NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

Web Application Security Essentials
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 5 ว ัน
หล ักการและเหตุผล
่ วชาญทีต
หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับผู ้เชีย
่ ้องรับผิดชอบและทาหน ้าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการปฏิบัตงิ าน การควบคุมและบริหารจัดการ รวมถึง
การป้ องกั น ในส่ว นของ Web
Application โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง คือ ผู ้ที่อ ยู่ ใ นสายงานการวิเ คราะห์ค วามปลอดภั ย ของ Web
Application, นั กพัฒนา, ผู ้ดูแลในการสร ้างระบบ (System Architecture), นั กทดสอบเจาะระบบ (Pen Tester), ผู ้ตรวจสอบ
(Auditors) และผู ้ทีส
่ นใจในมาตรการด ้านการรักษาความปลอดภัยของ Web Application (การพัฒนาระบบงานบนเว็บ) เพือ
่ ลด
่ วชาญด ้านความปลอดภัยในด ้านโครงสร ้างพื้นฐานต่างๆ ทีต
ปั ญหาทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในอนาคต รวมถึงผู ้เชีย
่ ้องการเรียนรู ้เทคนิคและ
หลักการสาคัญ เพื่อป้ องกัน Web Application ของตนเองให ้มีความปลอดภัยมากยิง่ ขึน
้ นอกจากนี้เนื้อหาภายในหลักสูตร ยัง
ครอบคลุมถึงประเด็นเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับแนวทางการพั ฒนา Web Application ผ่านการลงมือปฏิบัตจ
ิ ริง ซึง่ ประกอบด ้วยหัวข ้อ
ดังต่อไปนี้ ;
ว ัตถุประสงค์
่ สารผ่าน Web
1.) มีความรู ้พื้นฐานเกีย
่ วกับ HTTP and HTTPS ; Protocol (ข ้อกาหนด) ซึง่ ถือเป็ นพื้นฐานในการติดต่อสือ
Application รวมถึงทาความเข ้าใจคาขอต่างๆ, การตอบสนอง, Status Codes (Code มาตรฐานทีแ
่ สดงขึน
้ มาจากการ
ตอบสนองของ Server บนเว็บไซต์ต่างๆทีอ
่ ยู่บนอินเตอร์เน็ ต ) โดยผู ้เข ้าอบรมจะได ้เรียนรู โ้ ครงสร ้าง Packet (Packet
Structure) รวมถึงวิธก
ี ารทีผ
่ ู ้บุกรุก (Attackers) ใช ้ในการโจมตีระบบและข ้อมูลสาคัญผ่าน Packet
2.) เพราะเหตุใด Web Application จึงถูกโจมตีเพือ
่ เข ้าระบบอยู่บอ
่ ยครัง้ ; สาเหตุหลักๆ อาจเป็ นเพราะ Website ประกอบด ้วย
โครงสร ้างพืน
้ ฐานขนาดใหญ่ซงึ่ จะส่งผลต่อพืน
้ ผิวของการโจมตีมข
ี นาดเพิม
่ มากขึน
้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่
้งานอยู
ใช
่เกิดปั ญหา ไม่วา่ จะเป็ น SQLI, XSS, LFI และ RFI โดยผู ้เข ้าอบรมจะได ้เรียนรู ้แนวทางการโจมตีในลักษณะต่างๆ
(Attack Vector) ในรายละเอียดทีม
่ ากยิง่ ขึน
้
3.) ขัน
้ ตอนการโจมตีระบบของเหล่า Hacker; โดยผู ้เข ้าอบรมจะได ้เรียนรู ้ถึงขัน
้ ตอนการติดตาม Hacker (ผู ้บุกรุก) ผ่านหลักการ
ต่า งๆ ได ้แก่ Foot printing (การสารวจระบบของเป้ าหมาย), scanning (การสแกนเพื่อ หาจุดอ่อ น), enumeration
่ มต่อ)
(กระบวนการเพื่อเข ้าระบบ), gaining access (การเข ้าถึงเป้ าหมาย), maintaining access (การสร ้างช่องทางเชือ
รวมถึง หลักการ covering one’s tracks (การลบร่องรอย) โดยผู ้เข ้าอบรมจะได ้เรียนรู ้เครื่องมือและแนวทางสาคัญในแต่ละ
กระบวนการ
4.) หลักการเจาะเข ้าระบบด ้วย SQL Injection โดยอาศัยช่องโหว่ของการใส่ข ้อมูล input ของผู ้ใช ้งาน ซึง่ ถือเป็ นเทคนิคทีใ่ ช ้
ประโยชน์จากการส่งคาสัง่ SQL ผ่านทาง Web Application เพือ
่ ไปโจมตีระบบฐานข ้อมูลหลังบ ้าน (Database)
5.) หลักการ XSS Cross site scripting; ซึง่ เป็ นภัยจากการเล่นเว็บและใช ้ข ้อมูลส่วนตัวในการเข ้าถึงข ้อมูลต่างๆ, ภัยการคลิกลิงค์,
การได ้รับลิงค์แปลกหรือการได ้รับแบบฟอร์ม ซึง่ เมือ
่ มีการคลิกก็จะมีการรัน Script หรือคาสัง่ บางอย่าง ทาให ้ Hacker สามารถ
รั น ค าสั่ง ทีต
่ ้องการบนเว็ บเป้ าหมาย รวมถึงควบคุม การทางานของเราได ้ในระดับ หนึ่ง และอาจส่ง ผลให ้ค่าของ Cookie,
Username, Password ของผู ้ใช ้งานอาจจะถูกขโมยไปได ้
6.) LFI and RFI; ซึง่ ถือเป็ นการ Hack ข ้อมูลโดยใช ้ช่องโหว่ RFI (Remote File Inclusion) คือ ช่องโหว่ชนิดหนึง่ ทีเ่ ปิ ดทางให ้
Hacker โจมตี Website ได ้ ด ้วยการดึงไฟล์จากข ้างนอกเข ้ามารันในเว็บของคุณ หรือ หลักการ LFI (Local File Inclusion)
คือ ช่องโหว่ทเี่ ปิ ดทางให ้ Hacker ดึงไฟล์อน
ื่ ๆ ทีอ
่ ยู่ใน Website มา Run หรือดูข ้อมูล (อาทิเช่น ไฟล์ Config หรือไฟล์เก็บ
Password ต่างๆ) โดยการกระทาในลักษณะนี้ ได ้แก่ การสร ้าง Backdoor (การเข ้าถึงระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
เส ้นทางพิเศษทีส
่ ร ้างไว ้), Key loggers (การบันทึกการกดจากแป้ นพิมพ์ของเหยือ
่ บนคอมพิวเตอร์ เพื่อเจาะเข ้าระบบมา
โจรกรรมข ้อมูลต่างๆ), Malware Distribution (การแพร่กระจายของมัลแวร์) และ Bots ซึง่ ถือเป็ นภัยคุกคามทีร่ ะบาดในกลุม
่
ผู ้ใช ้คอมพิวเตอร์
7.) แนวทางปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ (Best Practices) เพื่อป้ องกันอันตรายจากภัยคุกคามทุกประเภท, การจัดทารายงานการทดสอบ
้ การทดสอบระบบ โดยการ
(Test Plan) เพือ
่ เสนอแก่ลก
ู ค ้าให ้เกิดความเข ้าใจทีต
่ รงกัน รวมถึงรายงานขัน
้ สุดท ้ายเมือ
่ เสร็ จสิน
ระบุรายละเอียดเกีย
่ วกับการทดสอบ, ช่องโหว่ถูกค ้นพบ, คาแนะนาสาหรับวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญหาเกีย
่ วกับช่องโหว่ทถ
ี่ ูกค ้นพบใน
ระหว่างการทดสอบ
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รายละเอียดหล ักสูตร
ว ันที่ 1


















พืน
้ ฐานหลักสูตร “Web Application Security Essentials”
ความรู ้พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับ HTTP
การใช ้โปรแกรม Netcat เพือ
่ ใช ้ใน HTTP 1.1 และ 1.0
ส่วนประกอบสาคัญของ HTTP และหลักการ HTTP Verb Tampering
หลักการสาคัญเพือ
่ ทดสอบความปลอดภัยของ HTTP โดยใช ้ Nmap (โปรแกรมทีใ่ ช ้ในการ Scan ตรวจสอบเครือ
่ ง) และ
Metasploit (เครือ
่ งมือในการช่วย Hack ระบบของเป้ าหมาย)
ยกตัวอย่างการทา HTTP Verb Tampering
แบบฝึ กหัด (Lab) เกีย
่ วกับหลักการ HTTP Verb Tampering
การตรวจสอบสิทธิ ความถูกต ้องและการพิสจ
ู น์ตวั ตนของ HTTP
การโจมตีผา่ น Web Browser ด ้วย Nmap และ Metasploit
ทาความรู ้จักกับ Metasploit
HTTP Digest Authentication RFC 2069
HTTP Digest Auth Hashing (RFC 2069)
HTTP Digest Authentication (RFC 2617)
HTTP Statelessness and Cookies
Session ID (หมายเลขประจาตัว ที่ Web Server ส่งมายัง Client)
การลงมือปฏิบต
ั จิ ริงผ่าน Lab
สรุปรายละเอียดเนือ
้ หาทีส
่ าคัญ

ว ันที่ 2

















้ สือ
่ สารการนาส่งข ้อมูล
SSL - Transport Layer Protection : ชัน
SSL MITM using Proxies : การโจมตีด ้วยเทคนิค MITP (man-in-the-middle attack)
File Extraction from HTTP Traffic : การสกันกัน
้ file ทีม
่ าจากการเข ้าดู Web ประเภท HTTP
HTML Injection Basics : พืน
้ ฐานด ้านการปรับแก ้ไข HTML เพือ
่ ให ้ทางานผิดพลาดหรือทางานในสิง่ ทีต
่ ้องการได ้
HTML Injection in Tag Parameters
HTML Injection using 3rd Party Data Source
HTML Injection - Bypass Filters Cgi.Escape
Command Injection : การโจมตีเพือ
่ เข ้าถึงระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารโดยตรงผ่าน Command Line
Command Injection – Filters
Web to Shell on the Server
Web Shell: PHP Meterpreter
Web Shell: Netcat Reverse Connects
Web Shell: Using Python, PHP etc.
่ งโหว่
Getting Beyond Alert (XSS) : เทคนิคการฝั ง Code เข ้าไปกับหน ้า Webpage ทีม
่ ช
ี อ
การลงมือปฏิบต
ั จิ ริงผ่าน Lab
สรุปรายละเอียดเนือ
้ หาทีส
่ าคัญ

ว ันที่ 3










XSS: Cross Site Scripting : การส่ง Script ข ้าม Website เพือ
่ โจมตีเหยือ
่ ทีเ่ ปิ ดเข ้าไปหรือโจมตีหน ้า Webpage
Javascript Variables : ตัวแปรใน Javascript
Types of XSS : ลักษณะของ XSS แต่ละประเภท
Javascript Operators : ชนิดของ Operator ใน Javascript
XSS via Event Handler Attributes
Javascript for Pentesters: Conditionals
DOM XSS
Javascript Loops : เงือ
่ นไขการทางานแบบซ้า
Javascript Functions : ชุดคาสัง่ ทีใ่ ช ้ในการทางาน
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Javascript Data Types : การกาหนดประเภทของค่าข ้อมูลให ้ตัวแปร
Javascript Enumerating Object Properties : การเข ้าดูข ้อมูลใน Javascript Object
Javascript HTML DOM : รูปแบบวัตถุและ Interface การเขียนโปรแกรมมาตรฐาน HTML
Javascript Cookies : ข ้อมูลการเข ้า Website ต่างๆ ซึง่ จะถูกบันทึกไว ้ที่ Web Browser
ึ ษาจากเหตุการณ์จริง (Real World Example)
กรณีศก
การลงมือปฏิบต
ั จิ ริงผ่าน Lab
สรุปรายละเอียดเนือ
้ หาทีส
่ าคัญ

ว ันที่ 4
 Javascript Exceptions : คาสัง่ สาหรับดักจับข ้อผิดพลาดต่างๆ
 Javascript สาหรับผู ้ทดสอบความปลอดภัยระบบงานสารสนเทศ
 Javascript for Pentesters: Advanced Forms Manipulation
 Javascript for Pentesters: XMLHttpRequest Basics (XHR)
พืน
้ ฐาน API ทีส
่ ามารถเรียกใช ้ได ้จาก Javascript ทาหน ้าทีใ่ นการแลกเปลีย
่ นข ้อมูลระหว่าง
Web Server & Web Browser
 Javascript for Pentesters: XHR and HTML Parsing
หลักการ XHR และการแยกวิเคราะห์ข ้อมูลรวมถึงหลักการทางานของ Parsing ใน HTML
 Javascript for Pentesters: XHR and JSON Parsing
หลักการ XHR และวิธก
ี าร Parse JSON
 Javascript for Pentesters: XHR and XML Parsing
หลักการ XHR และวิธก
ี าร XML Parsing (ตัวกลางในการดึงข ้อมูลจากเอกสาร XML & Application)
 File Upload Vulnerability Basics : พืน
้ ฐานและช่องโหว่ทอ
ี่ าจเกิดขึน
้ จากการ Upload ไฟล์
 Beating Content-Type Check in File Uploads
 Bypassing Blacklists in File Upload
 Bypassing Blacklists using PHPx
 Bypassing Whitelists using Double Extensions in File Uploads
 Defeating Getimagesize() Checks in File Uploads
 Null Byte Injection in File Uploads
 Exploiting File Uploads to get Meterpreter
 Remote File Inclusion Vulnerability Basics : พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับช่องโหว่ชนิด RFI (Remote File Inclusion) ซึง่ เป็ น
ช่องโหว่ชนิดหนึง่ ทีเ่ ปิ ดทางให ้ Hacker โจมตี Website ได ้ ด ้วยการดึงไฟล์จากข ้างนอก Web เข ้ามารันใน Web ของ
ตนเอง
 สรุปรายละเอียดเนือ
้ หาทีส
่ าคัญ
ว ันที่ 5













Exploiting RFI with Forced Extensions
RFI to Meterprete
LFI Basics :พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับช่องโหว่ชนิด LFI (Local File Inclusion)
LFI with Directory Prepends
Remote Code Execution with LFI and File Upload Vulnerability
ช่องโหว่ Remote Code Execution ด ้วย LFI รวมถึงช่องโหว่ทเี่ กิดจากการ Upload File
LFI with File Extension Appended - Null Byte Injection
Remote Code Execution with LFI and Apache Log Poisoning
การสัง่ ประมวลผลคาสัง่ อันตรายจากระยะไกลด ้วย LFI และ Apache Log Poisoning
Remote Code Execution with LFI and SSH Log Poisoning
การสัง่ ประมวลผลคาสัง่ อันตรายจากระยะไกลด ้วย LFI และ SSH Log Poisoning
Unvalidated Redirects : ช่องโหว่ทเี่ กิดขึน
้ จากการทีร่ ะบบขาดการป้ องกันการรับค่า Input อย่างเหมาะสม
Encoding Redirect Params : กระบวนการทีผ
่ ู ้ให ้ข ้อมูลทาการแปลงสารสนเทศให ้กลายเป็ นข ้อมูลทีจ
่ ะถูกส่งไปยังผู ้รับ
Open Redirects: Base64 Encoded Params : ช่องโหว่ทใี่ ช ้วิธก
ี ารเข ้ารหัสข ้อมูลรูปแบบหนึง่ ทีจ
่ ะเปลีย
่ นข ้อความหรือ
ข ้อมูลต ้นฉบับเป็ นข ้อมูลใหม่ทไี่ ม่สามารถอ่านได ้ โดยใช ้ตัวอักษรทัง้ หมด 64 ตัว
Open Redirects: Beating Hash Checking : ระบบในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์
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CSRF and XSS
การโจมตีแบบ Cross-site Request Forgery (CSRF) และ Cross-site Scripting (XSS)
CSRF Token Bypass with Hidden Frames
Insecure Direct Object Reference
่ งทีเ่ กิดจาก “นักพัฒนาซอฟต์แวร์” ในการอ ้างอิงวัตถุตา่ งๆ ลงใน Code
ความเสีย
สรุปรายละเอียดเนือ
้ หาทีส
่ าคัญ






สิง่ ทีจ
่ าเป็นต้องมีกอ
่ นเข้าร ับการอบรม
ผู ้เข ้าอบรมควรมีพน
ื้ ฐานความรู ้และประสบการณ์ทางานด ้าน Linux Command Line
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ






ผู ้ปฏิบต
ั งิ านด ้านความปลอดภัยทั่วไป
นักทดสอบเพือ
่ การเจาะระบบ
Hacker
นักพัฒนา Web Application
ผู ้ออกแบบและพัฒนา Website
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