

 set_time_limit( ) 

Απελεξγνπνηείηαη πιήξσο. Δπηπιένλ, αρξεζηεύεηαη θαη ε αληίζηνηρε παξάκεηξνο 

ζην php.ini. 

 header( ) 

Σν uid ηνπ script πξνζηίζεηαη ζηελ θεθαιίδα WWW-Authenticate ηνπ HTTP. 

 apache_request_headers( ) 

Γελ επηζηξέθνληαη νη θεθαιίδεο πνπ αθνξνύλ εμνπζηνδόηεζε. 

 mail( ) 

Απελεξγνπνηείηαη ε Πέκπηε παξάκεηξνο (additional_parameters), ε νπνία 

πξνζηίζεηαη ζελ εληνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνζηνιή ησλ e-mail (π.σ. sendmail). 
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 PHP_AUTH variables 

Απελεξγνπνηνύληαη νη κεηαβιεηέο PHP_AUTH_USER, PHP_AUTH_PW θαη 

AUTH_TYPE. 

 

3.4. ProFTPd 

ην LAMPP πεξηέρεηαη ν ProFTPd γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ftp σο πξσηόθνιιν 

κεηαθνξάο αξρείσλ. Σν πξσηόθνιιν απηό δελ παξέρεη θακία αζθάιεηα θαζώο 

κέρξη θαη νη θσδηθνί κεηαθέξνληαη ζε απιό θείκελν. ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε πνηα 

είλαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα αλεβάζνπκε ην επίπεδν 

αζθάιεηαο ηνπ ProFTPd server. 

Σν αξρείν ξπζκίζεσλ ηνπ ProFTPd νλνκάδεηαη proftpd.conf θαη βξίζθεηαη ζην 

θάθειν /opt/lampp/etc/. Η δνκή ηνπ είλαη όκνηα κε εθείλε ηνπ Apache θαη ε 

δνκή ησλ παξακέηξσλ-ηηκώλ επίζεο ίδηα κε ηνπ Apache. 

 

3.4.1. Υπήζιμερ παπάμεηποι ηος proftpd.conf 

ην ζεκείν απηό είλαη αλαγθαίν λα κηιήζνπκε γηα θάπνηεο παξακέηξνπο πνπ 

πξέπεη λα γλσξίδεη θαλείο γηα λα κπνξέζεη λα ξπζκίζεη επηηπρώο θαη κε αζθάιεηα 

έλαλ ProFTPd server. Κάπνηεο από ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα αλαθεξζνύλ δελ 

αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα αιιά ζηελ γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ server θαη 

πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

ServerName 

Δίλαη ην όλνκα πνπ δειώλεη ν server όηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί καδί 

ηνπ θαη ζπκκεηέρεη ζην κήλπκα ραηξεηηζκνύ (welcome message) πνπ επηζηξέθεη 

ν server ζηνλ ρξήζηε. 

ServerName "Ntounas Th. FTP server" 
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Η πιεξνθνξία απηή δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Παξόια απηά, πξνεγείηαη ην 

όλνκα ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ ftp server πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ην νπνίν δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνλ επηηηζέκελν λα βξεη αδπλακίεο θαη λα επηθεληξώζεη ηελ επίζεζή 

ηνπ ζε απηέο. πλήζσο πξνηείλεηαη λα απνθξύπηνληαη ηέηνηνπ είδνπο 

πιεξνθνξίεο από ηνλ ηειηθό ρξήζηε, θάηη πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ProFTPd 

επηηπγράλεηαη κε ηηο επόκελεο δύν εληνιέο. 

 

DeferWelcome, ServerIdent και AccessGrantMsg 

Η πξώηε παξάκεηξνο αλαγθάδεη ηνλ ProFTPd λα αλαβάιιεη ηελ απνζηνιή ηνπ 

κελύκαηνο ραηξεηηζκνύ θαη λα ηελ νινθιεξώζεη εθόζνλ ν ρξήζηεο θαηαθέξεη λα 

ζπλδεζεί επηηπρώο. Με ηνλ ηξόπν απηό, όκσο, δελ παύεη λα θαίλεηαη αθόκα ν 

ηύπνο ηνπ ftp server πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. 

DeferWelcome on 

Έηζη ρξεζηκνπνηνύκε θαη ηε δεύηεξε παξάκεηξν, ηεο νπνίαο ε ρξήζε είλαη 

νπζηαζηηθή θαη απνθξύπηεη πιήξσο από ηνλ ρξήζηε ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

ηνπ server πνπ δελ πξέπεη λα γλσξίδεη. Η ιεηηνπξγία ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ κελπκάησλ πνπ επηζηξέθνληαη από ηνλ server (είηε γηα 

επηηπρία είηε γηα απνηπρία) ζηνλ ftp client ηνπ ρξήζηε από εθείλν πνπ νξίδνπκε 

σο ηηκή ηεο παξακέηξνπ απηήο. 

ServerIdent on "access ok" 

Σέινο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ AccessGrantMsg γηα λα νξίζνπκε ην κήλπκα 

πνπ ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ρξήζηε θαηά ηελ επηηπρή πηζηνπνίεζή ηνπ. 
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AccessGrantMsg "login successful" 

 

Με ηνλ ηξόπν απηό, όπσο βιεπνπκε θαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα, ζηνλ ρξήζηε δελ 

πξνβάιιεηαη θακία πιεξνθνξία πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνδώζεη αδπλακίεο ηνπ 

server καο πέξαλ ηεο IP δηεύζπλζεο ηελ νπνία θπζηθά νύηε κπνξνύκε νύηε θαη 

καο ελδηαθέξεη λα ηελ θξύςνπκε. 

 

Παπάμεηποι εκηέλεζηρ και λειηοςπγίαρ ηος Server 

Ο ProFTPd server παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθηειείηαη είηε σο απηόλνκνο 

(standalone) server, είηε σο δηεξγαζία ηνπ inet/xinet. ηελ πεξίπησζε ηνπ lamp, 

εθηειείηαη απηόλνκα. 

ServerType   standalone 

DefaultServer   on 

Πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ηελ ζύξα ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη νη ρξήζηεο. Μπνξνύκε 

λα δειώζνπκε νπνηαδήπνηε ζύξα επηζπκνύκε θαη είλαη αξθεηά ζύλεζεο λα 

αιιάδνπκε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζύξα ηνπ ftp από 21 κε κόλν ιόγν ηελ 

παξαπιάλεζε. Παξόια απηά, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε θίλεζε απηή σο κέηξν 

αζθάιεηαο δηόηη έλα νπνηνδήπνηε εξγαιείν auditing κπνξεί λα απνθαιύςεη ηε 

ιεηηνπξγία πνπ θξύβεηαη πίζσ από κηα ζύξα ζε έλα server.  

Port    21 
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Η επόκελε εληνιή δελ είλαη ην ίδην επεμεγεκαηηθή όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αιιά είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Γειώλεη ηα δηθαηώκαηα πνπ ζα απνθηήζνπλ ηα 

λέα αξρεία θαη νη λένη θάθεινη πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηνπο ρξήζηεο κέζσ ηνπ 

ProFTPd. Σν πξώην όξηζκα αλαθέξεηαη ζηα αξρεία θαη ην δεύηεξν ζηνπο 

θαθέινπο. Δάλ δελ πξνζέμνπκε, ζα έρνπκε πξνβιήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία 

πνπ δεκηνπξγνύκε, είηε κεησκέλσλ είηε απμεκέλσλ δηθαησκάησλ. Πξνηείλεηαη λα 

νξίδεηαη σο εμήο: 

Umask    022 022 

Με ηηο εληνιέο User θαη Group, όπσο αθξηβώο θαη ζηνλ Apache, δειώλνπκε ηνλ 

ρξήζηε ν νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ProFTPd server θαηά 

ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

User    www-data 

Group    www-data 

 

Παπάμεηποι για ηοςρ σπήζηερ 

Σν βαζηθό θνκκάηη ελόο ftp server, όζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε θαη ρξήζε ηνπ, είλαη 

θπζηθά νη ρξήζηεο. Γελ ζα ππήξρε λόεκα λα έρνπκε έλαλ ftp server (θαη 

γεληθόηεξα έλαλ server) ρσξίο λα ππάξρνπλ ρξήζηεο πνπ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ. 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ProFTPd, κπνξνύκε λα δειώζνπκε ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα 

επηηξέπνληαη θαη ηνπο θσδηθνύο ηνπο. Υξεζηκνπνηνύκε ηελ εληνιή UserPassword 

κε πξώην όξηζκα ην όλνκα ρξήζηε θαη αθνινπζεί, πξναηξεηηθά, ν θσδηθόο 

θξππηνγξαθεκέλνο. 

UserPassword ftpuser $1$NI9JItRI$C/llliJTbphK1w7jeru/D/ 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηνπ δεύηεξνπ νξίζκαηνο, ε πξόζβαζε γηα ηνλ ρξήζηε 

απηό γίλεηαη ρσξίο θσδηθό. Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο αζθαινύο ζπζηήκαηνο πξέπεη 

όινη νη ρξήζηεο λα έρνπλ θαη θσδηθνύο. 
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Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε ςεπδώλπκα γηα ηνπο ρξήζηεο καο. Η 

ιεηηνπξγία απηή είλαη ρξήζηκε όηαλ ζέινπκε λα δώζνπκε ζε θάπνην ρξήζηε πνπ 

έρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα κέζσ shell ή ssh. Δάλ νη θσδηθόο ηνπ 

ρξήζηε γηα ην ζύζηεκα θαη ηηο ftp ζπλδέζεηο είλαη ίδηνο θαη θάπνηνο θαηαθέξεη λα 

θιέςεη ηνπο θσδηθνύο απηνύο, ζα κπνξνύζε λα απνθηήζεη πξόζβαζε κέζσ ssh 

ζηνλ server. Οπόηε γηα ηνπο ρξήζηεο απηνύο: 

 Οξίδνπκε δηαθνξεηηθνύο θσδηθνύο γηα ftp θαη login. 

 Γεκηνπξγνύκε ςεπδώλπκα γηα ρξήζε αληί ησλ πξαγκαηηθώλ username. 

Με ηνλ ηξόπν απηό απνθξύπηνπκε από ηνλ επηηηζέκελν ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία 

θαη πξνζηαηεύνπκε ην ζύζηεκά καο από ελδερόκελε απώιεηα/θινπή επαίζζεησλ 

πιεξνθνξηώλ. 

Σν ςεπδώλπκν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαλνληθό username άξα ζα πξέπεη λα 

δεισζεί θαη κε ηελ παξάκεηξν UserPassword. 

UserAlias ftpuser nimda 

ε θάπνηα ιεηηνπξγηθά Linux, θπξίσο παιαηόηεξα, θαηά ηελ θάζε πηζηνπνίεζεο 

ρξεζηώλ ηνπ ProFTPd, γίλεηαη έιεγρνο ηνπ αξρείνπ /etc/ftpusers, ελόο εηδηθνύ 

αξρείνπ εμνπζηνδόηεζεο ρξεζηώλ. Σα νλόκαηα ησλ ρξεζηώλ πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζην αξρείν απηό δελ δηθαηνύληαη πξόζβαζε ζην ζύζηεκα θαη δελ 

ηνπο επηηξέπεηαη είζνδνο. Με ηελ παξαθάησ εληνιή αθπξώλνπκε ηε ιεηηνπξγία 

απηή θαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν νη ξπζκίζεηο ζην αξρείν proftpd.conf. 

UseFtpUsers    off 

Καηά θύξην ιόγν δελ ζέινπκε νη ftp ρξήζηεο λα κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε 

κέζσ shell ζην server καο θαη πξνηείλεηαη λα πεξηνξίδνληαη ζηελ πξόζβαζε κέζσ 

ftp. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, πξέπεη ζηε δεκηνπγία ηνπ ρξήζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην δηαθόπηε –s κε ηηκή /bin/false. 

sudo useradd ftp_username -p the_password -d /path/to/home/ 

-s /bin/false 
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πλεπώο, πξέπεη λα δειώζνπκε ζηνλ ProFTPd όηη ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα εηζόδνπ ζην ζύζηεκα κέζσ shell. 

RequireValidShell   off 

Τπάξρεη, επίζεο, ε δπλαηόηεηα λα επηηξέπνπκε ηε ρξήζε κόλν ησλ ςεπδώλπκσλ 

γηα ftp usernames.  

AuthAliasOnly on 

Πξνθαλώο, δελ ζέινπκε λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θαλείο κέζσ ftp κε δηθαηώκαηα 

root. Κάηη ηέηνην, πέξαλ ηνπ θηλδύλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε πεξίπησζε θινπήο 

ηνπ θσδηθνύ ηνπ ρξήζηε root, ζα δεκηνπξγνύζε απίζηεπηα πνιιά πξνβιήκαηα 

ζην θάθειν htdocs θαη ζπλεπώο ζηηο εθαξκνγέο πνπ έρνπκε εγθαηεζηεκέλεο. 

RootLogin    off 

Με ηνλ επόκελν θώδηθα, παίξλνπκε θάπνηα επηπιένλ κέηξα πξνζηαζίαο όζνλ 

αθνξά ηελ είζνδν ησλ ρξεζηώλ κε ftp. ηελ εληνιή LIMIT δίλνπκε νξίζκαηα ftp 

εληνιέο ηηο νπνίεο ζέινπκε λα απαγνξεύζνπκε ή λα επηηξέςνπκε ζε ρξήζηεο. Με 

ηηο παξακέηξνπο AllowUser/AllowGroup, DenyUser/DenyGroup θαη 

AllowALL/DenyALL νξίδνπκε ηα θαηάιιεια δηαθηώκαηα. 

<Limit ALL> 

 AllowUser nimda 

 DenyALL 

</Limit> 

 

Παπάμεηποι για ηην ππόζβαζη ζε απσεία και θακέλοςρ ηος server 

Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξόζβαζε ζηα 

αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο από ηνπο ρξήζηεο πνπ ζπλδένληαη κέζσ ftp. Καηαξράο, 

πξέπεη λα νξίζνπκε ζηνλ server έλα πξνεπηιεγκέλν θάθειν ηνλ νπνίν ζα 
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ρξεζηκνπνηεί γηα ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ νξηζηεί πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο (όζνλ αθνξά δηθαηώκαηα πξόζβαζεο, αξρηθό θάθειν θηι).  

DefaultRoot /opt/lampp/htdocs 

Με ηελ εληνιή απηή νξίδνπκε όηη όπνηνο ρξήζηεο ζπλδεζεί ζα κπνξεί λα δεη ηα 

πεξηερόκελα κόλν ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ απηώλ. 

ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα νξίζνπκε πεξηζζόηεξα πην ζπγθεθξηκέλα δηθαηώκαηα γηα 

ηε δηαδξνκή απηή, ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο παξακέηξνπ Directory. 

Γηα παξάδεηγκα, ζα δειώζνπκε όηη κπνξεί λα γίλεη ππεξθάιπςε αξρείσλ, 

δεδνκέλνπ όηη ν ρξήζηεο έρεη ηα θαηάιιεια δηθαηώκαηα αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο 

ζην θάθειν απηό. Σα δηθαηώκαηα νξίδνληαη ζε πξώηε θάζε ζε επίπεδν 

ιεηηνπξγηθνύ θαη επηπιένλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ProFTPd server. 

<Directory /opt/lampp/htdocs/*> 

 AllowOverwrite on 

</Directory> 

Έλα ζεκαληηθό κέηξν αζθάιεηαο έρεη ζρέζε κε ηνπο ζπκβνιηθνύο ζπλδέζκνπο 

(symbolic links) ζε άιιεο δηαδξνκέο ζην server. Γελ ζέινπκε λα κπνξεί θάπνηνο 

λα πεξηεγεζεί εθηόο ησλ νξίσλ πνπ έρνπκε ζέζεη θαη επηιέγνπκε λα 

απελεξγνπνηήζνπκε ηελ πξνβνιή ησλ ζπλδέζκσλ απηώλ. 

ShowSymlinks  off 

Η επόκελε παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνβνιή ησλ αξρείσλ ελόο θαθέινπ. 

Μπνξνύκε έηζη λα απνθξύςνπκε θαη λα εκθαλίζνπκε πιεξνθνξίεο ζηνλ ηειηθό 

ρξήζηε. 

ListOptions             "-l" 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη clients ζπλδένληαη ζηνλ ProFTPd server κε passive mode, 

πξνηείλεηαη λα πεξηνξίζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ζπξώλ ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν server γηα λα δεκηνπξγήζεη ζπλδέζεηο. Κάηη ηέηνην 
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επηηπγράλεηαη κε ηελ παξαθάησ εληνιή θαη, ζπγθεθξηκέλα, νξίδνπκε όηη ν 

κέγηζηνο αξηζκόο ζύγρξνλσλ ζπλδέζεσλ είλαη 100. 

PassivePorts   60000 60100 

Υξεηκνπνηνύκε ηόζν πςειό αξηζκό ζπξώλ γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη δελ ζα 

ππάξμνπλ δηελέμεηο κε ηηο ζύξεο άιισλ εθαξκνγώλ ζηνλ server. Παξόια απηά 

πξέπεη πάληα λα ειέγρνπκε όηη νη ζύξεο απηέο είλαη ειέπζεξεο κε εξγαιεία όπσο 

ην nmap, πνπ ζα καο δώζνπλ κία πιήξε ιίζηα ησλ ειεύζεξσλ θαη δεζκεπκέλσλ 

ζπξώλ ζηνλ server καο. 

Έλα αθόκα βήκα πξνο ηελ απόθξπςε πιεξνθνξηώλ ηνπ ProFTPd server είλαη ε 

παξάκεηξνο MasqueradeAddress. Με ηελ παξάκεηξν απηή δεηάκε από ηνλ 

server λα πξνβάιεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε ή domain αληί ηεο IP ηνπ. 

MasqueradeAddress  ntounasth.sytes.net 

Δπηπιένλ, κπνξνύκε λα ιάβνπκε κέηξα απέλαληη ζε επηζέζεηο, θαηά θύξην ιόγν 

ηύπνπ DOS, νξίδνληαο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξόλνπο ιήμεο (timeout) 

δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ. Οη παξαθάησ παξάκεηξνη αθνξύλ ζηελ κε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν server δελ απνθξίλεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηνπ δεηείηαη θάηη θαη ζηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε. 

TimeoutNoTransfer  600 

TimeoutStalled   100 

TimeoutIdle   2200 

TimeoutLogin   20 

Δπίζεο, παξόκνηεο κε ηηο πξνεγνύκελεο παξακέηξνπο, ππάξρνπλ θαη νη εληνιέο 

πνπ νξίδνπλ κέγηζηνπο αξηζκνύο επηηξεπηώλ ζπλδέζεσλ θαη αλεπηηπρώλ δνθηκώλ 

εηζόδνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό δηαζθαιίδνπκε όηη ν server δελ ζα πξνζπαζήζεη λα 

εμππεξεηήζεη πεξηζζόηεξνπο από όζνπο κπνξεί αιιά ζα ηνπο αξλεζεί ηελ 

πξόζβαζε εμαξρήο θαη ζα ιεηηνπξγεί εληόο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ.  

MaxInstances  8 
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MaxClients   8 

MaxClientsPerHost  8 

MaxClientsPerUser  8 

MaxHostsPerUser   8 

MaxLoginAttempts     5 

Σα αξρεία θαηαγξαθήο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ελόο server θαηά 

ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δάλ δελ νξίζνπκε ηα αξρεία απηά, ε θαηαγξαθή ζα 

γίλεηαη ζην αξρείν syslog. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, πξέπεη λα απνθεύγεηαη 

θάηη ηέηνην όπνηε είλαη δπλαηό. Γεκηνπξγνύκε έλαλ ππνθάθειν ζηνλ θάθειν ησλ 

logs ηνπ LAMPP κε όλνκα ftp θαη νξίδνπκε ηα εμήο αξρεία: 

ExtendedLog   /opt/lampp/logs/ftp/ftp.log 

TransferLog   /opt/lampp/logs/ftp/xferlog 

SystemLog  /opt/lampp/logs/ftp/syslog.log 

Σν ηειεπηαίν βήκα πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ ftp server είλαη ε θξππηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιινληαη κεηαμύ server θαη client. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θξππηνγξάθεζε αθόκα θαη ν θσδηθόο ηνπ ρξήζηε ζηέιλεηαη 

ζε απιό θείκελν θαη είλαη πνιύ εύθνιν γηα θάπνηνλ λα αλαθαιύςεη ηνλ θσδηθό 

θάπνηνπ ρξήζηε ηελ ώξα πνπ ζπλδέεηαη. 

Αξρηθά, πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

από ηνλ server. Σα παξαθάησ βήκαηα πξέπεη λα γίλνπλ από ηνλ ρξήζηε root ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Δγθαζηζηνύκε ην παθέην libssl-dev εάλ δελ ην έρνπκε ήδε: 

sudo apt-get install build-essential 

sudo apt-get install libssl-dev 

ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγνύκε ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεύζνπκε ηα 

πηζηνπνηεηηθά θαη κεηαθεξόκαζηε ζε απηόλ. 
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mkdir /opt/lampp/etc/ssl.ftpcert 

cd /opt/lampp/etc/ssl.ftpcert/ 

Γεκηνπξγνύκε ηα απαξαίηεηα αξρεία ησλ πηζηνπνηεηηθώλ: 

openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 

openssl req -new -key server.key -out server.csr 

openssl genrsa -des3 -out ca.key 1024 

openssl req -new -x509 -days 365 -key ca.key -out ca.crt  

Καηεβάδνπκε θάπνην εξγαιείν γηα λα ππνγξάςνπκε ηα πηζηνπνηεηηθά. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνύκε λα θαηεβάζνπκε ην script sign.sh
1
 από ηα θόξνπκ ηνπ 

Ubuntu. Σα ca.* αξρεία ρξεζηκνπνηνύληαη απηόκαηα γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ. Αθνύ ην θαηεβάζνπκε, κεηαθεξόκαζηε ζην ηεξκαηηθό ζην 

θάθειν ζηνλ νπνίν ην έρνπκε απνζεθεύζεη θαη αθνύ ηνπ δώζνπκε δηθαηώκαηα 

εθηέιεζεο, ην ηξέρνπκε κε παξάκεηξν ην αξρείν server.csr. 

chmod +x sign.sh 

./sign.sh /opt/lampp/etc/ssl.ftpcert/server.csr 

Σα πηζηνπνηεηηθά είλαη πιένλ έηνηκα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Σεινο, πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε ζην proftpd.conf ηνλ θαηάιιειν θώδηθα γηα λα δεηήζνπκε από ηνλ 

server λα ρξεζηκνπνηεί θξππηνγξάθεζε. 

<IfModule mod_tls.c> 

    TLSEngine on 

    TLSLog /opt/lampp/logs/ftp/tls.log 

    TLSProtocol TLSv1 

    TLSRequired off 

    TLSRSACertificateFile 

/opt/lampp/etc/ssl.ftpcert/server.crt 

                                                             
1
 sign.sh url: http://ubuntuforums.org/attachment.php?attachmentid=32939&d=1179562202 

http://ubuntuforums.org/attachment.php?attachmentid=32939&d=1179562202
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    TLSRSACertificateKeyFile 

/opt/lampp/etc/ssl.ftpcert/server.key 

    TLSCACertificateFile /opt/lampp/etc/ssl.ftpcert/ca.crt 

    TLSVerifyClient off 

</IfModule> 

ε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε νη ρξήζηεο λα ζπλδένληαη κέζσ αζθαιήο ζύλδεζεο, 

νξίδνπκε ηελ ηηκή TLSRequired ζε on. Κάλνληαο επαλεθθίλεζε ηνλ LAMPP 

server καο, ζα δνύκε όηη θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ProFTPd δεηείηαη λα εηζάγνπκε 

ηνλ θσδηθό κε ηνλ νπνίν έρνπκε θηηάμεη ηα πηζηνπνηεηηθά. Κάηη ηέηνην δελ είλαη 

βνιηθό θαζώο ζα πξέπεη λα είκαζηε παξόλ ζε θάζε εθθίλεζε ή επαλεθθίλεζε ηνπ 

server. Η αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ην γεγνλόο όηη ην ηδησηηθό RSA θιεηδί ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ είλαη θξππηνγξαθεκέλν κέζα ζην αξρείν server.key. Η επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο έγθεηηαη ζηελ αθαίξεζε ηεο θξππηνγξάθεζεο απηήο. Με ηνλ 

ηξόπν απηό, ην θιεηδί είλαη κε θξππηνγξαθεκέλν θαη κπνξεί λα ην δηαβάζεη 

νπνηνζδήπνηε. Πξόζβαζε θαη δηθαηώκαηα ζην αξρείν απηό έρεη κόλν ν ρξήζηεο 

root. 

cd /opt/lampp/etc/ssl.ftpcert 

cp server.key server.key.org 

openssl rsa -in server.key.org -out server.key 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

4.  Joomla και αζθάλεια 

 

4.1. ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ JOOMLA  

Πξόθεηηαη γηα κηα επξέσο δηαδεδνκέλε CMS (Content Management System) 

εθαξκνγή, ε νπνία παξέρεη κία ππνδνκή γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ 

ηζηνζειίδσλ θαη web εθαξκνγώλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο απιήο ηζηνζειίδαο ή γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο, 

αθόκα θαη γηα ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε πνιινύο ρξήζηεο. 

Σν Joomla έρεη κεγάιε ηζηνξία ζηνλ ρώξν ησλ CMS κε πάξα πνιιέο πινπνηήζεηο 

θαη επηηπρίεο. Βαζίδεηαη, πιένλ, ζηελ αληηθεηκελνζηξαθή PHP θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί είηε κε ηνλ Apache είηε κε ηνλ IIS ηεο Microsoft. Όζνλ αθνξά ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ππνζηεξίδεη ηελ MySQL θαη ηελ MS SQL. Ο πξνηεηλόκελνο 

ζπλδπαζκόο ινγηζκηθώλ, όκσο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ Joomla είλαη 

Linux κε http server ηνλ Apache θαη ηελ MySQL γηα βάζε δεδνκέλσλ, ζπλεπώο 

ην LAMPP παξέρεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα λα θηινμελήζνπκε εθαξκνγέο 

βαζηζκέλεο ζην Joomla. 

Δπίζεο, ππνζηεξίδνληαη πιήξσο ηα γλσζηά web services θαη παξέρεηαη ην XML-

RPC API από ην ίδην ην Joomla γηα ηε δεκηνπξγία, θιήζε θαη ρεηξηζκό web 

services, γεγνλόο πνπ δίλεη ζην Joomla ηε δύλακε λα μεθύγεη από ηα όξηα πνπ ηνπ 

επηβάιινληαη από ηελ PHP θαη γεληθόηεξα από ηε δνκή ηνπ. Δπηπιένλ, κπνξνύκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Joomla σο server γηα web services βαζηζκέλεο ζε XML-

RPC based. 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ Joomla ρσξίδεη ηα δηάθνξα κέξε κηαο 

ηζηνζειίδαο/εθαξκνγήο ζε: 

 Components: είλαη εθαξκνγέο πνπ εγθαζηζηνύκε ζην Joomla 

 Plugins: παξέρνπλ επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ζην Joomla. 
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 Modules: κηθξνεθαξκνγέο πνπ εγθαζηζηνύκε. Λεηηνπξγνύλ είηε απηόλνκα 

είηε κε βάζε θάπνην άιιν component. 

 Templates: αθνξνύλ ηελ δηεπαθή θαη ηα γξαθηθά ηνπ site. 

Η δύλακε ηνπ Joomla βαζίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή απηή θαη ζηελ 

επεθηαζηκόηεηα πνπ πξνζθέξεη. Με κηα απιή αλαδήηεζε ζην Internet (π.ρ. 

joomla extensions) κπνξεί θαλείο λα αλαθαιύςεη ακέηξεηεο πξόζζεηεο εθαξκνγέο 

νη νπνίεο παξέρνπλ ζρεδόλ ηα πάληα. 

Η θνηλόηεηα ηνπ Joomla δνπιεύεη ζπλερώο θαη κε θύξην γλώκνλα ηελ αζθάιεηα. 

πρλά δεκνζηεύνληαη θαη ελεκεξώζεηο αζθάιεηαο πέξαλ ησλ αλαβαζκίζεσλ θαη 

δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε πνηέ λα ειέγρνπκε γηα ηπρόλ ελεκεξώζεηο ηηο νπνίεο 

ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε. Δπίζεο, θαζώο ζπάληα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

Joomla σο έρεη, πξέπεη λα ειέγρνπκε θαη ηηο ελεκεξώζεηο ησλ επηπιένλ 

εθαξκνγώλ πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαη λα ελεκεξώλνπκε θαη απηέο. 

Αλακθίβνια, πξόθεηηαη γηα κία ζρεηηθά δύζθνιε θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία θαη 

θαιό είλαη λα αλαηίζεηαη ζε άηνκα κε ζρεηηθή εκπεηξία. 

 

4.2. Ρςθμίζειρ και διασείπιζη ηος Joomla  

ε θάζε εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla ππάξρνπλ θάπνηα βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα 

έρεη πάληα ζην κπαιό ν δηαρεηξηζηήο πνπ αθνξνύλ ηόζν ηελ αζ θάιεηα όζν 

θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε αιιά θαη ηε δηεπθόιπλζή ηνπ. 

 

4.2.1. Πποεηοιμαζία 

Βαζηθό κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ελόο server θαη ησλ εθαξκνγώλ 

ηνπ είλαη ε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο, ε νπνία θαη ζα θαζνξίζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ζα ζηήζνπκε, ζα αλαπηύμνπκε θαη ζα ζπληεξήζνπκε ηνλ server απηό. Σα 

ζεκεία πνπ δίλνπκε έκθαζε ζηε ζπλέρεηα δελ αθνξνύλ κόλν ην Joomla αιιά 

γεληθόηεξα ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε θαη ζθνπό έρνπλ λα ηνλίζνπλ ηελ 
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αλάγθε γηα κεζνδηθόηεηα θαη επίγλσζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα 

πάξνπκε. 

  

Δπιλογή ενόρ έμπιζηος πάποσος σώπος θιλοξενίαρ 

Πηζαλόηαηα κία από ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

είλαη ε επηινγή ηνπ server πνπ ζα επηιέμνπκε λα θηινμελήζεη ηελ 

ηζηνζειίδα/εθαξκνγή καο. Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη ακέηξεηνη πάξνρνη νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ κεγάιε πνηθηιία ζε ηηκέο επηινγέο θαη ξπζκίζεηο κε απνηέιεζκα λα 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ θαζέλα λα δηαιέμεη ην παθέην πνπ ηαηξηάδεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ.  

 

Δπικινδςνόηηηα ηων shared servers 

ηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηνύκε κηα ζρεηηθά θζελόηεξε ιύζε, θαηά πάζα 

πηζαλόηεηα ζα θαηαιήμνπκε ζηελ επηινγή ελόο shared server. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη servers απηνί είλαη ιηγόηεξν αζθαιείο από ηνπο dedicated servers θαη 

απηό νθείιεηαη ζην κεγάιν εύξνο αλαγθώλ πνπ θαινύληαη λα θαιύςνπλ. 

πλεπώο, νη ξπζκίζεηο ηνπο είλαη ζαθέζηαηα πην ραιαξέο κε αληίθηππν αθόκα θαη 

ζηελ αζθάιεηα κεξηθέο θνξέο. Μεξηθά από ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα 

αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα, εάλ όρη όια, κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θαη ζε shared 

servers. 

 

Γημιοςπγία πεπιβάλλονηορ Development και Testing  

Αθόκα έλα ιάζνο πνπ ζπρλά ζπλαληάηαη είλαη ε κε ύπαξμε έζησ πεξηβάιινληνο 

development. Όηαλ έξζεη ε ώξα λα γίλνπλ αιιαγέο, πξνζζήθεο ή ελεκεξώζεηο 

ζηελ εθαξκνγή καο, επηβάιιεηαη λα γίλεη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν γηα λα κπνξνύκε λα 

είκαζηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα.  
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Ο ξόινο ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

λα αλαπηύμνπλ γξήγνξα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη λα έρνπλ ηελ βνήζεηα όισλ ησλ 

εξγαιείσλ θαη εθαξκνγώλ πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηα απηή. Σν 

πεξηβάιινλ απηό ζα κπνξνύζε λα είλαη δηαθνξεηηθό θπζηθά από πξνγξακκαηηζηή 

ζε πξνγξακκαηηζηή, θαζώο ζπλήζσο πξόθεηηαη γηα έλα ηνπηθό server πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Κάηη ηέηνην, όκσο, ζπληζηά 

ιάζνο πξαθηηθή θαζώο δεκηνπξγεί απαίηεζε πεξηβάιινληνο testing. Αληίζεηα, ζα 

κπνξνύζαλ ηα πεξηβάιινληα αλάπηπμεο λα απνηεινύλ αληίγξαθα ηνπ server 

παξαγσγήο κε ηα ίδηα ινγηζκηθά θαη ηηο ίδηεο ξπζκίζεηο. Έηζη, ην πεξηβάιινλ 

testing, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από εθείλν ηνπ πξνγξακκαηηζηή. 

Παξόια απηά, είλαη αθόκα πην ζσζηό λα ππάξρεη θαη testing πεξηβάιινλ θαη λα 

είλαη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ server θαη κε ππόζηαζε ίδηα κε ηνπ server κε κόλε 

δηαθνξά λα πεξηνξίδεηαη ε πξόζβαζε ζε απηό από ην Internet. Με ηνλ ηξόπν 

απηό, κπνξνύκε λα δνθηκάζνπκε από δνθηκή ησλ αιιαγώλ πνπ επηζπκνύκε αιιά 

ζπγρξόλσο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εξγαιεία auditing γηα λα ειέγμνπκε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ.  

 

Υπήζη ενόρ IDE και ενόρ ζςζηήμαηορ versioning για ηην 

ανάπηςξη 

Όηαλ ζέιεη θαλείο λα αζρνιεζεί κε ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγώλ (εηδηθά ζε PHP), 

βξίζθεηαη κπξνζηά ζην πξόβιεκα ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα ην 

θαηαθέξεη γξήγνξα, απνηειεζκαηηθά, πνπ ζα πξνζθέξεη βνήζεηα θαη άλεζε ζηελ 

αλάπηπμε. Σελ αλάγθε απηή θαιύπηνπλ εθαξκνγέο πνπ νλνκάδνληαη IDEs θαη, 

πιένλ, ππάξρνπλ θαη γηα ηελ PHP (π.ρ. PHPEclipse). Η δεκηνπξγία δπλαηώλ θαη 

ζνβαξώλ εθαξκνγώλ κε αληηθεηκελνζηξαθή PHP, όπσο θαη κε θάζε άιιε 

γιώζζα, ζα ήηαλ κηα δηαδηθαζία πνιύ πην ρξνλνβόξα θαη επίπνλε θαζώο νη 

εθαξκνγέο απηέο παξέρνπλ εξγαιεία θαη πάξα πνιιά πξόζζεηα απαξαίηεηα γηα 

εξγαζίεο όπσο δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ, ζπλδέζεηο κε βάζεηο δεδνκέλσλ, 

ζπλδέζεηο κε αξρεία ζπζηήκαηνο κεζσ Internet (ftp, lan, θηι), ζπλδέζεηο κε 

versioning systems/servers, ζπκπιήξσζε θώδηθα, εξγαιεία γηα debug. 
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Η ρξήζε ελόο versioning server δίλεη ηε δπλαηόηεηα δηαηήξεζεο ηζηνξηθνύ ησλ 

αξρείσλ ηεο εθαξκνγήο καο. Δίλαη έλα είδνο backup αιιά δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί 

όηη κπνξεί λα ην αληηθαηαζηήζεη. Δίλαη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα βνήζεηα θαηά 

ηελ αλάπηπμε θαη κόλν, ξόινο ηνπ νπνίνπ είλαη λα κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

εθδόζεηο ηεο εθαξκνγήο καο θαζώο θαη λα κπνξνύκε λα επηζηξέςνπκε αλά πάζα 

ζηηγκή ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθό ζεκείν ζειήζνπκε. 

 

4.2.2. Γιασείπιζη και πύθμιζη ηων  εθαπμογών Joomla 

Όιεο νη εθαξκνγέο εγθαζίζηαληαη πάληα κε θάπνηεο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο, νη 

νπνίεο θαη είλαη γλσζηέο ζε όινπο. Παξά ην γεγνλόο όηη παξέρνπλ έλα επίπεδν 

αζθάιεηαο, πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ηνπο θαη πξνηείλεηαη πάληα ε 

πξνζαξκνγή ηνπο, από ηελ πην αζήκαληε κέρξη ηελ πην ζεκαληηθή. ηε ζπλέρεηα 

ζα αλαθεξζνύκε ζε θάπνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο, κε ηηο νπνίεο ζα εληζρύζνπκε 

ζεκαληηθά ηελ αζθάιεηα ηνπ server θαη ησλ εθαξκνγώλ Joomla. 

  

Αλλαγή ηος πποεπιλεγμένος username ηος πποεπιλεγμένος Super 

Administrator ηος Joomla 

Σν Joomla δεκηνπξγεί έλαλ πξνεπηιεγκέλν ινγαξηαζκό ρξήζηε ηύπνπ Super 

Administrator κε όλνκα ρξήζηε admin θαη έλαλ password ηεο επηινγήο καο ηνλ 

νπνίν νξίδνπκε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Ο επηηηζέκελνο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

κπεη ζην δηαρεηξηζηηθό κέξνο ηνπ Joomla, ζα δνθηκάζεη ζίγνπξα θσδηθνύο 

πξόζβαζεο γηα ηνλ ρξήζηε απηό. Υξεζηκνπνηώληαο ινηπόλ ην πξνεπηιεγκέλν 

δηεπθνιύλνπκε ηνλ επηηηζέκελν, ν νπνίνο ζα πξέπεη κόλν λα αλαθαιύςεη κόλν ηνλ 

θσδηθό ηνπ ρξήζηε καο. 
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Πποζηαζία θακέλων και απσείων 

Σν βαζηθό αξρείν ξπζκίζεσλ ηνπ Joomla νλνκάδεηαη configuration.php θαη 

βξίζθεηαη ζηνλ αξρηθό θάθειν πνπ πεξηέρεη ην Joomla. Έηζη, εάλ 

εγθαηαζηήζνπκε ην Joomla ζηνλ htdocs θάθειν, ε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ απηνύ 

ζα είλαη πηζαλώο ε /opt/lampp/htdocs/. Σν αξρείν απηό είλαη κηα PHP class ε 

νπνία πεξηέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ξπζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο όπσο 

ζηνηρεία ζύλδεζεο κε ηελ βάζε, κε ην FTP ζηξώκα θαζώο θαη ηνπο θσδηθνύο ζε 

απιό θείκελν. Δάλ θάπνηνο θαηαθέξεη λα ππνθιέςεη ην αξρείν απηό κπνξεί λα 

απνθηήζεη πιήξε εμνπζία πάλσ ζηελ εθαξκνγή θαη λα έρεη πξόζβαζε παληνύ. 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ην αξρείν απηό πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζε έλα 

αζθαιέζηεξν ζεκείν ζηνλ server καο θαη εθηόο ηεο δηαδξνκήο 

/opt/lampp/htdocs/path/to/Joomla/. Γηα λα ην επηηύρνπκε απηό πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα άιιν αξρείν, ην Joomla_root/includes/defines.php. 

define( 'JPATH_CONFIGURATION',  JPATH_ROOT ); 

Γηα παξάδεηγκα, κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θάθειν, ηνλ 

/opt/lampp/htdocs_critical θαη ζηνλ θάθειν απηό λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 

δέληξν θαθέισλ θαη αξρείσλ κε ηηο εθαξκνγέο καο θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπο 

θαηεγνξηνπνηεκέλα ζσζηά θαη ζαθώο δηαρσξηζκέλα κεηαμύ ηνπο. ην δεληξν 

απηό, ζα κπνξνύζακε λα πξνζζέζνπκε θαη ηνπο θαθέινπο tmp θαη logs. 

define( 'JPATH_CONFIGURATION', 

'/opt/lampp/htdocs_critical/path/to/Joomla/' ); 

Δάλ κειεηήζνπκε ην αξρείν απηό, ζα δνύκε όηη κπνξνύκε λα ηξνπνπνηήζνπκε θαη 

άιιεο βαζηθέο δηαδξνκέο ηνπ Joomla έηζη ώζηε λα απνθξύςνπκε αθόκα 

πεξηζζόηεξν ηελ πιαηθόξκα πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθαξκνγή καο. 

$parts = explode( DS, JPATH_BASE ); 

//Defines 

define( 'JPATH_ROOT',  implode( DS, $parts ) ); 
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define( 'JPATH_SITE',  JPATH_ROOT ); 

define( 'JPATH_CONFIGURATION',  JPATH_ROOT ); 

define( 'JPATH_ADMINISTRATOR', 

 JPATH_ROOT.DS.'administrator' ); 

define( 'JPATH_XMLRPC',   JPATH_ROOT.DS.'xmlrpc' 

); 

define( 'JPATH_LIBRARIES', JPATH_ROOT.DS.'libraries' ); 

define( 'JPATH_PLUGINS',  JPATH_ROOT.DS.'plugins'   

); 

define( 'JPATH_INSTALLATION',

 JPATH_ROOT.DS.'installation' ); 

define( 'JPATH_THEMES', 

 JPATH_BASE.DS.'templates' ); 

define( 'JPATH_CACHE',  JPATH_BASE.DS.'cache'); 

Η δύλακε ηνπ Joomla βαζίδεηαη όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην κεγάιν αξηζκό 

επεθηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο γηα δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Όηαλ 

ρξεζηκνπνηνύκε επεθηάζεηο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε εάλ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα 

δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαθέινπο θαη αξρεία θαη λα 

ιακβάλνπκε θαηάιιεια κέηξα πξνθύιαμήο ηνπο από θαθόβνπιεο επηζέζεηο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θαθέισλ είλαη θάθεινη temp, θάθεινη εηθόλσλ θαη άιισλ 

πνιπκέζσλ θαη θάθεινη ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα αλεβάδνπλ αξρεία νη ρξήζηεο 

(κεζσ θόξνπκ θηι). 

Σέινο, πξέπεη λα ξπζκίδνπκε πάληα ηελ παξάκεηξν open_basedir ηεο PHP γηα λα 

πεξηνξίδνπκε όπσο έρνπκε ήδε πεξηγξάςεη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην. 

 

Δπιβεβαίωζη ζωζηών δικαιωμάηων ζε όλα ηα απσεία και ηοςρ 

θακέλοςρ 

Δάλ είλαη δπλαηό, πξηλ ζεσξήζνπκε ηελ εθαξκνγή καο έηνηκε γηα ην πεξηβάιινλ 

παξαγσγήο πξέπεη λα ζέζνπκε ηα δηθαηώκαηα όισλ ησλ θαθέισλ θαη ησλ 

αξρείσλ κε ηα θαηάιιεια δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ηα νπνία είλαη 755 θαη 644 
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αληίζηνηρα. Σα δηθαηώκαηα απηά αληηζηνηρνύλ ζε drwxr-xr-x θαη -rwx-r-x-r-x. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

 Ιδηνθηήηεο ρξήζηεο:  read, write, execute 

 Οκάδα ηδηνθηήηε:  read, execute 

 Τπόινηπνη:   read, execute 

Γηα λα θαηαθέξνπκε λα ιεηηνπξγνύλ νκαιά νη ξπζκίζεηο απηέο πξέπεη λα 

απνθαζίζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ εληαίν ηξόπν δηαρείξηζεο ηεο 

εθαξκνγήο: είηε ρξήζε πάληα ηνπ FTP layer, είηε πνηέ. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε,  

ηδηνθηήηεο ησλ αξρείσλ απηώλ ζα είλαη ν ρξήζηεο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν 

Apache (www-data ή όπσο αιιηώο ηνλ έρνπκε νλνκάζεη). Πξνηείλεηαη, όκσο, ε 

ρξήζε ηνπ FTP layer θαζώο ζα κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ηελ εθαξκνγή όρη 

κόλν κέζσ web εθαξκνγώλ αιιά θαη desktop εθαξκνγώλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην FTP layer, πξέπεη λα 

αλεβάζνπκε όια ηα αξρεία ηνπ Joomla κε ηνλ FTP ρξήζηε πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. ηε ζπλέρεηα, ζα νξίζνπκε ηα δηθαηώκαηα ησλ αξρείσλ είηε 

κέζσ εληνιώλ shell (ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ssh πξόζβαζε ζηνλ server), είηε 

κέζσ θάπνηαο εθαξκνγήο/επέθηαζεο ηνπ Joomla. 

 

Αθαίπεζη άσπηζηων και ασπηζιμοποίηηων επεκηάζεων 

Σν ηειηθό παθέην πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κόλν ηηο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή επεθηάζεηο θαη ζέκαηα. Δίλαη πνιύ πηζαλό λα 

δεκηνπξγεζνύλ θελά αζθαιείαο από επεθηάζεηο θαη ζέκαηα πνπ έρνπλ κείλεη 

αρξεζηκνπνίεηα ζηελ εθαξκνγή καο. Δπίζεο, πξέπεη πάληα λα ειέγρνπκε γηα 

αξρεία πνπ έρνπλ απνκείλεη ζην ζύζηεκά καο από απεγθαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη 

ζσζηά ξπζκηζκέλεο λα αθαηξνύλ όια ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο. Σέινο, πξέπεη 

πάληα λα ειέγρεηαη ν θάθεινο /tmp ή νπνηνζδήπνηε ζηνλ νπνίν απνζεθεύνληαη 

πξνζσξηλά αξρεία γηα εγθαηαζηάζεηο γηα αξρεία πνπ δελ έρνπλ ζβεζηεί από 

παξάιεηςε ησλ επεθηάζεσλ. 
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4.2.3. Ρύθμιζειρ ζηον Apache  

Υπήζη ηων απσείων .htaccess 

Με ηε βνήζεηα ησλ αξρείσλ απηώλ κπνξνύκε λα απνηξέςνπκε ηππηθέο επηζέζεηο 

ζηνλ server. Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο shared servers πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε 

ηνπο θαη πξέπεη λα έξζνπκε ζε ζπλελλόεζε γηα λα ην θαηαθέξνπκε. Με ηα αξρεία 

απηά ζα απνηξέςνπκε ηελ πξόζβαζε ζε θαθέινπο όπσο /administrator θαη 

άιινπο επαίζζεηνπο θαθέινπο. Μπνξνύκε αθόκα λα πεξηνξίζνπκε ηελ πξόζβαζε 

ζε ζπγθεθξηκέλεο δηεπζύλζεηο. Σέινο, ε ρξήζε ηεο PHP5 ζα πξνζθέξεη 

κεγαιύηεξε αζθάιεηα από ηελ πξνεγνύκελή ηεο έθδνζε. 

 

Υπήζη ηος mod_security και mod_rewrite 

Σα δύν απηά πξόζζεηα ηνπ Apache πξνζθέξνπλ αζθάιεηα θαη απόθξπςε 

δηαθόξσλ πιεξνθνξηώλ αθόκα θαη γηα δηαδξνκέο ζηνλ server. ε επίπεδν shared 

server, πηζαλόλ λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε ηνπ παξόρνπ. 

 

4.2.4. Ρύθμιζειρ ζηην MySQL  

Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, όζνλ αθνξά ηε MySQL, πξέπεη πάληα λα 

πεξηνξίδνπκε ηα δηθαηώκαηα ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ πξόζβαζε από εμσηεξηθνύο 

hosts. 

 

4.2.5. Ρςθμίζειρ ηηρ PHP  

Όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, πξέπεη θαλείο λα γλσξίδεη ηη 

θάλεη ζρεηηθά κε ηελ PHP. Οη παξαθάησ ξπζκίζεηο έρνπλ γλώκνλα ην Joomla ζε 

ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα αιιά θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 
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Υπήζη PHP5 

ηελ PHP5 έρνπλ γίλεη πνιιά βήκαηα κε γλώκνλα ηελ αζθάιεηα θαη πιένλ ζηελ 

έθδνζε απηή, ε γιώζζα απηή έρεη ζέζεη δπλαηέο βάζεηο γηα ζηξνθή πξνο ηελ 

αληηθεηκελνζηξαθή κεξηά ηεο γιώζζαο. Πιένλ, νη εθδόζεηο ηνπ Joomla είλαη 

ζπκβαηέο κε ηελ PHP5 θαη πξνηείλεηαη ε ρξήζε απηήο. 

 

Υπήζη ηοπικών απσείων php.ini 

Όηαλ πξόθεηηαη γηα shared servers, είλαη ζίγνπξν όηη δελ ζα καο παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηνύκε άκεζα ην php.ini αξρείν ηνπ server. Τπάξρεη, 

παξόια απηά, ε πηζαλόηεηα λα κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπηθά αξρεία php.ini, ησλ νπνίσλ ν ξόινο είλαη ίδηνο κε 

εθείλνπ ησλ .htaccess αξρείσλ: ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ππεξθάιπςε εληνιώλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα αξρεία απηά, πξέπεη 

λα έρνπκε ζην κπαιό καο ηα εμήο: 

1. Σα αξρεία απηά έρνπλ απνηέιεζκα κόλν εάλ ν server είλαη ξπζκηζκέλνο λα 

ηα ρξεζηκνπνηεί. Μηα δνθηκή είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα ην 

αλαθαιύςνπκε. 

2. Σα αξρεία απηά έρνπλ ηζρύ κόλν γηα ηα αξρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ίδην 

θάθειν κε απηά ή θαινύληαη από απηά ηα αξρεία κε ηηο εληνιέο 

included() θαη required(). πλεπώο, γηα ην Joomla θαη εμαηηίαο ηνπ MVC 

κνληέινπ ην νπνίν αθνινπζεί,  απαηηνύληαη κόλν δύν παξνπζίεο απηώλ 

ησλ αξρείσλ: κία ζηνλ αξρηθό θάθειν (/) θαη κία ζηνλ θάθειν ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνύ κέξνπο (/administrator).  

3. Η ύπαξμε αξρείσλ php.ini ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδξνκή ηνπ Joomla 

πξέπεη λα απνηειέζεη αλεζπρία θαζώο πξόθεηηαη (θαηά πάζα πηζαλόηεηα) 

γηα ην απνηέιεζκα θάπνηαο επηηπρεκέλεο επίζεζεο.  
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Υπήζη ηηρ παπαμέηπος disable_functions  

Η ιεηηνπξγία ηεο παξακέηξνπ απηήο είλαη ε απελεξγνπνίεζε επηθίλδπλσλ 

κεζόδσλ ηεο PHP θαη νη νπνίεο δελ ζα ρξεηαζηνύλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Joomla. Μηα βαζηθή ξύζκηζε είλαη ε εμήο: 

disable_functions = show_source, system, shell_exec, 

passthru, exec, phpinfo, popen, proc_open  

ε νπνία κπνξεί πάληα λα εκπινπηηζηεί κε επηπιένλ εληνιέο πνπ δελ απαηηνύληαη. 

 

Υπήζη ηηρ παπαμέηπος open_basedir 

Ο ξόινο ηεο παξακέηξνπ απηήο έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην. ην 

ζεκείν απηό πξέπεη λα πξνζζέζνπκε όηη πξνηείλεηαη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη 

ζσζηά ξπζκηζκέλε. Πξέπεη λα δείρλεη ζηνλ θάθειν πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ην 

Joomla. 

 

Απενεπγοποίηζη ηηρ λειηοςπγίαρ safe_mode 

Σελ ιεηηνπξγία απηή ηεο PHP ηελ έρνπκε πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ζε πξνεγνύκελν 

θεθάιαην. Όζνλ αθνξά ζην Joomla, πξνηείλεηαη απζηεξά λα απνθεύγεηαη ε 

ρξήζε ηεο θαζώο είλαη ζρεδόλ ζίγνπξν όηη ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Joomla. Πξόθεηηαη γηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα 

κπνξέζνπκε θπζηθά λα ιύζνπκε, αιιά δελ ππάξρεη ιόγνο λα δεκηνπξγήζνπκε 

απηό ηνλ επηπιένλ θόξην εξγαζίαο θαζώο δελ θεξδίδνπκε θάηη νπζηαζηηθό από ηε 

ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο. 

safe_mode = 0  
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Απενεπγοποίηζη ηηρ παπαμέηπος register_globals 

Σα πξνβιήκαηα θαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη από ηε ελεξγνπνίεζε απηήο ηεο 

παξακέηξνπ έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην. Τπελζπκίδνπκε ζην 

ζεκείν απηή ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο απελεξγνπνίεζήο ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή καο θηινμελείηε ζε shared server θαη ν πάξνρνο 

ηνπ ρώξνπ θηινμελίαο δελ ηελ απελεξγνπνηήζεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαηόπηλ 

αίηεζήο καο, πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηνλ server αλαμηόπηζην θαη λα κεηαθέξνπκε 

ηελ εθαξκνγή καο ζε άιιν server. 

     register_globals = 0  

 

Απενεπγοποίηζη ηηρ παπαμέηπος allow_url_fopen 

Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ην Joomla γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο, πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε όηη καο παξέρνληαη ηα θαηάιιεια πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία 

(classes και wrappers) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

allow_url_fopen ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε απηήο. πλεπώο, κπνξνύκε θαη 

πξέπεη λα απελεξγνπνηήζνπκε ηε δπλαηόηεηα απηή ηεο PHP, θαζώο δελ 

πξνζθέξεη θάηη ην νπνίν δελ παξέρεηαη από ην Joomla αιιά, αληίζεηα, δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. 

     allow_url_fopen = 0  

 

4.3. Γπάθωνηαρ «καλό» κώδικα για ηο Joomla 

ηελ αζθάιεηα κηαο web εθαξκνγήο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε πνηόηεηα ηνπ 

θώδηθα θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνγξακκαηηζηή ζηε δεκηνπξγία αζθαιώλ 

εθαξκνγώλ. Υξεζηκνπνηώληαο ην Joomla θαη ην API πνπ πξνζθέξεη, μεθηλάκε 

ηελ αλάπηπμε ησλ ηζηνζειίδσλ/εθαξκνγώλ καο από έλα ήδε πςειό επίπεδν 

αζθάιεηαο θαη αξρηηεθηνληθήο. ην θεθάιαην απηό, ζα δνύκε ηη πξέπεη λα έρνπκε 
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ζην λνπ καο όηαλ πξόθεηηαη λα αλαπηύμνπκε κηα εθαξκνγή βαζηζκέλε ζε Joomla, 

κε γλώκνλα θπξίσο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ζσζηή δνκή ηεο εθαξκνγήο. 

πλνπηηθά: 

1. Αζθάιεηα από άκεζε πξόζβαζε ζηα php αξρεία 

2. Αζθάιεηα από θιήζεηο απνκαθξπζκέλσλ αξρείσλ 

3. Αζθάιεηα από επηζέζεηο SQL Injection 

4. Αζθάιεηα από επηζέζεηο XSS 

5. Απνθπγή ρξήζεο register_globals 

6. Έιεγρνο δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ησλ ρξεζηώλ 

7. Γεκηνπξγία εμόδνπ ηύπνπ εηθόλσλ, RSS θαη άιισλ 

 

4.3.1. Αζθάλεια από άμεζη ππόζβαζη ζηα php απσεία 

Σα αξρεία ησλ εθαξκνγώλ πνπ ζα αλαπηύμεηε ζε Joomla ζα θαινύληαη από ηελ 

index.php, ε νπνία κε βάζε ην MVC κνληέιν πνπ αθνινπζεί ην Joomla, 

ιεηηνπξγεί σο wrapper όιεο ηεο εθαξκνγήο. Οπζηαζηηθά, είλαη ν βαζηθόο 

controller ηνπ Joomla από ηνλ νπνίν πξέπεη λα πεξλάεη νπνηνδήπνηε request πξνο 

ηελ εθαξκνγή. Παξά ην γεγνλόο όηη ε εθαξκνγή δελ ζα ιεηηνπξγεί εάλ δελ θιεζεί 

κε ηνλ ηξόπν απηό (κέζσ ηεο index.php), εάλ δελ ιάβνπκε ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

πξνζηαζίαο ησλ αξρείσλ php από απεπζείαο εθηέιεζε, ηόηε ζα απνθαιύςνπκε 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζε νπνηνλδήπνηε πξνζπαζήζεη 

λα εθηειέζεη ηα αξρεία απηά απεπζείαο. 

Όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία components, modules, plugins θαη templates θαη 

νηηδήπνηε ζην νπνίν αλαθεξζνύκε από εδώ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνξά όια απηά ηα 

επίπεδα. 

Σν Joomla είλαη δνκεκέλν κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θαη αθόκα θαη εάλ 

απνθαζίζνπκε λα κελ αθνινπζήζνπκε ην MVC κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
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εθαξκνγώλ καο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε θάπνηνπο θαλόλεο νλνκαηνινγίαο 

αξρείσλ θαη θαθέισλ γηα λα κπνξεί ην Joomla λα αλαγλσξίζεη ηηο επί κέξνπο 

εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγνύκε. πλεπώο, ζην ραξαθηεξηζηηθό απηό έγθεηηαη θαη ε 

επθνιία ηνπ λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ππνινγίζεη πνηα αξρεία πξέπεη λα δνθηκάζεη 

λα εθηειέζεη απεπζείαο. 

Γηα παξάδεηγκα, αληί γηα ην url 

www.example.com/index.php?option=com_yourcomponent 

κπνξεί θαλείο λα δνθηκάζεη λα εθηειέζεη ην url 

www.example.com/components/com_yourcomponent/yourcomponent.p

hp 

Σν αξρείν απηό κπνξεί λα πεξηέρεη κόλν θιάζεηο θαη κεζόδνπο κε απνηέιεζκα λα 

κελ έρνπκε πξόβιεκα. πλήζσο, όκσο, ηέηνηα αξρεία δελ πεξηνξίδνληαη ζε θάηη 

ηέηνην θαη ελδερνκέλσο ην απνηέιεζκα λα είλαη ε εκθάληζε ζηελ νζόλε ηνπ 

ρξήζηε δηαθόξσλ κελπκάησλ ιάζνπο θαη ε απνθάιπςε ζεκαληηθώλ 

πιεξνθνξηώλ θαη δηαδξνκώλ ηεο εθαξκνγήο. 

Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη όια ηα αξρεία php πνπ απνηεινύλ ηηο εθαξκνγέο καο λα 

ειέγρνπλ όηη θαινύληαη θαη λα εθηεινύληαη κόλν κέζσ ηνπ Joomla. Η ιύζε 

παξέρεηαη από ην ίδην ην Joomla κε ηε ρξήζε ηνπ παξαθάησ θώδηθα ζηελ αξρή 

θάζε php αξρείνπ: 

// no direct access 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

  

4.3.2. Αζθάλεια από κλήζειρ απομακπςζμένων απσείων 

Αο ππνζέζνπκε όηη ζηελ εθαξκνγή καο ππάξρεη ε εμήο γξακκή θώδηθα: 

include($mosConfig_absolute_path.'/components/com_yourcompon

ent/yourcomponent.class.php' ); 
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ε πεξίπησζε πνπ ν επηηηζέκελνο θαηαθέξεη λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηε 

δηαδξνκή 

http://www.example.com/components/com_yourcomponent/yourcomp

onent.php?mosConfig_absolute_path=http://www.bad.site/bad.gi

f? 

ηόηε ζα κπνξέζεη λα εθηειέζεη νπνηνδήπνηε θώδηθα επηζπκεί ζηνλ server κε ηα 

δηθαηώκαηα ηνπ ρξήζηε ηνπ server (δεδνκέλνπ όηη είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα 

register_globals θαη allow_url_fopen). 

Παξά ην γεγνλόο όηη ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα απνηειεί πεξίπησζε θαθώλ 

ξπζκίζεσλ παξά ηθαλνηήησλ επίζεζεο, ππάξρνπλ εξγαιεία ηα νπνία είλαη ηθαλά 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηέηνηεο επηζέζεηο θαη κε ηελ επηινγή register_globals 

απελεξγνπνηεκέλε. 

Η θαιύηεξε θαη πξνηεηλόκελε ιύζε είλαη ε ρξήζε ζηαζεξώλ αληί γηα κεηαβιεηώλ 

γηα δηαδξνκέο ζηελ εθαξκνγή καο θαη ζε άιια ζεκεία ζην server ζε ζπλδπαζκό 

κε ην βήκα 1. Σν Joomla παξέρεη ήδε ηηο ζηαζεξέο απηέο ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα πξόζβαζε ζε δηάθνξεο δηαδξνκέο.   

θάκελορ /administrator: 

 JPATH_ADMINISTRATOR 

θάκελορ /cache: 

 JPATH_CACHE 

θάκελορ /administrator/components/current_component/: 

 JPATH_COMPONENT_ADMINISTRATOR 

θάκελορ /components/current_component/: 

 JPATH_COMPONENT_SITE 

θάκελορ /libraries: 

 JPATH_LIBRARIES 

θάκελορ /plugins: 

 JPATH_PLUGINS 

θάκελορ /: 
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 JPATH_ROOT 

θάκελορ /templates/: 

 JPATH_THEMES 

Μπνξνύκε αθόκα θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο δηθέο καο ζηαζεξέο. 

define( 'YOURBASEPATH', dirname(__FILE__) ); 

require_once( YOURBASEPATH . '/file_to_include.php' ); 

Με ηνλ ηξόπν απηό δελ ζα κπνξεί θαλείο λα επεξεάζεη ηηο δηαδξνκέο πνπ 

νξίδνπκε. 

 

4.3.3. Αζθάλεια από επιθέζειρ SQL Injection 

ρεηηθά κε ηηο επηζέζεηο SQL Injection έρνπκε ήδε κηιήζεη ζε πξνεγνύκελν 

θεθάιαην. Θα αζρνιεζνύκε, ζην ζεκείν απηό, κε ηα εξγαιεία ηνπ Joomla πνπ ζα 

καο βνεζήζνπλ λα πξνζηαηεπηνύκε από ηέηνηνπ ηύπνπ επηζέζεηο. 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαπηύμεη, ην πξόβιεκα έγθεηηαη ζε δεδνκέλα πνπ εηζάγεη ν 

ρξήζηεο θαη δελ θηιηξάξνληαη ζσζηά πξηλ ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εξσηήκαηα ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

Σν πξώην βήκα είλαη ε ρξήζε ηεο θιάζεο JRequest ηνπ Joomla γηα ην ρεηξηζκό 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ request. Οη κέζνδνη ηεο θιάζεο 

απηήο, επηζηξέθνπλ ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο πνπ ζέινπκε θηιηξαξηζκέλε 

αλάινγα. 

static void clean () 

static mixed get ([string $hash = 'default'], 

[int $mask = 0]) 

static bool getBool (string $name, 

[string $default = false], [string $hash = 'default']) 

static string getCmd (string $name, [string $default = ''], 

[string $hash = 'default']) 

http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#clean
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#get
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#getBool
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#getCmd
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static float getFloat (string $name, 

[string $default = 0.0], [string $hash = 'default']) 

static integer getInt (string $name, [string $default = 0], 

[string $hash = 'default']) 

static string getString (string $name, 

[string $default = ''], [string $hash = 'default'], 

[int $mask = 0]) 

static mixed getVar (string $name, [string $default = null], 

[string $hash = 'default'], [string $type = 'none'], 

[int $mask = 0]) 

static string getWord (string $name, [string $default = ''], 

[string $hash = 'default']) 

boolean checkToken ([string $method = 'post']) 

void set (array $array, [string $hash = 'default'], 

[boolean $overwrite = true]) 

string setVar (string $name, [string $value = null], 

[string $hash = 'method'], [boolean $overwrite = true]) 

void _cleanArray ( &$array, 

[boolean $globalise = false], array $array) 

void _cleanVar (mixed $var, [int $mask = 0], 

[string $type = null]) 

array _stripSlashesRecursive ( $value, array $array) 

Από ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηεο θιάζεο κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε όηη καο 

παξέρεη έλα απμεκέλν επίπεδν αζθάιεηαο θαη «θαζαξηζκνύ» ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

δηαθηλνύληαη ζηελ εθαξκνγή καο. 

Παξόια απηά, κέλεη αθόκα έλα ζεκαληηθό βήκα, ην νπνίν είλαη ε απνθπγή 

εηδηθώλ ραξαθηήξσλ ηεο SQL. Η JRequest δελ ην παξέρεη απηό ιόγσ απόθαζεο 

λα ιεηηνπξγεί έηζη θαη όρη παξάιεηςεο κε ζαθή πξόηαζε πξνο ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα ρεηξίδνληαη κε άιιν ηξόπν ηνπο εηδηθνύο ραξαθηήξεο. Σν 

ηειηθό βήκα, ινηπόλ, έρεη ζρέζε κε ηε θάζε απηή ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ εθηέιεζε εξσηεκάησλ θαζώο θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, ην Joomla παξέρεη ηελ θιάζε JDatabase.  

// Get a database object 

http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#getFloat
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#getInt
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#getString
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#getVar
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#getWord
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#checkToken
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#set
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#setVar
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#_cleanArray
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#_cleanVar
http://api.joomla.org/Joomla-Framework/Environment/JRequest.html#_stripSlashesRecursive
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$db =& JFactory::getDBO(); 

Η θιάζε απηή πεξηέρεη ηε κέζνδν getEscaped( $string ) ηελ νπνία θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κε ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηα 

εξσηήκαηά καο.  

$string = $database->getEscaped( $string ); 

$string = $db->getEscaped( $string ); 

 

4.3.4. Αζθάλεια από επιθέζειρ XSS 

Η ινγηθή ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ SQL επηζέζεσλ ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

XSS επηζέζεσλ. Γελ ζα αλαπηύμνπκε ζην ζεκείν απηό ζρεηηθά κε ηηο επηζέζεηο 

XSS, θαζώο έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζηε θύζε ησλ επηζέζεσλ απηώλ. Θα 

ππελζπκίζνπκε, όκσο, όηη ε ιύζε έγθεηηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζηνλ ζσζηό 

θαη έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο (όπσο θαη ζε όιεο ηηο επηζέζεηο 

ηύπνπ Code Injection). 

Γηα πξώην βήκα ρξεζηκνπνηνύκε πάιη ηελ θιάζε JRequest πνπ αλαθέξακε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ SQL επηζέζεσλ. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα θηιηξάξνπκε επηπιένλ 

ηα δεδνκέλα καο κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ htmlspecialchars()  

$value = htmlspecialchars( $value ); 

ή κε θάπνηα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε εκείο θαη ε νπνία ζα είλαη 

παξακεηξνπνηεκέλε ζηηο αλάγθεο καο αιιά θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία καο.  

 

4.3.5. Αποθςγή σπήζηρ register_globals 

Η ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο register_blobals πξέπεη λα απνθεύγεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε. ηελ PHP ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αξρηθνπνηήζνπκε κία κεηαβιεηή 

ρσξίο πξσηίζησο λα ηε δειώζνπκε. Σν πξώην βήκα, ινηπόλ, είλαη ε ζσζηή 

αξρηθνπνίεζε όισλ ησλ ηηκώλ πνπ ρξεηάδνληαη από ηελ εθαξκνγή. Πξνηείλεηαη, 



87 
 

όπνηε είλαη εθηθηό, λα νκαδνπνηνύκε ηηο κεηαβιεηέο καο ζε θιάζεηο θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηνύκε κέζσ αληηθεηκέλσλ ηνπο. 

Γηα λα ειέγμνπκε, θαηά ηελ αλάπηπμε, εάλ ε εθαξκνγή πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη 

ρξεζηκνπνηεί κεηαβιεηέο ηηο νπνίεο δελ έρνπκε θξνληίζεη λα αξρηθνπνηήζνπκε 

ζσζηά: 

1. Δλεξγνπνηνύκε ηελ εκθάληζε ιαζώλ ζηελ PHP 

2. Δλεξγνπνηνύκε ηελ εκθάληζε όισλ ησλ ιαζώλ 

3. Απελεξγνπνηνύκε ηελ ιεηηνπξγία register_blobals 

Δπίζεο, όζνλ αθνξά ζηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, βεβαησλόκαζηε όηη δελ 

ρξεζηκνπνηνύκε θώδηθα όπσο ν παξαθάησ: 

echo $GLOBALS['varname']; 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε κεηαβιεηώλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, όηη είλαη 

δηαθνξεηηθή ε δήισζε κεηαβιεηήο κε ηελ εληνιή global, ε ρξήζε ηεο νπνίαο 

επηηξέπεηαη:  

global $varname; 

Σέινο, ν θαιύηεξνο ηξόπνο δεκηνπξγίαο θαη αξρηθνπνίεζεο κεηαβιεηώλ είλαη ν 

εμήο: 

var var_name = var_value 

ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηύζζνπκε. 

 

4.3.6. Έλεγσορ δικαιωμάηων ππόζβαζηρ ηων σπηζηών 

Όηαλ δεκηνπξγνύκε κηα εθαξκνγή γηα ην Joomla, θαηά πάζα πηζαλόηεηα, ζα 

ππάξρεη δηαβάζκηζε ζην πεξηερόκελό ηεο. Σν Joomla ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία 

θαλόλσλ πξόζβαζεο θαζώο θαη νκάδεο ρξεζηώλ θαη επίπεδα πξόζβαζεο. Παξέρεη 
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επίζεο θαη ηηο απαξαίηεηεο θιάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, ηνλ έιεγρν θαη ηε 

δηαρείξεζε ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζε νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν. 

Πξνηείλεηαη λα ελζσκαηώλεηαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα απηή ζηηο εθαξκνγέο πνπ 

δεκηνπξγνύκε κε ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο από κεηαγελέζηεξεο 

εθδόζεηο θαη αλαβαζκίζεηο. Σν ζύζηεκα δηθαησκάησλ είλαη δπλαηό θαη ζηαζεξό 

θαη κπνξεί λα θαιύςεη όιεο ηηο αλάγθεο ελόο πξνγξακκαηηζηή θαη νπνηαζδήπνηε 

εθαξκνγήο. 

 

4.3.7. Γημιοςπγία εξόδος ηύπος εικόνων, RSS και άλλων 

Σν Joomla είλαη δνκεκέλν έηζη ώζηε λα κπνξεί λα εκθαλίζεη δηαθνξεηηθή έμνδν 

αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο format. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

νπνηαδήπνηε έμνδν κε βάζε ην πεξηερόκελν κηαο ζειίδαο. Η ιεηηνπξγία απηή 

κπνξεί λα επεθηαζεί γηα λα δεκηνπξγήζνπκε εηθόλεο, αξρεία pdf, excel, word, 

νηηδήπνηε απαηηείηαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 

Πξέπεη πάληα λα απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζεκείσλ εηζόδνπ ζηελ 

εθαξκνγή, θαζώο είλαη ζρεδόλ ζίγνπξν όηη ζα νδεγήζνπκε ηελ εθαξκνγή ζε θελά 

αζθαιείαο ηα νπνία δελ ζα αληηιεθζνύκε. 

 

4.3.7. ςνοπηικά 

Σν Joomla παξέρεη κηα απίζηεπηα κεγάιε ππνδνκή από θιάζεηο, κεζόδνπο, 

αξρηηεθηνληθήο, wrappers θαη πνιιά άιια ηα νπνία είλαη θαιό λα ρξεζηκνπνηνύκε 

γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνύληαη ζε θάζε έξγν. Η ζσζηή κειέηε ηνπ 

εύξνπο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ είλαη ε ζσζηή πνξεία γηα λα αθνινπζήζεη θαλείο 

(όπσο θαη ζε όια ηα CMS) θαη όρη ε δεκηνπξγία ησλ ιεηηνπξγηώλ απηώλ από ηελ 

αξρή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

5.  Test Case 

 

5.1. Διζαγωγή 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο, ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα server ζηνλ νπνίν ζα 

εγθαηαζηήζνπκε ην LAMPP θαη ζα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο 

αζθάιεηαο ζύκθσλα κε όζα έρνπκε αλαιύζεη ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα. 

ηε ζπλέρεηα, ζα εγθαηαζηήζνπκε ην Joomla θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

εθαξκνγή ζπλδπάδνληαο δηάθνξα components, modules θαη plugins. 

Δλ ησ κεηαμύ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Acunetix Web Vulnerability Scanner, ην 

νπνίν είλαη έλα εξγαιείν auditing θαη επηζέζεσλ, κε ζθνπό λα απνηππώζνπκε ην 

επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ server ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

ξπζκίζεηο.  

Σα απνηειέζκαηα ζα ζπγθξηζνύλ κεηαμύ ηνπο ώζηε λα δνύκε εάλ έρνπκε 

θαηαθέξεη λα αζθαιίζνπκε επαξθώο ηνλ server καο θαη ηη θελά αζθάιεηαο 

δεκηνπξγνύληαη από ην Joomla θαη ηηο επηπιένλ κηθξνεθαξκνγέο πνπ 

πξνζζέζακε. 

ην ηειηθό ζηάδην, ζα δνθηκάζνπκε λα δηνξζώζνπκε όζα πξνβιήκαηα κπνξνύκε 

θαη λα δνύκε ηελ επίπησζε ησλ αιιαγώλ ζην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο ηνπ server. 

 

5.2. Πεπιγπαθή Τλοποίηζηρ 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ server ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην VMWare Workstation 

6.5 θαη ζα εγθαηαζηήζνπκε ην ιεηηνπξγηθό Ubuntu Server 10.04. Γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο απαηηείηαη ην ιεηηνπξγηθό είηε ζε CD/DVD είηε 

ζε ISO. Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα ππάξρεη ελεξγή ζύλδεζε ζην Internet γηα ρξήζε 

από ηελ εγθαηάζηαζε ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Αθνινπζνύλ αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ server. 
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5.2.1. Γημιοςπγία Virtual Machine 

Από ην κελνύ ηνπ VMWare Workstation επηιέγνπκε File -> New -> Virtual 

Machine. Δπηιέγνπκε “Custom” γηα λα κπνξνύκε λα δνύκε θαη λα 

επεμεξγαζηνύκε όιεο ηηο παξακέηξνπο θαη παηάκε “Next”. 

 

ην επόκελν βήκα επηιέγνπκε “Workstation 6.5” θαη παηάκε “Next”. 

 

Αλάινγα κε ηελ πεγή από ηελ νπνία ζέινπκε λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε, επηιέγνπκε 

είηε ηελ πξώηε επηινγή γηα ρξήζε CD, είηε ηελ δεύηεξε γηα ρξήζε ISO αξρείνπ. 

ηελ πεξίπησζή καο, ζα επηιέμνπκε ηελ δεύηεξε επηινγή. Παηακε “Browse”, 

επηιέγνπκε ην αξρείν θαη παηάκε “Next”. 
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Γίλνπκε έλα όλνκα ζην Virtual Machine θαη κηα δηαδξνκή ζην ζθιεξό γηα λα 

εγθαηαζηαζεί θαη παηάκε “Next”. 

 

Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε (αλάινγα κε ηνλ επεμεξγαζηή πνπ δηαζέηνπκε) ηελ 

ρξήζε ελόο ή δύν επεμεξγαζηώλ γηα ην εηθνληθό κεράλεκα. Δπηιέγνπκε αλάινγα 

κε ηηο πξνηηκήζεηο καο, θαζώο δελ ζα ππάξρεη πξόβιεκα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

κε νπνηαδήπνηε από ηηο δύν επηινγέο. Παηάκε “Next”. 

 

ην επόκελν βήκα, νξίδνπκε ηε κέγηζηε κλήκε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Σν 

LAMPP ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη κε 512MB κλήκεο RAM, κε κόλε εμαίξεζε 

ηελ MySQL ε νπνία ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα εάλ ππάξρεη έιιεηςε 

κλήκεο. Μία απνδεθηή ηηκή είλαη πεξίπνπ ζην 1GB κλήκεο. Θα εηζάγνπκε 

900MB θαη ζα παηήζνπκε “Next”. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθθίλεζε ή ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ server παξαηεξεζνύλ αδηθαηνιόγεηα πξνβιήκαηα ζηνλ MySQL 

server, δνθηκάζηε πξώηα λα απμήζεηε ηε κλήκε. 

 

ηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην VM ηηο 

θάξηεο δηθηύνπ καο. Δπηιέγνπκε ηελ επηινγή “Use bridged networking” γηα λα 

δώζνπκε άκεζε πξόζβαζε ζην VM ζηελ θάξηα δηθηύνπ καο. Δθόζνλ είκαζηε 
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ζπλδεδεκέλνη ζε θάπνην δίθηπν, κε ηε ιεηηνπξγία απηή, ην VM ζα παξνπζηάδεηαη 

ζαλ απηόλνκν θαη μερσξηζηό ηεξκαηηθό κε δηθή ηνπ δηεύζπλζε IP.  

 

ηα επόκελα ηξία βήκαηα επηιέγνπκε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο θαη παηάκε 

“Next”. 
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ην επόκελν βήκα, νξίδνπκε ην κέγηζην κέγεζνο ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ πνπ ζα 

δηαζέηεη ν server. Ο δίζθνο απηόο είλαη εηθνληθόο θαη καο παξέρνληαη νη εμήο 

δπλαηόηεηεο: 

 Γέζκεπζε όινπ ηνπ όγθνπ πνπ νξίδνπκε γηα ρξήζε. 

 Γεκηνπξγία ελόο ή πνιιώλ αξρείσλ κεγέζνπο 2GB ην θαζέλα. 

Οη δύν απηέο επηινγέο ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπκε 

ζρεηηθά κε ηνπο πόξνπο πνπ δηαζέηνπκε.  

 

ηε ζπλέρεηα, νξίδνπκε έλα όλνκα γηα ηα αξρεία ηνπ εηθνληθνύ δίζθνπ καο. 

 

ην ηειεπηαίν βήκα, εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε καο κηα ζύλνςε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ 

επηιέμακε. Παηάκε “Finish”. 
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5.2.2. Δγκαηάζηαζη λειηοςπγικού ζςζηήμαηορ 

Έρνληαο πιένλ δεκηνπξγήζεη ηνλ server, πξνρσξνύκε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Έρνπκε ήδε νξίζεη ηελ πεγή από ηελ νπνία ζα γίλεη 

εγθαηάζηαζε θαη θαηά ηελ εθθίλεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηόκαηα. Παηάκε ην 

θνπκπί εθθίλεζεο όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

Μόιηο γίλεη εθθίλεζε από ην κέζν πνπ έρνπκε νξίζεη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ 

εηθόλα γηα επηινγή γιώζζαο εγθαηάζηαζεο. Θα επηιέμνπκε Αγγιηθά (English) θαη 

ζα παηήζνπκε “Enter”. 
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ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε “Install Ubuntu Server” θαη παηάκε “Enter”. 

 

Μόιηο αξρίζεη ε εγθαηάζηαζε, ζα εκθαληζηεί ε επόκελε νζόλε γηα λα επηιέμνπκε 

ηε γιώζζα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηιέγνπκε ην ίδην κε ηελ πξώηε θνξα θαη παηάκε 

“Enter”. 
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Δπηιέγνπκε ζηε ζπλέρεηα ηε ρώξα ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε γηα λα νξηζηνύλ 

απηόκαηα νη ηνπηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηιέγνπκε “Other” -> “Europe” 

-> “Greece” θαη παηάκε “Enter”. 

 

 

 

Η εγθαηάζηαζε ζα καο δεηήζεη λα επηιέμνπκε εάλ ζέινπκε λα γίλεη απηόκαηνο 

εληνπηζκόο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηεο γιώζζαο καο. Δπηιέγνπκε “Yes” θαη 

παηάκε “Enter”. 

 

Παηώληαο ηα πιήθηξα πνπ ζα δεηεζνύλ ζηε ζπλέρεηα, αλαγλσξίδεη ηα ειιεληθά 

θαη καο δεηείηαη επηβεβαίσζε. Παηάκε “Enter” εάλ είλαη ζσζηό. 
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Δπηιέγνπκε ηα πιήθηξα αιιαγήο γιώζζαο θαη παηάκε “Enter”. 

 

ηε ζπλέρεηα, ε εγθαηάζηαζε ειέγρεη ην ζύζηεκα γηα λα εληνπίζεη ην hardware 

πνπ δηαζέηεη θαη πεξηκέλνπκε κέρξη λα θνξησζνύλ όια ηα απαξαίηεηα. 

 

Σν επόκελν βήκα είλαη ε ξύζκηζε ηνπ δηθηύνπ. 

 

Μαο δεηείηαη λα εηζάγνπκε ην hostname ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν αλαγλσξηζηηθό απηό 

πξέπεη λα είλαη κνλαδηθό ζην ηνπηθό καο δίθηπν. Έηζη, εάλ ην domain ηνπ server 

είλαη server1.example.com, πξέπεη λα εηζάγνπκε server1. ηελ πεξίπησζή καο 

http://static.howtoforge.com/images/perfect_server_ubuntu_10.04_ispconfig3/big/10.png
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κπνξνύκε λα εηζάγνπκε όηη επηζπκνύκε θαζώο ζα είλαη κνλαδηθό εθόζνλ δελ 

έρνπκε άιιν server ζην ηνπηθό καο δίθηπν. Αξγόηεξα, θαηά ηε ξύζκηζε ηνπ 

server, ζα ξπζκίζνπκε ην hostname ηνπ λα είλαη ntounasth.sytes.net ην νπνίν είλαη 

έλα δσξεάλ dynamic dns domain από ηνλ πάξνρν no-ip.com θαη ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα έρνπκε πξόζβαζε κέζσ ελόο ζηαζεξνύ domain θαζώο 

ε IP δηεύζπλζε ηνπ router δελ είλαη ζηαηηθή. Δηζάγνπκε, ινηπόλ, ηππηθά ntounasth 

θαη παηάκε “Enter” γηα λα ζπλερίζνπκε. 

 

Γίλεηαη εληνπηζκόο ηεο δώλεο ηνπηθήο ώξαο ηεο πεξηνρήο καο. Δάλ είλαη ζσζηή, 

επηιέγνπκε “Yes” θαη παηάκε “Enter”. 

 

Σν βήκα πνπ αθνινπζεί αθνξά ζηνλ ζθιεξό δίζθν ηνπ server πνπ 

δεκηνπξγήζακε θαη ζην δηαρσξηζκό ηνπ ζε κέξε πνπ είλαη απαξαίηεηα από ην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία απηή ιάβεη ρώξα ζε 

πξαγκαηηθό server θαη όρη ζε VM, είλαη έλα από ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ζηελ 

εγθαηάζηαζε. Με ιάζνο επηινγέο κπνξνύκε λα ράζνπκε δεδνκέλα ή ζηελ 

θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ λα κελ εγθαηαζηήζνπκε ζσζηά ην ιεηηνπξγηθό 
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ζύζηεκα. Γεδνκέλνπ, όκσο, όηη ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη ζε εηθνληθό server θαη όρη 

ζε πξαγκαηηθό, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ απηόκαηε ξύζκηζε ηνπ (εηθνληθνύ) 

ζθιεξνύ δίζθνπ. Μπνξνύκε, θπζηθά, λα ξπζκίζνπκε κε δηθό καο ηξόπν ηνλ 

ζθιεξό εάλ ην επηζπκνύκε. Δπηιέγνπκε όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο θαη παηάκε 

“Enter”. 
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Μόιηο νινθιεξσζνύλ νη δηεξγαζίεο θαη εηνηκαζηεί ν ζθιεξόο δίζθνο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε, μεθηλά ε εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

ην ζεκείν απηό, δεκηνπξγνύκε έλαλ ρξήζηε γηα λα κπνξνύκε λα ζπλδεζνύκε 

ζηνλ server ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ ρξήζηε root άκεζα. Πιεθηξνινγνύκε ην όλνκα 

ηνπ ρξήζηε (δελ είλαη απηό ην username): 

 

θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγνπκε ην username πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύκε θαηά ηελ 

είζνδν. 
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Πιεθηξνινγνύκε ηνλ επηζπκεηό θσδηθό πξόζβαζεο δύν θνξέο: 

 

 

θαη επηιέγνπκε εάλ ζέινπκε λα θξππηνγξαθήζνπκε ηνλ αξρηθό θάθειν ηνπ 

ρξήζηε. Η θξππηνγξάθεζε απηή απνθηά λόεκα ζε έλα ζύζηεκα κε πνιινύο 

ρξήζηεο γηα λα απμήζνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ρξεζηώλ. ηελ πεξίπησζή καο, δελ είλαη απαξαίηεην θαη επηιέγνπκε “No” θαη 

παηάκε “Enter”. 



102 
 

 

Η εγθαηάζηαζε ζα πξνρσξήζεη ζε ελεκέξσζε ησλ πεγώλ ηνπ aptitude θαη ζηε 

ξύζκηζή ηνπ.  

 

Δάλ βξηζθόκαζηε πίζσ από θάπνηνλ proxy server κέζσ ηνπ νπνίνπ απνθηνύκε 

πξόζβαζε ζην Internet, ην επόκελν παξάζπξν είλαη ην θαηάιιειν γηα λα 

εηζάγνπκε ηελ πιεξνθνξία απηή. 

 

ην παξαθάησ παξάζπξν, επηιέγνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζέινπκε λα 

ελεκεξώλεηαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Δπηιέγνπκε λα εγθαζηζηνύληαη απηόκαηα 

κόλν νη ελεκεξώζεηο αζθαιείαο θαη παηάκε “Enter”. 
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ην επόκελν παξάζπξν πνπ ζπλαληνύκε, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε θάπνηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ελόο server γηα λα εγθαηαζηαζνύλ. Θα επηιέμνπκε κόλν ηνλ 

OpenSSH server γηα λα κπνξνύκε λα ζπλδεζνύκε απνκαθξπζκέλα ζηνλ server 

από ηελ πξώηε θηόιαο εθθίλεζε. Δπηιέγνπκε λα εγθαηαζηήζνπκε ρεηξνθίλεηα ηα 

επη κέξνπο ινγηζκηθά πνπ απαηηνύληαη από ηνλ server καο θαη ν θύξηνο ιόγνο 

είλαη ε πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο θαζώο θαη ε πιήξε γλώζε (από κεξηάο καο) ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ server. 

 

Αθνύ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ επηπιένλ ινγηζκηθώλ,  
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Ξεθηλά ε εγθαηάζηαζε ηνπ GRUB, ην νπνίν είλαη ην ινγηζκηθό πνπ εγθαζίζηαηαη 

ζηνλ ζθιεξό θαη ηνλ θαζηζηά εθθηλήζηκν.  

 

Απνδερόκαζηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο παηώληαο “Enter” θαη πεξηκέλνπκε λα 

νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη επαλεθθίλεζε θαη ζα 

βξεζνύκε ζε πεξηβάιινλ shell ζην νπνίν κπνξνύκε πιένλ λα ζπλδεζνύκε σο 

θάπνηνο ρξήζηεο. 

 

 

Πξνο ην παξόλ, δελ παξέρεηαη παξαζπξηθό πεξηβάιινλ. Θα ην εγθαηαζηήζνπκε 

κε ηελ παξαθάησ εληνιή: 

sudo apt-get-install gnome-desktop-environment 

θαη ζα εγθαηαζηήζνπκε θαη ηνλ X-Server κε ηελ επόκελε: 
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sudo apt-get install xinit 

ηε ζπλέρεηα θάλνπκε επαλεθθίλεζε ηνλ server. Θα μεθηλήζεη ακέζσο 

θνξηώλνληαο ην πεξηβάιινλ Gnome. Γηα ηελ δηεπθόιπλζή καο, κπνξνύκε λα 

εγθαηαζηήζνπκε θαη ηα VMWare Tools, είηε από ην κελνύ επηινγώλ ηνπ 

VMWare Workstation, είηε κε ηελ παξαθάησ εληνιή κέζσ ελόο ηεξκαηηθνύ: 

sudo apt-get install open-vm-tools 

Σα εξγαιεία απηά δηεπθνιύλνπλ ηελ κεηάβαζε από ην εηθνληθό ηεξκαηηθό ζην 

πξαγκαηηθό θαη αληίζεηα. Γεκηνπξγνύλ κηα αίζζεζε ελνπνίεζεο αλάκεζα ζηα 

δύν απηά. 

 

5.2.3. Πποεηοιμαζία και πςθμίζειρ ηος λειηοςπγικού 

Ρύθμιζη ηος δικηύος 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαθάησ βεκάησλ απαηηνύληαη δηθαηώκαηα ρξήζηε 

root. Έρνπκε ηελ επηινγή είηε λα πξνζζέηνπκε ηελ εληνιή sudo πξίλ από θάζε 

εληνιή είηε λα εθηειέζνπκε ηελ εληνιή sudo su θαη λα εηζάγνπκε ηνλ θσδηθό καο 

γηα λα απνθηήζνπκε κόληκε πξόζβαζε σο ν ρξήζηεο root. 

Η πξνεπηιεγκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ ιεηηνπξγηθνύ είλαη λα απαγνξεύεη ηελ είζνδν 

ώο ρξήζηεο root. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή sudo passwd root θαη εηζάγνληαο 

έλα θσδηθό, απελεξγνπνηνύκε ηελ απαγόξεπζε απηή. Πξέπεη, όκσο, πάληα λα 

πξνζέρνπκε ηηο θηλήζεηο καο κέζσ ηνπ ρξήζηε root. 

ρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηθηύνπ, ζθνπόο καο είλαη λα νξίζνπκε κία ζηαζεξή 

δηεύζπλζε IP γηα ηνλ server ζην δίθηπό καο. Πξνο ην παξόλ, ε δηεπζπλζηνδόηεζε 

γίλεηαη από ηνλ DHCP server ηνπ router. Αλ θαη ζπλήζσο ηα router αλαζέηνπλ ηελ  

ίδηα δηεύζπλζε ζε θάζε ηεξκαηηθό πνπ ζπλδέεηαη ζε απηά, ζέινπκε λα 

ζηγνπξέςνπκε όηη ν server ζα βξίζθεηαη πάληα ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη ν 

θαιύηεξνο ηξόπνο λα ην επηηύρνπκε είλαη κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ δηθηύνπ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. 
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Γηα λα ξπζκίζνπκε, ινηπόλ, ηελ ζηαηηθή δηεύζπλζε ηνπ server αλνίγνπκε έλα 

ηεξκαηηθό θαη αθνύ απνθηήζνπκε δηθαηώκαηα ρξήζηε root, ηξέρνπκε ηελ εμήο 

εληνιή: 

vi /etc/network/interfaces 

κε ηελ νπνία αλνίγεη ν gedit (επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ) κε ην αξρείν ξπζκίζεσλ 

ησλ θαξηώλ δηθηύνπ θαη εηζάγνπκε ηηο απαηηνύκελεο ξπζκίζεηο. 

# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

# The primary network interface 

auto eth2 

iface eth2 inet static 

        address 192.168.178.26 

        netmask 255.255.255.0 

        network 192.168.178.0 

        broadcast 192.168.178.255 

        gateway 192.168.178.1 

ηε ζπλέρεηα θάλνπκε επαλεθθίλεζε ηελ θάξηα δηθηύνπ γηα λα εθαξκνζηνύλ νη 

ξπζκίζεηο κε ηελ παξαθάησ εληνιή: 

/etc/init.d/networking restart 

θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε όηη έρνπλ εθαξκνζηεί ζσζηά νη ξπζκίζεηο κε ηελ 

εληνιή ifconfig. 

Σν επόκελν βήκα είλαη λα ξπζκίζνπκε ην αξρείν /etc/hosts. Αθνύ ην αλνίμνπκε 

gedit /etc/hosts 
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πιεθηξνινγνύκε ηα εμήο: 

127.0.0.1  localhost.localdomain localhost 

127.0.1.1  ntounasth.sytes.net ntounasth 

192.168.178.26 ntounasth.sytes.net 

 

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts 

::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback 

fe00::0 ip6-localnet 

ff00::0 ip6-mcastprefix 

ff02::1 ip6-allnodes 

ff02::2 ip6-allrouters 

ff02::3 ip6-allhosts 

Αθνύ ην απνζεθεύζνπκε θαη θιείζνπκε ην αξρείν, εθηεινύκε ηηο επόκελεο δύν 

εληνιέο ζην ηεξκαηηθό. 

hostname 

hostname –f 

Δάλ καο επηζηξέςνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δελ ρξεηάδεηαη θάηη επηπιένλ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, εθηεινύκε θαη ηηο επόκελεο δύν εληνιέο. Σν επηζπκεηό απνηέιεζκα 

είλαη ην απνηέιεζκα ησλ εληνιώλ hostname θαη hostname –f λα είλαη ην ίδην. 

echo ntounasth.sytes.net > /etc/hostname 

/etc/init.d/hostname restart 

 

Ρύθμιζη πηγών ηος aptitude και ενημέπωζη ηος λειηοςπγικού 

Αλνίγνπκε ην αξρείν /etc/apt/sources.list κε ην gedit. Θα αθαηξέζνπκε ην CD 

εγθαηάζηαζεο θαη ζα βεβαησζνύκε όηη είλαη ελεξγνπνηεκέλεο νη πεγέο universe 

θαη multiverse. Σν αξρείν πξέπεη λα κνηάδεη κε ην παξαθάησ 
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# deb cdrom:[Ubuntu 10.04.1 LTS _Lucid Lynx_ - Release i386 

(20100816.1)]/ lucid main restricted 

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how 

to upgrade to 

# newer versions of the distribution. 

 

deb http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main 

restricted 

deb-src http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main 

restricted 

 

## Major bug fix updates produced after the final release of 

the 

## distribution. 

deb http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main 

restricted 

deb-src http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates 

main restricted 

 

## N.B. software from this repository is ENTIRELY 

UNSUPPORTED by the Ubuntu 

## team. Also, please note that software in universe WILL 

NOT receive any 

## review or updates from the Ubuntu security team. 

deb http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe 

deb-src http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe 

deb http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates 

universe 

deb-src http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates 

universe 

 

## N.B. software from this repository is ENTIRELY 

UNSUPPORTED by the Ubuntu  

## team, and may not be under a free licence. Please satisfy 

yourself as to  
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## your rights to use the software. Also, please note that 

software in  

## multiverse WILL NOT receive any review or updates from 

the Ubuntu 

## security team. 

deb http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse 

deb-src http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid 

multiverse 

deb http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates 

multiverse 

deb-src http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates 

multiverse 

 

## Uncomment the following two lines to add software from 

the 'backports' 

## repository. 

## N.B. software from this repository may not have been 

tested as 

## extensively as that contained in the main release, 

although it includes 

## newer versions of some applications which may provide 

useful features. 

## Also, please note that software in backports WILL NOT 

receive any review 

## or updates from the Ubuntu security team. 

# deb http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports 

main restricted universe multiverse 

# deb-src http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-

backports main restricted universe multiverse 

 

## Uncomment the following two lines to add software from 

Canonical's 

## 'partner' repository. 

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by 

Canonical and the 

## respective vendors as a service to Ubuntu users. 
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# deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner 

deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner 

 

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main 

restricted 

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security 

main restricted 

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security 

universe 

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security 

universe 

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security 

multiverse 

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security 

multiverse 

Απνζεθεύνπκε θαη θιείλνπκε ην αξρείν θαη εθηεινύκε ηηο εληνιέο: 

aptitude update 

aptitude safe-upgrade 

reboot 

 

Απενεπγοποίηζη ηος AppArmor 

Σν AppArmor είλαη κηα εθαξκνγή κε ζθνπό λα παξέρεη πεξηζζόηεξε αζθάιεηα. 

ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, όκσο, δεκηνπξγεί πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα από όζα 

ιύλεη (όπσο πξνβιήκαηα ζηελ εθθίλεζε ππεξεζηώλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

ζπζηήκαηνο). Δπηιέγνπκε λα ην απελεξγνπνηήζνπκε θαη λα ην 

απεγθαηαζηήζνπκε. Γηα λα ην επηηύρνπκε, εθηεινύκε ηηο εμήο εληνιέο: 

/etc/init.d/apparmor stop 

update-rc.d –f apparmor remove 

aptitude remove apparmor apparmor-utils 
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ςγσπονιζμόρ ηηρ ώπαρ ηος ζςζηήμαηορ 

Ρπζκίδνπκε ηνλ server λα ζπγρξνλίδεηαη κέζσ ελόο server ζην Internet, κέζσ ηνπ 

ntp (network time protocol) πξσηνθόιινπ. 

 

Δγκαηάζηαζη ηων RootKit και ClamAV 

Σα RootKit θαη ClamAV παξέρνπλ πξνζηαζία απέλαληη ζε δηάθνξνπο ηύπνπο ηώλ. 

Γηα λα ηα εγθαηαζηήζνπκε, εθηεινύκε ηελ εληνιή: 

aptitude install clamav clamav-freshclam clamav-daemon apt-

listchanges clamav-docs rkhunter 

ζην ηεξκαηηθό. 

Δθόζνλ νινθιεξσζεί ην βήκα απηό εθηεινύκε ηηο εληνιέο  

freshclam  

rkhunter –update 

ζην ηεξκαηηθό θαη πεξηκέλνπκε κέρξη λα ελεκεξσζεί ε βάζε δεδνκέλσλ 

πιεξνθνξηώλ γηα ηνύο ηνπ ClamAV. 

 

5.2.4. Δγκαηάζηαζη και πύθμιζη ηος LAMPP 

Καηεβάδνπκε ην απαξαίηεην αξρείν από ηελ ζειίδα ηνπ XAMPP for Linux 

(http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html). ηε ζπλέρεηα, αλνίγνπκε 

έλα ηεξκαηηθό θαη, αθνύ απνθηήζνπκε δηθαηώκαηα root, κεηαθεξόκαζηε ζηνλ 

θάθειν όπνπ θαηεβάζακε ην αξρείν θαη εθηεινύκε ηελ εληνιή 

tar xvfz xampp-linux-1.7.3a.tar.gz -C /opt 

Γηα λα εθθηλήζνπκε ην LAMPP, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ εληνιή 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html
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/opt/lampp/lampp start 

θαζώο θαη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο αληί ηεο “start” γηα ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο 

(γηα λα ηηο δνύκε ζην ηεξκαηηθό πιεθηξνινγνύκε ηελ πξνεγνύκελε εληνιή ρσξίο 

παξακέηξνπο): 

start        Start XAMPP (Apache, MySQL and eventually 

others) 

startapache  Start only Apache 

startssl     Start only SSL support 

startmysql   Start only MySQL 

startftp     Start only ProFTPD 

 

stop         Stop XAMPP (Apache, MySQL and eventually 

others) 

stopapache   Stop only Apache 

stopssl      Stop only SSL support 

stopmysql    Stop only MySQL 

stopftp      Stop only ProFTPD 

 

reload       Reload XAMPP (Apache, MySQL and eventually 

others) 

reloadapache Reload only Apache 

reloadmysql  Reload only MySQL 

reloadftp    Reload only ProFTPD 

 

restart      Stop and start XAMPP 

security     Check XAMPP's security 

 

php5         Activate PHP5 

phpstatus    Which version of PHP is active? 



113 
 

 

backup       Make backup file of your XAMPP config, log and 

data files 

panel        Starts graphical XAMPP control panel 

Δθόζνλ μεθηλήζνπκε ην LAMPP, κπνξνύκε λα δνθηκάζνπκε όηη ν server 

δνπιεύεη ζσζηά αλνίγνληαο ηε ζειίδα http://localhost ζε έλαλ browser. Σν 

επηζπκεηό απνηέιεζκα είλαη λα γίλεη αλαθαηεύζπλζε ζηελ δηεύζπλζε 

http://localhost/xampp θαη λα δνύκε κία ζειίδα επηινγήο γιώζζαο. 

ην ζεκείν απηό, ν server καο είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη πιήξσο ιεηηνπξγηθόο. 

Παξόια απηά, όπσο κπνξνύκε λα δνύκε θαη ζηελ επόκελε εηθόλα (ε ζην url 

http://localhost/xampp/security), ππάξρεη πιήξεο έιιεηςε αζθάιεηαο, θάηη ην 

νπνίν επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Acunetix ηα νπνία 

παξαζέηνπκε αξγόηεξα. πγθεθξηκέλα: 

 Ο ρξήζηεο-δηαρεηξηζηήο ηεο MySQL (root) δελ είλαη πξνζηαηεπκέλνο από 

θσδηθό. 

 Ο MySQL daemon είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ δηθηύνπ. 

 ηνλ ProFTPD (ftp server) ν θσδηθόο ηνπ default ρξήζηε «nobody» είλαη 

«lampp». 

 Σν PhpMyAdmin είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ δηθηύνπ. 

 Σα παξαδείγκαηα είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ δηθηύνπ. 

 Η MySQL θαη ν Apache «ηξέρνπλ» κε ηνλ ίδην ρξήζηε (nobody). 
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Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ LAMPP πξνζθέξεη κία ιύζε ε νπνία ζε πξώηε θάζε 

παξέρεη έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν αζθάιεηαο. Η ιύζε απηή είλαη ε εθηέιεζε ηεο 

εληνιήο: 

/opt/lampp/lampp security 

ζε έλα ηεξκαηηθό. Μόιηο ηξέμνπκε απηό ην script, ζα δηνξζσζνύλ όια ηα 

παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Θα δνύκε ζηελ νζόλε ηνπ ηεξκαηηθνύ καο ηα παξαθάησ, 

δεηώληαο καο δηάθνξνπο θσδηθνύο: 
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Σν απνηέιεζκα ηεο ζειίδαο ηνπ LAMPP πνπ δείρλεη ην επίπεδν αζθάιεηάο ηνπ, 

πιένλ ζα πξέπεη λα είλαη όπσο ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 

Η αιιαγέο πνπ έγηλαλ νδήγεζαλ ηνλ server ζε έλα απνδεθηό επίπεδν αζθάιεηαο, 

γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη αθόκα κία θνξά από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Acunetix 

ηα νπνία παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα. 
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Έρνπκε πιένλ εγθαηαζηήζεη επηηπρώο ην LAMPP. Πξέπεη, όκσο, λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα service πνπ ζα εθθηλεί απηόκαηα ην LAMPP θαηά ηελ 

εθθίλεζε ηνπ server. Γηα λα ην επηηύρνπκε, εθηεινύκε ηηο παξαθάησ εληνιέο: 

sudo ln -s /opt/lampp/lampp /etc/init.d/lamp 

sudo update-rc.d -f lampp defaults 

 

5.2.5. Ρςθμίζειρ ηων Apache, MySQL, PHP και ProFTPd 

Οη ξπζκίζεηο ησλ δηαθόξσλ ινγηζκηθώλ ηνπ server έρνπλ θαιπθζεί εθηελώο ζην 

θεθάιαην 2. Σα αξρεία ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην θεθάιαην απηό θαη 

ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ηειηθέο ξπζκίζεηο ηνπ server παξαζέηνληαη ζηα 

Παξαξηήκαηα 1, 2, 3, 4 θαη 5. 

 

5.2.6. Πιζηοποιηηικά αζθάλειαρ 

Σν LAMPP ππνζηεξίδεη ηελ ρξήζε SSL γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ clients κε ηνλ web 

server θαζώο θαη κε ηνλ FTP server. ην θεθάιαην 2.5 είδακε ηε δηαδηθαζία γηα 

ηε δεκηνπξγία ησλ πηζηνπνηεηηθώλ SSL γηα ρξήζε κε ηνλ ProFTPd server. 

ην ζεκείν απηό ζα πξνζζέζνπκε ηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ 

πηζηνπνηεηηθώλ γηα ρξήζε από ηνλ Apache. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά βξίζθνληαη 

ζηνπο θαθέινπο /opt/lampp/etc/ssl.crt θαη /opt/lampp/etc/ssl.key θαη είλαη ηα 

αξρεία server.crt θαη server.key αληίζηνηρα. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά έρνπλ ιήμεη 

θαη θαίλνληαη σο αλαμηόπηζηα. Σν ίδην θαηλόκελν ζα παξαηεξεζεί θαη κε ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε γηα ηνλ Apache, όπσο θαη κε εθείλα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνλ ProFTPd. Η αηηία δελ είλαη άιιε από ηε κε επηθύξσζή 

ηνπο από θάπνηνλ έκπηζην πάξνρν πηζηνπνηεηηθώλ SSL. Παξόια απηά, ε 

δεκηνπξγία ησλ δηθώλ καο πξσηνθόιισλ, ζα εμαθαλίζεη από ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Acunetix ην ιάζνο πνπ αθνξά ηελ ρξήζε ιεγκέλσλ πηζηνπνηεηηθώλ. Γηα ην 

ιόγν απηό, θαζώο θαη γηα λα δνύκε ηα βήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία 
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ησλ πηζηνπνηεηηθώλ, ζα δεκηνπξγήζνπκε ηα δηθά καο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

από ηνλ Apache. 

Οη παξαθάησ εληνιέο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηα απαξαίηεηα αξρεία: 

openssl genrsa 1024 > server.key 

openssl req -new -x509 -nodes -sha1 -days 365 -key 

server.key > server.crt 

ελώ νη επόκελεο ζα ηα αληηγξάςνπλ θαη ζα ππεξθαιύςνπλ ηα αληίζηνηρα 

ππάξρνληα πηζηνπνηεηηθά ηνπ LAMPP. 

sudo cp server.crt /opt/lampp/etc/ssl.crt 

sudo cp server.key /opt/lampp/etc/ssl.key 

ρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ εληνιέο: 

 Πξνϋπνζέηνπλ όηη ηα επηκέξνπο αξρεία ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ ζε έλαλ πξνζσξηλό θάθειν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αληηγξαθνύλ ζηνπο θαθέινπο πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

 Δπηιέμακε λα κελ δηαηεξήζνπκε αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ πνπ παξέρνληαη κε ην LAMPP, δηόηη είλαη ζίγνπξν όηη δελ 

ζα ηα ρξεηαζηνύκε θάπνηα άιιε ζηηγκή ζην κέιινλ.  

Σέινο, αξθεί λα θάλνπκε επαλεθθίλεζε ην LAMPP γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα 

πηζηνπνηεηηθά. 

 

5.2.7. Πποζαπμογή ηος θακέλος htdocs 

Γηα λα δηαρεηξηδόκαζηε ηνλ server κε κεγαιύηεξε επθνιία, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ 

ρξήζηε nimda, ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζακε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. ηνλ ρξήζηε απηό έρνπκε παξαρσξήζεη θαη 

δηθαηώκαηα πξόζβαζεο κέζσ ftp. Δπίζεο, νξίζακε βαζηθή νκάδα ηνπ ρξήζηε 
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nimda λα είλαη ε νκάδα www-data. θνπόο καο είλαη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ 

ρξήζηε γηα λα δηαρεηξηζηνύκε ηα αξρεία ηνπ θαθέινπ htdocs ηνπ server θαη, 

ζπγρξόλσο, λα κελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα πξόζβαζεο ησλ αξρείσλ από ηνλ 

Apache server, νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ρξήζηε www-data ηνπ νπνίνπ ε 

βαζηθή νκάδα είλαη επίζεο ε νκάδα www-data. 

Δθηειώληαο ηηο παξαθάησ εληνιέο, αιιάδνπκε ηνλ ηδηνθηήηε θάπνησλ θαθέισλ 

γηα λα κελ ππάξρεη πξόβιεκα θαηά ηελ πξόζβαζε ζε πόξνπο ηνπ server όηαλ 

ρξεηάδεηαη. Δπίζεο, βεβαησλόκαζηε όηη κόλν ν Apache ζα έρεη πξόζβαζε ζηνπο 

πόξνπο απηνύο θαη όρη ν ρξήζηεο nimda (εθηόο ηνπ θαθέινπ htdocs). 

chown -RvP www-data:www-data /opt/lampp/phpmyadmin/ 

chown -RvP nimda /opt/lampp/htdocs/ 

chown -RvP www-data:www-data /opt/lampp/htdocs/xampp/ 

chown -RvP www-data:www-data /opt/lampp/htdocs/webalizer/ 

 

5.2.8. Σα ζενάπια πος θα μελεηήζοςμε 

Δπηιέρζεθαλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ server πνπ ζεσξήζεθαλ 

θνκβηθά ζεκεία θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ειέγρνη ζε απηά. πγθεθξηκέλα: 

1. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ LAMPP. 

2. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ script γηα αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη από ην LAMPP 

3. Μεηά ηελ ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ησλ ινγηζκηθώλ ηνπ server γηα 

αύμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη κε ηζηνζειίδα Joomla κε πεξηερόκελν ην 

δεηγκα πνπ παξέρεηαη θαηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ CMS. 

4. Με ηηο ίδηεο ξπζκίζεηο ησλ ινγηζκηθώλ ηνπ server θαη κε επηπιένλ 

components θαζώο θαη custom πεξηερόκελν ζηελ ηζηνζειίδα. 

Αλαιπηηθόηεξα: 
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1. ηελ θάζε απηή, ην LAMPP είλαη έλα πιήξσο αλνηρηό πεξηβάιινλ θαη 

επάισην ζε νπνηαδήπνηε πηζαλή επίζεζε ζε όια ηα επίπεδα ηνπ server. 

Απνηειεί ρξήζηκν ζεκείν αλαθνξάο γηα λα κπνξνύκε λα δνύκε ηα 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ server. 

2. Η θάζε απηή απνηειεί άιιν έλα ρξήζηκν ζεκείν αλαθνξάο θαζώο 

μεθαζαξίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ επηιύζεθαλ κέζσ ηνπ script αζθάιεηαο 

ηνπ LAMPP θαη καο δείρλεη ηηο εππάζεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

επηθεληξσζνύκε. 

3. Η ηξίηε θάζε, επηιέρζεθε γηα λα ειεγρεί ην Joomla κε ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη. Σν δεηγκαηηθό πεξηερόκελν πνπ παξέρεηαηη θαηά 

ηελ εγθαηάζηαζε, απνηειεί κηα πιήξε παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

CMS. Η ρξεζηκόηεηα ηεο θάζεο απηήο είλαη ν εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ 

πνπ νθείινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζην Joomla. 

4. ηελ ηειεπηαία θάζε πνπ επηιέρζεθε, δεκηνπξγήζεθε κηα πιήξεο 

ηζηνζειίδα κε δηάθνξα πξόζζεηα είηε γηα παξνπζίαζε, είηε γηα δεκηνπξγία 

ζειίδσλ, γηα δεκηνπξγία δπλακηθώλ θνξκώλ θαη δηαρείξεζή απηώλ, 

δεδνκέλα από εμσηεξηθέο ππεξεζίεο θαη άιια. πγθεθξηκέλα: 

 Chronoforms (component / modules / plugins) 

 JCE - Joomla Content Editor (component / plugins) 

 K2 content component (component / modules / plugins) 

 Joomfish γηα ππνζηήξημε πνιπγισζζηθόηεηαο (component / 

module / plugin) 

 Facebook Social Plugin 

Η επηινγή ησλ components απηώλ έγηλε κε βάζε ηε δεκνηηθόηεηά θαη ηελ 

αμηνπηζηία πνπ ζεσξείηαη νηη έρνπλ. Πάξα πνιιέο ηζηνζειίδεο ηα 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη ζεσξήζεθε θαιό λα κειεηεζνύλ εθαξκνγέο πνπ είλαη 

επξέσο απνδεθηέο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θόξνλ. 
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5.3. Auditing ηος server με ηο επγαλείο Acunetix Web 

Vulnerability Scanner 

ηαηηζηηθέο δείρλνπλ όηη ηνπιάρηζηνλ ην 70% ησλ ηζηνζειίδσλ θαη web 

εθαξκνγώλ θξύβνπλ αδπλακίεο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θινπή 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. Κύξηνο ζηόρνο ησλ επηηηζέκελσλ είλαη ηζηνζειίδεο κε 

δπλακηθό πεξηερόκελν, πνιινύο ρξήζηεο, θαιάζηα αγνξώλ θαη θόξκεο πνπ 

εηζάγνληαη δεδνκέλα. 

Δίλαη γεγνλόο όηη, όζνλ αθνξά ηηο web εθαξκνγέο θαη ηηο ηζηνζειίδεο, πξνζηαζία 

κέζσ SSL θαη firewall είλαη θηλήζεηο νη νπνίεο δελ ζα έρνπλ απνηέιεζκα. Οη 

επηζέζεηο ζε ηζηνζειίδεο γίλνληαη κέζσ ησλ ζπξώλ 80 θαη 443 (http θαη https 

αληίζηνηρα) κε απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδνληαη από ηέηνηνπ είδνπο 

πξνθπιάμεηο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ππάξρεη αλάγθε γηα πξαγκαηηθό έιεγρν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε επίπεδν πξνγξακκαηηζκνύ. Η θαιύηεξε ιύζε είλαη ε ρξήζε 

εξγαιείσλ server auditing. Έλα ηέηνην εξγαιείν επηηειέζεη ην ξόιν ηνπ 

επηηηζέκελν ρσξίο όκσο λα βιάςεη ηελ ηζηνζειίδα θαη ηνλ server πνπ ηελ 

θηινμελεί. 

Τπάξρεη δηαζέζηκε κηα κεγάιε πνηθηιία ηέηνησλ εθαξκνγώλ-εξγαιείσλ από ηελ 

νπνία κπνξεί λα επηιέμεη θαλείο γηα λα ειέγμεη ηελ αζθάιεηα ηνπ server θαη ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ. ηελ πεξίπησζή καο, επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

Acunetix Web Vulnerability Scanner γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 Καιύπηεη κηα κεγάιε γθάκα επηζέζεσλ, CMS, forums, blogs θαη άιισλ 

εξγαιείσλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ. 

 Αλαλεώλεηαη ζπλερώο κε απνηέιεζκα λα παξέρεη κηα αξθεηά 

ελεκεξσκέλε βάζε αδπλακηώλ θαη επηζέζεσλ. 

 Δίλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν. 

 Διέγρεη γηα αδπλακίεο πνπ πξνέξρνληαη από AJAX, SOAP θαη γεληθόηεξα 

Web 2.0 ηερλνινγίεο θαζώο θαη Flash. 
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 Τπνζηεξίδεη έιεγρν πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρώλ ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ 

server (εθόζνλ εηζάγνπκε username θαη password κέζσ ) 

 Γεκηνπξγεί ιεπηνκεξείο θαη ζπγθξηηηθέο αλαθνξέο 

 Τπνζηεξίδεη ειέγρνπο ζε επίπεδν δηθηύνπ. 

 

5.3.1. Default LAMPP εγκαηάζηαζη σωπίρ αζθάλεια 

Scan information 

Starttime 13/1/2011 9:31:32 μμ 

Finish time 14/1/2011 11:17:23 πμ 

Scan time 13 hours, 45 minutes 

Profile Default 
 

 

 Total alerts found 400  
 

 

 
 

High 3    
  

 

 Medium 3  
  

 

 Low 188   
  

 

 Informational 206   
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5.3.2. Default LAMPP εγκαηάζηαζη με αζθάλεια 

Scan information 

Starttime 14/1/2011 11:37:57 πμ 

Finish time 14/1/2011 11:52:58 πμ 

Scan time 15 minutes 

Profile Default 
 

 

 Total alerts found 9  
 

 

 
 

High 2    
  

 

 Medium 3   
  

 

 Low 2   
  

 

 Informational 2  
  

 

 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δύν πεξηπηώζεσλ πξνθύπηεη  ην 

επόκελν δηάγξακκα: 
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πγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξέκεηλαλ είλαη ηα εμήο: 

1. Bonjour service running 

2. SSL 2.0 deprecated  protocol 

3. SSL certificate invalid date 

4. SSL weak ciphers 

5. TRACE method is enabled 

Από ηα πξνβιήκαηα απηά δελ ιακβάλνπκε ππόςε εθείλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

SSL πξσηόθνιιν θαζώο γηα λα ιπζνύλ ρξεηαδόκαζηε έγθπξα πηζηνπνηεηηθά θαη 

δελ είλαη δπλαηό λα ηα δεκηνπξγήζνπκε. 

Γηα ηελ ππεξεζία Bonjour, εθηεινύκε ηελ εμήο εληνιή γηα λα απελεξγνπνηήζνπκε 

ηελ εθθίλεζή ηεο θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο: 

update-rc.d –f avahi-daemon remove 

Δπηιέγνπκε λα κελ ηελ απεγθαηαζηήζνπκε θαζώο πξνζθέξεη ιεηηνπξγίεο 

αλαθάιπςεο ζπζθεπώλ ζην δίθηπν ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεηαζηνύκε ζην κέιινλ. 

ρεηηθά κε ηελ κέζνδν TRACE, γηα λα απελεξγνπνηεζεί αξθεί λα πξνζζέζνπκε 

ζην αξρείν httpd.conf ηνπ Apache ηελ εμήο παξάκεηξν: 

TraceEnable Off 

7 Unchanged 1% 
393 Resolved 99% 

Unchanged 1% 

Resolved 99% 
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Δπίζεο, εθηόο ηεο κεζόδνπ TRACE ππαξρεη θαη ε TRACK. πλήζσο ε 

πξνεγνύκελε παξάκεηξνο ιεηηνπξγεί γηα ηελ απελεξγνπνίεζε θαη ησλ δύν. Γηα λα 

είκαζηε αθόκα πην ζίγνπξνη, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θαη ην επόκελν θνκκάηη 

θώδηθα ζην αξρείν .htaccess: 

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRACE  

RewriteRule .* - [F]  

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRACK 

RewriteRule .* - [F] 

Με ηνλ ηξόπν απηό, requests ζηνλ server πνπ αθνξνύλ tracing θαη tracking 

κεζόδνπο, ζα απνξξίπηνληαη άκεζα. 

 

5.3.3. LAMPP με παπαμεηποποιημένα απσεία πςθμίζεων και 

default Joomla site 

Scan information 

Starttime 10/12/2010 2:50:08 μμ 

Finish time 10/12/2010 10:36:09 μμ 

Scan time 7 hours, 46 minutes 

Profile Default 
 

 

 Total alerts found 99  
 

 

 
 

High 4    
  

 

 Medium 5   
  

 

 Low 20   
  

 

 Informational 70   
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5.3.4. LAMPP με παπαμεηποποιημένα απσεία πςθμίζεων και 

Joomla site me επιπλέον λειηοςπγίερ 

Scan information 

Starttime 21/1/2011 7:30:56 μμ 

Finish time 23/1/2011 3:10:28 πμ 

Scan time 1 days, 7 hours, 39 minutes 

Profile Default 
 

 

 Total alerts found 466  
 

 

 
 

High 1    
  

 

 Medium 3   
  

 

 Low 79   
  

 

 Informational 383   
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5.3.5. ςγκενηπωηικά Αποηελέζμαηα 
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ύκθσλα κε ην AWVS, ην script πνπ παξέρεηαη κε ην LAMPP γηα αζθάιεηα, 

εμαιείθεη όια ηα πξνππάξρνληα πξνβιήκαηα ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο.  

πλερίδνληαο ζηελ επεμεξγαζία ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ινγηζκηθώλ ηνπ server θαη 

αθνύ δεκηνπξγήζνπκε κηα ηζηνζειίδα κε ην Joomla θαη πεξηερόκελν ην δείγκα 

πνπ παξέρεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε, παξαηεξνύκε ηελ εκθάληζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα απηά νθείινληαη, θπζηθά, ζηελ εθαξκνγή θαη 

επηβεβαηώλνπλ ηελ αληίιεςε νηη κία εθαξκνγή κε εππάζηεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη 

έλαλ αζθαιή server ζε αδύλακν.  

Σέινο, κειεηώληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη βξίζθνπκε ηα κέξε ηνπ 

Joomla πνπ ηα δεκηνπξγνύλ. Αιιάδνπκε, ινηπόλ, ηε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο καο 

θαη επηιέγνπκε λέα components γηα λα αληηθαηαζηήζνπκε ηηο πξνβιεκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο κε λέεο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο μαλά ην εξγαιείν, 

θαηαιήγνπκε ζηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα, ζηα νπνία παξαηεξνύκε νηη ηα 

πξνβιήκαηα εμαιείθζεθαλ. Παξόια απηά δελ ιύζεθαλ, παξα κόλν δελ 

εληνπίζηεθαλ. Ο ιόγνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ πνπ δελ είλαη 

άιινο από ην γλσζηό crawling ζηελ ηζηνζειίδα: εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα 

πξνβιεκαηηθά components, δελ ππάξρνπλ ζπλδέζκνη ζε απηά θαη ζπλεπώο δελ 

εληνπίδνληαη σο πξνβιήκαηα. 
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5.4. Auditing ηος server με ηο επγαλείο Nessus 

Σν Nessus είλαη έλα εξγαιείν κε κεγάιε ηζηνξία, επηηπρία θαη πιήξσο 

θαηαμησκέλν ζην ρώξν ηνπ θαζώο ζεσξείηαη έλα από ηα θαιύηεξα (αλ όρη ην 

θαιύηεξν) ηνπ είδνπο ηνπ. Η ρξήζε ηνπ είλαη δσξεάλ γηα πξνζσπηθή ρξήζε ελώ 

γηα ρξήζε από επηρεηξήζεηο παξέρεηαη επη πιεξσκήο άδεηα. Θα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ επαγγεικαηηθή δνθηκαζηηθή έθδνζε 15 εκεξώλ γηα λα 

βγάινπκε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

Σν πξώην βήκα είλαη λα θαηεβάζνπκε ην ινγηζκηθό απν ηελ δηεύζπλζε 

http://www.nessus.org/download/. Αθνύ ην εγθαηαζηήζνπκε, αλνίγνπκε ηελ 

δηεύζπλζε http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=register-eval θαη αθνύ 

απνδερηνύκε ηνπο όξνπο, ζπκπιεξώλνπκε ζηελ επόκελε θόξκα πνπ ζα 

εκθαληζηεί ζηε ζειίδα ηα ζηνηρεία καο (ην e-mail είλαη αξθεηό) θαη καο 

απνζηέιιεηαη έλα κήλπκα ζην ειεθηξνληθό καο ηαρπδξνκείν κε ηνλ θσδηθό γηα 

ηελ δνθηκαζηηθή πεξίνδν. 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ Nessus είλαη ηεο κνξθήο Web Server - Client. Μεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε, ζα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο καο δύν ζπληνκεύζεηο, 

κία γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ server θαη κία γηα ηελ θόξησζε ηνπ client.  

ηελ επόκελε εηθόλα, βιέπνπκε ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο ηνπ server.  

 

http://www.nessus.org/download/
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=register-eval
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Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ρξήζηε ηνλ νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ είζνδό καο ζηνλ client αιιηώο κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ default ρξήζηε (localuser).  

Γηα λα δηαρεηξηζηνύκε ηνπο ρξήζηεο, παηάκε ην θνπκπί “Manage Users”. ην 

επόκελν παξάζπξν παηάκε ην πιήθηξν “+” θαη ζηγνπξεπόκαζηε όηη έρνπκε 

επηιέμεη ηελ επηινγή Administrator.  
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ηε ζπλέρεηα, αλνίγνπκε έλαλ browser θαη πιεθηξνινγνύκε ηε δηεύζπλζε 

https://localhost:8834/. Δηζάγνπκε ην όλνκα ρξήζηε καο θαη ηνλ θσδηθό καο θαη 

αθνύ ζπλδεζνύκε πεγαηλνπκε ζηελ θαξηέια “Policies”. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα scans πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, παηάκε ην θνπκπί “Add”. 

 

https://localhost:8834/
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ηελ πξνεγνύκελε εηθόλα, παξαζέηνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα 

ηα δηάθνξα auditings ηνπ server. ηελ θαξηέια “Plugins”, επηιέγνπκε κόλν 

εθείλα πνπ αθνξνύλ ηνλ Apache, ηελ MySQL, FTP, Linux, CGI, Perl, Web 

Applications. ηηο ππόινηπεο θαξηέιεο αθήλνπκε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο.  

Αθνινπζνύλ δηαγξάκκαηα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Nessus γηα ηηο ίδηεο θάζεηο 

ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην Acunetix Web Vulnerability Scanner. 

Από ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ αθαηξεζεί ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ 

πξνβιήκαηα ηνπ SSL πξσηνθόιινπ. 

 

5.4.1. Default LAMPP εγκαηάζηαζη σωπίρ αζθάλεια 
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5.4.2. Default LAMPP εγκαηάζηαζη με αζθάλεια 

 

5.4.3. LAMPP με παπαμεηποποιημένα απσεία πςθμίζεων και 

default Joomla site 
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5.4.4. LAMPP με παπαμεηποποιημένα απσεία πςθμίζεων και 

Joomla site me επιπλέον λειηοςπγίερ 

 

 

5.4.5. ςγκενηπωηικά Αποηελέζμαηα 
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Σα απνηειέζκαηα πνπ καο έδσζε ην Nessus είλαη παξόκνηα κε εθείλα ηνπ AWVS. 

Παξαηεξνύκε ζηα δηαγξάκκαηα ηνπ Nessus ηελ αύμεζε ηεο αζθάιεηαο από ηε 

κία θάζε ζηελ άιιε (κείσζε πιήζνπο πξνβιεκάησλ), ζρεδόλ όπσο θαη ζηα 

δηαγξάκκαηα ηνπ AWVS. 

 

5.5. Auditing ηος server με ηο επγαλείο Joomscan 

Σν Joomscan είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ειέγμεη ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαγεγξακέλεο εππάζεηεο πνπ πηζαλώο λα ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα καο. Η 

ιίζηα κε ηηο εππάζεηεο απηέο αθνξά είηε παιαηόηεξεο είηε λέεο εθδόζεηο. Παξέρεη 

έλα θαιό ζεκείν αλαθνξάο ζπλεζηζκέλσλ θαη γλσζηώλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία 

κπνξεί λα έρνπλ μεθύγεη από ηελ αληίιεςή καο. Υξεζηκνπνηήζεθε ζην ηειηθό 

ζηάδην κόλν θαη εθόζνλ είρε δεκηνπξγεζεί ε ηζηνζειίδα, θαζώο αθνξά 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην Joomla θαη όρη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ server. Παξαζέηνπκε 

ηα δηαγξάκκαηα από ηελ αλαθνξά ηνπ JoomScan. 

Γηα ηελ ρξήζε ηνπ JoomScan ρξεζηκνπνηήζεθε ην BackTrack 4, κία έθδνζε 

Linux κε πξνεγθαηεζηεκέλε κία κεγάιε ζπιινγή εξγαιείσλ γηα auditing, 

cracking, hacking, penetration testing θαη δηάθνξα άιια ζρεηηθά εξγαιεία. 
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Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ JoomScan, εθηεινύκε ηελ εμήο εληνιή ζε έλα ηεξκαηηθό: 

/pentest/web/joomscan.pl –u 192.168.178.26:80 

Γηα εληνιέο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνύ, εθηεινύκε ην script ρσξίο 

παξακέηξνπο γηα λα δνύκε κηα πιήξε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ εληνιώλ. 

 

5.5.1. LAMPP με παπαμεηποποιημένα απσεία πςθμίζεων και 

Joomla site me επιπλέον λειηοςπγίερ 
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ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε από ην JoomScan, βξέζεθαλ 3 πηζαλά 

πξνβιήκαηα ελώ ε ηζηνζειίδα ειέγρζεθε ζπλνιηθά γηα 30 γλσζηά πηζαλά 

πξνβιήκαηα. Μειεηώληαο ηηο εππάζεηεο απηέο αλαιπηηθόηεξα παξαηεξήζεθε όηη 

νη ζπλαγεξκνί απηνί ήηαλ ςεπδείο θαη δελ ηζρύνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε Joomla. 

 

5.6. Ανάλςζη αποηελεζμάηων και ςμπεπάζμαηα 

Μειεηώληαο όια ηα πξνεγνύκελα απνηειέζκαηα, πξνθύπηνπλ ηα εμήο 

δηαγξάκκαηα. Σα δηαγξάκκαηα απηά αθνξνύλ όια ηα απνηειέζκαηα ζπλδπαζηηθά, 

από όιεο ηηο θάζεηο νη νπνίεο κειεηήζεθαλ θαη γηα όια ηα επίπεδα θξηζηκόηεηαο 

ησλ πξνβιεκάησλ θαζώο θαη από ηα δύν εξγαιεία (Acunetix WVS θαη Nessus). 
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Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγνπκε από ηα δηαγξάκκαηα απηά είλαη νηη ην LAMPP δελ 

πζηεξεί θαζόινπ ζαλ παθέην ζε ζρέζε κε ηα επηκέξνπο ινγηζκηθά από ηα νπνία 

απνηειείηαη. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ηζηνζειίδσλ θαη 

εθαξκνγώλ ζε πεξηβάιινλ παξαγσγήο ρσξίο λα ππάξρεη θόβνο ύπαξμεο 

πξνβιεκάησλ ιόγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παθέηνπ. Μπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη λα 

παξακεηξνπνηεζεί πιήξσο θαη ζηνλ ίδην βαζκό όπσο θαη ηα επηκέξνπο ινγηζκηθά 

ηνπ. 
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Πξνηείλεηαη, παξόια απηά, ε ρξήζε θάπνηνπ άιινπ FTP server θαη θπζηθά 

απαηηνύληαη επηπιένλ ινγηζκηθά (όπσο π.ρ. Mail Server) γηα ηελ ππνζηήξημε 

επηπιένλ ιεηηνπξγηώλ.  

Σέινο, δελ πξέπεη πνηέ λα μερλάκε νηη ε αζθάιεηα είλαη έλα πνιύπιεπξν θαη 

πνιύπινθν ζέκα. Δίλαη ζρεδόλ αλέθηθην λα επηηεπρζεί πιήξεο αζθάιεηα ζε έλα 

ζύζηεκα ην νπνίν δέρεηαη δεδνκέλα από δηάθνξνπο ρξήζηεο θαη έηζη κπνξνύκε 

κόλν λα αμηνινγήζνπκε ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαη λα 

ιάβνπκε ηα θαηάιιεια κέηξα. Μηα ζσζηή κεζνδνινγία πξόιεςεο πξνβιεκάησλ 

ζε ζπλδπακό κε κεζόδνπο έγθαηξνπ εληνπηζκνύ λέσλ πξνβιεκάησλ θαη 

εππαζεηώλ είλαη ε θαιύηεξε αληηκεηώπηζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο 

εκθαληζηεί ζην κέιινλ ζηνλ server ή ζηελ εθαξκνγή καο. 
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Παπαπηήμαηα 

Παπάπηημα 1 – Ρςθμίζειρ Apache (httpd.conf) 

ServerRoot "/opt/lampp" 

Listen 80 

LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so 

LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so 

LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so 

LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so 

LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so 

LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so 

LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so 

LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so 

LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so 

LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so 

LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so 

LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so 

LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so 

LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so 

LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so 

LoadModule cache_module modules/mod_cache.so 

LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so 

LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so 
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# mod_dbd doesn't work in Apache 2.2.3: getting always heaps of "glibc detected 

*** corrupted double-linked list" on shutdown - oswald, 10sep06 

#LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so 

LoadModule bucketeer_module modules/mod_bucketeer.so 

LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so 

LoadModule echo_module modules/mod_echo.so 

LoadModule case_filter_module modules/mod_case_filter.so 

LoadModule case_filter_in_module modules/mod_case_filter_in.so 

LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so 

LoadModule include_module modules/mod_include.so 

LoadModule filter_module modules/mod_filter.so 

LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so 

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so 

LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so 

LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so 

LoadModule logio_module modules/mod_logio.so 

LoadModule env_module modules/mod_env.so 

LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so 

LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so 

LoadModule expires_module modules/mod_expires.so 

LoadModule headers_module modules/mod_headers.so 

LoadModule ident_module modules/mod_ident.so 
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LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so 

LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so 

LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so 

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so 

LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so 

LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so 

LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so 

LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so 

LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so 

LoadModule mime_module modules/mod_mime.so 

LoadModule dav_module modules/mod_dav.so 

LoadModule status_module modules/mod_status.so 

LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so 

LoadModule asis_module modules/mod_asis.so 

LoadModule info_module modules/mod_info.so 

LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so 

LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so 

LoadModule cgid_module modules/mod_cgid.so 

LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so 

LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so 

LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so 

LoadModule dir_module modules/mod_dir.so 
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LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so 

LoadModule actions_module modules/mod_actions.so 

LoadModule speling_module modules/mod_speling.so 

LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so 

LoadModule alias_module modules/mod_alias.so 

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so 

LoadModule apreq_module modules/mod_apreq2.so 

LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so 

<IfDefine JUSTTOMAKEAPXSHAPPY> 

LoadModule php4_module        modules/libphp4.so 

LoadModule php5_module        modules/libphp5.so 

</IfDefine> 

<IfModule !mpm_winnt_module> 

<IfModule !mpm_netware_module> 

User www-data 

Group www-data 

</IfModule> 

</IfModule> 

ServerAdmin dounasth@gmail.com 

ServerName ntounasth.sytes.net:80 

DocumentRoot "/opt/lampp/htdocs" 

<Directory /> 
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    Options FollowSymLinks 

    AllowOverride None 

    #XAMPP 

    Order deny,allow 

    Deny from all 

</Directory> 

<Directory "/opt/lampp/htdocs"> 

    Order allow,deny 

    Allow from all 

</Directory> 

<IfModule dir_module> 

    DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.php3 index.php4 

</IfModule> 

<FilesMatch "^\.ht"> 

    Order allow,deny 

    Deny from all 

</FilesMatch> 

ErrorLog logs/error_log 

LogLevel warn 

<IfModule log_config_module> 

    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-

Agent}i\"" combined 
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    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common 

    <IfModule logio_module> 

      # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O 

      LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-

Agent}i\" %I %O" combinedio 

    </IfModule> 

    CustomLog logs/access_log combined 

</IfModule> 

 

<IfModule alias_module> 

    ScriptAlias /cgi-bin/ "/opt/lampp/cgi-bin/" 

</IfModule> 

<IfModule cgid_module> 

    #Scriptsock logs/cgisock 

</IfModule> 

<Directory "/opt/lampp/cgi-bin"> 

    AllowOverride None 

    Options None 

    Order allow,deny 

    Allow from all 

</Directory> 

DefaultType text/plain 
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<IfModule mime_module> 

    TypesConfig etc/mime.types 

    AddType application/x-compress .Z 

    AddType application/x-gzip .gz .tgz 

    AddHandler cgi-script .cgi .pl 

    # For files that include their own HTTP headers: 

    #AddHandler send-as-is asis 

    # For server-parsed imagemap files: 

    #AddHandler imap-file map 

    # For type maps (negotiated resources): 

    #AddHandler type-map var 

    AddType text/html .shtml 

    AddOutputFilter INCLUDES .shtml 

</IfModule> 

EnableMMAP off 

EnableSendfile off 

# Server-pool management (MPM specific) 

#Include etc/extra/httpd-mpm.conf 

# Multi-language error messages 

Include etc/extra/httpd-multilang-errordoc.conf 

# Fancy directory listings 

Include etc/extra/httpd-autoindex.conf 
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# Language settings 

#Include etc/extra/httpd-languages.conf 

# User home directories 

#Include etc/extra/httpd-userdir.conf 

# Real-time info on requests and configuration 

#Include etc/extra/httpd-info.conf 

 

# Virtual hosts 

#Include etc/extra/httpd-vhosts.conf 

# Local access to the Apache HTTP Server Manual 

#Include etc/extra/httpd-manual.conf 

# Distributed authoring and versioning (WebDAV) 

#Include etc/extra/httpd-dav.conf 

# Various default settings 

Include etc/extra/httpd-default.conf 

# Secure (SSL/TLS) connections 

<IfModule ssl_module> 

<IfDefine SSL> 

Include etc/extra/httpd-ssl.conf 

</IfDefine> 

</IfModule> 

# 
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# Note: The following must must be present to support 

#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent 

#       but a statically compiled-in mod_ssl. 

# 

<IfModule ssl_module> 

SSLRandomSeed startup builtin 

SSLRandomSeed connect builtin 

</IfModule> 

LoadFile lib/libxml2.so.2 

LoadModule security2_module modules/mod_security2.so 

# 

# Directives to allow use of AWStats as a CGI 

# 

Alias /awstatsclasses "/opt/lampp/awstats/wwwroot/classes/" 

Alias /awstatscss "/opt/lampp/awstats/wwwroot/css/" 

Alias /awstatsicons "/opt/lampp/awstats/wwwroot/icon/" 

ScriptAlias /awstats/ "/opt/lampp/awstats/wwwroot/cgi-bin/" 

# 

# This is to permit URL access to scripts/files in AWStats directory. 

# 

<Directory "/opt/lampp/awstats/wwwroot/cgi-bin/"> 

    Options None 
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    AllowOverride None 

    Order allow,deny 

    Allow from all 

</Directory> 

# XAMPP 

Include etc/extra/httpd-xampp.conf 

#mod_security2 

<IfModule security2_module> 

        Include etc/extra/mod_sec2_rules/*.conf 

        Include etc/extra/mod_sec2_rules/base_rules/*.conf 

</IfModule> 

TraceEnable off 
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Παπάπηημα 2 – Ρςθμίζειρ Apache (httpd-xampp.conf) 

<IfDefine PHP4> 

LoadModule php4_module        modules/libphp4.so 

</IfDefine> 

<IfDefine PHP5> 

LoadModule php5_module        modules/libphp5.so 

</IfDefine> 

# since LAMPP 0.9.8: 

LoadModule perl_module        modules/mod_perl.so 

 

 

Alias /phpmyadmin "/opt/lampp/phpmyadmin" 

Alias /phpsqliteadmin "/opt/lampp/phpsqliteadmin" 

 

# since XAMPP 1.4.3 

<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin"> 

    AllowOverride AuthConfig Limit 

    Order allow,deny 

    Allow from all 

</Directory> 

 

<Directory "/opt/lampp/phpsqliteadmin"> 
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    AllowOverride AuthConfig Limit 

    Order allow,deny 

    Allow from all 

</Directory> 

 

# since LAMPP 1.0RC1 

AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 

 

XBitHack on 

 

# since 0.9.8 we've mod_perl 

<IfModule mod_perl.c> 

        AddHandler perl-script .pl 

 PerlHandler ModPerl::PerlRunPrefork 

 PerlOptions +ParseHeaders 

        PerlSendHeader On 

</IfModule> 

 

# demo for mod_perl responsehandler 

#PerlModule Apache::CurrentTime 

#<Location /time> 

#      SetHandler modperl 
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#      PerlResponseHandler Apache::CurrentTime 

#</Location> 

 

# AcceptMutex sysvsem is default but on some systems we need this 

# thanks to jeff ort for this hint 

#AcceptMutex flock 

#LockFile /opt/lampp/logs/accept.lock 

 

# this makes mod_dbd happy - oswald, 02aug06 

# mod_dbd doesn't work in Apache 2.2.3: getting always heaps of "glibc detected 

*** corrupted double-linked list" on shutdown - oswald, 10sep06 

#DBDriver sqlite3 

 

# 

# New XAMPP security concept 

# 

<LocationMatch "^/(?i:(?:xampp|security|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-

status|server-info|cgi-bin))"> 

 Order deny,allow 

 Deny from all 

 Allow from ::1 127.0.0.0/8 \ 

  fc00::/7 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 \ 

  fe80::/10 169.254.0.0/16 
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 ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var 

</LocationMatch> 

<LocationMatch "^/(?i:(?:demo/terraevia.gr))"> 

 Order deny,allow 

 Deny from all 

 Allow from ::1 127.0.0.0/8 \ 

  fc00::/7 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 \ 

  fe80::/10 169.254.0.0/16 

 

 ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var 

</LocationMatch> 
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Παπάπηημα 3 – Ρςθμίζειρ MySQL (my.cnf) 

 

# Example MySQL config file for medium systems. 

# 

# This is for a system with little memory (32M - 64M) where MySQL plays 

# an important part, or systems up to 128M where MySQL is used together with 

# other programs (such as a web server) 

# 

# You can copy this file to 

# /etc/my.cnf to set global options, 

# mysql-data-dir/my.cnf to set server-specific options (in this 

# installation this directory is /opt/lampp/var/mysql) or 

# ~/.my.cnf to set user-specific options. 

# 

# In this file, you can use all long options that a program supports. 

# If you want to know which options a program supports, run the program 

# with the "--help" option. 

 

# The following options will be passed to all MySQL clients 

[client] 

#password = your_password 

port  = 3306 
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socket  = /opt/lampp/var/mysql/mysql.sock 

 

# Here follows entries for some specific programs 

 

# The MySQL server 

[mysqld] 

#user=nimda 

port  = 3306 

socket  = /opt/lampp/var/mysql/mysql.sock 

skip-locking 

key_buffer = 16M 

max_allowed_packet = 1M 

table_cache = 64 

sort_buffer_size = 512K 

net_buffer_length = 8K 

read_buffer_size = 256K 

read_rnd_buffer_size = 512K 

myisam_sort_buffer_size = 8M 

 

# Where do all the plugins live 

plugin_dir = /opt/lampp/lib/mysql/plugin/ 
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# Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement, 

# if all processes that need to connect to mysqld run on the same host. 

# All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes. 

# Note that using this option without enabling named pipes on Windows 

# (via the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless! 

#  

#skip-networking 

 

# Replication Master Server (default) 

# binary logging is required for replication 

# log-bin deactivated by default since XAMPP 1.4.11 

#log-bin=mysql-bin 

 

# required unique id between 1 and 2^32 - 1 

# defaults to 1 if master-host is not set 

# but will not function as a master if omitted 

server-id = 1 

 

# Replication Slave (comment out master section to use this) 

# 

# To configure this host as a replication slave, you can choose between 

# two methods : 
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# 

# 1) Use the CHANGE MASTER TO command (fully described in our manual) - 

#    the syntax is: 

# 

#    CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, 

MASTER_PORT=<port>, 

#    MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ; 

# 

#    where you replace <host>, <user>, <password> by quoted strings and 

#    <port> by the master's port number (3306 by default). 

# 

#    Example: 

# 

#    CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='125.564.12.1', 

MASTER_PORT=3306, 

#    MASTER_USER='joe', MASTER_PASSWORD='secret'; 

# 

# OR 

# 

# 2) Set the variables below. However, in case you choose this method, then 

#    start replication for the first time (even unsuccessfully, for example 

#    if you mistyped the password in master-password and the slave fails to 

#    connect), the slave will create a master.info file, and any later 
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#    change in this file to the variables' values below will be ignored and 

#    overridden by the content of the master.info file, unless you shutdown 

#    the slave server, delete master.info and restart the slaver server. 

#    For that reason, you may want to leave the lines below untouched 

#    (commented) and instead use CHANGE MASTER TO (see above) 

# 

# required unique id between 2 and 2^32 - 1 

# (and different from the master) 

# defaults to 2 if master-host is set 

# but will not function as a slave if omitted 

#server-id       = 2 

# 

# The replication master for this slave - required 

#master-host     =   <hostname> 

# 

# The username the slave will use for authentication when connecting 

# to the master - required 

#master-user     =   <username> 

# 

# The password the slave will authenticate with when connecting to 

# the master - required 

#master-password =   <password> 
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# 

# The port the master is listening on. 

# optional - defaults to 3306 

#master-port     =  <port> 

# 

# binary logging - not required for slaves, but recommended 

#log-bin=mysql-bin 

 

 

# Point the following paths to different dedicated disks 

#tmpdir  = /tmp/   

#log-update  = /path-to-dedicated-directory/hostname 

 

# Uncomment the following if you are using BDB tables 

#bdb_cache_size = 4M 

#bdb_max_lock = 10000 

 

# Comment the following if you are using InnoDB tables 

#skip-innodb 

innodb_data_home_dir = /opt/lampp/var/mysql/ 

innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend 

innodb_log_group_home_dir = /opt/lampp/var/mysql/ 
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# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 % 

# of RAM but beware of setting memory usage too high 

innodb_buffer_pool_size = 16M 

innodb_additional_mem_pool_size = 2M 

# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size 

innodb_log_file_size = 5M 

innodb_log_buffer_size = 8M 

innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 

innodb_lock_wait_timeout = 50 

 

[mysqldump] 

quick 

max_allowed_packet = 16M 

 

[mysql] 

no-auto-rehash 

# Remove the next comment character if you are not familiar with SQL 

#safe-updates 

 

[isamchk] 

key_buffer = 20M 

sort_buffer_size = 20M 
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read_buffer = 2M 

write_buffer = 2M 

 

[myisamchk] 

key_buffer = 20M 

sort_buffer_size = 20M 

read_buffer = 2M 

write_buffer = 2M 

 

[mysqlhotcopy] 

interactive-timeout 
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Παπάπηημα 4 – Ρςθμίζειρ ProFTPd (proftpd.conf) 

# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to  

# 'proftpd.conf' for actual use.  It establishes a single server 

# and a single anonymous login.  It assumes that you have a user/group 

# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon. 

 

ServerName   "Ntounas Th. FTP server" 

ServerType   standalone 

DefaultServer   on 

 

# Port 21 is the standard FTP port. 

Port    21 

# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files 

# from being group and world writable. 

Umask    022 022 

 

# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes 

# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections 

# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works 

# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server 

# that allows you to limit maximum number of processes per service 

# (such as xinetd) 
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MaxInstances   8 

 

# Set the user and group that the server normally runs at. 

User    www-data 

Group    www-data 

 

# Normally, we want files to be overwriteable. 

<Directory /opt/lampp/htdocs/*> 

  AllowOverwrite on 

</Directory> 

 

# only for the web servers content 

DefaultRoot /opt/lampp/htdocs 

 

# nobody gets the password "lampp" 

# commented out by lampp security 

#UserPassword nobody wRPBu8u4YP0CY 

UserPassword nimda $1$NI9JItRI$C/llliJTbphK1w7jeru/D/ 

#xSwqOKn9FfxuM 

UserPassword ftpuser $1$NI9JItRI$C/llliJTbphK1w7jeru/D/ 

 

# Choose here the user alias you want !!!! 
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UserAlias ftpuser nimda 

 

# nobody is no normal user so we have to allow users with no real shell 

RequireValidShell off 

 

# nobody may be in /etc/ftpusers so we also have to ignore this file 

UseFtpUsers off 

 

#ADDITIONAL 

#PassivePorts 60000 60100 

#MasqueradeAddress ntounasth.sytes.net 

 

AllowOverwrite on 

AuthAliasOnly on 

 

DeferWelcome  on 

MultilineRFC2228  on 

ShowSymlinks  off 

 

TimeoutNoTransfer  600 

TimeoutStalled   100 

TimeoutIdle   2200 
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TimeoutLogin   20 

 

ListOptions             "-l" 

 

RootLogin    off 

 

# It's better for debug to create log files ;-) 

ExtendedLog    /opt/lampp/logs/ftp/ftp.log 

TransferLog    /opt/lampp/logs/ftp/xferlog 

SystemLog   /opt/lampp/logs/ftp/syslog.log 

 

#DenyFilter   \*.*/ 

 

# Allow to restart a download 

AllowStoreRestart  on 

 

MaxClients 8 

MaxClientsPerHost 8 

MaxClientsPerUser 8 

MaxHostsPerUser 8 

 

# Display a message after a successful login 
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AccessGrantMsg "login successful" 

 

# This message is displayed for each access good or not 

ServerIdent                  on       "access ok" 

 

MaxLoginAttempts    5 

 

#VALID LOGINS 

<Limit ALL> 

 AllowUser nimda 

 DenyALL 

</Limit> 

<IfModule mod_tls.c> 

    TLSEngine on 

    TLSLog /opt/lampp/logs/ftp/tls.log 

    TLSProtocol TLSv1 

 

    # Are clients required to use FTP over TLS when talking to this server? 

    TLSRequired off 

 

    # Server's certificate 

    TLSRSACertificateFile /opt/lampp/etc/ssl.ftpcert/server.crt 
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    TLSRSACertificateKeyFile /opt/lampp/etc/ssl.ftpcert/server.key 

 

    # CA the server trusts 

    TLSCACertificateFile /opt/lampp/etc/ssl.ftpcert/ca.crt 

 

    # Authenticate clients that want to use FTP over TLS? 

    TLSVerifyClient off 

</IfModule> 
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Παπάπηημα 5 – Ρςθμίζειρ PHP (php.ini) 

engine = On 

short_open_tag = Off 

short_open_tag = On 

asp_tags = Off 

precision = 14 

y2k_compliance = On 

output_buffering = 4096 

zlib.output_compression = Off 

implicit_flush = Off 

unserialize_callback_func = 

serialize_precision = 100 

allow_call_time_pass_reference = Off 

safe_mode = Off 

safe_mode_gid = Off 

safe_mode_include_dir = 

safe_mode_exec_dir = 

safe_mode_allowed_env_vars = PHP_ 

safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH 

open_basedir = /opt/lampp/htdocs/ 

disable_functions = openlog, apache_child_terminate, apache_get_modules, 

apache_get_version, apache_getenv, apache_note, apache_setenv, virtual, 

show_source, system, shell_exec, passthru, exec, phpinfo, popen, proc_open 
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disable_classes = 

expose_php = Off 

max_execution_time = 30      

max_input_time = 60 

memory_limit = 128M 

standards warnings.) 

error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED 

display_errors = On 

display_startup_errors = Off 

log_errors = On 

log_errors_max_len = 20480 

ignore_repeated_errors = Off 

ignore_repeated_source = Off 

report_memleaks = On 

track_errors = On 

html_errors = Off 

error_log =  "/opt/lampp/logs/php_error_log" 

variables_order = "GPCS" 

request_order = "GP" 

register_globals = Off 

register_long_arrays = Off 

register_argc_argv = Off 
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auto_globals_jit = On 

post_max_size = 8M 

magic_quotes_gpc = Off 

magic_quotes_runtime = Off 

magic_quotes_sybase = Off 

auto_prepend_file = 

auto_append_file = 

default_mimetype = "text/html" 

doc_root = 

user_dir = 

enable_dl = Off 

file_uploads = On 

upload_tmp_dir = /opt/lampp/tmp/php/ 

upload_max_filesize = 16M 

allow_url_fopen = On 

allow_url_include = Off 

default_socket_timeout = 60 

extension="zip.so" 

extension="sqlite.so" 

extension="radius.so" 

extension="pgsql.so" 

extension="ming.so" 
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 [Date] 

date.timezone = Europe/Berlin 

 [Pdo_mysql] 

pdo_mysql.cache_size = 2000 

pdo_mysql.default_socket= 

[Syslog] 

define_syslog_variables  = Off 

[mail function] 

smtp_port = 25 

mail.add_x_header = On 

 [SQL] 

sql.safe_mode = Off 

[ODBC] 

odbc.allow_persistent = On 

odbc.check_persistent = On 

odbc.max_persistent = -1 

odbc.max_links = -1 

odbc.defaultlrl = 4096 

odbc.defaultbinmode = 1 

[Interbase] 

ibase.allow_persistent = 1 

ibase.max_persistent = -1 
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ibase.max_links = -1 

ibase.timestampformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S" 

ibase.dateformat = "%Y-%m-%d" 

ibase.timeformat = "%H:%M:%S" 

[MySQL] 

mysql.allow_local_infile = On 

mysql.allow_persistent = On 

mysql.cache_size = 2000 

mysql.max_persistent = -1 

mysql.max_links = -1 

mysql.default_port = 

mysql.default_socket = 

mysql.default_host = 

mysql.default_user = 

mysql.default_password = 

mysql.connect_timeout = 60 

mysql.trace_mode = Off 

[MySQLi] 

mysqli.max_persistent = -1 

mysqli.max_links = -1 

mysqli.cache_size = 2000 

mysqli.default_port = 3306 
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mysqli.default_socket = 

mysqli.default_host = 

mysqli.default_user = 

mysqli.default_pw = 

mysqli.reconnect = Off 

[mysqlnd] 

mysqlnd.collect_statistics = On 

mysqlnd.collect_memory_statistics = On 

[PostgresSQL] 

pgsql.allow_persistent = On 

pgsql.auto_reset_persistent = Off 

pgsql.max_persistent = -1 

pgsql.max_links = -1 

pgsql.ignore_notice = 0 

pgsql.log_notice = 0 

[Sybase-CT] 

sybct.allow_persistent = On 

sybct.max_persistent = -1 

sybct.max_links = -1 

sybct.min_server_severity = 10 

sybct.min_client_severity = 10 

 [bcmath] 
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bcmath.scale = 0 

 [Session] 

session.save_handler = files 

session.use_cookies = 1 

session.use_only_cookies = 1 

session.name = PHPSESSID 

session.auto_start = 0 

session.cookie_lifetime = 0 

session.cookie_path = / 

session.cookie_domain = 

session.cookie_httponly =  

session.serialize_handler = php 

session.gc_probability = 1 

session.gc_divisor = 1000 

session.gc_maxlifetime = 1440 

session.bug_compat_42 = On 

session.bug_compat_warn = On 

session.referer_check = 

session.entropy_length = 0 

session.entropy_file = 

session.cache_limiter = nocache 

session.cache_expire = 180 
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session.use_trans_sid = 0 

session.hash_function = 0 

session.hash_bits_per_character = 5 

url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry" 

 [MSSQL] 

mssql.allow_persistent = On 

mssql.max_persistent = -1 

mssql.max_links = -1 

mssql.min_error_severity = 10 

mssql.min_message_severity = 10 

mssql.compatability_mode = Off 

mssql.secure_connection = Off 

 [Tidy] 

tidy.clean_output = Off 

[soap] 

soap.wsdl_cache_enabled=1 

soap.wsdl_cache_dir="/tmp" 

soap.wsdl_cache_ttl=86400 

soap.wsdl_cache_limit = 5 

 [ldap] 

ldap.max_links = -1 
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