
Bezpieczeństwo aplikacji staje się jednym z najważniejszych 
wyzwań dla CIO. Duża zmienność otoczenia biznesowego 
i wzrastająca konkurencyjność we wszystkich praktycznie sek-
torach gospodarki powodują, że czas, w którym aplikacje są pro-
jektowane, kodowane, a następnie testowane, ulega ciągłemu 
skracaniu. Tymczasem zagrożenia związane z bezpieczeństwem 
rosną. 

Błędy w kodzie samej aplikacji, zarówno wynikające z algo-
rytmu, jak i z użytych narzędzi, mogą powodować nie tylko nie-
przewidziane zachowanie programu skutkujące brakiem jego 

dostępności dla innych użytkowników, ale także np. niepożądanym wyciekiem danych 
wynikającym z przeprowadzenia w ten sposób ataku. 

Sposób uwierzytelniania potencjalnych użytkowników aplikacji i bezpieczeństwo 
terminali są szczególnie ważne, gdy korzystamy z modelu BYOD. Wielość używanych 
systemów operacyjnych czy przeglądarek niesie z sobą niebezpieczeństwo powstania 
podatności, zwłaszcza w przypadku niektórych rzadko używanych konfiguracji. 

Z kolei konsolidacja i wirtualizacja infrastruktury, chociaż korzystne z punktu widze-
nia kosztowego, mogą spowodować, że ścieżka łącząca terminal użytkownika z samą 
aplikacją uruchomioną na serwerze fizycznym czy wirtualnym stanie się najsłabszym 
ogniwem. Ostatnie skuteczne ataki typu DDoS zostały skierowane na organizacje, które 
nie oszczędzały na podstawowych zabezpieczeniach infrastruktury, a mimo to efektem 
był brak dostępności konkretnych aplikacji.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo posiadanych i planowanych aplikacji?
Dla organizacji samodzielnie tworzących i modyfikujących kod aplikacji celowe bę-

dzie nabycie specjalistycznego skanera kodu (HP Fortify), który w sposób automatyczny 

zweryfikuje go pod kątem najczęściej wykorzystywanych podatności. Taki skaner jest 
szczególnie użyteczny w sytuacji, kiedy czas przeznaczony na testowanie gotowego 
kodu nie jest wystarczająco długi. 

W przypadku aplikacji udostępnianych tylko dla zaufanych użytkowników (np. lo-
gujących się wyłącznie przez firmowego VPN-a z przewidywalną jakością połączenia, 
a pracujących przez przeglądarkę) warto zainwestować w WAF – Web Application Fire-
wall, np. firm F5 Networks czy Fortinet, który uchroni przed atakami zmierzającymi do 
niekontrolowanego wycieku danych za pośrednictwem udostępnianej aplikacji. 

Udostępnienie aplikacji przez internet w modelu B2C jest największym wyzwaniem, 
trzeba liczyć się z nieświadomością użytkownika, brakiem bezpiecznego terminala, nie-
stabilną i niezaufaną infrastrukturą sieciową (np. WiFi w kafejce internetowej). W takim 
przypadku sam WAF nie wystarczy, trzeba zainwestować również w całą infrastrukturę 
ADC (Application Delivery Controller, np. F5 Networks, Radware), która dopasuje me-
todę komunikacji terminala użytkownika z aplikacją do użytego sposobu uwierzytel-
nienia, jakości samego połączenia, poziomu zaufania terminala (np. używana wersja 
OS-a), wreszcie konkretnej aplikacji, z której chce on skorzystać (np. wymusi https dla 
aplikacji krytycznych, pozostawiając http dla „zwykłych” stron). ADC, analizując przesy-
łane informacje w warstwach 4-7, może służyć jako dodatkowe zabezpieczenie aplikacji 
na wypadek ataku, którego celem jest kradzież danych, np. serii numerów PESEL czy 
numerów kart kredytowych.

Ostatnim, ale równie ważnym etapem ochrony aplikacji powinno być zabezpiecze-
nie infrastruktury przed możliwymi atakami typu DDoS w formie stosownej usługi ope-
ratora lub odpowiedniego urządzenia, np. firmy Radware, lub kombinacji obu tych me-
tod. Ataki te stają się dzisiaj najprostszym sposobem sabotażu – eliminacji poprawnej 
pracy aplikacji krytycznej dla danej organizacji.
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