Penetrační testy a prověrky frontendových aplikací
Efektivita hackerských útoků je závislá na odolnosti napadeného systému. Napadení frontendových aplikací
(nejčastěji webových aplikací s tenkým klientem) je jednou z nejčastějších forem krádeže informací. Současné
metody hackingu často nevyžadují nikterak vysoké znalosti k napadení těchto systémů. Přitom právě frontendové
aplikace, které nezřídka umožňují přístup k nejcitlivějším informacím organizace a zajišťují životně důležité business
procesy, bývají “trnem v oku“ konkurence.
Současné metody hackingu jež nevyžadují velmi
vysokou míru znalosti k napadení těchto systémů.
Existuje řada dostupných nástrojů z hackerských
komunit, které významným způsobem automatizují a
ulehčují napadení aplikace. Nejen tyto faktory
nebezpečně zvyšují riziko napadení frontendu
aplikace.
Časté
bezpečnostní
nedostatky
a
zranitelnosti jsou způsobeny mnoha faktory. Tři
nejčastější příčiny jsou:
Chyby způsobené při vývoji.
Neznalostí bezpečností problematiky,
nevědomost, nezkušenost, uspěchaný vývoj, nebo
předčasné ukončení projektu často znamená
nevyřešené otázky týkající se právě bezpečnosti. I
moderní technologie “garantující“ bezpečnost
aplikace mohou v důsledku chybného návrhu,
implementace a testování obsahovat zásadní a
kritické zranitelnosti. Z dosavadní dlouhodobé
praxe týmu AEC lze konstatovat, že 85 - 90%
testovaných aplikací bylo zranitelných na XSS
(cross-site scripting) a 45 - 50% na zranitelnosti
typu SQL Injection. Tyto kritické zranitelnosti jsou
důsledkem chybné implementace a testování
aplikace.
Chyby související s nevhodnou konfigurací a
administrací
Chyby v konfiguraci jsou velmi častým zdrojem
kritických zranitelností, nízké znalosti a povědomí
o bezpečnosti použitých technologií mají mnohdy
zásadní dopady na prolomení i bezpečně
implementovaných aplikací. Nevhodná
konfigurace autentizace, slabé šifrování či
ošetření chyb jsou běžnými nedostatky
současných frontendů.
Chyby vycházející z nevhodného užívání
Chyby uživatelů jsou nejčastější příčinou ztráty
informací. Útoky využívající metod sociálního
inženýrství mohou efektivně napadnout i nejlépe
zabezpečené systémy. Je proto nutné zabývat se
bezpečnostními aspekty a provádět osvětu mezi
uživateli. Největší nebezpečí hrozí vždy právě ze
strany obyčejných uživatelů.
Hlavním předmětem bezpečnostní prověrky je
zhodnocení aplikace z pohledu spolehlivosti, zajištění
integrity, autentizace a důvěrnosti dat. Bezpečnostní
prověrky frontendových aplikací představují ověření
míry odolnosti frontendové aplikace vůči napadení.
Naše aplikační prověrky vycházejí především z
Dlouholetých zkušeností týmu AEC,
Uznávaných metodik (mj. OWASP, OSSTMM…),
BEST PRACTICES,

Uznávaných norem a doporučení jako jsou
Common Criteria (vydaná také jako norma
ISO/IEC 15408).
Poznatků z každoročních konferencí zaměřených
na hacking jako jsou Black Hat, Defkon, IT
Underground a další.
Efektivita bezpečnostní prověrky závisí na v mnoha
případech na konkrétním navržení specializovaných
testů a procedur upravených na základě konzultací
naších odborníků přímo pro konkrétní aplikaci.
Všeobecně lze říct, že typické prověrky frontendových
aplikací se skládají z následujících kroků:
Pasivní testování
Vyhledávání volně dostupných informací o
konkrétní implementaci, implementačním týmu a
jiných, které mohou být útočníkovy jakýmkoliv
způsobem užitečné.
Prověrka zabezpečení implementované
technologie
Prověření implementované technologie dle
aktuálních informací a trendů vycházejících
z akademické i komerční sféry. Ověření
hardeningových postupů od výrobce a
doporučených best practices.
Prověrka datového toku
Prověření datového toku informací představuje
prověrku zaměřující se na celkovou trasu
informací, zda neobsahuje místa se slabou
ochranou, lišící se od celkového perimetru. Zda
nejsou informace ohroženy vlivem třetí aplikace
atd.
Prověrka zabezpečení komunikace
Ověření kryptografických mechanizmů po celém
datovém toku.
Detekce nejčastějších zranitelností dle OWASP
(Cross Site Scripting, Injection Flaws, Malicious
File Execution, Insecure Direct Object Reference,
Cross Site Request Forgery, Information Leakage
and Improper Error Handling, Broken
Authentication and Session Management,
Insecure Cryptographic Storage, Insecure
Communications, Failure to Restrict URL Access)
Test ostatních zranitelností dle zkušeností,
norem, best practices a aktuálních hrozeb.
Bezpečnostní konference a fóra přinášejí nové
trendy útoků, na které je nutné dynamicky
reagovat se specializovanými testy aplikací. Nejen
k těmto účelům slouží sada vlastních vyvinutých
nástrojů AEC security toolkit.

Fraud Detection Systems
Testy dle domluvy a průběhu (potenciálně
destruktivní testy) :
o brute-force útoky - útoky hrubou silou na
hádání hesel, slovníkové útoky, hrubé
generování kódu, apod
o fuzzing aplikačních funkcí – efektivní
metoda na detekci zranitelných míst nejen

Penetrační testy a prověrky frontendových aplikací lze
provést nejprve bez přidělených přístupových práv a
následně se znalostí uživatele (s přiděleným
přístupovým oprávněním), čímž jsou ověřeny jak
možnosti případného útoku z pozice externího
útočníka, tak i z pozice např. vlastního zaměstnance.
Cílové aplikace jsou podrobeny testům s využitím
skenerů zranitelností (vlastních, komerčních i
nekomerčních) a manuálního testování. Za účelem
důkladného ověření zranitelností se používá více

v komunikačních protokolech ale ve všech
částech zpracovávaného kódu aplikace
o exploitace nalezených zranitelností zneužití nalezených chyb pro další postup
simulovaného útočníka.
o zátěžové testy
o a další.
různých skenerů (včetně vlastních nástrojů).
Nalezené zranitelnosti jsou následně ověřeny ručním
testováním. Pokud je to vyžadováno, jsou nalezené
zranitelnosti ověřovány do úrovně jejich zneužití
(exploitace).
Všechny nalezené nedostatky jsou podrobně popsány
ve zprávě z testů/prověrky. Jsou zde popsána i rizika
z těchto zranitelností vyplývající a nechybí
samozřejmě i návrhy na jejich odstranění (případně
minimalizaci rizika).

Penetrační testy a prověrky frontendových aplikací přinášejí nezkreslený stav aplikace z pohledu bezpečnosti a jejích
schopnosti odolávat různým technikám napadení. Eliminují tak riziko ztráty informací, klientů, důvěry a dobrého
jména organizace. Naši konzultanti a techničtí specialisté jsou schopni díky svým dlouholetým zkušenostem v této i
dalších oblastech penetračních testů schopni nejen rychle a efektivně odhalit existující zranitelnosti, ale i navrhnout
vhodný způsob eliminace z nich vyplývajících bezpečnostních rizik.
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