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Cel prezentacji

Spojrzymy na dane i serwery SQL z perspektywy 
cyberprzestępcy, omówimy podstawowe i przykładowe ataki na 
SQL serwer 

Praktycznie zademonstrujemy podstawowe ataki typu SQL 
injection w celu zobrazowania możliwości SQLi – najbardziej 
popularnych ataków na serwery SQL.

Zastanowimy się wspólnie czy dane są wykradane z serwerów 
czy może serwer SQL to magazyn do przechowania 
pozyskanych/wykorzystanych danych? 
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Agenda

Wstęp

Trochę teorii …

• Statystyki i najbardziej popularne wektory ataków  

• Motywacja – główne cele atakujących

• SQL injection i Blind SQL

• Jak się bronić przed SQL injection

Trochę praktyki …

• DEMO – prezentujemy SQLi – dostęp do bazy danych

• DEMO – prezentujemy SQLi – dostęp do OS systemu hosta i zdalne 
wykonanie poleceń

Podsumowanie
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Zamiast wstępu –
Wyciek danych ….. to już prawie codzienność …
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Trochę statystyk – TOP 10 Attacks Techniques
2015 vs 2014

Źródło: www.hackmageddon.com
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Trochę statystyki - wektory ataków 03.2016

Źródło: www.hackmageddon.com
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2015 Web Application Attack Report (WAAR)

https://www.imperva.com/docs/HII_Web_Application_Attack_Report_Ed6.pdf
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SQLi dziś 

http://codecurmudgeon.com/wp/sql-injection-hall-of-shame/
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Motywacja – główne cele atakujących

Sprzedaż pozyskanych danych bazy danych/dane dostępowe na czarnym rynku 
przestępców (criminal black market) lub potencjalny szantaż

Długoterminowy dostęp do sieci. Może obejmować kompromitację systemu 
operacyjnego serwera baz danych w celu otworzenia dostępu sieciowego dla dalszych 
ataków lub utrzymania posiadanego dostępu. 

Wystawnie „zrzutu” bazy na sprzedaż na czarnym rynku przestępców. Kradzież 
tożsamości jest najbardziej rozpowszechnionym atakiem SQL injection.

Zwiększenie reputacji atakującego na „podziemnych” forach poprzez dzielnie się 
znaleziskami z innymi

Utrata reputacji docelowej zaatakowanej organizacji 

Wykorzystanie witryny/systemu do dystrybucji i propagacji oprogramowania złośliwego 
(malware)

Wykorzystanie szybkich i pojemnych serwerów jako magazynu na kradzione dane
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Przykładowe ryzyka towarzyszące SQL 
injection z punktu widzenia ‚biznesu’

Dokonanie modyfikacji lub wykasowanie wrażliwych danych

Kradzież danych klientów takich jak: dane osobowe, numery kart kredytowych, inne

Straty finansowe

Utrata marki i reputacji

Kradzież własności intelektualnej 

Odpowiedzialność prawna i związane z tym kary 
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SQL Injection – SQLi

- SQL injection to atak w którym złośliwy kod jest wprowadzony 
do niefiltrowanych danych wprowadzonych przez użytkownika w 
celu przesłania i wykonania w postaci komendy SQL serwera

- SQL injection – to podstawowy atak wykorzystywany do 
uzyskania nieautoryzowanego dostępu do bazy danych lub 
pozyskania informacji bezpośrednio z bazy danych

- SQLi – to również podatność webaplikacji lub webserewera a 
nie tylko bazy danych 
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:)

?
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Przykładowa web-aplikacja / system 

Image source http://securityhorror.blogspot.com/2012/10/death-dos-ing.html



SQLDay 2016

SQLi – przykład działania

Źródło: http://baesystemsai.blogspot.com/2016/01/testing-your-defences-against-sql-injection.html
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Wykorzystanie ataków SQL injection -

Ominięcie uwierzytelnienia  - czyli uwierzytelnienie w systemie bez 
wprowadzenia loginu i hasła i pozyskanie dostępu administracyjnego 

Ujawnienie informacji – pozyskanie danych wrażliwych 
przechowywanych w bazach danych

Naruszenie integralności danych – atakujący może skompromitować 
stronę/aplikację oraz umieścić złośliwy kod lub podmienić zawartość 
bazy danych

Naruszenie dostępności danych – atakujący może usunąć dane, logi lub 
inne dane z bazy danych

Wykonanie zdalne kodu – atakujący może skompromitować system 
operacyjny serwera baz danych, poprzez wykonanie poleceń 
systemowych OS
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SQL injection – na wesoło ;) 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOi-yJqt7MAhVrOJoKHW9ADT8QjRwIBw&url=http://hackaday.com/2014/04/04/sql-injection-fools-speed-traps-and-clears-your-record/&psig=AFQjCNGdNMtAvcGw-4GXySFeFKhn3V5WXw&ust=1463478948321162
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOi-yJqt7MAhVrOJoKHW9ADT8QjRwIBw&url=http://hackaday.com/2014/04/04/sql-injection-fools-speed-traps-and-clears-your-record/&psig=AFQjCNGdNMtAvcGw-4GXySFeFKhn3V5WXw&ust=1463478948321162
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SQL injection – na wesoło ;) 
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SQLi a kodeks karny ?
• USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

• Art. 267,268,269
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Przykładowy klasyczny kod aplikacji podatny na SQLi

http://www.aspsnippets.com/Articles/SQL-Injection-Attack-its-examples-and-Prevention-mechanisms-and-Techniques-in-ASPNet.aspx
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Klasyczny przykład SQLi MSSQL

http://www.sqlinjectionwiki.com/Categories/1/mssql-sql-injection-cheat-sheet/
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Klasyczny przykład SQL Injection MSSQL

http://www.sqlinjectionwiki.com/Categories/1/mssql-sql-injection-cheat-sheet/
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• SQLi DEMO

• Ominięcie mechanizmu uwierzytelnienia

• Utworzenie własnego użytkownika w bazie danych

• Utworzenie własnej bazy danych na atakowanym SQL 
serwerze

• Kasowanie bazy danych - DROP

DEMO
Uwaga prezentowane treści służą tylko i wyłącznie do 
celów edukacyjnych i wykorzystanie tej techniki bez 
zgody właściciela systemu może stanowić naruszenie 
prawa !
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Klasyczny przykład SQL Injection

http://www.sqlinjectionwiki.com/Categories/1/mssql-sql-injection-cheat-sheet/
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• SQLi demo – zdalne wykonanie kodu OS – Windows 2012

• Wykonanie polecenia ping przez SQLi

• Dodajemy użytkownika w systemie Windows przez SQLi

• Dodanie utworzonego użytkownika do grupy Administratorów 


• A teraz idziemy … do serwera

DEMO
Uwaga prezentowane treści służą tylko i wyłącznie do 
celów edukacyjnych i wykorzystanie tej techniki bez 
zgody właściciela systemu może stanowić naruszenie 
prawa !
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BLIND SQL injection

; IF EXISTS(SELECT * FROM creditcard) 
WAITFOR DELAY ‚0:0:10’--

Jeśli baza 
„creditcard” 

istnieje

TAK 

NIE 

Nie możemy przetworzyć Twojego 
żądania, spróbuj ponownie

Nie możemy przetworzyć Twojego 
żądania, spróbuj ponownie

Po 10 sek
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Narzędzia do SQLi – przykłady
sqlmap, BSQL Hacker
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Narzędzia do SQLi – przykłady
DroidSQLi – telefon komórkowy lub tablet

http://www.prophethacker.com/
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Jak się bronić przed SQLi - ogólnie

Źródło: Szkolenie CEH v9– EC-COUNCIL
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Jak się bronić przed SQLi - ogólnie

1. Comprehensive data sanitization. 

2. Use a web application firewall. 

3. Limit database privileges by context.

4. Avoid constructing SQL queries with user input. 

5. Penetration Testing

6. Recomednations OWASP etc
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Warte uwagi …

• Nie ufaj danym z zewnątrz (także z systemów zależnych czy plików)

• Nie ufaj danym z bazy

• Nie sklejaj SQL z danymi (PreparedStatement)

• Ogranicz uprawnienia kont w serwerze bazy danych

• Stosuj własne komunikaty o błędach

• Szyfruj dane

• Sprawdzaj regularnie podatności (np. za pomocą testów

penetracyjnych)

• Używaj widoków i procedur składowanych

• Filtruj dane wejściowe 

• inne
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SQL serwer z perspektywy hakera

Jeśli SQL serwer zawiera interesujące dane dla hakera

• Kradzież i sprzedaż pozyskanych danych

• Kompromitacja i utrata reputacji organizacji

• Kradzież tożsamości użytkowników

• Kasowanie danych

Jeśli SQL serwer nie zawiera interesujących danych dla hakera

• Wykorzystanie witryny/systemu do dystrybucji i propagacji 
oprogramowania złośliwego (malware)

• Wykorzystanie szybkich i pojemnych serwerów jako magazynu na 
kradzione dane z innych serwerów
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Podsumowanie

• Spojrzeliśmy na dane i serwery SQL z perspektywy cyberprzestępcy

• Omówiliśmy podstawowe i przykładowe ataki na SQL serwer 

• Praktycznie zademonstrowaliśmy  podstawowe ataki typu SQL 
injection w celu zobrazowania możliwości SQLi

• Omówiliśmy ogólne zasady ochrony przed SQLi
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Dziękuję za uwagę

http://netcomputer.pl




