
Badanie bezpieczeństwa 
infrastruktury sieciowej

Konferencja i3 01.12.2010

Bartłomiej Balcerek
<bartlomiej.balcerek@pwr.wroc.pl>

Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing



Plan

� Definicja infrastruktury sieciowej

� Czy moja sieć jest bezpieczna ?

� Metody ochrony sieci 

� Testy penetracyjne

� Wybrane metodyki

� Etapy testów

� Test penetracyjny na przykładzie infrastruktury PL-Grid



Infrastruktura sieciowa

�Serwery i łącza sieciowe pomiędzy nimi

�Najczęściej infrastruktura należy do jednego właściciela, np. 
uczelni, urzędu, banku

�Podlegająca jednej polityce bezpieczeństwa

�Administrowana przez jeden zespół ludzi

�Maszyny będące wzajemnie w relacji zaufania



Czy moja sieć jest bezpieczna ?

�Witryna WWW nie została podmieniona

�Dane nie uległy zniszczeniu

�Nie wykryto podejrzanych działań w logach

�Ciągłość działania nie została naruszona

�Czy to wszystko znaczy, że jesteśmy bezpieczni ?



Najczęstsze cele włamań dzisiaj

ZONE-H Defacements Statistics 2008 - 2009 – 2010

„...most of the people using those (malicious) tools do not
deface websites, but prefer to backdoor those sites with iframe
exploits in order to hack more and more users, and to steal
data from them.”



Najczęstsze cele włamań dzisiaj
�Zdobycie bramki do dalszych ataków

�DDOS (botnet)

�Ukrycie oryginalnego adresu ataku

�Rozsyłanie SPAM-u

�Dalsza penetracja sieci i wykradanie poufnych danych, np. 
loginów,haseł

�Sniffing, instalacja skryptów w witrynie

�Kradzież przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej

�Powyższe działania mogą być prowadzone niewykrywalnie, w 
czym mogą pomóc zaawansowane „rootkity”



Metody ochrony sieci
�Reaktywne

�Systemy IDS

�Kontrola integralności danych (plików)

�Monitoring ruchu sieciowego i logów

�Zarządzanie incydentami

�Proaktywne

�Systemy IPS

�Cykliczna analiza i poprawa stanu zabezpieczeń sieci



Test penetracyjny
�Symulowany atak na całość infrastruktury

�W odróżnieniu od prawdziwego ataku:

�Dotyczy możliwie szerokiej gamy podatności (komponentów) a 
nie jednej lub kilku

�Jest ograniczony czasowo

�Wymaga zróżnicowanych kompetencji

�Nie może zaszkodzić testowanemu środowisku

�Kończy się raportem

�Lista znalezionych podatności i ich ocena

�Sposoby ich usunięcia



Test penetracyjny
�Kwalifikacje pentestera – co najmniej dogłębna wiedza w 
jednej z dziedzin:

�Protokoły sieciowe

�Systemy operacyjne

�Aplikacje

�Bazy danych

�Oraz bardzo dobra wiedza w pozostałych dziedzinach

�Nieschematyczne myślenie

�Wskazana znajomość: bezpieczeństwo fizyczne, ustawy

�Przydatne duże doświadczenie jako administrator 



Test penetracyjny
�Klasyfikacja testów ze względu na ilość wiedzy o celu

�Blackbox – pentesterzy nie mają żadnej wiedzy początkowej

�Whitebox – pentesterzy znają pełną wiedzę, np. topologia 
sieci, wersje aplikacji, kody źródłowe

�Graybox – wiedza częściowa

�Ze względu na lokalizacje

�Z zewnątrz badanej sieci

�W wewnątrz badanej sieci



Test penetracyjny
�Metodologie i dokumentacje

�OSSTMM - Open Source Security Testing Methodology 
Manual

�ISAAF - Information System Security Assessment Framework

�CIS Benchmarks – Center for Internet Security

�NIST – National Institute of Standards and Technology

�NSA – National Security Agency



Test penetracyjny

�Etapy testu

�Czynności wstępne

�Rozpoznanie pasywne

�Identyfikacja podatności

�Weryfikacja podatności

�Eskalacja przywilejów

�Wróć do Identyfikacji podatności

�Raportowanie



Test penetracyjny sieci PL-Grid
�Projekt krajowy prowadzony przez 5 ośrodków obliczeniowych

�Infrastruktura składająca się z 5-ciu klastrów połączonych siecią 
publiczna

�Każdy klaster znajduje się w innej domenie administracyjnej

�Trudność z pełnym filtrowaniem ruchu

�Szeroka gama serwisów

� WWW, WebService

� Bazy danych

� Aplikacje gridowe

�Podobne konfiguracje w każdym ośrodku



Gromadzenie informacji

�Testy klasy blackbox 

�Jeden z pierwszych etapów – analiza obecności w sieci WWW

� Oferty pracy, stosowane technologie, adresy email, adresy serwerów 
i schematy sieci

� Historia witryny

� „Google hacking”

� Informacje z DNS

� Informacje z RIPE 

� Wszystkie te czynności możliwe do przeprowadzenia pasywnie

�W efekcie tego etapu wstępna lista serwerów do dalszych testów 
(aktywnych) 



Budowanie listy maszyn

�Wstępna lista maszyn uzupełniona o:

� Maszyny o nazwie DNS skojarzonej ze słowami „grid, egee, 
ce, se mon, deisa, itp..”

� Maszyny odkryte przez wyszukiwanie odcisku serwera 
gridowego (lista charakterystycznych usług) 

� Serwery WWW z treścią dotyczącą gridów i klastrów

� Weryfikacja listy z administratorami ośrodków

� Szczególnie istotna w przypadku UNICORE

� Otrzymano listę zawierającą 121 publicznie dostępnych 
maszyn 



Identyfikacja podatności

� Skanery TCP: nmap, xprobe2

� Skanery aplikacji: OpenVAS, Hydra

� Skanery WWW: Nikto, Burp Suite, Tamper Data

� W przypadku stron WWW szczegółowa analiza treści, 
szczególnie dynamicznej

� Lista SecurityFocus Bugtraq, baza CVE



Weryfikacja podatności

� Próby zdalnego rozpoznania konfiguracji aplikacji

� Replikowanie aplikacji w danej wersji i konfiguracji w 
laboratorium

� Próba eksploatowania podatności przy użyciu dostępnych i 
własnych exploitów

� Sposób nieinwazyjny dla infrastruktury ale możliwe fałszywe 
alarmy (false positives), przykład: OpenSSH, 
mod_proxy_http



Zawartość raportu

� Lista maszyn wraz z wykrytymi systemami operacyjnymi

� Mapa odkrytej sieci z uwzględnieniem tras routingu

� Lista otwartych portów dla każdej maszyny z perspektywy punktu 
testowania

� Próba odgadnięcia konfiguracji filtra pakietów

� Wykryte systemy IPS

� Lista wykrytych błędów bezpieczeństwa

� Podsumowanie stanu bezpieczeństwa ośrodka i rekomendacje 
naprawy



Wyniki

� Przebadana infrastruktura zawierała 121 dostępnych publicznie 
serwerów

� Najwięcej błędów - nieuzasadniona dostępność publiczna usług, 
część najprawdopodobniej postawiona do celów testowych

� Kolejna grupa – przestarzałe oprogramowanie umożliwia atak, 
najczęściej DOS na usługę

� Błędy umożliwiające lokalną eskalację uprawnień do poziomu 
użytkownika systemowego (np. Apache, mysql) 

� Pojedyncze błędy umożliwiające zdalne uzyskanie uprawnień 
użytkownika systemowego, bez możliwości eskalacji

� Brak błędów umożliwiających zdalne uzyskanie praw 
administratora



Zalecenia potestowe

� 80% podatności wymaga tylko wykonania aktualizacji

� Wiele usług dostępnych publicznie, bez wyraźnej potrzeby

� Usługi o konfiguracji domyślnej

� Zalecana rekonfiguracja filtrów pakietów przez 
administratorów

� Zalecenia dotyczące portali WWW

� Uwaga na instalacje deweloperskie 



Podsumowanie

� Wykrywanie incydentów to za mało, należy aktywnie im 
zapobiegać

� Najlepszą metodą zapobiegania jest wykonywanie 
cyklicznego sprawdzania bezpieczeństwa sieci w postaci 
testu penetracyjnego

� Każda test penetracyjny jest inny, ale rezultaty bywają 
typowe

� Nieaktualizowane oprogramowanie

� Źle skonfigurowane zapory sieciowe

� Brak utwardzenia konfiguracji
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