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Voorwoord

Het oorsprokelijke internet ontstond als een open netwerk: open source, open in-

formatie, open kennis, je hoefde nergens voor een account aan te maken of ergens 

in te loggen. Tot op het moment dat onze privégegevens overal op het internet te 

vinden waren was privacy en security geen issue. Opeens moesten we eigen ac-

counts bij websites aanmaken om onze gegevens privé te houden. Het internet 

bleek een kwetsbaar netwerk door cybercriminelen. Cybercriminaliteit ontstond 

omdat het veel te makkelijk was om onze creditcard- en bankgegevens te stelen. 

Een reden is dat beginnende programmeurs met weinig ervaring webapplicaties 

kunnen maken zonder goed na te denken over de beveiligingsaspecten van de 

webapplicatie. Dit maakt het makkelijk voor criminelen om internetdataverkeer te 

lezen of bij banken in te breken en gegevens te stelen. Vergeleken met tien jaar ge-

leden is de technologie sterk verbeterd: we kunnen nu alle dataverkeer versleutelen 

en onleesbaar maken voor inbrekers. Jammer genoeg is de technologie van crimi-

nelen ook verbeterd. Zolang deze trend doorgaat zullen er altijd cybercriminelen 

bestaan. We zien bijvoorbeeld per dag 200 miljard aanvalspogingen bij de 5000 

grootste bedrijven.

Het keuzedeel Veilig programmeren gaat in op de beveiligingsaspecten van het 

ontwikkelen van applicaties. In dit keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefe-

naar specialistische kennis en vaardigheden op om tijdens het ontwikkelen van 

applicaties voldoende maatregelen toe te passen op het gebied van beveiliging. In 

dit keuzedeel komen specialistische kennis en vaardigheden aan bod rondom het 

specifi ceren, ontwerpen en ontwikkelen van veilige applicaties, het onderhouden 

van applicaties ten behoeve van de veiligheid en het testen van de veiligheid van 

applicaties.

Doel van dit boek
Aan het einde van dit boek zou je de volgende kennis en vaardigheden moeten 

hebben die je nodig hebt voor het behalen van het keuzedeelexamen Veilig pro-

grammeren. Het examen behandelt de volgende onderdelen:

• Beveiligingseisen voor een applicatie opstellen.

• Beveiligingseisen van een applicatie beoordelen.

• Foutafhandeling binnen een applicatie ontwerpen.

• Zonering toepassen in een applicatie zodat applicatiecode en gegevens zoveel mo-

gelijk worden gescheiden.

• Cryptografi sche technieken toepassen.

• Code review van de eigen code en code van anderen.

• Authenticatie implementeren.
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• Autorisaties implementeren.

• Handelingen van gebruikers vastleggen in een logbestand.

• Testplan opstellen.

• Privileges voor services opstellen.

• Verifi ëren of een applicatie ongewenste functionaliteit bevat en kwetsbaar is voor 

aanvallen.

• Het juiste gebruik van een applicatie controleren en/of achteraf fouten en overtre-

dingen opsporen.

Dit boek is een inleiding ethical hacking en defensief coderen. Het eerste deel van 

het boek, hoofdstukken 1 t/m 4, behandelt essentiële basiskennis van netwerken 

voor programmeurs. Deze hoofdstukken bevatten ook de theorie die je nodig hebt 

voor hoofdstuk 7 ‘Software Secure Lifecycle’.

Het tweede deel, hoofdstukken 5 en 6, gaat over ethisch hacken en kan parallel met 

het eerste deel aangeboden worden. Hierdoor worden theorie en praktijk met el-

kaar afgewisseld.

Het laatste deel, hoofdstuk 7, gaat over veilig of defensief programmeren. Dit doen 

we aan de hand van de Secure Software Lifecycle (SSLC). Voorkennis en ervaring 

met het bouwen van webapplicaties en MySQL-databases is vereist.

Dit boek is met de grootst mogelijke zorg geschreven. De juistheid en volledigheid 

van de gegevens kunnen echter niet worden gegarandeerd. De auteur en uitgever 

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het 

directe of indirecte gevolg is van handelingen zoals onethisch hacking.

Ik wil al mijn studenten en collegae bedanken voor hun feedback tijdens het maken 

van dit boek. Speciale dank voor Leo van Koppen voor zijn zorgvuldige commen-

taar. Ik heb dit boek met veel plezier geschreven en ik hoop dat zowel de studenten 

als docenten er met veel plezier mee zullen werken.
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Hoofdstuk 1
Netwerkarchitectuur en security

Voorkennis
Kennis van en ervaring met web-applicatieontwikkeling en MySQL databases is 

vereist.

 1.1 Leerdoelen

Aan het einde van dit hoofdstuk zou je de volgende kennis en vaardigheden moe-

ten beheersen.

• basiskennis van netwerkprotocollen;

• basiskennis van netwerktopologieën;

• netwerktopologieën opstellen;

• netwerkverkeer scannen.

Bij het beveiligen van een applicatie kun je als analogie denken aan het beveiligen 

van je eigen huis. Je wilt eerst weten hoeveel deuren en ramen er zijn. Welke deu-

ren en ramen zijn kwetsbaar voor inbrekers? Wat zijn de gewoontes? Laat je de 

achterdeur soms open? Ligt de sleutel altijd onder de mat? Bij beveiligen van ap-

plicaties gaan we precies hetzelfde doen. In dit hoofdstuk kijken we naar netwerk-

architectuur en in hoofdstuk 4 naar software-architectuur.

 1.2 Netwerkarchitectuur

Netwerkapplicaties gebruiken protocollen om met andere applicaties in het net-

werk te communiceren. De programmeur focust meestal op het software-ont-

wikkelingstraject. Bij het ontwerp van veilige applicaties moet de programmeur 

ook kennis hebben van de geïmplementeerde protocollen en de kwetsbaarheden 

verbonden met deze protocollen. In de volgende fi guur zien we een scan van 

Wireshark. Wireshark is een tool die we gaan gebruiken om netwerkverkeer tussen 

netwerken te scannen en analyseren.
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Figuur 1.1 Wireshark netwerkscan

Op het eerste gezicht lijkt het allemaal raadselachtig. In de volgende hoofdstukken 

gaan we deze geheimzinnige codes ontcijferen. Om deze scan te kunnen analyse-

ren moeten we eerst kennismaken met een aantal basisbegrippen over netwerken 

 zoals:

• netwerkmodellen

• netwerkprotocollen

• data-packets

• headers

• poorten

• IP-adressen

Zoals eerder gezegd, om een gebouw te kunnen beveiligen moet je eerst de blauw-

druk van het gebouw bestuderen om de kwetsbare punten te kunnen identifi ceren. 

Een netwerkblauwdruk noemen we een netwerkmodel.

1.2.1  Netwerkmodellen
Hieronder zien we twee netwerkmodellen: het peer-to-peer-model, verkort tot 

P2P, en het client/server-model.

Figuur 1.2 Netwerkmodellen
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In een  peer-to-peer-model hebben we twee computers die bestanden met elkaar 

delen. Voorbeelden van P2P-netwerken zijn bestanden delen met Bit Torrent of 

instant messaging met WhatsApp. In dit model zijn beide computers  servers, want 

beide computers serveren bestanden.

In een  client/server-model is één computer de server en de andere zijn  clients. 

De server serveert bestanden en andere data aan de clients. Voorbeelden van 

client/server-netwerken zijn webwinkels en internetbankieren.

1.2.2 Routers en switches
Met  switches kunnen we computers fysiek met elkaar verbinden binnen een local 

area network ( LAN). Een  router verbindt twee of meer netwerken. In de volgende 

fi guur zien we een netwerktopologie met netwerk 1 met twee computers verbon-

den via de router met netwerk 2.

Figuur 1.3 Netwerktopologie

Een server kan bestanden delen (serveren) met de computers in het eigen netwerk. 

Maar deze kan ook bestanden serveren via de router naar computers in een ander 

netwerk. Dit doet de router met behulp van protocollen.

Lab 1.1  Netwerkdiagram
In deze lab-opdracht maak je kennis met een van de volgende twee softwarepro-

gramma’s:

Cisco Packet Tracer: https://www.netacad.com/campaign/ptdt-1/

of

Lucidchart: https://www.lucidchart.com

Stap 1: Teken de topologie in Packet Tracer of Lucidchart zoals te zien is in de net-

werkconfi guratie in fi guur 1.3.

Stap 2: Voeg een nieuw LAN met drie pc’s eraan toe.
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 1.3  Netwerkprotocollen

Protocollen zijn regels en standaarden die gebruikt worden om twee of meer com-

puters te verbinden en om informatie en bestanden te delen. Een protocol contro-

leert dat alles volgens de regels wordt uitgevoerd.

In deze paragraaf bespreken we de volgende protocollen:

Applicatie Protocol Transport

e-mail SMTP TCP

Web HTTP/HTTPS TCP

File Transfer FTP TCP

Domain Name Server DNS UPD

Tabel 1 Protocollen

1.3.1  Transmission Control Protocol (TCP)
Het Transmission Control Protocol oftewel TCP controleert de netwerkverbindin-

gen in een local area netwerk (LAN). Hier wordt geregeld hoe computers binnen 

een netwerk communiceren. TCP regelt het verkeer van data-packets. Een  data-

packet is een data-eenheid. Stel je voor dat je een groot PDF-document wilt sturen 

van jouw computer naar een andere computer. TCP breekt het document op in 

kleinere data-packets. Deze packets worden via een netwerkverbinding verstuurd 

naar de ontvangende computer.

Figuur 1.4 PDF verdeeld in data-packets

 TCP handshake
In de volgende fi guur gebruiken we het UML-sequentiediagram om de three-way 

handshake van TCP weer te geven.  UML is de modelleringstaal die software-

ontwikkelaars het meest gebruiken om complexe systemen en processen in kaart te 

brengen.
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Figuur 1.5 Three-way handshake bij TCP

In dit sequentiediagram maken de client en de server een verbinding ( handshake). 

TCP zorgt ervoor dat de packets in de juiste volgorde op de bestemde computer 

worden ontvangen.

 Poorten
TCP gebruikt een adresseringsschema om computers binnen een LAN te laten 

communiceren. Dit schema maakt gebruik van poortnummers waarbij de zen-

dende computer een  poortnummer krijgt en de ontvangende computer een tweede 

poortnummer krijgt. De poortnummers lopen van 0 tot 65535 en zijn als volgt ver-

deeld:

Systeempoorten   0 – 1023

Gebruikerspoorten  1024 – 49151

Privé/Dynamische poorten  49152 – 65535

Het protocol zorgt ervoor dat als een data-packet niet is ontvangen het data-packet 

opnieuw wordt verzonden.

 Header
TCP verstuurt elk data-packet met een eigen data-packet-header. Een header be-

vat twee soorten informatie. Ten eerste meta-informatie over het desbetreff ende 

data-packet zoals verzendingsgegevens. Ten tweede de content of payload van het 

 packet. In de volgende tabel staat een weergave van de structuur van een TCP-

header.
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Tabel 2 Structuur van een TCP-header

Hier volgt een uitleg over de structuur van headers:

• Source port: is de poort van de applicatie of het apparaat dat het packet verzendt.

• Destination port: is de poort van de applicatie of het apparaat dat het packet ont-

vangt.

• Sequence number: is het volgordenummer van het packet.

• Acknowledge number: geeft het nummer van het volgende packet aan.

• Flags

– ACK: packet acknowledgment, bevestigt of het vorige packet was ontvangen

– RST: weigert packet/herstart verbinding

– SYN: verbinding gemaakt

– FIN: verbinding beëindigd

In de volgende fi guur zien we in Wireshark de header van een packet met de ACK-

fl ag aan.



Hoofdstuk 1 Netwerkarchitectuur en security 9

Figuur 1.6 Flags in data-packet

Lab 1.2  Wireshark
In deze lab-opdracht maken we kennis met Wireshark. Wireshark is een tool voor 

het scannen of ‘snuiven’ van data-packets in netwerkverkeer en het analyseren van 

de gebruikte protocollen in netwerkcommunicatie. Ga om Wireshark te downloa-

den naar de volgende link:

https://www.wireshark.org

of

https://www.wireshark.org/download.html

Installeer en start Wireshark. Dubbelklik op Wi-Fi: enø om het dataverkeer tussen 

je PC en het internet te scannen. Maak een scan. Voor het dataverkeer tussen je PC 

en je localhost selecteer je Loopback: IoO. Maak een scan.
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Figuur 1.7 Wireshark en TCP-headers

Selecteer Wi-Fi: enø en scan het dataverkeer tussen jouw PC en google.com bijvoor-

beeld. Je zou zoiets als in de volgende fi guur staat te zien kunnen krijgen:

Figuur 1.8 Header van een data-packet in Wireshark

In de volgende link vind je meer documentatie over Wireshark:

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

ChapterIntroduction.html

Start een eigen applicatie in localhost. Selecteer de Loopback-optie in Wireshark 

om het dataverkeer tussen je laptop en je localhost te scannen.


