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Cel dokumentu

www.lemlock.com

Wybór odpowiedniego rodzaju skanu bezpieczeństwa może być kwestią problematyczną, ale nie musi. 
Dokument, który właśnie czytasz został przygotowany, abyś zapoznał/-a się z dostępnymi pakietami 
skanów Lemlock. Zależy nam, aby Twoja finalna decyzja była w pełni racjonalna oraz adekwatna do potrzeb 
biznesowych Twojej aplikacji.

Poznaj pakiety skanów Lemlock i obszary, które są sprawdzane 
w Twojej aplikacji webowej.

SKAN PASYWNY SKAN AKTYWNY
BASIC

SKAN AKTYWNY
FULL
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1Jakie są różnice między pakietami w ramach skanów Lemlock?

Pakiety różnią się między sobą przede wszystkim obszarami skanowania oraz głębokością skanów. 
Wyższy pakiet zawsze wiąże się z zejściem skanera do niższych warstw aplikacji, co skutkuje dokładniejszą 
weryfikacją aplikacji webowej.

SPRAWDŹ, JAKIE KONKRETNE AKTYWNOŚCI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA SĄ PODEJMOWANE
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH SKANÓW:

RODZAJ DZIAŁANIA PASYWNY AKTYWNY BASIC AKTYWNY FULL



Jakiego rodzaju działania zostaną przeprowadzone 
w ramach skanowania?
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Poniżej znajdziesz alfabetycznie ułożoną listę zawierającą rodzaje działań włącznie z ich szczegółowymi 
i technicznymi opisami w ramach dostępnych pakietów Lemlock. 

Zapoznaj się z nią, aby mieć pewność, jakiego typu aktywności zostaną przeprowadzone w aplikacji 
oraz jakich ataków hakerskich możesz uniknąć po wdrożeniu zaleceń technicznych z uzyskanego raportu:

RODZAJ DZIAŁANIA

Application errors Wykrywanie komunikatów o błędach w rozwiązaniach backendowych, takich jak bazy danych albo 
serwery HTTP. Źle skonfigurowane rozwiązania mogą ujawniać strukturę bazy danych albo wersję 
serwera i umożliwić hakerom włamywanie się.

Cache control Wykrywanie niewłaściwych dyrektyw kontroli cache, które przeglądarka stosuje przechowując 
podręcznie dane klienta. Niektóre dane nie powinny być cachowane w ogóle z uwagi na ich 
poufność, np. tokeny sesji. Co więcej, błędne dyrektywy powodują też problemy z wydajnością 
serwisu.

Code injection Badane są wstrzyknięcia kodu poprzez podatne parametry aplikacji webowej. Jeśli wstrzyknięty 
fragment kodu wykona się i jego wynik zostanie odnaleziony w odpowiedzi serwera, to będzie 
sugerowało istnienie poważnej podatności, pozwalającej zmienić zachowanie kodu źródłowego 
aplikacji. Wynikiem wstrzykiwania kodu może być manipulowanie jego działaniem i zmuszenie 
serwera do ujawnienia informacji poufnych czy do nawiązania komunikacji z innym serwerem. 
W przypadku skutecznego ataku, haker może uzyskać pełen dostęp do systemu operacyjnego.

Content Security Policy headers Analiza problemów w nagłówkach CSP (Content Security Policy). Odpowiednio skonfigurowane CSP 
znacznie utrudnia hakerom przeprowadzenie ataków opartych na kodzie JS.

Content-Type headers Analiza problemów w nagłówkach Content-Type. Brak lub błędny nagłówek Content-Type zmusza 
przeglądarkę do odgadywania typu zawartości, co czasami może skutkować wykonaniem się 
złośliwego kodu JS osadzonego, np. w obrazku.

Buffer overflow Badanie podatności aplikacji na ataki oparte na przepełnieniu bufora. Przepełnienie bufora polega 
na tym, że dana aplikacja została zmuszona do przyjęcia większej ilości danych wejściowych, 
niż przewidział programista (wstrzyknięcie ciągu zawierającego nadmiarowe dane). Współczesne 
języki programowania i systemy operacyjne dysponują metodami ochrony przed takimi atakami, 
jednak wciąż zdarzają się i są trudne w wykryciu. Konsekwencją takiego ataku są liczne zakłócenia 
w poprawnym działaniu aplikacji lub - w pewnych sytuacjach - wykonaniem się kodu zawartego 
we wspomnianych wcześniej nadmiarowych danych.

Charset mismatch Wykrywanie różniących się zestawów znaków pomiędzy żądaniami HTTP a treścią HTML strony. 
Błędnie skonfigurowane dopuszczalne zestawy znaków mogą skutkować niepoprawnym działaniem 
filtrów bezpieczeństwa przeglądarki.

Command injection Próba wstrzyknięcia przez skaner poleceń powłoki systemu operacyjnego (takich jak Linux lub 
Windows) do parametrów przyjmowanych przez aplikację webową. Skaner dysponuje wieloma 
payloadami testowymi badającymi działanie różnych poleceń w systemie operacyjnym. Jeśli taki atak 
będzie skuteczny, haker może uzyskać pełen dostęp do systemu operacyjnego. Ponadto, jeśli serwer 
ma uprawnienia administracyjne, haker również takowe pozyska. Natomiast, jeżeli serwer nie ma 
uprawnień administracyjnych, często możliwa jest eskalacja uprawnień z poziomu uzyskanej powłoki 
z uprawnieniami serwera.

OPIS DZIAŁANIA
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RODZAJ DZIAŁANIA

Cookie security (httpOnly, Secure) Kontrola poprawności dyrektyw cookie. Dyrektywa HttpOnly uniemożliwia skryptom - w tym 
złośliwym - odczytywanie cookie, a dyrektywa Secure pozwala przesyłać cookie tylko bezpiecznym 
kanałem HTTPS.

Cross domain script inclusion Walidacja źródła skryptów osadzonych na stronie. Analiza źródła skryptów osadzonych na stronie 
pozwala niekiedy wykryć dokonane wstrzyknięcia złośliwego kodu.

Cross-site scripting (stored) Atak podobny do opisanego w tej tabeli ataku Cross-site scripting (reflected) z tą różnicą, 
że wstrzyknięcie ciągu interpretowanego jest testowane w kontekście bazy danych. Skaner próbuje 
umieścić własny fragment kodu w bazie danych, który następnie zostanie wykorzystany jako część 
serwisu, np. w postaci komentarza przechowywanego w bazie. Warto zauważyć, że skaner 
wstrzykuje tylko ciągi pozwalające udowodnić obecność podatności, ale nie wywołując przy tym 
żadnych szkodliwych działań. Jeżeli haker znajdzie podatność typu Cross-site scripting (stored), 
będzie mógł osadzić swój kod na stronie, który wykona się w przeglądarce każdego użytkownika 
odwiedzającego stronę. Tym samym atak jest bardziej poważny w skutkach niż Cross-site scripting 
(reflected) z uwagi na łatwość dostarczenia payloadu użytkownikowi - nie trzeba go przekonywać 
do kliknięcia w link.

Debugging information disclosure Detekcja informacji pochodzących z kodu w trybie debugowania, co nie powinno mieć miejsca 
w serwisie produkcyjnym. Wykrycie takiej sytuacji pozwala przebudować kod w trybie release, 
co zwiększa jego niezawodność i bezpieczeństwo.

External redirect Stosowanie różnych techniki przekierowywania użytkownika na adres URL wybrany przez skaner. 
Skuteczne przekierowanie może spowodować, że użytkownik, który przegląda serwis, zostanie 
skierowany na stronę należącą do cyberprzestępców, co ułatwia dokonanie ataku phishingowego. 
W innym wariancie ataku hakerzy mogą po prostu zaszkodzić serwisowi, umieszczając złośliwe 
przekierowania na strony z nieodpowiednimi treściami.

CRLF injection Skaner podejmuje próbę wstrzyknięcia znaków kontrolnych CRLF, czyli znaków końca linii \r i \n. 
Sprawne wstrzyknięcie w pewnym stopniu umożliwia przejęcie kontroli nad odpowiedziami serwera. 
Przeglądarka, która napotka taki znak, w reakcji na niego przestanie przetwarzać odpowiedź, co może 
wiązać się z niepożądanymi skutkami i ze skutecznym wpłynięciem na wygląd serwisu. 
Przykładem takiego ataku może być „deface” strony, czyli internetowy wandalizm, polegający 
na manipulowaniu treścią strony. Treść strony zostaje zmieniona i końcowy użytkownik widzi ją 
w swojej przeglądarce, zakładając, że taka była intencja autorów. Ponadto, hakerzy w ten sposób 
przeprowadzają ataki typu cache poisoning i zwracają klientowi z cache podstawioną treść. 
Podatność ta pozwala również na realizowanie ataków typu XSS reflected, które zostały opisane 
w tej tabeli.

Cross-site scripting (reflected) Skaner bada możliwość wstrzyknięcia ciągu interpretowanego (jako kod skryptowy, zazwyczaj JS) 
w parametr obecny na stronie, którego wartość potem jest renderowana w przeglądarce klienta. 
Jeśli taki atak się powiedzie, zaistnieje możliwość osadzenia złośliwego kodu w przeglądarce 
użytkownika. Złośliwy kod może być dostarczony, np. w formie linku do aplikacji z zakodowanym 
złośliwym payloadem tak, że użytkownik wcale nie zwróci uwagi na złośliwy link. Część domeny 
aplikacji oraz HTTPS będą nienaruszone, a użytkownik zostanie oszukany, wykorzystując jego 
zaufanie, jakim darzy witrynę.

CSRF countermeasures Wykrywanie obecności tokenów przeciwko atakom Cross-site request forgery. Brak tokenów 
pozwala hakerom tworzyć skuteczne ataki phishingowe z linkami do serwisu. Klikając w te linki jako 
zalogowany użytkownik, można nieświadomie przeprowadzić akcję na własnym koncie, 
np. w postaci jego usunięcia lub wyciągnięcia poufnych informacji.

Directory browsing Skaner analizuje podstrony serwisu w poszukiwaniu listowanych katalogów. Istnieją przypadki, 
że administratorzy błędnie konfigurują uprawnienia katalogów w obrębie serwera. To skutkuje 
niepowołanym dostępem do katalogu, do którego wgląd powinien mieć tylko system operacyjny, 
a nie klient z przeglądarką. Konsekwencjami są wycieki wrażliwych danych lub informacji o 
konfiguracji serwera, znacznie ułatwiające przeprowadzanie dalszych ataków. Zazwyczaj są to pliki 
z backupami zawierające wszelkie informacje z bazy danych lub pliki konfiguracyjne obejmujące, 
np. dane dostępowe.

OPIS DZIAŁANIA



Source code disclosure Poszukiwanie katalogów dostępnych dla serwera aplikacji napisanych w Java, w których może być 
przechowywany skompilowany kod w postaci binarnej. Kod pozostawiony w tej postaci hakerzy 
mogą bardzo szybko doprowadzić do stanu czytelnego dla człowieka za pomocą inżynierii 
odwrotnej. Atakujący, który uzyska dostęp do kodu aplikacji, ma pełne informacje o jej działaniu. 
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RODZAJ DZIAŁANIA

Format string error Skaner w sposób aktywny stara się wywołać błąd w aplikacji i dzięki temu rozpoznać potencjalne 
problemy w raportowaniu błędów przez aplikację. Skan skoncentrowany jest na językach 
kompilowanych typu C. Od pasywnego poszukiwania różni się aktywnymi próbami wywołania tych 
błędów, co poprawia skuteczność skanu.

Insecure authentication Wykrywanie sytuacji, w której poświadczenia HTTP są przesyłane jawnym kanałem (brak HTTPS). 
Sytuacja taka pozwala podsłuchać przesyłane dane dostępowe i wykorzystać je przez 
cyberprzestępców.

Insecure Session ID Detekcja tokenów sesji przesyłanych w sposób niebędący bezpiecznym, np. w URL, który nie jest 
chroniony przez HTTPS. Cyberprzestępcom łatwiej podsłuchać i w konsekwencji wykorzystać takie 
tokeny do zalogowania się na cudze konto.

Parameter tampering Próby wstrzykiwania parametrów wywołujących błędy w aplikacji webowej. Skan obejmuje inne 
techniki wstrzyknięć, które są skoncentrowane na oprogramowaniu serwera (Apache, IIS). Udane 
wstrzyknięcie skutkuje ujawnieniem informacji wewnętrznych o wersjach oprogramowania.

Private IP information disclosure Detekcja prywatnych adresów IP w odpowiedziach serwera, co świadczy o błędnej konfiguracji. 
Atakujący, który posiada informacje o serwerach wewnętrznych, ma ułatwione zadanie przy bardziej 
zaawansowanych atakach takich jak Server-Side Request Forgery.

Frame-Options headers Nagłówki Frame-Options kontrolują, czy stronę można osadzać w ramce na innych stronach. 
Umożliwienie osadzania strony w ramkach skutkuje groźnymi atakami typu Clickjacking. 
Ataki te polegają na tym, że użytkownik kilka w obszar przestrzeni wyglądający zupełnie 
jak odwiedzany serwis WWW, jednak w rzeczywistości dochodzi do interakcji ze złośliwą, 
przezroczystą zawartością podstawioną przez cyberprzestępców.

Insecure JSF ViewState Wykrywanie niezabezpieczonych kryptograficznie pól ViewState, w których aplikacje przechowują 
często informacje poufne. Haker, który zdobył takie informacje może być w stanie przejąć sesję 
ofiary i zalogować się na jej konto.

Mixed content (HTTPS) Wykrywanie sytuacji, w której część serwisu obsługuje bezpieczny HTTPS, a część tylko HTTP. 
Rekomenduje się, aby przesyłać całą treść serwisu za pomocą HTTPS.

Path traversal Skaner próbuje dostać się do plików systemu operacyjnego, które znajdują się poza katalogiem 
dostępnym dla serwera. Czasami istnieje możliwość „wspięcia się” do góry po drzewie katalogów, 
stosując specjalne payloady ze ścieżkami względnymi albo bezwzględnymi, wskazującymi 
na poufne pliki, np. /etc/passwd. Jeśli uda się odczytać poufne pliki systemu operacyjnego, można 
zdobyć informacje kluczowe w dalszym ataku, np. listę użytkowników systemu albo pliki 
konfiguracyjne, zawierające informacje dostępowe.

Remote file include Skaner bada możliwość osadzania zewnętrznego kodu źródłowego w kodzie aplikacji w ujęciu 
backendowym. Jeśli uda się zmusić aplikację do załączenia zdalnego kodu, można ją także zmusić 
do wykonania dowolnego kodu. Atakujący, uzyskując możliwość wykonywania kodu na serwerze, 
w kolejnym kroku jest w stanie przejąć nad nim pełną kontrolę i w pełni naruszyć poufność, 
integralność i dostępność informacji.

Server-side include Skaner bada możliwość wstrzyknięcia do aplikacji ciągów, które mogą zmusić serwer do zwrócenia 
pewnych danych, definiowanych przez dyrektywy serwera aplikacji. Dyrektywa taka może także 
wykonać polecenie powłoki systemu operacyjnego. W odróżnieniu od innych technik, SSI działa 
manipulując zachowaniem samego serwera, na którym funkcjonuje aplikacja, a nie kodem źródłowym 
aplikacji. W konsekwencji dochodzi do ujawnienia informacji poufnych czy zyskania przez hakera 
uprawnień administracyjnych.

OPIS DZIAŁANIA
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RODZAJ DZIAŁANIA

XSS protection headers Analiza poprawności nagłówków ochrony przed atakami typu Cross-site scripting (XSS). Poprawnie 
skonfigurowany nagłówek wspiera ochronę przed atakami XSS blokując wyświetlanie się strony 
w przypadku wykrycia złośliwego skryptu.

SQL injection Detekcja wstrzyknięć kodu SQL do bazy danych dokonanych w sposób niepowołany. Jeśli aplikacja 
nie filtruje skutecznie parametrów, z których tworzone są zapytania SQL, może dojść do interakcji 
z bazą danych. Udany atak typu SQL injection to jeden z najpoważniejszych ataków z uwagi na to, 
że bazy danych zazwyczaj przechowują informacje poufne. Poza wyciekiem danych często pojawia 
się możliwość modyfikacji danych lub nawet eskalacji do powłoki systemu operacyjnego.

OPIS DZIAŁANIA



Czy skan jest czymś odpowiednim dla mojej aplikacji?
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Zdecydowanie się na przeprowadzenie skanu oraz podjęcie finalnej decyzji w kwestii wyboru jego 
konkretnego rodzaju nie musi wiązać się z wielogodzinnym rozeznaniem. Postanowiliśmy ułatwić Ci 
ten proces i przygotować krótkie zestawienie punktów kontrolnych.

Udziel szczerych odpowiedzi na poniższe punkty, aby dowiedzieć się, czy Twoja aplikacja wymaga skanów 
bezpieczeństwa oraz pozostałych działań, mających na celu przywrócenie jej wysokiego poziomu ochrony.

Jak interpretować uzyskany wynik?

Więcej odpowiedzi NIE - Istnieje wysokie ryzyko ataku. Konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji 
bezpieczeństwa aplikacji, a skan stanowi pożądany początek całego procesu. 
Więcej odpowiedzi TAK - Twoja aplikacja może być uznana za bezpieczną, o ile działania weryfikujące 
zostały prawidłowo przeprowadzone, a rekomendacje natychmiast wdrożone.

PUNKTY KONTROLNE ODPOWIEDŹ

Czy architektura i infrastruktura Twojej aplikacji były tworzone z uwzględnieniem standardów 
bezpieczeństwa, np. OWASP, ASVS? TAK NIE

Czy w ciągu ostatniego roku testowałeś/-aś bezpieczeństwo Twojej aplikacji? TAK NIE

Czy Twoja aplikacja była weryfikowana pod względem odporności na podatności OWASP TOP10? TAK NIE

Czy Twoja aplikacja spełnia aktualne i światowe wymogi bezpieczeństwa rozwiązań cyfrowych, 
np. ISO 2700x czy RODO?

TAK NIE

Czy kiedykolwiek w ramach Twojej aplikacji były przeprowadzane testy według metody „whitebox”, 
„greybox” czy „blackbox”?

TAK NIE

Czy posiadasz w swoim zespole Oficera Bezpieczeństwa lub inną osobę zajmującą się 
bezpieczeństwem aplikacji?

TAK NIE

Czy posiadasz w swoim zespole Inspektora Danych Osobowych lub inną osobę zajmującą się ochroną 
gromadzonych i przetwarzanych danych?

TAK NIE

Czy Twoja aplikacja nie przyjmuje parametrów od użytkownika? TAK NIE

Czy Twoja aplikacja jest niepubliczna? TAK NIE

Czy Twoja aplikacja nie przetwarza danych poufnych? TAK NIE

Czy jesteś w stanie przedstawić dowody na odpowiednią budowę aplikacji i skuteczność 
zastosowanych mechanizmów zabezpieczających (np. mechanizmów szyfrujących)? TAK NIE

3



Czy warto uzyskać wsparcie 
od Partnera ds. cyberbezpieczeństwa?
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Lemlock został stworzony w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na posiadanie sprawdzonych oraz 
cyberbezpiecznych aplikacji, zarówno pod względem technicznym, jak i prawnym. Naszym głównym celem 
jest nie tylko przeprowadzanie działań w postaci analiz oraz audytów bezpieczeństwa, ale przede 
wszystkim wsparcie klientów w implementacji zweryfikowanych środków w zakresie ochrony do organizacji 
oraz do oferowanych produktów cyfrowych czy usług.

Wartości Lemlock

W swoim codziennym działaniu kierujemy się czterema wartościami, którymi są:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
mamy poczucie odpowiedzialności, 

co skutkuje właściwym 
zabezpieczeniem tych, 

którzy nam zaufali

CIĄGŁE DOSKONALENIE
cały czas zdobywamy wiedzę 
na temat stale ewoluujących 

cyberzagrożeń, aby być zawsze 
o jeden krok przed cyberprzestępcami

KLIENTOCENTRYZM
udzielamy kompleksowego wsparcia 
cyberbezpieczeństwa pod względem 

technicznym i prawnym

SZACUNEK I RÓWNOŚĆ
darzymy należytym szacunkiem 

klientów, współpracowników 
oraz partnerów

4
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Bezpieczeństwo rozwiązań IT w każdym przypadku związane jest z obszarami technicznymi oraz prawnymi. 
Poznaj naszą szczegółową ofertę, aby w sposób kompleksowy podejść do kwestii bezpieczeństwa w Twoim 
biznesie.

Techniczne cyberbezpieczeństwo aplikacji

Audyty bezpieczeństwa
i Testy penetracyjne

Audyt Zgodności aplikacji 
z RODO

Continuous Pentesting

Prawne cyberbezpieczeństwo aplikacji

Zarządzanie ryzykiem 
i polityki bezpieczeństwa

Szkolenia personelu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Obsługa incydentów 
i analiza powłamaniowa

5

https://www.lemlock.com/pl/security


www.lemlock.com 11

Dlaczego cyberataki są tak groźne dla biznesu?

Motywacje hakerów mogą mieć różne podłoże, najczęściej decydują się oni na przeprowadzenie ataku 
ze względu na:

Przeprowadzanie ataków na organizację i dokonywanie niebezpiecznych modyfikacji w jej infrastrukturze 
czy kradzieży danych to codzienne zjawiska. Dla hakera nie ma znaczenia, jakiej wielkości lub z jakiej 
branży biznes reprezentujesz - każda firma posiadająca atrakcyjne zasoby lub wartościowe informacje 
może stać się obiektem ataku cybernetycznego. 

Skutki udanego ataku hakerskiego trudno bagatelizować. Utrata kluczowych danych, dewastacja systemów 
informatycznych czy zablokowanie aplikacji to nie tylko uszczerbek na wizerunku organizacji i utrata 
reputacji, ale także olbrzymie straty finansowe.

przetestowanie swoich 
umiejętności

posiadane poglądy polityczne 
czy religijne

chęć zaspokojenia potrzeby 
rozrywki oraz zabawę

praktyczne realizowanie założeń 
popieranej ideologii

obiecujące korzyści 
finansowe
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Jakie są skutki nieprawidłowego zabezpieczenia aplikacji i zasobów cyfrowych?

Bezpieczeństwo aplikacji, systemów i danych to nieustający proces, który wiąże się nie tylko z wdrażaniem 
obowiązkowych standardów czy środków ochrony, ale przede wszystkim z ich ciągłym monitorowaniem 
oraz testowaniem.

utrata danych umożliwiających 
funkcjonowanie biznesu

kary finansowe do 20 milionów Euro 
lub 4% globalnego rocznego obrotu 

za nieprzestrzeganie wytycznych RODO

zablokowanie bieżącej 
działalności firmy 
oraz przychodów

utrata reputacji 
oraz zaufania klientów

zniszczenie systemów 
informatycznych

Cyberbezpieczeństwo nie pozostawia przestrzeni na ustępstwa czy kompromisy.
Regularnie sprawdzaj, czy Twoja aplikacja lub inne systemy 

nie stwarzają pola manewru dla hakerów.



Marcin Michalski
Business Development Partner

+48 71 700 03 01
marcin.michalski@lemlock.com

       LinkedIn

Jak mogę uzyskać więcej informacji?
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Wciąż masz dylemat, który pakiet skanu Lemlock 
będzie najkorzystniejszy dla Twojej aplikacji? 

A może potrzebujesz dodatkowych informacji 
na temat realizowanych działań z zakresu bezpieczeństwa?

Uzyskaj dedykowane wsparcie i skontaktuj się z naszym specjalistą:

UMÓW SPOTKANIE

6

https://www.linkedin.com/in/marcin-michalski-sagiton/
https://calendly.com/marcin-michalski/lemlock-discovery

