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BEZPIECZEŃSTWO

Wspomniane prawo odnosi się konkretnie do tworzenia 
własnych kryptosystemów, ale w praktyce równie moc
no dotyczy całych programów, które korzystają bezpo

średnio z prymitywów kryptograficznych. Jest to szczególnie nie
pokojące, bo o ile błędy w działaniu zostaną wyłapane przez testy 
albo przez użytkowników aplikacji, to słaba kryptografia nie będzie 
budziła żadnych podejrzeń – do momentu, kiedy ktoś nie wykorzy
sta jej, żeby okraść naszych klientów lub wykraść nasze dane.

W tym artykule skoncentrujemy się na szyfrach blokowych. 
Jako przykładu będziemy używać krótkich programów napisanych 
w języku Python (2.7), ale wszystkie przedstawione ataki są nieza
leżne od języka. Co ważniejsze – dla demonstracji używamy AES, 
ale ataki byłyby dokładnie takie same na każdy inny szyfr blokowy 
(np. 3DES, Blowfish, Serpent, a nawet przyszłe, jeszcze nie wymy
ślone algorytmy).

SZYFROWANIE NIE SŁUŻY  
DO UWIERZYTELNIANIA
Wstęp

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: mamy dwie niezależne 
aplikacje webowe, które z jakiegoś powodu muszą uwierzytelniać 
się sobie wzajemnie. Na przykład, jedna strona to forum interneto
we, a druga to chat internetowy1. Jeśli chcemy, żeby można było się 
logować na chat za pomocą konta z forum, jedną z najprostszych 
opcji jest ciastko (lub token) współdzielone między tymi dwoma 
aplikacjami. Pierwszy serwer wystawia jakieś ciastko/token, a użyt
kownik później używa tego ciastka, żeby wykonać jakieś akcje na 
drugim serwerze.

Rysunek 1. Serwer 1 przekazuje zaszyfrowane dane użytkownikowi, a użytkownik do 
serwera 2

1. Przykład inspirowany forum 4progrmmers.net i chatem, który był tam instalowany przez autora 
niniejszego artykułu. Chociaż oczywiście bez popełnienia opisanych tu błędów.

Potrzebujemy jakiegoś prostego formatu serializacji do współdzie
lenia danych – standardem obecnie jest JSON (jeśli ktoś woli XML, 
urlencoding lub inne – omawiane metody, po drobnych modyfika
cjach, zadziałają dla dowolnego generycznego sposobu serializacji).

def serialize_cookie_0(name, has_admin):
return json.dumps({
'name': name,
'has_admin': has_admin

})

def deserialize_cookie_0(cookie):
return json.loads(cookie)

Przetestujmy kod:

cookie_msm = serialize_cookie_0('msm', False)
print cookie_msm
print deserialize_cookie_0(cookie_msm)
# {"name": "msm", "has_admin": false}
# {u'name': u'msm', u'has_admin': False}

cookie_monk = serialize_cookie_0('monk', False)
print cookie_monk
print deserialize_cookie_0(cookie_monk)
# {"name": "monk", "has_admin": false}
# {u'name': u'monk', u'has_admin': False}

I tak zakodowane ciastka wysyłamy użytkownikowi. Czy jest tu jakiś 
problem? Oczywiście, ktoś, kto wie, jak działają ciastka w przeglądar
kach, już po kilku sekundach rozpozna zagrożenie – użytkownik ma 
pełną władzę nad własną przeglądarką, więc może po prostu zmie
nić sobie wartość swojego ciastka na:

{"name": "msm", "has_admin": true}

A następnie zalogować się jako administrator na chat. Jest to zde
cydowanie niepożądane – użytkownik powinien mieć dostęp tylko 
do swojego konta. W jaki sposób temu zapobiec?

Jeden z pomysłów, na który łatwo wpaść i który jest czasami 
(niestety) stosowany: zaszyfrować ciastko kluczem dzielonym mię
dzy dwoma serwerami.

Trochę teorii o szyfrowaniu

Napiszmy więc odpowiedni kod. JSON pozostanie bez zmian (już 
do końca artykułu w zasadzie), natomiast dopiszmy odpowiednie 
szyfrowanie do serializacji.

Najpierw kilka koniecznych słów teorii. Rozróżniamy dwa ro
dzaje szyfrów symetrycznych:

Praktyczna kryptografia:  
Szyfry blokowe
„Ktokolwiek, poczynając od najbardziej bezmyślnego amatora, na najlepszym 
kryptografie kończąc, może stworzyć algorytm, którego on sam nie będzie mógł 
złamać”. Właśnie tak brzmi Prawo Schneiera – amerykańskiego badacza bez-
pieczeństwa i kryptografa. Postaramy się je zweryfikować i przekonać przy tym 
czytelników, że nawet korzystając z silnych, nowoczesnych algorytmów, można 
popełnić błąd, który kompletnie rujnuje bezpieczeństwo całej aplikacji.

https://4programmers.net/
https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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