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BEZPIECZEŃSTWO

CZYM JEST OAUTH 2.0?
OAuth 2.0 jest otwartym protokołem pozwalającym na budowanie 
bezpiecznych mechanizmów autoryzacyjnych z wykorzystaniem róż-
nych platform, np. aplikacji mobilnych lub WWW, ale również klasycz-
nego oprogramowania. Cytat o niemal identycznej treści można zna-
leźć na oficjalnej stronie projektu (https://oauth.net/). Lepiej oddający 
realia jest jednak tytuł dokumentu RFC 6749 (https://tools.ietf.org/
html/rfc6749), zawierającego specyfikację omawianego standardu. 
Znajduje się tam informacja, że OAuth 2.0 to framework autoryzacyj-
ny („The OAuth 2.0 Authorization Framework”). Słowo „framework” ma 
tutaj kluczowe znaczenie. W przeciwieństwie do strony projektu nie 
pojawia się tam stwierdzenie „protokół”. Jaka jest różnica? W przypad-
ku protokołu wymagane jest ścisłe trzymanie się zasad określonych 
w specyfikacji. Podczas studiowania dokumentacji dotyczącej OAuth 
można zauważyć jednak, że w wielu miejscach specyfikacja luźno na-
rzuca kwestię implementacji danych elementów standardu. Pozosta-
wia to pole do interpretacji, czasem nadmiernej.

Docelowo OAuth 2.0 ma służyć delegacji autoryzacji do za-
sobów. Właściciel określonego zasobu może udzielić na określo-
ny czas oraz w zdefiniowanym z góry zakresie dostępu innemu 
podmiotowi. Przechodząc od opisów teoretycznych do praktycz-
nego przykładu, można przytoczyć sytuację, w której udzielamy 
zewnętrznej aplikacji praw do odczytu danych z profilu Google, 
Facebooka lub Linkedin. Klasyczny scenariusz składa się z nastę-
pujących kroków: 

1. Aplikacja chce uzyskać dane użytkownika, pobierając je z ba-
zy dostawcy tożsamości, w tym celu wykonywane jest prze-
kierowanie do serwera autoryzującego.

2. Serwer autoryzujący przedstawia formularz z informacją o tym, 
że aplikacja chce uzyskać dostęp do określonych elementów 
profilu (np. pobrać podstawowe dane personalne oraz adres 
email).

3. Użytkownik w zależności od tego, czy akceptuje wymagania 
aplikacji, wydaje jej autoryzację lub nie.

4. W przypadku udzielenia autoryzacji serwer wykonuje prze-
kierowanie z powrotem do aplikacji, a ta otrzymuje specjalny 
token, za pomocą którego może pobrać wybrane dane z pro-
filu użytkownika.

Głównym celem całego opisanego procesu jest uzyskanie wspo-
mnianego tokena będącego w większości przypadków wygene-
rowanym losowo ciągiem znaków o określonej długości. Token 
przesyłany jest następnie do serwera zasobów. Serwer ten z kolei 

odbiera go i sprawdza, czy podmiot, który go przedstawia, ma au-
toryzację do zasobów oraz operacji, które chce wykonać.

WYKORZYSTYWANA TERMINOLOGIA
Poznawanie zasady działania OAuth należy rozpocząć od zazna-
jomienia się z podstawową terminologią używaną w tym środo-
wisku. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że niektóre 
z wykorzystywanych tu pojęć mają inne znaczenie niż przyjęto 
w powszechnej komunikacji dotyczącej oprogramowania i syste-
mów komputerowych. 

 Ű Właściciel zasobu (ang. resource owner) – osoba lub inny pod-
miot będący właścicielem zasobu chronionego poprzez wy-
móg autoryzacji.

 Ű Klient (ang. client) – w rozumieniu OAuth aplikacja, która chce 
uzyskać dostęp do zasobu. 

 Ű Serwer autoryzacyjny (ang. authorization server) – serwer udzie-
lający w imieniu właściciela zasobu poświadczenia, na podstawie 
którego klient może uzyskać dostęp do chronionego zasobu.

 Ű Serwer zasobu (ang. resource server) – serwer przechowujący 
chronione zasoby. W wielu przypadkach, w sensie logicznym, 
serwer ten jest tym samym, czym serwer autoryzacyjny.

 Ű Zakres (ang. scope) – abstrakcyjna definicja określająca wy-
brany fragment uprawnień do chronionych zasobów. Defi-
niowanie nazw zakresów oraz ich znaczenia leży po stronie 
serwera autoryzacyjnego.

 Ű Access token – token wystawiany przez serwer autoryzacyjny, 
który klient może wykorzystać, by uzyskać dostęp do określo-
nych zasobów.

W dalszej części artykułu słowo „token” należy rozumieć jako od-
niesienie do access tokena. Analogicznie wykorzystanie nazwy 
OAuth ma w zamyśle wersję 2.0 tego standardu.

ZASADA DZIAŁANIA OAUTH
Specyfikacja wersji 2.0 standardu OAuth przewiduje kilka scena-
riuszy pozyskania tokena. Najczęściej spotykany z nich zakłada, że 
w proces pozyskiwania tokena będą zaangażowane co najmniej 
trzy strony: klient, właściciel zasobu oraz serwer autoryzacyjny. 
Taka metoda nazywa się Authorization Code Flow (https://tools.ietf.
org/html/rfc6749#section-1.3.1). 

Pierwszym krokiem wymaganym do tego, by rozpocząć proces 
pozyskiwania tokena, jest zarejestrowanie klienta w serwerze au-

OAuth 2.0  
– jak działa i co może pójść nie tak
Potrzeba integracji różnych systemów informatycznych to już od jakiegoś czasu 
standard. Jeden z problemów, jaki może pojawić się po drodze, to kwestia udzie-
lania dostępu do zasobów oraz skalowalności tego rozwiązania. Podobne kwe-
stie podnoszone są, gdy zachodzi potrzeba udzielenia dostępu do systemu tylko 
w określonym zakresie. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest implemen-
tacja omawianego w tym artykule standardu OAuth 2.0.
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