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Program, który powinien być bezpieczny

I Znajduje się na granicy bezpieczeństwa.
I Pobiera dane ze źródła, które posiada inne prawa dostępu niż

sam program.
I Przykłady:

I przeglądarka danych,
I serwer,
I aplikacja webowa,
I skrypt uruchamiany automatycznie przez przeglądarkę,
I program typu setuid, setgid,
I program uruchamiany z prawami administratora,
I jądro systemu operacyjnego.



Uwagi ogólne

I Bezpieczeństwo i wygoda obsługi nie są niezależne –
bezpieczna konfiguracja wymaga poświecenia więcej czasu.

I Występuje konflikt między bezpieczeństwem a poziomem
abstrakcji:

I ze specyfikacji trudno wywnioskować, czy wysokopoziomowe
funkcje biblioteczne są bezpieczne;

I można samemu zaimplementować potrzebne komponenty;
I można zaufać bibliotece.

I Należy stosować wiele mechanizmów bezpieczeństwa na
każdym poziomie oprogramowania.



Dlaczego powstają niebezpieczne programy? (1)

I Nie ma zajęć poświęconych wyłącznie pisaniu bezpiecznych
programów.

I Większość zajęć z bezpieczeństwa poświęconych jest
kryptografii i protokołom sieciowym.

I Nie ma wielu podręczników z tego tematu.
I Prawie nikt nie używa formalnych metod weryfikacji.
I Wiele kodu pisze się w C, który nie sprzyja powstawaniu

bezpiecznych programów, a operacje na napisach w bibliotece
C są szczególnie narażone na nadużycia.

I Wiele bibliotek dla innych języków programowania jest
napisanych w C.

I Programiści nie myślą o wielu użytkownikach.



Dlaczego powstają niebezpieczne programy? (2)

I Programiści są ludźmi, a ludzie są leniwi. Często wybierają
uproszczone rozwiązania, a gdy one „zadziałają”, nigdy nie są
poprawiane.

I Niestety wielu programistów nie jest dobrymi programistami.
I Wielu programistów nie jest specjalistami od bezpieczeństwa,

nie myśli jak potencjalny agresor.
I Teoretyczne modele bezpieczeństwa są okropne.
I Typowi użytkownicy mają niewielkie pojęcie o bezpieczeństwie

i rzadko troszczą się o bezpieczeństwo.
I Bezpieczeństwo kosztuje: dodatkowe kodowanie, testy.



Open source a bezpieczeństwo (1)
I Tekst źródłowy jest wystawiony zarówno dla atakujących, jak

i dla obrońców.
I Otwarcie tekstu źródłowego sprzyja poprawie jego jakości.
I Otwarte oprogramowenie ma większe szanse być

bezpieczniejsze, ale samo otwarcie tekstu źródłowego nie
zapewnia bezpieczeństwa.

I Jeden ekspert, czytając tekst źródłowy, znajdzie więcej niż
wielu przypadkowych programistów.

I Opieranie się na sekrecie, który jest zaszyty w kodzie programu
i którego nie można zmienić, jest poważnym błędem.

I Nie ma skutecznego sposobu ochrony przed odczytaniem
„sekretnego” kodu (ang. reverse engineering).

I Samo stwierdzenie, że kod jest otwarty, może uśpić czujność.
I Wiele projektów open source tworzonych jest przez

rozproszone grupy programistów – trudno kontroluje się jakość
tak powstającego oprogramowania.



Open source a bezpieczeństwo (2)

I Otwarcie tekstu źródłowego nie oznacza, że zostanie on
zweryfikowany.

I Analiza łat tworzonych dla systemów otwartych dostarcza
agresorom wiedzy o podobnych problemach w systemach
zamkniętych.

I Wiele ataków to DoS. Łatwiej jest sprawić, aby program
przestał działać niż zmienić jego funkcjonalność – do tego nie
trzeba znać tekstu źródłowego.

I Atakujący może poszukiwać w kodzie programu wzorców
potencjalnych luk: zarówno w tekście źródłowym, jak i w
kodzie maszynowym (dekompilacja).

I Utajnianie luk w oprogramowaniu opóźnia ich usuwanie.
I Otwarte oprogramowanie jest mniej narażone na umieszczenie

w nim konia trojańskiego.



Open source a bezpieczeństwo (3)

I Otwarcie tekstu źródłowego, który był dotychczas zamknięty,
powoduje chwilowe zmniejszenie jego bezpieczeństwa – mogą
ujawnić się nieznane dotąd luki. Jednak nikt nie zagwarantuje,
że luki te nie były znane wcześniej i wykorzystywane przez
wąskie grono agresorów.

I Istnieją programy skanujące tekst źródłowy w poszukiwaniu
potencjalnych luk.

I Otwarcie tekstu źródłowego wcale nie musi zachęcić do jego
przeglądania i poprawiania – kto chce pracować za darmo dla
jakiejś firmy?

I Co z tego, że wielu patrzy (na tekst źródłowy), skoro nikt
z nich nie wie, jak powinien wyglądać bezpieczny program?

I Nawet jeśli luki w programie są poprawiane szybko, dystrybucja
poprawek do użytkowników odbywa się bardzo wolno i opornie.

I Każdy może poprawić błąd w programie open source.



Paranoja jest zaletą

I Pisanie bezpiecznych programów wymaga specjalnego
podejścia do błędów.

I Każdy program zawiera mnóstwo błędów.
I Jeśli błędy nie są poważne, użytkownik uczy się używać

programu tak, aby je omijać – program nie traci wiele ze swej
użyteczności.

I W programach, które muszą być bezpieczne, poszukuje się
nawet drobnych, subtelnych, rzadko objawiających się błędów,
aby je wykorzystać do przeprowadzenia ataku.


