
 Uwierzytelnianie - proces polegający na 
zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości 
osoby, urządzenia lub usługi biorącej udział 
w wymianie danych (użytkownik musi 
udowodnić, że jest tym za kogo się podaje).

Metody uwierzytelniania:

 Hasła dostępowe

 Metody biometryczne

 Metody sprzętowe



Podwójne haszowanie hasła z solą

Czym się różni szyfrowanie od hashowania?

Po co wykorzystywać sól?

Dane do bazy w osobnym pliku



 string crypt ( string $str [, string $salt ] ) – funkcja haszująca 
bazująca na algorytmie DES

 string md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] ) – funkcja 
haszująca wykorzystująca algorytm RSA Data Security, Inc. MD5 
Message-Digest Algorithm

 string sha1 ( string $str [, bool $raw_output = false ] ) – funkcja 
haszująca wykorzystująca algorytm US Secure Hash Algorithm 1

 string hash ( string $algo , string $data [, bool $raw_output = 
false ] ) – funkcja haszująca wykorzystująca algorytm podany 
jako parametr ("md5", "sha256", "haval160,4")

 string md5_file ( string $filename [, bool $raw_output = false ] ) 
– funkcja wyliczająca skrót md5 dla podanego pliku.

 string sha1_file ( string $filename [, bool $raw_output = false ] ) 
– funkcja wyliczająca skrót sha1 dla podanego pliku.

Którą zatem należy wybrać?



 Można dołączać informacje podane przez 
użytkownika do każdego linku zawartego na 
stronie – wszyscy, którzy mają dostęp do historii 
i pamięci podręcznej przeglądarki znają nasze 
dane logowania. Dane logowania są przesyłane 
do serwera przy każdym nowym żądaniu GET 
(nadmiarowo).

 Można wykorzystać podstawowe uwierzytelnianie 
protokołu HTTP. Jednakże tutaj również dane 
dostępowe są przesyłane z każdym kolejnym 
żądaniem.

 Wykorzystując mechanizm sesji



Jeszcze lepiej przechowywać unikalną sól dla każdego użytkownika w bazie



 Session fixation
Haker tworzy link, który kieruje użytkownika na właściwą stronę logowania, ale 

z ustalonym SIDem. 
<a href=http://host/index.php?PHPSESSID=1234> Kliknij TUTAJ</a>
Obrona: session_regenerate_id() – zastępuje bieżący identyfikator sesji nowym i 

zachowuje w nowej sesji wszystkie informacje.

 Session hijacking
Haker zdobywa w jakiś sposób prawidłowy identyfikator sesji i używa go by 

dostać się do systemu.
Obrona: 

◦ User agent verification (za każdym razem sprawdzane jest czy użytkownik korzysta z 
dokładnie tej samej wersji przeglądarki podczas danej sesji na stronie. Problemy: 
proxy, łatwy spoof przeglądarki)

◦ IP address verification (j.w. tylko, że tyczy się adresu ip. Problemy: NAT, różny adres 
ip per request)

◦ Secondary token (tworzony jest dodatkowy (niezależny od SID) identyfikator, który 
można regenerować co krótki okres czasu i sprawdzać)

 Session poisoning (injection)
◦ Jeśli użytkownik może ingerować w zmienne sesyjne (niewłaściwa 

walidacja wejścia), może to prowadzić do poważnych skutków. 



 void header ( string $string [, bool $replace = true [, int
$http_response_code ]] ) – wysyła określony nagłówek do przeglądarki. 

Opcjonalny parametr replace, mówi czy należy zastąpić nagłówek inną 
wartością jeśli taki już występuje w żądaniu.

 Aby zrealizować przekierowanie należy wysłać nagłówek Location:
header('Location: http://www.test.com/');
 Funkcja header() musi być wywołana, zanim jakiekolwiek inne znaki 

(białe, tagi html) zostaną wysłane. Można ten problem ominąć włączając 
buforowanie wyjścia:

Należy na samym początku skryptu wywołać funkcję ob_start() włączającą 
buforowanie, oraz na jego końcu wywołać funkcję kończącą bufowanie 
ob_end_flush().

Przykład:
<?php ob_start() ?>
<html>
<?php header(”Location: http://www.domena.com/test.php?”.SID); ?>
</html>
<?php ob_end_flush() ?>

Identyfikator sesji w pewnych przypadkach nie jest przekazywany, 
gdy używamy header, więc trzeba go dołączyć korzystając ze stałej SID


