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Dbaj o najsłabsze ogniwo
Securing the weakest link
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Dbaj o najsłabsze ogniwo

• Użytkownik
• Social engineering (Kevin Mitnick)
• Socjotechniki (np. phishing)
• Hasła

• API
• Niezabezpieczony endpoint
• Techniczne, deweloperskie endpointy
• Obejście logowania

• Konta serwisowe lub testowe

• Rzadko używana logika w aplikacji



Dbaj o najsłabsze ogniwo

Sony Pictures

• Spear phishing z malware

• Na bazie danych z LinkedIn

• > 100 TB danych wyciekło

• Straty: 100 milionów $



Dbaj o najsłabsze ogniwo



• Kasjerka nie weryfikująca 
tożsamości

• Użytkownik posiadający 
słabe hasło

Dbaj o najsłabsze ogniwo



Chroń każdą warstwę
Principle of Defense in Depth
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Chroń każdą warstwę

• Każdy system składa się z warstw

• Aplikacja webowa
• DNS
• Firewall
• Serwer
• Aplikacja
• Baza danych

• Stored XSS
• Input – frontend
• Przetwarzanie / zapis
• Output – frontend

– Ogry są… jak cebula!
– Śmierdzą?!
– Tak… nie!
– Bo się od nich płacze?
– Nie!
– Aaa. Jak się je zostawi na słońcu, to 
brązowieją i rosną im włoski?
– Nie! Warstwy! Cebula ma warstwy, ogry
mają warstwy – cebula ma warstwy. 
Dociera!? Ogry mają warstwy.



Chroń każdą warstwę

• Nie tworzymy najsłabszego ogniwa

• Jeżeli jedna warstwa zawiedzie – mamy inne

• Nie pozwalamy na boczny ruch

• Celowo rozdzielajmy od siebie warstwy



Chroń każdą warstwę

WannaCry

• 2017 rok – 150 krajów

• 230 000 komputerów

• Straty: 4 miliardy $



Chroń każdą warstwę



• Warstwy zabezpieczeń
• Zamki wejściowe, kuloodporne 

szyby, ochroniarze, zamek do 
sejfu

• HTTPS, weryfikacja dwuetapowa, 
detekcja fraudów

• Nie można o zapomnieć
o żadnej warstwie

Chroń każdą warstwę



Niech zabezpieczenia będą 
odporne na błędy
Principle of Fail-safe Defaults
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Niech zabezpieczenia będą odporne na błędy

• Wyjątek jest zawsze możliwy

• Szczegóły techniczne w błędach

• Strona z błędem poddatna na XSS

• Błędy w obsłudze wyjątków



Niech zabezpieczenia będą odporne na błędy

Prosty przykład



Niech zabezpieczenia będą odporne na błędy

Veeam 

• Sierpień 2018

• Publiczne IP

• Baza bez hasła

• 200 GB danych



Niech zabezpieczenia będą odporne na błędy



Niech zabezpieczenia będą
odporne na błędy
• pożar otwiera wszystkie drzwi



Nie dawaj więcej uprawnień niż 
potrzeba
Principle of Least Privilege
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Nie dawaj więcej uprawnień 
niż potrzeba
• Każdy element systemu powinien działać

na najniższych możliwych uprawnieniach
• Ludzie

• Usługi

• Procesy

• Nie pokazujemy za dużo

• Kasujemy niepotrzebne uprawnienia
• Migracja

• Dawny użytkownik



Nie dawaj więcej uprawnień niż potrzeba

- Skanowanie kontenerów AWS S3

- Konta że zbyt duzymi uprawnieniami



Nie dawaj więcej uprawnień niż potrzeba



Nie dawaj więcej uprawnień niż potrzeba

• ochroniarz na sali pilnuje a nie ma dostępu do skarbca,
bo nie potrzebuje



Jeden użytkownik nie powinien 
mieć za dużo uprawnień
Separation of Duties
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• Ograniczenie odpowiedzialności

Rozwiązania:

• Rozbicie odpowiedzialności

• Proces zatwierdzania zmian

Jeden użytkownik nie powinien mieć za dużo 
uprawnień



Jeden użytkownik nie powinien mieć za dużo 
uprawnień
Societe Generale

• Jerome Kerviel 

• Przekroczenie uprawnień

• Defraudacja 4,9 mld euro



Jeden użytkownik nie powinien mieć za dużo 
uprawnień



Jeden użytkownik nie powinien mieć za dużo 
uprawnień
• doradca kredytowy w banku nie ma dostępu do zniżek (mimo, że by 

mu się przydał)



Dziel system na mniejsze kawałki
Separation of Priviliges
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Dziel system na mniejsze kawałki

Nie wkładaj wszystkich jaj do tego samego koszyka

• Łatwiej zapanować nad mniejszym obszarem

• Mikroserwisy

• Reużycie

• Izolacja obszarów

Przykład:

• Aplikacja internalowa i externalowa, podział na różne serwery,



Dziel system na mniejsze kawałki

NotPetya

• Czerwiec 2017

• Zakażenie i szyfrowanie dysków

• Straty: 10 miliardów $



Dziel system na mniejsze kawałki



• dane klientów trzymane
w innym miejscu niż 
pieniądze

Dziel system na
mniejsze kawałki



Dbaj o prostotę
Simplicity
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Dbaj o prostotę

• Łatwiej zrozumieć system

• Łatwiej wykryć błąd i analizować

• Łatwej przewidzieć błąd



Dbaj o prostotę



Dbaj o prostotę

• Procedury powinny być proste do przestrzegania, 
bo inaczej ludzie będą je omijali



Nie ukrywaj szczegółów 
implemetacji
Principle of Open Design
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Nie ukrywaj szczegółów
implemetacji
• Security by Obscurity

• Nie ma sensu ukrywać implementacji 
(ale dane / sekrety już tak)

Przykłady:

• Algorytmy szyfrowania / hashowania

• Hasła w JavaScript

• Ukrywanie endpointów poprzez 
ukrycie dokumentacji

• Zmiana nazwy



Nie ukrywaj szczegółów implemetacji

AWS token w repozytorium

Czas do pierwszego użycia:

• GitHub - 11 min

• GitLab - 62 min

https://mobile.twitter.com/andrzejdyjak/status/
1324360911994368001

https://mobile.twitter.com/andrzejdyjak/status/1324360911994368001


Nie ukrywaj szczegółów implemetacji



• wszyscy mogą wiedzieć, gdzie jest sejf, 
jeżeli ten jest dobrze zabezpieczony

Nie ukrywaj szczegółów implemetacji



Nigdy nie ufaj użytkownikom
Be Reluctant to Trust
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• Anonimowym w sieci

• Zalogowanym

• Pracownikom

• Zaufany <> godny zaufania

Nigdy nie ufaj użytkownikom



Nigdy nie ufaj użytkownikom

British Airways

• 2018

• Wyciek danych

• XSS dotknął 380 000 rezerwacji

• Wysyłka danych na serwer atakującego



Nigdy nie ufaj użytkownikom



Nigdy nie ufaj użytkownikom

• uwierzytelnienie transakcji

• Kontakty telefoniczne
• W obie strony (nie ufaj też bankowi)



Nigdy nie ufaj innym systemom
Assume external systems are insecure
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Nigdy nie ufaj innym 
systemom
• Nie wiemy, co tam się dzieje

• Nie wiemy, jak są zabezpieczeni

• Czy zostaną zhackowani?



Nigdy nie ufaj innym systemom

Facebook

• Wrzesień 2018

• Dostęp do 50 mln tokenów

• Aplikacje korzystajace z Facebook SSO
skompromitowane



Nigdy nie ufaj innym systemom



Nigdy nie ufaj innym systemom

• Transport: czy odpowiednio oznaczony samochód jest wystarczającym 
gwarantem bezpieczeństwa?



Korzystaj z zaufanych źródeł
Use Community Resources
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Korzystaj z zaufanych źródeł

• Nigdy nie pisz własnych standardowych 
algorytmów bezpieczeństwa
• Szyfrowanie

• hashowanie

• Wiele osób korzystało przed nami

• Nie powtarzajmy błędów

• Lepiej użyć czegoś sprawdzonego



Korzystaj z zaufanych źródeł

LinkedIn

• Czerwiec 2012

• 165 mln userów

• Hasło jako hash i losowa liczba do zaciemnienia



Korzystaj z zaufanych źródeł



Korzystaj z zaufanych źródeł

• Czy alarm zrobiony własnoręcznie działa
tak samo dobrze, jak ten ze sklepu?



Nie komplikuj życia 
użytkownikom
Principle of Psychological Acceptability
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Nie komplikuj życia użytkownikom

• Ostatnie, ale równie ważne

• Zbyt skomplikowane mechanizmy 
prowokują szukanie obejść
• Okresowa zmiana hasła

http://www.beyondhyper.com/wp-content/uploads/2011/07/captcha-comic.png

http://www.beyondhyper.com/wp-content/uploads/2011/07/captcha-comic.png


Nie komplikuj życia użytkownikom



Nie komplikuj życia użytkownikom

• 3 składniki, 5 podań i akceptacji do pobrania gotówki
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Dziękuje za uwagę
Która zasada według Ciebie jest najistotniejsza?

Kontakt: security@diwebsity.com


