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.NET blog
Blog głównie o programowaniu i dziedzinach pokrewnych, które mnie interesują. Od czasu do czasu być może jakieś moje
ciekawe przemyślenia :-)
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Bezpieczeństwo - a jak...

Mam na imię Paweł i na co dzień pracuję
jako programista .NET prowadząc małą, ale
prężnie działającą firmę :-).
Wyświetl mój pełny profil
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Tweets by @pawel_lukasik

Taki właśnie jak powyżej (oczywiście bez blura), wyglądał komunikat błędu, gdy wpisałem niepoprawny login
i hasło w jednym z serwisów. Zastanawiam się czy programista piszący ten serwis ma jakiekolwiek pojęcie co
robi i czy wie jak ułatwia sprawę komuś, kto chciałby te informacje wykorzystać. Czasem wydaje mi się, że
bezpieczeństwo to temat, któremu nie poświęca się dużo czasu bo i po co. Ja w swoich programach dbam o
to, aby bezpieczeństwo było tak samo ważnym elementem jak działająca funkcjonalność.

dotnetomaniak.pl - Punkty

A jak bezpieczeństwo wygląda w waszych aplikacjach? Czy jest uwzględniane już od początku projektu czy
raczej coś co zostawia się na koniec do zaimplementowania przez studenta podczas praktyk wakacyjnych? (z
całym szacunkiem dla tych ostatnich).
Autor: Paweł Łukasik o 10:14
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2 komentarze:
pyby pisze...
ten screen rozkłada na łopatki :)
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Webio

Marcin Rybak pisze...
hey ;) pisałem, o podobnym bug'u:
http://www.marcinrybak.com/2009/12/jak-nie-nalezy-raportowac-bedow.html
generalnie, dużo ludzi zostawia "debug=on" :)
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