
Budowanie bezpieczeństwa aplikacji 

Bezpieczeństwo to ważna kwestia dla komputerów w ogóle, a zwłaszcza witryn sieci Web. 

Bezpieczeństwo nie jest warunkiem włączenia / wyłączenia; jest to kontinuum od braku 

bezpieczeństwa do całkowitego bezpieczeństwa. Brak bezpieczeństwa to komputer ustawiony w 

centrum handlowym, gdzie każdy może z niego korzystać. Całkowite bezpieczeństwo to komputer 

zamknięty w sejfie, w którym nikt nie może z niego korzystać. Bezpieczeństwo Twojej witryny 

internetowej leży gdzieś pomiędzy dwoma skrajnościami. Twoja strona internetowa musi być dostępna 

dla dostępu z Internetu; w przeciwnym razie nikt nie zobaczy twoich stron internetowych. Twoim 

celem jest ograniczenie tego, co mogą zrobić odwiedzający twoją stronę internetową, jednocześnie 

umożliwiając im pobieranie twoich stron internetowych i, w przypadku naszych aplikacji, 

wprowadzanie informacji do formularza. Jednak na pewno nie chcesz, aby odwiedzający mogli 

sformatować dysk twardy lub usunąć wszystkie pliki z witryny. Zabezpieczenia witryny internetowej to 

kompromis między środkami bezpieczeństwa a łatwością obsługi. Na przykład, jeśli wymagasz 

zalogowania się od odwiedzających, korzystanie z witryny internetowej jest dla nich trudniejsze. Muszą 

wprowadzić identyfikatory użytkownika i hasła, co oznacza, że muszą pamiętać swoje identyfikatory 

użytkownika i hasła (lub przynajmniej pamiętać, gdzie zapisali dokumenty, w których zapisali te 

informacje). Niektóre witryny wymagają jednak logowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, mimo 

że korzystanie z witryny staje się trudniejsze. Tylko upewnij się, że logowanie jest naprawdę konieczne. 

Niektórzy odwiedzający mogą nie korzystać z witryny z powodu wymogu logowania. Im więcej 

zabezpieczeń dodasz, tym trudniej będzie korzystać z witryny, więc nie chcesz używać więcej 

zabezpieczeń niż to konieczne. Jednym z czynników decydujących o tym, jak ścisłe musi być twoje 

bezpieczeństwo, jest ważność chronionych informacji. Jeśli przechowujesz ściśle tajne informacje 

rządowe lub skarbnicę numerów kart kredytowych, musisz wprowadzić wysoki poziom 

bezpieczeństwa. Jeśli jednak zapisujesz rodzinne przepisy, prawdopodobnie potrzebujesz bardzo 

małego bezpieczeństwa. PHP i MySQL mają swoje własne funkcje bezpieczeństwa i problemy. 

Omawiamy te kwestie szczegółowo. Ponadto występują problemy związane z bezpieczeństwem 

komputera, na którym znajduje się witryna sieci Web, oraz połączenia internetowego z witryną. 

Problemy z bezpieczeństwem komputera i Internetu są domeną administratora systemu, a nie 

programisty. To książka o tworzeniu aplikacji, więc nie omawiam bezpieczeństwa systemu. 

Zrozumienie zagrożeń bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo to inne słowo określające ochronę. Tak jak chronisz swój dom przed inwazją, tak samo 

chronisz komputer przed inwazją. Chociaż większość odwiedzających twoją stronę internetową to 

klienci bez zamiaru korzystania z oferowanych przez ciebie usług, nie wszyscy ludzie są uczciwi i mają 

dobre intencje. Niektórzy są złymi ludźmi o nikczemnych celach, takich jak: 

* Kradzież rzeczy: intruz ma nadzieję znaleźć teczkę pełną ważnych numerów kart kredytowych lub 

tajną formułę dla wiecznej młodości. 

* Zniszczenie strony WWW: Łotr chce zniszczyć twoją stronę internetową. Lub dodaj do niego graffiti. 

Niektórzy uważają, że to jest zabawne. Niektórzy ludzie robią to, aby udowodnić, że potrafią. A może 

naprawdę kogoś zirytowałeś. 

* Szkodzenie odwiedzającym: złośliwa osoba może dodawać do witryny elementy, które szkodzą lub 

kradną osobom odwiedzającym Twoją witrynę. 

Projektując witrynę sieci Web, należy wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. Musisz zaprojektować 

zarówno bezpieczeństwo, jak i funkcjonalność. Musisz wziąć pod uwagę możliwe niewłaściwe użycie 

witryny i zapobiegać wykrytym niewłaściwym wykorzystywaniu witryny. 



Budowanie bezpieczeństwa w skryptach PHP 

PHP służy do budowania dynamicznych stron internetowych. Strony internetowe są z definicji 

dostępne z Internetu, co czyni je otwartymi na ewentualną infiltrację i kradzież. Ponadto dynamiczny 

aspekt PHP pozwala użytkownikom dodawać informacje - potencjalnie złośliwe informacje - do Twojej 

witryny internetowej. Jednak czujne i świadome programowanie może zminimalizować zagrożenia 

bezpieczeństwa na twojej stronie internetowej. 

Nie ufaj żadnej informacji z zewnętrznego źródła 

Nie przechowuj ani nie używaj żadnych informacji z zewnętrznego źródła bez sprawdzania, czy 

zawierają one oczekiwane informacje. To jest twoje przykazanie numer jeden. Jeśli pamiętasz to 

przykazanie, aplikacje, które piszesz, nie będą narażone na typowe problemy bezpieczeństwa 

występujące w wielu aplikacjach. 

Identyfikacja źródeł zewnętrznych 

Informacje w twoich skryptach PHP są przechowywane i wykorzystywane w zmiennych. Twój skrypt 

przypisuje wartości do zmiennych za pomocą instrukcji o następującym formacie: 

$varname = wartość; 

Wartość może być jednym z następujących typów: 

* Dosłowna wartość: Liczba lub ciąg, jak pokazano w poniższym zestawieniu: 

$num = 1; 

$str1 = „Cześć”; 

Informacje pochodzą ze skryptu, a nie spoza skryptu. Ten typ wartości jest bezpieczny i może być 

używany bez zmian. 

* Zmienna: Informacje z jednej zmiennej są przechowywane w innej zmiennej, jak pokazano w 

następującej instrukcji: 

$varname2 = $varname1; 

Ta instrukcja może być bezpieczna, jeśli $varname1 pochodzi ze skryptu. Jeśli jednak $varname1 

zawiera informacje z zewnętrznego źródła, należy je traktować jako podejrzane informacje. Sprawdź 

to przed zapisaniem lub użyciem. Niektóre zewnętrzne źródła informacji są następujące: 

* Adresy URL: PHP odczytuje informacje z końca adresu URL podczas pobierania pliku. Informacje 

składają się z par nazwa / wartość zmiennej. 

* Dane POST: PHP odczytuje dane przesłane za pomocą metody POST. 

* Pliki cookie: PHP odczytuje dane z plików cookie. Pliki cookie to informacje przechowywane na 

komputerze użytkownika i wysyłane na serwer, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Twojej witryny. 

Informacje otrzymane ze źródeł zewnętrznych mogą zawierać wszystko, w tym informacje, które mogą 

uszkodzić lub naruszyć twoją stronę internetową. Wszystkie informacje ze źródeł zewnętrznych należy 

sprawdzić i przefiltrować. W pozostałej części tej sekcji omówiono niektóre sposoby sprawdzania i 

filtrowania informacji. 

 



Określanie źródła informacji 

Gdy korzystasz z informacji ze źródła spoza skryptu, upewnij się, że pochodzą one z oczekiwanego 

źródła. Na przykład, jeśli przekazujesz informacje w ukrytej zmiennej w formularzu, upewnij się, że 

otrzymałeś informacje z tablicy $_POST. Załóżmy na przykład, że aplikacja loguje się do klienta, a 

następnie przekazuje zmienną autoryzacyjną, taką jak login = tak, w ukrytej zmiennej w formularzu. 

Podczas sprawdzania, czy użytkownik jest uprawniony do przeglądania strony internetowej, musisz 

użyć kodu takiego jak: 

if (! $ _ POST [„login”] == „tak”) 

{ 

echo „Nie jesteś zalogowany”; 

} 

Następnie, jeśli użytkownik próbował uzyskać dostęp do witryny za pomocą następującego adresu 

URL: 

http://www.yoursite.com?login=yes  

użytkownik nie będzie mógł zobaczyć strony, ponieważ zmienna autoryzacji znajduje się w $_GET 

[„login”], a nie w $_POST [„login”]. Pobieranie zmiennych formularza z tablicy $_POST jest 

najbezpieczniejszą metodą. Jeśli zaznaczysz zmienną autoryzacyjną w $_REQUEST [„login”], 

użytkownik prawdopodobnie będzie zalogowany, ponieważ elementy zarówno tablic $_POST, jak i 

$_GET są zawarte w $_REQUEST. Inną metodą jest włączenie ustawienia register_globals w php.ini. 

Wtedy dostępna byłaby zmienna o nazwie $login. Możesz użyć następującego sprawdzenia: 

if ($login! = „tak”) 

{ 

echo „Nie jesteś zalogowany”; 

} 

Jednak ten kod nie sprawdza również, skąd pochodzą informacje. Jeśli użytkownik uzyskał dostęp do 

Twojej witryny przy użyciu zmiennej logowania w adresie URL, prawdopodobnie użytkownik był 

zalogowany. Najbezpieczniejsze programowanie sprawdza źródło informacji. Powinieneś pozostawić 

register_globals wyłączone, co jest ustawieniem domyślnym, i uzyskać informacje z odpowiedniej 

tablicy superglobalnej. Samo to nie wystarcza do bezpiecznego programowania. Może to jednak 

pomóc zwiększyć bezpieczeństwo Twojej aplikacji 

Sprawdzanie typu danych informacji zewnętrznych 

Twój skrypt PHP powinien sprawdzić wszystkie informacje otrzymane z zewnętrznego źródła, aby 

upewnić się, że zawiera oczekiwane informacje. Możesz sprawdzić rodzaj informacji zawartych w 

zmiennej. PHP zapewnia funkcje sprawdzające informacje. Na przykład, jeśli oczekujesz, że informacja 

będzie liczbą całkowitą, możesz to sprawdzić w następujący sposób: 

if (! is_int ($_POST [„wiek”])) 

{ 

echo „Dane nie są liczbą całkowitą”; 



} 

PHP udostępnia kilka funkcji sprawdzających typ danych, takich jak is_array, is_bool, is_double, 

is_float, is_numeric, is_scalar, is_string i inne. Użyj tych funkcji, aby sprawdzić informacje ze źródeł 

zewnętrznych. 

Czyszczenie informacji z zewnątrz 

Wiele zewnętrznych informacji znajduje się w ciągach znaków. Ciągi mogą zawierać dowolne znaki, w 

tym znaki, które mogą powodować problemy z aplikacją, bazą danych lub osobami odwiedzającymi 

witrynę sieci Web. Na przykład znaczniki HTML mogą powodować problemy. Użytkownik może 

wprowadzić znaczniki skryptu, takie jak <script>. Skrypt może wykonywać i wykonywać działania, takie 

jak usuwanie wszystkich plików lub usuwanie bazy danych. PHP udostępnia dwie funkcje, które mogą 

wyczyścić dane, czyniąc je nieszkodliwymi: 

* strip_tags: Ta funkcja usuwa cały tekst zawarty w <i>  z danymi. Szuka znaczniki otwarcia < i usuwa 

go i wszystko inne, dopóki nie znajdzie  znacznika zamknięcia > lub nie osiągnie końca ciągu. Możesz 

dołączyć określone znaczniki, na które chcesz zezwolić. Na przykład poniższa instrukcja usuwa 

wszystkie znaczniki z ciągu znaków oprócz <b> i <i>: 

$last_name = strip_tags ($ last_name, „<b> <i>”); 

* htmlspecialchars: Ta funkcja zmienia niektóre znaki specjalne ze znaczeniem na HTML na format 

HTML, który umożliwia ich wyświetlanie bez żadnego specjalnego znaczenia. Zmiany to 

• < staje sie &lt; 

• > staje się  &gt; 

• & staje się &amp; 

W ten sposób znaki <i> mogą być wyświetlane na stronie internetowej bez interpretacji przez HTML 

jako znaczniki. Poniższa instrukcja zmienia te znaki specjalne: 

$last_name = htmlspecialchars ($ last_name); 

Jeśli masz pewność, że nie chcesz, aby użytkownicy wpisywali dowolne znaki < lub> w polu formularza, 

użyj strip_tags. Jeśli jednak chcesz zezwolić na znaki < lub >, możesz bezpiecznie przechowywać je po 

przetworzeniu przez htmlspecialchars 

Sprawdzanie informacji zewnętrznych za pomocą wyrażeń regularnych 

Możesz użyć wyrażeń regularnych, aby sprawdzić, czy dane są w rozsądnym formacie. Jeśli informacje 

nie mają sensu, prawdopodobnie nie jest to coś, co chcesz przechowywać w swojej bazie danych. Na 

przykład, jeśli użytkownik wpisze nazwę w formularzu, możesz sprawdzić, czy wygląda na prawdziwą, 

dopasowując wzorce. Wiesz, że nazwa składa się głównie z liter i spacji. Inne prawidłowe znaki mogą 

być łącznikiem (-), jak w nazwie Smith-Jones, i pojedynczym cudzysłowem (’), jak w O’Hara. Możesz 

sprawdzić nazwę, ustawiając wzór, który jest ciągiem zawierającym tylko litery, spacje, łączniki i 

pojedyncze cudzysłowy, a następnie dopasowując nazwę do wzoru. Jeśli nazwa nie pasuje - to znaczy, 

jeśli zawiera znaki spoza wzorca, takie jak cyfry lub znak zapytania (?) - to nie jest prawdziwe imię. 

Wyrażenia regularne składają się z literałów i znaków specjalnych. Dosłowne znaki są normalnymi 

znakami, bez żadnego specjalnego znaczenia. C to c bez żadnego innego znaczenia niż jedna z 26 liter 

alfabetu angielskiego. 



Znaki specjalne mają specjalne znaczenie we wzorze, takie jak gwiazdka (*), gdy jest używana jako 

symbol wieloznaczny.  Dosłowne i specjalne znaki są łączone, aby tworzyć wzory, które czasem są 

długimi, skomplikowanymi wzorami. Łańcuch jest porównywany ze wzorcem, a jeśli pasuje, 

porównanie jest prawdziwe. PHP zapewnia funkcje, które porównują ciągi z wyrażeniami regularnymi. 

Możesz użyć funkcji ereg() w następujący sposób: 

ereg („regexp”, $ varname); 

Poniższy fragment kodu sprawdza, czy informacje są poprawnym kodem pocztowym: 

$regexp = „^ [0-9] {5} (\ - [0-9] {4})? $” 

if (! ereg ($regexp, $_POST [„zip”])) 

{ 

echo „Nieprawidłowy kod pocztowy <br>”; 

} 

Wyrażenie regularne dzieli się w następujący sposób: 

^ [0-9] {5} - Dowolny ciąg rozpoczynający się od pięciu cyfr 

\ - - Dosłowny łącznik 

Innym przydatnym fragmentem kodu może być: 

$regexp = „^. + @. + \. com $” 

if (! ereg ($ regexp, $_POST [„email”])) 

{ 

echo „Nieprawidłowy adres e-mail <br>”; 

} 

Ten kod akceptuje tylko adresy e-mail, które kończą się na .com. (Adresy e-mail mogą kończyć się 

innymi znakami.) W tym kodzie zastosowano inne wyrażenie regularne: 

$regexp = „^ [A-Za-z’ -] {1-50} $ ” 

if! (ereg ($regexp, $_POST [„last_name”))) 

{ 

echo „Nieprawidłowa nazwa <br>”; 

} 

To wyrażenie regularne akceptuje tylko litery, pojedyncze cudzysłowy, spacje i łączniki. Jeśli jakikolwiek 

inny znak pojawi się w ciągu, nazwisko zostanie odrzucone jako nieprawidłowe. PHP zapewnia także 

wyrażenia regularne kompatybilne z Perlem dla osób znających Perla. Możesz użyć funkcji preg_match 

z wyrażeniami regularnymi kompatybilnymi z Perl. 

[0-9] {4} - Dowolny ciąg liczb o długości czterech cyfr 

()? - Grupuje dwie ostatnie części wzoru i czyni je opcjonalnymi 



Przechowywanie informacji 

W swoich skryptach często musisz przechowywać i pobierać informacje. Na przykład w aplikacji do 

składania zamówień online konieczne jest przechowywanie informacji o kliencie, takich jak nazwa i 

adres, w celu wysyłki zamówienia, a także przechowywanie produktów zamówionych przez klienta. 

Możesz przechowywać informacje za pomocą jednego z następujących mechanizmów: 

* Plik tekstowy: Możesz przechowywać informacje w pliku tekstowym na serwerze internetowym. To 

rozwiązanie jest szybkie i łatwe. Jednak każdy, kto ma dostęp do serwera WWW, może uzyskać dostęp 

do pliku tekstowego. 

* Pliki cookie: niewielkie ilości informacji mogą być przechowywane w pliku cookie. Informacje są 

jednak przechowywane na komputerze użytkownika, a nie na serwerze internetowym, co oznacza, że 

można je zmienić. Ponadto złoczyńcy mają techniki kradzieży plików cookie, uzyskując w nich zapisane 

informacje. 

* Zmienne sesji: informacje o sesji PHP są przechowywane w pliku na serwerze WWW. Plik jest 

przechowywany poza przestrzenią internetową, więc nikt nie może uzyskać dostępu do pliku sesji z 

sieci. 

* Baza danych: Możesz przechowywać informacje w bazie danych. Jest to najbezpieczniejsza metoda, 

ponieważ baza danych ma własne zabezpieczenia oprócz funkcji bezpieczeństwa zapewnianych przez 

PHP. Jednak ta metoda wymaga najwięcej pracy i największego obciążenia. 

Musisz chronić przechowywane informacje. Potrzebne środki ochronne zależą od znaczenia 

przechowywanych informacji. Jeśli przechowujesz numer karty kredytowej lub numer ubezpieczenia 

społecznego, potrzebujesz dużo większej ochrony danych niż w przypadku przechowywania 

ulubionego koloru klienta 

Korzystanie z wywołań systemowych 

Niektóre skrypty wymagają dostępu do systemu operacyjnego. Żadna z naszych aplikacji nie musi 

używać poleceń systemu operacyjnego, ale niektóre aplikacje tak, na przykład aplikacje zarządzające 

plikami lub miejscem na dysku muszą. Możesz wykonywać zadania, które uzyskują dostęp do miejsca 

na dysku na jeden z następujących sposobów: 

* Funkcje PHP: PHP zapewnia wiele funkcji do użytku z plikami i katalogami, takich jak copy, rename, 

delete, mkdir, readfile i wiele innych. 

* Wykonywanie poleceń systemowych: PHP umożliwia wykonywanie poleceń systemowych. Oznacza 

to, że możesz wprowadzić polecenie systemowe, tak jakbyś pracował w systemie operacyjnym. Możesz 

umieścić polecenie w backticks('') lub użyć jednej z trzech funkcji PHP: system(), exec() lub passthru(). 

Tak długo, jak wykonujesz polecenia, używając tylko informacji ze skryptu, polecenia są bezpieczne. 

Jeśli jednak wykorzystasz informacje z dowolnego źródła zewnętrznego, ryzyko uszkodzenia jest 

wysokie. Na pewno nie chcesz, aby użytkownicy mogli wykonywać polecenia takie jak rm *, które 

usuwają wszystkie pliki w bieżącym katalogu. Wykonywanie poleceń systemowych jest bardziej 

niebezpieczne. Załóżmy na przykład, że chcesz zezwolić użytkownikowi na zmianę nazwy pliku. Możesz 

zezwolić użytkownikowi na wprowadzenie nazwy pliku w celu zmiany w formularzu, a następnie 

zbudowanie następującej instrukcji w skrypcie: 

system(„mv $_POST [„ stara nazwa ”] $_POST [„ nowa nazwa ”]); 

Załóżmy, że użytkownik wpisał w polach formularza następujące informacje: 



plik1.txt 

plik2.txt; rm * 

Instrukcja, którą zbudujesz i wykonasz, jest następująca: 

system(„plik mv1.txt plik2.txt; rm *”); 

Po wykonaniu polecenia wszystkie pliki w katalogu są usuwane. 

Oczywiście, jeśli zamierzasz wykonywać polecenia systemowe zawierające informacje z zewnętrznego 

źródła, musisz dokładnie sprawdzić te informacje. Techniki sprawdzania i czyszczenia danych znajdują 

się w sekcji „Nie ufaj żadnej informacji z zewnętrznego źródła”. Korzystanie z funkcji systemu plików 

PHP jest znacznie bezpieczniejsze niż wykonywanie poleceń systemowych za pomocą funkcji 

systemowych. Na przykład poprzednią operację można wykonać za pomocą następującej instrukcji: 

rename($_POST [„stara nazwa”], $_POST [„nowa nazwa”); 

Funkcja akceptuje tylko prawidłowe nazwy plików, dzięki czemu jest znacznie bezpieczniejsza. Używaj 

funkcji PHP, gdy tylko znajdziesz taką, która robi to, co musisz zrobić. Użyj funkcji ogólnej, która 

pozwala wykonać dowolne polecenie systemowe tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. I 

bardzo dokładnie sprawdzaj wszelkie informacje zewnętrzne. 

Obsługa błędów 

Komunikaty o błędach wyświetlają informacje o wystąpieniu błędów. Niektóre z tych informacji mogą 

być bardzo przydatne dla złych facetów. Im więcej wie o twoim systemie, tym bardziej prawdopodobne 

jest, że znajdzie sposób na włamanie się do niego. Na przykład komunikat o błędzie może powiedzieć 

złemu facetowi, której bazy danych używasz lub w jaki sposób strona internetowa jest programowana 

lub zaprojektowana. Podczas tworzenia aplikacji chcesz, aby PHP dostarczyło jak najwięcej informacji, 

aby pomóc Ci zidentyfikować problemy w skrypcie. Jednak gdy Twoja witryna jest publicznie dostępna, 

nie chcesz już wyświetlać tych informacji. Jednym ze sposobów obsługi błędów jest wyłączenie funkcji 

błędów w php.ini. Korzystając z ustawień PHP, możesz zatrzymać wyświetlanie komunikatów o błędach 

na swoich stronach internetowych. Jeśli chcesz, możesz zalogować błędy w pliku, który możesz 

przejrzeć. Następnie można włączyć funkcje wyświetlania błędów tylko dla określonych plików. 

Oznacza to, że podczas opracowywania skryptu możesz włączyć błędy tylko dla tego skryptu. 

Następujące ustawienia w php.ini są związane z wyświetlaniem komunikatu o błędzie: 

display_errors = On (wyświetla komunikaty o błędach na stronie internetowej) 

log_errors = Off (wysyła komunikaty o błędach do pliku dziennika) 

error_log = nazwa pliku (określa nazwę pliku dziennika) 

Złoczyńcy mogą celowo wysyłać błędy na twoją stronę internetową, powodując wyświetlanie 

komunikatów o błędach przydatnych informacji. Następujące ustawienia są bezpieczniejsze niż 

poprzednie ustawienia: 

display_errors = Off 

log_errors = On 

error_log = / var / log / php_error_log 

Wyłączenie display_errors zapobiega wyświetlaniu komunikatów o błędach na twojej stronie 

internetowej. Po włączeniu log_errors wysyła komunikaty o błędach do pliku dziennika. Ustawienie 



error_log określa plik dziennika. Podczas opracowywania skryptu możesz umieścić następującą linię na 

górze skryptu: 

ini_set („display_errors”, „On”); 

Ta instrukcja w skrypcie wyświetla błędy tylko dla tego skryptu. W ten sposób możesz zobaczyć błędy 

podczas programowania, ale możesz usunąć instrukcję, gdy skrypt stanie się dostępny publicznie. 

Bezpieczeństwo MySQL 

Dane w bazach danych są bezpieczniejsze niż w płaskich plikach, plikach cookie lub sesjach, ponieważ 

oprogramowanie DBMS (Database Management System) zapewnia własne funkcje bezpieczeństwa. 

MySQL zapewnia system bezpieczeństwa do ochrony danych, który ogranicza dostęp na podstawie 

nazw kont i haseł. Ponadto każde konto ma ustawienia uprawnień określające, co użytkownik może 

zrobić, korzystając z konta w celu uzyskania dostępu do MySQL. Bezpieczeństwo MySQL może 

wydawać się skomplikowane, ale jego funkcje bezpieczeństwa zapewniają cenną ochronę danych. 

Konfigurowanie kont i haseł 

Dostęp do bazy danych MySQL jest procesem dwuetapowym: 

1. Połącz się z serwerem MySQL. 

Ten krok wymaga prawidłowego konta użytkownika i hasła. Serwer MySQL może znajdować się na tym 

samym komputerze, którego używasz do uzyskania dostępu, lub na innym komputerze, do którego 

masz dostęp przez sieć. Bezpieczniej jest zlokalizować MySQL na osobnym komputerze. Idealnie, 

komputer MySQL znajduje się za firewallem. Jeśli komputer MySQL akceptuje tylko ruch wewnętrzny, 

taki jak ruch z serwera internetowego, a nie ruch spoza organizacji, jest znacznie bezpieczniejszy. 

2. Uzyskaj dostęp do danych w bazie danych. 

W tym kroku używane jest zapytanie SQL. MySQL zapewnia system uprawnień, które określają, co 

konto może zrobić z danymi. Na przykład można założyć konto, aby użytkownicy mogli wybierać dane, 

ale nie mogli wstawiać ani aktualizować danych.  

Po zainstalowaniu MySQL niektóre konta są konfigurowane domyślnie. Informacje używane do 

kontrolowania dostępu do danych są przechowywane w bazie danych MySQL o nazwie mysql. 

Zrozumienie bazy danych bezpieczeństwa MySQL 

Po zainstalowaniu MySQL automatycznie tworzy bazę danych o nazwie mysql. Wszystkie informacje 

wykorzystywane do ochrony danych są przechowywane w tej bazie danych, w tym nazwy kont, nazwy 

hostów, hasła i uprawnienia. Uprawnienia są przechowywane w kolumnach. Format nazwy każdej 

kolumny toriv_priv, gdzie uprawnienie jest jednym z uprawnień do zapytania, które można ustawić dla 

MySQL. Na przykład kolumna zawierająca uprawnienia ALTER nosi nazwę alter_priv. Wartość w każdej 

kolumnie uprawnień to Y lub N, co oznacza tak lub nie. Na przykład w tabeli użytkowników (którą opiszę 

na poniższej liście) znajdziesz wiersz dla konta i kolumnę dla alter_priv. Jeśli pole konta dla alter_priv 

zawiera Y, konta można użyć do wykonania zapytania ALTER. Jeśli alter_priv zawiera N, konto nie ma 

uprawnień aby wykonać zapytanie ALTER. Baza danych mysql zawiera następujące tabele: 

* Tabela użytkowników: Ta tabela przechowuje uprawnienia, które dotyczą wszystkich baz danych i 

tabel. Zawiera wiersz dla każdego prawidłowego konta z nazwą użytkownika, nazwą hosta i hasłem. 

Serwer MySQL odrzuci połączenie dla konta, którego nie ma w tej tabeli. 



* tabela db: Ta tabela przechowuje uprawnienia, które dotyczą konkretnej bazy danych. Zawiera wiersz 

bazy danych, który daje uprawnienia do nazwy konta i nazwy hosta. Konto musi istnieć w tabeli 

użytkowników, aby uzyskać uprawnienia. Uprawnienia podane w tabeli użytkowników zastępują 

uprawnienia w tej tabeli. 

* tabela hosta: ta tabela kontroluje dostęp do bazy danych w zależności od hosta. Tabela hosta działa 

z tabelą db. Jeśli wiersz w tabeli db ma puste pole dla hosta, MySQL sprawdza tabelę hosta, aby 

sprawdzić, czy db ma tam wiersz. W ten sposób możesz zezwolić na dostęp do bazy danych z niektórych 

hostów, ale nie z innych. Załóżmy na przykład, że masz dwie bazy danych: db1 i db2. Baza danych db1 

zawiera bardzo wrażliwe informacje, dlatego chcesz, aby tylko niektóre osoby je widziały. Baza danych 

db2 zawiera informacje, które każdy powinien widzieć. Jeśli masz wiersz w tabeli db dla db1 z pustym 

polem hosta, możesz mieć dwa wiersze dla db1 w tabeli hosta. Jeden wiersz może nadać wszystkie 

uprawnienia użytkownikom łączącym się z określonego hosta, podczas gdy inny wiersz może odmówić 

uprawnień użytkownikom łączącym się z innego hosta. 

* tabela tables_priv : Ta tabela przechowuje uprawnienia, które dotyczą określonych tabel  

*  tabela column_priv : Ta tabela przechowuje uprawnienia, które dotyczą określonych kolumn. 

Możesz zobaczyć i zmienić tabele bezpośrednio w mysql, jeśli korzystasz z konta, które ma niezbędne 

uprawnienia. Możesz używać zapytań SQL, takich jak SELECT, INSERT, UPDATE i inne. 

Zakładanie kont 

MySQL jest instalowany z domyślnymi kontami, z których jedno jest kontem głównym. W niektórych 

przypadkach konto root jest instalowane bez hasła. W innych przypadkach procedura instalacji 

wymaga podania hasła do konta root. Konto root wymaga hasła. Jeśli jest zainstalowany bez hasła, 

należy go podać natychmiast. Konto root jest dobrze znane, a zły facet może wypróbować konto root 

w twoim systemie, aby sprawdzić, czy istnieje i nie jest chronione. Konto root jest skonfigurowane ze 

wszystkimi możliwymi uprawnieniami, w tym możliwością zamknięcia serwera. Powinieneś ograniczyć 

dostęp do tego potężnego konta. Nigdy nie zezwalaj użytkownikom na dostęp do bazy danych za 

pomocą tego konta. Powinieneś założyć określone konta w celu uzyskania dostępu do baz danych z 

PHP. Daj kontom tylko te uprawnienia, których naprawdę potrzebują. Jeśli skrypt będzie pobierał tylko 

dane z bazy danych, konto, które uzyskuje dostęp do bazy danych, potrzebuje tylko uprawnienia 

SELECT. Możesz zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, używając różnych kont do różnych celów. 

Możesz skonfigurować tylko jedno konto z uprawnieniami SELECT i inne konto do użytku z zapytaniami 

INSERT, które nie mają uprawnień SELECT. Tak więc, jeśli jedno konto zostanie naruszone, szkody, które 

może wyrządzić, są ograniczone. Podczas konfigurowania konta określasz hasło, nazwę komputera, 

który ma dostęp do bazy danych przy użyciu tego konta, oraz uprawnienia. Możesz je jednak zmienić 

w dowolnym momencie. Możesz dodać lub zmodyfikować konto, zmieniając bazę danych mysql 

bezpośrednio za pomocą zapytań INSERT i UPDATE. Lub możesz użyć zapytania GRANT, zapytania SQL 

do dodawania lub modyfikowania kont. 

Dodawanie kont za pomocą zapytania GRANT 

Oto ogólny format zapytania GRANT: 

GRANT permission (columns) ON tablename 

TO accountname@hostname IDENTIFIED BY ‘password’ 

Musisz podać następujące informacje: 



* uprawnienie (kolumny): Musisz podać co najmniej jedno uprawnienie. Możesz ograniczyć każde 

uprawnienie do jednej lub więcej kolumn, wymieniając nazwę kolumny w nawiasach następujących po 

uprawnieniu. Jeśli nie wymieniono nazwy kolumny, zezwolenie jest udzielane dla wszystkich kolumn w 

tabelach. Możesz wyświetlić dowolną liczbę uprawnień i kolumn, oddzielając je przecinkami. Zobacz 

podręcznik MySQL, aby uzyskać listę wszystkich uprawnień (dev.mysql.com/doc/mysql/en/privileges-

provided.html). Na przykład może się rozpocząć zapytanie GRANT z tym: 

GRANT select (firstName,lastName), update, 

insert (birthdate) ... 

* tablename: Wskazuje, w których tabelach udzielono pozwolenia. Wymagana jest co najmniej jedna 

tabela. Możesz wyświetlić kilka tabel oddzielonych przecinkami. Możliwe wartości dla tablename to 

- tablename: cała tabela o nazwie tablename w bieżącej bazie danych. Możesz użyć gwiazdki (*), aby 

oznaczać wszystkie tabele w bieżącej bazie danych. Jeśli użyjesz gwiazdki i nie zostanie wybrana bieżąca 

baza danych, uprawnienia zostaną przyznane wszystkim tabelom we wszystkich bazach danych. 

- databasename.tablename: cała tabela o nazwie tablename w databasename. Możesz użyć gwiazdki 

(*) dla nazwy bazy danych lub nazwy tabeli, aby oznaczać wszystko. Użycie *. * przyznaje uprawnienia 

do wszystkich tabel we wszystkich bazach danych. 

* nazwa konta @ nazwa hosta: Jeśli konto już istnieje, otrzymuje wskazane uprawnienia. Jeśli konto 

nie istnieje, jest dodawane. Konto jest identyfikowane przez nazwę konta i nazwę hosta jako parę. Jeśli 

istnieje konto o podanej nazwie, ale innej nazwie hosta, istniejące konto się nie zmienia; nowy jest 

tworzony. 

* hasło: to hasło, które dodajesz lub zmieniasz. Hasło nie jest wymagane. Jeśli nie chcesz dodawać ani 

zmieniać hasła do tego konta, pomiń całą frazę IDENTIFIED BY ‘passsword’ 

Może być zapytanie GRANT, aby dodać nowe konto do użytku w programach PHP dla bazy danych o 

nazwie Catalog. 

GRANT select ON Catalog.* TO phpuser@localhost 

IDENTIFIED BY ‘mysecretpassword’ 

Jeśli konto już istnieje, możesz dodać lub zmienić hasło za pomocą następującego zapytania GRANT: 

GRANT select ON * TO phpuser@hostname 

IDENTIFIED BY ‘ ’ 

Istniejące hasło jest zastępowane pustym, co pozostawia konto bez hasła - co zwykle nie jest dobrym 

pomysłem. 

Dostęp do MySQL ze skryptów PHP 

Aby uzyskać dostęp do MySQL ze skryptów PHP, musisz użyć nazwy konta i hasła skonfigurowanych do 

użycia w skryptach PHP. W związku z tym informacje o koncie muszą być dostępne dla twoich skryptów. 

Musisz jak najlepiej chronić te informacje. Nie umieszczaj informacji o koncie w skrypcie. Przechowuj 

informacje w osobnym pliku. Na przykład możesz użyć pliku podobnego do następującego: 

<?php 

$host = “localhost”; 



$user = “phpuser”; 

$password = “asdf321”; 

$database = “Catalog”; 

?> 

Następnie możesz dołączyć plik do skryptu, aby instrukcja połączenia MySQL wyglądała następująco: 

$connect = mysqli_connect($host,$user,$password,$database); 

Możesz przechowywać plik w bezpiecznym miejscu poza przestrzenią internetową, aby nikt nie mógł 

uzyskać do niego dostępu z sieci. PHP pozwala określić katalog dla plików dołączanych. Kiedy używasz 

instrukcji include w skrypcie, PHP szuka pliku w katalogu include. Podaj katalog dołączania w pliku 

php.ini w następujący sposób: 

include_path = “.:/php/includes” (Linux, Unix) 

include_path = “.;c:\php\includes” (Windows) 

Możesz określić dowolną liczbę ścieżek. Poprzednie instrukcje określają dwie ścieżki: kropka (.), co 

oznacza bieżący katalog, i / php / obejmuje. Ścieżki są oddzielone dwukropkiem (:) w przypadku 

systemu Linux i średnikiem (;) w przypadku systemu Windows. Możesz zapisać plik zawierający 

informacje o koncie w katalogu include i uzyskać do niego dostęp w skrypcie za pomocą następującej 

instrukcji: 

include(“Vars.inc”); 

PHP szuka pliku Vars.inc w ścieżkach określonych w instrukcji include_path, przeszukując katalogi w 

kolejności, w jakiej są wymienione 

Zrozumienie ataków typu SQL injection 

Gdy używasz informacji z zewnętrznego źródła do zbudowania zapytania SQL, możesz być podatny na 

atak wstrzyknięcia SQL. W ataku polegającym na wstrzyknięciu SQL złoczyńca wstawia znaki do 

zapytania SQL, zmieniając je w zapytanie wpływające na aplikację. 

Używanie cudzysłowów do zmiany zapytania 

Kiedy używasz niesprawdzonych danych z formularza do budowania zapytania SQL, zapewniasz złemu 

facetowi złotą okazję do stworzenia instrukcji SQL, która spełnia jego zadania. Załóżmy na przykład, że 

użyłeś następującego kodu, aby umożliwić użytkownikowi zalogowanie się: 

$user = $_POST[‘user_id’]; 

$password = $_POST[‘password’]; 

$sql = “SELECT COUNT(*) FROM Customer 

WHERE user_id=’$user’ and password=’$password’”; 

Jeśli zapytanie SQL zwróci dowolną liczbę większą niż 0, identyfikator użytkownika i hasło istnieją w 

bazie danych, a użytkownik jest zalogowany. W takim przypadku dane wprowadzone do formularza 

przez użytkownika są używane bez żadnego sprawdzania. Załóżmy, że użytkownik wprowadził w 

formularzu następującą nazwę użytkownika: 



‘ or 1=1 – 

Twoje zapytanie SQL byłoby wtedy: 

SELECT COUNT(*) FROM Customer WHERE user_id=’’ or 1=1 -- 

and password=’$password’ 

To zapytanie zawsze zwróci liczbę większą niż 1, ponieważ 1 = 1 jest zawsze prawdziwe. Ponadto, - 

przekształca resztę zapytania w komentarz, który jest ignorowany przez SQL. W związku z tym ten 

użytkownik jest teraz zalogowany. Nieautoryzowany dostęp jest wystarczająco zły. Jednak w zależności 

od struktury bazy danych złoczyńca może konstruować zapytania, które poważnie uszkadzają bazę 

danych. Na przykład zapytanie można zmienić na dwa lub więcej zapytań, dodając zapytanie 

powodujące uszkodzenie. Korzystanie z wielu zapytań zostało omówione w następnej sekcji. 

Budowanie wielu zapytań 

Wiele baz danych pozwala na wykonanie więcej niż jednego zapytania na raz, zwykle oddzielonych 

średnikiem (;). Zły facet może być w stanie wprowadzić dane do pola, które tworzy złośliwe zapytanie 

SQL. Załóżmy, że budujesz zapytanie na podstawie informacji wprowadzonych przez użytkownika do 

formularza. Tworzone zapytanie to: 

SELECT email FROM Member WHERE last_name=’$_POST[‘name’] ‘ 

Załóżmy, że użytkownik wprowadza następujące pole w polu nazwy w formularzu: 

Smith’;DROP TABLE Member – 

Twoje zapytanie będzie wtedy: 

SELECT email FROM Member 

WHERE last_name=’Smith’;DROP TABLE Member – 

Po wykonaniu tego zapytania zastanawiasz się, gdzie poszła twoja tabela bazy danych. Dodanie 

zapytania, które szkodzi Twojej aplikacji, stanowi mniejsze zagrożenie w MySQL niż w innych bazach 

danych. Do czasu MySQL 4.1 MySQL nie akceptował wielu zapytań w jednym żądaniu. Począwszy od 

MySQL 4.1, można wykonywać wiele zapytań, ale do wysyłania wielu zapytań należy użyć określonej 

funkcji, mysqli_multi_query. Jeśli nie użyjesz tej funkcji, użytkownicy nie będą mogli użyć pokazanego 

rodzaju ataku w poprzednim zapytaniu. 

Uciekające cudzysłowy 

Jednym ze środków ochrony bazy danych jest unikanie cudzysłowów w informacjach przesyłanych do 

bazy danych. Z \ przed cudzysłowem, jest traktowany przez bazę danych jako dosłowny znak, a nie jako 

znak specjalny o specjalnym znaczeniu. Cytat jest przechowywany w bazie danych jako znak, zamiast 

wywoływać akcję w bazie danych. Na przykład, jeśli przykład z poprzedniej sekcji został pominięty, 

wyglądałby on następująco: 

SELECT COUNT(*) FROM Customer WHERE user_id=’\’ or 1=1 -- 

and password=’$password’ 

SQL zobaczyłby \’ jak każdy inny znak, a nie cytat zamykający pole user_id. Zinterpretowałby cały ciąg 

znaków, dopóki cytat przed $hasłem jako user_id. Kwerenda nie jest poprawnym SQL w tej formie. 

Zapytanie spowodowałoby błąd. PHP udostępnia dwie funkcje przydatne do zmiany cudzysłowów: 



* Magiczne cudzysłowy: Ustawienie w pliku php.ini, które jest domyślnie włączone. Gdy magiczne 

cudzysłowy są włączone, informacje otrzymywane przez skrypt PHP są automatycznie usuwane. 

Innymi słowy, gdy pobierasz informacje z tablicy $_POST, wszelkie cudzysłowy są już poprzedzane 

znakami ucieczki. 

* Funkcja addlashes: funkcja PHP, która unika cudzysłowu. Odpowiednia funkcja stripslashes usuwa 

ukośniki w razie potrzeby, na przykład gdy chcesz wyświetlić informacje na stronie internetowej, bez 

wyświetlania wielu brzydkich ukośników. 

Magiczne cudzysłowy są domyślnie włączone. Jednak nie wszystkie dane mają być wysyłane do bazy 

danych. Podczas wyświetlania danych, bez przechowywania ich w bazie danych, ukośniki muszą zostać 

usunięte. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest przestroić magiczne cytaty. Podczas gdy magiczne cytaty są 

przydatne, aby uniemożliwić początkującym popełnienie niebezpiecznych błędów, dodawanie / 

usuwanie ukośników za pomocą funkcji zapewnia większą kontrolę nad skryptem. Pamiętaj tylko, aby 

dodać ukośniki do danych przesyłanych do bazy danych. 

Sprawdzanie i filtrowanie informacji 

Unikanie cudzysłowów w danych wysyłanych do bazy danych nie wystarczy, aby zapobiec wszystkim 

atakom typu SQL injection. Źli faceci mogą być bardzo kreatywni. Musisz sprawdzić wszystkie dane 

otrzymane ze źródeł zewnętrznych. (Słyszałeś to gdzieś wcześniej?) Przynajmniej musisz sprawdzić, czy 

nie ma średników. Średniki są rzadko wymagane w wiarygodnych danych. Nie znam nikogo o imieniu 

Jo; ann. W większości przypadków można sprawdzić, czy informacje są w rozsądnym formacie 

Tworzenie kopii zapasowych baz danych 

Musisz wykonać kopię zapasową baz danych. Jeśli atak zniszczy Twoje bazy danych, musisz być w stanie 

je szybko odtworzyć. MySQL zapewnia narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Aby wykonać kopię 

zapasową bazy danych, użyj narzędzia mysqldump znajdującego się w podkatalogu bin katalogu, w 

którym jest zainstalowany MySQL. Uruchom mysqldump, wpisując polecenie. Jeśli używasz systemu 

Windows, musisz otworzyć polecenie  w oknie zachęty. Użyj jednego z następujących poleceń, aby 

wykonać kopię zapasową bazy danych: 

mysqldump --user=accountname --password=password databasename 

>path/backupfilename 

Możesz przejść do katalogu bin, aby wpisać polecenie. Możesz też wpisać ścieżkę do mysqldump 

podczas wprowadzania polecenia, na przykład: 

c: \ mysql \ bin \ mysqldump ... 

Na przykład, aby wykonać kopię zapasową bazy danych o nazwie Katalog, możesz użyć następującego 

polecenia: 

mysqldump --user=phpuser --password=bigsecret Catalog 

>../backups/Catalog.bak 

Po uruchomieniu mysqldump plik /backups/Catalog.bak zawiera wszystkie zapytania SQL potrzebne 

do odtworzenia katalogu. Kopie zapasowe należy wykonywać o określonych porach - co najmniej raz 

dziennie. Jeśli twoja baza danych często się zmienia, możesz chcieć częściej tworzyć kopie zapasowe. 

Na przykład możesz chcieć tworzyć kopie zapasowe w katalogu kopii zapasowych co godzinę, ale 

tworzyć kopię zapasową na innym komputerze raz dziennie. W przypadku monumentalnie ważnych 



danych powinieneś mieć więcej niż jedną kopię zapasową i przechowywać jedną kopię zapasową poza 

siedzibą, na wypadek, gdyby budynek spłonął. 

Korzystanie z bezpiecznego serwera WWW 

Twój serwer sieciowy i przeglądarki jego użytkowników komunikują się poprzez wysyłanie wiadomości. 

Przeglądarka żąda pliku zawierającego kod HTML strony internetowej. Serwer wysyła informacje z 

pliku. Komunikacja między serwerem a przeglądarką nie jest bezpieczna. Ktoś w Internecie między tobą 

a osobą żądającą twoich stron internetowych może odczytać wysyłane wiadomości. Jeśli Twoja witryna 

zbiera lub wysyła numery kart kredytowych lub inne tajne informacje, musisz użyć bezpiecznego 

serwera internetowego w celu ochrony tych danych. Bezpieczne serwery WWW używają warstwy 

zabezpieczeń (SSL) do ochrony komunikacji wysłanej i otrzymanej z przeglądarek. Jest to podobne do 

zakodowanej rozmowy telefonicznej, o której słyszysz w filmach szpiegowskich. Informacje są 

szyfrowane (tłumaczone na zakodowane ciągi) przed wysłaniem przez Internet. Oprogramowanie 

odbierające odszyfrowuje je do oryginalnej treści. Ponadto witryna korzysta z certyfikatu 

weryfikującego Twoją tożsamość. Korzystanie z bezpiecznego serwera internetowego jest dodatkową 

pracą, ale jest konieczne w przypadku niektórych aplikacji. Możesz określić, kiedy komunikujesz się za 

pomocą protokołu SSL. Adres URL zaczyna się od HTTPS, a nie HTTP. Informacje o bezpiecznych 

serwerach WWW są specyficzne dla serwera, którego używasz. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu 

z protokołu SSL, zajrzyj na stronę internetową dla używanego serwera. Na przykład, jeśli używasz 

Apache, sprawdź dwa projekty open source, które implementują SSL dla Apache na www.modssl.org i 

www.apache-ssl.org. Dostępne jest również oprogramowanie komercyjne, które zapewnia bezpieczny 

serwer oparty na serwerze WWW Apache. Jeśli używasz Microsoft Internet Information Server (IIS), 

wyszukaj SSL w witrynie Microsoft pod adresem www.microsoft.com. 


