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Twórz bezpieczny kod w PHP!
• Jakie rodzaje ataków mog¹ Ci zagroziæ?
• Jak siê przed nimi broniæ?
• Jak produkowaæ bezpieczne oprogramowanie?

PHP jest z pewnoœci¹ jednym z najbardziej popularnych jêzyków programowania,
pozwalaj¹cych na tworzenie dynamicznych aplikacji WWW. Swoj¹ popularnoœæ zdoby³
dziêki prostej sk³adni, ³atwej konfiguracji oraz przejrzystym zasadom dzia³ania.
PHP jest œwietnym przyk³adem na to, ¿e prostota i elegancja bywaj¹ lepsze ni¿
nadmierne zaawansowanie i niepotrzebna komplikacja. Pomimo swej prostoty jêzyk
PHP jest bardzo wymagaj¹cy w sprawach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Zmusza on
programistê do poœwiêcenia niezwyk³ej uwagi kwestii wyboru bezpiecznych rozwi¹zañ.
Z pewnoœci¹ brakowa³o Ci ksi¹¿ki, która w jednym miejscu gromadzi³aby wszelkie
informacje zwi¹zane z bezpieczeñstwem w PHP. Dziêki pozycji „PHP5. Bezpieczne
programowanie. Leksykon kieszonkowy ” poznasz podstawy bezpiecznego
programowania, sposoby obs³ugi danych pobranych z zewn¹trz oraz przekazywania
ich pomiêdzy skryptami. Autor przedstawi Ci rodzaje ataków na aplikacje PHP
oraz najlepsze metody obrony przed nimi. Ponadto nauczysz siê we w³aœciwy sposób
konfigurowaæ PHP oraz zdobêdziesz wiedzê na temat zasad bezpiecznej produkcji
oprogramowania. Je¿eli chcesz tworzyæ bezpieczne rozwi¹zania w PHP, koniecznie
zapoznaj siê z t¹ ksi¹¿k¹!
• Obs³uga danych zewnêtrznych
• Wstrzykiwanie kodu
• Dobór odpowiednich uprawnieñ
• Sposoby uwierzytelniania u¿ytkownika
• Bezpieczne obs³ugiwanie b³êdów
• Rodzaje ataków na aplikacje napisane w PHP
• Obrona przed atakami XSS
• Zagro¿enie wstrzykniêciem kodu SQL
• Ataki DOS i DDOS
• Bezpieczna konfiguracja PHP
• Sposoby tworzenia bezpiecznego oprogramowania

Wykorzystaj mo¿liwoœci PHP w pe³ni i bezpiecznie!
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Spis treci

5. Metody produkcji
bezpiecznego oprogramowania
5.1. Architektura programu a bezpieczestwo
Architektura programu moe mie istotny wpyw na poziom jego
bezpieczestwa. Nie ma zbyt wielu ogólnych regu dotyczcych
tego, jak prawidowo powinna by zaprojektowana aplikacja sieciowa, wiele zaley bowiem od: uytych technologii, przyjtej
metodologii projektowej, rozmiaru projektu i zespou, oprogramowania uywanego podczas tworzenia aplikacji, a take od
samego jej rodzaju i wszystkich szczegóów jej dziaania. Istnieje
jednak kilka zasad, o których powinien pamita programista
i projektant:
x Prostota. Trawestujc Einsteina, mona by powiedzie , e
kod powinien by tak prosty, jak to moliwe, ale nie bardziej.
W prostym, eleganckim i przejrzystym kodzie znajdzie si
prawdopodobnie znacznie mniej bdów ni w zawiym,
penym nadmiarowoci i tricków programistycznych. Kod
krótszy nie zawsze jest prostszy i bardziej przejrzysty. Warto
czasem napisa go wicej, lecz czytelniej — w sposób bardziej zrozumiay. Moe on zosta potem atwiej przeanalizowany przez innego programist, który, jeli znajdzie w nim
bdy, bdzie móg zasugerowa poprawki. Jest to szczególnie istotne przy programach typu open source.
x Kontrola jakoci. W przypadku adnej wikszej aplikacji nie
jest dobrym rozwizaniem przerzucanie kontroli jakoci
na programistów czy uytkowników. Bdy wykryte przez
tych ostatnich s kosztowne w naprawie, pogarszaj wizerunek programu, a w przypadku gdy dotycz zabezpiecze,
mog stanowi przyczyn duej liczby udanych ataków na
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aplikacj (nie kady uytkownik zgosi bd producentowi —
niektórzy mog postanowi wykorzysta go do wasnych
celów). Programici z kolei nie s zazwyczaj w stanie wykry
wielu nieprawidowoci ze wzgldu na brak obiektywizmu
wzgldem wasnego kodu i problem z dostrzeeniem tych
bdów, które umkny ich uwadze na etapie implementacji.
Warto wic podzieli testowanie na etapy, ucili jego procedury i scenariusze oraz skorzysta z takich technik, jak
testy jednostkowe (tworzone przez programistów), automatyczne, funkcjonalne (rczne), bezpieczestwa czy te testy
obcienia (które mog take mie wpyw na bezpieczestwo,
minimalizujc ryzyko ataków typu DOS i DDOS).
x Skupienie kluczowych elementów aplikacji. Jeli nasz program moe mie nastpujce wywoania: login.php?user
´=54, basket.php?what=add&pid=10, product.php?cat=17&
´prod=12 i details.php?uid=3&mode=1, to poprawne chronienie go moe sta si sporym wyzwaniem. Dlaczego?
Poniewa istnieje wiele punktów wejcia do niego i kady
z nich musi zosta niezalenie zabezpieczony. Wprawdzie
moemy procedury zabezpiecze wydzieli do osobnego
pliku czy klasy i wywoywa je w skryptach, lecz bdziemy
wtedy musieli pamita o tym, aby robi to prawidowo
w kadym z tych miejsc, a gdy dodamy nowy plik, jego
take bdziemy musieli zabezpieczy . W dodatku kady
ze skryptów przyjmuje zupenie inne parametry. W takim
gszczu atwo o bd, a jeden le zabezpieczony skrypt moe
wystarczy do tego, aby caa aplikacja przestaa by bezpieczna. Lepiej zrobi jeden punkt wejcia do aplikacji, sterujc jej przebiegiem poprzez parametr, i zminimalizowa
liczb pozostaych parametrów. Powysze odwoania mog
przyj posta : index.php?what=login&uid=54, index.php?
´what=basket_add&pid=10, index.php?what=product&cat=
´17&prod=12 i index.php?what=details&uid=3&mode=1.
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x Zaprojektowanie rozmieszczenia elementów skadowych
aplikacji, takich jak baza danych, system prezentacji itp.
Zastanówmy si, na jakich maszynach bd one umieszczone oraz jakie bd tego konsekwencje. Zaplanujmy te
rozmieszczenie plików na serwerze. Rozdzielmy koniecznie
róne warstwy i podsystemy aplikacji. Niech prezentacja
nie bdzie zmieszana z warstw logiki czy z danymi. Planujc takie rzeczy, nie tylko unikniemy chaosu i uzyskamy
przejrzyste wewntrznie oprogramowanie, ale te zwikszymy poziom jego bezpieczestwa. Dla przykadu, umieszczenie skryptów w tym samym katalogu, w którym znajduj
si dane przesyane na serwer w wyniku akcji uytkownika,
niesie ze sob potencjalne zagroenie.

5.2. Ochrona przez ukrycie informacji
(security by obscurity)
Nie moemy liczy na to, e uytkownik nie wie, jak dziaa nasz
skrypt, nie zna parametrów wywoania, nazw pól formularzy
(w tym pól ukrytych), wartoci identyfikatorów itp. Tego typu
informacje s bardzo atwe do odkrycia. Czsto wystarczy kilkanacie minut eksperymentów z dziaajc aplikacj, aby dowiedzie si wszystkiego, co jest potrzebne do ataku. W ostatecznoci
majcy cierpliwo wamywacz dokona na te informacje ataku
siowego, czyli zgadnie je metod prób i bdów. Podobno pierwsze prawo Murphy’ego dotyczce ochrony programów gosi, e
ilo czasu, jak wamywacz moe powici na amanie zabezpiecze, jest zawsze dostatecznie dua i w razie potrzeby dy do
nieskoczonoci. Std te wywoanie typu index.php?o=sjka&
´i=8271&t=981&a=aabf1a, nawet jeli trudno w to uwierzy , nie
musi by wynikiem pracy aplikacji, lecz moe zosta wprowadzone do przegldarki celowo i niewykluczone, e w zych intencjach. Nawet jeli róda programu s dobrze ukryte, to wamywacz

5. Metody produkcji bezpiecznego oprogramowania

_

111

moe zgadn czy te w inny sposób odkry , e przez wywoanie
o=sjka przeprowadzamy zmian hasa administratora lub wykonujemy inn istotn funkcj, a wtedy grozi nam katastrofa.
Nie chciabym zosta le zrozumiany. Ukrywanie przed uytkownikiem informacji, które go nie dotycz, jest dobr praktyk. Jeli
algorytmy, bdy wewntrzne, parametry, uyte funkcje systemowe itp. bd niedostpne dla niepowoanych oczu, to zmniejszy si nieco ryzyko odkrycia przez wamywacza dziur w zabezpieczeniach. W kocu kada dodatkowa ochrona jest dobra —
nawet taka. Jest to jednak zabezpieczenie sabe i lepiej, eby tych
dziur w kodzie nie byo, ni ebymy musieli polega na ich
dobrym maskowaniu. Szczególnie jeli tworzymy oprogramowanie typu open source, musimy by pewni na 100%, e ten punkt
nas nie dotyczy. W otwartych ródach nie ma sensu niczego ukrywa , kodowa czy zaciemnia . Bdy takiego oprogramowania
prdzej czy póniej i tak wyjd na jaw. Kady moe swobodnie
analizowa jego kod, a gdy jeden uytkownik po wykryciu w nim
dziury wykorzysta t wiedz by nam zaszkodzi , to drugi przele
nam informacj o znalezionych nieprawidowociach, abymy
mogli je naprawi (a moe nawet od razu dostarczy nam gotow
poprawk). Przy otwartych ródach rozsdna jest wic strategia
zupenie przeciwna ni security by obscurity: naley pisa program jak najbardziej przejrzysty, czytelny i udokumentowany, tak
aby kod ródowy by doskonale zrozumiay nawet dla pocztkujcego programisty. Dziki takiemu podejciu wicej osób ma
szans zapozna si z nim i, co za tym idzie, istnieje wiksza szansa
na to, e kto odkryje bd i podzieli si tym z autorem. Warto
jednak pamita , e nawet w przypadku publikacji róde jako
open source jawno nie dotyczy konfiguracji serwera. Ukrycie
informacji o nim, o wersji zainstalowanego na nim oprogramowania, komunikatów o bdach czy innych tego typu istotnych
danych jest zawsze korzystne. Swobodny dostp do nich prowokuje bowiem wamywaczy i zwiksza szans na udany atak.

112 _

PHP5. Bezpieczne programowanie. Leksykon kieszonkowy

5.3. Pozostawianie „tylnych wej”
i kodu tymczasowego
Programici do czsto zostawiaj w swoim kodzie rozmaite
„tylne wejcia”: funkcje diagnostyczne, narzdziowe, testowe, tymczasowe (te w informatyce maj nieraz zaskakujco dugie ycie)
i wiele innych fragmentów oprogramowania, które nie powinny
by uywane i udostpniane publicznie. Najczciej licz na to,
e nikt nie zgadnie, gdzie znajduje si takie „tylne wejcie” i jak
naley go uy . Wamywacze dysponuj jednak zazwyczaj du
iloci czasu, a coraz czciej take duymi zasobami finansowymi (szczególnie ci dziaajcy na zlecenie grup przestpczych)
i maj wiele sposobów na odkrycie sabych punktów kodu:
x metody siowe, czyli odgadnicie dogodnego sposobu wamania lub wamanie poprzez odgadnicie hasa czy innej
tajnej informacji;
x przekupienie pracowników firmy i zdobycie t drog informacji;
x wamanie do sieci firmowej lub na prywatne bd subowe
komputery pracowników i odszukanie istotnych, a le zabezpieczonych informacji (wewntrz intranetów firmowych s
one zazwyczaj sabo chronione);
x wykorzystanie robotów do automatyzacji prób wama;
x wykorzystanie znanych dziur w bibliotekach uywanych
przez oprogramowanie;
x rozpoznanie metod dziaania programu poprzez analiz jego
zachowania.
Programici czsto dodaj tylne wejcia do aplikacji po to, aby
uatwi sobie ich testowanie i nastpujce po nim usuwanie
bdów. Tego typu dziaanie wiadczy jednak o zej organizacji
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procesu produkcji oprogramowania, o braku przemylanych procedur czy te o niewaciwym lub nieistniejcym przepywie zgosze nieprawidowoci. Warto przemyle , czy opaca si i na
skróty i zostawia otwart tyln furtk, gdy powica si dugie
godziny na zabezpieczenie gównych drzwi.

5.4. Aktualizowanie wersji PHP
i uywanych bibliotek
Jedn z czstszych metod wama do aplikacji sieciowych jest
wykorzystanie istniejcych dziur bd to w oprogramowaniu serwera lub interpretera, bd to w samej konstrukcji jzyka. Wiele
starszych wersji PHP miao istotne luki, w tym zarówno takie,
które umoliwiay programicie stworzenie zego, niebezpiecznego
kodu, jak i takie, które same w sobie mogy zosta wykorzystane
przez wamywacza. Kolejne wydania zawieraj wiele poprawek
eliminujcych moliwoci wykonywania takich ataków, dlatego
bardzo wane jest uywanie jak najnowszej wersji jzyka. Jeli
sam go nie aktualizujesz — sprawdzaj co pewien czas, czy robi to
administrator. Co prawda nie ma nigdy pewnoci, e aktualizacje
te nie wprowadzaj nowych dziur (có, nikt nie jest doskonay,
twórcy PHP równie), jednak korzystanie z najnowszej, stabilnej
wersji jzyka PHP zazwyczaj per saldo i tak si opaca.
x Dziury istniejce w starszych wersjach s zazwyczaj dobrze
znane, a im wicej osób zna sabe punkty Twojego oprogramowania, tym wiksza jest szansa na skuteczny atak. Co
wicej: istniej specjalne programy, które aktywnie przeszukuj Internet pod ktem stron dziaajcych na przestarzaych wersjach oprogramowania serwerowego i tym samym
podatnych na atak. Po znalezieniu takiej strony przesyaj
one raport do swojego waciciela, który moe t informacj
wykorzysta do najróniejszych zych celów. Dlatego mona
uzna za prawdziwe stwierdzenie, e im dziura w oprogra-

114 _

PHP5. Bezpieczne programowanie. Leksykon kieszonkowy

mowaniu jest starsza, tym groniejsza (jej istnienie przynosi
te wikszy wstyd wacicielowi oprogramowania, który
przez tak dugi okres czasu nie zdoa jej usun ).
x Nowsze wersje PHP czsto eliminuj niebezpieczne konstrukcje samego jzyka, które mog bardzo atwo skutkowa
wamaniem. Co prawda ma to swoje wady: starsze programy
mog wymaga , i czsto wymagaj, zmian, lecz podjty
wysiek opaca si — otrzymamy w wyniku bezpieczniejsz
aplikacj. Niektóre funkcje s w nowych wydaniach oznaczane jako wycofywane (ang. deprecated). Rozumie si przez
to, e mog one zosta usunite w kolejnych wersjach oprogramowania. Warto wczeniej pomyle o pozbyciu si ich,
bo póniej moe by na to mniej czasu, co zmusi nas do
niepotrzebnego popiechu i w efekcie do popenienia bdów. Status deprecated posiada obecnie np. opcja konfiguracyjna register_global. Twórcy PHP planuj usunicie jej
w wersji 6. Jeli z niej korzystasz, wyeliminuj j ju teraz!
Pamitaj, e odwieanie oprogramowania dotyczy take bibliotek i gotowego kodu, z którego korzystasz. Sprawdzaj regularnie, czy ich autor wykona aktualizacj. Jeli projekt jest martwy,
a autor (autorzy) nie poprawiaj kodu, to nie masz wyjcia: albo
bdziesz regularnie przeglda róda i wprowadza samodzielnie
poprawki, albo powiniene poszuka innej biblioteki. Pozostawianie w swoim programie przestarzaego kodu jest zbyt niebezpieczne i grozi powanymi konsekwencjami.

5.5. Uycie gotowych bibliotek i frameworków
Uywanie gotowych frameworków i bibliotek ma zarówno wady,
jak i zalety, w tym takie, które w znaczcy sposób wpywaj na
bezpieczestwo aplikacji sieciowej. Programista powinien sam
rozway , co jest dla niego bardziej opacalne. Oto krótkie zestawienie plusów i minusów korzystania z gotowego kodu z punktu
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widzenia ochrony programu (pomijam wic kwestie takie jak
oszczdno czasu, uycie sprawdzonych standardów kodowania itp.).
ZA:
x Najpopularniejsze biblioteki zostay stworzone przez najlepszych programistów, majcych due dowiadczenie w programowaniu w jzyku PHP, dziki czemu prawdopodobiestwo, e zawieraj istotne, grube bdy, jest znacznie mniejsze
ni w przypadku wasnorcznie napisanego kodu. Nawet
jeli jestemy geniuszami, to nie mamy pewnoci, e posiadamy wszystkie informacje, które byy znane autorom podczas pisania bibliotek (np. zgoszone przez uytkowników
bdy w starszych wersjach czy specjalistyczna dokumentacja). Bez takiej wiedzy nawet najlepszy programista moe
popeni bd.
x Popularny kod najczciej jest testowany przez tysice uytkowników, wic istnieje spora szansa, e wiele bdów,
które my moemy dopiero popeni , zostao ju popenionych, zauwaonych i poprawionych. Szczególnie znaczca
powinna by informacja o istnieniu silnej i licznej spoecznoci skupionej wokó oprogramowania. Jeli wiele osób
uywa biblioteki, dyskutuje o niej, zgasza nieprawidowoci i przesya autorom poprawki lub modyfikacje, jest to
znak, e pojawienie si ewentualnej dziury moe zosta
szybko zauwaone i natychmiast powstanie atka zaegnujca niebezpieczestwo. Bogata i aktywna spoeczno to
najczciej gwarancja czstych aktualizacji i wysokiego
standardu.
x Wiele z bibliotek zostao sprawdzonych przez twórców PHP
i zaakceptowanych jako pewna podstawa. Niektóre z nich
w kolejnych wersjach jzyka stanowi standardowy modu,
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a ich stosowanie jest zalecane przez podrcznik uytkownika
(http://php.net). Do takich bibliotek naley mie wiksze zaufanie ni do kodu zewntrznego i raczej nie powinnimy
mie oporów przed korzystaniem z nich. Przykadem moe
by tu np. biblioteka PDO.
PRZECIW:
x Im popularniejsza biblioteka, tym wiksza liczba potencjalnych wamywaczy bdzie zaznajomiona z ni i z jej dziurami. W pierwszej kolejnoci próbuj oni znale metody
wama do typowego kodu, korzystajcego z typowych
bibliotek, poniewa maj najwiksz szans na znalezienie
takich aplikacji w sieci. Oryginalny, napisany po raz pierwszy kod moe ich zaskoczy . Nie bd mogli zastosowa
wy wiczonych technik, lecz zostan zmuszeni do powicenia sporej iloci czasu na jego badanie, co utrudni atak lub
nawet zniechci ich.
x Programici to te ludzie i popeniaj oni bdy. Przed uyciem zewntrznego frameworka czy biblioteki sprawdmy,
kim s jej autorzy, jaka jest opinia rodowiska o nich, a take
o samej bibliotece. Zobaczmy, co twórcy pisz o swoim
kodzie, czy maj sprawny system obsugi bdów, czy wspieraj spoeczno uytkowników swojego oprogramowania
(i czy taka spoeczno w ogóle istnieje), a take czy reaguj
odpowiednio na doniesienia o bdach i regularnie wypuszczaj aktualizacje (a przynajmniej po zgoszeniu nieprawidowoci). W miar moliwoci przejrzyjmy chocia z grubsza kod i stosowane w nim konstrukcje. Sprawdmy, czy
nie ma w nim najbardziej podejrzanych i alarmujcych bdów oraz niebezpiecznych technik, takich jak np. korzystanie z dyrektywy register_globals. Dowiedzmy si te, na
jakiej wersji PHP si on opiera. Jeli biblioteka ma zosta
uyta w jakim istotnym miejscu naszej aplikacji, nie bójmy
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si zadawa pyta, gdy cokolwiek jest niejasne. Jeli w racy
sposób nie przejdzie ona którego z powyszych testów —
odrzu my j.
x To, e kod jest dostpny publicznie, moe spowodowa , e
wszystkie bdy bd dla potencjalnego wamywacza widoczne jak na doni. Wprawdzie dobry program powinien
by napisany tak, aby jawno róde nie bya osabieniem
jego bezpieczestwa, jednak w praktyce do czsto tak nie
jest. Najpopularniejsze aplikacje PHP, takie jak: phpMyAdmin,
PHP-Nuke, phpBB, jPortal, myPHPCalendar, PHP-Ticket czy
PHP-Fusion, zawieray w przeszoci (a by moe zawieraj
nadal i bd miay w przyszoci) istotne dziury. Niektóre
z nich nie otrzymay at i poprawek przez do dugi okres
czasu po opublikowaniu problemów, co niestety dao szans
wamywaczom na przeprowadzenie wielu udanych wama,
a nawet na stworzenie wirusów, robaków i automatów przeczesujcych sie w ich poszukiwaniu.
Kiedy lepiej stosowa gotowe biblioteki:
x Do wszelkich funkcji niskopoziomowych, bliskich systemowi,
a take takich jak komunikacja z baz danych i przez FTP
czy wysyanie e-maili.
x Gdy biblioteki te zostay wczone do PHP jako oficjalne rozszerzenia (naley uywa wszystkich takich bibliotek).
x Do implementacji skomplikowanych algorytmów wymagajcych duej wiedzy algorytmicznej, matematycznej i (lub)
specjalistycznej z innej dziedziny nauki. Po co wywaa
otwarte drzwi, ryzykujc popenienie bdów, gdy kto ju
wczeniej powici mnóstwo pracy na odkrycie najlepszych
rozwiza? Przykadem mog by algorytmy szyfrowania
czy kompresji danych — jeli nie jeste geniuszem matematycznym, lepiej skorzystaj w tym zakresie z gotowej
biblioteki.
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x Gdy istnieje bardzo mae prawdopodobiestwo, e bdziemy
chcieli modyfikowa kod biblioteki.
Kiedy lepiej jednak napisa wasny kod, a przynajmniej powanie
zastanowi si przed uyciem gotowych bibliotek:
x Dobrze jest samemu zaimplementowa kod zwizany z podstawow logik dziaania aplikacji (logik biznesow), nawet
jeli istniej gotowe komponenty. Gdy tworzymy np. sklep
internetowy dla klienta, to albo zdecydujmy si na zaproponowanie mu gotowego, istniejcego kodu (ewentualnie po
niewielkich modyfikacjach), albo napiszmy wasny, korzystajc jedynie z najbardziej bazowych rozwiza. Zdecydowanie odradzabym jednak tworzenie go w oparciu o wykrojone
kawaki kodu (komponenty, klasy lub wrcz jego fragmenty)
z jednego lub kilku gotowych sklepów i sklejanie ich wasnymi
wstawkami. Jest mao prawdopodobne, e w przyszoci uda
si zapanowa nad dalszym rozwojem i aktualizacj takiego
programu, jak równie e powstay kod-zombie bdzie bezpieczny. Zgodnie z regu, aby samemu implementowa logik biznesow, natomiast do niskopoziomowych funkcji
korzysta z bibliotek, dobr praktyk jest na przykad uycie jednej z nich do komunikacji z baz danych, wysyania
poczty elektronicznej czy uwierzytelniania i autoryzacji uytkowników. Mona te skorzysta z jakiego prostego frameworka panelu administracyjnego. Natomiast ju, dajmy
na to, koszyk sklepowy powinien by raczej samodzielnie
napisanym fragmentem kodu.
x Zawsze, gdy wana jest inwencja i nieszablonowo , a jednoczenie napisanie dobrego kodu nie jest trudne (nie trzeba
by geniuszem matematycznym). Przykadem moe by
opisana w rozdziale 3.14 weryfikacja, czy uytkownik jest
czowiekiem, czy programem. Walczc z automatem, warto
by twórczym i stworzy wasny, niebanalny kod. Roboty
zdecydowanie wol kod standardowych, dostpnych w sieci
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bibliotek (a raczej preferuj go ich twórcy, bo mog wtedy
atwiej nauczy swoje programy odpowiednich reakcji). By
moe nikt nigdy nie napisze automatu oszukujcego Twój
wasny kod, natomiast gdy uyjesz gotowego komponentu,
moe si okaza , e taki robot ju istnieje.
x Bezpieczestwa nigdy za wiele. Moemy korzysta z gotowych systemów zabezpiecze, dobrze jest jednak nawet
wtedy wple w kod od czasu do czasu pewn wasn, niestandardow procedur.
x Gdy zamierzamy czsto modyfikowa kod. Uycie gotowego,
zwaszcza czsto aktualizowanego, moe w takim przypadku
zmusi nas do powicania duej iloci czasu na czenie
zmian czy eliminowanie konfliktów.
Warto pamita , e jzyk PHP jest bardzo rozbudowany i czasem
to, co chcielibymy sami zaimplementowa , jest ju dostpne
w jego podstawowej wersji. Dlatego gdy stajemy przed nowym
problemem, warto jest rozpocz prac od przejrzenia podrcznika uytkownika PHP — moe to zaoszczdzi nam sporo
czasu i zmniejszy liczb potencjalnych bdów.

5.6. Zaciemnianie kodu PHP
Zaciemnianie kodu programu nigdy nie powinno by traktowane
jako podstawowy sposób jego ochrony. Zabezpieczenie przez
zaciemnienie (ang. security by obscurity) nie daje adnej gwarancji
bezpieczestwa. Moe by ono traktowane jedynie jako dodatek
zmniejszajcy liczb ataków wykonywanych przez „niedzielnych”
wamywaczy bd napastników uzbrojonych w ogólnodostpne
narzdzia suce do automatycznych wama (w jzyku angielskim funkcjonuje trudne do przeoenia, lecz dobrze okrelajce
ten typ wamywaczy okrelenie script kiddies). Zaciemnianie kodu
moe take mie na celu jego ochron przed konkurencj. Jeli
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chcemy uzyska taki efekt i jest on dla nas wany, najlepiej bdzie
jednak zrezygnowa z otwartoci aplikacji i uy jednego z profesjonalnych narzdzi kodujcych. Tworz one pliki binarne zawierajce kod poredni, dekompilowany przed waciw interpretacj
przez specjalny program (wicej na ten temat w rozdziale 5.7).
Jeli z rónych przyczyn nie jestemy w stanie z nich skorzysta ,
to zaciemnienie kodu moe okaza si dobrym, kompromisowym
wyjciem.
Security by obscurity moe mie jeszcze jeden pozytywny efekt
uboczny. Jawny i dostpny kod moe prowokowa klienta, który
go zakupi, lub innego niedowiadczonego uytkownika do „grzebania” w nim. Osoba znajca jedynie podstawy PHP moe próbowa modyfikowa go na wasn rk, najczciej psujc go. Zaciemnienie utrudnia takie zabawy. Trzeba jednak pamita , e nie jest
to rozwizanie do koca uczciwe wobec klienta czy uytkownika
i nie kady z nich jest w stanie je zaakceptowa . Warto wic, zanim
zdecydujemy si dokona zaciemnienia naszego kodu, zawsze
indywidualnie rozway wszystkie za i przeciw.
Decydujc si na zaciemnienie kodu PHP, powinnimy pamita
o nastpujcych kwestiach:
x Kod staje si wtedy nieczytelny i niedebugowalny (usuwanie bdów i ledzenie wykonania takiego programu jest
ekstremalnie trudne), dlatego nigdy nie zaciemniajmy go
przed wypuszczeniem ostatecznej, stabilnej wersji.
x Zaciemnienie kodu moe zmieni sposób jego dziaania.
Nawet jeli ono samo wykonane zostanie poprawnie, to mog
wystpi takie problemy, jak zmiana czasu dziaania poszczególnych elementów programu czy wycig. Jeli kod jest
wraliwy na zmiany zalenoci czasowych, moe nawet
przesta dziaa . Z tej cechy zaciemniania wynika postulat
ponownego testowania caej aplikacji po jego wykonaniu.
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x Najlepiej jest napisa program, który bdzie w stanie zaciemnia kod w sposób zautomatyzowany. Dziki temu na serwerze deweloperskim bdziemy mogli pracowa z otwartymi ródami, a przed publikacj dokonywa szybkiego
zaciemnienia ich. Jako e proces ten bdzie wykonywany
automatycznie, bdziemy mogli powtarza go wielokrotnie
(np. po wykryciu i poprawieniu kolejnych bdów).
Istnieje wiele sposobów zmniejszania czytelnoci kodu i czynienia
go niezrozumiaym dla czowieka, na przykad:
x Zamiana identyfikatorów z czytelnych dla niego na nic
nieznaczce. Nazwa zmiennej 'lNumerSeryjny' moe sporo
powiedzie potencjalnemu wamywaczowi, ale jeli zmienimy j na 'ab45hc98a_9skj', nie bdzie on wiedzia, o co
chodzi. Dla komputera jest to natomiast bez znaczenia — nie
interpretuje on nazw zmiennych, funkcji itp. pod ktem
znaczenia. Dla niego kada nazwa jest równie dobra.
x Usunicie znaków koca linii oraz spacji. Odczyt treci programu bdzie do trudny dla czowieka, gdy cao kodu
zapiszemy w jednym wierszu, podczas gdy komputerowi
nie zrobi to oczywicie adnej rónicy.
x Staych wystpujcych w programie nie mona zamieni tak
atwo jak identyfikatorów — jeli to zrobimy, przestanie
on dziaa prawidowo. Moemy jednak zapisa je w innej
formie. Ju podzia tekstu na poszczególne znaki i napisanie: 'Q' + 'W' + 'E' + 'R' + 'T' + 'Y' zamiast 'QWERTY'
utrudni ycie wamywaczowi. Nie bdzie on móg wyszuka
tego cigu przy pomocy automatu i podmieni go. Jednak
przegldajc kod samodzielnie, nadal bdzie w stanie go
zauway . Jeli cig ten jest kluczowy z punktu widzenia
bezpieczestwa, warto pój dalej. Mona zamieni znaki
na odpowiadajce im kody ASCII, a je z kolei zapisywa nie
wprost, lecz np. jako dziaanie matematyczne. Mona te
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uy mniej czytelnego systemu liczbowego, jak np. ósemkowy
(aczkolwiek warto pamita , e dla wamywacza system
szesnastkowy moe by czytelniejszy ni dziesitny).
x Usunicie komentarzy. Jest to banalna metoda, ale atwo
o niej zapomnie . Niektórzy programici modyfikuj j
i zamiast usuwa komentarze, zmieniaj je na mylce, tj.
sugerujce, e dany fragment kodu suy czemu innemu ni
w rzeczywistoci. Osobicie nie polecam tego sposobu —
atwo moe si on obróci przeciwko nam.
Dla osób pragncych zaciemni swój kod stworzyem narzdzie
wykonujce t prac. Jest to rozwizanie bardzo proste, które nie
stosuje skomplikowanych i wymylnych technik. Daleko mu
take do wielu dostpnych na rynku, darmowych czy komercyjnych programów tego typu, jest ono jednak interesujce z kilku
powodów:
x Jego kod jest niedugi i prosty w zrozumieniu, tak wic czytelnik moe go atwo przeanalizowa , aby zobaczy , jak
wyglda korzystanie z rónych technik zaciemniajcych róda PHP w praktyce. Mona go równie uy jako bazy dla
wasnego rozwizania.
x To proste narzdzie jest bardzo uyteczne i sprawdza si co
najmniej w 90% sytuacji, w których moe zaj potrzeba
zaciemnienia kodu.
x Nie uniemoliwi ono zdolnemu wamywaczowi modyfikacji
kodu, ale z pewnoci uatwi ochron wasnoci intelektualnej przed osobami nieznajcymi dobrze jzyka PHP. Dziki
niemu z wikszym zaufaniem mona np. umieci swój kod
na serwerze PHP wynajtym od mao znanej firmy hostingowej, do której nie mamy penego zaufania (by moe jednak nie powinnimy nigdy go tam zamieszcza ).
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Cay kod znajduje si pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
php5lk.zip — poniej omówi jedynie kilka jego najciekawszych
fragmentów i zastosowanych w nim technik.
x Podmiana nazw zmiennych. Zmienna o nazwie 'identi
´fier' zostaje zamieniona na cig: '_' . $los . md5($iden
´tifier . $license_number), gdzie $los ma warto
losow z zakresu od 0 do 10000, $identifier to stara nazwa,
a $license_number to staa warto zadana jako parametr.
Nazwa zmiennej podmieniana jest na now we wszystkich
plikach we wskazanej lokalizacji (cznie z podfolderami).
Ze wzgldu na zastosowanie do prostego algorytmu identyfikacji zmiennych w kodzie nie wolno stosowa technik
takich jak:
x uycie podwójnego operatora $$,
x dostp do prywatnych pól klasy spoza niej, np. $zmien
´na->moje_pole. Zamiast tego naley skorzysta z funkcji
dostpowej $zmienna->GetMojePole() i w niej uy dozwolonej konstrukcji $this->moje_pole. Inaczej mówic,
wszystkie pola klasy traktujmy jak prywatne. Publiczne
powinny by jedynie metody.
x Narzdzie ma zdefiniowane dwie tablice: DONT_TOUCH —
naley w niej umieci nazwy zmiennych, które maj zosta
pominite (nie zostan one zmienione), oraz CONST_TOKEN.
Zmienne o identyfikatorach z tej drugiej nie bd posiaday
czci losowej — ich nowe nazwy bd zawsze takie same.
x Narzdzie nie modyfikuje nazw zmiennych rozpoczynajcych si od znaku _.
x Usuwanie znaków przejcia do nowej linii. Po ich wyeliminowaniu kod programu zostanie zapisany w jednym
wierszu.
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x Usuwanie komentarzy. Dotyczy to zarówno tych zaczynajcych si od //, jak równie zawartych pomidzy znakami
/* i */.
Uycie narzdzia polega na wywoaniu jednej z dwóch funkcji:
x ExecuteAllDirectory($license_number, $dir, $ver
´bose) — dokonuje ona zaciemnienia wszystkich plików
znajdujcych si w folderze $dir oraz w jego podfolderach.
$license_number to parametr, który zostanie zakodowany
w nazwie zmiennej. $verbose przyjmuje wartoci 0 lub 1,
gdzie 1 oznacza wypisanie na wyjciu informacji o przebiegu
zaciemniania, m.in. o kadej modyfikowanej zmiennej, a 0 —
cichy tryb pracy.
x ExecuteAllFile($license_number, $file, $verbose) —
dziaa ona tak samo jak ExecuteAllDirectory, lecz tylko dla
pliku $file.
Gówn funkcj, która zamienia identyfikatory zmiennych, jest
GetVarsFromFile. Zostaje ona wywoana raz dla kadego pliku,
a jej dziaanie skada si z dwóch etapów:
x Wyszukania cigu znaków alfanumerycznych, rozpoczynajcego si symbolem dolara (identyfikuje on w jzyku
PHP zmienne) i, jeli nazwa zmiennej bya ju modyfikowana,
podmienienia jej, a jeli nie miao to jeszcze miejsca — wygenerowania nowej, zapamitania jej i dokonania zamiany.
x W drugim etapie robimy dokadnie to samo, lecz zamiast
znaku $ szukamy $this->.
Kod jest bardzo prosty i z pewnoci mona go usprawni i zoptymalizowa . Jest napisany w taki sposób, aby by przejrzysty
nawet dla osób sabiej znajcych jzyk PHP. Warto jeszcze wspomnie o parametrze $license_number. Jego warto jest zakodowana w nowej nazwie zmiennej. Nie jest tam uyta wprost, lecz
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razem ze star nazw poddana zostaje dziaaniu funkcji md5. Dziki
temu prostemu zabiegowi uzyskujemy nastpujce cechy:
x Nowa nazwa zmiennej wyglda na losow, lecz jej fragment
(zawsze ten sam) zawiera cig, który moemy interpretowa .
Inaczej mówic, jedna jej cz jest losowa, a druga staa
i w dodatku zawiera zakodowan przez nas tajn informacj.
x Powysz cech mona wykorzysta w celu zabezpieczenia
programu. Wszystkie nazwy zmiennych zawieraj klucz
seryjny, dziki czemu kod uzyskuje jakby indywidualny
„stempel” — mona zweryfikowa , czy dany jego egzemplarz jest uywany przez waciwego klienta. Daje to take
moliwo stosowania rónych technik ochronnych (kod
programu moe na przykad weryfikowa , czy pewna konkretna zmienna zawiera w nazwie tajn informacj w postaci,
której si spodziewamy).
x Jeli kto zmodyfikuje kod poprzez zmian nazwy zmiennej
lub doda now — jestemy w stanie to wykry . Mona te
napisa procedur, która automatycznie sprawdzi poprawno nazw zmiennych w caym programie.

5.7. Kodowanie róde PHP
Zakodowanie róde programu to co wicej ni tylko zaciemnienie (rozdzia 5.6). Dostpne na rynku narzdzia, takie jak ionCube czy Zend Guard, dokonuj kompilacji róde PHP do tzw.
kodu poredniego, zapisanego w postaci binarnej i nieczytelnego
dla czowieka. Dodatkowo mog one szyfrowa kod, chroni go
przed nieuprawnionym uyciem poprzez najróniejsze formy
licencjonowania (ograniczenia czasowe, liczby uy , limit równolegle korzystajcych uytkowników itp.) oraz tworzy jego cyfrowe
sygnatury. Narzdzia takie wymagaj instalacji na serwerze rozszerzenia dekodujcego kod poredni przed interpretacj przez
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serwer PHP kodu waciwego. Ta cecha powoduje, e s one
najczciej niedostpne dla osób korzystajcych z usug firm
hostingowych (cho nieraz firmy takie udostpniaj narzdzia
dekodujce róda, tym bardziej e moduy dekodujce najczciej
s darmowe). Jeli zaley nam na duym stopniu poufnoci róde,
to warto skorzysta z takich narzdzi. Pomimo silnej ochrony,
jak one daj, nie naley jednak opiera systemu bezpieczestwa
aplikacji jedynie na nich!

5.8. Psychologiczne aspekty
bezpieczestwa aplikacji sieciowych
Psychologiczne aspekty bezpieczestwa aplikacji sieciowych to
bardzo szeroka tematyka. Porusz tu jedynie kilka istotnych
aspektów. Postulaty zawarte w tym rozdziale nie powinny stanowi gotowych rozwiza, a jedynie by „poywk intelektualn”,
wspomagajc Czytelnika w dalszych rozmylaniach, majcych
na celu stworzenie wasnego systemu zabezpiecze. „Mikkie”
sposoby ochrony, tj. metody psychologiczne, w adnym wypadku
nie powinny zastpowa „twardych” technik programistycznych.
Program powinien by po prostu dobrze zabezpieczony, a pewne
psychologiczne techniki, zniechcajce potencjalnego wamywacza
bd skaniajce uytkownika do zwikszenia poziomu swojego
bezpieczestwa, stanowi mog dodatkowy czynnik zmniejszajcy prawdopodobiestwo udanego ataku na nasz aplikacj.

5.8.1. Dancing pigs vs security — taczce winki
kontra bezpieczestwo: zmu uytkownika
do wybrania rozwiza bezpiecznych
Okrelenie dancing pigs (taczce winki) wzio si od uwagi
Edwarda Feltena i Gary’ego McGraw: Given a choice between dancing pigs and security, users will pick dancing pigs every time, co
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mona przetumaczy : „Jeli dasz uytkownikowi wybór midzy
taczcymi winkami a wikszym bezpieczestwem, to zawsze
wybierze on taczce winki”. Inaczej mówic, przecitny uytkownik zawsze skonny jest ignorowa komunikaty o zagroeniach, a majc wybór — wybiera rozwizanie mniej bezpieczne,
ale za to efektowniejsze, modniejsze czy adniejsze. Uytkownicy
czsto nie czytaj ostrzee, klikajc Tak niezalenie od wielkoci
uytej w nich czcionki, iloci wykrzykników czy powagi ich tonu.
Po prostu ignoruj kwestie bezpieczestwa, uwaajc, e skoro
tyle razy nic si nie stao, to nie stanie si i teraz. Niestety — jeli
uytkownik dozna negatywnych skutków swojego (zego) wyboru,
to najczciej win obarczy twórc oprogramowania, a nie swoj
lekkomylno . Wszystko to sprawia, e programista nie powinien w sprawach bezpieczestwa pyta go o zdanie ani i na
ustpstwa czy kompromisy. Kady program czy strona WWW
powinny domylnie by zabezpieczone w maksymalnym moliwym stopniu, a dopiero potem mona rozway , czy nie umoliwi zmniejszenia stopnia ochrony najbardziej zaawansowanym uytkownikom. Taka moliwo powinna by jednak ukryta
wewntrz zaawansowanych opcji i trudna do znalezienia dla
pocztkujcych. Najistotniejszych zasad, a w szczególnoci tych,
które mog wpyn na bezpieczestwo innych uytkowników,
nie powinno si nigdy da wyczy lub obej , chyba e za zgod
i pod kontrol administratora systemu.

5.8.2. Security by obscurity
— prezentuj jak najmniej informacji o aplikacji
Wielokrotnie ju podkrelone zostao w tej ksice, e zaciemnianie kodu i ukrywanie informacji o wewntrznych szczegóach
aplikacji nie jest mocnym zabezpieczeniem. Warto jednak zapewni sobie t dodatkow barier zmniejszajc liczb potencjalnie
gronych ataków. Ukrywajc informacje o sposobie komunikacji
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z baz danych, dziaaniu algorytmów, parametrach czy wrcz
o tym, e korzystamy z PHP, moemy wyeliminowa bd zniechci cz wamywaczy, w tym tzw. script kiddies, czyli pocztkujcych — posugujcych si gotowymi narzdziami, których
zasad dziaania nie rozumiej. Takie podejcie moe take ograniczy liczb ataków wykonywanych przez roboty i — co jest dodatkow zalet — zmniejszy nieco niepodane obcienie programu
(brak danych moe zniechci cz wamywaczy i nie da robotom punktów zaczepienia do dalszych ataków. W ten sposób bezuyteczny ruch do naszej aplikacji zostanie zmniejszony).
Istotne jest równie to, e nie ma ludzi nieomylnych. Kady z nas
popenia bdy, nawet jeli nie zawsze zdajemy sobie z tego spraw.
Nawet bardzo dobrze przetestowany program wci moe zawiera nieprawidowoci i luki w systemie bezpieczestwa. Nigdy
nie bdziemy pewni na 100%, e tak nie jest. Dobrze jest wic
przynajmniej podj prób zmniejszenia ryzyka wykrycia naszych
pomyek i dziur przez innych. Wicej na temat paradygmatu security by obscurity w rozdziale 5.2.

5.8.3. Czarne listy kontra biae listy
Obrona przed pewnymi zabronionymi elementami, np. odwiedzinami z niektórych adresów IP, okrelonymi frazami w danych
zewntrznych, niechcian korespondencj e-mail itp., moe zosta
przeprowadzona na dwa sposoby:
x Przy uyciu biaej listy. Polega ona na dopuszczeniu wycznie zamknitego zbioru akceptowalnych elementów i zablokowaniu wszystkich innych.
x Przy uyciu czarnej listy. Polega ona na zablokowaniu
wycznie zamknitego zbioru elementów i dopuszczeniu
wszystkich innych.
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Elementy zaliczane do czarnej listy mog by wyznaczane na
podstawie pewnych regu. Podejcie takie nazywane jest heurystycznym. Uatwia ono stworzenie listy i zwiksza szans na zablokowanie elementów nowych, tj. nieznajdujcych si na niej, ale
zachowujcych si podobnie do znanych ju „czarnych elementów”. Heurystyczna budowa czarnej listy moe wiza si z blokad pewnych elementów niezasuenie, tylko z powodu ich
podobiestwa do niebezpiecznych. Analogicznie mona tworzy
take bia list, ale jej skuteczno moe by wówczas mniejsza i,
podobnie jak w przypadku czarnej, pewne elementy mog zosta
zakwalifikowane do niej nieprawidowo, co zmniejszy bezpieczestwo systemu. Generalnie uwaa si, e biae listy s bezpieczniejsze od czarnych, gdy problemem tych drugich jest to,
e nie mona przewidzie wszystkich zagroe, jakie mog pojawi
si w przyszoci. Wad biaych list moe by z kolei ich nadmierna
restrykcyjno dla uytkownika, który musi zatwierdzi kady
nowy element. Przykadem programów korzystajcych z nich s
zapory sieciowe, posiadajce spis dopuszczalnych portów i adresów, które mog czy si z chronionym przez nie komputerem.
Z kolei programy antywirusowe, które do identyfikowania zagroe uywaj zazwyczaj znanej sobie bazy wirusów, s przykadem uycia czarnych list.
Do rónych celów naley stosowa róne rozwizania. Oto
przykad:
x Ja prowadzi ma firm. Jego gównym sposobem korespondencji z klientami jest poczta elektroniczna. Wielu z nich
po raz pierwszy zgasza zapotrzebowanie na sprzedawane
przez niego produkty, wanie wysyajc e-mail. Ja otrzymuje take duo niechcianej korespondencji, w tym wiele
reklam. Rozwizaniem odpowiednim dla niego jest wic uycie czarnej listy z pewnymi elementami heurystyki. Jego
program pocztowy powinien blokowa korespondencj
zawierajc sowa, o których Ja wie, e nie uyj ich nigdy
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jego klienci, a które czsto stosowane s w reklamach. Poniewa Ja prowadzi dziaalno wycznie na terenie Polski,
program powinien blokowa take wszystkie e-maile z innych
krajów, a w szczególnoci z grupy pastw wysyajcych
najwicej spamu. W ten sposób Ja wyeliminuje wikszo
niechcianej poczty, lecz musi liczy si z tym, e program
przepuci niewielk ilo spamu pochodzcego z Polski
i niezawierajcego zabronionych sów. Uycie biaej listy nie
jest dla niego dobrym rozwizaniem, poniewa nie wie on,
kto moe zosta jego klientem, i nie jest w stanie stworzy
skoczonej listy osób, których wiadomoci chce czyta . Sposobem noszcym cechy biaej listy byoby akceptowanie
wycznie wiadomoci z Polski, sprawdziby si on jednak
gorzej ni czarna lista.
x Magosia uywa poczty elektronicznej wycznie do komunikacji z rodzin i znajomymi. Ona te otrzymuje duo niechcianej korespondencji i chciaaby to ograniczy . Uycie
biaej listy jest dla niej idealnym rozwizaniem, poniewa
umoliwia dopuszczenie wiadomoci TYLKO od ograniczonej grupy nadawców. Jeli Magosia pozna nowych znajomych, to doda ich do niej rcznie. Nie powinno sprawi
jej to kopotu, bo taka sytuacja ma miejsce rzadziej ni raz
w tygodniu. Natomiast uycie czarnej listy, cho take
moliwe — nie daje jej gwarancji pozbycia si wszystkich
niechcianych e-maili.
Jeeli zbiór prawidowych, dopuszczalnych kombinacji jest z góry
znany, to lepiej jest zastosowa bia list. Przykadem moe by
ochrona przed atakami typu cross site scripting. Mona wymyli
wietne metody filtrowania i blokady zych fragmentów kodu
wstrzykiwanych do danych, ale nie mamy pewnoci, e kto
w przyszoci nie wymyli nowego ich zestawu, obchodzcego
nasze zabezpieczenia. Lepiej jest weryfikowa informacje z zewntrz, sprawdzajc, czy pasuj do przygotowanego przez nas

5. Metody produkcji bezpiecznego oprogramowania

_ 131

wzorca, o którym wiadomo, e jest zawsze poprawny — czyli
sprawdzi , czy znajduj si one na naszej biaej licie. Jeli nie
da si stworzy wzorca w 100% poprawnego i obawiamy si, e
na naszej biaej licie nadal mog znajdowa si elementy niechciane, to zastosowanie czarnej listy jako dodatkowej ochrony
jest sensowne.

5.8.4. Karanie wamywacza
Co zrobi po wykryciu próby wamania? Czy kara wamywacza,
np. usuniciem konta w systemie, a moe nawet powiadomieniem
organów cigania? Niekiedy moe mie to sens, jednak zawsze
naley przemyle nastpujce problemy:
x Czy naprawd mamy 100% pewnoci, e jest to wamanie?
A moe to legalny uytkownik przez przypadek wygenerowa zapytanie do serwera, wygldajce jak próba ataku?
Poniewa w prawie stosuje si domniemanie niewinnoci, to
i my nie moemy zakada zych intencji, nie majc pewnych
dowodów. Atakowi trzeba zapobiec — to oczywiste, karanie
wamywacza powinno by jednak zarezerwowane tylko dla
specyficznych, najbardziej ewidentnych przypadków.
x Ludmi kieruj róne motywy: ciekawo , ch sprawdzenia si, uzyskania sawy. Ale moe by to take ch szkodzenia lub uzyskania korzyci cudzym kosztem. Czy napastnik tylko przeama zabezpieczenia i nic ponadto, czy te
dokona realnych zniszcze i (lub) w efekcie si wzbogaci?
Wamanie nie zawsze cechuje si tak sam szkodliwoci
i nie zawsze domaga si zastosowania kary. By moe nawet
atakujcy zgosi bd w systemie i pomoe w jego rozwizaniu? Karaj wamywaczy, którzy dokonali realnych zniszcze. Pamitaj jednak, e nie musz one by fizyczne —
kradzie poufnych informacji, np. przez firm konkurencyjn, moe spowodowa spore straty.
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x Próba automatycznego ukarania wamywacza przez program
moe umoliwi mu uzyskanie danych cennych przy kolejnych wamaniach (np. gdy program „chwali” si, e zablokowa mu konto — nigdy nie wiesz, czy komunikat taki nie
da wamywaczowi jakich informacji, których szuka, podczas
gdy samo konto nie jest mu do niczego potrzebne). Moe
by te tak, e pierwszy atak jest faszywy i ma na celu odwrócenie uwagi od waciwego lub e mamy do czynienia
z atakiem porednim i odpowied programu (kara) moe by
w jaki sposób wykorzystana przez wamywacza w kolejnym
jego etapie. Z tego punktu widzenia lepiej jest skupi si
na odciciu moliwoci wykonania kolejnych ataków (np.
poprzez niewielk blokad czasow aplikacji, wyczenie
pewnych funkcji administracyjnych do czasu zakoczenia
ledztwa przez administratora itp.) ni na karaniu, które i tak
moe by nieskuteczne.
Podsumowujc, aplikacja wykrywajca prób wamania powinna
zneutralizowa j i odmówi dalszej wspópracy, w miar moliwoci przygotowujc dla administratora plik z logiem, zawierajcy lady pomocne w namierzeniu przyczyny ataku i samego
wamywacza. Nie jest natomiast priorytetem automatyczne karanie go, chyba e specyfika przypadku naprawd tego wymaga.
W razie dokonania powanego przestpstwa o sporej szkodliwoci
naley zebra dowody i zgosi ten fakt organom cigania.

5.8.5. Brzytwa Ockhama
Stosujc brzytw Ockhama, nie naley mnoy bytów ponad
potrzeb. Kady dodatkowy modu programu, kada nadmiarowa
linia kodu, zawio czy komplikacja jest niepotrzebna, bo moe
zawiera bd wpywajcy na bezpieczestwo. Podczas programowania warto mie w pamici metafor przedstawiajc system
zabezpiecze jako acuch — jest on tak silny, jak jego najsabsze
ogniwo. W dobrze zabezpieczonym systemie wystarczy jeden
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le chroniony modu lub funkcja, by by on podatny na ataki.
Wszystkie inne rodki ostronoci staj si wówczas mao istotne,
bo wamywacz prawie na pewno uderzy tam, gdzie opór bdzie
najmniejszy.
Utrzymywanie kodu w postaci czytelnej i samodokumentujcej
si równie spenia postulaty brzytwy Ockhama. Im jest on prostszy i atwiejszy w zrozumieniu, tym mniejsza jest szansa na to,
e bdzie zawiera bd obniajcy poziom bezpieczestwa, i tym
atwiej bdzie ewentualn nieprawidowo poprawi . Czsto
lepiej jest napisa kilka linii wicej, uzyskujc bardziej czytelny
kod, ni skraca go maksymalnie, ryzykujc powstanie bdów.

5.8.6. Socjotechnika
Najczstsz przyczyn udanych wama jest uzyskanie przez
wamywacza informacji znaczco uatwiajcych mu dziaanie
(w skrajnym przypadku moe on po prostu zdoby haso ofiary
i podszy si pod ni — przy takich atakach nie jest wana wiedza informatyczna). Dane takie czsto zdobywane s przy uyciu
socjotechniki. Wamywacz moe przed prób ataku przeprowadzi rozpoznanie, uywajc do tego celu telefonu bd wypytujc
osoby korzystajce z aplikacji. Moe na przykad:
x podszy si pod firm administrujc serwerem lub inn
infrastruktur IT organizacji korzystajcej z programu;
x podszy si pod dzia ksigowy, kontrahentów, dostawców,
a nawet pod zarzd organizacji;
x udawa zagubionego uytkownika i wycign w ten sposób wane informacje od dziau obsugi klienta lub informatycznego;
x znajc osobicie pracownika, wyudzi od niego przydatne
dane podczas prywatnej rozmowy;
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x podsucha lub podejrze informacje podczas „przypadkowej” wizyty w siedzibie organizacji w roli sprzedawcy, montera, potencjalnego klienta itp. (pracownicy czsto przyczepiaj karteczki z hasami do monitorów lub na blat biurka);
x przekona rozmówc, aby pobra i zainstalowa oprogramowanie przesane przez Internet (odmian tego dziaania
moe by phishing);
x przy pomocy podstpu zarazi wirusem bd koniem trojaskim jedn lub wicej maszyn w sieci wewntrznej organizacji itd.
Metod jest wiele i zale one gównie od wyobrani i zdolnoci
psychologicznych oraz aktorskich wamywacza. Zazwyczaj uderza on w osob najsabsz z jego punktu widzenia, np. najmniej
znajc si na informatyce — czyli tak, której najtrudniej bdzie
zweryfikowa techniczne niuanse, lub np. najkrócej pracujc
w organizacji, która nie zna pracowników czy kontrahentów i nie
jest w stanie odróni ich od wamywacza.
Nie ma atwych sposobów zapobiegania zdobyciu informacji przez
sprytnego wamywacza stosujcego socjotechnik. W gr wchodzi tutaj zawodny „czynnik ludzki”. Mona jedynie przyj pewne
zasady i spróbowa narzuci je organizacji uytkujcej aplikacj:
x Informacje istotne z punktu widzenia bezpieczestwa powinny by znane jak najmniejszej grupie osób.
x Poniewa czasem ciko jest przewidzie , jakie dane mog
by istotne, a jakie nie, uytkownicy powinni udziela informacji na temat programu czy infrastruktury informatycznej
tylko uprawnionym osobom i tylko poprzez zdefiniowany
przez nie kana (np. jeli administrator wyznaczy specjaln
stron WWW z panelem do zgaszania uwag, to pracownicy
nie powinni wysya ich poprzez e-mail ani odpowiada na
jakiekolwiek pytania zadane t drog).
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x W organizacji powinna istnie przemylana polityka hase. Mog one na przykad wygasa co pewien czas. Nie
powinny by zbyt proste do odgadnicia ani zapisywane
w sposób trway, szczególnie w miejscu dostpnym dla osób
z zewntrz.
x Infrastruktura informatyczna organizacji powinna by aktualizowana na bieco. Dotyczy to w szczególnoci uaktualniania systemów operacyjnych, programów serwerowych
i baz wirusów oprogramowania antywirusowego.
x Uytkownicy powinni stale korzysta z programu antywirusowego oraz zapory systemowej. Instalowanie prywatnych
programów powinno by zabronione.
x Co pewien czas powinna by przeprowadzana inspekcja
infrastruktury informatycznej pod ktem jej bezpieczestwa.
x Kluczowe dla organizacji dane powinny by stale archiwizowane. Idealnym rozwizaniem byoby przechowywanie archiwów poza siedzib firmy (na wypadek powodzi,
poaru itp.).
x Pracownicy powinni by regularnie szkoleni w kwestiach
bezpieczestwa systemów informatycznych.

5.8.7. Nie poprawiaj wamywacza
W sytuacji gdy wykryjemy, e dane wejciowe nie s zgodne
z dopuszczalnym wzorcem, np. zawieraj litery, gdy dozwolone
s tylko cyfry — moemy zareagowa dwojako:
x spróbowa poprawi je, usuwajc nieprawidowe znaki bd
podmieniajc je na poprawne (wielu programistów zastpuje
na przykad nielegalne symbole znakiem podkrelenia);
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x przerwa dalsze ich przetwarzanie i zwróci informacj
o bdzie.
Drugi ze sposobów jest zazwyczaj bezpieczniejszy. Lepiej jest nie
poprawia danych potencjalnie pochodzcych od wamywacza,
poniewa:
x Nigdy nie mamy 100% pewnoci, e potrafimy znale
i poprawi wszystkie nieprawidowe znaki. Moemy zapomnie o jednym z nich i narazi program na wamanie, mimo
e poprawimy ich cz . Gdy bdziemy zgasza bd po
napotkaniu cho by jednego zego znaku, wamywacz straci
szans na udany atak, nawet jeli poza nim przemyca te
inne symbole, których nie rozpoznajemy prawidowo. Aby
atak si uda, musiaby on doda do danych wycznie znaki,
których nie potrafimy odrzuci .
x Nigdy nie wiemy, czy nasza interwencja nie jest na rk
wamywaczowi. By moe atak jest poredni i liczy on wanie na nasz procedur naprawcz. Przypu my, e mamy
dwustopniow weryfikacj — najpierw sprawdzamy, czy
cig nie zawiera zabronionych sów, wród których jest
„javascript”, a nastpnie usuwamy znaki spacji. Wprowadzenie przez wamywacza cigu „javascript” zostanie zablokowane przez pierwszy test. Jeli jednak poda on go w postaci
„java script”, to dane te przejd test pomylnie, a w drugim
etapie „naprawimy” je do postaci „javascript”, eliminujc
spacj.
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