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Bezpieczeństwo podczas dewelopmentu

• Threat modeling

• Code review

• Testy
• Automatyczne

• Manualne

2



Co złego może się kryć w kodzie?

• time bomb

•backdoor

•złośliwy skrypt
celowe

•najzwyklejszy błądprzypadkowe
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Przyrostowe Code Review

• stosunkowo małe (ale nie zawsze)

• nastawione na konkretne 
funkcjonalności

• gate keeper - pilnują żeby nie dodać 
na Produkcję czegoś niebezpiecznego
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Przejdźmy do rzeczy
Na co większość ludzi zwraca uwagę podczas Code Review?
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Instrukcja obsługi
• Zagadka i odpowiedź

• Coraz trudniejsze przykłady

• Może się wydawać łatwe

• Będzie szybko ☺
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SQL Injection

Klejenie warunków 
w zapytaniu

Nie skorzystanie 
z QueryParams
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PROBLEM
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Brak walidacji danych od użytkownika
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PROBLEM

Powinniśmy 
stosować 
whitelisty
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Użycie niebezpiecznych algorytmów
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PROBLEM

SHA1 jest 
skompromitowane



To za proste
Przecież to można załatwić statyczną analizą kodu
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Niepoprawne wersje bibliotek

Literówki w 
nazwach 
paczek
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PROBLEM
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Dane wrażliwe zaszyte w kodzie
Klucz ukryty 

w kodzie

17

PROBLEM
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Dane wrażliwe zaszyte w kodzie

Zmniejszona 
entropia liczby 

losowej

Przewidywalne 
klucze
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PROBLEM
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Brak wsparcia szybkiej podmiany sekretów

Długi czas 
cache’owania
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PROBLEM
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Pokazywanie sekretów w błędach
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PROBLEM

Wrażliwe dane
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Niepotrzebne zwracanie wrażliwych danych

Zwracanie 
modelu z bazy 

danych
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PROBLEM
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Błędy w weryfikacji zakresu uprawnień

Pomyłka w łączeniu 
warunków
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PROBLEM
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Własna implementacja algorytmów
kryptograficznych
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PROBLEM
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Logowanie wrażliwych danych
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PROBLEM



32



Logika biznesowa przed uprawnieniami

Zdradza istnienie 
użytkownika
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PROBLEM
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Wysyłka wrażliwych danych poza system
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PROBLEM



Pójdźmy jeszcze o krok dalej
Tym razem coś, co jeszcze trudniej znaleźć. Coś, co wymaga 
łączenia faktów
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Wysyłanie wrażliwych danych do 
zewnętrznych serwisów
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PROBLEM

RODO/GDPR
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Wpływ na dane, na które nie trzeba
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PROBLEM

Niechciane 
efekty uboczne
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Funkcjonalności deweloperskie
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PROBLEM

Logowanie bez 
logowania
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Błędny zakres feature flag
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PROBLEM
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Niepoprawny audyt danych
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PROBLEM

Możliwość skasowania 
i dodania rekordu bez logu
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Eskalacja uprawnień

Możliwość stworzenia 
Admina przez Coutry

Admina
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PROBLEM



Podpowiedzi
• Pobierz kod i nawiguj się w nim, tak jest łatwiej.

• Przegląd kodu nie musi ograniczać się tylko do kodu 
(np. anonimizacja danych w osobnym repo, szyfrowanie 
sekretów w narzędziu do deploymentów).

• Patrz szerzej (np. inne systemy, regulacje).
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Obszary warte uwagi
• Wrażliwe dane

• Obszary związane z bezpieczeństwem (autentykacja, 
autoryzacja)

• Obsługa błędów

• Czytelność (security through obscurity)
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Wnioski
• Zainwestuj w automatyzację.

• Nie w każdym przypadku trzeba sprawdzać to samo.

• Zainwestuj trochę czasu w zbudowanie swojej 
checklisty:
• co warto sprawdzać

• jak to weryfikować

• specyfika różnych systemów
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Dobre code review to sztuka, 
a trening czyni mistrza
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Zadanie domowe
Weź tę prezentację: 

https://www.diwebsity.com/code_review

i zrób ćwiczenia CodeReview
w swoim zespole.
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Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do zadawania pytań
oraz oceny wystąpienia 
pod nagraniem.
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