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Φορολογικών Υπηρεσιών Web .H υπηρεσία  θα βρίσκεται σε 

έναν διακοµιστή Web πού µπορεί να χρησιµοποιήσει 

οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτόν. 

Συγκεκριµένα αναπτύξαµε µια εφαρµογή, η οποία θα 
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εύχρηστες και λειτουργικές υπηρεσίες. 
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1               

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο, στην παράγραφο 1.1 αναλύεται το αντικείµενο της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας και στην παράγραφο 1.2 γίνεται µια επισκόπηση της 

οργάνωσης του τόµου που κρατάτε στα χέρια σας.  

 

1.1 Αντικείµενο της διπλωµατικής 

Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση 

ενός συστήµατος παροχής ασφαλών Φορολογικών Υπηρεσιών Web .H υπηρεσία  θα 

βρίσκεται σε έναν διακοµιστή Web πού µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοσδήποτε έχει 

πρόσβαση σε αυτόν. 

Συγκεκριµένα αναπτύξαµε µια εφαρµογή, η οποία θα υποστηρίζει την εισαγωγή και 

ανάκτηση φορολογικών στοιχείων διαφόρων χρηστών, διαµέσου του διαδικτύου µε 

ασφαλή τρόπο. Τα δεδοµένα και γενικά η πρόσβαση θα παρέχονται µε τη βοήθεια του 

πρωτοκόλλου SSL. Ο χρήστης µε την είσοδο του στη σελίδα  της υπηρεσίας έχει τις 

επιλογές της α) εγγραφής και παραλαβής κωδικών (username, password ) και  

ψηφιακού πιστοποιητικού δηµοσίου κλειδιού/ public key certificate (PK) aπό 

πιστοποιηµένη  ∆.Υπηρεσία ,  αν έχει πιστοποιηθεί β) κάνει χρήση των κωδικών του 

και του PK και µέσα  από  τις κρυπτογραφηµένες πια σελίδες , µε  συγκεκριµένο τρόπο 
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καταχωρεί τις δηλώσεις του ή ανακτά δεδοµένα του . Το σύστηµα µας αποτελείται από 

µια  Linux πλατφόρµα µε  Web server Αpache να  «σερβίρει» τις σελίδες στο 

διαδίκτυο. Η PHP γλώσσα συγγραφής σεναρίων στην πλευρά του διακοµιστή (server-

side scripting language) από την πλευρά του διακοµιστή αναλαµβάνει να δηµιουργεί 

ασφαλής HTML σελίδες για κάθε χρήστη που κάνει είσοδο στο σύστηµα  και ζητά ή 

γράφει δεδοµένα .Μια βάση δεδοµένων (Mysql) κρατά τα δεδοµένα µας και  απαντάει 

στέλνοντας το ζητούµενο περιεχόµενο στα script της PHP. Η προσπάθειά µας τέλος 

επικεντρώθηκε στον τοµέα της ασφάλειας µε επίκεντρο όχι µόνο τις  ρυθµίσεις του 

δικτυακού τόπου  αλλά και των scripts που   υλοποιούν  ένα αυτοµατοποιηµένο και 

πλήρες σύστηµα, το οποίο θα παρέχει όσο το δυνατό πιο εύχρηστες και λειτουργικές 

υπηρεσίες. 

 

1.2 Οργάνωση της διπλωµατικής  

Η διπλωµατική εργασία αποτελείται από τον  Τόµο της εργασίας , το  Παράρτηµα και 

ένα DVD. 

1.2.1 Ο  Τόµος  

Ο Τόµος  αποτελείται από 6 κεφάλαια και αναλύει πλήρως την ανάπτυξη της εργασίας. 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή, η οποία δίνει µια σύντοµη περιγραφή του 

συστήµατός µας, εξηγεί τις ανάγκες που αυτό έρχεται να καλύψει και παρουσιάζει το 

γενικό πλάνο εργασίας του έργου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο που χρειάζεται να έχει κάποιος 

που διαβάζει την παρούσα εργασία. Περιγράφουµε το πρόβληµα της ασφάλειας στο 

διαδίκτυο, τις απαιτήσεις για ασφάλεια στις συναλλαγές ,αποτυπώνουµε τους  

κινδύνους στην ασφάλεια των συναλλαγών και παραθέτουµε πιθανές λύσεις και 

τεχνολογίες αντιµετώπισης..  

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται µε τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του συστήµατός µας. 

Ορίζονται πλήρως η αρχιτεκτονική του συστήµατος οι απαιτήσεις των χρηστών και 

περιγράφονται οι λειτουργίες . 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της υλοποίησης του συστήµατος. 

Τεκµηριώνεται η επιλογή της πλατφόρµας και των εργαλείων που επιλέχθηκαν για την 
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ανάπτυξη και παρατίθεται µια πιο λεπτοµερής περιγραφή της υλοποίησης των 

επιµέρους στοιχείων της εφαρµογής.       

Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση της εργασίας και παρουσιάζονται ορισµένες 

ιδέες που αφορούν βελτιώσεις και µελλοντικές επεκτάσεις του συστήµατος. 

Στο έκτο κεφάλαιο, που αποτελεί τον επίλογο της διπλωµατικής, υπάρχει η 

βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε. 

1.2.2 Το Παράρτηµα 

Το Παράρτηµα  αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος µας. Περιγράφει τις 

απαιτήσεις του συστήµατος από πλευράς hardware και software και υποδεικνύει τον 

τρόπο εγκατάστασης και τις ρυθµίσεις των προτεινόµενων λύσεων για την υλοποίηση  

της εφαρµογής και τον τρόπο λειτουργίας αυτής. 

1.2.3   Το DVD -ROM 

Στο DVD  περιέχεται πλήρες backup (Acronics software) του συστήµατος µε 

δυνατότητα να λειτουργήσει µε restore σε παρόµοιο σύστηµα , ο δικτυακός µας τόπος 

ο κώδικας ΗTML στατικών σελίδων και των scripts PHP που υποστηρίζουν την 

εφαρµογή),αρχεία διαµόρφωση του λειτουργικού για την ασφάλεια και την 

εγκατάσταση των προγραµµάτων υποστήριξης της εφαρµογής , λεπτοµερή   αρχεία 

τεκµηρίωσης , η διπλωµατική εργασία  σε ηλεκτρονική µορφή και οι διαφάνειες 

παρουσίασης της. 
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2                                                                

Θεωρητικό υπόβαθρο 

 
Είναι κοινή παραδοχή ότι αν κάτι χαρακτηρίζει την εποχή την οποία ζούµε, αυτό είναι 

η έκρηξη τεχνολογίας και γνώσεων. «Έκρηξη» µε ισχυρή τόσο την οριζόντια, όσο και 

την κάθετη συνιστώσα: δεν µαζεύουµε απλά ως κοινωνία περισσότερες γνώσεις, αλλά 

αυτές είναι τώρα σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό διαθέσιµες, τόσο εν σχέση µε τη µερίδα του 

πληθυσµού η οποία έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, όσο και ως προς την ταχύτητα 

διάδοσης της είδησης-γνώσης. Πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν συµβάλλει 

στο «επίτευγµα» αυτό. Αν όµως θα πρέπει να αναδείξουµε κάποιον, αυτός θα ήταν τα 

τεχνικά µέσα αποθήκευσης και διάδοσης πληροφοριών, και ιδίως το ∆ιαδίκτυο. 

Στις µέρες µας, το ∆ιαδίκτυο (Ιnternet) αποτελεί την θεµέλια βάση για την παγκoσµίου 

κλίµακας επικοινωνία και πρόσβαση αποµακρυσµένων πόρων, που απολαµβάνουν 

εκατοµµύρια χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι το 

∆ιαδίκτυο είναι το µεγαλύτερο σύµπλεγµα διαφορετικών δικτύων, που χρησιµοποιούν ως 

πρωτόκολλο επικοινωνίας το TCP/ΙΡ και βρίσκονται εγκαταστηµένα σε κάθε γωνιά του 

πλανήτη. 

Καθώς η τεχνολογία ανοίγει πολλές νέες λεωφόρους για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, 

όλο και περισσότερες εταιρίες χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, σαν την βασική µέθοδο 

επικοινωνίας και εµπορικών συναλλαγών τους, εξαιτίας της άνεσης που υπάρχει σε 
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ταχύτητα και πρόσβαση [7]. 

Ωστόσο, µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας προκύπτει µία ανάγκη ασφάλειας, δηλαδή να 

προστατεύονται τα ευαίσθητα δεδοµένα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, είτε αυτά 

προέρχονται από επικοινωνία, είτε από εµπορικές συναλλαγές, είτε συναλλαγές µε 

δηµόσιους φορείς . 

2.1 Aπαιτήσεις για ασφάλεια στις συναλλαγές. 

 

 
 
 
 
Η τεράστια πρόοδος των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής ,  η διάδοση των 

ηλεκτρονικών    συναλλαγών , η    ανάγκη για την ηλεκτρονική   οργάνωση , τόσο  των 

επιχειρήσεων, όσο και του κράτους και οι ογκώδεις βάσεις δεδοµένων που 

προκύπτουν, τα νέα δίκτυα επικοινωνιών, όπως το διαδίκτυο και η ταχύτατη µετάδοση 

των πληροφοριών σε παγκόσµιο επίπεδο, παρέχουν αυξηµένες δυνατότητες συλλογής, 

αποθήκευσης, διασύνδεσης και επεξεργασίας δεδοµένων ιδιωτικού και ευαίσθητου 

χαρακτήρα, θέτοντας όµως σε νέους κινδύνους την ιδιωτική ζωή των πολιτών. 

Η µετάδοση προσωπικών δεδοµένων διαµέσου δηµοσιών δικτύων δεδοµένων, όπως το 

διαδίκτυο, η αποθήκευσή τους σε δηµόσια προσβάσιµα υπολογιστικά συστήµατα, σε 

συνδυασµό µε την αυξηµένη πιθανότητα υποκλοπής των δεδοµένων αυτών, 

δυσχεραίνουν τις προσπάθειες προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 

των πολιτών καθώς και των διαβαθµισµένων πληροφοριών που σχετίζονται µε την 

λειτουργία δηµόσιων οργανισµών. 

Οι απειλές που αντιµετωπίζει κάθε εγχείρηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι 

σηµαντικές. Συνεπώς, αντίστοιχα υψηλές είναι οι απαιτήσεις για αποτελεσµατικούς 

µηχανισµούς ασφάλειας στους δηµόσιους οργανισµούς που αφορούν την εξασφάλιση 

εµπιστευτικότητας-µυστικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των 
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διακινούµενων δεδοµένων [22]. 

Συγκεκριµένα   για   να   γίνει   αντιληπτή    η    φύση   των   προβληµάτων 

αναπτύσσουµε τους όρους: 

• Εµπιστευτικότητα (Confidentiality) : Είναι έννοια στενά συνδεδεµένη µε την 

ιδιωτικότητα (privacy) και την µυστικότητα (secrecy). Αναφέρεται στην µη 

αποκάλυψη των ευαίσθητων πληροφοριών σε χρήστες που δεν έχουν κατάλληλη 

εξουσιοδότηση. 

• Ακεραιότητα (integrity) : Αφορά την δυνατότητα τροποποιήσεων (προσθήκες, 

διαγραφές και µεταβολές) των πληροφοριών. Το σύστηµα θα πρέπει να επιτρέπει 

τέτοιες ενέργειες µόνο σε κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Με αυτόν τον 

τρόπο διαφυλάσσεται η ακρίβεια και η πληρότητα των διακινούµενων 

δεδοµένων. 

• ∆ιαθεσιµότητα (availability) : Αναφέρεται στην δυνατότητα άµεσης πρόσβασης 

στις πληροφορίες, στις υπηρεσίες και γενικότερα σε όλους τους πόρους τις 

πληροφορικής τεχνολογίας όταν ζητούνται, χωρίς αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις. 

Κατανοούµε λοιπόν ότι κάθε µεταφορά πληροφορίας, θα πρέπει σαφώς να είναι 

ασφαλής και αξιόπιστη. Ειδεµή οι χρήστες του ∆ιαδικτύου δεν θα έχουν την πεποίθηση 

ότι η επικοινωνία τους και τα δεδοµένα που ανταλλάσσουν, ότι είναι ασφαλή από µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή παραποίηση, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα στο να χρησιµοποιήσουν το ∆ιαδίκτυο ευρύτερα ως µέσο διακίνησης 

κρίσιµων πληροφοριών τους (όπως αριθµούς πιστωτικών καρτών ,φορολογικά στοιχεία 

κ.α). 

Αξίζει να επισηµάνουµε ότι η ασφάλεια τίθεται από τους χρήστες του ∆ιαδικτύου, σαν 

το κυριότερο εµπόδιο ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου η τις διακίνησης 

προσωπικών δεδοµένων ( Φορολογικά στοιχεία , Φ.Π.Α κλπ). Χαρακτηριστικό είναι 

ότι πολλοί χρήστες , διστάζουν να κάνουν δηλώσεις στοιχείων σε δηµόσιους φορείς  

(έκδοση πιστοποιητικών ,φορολογική δήλωση )  όπως επίσης και αγορές από ψηφιακά 

καταστήµατα, διότι φοβούνται την πιθανότητα να µην είναι ασφαλής η συναλλαγή και 

κάποιος άλλος χρήστης να µπορέσει να έχει πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδοµένα.. 

Έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το 70% των ευρωπαίων χρηστών του 

∆ιαδικτύου, υπέδειξαν την αύξηση της ασφάλειας ως κύριο παράγοντα  παρότρυνσης 
για διαδικτυακή πραγµατοποίηση αγορών [6]. 
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2.2 Γιατί είναι σηµαντικές οι ασφαλείς συναλλαγές; 

Οι ασφαλείς συναλλαγές είναι καθοριστικά σηµαντικές, διότι καθιερώνουν την 

εµπιστοσύνη για την οποιαδήποτε ηλεκτρονική εταιρία. Θα ήταν παράλειψη αν δεν 

επισηµαίναµε, ότι σε κάθε επαγγελµατική επικοινωνία υπάρχουν τέσσερα πράγµατα 

που πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιηθούν, για να ορισθεί εµπιστοσύνη : 

• Η ταυτότητα κάθε οµάδας που επικοινωνεί. 

• Η εγγυηµένη µυστικότητα των συναλλαγών. 

• Η πίστη ότι η συναλλαγή δεν έχει τροποποιηθεί. 

• ∆εν αµφισβητείται το γεγονός ότι η συναλλαγή έχει πραγµατοποιηθεί. 

Προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι προϋποθέσεις ώστε να ορισθεί η εµπιστοσύνη, 

τις αναλύουµε µεµονωµένα [1]: 

Μυστικότητα : Είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο εξασφάλισης εµπιστοσύνης των 

εταιριών, που θέλουν να πραγµατοποιούν διαδικτυακές συναλλαγές. Ας µην ξεχνούµε 

ότι το ∆ιαδίκτυο είναι και αυτό ένα δηµόσιο µέρος, όπως ένα µεγάλο εστιατόριο, όπου 

ο κόσµος µαζεύεται για ευχαρίστηση, για επαγγελµατικούς σκοπούς ή για επικοινωνία 

ή και ακόµη και για να προκαλέσει απλώς προβλήµατα. Όταν στέλνουµε ένα µήνυµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι σαν να κάνουµε µία δυνατή συζήτηση σε ένα 

εστιατόριο, δηλαδή σαν να αποκαλύπτουµε φωνάζοντας τις εµπιστευτικές µας 

πληροφορίες. Προκειµένου να υπάρχει µυστικότητα στη διάρκεια των διαδικτυακών 

συναλλαγών, είναι αναγκαίο οι εταιρίες –παροχής υπηρεσίων –δηµόσιοι φορείς να 

βρουν ένα τρόπο, ώστε να πραγµατοποιούν συναλλαγές ιδιωτικές. Ένας τρόπος να 

πετύχουν µία αίσθηση µυστικότητας, είναι να κρυπτογραφήσουν τις πληροφορίες που 

ανταλλάσσουν, έτσι ώστε αν κάποιος υποκλέψει το µήνυµα να µην µπορεί να το 

διαβάσει. 

Πιστοποίηση Ταυτότητας : Είναι κατανοητό ότι δεν έχει έννοια να κάνουµε 

εµπιστευτικές επικοινωνίες στο ∆ιαδίκτυο, αν δεν ξέρουµε µε ποιον επικοινωνούµε. Το 

δεύτερο βασικό βήµα στη δηµιουργία εµπιστοσύνης σε επαγγελµατική σχέση 

διαδικτυακά, είναι να γνωρίζουµε µε ποιον ερχόµαστε σε διαδικτυακή επικοινωνία. 

Στην πραγµατικότητα, το άτοµο ή επιχείρηση µε την όποια συνδιαλεγόµαστε, θα 

µπορούσε να είναι οποιοσδήποτε στο ∆ιαδίκτυο. Για να βεβαιωθούµε ότι οι 

εµπιστευτικές πληροφορίες φθάνουν σε αυτόν που προορίζονται, είναι σηµαντικό να 

πιστοποιήσουµε ποιος είναι αυτός. 

Συναλλαγές που δεν Τροποποιούνται : Αφού ορίσουµε την ταυτότητα του ατόµου µε το 
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οποίο συνδιαλεγόµαστε και ορίσουµε ότι η επικοινωνία θα είναι εµπιστευτική, θα 

πρέπει να διαπιστώσουµε ότι αυτή δεν υποκλέπτεται και δεν τροποποιείται. Είναι 

εύκολο να φανταστούµε την σύγχυση που θα επικρατούσε κατά την τροποποίηση µιας 

διαδικτυακής παραγγελίας η ενός φορολογικού στοιχείου.  

Αναµφισβήτητη Συναλλαγή Τέλος, σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική επιχείρηση, είναι 

σηµαντικό να αποδεικνύουµε ότι οι συναλλαγές µας πραγµατοποιήθηκαν. Το 

αναµφισβήτητο των συναλλαγών είναι ένας όρος που αναφέρεται στην αδυναµία µιας 

εταιρίας ή ενός ατόµου να αρνηθεί ότι πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή. 

Στο παρελθόν, οι επικοινωνίες των επιχειρήσεων που σχετίζονταν µε εµπιστευτικές 

πληροφορίες ήταν ασφαλείς, όσον αφορά την παρέµβαση τρίτων, επειδή 

πραγµατοποιούνταν πρόσωπο µε πρόσωπο. ∆εν συνέτρεχε λόγος έλλειψης 

εµπιστοσύνης, αν πιστοποιούνταν προσωπικά τα θέµατα εµπιστοσύνης που 
προαναφέραµε. Υπάρχει κάποια έµφυτη εµπιστοσύνη για κάτι που µπορούµε να 

δούµε. 

 Παλαιότερα, ήταν σαφώς αντιληπτό ότι επικοινωνούσαµε µε κάποιον γιατί τον είχαµε 

απέναντι µας. Ήταν προφανές ότι η συναλλαγή ήταν εµπιστευτική και ότι δεν θα 

µπορούσε να τροποποιηθεί, αφού υπήρχαν µόνον δύο άτοµα. Επίσης, δεν υπήρχε 

αµφιβολία ότι έγινε η επικοινωνία.Η κατάθεση δήλωσης Φ.Π.Α στις Εφορίες όπως και 

της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος  αποτελεί ένα παράδειγµα που ισχύει ακόµα 

για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

Αν κατά την συναλλαγή υπογραφόταν ένα συµβόλαιο, αγοραζόταν ένα προϊόν ή 

µεταφέρονταν χρήµατα σε τράπεζα ή καταθέταµε δήλωση Φ.Π.Α , δεν υπήρχε θέµα 

ασφάλειας δηλαδή προστασίας από την διαρροή πληροφοριών σε τρίτους, αφού 

γινόταν πρόσωπο µε πρόσωπο. 

Στις µέρες µας, είναι προφανές ότι είναι µη ρεαλιστικό να περιµένουµε όλες οι 

συναλλαγές να πραγµατοποιούνται προσωπικά. Ας µην ξεχνούµε, ότι το ∆ιαδίκτυο 

ανοίγει ένα τεράστιο κόσµο από δυνατότητες. Είναι κατανοητό, ότι οι εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών , οι ∆ηµόσιοι φορείς κλπ µπορεί να συναλλάσσονται µε άτοµα που δεν 

έχουν συναντήσει. Το µειονέκτηµα του ∆ιαδικτύου, είναι ότι έχει περιορίσει την 

εµπιστοσύνη που υπήρχε στις συναλλαγές, αφού υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να 

συναλλασσόµαστε µε κάποιον που δεν θα εµπιστευόµασταν. 

Στο σηµείο αυτό τίθεται το ερώτηµα : «Τι χρειάζεται να προστατευτεί, προκειµένου να 

ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη µας.» 

Είναι ευνόητο ότι όλες οι επικοινωνίες µέσω ∆ιαδικτύου, χρειάζονται κάποιο επίπεδο 
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προστασίας. Ένα αξιόπιστο εργαλείο µέτρησης είναι ότι, το επίπεδο εµπιστοσύνης θα 

πρέπει να προσδιορίσει το επίπεδο της απαιτούµενης ασφάλειας των συναλλαγών. Οι 

περισσότερες συναλλαγές ηλεκτρονικών επιχειρήσεων απαιτούν σηµαντικό επίπεδο 

ασφάλειας. Ενδεικτικό είναι το έξης παράδειγµα, τα συµβόλαια µεταξύ της εταιρίας 

και των πελατών της είναι πολύ εµπιστευτικά και προφανώς χρήζουν µέγιστης 

ασφάλειας. 

Η καλλιέργεια κλίµατος εµπιστοσύνης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου, 

ειδικότερα των ηλεκτρονικών εταιριών και συνεπώς θα διευκολύνει τις ζωές όλων µας. 

Αρκεί να αναλογιστούµε την εκµηδένιση της απόστασης και του χρόνου, καθώς και 

την αµεσότητα που µας προσφέρεται µε την χρήση του, όταν πραγµατοποιούµε 

οποιαδήποτε επικοινωνία και διαδικτυακή συναλλαγή . 

Παρά την µεγάλη ανάγκη να έχουµε ασφαλείς συναλλαγές, είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να το πετύχουµε, διότι το ∆ιαδίκτυο αποτελεί ένα ανοικτό δίκτυο, που σηµαίνει ότι 

κάθε πληροφορία που διακινείται είναι πιθανώς διαβλητή από τον οποιονδήποτε. Με 

άλλα λόγια το ∆ιαδίκτυο εµφανίζει προβλήµατα ασφάλειας, όσον αφορά την διακίνηση 

πληροφοριών, που προέρχονται από τον τρόπο δηµιουργίας του. 

2.3 Λόγοι ανασφάλειας στο ∆ιαδίκτυο. 

Το ∆ιαδίκτυο, όπως είναι γνωστό αποτελεί το µεγαλύτερο σύµπλεγµα διαφορετικών 

δικτύων, όχι κατά ανάγκη ίδιας τεχνολογίας, που χρησιµοποιούν ως πρωτόκολλο 

επικοινωνίας το ΤCΡ/ΙΡ και βρίσκονται εγκατεστηµένα σε όλη την Γη. Είναι λοιπόν 

αντιληπτό, ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιµετωπιστεί ολικά από άποψη ασφάλειας, 

εξαιτίας της ετερογένειας που το χαρακτηρίζει. Βέβαια πολύ σηµαντικό είναι το 

γεγονός ότι οι µηχανισµοί που στηρίζουν την λειτουργικότητα του σχεδιάστηκαν µε 

σκοπό την βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης ετερογενών δικτύων και 

εκµετάλλευσης πόρων-πληροφοριών και όχι για να παρέχουν ασφάλεια. 

Συµπερασµατικά, η ασφάλεια επιτυγχάνεται ως πρόσθετο χαρακτηριστικό του 

δικτυακού σχεδίου και όχι ως κοµµάτι του. Οι λόγοι που τρέπουν το ∆ιαδίκτυο 

ανασφαλές είναι [1]: 

• Η ετερογένεια των δικτύων που διασυνδέει, µε δεδοµένο το απέραντο µέγεθος του, 

έχει σαν συνέπεια : Οι διαδικασίες που διασφαλίζουν ένα σύστηµα σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον, να απαιτούν έναν µεγάλο αριθµό περίπλοκων ρυθµίσεων και 

διαµορφώσεων. 
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• Η εύκολη και απεριόριστη πρόσβαση που παρέχει σε εκατοµµύρια χρήστες, το 

τρέπει πιο ευάλωτο από κάθε άλλο δίκτυο. Είναι στόχος πολλών επιθέσεων από 

επίδοξους εισβολείς. Αυτοί ποικίλουν, από εφήβους, βανδάλους, ηλεκτρονικούς 

εγκληµατίες και άλλους µε σκοπό να διεισδύσουν στα συστήµατα. 

• Η µη ύπαρξη συνολικής πολιτικής ελέγχου προσπέλασης. ∆εν υπάρχει κατάλληλη 

υποδοµή στους υπάρχοντες κόµβους, εξαιτίας άγνοιας, κόστους και άλλων λόγων, 

µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλος κίνδυνος από την ευρέως ανοικτή σύνδεση 

τους στο ∆ιαδίκτυο. 

• Η φύση των πρωτοκόλλων ΤCΡ/ΙΡ και των περισσότερων υπηρεσιών που 

υποστηρίζουν, δεν µπορούν να εκµηδενίσουν τους κινδύνους ασφάλειας [5]. Το 

γεγονός ότι δεν επιτρέπονται τα πακέτα των δεδοµένων, να περνούν από µία σειρά 

απρόβλεπτων ενδιάµεσων υπολογιστών και επιµέρους δικτύων µέχρι να φθάσουν 

στον τελικό προορισµό τους, δίνει την δυνατότητα σε ένα τρίτο µέρος να παρέµβει 

µε διαφόρους τρόπους στην επικοινωνία των δύο νόµιµων µερών. Επιδέξιοι 

εισβολείς µπορούν σχετικά εύκολα να παραβιάσουν την ασφάλεια των ΤCΡ/ΙΡ 

υπηρεσιών, µε δεδοµένο και ότι η πλειοψηφία των δεδοµένων που διακινούνται 

είναι σε µη κρυπτογραφηµένη µορφή. 

• Η αυξηµένη πολυπλοκότητα διαδικασιών, περιορίζει το αίσθηµα εµπιστοσύνης, µιας 

και όσο πιο δυσνόητο είναι κάτι τόσο µεγαλύτερη είναι η δυσπιστία που επικρατεί 

σε αυτό. 

• Η αύξηση στον αριθµό διαύλων επικοινωνίας, σηµαίνει ταυτόχρονα αύξηση των 

πιθανών σηµείων επίθεσης, όποτε υπάρχει αναγκαιότητα για µεγαλύτερη και 

κατάλληλη οχύρωση τους. 

• Η ασάφεια όσον αφορά τα όρια του δικτύων που εν υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο, καθώς 

και οι διακρίσεις των τµηµάτων ενός οργανισµού. Κάθε κόµβος πρέπει να είναι 

ικανός να αντιδράσει σωστά στην παρουσία ενός νέου και µη έµπιστου κόµβου 

[1]. Βεβαίως είναι πολύ πιθανό ένας κόµβος να ανήκει σε περισσότερα από ένα 

δίκτυα, οπότε να µην έχουµε σαφή εικόνα των νόµιµων χρηστών του. 

• Η δυνατότητα ανωνυµίας ενός χρήστη, απαιτεί πολύ ισχυρούς µηχανισµούς 

πιστοποίησης, διαφορετικούς από αυτούς που πιστοποιούν ανθρώπους στα 

υπολογιστικά συστήµατα. 

• Η ύπαρξη αδυναµίας ελέγχου δροµολόγησης των δεδοµένων, που διακινούνται σε 

       κάθε δίκτυο και κατ' επέκταση στο ∆ιαδίκτυο. 
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Είναι προφανές ότι είναι αρκετοί οι λόγοι που µας κάνουν να αισθανόµαστε 

ανασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο, οπότε είναι φυσικό να λειτουργούµε µε δυσπιστία µέσα σε 

αυτό, δηλαδή να µην απολαµβάνουµε στο έπακρο την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση που 

µας παρέχεται. Το αίσθηµα της ανασφάλειας µεγιστοποιείται εξαιτίας και των 

κινδύνων που  υπάρχουν και τους αντιµετωπίζουµε από την χρήση του. Προκειµένου 

λοιπόν να διασφαλιστούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, δηλαδή τα δίκτυα τους να 

εξασφαλιστούν από την οποιαδήποτε σύνδεση τους µε το ∆ιαδίκτυο, θέτουν κάποιες 

γενικές απαιτήσεις ώστε να µην είναι ευάλωτες σε οποιονδήποτε έχει σκοπό να 

σφετεριστεί την παρουσία τους. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.4 Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια δικτύων 

Η προστασία ενός δικτύου το οποίο συνδέεται και µε το Ιnternet είναι ένα θέµα που 

καλούνται να αντιµετωπίσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισµοί. Οι γενικές 

απαιτήσεις ασφάλειας δικτύων και συστηµάτων πληροφοριών µπορούν να 

διατυπωθούν µε τα εξής τέσσερα, αλληλένδετα χαρακτηριστικά: 

• ∆ιαθεσιµότητα: Με τον όρο διαθεσιµότητα εννοούµε ότι τα δεδοµένα είναι 

προσβάσιµα και οι υπηρεσίες λειτουργούν, παρά τις όποιες τυχόν διαταραχές, 

όπως διακοπή τροφοδοσίας, φυσικές καταστροφές, ατυχήµατα ή επιθέσεις. 

• Επαλήθευση ταυτότητας: Επιβεβαίωση της δηλούµενης ταυτότητας φορέων ή 

χρηστών. Για την επαλήθευση ταυτότητας, απαιτούνται κατάλληλες µέθοδοι 

για διάφορες εφαρµογές και υπηρεσίες, όπως είναι η ηλεκτρονική σύναψη 
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σύµβασης, ο έλεγχος της πρόσβασης σε ορισµένα δεδοµένα και υπηρεσίες (π.χ. 

για τους τηλεργαζόµενους) και η επαλήθευση ιστοθέσεων (π.χ. για 

διαδικτυακές τράπεζες). Πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται η δυνατότητα 

ανωνυµίας, δεδοµένου ότι πολλές υπηρεσίες δεν χρειάζονται την ταυτότητα του 

χρήστη, αλλά µόνο αξιόπιστη επιβεβαίωση ορισµένων κριτηρίων (των 

καλουµένων "ανώνυµων διαπιστευτηρίων"), όπως η φερεγγυότητα. 

• Ακεραιότητα: Επιβεβαίωση ότι τα δεδοµένα που έχουν αποσταλεί, παραληφθεί, 

ή αποθηκευθεί, είναι πλήρη και δεν έχουν υποστεί αλλοίωση. 

• Τήρηση του απορρήτου: Προστασία επικοινωνιών ή αποθηκευµένων δεδοµένων 

έναντι υποκλοπής και ανάγνωσης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Απαιτείται 

ιδιαίτερα για τη µετάδοση ευαίσθητων   δεδοµένων   και   είναι   µία   από   τις  

απαιτήσεις,   που ανταποκρίνεται  στο  µέληµα  προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

των χρηστών δικτύων επικοινωνιών. 

 

2.5  Κίνδυνοι που απειλούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές   στο         

∆ιαδίκτυο. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Προκειµένου να εστιάσουµε στους κινδύνους που απειλούν τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, καλό είναι να ορίσουµε τι είναι κίνδυνος. 

Κίνδυνος λοιπόν, είναι κάθε απειλή που σκοπό έχει να βλάψει την ακεραιότητα των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και να εκµεταλλευτεί οποιαδήποτε πληροφορία, που 

µπορεί να αποκοµίσει παραβιάζοντας την ιδιωτικότητά τους. 

Οι κίνδυνοι λοιπόν που ελλοχεύουν [5], κατά την διάρκεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών είναι: 

• Η υποκλοπή δεδοµένων, δηλαδή η αποκάλυψη πληροφοριών. Το γεγονός αυτό, 
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συµβαίνει όταν ο χρήστης καταφέρνει να υποκλέψει δεδοµένα που µεταδίδονται σε µία 

διαδικτυακή επικοινωνία. Η υποκλοπή γραµµής, είναι η συνηθέστερη µέθοδος 

απόκτησης πληροφοριών καθώς διακινούνται στο ∆ιαδίκτυο, όπου η υποκλοπή µπορεί 

να µην γίνεται άµεσα, αλλά µέσω µιας ανάλυσης της κυκλοφορίας των δεδοµένων. Σε 

αυτήν την περίπτωση, ο απρόσκλητος διαδικτυακός επισκέπτης παρατηρεί τους τύπους 

των µηνυµάτων και καταλήγει σε συµπεράσµατα σχετικά µε τα προσωπικά στοιχεία 

και τις τοποθεσίες των επικοινωνούντων µερών, την έκταση και την συχνότητα των 

µηνυµάτων. 

Ενδεχόµενη ζηµία: Η παράνοµη υποκλοπή µπορεί να προξενήσει βλάβη, τόσο ως 

παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ατόµων, όσο και µέσω της εκµετάλλευσης των 

δεδοµένων που έχουν υποκλαπεί, όπως συνθηµατικών ή στοιχείων από πιστωτικές 

κάρτες για εµπορικό κέρδος ή δολιοφθορά. 

• Η καταστροφή / µαζική αλλοίωση δεδοµένων, δηλαδή όταν ο χρήστης 

τροποποιεί ή πλαστογραφεί δεδοµένα, καθώς και όταν εισαγάγει παραποιηµένα και 

πλαστά δεδοµένα σε µεταδιδόµενα µηνύµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

αναπαραγωγή περασµένων µηνυµάτων, µε σκοπό την παραπλάνηση των 

επικοινωνούντων µερών. Τέτοιες ρωγµές ακεραιότητας, µπορούν να δηµιουργηθούν 

και µε ενεργητικές υποκλοπές γραµµής. 

• Οι απάτες (ψεύτικες συναλλαγές), η περίπτωση όπου κάποιος έχει µπει στο 

σύστηµα κάποιου ηλεκτρονικού καταστήµατος και έχει γράψει στοιχεία για 

ανύπαρκτες συναλλαγές ή τροποποιεί την διεύθυνση παράδοσης κάποιας παραγγελίας, 

µε σκοπό το προϊόν να πάει άλλου. 

• Η άρνηση εξυπηρέτησης, όταν ένας χρήστης ενεργεί µε σκοπό να αποτρέψει την 

διάθεση πόρων και υπηρεσιών προς νόµιµους χρήστες. Στα δικτυακά περιβάλλοντα, 

είναι συνηθισµένη η παρεµπόδιση της µετάδοσης πληροφοριών, είτε µε τη µετατροπή 

τους, είτε µε την καθυστέρηση τους. Επιπλέον, η κατανάλωση, κλοπή και καταστροφή 

των πόρων είναι και αυτά παραδείγµατα κινδύνων αυτού του είδους, δηλαδή τις 

ρωγµές διαθεσιµότητας. 

Ενδεχόµενη ζηµία: Είναι επιθέσεις που έχουν σαν στόχο να προκαλέσουν προβλήµατα 

στην λειτουργία του συστήµατος ή του δικτύου που πλήττουν ώστε να το εµποδίσουν 

να προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι προορισµένο στους νόµιµους χρήστες 

του. 

Τέτοιου είδους προβλήµατα µπορεί να είναι η επανεκκίνηση, η παύση, η κατάρρευση 
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ενός συστήµατος ή η δηµιουργία αυξηµένου traffic και η συµφόρηση ενός δικτύου. Οι 

διακοπές είναι επιζήµιες για ορισµένες ιστοσελίδες, καθώς οι επιχειρήσεις βασίζονται 

ολοένα περισσότερο στην ανεµπόδιστη διάθεση των δικτυακών τους τόπων για τις 

εµπορικές τους συναλλαγές. 

• Η µεταµφίεση, όταν ένας χρήστης υποκρίνεται ότι είναι κάποιος άλλος 

προκειµένου να έχει εξουσιοδοτήσεις τέτοιες ώστε να µπορεί να κλέψει πληροφορίες ή 

να εκµεταλλευτεί υπηρεσίες ή να εκκινήσει συναλλαγές που προκαλούν οικονοµικές 

απώλειες ή δυσχέρειες σε οργανισµό. 

Ενδεχόµενη ζηµία: Η παραπλάνηση ατόµων ή φορέων, είναι επιζήµια κατά 

διαφορετικούς τρόπους. Οι πελάτες ενδέχεται να τηλε-φορτώσουν κακόβουλο 

λογισµικό, από δικτυακό τόπο που αντιποιείται έµπιστη πηγή. Ενδέχεται να δοθούν 

εµπιστευτικές πληροφορίες σε λάθος άτοµα. Η παραπλάνηση, είναι δυνατόν να 

οδηγήσει σε άρνηση αναγνώρισης ηλεκτρονικών συµβάσεων και άλλα. Η µεγαλύτερη 

ίσως ζηµία είναι το γεγονός, ότι η έλλειψη επαλήθευσης ταυτότητας αποτρέπει 

δυνητική πελατεία. 

• Η κατάχρηση, δηλαδή η χρήση πληροφοριακών αγαθών αλλά και των 

υπολοίπων πόρων για διαφορετικούς σκοπούς από τους προκαθορισµένους, γεγονός 

που προκαλεί άρνηση εξυπηρέτησης, αύξησης κόστους λειτουργίας και δυσφήµιση. 

• Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών 

(hacking,cracking). Η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή σε ένα 

δίκτυο υπολογιστών πραγµατοποιείται συνήθως κακόβουλα µε την πρόθεση 

αντιγραφής, τροποποίησης ή καταστροφής δεδοµένων. Αυτό τεχνικά αποκαλείται 

παρείσφρηση και µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, όπως: α) µε την αξιοποίηση 

πληροφοριών που προέρχονται από το εσωτερικό, επιθέσεις "λεξικού", β) µε βίαιες 

επιθέσεις (εκµεταλλευόµενες την τάση των χρηστών να επιλέγουν προβλέψιµα 

συνθηµατικά), γ) µε χειραγώγηση (που εκµεταλλεύεται την τάση των χρηστών να 

αποκαλύπτουν πληροφορίες σε φαινοµενικά αξιόπιστα άτοµα), και δ) µε την υποκλοπή 

συνθηµατικών. 

Ενδεχόµενη ζηµία: Η µη εξουσιοδοτηµένη παρείσφρηση, έχει ενίοτε ως κίνητρο 

διανοητική πρόκληση και όχι κερδοσκοπία. Ωστόσο, αυτό που αρχίζει ως µια 

διαδικασία παρενόχλησης αναδεικνύει τα τρωτά σηµείων των δικτύων πληροφοριών 

και παρακινεί άτοµα µε εγκληµατική ή δόλια πρόθεση να εκµεταλλευθούν αυτές τις 

αδυναµίες. Η προστασία κατά της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε προσωπικές 

πληροφορίες, περιλαµβανοµένων οικονοµικών πληροφοριών, τραπεζικών 
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λογαριασµών και δεδοµένων υγείας, αποτελεί δικαίωµα των ατόµων. Για το δηµόσιο 

τοµέα και τη βιοµηχανία, οι επιβουλές κυµαίνονται από την οικονοµική κατασκοπεία 

έως τη δυνητική τροποποίηση εσωτερικών ή δηµόσιων δεδοµένων, 

συµπεριλαµβανοµένης της αλλοίωσης του περιεχοµένου δικτυακών τόπων. 

• Τα spyware, είναι µικρά προγράµµατα που µπαίνουν στον Η/Υ χωρίς να το 

καταλαβαίνουµε και στέλνουν πληροφορίες στον αποστολέα τους σχετικά µε το 

λειτουργικό µας σύστηµα, τις ιστοσελίδες που επισκεπτόµαστε, το αν χρησιµοποιούµε 

το ∆ιαδίκτυο για αγορές κτλ. Ένα είδος αυτών των προγραµµάτων χρησιµοποιεί τον 

Ιnternet Expoler και να προβάλει διαφηµίσεις, ενώ ένα άλλο είδος σαρώνει τα αρχεία 

µας για κωδικούς, πιστωτικών καρτών και για ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Τέλος, τα 

προγράµµατα spyware άρχισαν να αποκτούν συµπεριφορά ιού. Κρύβονται από τα 

εργαλεία συστήµατος, κρατάνε πολλαπλά αντίγραφα του εαυτού τους για ασφάλεια, 

τρώνε τους πόρους του υπολογιστή, που εδρεύουν κτλ. Είναι φανερό πια ότι πολλά 

προγράµµατα spyware έχουν περάσει στην παρανοµία. Η απόλυτη κοροϊδία, φάνηκε 

όταν προγράµµατα που διαφηµίζονταν ως anti-spyware αντί να καθαρίζουν τον 

υπολογιστή σας από το spyware ήταν στην πραγµατικότητα spyware τα ίδια. 

• Οι Dialers, είναι προγράµµατα που χρησιµοποιούν την τηλεφωνική γραµµή για 

να καλέσουν τηλέφωνο έναν αριθµό, που δηµιουργεί υψηλότερα κόστη (για 

παράδειγµα 090), ώστε να πληρωθεί η εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρει από 

εµάς. 

• Το Ρhising, µε τον όρο phising δεν χαρακτηρίζεται κάποιο πρόγραµµα, αλλά η 

προσπάθεια ορισµένων να εκµαιεύσουν κρίσιµα δεδοµένα (όπως είναι οι αριθµοί 

πιστωτικών καρτών, password κτλ.),προσποιούµενοι ότι είναι κάποιος φορέας, που το 

υποψήφιο θύµα τους εµπιστεύεται (Τράπεζες, Ιnternet providers, Εταιρείες τηλεφωνίας 

κτλ.). 

• Τα αυτόνοµα κακόβουλα προγράµµατα, όπως οι ιοί, τα σκουλήκια και οι 

∆ούρειοι Ίπποι. Τα συγκεκριµένα αποτελούν την µεγαλύτερη απειλή. 

Ενδεχόµενη ζηµία: Οι ιοί µπορούν να είναι ιδιαίτερα καταστροφικοί, όπως φαίνεται και 

από το υψηλό κόστος ορισµένων πρόσφατων επιθέσεων (π.χ. "Ι love you", "Μelissa" ). 

• Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα .Μια από τις σηµαντικότερες απειλές για 

την ασφάλεια των εφαρµογών ιστού είναι οι επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα. Μια 

ευπάθεια δηλητηρίασης SQL κώδικα υπάρχει όταν ένας επιτιθέµενος είναι σε θέση να 
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εισάγει µια σειρά δηλώσεων σε ένα SQL ερώτηµα, παραποιώντας τα δεδοµένα που 

εισάγει σε µια εφαρµογή ιστού 

∆υστυχώς, οι χάκερ έχουν επιτύχει να βρουν µια ανοιχτή τρύπα στις εταιρικές 

υποδοµές ασφάλειας, την οποία µέχρι πρόσφατα αγνοούσαν οι υπεύθυνοι ασφάλειας. 

Η τρύπα αυτή είναι οι εφαρµογές ιστού. Οι ευπάθειες δηλητηρίασης SQL κώδικα 

θεωρούνται ως µια από τις σοβαρότερες απειλές για τις εφαρµογές ιστού. Για να 

εκµεταλλευτεί ο επιτιθέµενος µια ευπάθεια δηλητηρίασης SQL κώδικα, πρέπει να βρει 

µια παράµετρο που η εφαρµογή ιστού περνά σε µια βάση δεδοµένων. 

Ενσωµατώνοντας προσεκτικά κακόβουλες SQL εντολές στο περιεχόµενο της 

παραµέτρου, ο επιτιθέµενος µπορεί να εξαπατήσει την εφαρµογή ιστού, ώστε να 

αποστείλει µια κακόβουλη δήλωση, αντί της πρωτότυπης, στη βάση δεδοµένων. Αυτές 

οι επιθέσεις δεν είναι δύσκολο να κατασκευαστούν και οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα 

καταστροφικές, δεδοµένου ότι ένας επιτιθέµενος µπορεί να εξάγει, να αλλοιώσει, ή να 

καταστρέψει το περιεχόµενο των βάσεων δεδοµένων.  

Οι επιτιθέµενοι µπορούν να εκµεταλλευθούν τη διαδικασία που χαρακτηρίζει τις 

εφαρµογές ιστού (3.3.1 αλληλεπίδραση  µε την υποκείµενη βάση δεδοµένων για να 

ανακτήσουµε  δεδοµένα που προκύπτουν από την επεξεργασία αιτήµατος και στη 

συνέχεια επιστοφή  δεδοµένων, ώστε να εµφανιστούν στο περιβάλλον του χρήστη) 

τροποποιώντας συντακτικά ή σηµασιολογικά τα γνήσια SQL ερωτήµατα που περνούν 

προς τη βάση δεδοµένων, ενσωµατώνοντας κακόβουλο SQL κώδικα στα πεδία 

εισόδου. Αυτό το είδος επίθεσης ονοµάζεται δηλητηρίαση SQL κώδικα (SQL code 

poisoning) ή SQL έγχυση (SQL injection) και µπορεί να οδηγήσει στην έκθεση του 

διακοµιστή βάσεων δεδοµένων.  

Μια ευπαθής εφαρµογή ιστού επιτρέπει στον επιτιθέµενο να έχει πρόσβαση στις 

βάσεις δεδοµένων, να µεταβάλει και να διαγράψει πληροφορίες, ή ακόµα να θέσει την 

εφαρµογή εκτός λειτουργίας, προκαλώντας τεράστια προβλήµατα µε πολύ µικρή 

προσπάθεια και στοιχειώδης τεχνικές γνώσεις.  

Οι επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα είναι ανεξάρτητες από τη γλώσσα ανάπτυξης 

της εφαρµογής και το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Συνεπώς, δεν έχει 

σηµασία αν η εφαρµογή υλοποιήθηκε µε χρήση Active Server Pages (ASP), Java 

Server Pages (JSP), PHP ή Perl, ούτε αν χρησιµοποιείται Oracle, Microsoft SQL 

Server, IBM DB2, MySQL ή Informix ως βάση δεδοµένων. Η εφαρµογή µπορεί να 

είναι ευπαθής σε επιθέσεις αυτού του τύπου άσχετα από την τεχνολογία που 
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χρησιµοποιεί, αν και κάποια προϊόντα θεωρούνται πιο ανθεκτικά σε σύγκριση µε 

κάποια άλλα.  

Η SQL έγχυση θεωρείται ένας από τους συχνότερα εµφανιζόµενους και πιο 

επικίνδυνους τύπους επιθέσεων που προσβάλουν εφαρµογές ιστού. Μέχρι σήµερα 

έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά επιτυχών επιθέσεων. ∆ιαδεδοµένα εργαλεία 

λογισµικού έχουν βρεθεί ευπαθή, όπως τα PHPNuke, vBulletin, WordPress, WBBlog, 

µεταξύ πολλών άλλων. Ίσως το πιο γνωστό περιστατικό SQL έγχυσης συνέβηκε το 

2005 µε την έκθεση της βάσης δεδοµένων της CardSystems Solutions [33], που είχε ως 

αποτέλεσµα την κλοπή εκατοµµυρίων αριθµών πιστωτικών καρτών.  

Συνήθεις επιθέσεις SQL injection 

• Ταυτολογίες  

Ο γενικός στόχος µιας επίθεσης βασισµένης σε ταυτολογία (tautology) είναι να 

εισαχθεί κώδικας σε µια ή περισσότερες δηλώσεις συνθήκης έτσι ώστε αυτές να 

αποτιµώνται πάντα σε αληθείς. Οι συνέπειες αυτής της επίθεσης εξαρτώνται από τον 

τρόπο µε τον οποίο τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος χρησιµοποιούνται µέσα στην 

εφαρµογή. Οι πιο κοινές χρήσεις είναι η παράκαµψη της διαδικασίας πιστοποίησης και 

η εξαγωγή δεδοµένων.  

• Μηνύµατα λάθους  

Αυτός ο τύπος επίθεσης επιτρέπει την αποκάλυψη σηµαντικών πληροφοριών για τη 

δοµή και το περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων της εφαρµογής ιστού, µέσω µηνυµάτων 

σφάλµατος που επιστρέφονται από την εφαρµογή. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να 

βοηθήσουν τον επιτιθέµενο να συµπεράνει τα ονόµατα των πινάκων, τα ονόµατα και 

τους τύπους δεδοµένων των πεδίων ενός πίνακα και γενικά να προσδιορίσει τη 

διαµόρφωση του σχήµατος της βάσης δεδοµένων.  

• Ερωτήµατα ένωσης   

Στις επιθέσεις µε ερωτήµατα ένωσης (UNION), ένας επιτιθέµενος εκµεταλλεύεται µια 

τρωτή παράµετρο για να αλλάξει το σύνολο των δεδοµένων που επιστρέφονται από 

ένα συγκεκριµένο SQL ερώτηµα. Με αυτήν την τεχνική, ένας επιτιθέµενος µπορεί να 

εξαπατήσει την εφαρµογή αναγκάζοντας την να επιστρέψει δεδοµένα από έναν πίνακα 

διαφορετικό από αυτόν που αρχικά σχεδίασε ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη της 
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εφαρµογής. Οι επιτιθέµενοι µπορούν να το πετύχουν αυτό µε την έγχυση µιας δήλωσης 

της µορφής UNION SELECT <υπόλοιπο της εγχεόµενης ερώτησης>.   

Ενδεχόµενη ζηµία :Περίπτωση  ενός τυπικού ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου, όπου 

επιτρέπεται στους χρήστες να αναζητούν τίτλους βιβλίων δίνοντας το όνοµα ενός 

συγγραφέα. Η διαδικασία αναζήτησης υλοποιείται εξετάζοντας έναν κατάλογο βιβλίων 

που βρίσκεται στην βάση δεδοµένων, περιορίζοντας το σύνολο των επιστρεφόµενων 

τίτλων ανάλογα µε το τι εισήγαγε ο χρήστης ως όνοµα συγγραφέα. Έστω ότι η 

λειτουργία αναζήτησης είναι ευπαθής σε επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα. Σε 

αυτή την περίπτωση, ένας επιτιθέµενος εκµεταλλευόµενος αυτή την ευπάθεια, µπορεί 

να ξεγελάσει την εφαρµογή έτσι ώστε αντί να επιστραφεί ένας κατάλογος τίτλων 

βιβλίων, να επιστραφούν πληροφορίες που αφορούν ονόµατα χρήστη, συνθηµατικά, 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αριθµούς πιστωτικών καρτών που 

ανήκουν σε οποιονδήποτε έχει χρησιµοποιήσει ποτέ την εφαρµογή του ηλεκτρονικού 

βιβλιοπωλείου.   

2.6  Λύσεις που διασφαλίζουν τις ηλεκτρονικές µας συναλλαγές 

στο  ∆ιαδίκτυο. 

Συνοψίζοντας, έχοντας αποτυπώσει τους κινδύνους ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, που πλήττουν τόσο τους απλούς χρήστες, όσο και τις ηλεκτρονικές 

εταιρίες –και γενικά τους παροχής υπηρεσιών  του ∆ιαδικτύου' πλέον µπορούµε να 

διαµορφώσουµε ευκολότερα ένα πλάνο ασφάλειας, µιας και τώρα γνωρίζουµε ποιες 

πληροφορίες να προστατέψουµε και από τι. 

Όταν συνδεόµαστε µε το ∆ιαδίκτυο, είτε ανήκουµε σε κάποια ηλεκτρονική εταιρία, 

είτε ως απλοί χρήστες, συνδεόµαστε µε εκατοµµύρια άλλα δίκτυα και δισεκατοµµύρια 

άλλους χρηστές. Η σύνδεση αυτή µας επιτρέπει να είναι κοινή µια µεγάλη ποσότητα 

πληροφοριών. Το πρόβληµα τίθεται, διότι υπάρχουν πληροφορίες που πρέπει να είναι 

εµπιστευτικές, δηλαδή να µην διατίθενται σε όλους. Παρόλα αυτά πολλοί χρήστες 

βρίσκουν τρόπους για να καρπώνονται την οποιαδήποτε πληροφορία, έστω και αν αυτή 

είναι απόρρητη. 

Ο σκοπός οποιασδήποτε λύσης ασφάλειας [5], είναι να εµποδίσει οποιονδήποτε να 

κλέψει, να καταστρέψει ή κατά άλλο τρόπο να φθάσει σε ευαίσθητες πληροφορίες. Η 

ασφάλεια µιας εταιρίας – ∆ηµ.Φορέα – παροχέα  είναι πραγµατικά διπλής όψης : 

εµπιστευτικές πληροφορίες και ακεραιότητα. Με άλλα λόγια ένα σύστηµα ασφάλειας 

χρησιµεύει για να εµποδίσουµε κάποιον που επιτίθεται να αποσπάσει ή να 
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καταστρέψει τα δεδοµένα που ενυπάρχουν σε ένα δίκτυο και να σταµατήσει κάποιον, 

που επιτίθεται προκειµένου να προσβάλλει την υπόληψη της εταιρίας. 

Έχοντας λοιπόν αναλύσει που αποσκοπεί η κάθε λύση ασφάλειας και αφού έχουµε 

προαναφέρει τους κινδύνους που αντιµετωπίζουµε από την σύνδεση µας µε το 

∆ιαδίκτυο, αναφέρουµε τις πιθανές λύσεις που θα µας προστατέψουν από οποιαδήποτε 

απειλή, αυτές είναι: 

• Κρυπτογράφηση (cryptography) : Είναι η προστασία ενάντια σε µη 

εξουσιοδοτηµένες αποκαλύψεις πληροφοριών [1], δηλαδή διασφαλίζουν την 

εµπιστευτικότητα των δεδοµένων. Η τεχνολογία της είναι σχεδόν συνώνυµη της 

λειτουργίας της, εξαιτίας του κυρίαρχου ρόλου της.  

• Κρυπτογραφία: Είναι η επιστήµη, η οποία ενσωµατώνει αρχές µέσα και 

µεθόδους για το µετασχηµατισµό δεδοµένων µε σκοπό την απόκρυψη της 

περιεχόµενης πληροφορίας των δεδοµένων. Αυτό γίνεται για την αποφυγή µη 

εξουσιοδοτηµένης χρήσης της πληροφορίας.  

Τι δεν καλύπτει η κρυπτογραφία 

Αδιαφιλονίκητα τα κρυπτογραφικά συστήµατα συνιστούν µια πολύ ισχυρή τεχνολογία 

που αφορά στην προστασία ευαίσθητων πληροφοριών. ∆εν θα πρέπει όµως να 

παραβλέπεται το γεγονός ότι αποτελούν απλά µια από τις πολλές  τεχνολογίες, που 

παίζει συγκεκριµένο και µόνο ρόλο, συµπληρωµατικό άλλων τεχνολογιών που 

χρησιµοποιούνται προς την κατεύθυνση της επίτευξης αποδεκτών επιπέδων ασφάλειας. 

Για παράδειγµα δεν µπορεί να καλύψει τα ακόλουθα [2] :  

♦  ∆εν προστατεύει από επιθέσεις σε µη κρυπτογραφηµένα έγγραφα παράδειγµα, 

αν χρησιµοποιείται ένα επιγραµµικό πρωτόκολλο επικοινωνίας όπως το SSL, 

ακόµα και µε µεγάλα κλειδιά, αυτό που προστατεύεται είναι η µετάδοση των 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο δίσκο ακρυπτογράφητες 

δεν µπορούν να προστατευτούν από το SSL, εκτός και αν κρυπτογραφηθούν µε 

κάποιον τρόπο ξεχωριστά. 

♦ ∆εν προστατεύει από κλεµµένα κλειδιά. Αν τα κλειδιά κλαπούν ο κάτοχός τους 

µπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα διακινούµενα πακέτα. 

♦ ∆εν προστατεύει από επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών και επιθέσεις µε 

εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε πόρους του συστήµατος. 

♦ ∆εν προστατεύει από σκόπιµα παραποιηµένα προγράµµατα, για παράδειγµα από 

ένα παραποιηµένο πρόγραµµα το οποίο έχει παραποιηθεί κατά τρόπον ώστε να 
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χρησιµοποιεί πάντα τα ίδια κλειδιά. 

♦ ∆εν προστατεύει από ηθεληµένες ή ακούσιες ενέργειες προσώπων στα οποία 

είτε έχει εκχωρηθεί η δυνατότητα αποκρυπτογράφησης είτε εκµεταλλεύονται 

αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις άλλων. Για παράδειγµα κάποιος µπορεί να 

εκµεταλλευτεί τη φυσική απουσία ενός εξουσιοδοτηµένου προσώπου για χρήση 

κλειδιών κρυπτογράφησης που τηρούνται στον υπολογιστή του. 

♦ ∆εν προστατεύει από πιθανές εξελίξεις της τεχνολογίας οι οποίες ενδεχοµένως 

να καταστήσουν λιγότερο ασφαλείς συγκεκριµένες µεθόδους ή µεγέθη 

κλειδιών. Για το λόγω αυτό απαιτείται συνεχής σχετική ενηµέρωση και 

ανάλογη προσαρµογή των συστηµάτων κρυπτογράφησης.           

Υπάρχει όµως µία ειδική κατηγορία απειλών εµπιστευτικότητας που απαιτεί ειδικά 

µέτρα αντιµετώπισης : 

• Εµπιστευτικότητα ροής δεδοµένων : Πολλές φορές όχι το περιεχόµενο, αλλά απλά 

η ύπαρξη κάποιων µηνυµάτων αποτελεί ευαίσθητη πληροφορία και εποµένως 

χρειάζεται προστασία. Ο κίνδυνος αυτός διαρροής πληροφοριών γίνεται 

σοβαρότερος, στις περιπτώσεις που κάποιος εισβολέας έχει καταφέρει να 

δηµιουργήσει ένα κρυφό κανάλι στο δίκτυο, από όπου καταγράφοντας την 

εµφάνιση λιγοστών bits, εξαγάγει συµπεράσµατα σχετικά µε την επικοινωνία που 

παρακολουθεί. Οι απόπειρες υποκλοπής εδώ εκδηλώνονται µε επιθέσεις τύπου 

TRAFFIC  analysis και µπορούν να προστατευτούν µε δύο κυρίως µεθόδους 

ελέγχου κίνησης δικτύου : 

Παρεµβολές στην κίνηση : Ο διαχειριστής ασφάλειας εισάγει "θόρυβο" στο δίκτυο, 

δηλαδή πλαστά µηνύµατα, µε σκοπό να διαταράξει την κανονική ροή των 

πληροφοριών και να συγκαλύψει τις πραγµατικές ποσότητες, όσον αφορά την 

κυκλοφορία δεδοµένων. 

 Έλεγχος δροµολόγησης : Ο διαχειριστής προσπαθεί να παρέµβει ενεργά στη διαδροµή 

που ακολουθούν τα µηνύµατα. Έτσι περιοδικά, καθυστερεί πακέτα δεδοµένων, αλλάζει 

τους ενδιάµεσους κόµβους που επισκέπτονται ή σβήνει κάποια από αυτά, χωρίς να 

υπάρχει πρόβληµα αφού το ΤCΡ/ΙΡ έχει ανοχές αρκετές και ξαναζητά από τους 

διανοµείς τα χαµένα πακέτα δεδοµένων. 

• Περιλήψεις µηνυµάτων & ψηφιακές υπογραφές (message digest  & digital 

sighnatures) : Συντελούν στην ακεραιότητα των δεδοµένων, διότι παρέχουν την 

δυνατότητα εντοπισµού παραποίησης και ανάκτησης δεδοµένων. Σαφώς µε την 
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βοήθεια της κρυπτογράφησης. 

• Ψηφιακά πιστοποιητικά (X509 certificates) : Παρέχουν προστασία από την 

αδυναµία απάρνησης, δηλαδή από την µη ανάληψη ευθύνης ενός αποστολέα ότι 

εκείνος έστειλε συγκεκριµένα δεδοµένα, καθώς και από την άρνηση ενός 

παραλήπτη ότι παρέλαβε κάποια δεδοµένα. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη, από 

των συνδυασµό των άνωθεν µηχανισµών προστασίας ακεραιότητας δεδοµένων, µε 

υποδοµές υποστήριξης και διακίνησης ψηφιακών πιστοποιητικών. Εποπτείες ή 

αρχές πιστοποίησης αναλαµβάνουν την ευθύνη, ως τρίτες έµπιστες οντότητες, της 

δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των επικοινωνούντων µερών. 

• Αναγνώριση και Πιστοποίηση (identification & authentication) : Η απαίτηση 

πληροφοριών πιστοποίησης, που διακινούνται συνήθως κρυπτογραφηµένα, είναι 

αυτές που µπορούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των δύο µερών που 

επικοινωνούν. Ο έλεγχος αυθεντικότητας αφορά δύο διακεκριµένες περιπτώσεις : 

Την ταυτότητα των χρηστών (user  or entity authentication ) : 

 Συνήθως συµβαίνει στην αρχή µιας τοπικής σύνδεσης να χρησιµοποιούνται 

µηχανισµοί που ονοµάζονται πρωτόκολλα αυθεντικότητας. Παραδείγµατα τέτοιων 

µηχανισµών είναι η χρήση αναγνωριστικού και συνθηµατικού, οι τεχνικές 

πρόκλησης απόκρισης και άλλες µορφές διαπιστευτηρίων. 

Την ταυτότητα των συστηµάτων ως αφετηρίες πηγές προέλευσης      µηνυµάτων      

(origin authentication ) : 

Χρησιµοποιείται και ο όρος πιστοποίηση κατανεµηµένων συστηµάτων. Η 

λειτουργία αυτή έχει συναφές έργο µε αυτήν της αδυναµίας απάρνησης αποστολέα 

και συνεπώς στηρίζεται στους µηχανισµούς ψηφιακών υπογραφών-

πιστοποιητικών και αξιοποίησης έµπιστων τρίτων µερών. 

• Έλεγχος προσπέλασης και εξουσιοδοτήσεις (access control  & authentication): Η 

προστασία ενάντια σε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση των πόρων, είτε είναι υλικό 

(δικτυακό υλικό, µονάδες αποθήκευσης κτλ) , είτε λογισµικό (κώδικας που 

εκτελείται ή πρόκειται να εκτελεστεί), είτε δεδοµένα. Μηχανισµοί όπως οι λίστες 

ελέγχου προσπέλασης και οι ετικέτες ασφάλειας, χρησιµοποιούνται για τον 

περιορισµό της προσπέλασης πόρων. Γενικότερα, υποστηρίζουν πολιτικές 

ασφάλειας που παρέχουν µία πολλαπλών επιπέδων και διαφοροποιηµένη 

προσπέλαση πόρων στους χρήστες ανάλογα µε το επίπεδο εµπιστοσύνης, που 

µπορούν να τεκµηριώσουν. Τα δικαιώµατα προσπέλασης είναι οι απαραίτητες 

πληροφορίες που συσχετίζουν ένα σύστηµα πελάτη, µε ένα σύστηµα διανοµέα και 
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καθορίζουν αν ο πελάτης θα αποκτήσει συγκεκριµένου τύπου προσπέλαση, σε ένα 

συγκεκριµένο πόρο του διανοµέα. Βέβαια στην περίπτωση του ∆ιαδικτύου πολύ 

συχνά, ανάλογα µε την χρονική στιγµή, οι ρόλοι αλλάζουν και ο διανοµέας 

λειτουργεί ως πελάτης και το αντίστροφο. Η ασφάλεια οφείλει κάθε φορά να 

βλέπει και προς τις δύο κατευθύνσεις ροής πληροφοριών. 

• Επίβλεψης    και    υπευθυνότητας    (auditing & accountability) : 

Καταγράφουν τις δηλώσεις ταυτότητας και τις ενέργειες των χρηστών (αλλά και 

των συστηµάτων) που αποκτούν πρόσβαση σε προστατευµένους πόρους. 

• Ελέγχου και αποδοτικότητας του δικτύου ( efficiency controls) : 

Πρόκειται για µηχανισµούς που καταγράφουν και παρακολουθούν την συνολική 

απόδοση του συστήµατος και την κίνηση του ∆ιαδικτύου, µε σκοπό την αποτροπή 

καταστάσεων άρνησης εξυπηρέτησης (provention of Denial of  Service ). 

• Υποστήριξη συνεργασίας των υπηρεσιών ασφάλειας που προσφέρονται από 

εφαρµογές:  Οι εφαρµογές που εκτελούνται στο ∆ιαδίκτυο, διαθέτουν ενδεχοµένως 

χαρακτηριστικά ασφάλειας που πρέπει να µπορούν να κληθούν και να 

λειτουργήσουν µε ενιαίους τρόπους. Η έννοια υποστήριξης ενός βασικού πλαισίου 

συνεργασίας ασφαλών εφαρµογών (security Application Program Interface ), 

προωθείται µέσω τεχνολογιών Generic Security Service API , Generic 

Gryptography  Service API. 

• Αntivirus : Είναι ο κύριος τρόπος άµυνας, δηλαδή το λογισµικό κατά των ιών, που 

διατίθεται σε διάφορες µορφές, για παράδειγµα σαρωτές ιών και απολυµαντές, που 

εντοπίζουν και αχρηστεύουν γνωστούς ιούς. Το κύριο ελάττωµα τους είναι ότι δεν 

εντοπίζουν εύκολα νέους ιούς, ακόµα και µε τακτική ενηµέρωση. Άλλο 

παράδειγµα άµυνας κατά των ιών είναι ο ελεγκτής ακεραιότητας. Για να µπορέσει 

ένας ιός να προσβάλει έναν υπολογιστή, θα πρέπει να αλλάξει κάτι στο σύστηµα 

αυτό. Ο έλεγχος ακεραιότητας θα µπορούσε να εντοπίζει τις εν λόγω αλλαγές, 

ακόµα και αν έχουν προκληθεί από άγνωστους ιούς. 

• SSL  και ΙΡsec : Οι απόπειρες εισαγωγής της επαλήθευσης ταυτότητας στα δίκτυα 

και πόσο µάλλον στο ∆ιαδίκτυο, σε συνδυασµό µε την εισαγωγή του 

πρωτοκόλλου SSL, αποτελεί ήδη χρήσιµο βήµα για τη διασφάλιση ορισµένου 

επιπέδου τήρησης του απορρήτου. Τα ιδεατά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (\/ΡΝ) 

χρησιµοποιούν SSL και IPsec  για επικοινωνίες µέσω επισφαλών διαδικτυακών 

και ανοιχτών καναλιών, διαφυλάσσοντας δεδοµένο επίπεδο ασφάλειας. Οι λύσεις 
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αυτές είναι ωστόσο περιορισµένης χρησιµότητας, δεδοµένου ότι βασίζονται σε 

ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, χωρίς να υπάρχει εγγύηση ότι τα πιστοποιητικά αυτά 

δεν έχουν παραχαραχθεί. Η εξασφάλιση αυτή µπορεί να παρέχεται από τρίτο 

µέρος, που συχνά αναφέρεται ως "Αρχή Πιστοποίησης", ή στην οδηγία για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές "Πάροχος Υπηρεσίας Πιστοποίησης". Το πρόβληµα που 

αφορά στην ευρύτερη αποδοχή της λύσης αυτής είναι παρεµφερές µε το πρόβληµα 

της κρυπτογράφησης - πρόκειται για την ανάγκη διαλειτουργικότητας και 

διαχείρισης κλειδιού. Αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα για τα \/ΡΝ , καθώς µπορούν 

να αναπτυχθούν ιδιόκτητες λύσεις - πρόκειται όµως για µείζον εµπόδιο σε 

δηµόσια δίκτυα. 

• Firewalls : Η πλέον κοινή µέθοδος προστασίας έναντι µη εξουσιοδοτηµένης 

πρόσβασης είναι οι έλεγχοι συνθηµατικού και η εγκατάσταση Firewalls . 

Ωστόσο, µε αυτά παρέχεται περιορισµένη µόνο προστασία, και πρέπει να 

συµπληρώνεται και από άλλους ελέγχους ασφαλείας, όπως η αναγνώριση 

επιθέσεων, η ανίχνευση παρείσφρησης και οι έλεγχοι στο επίπεδο εφαρµογής 

(περιλαµβανοµένων των "έξυπνων καρτών"). 

2.6.1  Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (ΡΚΙ) 

Ουσιαστικά η Υ∆Κ είναι µια αρχιτεκτονική ασφαλείας που δηµιουργήθηκε µε σκοπό 

να παρέχει ένα αυξηµένο επίπεδο εµπιστοσύνης κατά την ανταλλαγή πληροφοριών 

µέσω του επισφαλούς διαδικτύου και να διατηρήσει σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στο 

δηµόσιο κλειδί και στον ιδιοκτήτη του µέσα σε ένα σύστηµα. 

 Το ΡΚΙ είναι το καθολικό όνοµα που αναφέρεται στα ατοµικά µέτρα ασφάλειας που 

βεβαιώνουν ότι οι συναλλαγές είναι εµπιστευτικές, που εξαναγκάζουν τους συνεργάτες 

µιας επιχείρησης –φορέα –παροχέα υπηρεσιών να αποδεικνύουν την ταυτότητα τους, 

που εµποδίζουν τροποποιήσεις ή αλλοιώσεις των συναλλαγών και εφαρµόζουν νοµικά 

το αναµφισβήτητο των συναλλαγών. Συµπερασµατικά λοιπόν, το ΡΚΙ επανακαθορίζει 

την εµπιστοσύνη των παραπάνω  όσον αφορά συναλλαγές που γίνονται στο ∆ιαδίκτυο. 

Το ΡΚΙ αποτελείται από έξι διαφορετικά µέρη που δουλεύουν µαζί για να 

δηµιουργήσουν την βάση ασφάλειας : 

• Κρυπτογράφηση ∆ηµόσιου Κλειδιού. 

• Ψηφιακή Υπογραφή. 

• Συνάρτηση Ταξινόµησης του Μηνύµατος. 

• Ψηφιακούς Φακέλους. 
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• Αρχή Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certificate Authority-ΟΑ). 

• Αρχή Έκδοσης Εγγράφων (Registration-RΑ). 

Οι βασικές λειτουργίες υπηρεσίες των Υποδοµών ∆ηµόσιου Κλειδιού είναι: 

 Εµπιστευτικότητα (Confidentiality): Πρόκειται για την προστασία των δεδοµένων 

ενάντια σε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή γνωστοποίηση τους. Η υπηρεσία αυτή 

υλοποιείται µέσω µηχανισµών ελέγχου πρόσβασης στην περίπτωση αποθήκευσης 

δεδοµένων και µέσω κωδικοποίησης κατά την αποστολή τους. Η Υποδοµή ∆ηµόσιου 

Κλειδιού παρέχει κωδικοποίηση, αφού οι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης 

υλοποιούνται κατά βάση από το συνδυασµό µεθόδων πιστοποίησης (authentication) 

και εξουσιοδότησης(authoization). 

Ακεραιότητα (Integrity): Είναι η προστασία των δεδοµένων ενάντια σε µη 

εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους. Παρέχεται από µηχανισµούς    

κρυπτογραφίας,    δηλαδή    τις    ηλεκτρονικές    υπογραφές. 

Μη Άρνηση Αποδοχής (Νοn-Repudiation): Η Μη Άρνηση Αποδοχής συνδυάζει τις 

υπηρεσίες Πιστοποίησης και Ακεραιότητας. Ο αποστολέας δεδοµένων δεν µπορεί να 

αρνηθεί ότι δηµιούργησε και απέστειλε το µήνυµα. Η ασύµµετρη κρυπτογραφία 

παρέχει ηλεκτρονικές υπογραφές, κατά συνέπεια µόνο ο αποστολέας του µηνύµατος θα 

µπορούσε να κατέχει τη συγκεκριµένη υπογραφή. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

οποιοσδήποτε, και φυσικά ο παραλήπτης του µηνύµατος, µπορεί να επιβεβαιώσει την 

ηλεκτρονική υπογραφή του αποστολέα. 

Πιστοποίηση (Authentication): Πρόκειται για την επιβεβαίωση της Tαυτότητας του 

ατόµου ή της πηγής αποστολής των πληροφοριών. Κάθε xρήστης που επιθυµεί να 

επιβεβαιώσει την ταυτότητα του άλλου προσώπου ή εξυπηρετητή µε τον οποίο 

επικοινωνεί, βασίζεται στην πιστοποίηση. Οι παραδοσιακές µέθοδοι πιστοποίησης 

είναι οι εξής: 

•    Με κάποιον κωδικό που γνωρίζουµε, το ΡΙΝ µιας τραπεζικής κάρτας ή το password 

ενός λογαριασµού. 

•    Με κάποιο αντικείµενο που έχουµε στην ιδιοκτησία αυτός, λόγου χάρη το κλειδί 

µιας πόρτας ή µια τραπεζική κάρτα. 

•    Με δακτυλικά αποτυπώµατα, φωνή κ.λπ. 

2.6.1.1 Κρυπτογράφηση ∆ηµοσίου Κλειδιού 

Η βάση του ΡΚΙ είναι µία τεχνολογία που ονοµάζεται κρυπτογράφηση δηµοσίου 

κλειδιού (public key cryptography), είναι η τεχνολογική λύση στο πρόβληµα που 
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δηµιουργείται από τα άτοµα που υποκλέπτουν τα εµπιστευτικά µηνύµατα που 

στέλνονται µέσω του ∆ιαδικτύου. Είναι ο µαθηµατικός µυστικός κώδικας µε τον οποίο 

κάθε γράµµα αλλάζει σε ένα διαφορετικό γράµµα, αριθµό ή σύµβολο, δηµιουργώντας 

µία σελίδα που δεν έχει έννοια, ώστε το µήνυµα να µην µπορεί να διαβαστεί, ακόµα 

και αν υποκλαπεί. 

Η κρυπτογράφηση του δηµόσιου κλειδιού είναι διαφορετική από τον ιστορικό µυστικό 

κώδικα και χρησιµοποιείται µέσω ∆ιαδικτύου διότι διαθέτει δύο κλειδιά. 

∆ηµιουργείται από έναν µαθηµατικό κώδικα που βασίζεται σε έναν αλγόριθµο και σε 

µία τιµή, µε ένα συµπληρωµατικό αλγόριθµο και τιµή. Η ευελιξία αυτού του 

συστήµατος είναι ότι αυτός ο αλγόριθµος µπορεί να κρυπτογραφήσει το µήνυµα και ο 

άλλος να το αποκρυπτογραφήσει. Συνεπώς, ο ένας από τους δύο αλγορίθµους µπορεί 

να γίνει δηµόσιος, ενώ ο αυτός κρατιέται µυστικός. Είναι αδύνατο για ένα άτοµο να 

αποκρυπτογραφήσει το ιδιωτικό κλειδί από το δηµόσιο ή το αντίστροφο. Με αυτό το 

σύστηµα δεν έχει σηµασία εάν ο κώδικας υποκλέπτεται και διαβάζεται, επειδή είναι 

δηµόσιος. Ο µόνος κώδικας που µπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα κρυπτογραφηµένα 

µηνύµατα είναι αυτός που παραµένει ιδιωτικός. ( Εικ .2.1) 

 

 
Εικόνα 2.1 : Κρυπτογράφηση ΡΚΙ 

Σηµείωση : Το ιδιωτικό και το δηµόσιο κλειδί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

κρυπτογραφήσουν ή να αποκρυπτογραφήσουν το µήνυµα . Με αυτό το σύστηµα και τα 

δύο µέρη µπορούν να στείλουν ή να λάβουν το µήνυµα. 
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2.6.1.2  Αρχές Πιστοποίησης (Certifying Authorities CΑ) 

Η λειτουργία της κρυπτογράφησης του δηµοσίου κλειδιού, στηρίζεται στην αρχή ότι ο 

αποστολέας ενός µηνύµατος έχει στην κατοχή του το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη. 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, ο κάθε χρήστης του ∆ιαδικτύου θα έπρεπε να έχει στο 

σκληρό δίσκο του υπολογιστή του τα δηµόσια κλειδιά των εκατοντάδων ή και 

χιλιάδων ιστοσελίδων που έχει επισκεφτεί, ώστε να µπορεί να επικοινωνεί µαζί τους µε 

ασφάλεια. Στην πραγµατικότητα όµως δεν συµβαίνει αυτό, γατί όλος αυτός ο 

µηχανισµός στηρίζεται στις έµπιστες τρίτες οντότητες, που ονοµάζονται αρχές 

πιστοποίησης [1]. 

Οι αρχές πιστοποίησης είναι εµπορικοί οργανισµοί που έχουν σαν κύριο µέληµα τους 

την επικύρωση της ταυτότητας των χρηστών του ∆ιαδικτύου, αλλά και των ψηφιακών 

καταστηµάτων. Η συµµετοχή τους στο σύστηµα είναι σηµαντική, καθώς ο χρήστης δεν 

χρειάζεται να κατέχει τα δηµόσια κλειδιά όλων των δικτυακών τόπων, παρά µόνο των 

λίγων και γνωστών αρχών πιστοποίησης. Εποµένως κάθε ψηφιακό κατάστηµα ή 

ιστοσελίδα µπορεί να διαθέτει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από µία 

αρχή πιστοποίησης και µέσω αυτής επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα τους και 

διανέµουν το δηµόσιο κλειδί τους. 

Η δηµιουργία ενός πιστοποιητικού για ένα ψηφιακό κατάστηµα έχει ως εξής : 

1. Το ψηφιακό κατάστηµα αναπτύσσει ένα ζευγάρι ιδιωτικού και δηµόσιου κλειδιού. 

2. Στέλνει το δηµόσιο κλειδί σε µία αρχή πιστοποίησης µαζί µε τις απαραίτητες 

πληροφορίες και την ταυτότητα του ψηφιακού καταστήµατος. 

3. Η αρχή πιστοποίησης θα εξακριβώσει τις πληροφορίες και την ταυτότητα του 

ψηφιακού καταστήµατος. 

4. Αφού επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η αρχή πιστοποίησης θα εκδώσει ένα 

πιστοποιητικό, που θα περιέχει το δηµόσιο κλειδί µαζί µε τις πληροφορίες 

πιστοποίησης, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων, το λογότυπο του ψηφιακού καταστήµατος και την χρονική διάρκεια 

ισχύος του πιστοποιητικού. 

5. Η αρχή πιστοποίησης δηµιουργεί ένα µήνυµα που περιέχει το πιστοποιητικό και 

αφού εκτελέσει την δική της συνάρτηση ταξινόµησης, υπογράφει κάθε hash µε το 

ιδιωτικό της κλειδί και στέλνει το µήνυµα αυτό στο ψηφιακό κατάστηµα. 

Ο κάθε πελάτης που ζητά το πιστοποιητικό του ψηφιακού καταστήµατος 

αποκωδικοποιεί το hash µε το γνωστό δηµόσιο κλειδί της αρχής πιστοποίησης για να 
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εξακριβώσει την ταυτότητα του ψηφιακού καταστήµατος. 

Οι αρχές πιστοποίησης έχουν δεδοµένη ιεραρχία, όπου στην κορυφή της πυραµίδας 

βρίσκονται οι ROOT  CA s , από όπου παίρνουν τα πιστοποιητικά τους καθώς και το 

δικαίωµα έκδοσης τους οι υπόλοιπες CΑ s της πυραµίδας. Στην (Εικ 2.2) απεικονίζεται 

η ιεραρχία εµπιστοσύνης, όπου οι πρωτοβάθµιες δηµόσιες αρχές πιστοποίησης 

µπορούν να διανείµουν και να αναστέλλουν τα πιστοποιητικά των υπολοίπων CΑ s στη 

βάση της πυραµίδας. Οι υφιστάµενες αρχές πιστοποίησης είναι αυτές που παρέχουν 

πιστοποιητικά στις επιχειρήσεις και τους χρήστες του ∆ιαδικτύου. 

 
Εικόνα 2. 2 : Η ιεραρχία εµπιστοσύνης διάρθρωσης [22] 

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελείται (Εικ .2.3) από : [ 22] 

 Πληροφοριακά στοιχεία για τον Χρήστη (Όνοµα ∆ιεύθυνση, Υπηρεσία 

/τµήµα, τίτλο, τηλέφωνο), ταυτοποιώντας έναν ιδιώτη η µία οντότητα. 

 Το δηµόσιο κλειδί του χρήστη. 

 Το όνοµα µιας Αρχής Πιστοποίησης. 

 Την Ψηφιακή υπογραφή της αρχής πιστοποίησης. 
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    Εικόνα 2. 3  

• Κύκλος ζωής πιστοποιητικού. 

Ο κύκλος ζωής ενός πιστοποιητικού αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: 

Έκδοση (Issue): Αφορά την απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών από τον χρήστη 

ύστερα από αίτηµα υποβολής και περιλαµβάνει το ζεύγος κλειδιών (ιδιωτικό, δηµόσιο) 

καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. 

Ανανέωση (Renewal): Αφορά το δικαίωµα που έχει κάθε χρήστης κάτοχος ήδη ενός 

πιστοποιητικού για ανανέωση ενός πιστοποιητικού. 

Ανάκληση (Revoke): Η απαραίτητη και άµεσα πραγµατοποιήσιµη διαδικασία για την 

κατάργηση ενός πιστοποιητικού σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη µας ότι 

υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης των δεδοµένων του από κάποιο τρίτο. 

Ανάκτηση (Recovery): Η διαδικασία κατά την οποία κάτω από συγκεκριµένες 

καταστάσεις ο χρήστης απαιτεί ανάκτηση του προηγουµένου εν ισχύει πιστοποιητικού 

του. 

Ένα άλλο  στοιχείο είναι ο Κατάλογος ανακληθέντων πιστοποιητικών (ΚΑΠ).  

Ο κατάλογος ανακληθέντων πιστοποιητικών δεν αποτελεί βέβαια κάθε αυτή 

λειτουργία των πιστοποιητικών, αλλά αποτελεί ένα βασικό θέµα στην διαχείριση τους. 

Άρα: "Κατάλογος ανακληθέντων πιστοποιητικών (ΚΑΠ): Ένα αρχείο στο οποίο 

περιλαµβάνεται το σύνολο των πιστοποιητικών που έχουν ανακληθεί πριν από την 

καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης τους . 
 

2.6.1.3  Αρχές Έκδοσης Εγγράφων ( Registration  Authorities –RA) 

Οι αρχές έκδοσης εγγράφων (Registration Authorities–RA) είναι εταιρίες διαφορετικές 

 - 34 -



από τις CΑ, που εγγράφουν ή ορίζουν νέους χρήστες στο ΡΚΙ [1]. Με άλλα λόγια οι 

RΑ είναι ένας ενδιάµεσος που λαµβάνει την αίτηση για τα πιστοποιητικά από τον 

χρήστη, κάνει την νοµική δουλειά πιστοποιώντας την ταυτότητα του χρήστη και µετά 

έρχεται σε επαφή µε την CΑ. Οι RΑ δεν µπορεί να δώσει ψηφιακές 

υπογραφές.(Εικ.2.4) 

 

Εικόνα 2.4 ∆ιαδικασία  δηµιουργίας έκδοσης έγκυρου πιστοποιητικού από Ε.Τ.Ο 

Υπάρχουν αρκετοί καλοί λόγοι για να χρησιµοποιήσει κάποιος την RΑ. Πρώτα από 

όλα πρόκειται για µία αυτόνοµη εταιρία (Ε.Τ.Ο-ΕΜΠΙΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ  ) 

που ενεργεί σαν ενδιάµεσος µεταξύ του χρήστη και της CΑ. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα 

και η CΑ  βρίσκεται σε διαφορετική χώρα, η RΑ µπορεί να βρίσκεται στην πόλη του 

χρήστη. 

Ακόµη ένα πλεονέκτηµα είναι ότι οι ενέργειες της αίτησης και της πιστοποίησης της 

ταυτότητας µπορούν να διαχωριστούν τελείως από τις ενέργειες που δίνουν το 

πιστοποιητικό. Πρόκειται δηλαδή για ένα επιπλέον βήµα ασφάλειας, που διαχωρίζει τις 

ιδιωτικές πληροφορίες από το ίδιο το πιστοποιητικό. 

Τέλος, η χρήση µίας εταιρίας RΑ, απελευθερώνει τον χρόνο από την ΟΑ. Οι έλεγχοι 

της ταυτότητας µίας εταιρίας ή ενός ατόµου είναι τα πιο χρονοβόρα θέµατα του ΡΚΙ. 

Απαλείφοντας την διαδικασία από την ΟΑ, αυτή επικεντρώνεται σε άλλα θέµατα, όπως 

στην διαχείριση του ΡΚΙ. 
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Εικόνα 2.5 Βλέποντας ένα Πιστοποιητικό ενός Site 

2.6.1.4  Αυτοϋπογραφόµενα πιστοποιητικά  

Μπορεί κανείς να υπογράψει ο ίδιος ένα πιστοποιητικό οπότε αυτό καλείται αυ-

τοϋπογραφόµενο (SELF SIGNED ). Όλα τα ριζικά πιστοποιητικά των CAs είναι αυτο-

ϋπογραφόµενα. Έχουµε  δυνατότητα µέσω ΟppenSSL δηµιουργίας τόσο 

αυτοϋπογραφόµενων πιστοποιητικών όσο και για δηµιουργία CΑ.  

Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές το πρόγραµµα πελάτης, π.χ. 

πρόγραµµα περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο (browser), επειδή πιθανότατα δεν είναι 

ενηµερωµένο µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό θα εµφανίζει προειδοποιητικό µήνυµα. 

Ως χρήστης ενός προγράµµατος πελάτη µπορεί κανείς να κάνει αποδεκτό ένα 

πιστοποιητικό αποδεχόµενος το πρόσωπο που το υπογράφει ή να ενσωµατώσει 

συγκεκριµένο πιστοποιητικό . 

Ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από µία πιστοποιούσα αρχή (CA), µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την υπογραφή ενός άλλου πιστοποιητικού. Με τον τρόπο αυτόν 

µπορεί να δηµιουργηθεί µια αλυσίδα πιστοποιητικών. Για να πιστοποιηθεί η 

αυθεντικότητα και η εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού, επαληθεύεται κάθε πι-

στοποιητικό στην αλυσίδα µέχρι το ριζικό πιστοποιητικό. Αν κάποιο πιστοποιητικό 

στην αλυσίδα βρεθεί ως άκυρο τότε όλα τα πιστοποιητικά κάτω από αυτό πρέπει να 
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θεωρηθούν άκυρα. Άκυρο συνήθως είναι ένα πιστοποιητικό αν έχει λήξει ή έχει 

ανακληθεί για κάποιο λόγο, π.χ. διαπιστωθεί κλοπή, ανακάλυψη του αντίστοιχου 

ιδιωτικού κλειδιού από τρίτο κ.λπ.    

2.6.2  Secure Sockets Layer ( SSL). 

Το SSL είναι ένα Internet socket – layer communication interface  που επιτρέπει την 

ασφαλή επικοινωνία αγοραστή και πωλητή , πελάτη και παροχέα υπηρεσιών (Εικ 2.6). 

Τα Πιστοποιητικά Αφαλείας δικτυακών τόπων χρησιµοποιούν τη τεχνολογία SSL 

(Secure Socket Layer). Το SSL, είναι σήµερα το παγκόσµιο standard  στο ∆ιαδίκτυο 

και προσφέρει στον ηλεκτρονικό επισκέπτη του web site , κρυπτογραφηµένη SSL 

επικοινωνία. 

 

 

Εικόνα 2.6    Η θέση του στη διαστρωµάτωση 

Είναι εύκολο να αναγνωρίσουµε πότε πρόκειται να πραγµατοποιήσετε µία 

κρυπτογραφηµένη SSL  επικοινωνία, από το µικρό χρυσό λουκέτο που θα εµφανιστεί 

στο κάτω δεξί µέρος του browser και αυτόµατα θα µεταφερθούµε  σε ηλεκτρονική 

διεύθυνση της µορφής https:// Η τεχνολογία αυτή έχει αναπτυχθεί από την Νetscape 

communications Comporation  και λειτουργεί ως εξής (Εικ.2.7): 
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Εικόνα 2.7 

1. Με το SSL, ο υπολογιστής του χρήστη, µέσω του οποίου πρόκειται να 

πραγµατοποιηθεί κρυπτογραφηµένη SSL επικοινωνία, στέλνει το αίτηµα του στον 

διακοµιστή, ο οποίος κάνει χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού ασφαλείας και 

φιλοξενεί τον δικτυακό τόπο, µε το οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η 

ηλεκτρονική συναλλαγή. 

2. Ο διακοµιστής στέλνει: α) το πιστοποιητικό ασφαλείας στον υπολογιστή του χρήστη 

και του επιβεβαιώνει πως έχει επισκεφτεί την σωστή σελίδα και β) το δηµόσιο 

κλειδί του (κωδικός). 

3. Ο υπολογιστής του χρήστη, χρησιµοποιεί το δηµόσιο κλειδί για να κρυπτογραφήσει 

απόρρητες πληροφορίες  

4. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται στον διακοµιστή που 
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χρησιµοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει. 

Με το SSL, π.χ  ο «πελάτης»  υποβάλει µια "αίτηση" αγοράς µέσω του διαδικτύου. Ο 

«παροχέας», του αποστέλλει τότε ένα δηµόσιο κλειδί, που ο υπολογιστής του 

αγοραστή το χρησιµοποιεί για να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες . Στη 

συνέχεια οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται στον «παροχέας» που χρησιµοποιεί το 

ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει. Η όλη διαδικασία γίνεται αυτόµατα 

χωρίς µεσολάβηση του «πελάτη» και έτσι είναι πιο γρήγορη και ταυτόχρονα πιο 

εύκολη αφού ο αγοραστής δεν χρειάζεται να έχει ειδικές γνώσεις. 

2.6.2.1 Αντοχή του SSL σε γνωστές επιθέσεις . 

• Επίθεση λεξικού (Dictionay attach).Το SSL δεν απειλείται από αυτήν την 

επίθεση αφού τα κλειδιά των αλγορίθµων του είναι πολύ µεγάλα (128 bit). Παρ' 

όλο που τα 88 bit αυτών µεταδίδονται ανασφάλιστα, ο υπολογισµός 240 

διαφορετικών ακολουθιών κάνει την επίθεση αδύνατο να επιτύχει. 

• Εξαντλητικές επιθέσεις (brute force attack ). Τέτοια επίθεση σε αλγορίθµους 

που χρησιµοποιούν κλειδιά των 128 bit είναι ακίνδυνη. Μόνο o DES56 bit είναι 

ευαίσθητος σε αυτήν την επίθεση, η χρήση του οποίου δεν συνιστάται. 

• Επίθεση επανάληψης (replay  attach). ΤΟ SSL κάνει χρήση connection id , το 

οποίο παράγεται από τον εξυπηρετητή µε τυχαίο τρόπο και διαφέρει για κάθε 

σύνδεση. Κατά συνέπεια ποτέ δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δυο ίδια 

connection id  και το σύνολο των ήδη χρησιµοποιηµένων µηνυµάτων δεν 

γίνονται δεκτά από τον εξυπηρετητή. Το connection id έχει µέγεθος 128 bit για 

πρόσθετη ασφάλεια.  

• Επίθεση man –in –the-middle. Το SSL υποχρεώνει τον εξυπηρετητή να 

αποδεικνύει την ταυτότητα του µε την χρήση έγκυρου πιστοποιητικού, του 

οποίου η τροποποίηση είναι αδύνατη. 

2.6.2.2 Τι δεν κάνει το SSL. 

• Λειτουργεί καλά µόνο µε συνδεσιοστρεφή πρωτόκολλα. 

• ∆εν εξασφαλίζει µη αποποίηση αν δεν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή και 

πιστοποιητικό 

• ∆εν εξασφαλίζει από λάθη σε επίπεδο εφαρµογής. 

• Χρησιµοποιείται µόνο κατά τη µεταφορά και δεν καλύπτει δεδοµένα που φυ-  
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λάσσονται στο δίσκο ή βρίσκονται υπό επεξεργασία στα εµπλεκόµενα µέρη.     

2.6.3  FIREWALL  

 

 
 
Το Firewall, που µπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά µε τον όρο πύρινο τείχος 

προστασίας-aνάχωµα  ή και ηλεκτρονική πύλη ασφαλείας, είναι ένα πρόγραµµα-τείχος 

που σε γενικές γραµµές έχει τη δυνατότητα να εµποδίσει τους ιούς (viruses) και τα 

προγράµµατα τύπου spyware να εγκατασταθούν στον υπολογιστή µας. Αποτελεί µια 

πολύ καλή λύση προστασίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από µεγάλες 

εταιρείες που διαθέτουν εκτεταµένο δίκτυο υπολογιστών όσο και από απλούς χρήστες 

που έχουν σύνδεση στο Ιnternet  τύπου dialup  ή ΑDSL_.[1] 

Ένα Firewall µπορεί να ελέγξει την κίνηση (TRAFFIC) των πακέτων του Ιnternet από 

και προς τον υπολογιστή µας. Μπορεί να εντοπίσει τις πιθανές επιθέσεις στον 

υπολογιστή µας, να αναλύσει την κίνηση και τα αρχεία που ανταλλάσσονται, να 

Firewall προστατεύει ένα δίκτυο από κάποιο άλλο δίκτυο, υποβάλλοντας τα 

διερχόµενα πακέτα πληροφοριών (εισερχόµενα και εξερχόµενα) σε µια σειρά από 

ελέγχους και λαµβάνει την απόφαση να τα αφήσει να διέλθουν ή να τα εµποδίσει, 

ανάλογα µε το αν περνούν κάποια τεστ ή όχι. Στην ουσία πρόκειται για έναν ελεγκτή 

κυκλοφορίας δεδοµένων στο Ιnternet. 

Μπορεί επίσης να ελέγξει τα προγράµµατα που είναι εγκατεστηµένα στον ίδιο τον 

υπολογιστή µας και συνδέονται στο ΙNTERNET και τα οποία στέλνουν προς τα έξω 

ευαίσθητα προσωπικά µας δεδοµένα ή αφήνουν ανοικτή µια κερκόπορτα (backdoor) 

για να µπορούν οι πιθανοί hackers να ελέγξουν τον υπολογιστή µας. Ένα Firewall  

µπορεί να κρατήσει κλειστές αυτές τις πόρτες και να µας ενηµερώνει για κάθε ύποπτη 

κίνηση. 

Η κάθε σοβαρή εταιρεία και ο κάθε οργανισµός που έχει συναλλαγές µέσω ΙNTERNET, 

οφείλει να εφαρµόσει µια πολιτική ασφαλείας (security policy) και την καρδιά αυτής 
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της πολιτικής ασφαλείας αποτελεί το Firewall. Θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι για 

να µπορεί να θεωρηθεί µια εφαρµογή Firewall ως πετυχηµένη, θα πρέπει να µπορεί να 

ελέγχει και τις εσωτερικές αιτήσεις εφαρµογών και υπηρεσιών που γίνονται για 

πρόσβαση στο Ιnternet και όχι µόνο αυτές που γίνονται από έξω προς τα µέσα. 

Ένα Firewall µπορεί να είναι ένα µηχάνηµα (συσκευή) ή και ένα πρόγραµµα 

εφαρµογή) υπολογιστή, το οποίο χρησιµοποιείται για να επιβάλλει συγκεκριµένους 

κανόνες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών ανάµεσα σε δύο δίκτυα 

υπολογιστών. Το Firewall  παρεµβάλλεται ανάµεσα σε δύο διαφορετικά δίκτυα 

υπολογιστών και φιλτράρει τα διακινούµενα πακέτα Πληροφοριών. Το Firewall κατά 

τη λειτουργία του (φιλτράρισµα) λαµβάνει υπόψη του ένα σύνολο από κανόνες 

(κριτήρια) που ορίζονται από τον χρήστη διαχειριστή του Firewall) και µε βάση αυτούς 

τους κανόνες επιτρέπει ή απορρίπτει την κυκλοφορία (διακίνηση) των δεδοµένων 

ανάµεσα στα δύο δίκτυα υπολογιστών. 

Θεωρείται ως ένας συνδετικός κρίκος ανάµεσα σε δύο δίκτυα υπολογιστών ή ως ένα 

φίλτρο δεδοµένων. Αν δεν επιτρέψει την κυκλοφορία ενός πακέτου δεδοµένων, η 

ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως block traffic, ενώ αν επιτρέψει την κυκλοφορία ενός 

πακέτου δεδοµένων, η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως permit traffic. Ενώ τα 

προγράµµατα anti-virus, anti-trojan, κοκ έχουν συγκεκριµένο αντικείµενο 

απασχόλησης και µας προστατεύουν από πολύ συγκεκριµένες απειλές, ένα Firewall 

µπορεί να µας προστατεύσει από κάθε είδους απειλή όσον αφορά τη σχέση του 

υπολογιστή µας ή του δικτύου µας µε τον έξω κόσµο. 

Θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι αν αποφασίσουµε να εγκαταστήσουµε να Firewall 

και δεν το ρυθµίσουµε ώστε να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά, τότε το πιθανότερο 

είναι να κάνει ζηµιά και να µειώσει την απόδοση και την ευελιξία του υπολογιστή µας. 

Μπορούµε να φανταστούµε ένα Firewall, είτε πρόκειται για συσκευή είτε για 

πρόγραµµα, ως τον ενδιάµεσο ανάµεσα σε δύο δίκτυα υπολογιστών. Ο χρήστης ενός 

οικιακού υπολογιστή ή ο διαχειριστής ενός δικτύου υπολογιστών θα πρέπει να ορίσει 

τους κανόνες µε βάση τους οποίους θα γίνεται η κυκλοφορία των δεδοµένων ανάµεσα 

στα δύο αυτά δίκτυα. 

Μετά την εγκατάσταση ενός οποιουδήποτε Firewall, ο χρήστης οφείλει να µελετήσει 

όλες τις επιλογές που έχει το Firewall και να τις προσαρµόσει ανάλογα µε τις ανάγκες 

του και τις τεχνικές γνώσεις που έχει. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα Firewall 

(τείχος προστασίας) για να προστατεύσουµε το δίκτυο µας από επιθετικά ΅Web Site και 

πιθανούς hackers. Ένα Firewall παρεµβάλλεται ανάµεσα στον υπολογιστή µας ή σ' ένα 
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δίκτυο υπολογιστών και σ' ένα άλλο δίκτυο, όπως είναι το Ιnternet  ή και ένα 

ενδοδίκτυο (Ιntranet.). 

Σε γενικές γραµµές, ένα Firewall είναι ένας φράκτης για να µπορεί να κρατάει µακριά 

οποιονδήποτε θελήσει να κάνει κακό στο σύστηµα µας. Πήρε το όνοµα του καθώς η 

δουλειά του είναι παρόµοια µ' αυτήν ενός φυσικού τείχους προστασίας που η 

αποστολή του είναι να εµποδίσει τη φωτιά από το να επεκταθεί και σε γειτονικά µέρη. 

Οι δύο µεγάλες κατηγορίες των Firewall είναι τα Hardware  Firewall  και τα Software 

Firewall.. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν είτε συσκευές που είναι αυτόνοµες (stand 

alone) και συνδέονται αµέσως µε το δίκτυο είτε υπολογιστές που η µόνη τους δουλειά 

είναι ο ρόλος του Firewall σ' ένα δίκτυο και που έχουν εγκατεστηµένα τα απαραίτητα 

προς τον σκοπό αυτό προγράµµατα. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν προγράµµατα υπολογιστών που µπορούµε να βρούµε 

στο εµπόριο ή στο INTERNET και που µπορούµε να εγκαταστήσουµε στον υπολογιστή 

µας. Είναι γνωστά και µε τον όρο PERSONAL FIREWALL. 

Η πολιτική ασφαλείας του δικτύου µιας εταιρείας, η οποία χρησιµοποιεί Firewall, θα 

πρέπει σε γενικές γραµµές να έχει υπόψη της τα εξής : 

•     Θα πρέπει να περνάνε µέσα από το firewall όλες οι συνδέσεις που γίνονται από το 

δίκτυο της εταιρείας προς το Ιnternet. 

•     Θα  πρέπει   να  ορισθεί  ένας  τεχνικός  υπεύθυνος  για  την εγκατάσταση, τη 

ρύθµιση και τη διαχείριση του Firewall, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθεί και τακτική 

εκπαίδευση και ενηµέρωση. 

22..66..33..11  Τύποι φραγµάτων προστασίας.  

Μπορεί κανείς να κατατάξει τα φράγµατα προστασίας στους ακόλουθους βασικούς 

τύπους [2]: 

• Φράγµατα προστασίας σε επίπεδο πακέτων TCP/IP. Τα φράγµατα αυτά, 

βασίζουν τη λειτουργία τους στον έλεγχο των επικεφαλίδων, όσον αφορά στις 

διευθύνσεις και στις θυρίδες που αναφέρονται στα υπό διέλευση πακέτα. Κατά 

συνέπεια τα φράγµατα προστασίας του τύπου αυτού, πραγµατοποιούν απλό 

φιλτράρισµα πακέτων ( packet filtering ).(εικ.2.8) 
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Εικόνα 2.8 packet filtering 

• Φράγµατα προστασίας παρακολούθησης κατάστασης. Στην περίπτωση χρήσης 

αυτού του τύπου φραγµάτων, γίνεται έλεγχος στα πακέτα TCP, ώστε να 

διαπιστωθεί ποια πακέτα ανήκουν σε ποια συναλλαγή ( transaction ), ώστε το 

φιλτράρισµα να γίνει πιο αποτελεσµατικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο τύπος αυτός 

φράγµατος πραγµατοποιεί φιλτράρισµα βασισµένο και στην κατάσταση TCP ( 

stateful packet filtering ). Σε µια πολυπλοκότερη µορφή τους τα φράγµατα αυτά 

χρησιµοποιούνται ως ένα σηµείο και σε επίπεδο εφαρµογής.(Eικ.2.9) 

 
Εικόνα 2.9 stateful packet filtering 

• Φράγµατα προστασίας επιπέδου εφαρµογής ( application layer proxies ). Τα 

φράγµατα αυτού του τύπου λειτουργούν σε επίπεδο εντολών πρωτοκόλλου 

εφαρµογής. Είναι γνωστά ως πύλες εφαρµογών ( application gateways ) και 

πληρεξούσιοι εξυπηρετητές ( proxy servers ).(Eικ.2.10) 
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Εικόνα 2.10 proxy servers  

Πολλά από τα προϊόντα φραγµάτων προστασίας χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό αυτών 

των τριών τεχνολογιών. 

Επιπλέον, όλοι τα σύγχρονα Φ.Π. υποστηρίζουν Μετάφραση ∆ιευθύνσεων ∆ικτύου 

(Network Address Translation – NAT ). Με την τεχνολογία αυτή το Φ.Π. αλλάζει τη 

διεύθυνση IP των συνδέσεων ∆ιαδικτύου καθώς τα πακέτα περνούν από αυτόν. Με τον 

τρόπο αυτό, το εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισµού µπορεί να έχει διευθυνσιοδοτηθεί 

µε ιδιωτικές διευθύνσεις IP ( π.χ. 10.x.x.x., κ.λπ. ) και να εµφανίζεται στις εξωτερικές 

συνδέσεις ∆ιαδικτύου µε µια µόνο διαδικτυακή διεύθυνση. (Eικ.2.11) 
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Εικόνα 2.11 NAT 

22..66..33..22   Φράγµατα προστασίας – Αρχιτεκτονικές      

Αν και σήµερα οι δροµολογητές συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται ως ένα πρώτο 

φιλτράρισµα πακέτων, ο φόρτος και οι απαιτήσεις σε επιδόσεις και ασφάλεια, 

υπαγορεύουν τη χρήση ξεχωριστών µηχανών που φιλοξενούν το σχετικό λογισµικό 

είτε σε επίπεδο λογισµικού είτε σε επίπεδο σταθερού λογισµικού ( firmware ). Στις 

περιπτώσεις αυτές, µπορεί να διακρίνει κανείς τις ακόλουθες βασικές αρχιτεκτονικές. 
 

• Αρχιτεκτονική απλής προστασίας. 

Με αναφορά το σχήµα , πριν τη µηχανή που φιλοξενεί το πρόγραµµα φράγµατος 

προστασίας, υπάρχει ένας δροµολογητής ο οποίος υλοποιεί ένα αρχικό επίπεδο άµυνας, 

φιλτράροντας σε πρώτο επίπεδο τα εισερχόµενα πακέτα.(Eικ.2.12) 

Αµέσως µετά το δροµολογητή υπάρχει η µηχανή που φιλοξενεί το πρόγραµµα 

φράγµατος προστασίας και όλη η κίνηση από το ∆ιαδίκτυο περνάει από αυτήν. Το 

φράγµα προστασίας, αφού φιλτράρει την δικτυακή κίνηση την προωθεί στο εσωτερικό 

δίκτυο. Η αντίστροφη διαδικασία ισχύει και για την εξερχόµενη κίνηση. 
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Εικόνα 2.12 Απλή προστασία 

Το πρόβληµα µε την αρχιτεκτονική αυτή είναι ότι αν υπάρχει ανάγκη για δηµόσιες 

υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, υπηρεσίες ιστοσελίδων κ.λπ., αυτές 

πρέπει είτε να φιλοξενηθούν στην ίδια µηχανή ( Φ.Π ) είτε να τοποθετηθούν εκτός 

Φ.Π. Στην πρώτη περίπτωση, η µηχανή επιβαρύνεται µε την εκτέλεση πολλών 

υπηρεσιών ενώ στην δεύτερη η µόνη προστασία των υπηρεσιών θα είναι το 

στοιχειώδες φιλτράρισµα πακέτων που υλοποιείται στον δροµολογητή. 

Επιπλέον, στην πρώτη περίπτωση αυξάνεται το ρίσκο ασφάλειας επειδή εκτελούνται 

πολλά προγράµµατα στην ίδια µηχανή (προγράµµατα εξυπηρετητών, εφαρµογών κ.λπ. 

) , τα οποία ενδεχοµένως να περιλαµβάνουν τρωτά σηµεία που δεν έχουν ανακαλυφθεί. 

Τέλος, οι συνέπειες από µια επιτυχηµένη επίθεση σε µια µηχανή µε τόσο κεντρικό 

ρόλο, µεγεθύνονται. 

Για τους λόγους αυτούς, η αρχιτεκτονική αυτή χρησιµοποιείται σήµερα όταν δεν 

παρέχονται υπηρεσίες προς το ∆ιαδίκτυο αλλά χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες του 

∆ιαδικτύου από εσωτερικούς χρήστες. 

• Απλή αρχιτεκτονική DMZ  -Αρχιτεκτονική µε επίπεδα διαλογής 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες προς το ∆ιαδίκτυο, για να 
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περιοριστεί το ρίσκο ασφαλείας και επιδόσεων, χρησιµοποιείται µια άλλη 

αρχιτεκτονική. Σύµφωνα µε αυτήν, οι µηχανές που φιλοξενούν υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης, τοποθετούνται σε ξεχωριστό δίκτυο, προσπελάσιµο από χρήστες του 

∆ιαδικτύου, αλλά αποµονωµένο από το εσωτερικό δίκτυο. Το δίκτυο αυτό αναφέρεται 

ως Αποστρατικοποιηµένη Ζώνη ( De Militarized Zone – DMZ )(Εικ.2.13) 

 

 
Εικόνα 2.13 DMZ 

Στην αρχιτεκτονική που απεικονίζεται στην  (Eικ.2.13), η DMZ καθώς και το 

εσωτερικό δίκτυο προστατεύεται από επιθέσεις µέσω Φ.Π. 

Η αρχιτεκτονική αυτή πλεονεκτεί αφ’ ενός επειδή ορίζει δύο επίπεδα προστασίας και 

αφ’ εταίρου επειδή το φράγµα προστασίας µπορεί να προσανατολιστεί προς πιο 

εξειδικευµένο έργο βελτιώνοντας συνολικά την απόδοση αλλά και το επίπεδο ελέγχου. 

Με τη λογική αυτή το εξωτερικό Φ.Π., το οποίο δέχεται τη συνολική κίνηση, µπορεί 

να ρυθµιστεί ώστε να κάνει φιλτράρισµα µόνο σε επίπεδο πακέτων, ενώ το εσωτερικό 

µπορεί να λειτουργεί σε επίπεδο εφαρµογής ( πληρεξούσιος εξυπηρετητής ). Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνονται δύο επίπεδα προστασίας και επιδόσεων. 
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Αδυναµίες των Firewalls. 

• Το firewall δεν µπορεί να προστατεύσει από προγράµµατα-ιούς. 

• Το firewall δεν µπορεί να προστατεύσει απέναντι στις επιθέσεις κακόβουλων 

χρηστών από το εσωτερικό του οργανισµού.  

• Το firewall δε µπορεί να προστατέψει τον οργανισµό απέναντι σε επιθέσεις 

συσχετιζόµενες µε δεδοµένα.  

• Το firewall δεν µπορεί να προστατέψει τον οργανισµό από απειλές άγνωστου 

τύπου.  

• Το firewall δεν µπορεί να προστατέψει από συνδέσεις οι οποίες δε διέρχονται 

από αυτό.  

• Η αυστηρή ρύθµιση της ασφάλειας διαµέσου του firewall. 
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3  

Ανάλυση και σχεδιασµός. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η ανάλυση και ο σχεδιασµός του λογισµικού του 

συστήµατος µας. Στην παράγραφο 3.1 γίνεται η αρχιτεκτονική περιγραφή του 

συστήµατος, όπου θα προσδιοριστούν και θα περιγραφούν τα λογικά επιµέρους 

«κοµµάτια» που το αποτελούν. Στη συνέχεια, στην παράγραφο 3.2, στην περιγραφή 

των λειτουργιών του συστήµατος, θα αναλυθούν και θα περιγραφούν µε λεπτοµέρεια 

οι δυνατότητες τις οποίες παρέχει στους χρήστες του καθώς επίσης και ενέργειες που 

χρειάζεται να προβούν οι χρήστες  προκειµένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που 

παρέχονται. 

3.1  Περιγραφή Αρχιτεκτονικής 

Σήµερα παρατηρείται µια πληθώρα εφαρµογών ιστού που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν συναλλαγές ηλεκτρονικού 

εµπορίου (e-commerce), ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking), υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government). 

 Στην ουσία οι εφαρµογές ιστού στηρίζονται σε µια αρχιτεκτονική πελάτη (client) - 

διακοµιστή (server) που αλληλεπιδρούν µέσω του πρωτοκόλλου HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) . Από την πλευρά του πελάτη υπάρχει τυπικά ένας φυλλοµετρητής 
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ιστού (web browser), ενώ από την πλευρά του διακοµιστή υπάρχουν κατανεµηµένοι 

διακοµιστές εφαρµογών (application servers), που συνδέονται µε πολλαπλές πηγές 

δεδοµένων. Ο χρήστης αλληλεπιδρά µε την εφαρµογή ιστού, στέλνοντας τις επιλογές ή τα 

δεδοµένα του. Η αλληλεπίδραση αυτή µπορεί να κυµανθεί από µια απλή αναζήτηση 

δεδοµένων, έως µεγάλες ενδοεπιχειρησιακές εφαρµογές που εκτελούν σε πραγµατικό 

χρόνο πωλήσεις και διαχείριση απογραφής.  

  O πελάτης αλληλεπιδρά µε µια εφαρµογή, που βρίσκεται εγκατεστηµένη στην πλευρά 

του διακοµιστή, στέλνοντας αιτήσεις και αναµένοντας την απάντηση της εφαρµογής. Η 

εφαρµογή ιστού αλληλεπιδρά µε την υποκείµενη βάση δεδοµένων για να ανακτήσει τα 

δεδοµένα που προκύπτουν από την επεξεργασία του αιτήµατος και στη συνέχεια 

επιστρέφει τα δεδοµένα αυτά, ώστε να εµφανιστούν στο περιβάλλον του χρήστη. Η 

πρόσβαση στη βάση δεδοµένων γίνεται µε την εκτέλεση δυναµικών SQL ερωτηµάτων 

που δηµιουργούνται κατά το χρόνο εκτέλεσης και διαµορφώνονται ανάλογα µε τα 

δεδοµένα του χρήστη σε πεδία εισόδου της εφαρµογής. 

Μια ευπαθής εφαρµογή ιστού επιτρέπει στον επιτιθέµενο να έχει πρόσβαση στις 

βάσεις δεδοµένων, να µεταβάλει και να διαγράψει πληροφορίες, ή ακόµα να θέσει την 

εφαρµογή εκτός λειτουργίας, προκαλώντας τεράστια προβλήµατα µε πολύ µικρή 

προσπάθεια και στοιχειώδης τεχνικές γνώσεις. 

 

Εικόνα 3.1 
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Όπως είχαµε πει στο Κεφ.1 µερικοί από τους στόχους που είχαµε θέσει για την 

εφαρµογή µας είναι να µπορεί να  να παρέχει φορολογικές υπηρεσίες µε ασφάλεια στο 

µεγαλύτερο βαθµό ,να είναι φιλικό στο χρήστη να του δίνει δυνατότητες για εγγραφή 

και εισαγωγή στο σύστηµα  µε δυναµικές κυρίως σελίδες , να χρησιµοποιεί open 

source κώδικα, δωρεάν τεχνολογίες και τελευταίο και κυριότερο  να µην φαίνεται 

καθόλου το πώς θα δηµιουργούνται τα ζητούµενα από το χρήστη. Ο χρήστης της 

εφαρµογής µας θα πρέπει να αρκείτε στο να διαλέγει µε κάποιο τρόπο το τι θέλει να 

κάνει  και  τις  πληροφορίες της σελίδας θα της κατασκευάζει αυτόµατα  η PHP .Τα 

δεδοµένα θα κρατούνται σε µία βάση δεδοµένων ( SQL) 

Έχοντας αυτά στο µυαλό µας σχεδιάσαµε την εφαρµογή µας, η οποία δεν διαφέρει από 

µία τυπική εφαρµογή ιστού που έχει περιγραφή πιο πάνω ( Εικ.3.1 ). 

3.2 Περιγραφή Λειτουργιών 

Οι λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει ο  χρήστης του Web  φαίνονται στο παρακάτω 

διάγραµµα : 
 
 

 
Εικόνα 3.2 

Πιο αναλυτικά, η εφαρµογή µας κάνει τα εξής: 

1. Ο χρήστης ανοίγει την αρχική σελίδα του ιστότοπου, πληκτρολογώντας τη 

διεύθυνση στην µπάρα διευθύνσεων . 
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2. Η αρχική σελίδα πληροφορεί τον επισκέπτη σχετικά µε τη χρήση των Υπηρεσιών 

που παρέχονται ,συγκεκριµένα  : 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πιστοποιηθούν στις Υπηρεσίες : 

• Ηλεκτρονικής Υποβολής Περιοδικών ∆ηλώσεων ΦΠΑ. 

• Ηλεκτρονικής Υποβολής ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος ( χάρη 

συντοµίας για την εφαρµογή µας  έχουν παραληφθεί άλλες Υπηρεσίες) 

Απαιτήσεις : α) Εγγραφή µέσω φόρµας ,Έκδοση πιστοποιητικού και παραλαβή 

από ΚΕΠ ή αρµόδια ∆.Ο.Υ  

 β) Εάν ο χρήστης είναι ήδη πιστοποιηµένος µπορεί να επιλέξει “Είσοδο” και 

να κάνει χρήση υπηρεσιών 

3. Πατώντας το κουµπί “Εγγραφή” εµφανίζεται η  ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που 

συµπληρώνει ο χρήστης µε τα  στοιχεία του . Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας 

του συστήµατος, οι κωδικοί και τα συνθηµατικά που εκδίδονται για κάθε χρήστη 

είναι µοναδικοί και προσωπικοί. 

Τα στοιχεία που έχουν  υποβληθεί ελέγχονται και, εφόσον πιστοποιηθεί η 

ορθότητά τους, εκδίδεται ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ,ένας κωδικός χρήστη (user 

name) και µια συνθηµατική λέξη (password) τα οποία και αποστέλλονται σε 

αρµόδιο ΚΕΠ  ή ∆.Ο.Υ  (η διαδικασία πιστοποίησης διαρκεί το αργότερο 5 

εργάσιµες ηµέρες). Με τους κωδικούς αυτούς  ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες 

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Web Site . 

Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής ο χρήστης µπορεί να µεταβεί σε ΚΕΠ ή 

αρµόδια ∆.Ο.Υ  για την παραλαβή όπως περιγράφεται στο τέλος της παραγράφου. 

4. Ο χρήστης πατώντας το   κουµπί  “Είσοδος ”  (προϋπόθεση να  εισάγει το P.K 

στον φυλλοµετρητή )  µεταβαίνει στη φόρµα εισαγωγής ,εισάγει username και 

Password που έχει παραλάβει από διαδικασία (3) και εισέρχεται σε σελίδα που του 

παρέχει τη δυνατότητα  επιλογής  για το πια φορολογική υπηρεσία  θα κάνει 

χρήση. 

Τέλος αν ο χρήστης δεν κάνει χρήση P.K , username - password  εντός δύο (2) 

χρόνων το πιστοποιητικό ανακαλείται (2.6.1.2 ανάκληση Πιστοποιητικών ) και 

καταργείται από το σύστηµα username και password .Tα δεδοµένα του αν 

υπάρχουν, παραµένουν στη διάθεση  του όταν κάνει αίτηση για νέα έκδοση 

ψηφιακού πιστοποιητικού / public key certificate (ΡΚ ),username & password. 
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5. Επιλέγοντας Φ.Π.Α  (Υπηρεσία Υποβολής ∆ήλωσης Φ.Π.Α.) Υποβάλουµε 

ηλεκτρονικά την Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α., έχουµε τη δυνατότητα εισαγωγής ή 

ανάκτησης στοιχείων µέσω συγκεκριµένης φόρµας Κωδικών. 

6. Επιλέγοντας «Εισόδηµα» (Υπηρεσία Υποβολής ∆ηλώσεων Εισοδήµατος). 

Υποβάλουµε  ηλεκτρονικά τη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος  έχουµε τη 

δυνατότητα εισαγωγής ή ανάκτησης στοιχείων µέσω συγκεκριµένης φόρµας 

Κωδικών . 

Αν θελήσουµε τώρα να δούµε και γραφικά τη ροή της εκτέλεσης της εφαρµογής µας 

έχουµε το παρακάτω διάγραµµα που δείχνει τις πιθανές διαδροµές.(Εικ 3.3) 

 

 
 

Εικόνα 3.3 
 

3.2.1  Ταυτοποίηση χρήστη . 

1. Ο χρήστης  µεταβαίνει στο ΚΕΠ ή αρµόδια ∆.Ο.Υ  έχοντας µαζί του την ταυτότητά 

του και ηλεκτρονικό µέσο (επιλογή USB STICK ) παραλαβής του ψηφιακού 

πιστοποιητικού δηµοσίου κλειδιού/ public key certificate) (ένα ηλεκτρονικό αρχείο) 
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2. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ βεβαιώνει την ταυτοποίηση του αιτούντος ελέγχοντας την 

ταυτότητά του 

3. Ο χρήστης  συµπληρώνει το έντυπο ∆ηµοσίου Κλειδιού (Υ∆Κ) 

 
4. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί το Υ∆Κ σε ηλεκτρονική εφαρµογή 

5. Ο χρήστης  παραλαµβάνει τον φάκελο PIN που περιέχει username και Password . 

 
6. Οι δύο συµβαλλόµενοι υπογράφουν από κοινού 3 αντίτυπα του έντυπο Υ∆Κ από 

τα οποία ένα κρατάει o χρήστης και 2 ο υπάλληλος ΚΕΠ. 

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ δηµιουργεί για κάθε χρήστη που παρέλαβε 

την κάρτα του, φυσικό φάκελο µε τα ακόλουθα: 

• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας 

• Έντυπο παραλαβής / παράδοσης 

• Απόδειξη παραλαβής  ψηφιακών πιστοποιητικών 

Οι φάκελοι αυτοί αποστέλλονται στην Αρχή Εγγραφής. 

3.2.2 Χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών από πελάτες. 

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιµοποιούνται από τους διακοµιστές για την 

επιβεβαίωση της ταυτότητας τους στους διακοµιστές, την εµπιστευτικότητα της 

επικοινωνίας µεταξύ πελατών, την ακεραιότητα των δεδοµένων που αποστέλλονται 

µεταξύ πελατών και τη µη άρνηση αποδοχής δεδοµένων που απέστειλε ο πελάτης. 

Εισαγωγή πιστοποιητικού στον Firefox. 

Για να εισάγoυµε το πιστοποιητικό µας στον Firefox πρέπει καταρχήν να έχoυµε το 

αρχείο µε κατάληξη p12, το οποίο προκύπτει µε εξαγωγή του πιστοποιητικού από το 
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περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστηµένο (παρ.Β.1.6.3  ). Από το βασικό µενού του 

Firefox πηγαίνουµε στο Επεξεργασία  -> Επιλογές > Για προχωρηµένους... και 

επιλέγουµε  το Κρυπτογράφηση  (Εικ. 3.4): 

 
Εικόνα 3.4  

Στο  παράθυρο επιλέγουµε Προβολή πιστοποιητικών ->Τα πιστοποιητικά µας -> 

Εισαγωγή .... Θα ξεκινήσει ένας οδηγός για την εισαγωγή του ψηφιακού 

πιστοποιητικού µας (Εικ.3.4-5): 
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Εικόνα 3.5  

Με τη βοήθεια της αναζήτησης επιλέγουµε το πιστοποιητικό µας (Εικ. 3.6 ) 

 

 
Εικόνα 3.6 Εισαγωγή cacert.p12 
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Αφότου επιλεγεί  το πιστοποιητικό µας και πατήσουµε ‘Aνοιγµα’ θα µας ζητηθεί να 

δώσουµε τον κωδικό που προστατεύει το συγκεκριµένο αρχείο (Εικ.3.7):  

 
Εικόνα  3.7  

Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα που θα µας πληροφορεί ότι το πιστοποιητικό µας 

εγκαταστάθηκε επιτυχώς (Εικ 3.8): 
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Εικόνα 3.8 Επιτυχής εγκατάσταση 

Στο παράθυρο που εµφανίζεται βλέπουµε το εγκατεστηµένο πιστοπoιητικό µας (Εικ. 

3.9 ) 

 
 Εικόνα 3.9 
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Στο  παράθυρο  Προβολή πιστοποιητικών->Αρχών (Εικ.3.10) 

 
Εικόνα 3.10  Πιστοποιητικά αρχών 

Στο  παράθυρο  Προβολή πιστοποιητικών->Εξυπηρετητών (Εικ.3.11) 

 
Εικόνα 3.11 Πιστοποιητικά εξυπηρετητών 
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4   

Υλοποίηση 

 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης υλοποίησης, 

όπως η πλατφόρµα ανάπτυξης και εκτέλεσης, τα προγραµµατιστικά εργαλεία που 

επιλέχθηκαν, και παρατίθενται οι λεπτοµέρειες της υλοποίησης. 

Application

 

4.1  Πλατφόρµες και προγραµµατιστικά εργαλεία  

44..11..11  Επιλογή γλώσσας PHP    συγγραφής σεναρίων.  

Η PHP είναι µια γλώσσα συγγραφής σεναρίων στην πλευρά του διακοµιστή (server-

side scripting language). Μπορούµε να την φανταστούµε σαν ένα πρόσθετο (plug-in) 

για τον Web server που του δίνει τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο από το να 

στέλνει απλά και µόνο απλές ιστοσελίδες (Web pages) όταν τις ζητάνε οι 

φυλλοµετρητές. 

o H server-side scripting language PHP 

 - 60 -



o Γλώσσα script από την πλευρά του διακοµιστή 

o Ενσωµατώνεται µέσα σε µια HTML σελίδα  

o ∆ιαφοροποιείται από το υπόλοιπο HTML έγγραφο µε τις ετικέτες (tags)  
 Αρχής  <?  

 τέλους ?> 

o Εκτελείται κάθε φορά που επισκεπτόµαστε τη συγκεκριµένη σελίδα 

o Μεταφράζεται στην πλευρά του διαδικτυακού διακοµιστή 

o ∆ηµιουργεί HTML την οποία θα δεί ο επισκέπτης 

o ∆εν χρειάζεται να έχει εγκατεστηµένη την PHP 

 

PHP-Πλεονεκτήµατα 
  

• Το βασικό πλεονέκτηµα της PHP είναι ότι λειτουργεί δυναµικά . 

• Τα αποτελέσµατα που παράγει, αλλάζουν σύµφωνα µε τις ανάγκες του         

χρήστη .Παράγει σταθερό αλλά και αξιόπιστο κώδικα . 

• Ο δυναµικός τρόπος λειτουργίας εφαρµόζεται ακόµα και µέσα στο εσωτερικό 

της PHP . 

• Έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τον τύπο των µεταβλητών δυναµικά, σύµφωνα 

µε τα δεδοµένα που κάθε χρονική στιγµή είναι αποθηκευµένα σε αυτές.  

• ∆ιασυνδέσεις µε πολλά διαφορετικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων. 

• Έχει ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισµένες διαδικασίες 

διαδικτύου. 

• Χαµηλό κόστος - Παρέχεται δωρεάν 

• Ευκολία µάθησης και χρήσης. Η σύνταξη της PHP βασίζεται σε άλλες γλώσσες 

προγραµµατισµού, βασικά στη C και στην Perl 

• Φορητότητα - Είναι διαθέσιµη για πολλά λειτουργικά συστήµατα .  

• ∆ιαθεσιµότητα του κώδικα προέλευσης . 

• Συνοδεύεται από πλήρη και κατατοπιστική τεκµηρίωση (documentation), η 

οποία παρέχεται δωρεάν µέσω του World Wide Web. 
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4.1.2 Επιλογή λειτουργικού συστήµατος Linux . 

 
 
Το Linux στις µέρες µας αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες και πιο ολοκληρωµένες 

λύσεις στον χώρο των λειτουργικών συστηµάτων, τόσο για τους απλούς χρήστες όσο 

και για επαγγελµατικούς και άλλους ερευνητικούς σκοπούς. Σε ελάχιστο χρονικό 

διάστηµα έχει καταφέρει να κερδίσει µεγάλο ποσοστό στην αγορά των servers και όχι 

µόνο. [35] 

 
Λόγοι  χρήσης Linux  

• Είναι εντελώς δωρεάν και η συντήρησή του δεν κοστίζει τίποτα!  

• Είναι γρηγορότερο, πολύ πιο ευέλικτο και προσαρµόσιµο από τα Windows XP 

(και κάθε άλλη έκδοση των Windows). Ο πηγαίος κώδικάς του είναι 

διαθέσιµος. Αυτό σηµαίνει πως τα τυχόν bugs διορθώνονται σε χρόνο ρεκόρ!  

• Επιπλέον προσφέρει σηµαντικά καλύτερη ασφάλεια από τα λειτουργικά της 

Μicro$oft. Ένα τυπικό σύστηµα linux είναι ασύγκριτα πιο ανθεκτικό σε 

επιθέσεις, δεν κινδυνεύει να προσβληθεί από ιούς και worms, ούτε από email 

που περιέχουν ιούς -παραδείγµατα o melissa, msblast, i love you worm, sasser 

dabber και µια ατελείωτη λίστα από worms και viruses για τα  windows. 

• ∆εν υπάρχει λογισµικό spy-ware ή προγράµµατα που να παρακολουθούν τις 

συνήθειές µας και να στέλνουν αναφορά στις εταιρείες. 

• Μια τυπική διανοµή Linux , έρχεται µε ένα πλήθος προγραµµάτων για 

οποιαδήποτε λειτουργία χρειαζόµαστε -για web browser και email, , γλώσσες 

προγραµµατισµού, εφαρµογές δικτύου, servers mysql, apache, sendmail, proft-

pd, openssh, openssl, openldap, κτλ κτλ. Αυτό σηµαίνει πως το ίδιο το 
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οποιαδήποτε δουλειά θέλουµε να κάνουµε και δεν χρειάζεται να κατεβάσουµε 

επιπλέον προγράµµατα.  

 

4.1.3 Επιλογή πακέτου για τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων MySQL 

Database

 
 
Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (relational 

database management system) ή RDBMS. Σε γενικές γραµµές είναι ένα πακέτο 

λογισµικού (software package) που είναι πολύ καλό στην οργάνωση και τη διαχείριση 

µεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών.[25] 

Με τη χρήση της MySQL είναι εύκολη η πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες 

χρησιµοποιώντας µια γλώσσα συγγραφής σεναρίων στην πλευρά του διακοµιστή 

(server-side scripting languages), όπως είναι η PHP.  

MYSQL-Πλεονεκτήµατα 

o Είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

o Ο MySQL διακοµιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα, για να µπορούν να 

δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα 

o Μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερες από µια συνδέσεις µε τη βάση 

χωρίς να υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφά της, όπως συµβαίνει µε άλλα συστήµατα 

βάσεων δεδοµένων 

o Η απόδοσή της είναι καλύτερη σε µεγαλύτερο όγκο βάσεων δεδοµένων 

o Είναι πιο κατάλληλη για χρήση στο Internet 

o Παρέχει ευκολίες στο backup 

o Είναι ιδιαίτερα βελτιωµένη σε ταχύτητα για την ανάκτηση δεδοµένων 

o Είναι συµβατή και µεταφέρσιµη σε διάφορες πλατφόρµες και για διάφορα 

εργαλεία ανάπτυξης 

o Είναι οικονοµική 

o Η MySQL είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα. 
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4.1.4  Php MyAdmin . 

 

Το PhpMyAdmin είναι ένα εργαλείο γραµµένο σε Php το οποίο διαχειρίζεται την 

MySQL στο δίκτυο. Μπορεί να χειρίζεται πλήρως βάσεις δεδοµένων, πίνακες, πεδία 

πινάκων αλλά και ολόκληρο τον MySQL Server. [23] 

• ∆ιανέµεται δωρεάν από τη MySQL 

• Προσφέρει ένα ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον 

• Παρέχει διαπροσωπεία (interface) µε πολλά πλεονεκτήµατα και σχετικά απλό 

χειρισµό 

• ∆ίνει λύσεις σε προβλήµατα εγκατάστασης γλώσσας  

• ∆ηµιουργία και διαγραφή βάσεων δεδοµένων 

• ∆ηµιουργία, αντιγραφή, διαγραφή και  µετονοµασία πινάκων 

• ∆ιαγράφει, δηµιουργεί και προσθέτει πεδία 

• ∆ιαχειρίζεται τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα κλειδιά των πεδίων  

• Φορτώνει δεδοµένα πινάκων από αρχεία. 

• Εξάγει τα δεδοµένα σε µορφή SQL,CSV για MS Excel, XML και LaTex.  

• ∆ιαχειρίζεται πολλαπλούς server 

• ∆ιαχειρίζεται τους χρήστες της MySQL και τα δικαιώµατά τους. 
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4.1.5 Επιλογή διαδικτυακού διακοµιστή Web Server Apache  

 
 
Ως Web Server χρησιµοποιήθηκε και αποτελεί µέρος του πακέτου της τυπικής 

διανοµής  Linux opensuse 11.0  που κάνουµε χρήση στην εφαρµογή µας. Τα 

πλεονεκτήµατά του σε σχέση µε άλλους Web Server που κυκλοφορούν στην αγορά 

λογισµικού είναι τα ακόλουθα [24]: 

• Αποτελεί έναν ιδιαίτερα  σταθερό και ευέλικτο  Web Server. 

• Συνοδεύεται από πλήρη και κατατοπιστική τεκµηρίωση (documentation), η 

οποία παρέχεται δωρεάν µέσω του World Wide Web. 

• Είναι ένας από τους πιο διαδεδοµένους Web Servers που κυκλοφορούν στην 

αγορά λογισµικού. 

• ∆ιανέµεται δωρεάν µέσω του World Wide Web αλλά και από την διανοµή που 

κάνουµε χρήση. 

4.1.6  Επιλογή  Firewall. 

 

Ως Firewall χρησιµοποιήθηκε το SuSEfirewall2 που αποτελεί µέρος του πακέτου 

της τυπικής διανοµής Linux opensuse 11.0  που κάνουµε χρήση στην εφαρµογή. 

Παρέχει : 

•  Ενσωµατωµένο στην ανοικτή έκδοση της πασίγνωστης διανοµής SUSE.  

• Το openSUSE έχει υιοθετήσει ένα πρωτόκολλο το οποίο του επιτρέπει να 

παίρνει τις νεότερες εκδόσεις των πακέτων προγραµµάτων όταν βγαίνουν.  

Αυτό σηµαίνει λιγότερη σταθερότητα αλλά µεγαλύτερη επεκτασιµότητα και 

περισσότερες ανανεώσεις.  
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• Εύκολο στη διαµόρφωση αφού υποστηρίζει γραφικό περιβάλλον.  

• Ο πυρήνας του Linux προσφέρει ένα πολύ ευέλικτο και δυνατό σύστηµα     

(framework) φιλτραρίσµατος πακέτων µε όνοµα netfilter. 

4.2 Λεπτοµέρειες Υλοποίησης 

4.2.1 Γενική φιλοσοφία. 

MySQL, PHP & Apache Server   

• Τρία προϊόντα ανοιχτού κώδικα  

• Συνεργάζονται µεταξύ τους µε απόλυτη επιτυχία. 

• Υπάρχουν πάρα πολλές συναρτήσεις της PHP για τη MySQL. 

• Η συνδυασµένη τους χρήση επιτρέπει τη δηµιουργία δυναµικών διαδικτυακών 

εφαρµογών µε υψηλά κριτήρια αξιοπιστίας, απόδοσης, ταχύτητας και 

ασφάλειας. 

    Το σύστηµα βασικά αποτελείται από δύο αντικείµενα :  

• web browser  

• διαδικτυακό διακοµιστή 

Απαιτείται µεταξύ τους µια σύνδεση επικοινωνίας. Ένας web browser κάνει µια αίτηση 

στον διακοµιστή (Εικ.4.1 ) 
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Εικόνα  4.1 ∆ιαδικτυακή συναλλαγή βάσεων δεδοµένων 

• Βήµα 1. Ο φυλλοµετρητής (Mozilla Firefox) κάνει µια HTTP αίτηση για µια 

συγκεκριµένη σελίδα 

• Βήµα 2. Ο διαδικτυακός διακοµιστής (Apache Server) λαµβάνει την αίτηση για 

τη σελίδα, ανακαλεί το αρχείο και το περνά στη µηχανή PHP για επεξεργασία 

• Βήµα 3. Η µηχανή PHP αρχίζει την ανάλυση του script. Μέσα στο script, 

υπάρχει µια εντολή που συνδέει τη βάση δεδοµένων και εκτελεί ένα ερώτηµα. 

Η PHP ανοίγει µια σύνδεση µε τον MySQL διακοµιστή (server) και στέλνει το 

κατάλληλο ερώτηµα. 

• Βήµα 4. Ο MySQL διακοµιστής (server) λαµβάνει το ερώτηµα της βάσης 

δεδοµένων, το επεξεργάζεται και στέλνει τα αποτελέσµατα ξανά στη µηχανή 

PHP. 
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• Βήµα 5. Η µηχανή PHP σταµατά την εκτέλεση του script, που συνήθως 

περιλαµβάνει τη µορφοποίηση των αποτελεσµάτων του ερωτήµατος σε HTML. 

Επιστρέφει µετά την τελική HTML σελίδα στον web διακοµιστή (Apache 

Server) 

• Βήµα 6. Ο διαδικτυακός διακοµιστής (Apache Server) περνά την HTML σελίδα 

ξανά στο browser (Mozilla Firefox), όπου ο χρήστης µπορεί να δεί τα 

αποτελέσµατα που ζήτησε.  

  

4.2.2  MySql -∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων. 

4.2.2.1  Χειρισµός βάσης ∆εδοµένων. 

Θα γίνει χρήση ενός θεωρητικά απλού σχήµατος για τη βάση δεδοµένων µας mytaxis. 

Θα πρέπει να αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών , η διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου 

τους  καθώς και σε ξεχωριστό Πίνακα τα username και password που παράγονται από 

το σύστηµα και αποστέλλονται στους χρήστες. ∆υο απλοί Πίνακες θα κρατούν τα 

στοιχεία Φ.Π.Α και ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

Προβλέται επίσης και πολιτική κρυπτογράφησης κωδικών  για τους κωδικούς που 

αποθηκεύονται. Η Mysql παρέχει τη συνάρτηση SHA1()  η οποία σε συνεργασία µε τη 

PHP συνάρτηση  sha1() ,παρέχουν κρυπτογραφηµένους κωδικούς που αποθηκεύονται 

ή ανακτώνται από τη βάση δεδοµένων.[8] 

To διάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων που υποστηρίζει την εφαρµογή µας δίνεται 

παρακάτω µε χρήση εφαρµογής Synergo .(Eικ.4.2 ) 
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Εικόνα 4.2 

Κάθε χρήστης καταχωρείται αρχικά µε την εγγραφή του στο Πίνακα users . 
• Users : Εδώ καταχωρούνται οι κυριότερες πληροφορίες για τον κάθε 

χρήστη (Α.Φ.Μ ,Επώνυµο ,κλπ) . 

• Admin : Εδώ κρατούνται από το σύστηµα username και password 

(βλ.παρακάτω) 

• Φ.Π.Α : Ο πίνακας  διαθέτει οχτώ ( 8) τυπικά πεδία για καταχώρηση 

στοιχείων Φ.Π.Α και επιπλέον Έτος  και Τρίµηνο. 

• ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ : Ο πίνακας  διαθέτει οχτώ (8) τυπικά πεδία για καταχώρηση 

στοιχείων που αφορά δήλωση εισοδήµατος και επιπλέον επιλογή Οικ.Ετος. 
 

Το λογικό σχεσιακό µοντέλο (αποτύπωση λογικού διαγράµµατος)  δίνεται παρακάτω 

από την εφαρµογή Dbdeginer (Εικ. 4.3) 
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Εικόνα 4.3 αρχείο Mytaxis.xlm 
 

Η SQL εντολή για τη δηµιουργία της παραπάνω βάσης και για τη δηµιουργία ενός 

χρήστη που έχει πρόσβαση από web.  

mytaxis_table.sql 

mytaxis_table.sql 
 
CREATE TABLE admin ( 

  username VARCHAR(20) NOT NULL, 

  users_afm INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

  passwd VARCHAR(45) BINARY NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(username), 

  INDEX admin_FKIndex1(users_afm) 

); 

 
CREATE TABLE eisodima ( 

  oik_etos YEAR NOT NULL, 

  afm_syzigou INTEGER UNSIGNED NULL, 

  users_afm INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 
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  k301 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k302 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k401 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k402 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k313 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k315 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  103 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  105 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k103 INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(oik_etos), 

  INDEX eisodima_FKIndex1(users_afm) 

); 
 
CREATE TABLE fpa ( 

  trimino INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

  etos YEAR NOT NULL, 

  users_afm INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

  k357 DECIMAL(10,2) NULL, 

  k377 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k358 DECIMAL(10,2) NULL, 

  k378 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k351 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k371 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k307 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  k337 DECIMAL(10,2)) NULL, 

  PRIMARY KEY(trimino, etos), 

  INDEX fpa_FKIndex1(users_afm) 

); 
 
CREATE TABLE users ( 

  afm INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

  ar_tayt VARCHAR(10) NOT NULL, 

  first_name VARCHAR(20) NOT NULL, 

  last_name VARCHAR(20) NOT NULL, 

  email VARCHAR(30) NOT NULL, 

  fpa VARCHAR(3) NULL, 

  eisodima VARCHAR(3) NULL, 

  kvd_doy INT(4) NULL, 

  PRIMARY KEY(afm) 

); 
 
GRANT SELECT ,INSERT ON mytaxis.users TO 'web'@'localhost' IDENTIFIED 
BY 'webadmin'; 
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GRANT SELECT  ON mytaxis.admin TO 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 
'webadmin' 
FLUSH PRIVILEGES; 
 
 

Η διαµόρφωση της βάσης δεδοµένων µπορεί να γίνει εκτελώντας σειρά εντολών ως 

χρήστης ρίζας της mysql (Παρ.B.2.4.1 ) 

 

 
Εικόνα 4.3 

Για το χρήστη που είναι τυχαίος από το διαδίκτυο  (web) και ακολουθώντας πάντα την 

πολιτική των ελάχιστων δικαιωµάτων αποδίδονται δικαιώµατα:  

Ο χρήστης  web θα έχει δικαιώµατα Select,Insert στον users   και Select  στον Πίνακα 

admin. (Εικ. 4.3) 

Για κάθε χρήστη που θα καταχωρείται στο σύστηµα θα αποδίδεται username από το 

διαχειριστή  όπως παρακάτω και  ένα τυπικό password .Όλα αυτά θα καταχωρούνται 

στον Πίνακα admin. 

INSERT INTO `mytaxis`.`admin` (`username` ,`users_afm` ,`passwd`) 

VALUES ('filipatoue', '123456788', SHA1( 'password' )); 
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To password που θα κοινοποιείται στον χρήστη θα δηµιουργείται µε διαδικασία                  

( 4.2.4.3) : 

Για το χρήστη web_admin που θα καταχωρεί και θα κάνει ανάκτηση από τους Πίνακες 

eisodima και  fpa  ακολουθώντας πάντα την πολιτική των ελάχιστων δικαιωµάτων 

αποδίδεται αυξηµένα δικαιώµατα όπως παρακάτω (Εικ.4.4) : 

mysql> 

grant select ,insert ON mytaxis.fpa TO 'web_admin'@'localhost' 

IDENTIFIED BY 'passx2xd'; 

grant select ,insert ON mytaxis.eisodima TO 'web_admin'@'localhost' 

IDENTIFIED BY 'passx2xd'  

grant select  ON mytaxis.admin TO 'web_admin'@'localhost' IDENTIFIED 
BY 'passx2xd'; 
grant select  ON mytaxis.users TO 'web_admin'@'localhost' IDENTIFIED 
BY 'passx2xd'; 
 
FLUSH PRIVILEGES; 
 

 

 
Εικόνα 4 .4 Η διαδικασία από κονσόλα 

Στον Πίνακα admin  πλήρη δικαιώµατα θα έχει ο χρήστης root (mydbadmin)  

Η βάση δεδοµένων µας mytaxis.db  (Εικ.4.5) 
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Εικόνα 4.5 Data base mytaxis 

Αφού έχουµε δηµιουργήσει τη βάση δεδοµένων σαν υπόβαθρο και καθορίσει την 

πολιτική της ασφάλειας των χρηστών ,µπορούµε να προχωρήσουµε στην περιγραφή 

του κώδικα php που υποστηρίζει τις λειτουργίες εφαρµογής της δικτυακής τοποθεσίας . 

4.2.3   ∆ιευθέτηση PHP. 

 H PHP αποτελεί ένα εξαίρετο εργαλείο για εφαρµογές διαδικτύου, δυστυχώς όµως 

δεν είναι κατασκευασµένη να προσφέρει απόλυτη ασφάλεια .Για αυτό µέσα από το 

αρχείο διαµόρφωσης php.ini προσφέρεται ένα πλήθος ρυθµίσεων για να 

προσαρµοστεί σε κάθε είδος εφαρµογή και απαιτήσεις ασφαλείας. [9] 
(DVD/php/PHP.INI) 
 
o Disabling Undesirable Options 
 
register_globals και allow_url_fopen 

 
Μια προεπιλεγµένη τιµή της µεταβλητής  register_globals  σε on ,µας καθιστά τα 

δεδοµένα των φορµών καθολικές µεταβλητές ,αποθηκεύοντας αυτόµατα σε µεταβλητές 

(και κατά συνέπεια ανασφαλή ) αφού µπορούν να χρησιµοποιηθούν από οποιαδήποτε 

«κακόβουλο» scripts . 
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Στην περίπτωση off οι τιµές δεν ανατίθενται αυτόµατα σε µεταβλητές όπως $name 

$email ,οι οποίες µένουν κενές. 

Υποθέτοντας ότι έχουµε ένα URL µε µια παράµετρο name: 
http://www.apachesecurity.net/sayhello.php?name=Ivan 
 
Ο κωδικός  PHP που θα επεξεργαστεί ειδικά αυτή την αίτηση µπορεί να είναι  απλός  
 
<? echo "Hello $name!"; ?> 

 
Αλλά σε µία άλλη περίπτωση κώδικα που, µας τοποθετεί στη κορυφή µιας σελίδα 

διαχείρισης σελίδας διαχείρισης: 
 

<? 

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

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

} 

?> 

 
Στη θεωρία, το λογισµικό ρυθµίζει την τιµή   $admin στο true όταν είναι αυθεντικός ο 

χρήστης και έτσι αναγνωρίζει ότι ο χρήστης έχει τα προνόµια της διαχείρισης.. Στην 

πράξη, ο προσαρτηµένος ?admin=1 από το URL θα προκαλέσει την PHP να 

δηµιουργήσει την τιµή  στον  $admin όπου  είναι ανύπαρκτος ! Αυτό είναι κακό . 

Μια άλλη επιλογή του PHP , allow_url_fopen, επιτρέπει στους προγραµµατιστές να 

µεταχειριστούν τα  URLs ως αρχεία .Είναι προκαθορισµένη σε on. 

Έτσι ένας attacker µπορεί στέλνοντας ένα Path για  οποιοδήποτε αρχείο στο σύστηµα 

ως παράµετρο για παράδειγµα /etc/passwd), διαβάζει οποιοδήποτε αρχείο στον 

κεντρικό υπολογιστή. The include( ) βάζει το περιεχόµενο από το αρχείο στην σελίδα  

web που επιστρέφεται στο χρήστη. 

Αν λοιπόν η παραπάνω επιλογή είναι On και το  URL έχει παράµετρο  what , το PHP 

θα διαβάζει και θα εκτελεί αυθαίρετους κωδικούς από οπουδήποτε κι αν του πούµε  

στο διαδίκτυο! 

Εξαιτίας όλων αυτών , αλλάζουµε αυτές τις επιλογές στο αρχείο php.ini .(Eικ .4.7) 
allow_url_fopen = Off 

register_globals = Off 

o Dynamic module loading 

Έχει αναφερθεί ότι, σαν το Apache, το PHP  χρησιµοποιεί ενότητες για να επεκτείνει 

τη λειτουργία του δυναµικά. Αντίθετα από το Apache, η PHP µπορεί να φορτώσει 
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module προγραµµάτων χρησιµοποιώντας την function dl()  από  ένα  scripts. Όταν µια 

δυναµική module φορτώνεται, ενσωµατώνεται στο PHP και  τρέχει  µε  πλήρη 

δικαιώµατα.  

Ένα είδος  επίθεσης που περιγράφεται σε σχετικό  άρθρο [21]  φορτώνει  διαδικασία 

κακόβουλου  κώδικα στον  Apache  και αναλαµβάνει τον  κεντρικό υπολογιστή  

δικτύου. Θέλουµε αυτήν την λειτουργία να είναι κλειστή (Εικ 4.7) 
enable_dl = Off 

o Display of  information about PHP  

Στις ρυθµίσεις του Apache (Παρ.Β.1.5.3) µε τη χρήση του module allow έχουµε 

αποτρέψει την επιστροφή στοιχείων του Apache όπως ή έκδοση του και η έκδοση 

PHP.  

Server: Apache/1.3.31 (Unix) PHP/4.3.7 

Καθορίζοντας την οδηγία expose_php στο Off θα αποτρέψουµε να παρουσιαστούν 

στοιχεία για την έκδοση της PHP που τρέχει στη σελίδα και ενεργοποιούνται από τα 

special Easter egg URLs που διαθέτει η PHP: 
expose_php = Off 

o Disabling Functions and Classes  

Οι PHP οδηγίες διαµόρφωσης disable_functions και disable_classes επιτρέπουν τις 

αυθαίρετες λειτουργίες και κλάσης να τεθούν εκτός λειτουργίας. 

Mία συνάρτηση που θα απενεργοποιήσουµε είναι η openlog( ). Αυτή η λειτουργία, 

µαζί µε το syslog( ), επιτρέπει στην  PHP   να στέλνει  µηνύµατα  στο  syslog.  

∆υστυχώς, η λειτουργία επιτρέπει στα scripts να αλλάξουν το όνοµα µε το οποίο η 

διαδικασία είναι ορατή ως syslog. Κάποιος κακόβουλος θα µπορούσε να αλλάξει αυτό 

το όνοµα µε σκοπό και  τα µηνύµατα στον  Apache να εµφανιστούν στο syslog µε ένα 

διαφορετικό όνοµα. Το όνοµα της διαδικασίας αναγραφών χρησιµοποιείται συχνά για 

την ταξινόµηση των µηνυµάτων  syslog , έτσι  η  αλλαγή  ονόµατος  θα µπορούσε  να 

αναγκάσει  τα  µηνύµατα  να µην ληφθούν.  
disable_functions = openlog 

o Restricting Filesystem Access 

Η πιο χρήσιµη σχετική  οδηγία για την ασφάλεια της PHP είναι η open_basedir. Λέει  

σε ποια αρχεία µπορεί η PHP να έχει πρόσβαση . 
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basedir = /web/mytaxis/scripts 

o Setting Logging Options  

 Kαταγραφή  λαθών  στο µέγιστο: 
error_reporting = E_ALL 

log_errors = On 

Ανακατεύθυνση λαθών σε αρχείο επιλογής µας µε σχετικά δικαιώµατα (Εικ.4.6): 
 
# cd /var/logs 

# mkdir php 

# chown wwwrun php 

 
Η επιλογή error log θα είναι όπως παρακάτω το αρχείο php.ini ,  

error_log = /var/logs/php/php_error_log 

Η επιλογή παρουσιάζει τα λάθη στη σελίδα HTML, δεδοµένου ότι εµφανίζονται 

µπορούν να είναι πολύ χρήσιµα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης αλλά και επικίνδυνα 

σε έναν κεντρικό υπολογιστή παραγωγής.  Το ίδιο πράγµα ισχύει και για τα λάθη 

ξεκινήµατος (Εικ.4.7) 

 
display_errors = Off 

display_startup_errors = Off 
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Εικόνα 4.6 

o Setting Limits 

Όριο για το πόσο µνήµη θα καταναλώσει ένα scripts: 
 
memory_limit = 8M 

 
Tο µέγεθος  µιας POST αίτησης.  
 
post_max_size = 8M 

 
Η επιλογή max_input_time οριοθετεί το χρόνο που ένα scripts έχει για να εκτελεστεί.  
 
max_input_time = 60 
 

Η επιλογή max_execution_time περιορίζει το χρόνο ενός scripts για να “τρέξει” 

(αποκλείοντας οποιεσδήποτε εξωτερικές κλήσεις συστηµάτων).  
max_execution_time = 30 

 
o Ελέγχοντας το file uploads 
 
Η επίτρεψη των  αρχείων που  φορτώνονται  µπορεί να ανοίγει και να κλείνει µε την 

χρησιµοποίηση της οδηγίας file_uploads. Εµείς θα την έχουµε Off (οι χρήστες της 

εφαρµογής µας δεν επιτρέπεται  να φορτώνουν αρχεία).(Εικ 4.7) 
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file_uploads = Off 

 

 
Εικόνα 4.7 

 
o Increasing Session Security 

 
Session παρέχει στην PHP να επιτρέψει σε µια εφαρµογή να αναφερθεί ένας χρήστης, 

που κρατά κάποιες πληροφορίες µεταξύ των αιτηµάτων. Εξ ορισµού, το filesystem 

χρησιµοποιείται για να αποθηκεύσει τις πληροφορίες, συνήθως στο αρχείο tmp.  Εάν 

ρίξουµε  µια µατιά στο φάκελο όπου η PHP κρατά τις session πληροφορίες του,  θα 

δούµε   έναν  κατάλογο   αρχείων  µε  τα ονόµατα  παρόµοια  µε  αυτό  : 
 

sess_ed62a322c949ea7cf92c4d985a9e2629 
 

Η πιο στενή ανάλυση θα αποκαλύψει ότι η PHP χρησιµοποιεί session identifiers όταν 

κατασκευάζει τα ονόµατα αρχείων για session δεδοµένα (ο session identifier είναι το 

µέρος κατόπιν του sess_). Κατά συνέπεια, οποιοσδήποτε χρήστης συστηµάτων που 

µπορεί να έχει πρόσβαση στο  περιεχόµενο του αρχείου tmp  µπορεί να µάθει  όλους   

τους ενεργούς session identifiers και να hijack τα sessions  από  τους  ενεργούς  
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χρήστες. Για να αποτρέψουµε αυτό, καθοδηγούµε  την  PHP για να αποθηκεύσει  τα 

session στοιχεία   σε έναν  χωριστό  φάκελο, στο όποιο µόνο  ο  χρήστης Apache 

(wwwrun) θα  µπορεί  να έχει πρόσβαση.(Eικ 4.8) 

# cd /wem/mytaxis 

# mkdir sessions 

# chown httpd sessions 

 
Και κατόπιν διαµορφώνουµε την  PHP για να αποθηκεύσει τα δεδοµένα session στη  

νέα  θέση: 
session.save_path = /var/www/sessions 

 
Περιστασιακές διαρροές και hijacking attempts του session ID µπορούν να 

αποτραπούν µε τη βοήθεια της επιλογής session.referer_check.  
 

# comment 

session.referer_check = apachesecurity.net 

.  

 
Εικόνα 4.8 

o Setting Safe Mode Options 
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Safe mode [12] είναι µια προσπάθεια των κατασκευαστών της PHP για  να ενισχύσουν  

την ασφάλεια  των επεκτάσεων  PHP. Μόλις γίνει enable το mode , η PHP  µηχανή 

επιβάλλει µια σειρά περιορισµών, που καθιστούν την εκτέλεση scripts 

ασφαλέστερη.(Eικ 4.9 ) 

Safe mode εφαρµόζει  ένα σύνολο ειδικών ελέγχων της  PHP στον  κώδικα πηγής, άλλα  

οι έλεγχοι  δεν είναι   εγγυηµένοι  για  να υπάρχουν παντού  σε ισχύ . Περιστασιακά, 

όταν υπάρξει µια τρύπα στον ασφαλή τρόπο, οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του PHP  

το διορθώνουν . 

Κατόπιν αυτού, το PHP safe mode είναι ένα χρήσιµο εργαλείο.  

Αρχίζοντας µε το να ανοίξουµε τον ασφαλή τρόπο: 
 

safe_mode = On 

 
File access restrictions 

Η µεγαλύτερη βαρύτητα  του ασφαλούς τρόπου είναι η πρόσβαση αρχείων. Τότε στον 

ασφαλή τρόπο, ένας πρόσθετος έλεγχος εκτελείται πριν από κάθε λειτουργία 

filesystem. Για τη λειτουργία να προχωρήσει, ο PHP θα επιµείνει ότι το uid των 

ιδιοκτητών  αρχείων αντιστοιχεί στο  uid λογαριασµό των χρηστών  που είναι κύριοι  

του  χειρογράφου. Αυτό είναι παρόµοιο µε το πώς οι άδειες Unix λειτουργούν. 
 
safe_mode_gid = On 

  

Από τότε που όλα τα scripts PHP περιλαµβάνουν άλλα scripts (libraries), ειδικά µέτρα 

µπορούν να ληφθούν για αυτήν την λειτουργία. Εάν ένας κατάλογος περιλαµβάνεται 

στην πορεία που διευκρινίζει η οδηγία safe_mode_include_dir , ο έλεγχος  uid/. gid    

θα παρακαµφθεί. 
 

Environment variable restrictions 
 
Ο ασφαλής τρόπος βάζει τους περιορισµούς στην εξωτερική εκτέλεση  αρχείων. Μόνο 

τα δυαδικά στον ασφαλή κατάλογο µπορούν να εκτελεστούν από  τα scripts PHP : 

 
safe_mode_exec_dir = /usr/bin 
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Εικόνα 4.9 

o Φιλτράρισµα της Εισόδου του Χρήστη- magic_quotes_gpc 

∆εδοµένου του κινδύνου πρόκλησης ζηµίας από επίθεση SQL Injection , PHP διαθέτη 

έναν αυτόµατο µηχανισµό  (χαρακτήρων διαφυγής) magic_quotes_gpc  ,που παρέχει 

µια υποτυπώδη προστασία. Αν έχει ενεργοποιηθεί ο magic_quotes_gpc  ή ‘magic 

quotes” προσθέτη µια ανάποδη διαγώνιο µπροστά από τα µονά quotes, διπλά quotes 

και άλλους χαρακτήρες που µπορεί να χρησιµοποιηθούν από µια επίθεση SQL 

Injection.(Εικ.4.9) 
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Τα magic_quotes_gpc  αποτελούν µια γενική λύση που δεν περιλαµβάνει όλους τους 

χαρακτήρες που απαιτούν διαφυγή και σε πολλές περιπτώσεις κάτω από τις απαιτήσεις 

της εφαρµογής µπορεί να χρειάζεται να είναι απενεργοποιηµένα (defaults). Επιπλέον 

δε “µηχανισµοί διαφυγής’’ παρέχονται  από επεκτάσεις βάσεων δεδοµένων για να 

καλύψουν επιπλέον ανάγκες ασφαλείας. (Βλ.5.2.2) 

Για όλα τα παραπάνω : 

magic_quotes_gpc  =on 
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4.2.4 Οργάνωση του κώδικα 

O κώδικας της εφαρµογής έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να περιέχει τα παρακάτω  

συστατικά . 

o Οι χρήστες πρέπει να εγγράφονται και αφού πιστοποιηθούν τα στοιχεία τους 

και εκδίδεται από το σύστηµα  username και  password και  µαζί  µε το PK θα 

αποτελούν την δικλείδα πρόσβασης στις εφαρµογές. Οι κωδικοί θα είναι 

αποθηκευµένοι σε κρυπτογραφηµένη µορφή στη βάση δεδοµένων και θα 

εκδίδονται από το διαχειριστή του συστήµατος βάση ενός scripts και µε 

ορισµένο µέγεθος και περιεχόµενο χαρακτήρων. 

o Οι χρήστες θα συνδέονται , αφού έχουν επισυνάψει το PK στον φυλλοµετρητή 

τους µε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό που παρέλαβαν (3.2.2) 

o Οι χρήστες θα πρέπει να αποσυνδέονται µετά την εργασία τους. 

o Η τοποθεσία ελέγχει αν ο σωστός συνδεδεµένος χρήστης κάνει χρήση των 

δεδοµένων του. 

o Οι χρήστες θα µπορούν να καταχωρούν στην εφαρµογή ΦΠΑ-ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  

o Οι χρήστες θα µπορούν να ανακαλούν δεδοµένα τους –όχι να αλλάζουν. 

 

Αρχεία της εφαρµογής  (DVD/efarmog/scripts.zip) 

 

mytaxis_table.sql Sql προτάσεις για τη δηµιουργία βάσης δεδοµέµων 

index.html Aρχική σελιδα του ιστοτόπου µας . 

xristisinfo.html Σελιδα html για πληροφόρηση χρηστών 

register_form.php. Φόρµα που επιτρέπει εγγραφή του χρήστη 

mytaxis_fns.php  Συλλογή συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων για την εφαρµογή 

data_valid_fns.php Συναρτήσεις για επικύρωση  

user_auth_fns.php Συναρτήσεις για έλεγχο ταυτότητας 

check_subfpa.php Script που επιτρέπει στο χρηστη ενέργειες σχετικα µε ΦΠΑ 

chech_submit.php Script που επιτρέπει στο χρηστη ενέργειες σχετικα µε Εισόδηµα 

db_fns.php Συναρτήσεις σύνδεσης µε βάση 

great_passwd.php. Script για τη δηµιουργία password  

great_pass.php Παροχή φόρµας σε ADMIN για απόδοση ισχυρού password 

register_new.php Eπεξεργασία νέων εγγραφών 
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output_fns.php Συναρτήσεις που µορφοποιούν αποτέλεσµα σε html 

eis_form.php Παροχή φόρµας για ενέργειες στο υποσύστηµα ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

fpa_for.php Παροχή φόρµας για ενέργειες στο υποσύστηµα ΦΠΑ 

login.php Πρωτη σελιδα για τη συνδεση του χρήστη. 

logout.php Σενάριο για αποσύνδεση 

member.php Ενφάνιση κυριας σελιδας χρήστη (Menu επιλογών) 

web_admin.php Αρχείο µε παραµέτρους για σύνδεση στη βαση µε αυξηµένα 

δικαιώµατα 

web_login.php Αρχείο µε παραµέτρους για σύνδεση στη βαση χρήστη από web 

../images_for_use Κατάλογος µε λογότυπα και gif  

../ reg_files Κατάλογος µε λογότυπα και gif για login 

/..LOGIN_files Κατάλογος µε λογότυπα και gif kai stylesheets 

../ stylesheets Κατάλογος µε  stylesheets 

Πιν.4.1 

4.2.4.1 Η βασική τοποθεσία .(Εικ.4.10) 

Η πρώτη σελίδα πού συναντά ο χρήστης είναι  η αρχική σελίδα του ιστότοπου και 

παρέχει δυνατότητες Εγγραφής, Εισόδου κ.λπ  (Παρ.3.2) όπως επίσης µια περιεκτική 

σύντοµη πληροφόρηση για τις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού  και κωδικών 

επίσης παρέχει σύνδεσµο σε πληροφορίες χρηστών (Εικ .4.11).Είναι σε απλή HTML  

index.html-Aρχική σελίδα απλός κώδικας Html –Με σύντοµη πληροφόρηση . 

…. 

<td width="160" height="466" valign="top" id="sidebar"><p><a 

href="../scripts/login.php">ΕΙΣΟ∆ΟΣ</a> </p> 

<p><a href='../scripts/register_form.php'>ΕΓΓΡΑΦΗ</a></p> 

<p><a href="../scripts/fpa_for.php">Φ.Π.Α</a></p> 

<p><a href="../scripts/eis_form.php">EΙΣΟ∆ΗΜΑ</a></p> 

< <span class="style40">Εάν έχετε ήδη 

πιστοποιητικό:</span></span><font class="style39"><font 

class="style39">Αν έχετε ήδη εγγραφεί στην υπηρεσία  <span 

class="style50">MytaxisNet</span>, οι κωδικοί σας ισχύουν.</font><br> 

Σε περίπτωση που έχετε ήδη πιστοποιητικό απο την Αρχή πιστοποίησης του 

MytaxisNet ( και είναι εγκατεστηµένο στον browser σας) µπορείτε να 

επισκεφτείτε τη  <a href="info/xristisinfo.html" 

class="style29">σελίδα διαχείρισης </a>προσωπικού σας λογαριασµού 
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παρακάµπτωντας την διαδικασία εγγραφής ή να επιλέξετε την Υπηρεσία που 

…….. 

  <p><span class="style28">Στην περίπτωση που θέλετε να αποκτήσετε 

πρόσβαση</span>  <a href="info/xristisinfo.html" 

class="style29">περισσότερες πληροφορίες.</a></p></td> 

    <td width="29" rowspan="2" valign="top" id="rigthtd">&nbsp;</td> 

……… … 

 

 
Εικόνα 4.10 index.html 

xristisinfo.html :Απλός κώδικας hmtl για πληροφορίες χρηστών                      
 
<li><span class="textprasino3">εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε την 

υπηρεσία υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. , επιλέγετε <strong>&quot;ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ 

∆ΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.&quot;</strong>.</span> Στην περίπτωση αυτή θα αποκτήσετε 

επίσης πρόσβαση σε όλες τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.<br> 

&nbsp; </li> 

                            <li><span class="textprasino3">εάν 

επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία υποβολής δηλώσεων 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ , επιλέγετε <strong> &quot;∆ΗΛΩΣΗ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ.&quot;</strong>.</span> Στην περίπτωση αυτή θα αποκτήσετε 

επίσης πρόσβαση σε όλες τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.</li> 

                        </ul></td> 
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                      </tr> 

                      <tr> 

                        <td valign="top" class="textgrey"><img 

src="../images_for_use/arrow_double.gif" width="14" height="10"></td> 

                        <td height="15" bgcolor="#f5f1de" 

class="textgrey">Τα στοιχεία που έχετε υποβάλει ελέγχονται και, εφόσον 

πιστοποιηθεί η ορθότητά τους, εκδίδεται ένας κωδικός χρήστη (user 

name) και µια συνθηµατική λέξη (password) τα οποία και αποστέλλονται 

σε εσάς στην αρµόδια ∆.Ο.Υ ή ΚΕΠ µαζί µε το πιστοποιητικό (Ρ.Κ.Ι ) για 

τις πιστοποιηµένες σελίδες του δικτυακού τόπου (η διαδικασία 

πιστοποίησης διαρκεί το αργότερο 5 εργάσιµες ηµέρες). Με τους κωδικούς 

αυτούς έχετε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

ΜytaxisNet<br> 

&nbsp;</td> 

….. 
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Εικόνα 4.11 xristisinfo.html 

4.2.4.2 Έλεγχος ταυτότητας του χρήστη . 

Εγγραφή :Για την εγγραφή του χρήστη παρέχεται η δυνατότητα να πάρουµε τα βασικά 

του στοιχεία µέσα από µία φόρµα που ενεργοποιείται από την επιλογή ‘ΕΓΓΡΑΦΗ’ της 

αρχικής σελίδας  (Εικ .4.10).Τα scripts της  PHP που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία 

βρίσκονται στον κατάλογο web/http/scripts  και δεν παρέχουν κρυπτογράφιση 

(παρ.Β.1.5).Οι βιβλιοθήκες (αρχεία συναρτήσεων) πού γίνετε λόγος παρακάτω για την 

υποστήριξη της παραπάνω  λειτουργίας για λόγους ασφαλείας περιέχουν µόνο τις 

απαραίτητες  συναρτήσης (function).(DVD/WEB/http/scripts) 
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Εικόνα  4.12  Φόρµα εγγραφής 

Όταν ένας χρήστης κάνει ‘κλικ’ στην επιλογή της αρχικής σελίδας «ΕΓΓΡΑΦΗ» τότε  

µεταφερόµαστε στην φόρµα  εγγραφής που δηµιουργείται από το script 

register_form.php. 

Script 4.1. register_form.php.-Το αρχικό σενάριο για την εγγραφή του χρήστη. 

<?php 

 require_once('mytaxis_fns.php'); 

 do_html_header(); 
 display_registration_form(); 

?> 

 

Το scripts είναι αρκετά απλό συµπεριλαµβάνει ένα αρχείο συναρτήσεων  

mytaxis_fns.php  

Script 4. 2  mytaxis_fns.php : Συµπερίληψη αρχείου συναρτήσεων για την εφαρµογή µας. 

<?php 
  // We can include this file in all our files 

  // this way, every file will contain all our functions and 

exceptions 
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  require_once('data_valid_fns.php');  

  require_once('db_fns.php'); 

  require_once('user_auth_fns.php'); 

  require_once('output_fns.php'); 

?> 

 

και στη συνέχεια καλεί δύο συναρτήσεις από τη βιβλιοθήκη 'output_fns.php ,ενφάνιση 

επικεφαλίδας του ιστότοπου  do_html_header() και display_registration_form() ,η 

φόρµα εισαγωγής στοιχείων είναι η έξοδος της προηγούµενης συνάρτησης.(Εικ.4.12) 

Η συνάρτηση do_html_header() που βρίσκεται στη συλλογή συναρτήσεων του αρχείου 

'output_fns.php’ µας παρέχει εκτός από το λογότυπο του δικτυακού τόπου επιλογές 

όπως «Home» και «logout “ που µας  παρέχουν η µεν πρώτη link για την αρχική σελίδα 

το δε δεύτερο ενεργοποιεί ένα script για τέλος συνεδρίας (session ) του χρήστη και θα 

αναλυθεί παρακάτω. 

function do_html_header() –in output_fns.php 
function do_html_header() 
{ 
  // print an HTML header 
 
?> 
 </HEAD></HTML> 

<BODY bgColor=#f5f1de leftMargin=0 topMargin=0 marginheight="0" 

marginwidth="0"> 

…. 
<DIV align=center><FONT class=textwhite>&nbsp;<A  

href="../index.html">Home</A></FONT></DIV></TD> 

          <TD width=168  

bgColor=#84c9df><FONT class=textwhite>&nbsp;<A           

href="../scripts/logout.php">Eξοδος</A></FONT></TD></TR></TBODY></TABL

E></TD></ 

……… 

 Η συνάρτηση display_registration_form()  παρέχει τη φόρµα για την συµπλήρωση 

των πεδίων από το χρήστη (Επώνυµο ,Όνοµα ,κ.λπ) .Η µέθοδος που ακολουθείται για 

την µεταφορά  των στοιχείων από τη registeation _form  είναι η Post (για λόγους 

ασφαλείας) . 
display_registration_form()  - Μέσα στο output_fns.php Παρέχει html κώδικα για καταχώρηση    

                                                 στοιχείων χρήστη. 

<DIV align=center> 
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<FORM method='post' action='register_new.php'> 

…. 

 

<DIV class=up1>Εγγραφή νέου χρήστη</DIV></TD></TR> 

<TD align=right>Ονοµα (Λατινικά): </TD>   <TD align=left><input 

type='text' name='first_name' size=22 maxlength=20> </TD></TR> 

 <TD align=right>Επώνυµο (Λατινικά):&nbsp;</TD         <TD ….t> 

<input type='text' name='last_name' size=22 maxlength=20>         <TD 

Email :&nbsp;</TD><TD align=left><input type='text' name='email' 

size=22 maxlength=30>          .. 

<TD align=right>Aρ.ταυτότητας:&nbsp;</TD><TDalign=left><input 

type='text' name='ar_tayt' size=12 maxlength=10>         …. 

Όταν ο χρήστης κάνει κλίκ στο κουµπί ''Καταχώρηση” ενεργοποιείται το script 
register_new.php. 

Script 4 .3 register_new.php:.Eπικύρωση δεδοµένων και εισαγωγή στη βάση 

<?php 

 // include function files for this application 

 require_once('mytaxis_fns.php'); 

 //create short variable names 

  $email=$_POST['email']; 

  $afm=$_POST['afm']; 

  $ar_tayt=$_POST['ar_tayt']; 

  $last_name=$_POST['last_name']; 

  $first_name=$_POST['first_name']; 

  $fpa=$_POST['fpa']; 
  $eisodima=$_POST['eisodima']; 

  // αρχή µιας συνεδρίας  

 session_start(); 

 try 

  { 

  / έλεγχος αν είναι συµπληρωµένα τα πεδία 

 if (!filled_out($_POST)) 

    { 

   throw new Exception('You have not filled the form out correctly - 

please go back' 

        .' and try again.');     

   } 

   // έλεγχος ορθότητας email address  

   if (!valid_email($email)) 
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   { 

      throw new Exception('That is not a valid email address.  Please 

go back ' 

                          .' and try again.'); 

    }  

if ( !is_numeric($afm) ) 

 { 

     throw new Exception('Your afm invalid .' 

                        .'Please go back and try again.'); 

}     

    // attempt to register 

    // this function can also throw an exception 

register($afm, $ar_tayt,$first_name,$last_name,$email,$fpa,$eisodima); 

do_html_header();  

do_html_header_1('Registration successful'); 

 } 

catch (Exception $e) 

 { 

do_html_header();  

 do_html_header_1('Problem:'); 

 echo $e->getMessage();  

   exit; 

  }  

?> 

 

Περιλαµβάνει τα παρακάτω : 

o Ξεκινά µε µια σύνοδο λειτουργίας (session). Θα τη δούµε εκτεταµένα 

παρακάτω. 

o Ένα µπλοκ try κάνει έναν τυπικό έλεγχο αν τα πεδία έχουν συµπληρωθεί και 

επικυρώνει τα δεδοµένα  if (!filled_out($_POST)) 

o Έλεγχος αν είναι έγκυρο το mail  if (!valid_email($email)) 

o Έλεγχος αν το ΑΦΜ είναι νούµερο if ( !is_numeric($afm) ) 

o Σύνδεση µε βάση δεδοµένων  

o Εγγραφή δεδοµένων  

Οι συναρτήσεις ( !filled_out) και (!valid_email) βρίσκονται στη βιβλιοθήκη 

συναρτήσεων data_valid_fns.php [8]. 
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<?php 

function filled_out($form_vars) 

{ 

  // test that each variable has a value 

  foreach ($form_vars as $key => $value) 

  { 

     if (!isset($key) || ($value == ''))  

        return false; 

  }  

  return true; 

} 

 

 

 

function valid_email($address) 

{ 

  // ελεγχος αν είναι σωστή η διεύθυνση 

  if (ereg('^[a-zA-Z0-9_\.\-]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$', 

$address)) 

    return true; 

  else  

    return false; 

} 

?> 

 

Aφού ελεγχθεί η εγκυρότητα , τα δεδοµένα του  χρήστη γράφονται στη βάση : 

.......................... 
register($afm, $ar_tayt,$first_name,$last_name,$email,$fpa,$eisodima); 

 

.................................................... 

 

Καλείται η συνάρτηση register() και έχουµε το λογότυπο επιτυχηµένης  

εγγραφής.(Εικ.4.13.) 
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Εικόνα  4.13 Επιτυχηµένη εγγραφή 

αντίστoιχα η βάση ενηµερώνεται (Εικ.4.14.) 

 
     Eικόνα  4.14 Data base Users 

Σε περίπτωση αποτυχίας (όχι σωστό AΦΜ, όχι συµπληρωµένα πεδία κλπ) έχουµε 
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µήνυµα ανεπιτυχούς εγγραφής.(Εικ.4.15) 

 

  Eικόνα  4.15 

Ο χρήστης από την επιλογή « Ηome» της επικεφαλίδας µπορεί να επανέλθει στην 

αρχική σελίδα και να ενεργοποιήσει πάλι την επιλογή “Εγγραφή” 

Script 4.4: Εισαγωγή στοιχειών πληροφοριών του χρήστη στη βάση –περιέχετε  στη  βιβλιοθήκη         

                  auth_fns.php 

function register($afm,$ar_tayt,$first_name,$last_name,$email,$fpa, 

$eisodima,$kvd_doy) 

// εισαγωγή νέου χρηστη στη βαση δεδοµενων 

// return true or error message 

{ 

  // σύνδεση στη βαση 

  $conn = db_connect(); 

  // έγεγχος αν το ΑΦΜ που δοθηκε στη φόρµα υπαρχει στη βαση  

  $result = $conn->query("select * from users where afm='$afm'");  

  if (!$result) 

          throw new Exception('Could not execute query');       

//αποτυχία σύνδεσης –µήνυµα   

  if ($result->num_rows>0)                                              

  // όταν υπαρχει ΑΦΜ -Μήνυµα 

 throw new Exception('That afm is taken - go back and choose another 
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οne.'); 

  // Αν ok, καταχωρώ στην  db 

  $result = $conn->query("insert into users values                  

('$afm','$ar_tayt','$first_name','$last_name','$email','$eisodima','$f

pa','$kvd_doy')"); 

  if (!$result) 

  throw new Exception('Could not register you in database - please try 

again later.'); 

  return true; 

} 

 

Η παραπάνω συνδέεται µε τη βάση κάνει έλεγχο στον πίνακα users για το αν υπάρχει 

άλλο ΑΦΜ ίδιο ,αν δεν υπάρχει γράφει τα στοιχεία .Αλλιώς επιστρέφει µήνυµα 

λάθους. 

Script 4. 5  Συνδεση στη βαση mysql .-Περιέχετε στη βιβλιοθήκη  db_fns.php 

// Συνάρτηση που συνδεεται χρήστης απο web  

function db_connect() 

{ 

  include("web_login.php"); 

  $result = new mysqli($dbServer,$dbUser,$dbPass,$dbDatabase);  

   if (!$result) 

     throw new Exception('Could not connect to database server'); 

   else 

     return $result; 

} 

 …………….. 

Για λόγους ασφαλείας έχει δηµιουργηθεί χρήστης (4.2.2.1 ) µε βασική πρόσβαση από 

το διαδίκτυο µε περιορισµένα δικαιώµατα .Οι παράµετροι βρίσκονται στο παρακάτω 

αρχείο : 

include("web_login.php") 

<?php 

// αρχείο που διαβάζει για να κανει login ο χρηστης του web 

 

/* Server parameters for web user */ 

$_Server["HHTP_HOST"]="localhost"; 

$dbServer="localhost"; 

$dbDatabase="mytaxis"; 
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$dbUser= "web"; 

$dbPass="webadmin"; 

?> 

 

4.2.4.3 Απόδοση ισχυρού  password . 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο διαχειριστής του συστήµατος θα εισάγει το χρήστη 

στον πίνακα admin µε ένα τυπικό password .Για να έχουµε ένα επίπεδο ασφαλές ως 

προς το αν κάποιος προσπαθήσει να µαντέψει το password του χρήστη ,ακολουθούµε 

για την παραγωγή την παρακάτω διαδικασία µε χρήση κάποιων σεναρίων σε PHP  που 

θα τρέξει ο διαχειριστής της mysql από την τοπική µηχανή για να παράγει ένα κωδικό 

σε επαρκές επίπεδο ασφαλείας [8] .  

Τα scripts της  PHP που υποστηρίζουν ολες τις  λειτουργίες που θα περιγραφούν 

παρακάτω  βρίσκονται στον κατάλογο web/mytaxis/scripts  και  παρέχουν 

κρυπτογράφιση (παρ.Β.1.6.2). (DVD/WEB/mytaxis/scripts) 

Σε πρώτη φάση µπορεί να τρέχει το script great_pass.php 

Script 4.6. : Εµφανίζει µια φόρµα για την δηµιουργία κωδικού.(Εικ 4.16) 

?php 

 require_once('mytaxis_fns.php'); //συµπερίληψη συναρτήσεων  

display_great_form()             //Ενφάνισε φόρµα  

?> 
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Εικόνα 4.16 Φόρµα εισαγωγής username για τη δηµιοργία password 

µε την πληκτρολόγηση του username µε το κλικ στην “∆ηµιουργία “ µεταφερόµαστε 

στο scripts great_passwd.php. 

 Scripts 4.7.    great_passwd.php - ∆ηµιουργεί µια τυχαία τιµή του password 

?php 

  require_once("mytaxis_fns.php"); 

   // ∆ηµιουργία µεαβλητής ονόµατος 

  $username = $_POST['username']; 

  try 

  { 

    $password = reset_password($username); 

    print "Generate password for username: $username is : $password 

<br />"; 

   } 

  catch (Exception $e) 

  { 

    echo 'Your password could not be greate - please try again 

later.'; 

  } 

    ?> 
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Η κύρια συνάρτηση που δηµιουργεί  κωδικό χρήστη και τον εισάγει στη βάση είναι η 

reset_password($username), µε παράµετρο το username ,στο τέλος τυπώνει τον 

κωδικό  στην οθόνη η αν ρυθµιστεί τον αποθηκεύει σε αρχείο για αποστολή µε τα άλλα 

στοιχεία στον χρήστη.(Εικ.4.17) 

function reset_password($username) – Στη user_auth_fns.php. Απόδοση password του χρήστη  

                                                                   σε τυχαία τιµή 
function reset_password($username) 

// o κωδικός πρόσβασης του χρήστη σε µια τυχαία τιµη 

// επιστρέφει το νέο κωδικό η αποτυχία  στη δηµιουργία  

{  

  // get a random dictionary word b/w 6 and 12 chars in length 

  $new_password = get_random_word(6, 12); 

  if($new_password==false) 

    throw new Exception('Could not generate new password.'); 

  // πρόσθεσε αριθµό έναν αριθµό µεταξύ 0 και 999 

  // ετσι θα γίνει λιγο καλύτερος ο κωδικος που θα δηµιουργηθει  

  srand ((double) microtime() * 1000000); 

  $rand_number = rand(0, 999);  

  $new_password .= $rand_number; 

  //σύνδεση µε λογαριασµό   admin_sql 

  $conn = db_connect_admin_sql(); 

  $result = $conn->query( "update admin 

                          set passwd = sha1('$new_password') 

                          where username = '$username'"); 

    if (!$result) 

    throw new Exception('Could not change password.');  // not changed 

     else 

    return $new_password;  // changed successfully   

} 

 

    return $new_password;                   // ∆ηµιουργία επιτυχώς    

} 

 

Η παραπάνω συνάρτηση δηµιουργεί έναν τυχαίο κωδικό παίρνοντας µια τυχαία λέξη 

από ένα λεξικό ,  (get_random_word() ) και δίνοντας και µια κατάληξη από το 0 -999 

[8]. 
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function get_random_word( )– Στη user_auth_fns.php -∆ηµιουργία τυχαίας λέξης  κωδικού. 

function get_random_word($min_length, $max_length) 

// Πάρε µια τυχαία λέξη από το λεξικό µεταξύ των δύο µηκών  

// καιεπέστρεψε 

{ 

   // παράγετε µια τυχαία λέξη 

   $word = ''; 

  // remember to change this path to suit your system 

  $dictionary = '/usr/dict/words-da.ispell' ; // the ispell dictionary 
  $fp = @fopen($dictionary, 'r'); 

  if(!$fp) 

     return false;  

  $size = filesize($dictionary); 

  // go to a random location in dictionary 

  srand ((double) microtime() * 1000000); 

  $rand_location = rand(0, $size); 

  fseek($fp, $rand_location); 

  // πάρτε την επόµενη ολόκληρη λέξη του σωστού µήκους στο αρχείο 

  while (strlen($word)< $min_length || strlen($word)>$max_length ||   

strstr($word, "'")) 

  {   

     if (feof($fp))    

        fseek($fp, 0);        // εάν στο τέλος, πήγαινε αρχή 

     $word = fgets($fp, 80);  // προσπέρασε την πρώτη λέξη που µπορεί        

                              //να είναι µερική 

     $word = fgets($fp, 80);  // ο πιθανός κωδικός πρόσβασης   

     $word=trim($word); // trim the trailing \n from fgets 

   

     return $word;   

} 
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Εικόνα 4.17  Κωδικός και όνοµα χρήστη που αποστέλονται 

Για να λειτουργήσει η συνάρτηση get_random_word() από το δικτυακό τόπο      http:// 

linux.softpedia.com/progDownload/ispell-da-Download-10757.html έγινε download  

λεξικό ispell-da-1.6.20.tar.gz. και εγκαταστάθηκε  συγκεκριµένα στον κατάλογο 

'/usr/dict/words-da.ispell' του συστήµατος µας. 

Τέλος για τη σύνδεση στη βάση δεδοµένων   κάνουµε χρήση της συνάρτησης  

function db_connect_sql_dmin()-Στη συλλογή συναρτήσεων db_fns.php 
// root(mydbadmin) gia mysql 
function db_connect_admin_sql() 

{ 

   include("sql_admin.php"); 

      $result = new mysqli($dbServer,$dbUser,$dbPass,$dbDatabase);  

   if (!$result) 

     throw new Exception('Could not connect to database server'); 

   else 

     return $result; 

} 

?> 
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Οι παράµετροι βρίσκονται στο αρχείο : 

include("sql_admin.php") 

<?php 
//αρχείο που διαβάζει για να κανει login o admin τiς βασης δεδοµενων 

/* Server parameters */ 

$_Server["HHTP_HOST"]="localhost"; 

$dbServer="localhost"; 

$dbDatabase="mytaxis"; 

$dbUser= "mydbadmin"; 

$dbPass="******"; 

?> 

 

και είναι τα  username και password του διαχειριστή (root) της βάσης δεδοµένων 

(Παρ.Β.2.4.1 ).Κάθε φορά που τρέχουµε το σενάριο, προκύπτουν και διαφορετικοί 

κωδικοί (Εικ 4.17. ) έτσι µπορούµε να κάνουµε και χρήση  της παραπάνω διαδικασίας 

σε περίπτωση αίτησης αλλαγής password από το χρήστη ή ενεργοποίηση δυνατότητας 

αλλαγής από τον ίδιο το χρήστη στην ιστοσελίδα και αυτόµατης αποστολής σε αυτόν 

µε email [8](5.2.2). 
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Eικόνα 4.18 Ενηµέρωση passewd 

O Πίνακας admin στη βάση δεδοµένων µας ενηµερώνεται (Εικ 4.18) το πεδίο του 

password είναι σε κρυπτογραφηµένη µορφή µήκους 40 χαρακτήρων όπως αναφέρεται 

για την κρυπτογράφηση SHA1 και υποστηρίζεται από τη βάση δεδοµένων µας 

4.2.4.4 Εισαγωγή των χρηστών στο σύστηµα 

Oι χρήστες που έχουν προµηθευτεί κωδικό, όνοµα χρήστη και P.K , αφού 

ακολουθήσουν τη διαδικασία εισαγωγής ΡΚ (3.2.2), µπορούν να κάνουν εισαγωγή στο 

σύστηµα συµπληρώντοντας το username και το password στη φόρµα (Εικ 4.19),γίνεται 

ο έλεγχος στοιχείων και εισάγεται στο σύστηµα. 

Παρατηρούµε για το SSL το πρωτόκολλο https στην γραµµή διεύθυνσης του 

φυλοµετρητή και το «κλειδί» στο κάτω δεξί µέρος. 
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Eικόνα 4.19  To login 

Η ενεργοποίηση του αντίστοιχου scripts login.php γίνεται από την επιλογή της αρχικής 

σελίδας του ιστότοπου  

 index.html –Kώδικας html για την αρχική σελίδα. 

>....................."29" rowspan="2" valign="top" 
id="lefttd">&nbsp;</td> 
 
    <td width="160" height="466" valign="top" id="sidebar"><p><a  
 
href="../scripts/login.php">ΕΙΣΟ∆ΟΣ</a> 
 
        </p> 
      <p><a href='../scripts/register_form.php'>ΕΓΓΡΑΦΗ</a></p> 
 
      <p><a href="../scripts/fpa_for.php">Φ.Π.Α</a></p> 
 
      <p><a href="../scripts/eis_formphp">EΙΣΟ∆ΗΜΑ</a></p> 
....................................................... 
 

scripts 4.8  login.php –Πρώτη σελίδα µε φόρµα σύνδεσης  

<?php 
 
require_once('mytaxis_fns.php'); 
 
do_html_header('');  //Καλεί επικεφαλιδα του τόπου  
 
display_login_form();   /Eνφάνιση φόρµας εγγραφης  
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?> 
 
 
Η  login_form() σε ΗΤΜL  παρέχει τη φόρµα σύνδεσης του χρήστη. 

function  login_form( ) - in output_fns.php 

……….   
 
<DIV class=up1>Πρόσβαση Χρήστη </DIV></TD></TR> 
 
        <TR> 
 
          <TD align=right>Ονοµα Χρήστη:&nbsp;&nbsp;</TD> 
 
          <TD align=left><INPUT type='text' name='username'> 
</TD></TR> 
 
        <TR> 
 
          <TD align=right>Κωδικός Πρόσβασης:&nbsp;&nbsp;</TD> 
 
          <TD align=left><input type='password' name='passwd'></>        
</TD></TR> 
 
        <TR> 
 
 

Στη συνέχεια και µε το πλήκτρο “Είσοδος” καλείται  το script member.php µέσω της 

µεθόδου post για ανάγνωση στοιχείων του χρήστη. 
 
DIV align=center> 
 
<FORM method='post' action='member.php'> 
 
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=699 align=center border=0> 
 
  <TBODY> 
.......... 
 
TD>&nbsp;</TD> 
 
          <TD><BR><input type='submit' value=Eiσοδος>       
</TD></TR></TBODY></TABLE> 
 
      <DIV style="COLOR: red" align=center></DIV> 
 
    <BR>&nbsp;&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE> 
 
 
Το member.php τους συνδέει ,κάνει επιβεβαίωση username και password και 

τερµατίζοντας εµφανίζει ένα µενού επιλογής υπηρεσιών (Εικ 4.23) 
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scripts 4.9    member.php –Παρέχει τη σύνδεση του χρήστη 

<?php 
 

// include function files for this application 

require_once('mytaxis_fns.php');  

session_start();                  //άρχισε µια σύνδεση 

do_html_header();                //Ενφάνισε επικεφαλίδα  
 
//create short variable names 
 
$username = $_POST['username']; 
 
$passwd = $_POST['passwd']; 
 
 
if ($username && $passwd) 
 
// they have just tried logging in 
 
{ 
 
  try 
 
  { 
 
    login($username, $passwd); 
 
    // if they are in the database register the user id 
 
    $_SESSION['valid_user'] = $username; 
 
  } 
 
  catch(Exception $e) 
 
  { 
 
    // αποτυχια σύνδεσης 
 
    do_html_header_1('Problem , could not be logged in,tray again'); 
 
    
    exit; 
 
  }       
 
} 
 
check_valid_user(); 
 
// Ενφάνισε µενού για επιλογή υπηρεσιών εισοδήµατος και φπα 

display_user_menu();                    

 

?> 
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function login( )- in user_auth_fns.php. Έλεγχος  στοιχείων  χρήστη σε σχέση µε βάση 

function login($username, $passwd) 
 
// check username and password with db 
 
// if yes, return true 
 
// else throw exception 
 
{ 
 
  // connect to db 
 
  $conn = db_connect(); 
 
  // check if username is unique 
 
  $result = $conn->query("select * from admin 
 
                         where username='$username' 
 
                         and passwd = sha1('$passwd')"); 
 
  if (!$result) 
 
     throw new Exception('Could not log you in.');      //όχι πρόσβαση 
 
    if ($result->num_rows>0) 
 
     return true; 
 
  else  
 
     throw new Exception('Could not log you in.'); 
 
} 

 
 
Η συνάρτηση login () θα πάρει τα στοιχεία του χρήστη , θα συνδεθεί µε τη βάση ,θα 

αναζητήσει τα στοιχεία του χρήστη στον πίνακα admin αν υπάρχουν θα επιστρέψει 

true ,αν όχι θα έχουµε µήνυµα λάθους στην οθόνη. (Εικ 4.20) 
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Εικόνα 4.20 Aνεπιτυχής προσπάθεια πρόσβασης 

Aν τα στοιχεία είναι σωστά δηµιουργία session αποθηκεύοντας το όνοµα του χρήστη 

στη µεταβλητή συνόδου valid_user 

..................... 
 $_SESSION['valid_user'] = $username; 

....................................................... 

και στη συνέχεια ενφανίζετε το µενού επιλογής εφαρµογών 

function check_valid_user( )- In user_auth_fns.php .Έλεγχος  εγκυρότητας  συνόδο   λειτουργίας 

function check_valid_user() 
 
// see if somebody is logged in and notify them if not 
 
{ 
 
  if (isset($_SESSION['valid_user'])) 
 
  { 
 
echo 'Logged in as '.$_SESSION['valid_user'].'.'; 
 
echo '<br />'; 
 
  } 
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  else 
 
  { 
 
    // Aν δεν εχει γίνει είσοδος 
 
     do_html_heading('Problem:'); 
                                       
     echo 'You are not logged in.<br />'; // τύπωσε µηνυµα λαθους  
 
     exit; 
 
  }   
 
} 
 
 
Αν ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί ,η συνάρτηση check_valid_user() του λέει ότι 

πρέπει να συνδεθεί και του παρέχει επιστροφή από την επικεφαλίδα της ιστοσελίδας ή 

αποσύνδεση.(Εικ.4.21)  
 
href="../index.html">Home</A></FONT></DIV></TD        

href="../scripts/logout.php">Έξοδος</A></FONT></TD></TR></TBODY></TABL

E></TD></TR></TBODY></TABLE> 

….. 

    

 
Εικόνα 4.21 Πρόβληµα σύνδεσης 
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Ένα session οριοθετεί την επικοινωνία του client του χρήστη µε µια web εφαρµογή, 

ανεξάρτητα από τη σελίδα που ο client έχει ανοίξει. 

Αποθηκεύοντας τιµές σε µεταβλητές του global πίνακα $_SESSION,αυτές είναι δυνατό 

να ανακτηθούν και να τροποποιηθούν από οποιαδήποτε άλλη σελίδα της εφαρµογής. 

Συναρτήσεις: 

• session_start(): Απαραίτητη για τη χρήση του session, καλείται πριν γραφτεί η 

ετικέτα html. 

• session_destroy(): Καλείται για να «διαγράψει» όλα τa περιεχόµενα 

της$_SESSION και να τελειώσει τη συνεδρία. 

• Τα δεδοµένα της $_SESSION ελέγχονται, ανακτώνται, τροποποιούνται και 

διαγράφονται όπως ακριβώς γίνεται για µεταβλητές µέσα σε ένα πίνακα 

συσχέτισης. 

Το λογότυπο επικεφαλίδα ιστοσελίδας παρέχει σύνδεσµο που ενεργοποιεί το scripts  

logout.php 

Scripts 4.10  logout.php -Τερµατισµός συνόδου –include mytaxis_fns.php 

 

?php 
 
// include function files για αυτήν την εφαρµογή 
 
require_once('mytaxis_fns.php');  
 
session_start(); 
 
$old_user = $_SESSION['valid_user'];   
 
echo 'Logged in as '.$_SESSION['valid_user'].'.'; 
 
// store  to test if they *were* logged in 
 
unset($_SESSION['valid_user']); 
 
$result_dest = session_destroy(); 
 
// Tύπωσε επικεφαλίδα 
 
do_html_header_1('Logging Out'); 
 
if (!empty($old_user)) 
 
{ 
 
  if ($result_dest) 
 
  { 
    // εάν συνδέθηκαν και αποσυνδέονται τώρα 
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      echo 'Logged out.<br />'; 
 
     display_login_form();   //ενφάνισε φόρµα Εισόδου  
     
} 
  else 
 
  { 
 
   // συνδέθηκαν και δεν θα µπορούσαν να αποσυνδεθούν 
 
    echo 'Could not log you out.<br />'; 
  } 
 
} 
 
else 
 
{ 
 
  // εάν δεν καταγράφηκαν αλλά ήρθαν σε αυτήν την σελίδα κάπως 
 
  echo 'You were not logged in, and so have not been logged out.<br 
/>'; 
 
display_login_form();          //ενφάνισε φόρµα Εισόδου 
} 
 
 

 
Εικόνα  4.22 Χρήστης  που αποσυνδέθηκε 
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function display_user_menu() –include  output_fns.php:Παρέχει επιλογές για την είσοδο του  
                                                      χρήστη σε συγκεκριµένη εφαρµογή. 

<td width="108" height="70"> 

href="../scripts/eis_form.php" target="_blank"><img 

src="../images_for_use/spots/E1E2E3_t.gif" alt=" &quot;&quot;"  

……. 
href="../scripts/fpa_for.php" target="_blank" ><img 

src="../images_for_use/spots/fpa_2.jpg" alt="" width="189" height="71"  

 
 

 
Εικόνα 4.23 Μενού εφαρµογών 

4.2.4.5 Εφαρµογή Εισοδήµατος 

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο Φορολογίας Εισοδήµατος από το µενού 

χρηστών (Εικ.4.23), θα µεταφερθεί σε µια φόρµα  δεδοµένων (Εικ.4.24) που 

δηµιουργείται από το  eis_form.php  

Scripts 4.11  eis_form.php –Eµφάνιση φόρµας υποσυστήµατος Εισοδήµατος µε επιλογές. 

<?php 

require_once('mytaxis_fns.php'); 
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session_start ();                                   // έναρξη συνόδου 
 
do_html_header();                           //Eνφάνισε την επικεφαλιδα     
 
check_valid_user();               //Ελεγχος της σύνοδο –Ενφάνισε ονοµα 
 
display_eis_form();                       //Ενφάνισε φόρµα Εισοδήµατος     
 
?> 
 
Οι τρεις πρώτες συναρτήσεις που καλεί έχουν αναλυθεί παραπάνω ,η µόνη σηµαντική 

είναι η display_eis_form() που καλείται από τη βιβλιοθήκη output_fns.php  

Βασικά σηµεία φόρµα σε HTML   για την καταχώρηση των κωδικών της δήλωσης από  

το χρήστη . 

function display_eis_form()-Aπό το output_fns.php 

…………… 
TR> 
  
 ……        

<input name='doy' type='text' id="doy" size=8 maxlength=4></TD> 

<input name='first_name' type='text' id="first_name" size=20 

maxlength=16></TD> 

input name='last_name' type='text' id="last_name" size=20 

maxlength=16></TD> 

<TD align=left><div align="center"> 

<input name='users_afm' type='text' id="users_afm" size=14 

maxlength=10>  

…….. 
 
input name='k302' type='text' id="k302"  value="0"size=12 
maxlength=10></TD> 
 
          <TD align=left>401:&nbsp; 
 
<input name='k401' type='text' id="k401" value="0"size=12 
maxlength=10></TD> 
 
          <  
<input name='k402' type='text' id="k402"  value="0"size=12 
maxlength=10>          </TD>       
 
<input name='k313' type='text' id="k313"  value="0"size=12 
maxlength=10></TD> 
 
          .......................... 
 
Αυτή η φόρµα δίνει τις παρακάτω  δυνατότητες στο χρήστη : 

• Να πληκτρολογήσει το ΑΦΜ  του ,και αφού γίνει έλεγχος, να  εµφανιστούν τα 

στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία. 
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• Να καταχωρήσει τα στοιχεία (κωδικούς ) για µια δήλωση Συγκ.Οικ. Έτους.   

• Να ανακτήσει στοιχεία  για συγκεκριµένη δήλωση (Οικ. Έτος). 
 
Οι  παραπάνω δυνατότητες παρέχονται από το scripts  check_submit.php   που 

αποτελεί το κέντρο του υποσυστήµατος Εισοδήµατος και ενεργοποιείται εφόσον 

πατηθούν ένα από τα πλήκτρα της φόρµας (Εικ.4.24 ) και έχουν συµπληρωθεί και τα 

κατάλληλα πεδία. 

function display_eis_form()-Ενεργοποίηση scripts. 

……………. 
DIV align=center> 

<FORM method=’post’ action=’check_submit.php’> 

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=699 align=center border=0> 

  <TBODY> 

…….. 

 

<input name="alles_dil" type=submit class=up1 value> 

<TD><p align="left"> 

<input name="anaktisi" type=submit class=up1 id="Submit" value> 

/p>            </TD> 

<TD><p align="left"><input name="kataxorisi" type=submit class=up1 

value=·   > 

 
…….. 
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   Εικόνα 4.24 Φόρµα εισοδήµατος 

Scripts 4.12 check_submit.php –Αυτό το scripts είναι το κέντρο της εφαρµογής του εισοδήµατος 

<?php //  check_submit.php 
// Αυτό το scripts  χειρίζεται τα δεδοµένα της φόρµας HTML.  
 
 Require_once(‘mytaxis_fns.php’); 

if (isset ($_POST[‘anaktisi’])) {       // ανάκτ. Στοιχείων χρήστη 

  session_start (); 

  $users_afm =$_POST[‘users_afm’];      //παράµετρος ΑΦΜ 

  // πάρε αυτό το afm από τη βάση δεδοµένων 

  $afm_detail = get_afm_details($users_afm); 

  do_html_header(); 

  display_infusr_eis( $afm_detail);  / / Φέρνει δεδοµένα του χρήστη αν      

                                     //   δεν υπάρχει κενό 

   

 }  

if (isset ($_POST[‘alles_dil’])) {      // ανάκτηση δεδοµένων δήλωσης 

 

  session_start (); 

  do_html_header(); 

  $users_afm =$_POST[‘users_afm’]; 

  $oik_etos =$_POST[‘oik_etos’]; 
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  // φέρε στοιχεία δήλωσης από την database 

  $eis_detail = get_eis_details($users_afm,$oik_etos); 

  display_eis_details($eis_detail); 

   }  

if (isset ($_POST[‘kataxorisi’])) {  //καταχώρηση στοιχείων δήλωσης  

  session_start (); 

  do_html_header(); 

// δηµιουργία µεταβλητών ονόµατων  

  $users_afm=$_POST[‘users_afm’]; 

  $oik_etos=$_POST[‘oik_etos’]; 

  $afm_syzigou=$_POST[‘afm_syzigou’]; 

  $k301=$_POST[‘k301’]; 

  $k302=$_POST[‘k302’]; 

  $k401=$_POST[‘k401’]; 

  $k402=$_POST[‘k402’]; 

  $k313=$_POST[‘k313’]; 

  $k315=$_POST[‘k315’]; 

  $k103=$_POST[‘k103’]; 

  $k105=$_POST[‘k105’]; 

session_start();  // σύνοδος έναρξης που µπορεί να απαιτηθεί αργότερα 

echo ‘Logged in as ‘.$_SESSION[‘valid_user’].’.’; 

 try 

  { 

    // ελέγξε τις µορφές που συµπληρώνονται. 

 if (!filled_out($_POST)) 

    { 

   throw new Exception(‘You have not filled the form out correctly – 

please go back’ 

        .’ and try again.’);     

   } 

// Validate the AFM. 

If (!is_numeric ($users_afm))  

  { 

 throw new Exception(‘You have not correct AFM – please go back’ 

        .’ and try again.’);     

} 

 // Επικύρωσε το oik etos 

if (!is_numeric ($oik_etos))  

  { 

 throw new Exception(‘You have not correct oik etos – please go 

back’ 
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        .’ and try again.’);     

} 

// function εισαγωγή δεδοµένων στον πίνακα Εισόδηµα 

insert_eis($oik_etos,$afm_syzigou,$users_afm,$k301,$k302,$k401,$k402,$     

            k313,$k315,$k103,$k105);    

do_html_header_1(‘Data Entry successful’);//Μηνυµα επιτυχίας   

                                         // καταχώρησης 

 } 
 catch (Exception $e) 
 { 
     
 do_html_header_1(‘Problem:’); 

 echo $e->getMessage();  

    Exit; 

 } 
  
}  
? 
 

• Εµφάνιση τυπικών στοιχείων του χρήστη. 

if (isset ($_POST[‘anaktisi’])) {       // ανάκτ. Στοιχείων χρήστη 
 
………   …..     ….. 
 
 
Η επιλογή αυτή του παραπάνω scripts δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης τυπικών 

στοιχείων του χρήστη από τη βάση δεδοµένων. Η εµφάνιση των τιµών των πεδίων 

(όνοµα ,επώνυµο ...) µόλις πληκτρολόγηθεί το ΑΦΜ από το χρήστη και πατηθεί  το 

πλήκτρο “Aνάκτηση” ,γίνεται µε τη µέθοδο POST  και αφού κληθεί  σειρά 

συναρτήσεων που βρίσκονται κάτω από τον παραπάνω βρόχο (Eικ 4.25) 
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Εικόνα 4.25 Εµφάνιση στοιχείων 

Αναλυτικά ως εξής :Η σειρά εντολών που εκτελείται µετά  την επιλογή του πλήκτρου 

«Ανάκτηση» ,παίρνει ως παράµετρο το ΑΦΜ του χρήστη.  

∆ύο είναι οι κύριες συναρτήσεις  : 

function get_afm_details()-Στη συλλογή συναρτήσεων user_auth_fns.php 

function get_afm_details($users_afm) 

{ 

// Ερώτηµα στη βαση δεδοµένων για afm  

//Ελεγχος αν το πεδίο είναι κενό 

  if (!$users_afm || $users_afm=='')  

  print '<p>Please enter a afm!</p>'; 

  $conn = db_connect_admin(); 

// Ελεγχος αν το ΑΦΜ υπάρχει και ταιριάζει µε το χρήστη που εχει 

//κάνει είσοδο 

  $result = $conn->query("select *  from admin where 

users_afm='$users_afm' and username='".$_SESSION['valid_user']."'");  

  

  if (!$result || $result->num_rows==0)   

//δεν ταιριάζει –επιστροφή false 

         return false; 
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//αλλιως παίρνω στοιχεία από πίνακα users 

   $query = "select * from users where afm='$users_afm' "; 

   $result = @$conn->query($query); 

   if (!$result) 

          return false; 

   $result = @$result->fetch_assoc(); 

   return $result; 
} 
 

 

H παραπάνω συνάρτηση εκτελεί ένα ερώτηµα στη βάση δεδοµένων µας αφού κάνει 

έλεγχο αν δόθηκε από το χρήστη ΑΦΜ ,κοιτάει αν ταιριάζει µε το χρήστη που έχει 

κάνει login (".$_SESSION['valid_user'].")και επιστρέφει έναν πίνακα δεδοµένων 

στην παράµετρο $afm_detail 
 

… 

$afm_detail = get_afm_details($users_afm); 

…. 

 

function display_infusr_eis()-Στη συλλογή συναρτήσεων outut_fns.php 

 
…….. 
TD><input value="<?php echo $afm_detail['kvd_doy'];''?>" type='text' 

id="doy" size=8 maxlength=4></TD> 

<input value="<?php echo $afm_detail['first_name'];''?>" type='text'  

size=20 maxlength=16 ></TD> 

<TD align=left><input value="<?php echo$afm_detail['last_name'];''?>" 

type='text' id="$afm_detail['last_name']" size=20 maxlength=16></TD> 

<TD align=left><div align="center"> 

<input name="users_afm" type='text' id="users_afm" size=14 

maxlength=10  value="<?php echo$afm_detail['afm'];''?>"> 

Στο µόνο που διαφέρει η συνάρτηση αυτή από την display_eis_form()  είναι ότι 

παρέχει κώδικα σε PHP που δίνει τη δυνατότητα εµφάνισης των στοιχείων του χρήστη 

που ανακτήθηκαν.(Εικ 4.25) 

Αν κάποια από τις συνθήκες δεν αληθεύουν δεν φέρνει δεδοµένα, απλά 

επαναλαµβάνεται η φόρµα.(Εικ.4.24) 

Τέλος για τη σύνδεση στη βάση δεδοµένων  κάνουµε χρήση της συνάρτησης 

db_connect_admin() 
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function db_connect_admin()-Στη συλλογή συναρτήσεων db_fns.php 

//Χρήστης που καταχωρεί εισόδηµα και φπα και έχει και δικαίωµα 

//ανάκτησης 

 function db_connect_admin() 

{ 

   include("web_admin.php"); 

      $result = new mysqli($dbServer,$dbUser,$dbPass,$dbDatabase);  

   if (!$result) 

     throw new Exception('Could not connect to database server'); 

   else 

     return $result; 

} 

…………. 

Για λόγους ασφαλείας έχει δηµιουργηθεί χρήστης web_admin.(4.2.2.1 ) µε αυξηµένα 

δικαιώµατα από τον κλασικό χρήστη του διαδικτύου που αναφέρεται πιο πάνω .Οι 

παράµετροι βρίσκονται στο αρχείο : 

Include ("web_admin.php") 

<?php 
//Aρχείο που διαβάζει στοιχεία για να κάνει login o webadmin 

/* Server parameters */ 

$_Server["HHTP_HOST"]="localhost"; 

$dbServer="localhost"; 

$dbDatabase="mytaxis"; 

$dbUser= "webadmin"; 

$dbPass="passx2xd"; 

?> 

 

• Καταχώρηση στοιχείων δήλωσης  

Μετά την ανάκτηση στοιχείων από το χρήστη έχουµε δυνατότητα καταχώρησης 

στοιχείων στη βάση δεδοµένων που αφορούν συγκεκριµένο Οικ.Ετος. Ο χρήστης αφού 

πληκτρολόγηση το Οικ.Ετος στο συγκεκριµένο πεδίο και τα στοιχεία που επιθυµεί 

στους αντίστοιχους κωδικούς  κάνει κλικ στο κουµπί καταχώρησης  µεταφέρεται : 

if (isset ($_POST[‘kataxorisi’])) {  //καταχώρηση στοιχείων δήλωσης  
  session_start (); 
 

το οποίο αναλαµβάνει τον έλεγχο κάποιον πεδίων (ΑΦΜ ,Οικ.Έτος ) ,σύνδεση µε 
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βάση,  έλεγχος αν ο χρήστης που έχει κάνει login έχει δώσει το αντίστοιχο ΑΦΜ και 

τέλος καταχωρεί τα δεδοµένα και µετά παρέχει ένα σύνδεσµο για επιστροφή στο 

αρχικό µενού. 

 
Εικόνα 4.26 Καταχώρηση κωδικών 

Ένα µπλοκ tray ελέγχει αν τα πεδία έχουν συπληρωθεί : !filled_out($_POST)  και αν  

έχουµε αριθµητικά νούµερα στα πεδία Οικ.Ετος και  ΑΦΜ. 

if (!is_numeric ($users_afm))  
 
...... 
 
if (!is_numeric ($oik_etos))  

αλλιώς µήνυµα λάθους (Εικ 4.27) 
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Εικόνα 4.27 

Εδώ επιχειρούµε να εισάγουµε τα δεδοµένα µε τις πληροφορίες της δήλωσης 

(Εικ.4.26) αφού γίνει έλεγχος αν το ΑΦΜ που επιλέχθηκε ανήκει στον χρήστη που έχει 

κάνει login.  
function insert_eis() -Στη συλλογή συναρτήσεων user_auth_fns.php  

function insert_eis($oik_etos,$afm_syzigou,$users_afm,$k301,$k302, 

                   $k401,$k402,$k313,$k315,$k103,$k105) 

// Nεα εγγραφή στον Πινακα eisodima 

// Επιστροφή true ή µηνυµα λάθους 

{ 

// Σύνδεση µε βάση δεδοµένων  

  $conn = db_connect_admin(); 

// Έλεγχος αν το ΑΦΜ υπάρχει και ταιριάζει µε το χρηστη που έχει 

//κάνει είσοδο 

  $result = $conn->query("select *  from admin where     

  users_afm='$users_afm' and username='".$_SESSION['valid_user']."'");  

if (!$result || $result->num_rows==0)                                    

//δεν ταιριάζει µε το AFM του χρήστη 

       throw new Exception('This afm not valid for user login - go 

back and choose another one.'); 
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  // if ok, put in db 

  $result = $conn->query("insert into eisodima values                       

('$oik_etos','$afm_syzigou','$users_afm','$k301','$k302','$k401', 

'$k402','$k313','$k315','$k103','$k105')"); 

 if (!$result) 

    throw new Exception('Could not connect you in database - please 

try again later.  .'); 

   return true; 

} 

  

 θα γράψει στη βάση (Εικ.4.29) ,στη βάση δεδοµένων καταχωρήθηκε στον πίνακα  

 

Εικόνα 4.28 Επιτυχηµένη καταχώρηση στοιχείων 
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Εικόνα 4.29 Table eisodima  εγγραφή δεδοµένων για το χρήστη 

 

αλλιώς  Problem  (Εικ.4.30) 
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Εικόνα 4.30 Μήνυµα λάθους στην  καταχώρηση 

• Aνάκτηση στοιχείων ∆ηλ.Εισοδήµατος 

Μετά την ανάκτηση τυπικών προσωπικών στοιχείων του χρήστη (Επώνυµο ,όνοµα 

κλπ.) παρέχεται η δυνατότητα από την επιλογή της φόρµας  ‘Άλλες_∆ηλ’ (Εικ4.31) να 

ανακτήσουµε στοιχεία προηγούµενων δηλώσεων που αφορούν συγκεκριµένο 

Οικ.Έτος. Ο χρήστης αφού πληκτρολογήσει το Οικ.Ετος στο συγκεκριµένο πεδίο και 

το ΑΦΜ κάνει κλικ στο κουµπί “Άλλες ∆ηλώσεις”, τότε   µεταφέρεται : 
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  Εικόνα 4.31 ∆ιαδικασία ανάκτησης στοιχείων 

 
……………………………………. 
if (isset ($_POST[‘alles_dil’])) {      // ανάκτηση δεδοµένων δήλωσης 
……………………  ………….. 
  
Η συνέχεια του βρόχου µας ξεκινά µια σύνοδο, τυπώνει µια επικεφαλίδα για τον 

ιστότοπο .Παράµετροι εδώ για την ανάκληση πληροφοριών είναι το Οικ.Έτος και το 

Α.Φ.Μ θέτει µεταβλητές µε µέθοδο post (χρήση σε όλα τα scripts) ,κάνει χρήση του  

$eis_detail = get_eis_details($users_afm,$oik_etos) για να πάρει τα δεδοµένα από τη 

βάση. 
 
function get_eis_details() -Στη συλλογή user_auth_fns.php –Σύνδεση µε βάση  έλεγχος, ανάκτηση    
                                            δεδοµένων. 
 
function get_eis_details($users_afm,$oik_etos) 
 
{ 
 
 // Ερώτηµα στη βάση δεδοµένων για afm  

 
 
if (!$users_afm || $users_afm=='') 

print '<p>Please enter a afm!</p>';  //Μήνυµα ότι δεν δώθηκε ΑΦΜ 

if (!$oik_etos || $oik_etos=='') print '<p>Please enter oik 
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etos!</p>';// Μήνυµα ότι δεν δώθηκε Ο.Ετος 

$conn = db_connect_admin(); 

// Ελεγχος αν  υπάρχει και ταιριάζει µε το χρήστη που έχει κάνει 

είσοδο 

if (!$result || $result->num_rows==0)                                     

       return false; 

//αλλιώς πάρε στοιχεία από Πίνακα  

   $query = "select * from eisodima where users_afm='$users_afm' and       

   oik_etos='$oik_etos'"; 

   $result = @$conn->query($query); 

   if (!$result) 

 return false; 

   $result = @$result->fetch_assoc(); 

   return $result; 

}; 

?> 
 
H παραπάνω συνάρτηση εκτελεί  ελέγχους στον αν έχουν συµπληρωθεί πεδία AΦM 

και Oικ.Έτος και ακολουθεί σχεδόν την ίδια διαδικασία για τη σύνδεση  όπως και η 

συνάρτηση function  insert_eis () τέλος  γίνεται ανάκτηση των δεδοµένων και 

επιστροφή σε µορφή πίνακα  

Τέλος η εµφάνιση πληροφοριών σε HTML παρέχετε µε τη βοήθεια της συνάρτησης 

display_eis_details($eis_detail). 

function display_eis_details-Στη συλλογή συνάρτησης output fns.php 

<?php 
 
}; 
 
function display_eis_details($eis_detail) 
 
{ 
 
  // Ενφάνισε όλες τις λεπτοµέρειες για τη δήλωση που ζητήθηκε 
 
  if (is_array($eis_detail)) 
 
  { 
 
    echo 'Ta στοιχεία της δήλωσης που ζητήθηκε είναι:'; 
 
     echo '<table><tr>';  
 
    echo '<td><ul>'; 
 
    echo '<li><b>oik_etos:</b> '; 
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    echo $eis_detail['oik_etos']; 
 
    echo '</li><li><b>afm:</b> '; 
 
    echo $eis_detail['users_afm']; 
 
    echo '</li><li><b>k301:</b> '; 
 
    echo $eis_detail['k301']; 
 
    echo '</li><li><b>k302:</b> '; 
 
    echo $eis_detail['k302']; 
 
    echo '</li><li><b>k401:</b> '; 
 
    echo $eis_detail['k401']; 
 
    echo '</li><li><b>k402:</b> '; 
 
    echo $eis_detail['k402']; 
 
    echo '</li><li><b>k313:</b> '; 
 
    echo $eis_detail['k313']; 
 
    echo '</li><li><b>k315:</b> '; 
 
    echo $eis_detail['k315']; 
 
    echo '</li><li><b>k103:</b> '; 
 
    echo $eis_detail['k103']; 
 
    echo '</li><li><b>k105:</b> '; 
 
    echo $eis_detail['k105']; 
 
    echo '</li></ul></td></tr></table>';  
 
  } 
 
  else 
 
    echo 'The details of this afm cannot be displayed at this time.'; 
 
  echo '<hr />'; 
 
} 
 

Ένας Πίνακας ∆εδοµένων ($eis_detail) επιστρέφει από την function get_eis_details  

και µας δίνει  το παρακάτω (Εικ4.32) 
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Εικόνα 4.32 Στοιχεία ∆ήλωσης Χρήστη Για Εισόδηµα 

Αν υπάρξει πρόβληµα επιστρέφει µήνυµα  λάθους .(Eικ 4.33) 
 

 

Εικόνα 4.33 Μήνυµα ότι έχουµε πρόβληµα 
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4.2.4.6 Εφαρµογή Φ.Π.Α 

Η εφαρµογή του Φ.Π.Α ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία µε την εφαρµογή του 

Εισοδήµατος που έχει περιγραφεί παραπάνω ,µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις .Όταν ο 

χρήστης κάνει “κλικ” στο εικονίδιο Φ.ΠΑ εισοδήµατος (Εικ.4.23), θα µεταφερθεί σε 

µια φόρµα  δεδοµένων (Εικ.4.34) που δηµιουργείται από το scripts fpa_form.php  

Scripts 4.13  fpa_for.php –Πρώτη σελίδα του υποσυστήµατος Φ.Π.Α . 
<?php 
require_once('mytaxis_fns.php'); 

session_start ();                         // σύνοδος έναρξης 

do_html_header();                        //ενφάνισε την επικεφαλιδα     

check_valid_user();          //Ελεγχε τη σύνοδο –Ενφάνισε ονοµα χρηστη 

display_fpa_form();          //Ενφάνισε φόρµα FPA     

?> 

 
Οι τρεις πρώτες συναρτήσεις που καλεί έχουν αναλυθεί παραπάνω, η 

display_fpa_form() που καλείται από τη βιβλιοθήκη output_fns.php µας εµφανίζει τη 

φόρµα για την καταχώρηση των κωδικών δήλωσης του χρήστη, µε µόνη 

διαφοροποίηση από  τη φόρµα που αφορούσε την εφαρµογή του Εισοδήµατος ,ότι έχει 

προστεθεί το πεδίο  «Τρίµηνο» που αφορά την περιοδική δήλωση ΦΠΑ. 
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Εικόνα 4.34 Πρώτη σελίδα Φ.Π.Α 

function display_fpa_form()-Στη συλλογή συναρτήσεων output_fns.php 

………………….   

<TD><input name='doy' type='text' id="doy" size=8 maxlength=4></TD> 

TD align=left><input name='first_name' type='text' id="first_name" 

size=20 maxlength=16></TD> 

<TD align=left><input name='last_name' type='text' id="last_name" 

size=20 maxlength=16></TD> 

<TD align=left>            <div align="center"> 

<input name='users_afm' type='text' id="users_afm" size=14 

maxlength=10>           

          </div></TD> 

….. 

input name='k357' type='text' id="357" value="0" size=12 

maxlength=10></TD> 

          <TD align=left>377:&nbsp; 

input name='k377' type='text' id="377" value="0"size=12 

maxlength=10></TD> 

          <TD align=left>358:&nbsp; 

<input name='k358' type='text' id="358" value="0"size=12 

maxlength=10></TD> 
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          <TD align=left>378:&nbsp; 

<input name='k378' type='text' id="378" value="0"size=12 maxlength=10>  

…….          
         
Αυτή η φόρµα δίνει τις παρακάτω  δυνατότητες στο χρήστη όπως και η φόρµα του 

υποσυστήµατος Εισοδήµατος . 

• Να πληκτρολογήσει το Α.Φ.Μ  του ,και αφού γίνει έλεγχος, να εµφανιστούν τα 

στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία. 

• Να καταχωρήσει τα στοιχεία (κωδικούς ) για µια δηλ. Φ.Π.Α συγκεκριµένου 

τριµήνου και έτους  .   

• Να ανακτήσει στοιχεία  για συγκεκριµένη δήλωση Φ.Π.Α. 

Οι  παραπάνω δυνατότητες παρέχονται από το scripts  check_subfpa.php   που 

αποτελεί το κέντρο του υποσυστήµατος ΦΠΑ και ενεργοποιείται εφόσον πατηθούν ένα 

από τα πλήκτρα της φόρµας (Εικ.34 ) και έχουν συµπληρωθεί και τα κατάλληλα πεδία. 

function display_fpa_form()-Ενεργοποίηση scripts 

…….. 

<FORM method='post' action='check_subfpa.php'> 

…… 

<TD>&nbsp;</TD> 

<TD><input name="alles_dil" type=submit class=up1 

….. 

<TD><input name="anaktisi" type=submit class=up1 

….. 

<TD><input name="kataxorisi" type=submit class=up1 

Scripts 4.14 check_subfpa.php –Αυτό το scripts είναι το κέντρο της εφαρµογής του ΦΠΑ 

<?php //  check_subfpa.php 

// Αυτό το scripts  χειρίζεται τα δεδοµενα της φόρµας HTML.  
 

require_once('mytaxis_fns.php'); 

if (isset ($_POST['anaktisi'])) {          // ανάκτ. Στοιχείων χρήστη 

session_start (); 

check_valid_user(); 

$users_afm =$_POST['users_afm'];           //παραµετρος ΑΦΜ 

  // get this afm out of database 

$afm_detail = get_afm_details($users_afm); 

do_html_header();  

display_infusr_fpa( $afm_detail); 

 - 132 -



 }  

if (isset ($_POST['alles_dil'])) {          //Ανάκτηση δεδοµένων 

  session_start (); 

  do_html_header();   

  $users_afm =$_POST['users_afm']; 

  $etos =$_POST['etos']; 

  $trimino=$_POST['trimino']; 

 

  // φέρε στοιχεία δήλωσης από  database 

  $fpa_detail = get_fpa_details($users_afm,$etos,$trimino); 

 // παράµετρος ο πινακας που θα έρθει από  database 

    display_fpa_details($fpa_detail); 

   }  

if (isset ($_POST['kataxorisi'])) {  //καταχώρηση στοιχείων νεας δηλ 
  session_start ();       // σύνοδος έναρξης που µπορεί να απαιτηθεί      

                          //αργότερα 

  do_html_header();   

// δηµιουργία µεταβλητών ονόµατων  

  $trimino=$_POST['trimino']; 

  $etos=$_POST['etos']; 

  $users_afm=$_POST['users_afm']; 

  $k357=$_POST['k357']; 

  $k377=$_POST['k377']; 

  $k358=$_POST['k358']; 

  $k378=$_POST['k378']; 

  $k351=$_POST['k351']; 

  $k371=$_POST['k371']; 

  $k307=$_POST['k307']; 

  $k337=$_POST['k337']; 

 
 echo '<right>Logged in as '.$_SESSION['valid_user'].'.</right>'; 
 
  try 
  { 
    // ελέγξτε τις µορφές που συµπληρώνονται 

 
 if (!filled_out($_POST)) 
    { 
   throw new Exception('You have not filled the form out correctly - 

please go back' 

        .' and try again.');     
   } 
 
// Επικύρωσε το ΑΦΜ 

if (!is_numeric ($users_afm))  
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  { 

 throw new Exception('You have not correct AFM - please go back' 

        .' and try again.');     

} 

 
// Επικύρωσε το τρίµηνο 

if (!is_numeric ($trimino))  

  { 

 throw new Exception('You have not correct oik etos - please go 

back' 

        .' and try again.');     

} 

// Ελεγχος για το oik etos 

if (!is_numeric ($etos))  

  { 

 throw new Exception('You have not correct oik etos - please go 

back' 

        .' and try again.');     

}  

// H συνάρτηση εισαγωγής στοιχείων στον Πινακα fpa 

insert_fpa($trimino,$etos,$users_afm,$k357,$k377,$k358,$k378,$k351, 

           $k371,$k307,$k337); 

do_html_header_1('Data Entry successful'); );//Μηνυµα επιτυχούς  

                                             // καταχώρησης 

 } 

 catch (Exception $e) 

 { 

 do_html_header_1('Problem:'); 

 echo $e->getMessage();   

  exit; 

 } 

  
}  
 
?> 
 
 

• Εµφάνιση τυπικών στοιχείων του χρήστη. 

 
if (isset ($_POST['anaktisi'])) {       // // ανάκτ. Στοιχείων χρήστη 
 
……… 
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Η επιλογή αυτή του παραπάνω scripts δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης τυπικών 

στοιχείων του χρήστη από τη βάση δεδοµένων .(Eικ 4.35) 

 
Εικόνα 4.35 Eµφάνιση στοιχείων χρήστη  

Η εµφάνιση των τιµών των πεδίων για τα στοιχεία του χρήστη ακολουθεί την ίδια 

φιλοσοφία όπως και για την εφαρµογή του Εισοδήµατος, στο  µόνο που 

διαφοροποιείται είναι ότι στο τέλος του βρόχου καλείται η συνάρτηση 

display_infusr_fpa( ) που παρέχει τον κώδικα σε PHP για την εµφάνιση των στοιχείων 

του χρήστη για την εφαρµογή του ΦΠΑ. 

function display_infusr_fpa()-Στη συλλογή συναρτήσεων output_fns.php 

….. 
<TD><input value="<?php echo $afm_detail['kvd_doy'];''?>" type='text' 

id="doy" size=8 maxlength=4></TD> 

><input value="<?php echo$afm_detail['first_name'];''?>"  type='text' 

id="first_name" size=20 maxlength=16></TD> 

<input value="<?php echo$afm_detail['last_name'];''?>"  type='text' 

id="last_name" size=20 maxlength=16></TD> 

<input name='users_afm' type='text' id="users_afm" size=14 

maxlength=10  value="<?php echo$afm_detail['afm'];''?>">   ……           
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• Καταχώρηση στοιχείων δήλωσης  ΦΠΑ 

Μετά την ανάκτηση στοιχείων από το χρήστη έχουµε δυνατότητα καταχώρησης 

στοιχείων στη βάση δεδοµένων που αφορούν συγκεκριµένο Τρίµηνο και Οικ.Έτος.     

Ο χρήστης αφού πληκτρολογήση το Τρίµηνο και το Οικ.Έτος στα συγκεκριµένα πεδία 

και τα στοιχεία που επιθυµεί στους αντίστοιχους κωδικούς (Eικ.4.36) κάνει ‘κλικ’ στο 

κουµπί “καταχώρηση”  µεταφέρεται   : 

if (isset ($_POST[‘kataxorisi’])) { //καταχώρηση στοιχείων δήλωσης ΦΠΑ 
  session_start (); 
 

………. 

και ακολουθεί παρόµοια  διαδικασία που έχει περιγραφεί και παραπάνω στην 

εφαρµογή του Εισοδήµατος αναλυτικά δηλ. έλεγχος κάποιων πεδίων (ΑΦΜ ,Οικ.Έτος 

,Τρίµηνο ) ,σύνδεση µε βάση , έλεγχος αν ο χρήστης που έχει κάνει login έχει δώσει το 

αντίστοιχο ΑΦΜ και τέλος καταχωρεί τα δεδοµένα και µετά παρέχει ένα σύνδεσµο για 

επιστροφή στο αρχικό µενού . 

 

 
Εικόνα 4.36 

Εδώ επιχειρούµε να εισάγουµε τα δεδοµένα µε τις πληροφορίες της δήλωσης αφού 

γίνει έλεγχος αν το ΑΦΜ που επιλέχθηκε ανήκει στον χρήστη που έχει κάνει login.  
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function  insert_fpa() .Στη συλλογή συναρτήσεων απο το user_auth_fns.php  

Function insert_fpa($trimino,$etos,$users_afm,$k357,$k377,$k358,$k378, 

                   $k351,$k371,$k307,$k337) 

// νεα εγγραφή στον Πίνακα ΦΠΑ 

// return true ή µήνυµα λάθους 

{ 

  // connect to db as user webadmin 

  $conn = db_connect_admin();   

  // αν το afm υπάρχει και ταιριάζει µε το χρηστη που που εχει κανει    

  //login 

  $result = $conn->query("select *  from admin where 

users_afm='$users_afm' and username='".$_SESSION['valid_user']."'");  

  

  if (!$result || $result->num_rows==0)                                    

//δεν ταιριαζει το afm µε το χρηστη 

       throw new Exception('This afm not valid for user login - go 

back and choose another one.'); 

  // if ok, put in db ston pinaka fpa 

  $result = $conn->query("insert into fpa values                

('$trimino','$etos','$users_afm','$k357','$k377','$k358','$k378', 

 '$k351','$k371','$k307','$k337')"); 

if (!$result) 

    throw new Exception('Could not connect you in database - please 

try again later.  .');     

  return true; 

} 

 Όταν έχουµε επιτυχή καταχώρηση κωδικών  έχουµε µήνυµα (Εικ 4.37) 
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Εικόνα 4. 37 Επιτυχή καταχώρηση κωδικών 

Και παράλληλα ενηµερώνετε και η βάση δεδοµένων (Εικ 4.38) 

 

Eικόνα 4.38 Table  fpa  εγγραφή δεδοµένων του χρήστη 

 - 138 -



Τα µηνύµατα λάθους είναι πανοµοιότυπα µε αυτά που περιγράφηκαν στην εφαρµογή 

του Εισοδήµατος και χάριν συντοµίας παραλείπονται. 
 

• Aνάκτηση στοιχείων ∆ηλ.ΦΠΑ 
 
Μετά την ανάκτηση τυπικών προσωπικών στοιχείων του χρήστη (Επώνυµο ,όνοµα 

κλπ.) παρέχεται επίσης η δυνατότητα όπως και στην εφαρµογή του Εισοδήµατος  να 

ανακτήσουµε στοιχεία προηγούµενων δηλώσεων ΦΠΑ. Ο χρήστης αφού 

πληκτρολογήσει Τρίµηνο ,το  Οικ.Έτος στο συγκεκριµένο πεδίο και το ΑΦΜ 

(Εικ.4.39) ,κάνει ‘κλικ’ στο κουµπί “Άλλες ∆ηλώσεις”  τότε   µεταφέρεται: 

 
Εικόνα 4.39 Ανάκτηση στοιχείων 

 
if (isset ($_POST['alles_dil'])) {          //Ανάκτηση δεδοµένων 

…… 

 
Ο βρόχος  παρέχει µια σειρά συναρτήσεων που είναι όµοια µε την εφαρµογή του 

Εισοδήµατος και έχει αναλυθεί πιο πάνω , σηµειώνουµε ότι παράµετροι εδώ για την 

ανάκληση των πληροφοριών είναι το ΑΦΜ του χρήστη, το Τρίµηνο που 

πληκτρολογήθηκε και το Οικ.Έτος. 
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function get_fpa_details() -Στη συλλογή user_auth_fns.php  

function get_fpa_details($users_afm,$etos,$trimino) 

{ 

 //elegxos gia ta pedia 

   if (!$users_afm || $users_afm=='') 

{ 

   print '<p>Please enter a afm!</p>'; 

         return false; 

} 

   if (!$etos || $etos=='') 

       { 

   print '<p>Please enter oik etos!</p>'; 

            return false; 

} 

   if (!$trimino || $trimino=='') 

{ 

   print '<p>Please enter trimino!</p>'; 

              return false; 

} 

   $conn = db_connect_admin(); 

// αν το afm υπάρχει και ταιριάζει µε το χρήστη που που έχει κάνει 

//login 

  $result = $conn->query("select *  from admin where 

users_afm='$users_afm' and username='".$_SESSION['valid_user']."'");  

  if (!$result || $result->num_rows==0)                                    

//δεν ταιριαζει το afm µε το χρηστη 

       return false; 

 // query database for all details for a particular afm allios pare 

stoixeia apo pinaka 

   $query = "select * from fpa where users_afm='$users_afm' and  

etos='$etos' and trimino='$trimino'"; 

   $result = @$conn->query($query); 

   if (!$result)     

     return false; 

   $result = @$result->fetch_assoc(); 

   return $result; 

} 

 

H παραπάνω συνάρτηση εκτελεί  ελέγχους στον αν έχουν συµπληρωθεί πεδία AΦΜ-

Οικ.Έτος-Τρίµηνο, ακολουθεί σχεδόν την ίδια διαδικασία όπως και η αντίστοιχη 
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συνάρτηση στην εφαρµογή του Εισοδήµατος και τέλος γίνεται ανάκτηση των 

δεδοµένων και επιστροφή σε µορφή πίνακα στην παράµετρο   $fpa_detail 

Τέλος η εµφάνιση πληροφοριών σε HTML παρέχετε µε τη βοήθεια της συνάρτησης 

display_fpa_details()(Εικ 4.40). 

 

 
Εικόνα 4.40 Στοιχεία δήλωσης ΦΠΑ 

function display_fpa_details()- Στη συλλογή συναρτήσεων output_fns.php 

function display_fpa_details($fpa_detail) 

{ 

  // Ενφάνισε ολες τις λεπτοµερειες για τη δήλωση που ζητήθηκε 

  if (is_array($fpa_detail)) 

  { 

    echo 'Ta στοιχεία της δήλωσης που ζητήθηκε ειναι:'; 

    echo '<table><tr>';  

    echo '<td><ul>'; 

    echo '<li><b>etos:</b> '; 

    echo $fpa_detail['etos']; 

    echo '</li><li><b>trimino:</b> '; 

    echo $fpa_detail['trimino']; 

    echo '</li><li><b>afm:</b> '; 

 - 141 -



    echo $fpa_detail['users_afm']; 

    echo '</li><li><b>k357:</b> '; 

    echo $fpa_detail['k357']; 

    echo '</li><li><b>k377:</b> '; 

    echo $fpa_detail['k377']; 

    echo '</li><li><b>k358:</b> '; 

    echo $fpa_detail['k358']; 

    echo '</li><li><b>k378:</b> '; 

    echo $fpa_detail['k378']; 

    echo '</li><li><b>k351:</b> '; 

    echo $fpa_detail['k351']; 

    echo '</li><li><b>k371:</b> '; 

    echo $fpa_detail['k371']; 

    echo '</li><li><b>k307:</b> '; 

    echo $fpa_detail['k307']; 

    echo '</li><li><b>k337:</b> '; 

    echo $fpa_detail['k337']; 

    echo '</li></ul></td></tr></table>';  

  } 

  else 

    echo 'The details of this afm cannot be displayed at this time.'; 

  echo '<hr />'; 

}      

 

Τα µηνύµατα λάθους είναι παρόµοια µε την εφαρµογή του Εισοδήµατος και εδώ, χάριν 

συντοµίας παραλείπονται. 
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5   

Επίλογος             

Στην ενότητα αυτή συνοψίζουµε τα αποτελέσµατα της διπλωµατικής εργασίας και 

παραθέτουµε τις µελλοντικές επεκτάσεις που έχουν νόηµα και ενδιαφέρον να 

υλοποιηθούν. 

5.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

Είδαµε λοιπόν ότι σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστηµα παροχής Φορολογικών 

Υπηρεσιών µε ασφάλεια . Η εφαρµογή υποστηρίζει την καταχώρηση και ανάκτηση 

δεδοµένων του χρήστη , χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού (SSL) και  πιστοποίηση 

username και password .Καταφέραµε επίσης  να ‘κρύψουµε’ τελείως τον τρόπο µε τον 

οποίο δηµιουργούνται τα ζητούµενα του χρήστη κάνοντας χρήση PHP (δυναµική 

γλώσσα σεναρίων).Η ευκολία αυτή επιτείνεται µε µια αρκετά εύχρηστη και 

λειτουργική διάδραση  µε το χρήστη. 

Γενικά λοιπόν, όπως παρουσιάστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, το σύστηµα µας 

αποτελεί µια ικανοποιητική λύση για τη παροχή Φορολογικών Υπηρεσιών µε 

ασφάλεια. 

Ωστόσο όπως πρέπει να ληφθεί υπόψιν όσο η εξάρτηση των επιχειρήσεων και χρηστών 

από το διαδίκτυο αυξάνεται και τα προγράµµατα προστασίας βελτιώνονται ,τόσο οι 

κυβερνο-εγκληµατίες γίνονται κάλυτεροι .Αναζητούν καινούργιους δρόµους στη 
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διακίνηση παρανόµου λογισµικού ,εντοπίζουν και εκµεταλεύονται τα τρωτά σηµεία 

των εφαρµογών ,δηµιουργουν εξελιγµένο παράνοµο λογισµικό και όλα αυτά πλέον 

γίνονται µε µόνο σκοπό το οικονοµικό όφελος .Απόδειξη των παραπάνω είναι  ότι 

πρόσφατα ανακοινώθηκε από οµάδα ερευνητών µια ‘ σοβαρή τρύπα’ στην ασφάλεια 

του πρωτοκόλου SSL  που µπορεί να εκµεταλευτούν οι κυβερνο-εγκληµατίες  [37].Γιά 

να προστατευτούµε από τους κινδύνους ,απαιτείται πολυεπίπεδη προσέγγιση των 

θεµάτων ασφαλείας .Απαιτείται εγκατάσταση και διαχείρηση προγραµµάτων 

προστασίας των εφαρµογών ,χρήση λογισµικού η λειτουργικού που απαγορεύει την 

εγκατάσταση malware ,περιµετρική προστασία των δικτύων ,ενηµέρωση των 

λειτουργικών συστηµάτων µε τις διορθώσεις ,συµόρφωση µε την πολιτική ασφαλείας 

της επιχείρησης και τους κανονισµούς και τελευταίο αλλά σηµαντικό ,σωστή 

ενηµέρωση των χρηστών.Η γνώση οδηγεί στην προετοιµασία και αυτή στην έγκαιρη 

και ψύχραιµη αντίδραση σε οτιδήποτε καραδοκεί στην ψηφιακή γωνία .[36] 

 

5.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Οι επεκτάσεις και οι βελτιώσεις που µπορούν να γίνουν στο σύστηµά µας ως προς το 

θέµα  της ασφάλειας , έτσι ώστε αυτό να γίνει ολοκληρωµένο και να µπορεί να 

ανταγωνιστεί άλλες υλοποιήσεις συστηµάτων είναι πάρα πολλές και απαιτούν για την 

υλοποίησή τους αρκετές ώρες εργασίας και προσπάθειας. Εµείς, ωστόσο, αναφέρουµε  

στη συνέχεια µερικές από αυτές που τις θεωρούµε πιο σηµαντικές. 

5.2.1 Επίπεδο λειτουργικού συστήµατος 

• Εξυπηρετητής  Apache σε περιορισµένο περιβάλλον (δυνατότητα chroot). Με τη 

χρήση της δυνατότητας αυτής , ο Αpache  έχει  το δικό του υποκατάλογο  και αν 

“χτυπηθεί” ,ο εισβολέας δεν θα µπορέσει να προκαλέσει ζηµιά στο υπόλοιπο 

σύστηµα [2] 

• Boηθητικά εργαλεία ασφαλείας.Επαύξηση ασφαλείας του συστήµατος µε σύνολο 

προγραµµάτων όπως bastille Linux [17]  και sles-eal3 (suse Linux Enterprice 

server) [2] 

• Ευελιξία και παρακολούθηση  αρχείων καταγραφής . 

- Syslog-ng αποτελεί µια προσπάθεια να αυξηθεί η ευελιξία του συστήµατος 

καταγραφής της µηχανής µας .Επίσης υποστηρίζει κρυπτογράφηση για 
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παρακολούθηση από αποµακρυσµένες µηχανές.Η ρύθµιση του όµως είναι 

πολύπλοκη και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργασίας, για αυτό 

µόνο αναφέρετε [18]. 

- Το swatch είναι εργαλείο σε γλωσσά perl και χρησιµοποιείται για την 

παρακολούθηση αρχείων καταγραφής .Επιπλέον εκτελεί ενέργειες αν 

εντοπιστούν ύποπτα συµβάντα.[19] 

• Eλεγχο σε υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας  µε χρήση του open source module – 

modSecurity.Φιλτράρει την εισερχόµενη κίνηση του http αλλά παρέχει και ένα 

επίπεδο ακόµα ασφαλείας στον κώδικα PHP (βλ.5.2.2)[20] 

5.2.2  Επίπεδο εφαρµογής. 

• Μπορούµε να προστατεύσουµε τη βάση δεδοµένων µας (MySql) σε περιορισµένο 

περιβάλλον  κάνοντας χρήση δυνατότητα chroot.[13] 

• Μια επιπλέον δυνατότητα του modSecurity (5.2.1) είναι µε κατάλληλη διαµόρφωση 

του αρχείου httpd.conf του Apache να προσθέσουµε επιπλέον φίλτρα στις post 

µεταβλητές της PHP  για επιπλέον προστασία από SQL Injection.[13] 

• Για βοήθεια ,πολλές από τις επεκτάσεις των βάσεων δεδοµένων που είναι 

διαθέσιµες για την ΡΗΡ  παρέχουν ιδιαιτέρους µηχανισµούς διαφυγής (escape 

mechanisms) .H Mysql παρέχει την συνάρτηση   mysql_real_escape_string (), για 

κώδικα PHP και σε συνεργασία µε την magic_quotes_gpc αποτελεί ένα επιπλέον 

µέτρο για ασφαλή κώδικα  .[10] 

• Ένα πλήθος εντολών και scripts για την παρεµπόδιση της SQL Injection 

,παρέχονται στη βιβλιογραφία και θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στον κώδικα της 

εφαρµογής µας (Command Injection) [10] 

• H προσθήκη δυνατότητας στην εφαρµογή µας για τον χρήστη να κάνει reset το 

password αν το έχει ξεχάσει και η αυτόµατη αποστολή του µε κρυπτογραφηµένο 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (ψηφιακή υπογραφή).[8](βλ.4.2.4.3) 
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A  

Απαιτήσεις του συστήµατος 

Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τις απαιτήσεις του συστήµατος, και τη διαδικασία 

εγκατάστασης κάθε προγράµµατος από την ∆ιανοµή Linux OpenSuse 11.0 έτσι ώστε 

να τρέξει οµαλά η εφαρµογή που παρουσιάστηκε στον κυρίως  Τόµο της εργασίας. 

Παρουσιάζεται επίσης µε λεπτοµέρεια κάθε ρύθµιση στα απαιτούµενα software – 

πακέτα πού εγκαταστάθηκαν από τη διανοµή. 

A.1 Απαιτήσεις του Hardware 

 H εφαρµογή µας έτρεξε σε ένα  υπολογιστή  P 4 3..0 GHZ    µε 2 GB  RAM και δίσκο 

160 Gb  ,ωστόσο οι απαιτήσεις του συστήµατος – εφαρµογής είναι πολύ λιγότερες και 

µπορεί να «τρέξει» σε ένα Η/Υ µε λιγότερη RAM 512  MB και επεξεργαστή P-III . 

Αυτές οι απαιτήσεις καλύπτουν την εγκατάσταση του λειτουργικού ,του Apache και 

βαση δεδοµένων . 
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A.2  Απαιτήσεις του Software 

Για να τρέξει η εφαρµογή είναι απαραίτητη η εγκατάσταση εκτός από την 

εγκατάσταση του Apache Web Server  , και τα παρακάτω: 

Απαίτηση Προτεινόµενη λύση 

∆ηµιουργία http/web διακοµιστή Εγκατάσταση του Apache 

Ασφαλής επικοινωνία Εγκατάσταση openssl 

Υποστήριξη βάσης δεδοµένων Εγκατάσταση mysql 

∆υνατότητα διαχείρησης βάσης δεδοµένων Εγκατάσταση PhpAdmin 

∆υνατότητα ενφάνισης στατιστικών Εγκατάσταση webalizer 

Εγγραφή κώδικα Εγκατάσταση PHP 

Φράγµα προστασίας (Firewall) Εγκατάσταση iptables 
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B  

Εγκατάσταση και εκτέλεση των  προγρaµµάτων 

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τί ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά την εγκατάσταση των 

προγραµµάτων αρχίζοντας από την εγκατάσταση του Αpache και επι µέρος στοιχείων 

του  και στη συνέχεια της PHP και  MySQL. 

B.1 Εξυπηρετητής ιστοσελίδων  Apache Ι 

B.1.1 Γενική φιλοσοφία λειτουργίας 

Η βασική λειτουργία ενός εξυπηρετητή ιστοσελίδων, είναι στην ουσία, η µετάφραση 

της URL που πληκτρολογεί ο χρήστης στο πρόγραµµα περιήγησης που χρησιµοποιεί, 

σε αντίστοιχο πόρο, ο οποίος αποστέλλεται µέσω ∆ιαδικτύου πίσω στον χρήστη που 

τον ζήτησε. Ο αιτούµενος, µέσω της URL, πόρος τυπικά εµπίπτει στις ακόλουθες δύο 

περιπτώσεις. 

Κάποιο αρχείο, οπότε το συγκεκριµένο αρχείο αναζητείται από τον εξυπηρετητή 

ιστοσελίδων στους δίσκους της µηχανής στην οποία αυτός εκτελείται και στη συνέχεια, 

αποστέλλεται στο πρόγραµµα περιήγησης του χρήστη που το ζήτησε (στατικές 

σελίδες) Κάποιο πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή , το πρόγραµµα εκτελείται και 

επιστρέφονται τα αποτελέσµατα στο πρόγραµµα περιήγησης του χρήστη που το ζήτησε 

(δυναµικές σελίδες ). 
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Τις παραπάνω δύο βασικές υπηρεσίες, εξυπηρετεί και ο Αpache. Το εκτελέσιµο 

πρόγραµµα του Αpache σε περιβάλλον Linux  είναι το httpd και τυπικά εκτελείται ως 

δαίµονας. Σε κατάσταση αναµονής , ο Αpache το µόνο που κάνει είναι να 

παρακολουθεί τη διεύθυνση ΙP και θυρίδα που προσδιορίζεται στο αρχείο ρυθµίσεων 

httpd conf. Όταν εµφανιστεί κάποια αίτηση, ο Apache αναλύει τις επικεφαλίδες 

(headers), εφαρµόζει τους κανόνες που υπάρχουν επίσης στο httpd.conf και αναλόγως 

προβαίνει στην κατάλληλη ενέργεια. 

Η λειτουργία του Apache µπορεί να ελεγχθεί µε ιδιαίτερα ευέλικτο τρόπο , από µια 

σειρά παραµέτρων κατά την εκκίνηση, αλλά κυρίως από τα περιεχόµενα του αρχείου 

httpd.conf, µέσω του οποίου µπορούν να δοθούν περίπου 200 οδηγίες (directives) προς 

αυτόν .  

Για τη λειτουργία του ο Apache, χρησιµοποιεί µια εξ’ ορισµού δοµή αρχείων, η οποία 

κατά βάση, περιλαµβάνει τους ακόλουθους καταλόγους (directories). 

Conf.  Περιέχει αρχεία ρυθµίσεων, εκ των οποίων το σηµαντικότερο είναι το httpd.  

 Htdocs. Περιέχει τα αρχεία τύπου HTML, τα οποία θα διατίθενται προς τους χρήστες 

του διαδικτυακού τόπου. Ο κατάλογος αυτός και οι υποκατάλογοί του εκτίθενται σε 

όλο το κοινό του ∆ιαδικτύου  και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να περιέχουν τίποτε 

άλλο εκτός από δεδοµένα  προς δηµοσίεύση. 

Log. Περιέχει αρχεία καταγραφής . 

Cgi-bin. Περιέχει προγράµµατα για χρήση από το κοινό και εποµένως θά πρέπει να 

βρίσκεται µέσα η κάτω από τον κατάλογο htdocs . 

B.1.2 Βασική αρχιτεκτονική του Apache  

Προκειµένου να εγκαταστήσει και να διαχειριστεί κανείς τον Apache, θα πρέπει να 

έχει µια εικόνα της δοµής του. Προς την κατεύθυνση αυτή, στην Εικόνα Β-1. 

απεικονίζεται η βασική λογική του δοµή. Το πρώτο επίπεδο εξασφαλίζει τη βασική 

λειτουργικότητα του Apache και περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που υλοποιούν τις 

βασικές λειτουργίες του εξυπηρετητή. Παρέχουν επίσης τις απαιτούµενες διεπαφές σε 

επίπεδο προγραµµάτων (ΑPI) στο αµέσως ανώτερο επίπεδο δηλ. το επίπεδο των 

δοµοστοιχείων.  

Το δεύτερο επίπεδο, περιλαµβάνει µια σειρά από δοµοστοιχεία (modules ), κάθε ένα 

από τα οποία εξασφαλίζει µια συγκεκριµένη λειτουργία. που ενσωµατώνονται  µε 

µόνιµο τρόπο κατά τη εγκατάσταση από τη διανοµή. 
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.  

Εικόνα Β-1 Βασική αρχιτεκτονική Apache

Τέλος, κάτω από το πρώτο επίπεδο  υπάρχει το λειτουργικό σύστηµα το οποίο παρέχει 

τις βασικές λειτουργίες, ενώ πάνω από το δεύτερο, υπάρχουν συνήθως βιβλιοθήκες 

τρίτων κατασκευαστών , π.χ. OpenSSL κ.λπ.   

B.1.3  Ο διαδικτυακός µας τόπος  

Ο πειραµατικός αυτός διαδικτυακός τόπος θα παρέχει τις  ιστοσελίδες για τις  

φορολογικές υπηρεσίες της εφαρµογής µας (4.2.4), σε εξωτερικούς  χρήστες  (µέσω 

∆ιαδικτύου). 

Κατ' αρχήν πρέπει να εξασφαλιστούν περιοχές – περιοχή διευθύνσεων µηχανών που θα 

είναι προσβάσιµες από το ∆ιαδίκτυο. Αυτές λαµβάνονται από σχετική αίτηση από τον 

παροχέα υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Ιsp).  

Η υιοθέτηση ιδιωτικών διευθύνσεων, διευκολύνει την υλοποίηση του παραδείγµατος 

σε περιβάλλον εργαστηρίου. Έτσι υιοθετείται για τη µηχανή που θα φιλοξενεί το 

δικτυακό τόπο η IP '192.168.1.10’ 

Οι διευθύνσεις αυτές προφανώς ανήκουν στην περιοχή των ιδιωτικών διευθύνσεων και 

κατά συνέπεια µε κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν στην πραγ-

µατικότητα· αποτελούν παράδειγµα και µόνο. Αντί αυτών θα πρέπει να χρησιµοποιεί 

κανείς αυτές που θα του εκχωρηθούν από το ΙSΡ που θα επιλέξει. 

 - 159 -



Με προσπέλαση στον διαδικτυακό τόπο www.hostmaster.gr  γίνεται έλεγχος για το ό-

νοµα που θα χρησιµοποιηθεί ως τοµέας αν έχει ήδη εκχωρηθεί.  

To όνοµα για τη δικτυακή τοποθεσία θα είναι το  www.mytaxis.gr  

o Eξυπηρετητή ιστοσελίδων: www.mytaxis.gr 

o Eξυπηρετητή ονοµάτων τοµέων: Είναι έξω από όρια της  παρούσας εργασίας 

δεν θα γίνει χρήση . 

o Eξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: myadmin@mytaxis.gr. Είναι εξω 

από όρια της  παρούσας  εργασίας δεν θα γίνει χρήση. 

 

Περί URLs 

Μέσω ενός URL (Unifororm Resource Locator - οµοιόµορφος εντοπιστής πόρων) 

προσπελαύνει κανείς κάθε είδους πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στο ∆ιαδίκτυο.  

Πρωτόκολλο // όνοµα συστήµατος –τοµέας / διαδροµή. 

Για το παράδειγµα, το πρωτόκολλο είναι http, που σηµαίνει ότι το πρόγραµµα 

περιήγησης που σκοπεύει να προσπελάσει πόρους που θα είναι διαθέσιµοι από το 

συγκεκριµένο σύστηµα πρέπει να χρησιµοποιήσει το πρωτόκολλο HTTP ( Hypertext 

Transfer Protoco). Το όνοµα συστήµατος (ή host) είναι το όνοµα του διαδικτυακού 

τόπου όπως αυτό είναι γνωστό από τις υπηρεσίες  www.mytaxis.gr για την περίπτωση 

που εξετάζεται εδώ. Ας σηµειωθεί ότι, αντί ονόµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα 

και η διεύθυνση IP του συστήµατος από το οποίο θα αντληθούν πόροι µπορούµε και 

από την ίδια τη µηχανή να προσπελάσουµε αρκεί στον περιηγητή να µπει η  διεύθυνση 

IP του συστήµατος η //localhost 

B.1.4 Εγκατάσταση. Πρώτες δοκιµές. 

Η εφαρµογή αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Linux OpenSuse 11.0 . Mετά την 

εγκατάσταση του λειτουργικού, που η διαδικασία δεν είναι αντικείµενο της παρούσας 

εργασίας και παραλείπεται. Ακολουθούµε τα παρακάτω : 

B.1.4.1 Ρυθµίσεις υλοποίησης TCP /IP . 

Η υλοποίηση του βασικού πρωτόκολλου TCP/IP στο Linux όσον αφορά την 

αρχειοθέτηση όσο και τη συνολική λειτουργία  γίνεται µέσω σειράς αρχείων, βασικών 
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εντολών και παραµέτρων. Οι πληροφορίες που αφορούν ρυθµίσεις αποθηκέυονται σε 

αρχεία  στον κατάλογο για τη διανοµή Suse 11.00  etc/sysconfig/network/  

• Ρυθµίσεις κάρτας δικτύου 

 Για  κάθε κάρτα δικτύου σε µια µηχανή Linux  υπάρχει ένα αρχείο ifcfg-eth0, όπου Ν 

ο αύξων αριθµός εγκατεστηµένης κάρτας.  

Απόδοση διεύθυνσης  µε επέµβαση στο αρχείο. 

Τροποποιώντας το προεπιλεγµένο αρχείο µε τις δικές µας ρυθµίσεις, αποδίδουµε 

στατική ip στη µηχανή µας . 

linux-a02a:/etc/sysconfig/network # cat ifcfg-eth0 

BOOTPROTO='static' 
BROADCAST='192.168.1.15' 
ETHTOOL_OPTIONS='' 
IPADDR='192.168.1.10/29' 
MTU='' 
NAME='88E8001 Gigabit Ethernet Controller' 
NETMASK='255.255.255.248' 
NETWORK='192.168.1.8' 
REMOTE_IPADDR='' 
STARTMODE='auto' 
USERCONTROL='no' 

• Αναγνώριση από δίκτυο  

Με την εντολή ifconfig eth0, διαπιστώνεται ότι όντως ο πυρήνας έχει 

αναγνωρίσει  την κάρτα δικτύου µε τα στοιχεία που δώσαµε. 

linux-a02a:/etc/sysconfig/network # ifconfig eth0 

Link encap:Ethernet  HWaddr 00:17:31:77:0C:8E   
inet addr:192.168.1.10   

Bcast:192.168.1.15  Mask:255.255.255.248                      

inet6 addr: fe80::217:31ff:fe77:c8e/64 Scope:Link 

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

RX packets:2120 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:1000  

RX bytes:135680 (132.5 Kb)  TX bytes:7691 (7.5 Kb) 

Interrupt:23  
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Εικόνα Β-2 Έλεγχος tcp/ip –απόδοση στατικής διεύθυνσης 
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B.1.4.2 Εγκατάσταση Apache . 

Η εγκατάσταση γίνεται µε τη βοήθεια  RPM packeges που συνοδεύουν τη διανοµή , 

µέσα από την επιλογή Υast2 Linux µαζί έχουµε εγκατάσταση και όλων των 

δοµοστοιχείων που απαιτούνται όπως παρακάτω (Εικ.Β.3- Β.4 ),είτε από κονσόλα 

αφού έχουµε κάνει Login στο σύστηµα σαν root user και στις δύο περιπτώσεις .[16] 

Τα αρχεία rpm είναι στην ουσία ένας τρόπος διανοµής λογισµικού ώστε να 

διευκολύνεται η εγκατάσταση, αναβάθµιση ή απεγκατάσταση. Περιλαµβάνουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για εγκατάσταση και λειτουργία αντίστοιχου προγράµµατος. 

Linux_a02:~ # yast2 –install apache2    
 
 

Εικόνα Β-3 
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 Εικόνα Β-4 Υast  packαge 

• Εκκίνηση βασικός έλεγχος  

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση  από τα παραπάνω βήµατα µπορούµε να δούµε που 

βρίσκονται τα βασικότερα  αρχεία της εγκατάστασης . 

/etc/apache2      αρχεία ρυθµίσεων    

charset.conv, conf.d,  

/etc/init.                                                                                          scripts εκκίνησης 

apache2 

……….   

/usr/lib 

apache2-event, apache2-prefork, apache2-worker, apache2_MMN 

/usr/sbin                                                                                         κυρίως διεργασίες 

a2disflag, a2dismod, a2enflag, a2enmod, apache2ctl  ……… 

/var/log                                                                                            log   apache2 
  
/etc/apache2/ssl.crl                                                                     Πιστοποιητικά-Κρυπτογράφιση 
………………….. 
 
/usr/lib/apache2                                                                                  Βασικά ∆οµοστοιχεία  
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mod_actions.so, ….. 

etc/sysconfig/SuSEfirewall2.d/services 

apache2, apache2-ssl 

/usr/share/apache2/error 

HTTP_BAD_GATEWAY.html.var,  

/usr/share/doc/packages/apache2/original 

httpd.conf 

………………………… 

Μπορούµε να κάνουµε χρήση του script apache2ctl  που βρίσκεται στον 

κατάλογο # /usr /sbin /apache2ctl  start 

για να έχουµε εκκίνηση του διακοµιστή ,µπορούµε επίσης να διαπιστώσουµε και τις 

διεργασίες που ανεβαίνουν µε την εντολή : 

# ps –ef |grep http  

linux-a02a:/etc # ps -ef |grep http 

root      1798     1  0 10:46 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd2 -f 

/etc/apache2/httpd.conf -k start 

 

wwwrun    1916  1798  0 10:46 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd2 -f 

/etc/apache2/httpd.conf -k start 

 

wwwrun    1917  1798  0 10:46 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd2 -f 

/etc/apache2/httpd.conf -k start 

 

wwwrun    1918  1798  0 10:46 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd2 -f 

/etc/apache2/httpd.conf -k start 

 

wwwrun    1919  1798  0 10:46 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd2 -f 

/etc/apache2/httpd.conf -k start 

 

wwwrun    1920  1798  0 10:46 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd2 -f 

/etc/apache2/httpd.conf -k start 
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root      7776  7645  0 11:18 pts/0    00:00:00 grep http 

Εικόνα Β-5 ∆ιεργασίες που ανεβαίνουν 

Η εξέταση καλής λειτουργίας  από την τοπική µηχανή µπορεί να γίνει µε µε χρήση 

telnet στη θυρίδα 80 (Eικ.Β-6) 
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Εικόνα Β-6 Έλεγχος µε telnet 

 

linux-a02a:// # telnet 192.168.1.10 80 

Trying 192.168.1.10... 

Connected to 192.168.1.10. 

Escape character is '^]'. 

GET 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

   .................................................... 

<p>Even with <font size="+1">some</font> decoration, it's still not 

very exciting.</p> 

</body> 

</html> 

…………….. 

Connection closed by foreign host. 
 

Το βασικό  script διαχείρισης του Αpache είναι το, apache2ctl παίρνει τις εξής 

παραµέτρους: 

start- εκκίνηση του δαίµονα httpd 

stop - διακοπή του δαίµονα httpd. 
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restart- επανεκκίνηση του httpd   

status – εµφανίζει την τρέχουσα κατάσταση 

To πρόγραµµα httpd2 παίρνει διάφορες παραµέτρους µε ιδιάιτερο ενδιαφέρον την 

παράµετρο  -V  (παρουσιάζει τις ρυθµίσεις µετά την εγκατάσταση του πακέτου) 

(Eικ.Β-7) 

linux-a02a:/usr/sbin # httpd2 -V 

 

Εικόνα Β-7 Αποτέλεσµα εντολής από terminal httpd2 -V 

Για  να εκκινεί στο σύστηµα µας ο Apache server αυτόµατα µετά από κάθε 

επανεκκίνηση του συστήµατος εκτελούµε τις εξής εντολές : 

# cp /usr/sbin/apache2/bin/apache2ctl /etc/init.d 

# chmod 755 /etc/init.d/apache2ctl 

# chkconfig --add apache2ctl 

# chkconfig --level 35 apache2ctl on 
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B.1.5  Παραµετροποίηση. 

Σε πρώτη φάση  τροποποιούµε το αρχείου etc/hosts µε ένα απλό συντάκτη κειµένου 

ώστε να περιλαµβάνει : 

…………. 

127.0.0.1       localhost 

192.168.1.10  www.mytaxis.gr 

Η διεύθυνση 127.0.0.1 λέγεται διεύθυνση βρόχου επιστροφής (loopback) και αποτελεί 

τη στοιχειώδη περίπτωση επικοινωνίας µέσω διευθύνσεων.Χρησιµοποιείται για την 

επικοινωνία µέω πρωτοκόλλου TCP/IP δύο προγραµµάτων που εκτελούνται στην ίδια 

µηχανή(φανταστική διεπαφή που χρησιµοποείται µε την ίδια τηµηχανή). Στην συνέχεια 

και για λόγους ασφαλείας  θα ρυθµιστεί προεπιλεγµένη σελίδα να βρίσκεται εντός 

καταλόγου /web /http εκεί θα αποθηκεύονται όλα τα αρχεία προς δηµοσίευση µε 

πρωτόκολλο http  καθώς και η αρχική σελίδα του δικτυακού τοπου της εφαρµογής µας  

(4.2.4.)  ,ενώ παρακάτω θα ρυθµιστεί άλλος κατάλογος για την περιοχή του τόπου που 

θα υποστηρίζει SSL   (Β.1.6.2) 

Για λόγους δοκιµών και µε τη βοήθεια ενός απλού συντάκτη κειµένου προβαίνουµε 

στην αλλαγή συντάσσοντας ένα απλό έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένων και ελληνικών 

χαρακτήρων το αρχείο έχει ονοµασία index.html  

DocumentRoot "/web/http" 

Η ρύθµιση αυτή γίνεται στο αρχείο /etc/apache2/default-server.conf που 

αναφερόµαστε διεξοδικά παρακάτω στην παράγραφο B.1.5.3 

Κάνοντας τη ρύθµιση και µε επανεκκίνηση αναζητώντας την αρχική σελίδα από 

http://192.168.1.10/ από πρόγραµµα περιήγησης τοπικής µηχανής στη νέα θέση ,αν ο 

εξυπηρετητής λειτουργεί κανονικά εµφανίζεται η προεπιλεγµένη σελίδα (Εικ.Β-8)  
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Eικόνα Β-8 Αρχική δοκιµαστική σελίδα του web µε αλλαγή του documents/root 

Σηµ: Παρατηρούµε ότι στη γραµµή διευθύνσεων έχουµε  http://192.168.1.10/ ΙP 

δικτυακού µας τόπου. 

B.1.5.1  Βασικά αρχεία ρυθµίσεων 

Τα βασικά αρχεία ρύθµισης του Apache µπορούµε να τα βρούµε σε δύο περιοχές : 
/etc/apache2/ 

/etc/sysconfig/apache2: γενικές ρυθµίσεις Apache,  για να φορτώσει, πρόσθετα 

αρχεία διαµόρφωσης για να περιλάβει, σηµαίες µε τις οποίες ο κεντρικός υπολογιστής 

πρέπει να είναι  αρχικοποιηµένος, και σηµαίες που πρέπει να προστεθούν στη γραµµή 

εντολής. [16] 

Στον  Apache τα βασικά αρχεία διαµόρφωσης οργανώνονται  όπως παρακάτω : 

/etc/apache2/ 
| 

|- charset.conv 

|- conf.d/ 

| | 
| |- *.conf 
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| 
|- default-server.conf 

|- errors.conf 

|- httpd.conf 

|- listen.conf 

|- magic 

|- mime.types 

|- mod_*.conf 

|- server-tuning.conf 

|- ssl.* 

|- ssl-global.conf 

|- sysconfig.d 

| | 

| |- global.conf 

| |- include.conf 

| |- loadmodule.conf . . 

| 

|- uid.conf 

|- vhosts.d 

| |- *.conf 

Ο Αpache για να καλύψει το ευρύ φάσµα αναγκών ,είναι εξαιρετικά 

παραµετροποιήσιµος. Η παραµετροποίηση του επιτυγχάνεται µέσα από αρχεία που 

βρίσκονται στον κατάλογο /etc/apache2 και για τα δοµοστοιχεία 

APACHE_MODULES in /etc/sysconfig/apache2 και έχουν σαν βάση το αρχείο 

/etc/apache2/httpd.conf  που περιλαµβάνει τον κύριο όγκο των ρυθµίσεων. 

Βασική φιλοσοφία που έχει ακολουθηθεί σε αυτή την έκδοση είναι ότι το αρχείο 

παραπέµπει για κάθε ρύθµιση  δοµοστοιχείο σε ξεχωριστό αρχείο µε καταλήψη .conf 

το οπόιο ενσωµατώνει (Include) και εκεί µπορούµε να κάνουµε τις ρυθµίσεις µας µε 

τµήµατα  οδηγιών   (block directive) µε βασική σύνταξη <τµήµα  παράµετρος> και 

τελειώνουµε µε </τµήµα>[30] 

etc/apache2/httpd.conf –Βασικό αρχείο ρυθµίσεων 

# /etc/apache2/httpd.conf  
 
…… 
 
// Γενικές µεταβλητές περιβάλοντος . 

# Ποιοί χρήστες θα κάνουν  START καί DOWN  

Include /etc/apache2/uid.conf 

# Ρυθµίσεις διεργασιών 
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Include /etc/apache2/server-tuning.conf 

# Θέση error log file. 
ErrorLog /var/log/apache2/error_log 

LogLevel warn 

 

# ∆οµοστοιχεία in /etc/sysconfig/apache2 

Include /etc/apache2/sysconfig.d/loadmodule.conf 
 

# IP addresses / ports to listen on 

Include /etc/apache2/listen.conf 
 

# Μορφή καταγραφών 

Include /etc/apache2/mod_log_config.conf 
 
# Γενικες ρυθµισεις  /etc/sysconfig/apache2 

# Περιορισµός πληροφοριών  

Include /etc/apache2/sysconfig.d/global.conf 

# Αιτήσεις  για πληροφορίες κ’ από πού θα επιτρέπονται  
Include /etc/apache2/mod_status.conf  

Include /etc/apache2/mod_info.conf 

# optional cookie-based user tracking 
Include /etc/apache2/mod_usertrack.conf 
 
# configuration of server-generated directory listings 
Include /etc/apache2/mod_autoindex-defaults.conf 
 
# ∆ιαπραγµάτευση γλώσσας 
TypesConfig /etc/apache2/mime.types 

DefaultType text/plain 

Include /etc/apache2/mod_mime-defaults.conf 

 
# set up (customizable) error responses 
Include /etc/apache2/errors.conf 
 
# SSL configuration  
……….. 
…… 
# Περιορισµός προσπελάσεων στον ριζικό κατάλογο 

<Directory /> 

    Options None 

    AllowOverride None 

    Order deny,allow 

    Deny from all 

</Directory> 
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# Αποτροπεί πρόσβασης σε όλα τα αρχεία   

AccessFileName .htaccess 

<Files ~ "^\.ht"> 

    Order allow,deny 

    Deny from all 

</Files> 

 
#'Main' server αρχείο διαµόρφωσης 
 
Include /etc/apache2/default-server.conf΄ 
 
Τα αρχεία που έχουµε µετά την πρώτη εγκατάσταση και οι τροποποιήσεις που 

προβαίνουµε  εµπεριέχονται στο συνοδευτικό DVD.  

Ακολουθεί παρακάτω η περιγραφή  των παραµετροποιήσεων που έγιναν  και σε ποια 

αρχεία , επίσης δίνονται σύντοµες επεξηγήσεις για τις µεταβολές. 

B.1.5.2 Ρυθµίσεις γενικού περιβάλλοντος 

Include /etc/apache2/server-tuning.conf 

# Ρυθµίσεις διεργασιών   

 # how many server processes to start (server pool regulation) 
<IfModule prefork.c> 

 StartServers         5 
 MinSpareServers      5 
 MaxSpareServers     10 
      ServerLimit        150 
 MaxClients         150 
 MaxRequestsPerChild  10000 

</IfModule> 

# worker MPM   

<IfModule worker.c 

 StartServers         3 
 MinSpareThreads     25 
 MaxSpareThreads     75  
 ThreadLimit         64 
 MaxClients         150 
 ThreadsPerChild     25 
 MaxRequestsPerChild  10000 
</IfModule> 

# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than 

KeepAlive On 

# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow 
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# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited 
amount. 
# We recommend you leave this number high, for maximum performance 

MaxKeepAliveRequests 100 

# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request 
from the 
# same client on the same connection. 

KeepAliveTimeout 15 

Περιορισµός των συνδέσεων και των περιεχοµένων τους .  

Ο Apache παρέχει έναν µεγάλο αριθµό ρυθµίσεων µέσω οδηγιών για τον περιορισµό 

των συνδέσεων, και του όγκου των αιτήσεων. Οι βασικές οδηγίες που µπορούν να 

συµβάλουν στον περιορισµό των επιθέσεων σε έναν εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache 

είναι οι ακόλουθες [2]: 

KeepAlive 

Η οδηγία KeepAlive µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ενεργοποίηση συνεχών 

συνδέσεων, µε θετικά αποτελέσµατα στις επιδόσεις επειδή µε τον τρόπο αυτόν 

επιτρέπεται στον πελάτη να δηµιουργεί αιτήσεις, χωρίς να εγκαθιστά ξεχωριστή 

σύνδεση για κάθε αίτηση HTTP. Η KeepAline παίρνει µια παράµετρο (On/Off). 

Θέτοντας την τιµή Off εµποδίζεται ο επιτιθέµενος να δηµιουργεί συνδέσεις και να 

κρατάει αυτές τις συνδέσεις ανοιχτές, οδηγώντας κάποια στιγµή σε άρνηση υπηρεσίας 

(Denial of Service-Dos). 

MaxKeepAliveRequests 

Η οδηγία MaxKeepAliveRequests περιορίζει τον όγκο των αιτήσεων, οι οποίες 

µπορούν να σταλούν µέσω µιας απλής σύνδεσης όταν η οδηγία KeepAlive έχει την 

τιµή On. Αυτή αποτελεί µια εναλλακτική µέθοδο για τον έλεγχο των επιθέσεων DoS. 

Τοποθετώντας υψηλή τιµή σε αυτή την παράµετρο, αυξάνονται οι επιδόσεις, αλλά 

επίσης αυξάνεται η τρωτότητα σε επίθεση DoS. Η Εξ’ ορισµού τιµή της είναι 

100.Oταν η τιµή είναι µηδέν επιτρέπονται απεριόριστες αιτήσεις. 

KeepAliveTimeout 

Η οδηγία KeepAliveTimeout ορίζει τον αριθµό των δευτερολέπτων, τα οποία ο 

Apache θα παραµείνει για την επόµενη αίτηση από τον ίδιο πελάτη στην ίδια σύνδεση. 

Η εξ’ ορισµού τιµή είναι 15. Αποτελεί χρήσιµη ρύθµιση για το κλείσιµο των 

συνδέσεων, τις οποίες ο επιτιθέµενος κρατάει ανοιχτές για µια προσπάθεια επίθεσης 

DoS. 
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LimitRequestBody 

Η οδηγία LimitRequestBody καθορίζει τον αριθµό bytes, ο οποίος επιτρέπεται στο 

σώµα µιας αίτησης (έως 2GB). Η εξ’ ορισµού τιµή είναι 0. Η οδηγία 

LimitRequestBody επιτρέπει να περιοριστεί το επιτρεπόµενο µέγεθος του σώµατος 

µιας αίτησης HTTP. Αυτή η οδηγία µπορεί να περιορίσει µερικά σενάρια κατά τα 

οποία ο επιτιθέµενος χρησιµοποιεί το σώµα µιας αίτησης φορµών CGI για επίθεση. 

LimitRequestField 

Αυτή η οδηγία δέχεται ως παράµετρο ένα ακέραιο αριθµό από 0 (σηµαίνει 

απεριόριστο) έως 32.767.Η LimitRequestFields ορίζει τον αριθµό των πεδίων 

επικεφαλίδας που επιτρέπονται σε µια αίτηση HTTP. Απαιτείται αυτή η τιµή να είναι 

µεγαλύτερη από τον αριθµό των πεδίων που περιέχονται σε µια κανονική συναλλαγή. 

Ο αριθµός των πεδίων επικεφαλίδας που χρησιµοποιείται από έναν πελάτη σπανίως 

ξεπερνά το 20, αλλά αυτό µπορεί να διαφέρει µεταξύ διαφορετικών υλοποιήσεων και 

ρυθµίσεων των προγραµµάτων περιήγησης. Αυτή η οδηγία µπορεί να περιορίσει τις 

επιθέσεις DoS, κατά τις οποίες ο επιτιθέµενος προσπαθεί να υπερφορτώσει έναν 

εξυπηρετητή µε αιτήσεις που περιέχουν υπερβολικά µεγάλη λίστα επικεφαλίδων.[33] 

B.1.5.3  Ρυθµίσεις βασικού  εξυπηρετητή  

Include /etc/apache2/default-server.conf..                           
# Global configuration that will be applicable for all virtual hosts 

<VirtualHost *:80> 

ServerAdmin admin@mytaxis.gr 

ServerName www.mytaxis.gr 

DocumentRoot "/web/http" 

ErrorLog var/log/mytaxis-error_log 

#TransferLog var/log/mytaxis-access_log 

</VirtualHost> 

 
# Configure the DocumentRoot 
# 
<Directory "/web"> 

  

 AllowOverride None 

 # Controls who can get stuff from this server. 

 Order allow,deny 

 Allow from all 
</Directory> 
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Alias /icons/ "/usr/share/apache2/icons/" 

 

<Directory "/usr/share/apache2/icons"> 

 Options Indexes MultiViews 

 AllowOverride None 

 Order allow,deny 

 Allow from all 

</Directory> 

ScriptAlias /cgi-bin/ "web/http/cgi-bin/" 

# "/srv/www/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased 

# CGI directory exists, if you have that configured. 

# 

<Directory "/web/http/cgi-bin"> 

 AllowOverride None 

 Options +ExecCGI -Includes 

 Order allow,deny 

 Allow from all 

</Directory> 

 

# ∆ιαγραφή προγούµενων εκδόσεων 

<Files ~ "^\.(bak|old|cgi~)$"> 

    Order allow,deny 

    Deny from all 

</Files> 

Include /etc/apache2/conf.d/*.conf 

DocumentRoot 

Η οδηγία αυτή προσδιορίζει τον αρχικό κατάλογο από τον οποίο θα παρέχονται τα 

αιτούµενα αρχεία προς τους πελάτες[ 2] 

</Directory> 

H οδηγία αυτή καθοδηγεί τον Apache όσο αφορά τον κατάλογο root .Mη επίτρεψη 

επέµβασης χρηστών σε σηµεία του συστήµατος. 

• Options : Ποιες δυνατότητες είναι ενεργοποιηµένες στο συγκεκριµένο 

κατάλογο. 

• Allow : Ποιες µηχανές επιτρέπονται. 

• Deny : Μηχανές που δεν  επιτρέπεται σύνδεση [28].  
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 Include /etc/apache2/listen.conf 

# IP addresses / ports to listen on 

          Listen 80 
#Ο δικτυακος τοπος µας θα υποστηρίζει ssl 
     Listen 443 

Include /etc/apache2/sysconfig.d/global.conf 
// Περιορισµός περιττών πληροφοριών 

# Files in this directory are created at apache start time by     

/usr/sbin/rcapache2  

Timeout 300 

# Όχι επιστροφή έκδοση και λογισµικό 

ServerSignature off  

UseCanonicalName off 

# Όχι πληροφορίες συστήµατος 

ServerTokens ProductOnly 

LogLevel warn 

# Καταγραφή σε αρχείο  

CustomLog /var/log/apache2/access_log combined 

UseCanonical Name . 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο Αpache  πρέπει να επιστρέψει µια URL κανονικά θα 

επιστρέψει το όνοµα του εξυπηρετητή που προσδιορίζεται µέσω της οδηγίας server 

name. Θέτοντας τιµή off στην οδηγία  UseCanonicalName χρησιµοποιείται το 

όνοµα της µηχανής hostname  που αποστέλλεται από τον πελάτη. 

ServerSignature 

Προσθέτει το όνοµα του εξυπηρετητή στα µηνύµατα λάθους ΗΤΜL όταν έχει την τιµή 

Οη. Tίθεται off. 

Include /etc/apache2/mod_info.conf 

#  Μόνο αιτήσεις πληροφοριών από την ίδια µηχανή  
 
<IfModule mod_info.c> 

    <Location /server-info> 

     SetHandler server-info 

     Order deny,allow 

     Deny from all 

     Allow from 192.168.1.10 
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    </Location> 

</IfModule> 
 
mod_info  αποτελεί δοµοστοιχείο µέσω του οποίου µπορούν να αντληθούν 

πληροφορίες για ρυθµίσεις  του Apache. Με την παραπάνω οδηγία έχουµε 

ενεργοποίηση και µόνο για την τοπική µηχανή. 

Include /etc/apache2/mod_status.conf  

# Μόνο αιτήσεις  πληροφοριών απο την ίδια µηχανή 
<IfModule mod_status.c> 

    <Location /server-status> 

 SetHandler server-status 

 Order deny,allow 

 Deny from all 

 Allow from 192.168.1.10  

    </Location> 

</IfModule> 

 
mod_status αποτελεί δοµοστοιχείο µέσω του οποίου µπορούν να αντληθούν 

πληροφορίες για κίνηση και επιδόσεις του Apache. Με την παραπάνω οδηγία έχουµε 

ενεργοποίηση στατιστικών και προσπέλαση µόνο  από την τοπική µηχανή. 

Include /etc/apache2/mod_usertrack.conf 

<IfModule mod_usertrack.c> 
   CookieName Apache 

        CookieTracking on  

        CustomLog /var/log/apache2/access.log combined 

</IfModule> 

 
Επιπλέον πληροφορίες για κάθε χρήστη που κάνει χρήση του server µε χρήση  Cookie 

µπορούν να αντληθούν και να καταγραφούν σε αρχείο 

/var/log/apache2/access.log  µορφή των αρχείων καταγραφής περιγράφεται  

παρακάτω αναλυτικά στο συγκεκριµένο include.[26] 

 Include /etc/apache2/uid.conf 

 
User wwwrun 

Group www 
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Χρήστης και οµάδα εκτέλεσης  

Τυπικά, ο Apache χρησιµοποιεί την θυρίδα TCP 80 (η εξ’ορισµού θυρίδα για το 

πρωτόκολλο HTTP). Όταν η υπηρεσία εκτελείται και χρησιµοποιεί την θυρίδα 80, 

πρέπει να εκκινείτε µε χρήση δικαιωµάτων του χρήστη root. O Apache, έχει την 

δυνατότητα να αλλάζει τον χρήστη. Με βάση αυτήν εκκινεί την κύρια διεργασία ( 

parent) ως root και τις υπόλοιπες (παιδία-children) ως κάποιος άλλος χρήστης χωρίς 

δικαιώµατα. Αυτό πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας τις οδηγίες User και Group στο 

αρχείο ρυθµίσεων του /etc/apache2/uid.conf. Για αυτό το λόγο είναι σηµαντικό 

να δηµιουργηθεί ένας νέος χρήστης (αν δεν υπάρχει ήδη ) µε ελάχιστη πρόσβαση στο 

σύστηµα, ο οποίος θα υπάρχει µόνο για να εκκινεί τον δαίµονα εξυπηρέτησης 

ιστοσελίδων. Χρησιµοποιώντας έναν ήδη υπάρχοντα χρήστη (π.χ. nobody) πιθανόν να 

καταλήξει στο να µοιράζονται κάποιες υπηρεσίες η µία τους πόρους της άλλης. Στην 

παρούσα διανοµή  χρησιµοποιείται ο χρήστης wwwrun, ο οποίος ανήκει στην οµάδα 

www. Το σηµαντικό εδώ είναι ότι ο χρήστης wwwrun είναι ο µόνος χρήστης που 

υπάρχει στην οµάδα www και δεν µπορεί να χρησιµοποιείται από καµία άλλη 

υπηρεσία. Ο χρήστης αυτός δεν  έχει κανονικό κέλυφος (δηλ. να έχει το κέλυφος 

/bin/false ) ούτε έχει προσπέλαση σε αρχεία που δεν πρέπει να είναι ορατά στον έξω 

κόσµο, καθώς επίσης δεν πρέπει να µπορεί να εκτελεί αρχεία εκτός µέσω αιτήσεων 

στον δαίµονα httpd.  

Include /etc/apache2/sysconfig.d/loadmodule.conf 

# Files in this directory are created at apache start time by 

/usr/sbin/rcapache2  

LoadModule actions_module                 /usr/lib/apache2-

prefork/mod_actions.so 

LoadModule alias_module                   /usr/lib/apache2-

prefork/mod_alias.so 

LoadModule auth_basic_module              /usr/lib/apache2-

prefork/mod_auth_basic.so 

LoadModule authn_file_module              /usr/lib/apache2-

prefork/mod_authn_file.so 

LoadModule authz_host_module              /usr/lib/apache2-

prefork/mod_authz_host.so 

LoadModule authz_groupfile_module         /usr/lib/apache2-

prefork/mod_authz_groupfile.so 

LoadModule authz_default_module           /usr/lib/apache2-

prefork/mod_authz_default.so 
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LoadModule authz_user_module              /usr/lib/apache2-

prefork/mod_authz_user.so 

LoadModule authn_dbm_module               /usr/lib/apache2-

prefork/mod_authn_dbm.so 

LoadModule autoindex_module               /usr/lib/apache2-

prefork/mod_autoindex.so 

LoadModule cgi_module                     /usr/lib/apache2-

prefork/mod_cgi.so 

LoadModule dir_module                     /usr/lib/apache2-

prefork/mod_dir.so 

LoadModule env_module                     /usr/lib/apache2-

prefork/mod_env.so 

LoadModule expires_module                 /usr/lib/apache2-

prefork/mod_expires.so 

LoadModule include_module                 /usr/lib/apache2-

prefork/mod_include.so 

LoadModule log_config_module              /usr/lib/apache-

prefork/mod_log_config.so 

LoadModule mime_module                    /usr/lib/apache2-

prefork/mod_mime.so 

LoadModule negotiation_module             /usr/lib/apache2-

prefork/mod_negotiation.so 

LoadModule setenvif_module                /usr/lib/apache2-

prefork/mod_setenvif.so 

LoadModule ssl_module                     /usr/lib/apache2-

prefork/mod_ssl.so 

LoadModule suexec_module                  /usr/lib/apache2-

prefork/mod_suexec.so 

LoadModule userdir_module                 /usr/lib/apache2-

prefork/mod_userdir.so 

LoadModule php5_module                    /usr/lib/apache2/mod_php5.so 

 

Τα δοµοστοιχεία που φορτώνονται κατά την εκκίνηση. Τα στοιχεία που έχουν να 

κάνουν µε  επαλήθευση ταυτότητας χρηστών  είναι τα  mod_auth_basic, κλπ 

ουσιαστικά δεν θα κάνουµε χρήση µια και θα γίνει  χρήση  SSLl και πρόσβαση 

χρηστών µε κρυπτογράφηση για την εφαρµογή µας, παρατηρούµε φορτώνεται  ως  
/usr/lib/apache2-prefork/mod_ssl.so   

Επίσης το userdir_module µπορεί να απενεργοποιηθεί µια και ο ιστότοπος δεν θα 

υποστηρίζει σελίδες HTML για χρήστες. 
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B.1.5.4 Μορφές  καταγραφής. 

Ο Apache έχει την δυνατότητα να καταγράφει πληροφορίες που αφορούν σε κάθε 

αίτηση για εξυπηρέτηση που δέχεται και επεξεργάζεται. Ο τρόπος µε τον οποίο 

επιτυγχάνεται η καταγραφή ( περιεχόµενο, µορφή  κ.λπ. ) µπορεί να καθοριστεί µε 

αντίστοιχες ρυθµίσεις. 

Η µορφή καταγραφής ρυθµίζεται µε µια συµβολοσειρά, η οποία εισέρχεται ως 

παράµετρος στις οδηγίες LogFormat και CustomLog του mod_log_config.conf .Αυτή η 

συµβολοσειρά περιέχει χαρακτήρες µε βάση τους οποίους καθορίζεται η µορφή των 

εγγραφών που θα εισάγονται στο αρχείο καταγραφής. 

Include /etc/apache2/mod_log_config.conf 

//Οι ακόλουθες οδηγίες καθορίζουν µερικά ψευδώνυµα  σχήµατος για χρήση 

//µε οδηγίες  καταγραφής 

#         Format string:    Nickname: 

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b"  common 

LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %>s %b"  vhost_common 

LogFormat "%{Referer}i -> %U"    referer 

LogFormat "%{User-agent}i"    agent 

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \ 

\"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""   combined 

LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \ 

\"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""   vhost_combined 

 
# To use %I and %O, you need to enable mod_logio 

<IfModule mod_logio.c> 

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \ 

\"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O"       combinedio 

</IfModule> 

# Use one of these when you want a compact non-error SSL logfile on a 

virtual 

# host basis: 

<IfModule mod_ssl.c> 

Logformat "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \ 

\"%r\" %b"      ssl_common 

Logformat "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \ 

\"%r\" %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""  ssl_combined 

</IfModule> 
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Στο αρχείο /etc/apache2/mod_log_config.conf καθορίζονται  οι φόρµες για τα 

αρχεία καταγραφής ,κάθε µία έχει και ψευδώνυµο που γίνεται χρήση στα  τµήµατα 

οδηγιών.[ 2] 

Οι ρυθµίσεις αυτές συνίσταται κατά βάση στο πέρασµα µιας συµβολοσειράς στην 

οδηγία Logformat στο αρχείο ρυθµίσεων του Apache.Η καταγραφή  γίνεται σε 

προσαρµοσµένη µορφή και µπορεί να γίνει είτε απευθείας σε αρχείο είτε σε ένα 

εξωτερικό πρόγραµµα. Οι οδηγίες µε τις οποίες γίνεται η διαχείριση της καταγραφής, 

είναι οι ErrorLog, LogFormat, CustomLog, CookieLog, TranferLog και LogLevel. Οι 

οδηγίες TransferLog και CustomLog µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές όταν 

χρειάζεται να γίνονται καταγραφές σε πολλά αρχεία. 

Περιγραφή σχετικών οδηγιών καταγραφής 

LogFormat. Αυτή η οδηγία περιγράφει την µορφή κάθε εγγραφής στο αρχείο όπου 

καταγράφεται κάθε προσπέλαση στον εξυπηρετητή Apache (αρχείο access-log). Η 

οδηγία LogFormat εµφανίζεται σε δυο µορφές. Στην πρώτη µορφή ορίζεται µια πλήρης 

συµβολοσειρά µορφής καταγραφής, όπως έχει αναφερθεί στην προηγούµενη 

παράγραφο. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ψευδώνυµο (nickname ) το οποίο 

αναφέρεται σε µορφή που έχει οριστεί σε προγενέστερη οδηγία LogFormat.  

CustomLog. Η οδηγία CustomLog χρησιµοποιείται για την καταγραφή των αιτήσεων 

προς τον εξυπηρετητή και εµπεριέχεται στο δοµοστοιχείο mod-log-config. 

Η πρώτη παράµετρος που παίρνει είναι η θέση όπου θα γίνει η καταγραφή 

εναλλακτικά   οι καταγραφές κατευθύνονται σε πρόγραµµα καταγραφής. 

TransferLog. Αυτή η οδηγία έχει τις ίδιες παραµέτρους και αποτελέσµατα µε την 

οδηγία CustomLog, µε εξαίρεση ότι δεν µπορεί να οριστεί µε άµεσο τρόπο η µορφή 

καταγραφής και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνθήκες.  

LogFormat   %h  %1 %u  %t / %r    %>s %b 

TransferLog / var / log/ apache2 / access-log 

ErrorLog. Αυτή η οδηγία ορίζει το όνοµα του αρχείου στο οποίο ο εξυπηρετητής 

Apache θα καταγράφει τα λάθη που λαµβάνουν χώρα κατά την λειτουργία του. 

Και έχει εξ’ ορισµού τιµή την errorLog /var/log/apache2/error_log. 

Όταν χρησιµοποιείται το σύστηµα syslog αντί αρχείου ενεργοποιείται η καταγραφή 

διαµέσου του συστήµατος καταγραφής suslog. 
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LogLevel. Αυτή η οδηγία προσαρµόζει το επίπεδο λεπτοµέρειας της πληροφορίας που 

θα καταγράφεται  στο αρχείο καταγραφής λαθών.  

Και έχει εξ’ ορισµού τιµή την LogLevel warn [27] . 

B.1.5.5 ∆ικαιώµατα χρηστών 

H πληµµελή διαχείριση των λογαριασµών των χρηστών και η µη σωστή απόδοση 

δικαιωµάτων των χρηστών ,µπορεί κάτω από ορισµένες συνθήκες να αποτελέσει 

‘αχίλλειο πτέρνα’ ενός συστήµατος από άποψη ασφαλείας [5]. Γι αυτό, απαιτείται ο 

περιορισµός των δικαιωµάτων των καταλόγων και των αρχείων της διαδικτυακής 

τοποθεσίας (κάτω από τον κατάλογο που ορίζεται µε την DocumentRoot). Τα αρχεία 

και οι κατάλογοι αυτοί δεν πρέπει να τροποποιούνται από τον χρήστη που ξεκινάει τον 

Apache (wwwrun) ή την οµάδα του (www). Αυτός ο χρήστης θα πρέπει να έχει 

δικαίωµα µόνο ανάγνωσης των αρχείων της διαδικτυακής τοποθεσίας. 

Γενικά τα δικαιώµατα που πρέπει να έχουν τα αρχεία και οι κατάλογοι που σχετίζονται 

µε τον Αpache ενφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα Β1.(DVD /etc/permision). 
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Τύποι αρχείων  Ονόµατα αρχείων  Κατάλογοι εξ’ ορισµού Ιδιοκτήτες δικαιωµάτων 

Αρχεία ρυθµίσεων 
httpd.conf, 

ssl.conf,… 

/etc/apache2/ 

 

Ιδιοκτήτης: root 

Κατάλογο : 755 

Αρχεία : 644 

Αρχεία καταγραφής  acces-log, 

error-log 

/var/log/apache2 Ιδιοκτήτης : root 

Κατάλογος :750 

Αρχεία : 640 

Προγράµµατα  

Apache 

httpd, apachectl /usr/sbin/ Ιδιοκτήτης : root 

Κατάλογος : 755 

Αρχεία :511 

Βοηθήµατα  

Apache 

htpasswd, apxs, 

rotatelogs, htdigest 

dbmmanage  

/usr//bin  Ιδιοκτήτης : root 

Κατάλογος : 755 

Αρχεία: 511 

∆οµοστοιχεία  

 

*.so /usr/lib/apache2 Ιδιοκτήτης : root 

Κατάλογος : 755 

Αρχεία : 755 

Προγράµµατα CGI 

 

 /web/http/cgi-bin 

*/web/mytaxis/cgi-bin 

Ιδιοκτήτης : όχι ο wwwrun 

Κατάλογος : 755* 

Αρχεία : 755 

Σελίδες  ιστοτόπου  

(αρχεία HTML) 

*secure area (B.1.6.2) 

 /web/htttp/ 

*/web/mytaxis/ 

 

Ιδιοκτήτης : όχι ο wwwrun 

Κατάλογος : 755* 

Αρχεία : 644 

Πίνακας Β1. ∆ικαιώµατα αρχείων και καταλόγων του Αpache  στο συστηµά µας 
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Εικόνα Β-9 Αρχείο etc/permision 

 
Εικόνα Β-10  ∆ικαιώµατα αρχείων και καταλόγων ιστοτόπου 

 - 185 -



B.1.6 Κρυπτογράφιση  του Apache  

 Η χρήση της κρυπτογράφησης εξασφαλίζει, µε τις διάφορες τεχνικές, την ασφάλεια 

των επικοινωνιών σ’ ένα µη ασφαλές µέσo. Το βασικό πρωτόκολλο 

κρυπτογραφηµένης διακίνησης πληροφοριών ∆ιαδικτύου που χρησιµοποιείται σήµερα, 

είναι το SSL (Secure Sockets Layer).(Βλ.2.6.2) 

B.1.6.1 ∆οµοστοιχείο mod-ssl 

Το mod_ssl είναι το δοµοστοιχείο του Apache που εξασφαλίζει την κρυπτογραφηµένη 

επικοινωνία µεταξύ ενός εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache και ενός πελάτη 

ιστοσελίδων (client). Για την κρυπτογραφηµένη επικοινωνία χρησιµοποιείται 

εξ’ορισµού η θυρίδα 443 του εξυπηρετητή, σε αντίθεση µε την µη κρυπτογραφηµένη 

που χρησιµοποιεί την εξ’ ορισµού η θυρίδα 80. 

Για την χρήση του SSL θα πρέπει ναι εγκατασταθεί το πακέτο OpenSSL πριν την 

εγκατάσταση του Apache, το οποίο εγκαθίσταται  από τα CDs διανοµής του Linux από 

RPM. Η εγκατάσταση  γίνεται µε χρήση του Υast2 Linux είτε από κονσόλα αφού 

έχουµε κάνει Login στο σύστηµα σαν root user και στις δύο περιπτώσεις (Εικ.Β-

11) 

 
 Eικόνα Β-11 Eγκατάσταση Openssl 
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Για να ενεργοποιηθεί το mod_ssl  δίνουµε  παρακάτω σειρά εντολών  όπως 

διακρίνονται  στην Εικόνα.Β-12. 

Ενεργοποίηση  ssl module : 

linux-a02a # a2enflag SSL 

 
Η παραπάνω εντολή αλλάζει στο  /etc/sysconfig/apache2  αρχείο το : 
 
APACHE_SERVER_FLAGS="" 
 
to 
 
APACHE_SERVER_FLAGS=" SSL" 

 

Επανεκκίνηση Apache: 

linux-a02a # /etc/init.d/recapache2 restart 
` 
 Syntax OK 

 Shutting down httpd2 (waiting for all children to terminate)     done 

 Starting httpd2 (prefork)                                        done 

Ελεγχος αν η µηχανή µας  listens τα  http και  https : 

linux-a02a # netstat -lpt | grep "http" 
 
tcp        0      0 *:www-http              *:*              LISTEN   

3212/httpd2-prefork 

tcp        0      0 *:https                 *:*             LISTEN   

3212/httpd2-prefork 
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 Eικόνα Β-12 ∆ιαγνωστικά για ssl 

B.1.6.2  Ρύθµιση του SSL στον Apache 

Πριν την ρύθµιση του SSL στον Apache θα πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος µε τον 

οποίο θα δηµιουργηθούν τα πιστοποιητικά  ,για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και 

µόνο για εργαστηριακή χρήση έχει επιλεγεί ο παρακάτω τρόπος [2] : 

o ∆ηµιουργία αυτό-υπογραφόµενου πιστοποιητικού του εξυπηρετητή . 

Πριν από την δηµιουργία των κλειδιών, πρέπει να τροποποιηθεί το αρχείο ρυθµίσεων 

του OpenSSL  etc/ssl.conf.( DVD  /etc/ssl.conf) 

Tα τµήµατα που απαιτούν τροποποίηση είναι τα παρακάτω :  

[ CA_default ] 
 
dir  = ./etc/apache2  # Where everything is kept 

certs  = $dir/certs  # Where the issued certs are kept 

crl_dir  = $dir/crl  # Where the issued crl are kept 

database = $dir/index.txt       # database index file. 

#unique_subject = no   # Set to 'no' to allow creation of

  

new_certs_dir = $dir/ssl.crt # default place for new certs. 
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certificate = $dir/cacert.pem  # The CA certificate 

serial  = $dir/serial  # The current serial number 

crlnumber = $dir/crlnumber       # the current crl number 

# must be commented out to leave a V1 CRL 

crl  = $dir/crl.crt   # The current CRL 

private_key = $dir/ssl.key/cakey.pem# The private key 

RANDFILE = $dir/ssl.key/.rand # private random number file 

………. 

[ req_distinguished_name ] 

countryName   = Country Name (2 letter code) 

countryName_default  = GR 

countryName_min   = 2 

countryName_max   = 2 

stateOrProvinceName  = State or Province Name (full name) 

stateOrProvinceName_default = Achaia 

localityName   = Patras 

0.organizationName  = Organization Name (eg, company) 

0.organizationName_default = mytaxis 

….. 
organizationalUnitName  = Greek_mytaxis 

#organizationalUnitName_default = 

commonName   = www.mytaxis.gr 

commonName_max   = 64 

emailAddress   = admin@mytaxis.gr 
………….. 
 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει στο κυρίως  αρχείο ρυθµίσεων httpd.conf 

του Apache να κάνουµε include τα δύο παρακάτω αρχεία  .  

/etc/apache2/ssl-global.conf 

// This global SSL files 
<IfDefine SSL> 

<IfDefine !NOSSL> 

<IfModule mod_ssl.c> 

# Some MIME-types for downloading Certificates and CRLs 

AddType application/x-x509-ca-cert .crt 

AddType application/x-pkcs7-crl    .crl 

SSLPassPhraseDialog  builtin 
 …… 
  
SSLSessionCache       shmcb:/var/lib/apache2/ssl_scache(512000) 

SSLSessionCacheTimeout  600 

…  

 - 189 -



  
SSLMutex  default 

SSLRandomSeed startup builtin 

SSLRandomSeed connect builtin 

       …… 

 
</IfModule> 
</IfDefine> 
</IfDefine> 
 

/etc/apache2/vhosts.d/mytaxis-ssl.conf 

// mytaxis-ssl.conf - VirtualHost with SSL 
 
<IfDefine SSL> 

<IfDefine !NOSSL> 

 

<VirtualHost _default:443> 

DocumentRoot "/web/mytaxis"                          // secure area 

ServerName www.mytaxis.gr 

ServerAdmin admin@mytaxis.gr 

ErrorLog /var/log/apache2/ssl_mytaxis_log 

ΤransferLog /var/log/apache2/access_log 

  
SSLEngine on 
 
SSLCipherSuite 

ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL 

 

//   Server Certificate: 
  
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/mytaxis.crt 
 
//   Server Private Key: 
  
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl.key/mytaxis.key 
  
 …. 
SSLCACertificatePath /etc/apache2/ssl.crt 
 
SSLVerifyClient none  
 
  
SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" \ 

nokeepalive ssl-unclean-shutdown \ 

downgrade-1.0 force-response-1.0 

 
CustomLog /var/log/apache2/ssl_request_log   ssl_combined 

</VirtualHost>                                   
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</IfDefine> 

</IfDefine> 

 
Σηµείωση :Ο κατάλογος DocumentRoot "/web/mytaxis" αντιστοιχεί στα αρχεία 

που υποστηρίζουν ssl (secure area) .  

Ορίζονται το σηµείο αποθήκευσης των κλειδιών  

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/mytaxis.crt 

SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl.key/mytaxis.key 

 
etc/apache2/httpd.conf –Βασικό αρχείο ρυθµίσεων 

………… 

// Eνεργοποίηση ssl 

Include /etc/apache2/default-server.conf 

Include /etc/apache2/vhosts.d/mytaxis-ssl.conf 

 

……. 

 

Οι βασικές οδηγίες που σχετίζονται µε το SSL είναι οι ακόλουθες .[ 31] 

SSLengine. Αυτή η οδηγία ενεργοποιεί η απενεργοποιεί το SSL, δίνοντάς τη τιµή on ή 

of αντίστοιχα.  

SSLRequire. Με την οδηγία αυτή, µπορεί να εισάγει κανείς µια λογική συνθήκη, µε 

βάση την τιµή της οποίας θα επιτρέπεται ή όχι η πρόσβαση. 

SSLRequireSSL. Αυτή η οδηγία απαιτεί τη χρήση του SSL σε τµήµατα οδηγιών, όπως 

το <Directory>. 

SSLCertificateFile. Η οδηγία αυτή ορίζει το αρχείο που περιέχει το πιστοποιητικό 

κωδικοποιηµένο κατά PEM. 

SSLCertificatekeyFile. Αυτή η οδηγία ορίζει το αρχείο που περιέχει το ιδιωτικό κλειδί 

κωδικοποιηµένο κατά PEM. 

 

B.1.6.3 Χρήση αυτό-υπογραφόµενου πιστοποιητικού      

Στην περίπτωση µας, ο ίδιος ο εξυπηρετητής θα υπογράψει το πιστοποιητικό. Αυτό 

γίνεται µε τα τρία ακόλουθα βήµατα [ 2]: 
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1. ∆ηµιουργία του ιδιωτικού κλειδιού  

Η δηµιουργία του ιδιωτικού κλειδιού πραγµατοποιείται µε τις ακόλουθες εντολές  

linux-a02a:/etc/apache2 # openssl genrsa –des3 -out 

ssl.key/mytaxis.key 1024 

Generating RSA private key, 1024 bit long modulus 

Enter pass phrase for ssl.key/mytaxis.key: 

Verifying - Enter pass phrase for ssl.key/mytaxis.key: 

 

Σηµειώνουµε ότι παραπάνω δεν έχει χρησιµοποιηθεί κωδικός για το  ιδιωτικό κλειδί 

διότι κατά την επανεκκίνηση ο Αpache θα ζητάει συνέχεια τον κωδικό του κλειδιού για 

ενεργοποίηση το modssl.Προκειµένου να παρέχουµε µεγαλύτερη ασφάλεια σε 

περίπτωση που το µη προστατευµένο µε  password κλειδί πέσει σε λάθος χέρια 

ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία όπως φαίνεται στην εικόνα Β-13 : 

linux-a02a:/etc/apache2/ssl.key openssl rsa -des3 -in mytaxis.key -out 

mytaxis.key.secure 

writing RSA key 

Enter PEM pass phrase: 

Verifying - Enter PEM pass phrase: 

linux-a02a:/etc/apache2/ssl.key  mv mytaxis.key.secure mytaxis.key 

∆ηµιουργούµε ένα αντίγραφο του κλειδιού προστατευµένο µε κωδικό και στην 

συνέχεια µπορούµε να το φυλάξουµε σε άλλο ασφαλές µέρος. 

Στην συνέχεια για µεγαλύτερη ασφάλεια µια και το κλειδί που διαβάζει ο apache δεν 

έχει προστασία κωδικού.  

linux-a02a:/etc/apache2/ssl.key $ chmod 400 server.key 

∆ίνουµε δικαιώµατα only readable [29]. 
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Εικόνα Β-13 Η διαδικασία από terminal 

2. ∆ηµιουργία του αυτό-υπογραφόµενου πιστοποιητικού 

Η δηµιουργία του αυτό-υπογραφόµενου πιστοποιητικού πραγµατοποιείται µε την µε 

την ακόλουθη εντολή (Εικ.Β-14): 

linux-a02a:/etc/apache2 # openssl req -new -key ssl.key/mytaxis.key -

x509 -days 365  -out ssl.crt/mytaxis.crt 

Enter pass phrase for ssl.key/mytaxis.key: 

----- 

Country Name (2 letter code) [GR]: 

State or Province Name (full name) [Achaia]: 

Patras []: 

Organization Name (eg, company) [mytaxis]: 

Greek_mytaxis []: 

www.mytaxis.gr []: 

admin@mytaxis.gr []: 
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Eικόνα Β-14  Η ∆ιαδικασία όπως φαίνεται από Τerminal 

Tα κλειδιά αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις οδηγίες /etc/apache2/ mytaxis-

ssl.conf 

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/mytaxis.crt 

SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl.key/mytaxis.key 
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Εικόνα Β-15 Αναζήτηση από Terminal των κλειδιών 

3. Ρύθµιση πελατών .Eξαγωγή πιστοποητικού . 

H εξαγωγή του πιστοποιητικού γίνεται µε τις ακόλουθες εντολές (Εικ.Β-16): 

linux-a02a:/etc/apache2#openssl pkcs12 –export –in ssl.srt/mytaxis.crt 

–inkey ssl.key/mytaxis.key –name “MYTAXIS CERTICATE” –out cacert.p12 
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Εικόνα Β-16 Εξαγωγή cacert.p12 

Το πιστoποιητικό που εξάγεται για κάθε χρήστη της εφαρµογής το παραλαµβάνουν οι 

χρήστες µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο (3.2.1).Έχουν  διάρκεια ενός χρόνου 

(υποθετικά για την εφαρµογή µας).   

Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις αυτό-υπογραφόµενου 

πιστοποιητικού το πρόγραµµα πελάτης, π.χ. πρόγραµµα περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο ( 

browser ), επειδή πιθανότατα δεν είναι ενηµερωµένο µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

θα εµφανίζει προειδοποιητικό µήνυµα (Εικ.Β-17). Ως χρήστης ενός προγράµµατος 

πελάτη µπορεί κανείς να κάνει αποδεκτό ένα πιστοποιητικό αποδεχόµενος το πρόσωπο 

που το υπογράφει ή να ενσωµατώσει το συγκεκριµένο πιστοποιητικό.  
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Eικόνα Β-17    

B.1.7 Στατιστικά λειτουργίας Apache –Webalizer. 

Για την ενεργοποίηση των στατιστικών έχει προβλεφθεί τµήµα οδηγιών στο αρχείο 

/etc/apache2/mod_status.conf  που έχει περιγραφή παραπάνω. 

Η εγκατάσταση Webalizer γίνεται µε τη βοήθεια  RPM packeges που συνοδεύουν τη 

διανοµή, µέσα από την επιλογή Υast2 Linux  είτε από κονσόλα αφού έχουµε κάνει 

Login στο σύστηµα σαν root user . 

o Ρύθµιση του Webalizer 

Τροποποιείται το αρχείο ρυθµίσεων etc/webalizer.conf 

Oρισµός αρχείου καταγραφής ¨: 
LogFile         /var/log/apache2/access_log 

Ορισµός καταλόγου που θα αποθηκεύονται αποτελέσµατα : 
OutputDir      /web/mytaxis/status_web  

Ορισµός τρόπου που θα λαµβάνονται τα στοιχεία : 
Incremental yes 

Τίτλος εµφανιζοµένης σελίδας : 
ReportTitle    Usage Statistics for mytaxis.gr 
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Ηost Name , όνοµα µηχανής  
HostName       localhost 

Χρόνος ανάλυσης : 
TimeMe   no 

Ενεργοποίηση https : 
UseHTTPS      yes 

"/etc/webalizer.conf".in (DVD/etc/ webalize/webalizer.conf) 

 

LogFile         /var/log/apache2/access_log 
 
# ο κατάλογος που θα καταχωρούνται τα στατιστικά. 
 
OutputDir      /web/mytaxis/status_web  
 
# HistoryName allows you to specify the name of the history file  
…………. ….. …. 
 
# Τρόπος που θα λαµβάνονται τα στοιχεία 

Incremental yes 

 

Ενεργοποίηση την πρώτη φορά  από κονσόλα : 

linux-a02a:~   webalizer 

 
Eικόνα Β-18 Εντολή  webalizer από terminal 
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o Run Webalizer automatically with a cron job. 

// Run Webalizer to update Apache Log files every 28 minutes. 

 linux-a02a:~   crontab -e 
28 * * * * /usr/bin/webalizer 

Για να πάρουµε τα στατιστικά κάθε 28 min θα πρέπει να εκτελείται ο παραπάνω 

προγραµµατισµός . (DVD/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Α/webalizer_stat.pdf  ) 

 
 

 

Eικόνα Β-19 Στατιστικά αποτέλεσµα //localhost/status_web 
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B.2 Εξυπηρετητής ιστοσελίδων  Apache ΙΙ 

B.2.1 Package firewall  

Μηχανισµός Netfilter: Το σύστηµα φιλτραρίσµατος πακέτων του πυρήνα του Linux.  

Ο πυρήνας του Linux προσφέρει ένα πολύ ευέλικτο και δυνατό σύστηµα (framework) 

φιλτραρίσµατος πακέτων µε όνοµα netfilter, το σύστηµα αυτό ελέγχεται από το 

πρόγραµµα iptables. Το netfilter, εκτός από την υποδοµή για το φιλτράρισµα πακέτων, 

παρέχει επίσης λειτουργία (Network Address Translation) και τροποποίησης των 

εισερχοµένων, εξερχοµένων, ή δροµολογούµενων µέ υπολογιστή πακέτων, 

καθιστώντας το Linux ένα πολύ δυνατό εργαλείο για την ανάπτυξη firewalls µε 

δυνατότητες αντίστοιχες µε εκείνες  ακριβών εµπορικών firewalls/routers. Σε όλες τις 

σύγχρονες διανοµές το παραπάνω σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο ,συνεπώς το µονό 

που µένει είναι να καθοριστούν οι κανόνες (rules) σύµφωνα µε τους οποίους θα 

διαχειρίζεται ο πυρήνας τα διάφορα εισερχόµενα δικτυακά δεδοµένα (ΙNPUT) ,τα 

εξερχόµενα (OUTPUT) ή αυτά που προωθούνται (FORWARD) από τη µηχανή .[2]           
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Εικόνα Β-20 Υλοποίηση netfilter 

 

B.2.1.1 Γενική αρχή λειτουργίας  

To Netfilter έχει µια σχετικά πολύπλοκη -ωστόσο απόλυτα λογική -διάρθρωση: 

Ανάλογα µε τις τρεις µεγάλες λειτουργίες (filtering, NAT και mangling), 

υπάρχουν οι αντίστοιχοι πίνακες (tables): filter, nat και mangle. έχει κάποιες 

αλυσίδες, οι οποίες συνήθως αντιστοιχούν τυπολογικά στη θέση που βρίσκονται τα 

πακέτα (σχ 1). Κάθε αλυσίδα τέλος αποτελείται από µια σειρά κανόνων, τους οποίους 

διατρέχουν τα πακέτα, ελέγχοντας αν τα κριτήρια του κάθε κανόνα στη σειρά.  

 
Eικόνα Β-21 Η δοµή του netfilter  

o Filter table: Είναι το table στο οποίο γίνεται το firewalling 3 built-in αλυσίδες: 

INPUT: εισερχόµενα πακέτα που προορίζονται για το µηχάνηµά µας. 
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OUTPUT: εξερχόµενα πακέτα που προέρχονται από το µηχάνηµά µας. 

FORWARD: πακέτα που διέρχονται από το µηχάνηµά µας (όταν αυτό κάνει routing). 

• Συνήθεις προορισµοί: 

ACCEPT: αποδοχή του πακέτου. 

DROP: σιωπηλή απόρριψη του πακέτου. 

REJECT: απόρριψη του πακέτου µε ενηµέρωση του αποστολέα του. 

LOG/ULOG: καταγραφή του πακέτου στο syslog (non-terminating). 

o Nat table :Είναι το table στο οποίο γίνεται το NAT (Network Address 

Translation) 3 built-in αλυσίδες: 

PREROUTING: εισερχόµενα πακέτα, ανεξαρτήτως του αν προορίζονται για το 

µηχάνηµά µας ή όχι. 

POSTROUTING: εξερχόµενα πακέτα, ανεξαρτήτως του αν προέρχονται από το 

µηχάνηµά µας ή όχι. 

OUTPUT: πακέτα που προέρχονται από το µηχάνηµά µας. 

• Συνήθεις προορισµοί (targets): 

DNAT (PREROUTING,OUTPUT): αλλαγή της διεύθυνσης προορισµού ενός πακέτου. 

SNAT (POSTROUTING): αλλαγή της διεύθυνσης αποστολέα ενός πακέτου. 

MASQUERADE (POSTROUTING): αλλαγή της διεύθυνσης αποστολέα ενός πακέτου 

µε τη διεύθυνση του interface εξόδου. 

Mangle table:Το table στο οποίο «πειράζονται» τα πακέτα 

5 built-in αλυσίδες: INPUT, OUTPUT, FORWARD, PREROUTING, 

POSTROUTING 

• Συνήθεις προορισµοί (targets): 

MARK: µαρκάρισµα ενός πακέτου µε ένα συγκεκριµένο mark. 

CONNMARK: µαρκάρισµα ολόκληρης της σύνδεσης στην οποία ανήκει ένα πακέτο. 

TCPMSS, DSCP, TTL, TOS, ECN: αλλαγή διάφορων χαρακτηριστικών των πακέτων. 

Οι αλυσίδες αναλυτικότερα  

Στην εικόνα Β.22 φαίνεται η σειρά µε την οποία διατρέχουν τα πακέτα τις αλυσίδες . 
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Εικόνα Β-22 Η σειρά διεύλεσης από τις αλυσίδες 

Εδώ  παρατηρούµε τα εξής:  

 Οι αλυσίδες µε ίδια ονόµατα δεν ταυτίζονται: η INPUT του filter table είναι 

τελείως διαφορετική από  mangle κλπ.  

 Οι αλυσίδες INPUT και OUTPUT αναφέρονται στα πακέτα που προορίζονται ή 

φεύγουν από το µηχάνηµα που  τρέχει το  Linux. Αν δηλαδή το µηχάνηµα αυτό 

είναι router ή bridge, στις INPUT και OUTPUT περνάνε µόνο τα πακέτα που έχουν 

σχέση µε το ίδιο το µηχάνηµα. Όλα τα άλλα, δηλαδή ότι περνάει µέσω του 

router/bridge, περνάνε από τη FORWARD. Σε περίπτωση λοιπόν που το µηχάνηµα  

είναι απλά ένα workstation, µας αφορά κυρίως η INPUT chain και  λιγότερο η 

OUTPUT, ενώ αν πρόκειται για router ή firewall για ένα ολόκληρο δίκτυο, µας 

ενδιαφέρει επιπλέον και η FORWARD κατά κύριο λόγο.  

 Οι αλυσίδες POSTROUTING και PREROUTING διαχειρίζονται όλα τα πακέτα, 

δηλαδή και τα διερχόµενα και αυτά του συγκεκριµένου υπολογιστή. Ωστόσο δεν 

πρέπει να χρησιµοποιούνται για φιλτράρισµα, παρά µόνο τα ΝΑΤ και mangling 

στους αντίστοιχους πίνακες.  

Τα πακέτα διατρέχουν µια αλυσίδα από την κορυφή προς τα κάτω, δηλαδή από τον 

πρώτο κανόνα προς τον τελευταίο, γι’αυτό και η σειρά µε την οποία βάζουµε τους 

κανόνες έχει σηµασία. Κάθε κανόνας της αλυσίδας είναι στην πραγµατικότητα  ένα 
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conditional if, µε κάποια κριτήρια σχετικά µε το πακέτο.  

Τα κριτήρια αυτά µπορούν να είναι ένα ή περισσότερα από τα :                                                                   

- Πρωτόκολλο (π.χ.TCP,UDP,ICMP,GRE,IGMP…κλπ).  

- Θύρα αφετηρίας ή προορισµού (για όσα πρωτόκολλα αυτή ορίζεται). 

- ∆ιεύθυνση αφετηρίας ή προορισµού.                                                                                                

Τα παραπάνω κριτήρια είναι αυτά που εν γένει χρησιµοποιούνται σε ένα packet filter. 

Το netfilter όπως πηγαίνει ακόµα  παραπέρα, και επιτρέπει - µε τη χρήση modules - 

την επιλογή πακέτων µε βάση:  

- Την κατάσταση της σύνδεσης (stateful inspection). 

- Το ρυθµό εισροής πακέτων. 

- Τη φυσική διεύθυνση (MAC address). 

- To ποιός χρήστης τρέχει το πρόγραµµα που προκαλεί αυτήν την κίνηση 

-  κλπ.  

Αν το πακέτο συµφωνεί µε τα κριτήρια του κανόνα, τότε κατευθύνεται προς έναν 

προορισµό (target), όπου εφαρµόζεται πάνω του µια ενέργεια. Οι προορισµοί για το 

µεν φιλτράρισµα µπορούν να είναι οι «κλασσικοί» ACCEPT, DR LOG, για το nat 

µπορεί να είναι DNAT (destination NAT), SNAT (source NAT) ή MASQUERADE 

(dynamic sour για το mangle διατίθενται διάφοροι «ειδικοί» προορισµοί (π.χ. MARK, 

CONNMARK, TCPMSS κλπ). Τέλος, σε όλα τα tables µπορούµε να ορίσουµε δικές 

µας αλυσίδες, οι οποίες µπορούν να χρησιµεύσουν ως προορισµοί για τα πακέτα 

.Σηµειώνουµε δε ότι κάποιο προορισµοί είναι «τερµατικοί» (terminating), δηλαδή τα 

πακέτα σταµατούν και δεν διασχίζουν την υπόλοιπη αλυσίδα, ενώ κάποιο άλλοι 

προορισµοί είναι απλά προορισµοί διέλευσης. Για παράδειγµα ACCEPT, DROP και 

REJECT είναι τερµατικοί, αφού είτε αποδεχόµαστε το πακέτο (ACCEPT) και το 

στέλνουµε δίκτυο, είτε το απορρίπτουµε (DROP και REJECT), ενώ οι προορισµοί 

LOG και MARK για παράδειγµα δεν είναι τερµατικοί. 

Αν ένα πακέτο διατρέξει µια από τις built-in αλυσίδες χωρίς να ταιριάξει πουθενά, 

φτάνει στο τέλος της όπου default policy: λέµε µε άλλα λόγια αν θέλουµε να 

δεχόµαστε ή να απορρίπτουµε ερήµην τα πακέτα που έρχονται ανάλογα 

προσαρµόζουµε το firewall µας στη λογική του «δέχοµαι τα πάντα εκτός από αυτά που 

απορρίπτω» ή τη λογική του «απορρίπτω τα πάντα εκτός από αυτά που δέχοµαι». 

Τονίζεται ότι default policy έχουν µόνο οι built-in και όχι αυτές  που δηµιουργήθηκαν 

από το χρήστη: αν ένα πακέτο φτάσει στο τέρµα µιας user-defined αλυσίδας, τότε 
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επιστρέφει  στην αλυσίδα από την οποία έφυγε, στον επόµενο κανόνα της. (Εικ.Β-23) 

 
 

Εικόνα Β-23 Ροή πακέτων σε µια αλυσίδα του filter table 

 

 205



o Φιλτράρισµα πακέτων  

Το netfilter από µόνο του δεν µπορεί να κάνει τίποτα, απλά τρέχοντας στο kernel 

space. Χρειαζόµαστε ένα εργαλείο, µε το οποίο θα χειριζόµαστε τους κανόνες, τις 

αλυσίδες και τους πίνακες, και το εργαλείο αυτό δεν είναι άλλο από το iptables [15 ].  

Η βασική σύνταξη της εντολής iptables είναι η ακόλουθη:  

 

• Η παράµετρος table-name ορίζει τον πίνακα µε τον οποίο θα ασχοληθούµε και 

παίρνει τις τιµές filter, mangle. Αν παραληφθεί, τότε η iptables υποθέτει ότι 

µιλάµε για το filter table. 

• Η command ορίζει τί θέλουµε να κάνουµε µε µια αλυσίδα. 

• chain-name είναι το όνοµα της αλυσίδας 

• και ακολουθεί η περιγραφή του κανόνα, µε τα κριτήρια επιλογής των πακέτων 

και την ενέργεια που ληφθεί για τα πακέτα που ταιριάζουν. 

 

Οι κυριότερες διαθέσιµες εντολές είναι:  

• Προσθήκη κανόνα στο τέλος της αλυσίδας: iptables -A INPUT -j LOG.  

• Προσθήκη κανόνα σε προκαθορισµένη θέση της αλυσίδας, πριν από τον 

κανόνα που υπήρχε εκεί: ipta 3 -p tcp --dport ssh -j ACCEPT  

• Αλλαγή κανόνα σε συγκεκριµένη θέση της αλυσίδας: iptables -R INPUT 3 -p 

tcp --dport http -j ACCE . 

• ∆ιαγραφή κανόνα από συγκεκριµένη θέση της αλυσίδας: iptables -D INPUT 3  

• ∆ιαγραφή όλων των κανόνων της αλυσίδας: iptables -F INPUT. 

•  ∆ιαγραφή όλων των κανόνων όλων των αλυσίδων όλου του πίνακα: iptables  

 -t nat –F. 

• Καθορισµός default policy κάποιας αλυσίδας: iptables -P INPUT DROP . 

• ∆ηµιουργία user-defined αλυσίδας: iptables -N a_new_chain. 

• Εµφάνιση των κανόνων που περιέχει µια αλυσίδα: iptables -L chain_name (-v)  

• Εµφάνιση όλων των κανόνων όλων των αλυσίδων ενός πίνακα: iptables -t nat-L           

(-v)  

 

 - 206 -



 Η περιγραφή του κανόνα ξεκινά µε τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί το πακέτο:  

• Πρωτόκολλο: -p [tcp,icmp,udp,...]  

• ∆ιεύθυνση αποστολέα: -s 1.2.3.4  

• ∆ιεύθυνση παραλήπτη: -d 2.3.4.5  

• Θύρα αποστολής: --sport 123 ή --source-port 1234  

• Θύρα προορισµού: --dport 2345 ή --destination-port 2345 

•  Interface εισόδου (µόνο στις INPUT, PREROUTING, FORWARD): -i eth0  

• Interface εξόδου (µόνο στις OUTPUT, POSTROUTING, FORWARD): -o eth1  

και ολοκληρώνεται µε την ενέργεια-προορισµό: -j [ACCEPT, DROP, REJECT, LOG, 

...].  

B.2.1.2  SuSEfirewall2  

SuSEfirewall2 είναι ένα script που διαβάζει τις µεταβλητές καθορισµένες µέσα 

/etc/sysconfig/ SuSEfirewall2 για να παραγάγει ένα σύνολο κανόνων iptables 

στο αρχείο /sbin/ SuSEfirewall2 [16].  Καθορίζει τρεις ζώνες ασφάλειας (βλ. 2.7) 

External Zone 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ελεγχθεί τι συµβαίνει στο εξωτερικό 

δίκτυο, η τοπική µηχανή (local) πρέπει να προστατευθεί. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, το εξωτερικό δίκτυο είναι  ∆ιαδίκτυο, αλλά αυτό θα µπορούσε να είναι 

ένα άλλο επισφαλές δίκτυο, όπως ένα WLAN.  

Internal Zone 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το τοπικό LAN. Εάν ο  hosts του τοπικού δικτύου κάνει 

χρήση  IP addresses από  private range, επιτρέπουµε  τη µετάφραση διευθύνσεων 

δικτύων (NAT), έτσι ώστε η τοπική µηχανή στο εσωτερικό δίκτυο µπορεί να έχει 

πρόσβαση στο εξωτερικό.  

Demilitarized Zone (DMZ) 

 Αυτή η οργάνωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να βάλει µια πρόσθετη γραµµή 

υπεράσπισης µπροστά από το εσωτερικό δίκτυο, επειδή τα συστήµατα DMZ είναι 

αποµονωµένα από το εσωτερικό δίκτυο. Οποιοδήποτε είδος κυκλοφορίας δικτύου που 

επιτρέπεται όχι ρητά από το σύνολο κανόνα φιλτραρίσµατος καταστέλλεται από τα 

iptables.  
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Το σύνολο κανόνα εφαρµόζεται µόνο στα πακέτα που προέρχονται από τους 

µακρινούς υπολογιστές. Τα τοπικά παραγόµενα  πακέτα δεν συλλαµβάνονται από την 

αντιπυρική ζώνη.  

B.2.1.3 ∆ιαµόρφωση  Firewall µε το YaST. 

Μετά από την εγκατάσταση, το YaST αρχίζει αυτόµατα ένα τείχος  σε όλο το 

διαµορφωµένο  υπολογιστή µας .Μπορούµε να διαµορφώσουµε τα  interfaces επίσης 

µπορύµε να ρυθµίσουµε και  Port που δέχεται αιτήσεις το σύστηµά µας (Ports 

Selected). Οι διάλογοι στο YaST είναι σε γραφικό περιβάλλον και έχουµε πρόσβαση 

σε αυτό από το  YaSTCenter. Select Security and Users > Firewall. Η διαµόρφωση 

γίνεται από το δεξί δέντρο των επιλογών. 

Start-Up 

Η συµπεριφορά κατά την εκκίνηση διαµορφώνεται εδώ. Προεπιλεγµένα η 

εγκατάσταση έχει ενεργό το SuSEfirewall2 . Από εδώ µπορούµε να κάνουµε διακοπή η 

επανεκκίνηση λειτουργίας, να σώσουµε αλλαγές και να κάνουµε επανεκκίνηση . 

Interfaces 

Όλες οι γνωστές διεπαφές δικτύων παρατίθενται εδώ. Μπορούµε να αφαιρέσουµε η να 

προσθέσουµε µία διεπαφή σε µια ζώνη . Για να προσθέσετε ένα interface σε µια ζώνη, 

επιλέγουµε τη διεπαφή, την αλλαγή  και επιλέγουµε οποιωνδήποτε από τις διαθέσιµες 

ζώνες. 

Allowed Services 

Αυτή η επιλογή δίνει δυνατότητα επιλογής υπηρεσιών σε µια ζώνη που προστατεύεται. 

Εξ’ ορισµού, το σύστηµα προστατεύεται µόνο από τις εξωτερικές ζώνες.  

Masquerading 

Η µεταµφίεση κρύβει το εσωτερικό δίκτυό µας από τα εξωτερικά δίκτυα, όπως το 

∆ιαδίκτυο, επιτρέποντας στους χρήστες στο εσωτερικό δίκτυο να έχει πρόσβαση στο 

εξωτερικό δίκτυο διαφανώς. Τα αιτήµατα από το εξωτερικό δίκτυο στο εσωτερικό 

εµποδίζονται και τα αιτήµατα από το εσωτερικό δίκτυο φαίνονται να εκδίδονται από το 

µεταµφιεζόµενο κεντρικό υπολογιστή όταν φαίνεται εξωτερικά.  

Broadcast 
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Σε αυτόν τον διάλογο, διαµορφώνουµε τις “πορτες”  UDP που επιτρέπουν µεταδόσεις. 

Η καταγραφή των αναµεταδόσεων  που δεν γίνονται αποδεκτές µπορεί να επιτραπεί 

εδώ.   

IPsec Support 

∆ιαµορφώστε εάν η υπηρεσία IPsec πρέπει να είναι διαθέσιµη στο εξωτερικό δίκτυο  

Logging Level 

Εδώ καθορίζονται οι κανόνες για το Login 

Custom Rules 

Εδώ θέτουµε ειδικούς κανόνες για το firewall που επιτρέπουν  συνδέσεις, που 

ταιριάζουν µε τα διευκρινισµένα κριτήρια . 

 Configuration 

Από το παραπάνω πρόγραµµα της διανοµής  µπορούµε να ρυθµίσουµε  το firewall µε 

αυτόµατο τρόποο. Αφού τρέξουµε το Yast2 σαν χρήστης root µπορούµε να 

ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα : 

o Εκκίνηση : 

Ρυθµίζεται αυτόµατα κατά την εκκίνηση της µηχανής ,αφού πρώτα κάνουµε την 

υπηρεσία του «τείχους προστασίας» ενεργή (Εικ.Β-24). 
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Εικόνα Β-24 

o Επιτρεπόµενες Υπηρεσίες : 

Εδώ κάνουµε εισαγωγή των υπηρεσιών που θα επιτρέπονται από την εξωτερική ζώνη. 

 

Εικόνα Β-25 

 - 210 -



Προεπιλεγµένα όλα επιτρέπονται από την εσωτερική ζώνη. Εδώ επιλέγουµε υπηρεσίες 

για των Apache (ssl ) και ορίζουµε θύρες που θα είναι ανοιχτές (80 443). 

 

Εικόνα Β-26 Επιτρεπόµενες θύρες 

o Interfaces :  

Από την επιλογή αυτή επιτρέπουµε όλες (any) τις προσβάσεις στην κάρτα δικτύου 

µας .(Εικ.Β-27 ) 
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Εικόνα Β-27 

Με την επιλογή επόµενο -> κάνουµε αποδοχή -> Save Settings  και το σύστηµα 

κάνει της ρυθµίσεις στο κατάλληλο αρχείο /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ( 

Εικ Β-28 )(DVD/firewall_files/etc.conf) 

 

Εικόνα Β-28 Αρχείο  /etc/sysconfig/ SuSEfirewall2 
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Aρχείο εκτέλεσης (Εικ.Β-29) (DVD/firewall_files/sbin) 

 

Εικόνα Β-29 Αρχείο sbin / SuSEfirewall2 

Από το γραφικό περιβάλλον του yast µπορούµε να πάρουµε µια περίληψη των 

ρυθµίσεων.(Εικ.Β-30 ) 
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Εικόνα Β-30 

Για να ελέγξω αν  το σύστηµα µου έχει ανοιχτή πρόσβαση στις θύρες  http (80) και  

https (443)  δίνω από κονσόλα :  

    Linux-a02a:~ #iptables –L -nv 
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Εικόνα Β-31 Eνφάνιση κανόνων iptables  

Επιπλέον από το αποτέλεσµα της παρακάτω  εντολής  (Εικ.Β-32)  φαίνεται ότι 

κλείνουµε το σύστηµα µας απ’ έξω αφήνοντας επιλεκτικά να περάσουν οι συνδέσεις 

εκείνες που είναι ESTABLISHED , και RELATED αφαιρώντας φορτίο από πυρήνα . 

Linux-a02a:~ #iptables –L INPUT  -V 

 

 
Εικόνα Β-32 Chain input policy 

∆εχόµαστε όλα τα πακέτα icmp αφου αποτελούν σηµαντικές λειτουργίες. 

Με την εντολή  

Linux-a02a:~ #netstat –nepltu  

Παρατηρούµε τις ανοιχτές συνδεσεις που εχει το µηχανηµά µας προς στο δίκτυο : 
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Εικόνα Β-33 open port 

• Configuring System Services (Runlevel) with YaST. 

Για να προβούµε σε απενεργοποίηση σχετικών services (cup  Internet printing Protocol  

TCP  port 631 , Darpa Port  111 κλπ) . 

Μετά από την εκκίνηση του  YaST module with YaST > System > System Services 

(Runlevel), υπάρχει  µια επισκόπηση  όλων των  διαθέσιµων υπηρεσιών  και η 

παρούσα κατάσταση κάθε service (disabled or enabled). Από εδώ έχουµε την 

δυνατότητα απενεργοποίησης σχετικών service που «τρέχουν» στο σύστηµα µας και η 

αφαίρεση του sripts εκκίνηση τους από το /etc/init.d/ (boot script). 

Disable cup  Internet printing Protocol  TCP port 631 . .(Eικ.Β-.34) 
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Εικόνα Β-34 

Disable portmap  DARPA port to RRC  TCP port 111.(Eικ.Β-35) 
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Εικόνα Β-35 

B.2.1.4 Απλό firewall για web server  

Εναλλακτικά ένα απλό firewall που θα µπορούσαµε να υλοποιήσουµε αποφεύγοντας 

το πλήθος των παραµέτρων που παρέχει το SuSEfirewall2. 

iptables -F 
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP 

iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG 

iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 

iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit \ 

--limit 5/s --limit-burst 10 -j ACCEPT 

iptables -p icmp --icmp-type ! echo-request -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p udp --dport 443 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -j LOG 

iptables -P INPUT DROP 
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Κώδικας: 

iptables -F 

Καθαρίζουµε ολόκληρο το filter table (σε περίπτωση που έχει κάτι µέσα). 

Κώδικας: 

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 

Επιτρέπουµε τα πακέτα που έρχονται από το loopback interface  

Κώδικας: 

iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP 

Πετάµε όλα τα «ύποπτα» πακέτα και αυτά που δε συµµορφώνονται µε τις 

προδιαγραφές των πρωτοκόλλων. 

Κώδικας: 

iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG 

iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 

Καταγράφουµε και πετάµε όλα τα νέα TCP πακέτα . 

Κώδικας: 

iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

Αφήνουµε να περάσουν όλες οι established και related συνδέσεις. Αυτό είναι κάτι που 

κάνουµε πάντα ενδέχεται να µην παίξουν διάφορα πράγµατα. Επιπλέον αφαιρεί φορτίο 

από τον πυρήνα. 

Κώδικας: 

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit \ 

--limit 5/s --limit-burst 10 -j ACCEPT 

Επιτρέπουµε 5 ping/s, µε ανοχή για 10 µαζεµµένα. Αυτό µας προστατεύει από ένα 

ενδεχόµενο pingflow  Εδώ χρησιµοποιούµε ένα ακόµα match. iptables -m limit -h  

Κώδικας: 

iptables -p icmp --icmp-type ! echo-request -j ACCEPT 

∆εχόµαστε όλα τα άλλα icmp πακέτα, αφού επιτελούν σηµαντικές λειτουργίες 

Κώδικας: 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p udp --dport 443 -j ACCEPT 

Αφήνουµε ανοιχτή την πρόσβαση στις θύρες 80 (web), 22(ssh),  443 (ssl) (Εικ Β-36) 
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Κώδικας: 

iptables -A INPUT -j LOG 

iptables -P INPUT DROP 

Κάνουµε LOG και DROP όλη την υπόλοιπη κίνηση, αφού κανονικά δε θα έπρεπε 

κανείς να θέλει κάτι στο µηχάνηµά µας εκτός από αυτά που προσφέρει. Στην πράξη 

ενδέχεται το LOG να καταγράφει διάφορα πράγµατα (π.χ. brodacast/multicast κίνηση), 

και ίσως να γεµίσει τα logs µε άχρηστη πληροφορία. 

 

Εικόνα Β-36  

B.2.3 Εγκατάσταση PHP. 

Η εγκατάσταση γίνεται µε τη βοήθεια  RPM packeges που συνοδεύουν τη διανοµή, 

(Εικ.Β.37) µέσα από την επιλογή Υast2 Linux είτε από κονσόλα αφού έχουµε κάνει 

Login στο σύστηµα σαν root user και στις δύο περιπτώσεις .[10] 
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Εικόνα Β-37 

Τα κυριότερα αρχεία έχουν εγκατασταθεί στους παρακάτω καταλόγους :   

user/bin  

var /lib 

etc/php5/apache2 

B.2.3.1  ∆ιευθέτηση της PHP 

Όλες οι απαραίτητες οδηγίες για την υποστήριξη από τον Apache της PHP βρίσκονται 

στο αρχείο etc\apache\conf.d\php5.conf 

IfModule mod_php5.c> 

        AddHandler application/x-httpd-php .php4 

        AddHandler application/x-httpd-php .php5 

        AddHandler application/x-httpd-php .php 

        AddHandler application/x-httpd-php-source .php4s 

        AddHandler application/x-httpd-php-source .php5s 

        AddHandler application/x-httpd-php-source .phps 

        DirectoryIndex index.php4 

        DirectoryIndex index.php5 
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        DirectoryIndex index.php 

</IfModule> 

∆οµοστοιχείο υποστήριξης  /etc/apache2/sysconfig.d/loadmodule.conf 

 

……………………………… 

LoadModule php5_module                    /usr/lib/apache2/mod_php5.so 
………………………………………. 

Ένας πρόχειρος έλεγχος για την λειτουργία της είναι η πληκτρολόγηση στον brower 

της https//192.168.1.10./test.php [32] 

Έχουµε εµφάνιση του κυρίως αρχείου ρυθµίσεων  που περιέχει όλες τις πληροφορίες 

διευθέτησης  καθώς και τη θέση του php.ini. 

 
Εικόνα B-38  Συνάρτηση phpinfo()  τυπώνει όλες τις πληροφορίες διευθέτησης 
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Εικόνα B-39 Συνάρτηση phpinfo()  τυπώνει όλες τις πληροφορίες και  για τον Apache 

Οι σπουδαιότερες  ρυθµίσεις για την αύξηση της ασφαλείας γίνονται στο αρχείο 

etc/php5/apache2/php.ini  (4.2.3)  
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B.2.4 Εγκατάσταση Mysql . 

Η εγκατάσταση γίνεται µε τη βοήθεια  RPM packeges που συνοδεύουν τη διανοµή, 

όπως περιγράφεται και παραπάνω µε τις προηγούµενες εγκαταστάσεις. 

 

Εικόνα B-40 Ιnstall Mysql 

Aπαραίτητα πρέπει νa γίνει η εγκατάσταση. 

Mysqlclient - ver xxx.i386 rpm 

MysqlServer –verxxx.386 rpm 

Μετά την εγκατάσταση τα κυριότερα στοιχεία του προγράµµατος είναι στους 

παρακάτω φακέλους : 

/usr/bin                        Client programs and scripts 

/usr/sbin                       The mysqld server 

/var/lib/mysql                  Log files, databases 

/usr/share/info                 Manual in Info format 

/usr/include/mysql              Include (header) files 

/usr/lib/mysql                  Libraries 

/usr/share/mysql                Error message and character set files 

 

o Start MySQL Server 
linux-a02a:~ #  /usr/bin/mysqld_safe & 

Starting service MySQL done 
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∆ιεργασίες που ανεβαίνουν : 
linux-a02a:/usr/bin #  
… 
root     17550 16806  0 Mar03 pts/0    00:00:00 /bin/sh 

/usr/bin/mysqld_safe 

mysql    17585 17550  0 Mar03 pts/0    00:00:19 /usr/sbin/mysqld --

basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-

file=/var/lib/mysql/linux-a02a.site.pid --skip-external-locking --

port=3306 --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock 

root     20596 16806  0 22:15 pts/0    00:00:00 grep mysqld 

…. 

∆οκιµάζοντας τη σύνδεση : 

linux-a02a:~   mysql -u root mysql 

Welcome to the M ySQL monitor. Commands end with ; or \g. 

Your M ySQL connection id is 1 

Server version: 5.0.51a SUSE M ySQL RPM 

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the buffer. 

Όταν εγκαθιστάτε η Mysql αυτόµατα δηµιουργούνται δύο βάσεις δεδοµένων .Η µια 

είναι ο πίνακας mysql ,που ελέγχει χρήστες και δικαιώµατα και η άλλη µια 

δοκιµαστική test. 

mysql> show databases; 

+——————–+ 

| Database | 

+——————–+ 

| information_schema | 

| mysql | 

| test | 

+——————–+ 

3 rows in set (0.04 sec) 

mysql> quit; 

∆ιαδικασία για να κατέβει η βάση shutdown ¨: 

 mysqladmin -u root shutdown 
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B.2.4.1 Configuring the server.[13] 

Το λογισµικό της mysql  διαθέτει ένα σηµαντικό εργαλείο που ονοµάζεται MYSQL 

MONITOR.H εφαρµογή αυτή παρέχει µία διασύνδεση για την επικοινωνία µε το 

διακοµιστή ΜySQL.είναι εργαλείο γραµµής διαταγών, προσπέλαση µε Terminal. Μας 

είναι χρήσιµο για έλεγχο σύνδεσης όπως παραπάνω αλλά και δηµιουργία νέων 

χρηστών στη βάση και κωδικό πρόσβασης, επίσης κα την απόδοση δικαιωµάτων.[4] 

Aπό το παραπάνω πρόγραµµα  θα κάνουµε διευθέτηση λογαριασµών .Ο χρήστης root 

της mysql είναι διαφορετική οντότητα από το χρήστη ρίζας του λειτουργικού, 

διαφορετική ισχύ και διαφορετικούς κωδικούς . 

Η προκαθορισµένη διευθέτηση επιτρέπει σε κάθε χρήστη να έχει πρόσβαση χωρίς 

όνοµα και κωδικό . 

Προεπιλεγµένα δεν έχουµε  password στον root  λογαριασµό . 

o Change admin  password  

/usr/bin/mysql -u root 

mysql> SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('new_password'); 

o Remove default users/db 

∆ιαγραφή δοκιµαστικής βάσης test και  όλων των λογαριασµών εκτός root. 

mysql> drop database test; 

mysql> use mysql; 

mysql> delete from db; 

mysql> delete from user where not (host="localhost" and user="root"); 

mysql> flush privileges; 

o Change admin name  

Απαιτείται για λόγους ασφαλείας αλλαγή του προεπιλεγµένου ονόµατος administrator's 

account (root), όπως επίσης και του κωδικού πρόσβασης. 

mysql> update user set user="mydbadmin" where user="root"; 

mysql> flush privileges; 
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Eικόνα Β-41 Σειρά εντολών από κονσόλα µετά την αλλαγή root -password 

Παρατηρήστε ότι τώρα µπαίνουµε στη βάση µε : 

Mysql –u mydbadmin –p mysql 

Enter password: 

o Remove history 

cat /dev/null > ~/.mysql_history 

o Configuration file αρχείο διευθέτηση είναι το /etc/my.cnf  

chown root:sys /etc/my.cnf 

chmod 644 /etc/my.cnf 

o Disable remote access. 

Αυτό θα περιορίσει τις δυνατότητες στη βάση δεδοµένων MySQL από τις άµεσες 

συνδέσεις TCP/IP από άλλους.   
     skip-networking 

     bind-address=127.0.0.1 (looback address) 

o Improve local security 
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Η επόµενη αλλαγή είναι να τεθεί εκτός λειτουργίας η χρήση  της  LOAD DATA LOCAL 

INFILE, η οποία θα βοηθήσει ενάντια στην αναρµόδια ανάγνωση από τα τοπικά 

αρχεία. Αυτό πειράζει ειδικά όταν βρίσκονται οι νέες ευπάθειες εγχύσεων SQL στις 

εφαρµογές.  

set-variable=local-infile=0 

Επίσης προσθήκη  για να καταστήσουν τη χρήση των εργαλείων βάσεων δεδοµένων 

κατάλληλη: 
socket = mysql.sock 

# vi /etc/my.cnf                                                                          (DVD/etc/my.cnf ) 

/etc/my.cnf to set global options, 
…… 
# The following options will be passed to all MySQL clients 
[client] 
#password = your_password 
port  = 3306 
socket  = /var/lib/mysql/mysql.sock 
……… 
user=mysql 
…….. 
set-variable=local-infile=0 

bind-address=127.0.0.1 

# Aλλαγή για να µην εχω πρόσβαση από διαδίκτυο 

skip-networking 

server-id = 1 

 

o ∆ικαιώµατα χρηστών :Προεπιλεγµένα η διανοµή  κατά την εγκατάσταση της Mysql 

δηµιουργεί ένα group mysql και ένα χρήστη mysql ,όπως και στην περίπτωση του 

Apache ,αυτός ο χρήστης θα έχει δικαιώµατα εκκίνησης και τερµατισµού της 

βάσης (διεργασίες) και δικαιώµατα στα Log files, databases (/var/lib/mysql  ) ,αν 

έχουµε κάνει Login στο σύστηµα µε αυτό το λογαριασµό και όχι σαν root χρήστης , 

mysql  read/write access to the MySQL data directories: 

chown -R mysql /var/lib/mysql              

Start the MySQL server by manually running the mysqld daemon: 

mysqld_safe –user=mysql &

o Automatic Startup . 
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# cp usr/bin/mysqld_safe  /etc/init.d/mysql 

# chmod 755 /etc/init.d/mysql 

# chkconfig --add mysql 

# chkconfig --level 35 mysql on 
 

B.2.5 Εγκατάσταση phpMyAdmin . 

Γραµµένο σε PHP είναι ένα ανεκτίµητο εργαλείο για εργασία µε βάσεις δεδοµένων  

(Βλ. 4.1.4) 

Η εγκατάσταση γίνεται µε τη βοήθεια  RPM packeges που συνοδεύουν τη διανοµή, 

όπως περιγράφεται και παραπάνω µε τις προηγούµενες εγκαταστάσεις. 

linux-a02a:~ # yast2 –install phpMyAdmin  

o Configuring .  

linux-a02a:~ # cd /srv/www/htdocs/phpMyAdmin 

linux-a02a:~ # cp config.sample.inc.php config.inc.php 

∆ιαµόρφωση του παραπάνω αρχείου µε προσθήκη [14]: 

$cfg['blowfish_secret'] = ‘mysqladmin’; 

Aρχείο διευθέτησης etc/apache2/conf.d 

To πρόγραµµα τρέχει από την τοπική µηχανή https://localhost /phpMyAdmin. Όνοµα 

χρήστη το όνοµα του χρήστη ρίζας που αποδόθηκε παραπάνω στη M ySQL και µε τον 

ίδιο κωδικό πρόσβασης. 
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Εικόνα Β-42  https://localhost /phpMyAdmin 

 

 

 - 230 -


